
(Ω2015/05/05 ≥aGƒŸG) `g1436/07/16 AÉKÓãdG Ωƒj øe :≈dhC’G ÜÉààc’G á∏Môe

(Ω2015/05/14 ≥aGƒŸG) `g1436/07/25 ¢ù«ªÿG Ωƒj ≈dEG            

 (Ω2015/05/17 ≥aGƒŸG) `g1436/07/28 óMC’G Ωƒj øe :á«fÉãdG ÜÉààc’G á∏Môe

(Ω2015/05/19 ≥aGƒŸG) `g1436/08/01 AÉKÓãdG Ωƒj ≈dEG            

 ácô°T »g ( zA’h{ hCG  zácô°ûdG{ `H  ó©H Éª«a É¡«dEG  QÉ°ûjh) (zA’h{) ÊhÉ©àdG ÚeCÉà∏d IóëàŸG ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG
 QGôbh (Ω2006/10/11 ≥aGƒŸG) `g1427/09/18 ïjQÉJ (60/Ω) ºbQ »µ∏ŸG Ωƒ°SôŸG ÖLƒÃ áeÉY áªgÉ°ùe
 áµ∏ªŸG- ÈÿG áæjóe ‘ á∏é°ùe ,(Ω2006/10/09 ≥aGƒŸG) `g1427/09/16 ïjQÉJh 233 ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏›
 ,(Ω2007/07/04  ≥aGƒŸG)  ```̀g1428/06/19  ïjQÉJh  2051034982  ºbQ  …QÉ`̀Œ  πé°ùH  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG
 ¿ƒ«∏e  øjô°ûY   ≈`̀dEG  º°ù≤e  ,…Oƒ©°S  ∫ÉjQ  (200^000^000)  ¿ƒ«∏e  »àFÉe  ‹É◊G  ácô°ûdG  ∫Ée  ¢`̀SCGQ  ≠∏Ñjh
  ≈dEG QÉ°ûjh) óMGƒdG º¡°ù∏d (10) ä’ÉjQ Iô°ûY ÉgQób á«ª°SG áª«≤H (zº¡°SC’G{) kÉjOÉY kÉª¡°S (20^000^000)

 .πeÉµdÉH áYƒaóe É¡©«ªLh (zá«dÉM º¡°SCG{ É¡©«ªL ≈dEGh z‹ÉM º¡°S{ `H É¡æe πc

 IOÉjõH (Ω2014/04/30 ≥aGƒŸG) `g1435/07/01 ïjQÉàH ó≤©æŸG ¬YÉªàLG ‘ ácô°ûdG IQGOEG ¢ù∏› ≈°UhCG óbh
 (400^000^000)  ¿ƒ«∏e  áFÉª©HQCG  ≈dEG  …Oƒ©°S  ∫ÉjQ  (200^000^000)  ¿ƒ«∏e  »àFÉe  øe  ácô°ûdG  ∫Ée  ¢SCGQ
 ≥aGƒŸG) ``̀g1436/04/02 ïjQÉàH ¬fCG  Éªc .áeRÓdG á«eÉ¶ædG äÉ≤aGƒŸG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ó©H ∂dPh …Oƒ©°S ∫ÉjQ
 Ú©HQCG  ≠∏ÑÃ  QGó`̀°`̀UE’G  IhÓ`̀Y  áª«b  ójóëàH  »°Uƒj  kGQGô``̀b  ácô°ûdG  IQGOEG  ¢ù∏›  Qó`̀°`̀UCG  (Ω2015/01/22
 ¿ƒ«∏e  ¿ƒ©HQCGh  ¿ÉàFÉe  ≠∏Ñe  ácô°û∏d  ájƒdhC’G  ¥ƒ≤M  º¡°SCG  áª«b  ¿ƒµàd  …Oƒ©°S  ∫ÉjQ  (40^000^000)  ¿ƒ«∏e
 ```g1436/07/08  ÚæKC’G  ïjQÉàH  ájOÉ©dG  ÒZ  áeÉ©dG  á«©ª÷G  â≤aGh  óbh  .…Oƒ©°S  ∫ÉjQ  (240^000^000)

 .ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ IOÉjõH IQGOE’G ¢ù∏› á«°UƒJ ≈∏Y (Ω2015/04/27 ≥aGƒŸG)

 …OÉY ójóL º¡°S (20^000^000) ¿ƒ«∏e øjô°ûY ìôW ‘ (zÜÉààc’G{) ájƒdhC’G ¥ƒ≤M º¡°SCG ‘ ÜÉààc’G πãªàj
 óMGƒdG  º¡°ù∏d  …Oƒ©°S ∫ÉjQ (12) ô°ûY ÉæKG  ≠∏Ñj  ìôW ô©°ùH  (zIójó÷G º¡°SC’G{  hCG  zájƒdhC’G  ¥ƒ≤M º¡°SCG{)
  »àFÉe øe ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ IOÉjõd ∂dPh ,ájOƒ©°S ä’ÉjQ (10) Iô°ûY ÉgQób á«ª°SG áª«≤H (zìô£dG ô©°S{)
 πã“ IOÉjõH …CG ,…Oƒ©°S ∫ÉjQ (400^000^000) ¿ƒ«∏e áFÉª©HQCG  ≈dEG …Oƒ©°S ∫ÉjQ (200^000^000) ¿ƒ«∏e

.‹É◊G ∫ÉŸG ¢SCGQ øe %100

 IOôØæeh zájƒdhCG  ¥ƒ≤M{ `H  á©ªà› É¡«dEG  QÉ°ûjh) ∫hGóà∏d  á∏HÉb  á«dÉe ¥GQhCÉc  ájƒdhC’G  ¥ƒ≤M QGó°UEG  ºàj  ±ƒ°S
 áeÉ©dG  á«©ª÷G  OÉ≤©fG  Ωƒj  ∫hGóJ  ájÉ¡æH  Éªc  ácô°ûdG  »ªgÉ°ùe  πé°ùH  øjó«≤ŸG  ÚªgÉ°ùª∏d  (zájƒdhCG  ≥M{  `H
 º¡«dEG  QÉ°ûjh) (zá«≤MC’G ïjQÉJ{) (Ω2015/04/27 ≥aGƒŸG) `g1436/07/08 ÚæKC’G Ωƒj ïjQÉàH ájOÉ©dG  ÒZ
 ÚªgÉ°ùŸG ßaÉfi ‘ ¥ƒ≤◊G ∂∏J ´OƒJ ¿CG ≈∏Y (zó«≤ŸG ºgÉ°ùŸG{ `H øjOôØæeh zøjó«≤ŸG ÚªgÉ°ùŸG{ `H Ú©ªà›
 ¬∏eÉ◊ ≥M πc »£©jh ,ácô°ûdG  º¡°SCG  øe º¡°S πµd óMGh ≥M Oó©H á«≤MC’G  ïjQÉJ  øe Úeƒj ∫ÓN øjó«≤ŸG
 …G  »LG  …G  ácô°T  »g   ácô°ûdG  ‘  ÒÑµdG  ºgÉ°ùŸGh  .ìô£dG  ô©°ùH  ∂dPh  ,ójóL  óMGh  º¡°S  ÜÉààc’G  á«≤MCG

.ácô°ûdG º¡°SCG øe %10^5 ∂∏“h á«ª°TÉ¡dG á«fOQC’G áµ∏ªŸÉH á∏é°ùŸG ÚeCÉàdG ÜÉààc’

 ¥ƒ°ùdG ‘ ájƒdhC’G ¥ƒ≤M ∫hGóJ OGôaC’Gh äÉ°ù°SDƒŸG øe øjôªãà°ùŸG áeÉYh øjó«≤ŸG ÚªgÉ°ùŸG ¿ÉµeEÉH ¿ƒµ«°Sh
 ,(Ω2015/05/05 ≥aGƒŸG) `g1436/07/16 AÉKÓãdG Ωƒj øe IÎØdG ∫ÓN (z¥ƒ°ùdG{ hCG z∫hGóJ{) ájOƒ©°ùdG á«dÉŸG

.(z∫hGóàdG IÎa{) (Ω2015/05/14 ≥aGƒŸG) `g1436/07/25 ¢ù«ªÿG Ωƒj ∫hGóJ ájÉ¡f ≈àM ôªà°ùJh

 :Éªg Úà∏Môe ≈∏Y Iójó÷G º¡°SC’ÉH ÜÉààc’G ºà«°S

 Ωƒj ∫hGóJ ájÉ¡f ≈àM ôªà°ùJh ,(Ω2015/05/05 ≥aGƒŸG) `g1436/07/16 AÉKÓãdG Ωƒj CGóÑJ :≈dhC’G á∏MôŸG (CG)
 ÚªgÉ°ùª∏d  É¡dÓN ìÉàjh  ,(z≈dhC’G  ÜÉààc’G á∏Môe{) ,(Ω2015/05/14 ≥aGƒŸG) `g1436/07/25 ¢ù«ªÿG
 »àdG ájƒdhC’G ¥ƒ≤M OóY OhóM ‘ Iójó÷G º¡°SC’G ‘ (kÉ«FõL hCG kÉ«∏c) ÜÉààc’ÉH º¡≤M á°SQÉ‡ §≤a øjó«≤ŸG
 Iójó÷G º¡°SC’G øe Oó©H ÜÉààc’G ≈∏Y §≤a á≤aGƒŸG ºàJ ±ƒ°Sh á«©ª÷G OÉ≤©fG ó©H º¡¶aÉfi ‘ É¡YGójEG ”
 ÜÉààc’G á∏Môe øeGõàJh .∫hGóàdG IÎa ájÉ¡f óæY á¶ØëŸG ‘ IOƒLƒŸG ájƒdhC’G ¥ƒ≤M OóY ÖLƒÃ á≤ëà°ùŸG
 OGôaC’Gh äÉ°ù°SDƒŸG øe øjôªãà°ùŸG áeÉYh øjó«≤ŸG ÚªgÉ°ùª∏d øµÁ »àdGh ,ájƒdhC’G ¥ƒ≤M ∫hGóJ IÎa ™e ≈dhC’G

  .ájƒdhC’G ¥ƒ≤M ∫hGóJ É¡dÓN

نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية


الشركة السعودية املتحدة للتأمني التعاو

 Ωƒj  ájÉ¡f  ≈àM  ôªà°ùJh  ,(Ω2015/05/17  ≥aGƒŸG)  ```̀g1436/07/28  ó`̀MC’G  Ωƒj  CGóÑJ  :á«fÉãdG  á∏MôŸG  (Ü)
 á∏ªM ™«ª÷ É¡dÓN íª°ùjh ,(zá«fÉãdG ÜÉààc’G á∏Môe{) ,(Ω2015/05/19 ≥aGƒŸG) `g1436/08/01 AÉKÓãdG
 ,∫hGóàdG  IÎa  ∫ÓN  ájƒdhC’G  ¥ƒ≤M  AGô°ûH  GƒeÉb  ø‡  hCG  øjó«≤ŸG  ÚªgÉ°ùŸG  øe  GƒfÉc  AGƒ°S  ájƒdhC’G  ¥ƒ≤M
  .ÜÉààc’ÉH º¡≤M á°SQÉªÃ (z≥ëà°ùŸG ¢üî°ûdG{ `H øjOôØæeh zÚ≤ëà°ùŸG ¢UÉî°TC’G{ `H Ú©ªà› º¡«dEG QÉ°ûjh)

.á∏MôŸG √òg ‘ ájƒdhC’G ¥ƒ≤M ∫hGóJ øµÁ ’h

 äÉ¡÷G {) áª∏à°ùŸG äÉ¡÷G ´hôa øe ´ôa …CG iód á«fÉãdGh ≈dhC’G Úà∏MôŸG Óc ‘ ÜÉààc’G äÉÑ∏W Ëó≤J ºàj
 É¡«a  ÜÉààc’G  ºàj  ⁄  º¡°SCG  ≈≤ÑJ  ∫ÉM  ‘h  .√òg  IQGó°UE’G  Iô°ûf  øe  (∑)  áëØ°üdG  ‘  áë°VƒŸG  (záª∏à°ùŸG
 »°ù°SDƒŸG ™HÉ£dG …hP øjôªãà°ùŸG øe OóY ≈∏Y ìô£J ±ƒ°ùa á«fÉãdGh ≈dhC’G Úà∏MôŸG ‘ (zá«≤ÑàŸG º¡°SC’G{)
 º¡°SCÓd AGô°T ¢VhôY Ëó≤àH ájQÉªãà°S’G äÉ°ù°SDƒŸG ∂∏J Ωƒ≤J ¿CG ≈∏Y (zájQÉªãà°S’G äÉ°ù°SDƒŸG{ `H º¡«dEG QÉ°ûjh)
 ≥aGƒŸG) ``̀g1436/08/06 óMC’G Ωƒj kÉMÉÑ°U 10:00 áYÉ°ùdG øe AGóàHG ¢Vhô©dG √òg ∫ÉÑ≤à°SG ºà«°Sh á«≤ÑàŸG
 ≥aGƒŸG)  ```̀g1436/08/07  ÚæKC’G  ïjQÉàH  ‹ÉàdG  Ωƒ«dG  øe  kÉMÉÑ°U  10:00  áYÉ°ùdG  ≈àMh  (Ω2015/05/24
 äÉ°ù°SDƒª∏d á«≤ÑàŸG º¡°SC’G ¢ü«°üîJ ºà«°Sh .(z»≤ÑàŸG ìô£dG{) `H ìô£dG Gòg  ≈dEG QÉ°ûjh .(Ω2015/05/25
 º¡°SC’G ¢ü«°üîJ ºàj ¿CG ≈∏Y (ìô£dG ô©°S øY π≤j ’CG •ô°T) πbC’Éa πbC’G ºK ≈∏YC’G ¢Vô©dG äGP ájQÉªãà°S’G
 É¡àaÉ°VEG  ºà«°ùa  ,º¡°SC’G  Qƒ°ùµd  áÑ°ùædÉH  ÉeCG  .¢Vô©dG  ¢ùØf  Ωó≤J  »àdG  ájQÉªãà°S’G  äÉ°ù°SDƒŸG  ≈∏Y  Ö°SÉæàdÉH
 »bÉH  ´RƒJh  .ácô°û∏d  á«≤ÑàŸG  º¡°SC’G  ìôW ô©°S  ‹ÉªLEG  ójó°ùJ  ºàj  ±ƒ°Sh  .πãŸÉH  É¡à∏eÉ©eh  á«≤ÑàŸG  º¡°SCÓd
 ¢ù«ªÿG √É°übCG óYƒe ‘ ¬≤ëà°ùj Ée Ö°ùM mπc É¡«≤ëà°ùe ≈∏Y º¡°SC’G Qƒ°ùch á«≤ÑàŸG º¡°SC’G ™«H äÓ°üëàe

 .(Ω2015/06/04 ≥aGƒŸG) `g1436/08/17

 á«£¨àdG ó¡©àŸ º¡°SC’G √òg ¢ü«°üîJ ºàj ±ƒ°ùa ájQÉªãà°S’G äÉ°ù°SDƒŸG πÑb øe √GÎ°ûe ÒZ º¡°SCG OƒLh ∫ÉM ‘h
 Ëó≤Jh  ÜÉààc’G  äÉª«∏©Jh  ΩÉµMCGh  •hô°T{  18  ºbQ  º°ù≤dG  ™LGQ)  ÜÉààc’G  ô©°ùH  É¡FGô°ûH  Ωƒ≤j  ±ƒ°S  …òdG
 ∫ÉjQ (400^000^000) ¿ƒ«∏e áFÉª©HQCG ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ íÑ°üj ±ƒ°S ÜÉààc’G á«∏ªY ∫ÉªàcG ó©Hh .(z¢Vhô©dG
 äÓ°üëàe ‘É°U ΩGóîà°SG ºà«°Sh .º¡°S (40^000^000) ¿ƒ«∏e Ú©HQCG  ácô°ûdG º¡°SCG  OóY ≠∏Ñ«°Sh …Oƒ©°S
 ºàj ±ƒ°Sh .(zÜÉààc’G äÓ°üëàe ΩGóîà°SG{ 9 ºbQ º°ù≤dG ™LGQ ) á«dÉŸG IAÓŸG äÉÑ∏£àÃ AÉØjEÓd ÜÉààc’G
  (Ω2015/05/27 ≥aGƒŸG) `g1436/08/09 AÉ©HQC’G √É°übCG óYƒe ‘ á«FÉ¡ædG ¢ü«°üîàdG á«∏ªY øY ¿ÓYE’G

 (z¢Vhô©dG Ëó≤Jh ÜÉààc’G äÉª«∏©Jh ΩÉµMCGh •hô°T{ 18 ºbQ º°ù≤dG ™LGQ) (z¢ü«°üîàdG ïjQÉJ{)

 Iójó÷G º¡°SC’G ¿ƒµà°Sh .á«∏«°†ØJ ¥ƒ≤M ¬∏eÉ◊ º¡°S …CG  ≈£©j ’h ,IóMGh áÄa øe ácô°ûdG º¡°SCG  ™«ªL ¿EG
 ≥ëjh ,óMGh äƒ°U ‘ ≥◊G ¬∏eÉ◊ º¡°S πc »£©jh .áªFÉ≤dG º¡°SCÓd ÉeÉ“ ájhÉ°ùeh πeÉµdÉH áª«≤dG áYƒaóe
 ÚªgÉ°ùª∏d áeÉ©dG á«©ª÷G äÉYÉªàLG Qƒ°†M º¡°S (20) øjô°ûY øY π≤j ’ Ée ∂∏Á (zºgÉ°ùŸG{) ºgÉ°ùe πµd
 ïjQÉJ øe IÎØdG øY ácô°ûdG É¡æ∏©J ìÉHQCG ájCG Iójó÷G º¡°SC’G ≥ëà°ùà°Sh .É¡«a âjƒ°üàdGh (záeÉ©dG á«©ª÷G{)
 2 ºbQ º°ù≤dGh zìÉHQC’G ™jRƒJ á°SÉ«°S{ 8 ºbQ º°ù≤dG ™LGQ) äóLh ¿EG É¡«∏J »àdG á«dÉŸG äGƒæ°ùdG øYh ÉgQGó°UEG

.(zIôWÉîŸG πeGƒY{

 ‘ (Ω2007/07/17 ≥aGƒŸG) `g1428/07/02 ïjQÉàH kÉª¡°S (20^000^000) ¿ƒ«∏e øjô°ûY ácô°ûdG âLQOCG
 %40 ìôW ”h ácô°ûdG ∫Éª°SCGQ øe %60 `H ¿ƒ°ù°SDƒŸG ¿ƒªgÉ°ùŸG ÖààcG å«M ,(z∫hGóJ{) ájOƒ©°ùdG á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG

.Qƒ¡ª÷G πÑb øe ΩÉ©dG ÜÉààcÓd ácô°ûdG ∫Éª°SCGQ øe

 á«Hô©dG  áµ∏ªŸÉH  á«dÉŸG  ¥ƒ°ùdG  áÄ«¡d  ácô°ûdG  âeó≤J  óbh  .∫hGóJ  ‘  ácô°û∏d  áªFÉ≤dG  º¡°SC’G  ∫hGóJ  É«dÉM  ºàj
 óbh .√òg QGó°UE’G Iô°ûf ≈∏Y á≤aGƒŸG â“h ¥ƒ°ùdG ‘ Iójó÷G º¡°SC’G êGQOEG ∫ƒÑbh π«é°ùàd Ö∏£H ájOƒ©°ùdG
 ™bƒàŸG øeh .ìô£dG á«∏ª©H ΩÉ«≤∏d áeRÓdG á«ª°SôdG äÉ≤aGƒŸG ™«ªL ≈∏Y ∫ƒ°ü◊Gh áaÉc äÉÑ∏£àŸÉH AÉaƒdG ”
 Iójó÷G º¡°SC’G  ¢ü«°üîJ  á«∏ªY  øe  AÉ¡àf’G  ó©H  Öjôb  âbh  ‘ ¥ƒ°ùdG  ‘ Iójó÷G º¡°SC’G  ∫hGóJ  CGóÑj  ¿CG
 »æWGƒŸh É¡«a Úª«≤ŸGh ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG »æWGƒŸ íª°ùj ±ƒ°Sh .(zÚÑààµª∏d áª¡e ïjQGƒJ{ º°ùb ™LGQ)
 äÉ°ù°SDƒŸGh  äÉcô°ûdGh  ájOƒ©°ùdG  QÉªãà°S’G  ≥jOÉæ°Uh  ∑ƒæÑdGh  äÉcô°û∏dh  è«∏ÿG  ∫hód  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏›  ∫hO
 ó©H Iójó÷G º¡°SC’G ‘ ∫hGóàdÉH (ádOÉÑe äÉ«bÉØJG ∫ÓN øe) áµ∏ªŸG êQÉN ÖfÉLC’G øjôªãà°ùª∏dh á«é«∏ÿG
 πeGƒYzh zº¡e QÉ©°TEG{ »ª°ùb á°SGQOh πeÉµdÉH √òg QGó°UE’G Iô°ûf IAGôb »¨Ñæj .¥ƒ°ùdG ‘ É¡dhGóJ ájGóHh É¡LGQOEG
 áMhô£ŸG º¡°SC’G ‘ QÉªãà°S’ÉH QGôb …CG PÉîJG πÑb Ú≤ëà°ùŸG ÚªgÉ°ùŸG πÑb øe ájÉæ©H É¡«a øjOQGƒdG zIôWÉîŸG

.Iô°ûædG √òg ÖLƒÃ ÜÉààcÓd

 ïjQÉJ (60/Ω) ºbQ »µ∏ŸG Ωƒ°SôŸGh (Ω2006/10/09 ≥aGƒŸG) `g1427/09/16 ïjQÉJh (233) ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏› QGôb ÖLƒÃ â°ù°SCÉJ ájOƒ©°S áªgÉ°ùe ácô°T
.(Ω2007/07/05 ≥aGƒŸG) `g1428/06/19 ïjQÉJh 2051034982 ºbQ …QÉéàdG πé°ùdGh (Ω2006/10/11 ≥aGƒŸG) `g1427/09/18

.‹É◊G ∫ÉŸG ¢SCGQ øe %100 πã“ ájƒdhC’G ¥ƒ≤M ìôW ∫ÓN øe …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e 200 ≠∏ÑJ á«dÉªLEG á«ª°SEG áª«≤H º¡°S ¿ƒ«∏e 20 ìôW

 ≈∏Y ºgDhÉª°SCG ô¡¶J øjòdG IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG πªëàjh .(záÄ«¡dG{`H É¡«dEG QÉ°ûŸGh) ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸÉH á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«g øY IQOÉ°üdG êGQOE’Gh π«é°ùàdG óYGƒb äÉÑ∏£àe Ö°ùëH âeób äÉeƒ∏©e ≈∏Y √òg QGó°UE’G Iô°ûf …ƒà–{
 ΩóY …ODƒj ¿CG øµÁ iôNCG ™FÉbh …CG óLƒJ ’ ¬fCG ,∫ƒ≤©ŸG ó◊G ≈dEGh áæµªŸG äÉ°SGQódG ™«ªL AGôLEG ó©H ,ºgOÉ≤àYGh º¡ª∏Y Ö°ùëH ¿hócDƒjh ,√òg QGó°UE’G Iô°ûf ‘ IOQGƒdG äÉeƒ∏©ŸG ábO øY á«dhDƒ°ùŸG πeÉc øjOôØæeh Ú©ªà› (`g) áëØ°U
 …CG øe áMGô°U Éª¡«°ùØf ¿É«∏îJh ,É¡dÉªàcG hCG É¡àbóH ≥∏©àJ äGó«cCÉJ …CG ¿É«£©J ’h ,Iô°ûædG √òg äÉjƒàfi øY á«dhDƒ°ùe …CG (∫hGóJ) ájOƒ©°ùdG á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG ácô°Th áÄ«¡dG πªëàJ ’h .á∏∏°†e É¡«a IOQGh IOÉaEG …CG π©L ≈dEG Iô°ûædG É¡æ«ª°†J

.zÉ¡æe AõL …CG ≈∏Y OÉªàY’G øY hCG Iô°ûædG √òg ‘ OQh ÉªY èàæJ IQÉ°ùN …CG øY âfÉc Éª¡e á«dhDƒ°ùŸG

(Ω2015/04/27 ≥aGƒŸG) `g1436/07/08 ïjQÉàH Iô°ûædG √òg äQó°U

املستشار املا ومدير االكتتاب ومتعهد التغطية

اجلهات املستلمة





ب

إشعـــار هــــام
االكتتاب  التقدم بطلب  االأ�سهم اجلديدة املطروحة لالكتتاب. وعند  التعاوين وعن  للتاأمني  املتحدة  ال�سعودية  ال�سركة  االإ�سدار هذه على معلومات تف�سيلية عن  ن�سرة  حتوي 
ال�سركة  من  منها  ن�سخ  على  احل�سول  ميكن  والتي  الن�سرة  هذه  يف  الواردة  املعلومات  اإلى  ت�ستند  طلباتهم  اأن  اأ�سا�س  على  املكتتبني  معاملة  تتم  �سوف  اجلديدة،  االأ�سهم  يف 
املالية  لالأ�سواق  اجلزيرة  ل�سركة  االإلكرتوين  املوقع  اأو   ،)www.cma.org.sa( املالية  ال�سوق  لهيئة  االإلكرتوين  املوقع  بزيارة  اأو  امل�ستلمة،  واجلهات  االكتتاب   ومدير 

.)www.aljaziracapital.com.sa(

اجلديدة  باالأ�سهم  يتعلق  فيما  االكتتاب  لتغطية  ومتعهدًا  لالكتتاب  ومديرًا  ماليًا  م�ست�سارًا  كابيتال”(  )“اجلزيرة  املالية  لالأ�سواق  اجلزيرة  �سركة  بتعيني  ال�سركة  قامت  وقد 
املطروحة لالكتتاب امل�سار اإليها يف هذه الن�سرة.

حتوي ن�سرة االإ�سدارة هذه على معلومات مت تقدميها ح�سب متطلبات قواعد الت�سجيل واالإدراج ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية )“الهيئة”(. ويتحمل اأع�ساء جمل�س االإدارة 
الذين تظهر اأ�سماوؤهم يف ال�سفحة )هـ( جمتمعني ومنفردين كامل امل�سوؤولية عن دقة املعلومات الواردة يف ن�سرة االإ�سدار هذه، ويوؤكدون ح�سب علمهم واعتقادهم، بعد اإجراء 
جميع الدرا�سات املمكنة واإلى احلد املعقول، اأنه ال توجد اأية وقائع اأخرى ميكن اأن يوؤدي عدم ت�سمينها يف الن�سرة اإلى جعل اأية اإفادة واردة فيها م�سللة. وال تتحمل الهيئة وال�سوق 
املالية ال�سعودية اأي م�سوؤولية عن حمتويات هذه الن�سرة، وال تعطيان اأي تاأكيدات تتعلق بدقتها اأو اكتمالها، وتخليان نف�سيهما �سراحًة من اأي م�سوؤولية مهما كانت عن اأي خ�سارة 

تنتج عما ورد يف هذه الن�سرة اأو عن االعتماد على اأي جزء منها.

 وعلى الرغم من اأن ال�سركة قد قامت بكافة التحريات املعقولة للتاأكد من �سحة املعلومات التي مت ت�سمينها يف هذه الن�سرة يف تاريخ اإ�سدارها، اإال اأن جزءًا كبريًا من املعلومات 
املتعلقة بال�سوق والقطاع مقتب�سة من م�سادر خارجية، ومع اأنه ال يوجـد لدى ال�سركـة وال اأي من مدراءها اأو امل�ساهمني املوؤ�س�سني اأو امل�ست�سار املايل اأو م�ست�ساري ال�سركة الذين 
تظـهر اأ�سماوؤهم يف ال�سفحة )ح( من هذه الن�سرة )ي�سار اإليهم بـ “امل�ست�سارون”( اأي �سبب لالعتقاد باأن اأية معلومات واردة عن ال�سوق والقطاعات حتتوى على معلومات غري 

دقيقة ب�سورة جوهرية، اإال اأنه مل يتم التحقق من هذه املعلومات ب�سكل م�ستقل، وبالتايل ال ميكن تقدمي اأي التزام اأو اإفادة فيما يتعلق بدقة هذه املعلومات اأو اكتمالها. 

�سلبية  ال�سركة ب�سورة  اأ�سهم  وقيمة  الفعلي  املايل  الو�سع  يتاأثر  اأن  للتغيري. وعلى وجه اخل�سو�س ميكن  اإ�سدارها عر�سة  تاريخ  الن�سرة يف  ت�سمنتها هذه  التي  املعلومات  اإن 
اأو ال�سيا�سية اخلارجة عن نطاق �سيطرة ال�سركة. وال ينبغي  اأو غريها من العوامل االقت�سادية  بامل�ستجدات امل�ستقبلية املتعلقة بعوامل الت�سخم ومعدالت العوائد وال�سرائب 
اعتبار تقدمي ن�سرة االإ�سدار اأو اأي معلومات �سفهية اأو كتابية متعلقة باالأ�سهم اجلديدة املطروحة لالكتتاب اأو لن يتم تف�سري ذلك اأو االعتماد عليه باأي حال من االأحوال اأنه وعد 

اأو اإقرار بتحقيق اأي من االإيرادات اأو النتائج امل�ستقبلية.

كما ال يجوز اعتبار ن�سرة االإ�سدار هذه مبثابة تو�سية من ال�سركة اأو م�ست�ساريها بامل�ساركة يف هذا االكتتاب. وعالوة على ذلك فاإن املعلومات الواردة يف هذه الن�سرة ذات طبيعة 
اأو االحتياجات اال�ستثمارية اخلا�سة، ويتحمل كل م�ستلم لن�سرة االإ�سدار، قبل  اأو الو�سع املايل،  اإعدادها دون االأخذ يف احل�سبان االأهداف اال�ستثمارية الفردية،  عامة، ومت 
اتخاذ القرار باال�ستثمار، م�سوؤولية احل�سول على ا�ست�سارة مهنية م�ستقلة من م�ست�سار مايل مرخ�س له من الهيئة بخ�سو�س االكتتاب يف االأ�سهم اجلديدة لتقييم مدى مالءمة 

املعلومات الواردة يف هذه الن�سرة لالأهداف واالأو�ساع واالحتياجات املالية اخلا�سة به. 

�سيكون بامكان امل�ساهمني املقيدين وعامة امل�ستثمرين من املوؤ�س�سات واالأفراد تداول حقوق االأولوية يف ال�سوق املالية ال�سعودية خالل الفرتة من الثالثاء 1436/07/16هـ )املوافق 
2015/05/05م(، وت�ستمر حتى نهاية تداول يوم اخلمي�س 1436/07/25هـ )املوافق 2015/05/14م(. على اأن يتم االكتتاب باالأ�سهم اجلديدة على مرحلتني وهما: 

)اأ( املرحلة االأولى: تبداأ يوم الثالثاء 1436/07/16هـ )املوافق 2015/05/05م(، وت�ستمر حتى نهاية يوم اخلمي�س 1436/07/25هـ )املوافق 2015/05/14م(، )"مرحلة 
االكتتاب االأولى"(، ويتاح خاللها للم�ساهمني املقيدين فقط ممار�سة حقهم باالكتتاب )كليًا اأو جزئيًا( يف االأ�سهم اجلديدة يف حدود عدد حقوق االأولوية التي مت اإيداعها يف 
حمافظهم بعد انعقاد اجلمعية العامة غري العادية و�سوف تتم املوافقة فقط على االكتتاب بعدد من االأ�سهم اجلديدة امل�ستحقة مبوجب عدد حقوق االأولوية املوجودة يف املحفظة 
عند نهاية فرتة التداول. وتتزامن مرحلة االكتتاب االأولى مع فرتة تداول حقوق االأولوية، والتي ميكن للم�ساهمني املقيدين وعامة امل�ستثمرين من املوؤ�س�سات واالأفراد خاللها 

تداول حقوق االأولوية. 

)ب( املرحلة الثانية: تبداأ يوم االأحد 1436/07/28هـ )املوافق 2015/05/17م(، وت�ستمر حتى نهاية يوم الثالثاء 1436/08/01هـ )املوافق 2015/05/19م(، )"مرحلة 
اإليهم  اأو ممن قاموا ب�سراء حقوق االأولوية خالل فرتة التداول، )وي�سار  الثانية"(، وي�سمح خاللها جلميع حملة حقوق االأولوية �سواء كانوا من امل�ساهمني املقيدين  االكتتاب 

جمتمعني بـ "االأ�سخا�س امل�ستحقني" ومنفردين بـ "ال�سخ�س امل�ستحق"( مبمار�سة حقهم باالكتتاب.  وال ميكن تداول حقوق االأولوية يف هذه املرحلة.

اإليهم بـ  اأ�سهم مل يتم االكتتاب فيها )"االأ�سهم املتبقية"( يف املرحلتني االأولى والثانية ف�سوف تطرح على عدد من امل�ستثمرين ذوي الطابع املوؤ�س�سي )وي�سار  ويف حال تبقى 
"املوؤ�س�سات اال�ستثمارية"( على اأن تقوم تلك املوؤ�س�سات اال�ستثمارية بتقدمي عرو�س �سراء لالأ�سهم املتبقية و�سيتم ا�ستقبال هذه العرو�س ابتداء من ال�ساعة 10:00 �سباحًا يوم 
االأحد 1436/08/06هـ )املوافق 2015/05/24م( وحتى ال�ساعة 10:00 �سباحًا من اليوم التايل بتاريخ  االثنني 1436/08/07هـ )املوافق 2015/05/25م(. وي�سار اإلى  هذا 
الطرح بـ )"الطرح املتبقي"(. و�سيتم تخ�سي�ض �الأ�سهم �ملتبقية للم�ؤ�س�سات �ال�ستثمارية ذ�ت �لعر�ض �الأعلى ثم �الأقل فاالأقل )�سرط �أال يقل عن �سعر �لطرح( على �أن يتم 
تخ�سي�س االأ�سهم بالتنا�سب على املوؤ�س�سات اال�ستثمارية التي تقدم نف�س العر�س. اأما بالن�سبة لك�سور االأ�سهم، ف�سيتم اإ�سافتها لالأ�سهم املتبقية ومعاملتها باملثل. و�سوف يتم 
ت�سديد اإجمايل �سعر طرح االأ�سهم املتبقية لل�سركة. وتوزع باقي متح�سالت بيع االأ�سهم املتبقية وك�سور االأ�سهم على م�ستحقيها كٍل ح�سب ما ي�ستحقه يف موعد اأق�ساه اخلمي�س 

1436/08/17هـ )املوافق 2015/06/04م(.

اإن طرح اأ�سهم حقوق االأولوية مبوجب هذه الن�سرة يتوقف على موافقة امل�ساهمني، ولقد مت ن�سر دعوة النعقاد اجلمعية العامة غري العادية لل�سركة للموافقة على اإ�سدار اأ�سهم 
حقوق االأولوية بتاريخ االثنني 1436/07/08هـ )املوافق 2015/04/27م(. وعلى امل�ستثمرين العلم باأنه اإذا مل يتم احل�سول على موافقة امل�ساهمني على طرح اأ�سهم حقوق 

االأولوية هذه، فاإن اإ�سدار اأ�سهم حقوق االأولوية �سيتوقف، وحينها تعترب هذه الن�سرة الغية، ويف هذه احلالة �سيتم  اإ�سعار امل�ساهمني بذلك.  
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بيانات عن القطاع والسوق
يف هذه الن�سرة مت احل�سول على املعلومات االقت�سادية املتعلقة بقطاع التاأمني وبيانات ال�سوق من م�سادر خمتلفة. ويعتقد اأن هذه املعلومات وامل�سادر والتقديرات موثوقة، وقد 
بذلت ال�سركة جهدًا منا�سبًا واإلى احلد املعقول للتحقق من �سحة هذه امل�سادر. ومع اأنه ال يوجد لدى ال�سركة اأو جمل�س اإدارتها اأي �سبب لالعتقاد باأن اأيًا من هذه املعلومات 
املتعلقة بقطاع التاأمني اأو البيانات املتعلقة بال�سوق غري دقيقة يف جوهرها، اإال اأنه مل يتم التحقق من دقة هذه املعلومات ب�سورة م�ستقلة من قبل اأي �سخ�س وال ميكن تقدمي اأي 

تاأكيد ب�ساأن �سحتها اأو اكتمالها من قبل اأي �سخ�س. وت�سمل هذه امل�سادر: 

تقديرات مؤسسة النقد العربي السعودي حول تقرير دارسة سوق التأمين في المملكة العربية السعودية لعام 2013م

 موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
�سارع املعذر – ا لريا�س

�س.ب 2992 الريا�س 11169
هاتف: 3000 463 11 966+ فاك�س: 2966 466 11 966+ 

www.sama.gov.sa :املوقع االإلكرتوين

اأُن�سئت موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي، امل�سرف املركزي للمملكة العربية ال�سعودية، يف عام 1372هـ )1952م( وتتمثل الوظائف الرئي�سية للموؤ�س�سة يف االآتي:

اإ�سدار العملة الوطنية )الريال ال�سعودي(. �
القيام بعمل م�سرف احلكومة ومراقبة امل�سارف التجارية.  �
اإدارة احتياطات اململكة من النقد االأجنبي. �
اإدارة ال�سيا�سة النقدية للمحافظة على ا�ستقرار االأ�سعار واأ�سعار ال�سرف.  �
ت�سجيع منو النظام املايل و�سمان �سالمته.  �
الرقابة واالإ�سراف وتنظيم قطاع التاأمني.  �

تعترب املعلومات امل�ستخدمة من قبل موؤ�س�سة النقد ال�سعودي متاحة للعموم وميكن احل�سول عليها عرب �سبكة االإنرتنت. اأما املوافقات ال�ستخدام هذه املعلومات يف هذه الن�سرة 
فلم يتم طلب احل�سول عليها. 

الشركة السويسرية إلعادة التأمين )سويس ري(:

هي �سركة عاملية رائدة يف جمال اإعادة التاأمني تاأ�س�ست عام 1863م يف زيورخ، �سوي�سرا، وتعمل يف اأكرث من 25 دولة حول العامل. وت�سدر ال�سركة تقارير عن قطاع التاأمني يف 
العامل وهذه التقارير متاحة للعموم على �سبكة االإنرتنت. وتعترب املعلومات امل�ستخدمة من �سوي�س ري يف هذه الن�سرة متاحة للعموم عرب موقعها على �سركة االإنرتنت وبذلك فهي 

ال ت�ستدعي احل�سول على املوافقة ال�ستخدام هذه املعلومات يف هذه الن�سرة. 
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المعلومات المالية
مت اإعداد القوائم املالية املدققة لل�سركة لل�سنوات املالية 2011م، و2012م، و2013م واالإي�ساحات املرفقة بها، والقوائم املالية االأولية للفرتات املالية املنتهية يف 30 �سبتمرب 
2013م، و2014م واالإي�ساحات املرفقة بها، وفقًا للمعايري الدولية اخلا�سة بالتقارير املالية )IFRS( ولي�س وفقًا للمعايري املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية 
املعتمدة من قبل الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني. وتوؤكد ال�سركة عدم وجود اأي فروقات جوهرية اأو اأثر مايل على القوائم املالية نتيجة لالإعداد وفقًا للمعايري الدولية. وقد 
متت املراجعة من قبل مكتب اأرن�ست ويونغ ومكتب ديلويت اآند تو�س/ بكر اأبو اخلري و�سركائهم لعام 2011م، ومكتب اأرن�ست ويونغ ومكتب براي�س ووتر هاو�س كوبرز لعام 2012م، 

ومكتب ديلويت اآند تو�س/ بكر اأبو اخلري و�سركائهم ومكتب براي�س ووتر هاو�س كوبرز لعام2013م. وت�سدر ال�سركة قوائمها بالريال ال�سعودي.

التوقعات واإلفادات المستقبلية
لقد مت اإعداد التوقعات التي ت�سمنتها هذه الن�سرة على اأ�سا�س افرتا�سات حمددة ومعلنة. تتعلق هذه التوقعات بخطة عمل ال�سركة لل�سنوات 2014م اإلى 2018م وقد مت اإعدادها 
من طرف االإدارة العليا لل�سركة واملوافقة عليها من طرف موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي. وقد تختلف ظروف الت�سغيل عن االفرتا�سات امل�ستخدمة، وبالتايل فاإنه ال يوجد اأي 

�سمان اأو تعهد يف ما يتعلق بدقة اأو اكتمال اأي من هذه التوقعات. وتوؤكد ال�سركة باأن االإفادات الواردة يف هذه الن�سرة متت بناًء على العناية املهنية الالزمة.

متثل بع�س البيانات الواردة يف هذه الن�سرة بيانات حول التطلعات امل�ستقبلية. وي�ستدل على هذه البيانات امل�ستقبلية ب�سورة عامة عن طريق ا�ستخدامها لبع�س الكلمات مثل 
“تعتزم/ تخطط” اأو “تقدر” اأو “تعتقد” اأو “تتوقع” اأو “من املمكن” اأو “�سوف” اأو “ينوي” اأو “ينبغي” اأو “متوقع” اأو “قد” اأو “يعتقد” اأو ال�سيغ النافية من هذه املفردات وغريها 
من املفردات املقاربة اأو املعاك�س لها يف املعنى. وتعك�س بيانات التطلعات هذه وجهة نظر ال�سركة احلالية واإدارتها فيما يتعلق باأحداث م�ستقبلية، ولكنها لي�ست �سمانًا لالأداء 
امل�ستقبلي. وهناك العديد من العوامل التي قد توؤدي اإلى اأن تكون النتائج الفعلية اأو االأداء اأو االإجنازات التي حتققها ال�سركة، خمتلفة ب�سكل كبري عن اأية نتائج اأو اأداء اأو اإجنازات 
م�ستقبلية ميكن اأن يعرب عنها �سراحًة اأو �سمنًا يف بيانات تلك التطلعات. وقد مت ا�ستعرا�س اأهم املخاطر اأو العوامل التي ميكن اأن توؤدي اإلى مثل هذا االأثر ب�سورة اأكرث تف�سياًل 
يف اأق�سام اأخرى من هذه الن�سرة )اأنظر الق�سم رقم 2 “عوامل املخاطرة”(. وفيما لو حتقق واحد اأو اأكرث من هذه املخاطر اأو االأمور غري املتيقنة، اأو ثبت عدم �سحة اأو دقة اأي 

من االفرتا�سات التي مت االعتماد عليها، فاإن النتائج الفعلية قد تختلف ب�سكل جوهري عن تلك املو�سوفة يف هذه الن�سرة من توقعات واعتقادات اأو تقديرات اأو خطط. 

مع مراعاة متطلبات قواعد الت�سجيل واالإدراج، يجب على ال�سركة تقدمي ن�سرة اإ�سدار تكميلية اإلى الهيئة اإذا علمت ال�سركة يف اأي وقت من تاريخ ن�سر ن�سرة االإ�سدار هذه وقبل 
االإدراج باأي من االآتي: )1( وجود تغيري مهم يف اأمور جوهرية واردة يف ن�سرة االإ�سدار، اأو اأي م�ستند مطلوب مبوجب قواعد الت�سجيل واالإدراج، اأو )2( ظهور اأي م�سائل مهمة 
كان يجب ت�سمينها يف ن�سرة االإ�سدار. وفيما عدا االأحوال امل�سار اإليها اأعاله، فاإن ال�سركة ال تعتزم حتديث اأو تعديل اأي معلومات متعلقة باأي قطاع اأو �سوق اأو بيانات تطلعات 
م�ستقبلية تت�سمنها هذه الن�سرة �سواء كان ذلك نتيجة معلومات جديدة اأو نتيجة اأحدث م�ستقبلية اأو خالف ذلك. ونتيجة لهذه املخاطر، وللمخاطر االأخرى، واالأمور غري املتيقنة، 
واالفرتا�سات، فاإن االأحداث وظروف التطلعات امل�ستقبلية املبينة يف هذه الن�سرة قد ال حتدث على النحو الذي تتوقعه ال�سركة، اأو رمبا ال حتدث اإطالقًا، وعليه فاإنه يجب على 

امل�ستثمرين املحتملني دار�سة جميع بيانات التطلعات امل�ستقبلية على �سوء هذه التف�سريات، مع عدم االعتماد غري الالزم على بيانات التطلعات امل�ستقبلية. 



هـ

دليل الشركة

أعضاء مجلس اإلدارة: 

ال�سفةالعمراجلن�سيةممثاًل لـاملن�سباال�سم
االأ�سهم اململوكة

تاريخ الع�سوية
ن�سبةاإجمايلن�سبةغري مبا�سرن�سبةمبا�سر

�سليمان عبد اهلل حمد 
القا�سي

2007/05/06م0.005%1.000ال توجدال توجد0.005%1.000م�ستقل77�سعودي-رئي�س

عبد اهلل حممد عبد اهلل 
العثمان

2007/05/06م0.005%1.000ال توجدال توجد0.005%1.000م�ستقل42�سعودي-ع�سو

وليد حممد عبداهلل 
اجلعفري

2007/05/06م1.2%240.000ال توجدال توجد1.2%240.000م�ستقل53�سعودي-ع�سو

جميل عبداهلل 
عبدالعزيز امللحم

2007/05/06م0.005%1.000ال توجدال توجد0.005%1.000م�ستقل43�سعودي-ع�سو

ح�سان ع�سام حممد 
قباين

2007/05/06م0.005%1.000ال توجدال توجد0.005%1.000م�ستقل47�سعودي-ع�سو

د. �سليمان عبدالعزيز 
�سالح التويجري

2007/05/06م0.005%1.000ال توجدال توجد0.005%1.000م�ستقل49�سعودي-ع�سو

عبد العزيز �سالح عبد 
اهلل الربدي

2009/01/24م0.005%1.000ال توجدال توجد0.005%1.000م�ستقل52�سعودي-ع�سو

خالد عبد الرحمن �سالح 
الراجحي

�سركة عبد الرحمن ع�سو
بن �سالح الراجحي 

و�سركائه

غري 42�سعودي
تنفيذي

2010/06/27م1.000%0.005200%0.0011.200%0.006

وليد �سهيل عبد املح�سن 
ال�سعيبي

�سركة �سهيل عبد ع�سو
املح�سن ال�سعيبي 

واأوالده القاب�سة

غري 52�سعودي
تنفيذي

2011/03/08م0.05%0.0510.000%10.000ال توجدال توجد

وا�سف �سليم عبد 
الرحمن اجلب�سة

�سركة اأي جي اأي ع�سو
الكتتاب التاأمني

غري 70اأردين
تنفيذي

2013/05/05م4.375%4.375875.071%875.071ال توجدال توجد

مت ت�سنيف االأع�ساء اإلى ع�سو م�ستقل وع�سو غري م�ستقل ومن ثم مت ت�سنيف الع�سو غري امل�ستقل اإلى تنفيذي وغري تنفيذي. �
مت تخ�سي�س 1.000 �سهم من اأ�سهم ال�سركات املمثلة ل�سمان ع�سوية ممثليها. �
ميلك الع�سو خالد عبد الرحمن �سالح الراجحي 20 % من اأ�سهم �سركة عبد الرحمن بن �سالح الراجحي و�سركائه والتي متلك بدورها 0.005% من اأ�سهم �سركة  �

والء. وعليه، تبلغ امللكية غري املبا�سرة للع�سو خالد عبد الرحمن �سالح الراجحي حوايل 0.001% من اإجمايل اأ�سهم �سركة والء. ي�سغل الع�سو خالد عبد الرحمن 
�سالح الراجحي من�سب املدير التنفيذي ل�سركة عبد الرحمن بن �سالح الراجحي و�سركائه.

ميلك الع�سو وليد �سهيل عبد املح�سن ال�سعيبي 20 % من اأ�سهم �سركة �سهيل عبد املح�سن ال�سعيبي واأوالده القاب�سة والتي متلك بدورها 0.25% من اأ�سهم �سركة  �
والء. وعليه، تبلغ امللكية غري املبا�سرة للع�سو وليد �سهيل عبد املح�سن ال�سعيبي حوايل 0.05% من اإجمايل اأ�سهم �سركة والء. ي�سغل الع�سو وليد �سهيل عبد املح�سن 

ال�سعيبي من�سب الع�سو املنتدب ل�سركة �سهيل عبد املح�سن ال�سعيبي واأوالده القاب�سة.
ميلك الع�سو وا�سف �سليم عبد الرحمن اجلب�سة 0.000055% من اأ�سهم �سركة اأي جي اأي الكتتاب التاأمني والتي متلك بدورها 10.5% من اأ�سهم �سركة والء. كما  �

ميلك الع�سو وا�سف �سليم عبد الرحمن اجلب�سة 41.67% من اأ�سهم �سركة اأي جي اأي القاب�سة والتي متلك بدورها 99.99% من اأ�سهم �سركة اأي جي اأي الكتتاب 
التاأمني. وعليه، تبلغ امللكية غري املبا�سرة للع�سو وا�سف �سليم اجلب�سة حوايل 4.375% من اإجمايل اأ�سهم �سركة والء. ي�سغل الع�سو وا�سف �سليم عبد الرحمن 

اجلب�سة من�سب املدير التنفيذي ل�سركة اأي جي اأي الكتتاب التاأمني.



و

ممثل ال�سركة املفو�ض االأولعنوان ال�سركة

ال�سركة ال�سعودية املتحدة للتاأمني التعاوين 

مبنى الربيعة والن�سار �سارع امللك عبد اهلل

�س.ب 31616 اخلرب 31952

اململكة العربية ال�سعودية

هاتــــف: 8652200 13 966+

فاك�س: 8652255 13 966+

www.walaa.com :موقع اإلكرتوين

walaa@walaa.com :بريد اإلكرتوين

عبد اهلل حممد عبد اهلل العثمان

مبنى الربيعة والن�سار �سارع امللك عبد اهلل

�س.ب 31616 اخلرب 31952

اململكة العربية ال�سعودية

هاتــــف: 8652200 13 966+

فاك�س: 8652255 13 966+

www.walaa.com :موقع اإلكرتوين

abdullah@al-othman.com :بريد اإلكرتوين

�سكرتري جمل�ض االإدارة ممثل ال�سركة املفو�ض الثاين

جون�سون �سانديبال جي فارغ�ض

مبنى الربيعة والن�سار �سارع امللك عبد اهلل

�س.ب 31616 اخلرب 31952

اململكة العربية ال�سعودية

هاتــــف: 8652200 13 966+

فاك�س: 8652255 13 966+

www.walaa.com :موقع اإلكرتوين

johnson@walaa.com :بريد اإلكرتوين

اأن�ض اإبراهيم ح�سني القحيز

مبنى الربيعة والن�سار �سارع امللك عبد اهلل

�س.ب 31616 اخلرب 31952

اململكة العربية ال�سعودية

هاتــــف: 8652200 13 966+

فاك�س: 8652255 13 966+

www.walaa.com :موقع اإلكرتوين

anask@walaa.com :بريد اإلكرتوين

�سوق االأ�سهم

ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول(

اأبراج التعاونية، الربج ال�سمايل، 700 طريق امللك فهد

�س ب 60612 الريا�س 11555 

اململكة العربية ال�سعودية

هاتــــف: 2181200 11 966 +

فاك�س:2181220 11 966 +

www.tadawul.com.sa :موقع اإلكرتوين



ز

البنوك الرئي�سية لل�سركة

البنك ال�سعودي الربيطاين

�سارع االأمري عبد العزيز بن م�ساعد بن جلوي )ال�سباب(

�س.ب. 9084، الريا�س 11413

هاتـــــف: 4050677 11 966+

فاك�س: 4050660 11 966+

 www.sabb.com :املوقع االإلكرتوين

sabb@sabb.com :الربيد االإلكرتوين

البنك ال�سعودي لال�ستثمار

 �سارع املعذر – الريا�س
�س.ب. 3533 الريا�س 11481

هاتـــــف: 966 11 478 6000+

فاك�س: 966 11 477 6781 +

www.saib.com.sa :املوقع االإلكرتوين 
ir@saib.com.sa :الربيد االإلكرتوين

البنك االأهلي التجاري

طريق امللك عبد العزيز

�س.ب. 3555 جدة 21481 

هاتف: 6493333 12 966+

فاك�س: 6437426 12 966+

 www.ncb.com.sa :املوقع االإلكرتوين

contactus@alahli.com :الربيد االإلكرتوين



ح

المستشارون

امل�ست�سار املايل ومدير االكتتاب ومتعهد التغطية 

�سركة اجلزيرة لالأ�سواق املالية 

طريق امللك فهد بالريا�س

�س.ب 20438 الريا�س 11455

اململكة العربية ال�سعودية

هاتــــف: 2256000 11 966+

فاك�س: 2256068 11 966+

www.aljaziracapital.com.sa :املوقع االإلكرتوين

contactus@aljaziracapital.com.sa :الربيد االإلكرتوين

امل�ست�سار القانوين لالكتتاب

مكتب م�سعل العقيل للمحاماة واال�ست�سارات القانونية 

بالتعاون مع احلوراين وم�ساركوه

�سارع العليا العام – بناية �سرييكون الطابق 7

�س.ب 67356 الريا�س 11596

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 2931234 11 966+

فاك�س: 2930051 11 966+

www.houraniassociates.com :املوقع االإلكرتوين

info-ksa@houraniassociates.com :الربيد االإلكرتوين

م�ست�سار العناية املهنية املايل

املحا�سبون املتحدون )الب�سام والنمر حما�سبون قانونيون(

امللز �سارع �سالح الدين االأيوبي

�س.ب 69658 الريا�س 11557

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 5353 239  11 966+

فاك�س: 5454 239 11 966+

http://aacpa-sa.com :املوقع االإلكرتوين

Ibrahim.albassam@abc-albassam.com :الربيد االإلكرتوين

تنويه: جميع اجلهات املذكورة اأعاله اأعطت موافقتها الكتابية على االإ�سارة اإلى اأ�سمائها و�سعاراتها واإفاداتهم بال�سكل وامل�سمون الواردين يف هذه الن�سرة، ومل يتم �سحب هذه 
املوافقة حتى تاريخ هذه الن�سرة. وجتدر االإ�سارة اإلى اأن جميع هذه اجلهات والعاملني فيها اأو اأي من اأقاربهم اأو تابعيهم ال ميلكون اأ�سهما اأو م�سلحة مهما كان نوعها يف ال�سركة 

كما يف تاريخ هذه الن�سرة. 



ط

المحاسبون القانونيون

املحا�سبان القانونيان لعام 2011م

اأرن�ست ويونغ

برج الفي�سلية الطوابق 6 و14

�س.ب. 2732 الريا�س 11461

اململكة العربية ال�سعودية

هاتـــــف: 2734730 11 966+

فاك�س: 2734740 11 966+

www.ey.com/me :املوقع االإلكرتوين

riyadh@sa.ey.com :الربيد االإلكرتوين

ديلويت اآند تو�ض، بكر اأبو اخلري و�سركاهم

مبنى ابت التجاري باخلرب

�س.ب. 182، الدمام 31411

اململكة العربية ال�سعودية

هاتـــــف: 8873937 13 966+

فاك�س: 8873931 13 966+

www.deloitte.com :املوقع االإلكرتوين

nsagga@deloitte.com :الربيد االإلكرتوين

املحا�سبان القانونيان لعام 2012م

اأرن�ست ويونغ

برج الفي�سلية الطوابق 6 و14

�س.ب. 2732 الريا�س 11461

اململكة العربية ال�سعودية

هاتـــــف: 2734730 11 966+

فاك�س: 2734740 11 966+

www.ey.com/me :املوقع االإلكرتوين

riyadh@sa.ey.com :الربيد االإلكرتوين

براي�ض وتر هاو�ض كوبرز 

بناية موؤ�س�سة امللك في�سل اخلريية

�س.ب. 8282، الريا�س 11482

اململكة العربية ال�سعودية

هاتـــــف: 2110400 11 966+

فاك�س: 2110401 11 966+

www.pwc.com :املوقع االإلكرتوين

hani.ashkar@sa.pwc.com :الربيد االإلكرتوين



ي

املحا�سبان القانونيان لعام 2013م

براي�ض وتر هاو�ض كوبرز 

بناية موؤ�س�سة امللك في�سل اخلريية

�س.ب. 8282، الريا�س 11482

اململكة العربية ال�سعودية

هاتـــــف: 2110400 11 966+

فاك�س: 2110401 11 966+

www.pwc.com :املوقع االإلكرتوين

hani.ashkar@sa.pwc.com :الربيد االإلكرتوين

ديلويت اآند تو�ض، بكر اأبو اخلري و�سركاهم

مبنى ابت التجاري باخلرب

�س.ب. 182، الدمام 31411

اململكة العربية ال�سعودية

هاتـــــف: 8873937 13 966+

فاك�س: 8873931 13 966+

www.deloitte.com :املوقع االإلكرتوين

nsagga@deloitte.com :الربيد االإلكرتوين

تنويه: جميع اجلهات املذكورة اأعاله اأعطت موافقتها الكتابية على االإ�سارة اإلى اأ�سمائها و�سعاراتها بال�سكل وامل�سمون الواردين يف هذه الن�سرة، ومل يتم �سحب هذه املوافقة 
حتى تاريخ هذه الن�سرة. وجتدر االإ�سارة اإلى اأن جميع هذه اجلهات والعاملني فيها اأو اأي من اأقاربهم اأو تابعيهم ال ميلكون اأ�سهما اأو م�سلحة مهما كان نوعها يف ال�سركة كما يف 

تاريخ هذه الن�سرة. 



ك

الجهات المستلمة

 بنك اجلزيرة

جدة - طريق امللك عبد العزيز 

�س.ب 6277 جدة 21442 اململكة العربية ال�سعودية

هاتـــــف: 6098888 12 966+

فاك�س: 6098881 12 966+

www.baj.com.sa :املوقع االإلكرتوين

info@baj.com.sa :الربيد االإلكرتوين

البنك االأهلي التجاري

جدة - طريق امللك عبد العزيز

�س.ب. 3555 جدة 21481 اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 6493333 12 966+

فاك�س: 6437426 12 966+

 www.alahli.com :املوقع االإلكرتوين

contactus@alahli.com :الربيد االإلكرتوين

م�سرف الراجحي

الريا�س - �سارع العليا العام

�س.ب. 28، الريا�س 11411 اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 2116000 11 966+

فاك�س: 4600705 11 966+

 www.alrajhibank.com.sa :املوقع االإلكرتوين

alrajhibank.com.sa@contactcenter1 :الربيد االإلكرتوين

البنك ال�سعودي الفرن�سي

الريا�س – �سارع املعذر

�س ب 56006 الريا�س 11554 اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 4042222 11 966+

فاك�س: 4042311 11 966+

www.alfransi.com.sa :املوقع االإلكرتوين

communication@alfransi.com.sa :الربيد االإلكرتوين

البنك ال�سعودي الربيطاين

الريا�س - �سارع االأمري عبد العزيز بن م�ساعد بن جلوي )ال�سباب(

�س ب 9084 الريا�س 11413 اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 4050677 11 966+

فاك�س: 4050660 11 966+

www.sabb.com :املوقع االإلكرتوين

sabb@sabb.com :الربيد االإلكرتوين

بنك الريا�ض

طريق امللك عبد العزيز

�س.ب: 22622 الريا�س 11614، اململكة العربية ال�سعودية
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ملخص الطرح 

ال�سركة

جمل�س  قرار  مبوجب  تاأ�س�ست  �سعودية  م�ساهمة  �سركة  )»والء«(  التعاوين  للتاأمني  املتحدة  ال�سعودية  ال�سركة 
تاريخ  امللكي رقم )م/60(  الوزراء رقم )233( وتاريخ 1427/09/16هـ )املوافق 2006/10/09م( واملر�سوم 
1428/06/19هـ  وتاريخ   2051034982 رقم  التجاري  وال�سجل  2006/10/11م(  )املوافق  1427/09/18هـ 

)املوافق 2007/07/05م(.

ملخ�ض اأن�سطة ال�سركة

يتمثل ن�ساط �ل�سركة يف �لقيام، وفقًا الأحكام نظام مر�قبة �سركات �لتاأمني �لتعاوين والئحته �لتنفيذية و�الأنظمة 
والقواعد ال�سارية يف اململكة العربية ال�سعودية، مبزاولة اأعمال التاأمني التعاوين وكل ما يتعلق بهذه االأعمال من 
اأن تقوم بجميع االأعمال التي يلزم القيام بها  اأو و�ساطة ولل�سركة  اأو مرا�سلة  اأو متثيل  اأو توكيالت  اإعادة تاأمني 
لتحقيق اأغرا�سها �سواء يف جمال التاأمني اأو ا�ستثمار اأموالها واأن تقوم بتملك وحتريك االأموال الثابتة والنقدية 
اأو بيعها اأو ا�ستبدالها اأو تاأجريها بوا�سطتها مبا�سرة اأو بوا�سطة �سركات توؤ�س�سها اأو ت�سرتيها اأو باال�سرتاك مع 

جهات اأخرى. 

امل�ساهمون الكبار
وهم االأ�سخا�س الذين ميلكون 5% اأو اأكرث من اأ�سهم ال�سركة. ال يوجد بال�سركة اإال م�ساهم واحد كبري وهي �سركة 
اأي جي اأي الكتتاب التاأمني امل�سجلة باململكة االأردنية الها�سمية ومتلك 2.100.000 �سهم اأي ما يعادل %10.5 

من اأ�سهم ال�سركة قبل االكتتاب. 

امل�ساهمون اال�سرتاتيجيون
ال يوجد بال�سركة اإال م�ساهم ا�سرتاتيجي واحد وهي �سركة اأي جي اأي الكتتاب التاأمني. وامل�ساهمون اال�سرتاتيجيون 
هم امل�ساهمون الذين يقدمون الدعم لل�سركة ب�سبب امتالكهم اخلربة والدراية الفنية والعلمية والت�سغيلية فيما 

يخ�ض ن�ساط �ل�سركة مما يقدم قيمة �إ�سافية لل�سركة نظرً� لتمتعهم بهذه �ملعرفة �لن�عية.

زيادة راأ�س املال عن طريق اإ�سدار اأ�سهم جديدة.طبيعة الطرح

12 ريال �سعودي لل�سهم الواحد، وميثل قيمة االكتتاب يف ال�سهم اجلديد.�سعر الطرح/االكتتاب

ال�سعر املعدل
مت تعديل �سعر �سهم ال�سركة يف ال�سوق املالية اإلى 17.07 ريال �سعودي لل�سهم الواحد، وذلك بنهاية تداول يوم 
انعقاد اجلمعية غري العادية وبعد موافقة امل�ساهمني يف ال�سركة على زيادة راأ�س املال. وذلك ميثل انخفا�سا ب�سعر 

ال�سهم مبقدار 5.06 ريال �سعودي لل�سهم الواحد.

200.000.000 ريال �سعودي.راأ�ض مال ال�سركة قبل الطرح

20.000.000 �سهم عادي مدفوع القيمة بالكامل.عدد االأ�سهم القائمة وامل�سدرة قبل الطرح

10 رياالت �سعودية لل�سهم.القيمة االإ�سمية

20.000.000 �سهم عادي.جمموع االأ�سهم اجلديدة املطروحة لالكتتاب

40.000.000 �سهم عادي.جمموع االأ�سهم بعد زيادة راأ�ض املال

�ستتم زيادة راأ�س مال ال�سركة بن�سبة 100%.ن�سبة الزيادة يف راأ�ض املال

12 ريال �سعودي تدفع بالكامل عند االكتتاب.�سعر ال�سهم املطروح لالكتتاب

2 ريال �سعودي.عالوة االإ�سدار

400.000.000 ريال �سعودي. راأ�ض مال ال�سركة بعد زيادة راأ�ض املال

240.000.000 ريال �سعودي. اإجمايل قيمة الطرح

10.000.000 ريال �سعودي.تكاليف الطرح 

230.000.000 ريال �سعودي. اإجمايل ح�سيلة الطرح بعد خ�سم تكاليف الطرح

ا�ستخدام متح�سالت االكتتاب

اإجمايل م�ساريف  اإجمايل متح�سالت االكتتاب بحوايل )240.000.000( ريال �سعودي. يخ�سم منها  يقدر 
االكتتاب البالغة )10.000.000( ريال �سعودي والتي ت�سمل اأتعاب كل من امل�ست�سار املايل وامل�ست�سار القانوين 
والتوزيع  والطبع  الت�سويق  وم�ساريف  امل�ستلمة  اجلهات  وم�ساريف  للتقارير  املعدين  واملحا�سبني  لالكتتاب 
لالإيفاء مبتطلبات  االكتتاب  ال�سركة �سايف متح�سالت  ت�ستخدم  �سوف  باالكتتاب.  املتعلقة  االأخرى  وامل�ساريف 
املالءة املالية وفقًا ملتطلبات الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين. ولن يح�سل امل�ساهمون 

على اأي متح�سالت نا�سئة عن االكتتاب )ف�ساًل راجع الق�سم رقم 9 “ ا�ستخدام متح�سالت االكتتاب”(.



م

20.000.000 �سهم عادي.عدد االأ�سهم املتعهد بتغطيتها

240.000.000 ريال �سعودي. اإجمايل املبلغ املتعهد بتغطيته

تاريخ االأحقية
نهاية التداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية والتي ت�سوت على الزيادة املقرتحة يف راأ�س املال بح�سب 

تو�سية جمل�س االإدارة، وذلك يوم االثنني 1436/07/08هـ )املوافق 2015/04/27م(.

م�ساهمي ال�سركة املقيدين يف �سجل امل�ساهمني يف ال�سركة بنهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية. امل�ساهمني املقيدين

حقوق االأولوية

هي اأوراق مالية قابلة للتداول تعطي حلاملها اأحقية االكتتاب يف االأ�سهم اجلديدة املطروحة عند اعتماد الزيادة 
يف راأ�س املال، وهو حق مكت�سب جلميع امل�ساهمني املقيدين يف �سجالت ال�سركة نهاية يوم انعقاد اجلمعية العامة 
غري العادية. ويعطي كل حق حلامله اأحقية االكتتاب ب�سهم واحد جديد، وذلك ب�سعر الطرح. و�سيتم اإيداع حقوق 
رمز جديد  املقيدين حتت  امل�ساهمني  و�ستظهر احلقوق يف حمافظ  يومني.  انعقاد اجلمعية خالل  بعد  االأولوية 

خا�س بحقوق االأولوية. وحينئٍذ �سيتم اإ�سعار امل�ساهمني املقيدين باإيداع احلقوق يف حمافظهم. 

هي االأ�سهم املطروحة الكتتاب امل�ساهمني املقيدين، والناجتة من زيادة راأ�س مال ال�سركة امل�سدرة.االأ�سهم اجلديدة 

معامل اأحقية االكتتاب
حق واحد )1( لكل �سهم واحد )1( قائم مملوك للم�ساهمني املقيدين مع العلم اأن تلك الن�سبة هي ناجت ق�سمة 

عدد االأ�سهم اجلديدة امل�سدرة على عدد االأ�سهم احلالية لل�سركة. 

20.000.000 حق. عدد حقوق االأولوية امل�سدرة

مرحلة االكتتاب االأولى

تبداأ يوم الثالثاء 1436/07/16هـ )املوافق 2015/05/05م(، وت�ستمر حتى نهاية يوم اخلمي�س 1436/07/25هـ 
ممار�سة  املقيدين  للم�ساهمني  فقط  خاللها  ويتاح  االأولى"(،  االكتتاب  )"مرحلة  2015/05/14م(،  )املوافق 
حقهم باالكتتاب )كليًا اأو جزئيًا( يف االأ�سهم اجلديدة يف حدود عدد حقوق االأولوية التي مت اإيداعها يف حمافظهم 
بعد انعقاد اجلمعية. و�سوف تتم املوافقة فقط على االكتتاب بعدد من االأ�سهم اجلديدة امل�ستحقة مبوجب عدد 
االأولى مع فرتة تداول  التداول. وتتزامن مرحلة االكتتاب  نهاية فرتة  االأولوية املوجودة يف املحفظة عند  حقوق 
لهم  يحق  الذين  واالأفراد  املوؤ�س�سات  من  امل�ستثمرين  وعامة  املقيدين  للم�ساهمني  ميكن  والتي  االأولوية،  حقوق 

التداول يف ال�سوق ال�سعودي خاللها تداول حقوق االأولوية.  

فرتة تداول حقوق االأولوية
تبداأ يوم الثالثاء 1436/07/16هـ )املوافق 2015/05/05م(، وت�ستمر حتى نهاية يوم اخلمي�س 1436/07/25هـ 
)املوافق 2015/05/14م(. وميكن للم�ساهمني املقيدين وعامة امل�ستثمرين من املوؤ�س�سات واالأفراد الذين يحق 

لهم التداول يف ال�سوق ال�سعودي خاللها تداول حقوق االأولوية.

مرحلة االكتتاب الثانية

تبداأ يوم االأحد 1436/07/28هـ )املوافق 2015/05/17م(، وت�ستمر حتى نهاية يوم الثالثاء 1436/08/01هـ 
)املوافق 2015/05/19م(، )"مرحلة االكتتاب الثانية"(، وي�سمح خاللها جلميع حملة حقوق االأولوية �سواًء كانوا 
من امل�ساهمني املقيدين اأو ممن قاموا ب�سراء حقوق االأولوية خالل فرتة التداول االكتتاب يف االأ�سهم اجلديدة 

لل�سركة.  وال ميكن تداول حقوق االأولوية يف مرحلة االكتتاب الثانية.

 طريقة االكتتاب

يتعني على امل�ساهمني امل�ستحقني والراغبني يف االكتتاب يف اأ�سهم حقوق االأولوية تقدمي طلب االكتتاب اأثناء فرتة 
االكتتاب. وميكن احل�سول على مناذج طلب االكتتاب من اجلهات امل�ستلمة. ويجب دفع مبلغ االكتتاب كاماًل عند 
املكتتب لدى اجلهة  املبلغ املطلوب من ح�ساب  امل�ستلمة بخ�سم  تفوي�س اجلهة  تقدمي طلب االكتتاب من خالل 
امل�ستلمة، اأو عن طريق �سيك م�سريف م�سدق م�سحوب على اأحد البنوك املحلية وم�سجل با�سم »ح�ساب ال�سركة 
امل�ستحق«  »ال�سخ�س  للمكتتب  يكون  اأن  اأولوية« دون �سرورة  اأ�سهم حقوق   - التعاوين  للتاأمني  املتحدة  ال�سعودية 
ح�ساب لدى اجلهة امل�ستلمة. كما ميكن االكتتاب عرب االإنرتنت اأو الهاتف اأو ال�سراف االآيل لدى اجلهات امل�ستلمة 
�مل�ستحق«  »�ل�سخ�ض  للمكتتب  �أن يك�ن  �أ�سا�سي  للمكتتبني، وذلك ب�سرط  �أو كل هذه �خلدمات  �إحدى  تتيح  �لتي 
»ال�سخ�س  باملكتتب  اخلا�سة  البيانات  تكون  اأن  وعلى  اخلدمات  هذه  تقّدم  التي  امل�ستلمة  اجلهة  لدى  ح�ساب 

امل�ستحق« حمّدثة.

االأ�سهم املتبقية التي مل يتم االكتتاب فيها يف املرحلتني االأولى والثانية. االأ�سهم املتبقية

الطرح املتبقي

تطرح االأ�سهم املتبقية على عدد من امل�ستثمرين ذوي الطابع املوؤ�س�سي )وي�سار لهم بـ"املوؤ�س�سات اال�ستثمارية"( 
العرو�س  ا�ستقبال هذه  املوؤ�س�سات اال�ستثمارية بتقدمي عرو�س �سراء االأ�سهم املتبقية و�سيتم  اأن تقوم تلك  على 
ابتداًء من ال�ساعة 10:00 �سباحًا يوم االأحد 1436/08/06هـ )املوافق 2015/05/24م( وحتى ال�ساعة 10:00 
�سباحًا من اليوم التايل بتاريخ االثنني 1436/08/07هـ )املوافق 2015/05/25م(. و�سيتم تخ�سي�س االأ�سهم 
�ملتبقية للم�ؤ�س�سات �ال�ستثمارية ذ�ت �لعر�ض �الأعلى ثم �الأقل فاالأقل )�سرط �أال يقل عن �سعر �لطرح( على �أن يتم 
تخ�سي�س االأ�سهم بالتنا�سب على املوؤ�س�سات اال�ستثمارية التي تقدم نف�س العر�س اأما بالن�سبة لك�سور االأ�سهم، 

ف�سيتم اإ�سافتها لالأ�سهم املتبقية ومعاملتها باملثل.



ن

االأ�سخا�ض امل�ستحقون 
جميع حملة حقوق االأولوية �سواء كانوا من امل�ساهمني املقيدين اأو ممن قاموا ب�سراء حقوق االأولوية خالل فرتة 

التداول.

اإدراج وتداول حقوق اأولوية االكتتاب

تقوم »تداول« بتجهيز اآليات لتنظيم عملية تداول حقوق االأولوية يف اأنظمتها ويو�سع رمز منف�سل حلقوق اأولوية 
فرتة  خالل  املقيدون  امل�ساهمون  وميلك  التداول(.  �سا�سة  على  ال�سركة  �سهم  رمز  عن  م�ستقال  )يكون  ال�سركة 

اكتتاب وتداول حقوق االأولوية اخليارات التالية:

االحتفاظ باحلقوق املكت�سبة كما بتاريخ االأحقية وممار�سة االكتتاب فيها. �

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

�سراء حقوق اإ�سافية من خالل ال�سوق. �

عدم القيام باأي �سيء فيما يتعلق بحقوق االأولوية �سواء ببيعها اأو ممار�سة حق االكتتاب فيها، ويف هذه احلالة  �
�سيتم طرح االأ�سهم املتبقية الناجتة عن عدم ممار�سة تلك احلقوق اأو بيعها يف فرتة الطرح املتبقي.

فرتة  خالل  ال�سعودي  ال�سوق  يف  التداول  لهم  يحق  الذين  واالأفراد  املوؤ�س�سات  من  امل�ستثمرين  لعامة  يجوز  كما 
التداول �سراء وبيع حقوق االأولوية يف ال�سوق وممار�سة االكتتاب فيها اإذا مت االحتفاظ بها اإلى نهاية فرتة االكتتاب 
على  لل�سركة  االأولوية  رمز حقوق  اإلغاء  اإلى  “تداول”  نظام  و�سيعمد  الثانية،  االكتتاب  فرتة  فقط خالل  االأولى، 
�سا�سة التداول بعد انتهاء فرتة تداول حقوق االأولوية. وعلى ذلك، �سيتوقف تداول حقوق االأولوية مع انتهاء فرتة 

تداول حقوق االأولوية.

 قيمة احلق االإر�سادية

تعك�س قيمة احلق االإر�سادية الفرق بني القيمة ال�سوقية ل�سهم ال�سركة خالل فرتة التداول و�سعر الطرح.

و�ستقوم تداول باحت�ساب ون�سر قيمة احلق االإر�سادية، وب�سكل م�ستمر خالل فرتة التداول على موقعها متاأخرة 
القيمة  على  االطالع  للم�ستثمرين  يت�سنى  حتى  ال�سوق؛  معلومات  خدمة  مزودي  اإلى  اإ�سافة  دقائق،  بخم�س 

االإر�سادية للحق عند اإدخال االأوامر.

�سعر تداول احلق
اآلية العر�س والطلب يف ال�سوق  هو ال�سعر الذي يتم تداول احلق به علما اأن هذا ال�سعر يتم حتديده من خالل 

وبالتايل فاإنه قد يختلف عن قيمة احلق االإر�سادية.

ممار�سة حقوق اأولوية االكتتاب

قيام االأ�سخا�س امل�ستحقني باالكتتاب يف اأ�سهم حقوق االأولوية اجلديدة عرب تعبئة منوذج اكتتاب وت�سديد املقابل 
اخلدمات  هذه  تتيح  التي  امل�ستلمة  اجلهات  لدى  اإلكرتونيا  االكتتاب  طريق  عن  اأو  امل�ستلمة  اجلهات  فروع  لدى 

للمكتتبني. وميكن لالأ�سخا�س امل�ستحقني ممار�سة حقوق االأولوية كالتايل:

يتاح يف املرحلة االأولى للم�ساهمني املقيدين فقط ممار�سة احلقوق باالكتتاب )كليا اأو جزئيا( يف االأ�سهم   .1
اجلديدة يف حدود عدد حقوق االأولوية التي مت اإيداعها يف حمافظهم بعد انعقاد اجلمعية و�سوف تتم املوافقة فقط 
على االكتتاب بعدد من االأ�سهم اجلديدة امل�ستحقة مبوجب عدد حقوق االأولوية املوجودة يف املحفظة عند نهاية 
فرتة التداول. وتتزامن مرحلة االكتتاب االأولى مع فرتة تداول حقوق االأولوية، والتي ميكن للم�ساهمني املقيدين 
حقوق  تداول  خاللها  ال�سعودي  ال�سوق  يف  التداول  لهم  يحق  الذين  واالأفراد  املوؤ�س�سات  من  امل�ستثمرين  وعامة 

االأولوية.

يف املرحلة الثانية، ي�سمح جلميع حملة حقوق االأولوية �سواء كانوا من امل�ساهمني املقيدين اأو ممن قاموا   .2
ب�سراء حقوق االأولوية خالل فرتة التداول، مبمار�سة حقهم باالكتتاب.

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

اجلمهور

تعني يف قواعد الت�سجيل واالإدراج االأ�سخا�س غري املذكورين اأدناه:

تابعي امل�سدر.  .1

امل�ساهمني الكبار يف امل�سدر.  .2

اأع�ساء جمل�س االإدارة وكبار التنفيذيني للم�سدر.  .3

اأع�ساء جمل�س االإدارة وكبار التنفيذيني لتابعي امل�سدر.  .4

اأع�ساء جمال�س االإدارة وكبار التنفيذيني لدى امل�ساهمني الكبار يف امل�سدر.  .5

اأي اأقرباء للم�سار اإليهم يف )5.4،3.2،1( اأعاله.  .6

اأي �سركة ي�سيطر عليها اأي من االأ�سخا�س امل�سار اإليهم يف )6.5،4.3،2.1( اأعاله. اأو  .7

االأ�سخا�س الذين يعملون باالتفاق معًا وميلكون جمتمعني )5%( اأو اأكرث من فئة االأ�سهم املراد اإدراجها.  .8



�ض

تخ�سي�ض االأ�سهم

)اأما  و�سحيح.  مكتمل  ب�سكل  مار�سها  التي  احلقوق  عدد  على  بناء  م�ستثمر  لكل  االأ�سهم  تخ�سي�س  �سيتم 
اال�ستثمارية خالل فرتة  املوؤ�س�سات  االأ�سهم وطرحها على  ك�سور  ف�سيتم جمع  االأ�سهم،  ك�سور  مل�ستحقي  بالن�سبة 
بيع  متح�سالت  باقي  وتوزع  لل�سركة،  املتبقية  االأ�سهم  طرح  �سعر  اإجمايل  ت�سديد  يتم  و�سوف  املتبقي(.  الطرح 
االأ�سهم املتبقية وك�سور االأ�سهم )اإن وجدت( على م�ستحقيها كال ح�سب ما ي�ستحقه يف موعد اأق�ساه اخلمي�س 
1436/08/17هـ )املوافق 2015/06/04م(. )راجع الق�سم رقم 18 "�سروط و�أحكام وتعليمات �الكتتاب وتقدمي 

العرو�س"(.

دفع مبالغ التعوي�ض )اإن وجدت(

�سيتم دفع مبالغ تعوي�س نقدي لالأ�سخا�س امل�ستحقني الذين مل ميار�سوا حقهم باالكتتاب كليا اأو جزئيا باالأ�سهم 
يوم اخلمي�س 1436/08/17هـ )املوافق 2015/06/04م(  اأق�ساه  االأ�سهم يف موعد  اجلديدة ومل�ستحقي ك�سور 
)راجع الق�سم رقم 18 "�سروط و�أحكام وتعليمات �الكتتاب وتقدمي �لعرو�ض"(. علما باأن مبالغ التعوي�س متثل 

باقي متح�سالت بيع االأ�سهم املتبقية وك�سور االأ�سهم )مبا يتعدى �سعر الطرح( من عملية الطرح املتبقي.

اأرباح االأ�سهم
�ست�ستحق االأ�سهم اجلديدة اأية اأرباح تعلنها ال�سركة عن الفرتة منذ تاريخ اإ�سدار االأ�سهم وعن ال�سنوات املالية 

التي تليها ) راجع الق�سم رقم 8 “�سيا�سة توزيع االأرباح”(.

حقوق الت�سويت
ميتلك  م�ساهم  لكل  ويحق  واحد.  �سوت  يف  احلق  مالكه  �سهم  كل  ومينح  االأ�سهم  من  فقط  واحدة  فئة  لل�سركة 
اأية حقوق ت�سويت  اأي م�ساهم  يعطى  وال  العامة  اجتماع اجلمعية  والت�سويت يف  االأقل احل�سور  �سهما على   20

تف�سيلية. ميكن لل�سركة اإ�سدار اأ�سهم تف�سيلية مبوجب نظامها االأ�سا�سي.

عوامل املخاطرة

تتعلق  )اأ( خماطر  اإلى  املخاطر  هذه  ت�سنيف  معينة، وميكن  على خماطر  االكتتاب  هذا  اال�ستثمار يف  ينطوي 
مت  وقد  العادية.  باالأ�سهم  تتعلق  خماطر  )ج(  التنظيمية  والبيئة  بال�سوق  تتعلق  خماطر  )ب(  ال�سركة  باأعمال 
ا�ستعرا�س هذه املخاطر يف الق�سم رقم 2”عوامل املخاطرة” من هذه الن�سرة والتي يجب مراجعتها بعناية قبل 
اتخاذ قرار اال�ستثمار يف االأ�سهم املطروحة لالكتتاب )ف�ساًل راجع الق�سم رقم 2 “عوامل املخاطرة” للمزيد من 

املعلومات(.

تداول االأ�سهم
يبداأ تداول االأ�سهم اجلديدة يف نظام تداول عند ا�ستكمال كافة االإجراءات املتعلقة بت�سجيل االأ�سهم املطروحة 

وتخ�سي�سها واإدراجها.

االأ�سهم التي �سبق للم�سدر اإدراجها 
اأدرجت ال�سركة )20.000.000( ع�سرين مليون �سهم بتاريخ 2007/07/17م يف ال�سوق املالية )تداول(، حيث 
اكتتب امل�ساهمون املوؤ�س�سون بـ60% من راأ�س مال ال�سركة ومت طرح 40% من راأ�س مال ال�سركة لالكتتاب العام 

من قبل اجلمهور.

القيود على االأ�سهم

مت اإدراج اأ�سهم ال�سركة يف تداول يف 2007/07/17م وعليه فاإن فرتة حظر الت�سرف يف االأ�سهم قد انق�ست منذ 
عدة �سنوات ومل يعد هنالك اأي قيود على اأ�سهم امل�ساهمني املوؤ�س�سني لل�سركة. وبالتايل يحق للم�ساهمني املوؤ�س�سني 
وامل�ساهم اال�سرتاتيجي الت�سرف يف اأ�سهمهم بعد احل�سول على موافقة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وهيئة 

ال�سوق املالية. 

تكون مفرو�سة مبوجب  قد  ت�سرف  قيود  اأي  اإلى  امل�ساهمني  املوؤ�س�سون وغريهم من  امل�ساهمون  وكذلك يخ�سع 
اللوائح التنفيذية ال�سادرة عن الهيئة اأو غريها من االأنظمة والتعليمات ذات العالقة. 

القيود على حقوق االأولوية

با�ستثناء احل�سول على موافقة موؤ�س�سة النقد وهيئة ال�سوق املالية فيما يتعلق بتداول امل�ساهمني اال�سرتاتيجيني 
حلقوق االأولوية واأي قيود من�سو�س عليها يف قواعد الت�سجيل واالإدراج، لي�س هنالك اأي قيود اأو التزامات على 
اأي  اال�سرتاتيجيون  امل�ساهمون  يقدم  كما مل  االأولوية.  تداول حقوق  اأو  االكتتاب  للم�ساركة يف  ال�سركة  م�ساهمي 
التزام اأو تعهد بامل�ساركة يف هذا االكتتاب. ويف حال اكتتب امل�ساهمون اال�سرتاتيجيون يف اأ�سهم حقوق االأولوية، 
فاإن االأ�سهم التي �سيتم �سراوؤها من خالل هذا االكتتاب �سوف تنطبق عليها نف�س القيود التي تنطبق على امللكية 

احلالية للم�ساهمني اال�سرتاتيجيني.

تنويه: يجب دار�سة ق�سمي “اإ�سعار هام” و”عوامل املخاطرة” الواردين يف ن�سرة االإ�سدار هذه بعناية قبل اتخاذ قرار اال�ستثمار يف اأ�سهم االكتتاب وفق هذه الن�سرة. 



ع

تواريخ مهمة للمكتتبين

تواريخ مهمة لألشخاص المستحقين 

التاريخاجلدول

يوم االثنني 1436/07/08هـ )املوافق 2015/04/27م(انعقاد اجلمعية العامة غري العادية وحتديد تاريخ االأحقية وامل�ساهمني امل�ستحقني

من يوم الثالثاء 1436/07/16هـ )املوافق 2015/05/05م( تاريخ مرحلة االكتتاب االأولى وتداول حقوق االأولوية

اإلى يوم اخلمي�س 1436/07/25هـ )املوافق 2015/05/14م(

من يوم االأحد 1436/07/28هـ )املوافق 2015/05/17م(تاريخ مرحلة االكتتاب الثانية

اإلى يوم الثالثاء 1436/08/01هـ )املوافق 2015/05/19م(

يوم الثالثاء 1436/08/01هـ )املوافق 2015/05/19م(تاريخ انتهاء فرتة االكتتاب واآخر يوم لتقدمي مناذج طلبات االكتتاب

من يوم االأحد 1436/08/06هـ )املوافق 2015/05/24م(تاريخ فرتة الطرح املتبقي

اإلى يوم االثنني 1436/08/07هـ )املوافق 2015/05/25م(

يوم االأربعاء 1436/08/09هـ )املوافق 2015/05/27م(االإ�سعار بالتخ�سي�س النهائي

دفع مبالغ التعوي�س )اإن وجدت( لالأ�سخا�س امل�ستحقني الذين مل ي�ساركوا يف االكتتاب 
وم�ستحقي ك�سور االأ�سهم

يوم اخلمي�س 1436/08/17هـ )املوافق 2015/06/04م(

بعد االنتهاء من كافة االإجراءات ال�سرورية �سوف يتم االإعالن عن التواريخ يف توقع بدء تداول االأ�سهم املطروحة لالكتتاب
ال�سحف املحلية وعلى موقع تداول 

مالحظة: جميع التواريخ املذكورة يف اجلدول الزمني اأعاله تقريبية. و�سيتم االإعالن عن التواريخ واملواعيد الفعلية يف ال�سحف املحلية يف اململكة وعرب موقع تداول االإلكرتوين 
.)www.tadawul.com.sa(

تواريخ اإلعالنات المهمة

تاريخ االإعالناملعلناالإعالن

يوم الثالثاء 1436/07/09هـ )املوافق 2015/04/28م(ال�سركةاإعالن انعقاد اجلمعية العامة غري العادية )تاريخ االأحقية(

يوم الثالثاء 1436/07/09هـ )املوافق 2015/04/28م(ال�سركةاإعالن نتائج اجلمعية العامة غري العادية التي ت�سمنت املوافقة على زيادة راأ�س مال ال�سركة

يوم الثالثاء 1436/07/09هـ )املوافق 2015/04/28م(تداولاإعالن تعديل �سعر �سهم ال�سركة واإيداع احلقوق واإعالن قيمة احلق االإر�سادية

يوم الثالثاء 1436/07/09هـ )املوافق 2015/04/28م(ال�سركةاإعالن حتديد فرتات االكتتاب يف االأ�سهم اجلديدة وفرتة تداول احلقوق

يوم االثنني 1436/07/15هـ )املوافق 2015/05/04م(ال�سركةاإعالن تذكريي عن بدء مرحلة االكتتاب االأولى وعن فرتة تداول حقوق االأولوية

اإعالن تذكريي عن اآخر يوم لتداول حقوق االأولوية والتنويه باأهمية بيع احلقوق ملن ال يرغب 
باالكتتاب

يوم اخلمي�س 1436/07/25هـ )املوافق 2015/05/14م(تداول 

يوم االأحد 1436/07/28هـ )املوافق 2015/05/17م(ال�سركةاإعالن بدء مرحلة االكتتاب الثانية

يوم الثالثاء 1436/08/01هـ )املوافق 2015/05/19م(ال�سركةاإعالن تذكريي عن اآخر يوم لتقدمي مناذج طلبات االكتتاب للمرحلة الثانية

االإعالن عن:

نتائج االكتتاب يف املرحلتني االأولى والثانية �

تفا�سيل عملية بيع االأ�سهم التي مل يتم االكتتاب فيها، اإن وجدت، وبدء فرتة الطرح املتبقي �

يوم اخلمي�س 1436/08/03هـ )املوافق 2015/05/21م(ال�سركة

يوم االأربعاء 1436/08/09هـ )املوافق 2015/05/27م(ال�سركةاإعالن نتائج الطرح املتبقي واالإ�سعار بالتخ�سي�س النهائي 

يوم االأحد 1436/08/13هـ )املوافق 2015/05/31م(تداول اإعالن باإيداع االأ�سهم اجلديدة يف حمافظ امل�ستثمرين

يوم اخلمي�س1436/08/17هـ )املوافق 2015/06/04م(ال�سركةاإعالن توزيع مبالغ التعوي�س )اإن وجدت( لالأ�سخا�س امل�ستحقني

االإلكرتوين على  تداول  اململكة وعرب موقع  املحلية يف  ال�سحف  الفعلية يف  واملواعيد  التواريخ  االإعالن عن  و�سيتم  تقريبية.  اأعاله  الزمني  املذكورة يف اجلدول  التواريخ  جميع 
.)www.tadawul.com.sa( االإنرتنت



ف

كيفية التقدم بطلب االكتتاب 
يقت�سر االكتتاب يف اأ�سهم حقوق االأولوية على االأ�سخا�س امل�ستحقني. ويف حال عدم ممار�سة حقوق االأولوية اخلا�سة باالأ�سخا�س امل�ستحقني فاإن اأية اأ�سهم متبقية غري مكتتب 
بها من قبل االأ�سخا�س امل�ستحقني �سوف تطرح على املوؤ�س�سات اال�ستثمارية يف فرتة الطرح املتبقي. ويتعني على االأ�سخا�س امل�ستحقني الراغبني يف االكتتاب يف االأ�سهم اجلديدة 
تعبئة مناذج طلبات االكتتاب املتوفرة لدى فروع اجلهات امل�ستلمة خالل مرحلة االكتتاب االأولى ومرحلة االكتتاب الثانية )ح�سبما ينطبق( وت�سليمها اإلى اأي من تلك اجلهات 
قبل نهاية مرحلة االكتتاب الثانية )حتى لو مل يكن لديهم ح�ساب لدى اجلهة امل�ستلمة(. يجب ت�سديد قيمة االأ�سهم املكتتب فيها كاملة لدى احد فروع اجلهات امل�ستلمة باأحد 
من الطرق التالية: )1( تفوي�س البنك باخل�سم من ح�ساب املكتتب لدى البنك امل�ستلم الذي قدم له طلب االكتتاب اأو )2( ت�سليم �سيك م�سريف م�سدق مدفوع الأمر “اكتتاب 
حقوق االأولوية لل�سركة ال�سعودية املتحدة للتاأمني التعاوين”. ويف حال عدم وجود ح�ساب للمكتتب يف البنك امل�ستلم يتعني عليه الدفع عن طريق �سيك م�سريف م�سدق مدفوع الأمر 

“اكتتاب حقوق االأولوية لل�سركة ال�سعودية املتحدة للتاأمني التعاوين”. وال يجوز اإلغاء طلب االكتتاب بعد تقدميه للبنك امل�ستلم.

كما ميكن �الكتتاب عرب �الإنرتنت �أو �لهاتف �أو �ل�سر�ف �الآيل لدى �جلهات �مل�ستلمة �لتي تتيح �إحدى �أو كل هذه �خلدمات للأ�سخا�ض �مل�ستحقني، وذلك ب�سرط �أ�سا�سي �أن يك�ن 
للمكتتب “ال�سخ�س امل�ستحق” ح�ساب لدى اجلهة امل�ستلمة التي تقدم هذه اخلدمات، وعلى اأن تكون البيانات اخلا�سة باملكتتب “ال�سخ�س امل�ستحق” حمدثة.

يجب تعبئة مناذج طلبات االكتتاب طبقا للتعليمات الواردة يف الق�سم رقم 18 »�سروط و�أحكام وتعليمات �الكتتاب وتقدمي �لعرو�ض« من هذه �لن�سرة. ويجب على كل مكتتب �أن 
يوافق على كافة الفقرات ذات العالقة الواردة يف منوذج طلب االكتتاب واأن يقوم بتعبئتها. وحتتفظ ال�سركة بحقها يف رف�س اأي طلب اكتتاب يف االأ�سهم اجلديدة ب�سورة جزئية 
�أو كلية، يف حال عدم ��ستيفاء �أي من �سروط �أو متطلبات �الكتتاب. وال ي�سمح بتعديل طلب �الكتتاب �أو �سحبه بعد ت�سليمه الأي من فروع �جلهات �مل�ستلمة. وعلوة على ذلك، ي�سكل 
طلب االكتتاب مبجرد قبوله من جانب ال�سركة عقدا ملزمًا بني ال�سركة وال�سخ�س امل�ستحق )ف�سال راجع الق�سم رقم 18 »�سروط و�أحكام وتعليمات �الكتتاب وتقدمي �لعرو�ض«(.

أسئلة وأجوبة عن آلية حقوق األولوية الجديدة

ماهي حقوق األولوية؟

هي اأوراق مالية قابلة للتداول تعطي حلاملها اأحقية االكتتاب يف االأ�سهم اجلديدة املطروحة عند اعتماد الزيادة يف راأ�س املال، وهو حق مكت�سب جلميع امل�ساهمني املقيدين يف 
�سجالت ال�سركة نهاية يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية. ويعطي كل حق حلامله اأحقية االكتتاب ب�سهم واحد جديد، وذلك ب�سعر الطرح.

لمن تمنح حقوق األولوية؟

جلميع حملة االأ�سهم املقيدين ب�سجالت ال�سركة يف نهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية.

متى يتم إيداع حقوق األولوية؟

يتم اإيداع حقوق االأولوية خالل يومني بعد انعقاد اجلمعية العامة غري العادية لل�سركة و�ستظهر احلقوق يف حمافظ امل�ساهمني املقيدين حتت رمز جديد خا�س بحقوق االأولوية 
ولن ي�سمح بتداول هذه احلقوق اأو االكتتاب فيها اإال عند بداية فرتة التداول واالكتتاب.

كيف يتم إشعار المساهم المقيد بإيداع حقوق األولوية في المحفظة؟

يتم اإ�سعار امل�ساهم املقيد عن طريق االإعالن يف موقع تداول.

كم عدد الحقوق التي سيحصل عليها المساهم المقيد؟

عدد احلقوق التي �سيح�سل عليها امل�ساهم املقيد تعتمد على معامل االأحقية وعدد االأ�سهم التي ميتلكها امل�ساهم املقيد يف نهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية.

ما هو معامل األحقية؟

هو املعامل الذي ميكن امل�ساهم املقيد من معرفة عدد حقوق االأولوية امل�ستحقة له مقابل االأ�سهم التي ميتلكها بتاريخ انعقاد اجلمعية العامة غري العادية. على �سبيل املثال، اإذا 
كان عدد االأ�سهم امل�سدرة ل�سركة 1.000 �سهم ورفعت تلك ال�سركة راأ�س مالها عن طريق طرح 200 �سهم جديد بحيث ارتفع عدد اأ�سهمها اإلى 1.200 �سهم يكون معامل االأحقية 

حينئذ 1 اإلى 5 ) �سهم لكل خم�سة اأ�سهم (.

هل سيتم تداول هذه الحقوق وإضافتها لمحافظ المستثمرين بنفس اسم / رمز أسهم الشركة أو أن هناك مسمى آخر لها؟

�سيتم اإيداع حقوق االأولوية ملحافظ امل�ستثمرين حتت رمز جديد خا�س بحقوق االأولوية.

ماهي قيمة الحق عند بداية تداوله؟

�سعر االفتتاح للحق �سيكون الفرق بني �سعر اإغالق �سهم ال�سركة يف اليوم ال�سابق الإدراج احلق و�سعر الطرح، على �سبيل املثال: اإذا كان �سعر اإغالق ال�سهم يف اليوم ال�سابق 35 
رياال و�سعر الطرح 10 رياالت يكون �سعر االفتتاح حلقوق االأولوية 35 ناق�س 10 ي�ساوي بذلك خم�سًا وع�سرون رياال.
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هل يستطيع المساهمون المقيدون االكتتاب في أسهم إضافية؟

ي�ستطيع امل�ساهمون املقيدون االكتتاب يف اأ�سهم اإ�سافية من خالل �سراء حقوق جديدة خالل فرتة التداول وميكن االكتتاب باالأ�سهم االإ�سافية اجلديدة املكت�سبة من �سراء حقوق 
جديدة خالل مرحلة االكتتاب الثانية فقط. 

كيف تتم عملية االكتتاب؟

تتم عملية االكتتاب كما هو معمول به حاليا عن طريق تقدمي طلبات االكتتاب لدى اأي فرع من فروع اجلهات امل�ستلمة )املذكورة يف ن�سرة االإ�سدار هذه( وخالل فرتتي االكتتاب 
فقط.

هل يمكن االكتتاب أكثر من مرة ومن خالل اكثر من بنك مستلم؟

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

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

اأ�سهم حقوق االأولوية تودع يف نف�س املحفظة التي بها اأ�سهم ال�سركة االأ�سلية. فعلى �سبيل املثال، اإذا كان م�ساهم ميلك 1.000 �سهم يف ال�سركة )800 �سهم يف حمفظة )اأ( و200 
�سهم يف حمفظة )ب(( فاإن جمموع احلقوق التي �ستودع )1.000( حق على اعتبار اأن لكل �سهم )1( حق وعليه ف�سيتم اإيداع 800 حق يف حمفظة )اأ( و200 حق يف حمفظة 

)ب(.

في حال االكتتاب من خالل أكثر من جهة مستلمة أين يتم إيداع األسهم الجديدة بعد التخصيص؟

يكون اإيداع االأ�سهم يف املحفظة اال�ستثمارية املذكورة يف طلب االكتتاب االأول.

هل يحق لحملة شهادات األسهم االكتتاب والتداول؟

نعم، يحق حَلَملة �سهادات االأ�سهم االكتتاب، لكنهم لن ي�ستطيعوا التداول اإال بعد اإيداع ال�سهادات يف حمافظ ا�ستثمارية عن طريق اجلهات امل�ستلمة اأو مركز االإيداع يف )تداول(، 
واإح�سار الوثائق الالزمة.

إذا تم االكتتاب في األسهم الجديدة وتم بيع الحقوق بعدها ماذا يحدث في هذه الحالة ؟

يف حال قام اأحد امل�ساهمني املقيدين باالكتتاب ومن ثم بيع حقوق االأولوية ومل يتم �سراء عدد حقوق اأولوية يعادل عدد احلقوق التي اكتتب فيها قبل نهاية فرتة التداول ف�سيتم 
رف�س طلب االكتتاب كليا يف حال مت بيع جميع احلقوق اأو جزئيا مبا يعادل ما مت بيعه من حقوق و�سيتم اإبالغ واإعادة مبلغ االكتتاب املرفو�س عرب اجلهة امل�ستلمة للم�ساهم املقيد.

هل يحق لمن اشترى حقوق إضافية تداولها مرة أخرى؟

نعم، يحق له بيعها و�سراء حقوق اأخرى خالل فرتة التداول فقط.

هل باإلمكان بيع جزء من هذه الحقوق؟

نعم، باإمكان امل�ستثمر بيع جزء من هذه احلقوق واالكتتاب باجلزء املتبقي.

هل يمكن االكتتاب خالل عطلة نهاية األسبوع ما بين المرحلتين األولى والثانية؟

ال ميكن ذلك.

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

خالل املرحلة الثانية فقط وبعد انتهاء فرتة التداول حلقوق االأولوية.

هل يستطيع الشخص المستحق بيع الحق بعد انقضاء فترة التداول؟

ال ميكن ذلك، بعد انق�ساء فرتة التداول يتبقى لل�سخ�س امل�ستحق فقط ممار�سة احلق يف االكتتاب بالزيادة يف راأ�س املال، ويف حال عدم ممار�سة احلق ميكن اأن يخ�سع امل�ستثمر 
للخ�سارة اأو االنخفا�س يف قيمة حمفظته اال�ستثمارية.

ماذا يحدث لحقوق أولوية التي لم يتم بيعها أو ممارسة االكتتاب فيها خالل فترة التداول ومرحلتي االكتتاب األولى والثانية؟

تطرح االأ�سهم املتبقية الناجتة عن عدم ممار�سة اأو بيع هذه احلقوق يف فرتة الطرح املتبقي الذي ينظمه مدير االكتتاب بح�سب املعايري التي حتددها ن�سرة االإ�سدار هذه.

هل سيتم إضافة أي رسوم إضافية لعمليات تداول حقوق األولوية؟

�سيتم تطبيق نف�س العموالت على عمليات البيع وال�سراء كما هي باالأ�سهم ولكن من دون حد اأدنى ملبلغ العمولة.
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ملخص المعلومات الرئيسية 
يقدم هذا امللخ�س نبذة موجزة عن املعلومات الواردة يف هذه الن�سرة. ونظرًا الأنه ملخ�س، فاإنه ال ي�ستمل على كل املعلومات التي قد تكون مهمة للمكتتبني. ويجب على م�ستلمي 
هذه الن�سرة قراءتها بالكامل قبل اتخاذ قرار باال�ستثمار يف االأ�سهم اجلديدة املطروحة. وقد مت تعريف بع�س امل�سطلحات والعبارات املخت�سرة الواردة يف هذه الن�سرة يف الق�سم 

رقم 1 »امل�سطلحات وخمت�سرات«.

نبذة عن الشركة 
تاأ�س�ست ال�سركة ال�سعودية املتحدة للتاأمني التعاوين )»والء«( ك�سركة �سعودية م�ساهمة عامة براأ�سمال قدره مائتي مليون )200.000.000( ريال �سعودي، مبوجب قرار جمل�س 
الوزراء رقم )233( بتاريخ 1427/09/16هـ )املوافق 2006/10/09م( واملر�سوم امللكي رقم )م/60( تاريخ 1427/09/18هـ )املوافق 2006/10/11م( وم�سجلة حتت ال�سجل 

التجاري رقم 2051034982 وتاريخ 1428/06/19هـ )املوافق 2007/07/05م( وتعمل وفقًا ملبداأ التاأمني التعاوين، وفقًا لنظام مراقبة �سركات التاأمني.

يقع مقر ال�سركة الرئي�سي يف مدينة اخلرب �سارع امللك عبد اهلل مبنى الربيعة والن�سار، �س.ب 31616 اخلرب 31952 باململكة، ومتار�س ال�سركة اأنواعًا خمتلفة من ن�ساطات 
التاأمني وفقًا ملبادئ التاأمني التعاوين وحتت اإ�سراف موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي، والتي تعترب اجلهة الر�سمية امل�سوؤولة عن تطبيق نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين 
ولوائحه التنفيذية. وت�سمل خدمات التاأمني الرئي�سية التي تقوم بها ال�سركة اأعمال التاأمني العام وال�سحي مبا يف ذلك التاأمني على ال�سيارات، والتاأمني الطبي، والهند�سي، 
والتاأمني على اأخطاء ممار�سة املهن الطبية، والتاأمني �سد احلريق، والتاأمني البحري، وتاأمني امل�سوؤولية العامة، وذلك وفق �سوابط ال�سريعة االإ�سالمية. وبخالف ما هو مذكور 

فاإنه لي�ض لدى �إد�رة �ل�سركة �أي نية يف �ل�قت �حلايل الإجر�ء �أي تغيري ج�هري على �لن�ساط �الأ�سا�سي لل�سركة. 

هيكل رأس مال الشركة
يبلغ راأ�س مال ال�سركة احلايل مائتي مليون )200.000.000( ريال �سعودي، مق�سم اإلى ع�سرين مليون )20.000.000( �سهم مت�ساوية القيمة، وبقيمة ا�سمية قدرها ع�سرة 
رياالت )10( لل�سهم الواحد، جميعها مدفوعة بالكامل وقد اأكتتب امل�ساهمون املوؤ�س�سون بن�سبة )60%( بينما اكتتب اجلمهور بن�سبة )40%( من اإجمايل االأ�سهم التي مت طرحها 
لالكتتاب العام يف 2007/03/17م. وقد ح�سلت ال�سركة على موافقة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي مبوجب اخلطاب رقم 351000081751 وتاريخ 1435/06/23هـ املوافق 
2014/04/23م على زيادة راأ�س مالها مببلغ مائتي مليون )200.000.000( ريال �سعودي عن طريق طرح اأ�سهم حقوق االأولوية ولدى اكتمال االكتتاب يف االأ�سهم اجلديدة، 
�سي�سبح راأ�س املال اأربعمائة مليون )400.000.000( ريال �سعودي مق�سمة اإلى اأربعني مليون )40.000.000( �سهم عادي بقيمة ا�سمية قدرها ع�سرة رياالت )10( لل�سهم 

الواحد. وقد اأو�سى جمل�س اإدارة ال�سركة بتاريخ 1435/07/01هـ )املوافق 2014/04/30م( بزيادة راأ�س املال ملواجهة احتياجاتها برفع املالءة املالية. 

أهم التواريخ والتطورات
ح�سل املوؤ�س�سون على ترخي�س بتاأ�سي�س ال�سركة مبوجب املر�سوم امللكي رقم )م/60( تاريخ 1427/09/18هـ )املوافق 2006/10/11م( وقرار جمل�س الوزراء رقم  �

)233( بتاريخ 1427/09/16هـ )املوافق 2006/10/09م(.
مت طرح اأ�سهم ال�سركة لالكتتاب العام يف 1428/02/27هـ )املوافق 2007/03/17م(. �
مت تاأ�سي�س ال�سركة يف 1428/06/19هـ )املوافق 2007/07/05م( �
مت اإدراج اأ�سهم ال�سركة يف ال�سوق املالية ال�سعودية يف 1428/07/02هـ )املوافق 2007/07/17م(. �
ح�سلت ال�سركة على موافقة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي على ممار�سة اأعمال التاأمني وال�سماح لها ببدء ن�ساطها يف 1429/06/26هـ )املوافق 2008/07/01م(. �
بداأت ال�سركة ممار�سة ن�ساطها يف 1429/06/27هـ )املوافق 2008/07/02م(. �
ح�سلت ال�سركة على موافقة من جمل�س ال�سمان ال�سحي التعاوين ك�سركة تاأمني �سحي مرخ�س لها يف 1429/08/06هـ )املوافق 2008/08/09م(. �
ال�سعودي مبوجب اخلطاب رقم 351000081751 وتاريخ 1435/06/23هـ )املوافق 2014/04/23م( على  � العربي  النقد  ال�سركة على موافقة موؤ�س�سة  ح�سلت 

زيادة راأ�س مالها.

رؤية الشركة 
اأن ت�سبح ال�سركة الرائدة يف جمال التاأمني من حيث ر�سا العمالء من خدماتها، واإ�سافة قيمة حقيقية للم�ساهمني من خالل ك�سب االأرباح. 

رسالة الشركة 
اأن تكون من اف�سل �سركات التاأمني يف اململكة بحلول عام 2015م. �
حتقيق درجة عالية من الكفاءة وح�سن االإدارة. �
االهتمام الكامل بخدمة العمالء. �
الرتكيز على ك�سب االأرباح. �
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المساهمون الذين يملكون 5% من أسهم الشركة أو أكثر كما في 30 سبتمبر عام 2014م 

القيمة اال�سمية
 )ريال �سعودي(

عدد االأ�سهم  ن�سبة امللكية اجلن�سية اال�سم

21.000.000 2.100.000 %10.5 االأردن �سركة اي جي اي الكتتاب التاأمني

امل�سدر: ال�سركة

مت اإدراج اأ�سهم ال�سركة يف تداول يف 2007/07/17م وعليه فاإن فرتة حظر الت�سرف يف االأ�سهم قد انق�ست منذ عدة �سنوات ومل يعد هنالك اأي قيود على اأ�سهم امل�ساهمني 
املوؤ�س�سني لل�سركة. وبالتايل يحق للم�ساهمني املوؤ�س�سني الت�سرف يف اأ�سهمهم بعد احل�سول على موافقة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وهيئة ال�سوق املالية.

استراتيجية الشركة 
و�سعت ال�سركة ا�سرتاتيجية متكنها من حتقيق ر�سالتها وروؤيتها، حيث تهدف ال�سركة اأن ت�سبح واحدة من ال�سركات الرائدة يف تقدمي خدمات التاأمني التعاوين يف اململكة، 

وت�سمل ا�سرتاتيجية ال�سركة البنود التالية: 

كما ه� �حلال مع معظم �سركات �لتاأمني يف �ململكة، تعتمد �ل�سركة على خط�ط �لتاأمني �الإلز�مي )�لتاأمني �ل�سحي وتاأمني �ملركبات(،�إال �أن �ل�سركة تخطط لتعزيز  �
وتق�ية خط�ط �لتاأمني �الأخرى )غري �الإلز�مي( من خلل �لتغلغل يف �أ�س��ق جديدة للح�س�ل على ح�سة �س�قية كبرية يف جمال �لتاأمني غري �الإلز�مي.

�لتاأمني  � �لتاأمينية بني منتجات  ت��زن حمفظتها  �الإلز�مي، بحيث  �لتاأمني غري  و�ملنتجات يف خط�ط  �الأعمال  فئات جديدة من  وتط�ير  تبني  �إلى  �ل�سركة  تهدف 
االإلزامي والتاأمني غري االإلزامي. 

تعمل ال�سركة على بناء وتطوير خطط ت�سغيلية ديناميكية ت�ستجيب ب�سرعة للمتغريات والتحديات التي تواجهها من اأجل اال�ستفادة من الفر�س املتاحة ومواجهة  �
التهديدات التي تنتج يف قطاع التاأمني. 

ال تركز ال�سركة فقط على اال�ستحواذ احلجمي من االكتتابات يف �سوق التاأمني واإمنا على اختيار نوعية العمالء ودرا�سة املخاطر، بحيث حتقق ن�سبة عالية من  �
االحتفاظ بالعمالء خا�سة يف جمال التاأمني ال�سحي. 

تراجع ال�سركة با�ستمرار اآلية نقل املخاطر من خالل التعاقد مع �سركات اإعادة تاأمني متخ�س�سة، وذات ت�سنيف ائتماين عايل. �
اإدارة وتوزيع املخاطر من خالل تنويع حمفظة اأعمال ال�سركة. �
�سوف ت�ستمر ال�سركة يف االعتماد على وكالء التامني يف املدى الق�سري، بينما تخطط ال�سركة وت�سعى بخطوات مدرو�سة لتعزيز �سبكات توزيع خا�سة بها، من خالل  �

تعيني وتدريب فرق مبيعات ذوي خربات وعالقات مهنية وا�سعة. 
ت�سعى ال�سركة اإلى التقليل من االعتماد على معيدي التاأمني تدرجيًا وذلك عن طريق دعم وتقوية مالءة ال�سركة املالية. �
تنفيذ اإدارة ر�سيدة ل�سيا�سات اال�ستثمار وموارد ال�سركة الداخلية واخلارجية، وخف�س امل�سروفات والتكاليف، وذلك لتحقيق اأف�سل عوائد والربحية. �
ت�سعى ال�سركة للنمو باإدارة املوارد الب�سرية من خالل التاأهيل والتدريب املتخ�س�س وحتقيق م�ستويات عالية من ال�سعودة.  �

نواحي القوة والميزات التنافسية للشركة 
لل�سركة فريق اإدارة عليا موؤهلني فنيًا واإداريًا وتنظيمًا مما يخلق لل�سركة فر�سة للتو�سع املدرو�س واحل�سول على ح�سة �سوقية معتربة يف �سوق التاأمني.  �
نظام تقنية معلومات مطور داخليًا يحقق ربط �سريع مع اجلهات ذات العالقة. �
فريق للدعم الفني وخدمة العمالء وت�سهيل عملياتهم وك�سب ر�ساهم )خط �ساخن خلدمة العمالء على مدار ال�ساعة(. �
االلتزام بتطوير وتقدمي باقة متنوعة من اأف�سل املنتجات واخلدمات، مع اعتبار دقيق للمخاطر املرتبطة بها. �
�سبكة رعاية طبية مكونة من اأكرث من 680 م�ست�سفى وعيادة يف �ستى اأنحاء اململكة.  �
ح�سلت ال�سركة على ت�سنيف القوة املالية )++B( وت�سنيف ائتماين )bbb( و�سع م�ستقر من �سركة اي ام بي�ست. �
حققت ال�سركة م�ستوى �سعودة متقدم نطاق بالتيني. �

مقدمة عن سوق التأمين في المملكة العربية السعودية 
بد�أ ن�ساط �لتاأمني يف �ململكة �لعربية �ل�سع�دية من خلل وكاالت وفروع ل�سركات �أجنبية )�أغلبيتها من مملكة �لبحرين( وكان ذلك قبل عام 1974م، ثم تاأ�س�ست �سركة التاأمني 
ال�سعودية يف عام 1974م، ثم تاأ�س�ست �سركة البحر االأحمر للتاأمني، ثم ال�سركة ال�سعودية املتحدة للتاأمني يف عام 1976م. ويف عام 1977 �سدر قرار رقم 51 عن هيئة كبار 
العلماء وقررت فيه اأن التاأمني التعاوين يعترب مقبواًل يف ال�سريعة االإ�سالمية، وعليه تاأ�س�ست ال�سركة الوطنية للتاأمني التعاوين يف عام 1985 والتي �سميت يف ما بعد بال�سركة 
�لتعاونية للتاأمني بهدف �لتاأمني على �مل�سروعات �لكربى و�الحتفاظ بن�سبة كبرية من �أق�ساط �لتاأمني د�خل �ململكة و�أ�سبح �لتاأمني �لتعاوين ه� �ل�سكل �لذي يقدم من خلله 
التاأمني باململكة العربية ال�سعودية وذلك جلوازه من الناحية ال�سرعية بخالف التاأمني التجاري، وا�ستمرت �سركات التاأمني االأجنبية يف العمل داخل ال�سعودية كو�سيط بني الوكالء 

و�سركات اإعادة التاأمني يف اخلارج.

يف عام 1999م �سدر املر�سوم امللكي رقم م/10 واملتعلق بنظام ال�سمان ال�سحي التعاوين، ثم �سدر قرار جمل�س الوزراء رقم 222 واملت�سمن نظام التاأمني على رخ�س ال�سائقني 
يف عام2001م.

يف عام 2005م �سدر املر�سوم امللكي رقم م/32 املتعلق بنظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين وا�ستمل القرار على حتديد االطار العام ملمار�سة التاأمني يف ال�سعودية وهو التاأمني 
التعاوين وحتديد اجلهة امل�سوؤولة عن تطبيق النظام وهي موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي، ويف نف�س العام �سدر قرار 415 املتعلق ب�ساأن منح فرتة انتقالية مدتها 3 �سنوات )اإلى 



�ض

عام 2008م( ل�سركات �لتاأمني �لقائمة لت�فيق �أو�ساعها ملز�ولة ن�ساط �لتاأمني �لتعاوين و�أدى ذلك بتقدم �سركات جديدة للح�س�ل على �لرتخي�ض وفقًاُ لنظام �لتاأمني �لتعاوين. 
وقد �سمحت موؤ�س�سة النقد لل�سركات التي انتهت من درا�سة ملفاتها اأو التي �سدر لها مر�سوم ملكي بتاأ�سي�سها ومل تكتمل اإجراءات تاأ�سي�سها بتجديد وثائق التاأمني للعمالء يف 

مهلة انتهت يف 2010/2/17م.

اأما حاليًا فقد بلغ عدد �سركات التاأمني العاملة يف اململكة العربية ال�سعودية واملدرجة يف ال�سوق املالية ال�سعودية 35 �سركة كما يف 2014/09/30م.

المؤشرات المالية 
املعلومات املالية كما يف ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2011م املدرجة يف اجلداول اأدناه مت ا�ستخراجها من القوائم املالية املدققة ل�سنة 31 دي�سمرب 2012م ويتم عر�سها لتعك�س 
اأثر تعديالت اأجرتها ال�سركة على القوائم املالية املدققة يف 31 دي�سمرب 2012م اإثر تو�سيات املراجعني وذلك لتحقيق عر�س اأف�سل للمعلومات املالية وليت�سنى للقارئ املقارنة 

بني القوائم املالية لل�سنوات 2011م، و2012م. وت�سمل هذه التعديالت:

ارتفاع "مطالبات قائمة" و"ح�سة معيدي التاأمني من املطالبات القائمة" مببلغ 23.63 مليون ريال �سعودي؛ و �
اإعادة ت�سنيف من "ر�سيد اإعادة تاأمني دائن" اإلى "مطلوبات م�ستحقة" مببلغ 15.01 ريال �سعودي. �

قائمة املركز املايل )اآالف الرياالت ال�سعودية(
ال�سنة املالية
املنتهية يف 

2011/12/31م

ال�سنة املالية
املنتهية يف 

2012/12/31م

ال�سنة املالية
املنتهية يف 

2013/12/31م

الفرتة املالية
املنتهية يف

2014/09/30م

336.296253.746391.959768.205جمموع موجودات عمليات التاأمني

159.236182.864215.046213.959جمموع موجودات امل�ساهمني

495.532436.610607.005982.164جمموع املوجودات

336.296253.746391.959768.205جمموع مطلوبات عمليات التاأمني وفائ�س عمليات التاأمني

4.7507.7278.26910.190مطلوبات امل�ساهمني

154.486175.137206.777203.769حقوق امل�ساهمني

159.236182.864215.046213.959جمموع مطلوبات وحقوق امل�ساهمني

495.532436.610607.005982.164جمموع مطلوبات عمليات التاأمني ومطلوبات وحقوق امل�ساهمني

امل�سدر: القوائم املالية املدققة لل�سنوات املالية 2011م، و2012م، و2013م، والقوائم املالية االأولية للفرتة املالية املنتهية يف 30 �سبتمرب 2014م

الفرتة املالية
املنتهية يف

2014/09/30م

الفرتة املالية
املنتهية يف 

2013/09/30م

ال�سنة املالية 
املنتهية يف 

2013/12/31م

ال�سنة املالية 
املنتهية يف 

2012/12/31م

ال�سنة املالية 
املنتهية يف 

2011/12/31م
نتائج العمليات )اآالف الرياالت ال�سعودية(

عمليات التاأمني

547.549 276.700  347.191  234.093  278.560  �إجمايل �أق�ساط �لتاأمني �ملكتتبة

 185.405  113.533  165.311  177.862  164.432  �سايف �الأق�ساط �ملكت�سبة

 199.221  132.109  186.630  188.479  179.937  جمموع االإيرادات

 154.735  81.936 1.174.494 121.740 116.107  اإجمايل املطالبات املدفوعة

 151.460  76.900  110.346  101.346  101.275  �سايف املطالبات املتكبدة

 225.763  131.620  186.368  173.280  173.923  جمموع امل�ساريف والتكاليف

)26.542(  489  262  15.199  6.013  الفائ�س )العجز( من عمليات التاأمني

)26.542(  440  236  13.679  5.412  الفائ�س )العجز( املحول اإلى قائمة عمليات امل�ساهمني ال�ساملة

عمليات امل�ساهمني

)26.542(  440 236 13.679 5.412  الفائ�س )العجز( املحول من نتائج عمليات التاأمني



ت

الفرتة املالية
املنتهية يف

2014/09/30م

الفرتة املالية
املنتهية يف 

2013/09/30م

ال�سنة املالية 
املنتهية يف 

2013/12/31م

ال�سنة املالية 
املنتهية يف 

2012/12/31م

ال�سنة املالية 
املنتهية يف 

2011/12/31م
نتائج العمليات )اآالف الرياالت ال�سعودية(

 2.303  1.589 2.039 2.998 1.623  م�ساريف عمومية واإدارية

 42.669  13.279 26.449 8.079 790  اإيرادات اال�ستثمارات

 13.825  12.130 24.646 18.760 4.578  �سايف ربح )خ�سارة( ال�سنة

 2.437  2.250 3.000 2.750 1.875  خم�س�س الزكاة و�سريبة الدخل

)14.395(  16.451 9.993 4.642 1.654  تغريات القيمة العادلة غري املحققة من ا�ستثمارات متاحة للبيع

)3.007(  26.331 31.639 20.652 4.357  �سايف الربح )اخل�سارة( ال�سامل لل�سنة

0.69 0.61 1.23 0.94 0.23  ربح )خ�سارة( ال�سهم

امل�سدر: القوائم املالية املدققة لل�سنوات املالية 2011م، و2012م، و2013م، والقوائم املالية االأولية للفرتات املالية املنتهية يف 30 �سبتمرب 2013م، و2014م

الفرتة املالية
املنتهية يف

2014/09/30م

الفرتة املالية
املنتهية يف 

2013/09/30م

ال�سنة املالية 
املنتهية يف 

2013/12/31م

ال�سنة املالية 
املنتهية يف 

2012/12/31م

ال�سنة املالية 
املنتهية يف 

2011/12/31م
التدفقات النقدية )اآالف الرياالت ال�سعودية(

التدفقات النقدية لعمليات التاأمني

55.237 9.248 31.157 )29.728( 34.363 �سايف النقدية من )امل�ستخدم يف( االأن�سطة الت�سغيلية

)727( )2.141( )2.721( )2.133( )873( �سايف النقدية من )امل�ستخدم يف( االأن�سطة اال�ستثمارية

9.812 10.542 9.159 )24.068( 17.986 �سايف النقدية من )امل�ستخدم يف( االأن�سطة التمويلية

183.703 99.436 119.382 81.786 137.716 النقدية و�سبه النقدية يف نهاية ال�سنة

التدفقات النقدية للم�ساهمني

)13.423( )13.962( )13.467( 21.485 )20.280( �سايف النقدية من )امل�ستخدم يف( االأن�سطة الت�سغيلية

32.670 )982( 39.833 12.242 468 �سايف النقدية من االأن�سطة اال�ستثمارية

- - - - - �سايف النقدية امل�ستخدمة يف االأن�سطة التمويلية

105.613 45.056 86.366 60.000 26.273 النقدية و�سبه النقدية يف نهاية ال�سنة

امل�سدر: القوائم املالية املدققة لل�سنوات املالية 2011م، و2012م، و2013م، والقوائم املالية االأولية للفرتات املالية املنتهية يف 30 �سبتمرب 2013م، و2014م

الفرتة املالية
املنتهية يف

2014/09/30م

الفرتة املالية
املنتهية يف 

2013/09/30م

ال�سنة املالية 
املنتهية يف 

2013/12/31م

ال�سنة املالية 
املنتهية يف 

2012/12/31م

ال�سنة املالية 
املنتهية يف 

2011/12/31م
املوؤ�سرات الرئي�سية

 %2.3  %3.1  %4.7  %4.0  %1.1 العائد على املوجودات

 %9.1  %8.6  %12.9  %11.4  %3.0 العائد على حقوق امل�ساهمني

 %81.7  %67.7  %66.8  %57.0  %61.6 معدل �سايف �خل�سارة )�سايف �ملطالبات �ملتكبدة/�سايف �الأق�ساط �ملكت�سبة(

 %6.9  %9.2  %13.2  %10.0  %2.5 هام�س �سايف الربح )اخل�سارة(

 %79.3  %65.9  %65.9  %59.9  %68.8 اإجمايل املطلوبات اإلى اإجمايل املوجودات

 %97.9  %39.2  %48.3 )%16.0(  %26.6 معدل من� �إجمايل �أق�ساط �لتاأمني �ملكتتبة

امل�سدر: حتليالت اجلزيرة كابيتال
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1

المصطلحات والمختصرات. 1

التعريفامل�سطلح

ال�سركة ال�سعودية املتحدة للتاأمني التعاوين، �سركة م�ساهمة �سعودية ال�سركة اأو والء

م�ست�سارو ال�سركة املو�سحة اأ�سماوؤهم على ال�سفحة )ح(امل�ست�سارون

ال�سخ�س الذي يقوم بتطبيق خمتلف النظريات االإح�سائية واالحتماالت التي على اأ�سا�سها يتم احت�ساب اأ�سعار اخلدمات وتقييم اخلبري االكتواري
امل�سوؤوليات واحت�ساب االحتياطيات.

ال يوجد بال�سركة اإال م�ساهم ا�سرتاتيجي واحد وهي �سركة اأي جي اأي الكتتاب التاأمني. وامل�ساهمون اال�سرتاتيجيون هم امل�ساهمون امل�ساهمون اال�سرتاتيجيون
�لذين يقدم�ن �لدعم لل�سركة ب�سبب �متلكهم �خلربة و�لدر�ية �لفنية و�لعلمية و�لت�سغيلية فيما يخ�ض ن�ساط �ل�سركة مما يقدم 

قيمة اإ�سافية لل�سركة نظرًا لتمتعهم بهذه املعرفة النوعية.

يق�سد بهم:االأطراف ذوي العالقة

تابعي ال�سركة.  .1

2.  امل�ساهمني الكبار يف ال�سركة.

3.  اأع�ساء جمل�س االإدارة وكبار التنفيذيني لل�سركة.

4.  اأع�ساء جمل�س االإدارة وكبار التنفيذيني لتابعي ال�سركة.

اأع�ساء جمل�س االإدارة وكبار التنفيذيني لدى امل�ساهمني الكبار يف ال�سركة.  .5

6.  امل�ست�سار القانوين وامل�ست�سار املايل لل�سركة.

7.  اأي اأقرباء لالأ�سخا�س امل�سار اإليهم يف )1، 2، 3، 4، اأو 5( اأعاله.

اأي �سركة ي�سيطر عليها اأي �سخ�س م�سار اإليه يف )1، 2، 3، 4، 5، 6، اأو 7( اأعاله.  .8

�إجمايل �أق�ساط عق�د �لتاأمني �ملكتتبة خلل فرتة حمددة دون �قتطاع �الأق�ساط �مل�سندة �إلى �سركات �إعادة �لتـاأمني�إجمايل �الأق�ساط �ملكتتبة

�الأق�ساط �ملتنازل عنها لفائدة �سركات �إعادة �لتـاأمني يف �إطار عمليات �إعادة �لتاأمني�الأق�ساط �مل�سندة

يحت�سب �سايف �الأق�ساط لكل فرع بعد خ�سم ما يخ�سه من �إعادة �لتاأمني�سايف �الأق�ساط �ملكتتبة

�جلزء من �الأق�ساط �ملكتتبة �لذي يغطي �أخطار� تتعلق بالفرت�ت �ملالية �للحقة�الأق�ساط غري �ملكت�سبة

جمل�س اإدارة والء والذين تظهر اأ�سماوؤهم على ال�سفحة )هـ(املجل�س اأو جمل�س االإدارة

النظام االأ�سا�سي لل�سركةالنظام االأ�سا�سي

اأحد الطرق امل�ستخدمة حل�ساب معدل النمو يف بند معني خالل فرتة زمنية حمددةمعدل النمو ال�سنوي املركب

هيئة ال�سوق املالية يف اململكة العربية ال�سعوديةهيئة ال�سوق املالية اأو الهيئة

نظام ال�سركات املعمول به يف اململكة العربية ال�سعودية ال�سادر مبوجب املر�سوم امللكي رقم )م/6( بتاريخ 22 ربيع االأول 1385هـ وما نظام ال�سركات
طراأ عليه من تعديالت 

يتم ت�سنيف جمموع املطالبات بناًء على البيانات التاريخية لل�سنوات الثالثة ال�سابقة لكل فرع من فروع التاأمني ويتم احت�ساب هام�س هام�س املالءة بطريقة املطالبات
املالءة املطلوب ب�سرب معامل ن�سبي حمدد من قبل موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي يف �سايف املطالبات املعدل 

يتم �حت�ساب هام�ض �مللءة ب�سرب معامل ن�سبي من قبل م�ؤ�س�سة �لنقد لكل فرع من فروع �لتاأمني يف �سايف �الأق�ساط �ملعدلهام�ض �مللءة بطريقة جمم�ع �الأق�ساط �ملكتتبة

ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول( �سوق االأ�سهم

ن باإ�سناد خماطر معينة يف حدود مبالغ معينة تزيد عن مبلغ اخل�سارة الذي يقرر اإعادة التاأمني غري الن�سبي اأو الالن�سبي اإعادة التاأمني االتفاقي التي يتعهد مبوجبها املوؤمِّ
ن حتمله، ويتعهد معيد التاأمني بقبول التاأمني على املخاطر امل�سندة اإليه. املوؤمِّ

طريقة اختيارية الإعادة التاأمني لكل حالة على حدة يكون فيها ملعيد التاأمني اخليار يف قبول املخاطر املعرو�سة عليه اأو رف�سها اإعادة التاأمني االختياري

امل�ساهمون املوؤ�س�سون لل�سركةامل�ساهمون املوؤ�س�سون
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القدرة على التاأثري على اأفعال اأو قرارات �سخ�س اآخر، ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر، منفردًا اأو جمتمعًا مع قريب اأو تابع، من خالل ال�سيطرة
اأي من االآتي: )اأ( امتالك ن�سبة ت�ساوي 30 % اأو اأكرث من حقوق الت�سويت يف �سركة )ب( حق تعيني 30 % اأو اأكرث من اأع�ساء اجلهاز 

االإداري.

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربيجمل�س التعاون اخلليجي

الناجت املحلي االإجمايل للمملكة العربية ال�سعودية الناجت املحلي

اجلمعية العامة للم�ساهمني يف ال�سركةاجلمعية العامة

حكومة اململكة العربية ال�سعودية احلكومة

تعني يف قواعد الت�سجيل واالإدراج االأ�سخا�س غري املذكورين اأدناه:اجلمهور

تابعي امل�سدر.  .1

امل�ساهمني الكبار يف امل�سدر.  .2

اأع�ساء جمل�س االإدارة وكبار التنفيذيني للم�سدر.  .3

اأع�ساء جمل�س االإدارة وكبار التنفيذيني لتابعي امل�سدر.  .4

اأع�ساء جمال�س االإدارة وكبار التنفيذيني لدى امل�ساهمني الكبار يف امل�سدر.  .5

اأي اأقرباء للم�سار اإليهم يف )5.4،3.2،1( اأعاله.  .6

7.  اأي �سركة ي�سيطر عليها اأي من االأ�سخا�س امل�سار اإليهم يف )6.5،4.3،2.1( اأعاله. اأو االأ�سخا�س الذين يعملون باالتفاق معًا 
وميلكون جمتمعني )5%( اأو اأكرث من فئة االأ�سهم املراد اإدراجها.

نظام التاأمني اأو نظام مراقبة �سركات التاأمني 
التعاوين يف اململكة

نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم م/32 وتاريخ 1424/6/2هـ املوافق 2003/7/31م

جمل�س ال�سمان ال�سحي التعاوين هيئة حكومية �سعودية ذات �سخ�سية اعتبارية م�ستقلة اأن�سئت مبوجب املادة الرابعة من قرار جمل�س ال�سمان ال�سحي التعاوين
جمل�س الوزراء رقم )71( وتاريخ 1420/4/27هـ املوافق 1999/8/11م التي تن�س على اإن�ساء جمل�س ال�سمان ال�سحي التعاوين 

لالإ�سراف على تطبيق نظام ال�سمان ال�سحي التعاوين. ويهدف هذا النظام اإلى توفري الرعاية ال�سحية وتنظيمها جلميع املقيمني 
غري ال�سعوديني يف اململكة، ويجوز تطبيقه على املواطنني وغريهم بقرار من جمل�س الوزراء.

وثيقة قانونية اأو عقد ت�سدره ال�سركة للموؤَمن له �سد اخل�سارة اأو ال�سرر التي تغطيها الوثيقة مقابل ق�سط يدفعه املوؤَمن لهوثيقة التاأمني 

عمليات التاأمني التي يدفع مبوجبها املوؤِمن مبلغًا اأو مبالغ، مبا فيها ح�سيلة االدخار، يف تاريخ م�ستقبلي مقابل ما يدفعه املوؤَمن له من تاأمني احلماية واالدخار
ا�سرتاكات

الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين ال�سادر باالأمر الوزاري رقم 561/1 وتاريخ 1425/3/1هـ املوافق الالئحة التنفيذية
2004/4/20م ال�سادر من معايل وزير املالية 

الئحة حوكمة ال�سركات يف اململكة العربية ال�سعودية ال�سادر عن هيئة ال�سوق املالية مبوجب القرار رقم 1/212/2006 وتاريخ الئحة حوكمة ال�سركات 
1427/10/21هـ املوافق 2006/11/13م وتعديالتها 

ال�سخ�س الطبيعي اأو املعنوي الذي يربم عقد التاأمنياملوؤَمن له

�سركة التاأمني التي تقبل عقود التاأمني من املوؤَمن له وتتولى التعوي�س عن االأخطار التي يتعر�س لها املوؤَمن له ب�سكل مبا�سر املوؤِمٍن

اململكة العربية ال�سعوديةاململكة 

قواعد الت�سجيل واالإدراج ال�سادرة عن جمل�س هيئة ال�سوق املالية بتاريخ 1425/8/20 هـ املوافق 2004/10/4 م واملعدلة بتاريخ قواعد الت�سجيل واالإدراج
1433/2/28 هـ املوافق 2012/1/22م

�سركة اجلزيرة لالأ�سواق املاليةمدير االكتتاب

اإدارة ال�سركة ال�سعودية املتحدة للتاأمني التعاوين )والء(االإدارة

�سايف متح�سالت االكتتاب بعد ح�سم م�ساريف االكتتاب�سايف املتح�سالت

12 ريال �سعودي لكل �سهم�سعر الطرح/االكتتاب
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20.000.000 �سهم عادي اأ�سهم مطروحة لالكتتاب

نهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية والتي ت�سوت على الزيادة املقرتحة يف راأ�س املال بح�سب تو�سية جمل�س االإدارة، تاريخ اأحقية االكتتاب 
وذلك بتاريخ االثنني 1436/07/08هـ )املوافق 2015/04/27م(

�سيبداأ االكتتاب يف يوم الثالثاء 1436/07/16هـ )املوافق 2015/05/05م( وي�ستمر لفرتة 10 اأيام تقوميية �ساملة اآخر يوم الإغالق مرحلة االكتتاب االأولى
االكتتاب وهو يوم اخلمي�س 1436/07/25هـ )املوافق 2015/05/14م(

�ستبداأ فرتة تبادل احلقوق تزامنًا مع فرتة االكتتاب االأولى يف يوم الثالثاء 1436/07/16هـ )املوافق 2015/05/05م( وت�ستمر لفرتة فرتة تداول حقوق االأولوية
8 اأيام عمل �ساملة اآخر يوم الإغالق االكتتاب وهو يوم اخلمي�س 1436/07/25هـ )املوافق 2015/05/14م(

�سيبداأ االكتتاب يف يوم االأحد 1436/07/28هـ )املوافق 2015/05/17م( وي�ستمر لفرتة 3 اأيام عمل �ساملة اآخر يوم الإغالق االكتتاب مرحلة االكتتاب الثانية
وهو يوم الثالثاء 1436/08/01هـ )املوافق 2015/05/19م(

طرح اأية اأ�سهم متبقية غري مكتتب فيها من قبل االأ�سخا�س امل�ستحقني على املوؤ�س�سات اال�ستثمارية من خالل طرحها يف فرتة الطرح الطرح املتبقي
املتبقي

يف حال وجود اأ�سهم متبقية مل يكتتب فيها، �سيبداأ االكتتاب يف هذه االأ�سهم يف يوم االأحد 1436/08/06هـ )املوافق 2015/05/24م( فرتة الطرح املتبقي
من ال�ساعة 10:00 �سباحا وحتى ال�ساعة 10:00 �سباحا من اليوم التايل بتاريخ االثنني 1436/08/07هـ )املوافق 2015/05/25م(

ي�سمل كاًل من امل�ساهمني املقيدين وممن قاموا ب�سراء حقوق االأولوية خالل فرتة التداولاالأ�سخا�س امل�ستحقون

باإمكان االأ�سخا�س امل�ستحقني تداول حقوق االأولوية يف )1( حق لكل �سهم من اأ�سهم ال�سركة �سواء ببيعها اأو �سرائها يف ال�سوق املالية تداول حقوق االأولوية
ال�سعودية »تداول«

قيام االأ�سخا�س امل�ستحقني باالكتتاب يف اأ�سهم حقوق االأولوية اجلديدة يتم عرب تعبئة منوذج اكتتاب وت�سديد املقابل لدى فروع اجلهات ممار�سة حقوق اأولوية االكتتاب 
امل�ستلمة اأو عن طريق االكتتاب اإلكرتونيا لدى اجلهات امل�ستلمة التي تتيح هذه اخلدمات للمكتتبني 

م�ساهمي ال�سركة املقيدين يف �سجل امل�ساهمني يف ال�سركة بنهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية امل�ساهمون املقيدون

جريدة اأم القرى، وهي اجلريدة الر�سمية حلكومة اململكة العربية ال�سعودية اجلريدة الر�سمية

ال�سخ�س الطبيعيال�سخ�س

هذه الوثيقة املعدة من قبل ال�سركة فيما يتعلق باكتتاب اأ�سهم حقوق االأولويةن�سرة االإ�سدار

ال�سخ�س الذي يحمل وثائق تاأمني �سادرة عن ال�سركة اأو حازت عليها مبوجب عملية اال�ستحواذ وذلك وفقًا ل�سجالت ال�سركة�ساحب وثيقة التاأمني

بنك اجلزيرة، وم�سرف الراجحي، والبنك االأهلي التجاري، والبنك ال�سعودي الربيطاين، والبنك ال�سعودي الفرن�سي، وبنك الريا�ساجلهات امل�ستلمة

العملية التي تقوم من خاللها �سركة التاأمني اأو معيد التاأمني بالتاأمني اأو اإعادة التاأمني على موؤمن اآخر اأو معيد تاأمني اآخر )ال�سركة اإعادة التاأمني
امل�سندة( �سد كافة اأو جزء من اأخطار التاأمني اأو اإعادة التاأمني التي تتعهد ال�سركة امل�سندة بتغطيتها وفق وثيقة تاأمني واحدة اأو اأكرث 

�سركة اإعادة التاأمني التي تقبل من �سركة تاأمني اأخرى عن كافة اأو بع�س االأخطار التي تتحملها معيد التاأمني

موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعوديموؤ�س�سة النقد )�ساما(

الريال ال�سعودي – العملة الر�سمية للمملكة العربية ال�سعوديةريال

حامل ال�سهم اأو مالك احل�س�س اعتبارا من اأي وقت حمددامل�ساهم

االأ�سهم العادية لل�سركة والبالغ عددها 20 مليون والقيمة اال�سمية للواحد منها 10 رياالت االأ�سهم

الرتتيب، �سركة اجلزيرة لالأ�سواق املالية امل�سورة،  تقدمي  االإدارة،  باأعمال  للقيام  املالية  ال�سوق  هيئة  قبل  �سركة مرخ�سة من  وهي  املالية  لالأ�سواق  �سركة اجلزيرة 
التعامل، واحلفظ يف االأوراق املالية وهي مملوكة بن�سبة 100% لبنك اجلزيرة 
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�سركة امل�ساهمة التي تعمل بالو�ساطة، ووكيل الو�سيط الذي يعمل لدى �سركة الو�ساطة، والذي يقوم بكل اأو بع�س االأعمال االآتية:الو�سيط املايل

يعمل ب�سفة جتارية و�سيطا يف تداول االأوراق املالية،  .1

يقدم ب�سفة جتارية عر�سا لالآخرين للح�سول على اأ�سول مالية يف �سورة اأوراق مالية،  .2

3.  يقوم ب�سفة جتارية بتنفيذ �سفقات االأوراق املالية حل�سابه اخلا�س عن غري طريق اإ�سدار االأوراق املالية، وذلك من اأجل اإيجاد 
�سوق يف االأوراق املالية، اأو لتحقيق الربح الناجت من الفرق بني اأ�سعار عرو�س االأوراق املالية وطلباتها،

يقوم ب�سفة جتارية بحيازة اأو طرح االأوراق املالية للم�سدر، اأو ل�سخ�س م�سيطر على ذلك امل�سدر،  .4

يقوم بالو�ساطة ب�سفة جتارية مبا يف ذلك ترتيبات عقود ملبادلة العملة واالأوراق املالية.  .5

ت�سمل جمموعة من املوؤ�س�سات وهي كالتايل:املوؤ�س�سات اال�ستثمارية

1(  �سناديق �ال�ستثمار �مل�ؤ�س�سة يف �ململكة �ملطروحة طرحًا عامًا و�لتي ت�ستثمر يف �الأور�ق �ملالية �ل�سع�دية �إذ� كانت �سروط 
واأحكام ال�سندوق تتيح له ذلك، مع االلتزام باالأحكام والقيود املن�سو�سة عليها يف الئحة �سناديق اال�ستثمار

2(  االأ�سخا�س املرخ�س لهم يف التعامل يف االأوراق املالية ب�سفة اأ�سيل، مع التزام متطلبات الكفاية املالية

3(  ال�سركات املدرجة يف ال�سوق املالية ال�سعودية من خالل حمافظها التي يديرها اأ�سخا�س مرخ�س لهم، و�سركات قطاعي 
البنوك والتاأمني املدرجة يف ال�سوق املالية ال�سعودية، وذلك وفقًا لل�سوابط التي اأ�سدرتها الهيئة، على اأن ال توؤدي م�ساركة 

ال�سركة اإلى ت�سارب يف امل�سالح 

الهيئة العامة لال�ستثمار يف اململكة العربية ال�سعوديةالهيئة العامة لال�ستثمار

الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونينيالهيئة ال�سعودية للمحا�سبني

اأي �سخ�س يكتتب يف اأ�سهم مطروحة لالكتتاباملكتتب

منوذج طلب االكتتاب الذي يقدمه املكتتب ل�سراء اأ�سهم مطروحة لالكتتاب منوذج طلب االكتتاب

وهي الطريقة التي يتم مبوجبها توزيع ربح �سركة التاأمني اأو اإعادة التاأمني على اأ�سحاب وثائق التاأمني توزيع الفائ�س

نظام اآيل لبيع و�سراء االأ�سهم ال�سعودية تداول

وهي املبالغ التي تخ�س�سها ال�سركة لتغطية خ�سائر متوقعة تنتج عن الوثائق اخلا�سة بنوع من اأنواع التاأمني وما ينتج عنها من املخ�س�سات الفنية / االحتياطات
التزامات مالية

�سركة اجلزيرة لالأ�سواق املاليةمتعهد التغطية

اتفاقية التعهد بالتغطية بني ال�سركة واملتعهد بالتغطيةاتفاقية التعهد بالتغطية 

�سركة نك�ست كري ال�سعودية لت�سوية املطالبات التاأمينيةنك�ست كري

�سركة جنم خلدمات التاأمنيجنم

BBB.ت�سنيف ائتماين من �سركة �ستاندرد اند بورز

S&P ستاندرد اند بورز وهي �سركة اأمريكية متخ�س�سة يف الت�سنيف االئتماين وتطوير موؤ�سرات لقيا�س اأداء االأ�سواق املالية يف خمتلف�
االأ�سواق العاملية باالإ�سافة اإلى تقدمي خدمات حتليل ودرا�سات متخ�س�سة الأكرث من 2000 �سركة مدرجة يف االأ�سواق العاملية.

AA-.ت�سنيف ائتماين من �سركة �ستاندرد اند بورز

AM Best.سركة عاملية متخ�س�سة يف جمال الت�سنيف االئتماين لقطاع التاأمني ب�سكل خا�س�
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عوامل المخاطرة. 2
يتعني على كل من يرغب يف اال�ستثمار يف االأ�سهم املطروحة لالكتتاب درا�سة كافة املعلومات التي حتتويها هذه الن�سرة بعناية مبا فيها عوامل املخاطرة املبينة اأدناه قبل اتخاذ 
قرار �سراء االأ�سهم املطروحة لالكتتاب. علما باأن عوامل املخاطرة املو�سحة اأدناه ال ت�سمل جميع املخاطر التي ميكن اأن تواجهها ال�سركة، بل اإنه من املمكن وجود خماطر اإ�سافية 
لي�ست معل�مة لل�سركة يف �ل�قت �حلايل و�لتي من �ساأنها �لتاأثري على عملياتها، كما ال يعلم �أع�ساء جمل�ض �الإد�رة باأية خماطر ج�هرية �أخرى قد ت�ؤثر �سلبًا على ن�ساط �ل�سركة 
واأدائها املايل خالف املخاطر املبينة اأدناه كما يف تاريخ ن�سرة االإ�سدار هذه. ويقر اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة باأنه ح�سب علمهم واعتقادهم، ال توجد اأية خماطر اأخرى، غري 
املذكورة يف هذا الق�سم، ميكن اأن يوؤثر عدم ت�سمينها على قرار امل�ستثمرين كما يف تاريخ هذه الن�سرة. وقد ينخف�س �سعر اأ�سهم ال�سركة ب�سكل جوهري ب�سبب حدوث اأو حتقق 

اأي من هذه املخاطر اأو غريها، مما قد يت�سبب يف خ�سائر امل�ستثمرين ب�سكل جزئي اأو كلي.

�إن ن�ساط �ل�سركة، وما ورد يف هذه �لن�سرة، و�لظروف �ملالية و�لت�قعات �مل�ستقبلية. ونتائج �لعمليات، و�لتدفقات �لنقدية قد تتاأثر �سلبًا ب�س�رة ج�هرية �إذ� ما حدثت �أو حتققت 
اأي من املخاطر التالية التي ترى اإدارة ال�سركة )»االإدارة«( حاليًا اأنها جوهرية اأو اأي خماطر اأخرى مل يحددها جمل�س االإدارة اأو ي�سنفها حاليًا باأنها لي�ست جوهرية، لكنها قد 

حتدث بالفعل وت�سبح جوهرية. 

ال يكون اال�ستثمار يف االأ�سهم مالئمًا �سوى للم�ستثمرين القادرين على تقييم خماطر ومزايا ذلك اال�ستثمار والذين ميتلكون موارد كافية لتحمل اأية خ�سارة قد تنجم عن ذلك 
اال�ستثمار. ينبغي على امل�ستثمر املحتمل الذي ينتابه اأي �سك ب�ساأن االإجراء الذي عليه اتخاذه اأن ي�ست�سري �سخ�س مرخ�س له يف تقدمي امل�سورة ب�ساأن �سراء االأ�سهم واالأوراق 

املالية االأخرى.

ويف حال حدوث اأو حتقق اأحد عوامل املخاطرة التي تعتقد االإدارة يف الوقت احلا�سر باأنها مهمة، اأو حدوث اأية خماطر اأخرى مل يت�سنى لالإدارة اأن حتددها، اأو التي تعتربها يف 
الوقت احلا�سر غري جوهرية، فاإن ذلك قد يوؤدي اإلى انخفا�س �سعر اأ�سهم ال�سركة يف ال�سوق وقد يخ�سر امل�ستثمر املحتمل كامل ا�ستثماره باالأ�سهم اأو جزءًا منه.

اإن املخاطر وال�سكوك املبينة اأدناه مقدمة برتتيب ال يعرب عن مدى اأهميتها. كما اأن املخاطر وال�سكوك االإ�سافية مبا يف ذلك تلك غري املعلومة حاليًا اأو التي تعترب غري جوهرية. 
قد يكون لها التاأثريات املبينة اأعاله. 

 المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها  1   2

 مخاطر أعمال التأمين 1   1   2

اإن عملية تقدير املخاطر وااللتزامات التي قد تتعر�س لها ال�سركة، تبنى على افرتا�سات عن اأمور ال ميكن التنبوؤ بها بدقة وتقع خارج نطاق �سيطرة ال�سركة، بحيث اأن حتليل 
ال�سجل التاريخي لهذه املخاطر وااللتزامات ال يعترب معيارًا دقيقًا وكافيًا. باالإ�سافة اإلى ذلك، فاإن �سوق التاأمني ال�سعودي مل يتم تنظيمه اإال منذ فرتة قريبة )�سدر نظام مراقبة 
�سركات التاأمني التعاوين بتاريخ 2003/07/31م، كما مت اإ�سدار الالئحة التنفيذية لهذا النظام بتاريخ 2004/04/10م(. عالوة على ذلك، لقد مت اإدراج اأ�سهم معظم �سركات 
التاأمني ال�سعودية يف ال�سوق يف ال�سنوات ال�سبع االأخرية. ولذلك، فاإن املعلومات والبيانات التاريخية الالزمة لتقييم املخاطر التي تتعر�س لها ال�سركة قد تكون غري متوفرة، اأو 
غري دقيقة، اأو غري كاملة، االأمر الذي ال ميكن ال�سركة من تقييم هذه املخاطر على الوجه االأمثل. وقد يوؤدي ذلك مثال اإلى اعتماد �سيا�سات ت�سعريية ال تعك�س خماطر املنتجات 

التاأمينية ذات العالقة. وعليه فاإن اخلطاأ يف احت�ساب املخاطر التي تتعر�س لها ال�سركة �سوف يكون له تاأثري �سلبي جوهري على و�سعها املايل ونتائج اأعمالها.

 مخاطر تركز المحفظة التأمينية 2   1   2

مثل التاأمني الطبي 35% من �إجمايل �الأق�ساط �ملكتتبة لل�سركة يف �سنة 2011م وانخف�ست هذه الن�سبة لت�سل اإلى 7% يف الت�سع اأ�سهر االأولى من �سنة 2014م، ولقد عمدت ال�سركة 
يف �ل�سن��ت �الأخرية �إلى �لتقلي�ض من حجم �الأق�ساط �ملكتتبة لقطاع �لتاأمني �لطبي نظر� الرتفاع �سايف معدل �خل�سارة لهذ� �لقطاع يف �ل�س�ق �ل�سع�دي ككل )94.1% يف عام 

2013م(. 

مثل تاأمني املركبات 23% من �إجمايل �الأق�ساط �ملكتتبة لل�سركة يف �سنة 2011م وارتفعت هذه الن�سبة لت�سل اإلى 32% يف الت�سع اأ�سهر االأولى من �سنة 2014م. كما ارتفعت ن�سبة 
عق�د �لتاأمني �لعام �الأخرى من �إجمايل �الأق�ساط �ملكتتبة لل�سركة )كتاأمني �ملمتلكات، و�لتاأمني �لهند�سي، و�لتاأمني �لبحري، وتاأمني �مل�س�ؤولية �لعامة...( من 42% يف �سنة 2011م 
اإلى 61% يف الت�سع اأ�سهر االأولى من �سنة 2014م. يعترب تاأمني املمتلكات اأهم عقود التاأمني العام االأخرى لل�سركة، حيث مثل هذا املنتج 33% من �إجمايل �الأق�ساط �ملكتتبة لل�سركة 

يف الت�سع اأ�سهر االأولى من �سنة 2014م. هذه الن�سب تبني تركز املحفظة التاأمينية لل�سركة يف منتجات تاأمني املركبات وعقود التاأمني العام االأخرى. 

بالرغم اأن تاأمني املركبات يدر �سيولة كبرية لل�سركة فاإن هذا املنتج ال يحقق لها يف الوقت احلايل اأرباحا ت�سغيلية، حيث اأن معدل �سايف اخل�سارة لقطاع تاأمني املركبات بلغ ن�سبة 
91% يف �سنة 2013م. �إن عدم حت�سني ربحية قطاع تاأمني �ملركبات �س�ف ي�ؤثر ب�سكل �سلبي وج�هري على ن�ساط �ل�سركة �لت�سغيلي و�أد�ئها �ملايل.

 على عك�س تاأمني املركبات، تت�سف عقود التاأمني العام االأخرى بقلة احلوادث ولكن يف حال حدوثها فمن املتوقع اأن تكون خ�سائرها كبرية ومطالبتها عالية. وال ميكن تقدمي اأي 
�سمان بعدم تعر�س ال�سركة خل�سائر كبرية يف حال حدوث اأي نوع من اأنواع هذه احلوادث، مما �سيوؤثر ب�سكل �سلبي وجوهري على ن�ساطها الت�سغيلي واأدائها املايل.
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 مخاطر تركز العمالء 3   1   2

تت�سف عق�د �لتاأمني �لعام �الأخرى، على عك�ض تاأمني �ملركبات و�لتاأمني �لطبي، برتكزها يف عدد �سغري من �لعملء. فلقد بلغ مثل �إجمايل �أق�ساط تاأمني �ملمتلكات �ملكتتبة يف 
�سنة 2013م 122 مليون ريال، مت اكتتاب 70% منها من طرف عميلني فقط وهما �سركة الكهرباء ال�سعودية و�سركة �سيفرون ال�سعودية. بالتايل، يف حال خ�سرت ال�سركة اأي من 

عمالءها الرئي�سيني اأو يف حال تعر�ست اإلى مطالبات كبرية من طرفهم، ف�سوف يكون لذلك تاأثري �سلبي على الو�سع املايل لل�سركة ونتائج عملياتها.

 مخاطر إعادة التأمين 4   1   2

تعتمد �سركات التاأمني يف اأعمالها على اتفاقيات اإعادة تاأمني تربمها مع �سركات اإعادة تاأمني داخل وخارج اململكة وذلك للتقليل من املخاطر الناجتة عن التغطية التاأمينية. 
ومبوجبه فاإن معيد التاأمني ي�سبح م�سوؤواًل جتاه ال�سركة يف حدود املخاطر املعاد تاأمينها، ولكن ال تعفى ال�سركة من التزامها االأ�سا�سي جتاه حاملي الوثائق بحكم كونها املوؤمن 
املبا�سر. تبلغ ح�سة معيدي التاأمني من املطالبات الرئي�سية غري امل�سددة 170.7 مليون ريال كما يف تاريخ هذه الن�سرة )ف�سال راجع الق�سم رقم 12-12 “املعلومات القانونية 
واملطالبات”(. وال ميكن �سمان جناح معيدي التاأمني يف �سداد ح�س�سهم من املطالبات امل�ستقبلية، ويف حال حدوث ذلك فاإن ذلك �سيوؤثر ب�سكل �سلبي  واملقا�ساة  – النزاعات 

وجوهري على عمليات ال�سركة واأدائها املايل.

�إن ت�فر ومقد�ر وتكاليف �إعادة �لتاأمني يخ�سع ل�سروط �ل�س�ق �ل�سائدة و�لتي عادة ما تك�ن خارجة عن �إر�دة �ل�سركة. ومب�جب �ملادة )40( من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة 
�سركات التاأمني التعاوين يجب على �سركات التاأمني اأن حتتفظ مبا ال يقل عن 30% من �الأق�ساط �ملكتتبة و�إعادة تاأمني 30% من اإجمايل اأق�ساطها داخل اململكة. اإعادة تاأمني 
املحفظة التاأمينية لل�سركة داخل اململكة مرتكزة على عدد قليل من �سركات اإعادة التاأمني مما قد يعر�سها ملخاطر تعرث الطرف االأخر. اإن عزوف اأو عدم مقدرة اأحد معيدي 
�لتاأمني عن �اللتز�م ب�سروط �تفاقيات �إعادة �لتاأمني من �ساأنه �أن ي�لد �آثار� �سلبية ج�هرية على �أعمال �ل�سركة ونتائجها �ملالية. كما ويف حال عدم متكن �ل�سركة من �ملحافظة 

على عالقاتها مع �سركات اإعادة التاأمني اأو ا�ستبدالها، ف�سوف يزيد ذلك من ن�سبة تعر�سها للمخاطر و�سيحد من قدرتها على زيادة حجم اأعمالها.

التي  املناطق  التاأمني يف  التنظيمية يف قطاع  والتغيريات  واالقت�سادية،  ال�سيا�سية،  بالظروف  تتعلق  اإ�سافية  اململكة على خماطر  التاأمني خارج  معيدي  مع  املعامالت  تنطوي 
يف  جوهري  �سلبي  تاأثري  اإلى  �ستتعر�س  ال�سركة  فاإن  امل�ستقبلية،  املطالبات  من  ح�س�سهم  �سداد  على  ال�سركات  هذه  قدرة  على  العوامل  هذه  اأثرت  ما  واإذا  اإليها،  ينتمون 

عملياتها. 

المخاطر المتعلقة بخسائر الشركة 5   1   2

بلغت اخل�سائر املرتاكمة لل�سركة حوايل 12.9 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2014م متثل ن�سبة 6.45% من راأ�س مال ال�سركة، وذلك ح�سب القوائم املالية االأولية 
لل�سركة للفرتة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014م. وال توجد اأي �سمانات بعدم ا�ستمرار ال�سركة يف ت�سجيل خ�سائر اإ�سافية، ويف حال حدوث ذلك، فاإن ال�سركة �ستخ�سع لعدد من 
االأنظمة واللوائح ذات ال�سلة يف اململكة، حيث تبني املادة )148( من نظام ال�سركات اأنه يف حال بلغت خ�سائر �سركة امل�ساهمة 75% من راأ�سمالها، وجب على جمل�س االإدارة اأن 

يدعو اإلى انعقاد جمعية عامة غري العادية حلل ال�سركة اأو زيادة راأ�س مالها، ومن املمكن وقتها اأن يخ�سر امل�ساهمون كل اأو جزء من ا�ستثماراتهم يف ال�سركة.

»االإجراءات  التنفيذية  الالئحة  مراجعة  )الرجاء  املالية  ال�سوق  هيئة  طرف  من  الإجراءات  مالها  راأ�س  من  فاأكرث   %50 املرتاكمة  خ�سائرها  تبلغ  التي  ال�سركات  تخ�سع  كما   
والتعليمات اخلا�سة بال�سركات املدرجة اأ�سهمها يف ال�سوق التي بلغت خ�سائرها املرتاكمة 50% فاأكرث من راأ�س مالها« ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية(. وترتاوح هذه االإجراءات 
من اإ�سافة عالمة اإلى جانب اأ�سماء هذه ال�سركات يف املوقع االإلكرتوين لل�سوق املالية ال�سعودية )تداول(، وتعليق تداول اأ�سهمها ملدة �ساعتني اإلى اإلغاء اإدراج اأ�سهمها بالكامل اإذا 
ما مل تقم بااللتزام بالتعليمات املن�سو�س عليها يف الالئحة التنفيذية املذكورة اأعاله. ومن املمكن وقتها اأن يخ�سر امل�ساهمون يف هذه ال�سركات كل اأو جزء من ا�ستثماراتهم فيها.

مخاطر عدم تجديد وثائق التأمين 2   1   2

يعتمد ن�ساط �ل�سركة �الأ�سا�سي على �إ�سد�ر وثائق تاأمني متثل عق�د ق�سرية �ملدة يف طبيعتها، وقد ال تتمكن �ل�سركة من جتديدها مع طالبي خدمات �لتاأمني وفق �سروط و�أ�سعار 
مالئمة. �سجلت ال�سركة يف ال�سنوات االأخرية ن�سب جتديد منخف�سة بالن�سبة لوثائق تاأمني املركبات والتاأمني ال�سحي لالأفراد، وذلك ب�سبب تزايد حدة املناف�سة يف ال�سوق. ويف 
حال عدم متكن �ل�سركة من �ملحافظة على عملئها، فاإن �إجمايل �أق�ساط �لتاأمني �ملكتتبة لل�سركة قد تنخف�ض م�ستقبًل، وعليه فاإن ربحية �ل�سركة و�أد�ئها �ملايل ميكن �أن يتاأثر 

�سلبيا وب�سكل جوهري.

  مخاطر البيانات المستقبلية 2   1   2

اإن بع�س البيانات الواردة يف هذه الن�سرة ت�سكل بيانات م�ستقبلية، ولكنها لي�ست �سمانًا ملا �سيكون عليه االأداء م�ستقبال. وتنطوي تلك البيانات امل�ستقبلية على خماطر معلومة 
وغري معلومة وعوامل اأخرى قد توؤثر على النتائج الفعلية وبالتايل على اأداء ال�سركة واإجنازاتها. وهناك العديد من العوامل التي قد توؤثر يف االأداء الفعلي اأو االإجنازات اأو النتائج 
التي حتققها ال�سركة وتوؤدي اإلى اختالفها ب�سكل كبري عما كان متوقعا �سراحة اأو �سمنيا يف البيانات املذكورة. وفيما لو حتقق واحد اأو اأكرث من هذه املخاطر اأو االأمور غري املتيقنة 

اأو ثبت عدم دقة اأي من االفرتا�سات التي مت االعتماد عليها، فاإن النتائج الفعلية قد تختلف ب�سكل جوهري عن تلك املو�سحة يف هذه الن�سرة.

  مخاطر عدم كسب عوائد استثمارية مجزية 2   1   2

يخ�سع اأداء االأ�سول امل�ستثمرة اإلى خماطر متنوعة، مبا يف ذلك املخاطر املتعلقة بالو�سع االقت�سادي العام وتقلبات ال�سوق وتذبذبات العائد على اال�ستثمار، وخماطر ال�سيولة 
وخماطر االئتمان وعدم الت�سديد. واإذا مل تنجح ال�سركة مبوازنة حمفظتها اال�ستثمارية مع التزاماتها املالية رمبا ت�سطر اإلى ت�سييل ا�ستثماراتها يف اأوقات وباأ�سعار لي�ست مثالية، 

االأمر الذي ميكن اأن يوؤثر �سلبيًا وب�سكل جوهري على و�سعها املايل ونتائج عملياتها. 
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كما قامت ال�سركة باعتماد �سيا�سة اال�ستثمار اخلا�سة بها من قبل موؤ�س�سة النقد. ويف حال وقوع اأي اختالفات بني ما مت تقدميه واعتماده من قبل موؤ�س�سة النقد وبني ال�سيا�سات 
املتبعة على اأر�س الواقع، فاإن ذلك �سيوؤدي اإلى مطالبة موؤ�س�سة النقد لل�سركة باأن ت�سحح اأو�ساعها وتقدم اأ�سباب لعدم االلتزام، اإلى جانب بع�س االإجراءات الرقابية والنظامية 

االأخرى والتي من �ساأنها التاأثري �سلبًا على الو�سع املايل لل�سركة واأعمالها.

 وتخ�سع املحفظة اال�ستثمارية كذلك لعدم وجود منتجات مالية معينة، مثل امل�ستقات املالية ذات العوائد العالية املخاطر، وقد يوؤدي ذلك اإلى التقليل من تنويع فئات االأ�سول مما 
قد ينجر عنه انخفا�س عوائد اال�ستثمار. واإذا مل تتمكن ال�سركة من تنويع تلك اال�ستثمارات، فقد تتاأثر ربحية ال�سركة واأداوؤها املايل.

 مخاطر أعطال األنظمة وتقنية المعلومات  2   1   2

اإن اأعمال ال�سركة وتطلعاتها امل�ستقبلية تعتمد ب�سكل كبري على قدرة اأنظمة تقنية املعلومات على معاجلة عدد كبري من العمليات يف وقت حمدد ودون انقطاع خ�سو�سًا يف الوقت 
الذي ت�سبح فيه معاجلة العمليات معقدة ب�سكل متزايد مع منو حمفظة ال�سركة وتزايد حجم تلك العمليات مبعدل كبري. وال ميكن اإعطاء اأي �سمان اأو تاأكيد على اأن تلك االأنظمة 
لن تتعر�س لالأعطال اأو الق�سور اأو االنقطاع الكامل، اأو التعر�س لفريو�سات االأنظمة، اأو االخرتاق، اأو اأي نوع من اأنواع اجلرائم االإلكرتونية التي توؤثر على اأمن معلومات وبيانات 
وات�ساالت ال�سركة، اأو حدوث اأي خلل يف اأنظمة فروع ال�سركة اأو اجلهات التي تربطها عالقة عمل معها، ويف حال حدوث ذلك فاإن اأعمال ال�سركة �سوف تتاأثر ب�سكل �سلبي 

وجوهري وقد تتعر�س �سمعتها لل�سرر.

  المخاطر المتعلقة بكفاءة سياسات إدارة المخاطر 10   1   2

تعتمد ال�سركة على الئحة التاأمني التعاوين وعلى الئحة ال�سركة الإدارة املخاطر )والتي يتم تقييمها ب�سكل �سهري( يف ر�سم �سيا�سة اإدارة وقيا�س ومراقبة املخاطر التي تواجهها 
ال�سركة يف اأعمالها. اإن عدم تطبيق هذه ال�سيا�سة اأو عدم حتديثها اأو عدم احل�سول على معلومات كافية التخاذ قرار اال�ستجابة يف التوقيت املنا�سب يعر�س ال�سركة اإلى خماطر 
متنوعة منها على �سبيل املثال عدم االلتزام مبتطلبات نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين اأو الئحته التنفيذية مما قد يعر�س ترخي�س ال�سركة لل�سحب من طرف موؤ�س�سة 

النقد العربي ال�سعودي )ح�سب املادة ال�ساد�سة وال�سبعون من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين(. 

يوجد لدى ال�سركة �سيا�سات الإدارة ومراقبة املخاطر تخ�سع لالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين، ومع ذلك، رمبا ال تكون هذه ال�سيا�سات واالإجراءات كافية 
متامًا يف تخفي�س مدى التعر�س للمخاطر يف كافة الظروف، خا�سة املخاطر غري املتوقعة اأو غري املكررة. وكنتيجة لذلك، فاإن الو�سع املايل لل�سركة وعملياتها �سوف يتاأثر �سلبيًا 

وب�سكل جوهري نتيجة تو�سع دائرة التعر�س للخطر.

 مخاطر سوء سلوك الموظفين 11   1   2

اإن ال�سركة ال ت�ستطيع اأن ت�سمن اأنها قادرة دائمًا على منع حاالت �سوء �سلوك املوظفني. وقد ينتج عن �سوء �سلوك املوظف خمالفة النظام من قبل ال�سركة، اأو عقوبات نظامية، 
اأو م�سوؤولية مالية، اأو اأ�سرار ج�سيمة ب�سمعة ال�سركة مما �سيوؤدي اإلى االإ�سرار ب�سكل جوهري بو�سعها املايل اأو نتائج عملياتها.

  مخاطر التعامالت مع أطراف ذوي عالقة 12   1   2

لدى ال�سركة تعامالت مع اأطراف ذوي عالقة، وتنح�سر هذه التعامالت يف اتفاقيات خدمات مع �سركتا »جنم«، و«نك�ست كري«، باالإ�سافة اإلى عقود تاأمني مع اأع�ساء جمل�س 
اإدارتها اأو مع �سركات ميلكون فيها اأو لهم فيها م�سلحة. يبلغ اإجمايل عقود التاأمني مع اأطراف ذوي عالقة 7.6 مليون ريال �سعودي يف عام 2014م مما ميثل حوايل 1.2% من 
�إجمايل �الأق�ساط �ملكتتبة. حيث تعاقدت �ل�سركة مع كل من جمم�عة �لعثمان �لتي ميلك فيها ع�س� جمل�ض �الإد�رة عبد �هلل حممد �لعثمان، وجمم�عة �ل�سعيبي �لتي ميلك فيها 
ع�سو جمل�س االإدارة وليد �سهيل ال�سعيبي، و�سركة الدواء للخدمات الطبية التي ميلك فيها ع�سو جمل�س االإدارة وليد حممد اجلعفري، وم�ست�سفى بروكري الذي ميلك فيه ع�سو 
جمل�س االإدارة خالد عبد الرحمن الراجحي، باالإ�سافة اإلى تاأمني �سيارات خا�سة برئي�س جمل�س االإدارة �سليمان عبد اهلل القا�سي، وتاأمني �سيارات خا�سة لبع�س التنفيذيني. 
واأي�سًا اأبرمت ال�سركة عقود تاأمني غري مبا�سرة )من خالل وكالء تاأمني( مع بع�س اأع�ساء جمل�س االإدارة حيث وقعت ال�سركة مع جمموعة ع�سام قباين التي ميلك فيها ع�سو 
»املعلومات  الق�سم رقم 11-12  التويجري )ف�سال راجع  العزيز  �سليمان عبد  االإدارة  التي ميلك فيها ع�سو جمل�س  اإميانتيت  االإدارة ح�سان ع�سام قباين، وجمموعة  جمل�س 

القانونية – معامالت االأطراف ذات العالقة«(.

تن�س املادة التا�سعة واالأربعون من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين على اأنه يجب عدم اإ�سدار اأو جتديد اأي وثيقة تاأمني الأي من االأطراف ذوي العالقة 
�إال بعد دفع �لق�سط �مل�ستحق بالكامل. ال تدفع �أق�ساط وثائق �لتاأمني مع �أطر�ف ذوي علقة كاملة عند �إ�سد�ر �أو جتديد هذه �ل�ثائق )ف�سل ر�جع �لق�سم رقم 12-11 »املعلومات 

القانونية – معامالت االأطراف ذات العالقة«(، مما قد يعر�س ال�سركة الإجراءات نظامية اأو غرامات اأو عقوبات من طرف موؤ�س�سة النقد.

اإعطاء ميزات تف�سيلية الأطراف ذوي عالقة عند اإبرام االتفاقيات معهم �سيوؤدي اإلى االإ�سرار بو�سع ال�سركة املايل اأو نتائج عملياتها.

  مخاطر االعتماد على الموظفين الرئيسيين  13   1   2

تنوي ال�سركة التو�سع يف اأعمال التاأمني بعد زيادة راأ�س مالها، ويعتمد جناح ال�سركة ومقدرتها على بناء وتنفيذ خطط اأعمالها على موظفني رئي�سيني بال�سركة، ولكي تتمكن 
ال�سركة من املناف�سة يف �سوق التاأمني وك�سب ح�سة �سوقية معتربة فاإنها يجب اأن تكون قادرة على توظيف الكوادر املوؤهلة واالحتفاظ بهم. 

وعليه، فاإن ال�سركة غري موؤمنة �سد االأ�سرار التي قد تلحق باأعمالها ب�سبب فقدان اأو ف�سل اأي من موظفيها الرئي�سيني كما اإنها ال تعطي اأي تاأكيدات باأنها �ستنجح يف ا�ستقطاب 
املوظفني  من  اأكرث  اأو  �سخ�س  خدمات  خ�سرت  اإذا  �سلبيا  ال�سركة  تتاأثر  ورمبا  ال�سركة.  اأهداف  حتقيق  على  القدرة  لديهم  تكون  الرئي�سيني  املوظفني  من  باأفراد  واالحتفاظ 

الرئي�سيني على املدى الق�سري اإلى املتو�سط االأمر الذي ميكن اأن يوؤدي اإلى تاأثر اأعمال ال�سركة �سلبا على فر�س عملها وتطلعاتها امل�ستقبلية وو�سعها املايل ونتائج عملياتها.
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 مخاطر السيولة 14   1   2

تواجه ال�سركة خماطر ال�سيولة عندما تعجز عن توفري االأموال الالزمة للوفاء بالتزاماتها املالية ومطلوباتها يف الوقت املحدد من جراء عدم توفر ال�سيولة. وال ت�سمن ال�سركة 
عدم وقوع اأية اأحداث طارئة اأو مفاجئة قد تتطلب �سيولة فورية، مما �سيوؤثر �سلبيا على االأداء الت�سغيلي لل�سركة وعلى و�سعها املايل.

 مخاطر االئتمان 15   1   2

اإن خماطر االئتمان هي املخاطر التي قد تتحمل ال�سركة على اإثرها خ�سائر مالية ب�سبب عدم قدرة اأحد االأطراف التي تتعاقد معهم ال�سركة على الوفاء بالتزاماتهم. وتتعلق 
�ملخاطر �الئتمانية لل�سركة �أ�سا�سا بح�سة معيدي �لتاأمني من �ملطالبات �لقائمة، �أو �الأق�ساط غري �ملدف�عة من قبل �لعملء. قد ال تتمكن �ل�سركة يف �مل�ستقبل من تقييم �ل��سع 
لهوؤالء  االئتمانية ب�سورة عامة  القدرة  انخفا�س يف  اأي  اإن  املالية ب�سورة دقيقة.  بالتزاماتهم  الوفاء  ب�سكل �سحيح وحتديد قدرتهم على  تتعاقد معهم  التي  املايل لالأطراف 

االأطراف من �ساأنه اأن يكون له تاأثري �سلبي جوهري على اأعمال ال�سركة وو�سعها املايل.

 مخاطر الحصول على مصادر التمويل 12   1   2

اإلى �سخ مبالغ مالية كبرية لتمويل ا�ستثماراتها وتو�سعاتها وعملياتها الت�سغيلية يف امل�ستقبل، وعندئذ يجب اأن تبحث عن م�سادر متويلية منا�سبة. وقد ت�سمل  حتتاج ال�سركة 
عملية احل�سول على متويل اإ�سايف اإ�سدار اأ�سهم جديدة، مما قد ينتج عنه تقليل ن�سبة ملكية امل�ساهمني احلاليني، اأو احل�سول على قرو�س من اأي من البنوك التجارية العاملة 
يف اململكة، اأو اإ�سدار �سكوك. ولي�س هناك �سمان اأو تاأكيد باأن تكون هذه امل�سادر متاحة بتكلفة مواتية، اأو اأن تكون ظروف االأ�سواق املالية مالئمة يف ذلك الوقت، وعليه، �سوف 

تزيد من تكاليف التمويل تبعًا لذلك اأو يتاأخر احل�سول على هذا التمويل، مما �سيوؤثر ذلك �سلبًا على عمليات ال�سركة وتطورها.

كما اأن نظرة املجتمع لقطاع خدمات التاأمني باأنه ال ي�سكل دور اأ�سا�سي اأو يعمل بنطاق خدمات غري متوافقة مع اأحكام ال�سريعة االإ�سالمية �سوف يزيد من �سعوبة احل�سول على 
م�سادر التمويل، مما �سيوؤثر �سلبًا على اأعمال ال�سركة وو�سعها املايل.

 مخاطر التقاضي والدعاوي القانونية 12   1   2

قد تتعر�س ال�سركة اأحيانا لدعاوى اأو اإجراءات ق�سائية تتعلق، من بني اأمور اأخرى، مبطالبات عمالئها اأو النزاعات العمالية اأو النزاعات املتعلقة بالعقود. ويف حال اأ�سبحت 
ال�سركة طرفا يف اأي دعاوى اأو اإجراءات ق�سائية اأخرى يف امل�ستقبل، فاإن نتائج تلك االإجراءات غري موؤكدة وميكن اأن توؤدي اإلى ت�سويات اأو نتائج قد توؤثر �سلبا على �سمعة ال�سركة. 

باالإ�سافة اإلى ذلك، فقد تنطوي اأي دعاوى اأو اإجراءات ق�سائية على نفقات قانونية كبرية مما �سيوؤدي اإلى االإ�سرار ب�سكل جوهري بو�سع ال�سركة املايل اأو نتائج عملياتها.

 المخاطر المرتبطة بالسعودة 12   1   2

حيث قامت وزارة العمل باإطالق برنامج نطاقات واملتعلق بتوطني الوظائف، ويف ظل قلة وحمدودية توافر االأيدي العاملة املدربة واملناف�سة الكبرية على ا�ستقطابها من قبل 
�سركات التاأمني املناف�سة، واأن ن�سبة ال�سعودة وبرنامج نطاقات مرتبطة بعدد املوظفني ال�سعوديني وغري ال�سعوديني بحيث اأن خروج اأي منهم من ال�سركة قد يكون له تاأثري على 

ن�سبة ال�سعودة ونطاقات �سواء بارتفاع اأو نق�سان، وبالتايل لي�س هناك اأي �سمان من قبل ال�سركة باملحافظة على ن�سبة ال�سعودة املطلوبة.

واإن عدم االلتزام بن�سبة ال�سعودة املطلوبة قد يعر�س ال�سركة اإلى غرامات وعقوبات من قبل وزارة العمل واجلهات احلكومية ذات العالقة والتي ت�سمل اإيقاف اال�ستقدام واإ�سدار 
التاأ�سريات الالزمة لل�سركة، اأو نقل كفالة املوظفني غري ال�سعوديني، اأو اال�ستبعاد من املناف�سات احلكومية. وعليه، فاإن ذلك �سوف يوؤدي اإلى التاأثري ال�سلبي واجلوهري على 

اأعمال ال�سركة وو�سعها املايل ونتائج عملياتها.

 المخاطر المتعلقة بالمخصصات )االحتياطات( الفنية 12   1   2

تقوم ال�سركة باحت�ساب واالحتفاظ باالحتياطات واملخ�س�سات الفنية وفقًا ملا ن�ست عليه املادة التا�سعة وال�ستون من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين 
ذات  اخل�سائر  ت�سويات  ونفقات  عنها  املبلغ  غري  واملطالبات  عنها  املبلغ  املطالبات  لدفع  الالزمة  للمبالغ  تقديرات  ت�سمل  وهي  املتوقعة،  امل�ستقبلية  بالتزاماتها  للوفاء  وذلك 
العالقة. وحيث اأن عملية تقدير االحتياطيات واملخ�س�سات تخ�سع لتوقعات م�ستقبلية مبنية على متغريات وافرتا�سات متعددة وحتت�سب يف ظل عدم توفر بيانات تاريخية كافية 
اأو تكوين  اإلى زيادة احتياطاتها وخم�س�ساتها،  عن �سناعة التاأمني يف اململكة فقد ينتج عن ذلك عدم كفاية االحتياطيات واملخ�س�سات املحت�سبة، وبالتايل حاجة ال�سركة 
احتياطيات وخم�س�سات تزيد عن حاجة ال�سركة، مما �سيفوت على ال�سركة فر�سة ا�ستثمار هذه املخ�س�سات يف منتجات مالية ذات عوائد ا�ستثمارية اأعلى. ويف كلتا احلالتني، 

اخلطاأ يف عملية تقدير االحتياطيات �سوف يكون له تاأثري �سلبي على اأعمالها وو�سعها املايل ونتائج عملياتها.

 مخاطر إصدار وترجمة وثائق التأمين 20   1   2

اإن ال�سركة تقوم بدرا�سة املخاطر املحتملة قبل اإ�سدار وثائق التاأمني للطلبات املقدمة، ويتم ذلك من خالل عمليه تقدير ملخاطر العمالء انف�سهم، ودرا�سة اأي تركيز يف املخاطر 
املوؤمن عليها، كذلك تقدير ملاهية وطبيعة املخاطر املوؤمن عليها، وااللتزامات والتبعات القانونية املرتبطة بوثائق التاأمني واملخاطر ذات العالقة باملطالبات، باالإ�سافة اإلى القيام 
بعمليات تقييم ملخاطر اأي دعاوى ق�سائية اأو ت�سويات وخالفه تكون مقامة من العميل اأو �سده. اإن �سوء تقدير ال�سركة ملخاطر اإ�سدار وثائق التاأمني تكبد ال�سركة خ�سائر ماليه 

توؤثر ب�سكل �سلبي على اأدائها يف امل�ستقبل 
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ي�سار اأي�سا اإلى اأن ترجمة بع�س البنود وثائق التاأمني التي تقدمها ال�سركة للغري اإلى اللغة العربية لي�ست دقيقه من حيث تو�سيح بع�س امل�سلحات الواردة يف الوثيقة. مما يوؤدي 
اإلى ن�سوء نزاع بني االأطراف حول تف�سري املق�سود من الوثيقة، وهو ما يعر�س ال�سركة للدخول يف نزاعات مع العمالء توؤثر ب�سكل �سلبي على اأعمالها و نتائجها املالية.

 مخاطر الكوارث غير المتوقعة 21   1   2

اإن وقوع الكوارث غري املتوقعة، الطبيعية منها اأو غري الطبيعية، قد يوؤثر ب�سكل مبا�سر على اأداء ال�سركة التي تقدم منتجات تاأمني على املمتلكات. و�ستتعر�س ال�سركة الرتفاع 
عدد املطالبات التي تن�ساأ عن وقوع الكوارث غري املتوقعة مثل العوا�سف واالأعا�سري والزالزل واحلرائق واأعمال االإرهاب وغريها. ومبا اأن ال�سركة تقدم منتجات التاأمني على 

املمتلكات، فاإن املطالبات املتعلقة بها عند حدوث الكوارث غري املتوقعة �ستوؤدي اإلى تقلب النتائج املالية لل�سركة و�ستوؤثر على و�سعها املايل ونتائج عملياتها ب�سكل جوهري.

 مخاطر المتعلقة بالتغيرات في المعايير المحاسبية 22   1   2

يقوم جمل�س معايري املحا�سبة الدولية التابع ملوؤ�س�سة هيئة معايري املحا�سبة الدولية بتطوير ومراجعة املعايري الدولية الإعداد التقارير املالية. قام املجل�س موؤخرا باإ�سدار تعديالت 
“املعلومات املالية ومناق�سة وحتليل االإدارة -ملخ�س بال�سيا�سات املحا�سبية  لهذه املعايري اأ�سبحت �سارية املفعول ابتداء من 01 يناير 2014م )ف�سال راجع الق�سم رقم 3-6 
الهامة”(. قررت اإدارة ال�سركة عدم التطبيق املبكر لهذه املعايري املعدلة وتف�سرياتها، واملوعد االأخري لتطبيقها هو 1 يناير 2016م. قد يوؤدي تطبيق ال�سركة لهذه املعايري اإلى اآثار 

�سلبية على املركز املايل لل�سركة ونتائج عملياتها.

 مخاطر االعتماد على الوسطاء والوكالء 23   1   2

تعتمد ال�سركة على و�سطاء ووكالء كجهات توزيع رئي�سية لت�سويق منتجاتها )ف�سال راجع الق�سم رقم 12-7 “املعلومات القانونية – االتفاقيات اجلوهرية”(، حيث �سكلت ح�ستهم 
من �إجمايل �أق�ساط �لتاأمني �ملكتتبة 56%، 60%، 70% يف االأعوام 2011م،2012م و2013م على التوايل )ف�سال راجع الق�سم رقم 6-4 “املعلومات املالية ومناق�سة وحتليل االإدارة 
– نتائج العمليات”(. ونظرا لالزدياد يف االعتماد على الو�سطاء والوكالء، فاإن اأي انقطاع اأو اإنهاء لهذه الرتتيبات من �ساأنه اأن يكون له تاأثري �سلبي كبري على مبيعات منتجات 

ال�سركة، والذي من �ساأنه اأن يوؤدي اإلى اآثار �سلبية جوهرية على اأعمال ال�سركة وو�سعها املايل ونتائج عملياتها.

عالوة على ذلك، فاإن عدم التزام الو�سطاء والوكالء باللوائح التنظيمية ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي )كالالئحة التنظيمية لو�سطاء ووكالء التاأمني  اأو الالئحة 
التنظيمية ل�سلوكيات �سوق التاأمني( عند تقدمي اخلدمات التاأمينية، من �ساأنه اأن يكون له تاأثري �سلبي على �سمعة ال�سركة وعلى اأعمالها وو�سعها املايل ونتائج عملياتها.

 مخاطر العقود مع الغير 24   1   2

قامت ال�سركة بالتعاقد واإبرام اتفاقيات وعقود مع اأطراف ثالثة من الغري اأبرزها )1( االتفاقيات املتعلقة مبنتجات تاأمينية، )2( االتفاقيات املتعلقة برتتيبات اإعادة تاأمني، 
)3( اتفاقيات اإدارة اال�ستثمار مع �سركة اأت�س اأ�س بي �سي اململكة العربية ال�سعودية، و�سركة ال�سعودي الفرن�سي كابيتال، )4( اتفاقية وكالة مع �سركة امليازين خلدمات التاأمني، 
)5( اتفاقيات اخلدمة مع �سركة منار �سيغما ال�ست�سارات التمويل، و�سركة جنم، و�سركة ِعْلْم لتقنية املعلومات، ومكتب املراجعة ال�سرعية، و�سركة نك�ست كري ال�سعودية لت�سوية 
املطالبات التاأمينية، و�سركة اي ام بي�ست يوروب )ف�سال راجع الق�سم رقم 12-7 »املعلومات القانونية – االتفاقيات اجلوهرية«(. تنطوي هذه االتفاقيات على خماطر جوهرية 

مبوجب �سروطها اأو طبيعتها اأو اأطرافها.

 وحيث �أن �ل�سركة تعتمد على وفاء هذه �الأطر�ف �لثالثة بالتز�ماتها مب�جب �سروط و�أحكام هذه �لعق�د و�التفاقيات. وبالتايل لي�ض هناك �أي �سمان من قبل �ل�سركة ب�فاء هذه 
االأطراف الثالثة بالتزاماتها اأو حتقيق تطلعات ال�سركة، واالأمر الذي يوؤدي اإلى التاأثري ال�سلبي واجلوهري على اأعمال ال�سركة وو�سعها املايل ونتائج عملياتها.

 المخاطر المتعلقة برأي مكتب المراجعة الشرعية 25   1   2

بتاريخ 2012/1/1م، اأبرمت �سركة والء اتفاقية خدمات ا�ست�سارية مع مكتب املراجعة ال�سرعية والتي مبوجبها �سيتاأكد مكتب املراجعة ال�سرعية من االلتزام مببادئ واأحكام 
ال�سريعة االإ�سالمية. ولذلك، فاإنه يف حال وجود اختالف يف الراأي الفقهي اأو اإثارة الأي مو�سوع ب�ساأن مدى توافق املنتجات القائمة حاليًا واملوافق عليها م�سبقًا من قبل مكتب 

املراجعة ال�سرعية، فاإنه �ستتاأثر �سمعة ال�سركة ب�سورة �سلبية مما يوؤثر بدوره على اأداءها ونتائج اأعمالها.

 مخاطر حماية العالمة التجارية والملكية الفكرية 22   1   2

قامت �سركة والء بحماية عالمتها التجارية الرئي�سية من خالل ت�سجيلها لدى مكتب العالمات التجارية ال�سعودي التابع لوزارة التجارة وال�سناعة )ف�سال راجع الق�سم رقم 
12-10 »املعلومات القانونية – امللكية الفكرية«(. وجتدر االإ�سارة اإلى اأن ال�سركة ال متلك اأ�سوال غري ملمو�سة با�ستثناء عالمتها التجارية. 

كما يعتمد الو�سع التناف�سي لل�سركة من بني عوامل اأخرى على قدرتها على حماية وا�ستخدام عالمتها التجارية، وبالتايل، فاإن عدم مقدرتها على حماية ا�سم ال�سركة و�سعارها 
اأو يف بع�س االأحوال حاجتها التخاذ االإجراءات القانونية الالزمة حلماية مثل هذه االأ�سول قد يوؤثر ب�سكل �سلبي على عالمتها التجارية وقد يجعل من مزاولة االأعمال اأكرث تكلفة 

والذي يوؤدي بدوره اإلى التاأثري �سلبيًا على نتائج اأعمال ال�سركة.
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 مخاطر التصنيف 22   1   2

تقوم بع�س جهات الت�سنيف العاملية مثل “�ستاندارد اند بورز” و”اي ام بي�ست” بت�سنيف �سركات التاأمني ب�سكل دوري من حيث متانة اأو�ساعها املالية. واإن هذا الت�سنيف ال يعترب 
ت�سنيفًا الأ�سهم االكتتاب اأو تو�سية باال�ستثمار يف اأي من ال�سركات التي يتم ت�سنيفها. غري اأن م�ستوى ثقة العمالء قد يتاأثر وفقًا لتغيري الت�سنيف، ولي�ست هنالك اأية �سمانات 
باأن ال�سركة �ستكون قادرة على حتقيق ت�سنيف مرتفع اأو املحافظة عليه. كما اأن اأي تراجع يف ت�سنيف قوة املركز املايل لل�سركة وقدرتها على الوفاء بديونها يف امل�ستقبل �ستكون 

له اآثار �سلبية على اأعمال ال�سركة واأدائها امل�ستقبلي.

 مخاطر تأثير تراجع ثقة العمالء بالشركة 22   1   2

اأي انخفا�س يف ثقة العمالء بال�سركة �سوف يوؤدي اإلى ارتفاع عدد حاالت اإلغاء وثائق التاأمني وا�سرتجاع االأموال، اأو االإحجام عن االكتتاب يف وثائق التاأمني التي تعر�سها ال�سركة 
مما �سيوؤثر �سلبًا على مبيعات ال�سركة من تلك املنتجات، وبالتايل على االأو�ساع املالية لل�سركة ونتائج عملياتها. 

 المخاطر المتعلقة بالزكاة وضريبة الدخل 22   1   2

قدمت ال�سركة التقارير الزكوية وال�سريبية عن جميع ال�سنوات حتى ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013م وح�سلت على �سهادات زكاة مقيدة ب�ساأنها، اإال اأن هذه التقارير ال تزال 
يف اإطار عملية التقييم النهائي من جانب م�سلحة الزكاة والدخل. وال ت�ستطيع ال�سركة التنبوؤ باأي فروقات زكوية ميكن اأن تطالب م�سلحة الزكاة والدخل ال�سركة بدفعها. وعليه، 
تقوم ال�سركة بتجنيب خم�س�سات لهذه الفروقات يف قوائمها املالية بلغت قيمتها 6.4 مليون ريال �سعودي كما يف 30 �سبتمرب 2014م. و�سيكون الأي التزامات زكوية كبرية غري 

متوقعة تاأثري �سلبي على اأعمال ال�سركة ومركزها املايل ونتائجها الت�سغيلية.

 المخاطر المتعلقة بخلو منصب هام في الشركة 30   1   2

لدى ال�سركة من�سب هام �ساغر هو من�سب االكتواري الداخلي ومدير املخاطر ومل يتم حتى تاريخ هذه الن�سرة اإ�سغال هذا املن�سب. ويقوم حاليا موظفون اآخرون يف ال�سركة 
بالقيام باملهام املرتبطة بهذا املن�سب وذلك ب�سفة موؤقتة. �سغل هذا املن�سب يعد من االأمور ال�سرورية، حيث اأنه يوؤثر على قدرة ال�سركة على اإدارة عملياتها بكفاءة.

�ستتاأثر اإنتاجية ال�سركة واأداوؤها املايل �سلبًا يف حال تاأّخرها يف التوظيف اأو يف حال عدم متكنها من تعيني ال�سخ�س الذي ميتلك الكفاءة واخلربة املطلوب توفرهما يف املر�سح 
ل�سغل هذا املركز ملا لهذا املركز من تاأثري ي�سب يف قدرة ال�سركة على تنفيذ ا�سرتاتيجياتها وخططها املر�سومة.

 المخاطر المرتبطة بالسوق والبيئة التشريعية  2   2

 المخاطر المتعلقة بنظام الرقابة على شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية 1   2   2

يخ�سع ن�ساط �لتاأمني يف �ململكة �لعربية �ل�سع�دية لنظام مر�قبة �سركات �لتاأمني �لتعاوين والئحته �لتنفيذية �ل�سادرة عن م�ؤ�س�سة �لنقد �لعربي �ل�سع�دي، �جلهة �حلك�مية 
الرئي�سية امل�سوؤولة عن تنظيم قطاع التاأمني يف اململكة، مبا يف ذلك ال�سيا�سات والقواعد والرتخي�س واملناف�سة وتخ�سي�س اال�ستثمار ومعايري اخلدمة واملعايري الفنية وترتيبات 
الت�سويات. ميكن اأن تتغري هذه القوانني واالأنظمة من وقت الآخر. وميكن اأي�سا اأن يكون لتغري االإطار التنظيمي اأو فر�س �سيا�سات جديدة، تاأثري �سلبي كبري على اأعمال ال�سركة 

وو�سعها املايل وتدفقاتها النقدية ونتائج عملياتها و/ اأو اآفاقها امل�ستقبلية.

اإيقاف  اأو  اأو رف�س جتديد ترخي�س التاأمني،  اإلغاء  اأو  اأو تعليق  يخول نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين والئحته التنفيذية املوؤ�س�سة �سالحيات وا�سعة مبا يف ذلك تعديل 
�سالحية اإ�سدار وثائق التاأمني، اأو فر�س غرامات على ال�سركة يف حال اإخفاقها يف التقيد باأحكام نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين والئحته التنفيذية، ويف حال اتخاذ اأي 
من �الإجر�ء�ت �مل�ؤثرة �سد �ل�سركة �أو يف حال تعر�ض �ل�سركة لفر�ض غر�مات فاإن ذلك �س�ف ي�ؤثر ب�س�رة �سلبية ج�هرية على ن�ساط �ل�سركة �أو ��ستمر�ريته �أو و�سعها �ملايل 

اأو توقعاتها اأو نتائج عملياتها.

 مخاطر سحب ترخيص التأمين  2   2   2

ح�سلت �ل�سركة على ترخي�ض مز�ولة ن�ساط �لتاأمني و�إعادة �لتاأمني من م�ؤ�س�سة �لنقد يف تاريخ 1429/06/28هـ )املوافق 2008/07/03م(، ولقد مت جتديد هذا الرتخي�س 
بتاريخ 1435/06/27هـ )املوافق 2014/04/28م( ملدة ثالث �سنوات تنتهي بتاريخ 1438/06/26هـ )املوافق 2017/03/25م(. وتن�س املادة )76( من الالئحة التنفيذية 

لنظام مراقبة �سركات التاأمني على اأنه يحق ملوؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي �سحب ترخي�س ال�سركة يف احلاالت االآتية:

�إذ� مل متار�ض �ل�سركة �لن�ساط �ملرخ�ض له خلل �ستة ��سهر. �
اإذا مل تف ال�سركة مبتطلباتها مبوجب نظام مراقبة ال�سركات التاأمني التعاوين اأو الئحته التنفيذية. �
اإذا تبني للموؤ�س�سة اأن ال�سركة قد تعمدت تزويدها مبعلومات اأو بيانات غري �سحيحة يف طلبها للرتخي�س. �
اإذا تبني للموؤ�س�سة اأن حقوق املوؤمن لهم اأو امل�ستفيدين اأو امل�ساهمني معر�سة لل�سياع نتيجة للطريقة التي متار�س بها ال�سركة اأن�سطتها املرخ�سة.  �
اإذا اأفل�ست ال�سركة. �
اإذا تعمدت ال�سركة مزاولة اأعمالها باأ�سلوب ينطوي على االحتيال.  �
اإذا انخف�س راأ�س مال ال�سركة املدفوع من احلد االأدنى املقرر اأو مل ت�ستوف ال�سركة مبتطلبات املالءة املالية الواردة يف املادة )68( من الالئحة التنفيذية.  �
اإذا انخف�س اأعمال اأو حجم اأن�سطة ال�سركة يف فروع التاأمني اإلى امل�ستوى الذي ترى معه املوؤ�س�سة باأن من غري املمكن لل�سركة اأن تعمل يف ظله.  �
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اإذا رف�ست اأو اأخرت ال�سركة دفع املطالبات امل�ستحقة للم�ستفيدين بدون وجه حق.  �
اإذا رف�ست ال�سركة قيام فريق التفتي�س املكلف من املوؤ�س�سة من اأداء مهمته يف فح�س ال�سجالت اأو احل�سابات/ امللفات. �
اإذا امتنعت ال�سركة من تنفيذ حكم نهائي �سادر �سدها يف اأي من املنازعات التاأمينية.  �

واإذا ما مت �سحب الرتخي�س فاإنه لن يكون يف ا�ستطاعة ال�سركة اال�ستمرار يف ممار�سة ن�ساطها ب�سورة نظامية يف اململكة العربية ال�سعودية مما �سيوؤثر ب�سورة �سلبية جوهرية 
على ن�ساطها اأو ا�ستمراريته اأو و�سعها املايل اأو نتائج عملياتها ومن املمكن وقتها اأي�سا اأن يخ�سر امل�ساهمون كل اأو جزء من ا�ستثماراتهم يف ال�سركة.

 المخاطر المتعلقة بالموافقة على المنتجات 3   2   2

اإن احل�سول على املوافقات الالزمة للمنتجات التاأمينية من قبل موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي يتم مبوجب نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين والئحته التنفيذية. وقد 
ي�ستغرق احل�سول على هذه املوافقات وقتًا طوياًل ميتد يف بع�س االأحيان اإلى �ستة اأ�سهر مما قد يفوت على ال�سركة بع�س الفر�س. ويرتتب على هذه املوافقات التزام ال�سركة جتاه 
االأطراف املوؤمن لهم وكذلك التزام ال�سركة جتاه موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي املتمثل يف قيام ال�سركة بتقدمي اأي م�ستندات اأو تعديل اأي من هذه املنتجات ووثائقها يف حال 
طراأ اأي تعديل اأو حتديث للوثائق املتعلقة مبثل هذه املنتجات من قبل موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي. وقد ح�سلت ال�سركة على موافقات موؤقتة لبع�س منتجاتها، كما هي ب�سدد 
جتديد موافقات موؤقتة اأخرى )ف�سال راجع الق�سم رقم 12-7 “املعلومات القانونية – االتفاقيات اجلوهرية”(. ويف حال مل حت�سل ال�سركة على موافقة نهائية لتلك املنتجات، 

اأو اإذا ما رف�ست موؤ�س�سة النقد جتديد موافقاتها املوؤقتة، ف�سوف يوؤثر ذلك �سلبا على عمليات ال�سركة وو�سعها املايل.

 المخاطر المتعلقة بالتقارير المطلوبة  4   2   2

يتطلب نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين والئحته التنفيذية من ال�سركة اأن تقوم بتزويد موؤ�س�سة النقد ال�سعودي بتقارير مالية وت�سغيلية ب�سكل دوري يتم اإعدادها وفقًا 
لالأ�س�س املحا�سبية النظامية اإ�سافة اإلى معلومات اأخرى، ت�سمل معلومات تخ�س العمليات الت�سغيلية العامة لل�سركة وهيكل راأ�س املال وامللكية واملالءة املالية. ميكن اأن تتعر�س 

ال�سركة اإلى تدابري نظامية اأو عقوبات اأو غرامات اإذا اعتقدت موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي باأن ال�سركة ف�سلت يف االلتزام باأية قوانني اأو اأنظمة واجبة التطبيق. 

اإلى هيئة ال�سوق املالية، كما تن�س على وجوب  كما تن�س قواعد الت�سجيل واالإدراج ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية على اأن تقدم ال�سركة قوائم وتقارير مالية ب�سكل دوري 
االإف�ساح للجمهور عن املعلومات اجلوهرية اخلا�سة باأعمال ال�سركة ونتائجها املالية ومكونات راأ�س مالها وملكيتها ومركزها املايل.

اإن اأي ف�سل يف االلتزام برفع التقارير املذكورة اأعاله �سوف ينتج عنه فر�س قيود كبرية على قدرة ال�سركة يف ممار�سة عملها اأو يعر�سها لعقوبات مما �سيوؤثر �سلبيًا على �سمعة 
ال�سركة ونتائج عملياتها وو�سعها املايل. 

 المخاطر المتعلقة بمتطلبات المالءة  5   2   2

اأنواع  املالية ملختلف  ال�سركة مب�ستويات معينة من املالءة  اأن حتتفظ  التعاوين يجب  التاأمني  التنفيذية لنظام مراقبة �سركات  للمواد )66( و)67( و)68( من الالئحة  وفقًا 
االأعمال. ويتاأثر م�ستوى مالءة ال�سركة يف املقام االأول باالحتياطات الفنية التي يطلب منها االحتفاظ بها والتي بدورها تتاأثر بحجم وثائق التاأمني املباعة وحجم املطالبات 

املتكبدة. اإن قدرة ال�سركة على اإدارة املخاطر بفاعلية وت�سعري منتجاتها بطريقة منا�سبة للمحافظة على هام�س املالءة املطلوب ميثل حتديًا كبريًا.

تفر�س موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي على �سركات التاأمني غري امللتزمة مب�ستويات مالءة منا�سبة �سل�سلة من االإجراءات لت�سحيح اأو�ساعها ومن �سمنها:

زيادة راأ�س مال ال�سركة. �
تعديل االأ�سعار. �
تخفي�س التكاليف. �
التوقف عن قبول اأي اكتتاب جديد. �
ت�سييل بع�س االأ�سول. �
اأي اإجراء اأخر تراه ال�سركة منا�سبًا وتوافق عليه املوؤ�س�سة.  �

كما اأن موؤ�س�سة النقد قد تطلب ب�سكل دوري اإ�سافات اأو تعديالت على متطلبات هام�س املالءة مما ميكن اأن توؤثر �سلبيًا على نتائج عمليات ال�سركة وو�سعها املايل من خالل 
ال�سركة  اأخفقت  اأو  لل�سركة عن %25،  الفعلي  املالءة  انخف�س هام�س  �سبتمرب 2014م. ويف حال  كما يف 30  املالءة %76.3  كان غطاء هام�س  اإ�سافية.  جتنيب خم�س�سات 
اأو  ن�ساطها  اأو �سحب ترخي�سها مما �سيوؤثر ب�سورة �سلبية جوهرية على  لل�سركة،  امل�سورة  بتعيني م�ست�سار مايل لتقدمي  النقد  املالية، ف�ستقوم موؤ�س�سة  اأو�ساعها  يف ت�سحيح 

ا�ستمراريته اأو و�سعها املايل اأو نتائج عملياتها ومن املمكن وقتها اأي�سا اأن يخ�سر امل�ساهمون كل اأو جزء من ا�ستثماراتهم يف ال�سركة.

 المخاطر المتعلقة بالقيود على التملك في شركات التأمين 2   2   2

ي�سع نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين والئحته التنفيذية قيودًا معينة بخ�سو�س ملكية االأ�سهم يف �سركات التاأمني. ووفقًا للمادة )9( من نظام مراقبة �سركات التاأمني 
التعاوين واملادة )39( من الالئحة التنفيذية ال يجوز ل�سركات التاأمني واإعادة التاأمني االندماج مع �سركات التاأمني واإعادة التاأمني االأخرى، اأو متلكها، اأو ال�سيطرة عليها، اأو �سراء 
اأ�سهم فيها، دون احل�سول على املوافقة اخلطية امل�سبقة من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي. والتزامًا باملادة )38( من الالئحة التنفيذية ينبغي على ال�سركة اإبالغ موؤ�س�سة النقد 

بن�سبة ملكية اأي �سخ�س ميتلك )5%( اأو اأكرث من اأ�سهم ال�سركة من خالل تقرير ربع �سنوي تعده ال�سركة. 

و�سوف توؤدي هذه القيود يف بع�س احلاالت اإلى حتجيم قدرة ال�سركة يف ا�ستقطاب م�ستثمرين ا�سرتاتيجيني يف حال رف�س املوؤ�س�سة اأو تاأخرها يف اإ�سدار املوافقة املطلوبة اأو فر�س 
�سروط لي�ض يف مقدور �ل�سركة ��ستيفائها ما �سي�ؤدي �إلى تاأثري �سلبي ج�هري على عمليات �ل�سركة. 
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 المخاطر المتعلقة بالتقيد بأنظمة مجلس الضمان الصحي التعاوني 2   2   2

تخ�سع منتجات التاأمني الطبي التي تقدمها ال�سركة ملراقبة جمل�س ال�سمان ال�سحي التعاوين بعد اإجازتها من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي. حيث تفر�س اأنظمة جمل�س 
�ل�سمان �ل�سحي �لتعاوين على �ل�سركة �لتقيد بال�سروط �ملنظمة لتقدمي منتجات �لتاأمني �لطبي، ومنها �اللتز�م بت�فري ك��در طبية متخ�س�سة الإعطاء �مل��فقات �لطبية �للزمة 
خالل موعد زمني ال يتجاوز 60 دقيقة. باالإ�سافة اإلى ذلك تفر�س تلك االأنظمة على �سركات التاأمني االلتزام بدفع م�ستحقات مقدمي اخلدمة الطبية كامل�ست�سفيات والعيادات 
الطبية يف موعد ال يتجاوز 60 يوم. اإن عدم التزام ال�سركة باأنظمة وقواعد جمل�س ال�سمان ال�سحي التعاوين يعر�سها للم�ساءلة والغرامات، اأو رمبا �سحب رخ�سة التاأهيل لتقدمي 

منتجات اخلدمات الطبية، والذي بدوره �سيوؤثر تاأثريًا �سلبيًا وجوهريًا على اأعمال ال�سركة واأدائها املايل.

 المخاطر المتعلقة بندرة الكوادر المحلية المؤهلة 2   2   2

تعاين �سوق العمل ال�سعودية من نق�س حاد يف الكوادر املحلية املوؤهلة تاأهياًل عاليًا يف قطاع التاأمني التعاوين الذي يجب اأن يلبي احتياجات هذه ال�سركات، فاإن ذلك يزيد من 
الطلب على هذه الكوادر املوؤهلة ب�سكل كبري، وقد توؤدي زيادة هذا الطلب اإلى نوع من املناف�سة بني ال�سركات القائمة واجلديدة ال�ستقطاب هذه الكوادر. وهذا بدوره �سيزيد من 
تكلفة توظيف الكوادر املوؤهلة واالإبقاء على الكوادر املوجودة لدى ال�سركات مما قد يوؤدي اإلى ارتفاع امل�ساريف الت�سغيلية وبالتايل قد يوؤثر ذلك على ربحية ال�سركات العاملة 

يف قطاع التاأمني.

 مخاطر النقص في التوعية الثقافية للتأمين ومدى أهميتها 2   2   2

توجد خماطر حول نظرة املجتمع ب�ساأن قطاع وخدمات التاأمني ب�سفة عامة بحيث اأن نظرة املجتمع لهذا القطاع اأنه ال ي�سكل دور اأ�سا�سي اأو يعمل بنطاق خدمات غري متوافقة 
مع اأحكام ال�سريعة االإ�سالمية. واملجتمع قد يفقد ثقته يف القطاع مما �سيوؤثر �سلبيًا وجوهريا على اأعمال ال�سركة وو�سعها املايل ونتائج عملياتها.

 المخاطر المتعلقة بالبيئة التنافسية 10   2   2

تعمل ال�سركة يف بيئة تت�ساعد فيها حدة التناف�س مما قد يوؤثر �سلبيًا على الهوام�س الت�سغيلية، وبح�سب قائمة اأ�سماء �سركات التاأمني و�سركات املهن احلرة ال�سادرة عن موؤ�س�سة 
النقد بتاريخ 2014/03/24م، فاإن عدد �سركات التاأمني امل�سرح لها بالعمل )35( �سركة تتناف�س على زيادة ح�س�سها ال�سوقية.

 تق�م �ملناف�سة يف قطاع �لتاأمني على ع��مل عدة، ت�سمل �الأق�ساط �ملحت�سبة، �سروط و�أحكام �لتغطية، �خلدمة �ملقدمة و�لت�سنيف �ملايل �ملعتمد من جهات وم�ؤ�س�سات تقييم 
م�ستقلة وخدمة املطالبات وال�سمعة والت�سور املوجود عن القدرة املالية واخلربة ل�سركة التاأمني.

و�سوف يوؤدي تزايد حدة املناف�سة اإلى تبني بع�س اجلهات املناف�سة يف ال�سوق �سيا�سات ت�سعري اأكرث تناف�سية من تلك اخلا�سة بال�سركة اأو اأن تعر�س �سيغًا بديلة حلماية االأخطار 
باالإ�سافة �إلى منتجات �لتاأمني �لتقليدية، وال ميكن �إعطاء �أي تاأكيد على �أن �ل�سركة �س�ف تك�ن قادرة على حتقيق �أو �الحتفاظ باأي م�ست�ى حمدد من �الأق�ساط يف هذه �لبيئة 

�لتناف�سية، و�س�ف ت�ؤدي �سغ�ط �ملناف�سة �ملتز�يدة �إلى حدوث تاأثري �سلبي ج�هري على �أعمال �ل�سركة وت�قعاتها وو�سعها �ملايل، وذلك عن طريق:

انخفا�س احل�سة ال�سوقية. �
انخفا�س الهوام�س والتو�سعات. �
كبح عجلة منو قاعدة عمالء ال�سركة. �
تزايد معدل فقدان اأفراد االإدارة العليا واملبيعات. �
ارتفاع النفقات الت�سغيلية مثل م�ساريف الت�سويق واملبيعات. �
ارتفاع تكاليف حيازة وثائق التاأمني. �

وقد توؤدي املخاطر املذكورة اأعاله اإلى احلد من قدرة ال�سركة على اال�ستمرار يف ن�ساطها، ومن املمكن وقتها اأن يخ�سر امل�ساهمون يف ال�سركة كل اأو جزء من ا�ستثماراتهم فيها.

 المخاطر المتعلقة باألحوال السياسية واالقتصادية وأوضاع قطاع التأمين 11   2   2

يعتمد االأداء املايل ل�سركات التاأمني ب�سورة كبرية على االأو�ساع ال�سيا�سية واالقت�سادية املحلية داخل اململكة العربية ال�سعودية، وكذلك االأو�ساع ال�سيا�سية واالقت�سادية العاملية 
وعائدات  ال�سوق  اأو�ساع  على  تاأثريه  التاأمني من خالل  ل�سركات  املالية  النتائج  على  واالقت�سادية  ال�سيا�سية  االأحوال  التغيري يف  يوؤثر  و�سوف  اململكة.  اقت�ساد  على  توؤثر  التي 
�ال�ستثمار وكذلك عن طريق �لتغيري يف طلب �لعملء ملنتجات خدمات �لتاأمني. علوة على ذلك فاإن �جتاهات �الأق�ساط و�ملطالبات يف �أ�س��ق �لتاأمني و�إعادة �لتاأمني تعترب متقلبة 
يف طبيعتها واالأحداث غري املتوقعة مثل الكوارث الطبيعة وارتفاع معدالت الت�سخم واملناف�سة والقرارات الق�سائية قد يوؤثر على حجم املطالبات امل�ستقبلية وينعك�س �سلبًا على 

اأرباح وعائدات قطاع و�سناعة التاأمني. 

ولي�س يف مقدور ال�سركة التنبوؤ بالتاأثريات امل�ستقبلية الناجتة عن التغيري يف االأحوال ال�سيا�سية واالقت�سادية واأو�ساع قطاع التاأمني على اأعمالها التجارية، فقد ال تكون تلك 
االأحوال واالأو�ساع مواتية وبالتايل فاإنه ال توجد �سمانات باأن ال تكون لتلك االأحوال واالأو�ساع تاأثري �سلبي جوهري على اأرباح وعائدات ال�سركة. 

 مخاطر تذبذب أسعار صرف العمالت 12   2   2

تتمثل خماطر اأ�سعار �سرف العمالت على ال�سركة عندما تربطها عالقات مع اأطراف دولية تتطلب منها التعامل معهم بعمالت اأجنبية. اأهم هذه العالقات تتعلق باملعامالت 
مع معيدي التاأمني. وتتم عمليات ال�سركة حاليا بالريال ال�سعودي والدوالر االأمريكي، كما بلغ حجم التعامالت بالدوالر االأمريكي يف عام 2014م حوايل 30 مليون ريال �سعودي. 
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اأ�سعار  اأية تذبذبات كبرية غري متوقعة يف  اأ�سعار �سرف العمالت االأجنبية واأن  اأن عمليات ال�سركة ال تتم فقط بالريال ال�سعودي، لذلك فاإن ال�سركة معر�سة ملخاطر  وحيث 
ال�سرف �سوف توؤثر �سلبًا على االأداء املايل لل�سركة.

 المخاطر المتعلقة بنمو سوق التأمين 13   2   2

 قد ال يكون معدل منو �سوق التاأمني يف اململكة العربية ال�سعودية مرتفعًا اأو قاباًل للثبات بالدرجة التي تتوقعها ال�سركة حاليًا. كما اأن التاأثري على قطاع التاأمني يف اململكة العربية 
ال�سعودية نتيجة اجتاهات واأحداث معينة مثل مواكبة التقدم يف النمو االقت�سادي يف اململكة العربية ال�سعودية واالإ�سالحات امل�ستمرة يف نظام الرعاية االجتماعية هو ب�سكل عام 
اأمر م�ستقبلي غري وا�سح يف الوقت احلايل، وبالتايل فاإن النمو والتطور يف �سوق التاأمني يف اململكة العربية ال�سعودية يخ�سع لعدة توقعات غري موؤكدة وخارجة عن نطاق �سيطرة 
ال�سركة. كما اأن منو �سوق التاأمني قد يختلف من منتج تاأمني اإلى اآخر، ومبا اأن ال�سركة، ويف اإطار ا�سرتاتيجيتها العامة، تركز على منتجات تاأمني دون اأخرى، واإذا مل تنمو هذه 

املنتجات بالن�سق الذي تتوقعه ال�سركة حاليا، ف�سوف يوؤثر ذلك �سلبيا وجوهريا على اأرباح وعائدات ال�سركة. 

 المخاطر المتعلقة باألسهم 3   2

 المخاطر المتعلقة بالتذبذبات المحتملة في سعر السهم 1   3   2

قد ال يكون ال�سعر ال�سوقي الأ�سهم ال�سركة يف فرتة طرح حقوق االأولوية موؤ�سرا لل�سعر ال�سوقي الأ�سهم ال�سركة بعد االنتهاء من الطرح. كما قد ال يكون �سعر �سهم ال�سركة م�ستقرًا، 
اأو قد يتعر�س لدرجة كبرية من التذبذب ب�سبب تغيري يف توجهات ال�سوق فيما يتعلق بحقوق االأولوية اأو اأ�سهم ال�سركة احلالية. واإ�سافة لذلك، قد تنتج مثل هذه التذبذبات ب�سبب 
العديد من العوامل التي ت�سمل الظروف االقت�سادية وال�سيا�سية، وظروف ال�سوق املتعلقة باالأ�سهم، واأي تغيريات تنظيمية يف قطاع التاأمني، اأو تغيريات يف ظروف واجتاهات 
هذا القطاع، وتدهور اأداء ال�سركة، وعدم القدرة على تنفيذ اخلطط امل�ستقبلية، وامل�ساربة على اأ�سهم ال�سركة، ودخول �سركات مناف�سة جديدة، واالإعالنات من قبل ال�سركة اأو 
مناف�سيها املتعلقة بعمليات االندماج وعمليات اال�ستحواذ والتحالفات اال�سرتاتيجية، وامل�ساريع امل�سرتكة والتغيريات يف تقديرات االأداء املايل من خالل خرباء وحمللي االأوراق 

املالية.

 مخاطر بيع عدد كبير من األسهم وعمليات طرح األسهم في المستقبل 2   3   2

اإن بيع كميات كبرية من االأ�سهم من قبل امل�ساهمني اأو ت�سور اأن هذه املبيعات �ستحدث، اأو قيام ال�سركة باإ�سدار اأي اأ�سهم اإ�سافية م�ستقبال، ميكن اأن يوؤثر �سلبًا على �سعر 
االأ�سهم يف ال�سوق. باالإ�سافة اإلى ذلك فاإن امل�ستثمرين يواجهون خطر احتمال عدم التمكن من بيع اأ�سهمهم يف ال�سوق الثانوي دون اأن يوؤثر ذلك �سلبًا على ال�سعر. واإن مت ذلك 
بعد ممار�سة امل�ستثمرين حقوق االأولوية، فاإن تلك املمار�سة ال ميكن اإلغاوؤها اأو تعديلها. وبالتايل قد يعاين امل�ستثمرون من خ�سائر غري حمققة على الفور. وعالوة على ذلك، لي�س 

هناك ما ي�سمن اأن امل�ساهم �سوف يكون قادرًا على بيع اأ�سهمه ب�سعر ي�ساوي اأو اأعلى من �سعر االإ�سدار بعد ممار�سة حقوق االأولوية. 

 المخاطر المتعلقة بالتذبذبات المحتملة في سعر حقوق األولوية 3   3   2

�سوف يخ�سع ال�سعر ال�سوقي حلقوق االأولوية لتذبذبات كبرية اإذا ما حدث تغيري يف توجهات ال�سوق فيما يتعلق باأ�سهم ال�سركة، و�سوف تكون هذه التذبذبات كبرية نظرًا الختالف 
نطاق التغيري امل�سموح به الأ�سعار تداول حقوق االأولوية مقارنة بنطاق التغيري امل�سموح به لالأ�سهم. باالإ�سافة اإلى ذلك، ونظرًا الأن �سعر تداول حقوق االأولوية يعتمد على �سعر 
تداول �سهم ال�سركة، ف�سوف يتاأثر �سعر حقوق االأولوية اأي�سا باأداء ال�سركة، باالإ�سافة اإلى العديد من العوامل االأخرى التي ت�سمل الظروف ال�سيا�سية واالقت�سادية والتغيريات 

التنظيمية والبيئة التناف�سية.

 مخاطر نقص الطلب على حقوق األولوية وأسهم الشركة 4   3   2

لي�س هناك �سوق قائم حاليًا لتداول حقوق االأولوية اخلا�سة بال�سركة، وال يوجد اأي �سمان باأن تداول حقوق االأولوية يف نظام تداول �سوف ينتج �سوق ن�سط ومتطور خالل فرتة 
تداول حقوق االأولوية. كما لي�س هناك �سمان اأنه �سيكون هناك طلب كاف على حقوق اأولوية االكتتاب خالل فرتة تداول هذه احلقوق، وذلك لتمكني حامل حقوق االأولوية )�سواء 
كان م�ساهما مقيد اأو م�ستثمر جديد( من بيع حقوق اأولوية وحتقيق ربح منها. عالوة على ذلك، لي�س هناك اأي �سمان باأن يكون هنالك طلب كاف على اأ�سهم ال�سركة من قبل 
املوؤ�س�سات اال�ستثمارية خالل فرتة طرح االأ�سهم املتبقية. ويف حال مل تقم املوؤ�س�سات اال�ستثمارية بتقدمي عرو�س ل�سراء االأ�سهم املتبقية ب�سعر عايل، قد ال يكون هناك تعوي�س 
كاف لتوزيعه على اأ�سحاب حقوق االأولوية غري املمار�سة. وعالوًة على ذلك، لي�س هناك �سمان اأنه �سيكون هناك طلب كاف يف االأ�سواق على االأ�سهم التي ح�سل عليها مكتتب اإما 

)اأ( من خالل ممار�سة حقوق االأولوية لهذه االأ�سهم، اأو )ب( خالل الطرح املتبقي، اأو )ج( من ال�سوق املفتوحة.

 المخاطر المتعلقة بالتداول في حقوق األولوية 5   3   2

يخ�سع التداول يف حقوق االأولوية ملخاطر قد تت�سبب يف حدوث خ�سائر جوهرية. حيث اأن نطاق التذبذب اليومي امل�سموح به الأ�سعار تداول حقوق االأولوية يفوق نطاق التذبذب 
اليومي الذي تخ�سع له اأ�سعار االأ�سهم )10% �سعودًا وهبوطًا من �سعر اإغالق لليوم ال�سابق(. كما اأن هنالك عالقة طردية بني �سعر �سهم ال�سركة وقيمة احلق االإر�سادية. وبناًء 

عليه تتاأثر احلدود ال�سعرية اليومية )اأي نطاق التذبذب اليومي( لتداول احلقوق باحلدود ال�سعرية اليومية لتداول االأ�سهم.

و يف حال عدم قيام امل�ستثمر ببيع حقوق االأولوية املوجودة قبل نهاية فرتة تداول هذه احلقوق فاإنه �سي�سطر اإلى ا�ستخدام هذه احلقوق ملمار�سة االكتتاب باالأ�سهم اجلديدة، 
وعندها قد يتكبد بع�س اخل�سائر. وعليه، يجب على امل�ستثمرين االطالع على كامل تفا�سيل اآلية اإدراج وتداول حقوق االأولوية، وطريقة عملها، واالإملام بكل العوامل املوؤثرة فيها 

للتاأكد من اأن اأي قرار ا�ستثماري �سيكون مبنيا على وعي واإدراك.
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 المخاطر المتعلقة بانخفاض نسبة الملكية 2   3   2

اإذا مل يكتتب اأ�سحاب حقوق االأولوية بكامل حقهم يف احل�سول على اأ�سهم جديدة يف الطرح، �سوف تنخف�س ن�سبة ملكيتهم وحقوق الت�سويت التابعة لها. كما اإن لي�س هناك 
اأي �سمان يف حال رغب حامل حقوق االأولوية املقيد ببيع حقوق االأولوية اخلا�سة به خالل فرتة التداول، باأن يكون العائد الذي يتلقاه كافيا لتعوي�سه بالكامل عن انخفا�س ن�سبة 

ملكيته يف راأ�س مال ال�سركة نتيجة لزيادة راأ�س املال.

المخاطر المتعلقة بعدم ممارسة حقوق االكتتاب في الوقت المناسب 2   3   2

يجب على امل�ساهمني امل�ستحقني، والو�سطاء املاليني بالنيابة عنهم الت�سرف مبا ي�سمن ا�ستيفاء جميع تعليمات ممار�سة حقوق االكتتاب املطلوبة وال�سهادات التي يتم ا�ستالمها 
قبل انق�ساء فرتة املمار�سة. اإذا مل يتمكن اأ�سحاب حقوق االأولوية والو�سطاء املاليني من اتباع االإجراءات التي تنطبق على االكتتاب يف حقوق االأولوية ب�سكل �سحيح، قد يتم رف�س 

طلب االكتتاب )يرجى االطالع على الق�سم 18 » �سروط و�أحكام وتعليمات �الكتتاب وتقدمي �لعرو�ض”(.

اإذا مل يتمكن امل�ساهمون امل�ستحقون من ممار�سة حقوق االكتتاب ب�سكل �سحيح بحلول نهاية فرتة االكتتاب الثانية، بناء على ما ميلكونه من حقوق االأولوية، فال يوجد �سمان اأن 
يكون هناك مبلغ تعوي�س يوزع على امل�ساهمني امل�ستحقني غري املمار�سني حلقوقهم اأو ممن مل يقوموا باإجراءات ممار�سة االكتتاب ب�سكل �سحيح، مما قد يعر�سهم للخ�سارة اأو 

االنخفا�س يف قيمة حمافظهم اال�ستثمارية.

اأ�سعار تداول حقوق  اأن يكون هناك طلب كاف لتغطية هذا العر�س مما �سيرتتب عنه نزول  اإذا مل يقم كبار امل�ساهمني مبمار�سة حقوقهم وقاموا ببيعها فلي�س هناك �سمان 
االأولوية.

 مخاطر السيطرة الفعالة من قبل المساهمين الكبار 2   3   2

متلك �سركة اي جي اي الكتتاب التامني ن�سبة 10.5% من اأ�سهم ال�سركة، وقد يوؤدي حتالف امل�ساهم الرئي�سي مع م�ساهمني اآخرين اإلى التاأثري على قرارات ال�سركة الهامة. 
االإدارة  اأع�ساء جمل�س  وعزل  وتعيني  لل�سركة  الكبرية  النفقات  ذلك  ال�سركة مبا يف  م�ساهمي  موافقة  تتطلب  التي  القرارات  على  التاأثري  باإمكانهم  يكون  ف�سوف  وبالتحديد، 
)با�ستثناء ما ورد يف املادة 69 واملادة 70 من نظام ال�سركات واملادة 18 من الئحة حوكمة ال�سركات(، وقد يقوموا با�ستخدام هذه املقدرة يف التاأثري على القرارات الهامة بطريقة 

ت�ؤثر تاأثريً� ج�هريًا على ن�ساط �ل�سركة ومركزها �ملايل ونتائج �الأعمال.

يف حال قام امل�ساهم الرئي�سي ببيع اأ�سهمه يف ال�سركة بعد احل�سول على موافقة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وهيئة ال�سوق املالية، فاإنه �سينجم عن ذلك خ�سارة ال�سركة 
حلليفها اال�سرتاتيجي مما ميكن اأن يوؤثر على ا�سرتاتيجيتها واإدارتها واأدائها املايل. عالوة على ذلك، قيام امل�ساهم الرئي�سي ببيع اأ�سهمه يف ال�سركة ميكن اأي�سا اأن يوؤثر �سلبًا 

على �سعر االأ�سهم يف ال�سوق.

 المخاطر المتعلقة بأرباح األسهم 2   3   2

اأرباح االأ�سهم يف امل�ستقبل على عدد من العوامل من بينها ربحية ال�سركة امل�ستقبلية، ومركزها املايل، واالحتياجات الراأ�سمالية، واحتياطاتها القابلة للتوزيع، والقوة  تعتمد 
االئتمانية لل�سركة، واالأو�ساع االقت�سادية العامة، وعوامل اأخرى يعتربها اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة من وقت اإلى اآخر على قدر كبري من االأهمية. و�ستوؤدي زيادة راأ�س مال 

ال�سركة اإلى انخفا�س ربحية ال�سهم يف امل�ستقبل وبالتايل �سوف توؤثر على القيمة ال�سوقية الأ�سهم ال�سركة.

ال ت�سمن �ل�سركة باأن �أية �أرباح على �ل�سهم �ستدفع فعليا، كما ال تقدم �أي �سمان فيما يتعلق باملبلغ �لذي �سيدفع يف �أي �سنة معينة. يخ�سع ت�زيع �أرباح �الأ�سهم لقي�د و�سروط 
معينة ين�س عليها النظام االأ�سا�سي لل�سركة )ف�سال راجع الق�سم رقم 13 »ملخ�س النظام االأ�سا�سي لل�سركة«( وموافقة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي. وللعلم، فاإن ال�سركة مل 

توزع اأرباحًا للم�ساهمني منذ تاأ�سي�سها.

 المخاطر المتعلقة بانقضاء فترة الحظر على األسهم 10   3   2

عند تاأ�سي�س ال�سركة واإدراج وتداول اأ�سهمها يف تاريخ 2007/07/17م خ�سع امل�ساهمون املوؤ�س�سون والذين �سكلوا اآنذاك جمتمعني ن�سبة 60% من ملكية اأ�سهم ال�سركة لفرتة 
حظر على التداول يف اأ�سهمهم لفرتة ثالث �سنوات مالية انق�ست بعد ن�سر البيانات املالية للعام 2010م. وبالتايل يحق للم�ساهمني املوؤ�س�سني الت�سرف يف اأ�سهمهم بعد احل�سول 
على موافقة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وهيئة ال�سوق املالية. �سوف يوؤدي بيع اأو �سراء مزيدًا من االأ�سهم من قبل امل�ساهمني املوؤ�س�سني اإلى التاأثري على �سعر �سهم ال�سركة 

وتغريا يف ال�سيطرة الفعالة على قراراتها.
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معلومات عن السوق والقطاع. 3

 مصادر المعلومات  1   3

مت احل�سول على املعلومات والتقديرات امل�سمنة يف هذه الن�سرة واملتعلقة بقطاع التاأمني وبيانات ال�سوق من م�سادر خمتلفة. ويعتقد اأن هذه املعلومات وامل�سادر والتقديرات 
موثوقة، وقد بذلت ال�سركة جهدًا منا�سبًا ويف احلد املعقول للتحقق من �سحة هذه امل�سادر. ومع اأنه ال يوجد لدى ال�سركة اأو جمل�س اإدارتها اأو م�ست�ساري ال�سركة الذين تظهر 
اأ�سمائهم يف ال�سفحة )ح( اأي �سبب لالعتقاد باأن اأيًا من هذه املعلومات املتعلقة بقطاع التاأمني اأو البيانات املتعلقة بال�سوق غري دقيقة يف جوهرها، اإال اأنه مل يتم التحقق من دقة 

هذه املعلومات ب�سورة م�ستقلة من قبل اأي �سخ�س وال ميكن تقدمي اأي تاأكيد ب�ساأن �سحتها اأو اكتمالها. وت�سمل هذه امل�سادر:

مؤسسة النقد العربي السعودي:

تقرير واإح�سائيات موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي حول �سوق التاأمني يف اململكة العربية ال�سعودية، وتعترب املعلومات املن�سورة من قبل موؤ�س�سة النقد ال�سعودي متاحة للعموم 
وميكن احل�سول عليها عرب �سبكة االإنرتنت. اأما املوافقات ال�ستخدام هذه املعلومات يف هذه الن�سرة فلم يتم طلب احل�سول عليها. وقد تاأ�س�ست موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي، 

امل�سرف املركزي للمملكة العربية ال�سعودية، يف عام 1372هـ )املوافق 1952( وتقوم املوؤ�س�سة باملهام التالية:

اإ�سدار العملة الوطنية )الريال ال�سعودي(. �
القيام بعمل م�سرف احلكومة ومراقبة امل�سارف التجارية.  �
اإدارة احتياطات اململكة من النقد االأجنبي. �
اإدارة ال�سيا�سة النقدية للمحافظة على ا�ستقرار االأ�سعار واأ�سعار ال�سرف.  �
ت�سجيع منو النظام املايل و�سمان �سالمته.  �
الرقابة واالإ�سراف وتنظيم قطاع التاأمني.  �

الشركة السويسرية إلعادة التأمين )سويس ري(:

هي �سركة عاملية رائدة يف جمال اإعادة التاأمني تاأ�س�ست عام 1863م يف زيورخ، �سوي�سرا، وتعمل يف اأكرث من 25 دولة حول العامل. وت�سدر ال�سركة تقارير عن قطاع التاأمني يف 
العامل وهذه التقارير متاحة للعموم على �سبكة االإنرتنت. وتعترب املعلومات امل�ستخدمة من �سوي�س ري يف هذه الن�سرة متاحة للعموم عرب موقعها على �سركة االإنرتنت وبذلك فهي 

ال ت�ستدعي احل�سول على املوافقة ال�ستخدام هذه املعلومات يف هذه الن�سرة. 

  مقدمة عن االقتصاد السعودي 2   3

يعترب االقت�ساد ال�سعودي من االقت�ساديات امل�ستقرة، مدعومًا باالإنفاق احلكومي، وقد ارتفعت اإيرادات اململكة الفعلية من 564.3 مليار ريال يف عام 2005م، اإلى 1.131 مليار 
ريال يف عام 2013م. اأما االإنفاق احلكومي الفعلي فقد بلغ 346.5 مليار ريال يف عام 2005م، بينما بلغ 925 مليار ريال يف عام 2013م. وقد مت تقدير االإيرادات مببلغ 855 مليار 

ريال يف عام 2014م وم�سروفات حكومية بنف�س املبلغ. يو�سح اجلدول التايل تطور االإيرادات وامل�سروفات الفعلية )باملليار ريال( من عام 2005م اإلى 2013م:

1 -جدول رقم )3-1( تطور االإيرادات وامل�سروفات الفعلية )باملليار ريال( من عام 2005م اإلى 2013م

الفائ�ض/ العجز الفعليم�سروفات فعليةاإيرادات فعلية العام 

2005564.3346.5217.8م

2006673.7393.3280.4م

2007642.8466.2176.6م

20081.101520.1580.9م

)86.6(2009509.8596.4م

2010741.6653.987.7م

20111.117.8826.7291.1م

20121.239.5853386.5م

20131.131925206م

امل�سدر: بينات جممعة من موقع وزارة املالية



16

  نظرة عامة على سوق التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي 3   3

يعترب قطاع التاأمني من القطاعات االقت�سادية االأقل منوًا يف دول جمل�س التعاون ويف منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا ككل، حيث تعترب قطاعًا جديدًا مقارنة بدول العامل 
االأكرث تقدمًا. اإال اأنه �سهد منوًا م�سطردًا على خلفية التطور االقت�سادي والتو�سع ال�سكاين وحت�سن البيئة التنظيمية وزيادة الوعي باأهمية التاأمني، كما اأن انخفا�س معدالت 
تغلغل التاأمني وعلى الرغم من عوامل النمو الكامنة اإال اأنها ال تزال ت�سكل فر�سًا كبرية ل�سركات التاأمني يف دول جمل�س التعاون اخلليجي. ومن املتوقع اأن ي�ستمر ن�سج الهيكل 
التنظيمي لقطاع التاأمني وذلك متا�سيًا مع التطورات التنظيمية االإيجابية التي تبذلها ال�سركات العاملة يف قطاع التاأمني من اأجل حتقيق قدر اأكرب يف احلجم والكفاءة الت�سغيلية.

 ومن املتوقع اأن يوؤدي انفتاح اقت�ساديات الدول يف املنطقة و�سعي حكومات دول املنطقة لتطوير االأنظمة الت�سريعية وزيادة اال�ستثمارات اإلى تاأثري اإيجابي على قطاع التاأمني 
وي�سمن ا�ستمرارية النمو يف ال�سنوات القادمة. ومن املتوقع اأي�سًا اأن ي�ستفيد قطاع التاأمني من التو�سع امللحوظ يف اأن�سطة البناء والبنية التحتية، حيث يتم حتويل جزء كبري من 
عائدات النفط اإلى تطوير القطاعات غري النفطية لدعم التنوع االقت�سادي. باالإ�سافة اإلى زيادة تغلغل التاأمني الطبي والتاأمني على ال�سيارات ب�سبب التاأمني االإلزامي وب�سبب 

زيادة املبيعات يف فئة ال�سيارات اجلديدة.

يو�سح اجلدول التايل موؤ�سرات اقت�سادية عن �سوق التاأمني بدول جمل�س التعاون اخلليجي يف عام 2013م، حيث بلغ �إجمايل �أق�ساط �لتامني �ملكتتبة يف دول جمل�ض �لتعاون 
اخلليجي حوايل 18.378 مليون دوالر اأمريكي، وتت�سدر االإمارات العربية املتحدة �سوق التاأمني يف املنطقة بن�سبة تبلغ 43.3% من �إجمايل �أق�ساط �لتاأمني �ملكتتب بها، ثم �ململكة 

العربية ال�سعودية بن�سبة بلغت 34.6% من �إجمايل �أق�ساط �لتاأمني �ملكتتب بها.

2 -جدول رقم )3-2( �سوق التاأمني بدول جمل�ض التعاون اخلليجي يف عام 2013م

الدولة

اإجمايل االأق�شاط التاأمني املكتتبة
ال�سكان )مليون دوالر اأمريكي(

)مليون ن�سمة(

الناجت املحلي 
االإجمايل

)مليار دوالر(

تغلغل التاأمني
)ن�سبة من الناجت املحلي االإجمايل(

احلماية 
واالدخار

تاأمني عام 
و�سحي

االإجمايل
احلماية 
واالدخار

االإجمايلتاأمني عام و�سحي

2.08%1.56%0.52%1735156881.233البحرين

0.49%0.39%0.09%1827709522.9195الكويت 

1.14%1.03%0.11%888599472.983عمان

0.70%0.67%0.03%6414071.4712.1211قطر

0.85%0.82%0.03%25661056.36128.8745ال�سعودية

2.01%1.52%0.49%193360267.9599.1396االإمارات

امل�سدر: �سوي�س ري تقرير 2014م

قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية 4   3

بد�أ ن�ساط �لتاأمني يف �ململكة �لعربية �ل�سع�دية من خلل وكاالت وفروع ل�سركات �أجنبية )�أغلبيتها من مملكة �لبحرين( وكان ذلك قبل عام 1974م، ثم تاأ�س�ست �سركة التاأمني 
ال�سعودية يف عام 1974م، ثم تاأ�س�ست �سركة البحر االأحمر للتاأمني، ثم ال�سركة ال�سعودية املتحدة للتاأمني يف عام 1976م. ويف عام 1977م �سدر قرار رقم 51 عن هيئة كبار 
العلماء وقررت اأن التاأمني التعاوين يعترب مقبواًل يف ال�سريعة االإ�سالمية، وعليه تاأ�س�ست ال�سركة الوطنية للتاأمني التعاوين يف عام 1985 والتي �سميت يف ما بعد بال�سركة التعاونية 
�أق�ساط �لتاأمني د�خل �ململكة و��سبح �لتاأمني �لتعاوين ه� �ل�سكل �لذي يقدم من خلله �لتاأمني  للتاأمني بهدف �لتاأمني على �مل�سروعات �لكربى و�الحتفاظ بن�سبة كبرية من 
الوكالء  ال�سعودية كو�سيط بني  العمل داخل  االأجنبية يف  التاأمني  وا�ستمرت �سركات  التجاري،  التاأمني  ال�سرعية بخالف  الناحية  ال�سعودية وذلك جلوازه من  العربية  باململكة 

و�سركات اإعادة التاأمني يف اخلارج.

يف عام 1999م �سدر املر�سوم امللكي رقم م/10 واملتعلق بنظام ال�سمان ال�سحي التعاوين، ثم �سدر قرار جمل�س الوزراء رقم 222 واملت�سمن نظام التاأمني على رخ�س ال�سائقني 
يف عام2001م.

يف عام 2005 �سدر املر�سوم امللكي رقم م/32 املتعلق بنظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين وا�ستمل القرار على حتديد االطار العام ملمار�سة التاأمني يف ال�سعودية وهو التاأمني 
التعاوين وحتديد اجلهة امل�سوؤولة عن تطبيق النظام وهي موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي، ويف نف�س العام �سدر قرار 415 املتعلق ب�ساأن منح فرتة انتقالية مدتها 3 �سنوات )اإلى 
عام 2008م( ل�سركات �لتاأمني �لقائمة لت�فيق �أو�ساعها ملز�ولة ن�ساط �لتاأمني �لتعاوين و�دى ذلك بتقدم �سركات جديدة للح�س�ل على �لرتخي�ض وفقًاُ لنظام �لتاأمني �لتعاوين. 
وقد �سمحت موؤ�س�سة النقد لل�سركات التي انتهت من درا�سة ملفاتها اأو التي �سدر لها مر�سوم ملكي بتاأ�سي�سها ومل تكتمل اإجراءات تاأ�سي�سها بتجديد وثائق التاأمني للعمالء يف 

مهلة انتهت يف 2010/2/17م.

اأما حاليًا فقد بلغ عدد �سركات التاأمني العاملة يف اململكة العربية ال�سعودية واملدرجة يف ال�سوق املالية ال�سعودية 35 �سركة كما يف 2014/09/30م، وهي:

ال�سركة التعاونية للتاأمني. 1
�سركة املتو�سط واخلليج للتاأمني واإعادة التاأمني التعاوين )ميدغلف(. 2
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�سركة مالذ للتاأمني واإعادة التاأمني التعاوين. 3
ال�سركة االأهلية للتاأمني التعاوين . 4
�سركة االأهلي تكافل. 5
�سركة �ساب للتكافل . 6
�سركة متاليف وايه اأي جي والبنك العربي للتاأمني. 7
�سركة الدرع العربي للتاأمني التعاوين . 8
�سركة اإياك ال�سعودية للتاأمني التعاوين )�سالمة(. 9

�سركة احتاد اخلليج للتاأمني التعاوين. 10
ال�سركة ال�سعودية الفرن�سية للتاأمني التعاوين. 11
�سركة �سند للتاأمني واإعادة التاأمني التعاوين. 12
�سركة االحتاد التجاري للتاأمني التعاوين. 13
�سركة ال�سقر للتاأمني التعاوين. 14
�سركة وفاء للتاأمني التعاوين. 15
�سركة التاأمني العربية التعاونية. 16
ال�سركة ال�سعودية املتحدة للتاأمني التعاوين )والء(. 17
�سركة بوبا العربية للتاأمني التعاوين. 18
ال�سركة ال�سعودية الإعادة التاأمني التعاوين )اإعادة(. 19
ال�سركة املتحدة للتاأمني التعاوين. 20
ال�سركة العربية ال�سعودية للتاأمني التعاوين )�سايكو(. 21
�سركة املجموعة املتحدة للتاأمني التعاوين )اأ�سيج(. 22
�سركة وقاية للتاأمني واإعادة التاأمني التكافلي. 23
�سركة الراجحي للتاأمني التعاوين. 24
�سركة اأك�سا للتاأمني التعاوين. 25
�سركة اي�س العربية للتاأمني التعاوين. 26
�سركة بروج للتاأمني التعاوين. 27
ال�سركة العاملية للتاأمني التعاوين . 28
ال�سركة اخلليجية العامة للتاأمني التعاوين. 29
�سركة �سولديرتي ال�سعودية للتكافل. 30
ال�سركة الوطنية للتاأمني . 31
�سركة اأمانة للتاأمني التعاوين. 32
�سركة عناية ال�سعودية للتاأمني التعاوين. 33
�سركة االإمناء طوكيو مارين للتاأمني التعاوين. 34
�سركة اجلزيرة تكافل تعاوين. 35

إجمالي األقساط المكتتب بها 5   3

ميكن ت�سنيف التاأمني اإلى ثالثة اأنوع هي التاأمني ال�سحي، وتاأمني احلماية واالدخار، والتاأمني العام والذي ي�سمل بدوره االأن�سطة التاأمينية التالية: 

التاأمني على احلوادث وامل�سوؤولية وغريها �
التاأمني على املركبات �
التاأمني على املمتلكات/ احلريق �
التاأمني البحري �
التاأمني اجلوي �
تاأمني الطاقة �
التاأمني الهند�سي �

3 -جدول رقم )3-3( اإجمايل اأق�شاط التاأمني املكتتب بها )باملليون ريال( من عام 2005م اإلى 2013م

الن�شاط

احلوادث 
وامل�سوؤولية 

واالأنواع 
االأخرى

املركبات
املمتلكات/ 

احلريق
هند�سيالطاقةاجلويالبحري

اإجمايل 
التاأمني العام

اإجمايل 
التاأمني 
ال�سحي

اإجمايل 
تاأمني 

احلماية 
واالدخار

االإجمايل
االأق�شاط 

املكتتبة

2005424.001.587.30643.50382.00135.10121.60296.403.589.901.370.30193.205.153.40م

2006579.601.920.20769.20431.40126.10126.70543.704.496.902.222.20217.906.937.00م
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الن�شاط

احلوادث 
وامل�سوؤولية 

واالأنواع 
االأخرى

املركبات
املمتلكات/ 

احلريق
هند�سيالطاقةاجلويالبحري

اإجمايل 
التاأمني العام

اإجمايل 
التاأمني 
ال�سحي

اإجمايل 
تاأمني 

احلماية 
واالدخار

االإجمايل
االأق�شاط 

املكتتبة

2007577.302.440.20742.20531.60114.50305.30479.705.190.803.065.00327.008.582.80م

2008531.302.542.10798.40619.60138.50208.20682.105.520.204.805.20593.7010.919.10م

2009543.743.055.42904.93525.02174.10301.73810.316.315.257.291.961.002.8514.610.06م

2010506.813.238.77958.73518.16304.54328.87869.246.725.138.690.10972.2116.387.44م

2011631.503.922.201.156.70634.10272.14361.00912.507.890.149.708.40905.1018.503.64م

2012690.904.689.201.348.40743.1067.07384.601.076.608.999.8711.285.40888.5021.173.77م

2013940.806.354.701.664.50740.30144.00456.001.199.7011.500.0012.895.00844.5025.239.50م

امل�سدر: موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي 

بلغ �إجمايل �أق�ساط �لتاأمني �ملكتتب بها لكافة �الأن�سطة �لتاأمينية يف �س�ق �لتاأمني �ل�سع�دي ح��يل 25.2مليار ريال خالل عام 2013م مرتفعًا بن�سبة 19.2% عن عام 2012م 
حيث بلغ �إجمايل �الأق�ساط �ملكتتب بها ح��يل 21.2 مليار ريال �سعودي، مقابل 18.5 مليار يف عام 2011م. وقد بلغ معدل �لنم� �ل�سن�ي �ملركب الإجمايل �أق�ساط �لتاأمني �ملكتتب 

بها 16.8% خالل الثالث �سنوات املا�سية )2011م – 2013م(.

بلغ �إجمايل �أق�ساط �لتاأمني �لعام �ملكتتب بها 11.5 مليار دوالر مرتفعًا بن�سبة 27.8% يف عام 2013م عن عام 2012م حيث بلغ 9 مليار ريال �سعودي، بينما بلغ 7.9 مليار ريال 
يف عام 2011م. حيث ارتفع خالل الثالث �سنوات املا�سية مبعدل منو �سنوي مركب بلغ %20.7.

�أما �إجمايل �أق�ساط �لتاأمني �ل�سحي �ملكتتب بها و�لذي بلغ 12.9 مليار ريال فقد ارتفع بن�سبة14.3% يف عام 2013م، بينما بلغ 11.3 مليار ريال يف عام 2012م مرتفعًا بن�سبة 
16.2% عن عام 2011م حيث بلغ 9.7 مليار ريال، وبلغ معدل �لنم� �ل�سن�ي �ملركب الإجمايل �أق�ساط �لتاأمني �ل�سحي �ملكتتب بها ح��يل %15.

ومن �مللحظ �أن �إجمايل �أق�ساط تاأمني �حلماية و�الدخار �ملكتتب بها فقد �نخف�ض خلل �لثلث �سن��ت �ملا�سية من 905 مليون ريال يف 2011م اإلى 889 مليون ريال يف عام 
2012م اإلى 844 مليون ريال يف عام 2013م. ي��سح �جلدول �لتايل �أق�ساط �لتاأمني �ملكتتب بها لكل ن�ساط تاأميني كن�سبة من �إجمايل �الإق�ساط �ملكتتب بها.

4 -جدول رقم )3-4( اأق�شاط التاأمني املكتتب بها لكل ن�شاط كن�شبة من اإجمايل االإق�شاط )2005م -2013م(

ال�سنة

احلوادث 
وامل�سوؤولية 

واالأنواع 
االأخرى

املركبات
املمتلكات/ 

احلريق
هند�سيالطاقةاجلويالبحري

اإجمايل 
التاأمني 

العام

اإجمايل
التاأمني 
ال�سحي

اإجمايل 
تاأمني 

احلماية 
واالدخار

اإجمايل
االأق�شاط 

املكتتبة

100.0%3.7%26.6%69.7%5.8%2.4%2.6%7.4%12.5%30.8%8.2%2005م

100.0%3.1%32.0%64.8%7.8%1.8%1.8%6.2%11.1%27.7%8.4%2006م

100.0%3.8%35.7%60.5%5.6%3.6%1.3%6.2%8.6%28.4%6.7%2007م

100.0%5.4%44.0%50.6%6.2%1.9%1.3%5.7%7.3%23.3%4.9%2008م

100.0%6.9%49.9%43.2%5.5%2.1%1.2%3.6%6.2%20.9%3.7%2009م

100.0%5.9%53.0%41.0%5.3%2.0%1.9%3.2%5.9%19.8%3.1%2010م

100.0%4.9%52.5%42.6%4.9%2.0%1.5%3.4%6.3%21.2%3.4%2011م

100.0%4.2%53.3%42.5%5.1%1.8%0.3%3.5%6.4%22.1%3.3%2012م

100.0%3.3%51.1%45.6%4.8%1.8%0.6%2.9%6.6%25.2%3.7%2013م

امل�سدر: موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي 
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صافي أقساط التأمين المكتتب بها 2   3
5 -جدول رقم )3-5( �شايف اأق�شاط التاأمني املكتتب بها )باملليون ريال( من عام 2005م اإلى 2013م

الن�شاط

احلوادث 
وامل�سوؤولية 

واالأنواع 
االأخرى

املركبات
املمتلكات/ 

احلريق
هند�سيالطاقةاجلويالبحري

اإجمايل 
التاأمني 

العام

اإجمايل 
التاأمني 
ال�سحي

اإجمايل 
تاأمني 

احلماية 
واالدخار

�شايف االأق�شاط 
املكتتبة

3.168.90 149.70 1.106.60 1.912.60 57.00 0.10 4.00 112.70 69.20 1.486.90 182.70 2005م

4.346.90 153.20 1.842.50 2.351.20 84.20  -  4.30 124.40 80.80 1.814.10 243.40 2006م

5.543.90 266.80 2.403.10 2.874.00 97.60 2.40 3.60 169.80 84.10 2.297.30 219.20 2007م

7.320.60 468.20 3.750.90 3.101.50 122.20 0.90 5.50 201.50 95.40 2.458.70 217.30 2008م

10.073.22 907.98 5.556.86 3.608.38 125.32 5.19 1.10 183.23 105.15 2.944.08 244.31 2009م

11.799.75 876.81 7.120.02 3.802.92 113.92 7.58 4.84 175.35 126.52 3.098.80 275.91 2010م

13.536.94 841.20 8.225.10 4.470.64 131.20 7.40 1.24 204.90 135.50 3.710.60 279.80 2011م

16.063.79 767.00 9.951.30 5.345.49 165.90 7.30 2.39 229.50 203.20 4.408.20 329.00 2012م

19.242.70 714.00 11.456.00 7.072.70 180.30 7.50 3.60 241.50 281.60 5.967.00 391.00 2013م

امل�سدر: موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي 

يعرف �سايف �أق�ساط �لتاأمني �ملكتتب بها على �أنها �الأق�ساط �ملحتفظ بها لدى �سركة �لتاأمني بعد ح�سم �الأق�ساط �مل�سندة �إلى �سركات �إعادة �لتاأمني �ملحلية و�لدولية من �إجمايل 
�أق�ساط �لتاأمني �ملكتتب بها ح�سب ن�ع �لن�ساط.

�رتفع �إجمايل �سايف �أق�ساط �لتاأمني �ملكتتب بها من13.5 مليار ريال يف عام 2011م اإلى16.1 مليار ريال يف عام 2012م بن�سبة 18.7%، ثم ارتفع اإلى 19.2 مليار ريال يف عام 
2013م بن�سبة 19.7%. وخالل الثالث �سنوات املا�سية )2011م -2013م( كان متو�سط ن�سبة التاأمني على املركبات والتاأمني ال�سحي 89% من �إجمايل �سايف �أق�ساط �لتاأمني 
�ملكتتب بها. وقد حافظ �لتاأمني �ل�سحي على مكانته من حيث �أنه �أكرب ن�ساط تاأميني، حيث بلغت ن�سبته 61% يف �ملت��سط من �إجمايل �سايف �الأق�ساط �ملكتتب بها خلل �لثلث 

�سنوات املا�سية، ثم ياأتي التاأمني على املركبات يف املرتبة الثانية بن�سبة بلغت 29% يف �ملت��سط من �إجمايل �سايف �الأق�ساط �ملكتتب بها.

نسبة االحتفاظ 2   3
6 -جدول رقم )3-6( ن�شبة �شايف اأق�شاط التاأمني املكتتب بها من اإجمايل االأق�شاط املكتتب بها من عام 2009م اإلى 2013م

2013م 2012م 2011م 2010م 2009م الن�شاط التاأميني

 %88.8  %88.2  %84.7  %81.9  %76.2 التاأمني الطبي

 %93.9  %94.0  %94.6  %95.7  %96.4 التاأمني على ال�سيارات

 %16.9  %15.1  %11.7  %13.2  %11.6 التاأمني على املمتلكات / احلرائق

 %41.6  %47.7  %44.3  %54.4  %44.9 التاأمني على احلوادث وامل�سوؤولية وغريها

 %15.0  %15.4  %14.4  %13.1  %15.5 التاأمني الهند�سي

 %32.6  %20.9  %32.3  %33.8  %34.9 التاأمني البحري

%84.5 %86.3 %92.9 %90.2 %90.5 تاأمني احلماية واالدخار

 %1.6  %1.9  %2.1  %2.3  %1.7 تاأمني الطاقة

 %2.5  %3.6  %0.5  %1.6  %0.6 تاأمني الطريان

 %76.2  %75.9  %73.2  %72.0  %68.9 املجموع

امل�سدر: موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي 
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تعرف ن�سبة �الحتفاظ باأنها ن�سبة �سايف �الأق�ساط �ملكتتب بها من �إجمايل �الأق�ساط �ملكتتب بها، �أي هي �لن�سبة �لتي حتتفظ بها �سركات �لتاأمني من �إجمايل �الأق�ساط �ملكتتب 
بها، وتلتزم �سركات التاأمني املرخ�سة حديثًا باحلد االأدنى ملعدل االحتفاظ البالغ 30% ح�سب الالئحة التنفيذية. وقد بلغ اإجمايل ن�سبة االحتفاظ لدى �سركات التاأمني يف ال�سوق 
ال�سعودية يف عام 2011م حوايل 73.2% ومن ثم ارتفعت اإلى 75.9% يف عام 2012م، ثم اإلى 76.2% يف عام 2013م. ويع�د هذ� �الرتفاع �إلى �رتفاع ن�سبة �أق�ساط �لتاأمني على 

�ل�سيار�ت من �إجمايل �الأق�ساط �ملكتتبة يف عامي2012م و2013م، و�الرتفاع ن�سبة �الحتفاظ لهذ� �لن�ساط.

توزيع الحصة السوقية لشركات التأمين 2   3

من املالحظ يف �سوق التاأمني باململكة العربية ال�سعودية اأن معظم �سركات التاأمني تفتقد القدرة الت�سعريية على منتجاتها، اأي البد لها من اأن تتما�سى مع ال�سعر ال�سوقي لكبار 
�سركات التاأمني، حيث اأن ثالث �سركات تاأمني ت�ستحوذ على ما جمموعه 51.2% من �إجمايل �أق�ساط �لتاأمني �ملكتتب بها، بينما ت�سرتك 33 �سركة تاأمني يف باقي الن�سبة البالغ 

48.8%. وكما هو مبني باجلدول اأدناه فاإن ال�سركة االأولى ت�ستحوذ على ح�سة �سوقية قدرها 22.2% من �إجمايل �الأق�ساط �ملكتتب بها:

7 -جدول رقم )3-7( احل�س�ض ال�سوقية لكبار �سركات التامني باململكة العربية ال�سعودية خالل ال�سنوات )2010م -2013م( 

ال�سركات التاأمني
احل�سة ال�سوقيةاإجمايل االأق�شاط املكتتب بها )مليون ريال(

2013م2012م2011م2010م2013م2012م2011م2010م

22.2%26.6%23.9%25.5%4.1814.4315.6355.605التعاونية

16.4%15.7%15.2%16.0%2.6232.8113.3184.138ميدغلف

12.6%10.4%10.8%10.7%1.7491.9932.1943.177بوبا

5.1%4.8%5.8%5.2%8511.0691.0241.293يو �سي اأيه

3.5%2.6%2.9%2.5%410538561877االحتاد التجاري

3.1%2.2%2.3%5.8%952428460776اأك�سا

3.1%2.6%3.2%3.7%600601558771مالذ

3.0%2.9%3.7%3.2%523684621746األيانز

31.1%32.1%32.1%27.4%4.4985.9496.8037.856باقي �سركات التاأمني

امل�سدر: موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي 

نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية 2   3

مت اعتماد نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين باملر�سوم رقم م/32 وتاريخ 1424/06/02هـ والذي و�سع اأ�سا�سا كاإطار قانوين واإ�سرايف لقطاع التاأمني. وقد مت تكليف موؤ�س�سة 
النقد العربي ال�سعودي للعمل ك�سلطة منظمة وهيئة م�سوؤولة تتولى االإ�سراف على هذا القطاع. والحقا �سدرت الالئحة التنفيذية مبوجب القرار الوزاري رقم 596/1 وتاريخ 
1425/3/1هـ )املوافق 2004/4/20م( ل�سبط وتنظيم ن�ساط �لتاأمني يف �ململكة. ومن �أبرز �لبن�د �لتي ن�ض عليها نظام مر�قبة �سركات �لتاأمني �لتعاوين والئحته �لتنفيذية 

ما يلي:

يجب مزاولة االأن�سطة التاأمينية يف اململكة العربية ال�سعودية من قبل �سركات تاأمني موؤ�س�سة وم�سجلة يف اململكة العربية ال�سعودية وتعمل وفق مبداأ التعاون )التكافل(  �
بالتوافق مع �سوابط واأحكام ال�سريعة االإ�سالمية.

يجب اأن تكون �سركة التاأمني / اإعادة التاأمني مقدمة الطلب �سركة م�ساهمة تاأ�س�ست يف املقام االأول ملزاولة اأن�سطة التاأمني و/اأو اإعادة التاأمني على اأن تكون �سركة  �
اإعادة التاأمني براأ�سمال ال يقل عن مائتي مليون  اأدنى واأن تكون �سركة  التاأمني املبا�سرة براأ�سمال ال يقل عن مائة مليون )100.000.000( ريال �سعودي كحد 

)200.000.000( ريال �سعودي كحد اأدنى.
يجب �أن ال يزيد �إجمايل �الأق�ساط �ملكتتبة عن ع�سرة �أ�سعاف ر�أ�سمال �ل�سركة �ملدف�ع بالكامل �
يجب اأن حتتفظ �سركة التاأمني املبا�سرة مبا ال يقل عن 30% من �إجمايل �الأق�ساط �ملكتتبة د�خل �ململكة. �
يجب حتويل 90% من �سايف فائ�س عمليات التاأمني اإلى ح�سابات دخل امل�ساهمني وتوزيع الباقي، 10% على اأ�سحاب وثائق التاأمني اإما مبا�سرة اأو على �سكل تخفي�س  �

يف �أق�ساط �لتاأمني م�ستقبل.
يجب على �سركات التاأمني املبا�سرة اإعادة تاأمني ما ال يقل عن 30% كحد �أدنى من �إجمايل �الأق�ساط �ملكتتبة يف �ململكة �لعربية �ل�سع�دية. �
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الطلب على منتجات التأمين ومحركاته 10   3

فيما يلي ملخ�س لعوامل النمو املتوقع ل�سوق التاأمني يف اململكة العربية ال�سعودية:

برنامج التأمين الطبي اإللزامي

اأ�سدر جمل�س الوزراء القرار رقم 71 وتاريخ 1427/04/27هـ )املوافق 1999/08/11م( اأعلن فيه البدء يف تطبيق التاأمني الطبي االإلزامي على جميع املقيمني العاملني يف 
اململكة. وقد مت تاأ�سي�س جمل�س ال�سمان ال�سحي يف 1422/01/01هـ )املوافق 2001/03/26م( بهدف تنفيذ واالإ�سراف على التاأمني الطبي االإلزامي يف اململكة.

ويهدف هذا النظام اإلى تخفيف االأعباء املالية على احلكومة ال�سعودية التي تقدم خدمات الرعاية الطبية املجانية الأكرث من 22 مليون �سخ�س. و�سيغطي نظام التاأمني الطبي 
التعاوين اجلديد املطبق على ثالث مراحل ما بني �ستة اإلى �سبعة ماليني �سخ�س من العمالة االأجنبية. وقد مت تطبيق املرحلة االأولى منه يف يونيو 2006م، والتي ا�سرتطت على 
ال�سركات التي يزيد تعداد العمالة فيها عن 500 �سخ�س توفري غطاء تاأمني طبي ملوظفيها، و�سملت هذه املرحلة 450 �سركة يعمل لديها 500.000 موظف اأجنبي. اأما املرحلة 
الثانية، ف�سملت ال�سركات التي يعمل لديها ما بني 100 و500 موظف اأجنبي، بينما غطت املرحلة الثالثة واالأخرية التي بداأت يف �سبتمرب 2008م ال�سركات التي يقل عدد العاملني 

فيها من غري ال�سعوديني عن 100 عامل. ومن املتوقع اأي�سا فر�س التاأمني الطبي االإلزامي بالن�سبة للمواطنني ال�سعوديني يف نهاية املطاف.

برنامج التأمين اإللزامي للمركبات  .1

يف �سنة 2002م، ونظرا الرتفاع معدل حوادث ال�سيارات، فر�ست اململكة العربية ال�سعودية التاأمني من امل�سوؤولية جتاه الغري كمطلب بالن�سبة لل�سيارات االأجنبية اأثناء عبورها 
�أر��سي �ململكة �إ�سافة �إلى فر�ض �حل�س�ل على �لتاأمني من �مل�س�ؤولية جتاه �لغري لل�سيارة ك�سرط م�سبق لتجديد رخ�سة �ل�سائق على �مل��طنني �ل�سع�ديني و�الأجانب �ملقيمني يف 

اململكة. وفقا لقرار جمل�س الوزراء رقم 271 وتاريخ 1427/12/25هـ فاإن التاأمني االإلزامي للمركبات اأ�سبح اإلزاميا بدال عن تاأمني رخ�سة القيادة.

وقد اأدت مبادرة التاأمني االإلزامي للمركبات، والتي ترافقت مع ارتفاع عدد ال�سيارات امل�سجلة يف اململكة اإلى ارتفاع معدالت الطلب على التاأمني وزيادة وثائق التاأمني امل�سدرة 
ب�سورة كبرية. ونظرا للنمو امللحوظ يف االقت�ساد حمليا واإقليميا ب�سبب ارتفاع اأ�سعار خام البرتول فاإنه من املتوقع ا�ستمرار ازدياد الطلب على احلماية والتاأمني خ�سو�سا خالل 

ال�سنوات االأربع بناء على ازدياد اأعداد ال�سيارات امل�سجلة.

تأمين الحماية واالدخار  .2

اإن تاأمني احلماية واالدخار ال وجود له تقريبا يف اململكة العربية ال�سعودية، وهو ما يعود الأ�سباب ثقافية ودينية وعوامل اأخرى كغياب التوعية بخ�سو�س منتجات تاأمني احلماية 
و�الدخار. ومع حت�ل �ل�س�ق لت�سبح �س�قا منظمة ب�سفة ر�سمية و�أكرث تط�ر�، �إلى جانب �زدياد �ل�عي يف �أو�ساط �مل�ستهلكني، فاإنه من �ملت�قع �أن يرتفع م�ست�ى �نت�سار منتجات 

تاأمني احلماية واالدخار التقليدية وكذلك منتجات التكافل.

وباالإ�سافة اإلى ذلك، فمع دخول �سركات جديدة اإلى �سوق التاأمني ال�سعودية، فيتوقع من كل �سركة تاأمني اأن تقدم منتجات اكرث تطورا ومهياأة الأغرا�س مطلوبة لزيادة ح�ستها 
ال�سوقية والتي �ستوؤدي اإلى تغري يف منتجات التاأمني التي تقدم. فمنتجات كالتاأمني االئتماين وتاأمني الرهن العقاري والتاأمني على احلياة القابل لال�سرتجاع والتعديل، وكل هذه 

املنتجات غري متوفرة يف ال�سوق ال�سعودية. وباالإ�سافة اإلى ذلك �سوف ترتفع درجة التطور وتزداد قنوات الت�سويق ات�ساعًا.

التطورات المستقبلية 11   3

من املتوقع اأن مير قطاع التاأمني يف اململكة العربية ال�سعودية بتطور ملمو�س نتيجة الأنظمة التاأمني اجلديدة، وب�سبب تغريات عامة يف: عوامل االقت�ساد الكلي، ويف ال�سيا�سات 
واالأنظمة احلكومية اجلديدة، ويف الهيكل الدميوغرايف، ويف ثقافة ووعي املواطنني خلدمات التاأمني. وت�سمل هذه التطورات ما يلي: 

من املتوقع اأن تزيد �سركات التاأمني االأجنبية من ح�سورها يف اململكة م�ستفيدة من ارتفاع املعرفة الفنية، وتوزع القدرات، وتوجه العمالء، والقوة املالية. �
يتوقع اأن تزداد املالءة املالية ل�سركات التاأمني، حيث اأ�سدرت موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ل�ست �سركات موافقة مبدئية لرفع راأ�س مالها من خالل اكتتاب حقوق  �

اأولوية. واإذا ما مت رفع راأ�س مال هذه ال�سركات فعليا ف�سوف تتح�سن مالءتها املالية مبا�سرة.
من املتوقع اأن ت�ست�سعر �سركات التاأمني اأهمية احلاجة وب�سكل متزايد اإلى وجود عمليات اإدارة خماطر اأكرث فعالية ومنهجية يف امل�ستقبل. �
رمبا ت�ؤدي �سدة �ملناف�سة �إلى �نخفا�ض يف �أ�سعار �الأق�ساط، وه� ما يخف�ض بالتايل مقد�ر �الأرباح. ويف ظل تلك �الأح��ل �لتناف�سية من �ملحتمل حدوث �ندماج �أو  �

ا�ستحواذ اأو اخلروج من ال�سوق قبل اأن يكتمل منو اال�ستثمارات وتنتج عنها عوائد ملمو�سة.
من املحتمل اأن تعمل ال�سركات املرخ�سة يف بيئة عمل اأكرث �سفافية نتيجة لو�سعها النظامي ك�سركات م�ساهمة والتقارير املطلوب تقدميها مبقت�سى النظام. �
اإن تطبيق التاأمني الطبي االإلزامي بالن�سبة للوافدين ونظام مماثل ي�سمل ال�سعوديني من �ساأنه اأن يزيد بدرجة كبرية من قاعدة العمالء بالن�سبة ل�سركات التاأمني. �
تعمل غالبية �سركات التاأمني على تطوير منتجات تاأمينية جديدة يف �سوق التاأمني ال�سعودي ا�ستجابًة للتغريات ال�سريعة يف بيئة االأعمال. �
تعمل موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي با�ستمرار على تطوير، وتنظيم، وزيادة فعالية �سوق التاأمني يف اململكة. �
قد تلجاأ بع�ض �سركات �لتاأمني �لعاملة يف قطاعات �لتاأمني �لعام و�ل�سحي �إلى تن�يع ن�ساطها بتبني ن�ساط تاأمني �حلماية و�الدخار مع تز�يد �ل�عي و�إ�ساعة ثقافة  �

التاأمني.
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خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها. 4

 مقدمة 1   4

ال�سركة ال�سعودية املتحدة للتاأمني التعاوين )»والء«( �سركة م�ساهمة �سعودية، مقرها الرئي�سي مبدينة اخلرب �سارع امللك عبد اهلل مبنى ربيع والنا�سر، �س.ب 31616 اخلرب 
تاريخ 1427/09/18هـ  رقم )م/60(  امللكي  واملر�سوم  )املوافق 2006/10/09م(  بتاريخ 1427/09/16هـ  رقم )233(  الوزراء  قرار جمل�س  تاأ�س�ست مبوجب  وقد   ،31952

)املوافق 2006/10/11م( وم�سجلة حتت ال�سجل التجاري رقم 2051034982 وتاريخ 1428/06/19هـ )املوافق 2007/07/05م(. 

وقد مت الرتخي�س لل�سركة ك�سركة تاأمني واإعادة تاأمني من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي، والتي تعترب اجلهة الر�سمية امل�سوؤولة عن تطبيق نظام مراقبة �سركات التاأمني ولوائحه 
التنفيذية، ومتار�س ال�سركة اأعمال التاأمني العام وال�سحي مبا يف ذلك التاأمني على ال�سيارات، والتاأمني الطبي، والهند�سي، والتاأمني على اأخطاء ممار�سة املهن الطبية، والتاأمني 
�سد احلريق، والتاأمني البحري، وتاأمني امل�سوؤولية العامة، وذلك وفق �سوابط ال�سريعة االإ�سالمية. وبخالف ما هو مذكور فاإنه لي�س لدى اإدارة ال�سركة اأي نية يف الوقت احلايل 

الإجر�ء �أي تغيري ج�هري على �لن�ساط �الأ�سا�سي لل�سركة. 

يبلغ راأ�س مال ال�سركة احلايل مائتي مليون )200.000.000( ريال �سعودي، مق�سم اإلى ع�سرين مليون )20.000.000( �سهم مت�ساوية القيمة، وبقيمة اأ�سمية قدرها ع�سرة 
رياالت )10( لل�سهم الواحد، جميعها مدفوعة بالكامل وقد اأكتتب امل�ساهمون املوؤ�س�سون بن�سبة )60%( بينما اكتتب اجلمهور بن�سبة )40%( من اإجمايل االأ�سهم التي مت طرحها 
لالكتتاب العام يف 03/17 2007م. وقد ح�سلت ال�سركة على موافقة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي مبوجب اخلطاب رقم 351000081751 وتاريخ 1435/06/23هـ املوافق 
2014/04/23م على زيادة راأ�س مالها مببلغ مئتان مليون )200.000.000( ريال �سعودي عن طريق طرح اأ�سهم حقوق االأولوية ولدى اكتمال االكتتاب يف االأ�سهم اجلديدة، 
�سي�سبح راأ�س املال اأربعمائة مليون )400.000.000( ريال �سعودي مق�سمة اإلى اأربعني مليون )40.000.000( �سهم عادي بقيمة ا�سمية قدرها ع�سرة رياالت )10( لل�سهم 

الواحد. وقد اأو�سى جمل�س اإدارة ال�سركة بتاريخ 1435/07/01هـ املوافق 2014/04/30م بزيادة راأ�س املال ملواجهة احتياجاتها برفع املالءة املالية. 

 أهم التواريخ والتطورات 2   4
ح�سل املوؤ�س�سون على ترخي�س بتاأ�سي�س ال�سركة مبوجب املر�سوم امللكي رقم )م/60( تاريخ 1427/09/18هـ )املوافق 2006/10/11م( وقرار جمل�س الوزراء رقم  �

)233( بتاريخ 1427/09/16هـ )املوافق 2006/10/09م(.
مت طرح اأ�سهم ال�سركة لالكتتاب العام يف 1428/02/27هـ )املوافق 2007/03/17م(. �
مت تاأ�سي�س ال�سركة يف 1428/06/19هـ )املوافق 2007/07/05م( �
مت اإدراج اأ�سهم ال�سركة يف ال�سوق املالية ال�سعودية يف 1428/07/02هـ )املوافق 2007/07/17م(. �
ح�سلت ال�سركة على موافقة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي على ممار�سة اأعمال التاأمني وال�سماح لها ببدء ن�ساطها يف 1429/06/26هـ )املوافق 2008/07/01م( �
بداأت ال�سركة ممار�سة ن�ساطها يف 1429/06/27هـ )املوافق 2008/07/02م(. �
ح�سلت ال�سركة على موافقة من جمل�س ال�سمان ال�سحي التعاوين ك�سركة تاأمني �سحي مرخ�س لها يف 1429/08/06هـ )املوافق 2008/08/09م(. �
ال�سعودي مبوجب اخلطاب رقم 351000081751 وتاريخ 1435/06/23هـ )املوافق 2014/04/23م( على  � العربي  النقد  ال�سركة على موافقة موؤ�س�سة  ح�سلت 

زيادة راأ�س مالها.

 رؤية الشركة  3   4

اأن ت�سبح ال�سركة الرائدة يف جمال التاأمني من حيث ر�سا العمالء من خدماتها، واإ�سافة قيمة حقيقية للم�ساهمني من خالل ك�سب االأرباح. 

 رسالة الشركة  4   4
اأن تكون من اف�سل �سركات التاأمني يف اململكة بحلول عام 2015م. �
حتقيق درجة عالية من الكفاءة وح�سن االإدارة �
االهتمام الكامل بخدمة العمالء  �
الرتكيز على ك�سب االأرباح �

 هيكل رأس مال الشركة: 5   4

يبلغ راأ�س مال ال�سركة احلايل مائتي مليون )200.000.000( ريال �سعودي، مق�سم اإلى ع�سرين مليون )20.000.000( �سهم مت�ساوية القيمة، وبقيمة اأ�سمية قدرها ع�سرة 
رياالت )10( لل�سهم الواحد، جميعها مدفوعة بالكامل، وقد اأكتتب امل�ساهمون املوؤ�س�سون ما جمموعة اثنا ع�سر مليون )12.000.000( �سهم متثل ن�سبة )60%( من اإجمايل 
االأ�سهم التي مت طرحها لالكتتاب العام، بينما اكتتب اجلمهور بثمانية ماليني )8.000.000( �سهم متثل )40%( من اإجمايل االأ�سهم التي مت طرحها لالكتتاب العام 03/17/ 

2007م، ومل متنح ال�سركة اأية مزايا اأو حقوق تف�سيلية للم�ساهمني املوؤ�س�سني اأو غريهم من امل�ساهمني.
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 المساهمون المؤسسون من الشركات الذين يملكون 5% أو أكثر كما في 30 سبتمبر 2014م 2   4
 8 -جدول رقم )4-1( امل�ساهمون الذين ميلكون 5% من اأ�سهم ال�سركة اأو اأكرث كما يف 30 �سبتمرب عام 2014م

القيمة اال�سمية
 )ريال �سعودي(

عدد االأ�سهم  ن�سبة امللكية اجلن�سية اال�سم

21.000.000 2.100.000 %10.5 االأردن �سركة اي جي اي الكتتاب التامني

امل�سدر: ال�سركة

مت اإدراج اأ�سهم ال�سركة يف تداول يف 2007/07/17م وعليه فاإن فرتة حظر الت�سرف يف االأ�سهم قد انق�ست منذ عدة �سنوات ومل يعد هنالك اأي قيود على اأ�سهم امل�ساهمني 
املوؤ�س�سني لل�سركة. وبالتايل يحق للم�ساهمني املوؤ�س�سني الت�سرف يف اأ�سهمهم بعد احل�سول على موافقة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وهيئة ال�سوق املالية.

نبذه عن شركة اي جي اي الكتتاب التامين

�سركة اأي جي اأي الكتتاب التاأمني �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة مملوكة لع�سو جمل�س االإدارة وا�سف �سليم اجلب�سة بن�سبة 0.0001% ولل�سركة العاملية للتاأمينات العامة القاب�سة 
)�سركة اإمارتية( بن�سبة %99.9999.

 9 -جدول رقم )4-2( هيكل ملكية ال�سركة العاملية للتاأمينات العامة القاب�سة كما يف 30 �سبتمرب عام 2014م

ن�سبة امللكيةعدد االأ�سهماال�سم

41.67%59.740.231وا�سف �سليم اجلب�سة

20.00%28.675.104�سركة عمان الوطنية لال�ستثمار القاب�سة

11.02%15.800.000حممد اأحمد اأبو غزالة

9.00%12.903.811اأكرو ري 

5.51%7.900.000اأي جي اأي القاب�سة

5.51%7.900.000اأمري اأحمد اأبو غزالة

7.29%10.456.532باقي امل�ساهمني

100%143.375.678االإجمايل

امل�سدر: ال�سركة

 وقد تاأ�س�ست �سركة اأي جي اأي الكتتاب التاأمني يف عمان باململكة االأردنية الها�سمية مبوجب ال�سجل رقم )60( وتاريخ 2001/10/04م، وبداأت متار�س ن�ساطها يف مار�س 2002م. 
ولل�سركة ن�ساط يف �الأردن وبرم�د� وماليزيا و�ململكة �ملتحدة من خلل �سركات �سقيقة. وقد برزت �سمن �أبرز �ل�سركات و�مل�ؤ�س�سات �ملتخ�س�سة يف جمال تقدمي خدمات �لتاأمني 
وقد مت ت�سنيف ال�سركتان ال�سقيقتان بربمودا واململكة املتحدة )A( من �سركة اي ام بي�ست �سنة 2008م. وي�سمل ن�ساط �ل�سركة �كتتاب عمليات �لتاأمني، تاأمني حمافظ �لطاقة 
على م�ستوى العامل، والتاأمني ال�سامل على االأمالك، وتاأمني ال�سحن البحري، وتاأمني عمليات البناء والت�سييد، وتاأمني االأعمال الهند�سية، وتاأمني عمليات املوؤ�س�سات املالية، 
ال�سوق  ال�سركة عملياتها يف  وتركز  التاأمني،  واإعادة  ال�سيا�سي،  العنف  اأعمال  وتاأمني  والبحرية،  الربية  املوانئ  وتاأمني  العمل،  اإ�سابات  وتاأمني  العام،  الطريان  وتاأمني هيئات 

االأ�سيوية واالأفريقية. 

 ملكية الشركة في شركات أخرى 2   4

لي�ست ل�سركة والء اأي �سركات تابعة اأو �سركات �سقيقة، واإمنا لها ملكيات يف �سركتني هما )1( �سركة نك�ست كري، �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة مت تاأ�سي�سها يف مدينة اخلرب 
ت�سوية  يبلغ 5.000.000 ريال �سعودي، وتعمل يف جمال  التجاري رقم 2051039287، وبراأ�س مال مدفوع  ال�سجل  بتاريخ 2009/05/09م مبوجب  ال�سعودية  العربية  اململكة 

مطالبات التاأمني وفقًا لرتخي�س الهيئة العامة لال�ستثمار رقم 12203002374 وموافقة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي باخلطاب رقم 1712/م ظ/م ت. 

كما متلك يف )2( �سركة جنم، �سركة م�ساهمة مقفلة مت تاأ�سي�سها مبدينة الريا�س اململكة العربية ال�سعودية بتاريخ 2013/08/18م مبوجب ال�سجل التجاري رقم 1010229751، 
وبراأ�س مال مدفوع يبلغ 50.000.080 ريال �سعودي، وتعمل يف جمال مزاولة اأعمال خبري معاينة ومقدر خ�سائر واأخ�سائي ت�سوية املطالبات التاأمينية ووكيل تاأمني، مبوجب 

موافقة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي رقم 1916/م ظ/م اأ ت. 
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10 -جدول رقم )4-3( ملكية والء يف �سركات اأخرى

ن�سبة امللكية اإجمايل القيمةالقيمة اال�سميةعدد االأ�سهم ال�سكل القانوينال�سركة 

16%800.000 ريال10 ريال80.000ذات م�سوؤولية حمدودة�سركة نك�ست كري 

3.85%1.923.080 ريال10 ريال192.308م�ساهمة مقفلة�سركة جنم 

امل�سدر: ال�سركة

 نواحي القوة والميزات التنافسية 2   4
لل�سركة فريق اإدارة عليا موؤهلني فنيًا واإداريًا وتنظيمًا مما يخلق لل�سركة فر�سة للتو�سع املدرو�س واحل�سول على ح�سة �سوقية معتربة يف �سوق التاأمني.  �
نظام تقنية معلومات مطور داخليًا يحقق ربط �سريع مع اجلهات ذات العالقة. �
فريق للدعم الفني وخدمة العمالء وت�سهيل عملياتهم وك�سب ر�ساهم )خط �ساخن خلدمة العمالء على مدار ال�ساعة(. �
االلتزام بتطوير وتقدمي باقة متنوعة من اأف�سل املنتجات واخلدمات، مع اعتبار دقيق للمخاطر املرتبطة بها. �
�سبكة رعاية طبية مكونة من اأكرث من 680 م�ست�سفى وعيادة يف �ستى اأنحاء اململكة.  �
ح�سلت ال�سركة على ت�سنيف القوة املالية )++B( وت�سنيف ائتماين )bbb( و�سع م�ستقر من �سركة اي ام بي�ست. �
حققت ال�سركة م�ستوى �سعودة متقدم نطاق بالتيني. �

 استراتيجية الشركة  2   4

و�سعت ال�سركة ا�سرتاتيجية متكنها من حتقيق ر�سالتها وروؤيتها، حيث تهدف ال�سركة اأن ت�سبح واحدة من ال�سركات الرائدة يف تقدمي خدمات التاأمني التعاوين يف اململكة، 
وت�سمل ا�سرتاتيجية ال�سركة البنود التالية: 

كما ه� �حلال مع معظم �سركات �لتاأمني يف �ململكة، تعتمد �ل�سركة على خط�ط �لتاأمني �الإلز�مي )�لتاأمني �ل�سحي وتاأمني �ملركبات(،�إال �أن �ل�سركة تخطط لتعزيز  �
وتق�ية خط�ط �لتاأمني �الأخرى )غري �الإلز�مي( من خلل �لتغلغل يف �أ�س��ق جديدة للح�س�ل على ح�سة �س�قية معتربة يف جمال �لتاأمني غري �الإلز�مي.

�لتاأمني  � �لتاأمينية بني منتجات  ت��زن حمفظتها  �الإلز�مي، بحيث  �لتاأمني غري  و�ملنتجات يف خط�ط  �الأعمال  فئات جديدة من  وتط�ير  تبني  �إلى  �ل�سركة  تهدف 
االإلزامي والتاأمني غري االإلزامي. 

تعمل ال�سركة على بناء وتطوير خطط ت�سغيلية ديناميكية ت�ستجيب ب�سرعة للمتغريات والتحديات التي تواجهها من اأجل اال�ستفادة من الفر�س املتاحة ومواجهة  �
التهديدات التي تنتج يف قطاع التاأمني. 

ال تركز ال�سركة فقط على اال�ستحواذ احلجمي من االكتتابات يف �سوق التاأمني واإمنا على اختيار نوعية العمالء ودرا�سة املخاطر، بحيث حتقق ن�سبة عالية من  �
االحتفاظ بالعمالء خا�سة يف جمال التاأمني ال�سحي. 

ت�سعى اال�سرتاتيجية اإلى ا�ستك�ساف فر�س حقيقية لتقدمي منتجات جديدة ومتخ�س�سة. �
 تراجع ال�سركة با�ستمرار اآلية نقل املخاطر من خالل التعاقد مع �سركات اإعادة تاأمني متخ�س�سة، وذات ت�سنيف ائتماين عايل. �
اإدارة وتوزيع املخاطر من خالل تنويع حمفظة اأعمال ال�سركة. �
�سوف ت�ستمر ال�سركة يف االعتماد على وكالء التامني يف املدى الق�سري، بينما تخطط ال�سركة وت�سعى بخطوات مدرو�سة لتعزيز �سبكات توزيع خا�سة بها، من خالل  �

تعيني وتدريب فرق مبيعات ذوي خربات وعالقات مهنية وا�سعة، لتحقيق االنت�سار املطلوب. 
ت�سعى ال�سركة اإلى التقليل من االعتماد على معيدي التاأمني تدرجيًا وذلك عن طريق دعم وتقوية مالءة ال�سركة املالية. �
تنفيذ اإدارة ر�سيدة ل�سيا�سات اال�ستثمار وموارد ال�سركة الداخلية واخلارجية، وخف�س امل�سروفات والتكاليف، وذلك لتحقيق اأف�سل عوائد والربحية. �
ت�سعى ال�سركة للنمو باإدارة املوارد الب�سرية من خالل التاأهيل والتدريب املتخ�س�س وحتقيق م�ستويات عالية من ال�سعودة.  �
ت�سعى والء من خالل زيادة راأ�س مالها لتعزيز مالئتها املالية والتي تتيح لها حتقيق النمو امل�ستهدف، كما تنوي ال�سركة اال�ستمرار يف اال�ستفادة من و�سائل اال�ستثمار  �

املتاحة لها ح�سب لوائح موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي. وتعتزم ال�سركة اإلى اال�ستفادة من قرارات جمل�س الوزراء احلديثة التي األزمت املن�ساآت واالأن�سطة ذات 
االأخطار املرتفعة واملواقع التي تكتظ باالأ�سخا�س �سواء كانت اأهلية اأو حكومية بالتاأمني جتاه الغري، وتغطية املركبات احلكومية بالتاأمني االإلزامي، ومن املتوقع اأن 

ي�ؤدي تطبيق هذين �لقر�رين �إلى زيادة �إجمايل �أق�ساط �لتاأمني �ملكتتبة جلميع �سركات �لتاأمني.
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 منتجات الشركة  10   4

 المنتجات التي تلقت الشركة موافقة نهائية لها:  1   10   4

11 -جدول رقم )4-4( املنتجات التي تلقت ال�سركة موافقة نهائية لها من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

تاريخ املوافقة و�سف املنتج اأ�سم املنتج   رقم

1435/05/19هـ التاأمني مبوجب هذه الوثيقة يغطي امل�سوؤولية على ال�سيارات جتاه الغري، وتقوم مبوجبه ال�سركة بتعوي�س الغري 
نقدًا عند حدوث اأي �سرر مغطى مبوجب الوثيقة نتيجة ال�ستخدام اأو اإيقاف ال�سيارة داخل احلدود اجلغرافية 
للملكة العربية ال�سعودية، وذلك �سد جميع املبالغ التي ي�سبح املوؤمن عليه اأو ال�سائق م�سوؤواًل قانونيًا عن دفعها 
اأو خارجها  ال�سيارة  املوؤمن موجودا داخل  بينما يكون  الغري  التي تطال  باالإ�سابة اجل�سدية  يتعلق: )1(  فيما 

و)2( باالأ�سرار املادية يف ممتلكات الغري بينما يكون املوؤمن عليه موجودا يف ال�سيارة. 

التاأمني االإلزامي لل�سيارات 1

1435/05/03هـ عليهم  املوؤمن  لالأ�سخا�س  الطبية  اخلدمات  تقدمي  تكاليف  بتغطية  الوثيقة  هذه  مبوجب  ال�سركة  تقوم 
)�مل�ستفيدين( ح�سب �لفئات �ملحددة من �سبكة مقدمي �خلدمات �لطبية �ملعينة من �ل�سركة. ووفقًا لل�سروط 

واالأحكام  والقيود الواردة يف الوثيقة. 

وثيقة التاأمني الطبي 2

1435/05/19هـ مبوجب هذه الوثيقة تقوم ال�سركة بتعوي�س املوؤمن له عن اخل�سارة اأو ال�سرر الذي يلحق اأي �سيارة مو�سوفة يف 
اجلدول وملحقاتها املثبتة فيها كنتيجة مبا�سرة لالأخطار امل�سار اإليها بالوثيقة. وتقوم ال�سركة اأي�سًا بتعوي�س 
احلدود  داخل  ال�سيارة  توقيف  اأو  ال�ستخدام  نتيجة  الوثيقة  مبوجب  مغطى  �سرر  اأي  حدوث  لدى  نقدًا  الغري 
م�سئوال  ال�سائق  اأو  عليه  املوؤمن  ي�سبح  التي  املبالغ  جميع  �سد  وذلك  ال�سعودية.  العربية  للمملكة  اجلغرافية 
ال�سائق   / عليه  املوؤمن  يكون  بينما  الغري  تطال  التي  باالإ�سابة اجل�سدية  يتعلق: )1(  فيما  دفعها  قانونيا عن 
موجودا داخل اأو خارج ال�سيارة و)2( باالأ�سرار املادية يف ممتلكات الغري بينما يكون املوؤمن عليه / ال�سائق 

موجودا يف ال�سيارة. 

التاأمني ال�سامل على ال�سيارات 
)خا�س / جتاري(

3

1431/08/12هـ ال�سركة،  املتكبدة مبوافقة  الدفاع  تكاليف  و�سداد جميع  الطبية  االأخطاء  الوثيقة  التاأمني مبوجب هذه  يغطي 
وتكاليف  املدعي(  ونفقات  تكاليف  االأ�سرار )مبا يف ذلك  امل�ستحقة عن  املبالغ  يتعدى جمموع  اأن ال  �سريطة 
اأي مطالبة  بدفع  ملزمة  ال�سركة  تكون  ال  ذلك،  ومع  التاأمني.  وثيقة  ملحق  املبني يف  التعوي�س  الدفاع  حدود 
اأو حكم اأو قرار حتكيم اأو تكاليف دفاع اأو تويل اأو اال�ستمرار يف تويل الدفاع يف �سياق اأي دعوى اأو اإجراءات 

ق�سائية بعد ا�ستنفاد احلد االأق�سى املقرر للتعوي�س.

وثيقة التاأمني �سد اخلطاأ الطبي 4

1433/04/07هـ مبوجب هذه الوثيقة تقوم ال�سركة بتغطية النقد خالل وجوده يف خزينة مغلقة اأو غرفة منيعة وتعوي�س املوؤمن 
له عن اأي خ�سارة اأو �سرر يلحق باخلزنة اأو الغرفة املنيعة نتيجة ال�سرقة اأو حماولة ال�سرقة.

وثيقة تاأمني االأموال 5

1431/01/24هـ يغطي التاأمني مبوجب هذه الوثيقة تعوي�س الوفاة وتعوي�س العجز الكلي الدائم وتعوي�س العجز اجلزئي الدائم. وثيقة التاأمني �سد احلوادث الفردية 6

1431/01/24هـ يغطي التاأمني مبوجب هذه الوثيقة تعوي�س الوفاة وتعوي�س العجز الكلي الدائم وتعوي�س العجز اجلزئي الدائم. وثيقة احلماية اجلماعية �سد 
احلوادث

7

1431/11/22هـ اأي زجاج يف املبنى خالل فرتة التاأمني واإذا كان هذا الك�سر ميتد من خالل ال�سماكة الكاملة  يف حالة ك�سر 
للزجاج نتيجة الأي حادث اأو �سبب غري م�ستثنى، ف�سوف تقوم ال�سركة با�ستبدال الزجاج املك�سور بزجاج من 
تاريخ  يف  ال�سارية  لالأ�سعار  وفقا  عليه  للموؤمن  املك�سور  الزجاج  قيمة  تدفع  لتقديرها.  وفقا  اأو  مماثلة  نوعية 
الك�سر ناق�سا منها قيمة اإنقاذ الزجاج. وعلى ال�سركة اأن تدفع اأي�سا التكاليف املعقولة الأي األواح يلزم تركيبها 

موؤقتا اإلى حني ا�ستبدال الزجاج املك�سور.

وثيقة تاأمني الزجاج  8

1430/01/20هـ �إن �لتاأمني مب�جب هذه �ل�ثيقة ه� لتغطية م�س�ؤولية �مل�ؤمن عليه، وفقا ل�سروط �ل�ثيقة، عن دفع �لتع�ي�سات 
دفع  عن  م�سوؤولية  اأي  الوثيقة  هذه  وت�ستثني  ال�سعودية.  والعمال  العمل  لوائح  يف  املحددة  امل�ساريف  و/اأو 
التعوي�سات و/اأو امل�ساريف امل�سمولة يف برنامج املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات االجتماعية اأو التي كان ميكن اأن 

تقبلها التاأمينات االجتماعية لو األتزم املوؤمن عليه بتقدمي وحت�سيل املطالبات ذات ال�سلة. 

وثيقة تعوي�س العمال 9

1434/05/15هـ تثبيت   / تركيب  تت�سمن  التي  للم�ساريع  الذي يحدث  التلف  اأو  الوثيقة اخل�سارة  ال�سركة مبوجب هذه  تغطي 
اأي�سًا تغطية  اإلى حمطة طاقة كاملة. وتت�سمن  اآلة واحدة  املعدات، االآالت واالأجهزة التي ترتاوح من تركيب 
للتلف الذي يحدث ملمتلكات الغري واالإ�سابة اجل�سدية للغري. ميكن اإ�سدار هذه الوثيقة با�سم املقاول و�ساحب 

العمل م�سرتكني. وتتيح هذه الوثيقة للمقاول و�ساحب العمل االلتزام مبتطلبات التاأمني اخلا�سة بالعقود.

وثيقة تاأمني الرتكيب �سد جميع 
املخاطر

10

1434/05/15هـ �سممت الوثيقة ب�سكل خا�س لتغطية اخل�سارة اأو التلف الذي يحدث مل�سروعات اإن�ساءات الهند�سة املدنية والتي 
ترتاوح من فيال �سغرية اإلى اإن�ساء اجل�سور واملباين ال�ساهقة )فيما عدا ا�ستثناءات خا�سة ح�سبما هو مذكور 

يف الوثيقة(.

وثيقة تاأمني املقاولني �سد جميع 
االأخطار

11
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تاريخ املوافقة و�سف املنتج اأ�سم املنتج   رقم

1434/05/15هـ التاأمني مبوجب هذه الوثيقة يغطي الب�سائع املحفوظة يف املخازن الباردة. وثيقة تاأمني تلف املخزون املودع يف 
املخازن الباردة

12

1434/05/15هـ توفر وثيقة التاأمني على جميع االآليات العاملة احلماية من الفقدان وكذلك �سد االأ�سرار املفاجئة وغري املتوقعة 
الثابتة  الثقيلة  واالآليات  املعدات  جميع  التاأمني  غطاء  وي�سمل  الت�سغيل.  اأثناء  واالآليات  املعدات،  ت�سيب  التي 

واملتحركة من جميع املخاطر مامل تكن م�ستثناة مبوجب الوثيقة.

وثيقة التاأمني �سد جميع خماطر 
االآليات

13

1434/05/15هـ تقدم ال�سركة مبوجب هذه الوثيقة احلماية لتجهيزات ومعدات املقاولني من الفقدان وكذلك االأ�سرار املفاجئة 
وغري املتوقعة التي ت�سيب املعدات، واالآليات اأثناء الت�سغيل.

وثيقة التاأمني على جتهيزات اأو 
معدات املقاولني

14

1434/05/15هـ توفر ال�سركة مبوجب هذه الوثيقة غطاًء تاأمينيًا فعااًل على االأجهزة، واالآالت، واملعدات امليكانيكية يف العمل، 
اأو  واملفاجئة  املتوقعة  املادية غري  التاأمني اخل�سائر  وي�سمل هذا  ال�سيانة.  اأو خالل عمليات  تعمل،  التي ال  اأو 

االأ�سرار التي تلحق باملواد املوؤمن عليها  والتي ت�ستدعي االإ�سالح اأو اال�ستبدال.

وثيقة التاأمني �سد تعطل االأجهزة 
واالآالت 

15

1434/05/15هـ االأعمال  ب�سبب خ�سارة  تنتج  التي  االأرباح  الإجمايل  الفعلية  تعوي�سًا عن اخل�سائر  التاأميني  الغطاء  يوفر هذا 
نتيجة الأي حوادث م�سمولة يف الغطاء التاأميني على االأجهزة واالآالت.

وثيقة التاأمني على خ�سائر اأرباح 
االأجهزة

16

1433/11/13هـ توفر ال�سركة مبوجب هذه الوثيقة غطاًء تاأمينيًا �سد ال�سرقة امل�ساحبة بالعنف للدخول اأو اخلروج من اأو اإلى 
املبنى.

وثيقة التاأمني �سد ال�سرقة  17

امل�سدر: ال�سركة

 المنتجات التي تلقت الشركة موافقة مؤقتة لها لمدة ستة أشهر من تاريخ الموافقة:  2   10   4

12 -جدول رقم )4-5( املنتجات التي تلقت ال�سركة موافقة موؤقتة لها من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

تاريخ املوافقة املوؤقتة و�سف املنتج اأ�سم املنتج 

1436/01/19هـ وثيقة  ملحق  يف  عليها  �ملن�س��ض  �مل�س�ؤولية  وحدود  و��ستثناء�ت  و�أحكام  �سروط  مر�عاة  مع 
التاأمني، تعو�س ال�سركة للموؤمن عليه جميع املبالغ التي ي�سبح املوؤمن عليه م�سوؤوال قانونيا عن 
دفعها كتعوي�سات مفرو�سة عليه مبوجب النظام فيما يتعلق )1( بالوفاة اأو االإ�سابة اجل�سدية 
الناجمة عن حادث والتي تطال اأي �سخ�س غري مغطى مبوجب عقد اأو تدريب مهني مع املوؤمن 
عليه، وذلك عندما حتدث الوفاة اأو االإ�سابة خارج االأرا�سي واأثناء العمل اأو تطال اأحد اأ�سرة 
اأو  يوؤجرها  اأو  املوؤمن عليه  التي ميتلكها  باملمتلكات  التي تلحق  باالأ�سرار  املوؤمن عليه، و)2( 
عهدة  اأو  رعاية  يف  تكون  التي  املمتلكات  من  ذلك  غري  اأو  بالتق�سيط  ي�سرتيها  اأو  ي�ستاأجرها 
املوؤمن عليه اأو حتت �سيطرته وي�ستثنى ذلك املباين التي ي�سغلها املوؤمن عليه موؤقتا للعمل اأو 
املمتلكات االأخرى التي تكون يف حيازة املوؤمن عليه ب�سورة موؤقتة لغر�س العمل اأو ممتلكات 

املوظف اأو الزائر. 

التاأمني �سد امل�سوؤولية العامة 1

1436/01/19هـ منها يف  اأي جزء  اأو  عليها  املوؤمن  املمتلكات  تغطية  اإلى  الوثيقة  التاأمني مبوجب هذه  يهدف 
حال تعر�سها لدمار اأو �سرر مادي عن طريق اخلطاأ. وميكن اأن ت�سمل املمتلكات: املباين )مبا 
يف ذلك التجهيزات الثابتة وملحقاتها التابعة للمالك( واالآالت واملعدات واالأجهزة واالأدوات 

واملخزون )املنتجات واملواد وقطع الغيار(، واالأثاث، واملعدات املكتبية، والتجهيزات الثابتة.

وثيقة التاأمني ال�سامل للممتلكات 2

1436/01/19هـ باملبنى  يلحق  اأو �سرر  اأي خ�سارة  املوؤمن عليه �سد  لتغطية  الوثيقة هو  التاأمني مبوجب هذه 
واالأ�سوار  والبوابات،  والكراجات،  امللحقة،  املباين  املباين:  وت�سمل  عليها.  املوؤمن  املباين   /
واجلدران وخزانات الوقود الداخلية، وحمامات ال�سباحة، واأنابيب املياه واأنابيب الغاز واأنابيب 

ال�سرف االأر�سية وكابالت الكهرباء املت�سلة بامل�سدر الرئي�سي للتغذية الكهربائية. 

وثيقة التاأمني على املنزل 3

1436/01/19هـ احلريق  عن  جنمت  اإذا  املمتلكات  يف  مادية  اأ�سرار  اأي  الوثيقة  هذه  مبوجب  التاأمني  يغطي 
املباين )مبا يف ذلك  املمتلكات:  ت�سمل  اأن  التايل لالنفجار. وميكن  اأو احلريق  ال�ساعقة  اأو 
التجهيزات الثابتة وملحقاتها التابعة للمالك( واالآالت واملعدات واالأجهزة واالأدوات واملخزون 

)املنتجات واملواد وقطع الغيار( واالأثاث، واملعدات املكتبية، والتجهيزات الثابتة. 

وثيقة التاأمني �سد احلرائق 
واالأخطار املختلفة واأعمال ال�سطو

4

1436/01/19هـ عن  وينجم  بالب�سائع  يلحق  هام  تلف  اأو  خ�سارة  اأي  يغطي  الوثيقة  هذه  مبوجب  التاأمني 
اال�سطدام اأو احلرائق اأو االنقالب.

وثيقة تاأمني الب�سائع يف الطريق 5
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تاريخ املوافقة املوؤقتة و�سف املنتج اأ�سم املنتج 

1436/01/19هـ يغطي التاأمني مبوجب هذه الوثيقة املعدات االإلكرتونية.  وثيقة التاأمني على املعدات 
االإلكرتونية

6

1436/01/19هـ يغطي هذا النوع من التاأمني اخل�سائر املالية التي قد يتعر�س لها املوؤمن له كنتيجة الأي عمل 
من اأعمال االحتيال اأو عدم االأمانة ترتكب من قبل اأي موظف يف �سياق عمله لدى املوؤمن له.

وثيقة �سمان االأمانة 7

1435/05/30هـ تغطي هذه الوثيقة امل�ساريف الطارئة املتكبدة خارج اململكة العربية ال�سعودية مع اخل�سوع 
املعاجلة  ذلك  وي�سمل  بالوثيقة،  املرفق  املنافع  جدول  يف  مذكور  هو  كما  لها  االأق�سى  للحد 
الطبية واجلراحية الطارئة، تكاليف االإقامة االإ�سافية املعقولة والالزمة وم�ساريف ال�سفر، 

واالإعادة الطبية الطارئة. 

وثيقة تاأمني رعاية امل�سافر * 8

1436/01/19هـ متكن هذا النوع من التاأمني اأ�سحاب االأعمال املهنية حماية اأنف�سهم من امل�سوؤولية القانونية 
مهند�سون  مدنيون،  )مهند�سون  تخ�س�ساتهم  باختالف  تختلف  والتي  تواجههم  قد  التي 

معماريون، اإلخ(.

وثيقة تاأمني امل�سوؤولية املهنية 9

1436/01/19هـ تغطي ال�سركة مبوجب هذه الوثيقة هياكل ال�سفن �سد املخاطر املرتبطة باملالحة. وثيقة التاأمني على هياكل ال�سفن 10

1436/01/19هـ يتمثل هدف التاأمني مبوجب هذه الوثيقة يف تغطية الب�سائع املنقولة بحرا اأو جوا.  وثيقة ال�سحن البحري )عقد 
مفتوح(

11

1436/01/19هـ هدف التاأمني مبوجب هذه الوثيقة يف تغطية الب�سائع املنقولة بحرًا اأو جوًا.  وثيقة ال�سحن البحري )�سحنة 
واحدة(

12

1436/01/19هـ وتقوم ال�سركة مبوجب هذه الوثيقة بتغطية �ساملة م�سممة حلماية املوؤمن عليه �سد امل�سوؤولية 
القانونية جتاه الغري النا�سئة عن اأن�سطة اأعمالهم. 

وثيقة امل�سوؤولية العامة ال�ساملة 13

1436/01/19هـ انقطاع  الناجمة عن  الربح  بتغطية اخل�سارة من �سايف  الوثيقة  ال�سركة مبوجب هذه  وتقوم 
االأعمال، وي�سمل هذا التاأمني غطاء لزيادة تكلفة العمل بعد اخل�سارة. 

وثيقة التاأمني �سد اخل�سارة التبعية 14

1436/01/19هـ املادي  التلف  عقب  االإجمالية«  »االأرباح  خ�سارة  بتغطية  الوثيقة  هذه  مبوجب  ال�سركة  وتقوم 
اإلخ.  الفي�سان،  الربكاين،  االنفجار  الزلزال،  االإع�سار،  العا�سفة،  الربق،  للحريق،  نتيجة 
ت�سري هذه الوثيقة فقط عندما تكون هناك مطالبة مقبول مبوجب وثيقة التاأمني �سد التلف 

املادي للممتلكات. 

وثيقة التاأمني �سد خ�سارة االأرباح 15

1436/01/19هـ وقد  وملحقاته.  االآيل  احلا�سب  اأجهزة  على  بالتاأمني  الوثيقة  هذه  مبوجب  ال�سركة  وتقوم 
ح�سلت ال�سركة على موافقة موؤقتة على هذه الوثيقة من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لفرتة 

اإ�سافية من 6 اأ�سهر تبداأ من تاريخ املوافقة.

وثيقة التاأمني على اأجهزة احلا�سب 
االآيل

16

1436/01/19هـ وتقوم ال�سركة مبوجب هذه الوثيقة بالتاأمني على امل�سانع. وقد ح�سلت ال�سركة على موافقة 
موؤقتة على هذه الوثيقة من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لفرتة اإ�سافية من 6 اأ�سهر تبداأ 

من تاريخ املوافقة.

وثيقة التاأمني على امل�سانع 17

1436/01/19هـ وتقوم ال�سركة مبوجب هذه الوثيقة بالتاأمني على املمتلكات القيمة. وقد ح�سلت ال�سركة على 
موافقة موؤقتة على هذه الوثيقة من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لفرتة اإ�سافية من 6 اأ�سهر 

تبداأ من تاريخ املوافقة.

وثيقة تاأمني على املمتلكات القيمة 18

امل�سدر: ال�سركة
* انتهت مدة املوافقة املوؤقتة لوثيقة تاأمني رعاية امل�سافر، وال�سركة ب�سدد جتديد هذه املوافقة.
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 إعادة التأمين  11   4

املحفظة  بتاأمني  ويتم ذلك  التاأمني،  اإعادة  �سركات  التعاقد مع  اإلى  التاأمني  �سركات  تلجاأ  االأرباح  وا�ستقرار  وتقليل اخل�سائر  التاأمني  بعملية  املرتبطة  املخاطر  تقليل  اأجل  من 
�لتاأمينية مبا�سرة �أو بتح�يل جزء من �إجمايل �أق�ساط �لتاأمني �إلى معيدي �لتاأمني. ويعتمد جناح �سركات �لتاأمني ب�سكل كبري على �حل�س�ل على معيد تاأمني ب�سه�لة وب�سروط 
واأحكام تناف�سية، وقد اأدركت �سركة والء اأهمية اأخذ منهج تطويري الإعادة التاأمني، حيث يتم تقليل االعتماد على اإعادة التاأمني الن�سبي تدريجيًا بقدر ما ت�سمح املالءة املالية. 

وقد قامت ال�سركة بالتعاقد مع معيدي تاأمني معروفني يف �سوق التاأمني ال�سعودي، وت�سمل معايري اختيار معيد التاأمني االآتي: 

قوة املركز املايل �
جودة اخلدمة �
الكفاءة يف ت�سوية املطالبات �
�سروط �لتغطية �
االأ�سعار �

13 -جدول رقم )4-6( معيدي التاأمني ممن تتعامل معهم ال�سركة، بتاريخ 2014/09/30م

املُ�سنفالت�سنيفاملنطقةا�سم معيد التاأمني

اي ام بي�ست+BBBاململكة العربية ال�سعوديةال�سركة ال�سعودية الإعادة التاأمني التعاوين

�ستناندرز اند بورز-Aاالأمارات العربية املتحدةموؤ�س�سة اخلليج الإعادة التاأمني

�ستناندرز اند بورز-Aمملكة البحريناأي �سي اأر الإعادة التاأمني التكافلي 

اي ام بي�ست-AAاأملانيااأر يف فري�سريجن الإعادة التاأمني 

�ستناندرز اند بورز-Aالهند�سركة الهند للتاأمني العام 

�ستناندرز اند بورز++Bالكويت�سركة الفجر الإعادة التاأمني

�ستناندرز اند بورز-Aكوريا�سركة اإعادة التاأمني الكورية

�ستناندرز اند بورزAقطر�سركة اإعادة التاأمني القطرية

�ستناندرز اند بورز-Aماليزيا�سركة برهاد املاليزية الإعادة التاأمني

اي ام بي�ستBBB االأمارات العربية املتحدة�سركة تكافل ري ليمتيد 

اي ام بي�ست-Aبريمودا�سرييو�س الدولية للتاأمني التعاوين

اي ام بي�ست-Aال�سنيتايبينغ الإعادة التاأمني املحدودة

�ستناندرز اند بورز-Aمملكة البحرين�سركة الثقة الإعادة التاأمني 

�ستناندرز اند بورز-Aاململكة املتحدة�سركة لويدز

�ستناندرز اند بورز+Aلبنانبي�ست الإعادة التاأمني

�ستناندرز اند بورز-Aالكويت�سركة اإعادة التاأمني الكويتية 

�ستنا ندرز اند بورز+Bتون�سال�سركة التون�سية الإعادة التاأمني

�ستنا ندرز اند بورز-Aماليزيا�سركة ال بوان املاليزية

�ستناندرز اند بورز-Aنيجرييا�سركة اأفريقيا الإعادة التاأمني

�ستناندرز اند بورز-A�سوي�سرااأرت�س الإعادة التاأمني 

�ستناندرز اند بورز-Aفرن�سا�سكور 

�ستناندرز اند بورز-Aاالأردنالعاملية للتاأمينات العامة

امل�سدر: ال�سركة
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 فروع الشركة 12   4

تعمل ال�سركة من خالل 15 فرع يف خمتلف مناطق اململكة مت جتميعها يف ثالثة مراكز: مركز املنطقة ال�سرقية، ومركز املنطقة الو�سطى، ومركز املنطقة الغربية. ولي�س لل�سركة 
�أي ن�ساط خارج �ململكة. 

يو�سح ال�سكل التايل مراكز وفروع ال�سركة: 

ÊhÉ©àdG A’h ácô°T

á«bô°ûdG á≤£æŸG õcôe≈£°SƒdG á≤£æŸG õcôeá«Hô¨dG á≤£æŸG õcôe

∫Éª©dG áæjóe - ΩÉeódG ´ôa¢VÉjôdG ´ôaäGRGƒ÷G - ∞FÉ£dG ´ôa

¢VQÉ©ŸG - ΩÉeódG ´ôaIójôH ´ôa∂∏ŸG ≥jôW êôH - IóL ´ôa

ájôëÑdG á¡LGƒdG - π«Ñ÷G ´ôaájOGó¨ÑdG - IóL ´ôa

RÈŸG - AÉ°ùME’G ´ôaÚà°ùdG ™ª› - áeôµŸG áµe ´ôa

á«YÉæ°üdG - AÉ°ùME’G ´ôa

QóH ´QÉ°T - ∞«£≤dG ´ôa

≈°SƒŸG êôH - ÈÿG ´ôa

á«Hƒæ÷G ÈÿG - ÈÿG ´ôa

QÉ°üædGh á©«HôdG - ÈÿG ´ôa

موظفو الشركة ونسبة السعودة 13   4

بلغ عدد العاملني ب�سركة والء 196 عاماًل كما يف 2014/09/30م، حيث بلغ اإجمايل عدد العاملني ال�سعوديني 104 عاماًل، بينما بلغ عدد العاملني غري ال�سعوديني 92 عاماًل. 
ال�سعودة  ن�سبة  بلغت  فقد  وعليه،  وتدريبهم،  ال�سعوديني  العاملني  تاأهيل  على  وتعمل  بال�سركة  الوظائف  خمتلف  توطني  يف  اململكة  لتوجهات  االمتثال  على  ال�سركة  وحتر�س 
53%،وت�سعى ال�سركة با�ستمرار من اأجل زيادة املوظفني ال�سعوديني العاملني لديها، و�سوف تتبع خطة حمكمة يف التوظيف والتدريب والتطوير والرتقيات والتعوي�س والتي من 

�ساأنها حتقيق املحافظة على املتطلبات اخلا�سة بال�سعودة، وتندرج ال�سركة حتت النطاق البالتيني من برنامج نطاقات ال�سعودة. 

ال�سركة ملتزمة بتطبيق االأنظمة والتعليمات اخلا�سة بت�سغيل املوظفني غري ال�سعوديني واأن جميعهم يعملون بطريقة نظامية وعلى كفالة ال�سركة. ومل توؤثر املهلة الت�سحيحية من 
قبل وزارة العمل على ال�سركة تاأثريًا �سلبيًا.

14 -جدول رقم )4-7( موظفي ال�شركة ح�شب املنطقة اجلغرافية وفئات الن�شاط الرئي�شية كما يف 2012/12/31م، و2013/12/31م 

الفرع

كما يف 2013/12/31مكما يف 2012/12/31م

االإجمايلغري ال�سعودينيال�سعودينياالإجمايلغري ال�سعودينيال�سعوديني

الن�سبةالعددالن�سبةالعددالن�سبةالعددالن�سبةالعددالن�سبةالعددالن�سبةالعدد

املركز الرئي�سي ومركز املنطقة ال�سرقية

100%754%253%1001%754%253%1 االإدارة التنفيذية
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الفرع

كما يف 2013/12/31مكما يف 2012/12/31م

االإجمايلغري ال�سعودينيال�سعودينياالإجمايلغري ال�سعودينيال�سعوديني

الن�سبةالعددالن�سبةالعددالن�سبةالعددالن�سبةالعددالن�سبةالعددالن�سبةالعدد

100%676%334%1002%717%295%2 االإدارة املالية

100%5016%508%1008%3520%657%13 اإدارة املوارد الب�سرية

100%3549%6517%10032%4146%5919%27 االإدارة التقنية

100%502%501%1001%333%671%2 اإدارة اإعادة التاأمني

100%2751%7314%10037%3732%6312%20 اإدارة الت�سويق واملبيعات

100%502%501%1001%502%501%1 اإدارة التدقيق الداخلي

100%03%1000%1003%02%1000%2 اإدارة ال�سوؤون القانونية

100%789%227%1002%1005%05%0 اإدارة تقنية املعلومات

100%02%1000%1002%08%1000%8 اإدارة خدمات العمالء

100%38144%6255%10089%41129%5953%76 االإجمايل

مركز املنطقة الغربية

100%1001%01%00%00%00%0 االإدارة املالية

100%805%204%1001%1004%04%0 اإدارة املوارد الب�سرية

100%5012%506%1006%7512%259%3 االإدارة التقنية

100%7617%2413%1004%7516%2512%4 اإدارة الت�سويق واملبيعات

100%00%00%1000%01%1000%1 اإدارة تقنية املعلومات

100%6935%3124%011%7633%2425%8 االإجمايل

مركز املنطقة الو�سطى 

0%00%00%1000%01%01%0 االإدارة املالية

100%1001%01%1000%254%751%3 اإدارة املوارد الب�سرية

100%6010%406%1004%717%295%2 االإدارة التقنية

100%836%175%1001%676%334%2 اإدارة الت�سويق واملبيعات

100%7117%2912%1005%6118%3911%7 االإجمايل

100%46196%5491%100105%49180%5189%91االإجمايل

امل�سدر : ال�سركة

يعود االرتفاع يف عدد موظفي ال�سركة يف �سنة 2013م اإلى ارتفاع عدد موظفي اإدارة الت�سويق واملبيعات اإذ قامت ال�سركة بافتتاح 6 نقاط بيع جديدة يف عام 2013م.
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15 -جدول رقم )4-8( موظفي ال�شركة ح�شب املنطقة اجلغرافية وفئات الن�شاط الرئي�شية كما يف 2014/09/30م

الفرع

كما يف 2014/09/30م

االإجمايلغري ال�سعودينيال�سعوديني

الن�سبةالعددالن�سبةالعددالن�سبةالعدد

املركز الرئي�سي ومركز املنطقة ال�سرقية

100%754%253%1 االإدارة التنفيذية

100%508%504%4 االإدارة املالية

100%5315%478%7 اإدارة املوارد الب�سرية

100%4154%5922%32 االإدارة التقنية

100%673%332%1 اإدارة اإعادة التاأمني

100%3845%6217%28 اإدارة الت�سويق واملبيعات

100%1002%02%0 اإدارة التدقيق الداخلي

100%02%1000%2 اإدارة ال�سوؤون القانونية

100%717%295%2 اإدارة تقنية املعلومات

100%07%1000%7 اإدارة خدمات العمالء

100%43147%5763%84 االإجمايل

مركز املنطقة الغربية

100%1003%03%0 اإدارة املوارد الب�سرية

100%5014%507%7 االإدارة التقنية

100%7914%2111%3 اإدارة ال�سوؤون القانونية

100%6831%3221%10 االإجمايل

مركز املنطقة الو�سطى 

100%01%00%1 االإدارة املالية

100%4212%585%7 االإدارة التقنية

100%605%403%2 اإدارة الت�سويق واملبيعات

100%4418%568%10 االإجمايل

100%47196%5392%104االإجمايل

امل�سدر : ال�سركة

وتقر اإدارة ال�سركة بعدم وجود نية الإجراء اأي تغيري جوهري لطبيعة ن�ساطها، والذي من �ساأنه اأن يحافظ على ا�ستقرار و�سمعة ال�سركة وا�ستمرار حتقيقها لالأرباح. كما تقر باأنه 
مل يحدث اأي انقطاع يف اأعمالها من تاأ�سي�سها.
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الهيكل التنظيمي . 5
تتمتع ال�سركة بهيكل تنظيمي يحدد الوظائف واملنا�سب املختلفة يف ال�سركة، والذي ي�ساعد على حتقيق اأف�سل اأداء لها.

 الهيكل التنظيمي للشركة  1   5
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يدير ال�سركة جمل�س اإدارة يتكون من ع�سرة )10( اأع�ساء، جميعهم غري تنفيذيني، و�سبعة )7( اأع�ساء م�ستقلني، ولهم خربات وموؤهالت متكنهم من اإدارة ال�سركة بكفاءة، 
يتم تعيينهم من قبل اجلمعية العامة العادية مل�ساهمي ال�سركة. امل�سوؤولية الرئي�سية ملجل�س االإدارة تتمثل يف �سمان ا�ستمرار جناح ال�سركة على املدى البعيد، وي�سمل ذلك �سمن 

اأمور اأخرى، ما يلي:

مراقبة واإدارة حاالت تعار�س امل�سالح املحتملة لدى اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة وم�ساهميها. �
التاأكد من كفاية وفعالية االأنظمة الداخلية املحا�سبية لل�سركة واإعداد التقارير املالية لل�سركة. �
م�ساندة اأق�سام التدقيق/املراجعة امل�ستقلة و�سمان وجود وتطبيق اأنظمة رقابية منا�سبة، مثل اأنظمة مراقبة املخاطر، واالإجراءات املالية، االلتزام والتقيد باالأنظمة  �

والقواعد ذات العالقة. 
التاأكد ومراجعة ا�سرتاتيجيات ال�سركة و�سيا�سات اإدارة املخاطر فيها والتخطيط املايل وامليزانيات ال�سنوية وخطط العمل املو�سى بها من قبل اإدارة ال�سركة. �
حتديد وو�سع اأهداف وتطلعات االأداء العام لل�سركة.  �
االإ�سراف على نفقات راأ�س املال الرئي�سية. �
التاأكد ومراجعة قرارات جلنة الرت�سيحات واملكافئات املتعلقة باالإدارة العليا لل�سركة واأع�ساء جمل�س اإدارتها.  �
التاأكد ومراقبة فعالية �سيا�سات حوكمة ال�سركة ومدى فاعلية هذه ال�سيا�سات. �
مراقبة واالإ�سراف على عمليات االإف�ساح واالت�ساالت العامة لل�سركة. �

مت تعيني جمل�س االإدارة احلايل من قبل اجلمعية العامة غري العادية لل�سركة املنعقدة بتاريخ 1434/06/25هـ املوافق 2013/05/05م وفقًا للمادة )13( من النظام االأ�سا�سي 
لل�سركة. ابتداأت الدورة احلالية ملجل�س االإدارة والتي مدتها ثالث )3( �سنوات هجرية اعتبارًا من 1434/07/16هـ املوافق 2013/05/26م.

16 -جدول رقم )5-1( اأع�ساء جمل�ض اإدارة ال�سركة

ال�سفةالعمراجلن�سيةممثاًل لـاملن�سباال�سم
االأ�سهم اململوكة

تاريخ الع�سوية
ن�سبةاإجمايلن�سبةغري مبا�سرن�سبةمبا�سر

�سليمان عبد اهلل حمد 
القا�سي

2007/05/06م0.005%1.000ال توجدال توجد0.005%1.000م�ستقل77�سعودي-رئي�س

عبد اهلل حممد عبد 
اهلل العثمان

2007/05/06م0.005%1.000ال توجدال توجد0.005%1.000م�ستقل42�سعودي-ع�سو

وليد حممد عبداهلل 
اجلعفري

2007/05/06م1.2%240.000ال توجدال توجد1.2%240.000م�ستقل53�سعودي-ع�سو

جميل عبداهلل 
عبدالعزيز امللحم

2007/05/06م0.005%1.000ال توجدال توجد0.005%1.000م�ستقل43�سعودي-ع�سو

ح�سان ع�سام حممد 
قباين

2007/05/06م0.005%1.000ال توجدال توجد0.005%1.000م�ستقل47�سعودي-ع�سو

د. �سليمان عبدالعزيز 
�سالح التويجري

2007/05/06م0.005%1.000ال توجدال توجد0.005%1.000م�ستقل49�سعودي-ع�سو

عبد العزيز �سالح عبد 
اهلل الربدي

2009/01/24م0.005%1.000ال توجدال توجد0.005%1.000م�ستقل52�سعودي-ع�سو

خالد عبد الرحمن 
�سالح الراجحي

�سركة عبد الرحمن ع�سو
بن �سالح الراجحي 

و�سركائه

غري 42�سعودي
تنفيذي

2010/06/27م1.000%0.005200%0.0011.200%0.006

وليد �سهيل عبد 
املح�سن ال�سعيبي

�سركة �سهيل عبد ع�سو
املح�سن ال�سعيبي 

واأوالده القاب�سة

غري 52�سعودي
تنفيذي

2011/03/08م0.05%0.0510.000%10.000ال توجدال توجد

وا�سف �سليم عبد 
الرحمن اجلب�سة

�سركة اأي جي اأي ع�سو
الكتتاب التاأمني

غري 70اأردين
تنفيذي

2013/05/05م4.375%4.375875.071%875.071ال توجدال توجد

امل�سدر : ال�سركة

مت ت�سنيف االأع�ساء اإلى ع�سو م�ستقل وع�سو غري م�ستقل ومن ثم مت ت�سنيف الع�سو غري امل�ستقل اإلى تنفيذي وغري تنفيذي. �
مت تخ�سي�س 1.000 �سهم من اأ�سهم ال�سركات املمثلة ل�سمان ع�سوية ممثليها. �
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ميلك الع�سو خالد عبد الرحمن �سالح الراجحي 20 % من اأ�سهم �سركة عبد الرحمن بن �سالح الراجحي و�سركائه والتي متلك بدورها 0.005% من اأ�سهم �سركة  �
والء. وعليه، تبلغ امللكية غري املبا�سرة للع�سو خالد عبد الرحمن �سالح الراجحي حوايل 0.001% من اإجمايل اأ�سهم �سركة والء. ي�سغل الع�سو خالد عبد الرحمن 

�سالح الراجحي من�سب املدير التنفيذي ل�سركة عبد الرحمن بن �سالح الراجحي و�سركائه.
ميلك الع�سو وليد �سهيل عبد املح�سن ال�سعيبي 20 % من اأ�سهم �سركة �سهيل عبد املح�سن ال�سعيبي واأوالده القاب�سة والتي متلك بدورها 0.25% من اأ�سهم �سركة  �

والء. وعليه، تبلغ امللكية غري املبا�سرة للع�سو وليد �سهيل عبد املح�سن ال�سعيبي حوايل 0.05% من اإجمايل اأ�سهم �سركة والء. ي�سغل الع�سو وليد �سهيل عبد املح�سن 
ال�سعيبي من�سب الع�سو املنتدب ل�سركة �سهيل عبد املح�سن ال�سعيبي واأوالده القاب�سة.

ميلك الع�سو وا�سف �سليم عبد الرحمن اجلب�سة 0.000055% من اأ�سهم �سركة اأي جي اأي الكتتاب التاأمني والتي متلك بدورها 10.5% من اأ�سهم �سركة والء. كما  �
ميلك الع�سو وا�سف �سليم عبد الرحمن اجلب�سة 41.67% من اأ�سهم �سركة اأي جي اأي القاب�سة والتي متلك بدورها 99.99% من اأ�سهم �سركة اأي جي اأي الكتتاب 
التاأمني. وعليه، تبلغ امللكية غري املبا�سرة للع�سو وا�سف �سليم اجلب�سة حوايل 4.375% من اإجمايل اأ�سهم �سركة والء. ي�سغل الع�سو وا�سف �سليم عبد الرحمن 

اجلب�سة من�سب املدير التنفيذي ل�سركة اأي جي اأي الكتتاب التاأمني.

ملخص السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة  1   2   5

�سليمان عبد اهلل حمد القا�سي

�سعودياجلن�سية

77 �سنة العمر 

رئي�س جمل�س االإدارة املن�سب

2007/05/06متاريخ التعيني

بكالوريو�س اإدارة وهند�سة البرتول من جامعة تك�سا�س، اأو�سنت والية تك�سا�س الواليات املتحدة االأمريكية عام 1964ماملوؤهالت العلمية

م�ظف ب�سركة �أر�مك� �ل�سع�دية يف عدد من �ل�ظائف �الإد�رية و�لهند�سية �آخرها مديرً� عامًا خلط�ط �الأنابيب، من عام 1964م اإلى 1983م �اخلربات العملية

 املدير العام لل�سركة ال�سعودية املوحدة للكهرباء يف املنطقة ال�سرقية �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف توليد ونقل وتوزيع الكهرباء، من عام 1983م اإلى  �
1984م 

ع�سو جمل�س االإدارة املنتدب واملدير العام لل�سركة ال�سعودية املوحدة للكهرباء يف املنطقة ال�سرقية �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف توليد ونقل وتوزيع  �
الكهرباء، من عام 1984م اإلى 1997م

ع�سو جمل�س االإدارة املوؤ�س�سة العامة للكهرباء موؤ�س�سة حكومية من عام 1991م اإلى 1995م  �

مدير عام لل�سركة ال�سعودية املوحدة للكهرباء يف املنطقة ال�سرقية �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف توليد ونقل وتوزيع الكهرباء، وع�سو جمل�س اإدارة ال�سركة  �
ال�سعودية املوحدة للكهرباء يف املنطقة الو�سطى �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف توليد ونقل وتوزيع الكهرباء، من عام 1997م اإلى 2000م

الرئي�س التنفيذي لل�سركة ال�سعودية للكهرباء، من عام 2000م اإلى 2005م �

نائب رئي�س جمل�س اإدارة ال�سركة ال�سعودية للكهرباء �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف توليد ونقل وتوزيع الكهرباء، من عام 2006م وحتى تاريخه �املنا�سب احلالية

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة ال�سناعات الكيميائية االأ�سا�سية �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف جمال الت�سنيع الكيمائي، من عام 2010م وحتى تاريخه �

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة التطوير الكيميائي م�ساهمة مقفلة تعمل يف جمال �سناعة الكيماويات والبرتوكيماويات، من عام 2011م وحتى تاريخه �

ع�سو جمل�س اإدارة البنك ال�سعودي الهولندي �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع البنوك، من عام 2011م وحتى تاريخه �

عبد اهلل حممد عبد اهلل العثمان

�سعودياجلن�سية

42 �سنة العمر 

ع�سو جمل�س االإدارة املن�سب

2007/05/06متاريخ التعيني

بكالوريو�س االإدارة ال�سناعية من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن بالظهران اململكة العربية ال�سعودية، عام 1995م املوؤهالت العلمية
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مدير جتاري يف �سركة العثمان لالإنتاج والت�سنيع الزراعي )ندى( �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف قطاع ال�سناعات الغذائية من عام 1995م اإلى  �اخلربات العملية
1998م 

املدير العام ل�سركة العثمان لالإنتاج والت�سنيع الزراعي )ندى( �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف قطاع ال�سناعات الغذائية من عام 1998م اإلى  �
2001م

الرئي�س التنفيذي ملجموعة العثمان القاب�سة �سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف قطاع ال�سناعات الغذائية والكيميائية واال�ستثمار، من عام 2001م اإلى 2004م  �

نائب رئي�س جمل�س االإدارة يف جمموعة العثمان القاب�سة �سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف قطاع ال�سناعات الغذائية والكيميائية واال�ستثمار، من عام 2002م  �املنا�سب احلالية
وحتى تاريخه 

رئي�س جمل�س اإدارة �سركة تكوين املتطورة لل�سناعات �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف جمال اال�ستثمار ال�سناعي، من عام 2010 وحتى تاريخه �

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة اجلذور العربية �سركة م�ساهمة مقفلة تعمل قطاع ال�سناعة واملقاوالت، من عام 2010م وحتى تاريخه �

ع�سو جمل�س اإدارة بنك اخلليج الدويل �سركة م�ساهمة عامة، تعمل يف قطاع البنوك، بالريا�س اململكة العربية ال�سعودية، من عام 2010م وحتى تاريخه �

وليد حممد عبد اهلل اجلعفري

�سعودياجلن�سية

53 �سنة العمر 

ع�سو جمل�س االإدارة املن�سب

2010/06/27متاريخ التعيني

بكالوريو�س االقت�ساد من جامعة امللك �سعود بالريا�س اململكة العربية ال�سعودية، عام 1982م املوؤهالت العلمية

ع�سو هيئة التدري�س معهد االإدارة العامة بالريا�س اململكة العربية ال�سعودية، من عام 1982 اإلى 1985م  �اخلربات العملية

مدير عام وع�سو جمل�س اإدارة �سركة مقاوالت اخلليج لل�سحن والتفريغ �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف جمال النقل واملقاوالت من عام 1985م اإلى  �
1998م 

ع�سو جمل�س اإدارة ال�سركة اخلليجية للتطوير العقاري، �سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف جمال التطوير العقاري، من عام 2006م وحتى تاريخه �املنا�سب احلالية

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة �سياحة العاملية، �سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف قطاع ال�سياحة، من عام 2008م وحتى تاريخه  �

�سريك ورئي�س جمل�س اإدارة �سركة الدواء للخدمات الطبية، �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة، تعمل يف جمال اإدارة وت�سغيل ال�سيدليات، من عام 2009م  �
وحتى تاريخه

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة املتقدمة للبرتوكيماويات �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع البرتوكيماويات، من عام 2010م وحتى تاريخه �

جميل عبد اهلل عبد العزيز امللحم

�سعودياجلن�سية

43 �سنة العمر 

ع�سو جمل�س االإدارة املن�سب

2013/05/05متاريخ التعيني

بكالوريو�س علوم ت�سويق من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن باململكة العربية ال�سعودية عام 1994ماملوؤهالت العلمية

تدرج بعدة وظائف اآخرها مدير ا�ستثمار اأول بالبنك ال�سعودي الربيطاين )�سركة م�ساهمة( من عام 1996 اإلى 2000م �اخلربات العملية

مدير تطوير اخلدمات ب�سركة االت�ساالت ال�سعودية �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع االت�ساالت، من عام 2000م اإلى 2001م �

مدير اإدارة الت�سويق ب�سركة االت�ساالت ال�سعودية �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع االت�ساالت، من عام 2001م اإلى 2007م �

نائب الرئي�س التنفيذي ب�سركة االت�ساالت ال�سعودية �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع االت�ساالت، من عام 2007م اإلى 2011م �

الرئي�س التنفيذي ب�سركة االت�ساالت ال�سعودية )اململكة العربية ال�سعودية( �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع االت�ساالت، من عام 2011م اإلى 2013م �

الرئي�س التنفيذي والع�سو املنتدب ل�سركة احل�سن غازي اإبراهيم �ساكر �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع اال�ستثمار ال�سناعي، من عام 2013م وحتى  �املنا�سب احلالية
تاريخه
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ح�سان ع�سام حممد قباين

�سعودياجلن�سية

47 �سنة العمر 

ع�سو جمل�س االإدارة املن�سب

2011/03/08متاريخ التعيني

ال�سهادة الثانوية من مدر�سة لو روزيه ب�سوي�سرا عام 1985ماملوؤهالت العلمية

ال�سهادة الثانوية العامة من كلية كامربيدج، لندن اململكة املتحدة 1985م

دورات يف اإدارة االأعمال من جامعة بييرب داين لو�س اإجنلي�س، كاليفورنيا بالواليات املتحدة االأمريكية من عام 1986م اإلى 1988م

رئي�س اإدارة تطوير وتنمية االأعمال يف جمموعة �سركات ع�سام خريي قباين و�سركاه �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف قطاع التاأمني واالإن�ساءات  �اخلربات العملية
وال�سيانة، من عام 1992م اإلى 1998م

نائب رئي�س جمل�س اإدارة بالوكالة يف جمموعة �سركات ع�سام خريي قباين و�سركاه �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف قطاع التاأمني واالإن�ساءات  �
وال�سيانة، من 1999م اإلى 2010م 

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة اأي بيلد ايجيبت بالقاهرة جمهورية م�سر العربية �سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف جمال البناء والت�سييد، من عام 2000م وحتى  �املنا�سب احلالية
تاريخه

ع�سو جمل�س االإدارة ببنك بيمو ببريوت لبنان، �سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف قطاع البنوك، من عام 2008م اإلى تاريخه �

ع�سو جمل�س اإدارة يف �سركة ع�سام قباين لو�ساطة التاأمني واإعادة التاأمني �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة مرخ�سة من قبل موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي  �
تعمل يف قطاع التاأمني، من 2010م وحتى تاريخه

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة ع�سام خريي قباين و�سركاه لالإن�ساءات وال�سيانة، �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف قطاع البناء والت�سييد، من عام 2010م  �
وحتى تاريخه

الع�سو املنتدب ل�سركة ع�سام حممد خريي قباين القاب�سة امل�ساهمة، �سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف قطاع اال�ستثمار املتعدد، من 2012م وحتى تاريخه �

دكتور/ �سليمان عبد العزيز �سالح التويجري

�سعودياجلن�سية

49 �سنة العمر 

ع�سو جمل�س االإدارة املن�سب

2009/01/24متاريخ التعيني

بكالوريو�س حما�سبة من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن بالظهران اململكة العربية ال�سعودية، عام 1990ماملوؤهالت العلمية

درجة املاج�ستري يف املحا�سبة من جامعة اإلينوي�س، اإيربنا ت�سامبني، والية اإلينوي�س الواليات املتحدة االأمريكية، عام 1993م

درجة الدكتوراه يف املحا�سبة من جامعة كي�س و�سرتن ري�سريف -كليفالند، والية اأوهايو، الواليات املتحدة االأمريكية، عام 1998م

م�ساعد حما�سر بجامعة امللك فهد للبرتول واملعادن بالظهران اململكة العربية ال�سعودية، من عام 1998م اإلى 2000م �اخلربات العملية

رئي�س ق�سم املحا�سبة بجامعة امللك فهد للبرتول واملعادن بالظهران اململكة العربية ال�سعودية، من عام 2000 اإلى 2001م �

�سكرتري عام وع�سو جلنة املراجعة ب�سندوق التعليم العايل بالريا�س اململكة العربية ال�سعودية، من عام 2001م اإلى 2003م �

مدير عام اخلدمات امل�سرتكة ب�سركة زجول لتقنية االت�ساالت املتقدمة �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف قطاع االت�ساالت، من عام 2003م اإلى  �
2005م

املدير العام ب�سركة العثمان لالإنتاج والت�سنيع الزراعي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة، تعمل يف قطاع ال�سناعات الغذائية، من عام 2005م اإلى 2008م  �

ع�سو جمل�س اإدارة ال�سركة ال�سعودية لنقل الكهرباء �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف قطاع نقل وتوزيع الكهرباء، من عام 2010م اإلى 2011م �

ع�سو جلنة املراجعة ببنك اخلليج الدويل – �سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف قطاع البنوك، املنامة البحرين من عام 2012م اإلى 2013م �
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الرئي�س التنفيذي والع�سو املنتدب �سركة اميانتيت العربية ال�سعودية �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع �سناعة االأنابيب واخلزانات، من عام 2008م  �املنا�سب احلالية
وحتى تاريخه

ع�سو جلنة املراجعة ب�سركة اخلزامى لالإدارة �سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف قطاع اإدارة العقارات والرتفيه وال�سياحة، من عام 2007م وحتى تاريخه �

رئي�س جمل�س اإدارة ال�سركة الدولية لتوزيع املياه �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف جمال نقل وتوزيع املياه، جدة اململكة العربية ال�سعودية من عام  �
2008م وحتى تاريخه

ع�سو جمل�س االإدارة ورئي�س جلنة املراجعة ب�سركة تكوين املتطورة لل�سناعات �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف جمال اال�ستثمار ال�سناعي من عام 2011م  �
وحتى تاريخه

ع�سو جمل�س االإدارة ورئي�س جلنة املراجعة ب�سركة التطوير الكيميائي �سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف جمال �سناعة الكيماويات والبرتوكيماويات، من عام  �
2012م حتى تاريخه

ع�سو جمل�س االإدارة ورئي�س جلنة املراجعة واملخاطر ب�سركة ملكية لال�ستثمار �سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف جمال اال�ست�سارات املالية، من عام 2014م  �
حتى تاريخه

عبد العزيز �سالح عبد اهلل الربدي

�سعودياجلن�سية

52 �سنة العمر 

ع�سو جمل�س االإدارة املن�سب

2007/05/06متاريخ التعيني

بكالوريو�س العلوم يف االإدارة ال�سناعية من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن بالظهران، اململكة العربية ال�سعودية، عام 1985ماملوؤهالت العلمية

دورات متقدمة يف التحليل املايل واالئتماين وتقييم امل�ساريع – بنك ت�سي�س منهاتن نيويورك الواليات املتحدة االأمريكية عام 1987م

الع�سو املنتدب لل�سركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك(، �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع االإنتاج النباتي والت�سنيع الغذائي من عام 2000م اإلى  �اخلربات العملية
2003م

املدير العام ل�سركة الزوردي لال�ستثمار ال�سناعي، �سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف قطاع �سناعة وجتارة املجوهرات من عام 1996م اإلى 1999م �

رئي�س وحدة اإقرا�سية، اإدارة امل�ساريع �سندوق التنمية ال�سناعي ال�سعودي من عام 1993 اإيل 1995م �

م�ست�سار اقت�سادي بقن�سلية اململكة العربية ال�سعودية، بدبي االإمارات العربية املتحدة خالل عام 1992م �

مدير م�ساريع ب�سندوق التنمية ال�سناعي ال�سعودي من عام 1989 اإيل 1991م �

حملل م�ساريع ب�سندوق التنمية ال�سناعي ال�سعودي من عام 1987م اإلى عام 1989م �

املالك والرئي�س التنفيذي ملكتب عبد العزيز �سالح الربدي لال�ست�سارات موؤ�س�سة فردية تعمل قطاع اال�ست�سارات املالية من عام 2003 حتى تاريخه �املنا�سب االأخرى

ع�سو جمل�س اإدارة ال�سركة �سركة اأ�سواق عبد اهلل العثيم، �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع التجزئة، من عام 2009م وحتى تاريخه �

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة تكوين املتطورة لل�سناعات، �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف القطاع اال�ستثمار ال�سناعي، من عام 2012م وحتى تاريخه �

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة جمموعة عبد املح�سن احلكري لل�سياحة والتنمية، �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع الفنادق والرتفيه، من عام 2013م وحتى  �
تاريخه

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة احلمادي للتنمية واال�ستثمار، �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف جمال اإدارة وت�سغيل امل�ست�سفيات من عام 2013م وحتى تاريخه �

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة العبيكان للزجاج، �سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف قطاع �سناعة الزجاج من عام 2008م وحتى تاريخه �

خالد عبد الرحمن �سالح الراجحي

�سعودياجلن�سية

42 �سنة العمر 

ع�سو جمل�س االإدارة املن�سب

2007/05/06متاريخ التعيني

بكالوريو�س يف التمويل من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن بالظهران اململكة العربية ال�سعودية عام 1994ماملوؤهالت العلمية
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متدرب ثم موظف يف �سركة ات�س ا�س بي �سي، �سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف جمال اال�ست�سارات واملالية، من عام 1993 اإلى 1994م  �اخلربات العملية

الرئي�س التنفيذي ملوؤ�س�سة الراجحي للتجارة �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف قطاع ال�سناعة والتجارة، من عام 1994 اإلى 2005م �

ع�سو اللجنة التاأ�سي�سية ل�سركة دانة غاز �سركة م�ساهمة مدرجة يف �سوق املال باالإمارات العربية املتحدة تعمل يف جمال توزيع الغاز، من مار�س 2005م  �
اإلى �سبتمرب 2005م

ع�سو اللجنة التاأ�سي�سية لبنك البالد �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع البنوك، من عام 2000م اإلى 2005م �

رئي�س جمل�س اإدارة جممع مدار�س ال�سالم اخلا�سة باخلرب �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف قطاع التعليم، من 1998م وحتى تاريخه �املنا�سب احلالية

رئي�س جمل�س اإدارة م�ست�سفى فخري باخلرب �سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف قطاع ال�سحة، من عام 2005م حتى وتاريخه �

الرئي�س التنفيذي ملجموعة �سركة عبد الرحمن بن �سالح الراجحي و�سركائه �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف جمال ال�سناعة والتجارة، من 2005م  �
وحتى تاريخه

ع�سو جمل�س اإدارة بنك البالد �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع البنوك، من عام 2005م وحتى تاريخه �

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة تنامي العربية، �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف قطاع ال�سناعة والتجارة والبناء والت�سييد، االإمارات العربية املتحدة، من  �
عام 2006م وحتى تاريخه

رئي�س جمل�س اإدارة م�ست�سفى الرعاية ال�سحية )بروكري( �سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف القطاع ال�سحي، باخلرب، من عام 2008م وحتى تاريخه �

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة تكوين املتطورة لل�سناعات �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف جمال اال�ستثمار ال�سناعي، من عام 2010م وحتى تاريخه �

رئي�س جمل�س اإدارة �سركة االإ�سمنت ال�سعودية �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع االإ�سمنت، من عام 2013م وحتى تاريخه  �

وليد �سهيل عبد املح�سن ال�سعيبي

�سعودياجلن�سية

52 �سنة العمر 

ع�سو جمل�س االإدارة املن�سب

2007/05/06متاريخ التعيني

بكالوريو�س هند�سة من جامعة ري�س، هيو�سنت بوالية تك�سا�س الواليات املتحدة االأمريكية، عام 1984ماملوؤهالت العلمية

ماج�ستري هند�سة من جامعة ري�س، هيو�سنت بوالية تك�سا�س الواليات املتحدة االأمريكية، عام 1987م

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة م�ساريع التدفئة والتربيد �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف جمال ال�سناعة، من عام 1986م حتى 1989م �اخلربات العملية

م�ساعد اأمني �سندوق ثم حملل ائتمان يف بنك هيو�سنت الوطني تك�سا�س الواليات املتحدة االأمريكية من 1985م اإلى 1987م �

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة كالم تيليكوم �سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف قطاع االت�ساالت باملنامة مملكة البحرين من عام 2005م اإلى عام 2008م �

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة مكديرمت العربية �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف جمال اال�ست�سارات الهند�سية من عام 1989م اإلى 2011م   �
 

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة التطوير الكيميائي �سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف جمال �سناعة الكيماويات والبرتوكيماويات من عام 2007م وحتى تاريخه �املنا�سب احلالية

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة �سناعة ال�سباك ال�سعودية �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف قطاع ال�سناعة، من عام 2008م وحتى تاريخه �

وا�سف �سليم عبد الرحمن اجلب�سة

اأرديناجلن�سية

70 �سنة العمر 

ع�سو جمل�س االإدارة املن�سب

2007/05/06متاريخ التعيني

بكالوريو�س يف االقت�ساد من اجلامعة االأمريكية بالقاهرة جمهورية م�سر العربية عام 1967ماملوؤهالت العلمية
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موظف بعدة وظائف ب�سركة الكويت للتاأمني �سركة م�ساهمة عامة مدرجة ب�سوق املال الكويتي تعمل يف قطاع التاأمني، اآخر وظيفة بها امل�سئول عن فروع  �اخلربات العملية
ال�سركة بدولة االإمارات العربية املتحدة من 1967م اإلى 1973م

نائب املدير العام ثم املدير العام ب�سركة اأبوظبي الوطنية للتاأمني �سركة م�ساهمة عامة مدرجة ب�سوق املال بدولة االإمارات العربية املتحدة من عام 1973م  �
اإلى 1989م 

املوؤ�س�س واملالك ل�سركة ال�سرق االأو�سط لو�ساطة التاأمني وال�سركة العاملية للتاأمني البحري )�سركتني ذات م�سوؤولية حمدودة تعمالن يف قطاع التاأمني( عمان  �
اململكة االأردنية الها�سمية، من عام 1989م اإلى 1994م.

ع�سو جمل�س اإدارة ثم م�ست�سار ب�سركة ات�س �سي �سي للتاأمني �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع التاأمني هيو�سنت تك�سا�س الواليات املتحدة االأمريكية من  �
عام 1994م اإلى 1998م 

املوؤ�س�س واملدير التنفيذي وع�سو جمل�س االإدارة مبجموعة �سركات العاملية للتاأمينات العامة املحدودة، �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف قطاع التاأمني  �املنا�سب احلالية
واإعادة التامني، من 2001م اإلى تاريخه

 سكرتير مجلس اإلدارة 2   2   5

اأن�ض اإبراهيم ح�سني القحيز

�سعودياجلن�سية

32 �سنة العمر 

مدير الرقابة النظامية و�سكرتري جمل�س االإدارة املن�سب

2014/06/26متاريخ التعيني

بكالوريو�س اإدارة االأعمال من جامعة امللك عبد العزيز بجدة اململكة العربية ال�سعودية عام 2010ماملوؤهالت العلمية

دبلوم برجمة و�سيانة احلا�سب االآيل من جامعة امللك �سعود بالريا�س اململكة العربية ال�سعودية عام 2005م

�سكرتري حمرر اجلريدة االقت�سادية بال�سركة ال�سعودية لالأبحاث والن�سر �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع الن�سر والتوزيع، من عام 2005م اإلى 2009م  �اخلربات العملية

مدير مكتب الرئي�س التنفيذي ب�سركة الراجحي للتاأمني التعاوين �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع التاأمني، من عام 2009م اإلى 2011م  �

م�سئول االلتزام ب�سركة الراجحي للتاأمني التعاوين �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع التاأمني من عام 2011م اإلى 2013م  �

مدير الرقابة النظامية و�سكرتري جمل�س االإدارة ب�سركة والء من عام 2013م وحتى تاريخه �

 اإلدارة التنفيذية بالشركة  3   5

اإدارة  اإدارة تنفيذية يتمتع باخلربات واملوؤهالت واملهارات الالزمة الإدارة �سركة تعمل يف بيئة تناف�سية قوية، بكفاءة واقتدار وذلك يف اطار توجيهات جمل�س  ولل�سركة فريق 
ال�سركة، ووفق القواعد واالأنظمة ملوؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي، وهيئة ال�سوق املالية، وال�سوق املالية ال�سعودية )تداول(. ويحر�س اأع�ساء فريق االإدارة التنفيذية على اأداء املهام 

التنفيذية مبا يحقق اأهداف ال�سركة ويحمي م�ساحلها. 

 17 -جدول رقم )5-2(: اأع�ساء االإدارة العليا بال�سركة 

تاريخ التعينيالوظيفةاال�سم

2012/12/27مالرئي�س التنفيذيجون�سون �ساندابيال جي فارغي�س

2014/06/24منائب الرئي�س التنفيذي لل�سئون املالية واالإداريةفانيندرا كومار كري�سن�سوامي

2012/01/16منائب الرئي�س التنفيذي للمبيعات والت�سويق�سالح حممد اإبراهيم اجلرب

2011/10/22منائب الرئي�س التنفيذي لعمليات التاأمنيو�سيف فاروق منها�س حممد

2012/06/27ماملدقق الداخلي�سعود ها�سم حممد عثمان

2014/06/26ممدير �لرقابة و�الن�سباطاأن�س اإبراهيم ح�سني القحيز

امل�سدر : ال�سركة 
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جون�سون �ساندابيال جي فارغي�ض

هندياجلن�سية

52 �سنة العمر 

الرئي�س التنفيذي املن�سب

2012/12/27متاريخ التعيني

بكالوريو�س التجارة من جامعة كرياال مدينة تريفاندرام الهند عام 1985ماملوؤهالت العلمية

املدير املايل مبجموعة اأحمد بهمن موؤ�س�سة فردية تعمل يف ال�سناعة والت�سييد والبناء بدبي االإمارات العربية املتحدة، من عام 1997م اإلى 2003م  �اخلربات العملية

املراقب املايل االإقليمي جمموعة اأنابيب امل�ستقبل الدوحة �سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف قطاع ال�سناعة، بالدوحة دولة قطر، من عام 2003م اإلى 2007م  �

مدير ال�سئون املالية ثم الرئي�س التنفيذي ب�سركة والء )�سركة م�ساهمة( من عام 2007م حتى تاريخه �

ع�سو جلنة املراجعة ب�سركة جنم، �سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف جمال اأعمال خبري معاينة وتقدير اخل�سائر وت�سوية املطالبات التاأمينية، من عام 2013م  �
حتى تاريخه

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة نك�ست كري، �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة خمتلطة تعمل يف جمال ت�سوية املطالبات التاأمينية، من عام 2013م اإلى تاريخه �

فانيندرا كومار كري�سن�سوامي   

هندياجلن�سية

51 �سنة العمر 

 نائب الرئي�س التنفيذي لل�سوؤون املالية واالإدارية املن�سب

2014/06/24متاريخ التعيني

بكالوريو�س التجارة – جامعة بانقلور مبدينة بانقلور الهند 1984ماملوؤهالت العلمية

 زمالة املحا�سبني القانونيني – والية ديلوار الواليات املتحدة االأمريكية 2002م

زمالة املراجعة الداخلية االأمريكية -2002م

مدير ال�سئون املالية واالإدارية ب�سركة البحرينية الكويتية للتاأمني �سركة م�ساهمة عامة مدرجة �سوق املال الكويتي، من 1986م اإلى 2007م  �اخلربات العملية

املراقب املايل ب�سركة عقارات ال�سيف �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع املقاوالت والعقارات، مدرجة ب�سوق املال مبملكة البحرين من عام 2007م اإلى  �
2011م

املدير املايل ب�سركة والء �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع التاأمني، منذ عام 2011م ثم نائب الرئي�س لل�سوؤون املالية واالإدارية املكلف من 2014م حتى  �
تاريخه

�سالح حممد اإبراهيم اجلرب 

�سعودياجلن�سية

50 �سنة العمر 

نائب الرئي�س التنفيذي للمبيعات والت�سويق املن�سب

2012/01/16متاريخ التعيني

بكالوريو�س اإدارة االأعمال من جامعة �سياتل والية وا�سنطن – الواليات املتحدة االأمريكية عام 1986ماملوؤهالت العلمية

موظف بوحدة امل�ساريع اخلا�سة ب�سركة الكهرباء من 1987م اإلى 1990  �اخلربات العملية

مدير فرع ثم مدير الت�سويق واملبيعات ثم املدير التنفيذي ب�سركة التميمي واملزروع للتجارة من عام 1990م اإلى 2003م �

مدير تطوير االأعمال مب�سنع التميمي لالأ�سرطة الال�سقة من 2003م اإلى 2005م  �

مدير الت�سويق وال�سئون االإدارية ب�سركة التميمي ريد كاب من 2005م اإلى 2007م  �

مدير فرع املنطقة ال�سرقية ثم نائب الرئي�س للمبيعات والت�سويق ب�سركة والء من 2008م حتى تاريخه �
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و�سيف فاروق منها�ض حممد 

باك�ستايناجلن�سية

42 �سنة العمر 

نائب الرئي�س التنفيذي لعمليات التاأمنياملن�سب

2011/10/22متاريخ التعيني

بكالوريو�س التجارة من جامعة البنجاب – باك�ستان 1993ماملوؤهالت العلمية

ماج�ستري يف اإدارة االأعمال تخ�س�س ت�سويق من جامعة الهور -باك�ستان عام 1995م

ماج�ستري يف االإدارة من جامعة �سيدين – اأ�سرتاليا عام 1996م

متدرب ثم مدير فرع ب�سركة جوبيلي للتاأمني بباك�ستان من 1997م اإلى 2002م �اخلربات العملية

م�ساعد مدير ثم مدير فريق ب�سوق املال الباك�ستانية من 2002م اإلى 2004م �

مدير االكتتاب للتاأمني الهند�سي وتاأمني احلوادث ب�سركة والء من 2008م اإلى 2013م �

نائب الرئي�س التنفيذي لعمليات التاأمني ب�سركة والء من 2013م حتى تاريخه �

�سعود ها�سم حممد عثمان 

باك�ستايناجلن�سية

40 �سنة العمر 

املدقق الداخلي املن�سب

2012/06/27متاريخ التعيني

بكالوريو�س التجارة من جامعة كرات�سي – باك�ستان 1996ماملوؤهالت العلمية

زمالة املحا�سبني الباك�ستانيني – باك�ستان 2000م 

متدرب ثم م�ساعد مدير ب�سركة اأي اف فريج�سون ع�سو براي�س وتر هاو�س كوبر �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف جمال تقدمي اال�ست�سارات املالية  �اخلربات العملية
واملحا�سبية، بباك�ستان، من 1996م اإلى 2001م

مدقق ح�سابات، ثم مدير خدمات املخاطرة ب�سركة اير�سنت ويونغ �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف جمال تقدمي اال�ست�سارات املالية واملحا�سبية  �
بالريا�س اململكة العربية ال�سعودية، من عام 2001م اإلى 2006م

م�ست�سار مايل ب�سركة �سينريجيز موؤ�س�سة فردية تعمل يف تقدمي اال�ست�سارات املالية بباك�ستان، من عام 2007م اإلى 2010م �

املدقق الداخلي ب�سركة والء من 2010م حتى تاريخه �

اأن�ض اإبراهيم ح�سني القحيز

مدير الرقابة النظامية و�سكرتري جمل�س االإدارة. وردت �سريته الذاتية �سابقًا ك�سكرتري جمل�س االإدارةاملن�سب

 حوكمة الشركة  4   5

 تلتزم ال�سركة بتطبيق كافة االأحكام االإلزامية املت�سمنة يف الئحة حوكمة ال�سركات ال�سادرة من هيئة ال�سوق املالية باململكة ل�سمان احلماية الالزمة حلقوق حملة االأ�سهم 
االإلزامية( فاإن  االإر�سادية )غري  يتعلق باالأحكام  املالية ونتائج عملياتها. وفيما  ال�سركة  واأ�سحاب امل�سالح املختلفة من خالل تقدمي �سورة حقيقية ووا�سحة وعادلة الأحوال 

ال�سركة ملتزمة بتطبيقها ب�سكل كامل با�ستثناء ما تعكف ال�سركة على حتقيقها م�ستقباًل وهي:

18 -جدول رقم )5-3( اأحكام الئحة حوكمة ال�سركات غري املطبقة

اأ�سباب عدم التطبيقن�ض املادةاملادة

الثالثة

الرابعة/اأ

احلقوق العامة للم�ساهمني

يجب اأن يت�سمن النظام االأ�سا�س لل�سركة ولوائحها 
الداخلية االإجراءات واالحتياطات الالزمة ل�سمان 

ممار�سة جميع امل�ساهمني حلقوقهم النظامية

مل يت�سمن النظام االأ�سا�سي )اأ( حق امل�ساهمني يف احل�سول على ن�سيب من موجودات ال�سركة عند 
الت�سفية )ب( حق مراقبة اأعمال جمل�س االإدارة ورفع دعوى امل�سئولية على اأع�ساء املجل�س )ج( 

حق اال�ستف�سار وطلب معلومات مبا ال ي�سر مب�سالح ال�سركة وال يعار�س نظام ال�سوق املالية ولوائحه 
التنفيذية. 
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اأ�سباب عدم التطبيقن�ض املادةاملادة

يجب اإتباع اأ�سلوب الت�سويت الرتاكمي عند ال�ساد�سة/ب
الت�سويت الختيار اأع�ساء جمل�س االإدارة يف 

اجلمعية العامة.

طريقة الت�سويت على اختيار اأع�ساء جمل�س االإدارة مل حتدد يف النظام االأ�سا�سي وبالتايل فاإن جمل�س 
االإدارة اعتمد طريقة الت�سويت العادي ومل يقر طريقة الت�سويت الرتاكمي حتى االآن.

و�سع �سيا�سة مكتوبة تنظم العالقة مع اأ�سحاب العا�سرة /هـ/5
امل�سالح من اأجل حمايتهم وحفظ حقوقهم. ويجب 

اأن تغطي هذه ال�سيا�سة - بوجه خا�س – االآتي:

5( م�ساهمة ال�سركة االجتماعية.

حيث اأن طبيعة عمل التاأمني يف حد ذاته يعترب م�ساهمة اجتماعية يف حماية ثروات الفرد واملجتمع 
من االأخطار املمكنة، كما اأن ال�سركة ت�ساهم اجتماعيًا بتطبيق ن�سبة ال�سعودة املفرو�سة من اجلهات 

االإ�سرافية، مبا فيها توفري فر�س العمل للعن�سر الن�سائي، وكما اأن ال�سركة تتخذ �سيا�سة دعم وت�سجيع 
موظفيها من خالل برامج تدريب متنوعة ت�سمل امتحانات التاأهيل واللغة االإجنليزية وبرامج اأكادميية 

اأخرى. اإ�سافة اإلى اأن ال�سركة تعطي الفر�سة لذوي االحتياجات اخلا�سة للعمل لديها، وتتعاون مع 
اجلامعات واملعاهد يف جمال توفري فر�س لطالبها ال متام فرتة التطبيق املتطلبة لدى ال�سركة.

امل�سدر: ال�سركة

ويدرك جمل�س االإدارة باأن االإدارة والرقابة الفاعلة تعد من اأهم املوؤ�سرات لنجاح ال�سركة، وياأتي التزام ال�سركة بانتهاج اأف�سل ال�سبل واملعايري احلوكمة من خالل تطبيقها 
الإطار تنفيذي وا�سح لل�سفافية واالإف�ساح من اأجل التاأكد من اأن جمل�س االإدارة يعمل من اأجل حتقيق اأف�سل امل�سالح للم�ساهمني ويقدم �سورة حقيقية ووا�سحة وعادلة الأحوال 

ال�سركة املالية ونتائج عملياتها. 

كما اأنه قد مت اعتماد الئحة احلوكمة بال�سركة يف اجتماع اجلمعية العامة العادية املنعقد مبدينة اخلرب يف يوم االأحد يف تاريخ 1434/06/25هـ املوافق2013/05/05م. وقامت 
ال�سركة باعتماد �سيا�سة خا�سة بتنظيم تعار�س امل�سالح، باالإ�سافة اإلى �سيا�سة خا�سة مبعايري واإجراءات تعيني اأع�ساء جمل�س االإدارة و�سيا�سات واإجراءات مف�سلة لالإف�ساح.

لدى ال�سركة تق�سيم وا�سح للم�سوؤوليات بني الدور االإ�سرايف ملجل�س االإدارة واالإدارة التنفيذية لل�سركة ومت�سيًا مع اأف�سل ال�سبل واملعايري الدولية املعمول بها يف جمال احلوكمة فاإن 
جميع اأع�ساء جمل�س االإدارة من االأع�ساء امل�ستقلني غري التنفيذيني ما عدا ع�سو واحد.

لدى ال�سركة اأنظمة و�سوابط رقابة داخلية فعالة، كما اأن لديها جهاز مراجعة داخلية ي�سم اأفراد على قدر عال من املهنية واالحرتافية للقيام مبراجعات م�ستقلة لكافة اأق�سام 
ومهام �ل�سركة. و�سيق�م مر�جع� �حل�سابات �خلارجيني بتقدمي تقرير �سن�ي �إلى �ل�سركة وخطاب �إد�رة �سن�ي عن ن�ساط �ل�سركة، وفيما يلي ملخ�ض الإطار عمل ح�كمة �ل�سركة 

املطبق:

اجلمعية العامة للم�ساهمني: �سيتم اإبقاء امل�ساهمني على اطالع بكافة التطورات املهمة يف ال�سركة من خالل التوا�سل املكثف معهم وتقدمي تقارير دورية عن االإداء املايل 
لل�سركة ون�سر كافة االأخبار واملعلومات الهامة املتعلقة بال�سركة وعملياتها واأدائها با�ستخدام اأحدث و�سائل االت�سال ومن خالل ت�سجيع م�ساركة امل�ساهمني االأفراد يف االجتماع 

ال�سنوي للجمعية العامة مل�ساهمي ال�سركة. اجلدير بالذكر اأن ال�سركة قد عقدت اجتماع للجمعية العامة بتاريخ 2014/04/30م.

جمل�ض االإدارة: يتولى جمل�س االإدارة امل�سوؤولية التامة عن ت�سيري ال�سركة من اأجل توفري القيادة واملحافظة على نظام الرقابة الداخلية حتى تتم حماية م�سالح م�ساهمي ال�سركة 
وقد مت ت�سكيل جمل�س االإدارة للدورة الثالثة بتاريخ 1434/06/25هـ.

تقدمي املعلومات املالية واملعلومات االأخرى: جمل�س االإدارة م�سئول عن تزويد امل�ساهمني ب�سورة واقعية وعادلة عن اأداء ال�سركة املايل. باالإ�سافة كما توجد اآلية ل�سمان �سال�سة 
ان�سياب كافة املعلومات ذات العالقة اإلى جمل�س االإدارة بالكيفية التي متكنه من القيام بواجباته بفعالية تامة.

جلان جمل�ض االإدارة: لدى جمل�س االإدارة جلانًا مت ت�سكيلها لتمكينه من اأداء مهامه ب�سكل اأف�سل واأكرث كفاءة ويتقيد املجل�س يف ت�سكيل هذه اللجان ما تقت�سيه الئحة حوكمة 
ال�سركات واالأنظمة والتعليمات ذات العالقة.

 لجان مجلس اإلدارة 5   5

ينبثق عن جمل�س االإدارة عدد من اللجان الفرعية هي: اللجنة التنفيذية، وجلنة املراجعة، وجلنة الرت�سيحات واملكافئات، وجلنة اال�ستثمار، تقوم هذه اللجان مب�ساعدة وتقدمي 
الدعم الالزم ملجل�س االإدارة يف متابعة ومراجعة ن�ساطات ال�سركة وتزويد اإدارة ال�سركة باالإر�ساد والتوجيه الالزم، وتنعقد هذه اللجان يف اجتماعات اأكرث انتظامًا من املجل�س 

بكامل اأع�سائه وترفع تقاريرها ملجل�س االإدارة. 

 اللجنة التنفيذية 1   5   5

اأهداف  وحتديد  باقرتاح  تقوم  كما  التنفيذي  الرئي�س  مع  بالتن�سيق  االإدارة  جمل�س  قرارات  تنفيذ  ذلك  يف  مبا  ال�سركة  الأعمال  اليومية  االإدارة  مهام  التنفيذية  اللجنة  تتولى 
وا�سرتاتيجية املجل�س واالإ�سراف على �سري العمليات وتطور اأعمال امل�ساريع وهي خمولة من قبل جمل�س االإدارة بكافة �سالحياته التي من املمكن تفوي�سها لها لتوؤدي مهامها وفقًا 

لعقد تاأ�سي�س ال�سركة ونظامها االأ�سا�سي والقوانني واالأنظمة ذات العالقة.

ومتار�س اللجنة التنفيذية ال�سالحيات التي فو�ست بها على النحو الذي يتما�سى مع ال�سيا�سات واالإجراءات العامة لل�سركة واأية قرارات اأو توجيهات حمددة يفر�سها جمل�س 
االإدارة، وتقوم اللجنة التنفيذية بتقدمي تقارير دورية ملجل�س االإدارة حول املهام املناطة بها وممار�ستها لهذه ال�سالحيات املفو�سة وتتاألف اللجنة التنفيذية من االأع�ساء التالية 

اأ�سماوؤهم:
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 19 - جدول رقم )5-4(: اأع�ساء اللجنة التنفيذية 

ال�سفةاال�سم 

الرئي�سعبد اهلل حممد عبد اهلل العثمان 

ع�سووا�سف �سليم عبد الرحمن اجلب�سة

ع�سووليد �سهيل عبد املح�سن ال�سعيبي

ع�سوخالد عبد الرحمن �سالح الراجحي

امل�سدر : ال�سركة 

الرجاء مراجعة الق�سم )5-2-1( ملخ�س ال�سري الذاتية الأع�ساء جمل�س االإدارة، لتفا�سيل ال�سري الذاتية الأع�ساء اللجنة التنفيذية.

 لجنة المراجعة  2   5   5

تتمثل الوظيفة االأ�سا�سية للجنة املراجعة يف م�ساعدة جمل�س االإدارة يف القيام مبهامه االإ�سراقية بكفاءة وفعالية وب�سفة خا�سة تعترب اللجنة م�سوؤولة عن �سالمة وكمال القوائم 
املالية و�سيا�سات واإجراءات الرقابة الداخلية والعالقة مع املحا�سبني القانونيني. وتتاألف جلنة املراجعة املعينة من قبل جمل�س االإدارة من ثالثة اأع�ساء واحد منهم على االأقل 
االإدارة يف كل �سنة، بدرا�سة تو�سياتها، وتقييم نظام عملها و�سالحياتها. وتتمثل م�سوؤوليات جلنة  املالية واملحا�سبية ويقوم جمل�س  االأمور  متخ�س�س لديه خلفية وخربة يف 

املراجعة يف ما يلي:

القيام بدرا�سة نظام الرقابة الداخلية يف ال�سركة وو�سع تقرير مكتوب عن راأيها وتو�سياتها بهذا ال�ساأن. �
القيام بدرا�سة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ االإجراءات الت�سحيحية للملحوظات الواردة فيها. �
القيام بالتو�سية ملجل�س االإدارة بتعيني املحا�سبني القانونيني وعزلهم وحتديد اأتعابهم ويراعي عند التو�سية بالتعيني التاأكد من ا�ستقالليتهم.  �
القيام باالإ�سراف على اإدارة املراجعة الداخلية يف ال�سركة من اأجل التحقق من مدى فاعليتها يف تنفيذ االأعمال واملهمات التي حددها لها جمل�س االإدارة. �
القيام مبتابعة اأعمال املحا�سبني القانونيني واعتماد اأي عمل خارج نطاق اأعمال املراجعة التي يكلفون بها اأثناء قيامهم باأعمال املراجعة. �
القيام بدرا�سة خطة املراجعة مع املحا�سب القانوين واإبداء ملحوظاتها عليها. �
القيام بدرا�سة ملحوظات املحا�سب القانوين على القوائم املالية ومتابعة ما مت يف �ساأنها. �
القيام بدرا�سة القوائم املالية االأولية وال�سنوية قبل عر�سها على جمل�س االإدارة واإبداء الراأي والتو�سية يف ب�ساأنها.  �
القيام بدرا�سة ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة واإبداء الراأي والتو�سية ملج�س االإدارة ب�ساأنها. �

تتاألف جلنة املراجعة من االأع�ساء التالية اأ�سماوؤهم:

 20 - جدول رقم )5-5(: اأع�ساء جلنة املراجعة 

ال�سفةاال�سم 

الرئي�سد. �سليمان عبد العزيز �سالح التويجري

ع�سود. رائد عبداهلل اإبراهيم احلقيل

ع�سووليد حممد اأحمد العثيمني

امل�سدر : ال�سركة 

الرجاء مراجعة الق�سم )5-2-1( ملخ�س ال�سري الذاتية الأع�ساء جمل�س االإدارة، لتفا�سيل ال�سرية الذاتية للدكتور/ �سليمان عبد العزيز �سالح التويجري.

د� رائد عبد اهلل اإبراهيم احلقيل 

�سعودياجلن�سية

50 �سنة العمر 

ع�سو جلنة املراجعة املن�سب

بكالوريو�س االإدارة ال�سناعية من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن بالظهران اململكة العربية ال�سعودية، عام 1987ماملوؤهالت العلمية

درجة املاج�ستري يف اإدارة االأعمال، من جامعة دينفر، والية كولورادو، الواليات املتحدة االأمريكية، عام 1990م

درجة الدكتوراه يف اإدارة االأعمال من جامعة جورج وا�سنطن، وا�سنطن دي �سي الواليات املتحدة االأمريكية، عام 1999م
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م�ساعد حما�سر ثم موجه بكلية العلوم االإدارية جامعة امللك �سعود بالريا�س اململكة العربية ال�سعودية من عام 1987م اإلى 1991م �اخلربات العملية

م�ست�سار ب�سركة تقنية التكيف والتربيد بالريا�س اململكة العربية ال�سعودية، من عام 1999م اإلى 2002م �

م�ست�سار اأول ب�سركة توربني �سريف�س بالريا�س اململكة العربية ال�سعودية، من عام 2003م اإلى 2007م �

نائب تنفيذي للرئي�س بال�سركة الوطنية لالإنتاج الثالثي للطاقة )�سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف جمال اإنتاج الطاقة(، وع�سو جمل�س اإدارتها ورئي�س جلنة  �املنا�سب احلالية
اال�ستثمار، وع�سو اللجنة التنفيذية من عام 2007م حتى تاريخه.

وليد حممد اأحمد العثيمني

�سعودياجلن�سية

49 �سنة العمر 

ع�سو جلنة املراجعة املن�سب

بكالوريو�س االإدارة ال�سناعية من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن بالظهران اململكة العربية ال�سعودية، عام 1988ماملوؤهالت العلمية

حما�سب ثم �سابط تكاليف ثم مدير اإدارة املوازنة والتكاليف بال�سركة ال�سرقية للبرتوكيماويات )�سركة تابعة ل�سابك( من عام 1989م اإلى 1993م. �اخلربات العملية

املدير املايل ثم مدير ال�سئون املالية واالإدارية بامل�سنع ال�سعودي الأ�سطوانات الغاز، �سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف اإنتاج اأ�سطوانات الغاز، من عام 1993م  �
اإلى 2001م 

نائب املدير العام بامل�سنع ال�سعودي الأ�سطوانات الغاز، �سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف اإنتاج اأ�سطوانات الغاز، من عام 2001م اإلى تاريخه  �املنا�سب احلالية

 جلنة الرت�سيحات واملكافاآت 

تعترب جلنة الرت�سيحات واملكافاآت من اللجان التي توؤ�س�س مل�ستقبل ال�سركة فهي تعني ببناء العن�سر الب�سري واحلفاظ عليه واإعداد اخلطط اال�سرتاتيجية لرفع اأداء ال�سركة 
ومتكينها من امتالك مفاتيح النجاح وتهتم بالتطوير االإداري وبرامج التعاقب الوظيفي كما ت�ساعد يف ا�ستقطاب املواهب القيادية. تعمل اللجنة وفقًا للنظام الذي يتم اإقراره 
من قبل جمل�س االإدارة ويتم تعيني رئي�س جلنة الرت�سيحات واملكافاآت واأع�ساءها االأخرين من قبل جمل�س االإدارة. يقوم جمل�س االإدارة مبراجعة ودرا�سة تو�سيات اللجنة ب�ساأن 

الرت�سيحات واملكافاآت كما يقوم مبراجعة وتقييم نظام عمل اللجنة �سنويًا. ومن بني امل�سوؤوليات التي �ست�سطلع بها جلنة الرت�سيحات واملكافاآت ما يلي:

التو�سية ملجل�س االإدارة بالرت�سيح لع�سوية املجل�س وفقًا لل�سيا�سات واملعايري املعتمدة مع مراعاة عدم تر�سيح اأي �سخ�س �سبق اإدانته بجرمية خملة لل�سرف واالأمانة. �
املراجعة ال�سنوية لالحتياجات املطلوبة من املهارات املنا�سبة لع�سوية جمل�س االإدارة واإعداد و�سف للقدرات واملوؤهالت املطلوبة لع�سوية جمل�س االإدارة مبا يف ذلك  �

حتديد الوقت الذي يلزم اأن يخ�س�سه الع�سو الأعمال جمل�س االإدارة. 
مراجعة هيكل جمل�س االإدارة ورفع التو�سيات يف �ساأن التغيريات التي ميكن اإجراءاها.  �
حتديد جوانب ال�سعف والقوة يف جمل�س االإدارة، واقرتاح معاجلتها مبا يتفق مع م�سلحة ال�سركة.  �
التاأكد ب�سكل �سنوي من ا�ستقاللية االأع�ساء امل�ستقلني وعدم وجود اأي تعار�س م�سالح اإذا كان الع�سو ي�سغل ع�سوية جمل�س اإدارة �سركة اأخرى. �
و�سع �سيا�سات وا�سحة لتعوي�سات ومكافاآت اأع�ساء جمل�س االإدارة وكبار التنفيذيني ويراعي عند و�سع تلك ال�سيا�سات ا�ستخدام معايري ترتبط باالإداء. �

تتاألف جلنة الرت�سيحات واملكافاآت من التالية اأ�سماوؤهم:

 21 - جدول رقم )5-6(: اأع�ساء جلنة الرت�سيحات واملكافاآت

ال�سفةاال�سم 

الرئي�س�سليمان عبداهلل حمد القا�سي

ع�سوعبدالعزيز �سالح عبد اهلل الربدي

ع�سووليد حممد عبد اهلل اجلعفري

ع�سوجميل عبداهلل عبد العزيز امللحم

امل�سدر : ال�سركة 

الرجاء مراجعة الق�سم )5-2-1( ملخ�س ال�سري الذاتية الأع�ساء جمل�س االإدارة، لتفا�سيل ال�سري الذاتية الأع�ساء جلنة الرت�سيحات واملكافاآت.

 لجنة االستثمار  3   5   5

تتولى جلنة اال�ستثمار مهام �سياغة �سيا�سات ا�ستثمار اأموال ال�سركة ور�سمها ومراقبة اال�سرتاتيجية اال�ستثمارية لها وتقييم اأدائها واتخاذ ما يلزم من اإجراءات يف هذا ال�ساأن، 
ودرا�سة البدائل اال�ستثمارية املنا�سبة، ويتم تكوينها من بني اأع�ساء جمل�س االإدارة بناء على تو�سية جلنة الرت�سيحات واملكافاآت. وتتاألف جلنة اال�ستثمار من ثالثة اأع�ساء على 
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االأقل. ويكون الرئي�س التنفيذي واملدير املايل التنفيذي ع�سوين �سرفيني غري م�سوتني فيها. وجتتمع اللجنة مرتني يف ال�سنة على االأقل، وتبداأ مدة ع�سوية اأع�ساء جلنة اال�ستثمار 
من تاريخ اختيار اأع�سائها من قبل جمل�س االإدارة ومتتد حتى تاريخ انتهاء فرتة جمل�س االإدارة الذي قام بتعيينها. وتتاألف جلنة اال�ستثمار من االأع�ساء التالية اأ�سماوؤهم:

 22 - جدول رقم )5-7(: اأع�ساء جلنة اال�ستثمار

ال�سفةاال�سم 

الرئي�سخالد عبد الرحمن �سالح الراجحي

ع�سوعبدالعزيز �سالح عبد اهلل الربدي

ع�سووليد حممد عبد اهلل اجلعفري

ع�سوح�سان ع�سام حممد قباين

 امل�سدر : ال�سركة 

الرجاء مراجعة الق�سم )5-2-1( ملخ�س ال�سري الذاتية الأع�ساء جمل�س االإدارة، لتفا�سيل ال�سري الذاتية الأع�ساء جلنة اال�ستثمار.

 تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذين 2   5

االإدارة متهيدًا العتمادها  ورفعها ملجل�س  لل�سركة  االأ�سا�سي  النظام  اإلى  ا�ستنادًا  واملكافاآت  الرت�سيحات  بوا�سطة جلنة  االإدارة  اأع�ساء جمل�س  ومكافاآت  تعوي�سات  اقرتاح  يتم 
من اجلمعية العامة العادية مل�ساهمي ال�سركة ووفقًا للقرارات والتعليمات الر�سمية ال�سادرة بهذا اخل�سو�س وذلك يف حدود ن�سو�س اأنظمة ولوائح ال�سركات ولوائح التاأمني 

واالأنظمة واللوائح املكملة لها ذات العالقة. 

الرئي�س  ونائب  التنفيذي  الرئي�س  التنفيذين )مبا فيهم  والبدالت خلم�سة من كبار  والرواتب ومكافاآت  االإدارة،  والبدالت الأع�ساء جمل�س  املكافاآت  يلي جدول الإجمايل  يف ما 
التنفيذي لل�سئون املالية( لل�سنوات 2011م، و2012م، و2013م:

23 -جدول رقم )5-8( تعوي�سات ومكافاآت اأع�ساء جمل�ض االإدارة وكبار التنفيذيني

2013م2012م2011مماليني الرياالت

0.2780.4470.524اأع�ساء جمل�س االإدارة

2.733.3كبار التنفيذيني

امل�سدر: ال�سركة

 تضارب المصالح  2   5

ا�ستنادًا على املادة )69( من نظام ال�سركات، واملادة )18( من الئحة حوكمة ال�سركات، فاإنه ال يجوز لع�سو جمل�س االإدارة بغري ترخي�س من اجلمعية العامة يجدد كل �سنة باأن 
تكون له اأي م�سلحة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة يف االأعمال والعقود التي تتم حل�ساب ال�سركة، وي�ستثنى من ذلك االأعمال التي تتم بطريق املناف�سة العامة اإذا كان ع�سو جمل�س 
االإدارة �ساحب العر�س االأف�سل. وعلى ع�سو جمل�س االإدارة اأن يبلغ املجل�س مبا له من م�سلحة �سخ�سية يف االأعمال والعقود التي تتم حل�ساب ال�سركة ويثبت هذا التبليغ يف 
حم�سر االجتماع وال يجوز للع�سو ذي امل�سلحة اال�سرتاك يف الت�سويت على القرار الذي ي�سدر يف هذا ال�ساأن. ويبلغ رئي�س جمل�س االإدارة اجلمعية العامة عن انعقادها عن 

االأعمال والعقود التي يكون الأحد اأع�ساء جمل�س االإدارة م�سلحة �سخ�سية فيها ويرفق بهذا التبليغ تقريرًا خا�سًا من املحا�سب القانوين.

وا�ستنادًا على املادة )70( من نظام ال�سركات واملادة )18- ب( من الئحة حوكمة ال�سركات، ال يجوز لع�سو جمل�س االإدارة بغري ترخي�س من اجلمعية العامة يجدد كل �سنة اأن 
ي�سرتك يف �أي عمل من �ساأنه مناف�سة �ل�سركة �أو �أن يتجر يف �أحد فروع �لن�ساط �لذي تز�وله و�إال كان لل�سركة �أن تطالبه بالتع�ي�ض �أو تعترب �لعمليات �لتي با�سرها حل�سابه �خلا�ض 
قد اأجريت حل�سابها، وا�ستنادًا على املادة )71( من نظام ال�سركات واملادة )18- ج( من الئحة حوكمة ال�سركات ال يجوز لل�سركة اأن تقدم قر�سًا نقديًا من اأي نوع الأع�ساء جمل�س 

اإدارتها اأو اأن ت�سمن اأي قر�س يعقده واحد منهم مع الغري.

كما ال يجوز اأن يقوم رئي�س جمل�س االإدارة واأع�ساء جمل�س االإدارة بالت�سويت على اأي قرارات تتعلق باأجورهم وخم�س�ساتهم.

وعليه، فاإن ال�سركة توؤكد وجمل�س اإدارتها واأفراد اإدارتها التنفيذية العليا االلتزام التام باأحكام املادة )69( واملادة )70( واملادة )71( من نظام ال�سركات وكذلك املادة )18( 
من الئحة حوكمة ال�سركات. 

 عقود خدمات كبار المديرين التنفيذيين  2   5

لقد �أبرم بع�ض �أفر�د �الإد�رة �لعليا وكبار �لتنفيذيني عق�د خدمة حمددة �ملدة مع �ل�سركة تت�سمن �سروط ت�ظيفهم وخم�س�ساتهم. ومت �إدر�ج ملخ�ض لهذه �لعق�د �أدناه، �إال �أنه 
ال توجد اأي عقود موقعة مع اأع�ساء جمل�س االإدارة حيث اأن ذلك ال ينطبق يف حالتهم.
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24 -جدول رقم )5-9( ملخ�ض عقود خدمات كبار التنفيذيني 

مكافاأةمدة العقدتاريخ بداية العقداملن�سباال�سم

جون�سون �ساندابيال جي 
فارغي�س

راتب �سهري، وبدل �سكن، وبدل موا�سالت اأو و�سيلة نقل من امل�سكن اإلى �سنتني2012/12/26مالرئي�س التنفيذي
مكان العمل، والرعاية الطبية للموظف وزوجته واأوالده

فانيندرا كومار 
كري�سن�سوامي

نائب الرئي�س التنفيذي 
لل�سئون املالية واالإدارية

راتب �سهري، وبدل �سكن، وبدل موا�سالت اأو و�سيلة نقل من امل�سكن اإلى �سنتني2014/06/26م
مكان العمل، والرعاية الطبية للموظف وزوجته واأوالده

�سالح حممد اإبراهيم 
اجلرب

نائب الرئي�س التنفيذي 
للمبيعات والت�سويق

راتب �سهري وبدل �سكن وبدل موا�سالت والرعاية الطبية للموظف وزوجته �سنة2014/02/26م
واأوالده

و�سيف فاروق منها�س 
حممد

نائب الرئي�س التنفيذي 
لعمليات التاأمني

راتب �سهري، وبدل �سكن، وبدل موا�سالت اأو و�سيلة نقل من امل�سكن اإلى �سنتني2013/10/21م
مكان العمل، والرعاية الطبية للموظف وزوجته واأوالده

راتب �سهري، وبدل �سكن، وبدل موا�سالت اأو و�سيلة نقل من امل�سكن اإلى �سنتني2014/06/26ماملدقق الداخلي�سعود ها�سم حممد عثمان
مكان العمل، والرعاية الطبية للموظف وزوجته واأوالده

راتب �سهري، وبدل �سكن، وبدل موا�سالت اأو و�سيلة نقل من امل�سكن اإلى �سنتني2014/06/26ممدير �لرقابة و�الن�سباطاأن�س اإبراهيم ح�سني القحيز
مكان العمل، والرعاية الطبية للموظف وزوجته واأوالده

امل�سدر: ال�سركة

اإلى نظام العمل ال�سعودي و�سوف يتم حل املنازعات النا�سئة عنها عن طريق اجلهات الق�سائية ال�سعودية املخت�سة. كما يتم جتديد هذه االتفاقيات  تخ�سع هذه االتفاقيات 
باتفاق الطرفني.

 إقرارات عن اإلفالس والمصالح المباشرة ألعضاء مجلس اإلدارة والمدراء التنفيذيين 2   5

يقر اأع�ساء جمل�س االإدارة والرئي�س التنفيذي واملدير املايل و�سكرتري جمل�س االإدارة وموظفو االإدارة العليا مبا يلي:

اأنه مل يتم االإعالن عن اإفال�س اأي ع�سو من اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة اأو اأي من اأع�ساء االإدارة العليا لل�سركة اأو �سكرتري جمل�س االإدارة. �
اأنه مل يتم االإعالن عن اأي اإع�سار يف ال�سنوات اخلم�س ال�سابقة ل�سركة كان اأٍي من اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة اأو اأي من اأع�ساء االإدارة العليا لل�سركة اأو �سكرتري  �

جمل�س االإدارة معينًا من قبل ال�سركة املع�سرة يف من�سب اإداري اأو اإ�سرايف فيها.
اأنه ال يوجد الأي من اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة اأو اأي من اأع�ساء االإدارة العليا لل�سركة اأو �سكرتري جمل�س االإدارة اأو اأي من اأقربائهم م�سلحة مبا�سرة اأو غري  �

مبا�سرة يف اأ�سهم ال�سركة با�ستثناء ما ورد ذكره يف الق�سم رقم 5-2 »الهيكل التنظيمي-جمل�س االإدارة« من هذه الن�سرة.
مل تقم ال�سركة يف ال�سابق باإ�سدار اأي اأدوات دين ومل ت�سرح باإ�سدار مثل هذه االأدوات. �
با�ستثناء ما هو وارد يف الق�سم رقم 7 »الر�سملة واملديونية« من هذه الن�سرة، فاإنه لي�س على ال�سركة اأي التزامات حمتملة كما ال توجد على ال�سركة اأي مديونيات  �

اأو رهونات اأو �سمانات لتاريخه.

 األقسام اإلدارية بالشركة  10   5

لل�سركة عدد من االإدارات واالأق�سام التي تدعم عملياتها التاأمينية، وفيما يلي �سرح ملهام االإدارات الرئي�سية بال�سركة.

اإلدارة المالية:

التاأكد من �سالمة ودقة املعلومات وال�سجالت املالية لل�سركة. �
تطوير ومراجعة ال�سيا�سات واالإجراءات املحا�سبية واملالية. �
اإعداد امليزانيات التقديرية ال�سنوية، والقوائم املالية لل�سركة )ربع �سنوي، ون�سف �سنوي، و�سنوي( والتقارير واالإح�سائيات االإدارية. �
تقدمي معلومات االلتزام باملعايري املحا�سبية املعتمدة من قبل ال�سركة. �
اإدارة التدفقات النقدية لل�سركة على اأ�س�س اأ�سبوعية و�سهرية وربع �سنوية ون�سف �سنوية و�سنوية. �
التن�سيق مع املراجع اخلارجي فيما يخ�س عملية اإعداد القوائم واملراجعة املالية. �
االإ�سراف على ا�ستثمارات ال�سركة باإتباع ا�سرتاتيجية ا�ستثمار تت�سم باملحافظة من اأجل احلفاظ على هوام�س مالءة مالية قوية وحلماية م�سالح كافة امل�ساهمني  �

ح�سب ما ن�ست عليه اأنظمة ولوائح موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وتطوير ومراجعة ال�سيا�سات املحا�سبية واملالية.
توجيه واإدارة التخطيط املايل لل�سركة. �
االإعداد والتطبيق املنا�سب لنظام فعال لتوزيع التكاليف. �
االإ�سراف على تطبيق اال�سرتاتيجية اال�ستثمارية املعدة من قبل جلنة اال�ستثمار و�سياغة ال�سيا�سة اال�ستثمارية. �
مراقبة اأداء مديري االأ�سول واأداء املحافظ اال�ستثمارية. �
اإجراء االت�ساالت الالزمة بخ�سو�س الزكاة / ال�سريبة واإدارة مزودي اخلدمات املالية اخلارجيني. �
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ومن املعلوم اأن اأنظمة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ت�سمح باإ�سناد وظيفة مدير اال�ستثمار اإلى اأي جهة خارجية مرخ�س لها من هيئة �سوق املال للعمل يف هذا املجال، عالوة 
على ذلك فاإن املبادئ التوجيهية لال�ستثمار املحددة من قبل موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي متحفظة واخلروج عنها يعترب خمالفة مما يحد من املخاطر املتعلقة باملحفظة 

اال�ستثمارية واالإخفاق يف اإدارتها. 

إدارة الموارد البشرية

و�سع خطط التوظيف ال�سنوية بالتن�سيق مع اأق�سام االإدارات املعنية. �
ا�ستقطاب موظفني موؤهلني ذوي خربة يف جمال التاأمني. �
اإعداد الو�سف الوظيفي جلميع فئات العمل ومراجعتها ب�سكل دوري. �
اإن�ساء قنوات لالت�ساالت الداخلي ورفع التقارير وفقًا للهيكل التنظيمي لل�سركة. �
�إجر�ء عمليات �لتقييم �لدوري للأد�ء عن طريق روؤ�ساء �الإد�ر�ت ومعاجلة نقاط �سعف �مل�ظفني. �
�سمان االمتثال ال�سارم لقوانني العمل املعمول بها واالإجراءات الداخلية لل�سركة. �
حتديد �سلم الرواتب والبدالت واحلوافز. �
التاأكد من توفري الدعم االإداري الالزم لالأق�سام ذات ال�سلة. �

إدارة عمليات التأمين )االكتتابات والمطالبات(

تقوم اإدارة العمليات باإدارة �سوؤون االكتتاب التاأميني ب�سقيه العام والطبي، وذلك باإعداد �سيا�سات واإجراءات االكتتاب وكذلك تقوم مبراجعة طلبات التاأمني للتحقق من درجة 
املخاطرة املرتبطة بالطلب وحتديد قبوله اأو رف�سه، كما تقوم اأي�سًا بدار�سة املطالبات املحتملة ومراجعة �سجالت ال�سركة للتحقق من االلتزام ب�سيا�سات واإجراءات االكتتاب 

املعتمدة، اإ�سافة اإلى ت�سوية املطالبات �سواء كانت العامة اأو الطبية. وفيما يلي اأهم م�سوؤوليات هذه االإدارة:

و�سع �سيا�سات واإجراءات اكتتاب التاأمني. �
حتديد �أق�ساط �لتاأمني �ملختلفة مب�ساعدة �خلبري �الكت��ري. �
تقدير وح�ساب املخاطر املرتبطة بكل منتج تاأميني. �
اإعداد اأنظمة التقييم املنا�سبة ملختلف قواعد البيانات. �
مناق�سة العقود مع العمالء و�سياغتها. �
حتليل البيانات لتقدير معدل املطالبات امل�ستقبلية. �
تقدير حجم املخاطر املمكن قبلوها لتغطيتها. �
و�سع وتطبيق االأ�س�س العامة لعمليات التاأمني املتكرر. �
حتليل ومراقبة املحفظة التاأمينية. �
التوا�سل مع اجلهات النظامية والر�سمية فيما يخ�س عمليات التاأمني. �
التدريب الالزم الأخ�سائي االكتتاب التاأميني. �

اإدارة  عملية  ثالث  يتولى طرف  الطبية،  املطالبات  ق�سم  ويف  لعمالئها.  ومر�سية  قيمة  وتقدمي خدمات  املطالبات  اإدارة  عملية  لتح�سني  امل�ستمر عن طرق  بالبحث  والء  تقوم 
املطالبات وذلك لتح�سني جودة خدمة العمالء وتطوير االإنتاجية والفعالية واالأداء. وعادة تكون املطالبات الطبية �سغرية يف القيمة كثرية العدد، اأكرث مما عليه يف اأي نوع اأخر 

من املطالبات مما يجعل اال�ستعانة بطرف ثالث الإدارتها خيارًا فعااًل، نظرًا الأنه يقوم مبراجعة املطالبات الطبية وتدقيقها واملوافقة عليها.

اأما املطالبات اخلا�سة باأنواع التاأمني االأخرى فاأن والء ت�ستعني مبكاتب ا�ست�سارية عاملية وحملية لتقييم اخل�سائر قبل التعوي�س عنها يف احلاالت التي ت�ستلزم ذلك. واإال فاإن اإدارة 
املطالبات داخل والء تقوم باتخاذ اخلطوات الالزمة للتعوي�س عن اخل�سائر ح�سب وثيقة التاأمني املربمة مع العميل املت�سرر.

إدارة إعادة التأمين

تقوم �سركات التاأمني عادة بالتعاقد مع �سركات اإعادة تاأمني كجزء من م�سوؤولياتها الإدارة جمموعة من املخاطر ل�سالح حملة الوثائق وامل�ستثمرين. اإن اال�ستخدام االأ�سا�سي 
الإعادة التاأمني هو ال�سماح لل�سركة بالتغطية ملخاطر اكرب من حجمها، وحماية نف�سها �سد اخل�سائر الكبرية، مما يتيح لها تقدمي حدود تغطية وحماية حلملة الوثائق اأكرث مما 
قد ي�سمح راأ�سمال ال�سركة نف�سها. وتقوم والء مب�ساركة املخاطر مع �سركات التاأمني االأخرى للحد من اخل�سائر الناجتة عن التعوي�سات امل�سروفة مقابل املطالبات املتكبدة. واإن 
فريق والء ذو اخلربة يقوم بتحليل املخاطر واالأرباح ويقوم بزيارة ال�سركات لتقييم الو�سع املايل وخماطر االئتمان واالأن�سطة. اإن اتفاقيات التاأمني ال تتم مع �سركة اإعادة تاأمني 

واحدة بل مع اأكرث من معيد تاأمني لتوزيع املخاطر، ويف ما يلي اأهم امل�سوؤوليات واملهام:

القيام بتحليل اأو�ساع �سركات اأعادة التاأمني وت�سنيفها. �
التعاقد واإنهاء التعاقد مع معيدي التاأمني. �
احل�سول على اأ�سعار منا�سبة مقابل خدمات اإعادة التاأمني. �

إدارة تقنية المعلومات

تتلخ�س مهام وم�سوؤوليات اأفراد اإدارة تقنية املعلومات يف االآتي: 

االإ�سراف على �سيانة وتطوير اأنظمة تقنية املعلومات. �
اإدارة واأر�سفة املعلومات والبيانات التي تخ�س اأعمال ال�سركة. �
و�سع ال�سيا�سيات واالإجراءات االأمنية حلماية نظم املعلومات وتقنيتها. �
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و�سع اأنظمة داخلية للتحكم با�ستخدام احلا�سب االأيل وال�سبكات. �
اإمداد كافة اإدارات وفروع ال�سركة بالبيانات املطلوبة. �
و�سع �سوابط اال�ستخدام للحا�سب االأيل وبراجمه. �
مراقبة الن�ساطات التقنية للعمليات واملطالبات و�سكاوى العمالء مبا يحقق ويحافظ على معدالت ت�سغيلية مطلوبة. �
�سمان تقدمي خدمات عالية اجلودة للعمالء لتحقيق اأهداف ال�سركة. �
تقدمي امل�ساندة يف جماالت اإدارة تقنية املعلومات، واإدارة نظم املعلومات، والبنية التحتية لتقنية املعلومات، وال�سبكات، واالإر�سال الهاتفي، واأ�سول تقنية املعلومات،  �

وخدمات امل�ستخدم امل�ساندة على االإنرتنت.

إدارة الرقابة النظامية واالنضباط

تعترب �إد�رة �لرقابة �لنظامية و�الن�سباط �إد�رة م�ستقلة بال�سركة وترفع تقاريرها �إلى �لرئي�ض �لتنفيذي مبا�سرة، وتن�سق مع جلنة �ملر�جعة، وتتمثل مهامها يف �الآتي: 

اإعداد �سيا�سات ولوائح املطابقة وااللتزام وتنفيذها بح�سب مبادئ ال�سركة. �
التاأكد من تطبيق وااللتزام باالأنظمة واللوائح واملعايري املفرو�سة من قبل اجلهات النظامية مثل موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وهيئة ال�سوق املالية وكافة القوانني  �

ال�سارية يف اململكة العربية ال�سعودية.
ت�سحيح اأو�ساع االلتزام ب�سكل دوري. �
تطوير واإ�ساعة ثقافة االلتزام لدى املوظفني وتعزيز العالقات مع اجلهات املنظمة. �

إدارة التسويق والمبيعات:

اإدارة الت�سويق واملبيعات يف ال�سركة فهم عميق لنوعية اخلدمات، والعمالء، واملناف�سة، وال�سوق، والتوجهات التي توؤثر على رغبات هوؤالء العمالء وقراراتهم، حيث يتم  لدى 
اال�ستفادة من ذلك يف و�سع اخلطط الت�سويقية لبلوغ قطاعات معينة من ال�سوق وا�ستهداف عمالء م�ستقبليني. والإدارة الت�سويق دور رئي�سي يف تطوير االأعمال ومنو االأرباح، 

ويقوم فريق الت�سويق واملبيعات باالآتي: 

اإعداد اخلطط الت�سويقية وتطوير االأعمال �
التوا�سل مع جميع قطاعات واإدارات ال�سركة الإيجاد �سيغة موحدة خلطط الت�سويق واملبيعات. �
العمل مع اإدارة املوارد الب�سرية الإيجاد بيئة عمل منا�سبة جلميع القطاعات. �
درا�سة وتقدير مدى ر�سا العمالء عن جودة اخلدمات املقدمة والعمل على تطوير االإيجابيات وتاليف ال�سلبيات. �
العمل على تطوير منتجات تاأمينية جديدة للح�سول على ح�سة �سوقية معتربة يف هذه البيئة التناف�سية. �
البحث والتعاقد مع وكالء وو�سطاء اأكفاء جلذب فئات معنية من العمالء. �
در��سة �ل�س�ق و�ملناطق �ملنا�سبة لفتح فروع ونقاط بيع جديدة. �

المراجعة الداخلية

تتبع اإدارة املراجعة الداخلية ممار�سات مراجعة داخلية م�ستقلة، وت�سمل اأن�سطتها جميع اإدارات ال�سركة واأق�سامها، كما تعمل اإدارة املراجعة الداخلية ب�سورة م�ستقلة وترفع 
تقاريرها مبا�سرة اإلى جلنة املراجعة واملخاطر املنبثقة عن جمل�س اإدارة ال�سركة. وتلعب االإدارة دورًا حا�سمًا يف العديد من جوانب العمل، وت�سمل بع�س املهام الرئي�سية لالإدارة 

ما يلي:

حتديد املعايري واإجراءات املراجعة الداخلية لالمتثال باملعايري الدولية للمراجعة الداخلية ومبا يتفق مع النظام االأ�سا�سي لل�سركة. �
تنفيذ عمليات الفح�س وفقًا للخطة ال�سنوية وتقدمي تقارير نتائج الفح�س للجنة املراجعة. �
التاأكد من التطبيق ال�سليم ل�سيا�سات واإجراءات ال�سركة يف جميع اإداراتها مع الرتكيز ب�سورة رئي�سية على العمليات التي يرتتب عليها اآثار مالية واإدارية. �
التاأكد من تطبيق ال�سيا�سات واالإجراءات الداخلية املتعلقة بالعمليات املالية. �
مراجعة مدى دقة وموثوقية ال�سجالت املحا�سبية لل�سركة وتقاريرها املالية. �
تقييم فعالية �سوابط الرقابة الداخلية يف كافة عمليات واأن�سطة ال�سركة. �
 التوا�سل مع املراجعني اخلارجيني الإمتام عملية املراجعة والتاأكد من اأن التو�سيات توؤخذ باالعتبار يف جميع اأق�سام ال�سركة. �
التاأكد من امتالك املوارد بتكاليف معقولة وا�ستخدامها بكفاءة واأنها حممية ب�سكل مالئم. �
كتابة تقارير دورية اإلى جلنة املراجعة واملخاطر يف االأمور التي من اخت�سا�سها. �

إدارة خدمة العمالء:

الب�سرية، والتكنولوجيا، والعمليات.  انطالقًا من اإميان ال�سركة ب�سرورة تطوير اخلدمات املقدمة لعمالئها وذلك بالت�سميم والتنفيذ الدقيق الأن�سطتها التي تت�سمن املوارد 
وحتر�س على اأن يتمتع موظفوها بالقيم واملوا�سفات وح�سن الت�سرف املنبثق من قيم ال�سركة، حيث ت�ستند اإلى توظيف وتاأهيل املوظفني االأكفاء وتدريبهم ب�سكل م�ستمر، وذلك 
لتقدمي اأف�سل خدمة للعمالء. اإن مركز خدمة العمالء ي�سمن اإتباع هذه اال�سرتاتيجية بحيث ي�سعر العمالء اأنهم �سركاء يف عالقة طويلة االأمد حتافظ على ا�ستمرارهم يف 

التعامل مع والء. وت�سمل مهام وم�سوؤوليات هذه االإدارة ما يلي:

�سمان تقدمي خدمات عالية اجلودة للعمالء لتحقيق روؤية ور�سالة ال�سركة واأهدافها اال�سرتاتيجية. �
النظر يف �سكاوي العمالء وحتليل االأ�سباب اجلذرية لها ملعاجلتها وجتنب تكرار حدوثها. �
�سمان احل�سول على ر�سا العمالء عن املنتجات واخلدمات املقدمة. �
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المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة. 6

 مقدمة 1   2

اإن مناق�سة وحتليل االإدارة للو�سع املايل لل�سركة ونتائج عملياتها، كما هو مبني اأدناه، مبني على -ويجب اأن يقراأ مقرونا مع -القوائم املالية املدققة لل�سركة لل�سنوات املنتهية 
يف31 دي�سمرب 2011م واالإي�ساحات املرفقة بها والتي متت مراجعتها من قبل مكتب اأرن�ست ويونغ ومكتب ديلويت اآند تو�س/ بكر اأبو اخلري و�سركائهم، والقوائم املالية كما يف 31 
دي�سمرب 2012م واالإي�ساحات املرفقة والتي متت مراجعتها من قبل مكتب اأرن�ست ويونغ ومكتب براي�س ووتر هاو�س كوبرز، والقوائم املالية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013م 
املراجعة من قبل مكتب ديلويت اآند تو�س/ بكر اأبو اخلري و�سركائهم ومكتب براي�س ووتر هاو�س كوبرز. باالإ�سافة اإلى القوائم املالية االأولية املوجزة للفرتات املنتهية يف 30 �سبتمرب 
2013م و30 �سبتمرب 2014م والتي مت اإ�سدارها من قبل مكتب ديلويت اآند تو�س / بكر اأبو اخلري و�سركائهم ومكتب براي�س ووتر هاو�س كوبرز )ف�سال راجع الق�سم رقم 8-6 “ 

املعلومات املالية ومناق�سة وحتليل االإدارة -مناق�سة وحتليل القوائم املالية للفرتة املنتهية يف 30 �سبتمرب 2014م”(.

املعلومات املالية كما يف ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2011م املدرجة يف اجلداول اأدناه مت ا�ستخراجها من القوائم املالية املدققة ل�سنة 31 دي�سمرب 2012م ويتم عر�سها لتعك�س 
اأثر اإعادة الت�سنيف التي اأجرتها ال�سركة على القوائم املالية املدققة يف 31 دي�سمرب 2012م اإثر تو�سيات املراجعني وذلك لتحقيق عر�س اأف�سل للمعلومات املالية وليت�سنى للقارئ 

املقارنة بني القوائم املالية لل�سنوات 2011م، و2012م. 

�ل�سركة  ن�ساط  �أن  �ل�سركة، حيث  بن�ساط  �ملتعلقة  �القت�سادية  �لدور�ت  �أو  �مل��سمية  للع��مل  ونتائج عملياتها حتليل  لل�سركة  �ملايل  لل��سع  �الإد�رة  مناق�سة وحتليل  تت�سمن  ال 
�الأ�سا�سي يعتمد على �إ�سد�ر وثائق تاأمني متثل عق�د ق�سرية �ملدة يف طبيعتها )غالبا ملدة �ثني ع�سر �سهر�(. باالإ�سافة �إلى ذلك، فاإن ن�سبة كبرية من �الأق�ساط �ملكتتبة متاأتية 

من املنتجات االإلزامية، وهي ال تتاأثر باأي مو�سمية اأو دورة اأعمال.

كم ال متلك ال�سركة اأي اأوراق مالية تعاقدية اأو غريها من االأ�سول التي تكون قيمتها عر�سة للتقلبات اأو يكون من ال�سعب التحقق من قيمتها والتي توؤثر تاأثريًا كبريًا على تقييم 
الو�سع املايل لل�سركة.

 إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة بخصوص المعلومات المالية 2   2

يقر اأع�ساء جمل�س االإدارة، منفردين وجمتمعني باأن كافة املعلومات املالية امل�سمنة يف هذه الن�سرة قد مت ا�ستخراجها دون اأي تعديل جوهري من القوائم املالية املدققة لل�سركة 
والتي مت اإعدادها وفقا للمعاير املحا�سبية الدولية اخلا�سة بالتقارير املالية. كما تقر ال�سركة اأي�سا باأن لديها املوارد الكافية لتغطية متطلبات راأ�س املال العامل الثني ع�سر �سهر 

التالية لتاريخ اإ�سدار هذه الن�سرة.

 كما يقر اأع�ساء جمل�س االإدارة باأن املعلومات املالية يف هذه الن�سرة مقدمة ب�سكل يتفق مع املتبع يف القوائم املالية ال�سنوية للم�سدر. ويقر اأع�ساء جمل�س االإدارة اأي�سا اأنه مل 
يطراأ اأي تغيري جوهري �سلبي على الو�سع املايل والو�سع التجاري لل�سركة منذ فرتة الثالثة �سنوات ال�سابقة وحتى تاريخ اإ�سدار هذه الن�سرة.

 ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة  3   2

أساس إعداد القوائم المالية

اأعدت هذه القوائم املالية وفقا ملعايري التقارير املالية الدولية، كما مت اإعدادها وفقًا ملبداأ التكلفة التاريخية، معدلة الإعادة تقييم اال�ستثمارات املتاحة للبيع بقيمتها العادلة. 
ال�سعودية  الهيئة  ال�سادرة عن  للمعايري  لي�ست وفقًا  اأي  ال�سعودية،  العربية  اململكة  املتعارف عليها يف  املعايري املحا�سبية  تتفق مع  ُتعد لكي  املالية مل  القوائم  فاإن هذه  وعليه، 

للمحا�سبني القانونيني.

وفقًا لنظام �سركات التاأمني التعاوين، حتتفظ ال�سركة بح�سابات منف�سلة لكل من عمليات التاأمني وعمليات امل�ساهمني. وحتتفظ ال�سركة بالرقابة الفعلية و�سندات ملكية جميع 
االأ�سول املتعلقة بعمليات التاأمني وعمليات امل�ساهمني. وتقيد االإيرادات وامل�ساريف املن�سوبة بو�سوح اإلى اأي من هذين الن�ساطني يف احل�سابات ذات العالقة. وتقوم اإدارة ال�سركة 

وجمل�س اإدارتها بتحديد االأ�سا�س الذي يتم بناء عليه توزيع امل�ساريف من العمليات امل�سرتكة. 

وفقًا للنظام االأ�سا�سي لل�سركة، يوزع الفائ�س النا�سئ عن عمليات التاأمني على النحو التايل:

%90 املحول اإلى عمليات امل�ساهمني   

 %10 املحول اإلى فائ�س عمليات التاأمني   

معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسير المعايير الدولية للتقارير المالية والتعديالت عليها

اإن ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة يف اإعداد القوائم املالية تتفق مع تلك التي اتبعت يف اإعداد القوائم املالية لل�سنوات املالية ال�سابقة با�ستثناء املعايري والتف�سريات اجلديدة واملعدلة 
واملذكور اأدناه والتي تبنتها ال�سركة يف اإعداد هذه القوائم املالية للفرتات ابتداء من اأو بعد 1 يناير 2013م ولكن مل يكن لها اأثر مايل جوهري على القوائم املالية لل�سركة.

"عر�س القوائم املالية"، بخ�سو�س عر�س بنود الدخل ال�سامل االأخرى، ي�سري ابتداء من 1 يوليو2012 التغيري الرئي�سي  � تعديل معيار املحا�سبة الدويل رقم 1، 
الناجم عن هذه التعديالت هو تغري طريقة وجتميع البنود الظاهرة يف بنود الدخل ال�سامل االأخرى. حيث يتم اإظهار البنود التي من املمكن اإعادة ت�سنيفها يف 

امل�ستقبل اإلى االأرباح واخل�سائر )تعديالت اإعادة الت�سنيف(. التعديالت مل حتدد البنود الظاهرة يف بنود الدخل ال�سامل االأخرى.
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تعديل معيار املحا�سبة الدويل رقم 19، "منافع املوظفني"، ي�سري اعتبارا من 1 يناير 2013م. هذه التعديالت تلغي "منهاج املمر" وتعمل على احت�ساب تكاليف  �
التمويل على اأ�سا�س �سايف التمويل.

تعديل املعيار الدويل للتقارير املالية 7، "االأدوات املالية: االإف�ساحات "، تقا�س املوجودات واملطلوبات املالية، ي�سري اعتبارا من 1 يناير 2013م. �
تعديل املعيار الدويل للتقارير املالية 1، "تبني للمرة االأولى"، القرو�س احلكومية، ي�سري اعتبارا من 1 يناير 2013م. يتناول هذا التعديل كيف ميكن متبني املعيار  �

الدويل للتقارير املالية للمرة االأولى اأن ي�سجل القر�س احلكومي مبعدل فائدة اأقل من ال�سوق عند تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية. كما ي�ستثنى من التطبيق باأثر 
رجعي من املعايري الدولية، التي تن�س على اإعفاء متبني املعيار الدويل للتقارير املالية للمرة االأولى بنف�س االإعفاء املمنوح ملعدي القوائم املالية على املعيار الدويل 

للتقارير املالية احلاليني عندما مت اإدخالها ملعيار املحا�سبة الدويل رقم 20 يف عام 2008م.
اإ�سافية ملعايري  � اإعفاءات  التعديالت  التحويل، ي�سري اعتبارا من 1 يناير 2013م. تعطي هذه  اإر�سادات  الدولية 10 و11 و12 على  املالية  التقارير  تعديل معايري 

التقارير املالية الدولية 10 و11 و12، مما يحد من �سرط ت�فري معل�مات �ملقارنة �ملعدلة لفرتة �ملقارنة �ل�سابقة فقط. للإي�ساحات �ملتعلقة بال�سركات �لتي تق�م 
باأعد�د ق��ئم مالية منف�سلة، قامت �لتعديلت باإلغاء �سرط تقدمي �ملعل�مات �ملقارنة للفرت�ت �ل�سابقة لتطبيق �ملعيار �لدويل للتقارير �ملالية رقم 12 الأول مرة.

تف�سريات املعيار الدويل الإعداد التقارير املالية رقم 20، "تكاليف االإزالة يف مرحلة االإنتاج للمناجم ال�سطحية"، ي�سري اعتبارا من 1 يناير 2013م. يحدد هذا  �
التف�سري املعاجلة املحا�سبية تكاليف اإزالة النفايات املثقلة )االإزالة( يف مرحلة اإنتاج للمنجم. قد يطلب التف�سري من من�ساآت التعدين )املناجم( التي تتبني املعايري 

الدولية للتقارير املالية �سطب اأ�سول االإزالة القائمة من ر�سيد االأرباح امل�ستبقاه االفتتاحي يف حال عدم التمكن من حتديد قيمة االأ�سل من هيئة املواد اخلام.
القوائم  � للتقارير املالية 10،"القوائم املالية املوحدة"، ي�سري اعتبارا من 1 يناير 2013م. الهدف من املعيار 10 هو و�سع مبادئ لعر�س واإعداد  املعيار الدويل 

املالية املوحدة يف حال ال�سيطرة على اأعمال من�ساأة تابعة اأو اأكرث ي�سيطر كيان واحد اأو اأكرث كيان اآخر )كيان الذي يتحكم يف واحد اأو اأكرث من الكيانات االأخرى( 
لعر�س القوائم املالية املوحدة. ويعرف املعيار مفهوم ال�سيطرة، وال�سيطرة كاأ�سا�س للتوحيد. كما اأنه يحدد كيفية ال�سيطرة لتحديد ما اإذا كان امل�ستثمر ي�سيطر على 

امل�ستثمر به، وبالتايل يجب توحيد قوائم املن�ساأة امل�ستثمر بها. كما يحدد املتطلبات املحا�سبية الإعداد القوائم املالية املوحدة.
واقعية  � اأكرث  انعكا�س  هو   11 املالية  للتقارير  الدويل  املعيار  2013م.  يناير   1 من  اعتبارا  ي�سري  امل�سرتكة"،  "الرتتيبات   ،11 رقم  املالية  للتقارير  الدويل  املعيار 

للرتتيبات امل�سرتكة من خالل الرتكيز على حقوق والتزامات الرتتيب بدال من �سكله القانوين. هناك نوعان من الرتتيب امل�سرتك : العمليات امل�سرتكة وامل�ساريع 
امل�سرتكة. تن�ساأ العمليات امل�سرتكة عندما يكون للم�سغل حقوق يف االأ�سول وااللتزامات املتعلقة بالرتتيب وبناًء على ذلك، �سوف يتم ت�سجيل ح�سته يف االأ�سول 
وااللتزامات واالإيرادات وامل�سروفات. امل�ساريع امل�سرتكة تن�ساأ عندما يكون للم�سغل امل�سرتك احلق يف �سايف اأ�سول الرتتيب، وبالتايل يف ح�سابات حقوق امللكية 

مل�سلحته. مل يعد ي�سمح بالتوحيد الن�سبي للم�ساريع امل�سرتكة.
املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 12، "االإف�ساح عن احل�س�س يف املن�ساآت االأخرى"، ي�سري اعتبارا من 1 يناير 2013م. يت�سمن املعيار متطلبات االإف�ساح جلميع  �

اأ�سكال احل�س�س يف املن�ساآت االأخرى، مبا يف ذلك الرتتيبات امل�سرتكة وال�سركات الزميلة واملركبات ذات االأغرا�س اخلا�سة واملركبات غري مدرجة يف قائمة املركز 
املايل.

املعيار الدويل للتقارير املالية 13، "قيا�س القيمة العادلة"، ي�سري اعتبارا من 1 يناير 2013م. املعيار الدويل للتقارير املالية 13 يهدف اإلى حت�سني الثبات وتقليل  �
اأن  املالية.  للتقارير  الدولية  املعايري  واالإف�ساح عنها وفقا ملتطلبات  العادلة  القيمة  لقيا�س  العادلة وطريقة واحدة  للقيمة  تعريف دقيق  التعقيد من خالل تقدمي 
هذه املتطلبات، والتي تت�سابه اإلى حد كبري بني املبادئ املحا�سبية املتعارف عليها يف الواليات املتحدة واملعايري الدولية للتقارير املالية، لي�ست فقط ل�سرح املعاجلة 
املحا�سبية لقيا�س القيمة العادلة بل وتوفر التوجيه ب�ساأن الكيفية التي ينبغي اأن يتم تطبيقها بالفعل اأو امل�سموح بها يف املبادئ املحا�سبية املتعارف يف الواليات املتحدة 

اأو املعايري الدولية للتقارير املالية.
معيار املحا�سبة الدويل رقم 27 )املعدل عام 2011م(، "البيانات املالية املنف�سلة"، ي�سري اعتبارا من 1 يناير 2013م. املعيار املحا�سبي الدويل رقم 27 )املعدل  �

عام 2011م( يت�سمن متطلبات ب�ساأن البيانات املالية املنف�سلة التي مت تركها بعد اأن اأدرجت اأحكام ال�سيطرة على معيار املحا�سبة الدويل رقم 27 يف املعيار الدويل 
للتقارير املالية اجلديد رقم 10.

معيار املحا�سبة الدويل رقم 28 )املعدل عام 2011م(، "ال�سركات احلليفة وامل�ساريع امل�سرتكة"، ي�سري اعتبارا من 1 يناير 2013م. املعيار املحا�سبي الدويل رقم  �
28 )املعدل عام 2011م( يت�سمن متطلبات امل�ساريع امل�سرتكة، وكذلك ال�سركات ال�سقيقة، ليتم تطبيق طريقة حقوق امللكية بعد اإ�سدار املعيار الدويل للتقارير 

املالية رقم 11.
دورة التح�سينات ال�سنوية لعام 2011م، ي�سري اعتبارا من 1 يناير 2013م. هذه التح�سينات ال�سنوية، قامت مبعاجلة �ست ق�سايا يف االأعوام 2009م -2011م دورات  �

االإبالغ. وهي ت�سمل التغيريات اإلى:
املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 1، “تبني املعايري الدولية للتقارير املالية الأول مرة” �
معيار املحا�سبة الدويل رقم 1، “عر�س البيانات املالية” �
معيار املحا�سبة الدويل رقم 16، “املمتلكات وامل�سانع واملعدات” �
معيار املحا�سبة الدويل رقم 32 “االأدوات املالية : العر�س” �
معيار املحا�سبة الدويل رقم 34 “التقارير املالية املرحلية” �

قررت اإدارة ال�سركة عدم التطبيق املبكر للمعايري اجلديدة واملعدلة والتف�سريات ال�سادرة التالية والتي �سوف ت�سبح �سارية املفعول للفرتات التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2014:

تعديل معيار املحا�سبة الدويل 32 "االأدوات املالية: العر�س"، تقا�س املوجودات واملطلوبات املالية، ي�سري اعتبارا من 1 يناير 2014م. هذه التعديالت هي اإر�سادات  �
لتطبيق معيار املحا�سبة الدويل 32 "االأدوات املالية: العر�س"، وتو�سيح بع�س متطلبات تقا�س املوجودات املالية واملطلوبات املالية يف قائمة املركز املايل.

التعديـــالت على املعيار الدويل للتقارير املالية 10 و12 ومعيار املحا�سبة الدويل 27 على توحيد من�ساآت اال�ستثمار، اعتبارا من 1 يناير 2014م. هذه التعديالت  �
ت�سري اأن العديد من ال�سناديق واملن�ساآت املماثلة �ستكون معفاة من توحيد معظم �سركاتها التابعة. بدال من ذلك، فاإنها �سوف تقي�س القيمة العادلة من خالل الربح 
اأو اخل�سارة. التعديالت اأعطت هذا اال�ستثناء للمن�ساآت التي ينطبق عليها مفهوم "من�ساأة لال�ستثمار" والتي تكون لها خ�سائ�س معينة. كما مت اإجراء تغيريات على 

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 12 لتقدمي االإف�ساحات التي يجب على من�ساأة اال�ستثمار القيام بها.
تعديل على معيار املحا�سبة الدويل رقم 36، "انخفا�س قيمة املوجودات" على عر�س املبلغ القابل لال�سرتداد ي�سري اعتبارا من 1 يناير 2014م. يتناول هذا التعديل  �

طريقة عر�س املعلومات حول املبلغ القابل لال�سرتداد للموجودات املنخف�سة القيمة وما اذا كان هذا املبلغ ميثل القيمة العادلة ناق�سا تكاليف اال�ستبعاد.
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تعديل على معيار املحا�سبة الدويل 39 "ا�ستبدال امل�ستفان االأدوات املالية" : ي�سري اعتبارا من 1 يناير 2014م. ي�سمح هذ� �ملعيار بالت�قف من حما�سبة �لتح�ط  �
عند �حلل �أد�ة �لتح�ط �إلى �لطرف �آخر و�سيط ذو معايري حمددة.

الذي �سدر كجزء من  � االأول  املعيار  املالية 9 هو  للتقارير  الدويل  املعيار  يناير 2014م.  اعتبارا من 1  ي�سري  املالية"،  "9"االأدوات  املالية  للتقارير  الدويل  املعيار 
اأ�سا�سيتني  امل�سروع االأو�سع ال�ستبدال معيار املحا�سبة الدويل رقم 39. املعيار الدويل للتقارير املالية 9 يحتفظ لكن يب�سط منوذج القيا�س املختلط ويحدد فئتني 
لقيا�س املوجودات املالية: التكلفة املطفاأة والقيمة العادلة. ويعتمد اأ�سا�س الت�سنيف على منوذج اأعمال املن�ساأة وخ�سائ�س التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات 

املالية. اأن التوجيه يف معيار املحا�سبة الدويل رقم 39 على �نخفا�ض قيمة �مل�ج�د�ت �ملالية وحما�سبة �لتح�ط ال تز�ل �سارية.
تف�سريات املعيار الدويل الإعداد التقارير املالية رقم 21، "فر�س �سرائب"، ي�سري اعتبارا من 1 يناير 2014م. وهــــذا املعيار هو تف�سري ملعيار املحا�سبة الدويل رقم  �

37، "املخ�س�سات، املطلوبات املحتملة واملوجودات املحتملة". معيار املحا�سبة الدويل رقم 37 يحدد معايري للعرت�ف بااللتز�م، و�حدة منها هي �سرط للمن�ساأة 
�أن يك�ن �لتز�م حايل نتيجة حلدث �سابق ) �ملعروفة با�سم �حلدث �مللزم(. �أن �لتف�سري ي��سح �أن �حلدث �مللزم �لذي ي�ؤدي �إلى �مل�س�ؤولية لدفع �سريبة ه� �لن�ساط 

املو�سح يف الت�سريعات ذات ال�سلة التي تعمل لتكبد ال�سريبة.

املوعد االأخري لتطبيق املعايري اجلديدة واملعدلة والتف�سريات ال�سادرة والتي اأ�سبحت �سارية املفعول للفرتات التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2014م املذكورة اأعاله هو 1 يناير 
2016م، وتعتقد اإدارة ال�سركة اأنه لن يكون لتطبيق هذه املعايري تاأثري جوهري على املركز املايل لل�سركة.

استخدام التقديرات في إعداد القوائم المالية

يتطلب اإعداد القوائم املالية وفقا ملعايري التقارير املالية الدولية ا�ستخدام بع�س التقديرات واالفرتا�سات املحا�سبية الهامة التي توؤثر على مبالغ االأ�سول واملطلوبات امل�سرح عنها 
واالإف�ساح عن االأ�سول واملطلوبات املحتملة بتاريخ القوائم املالية ومبالغ االإيرادات وامل�ساريف امل�سرح بها خالل فرتة القوائم املالية، كما يتطلب من االإدارة ممار�سة حكمها 
وتقديرها يف عملية تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية لل�سركة. وقد يكون للتغريات يف االفرتا�سات تاأثريا جوهريا على القوائم املالية يف الفرتة التي تتعر�س خاللها االفرتا�سات 
اإلى التغريات. وتعتقد االإدارة اأن االفرتا�سات االأ�سا�سية مالئمة واأن القوائم املالية لل�سركة ُتظهر بعدل، من كافة النواحي اجلوهرية، املركز املايل ونتائج العمليات. هذا وقد 
مت االإف�ساح يف االإي�ساح 3 عن �لنقاط �لتي تت�سمن درجة عالية من �حلكم �أو �لتعقيد، �أو �لنقاط �لتي تك�ن فيها �لتقدير�ت و�الفرت��سات ت�سكل �أهمية بالن�سبة للق��ئم �ملالية.

عقود التأمين

تعرف عقود التاأمني باأنها تلك العقود التي تقبل فيها ال�سركة )املوؤمن( خطر التاأمني من قبل طرف اآخر )املوؤمن عليه( من خالل االتفاق على تعوي�س املوؤمن عليه اذا كان حدث 
م�ستقبلي معني غري موؤكد )حدث موؤمن عليه( يوؤثر �سلبًا على املوؤمن عليه. كمبداأ توجهي عام، حتدد ال�سركة اذا ما كان لديها خطر تاأمني هام وذلك مبقارنة الفوائد املدفوعة 
مع الفوائد امل�ستحقة الدفع اذا مل يقع احلدث املوؤمن عليه. حاملا يتم ت�سنيف العقد على اأنه عقد تاأمني، فانه يبقى كعقد تاأمني للفرتة املتبقية من عمره، حتى لو ت�ساءلت خماطر 

التاأمني ب�سكل ملحوظ خالل هذه الفرتة ما مل تكن جميع احلقوق وااللتزامات قد اأطفاأت اأو انتهت مدة �سالحيتها. 

عقود االستثمار

تعرف عقود اال�ستثمار باأنها تلك العقود التي يتم من خاللها حتويل املخاطر املالية الهامة. وتتمثل املخاطر املالية يف تغري م�ستقبلي حمتمل يف واحدة اأو اأكرث من اأ�سعار الفائدة 
املحددة اأو �سعر ال�سهم اأو �سعر ال�سلع االأ�سا�سية اأو �سعر �سرف العمالت االأجنبية وموؤ�سر االأ�سعار اأو الت�سنيف االئتماين اأو املوؤ�سر االئتماين اأو متغريات اأخرى. كما ميكن اإعادة 

ت�سنيف عقود اال�ستثمار كعقود تاأمني بعد ن�سوئها اذا ا�سبح خطر التاأمني كبريًا.

التقارير القطاعية

يتم تقييمهـا  اإيرادات وتتكبد عليه م�ساريف وله معلومات مالية منف�سلة متاحة  ينتج عنها  اأعمال  التي تقوم مبمار�سة  ال�سركة  الت�سغيلي عن�سرًا من عنا�سر  القطاع  يعترب 
بانتظام من قبل رئي�س العمليات ومتخذ القرار لتحديد الطريقة التي يتم مبوجبها تخ�سي�س املوارد وتقومي االأداء. والأغرا�س اإدارية، يتم تنظيم ال�سركة اإلى وحدات عمل ح�سب 

منتجاتها وخدماتها.

يتم تقومي اأداء القطاع على اأ�سا�س الربح اأو اخل�سارة والتي يتم قيا�سها، يف بع�س النواحي، ب�سورة خمتلفة عن الربح اأو اخل�سارة يف القوائم املالية. مل حتدث اأية معامالت فيما 
بني �لقطاعات خلل �ل�سنة. ويف حالة حدوث �أية معاملة، فاإنها تتم وفقًا الأ�سعار �لتح�يل بني قطاعات �الأعمال، وتتم بنف�ض �سروط �لتعامل مع �الأطر�ف �الأخرى. يعترب دخل 
�مل�ساهمني قطاع غري ت�سغيلي. �أن �لدخل �ملكت�سب من �ل�د�ئع الأجل و�ال�ستثمار�ت ه� �لن�ساط �ل�حيد لتحقيق �الإير�د�ت. �أن بع�ض م�ساريف �لت�سغيل �ملبا�سرة و�مل�ساريف غري 

املبا�سرة االأخرى خ�س�ست لهذا القطاع على اأ�سا�س منا�سب. ويتم تخ�سي�س اخل�سارة اأو الفائ�س من عمليات التاأمني اإلى هذا القطاع على اأ�سا�س منا�سب.

العملة المستخدمة وعملة العرض

يتم االحتفاظ بدفاتر ال�سركة املحا�سبية بالريال ال�سعودي الذي يعترب اأي�سًا هو العملة امل�ستخدمة لل�سركة. ترتجم املعامالت التي تتم بالعمالت االأجنبية بالرياالت ال�سعودية 
باأ�سعار التحويل ال�سائدة وقت حدوث املعامالت. وُيعاد حتويـل االأ�سول واملطلوبات النقدية امل�سجلة بالعمالت االأجنبية باأ�سعار التحويل ال�سائدة بتاريخ قائمة املركز املايل. تدرج 

كافة فروقات التحويل يف قائمة عمليات التاأمني اأو يف قائمة عمليات امل�ساهمني، ح�سبما يكون منا�سبا. 

الممتلكات والمعدات 

ت�سجل املمتلكات واملعدات مبدئيا بالتكلفة وتدرج الحقا بالتكلفة ناق�سا اال�ستهالك املرتاكم واأي انخفا�س يف القيمة، اإن وجد. وتت�سمن التكلفة امل�ساريف املرتبطة مبا�سرة 
بتملك البنود. وتدرج التكاليف الالحقة بالقيمة الدفرتية لالأ�سول اأو يتم االعرتاف بها كاأ�سول م�ستقلة، ح�سبما يكون منا�سبا وذلك فقط عندما يكون من املحتمل تدفق منافع 
اقت�سادية مرتبطة بالبند اإلى ال�سركة وعندما ميكن قيا�س تكلفة البند ب�سورة موثوقة. حتمل جميع م�ساريف االإ�سالح وال�سيانة االأخرى على قائمة عمليات التاأمني خالل 
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الفرتة املالية التي يتم تكبدها فيها. ويحمل اال�ستهالك على قائمة عمليات التاأمني والفائ�س بطريقة الق�سط الثابت وفقا لالأعمار االإنتاجية املقدرة التالية:

4 �سنوات اأجهزة كمبيوتر وبرامج      

5 �سنوات االأثاث والرتكيبات والتجهيزات املكتبية    

4 �سنوات ال�سيارات       

تتم مراجعة االأعمار االإنتاجية لالأ�سول يف نهاية كل فرتة ويتم تعديلها اإن كان ذلك منا�سبا. وتخف�س القيمة الدفرتية لالأ�سول على الفور اإلى قيمتها القابلة لال�سرتداد اإذا كانت 
القيمة الدفرتية لالأ�سول تتجاوز القيمة املتوقعة القابلة لال�سرتداد. وحتدد االأرباح واخل�سائر النا�سئة عن اال�ستبعادات مبقارنة االإيرادات املتح�سلة بالقيمة الدفرتية، وتدرج 

يف قائمة عمليات التاأمني والفائ�س �سمن بند االإيرادات االأخرى.

األصول المالية 

ت�سنف ال�سركة اأ�سولها املالية يف هذه الفئات التالية: القرو�س واحل�سابات املدينة، واال�ستثمارات املتاحة للبيع، واال�ستثمارات املحتفظ بها لتاريخ اال�ستحقاق. ويحدد الت�سنيف 
من قبل االإدارة عند االعرتاف املبدئي ويتوقف على الغر�س الذي من اأجله مت اقتناء اأو اإنتاج االأ�سل املايل.

القرو�س واحل�سابات املدينة: تعد القرو�س واحل�سابات املدينة اأ�سواًل مالية غري م�ستقة وحتمل دفعات ثابتة وقابلة للتحديد غري مدرجة ب�سوق ن�سطة، با�ستثناء تلك  �
التي تنوي ال�سركة بيعها يف فرتة ق�سرية املدى اأو تلك التي خ�س�ستها كمتاحة للبيع. كما ت�سنف احل�سابات املدينة النا�سئة عن عقود تاأمني �سمن هذه الفئة ويتم 

مراجعتها فيما يتعلق باالنخفا�س يف القيمة كجزء من مراجعة انخفا�س قيمة القرو�س واحل�سابات املدينة.
اال�ستثمارات املتاحة للبيع: اإن اال�ستثمارات املتاحة للبيع متثل االأ�سول املالية التي ينوى االحتفاظ بها لفرتة زمنية غري حمددة والتي ميكن بيعها لتلبية االحتياجات  �

لل�سيولة اأو التغريات يف اأ�سعار العمولة اأو اأ�سعار �سرف العمالت اأو اأ�سعار االأ�سهم ويتم ت�سنيفها هكذا عند ن�سوئها.
وتواريخ  � للتحديد  قابلة  اأو  ثابتة  دفعات  مالية حتمل  اأ�سواًل  اال�ستحقاق متثل  لتاريخ  بها  املحتفظ  اال�ستثمارات  اإن  اال�ستحقاق:  لتاريخ  بها  املحتفظ  اال�ستثمارات 

ا�ستحقاق حمددة ويكون لدى ال�سركة النية االإيجابية واملقدرة على االحتفاظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق.

االعتراف والقياس 

يتم االعرتاف مب�سرتيات ومبيعات اال�ستثمارات املتاحة للبيع بتاريخ التداول وهو التاريخ الذي تلتزم فيه ال�سركة ب�سراء اال�ستثمارات اأو بيعها. ويتم االعرتاف باال�ستثمارات 
املتاحة للبيع مبدئيا بالقيمة العادلة زائدًا تكاليف املعامالت التي ترتبط ارتباطا مبا�سرا باقتنائها وتدرج الحقا بالقيمة العادلة. ويتم االعرتاف بالتغريات يف القيمة العادلة 
لال�ستثمارات املتاحة للبيع يف قائمتي الدخل ال�سامل للم�ساهمني واملركز املايل لعمليات التاأمني. اإن اال�ستثمارات املحتفظ بها لتاريخ اال�ستحقاق والقرو�س واحل�سابات املدينة، 
تدرج بالتكلفة املطفاأة با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. وحتت�سب التكلفة املطفاأة باالأخذ يف االعتبار اأي خ�سم اأو ق�سط تاأمني عند االقتناء. ويتم االعرتاف باأية اأرباح اأو 
خ�سائر من اال�ستثمارات املحتفظ بها لتاريخ اال�ستحقاق يف قائمة الدخل ال�سامل للم�ساهمني اأو قائمة عمليات التاأمني والفائ�س، ح�سبما يكون منا�سبا، وذلك عند التوقف عن 

االعرتاف بهذه اال�ستثمارات اأو انخفا�س قيمتها.

ويتم التوقف عن االعرتاف باالأ�سول املالية عند انتهاء احلق يف ا�ستالم التدفقات النقدية من اال�ستثمارات املتاحة للبيع اأو عند حتويل هذه احلقوق اأو عند قيام ال�سركة ب�سكل 
فعلي بنقل كافة املخاطر واملنافع املتعلقة بامللكية. وعند بيع اال�ستثمارات املتاحة للبيع اأو انخفا�س قيمتها، فاإن تعديالت القيمة العادلة املرتاكمة املعرتف بها يف قائمة التغريات 
حقوق امل�ساهمني، تدرج يف قائمة عمليات التاأمني اأو قائمة الدخل ال�سامل للم�ساهمني كـ “اأرباح وخ�سائر من ا�ستثمارات متاحة للبيع”. يتم االعرتاف بالعمولة من اال�ستثمارات 

املتاحة للبيع املحت�سبة با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي يف قائمة عمليات التاأمني والفائ�س وقائمة دخل امل�ساهمني كجزء من االإيرادات االأخرى.

تحديد القيم العادلة

يتم احت�ساب القيم العادلة لال�ستثمارات املدرجة يف ال�سوق املالية الن�سطة بناء على االأ�سعار احلالية املدرجة يف ال�سوق املالية. ويف حال عدم توفر �سوق ن�سطة لالأ�سول املالية، 
يتم حتديد القيمة العادلة با�ستخدام طرق التقييم، حيث يت�سمن ذلك ا�ستخدام ال�سعر الفوري للمعاملة يف تعامالت ال�سوق املبا�سرة وحتليل التدفقات النقدية املخ�سومة 
وطرق التقييم االأخرى ال�سائعة اال�ستخدام من قبل امل�ساركني يف ال�سوق. يتم االعرتاف بالفائدة من االأوراق املالية املتاحة للبيع با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي يف قائمة 
عمليات التاأمني والفائ�س وقائمة دخل امل�ساهمني. ويتم االعرتاف بتوزيعات االأرباح من اأدوات االأ�سهم املتاحة للبيع يف قائمة عمليات التاأمني والفائ�س وقائمة دخل امل�ساهمني 

عند ن�سوء حق ال�سركة يف ا�ستالم الدفعات، ويدرج كليهما �سمن بند اإيرادات العمولة.

االنخفاض في قيمة األصول

االأ�سول املالية املدرجة بالتكلفة املطفاأة: جتري ال�سركة، يف نهاية كل فرتة اإ�سدار القوائم املالية، تقييما للتاأكد من وجود اأي دليل مو�سوعي على انخفا�س قيمة اأي اأ�سل مايل اأو 
جمموعة من االأ�سول املالية. وال يعترب االأ�سل املايل اأو جمموعة االأ�سول املالية منخف�سة القيمة وال يتم تكبد اخل�سائر النا�سئة عن االنخفا�س يف القيمة اإال اإذا كان هنالك دليل 
مو�سوعي على االنخفا�س يف القيمة نتيجة لوقوع حدث اأو اأكرث بعد االعرتاف املبدئي باالأ�سل وبحيث يكون حلدث )اأو اأحداث( اخل�سارة تاأثريا على التدفقات النقدية امل�ستقبلية 
املتوقعة لالأ�سل املايل اأو جمموعة االأ�سول املالية وميكن تقدير ذلك ب�سكل موثوق. اإذا انخف�س الحقا مبلغ اخل�سارة النا�سئة عن االنخفا�س يف القيمة وكان ذلك االنخفا�س 
يرتبط ب�سكل مو�سوعي بحدث وقع بعد االعرتاف باالنخفا�س يف القيمة، فاإنه يتم عك�س اخل�سارة النا�سئة عن االنخفا�س يف القيمة املعرتف بها م�سبقا من خالل تعديل ح�ساب 

املخ�س�س. ويتم االعرتاف بقيمة املبلغ املعكو�س يف قائمة عمليات التاأمني والفائ�س.
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االستثمارات المتاحة للبيع

 جتري ال�سركة تقييما يف تاريخ كل قائمة مركز مايل لتحديد فيما اإذا كان هنالك دليل مو�سوعي على انخفا�س قيمة اأ�سل مايل اأو جمموعة من االأ�سول املالية. ويف حال ت�سنيف 
ا�ستثمارات االأ�سهم كـ«ا�ستثمارات متاحة للبيع«، فاإن االنخفا�س اجلوهري اأو املطول يف القيمة العادلة لالأوراق املالية عن تكلفته، يعترب دليال مو�سوعيا على االنخفا�س يف القيمة 
وينتج عنه االعرتاف به كخ�سارة نا�سئة عن االنخفا�س يف القيمة. اأن اخل�سارة املرتاكمة التي يتم تقديرها على اأنها متثل الفرق بني تكلفة االقتناء والقيمة العادلة احلالية، 
ناق�سا اأية خ�سارة نا�سئة عن االنخفا�س يف قيمة االأ�سل املايل املعرتف بها م�سبقا يف االأرباح اأو اخل�سائر، يتم حذفها من حقوق امل�ساهمني ويعرتف بها يف قائمة عمليات التاأمني 
/ عمليات امل�ساهمني. ويف حال �سنفت القيمة العادلة الأداة الدين يف فرتة الحقة كزيادة متاحة للبيع مع اإمكانية ربط هذه الزيادة بحدث وقع بعد االعرتاف باخل�سارة النا�سئة 

عن االنخفا�س يف القيمة، فاإنه يتم عك�س اخل�سارة النا�سئة عن االنخفا�س يف القيمة يف قائمة عمليات التاأمني / عمليات امل�ساهمني. 

التوقف عن إثبات األصول المالية

يتم التوقف عن اإثبات االأ�سول املالية )اأو جزء من االأ�سول املالية اأو جزء من جمموعة من االأ�سول املالية املماثلة، حيثما ينطبق( عند انتهاء احلق يف احل�سول على التدفقات 
النقدية من االأ�سل اأو عندما حتتفظ ال�سركة بحقها يف احل�سول على التدفقات النقدية من االأ�سل وحتملت االلتزام بدفع التدفقات النقدية امل�ستلمة بالكامل اإلى طرف اآخر 
دون تاأخري جوهري مبوجب اتفاقيات تنازل للطرف االآخر، اأو قامت ب�سكل جوهري اإما بنقل كافة املخاطر واملنافع لالأ�سل اأو مل تقم بتحويل وال االحتفاظ بكافة املخاطر واملنافع 
لالأ�سل ولكن قامت بنقل ال�سيطرة على االأ�سل. عندما تقوم ال�سركة بنقل حقوقها يف احل�سول على التدفقات النقدية من االأ�سول اأو قد دخلت يف اتفاقيات تنازل للطرف االآخر 
�أو حتتفظ بكافة خماطر ومنافع �الأ�س�ل ب�سكل ج�هري ومل تنقل �ل�سيطرة على �الأ�س�ل، عندها يتم �العرت�ف باالأ�س�ل ب�سرط ��ستمر�رية �ل�سركة بالتعامل بهذه  ومل تنقل 

االأ�سول.

اإن ا�ستمرارية التعامل متتد ب�سكل ال�سمانة على االأ�سول املنقولة وتقا�س بالقيمة الدفرتية االأ�سلية لالأ�سول اأو باحلد االأق�سى للمبالغ التي قد تطالب ال�سركة ب�سدادها، اأيهما 
اأقل. ويف هذه احلالة، تعرتف كذلك ال�سركة باملطلوبات املرتبطة. وتقا�س االأ�سول املنقولة واملطلوبات املرتبطة على اأ�سا�س يعك�س احلقوق وااللتزامات التي احتفظت بها ال�سركة.

األقساط المكتسبة وإيرادات العموالت

حتمل �الأق�ساط على �لدخل على �أ�سا�ض ن�سبي على مدى فرت�ت وثائق �لتاأمني ذ�ت �لعلقة. متثل �الأق�ساط غري �ملكت�سبة �جلزء من �الأق�ساط �ملكتتبة �لذي يتعلق بفرتة �لتغطية 
�ل�سارية �ملفع�ل. يتم �الإف�ساح عن �أق�ساط �لتاأمني و�إير�د�ت �لعم�لة �لتي تتعلق باملخاطر �ل�سارية ملا بعد نهاية �ل�سنة �ملالية كـ »�أق�ساط غري مكت�سبة«، ويتم تاأجيلها بناًء على 

الطرق التالية:

بالن�سبة لن�ساط �ل�سحن �لبحري، يتم �لعمل وفقا للأق�ساط �ملكتتبة خلل �لثلثة �أ�سهر �الأخرية من �ل�سنة �ملالية، �
وبالن�سبة لالأن�سطة االأخرى، يتم العمل بعدد االأيام الفعلية. �

أقساط التأمين المدينة 

�أو �مل�ستحقة �لقب�ض. تتم مر�جعة �لقيمة  يتم �العرت�ف باأق�ساط �لتاأمني �ملدينة عند ��ستحقاقها ويتم قيا�سها عند �العرت�ف �ملبدئي بها، بالقيمة �لعادلة للمبالغ �ملقب��سة 
�لدفرتية الأق�ساط �لتاأمني �ملدينة فيما يتعلق باالنخفا�ض يف قيمتها عندما ت�سري �الأحد�ث �أو �لتغري�ت يف �لظروف �إلى عدم �إمكانية ��سرتد�د قيمتها �لدفرتية، ويتم قيد �خل�سارة 

�لنا�سئة عن �النخفا�ض يف قائمة عمليات �لتاأمني و�لفائ�ض. يتم �لت�قف عن �العرت�ف باأق�ساط �لتاأمني �ملدينة عند �ل�فاء مبعايري عدم �العرت�ف باالأ�س�ل �ملالية.

إعادة التأمين 

اإن العقود التي تربمها ال�سركة مع معيدي التاأمني والتي تعو�س ال�سركة مبوجبها عن اخل�سائر من عقد اأو اأكرث ممن ت�سدرها ال�سركة والتي ت�ستويف متطلبات الت�سنيف املتعلقة 
بعقود التاأمني، ت�سنف كعقود اإعادة تاأمني. اأما العقود التي ال ت�ستويف متطلبات الت�سنيف، فت�سنف كاأ�سول مالية. اأن عقود التاأمني التي تربمها ال�سركة والتي يعترب �ساحب 

العقد مبوجبها موؤمنا اآخرا )»اإعادة التاأمني الوارد«(، تدرج مع عقود التاأمني.

يتم االعرتاف باملنافع التي ت�ستحقها ال�سركة مبوجب عقود اإعادة التاأمني التي حتتفظ بها كـ “اأ�سول اإعادة تاأمني”. وتتاألف هذه االأ�سول من اأر�سدة ق�سرية االأجل م�ستحقة من 
معيدي التاأمني وكذلك ح�سابات مدينة اأطول اأجال، اإن وجدت، وذلك بناًء على املطالبات واملنافع املتوقعة التي تن�ساأ مبوجب عقود اإعادة التاأمني ذات العالقة. وتقا�س املبالغ 
�مل�ستحقة من �أو �إلى معيدي �لتاأمني على �أ�سا�ض ثابت مع �ملبالغ �ملرتبطة بعق�د �إعادة �لتاأمني ووفقا ل�سروط كل عقد من عق�د �إعادة �لتاأمني. تتمثل مطل�بات �إعادة �لتاأمني ب�سكل 

رئي�سي يف �أق�ساط �لتاأمني �مل�ستحقة �لدفع لقاء عق�د �إعادة �لتاأمني ويتم �العرت�ف بها كم�سروف عند ��ستحقاقها.

جتري ال�سركة، يف كل تاريخ تقرير، تقييما فيما اإذا كان هنالك اأية موؤ�سرات تدل على انخفا�س قيمة اأي من اأ�سول اإعادة التاأمني. ويف حال وجود موؤ�سر على االنخفا�س يف 
القيمة، تقدر ال�سركة املبلغ القابل لال�سرتداد. ويف حال جتاوز القيمة الدفرتية الأ�سول اإعادة التاأمني قيمتها القابلة لال�سرتداد، تعترب االأ�سول منخف�سة القيمة وتخف�س اإلى 

قيمتها القابلة لال�سرتداد.

تكاليف االكتتاب المؤجلة

اإن العموالت املدفوعة لو�سطاء والتكاليف املبا�سرة االإ�سافية االأخرى املتكبدة على اكتتاب عقود التاأمني وجتديدها، يتم االعرتاف بها كـ »تكاليف اكتتاب موؤجلة«. وتطفاأ تكاليف 
االكتتاب املوؤجلة الحقًا على مدى فرتة عقود التاأمني. 
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المطالبات 

اإن املطالبات، التي تت�سمن املبالغ امل�ستحقة الدفع حلاملي وثائق التاأمني واجلهات االأخرى وم�ساريف تعديل اخل�سارة املتعلقة بها، حتمل على قائمة عمليات التاأمني والفائ�س 
عند تكبدها. تتاألف املطالبات من املبالغ التقديرية امل�ستحقة الدفع فيما يتعلق باملطالبات امل�سرح عنها اإلى ال�سركة وغري امل�سرح عنها بتاريخ قائمة املركز املايل. 

وتقوم ال�سركة عمومًا بتقدير مطالباتها على اأ�سا�س اخلربة ال�سابقة. وباالإ�سافة اإلى ذلك، يتم االحتفاظ مبخ�س�س بناء على تقديرات االإدارة لتكلفة ت�سوية املطالبات املتكبدة 
وغري امل�سرح عنها بتاريخ قائمة املركز املايل. ويدرج اأي فرق بني املخ�س�سات بتاريخ قائمة املركز املايل والت�سويات الالحقة يف قائمة عمليات التاأمني لتلك ال�سنة. 

اختبار كفاية المطلوبات

يتم اإجراء اختبارات بتاريخ كل قائمة مركز مايل للتاأكد من مدى كفاية مطلوبات عقود التاأمني، بعد خ�سم تكاليف االكتتاب املوؤجلة ذات العالقة. وعند اإجراء هذه االختبارات، 
تقوم االإدارة با�ستخدام اأف�سل التقديرات احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املتعاقد عليها، وم�ساريف اإدارة ومعاجلة املطالبات. يحمل اأي نق�س يف القيمة الدفرتية مبا�سرًة 
على قائمة عمليات التاأمني وذلك ب�سطب تكاليف االكتتاب املوؤجلة ذات العالقة اأواًل ويتم الحقًا تكوين خم�س�س للخ�سائر الناجمة عن اختبارات كفاية املطلوبات )خم�س�س 

املخاطر �سارية املفعول(.

ويف احلاالت التي يتطلب فيها اختبار كفاية املطلوبات ا�ستخدام اف�سل االفرتا�سات التقديرية اجلديدة، يتم ا�ستخدام هذه االفرتا�سات )بدون اأي هام�س لقاء اأي تغري �سلبي( 
لقيا�س هذه املطلوبات الحقًا.

الودائع القصيرة األجل

متثل الودائع الق�سرية االأجل الودائع لدى البنوك وتبلغ فرتات ا�ستحقاقها اأقل من �سنة واحدة واأكرث من ثالثة اأ�سهر من تاريخ االقتناء.

النقد وما في حكمه

يتكون النقد وما يف حكمه من النقد يف ال�سندوق والنقد لدى البنوك والودائع الق�سرية الأجل التي تكون تواريخ ا�ستحقاقها االأ�سلية اأقل من ثالثة اأ�سهر عند اقتناءها.

عمولة إعادة التأمين غير المكتسبة

ت�ؤجل �إير�د�ت �لعم�لة من عق�د �إعادة �لتاأمني �ل�سادر وتطفاأ على مدى فرت�ت عق�د �لتاأمني �ملتعلقة بها، كما ه� �حلال بالن�سبة الأق�ساط �لتاأمني �ملكت�سبة. وي�سجل �الإطفاء يف 
قائمة عمليات التاأمني والفائ�س.

المخصصات 

يتم االعرتاف باملخ�س�سات عندما يكون على ال�سركة التزام )نظامي اأو �سمني( نتيجة حدث �سابق بحيث تكون تكاليف ت�سوية االلتزام حمتملة وقابلة للقيا�س ب�سكل موثوق.

المبالغ المستحقة الدفع وااللتزامات األخرى

يتم االعرتاف بااللتزامات ب�سان املبالغ التي يتعني دفعها لقاء الب�سائع اأو اخلدمات التي يتم احل�سول عليها، �سواء ت�سلمت ال�سركة فواتري بها اأم ال.

الذمم الدائنة

يتم االعرتاف بالذمم الدائنة مبدئيا بالقيمة العادلة وتقا�س بالتكلفة املطفاأة با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. ويتم االعرتاف بااللتزامات ب�ساأن املبالغ التي يتعني دفعها 
واخلدمات املقدمة، �سواء ت�سلمت ال�سركة فواتري بها اأم ال.

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

يجنب خم�س�س ملكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني وفقًا لنظام العمل والعمال ال�سعودي ويحمل على قائمة عمليات التاأمني والفائ�س. يحت�سب املخ�س�س بالقيمة احلالية للمنافع 
املقررة التي حتق للموظف فيما لو انتهت خدمته بتاريخ اإ�سدار القوائم املالية. وحتت�سب املبالغ املدفوعة لقاء مكافاأة نهاية اخلدمة على اأ�سا�س رواتب وخم�س�سات املوظفني 

النهائية و�سنوات خدمتهم املتجمعة وذلك ح�سبما ين�س عليه نظام العمل والعمال ال�سعودي.

الزكاة والضرائب

طبقا الأحكام نظام م�سلحة الزكاة والدخل، تخ�سع ال�سركة للزكاة امل�ستحقة على امل�ساهمني ال�سعوديني و�سريبة الدخل امل�ستحقة على امل�ساهمني االأجانب، ويحمل خم�س�س 
�لزكاة و�سريبة �لدخل على قائمة �لدخل �ل�سامل للم�ساهمني. �أما �ملبالغ �الإ�سافية �مل�ستحقة �لدفع، �إن وجدت، و�لتي قد ت�سبح م�ستحقة عند ��ستكمال �لرب�ط �لنهائية، فتتم 

املحا�سبة عنها عند حتديدها.

وت�ستقطع ال�سركة �سرائب على بع�س املعامالت التي جترى مع جهات غري مقيمة باململكة العربية ال�سعودية، مبا يف ذلك مبالغ توزيعات االأرباح للم�ساهمني االأجانب، وذلك وفقا 
الأحكام نظام �سريبة الدخل ال�سعودي. اإن �سرائب اال�ستقطاع املدفوعة بالنيابة عن اجلهات غري املقيمة والتي ال تكون قابلة لال�سرتداد من تلك اجلهات، تدرج �سمن امل�ساريف.
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التوقف عن إثبات المطلوبات المالية

يتم التوقف عن اإثبات املطلوبات املالية والتاأمني وذمم اإعادة التاأمني الدائنة والذمم الدائنة االأخرى عندما يتم اإعفاء اأو اإلغاء االلتزام اأو عند انتهاء مدته. عندما يتم ا�ستبدال 
�ملطل�بات �ملالية �لقائمة باأخرى من نف�ض �ملقر�ض ب�سروط تختلف �ختلفا كبري� �أو عندما يتم تعديل �سروط �ملطل�بات �ملالية �لقائمة، فاإن مثل هذ� �ال�ستبد�ل �أو �لتعديل يتم 

اعتباره كمطلوب اأ�سلي مت التوقف عن االعرتاف به اأو مطلوب جديد مت االعرتاف به. ويتم االعرتاف بالفرق يف القيمة الدفرتية ذات العالقة يف قائمة عمليات التاأمني.

المقاصة

تتم مقا�سة االأ�سول واملطلوبات املالية وي�سرح عنها ب�سايف مبالغها يف قائمة املركز املايل فقط عند وجود حق قانوين قابل للتطبيق يف مقا�سة املبالغ املعرتف بها وتكون هنالك 
نية لت�سديد املبالغ بال�سايف اأو حتقيق االأ�سول وت�سديد املطلوبات يف اآن واحد. وال تتم مقا�سة االإيرادات وامل�ساريف يف قائمة عمليات التاأمني والفائ�س وقائمة عمليات امل�ساهمني 

ما مل يتطلب ذلك اأو يجيزه معيار اأو تف�سري حما�سبي.

االعتراف باإليرادات

�العرت�ف باأق�ساط �لتاأمني و�إير�د�ت �لعم�لة: يتم �العرت�ف باإجمايل �أق�ساط �لتاأمني و�لعم�الت مع بد�ية خماطر �لتاأمني. ويتم �الإف�ساح عن �جلزء �لذي يتم حتقيقه م�ستقبًل 
من �أق�ساط �لتاأمني و�لعم�لة كـ«�أق�ساط تاأمني وعم�الت غري مكت�سبة«، على �لت��يل، وي�ؤجل �العرت�ف بها على �أ�سا�ض ثابت وفقا لفرتة تغطية وثيقة �لتاأمني ذ�ت �ل�سلة. 

�إن �أق�ساط �لتاأمني �ملحققة من �إعادة �لتاأمني �ملفرت�ض، �إن وجد، يتم �العرت�ف بها كاإير�د�ت كما هي �حلال �إذ� ما �عتربت �أق�ساط �إعادة �لتاأمني كمجم�ع �أق�ساط �لتاأمني. 
اإيرادات العمولة بها من الودائع الق�سرية االأجل على اأ�سا�س تنا�سبي با�ستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي. اإيرادات توزيعات االأرباح: يتم االعرتاف باإيرادات توزيعات االأرباح 

عند ن�سوء احلق يف ا�ستالم توزيعات االأرباح.

عقود اإليجار

ت�سنف عق�د �الإيجار كعق�د �إيجار ر�أ�سمايل �ذ� ترتب على �سروط عقد �الإيجار حت�يل ج�هري جلميع خماطر ومنافع �مللكية �إلى �مل�ستاأجر. وت�سنف كافة عق�د �الإيجار �الأخرى 
كعقود اإيجار ت�سغيلي. حتمل االإيجارات امل�ستحقة الدفع مبوجب عقود االإيجار الت�سغيلي على الدخل با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت وذلك على مدى فرتة عقد االإيجار الت�سغيلي.

محاسبة تاريخ التداول

اإن جميع امل�سرتيات واملبيعات التي جترى وفقا للطريقة االعتيادية يتم اإثباتها / التوقف عن اإثباتها يف تاريخ التداول )اأي التاريخ الذي تلتزم فيه ال�سركة ب�سراء اأو بيع االأ�سول(. 
علما باأن امل�سرتيات اأو املبيعات التي جترى وفقا للطريقة االعتيادية هي معامالت تتطلب ت�سوية االأ�سول خالل اإطار زمني حتدده عموما التعليمات التنظيمية اأو االأعراف ال�سائدة 

بال�سوق.

التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة 

جتري ال�سركة تقديرات وافرتا�سات توثر على مبالغ االأ�سول واملطلوبات امل�سرح بها خالل ال�سنة املالية التالية. علما باأن التقديرات املحا�سبية الناجتة نادرًا ما تعادل النتائج 
الفعلية ذات ال�سلة على وجه التحديد. فيما يلي التقديرات واالفرتا�سات التي تت�سمن خماطر هامة ميكن اأن توؤدي اإلى اإجراء تعديل جوهري على القيمة الدفرتية لالأ�سول 

واملطلوبات خالل ال�سنة املالية القادمة.

االلتزامات النهائية الناتجة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمين 

اأهم التقديرات املحا�سبية التي تقوم بها ال�سركة. هناك العديد من م�سادر عدم  يعترب تقدير االلتزامات النهائية الناجتة عن املطالبات املقدمة مبوجب عقود التاأمني من 
التاأكد التي يجب اأخذها بعني االعتبار عند تقدير االلتزامات التي يتعني على ال�سركة دفعها نهائيا مبوجب هذه املطالبات. يعترب خم�س�س املطالبات املتكبدة غري املف�سح 
عنها تقديرًا للمطالبات التي يتوقع االإف�ساح عنها بعد تاريخ قائمة املركز املايل ب�ساأن احلدث املوؤمن عليه الذي وقع قبل تاريخ قائمة املركز املايل. اأن الطريقة الفنية الرئي�سية 
املتبعة من قبل االإدارة يف تقدير تكلفة املطالبات املف�سح عنها وكذلك املطالبات املتكبدة غري املف�سح عنها، تتمثل يف ا�ستخدام طرق �سداد املطالبات ال�سابقة للتنبوؤ بطرق 

�سداد املطالبات امل�ستقبلية.

تقدر املطالبات التي تتطلب قرارًا من املحكمة اأو عن طريق التحكيم على اأ�سا�س كل حالة على حده. ويقوم عادة خرباء تقدير اخل�سائر امل�ستقلني بتقدير املطالبات املتعلقة 
باملمتلكات. تقوم االإدارة مبراجعة املخ�س�سـات املتعلقة باملطالبات املتكبدة، واملطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها على اأ�سا�س ربع �سنوي. قد تتعر�س ال�سركة خلالفات مع، واحيانا 

اإخفاقات من قبل، معيدي التاأمني. تقوم ال�سركة يف كل ربع �سنة مبراقبة تطور النزاعات وقوة املركز املايل ملعيدي التاأمني.

خسائر االنخفاض في الذمم المدينة

تقوم ال�سركة مبراجعة الذمم املدينة التي تعترب هامة مبفردها، وكذلك الذمم املدينة املدرجة �سمن جمموعة من االأ�سول املالية التي لها خ�سائ�س خماطر ائتمان مماثلة 
وذلك للتاأكد من عدم وجود انخفا�س يف قيمتها. اأن الذمم املدينة التي يتم مراجعتها ب�سورة فردية للتاأكد من وجود انخفا�س يف قيمتها والتي يتم ب�ساأنها اإثبات اأو اال�ستمرار 
اإدراجها عند مراجعتها ب�سورة جماعية للتاأكد من وجود انخفا�س يف قيمتها. تتطلب مراجعة االنخفا�س يف القيمة هذه اإجراء االأحكام  يف اإثبات خ�سارة االنخفا�س ال يتم 
والتقديرات. والإجراء ذلك، تقوم ال�سركة بتقومي خ�سائ�س خماطر االئتمان التي تاأخذ بعني االعتبار حاالت االإخفاق ال�سابقة والتي تعترب موؤ�سرًا على املقدرة على �سداد كافة 

�ملبالغ �مل�ستحقة طبقًا لل�سروط �لتعاقدية. 
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تكاليف االكتتاب المؤجلة 

تقيد بع�س تكاليف االكتتاب املتعلقة ببيع وثائق تاأمني جديدة كتكاليف اكتتاب موؤجلة، وتطفاأ يف قائمة عمليات التاأمني والفائ�س على مدى فرتة التغطية التاأمينية ذات العالقة. 
ويف حالة عدم حتقق االفرتا�سات املتعلقة بالربحية امل�ستقبلية لوثائق التامني هذه، فانه ميكن االإ�سراع يف اإطفاء هذه التكاليف، وميكن اأن يتطلب ذلك اإجراء �سطب اإ�سايف يف 

قائمة عمليات التاأمني والفائ�س.

نتائج العمليات 4   2

بيان دخل علميات التأمين

25 -جدول رقم )6-1( قائمة عمليات التاأمني

2013م2012م2011ماآالف الرياالت

347.191 234.093 278.560 �إجمايل �أق�ساط �لتاأمني �ملكتتبة

)153.798()75.469()124.750(�أق�ساط �إعادة �لتاأمني �مل�سندة

193.392 158.624 153.811 �سايف �أق�ساط �لتاأمني �ملكتتبة

)28.081(19.238 10.621 �لتغري�ت يف �أق�ساط �لتاأمني غري �ملكت�سبة

165.311 177.862 164.432 �سايف �أق�ساط �لتاأمني �ملكت�سبة

21.223 10.453 15.195 عموالت اإعادة التاأمني

96 164 310 اإيرادات اكتتاب اأخرى

186.630 188.479 179.937 جمموع االإيرادات

   تكاليف وم�ساريف االكتتاب

117.449 121.740 116.107 اإجمايل املطالبات املدفوعة

)22.240()31.785()24.906(ح�سة معيدي التاأمني من املطالبات املدفوعة

95.210 89.955 91.201 �سايف املطالبات املدفوعة

15.194 11.391 10.074 التغريات يف املطالبات حتت الت�سوية

110.403 101.346 101.275 �سايف املطالبات املتكبدة

20.593 23.156 27.041 تكاليف اكتتاب وثائق التاأمني

6.724 5.642 5.994 م�ساريف فائ�س اخل�سارة 

3.947 5.103 3.767 م�ساريف اكتتاب اأخرى

141.669 135.247 138.078 جمموع تكاليف وم�ساريف االكتتاب

44.962 53.231 41.859 �سايف اإيرادات االكتتاب 

   م�ساريف ت�سغيلية اأخرى، بال�سايف

)30.834()25.110()21.176(رواتب ت�سغيلية واإدارية

)14.267()13.761()15.082(م�ساريف عمومية واإدارية

401 839 413 اإيرادات عمولة ودائع بنكية

)44.700()38.033()35.846(جمموع امل�ساريف الت�سغيلية االأخرى، بال�سايف
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2013م2012م2011ماآالف الرياالت

262 15.199 6.013 �سايف الفائ�ض من عمليات التاأمني

)236()13.679()5.412(فائ�س عمليات التاأمني املحول اإلى عمليات امل�ساهمني

26 1.520 601 �سايف ناجت عمليات التاأمني بعد تخ�سي�ض الفائ�ض

55.7%67.8%55.2%موؤ�سر االحتفاظ

47.6%76.0%59.0%�شايف االأق�شاط املكت�شبة من اإجمايل االأق�شاط املكتتبة

66.8%57.0%61.6%�شايف معدل اخل�شارة )�شايف املطالبات املتكبدة/�شايف االأق�شاط املكت�شبة(

5.9%9.9%9.7%م�شاريف العمولة من اإجمايل االأق�شاط املكتتبة

13.8%13.9%12.2%دخل العمولة من االأق�شاط امل�شندة

13.0%22.7%15.0%�شايف نتيجة االكتتاب من اإجمايل االأق�شاط املكتتبة

4.1%5.9%5.4%امل�شاريف العمومية واالإدارية من اإجمايل االأق�شاط املكتتبة

0.1%6.5%2.2%فائ�ض عمليات التاأمني من اإجمايل االأق�شاط املكتتبة

امل�سدر: القوائم املالية املدققة وحتليالت ال�سركة

ارتفع فائ�س عمليات التاأمني من 6 مليون ريال �سعودي يف عام 2011م اإلى 15 مليون ريال �سعودي يف عام 2012م. ويع�د هذ� �الرتفاع �إلى �رتفاع �سايف �الأق�ساط �ملكت�سبة بقيمة 
13.4 ملي�ن ريال �سع�دي، وذلك نتيجة �رتفاع �سايف �الأق�ساط �ملكتتبة بقيمة 4.8 ملي�ن ريال �سع�دي باالإ�سافة �إلى �رتفاع �لتغري�ت يف �أق�ساط �لتاأمني غري �ملكت�سبة بقيمة 8.6 
مليون ريال �سعودي، مع بقاء �سايف املطالبات املتكبدة دون تغيري. كما انخف�س فائ�س عمليات التاأمني اإلى 262 األف ريال �سعودي خالل عام 2013م ويعزى ذلك اإلى انخفا�س 

�سايف �الأق�ساط �ملكت�سبة بقيمة 12 مليون ريال �سعودي مع ارتفاع �سايف املطالبات املتكبدة بقيمة 9 مليون ريال.

يف عام 2011م بلغ �إجمايل �الأق�ساط �ملكتتبة 279 مليون ريال �سعودي بينما يف عام 2012م انخف�ست اإلى 234 ملي�ن ريال �سع�دي ويعزى ذلك �إلى �النخفا�ض يف �أق�ساط �لتاأمني 
الطبي بقيمة 34 مليون ريال �سعودي ب�سبب انخفا�س مبيعات وثائق التاأمني الطبي لالأفراد يف عام 2012م باملقارنة بعام 2011م وفقا ال�سرتاتيجية ال�سركة يف تلك الفرتة. كما 

�أن �إجمايل �الأق�ساط �ملكتتبة عادت �إلى �الرتفاع يف عام 2013م لت�سل اإلى 347 مليون ريال �سعودي ويعزى ذلك اإلى:

زيادة �الأق�ساط �ملكتتبة يف قطاع �ملمتلكات بقيمة 67 مليون ريال �سعودي نتيجة توقيع عقود رئي�سية جديدة يف عام 2013م وهي كالتايل:  �

اإجمايل االأق�شاط املكتتبةا�سم العميل

30.1 مليون ريال�سركة الكهرباء ال�سعودية

55.4 مليون ريال�سيفرون ال�سعودية

�لزيادة يف �الأق�ساط �خلا�سة بقطاع �ملركبات بقيمة 47 مليون ريال �سعودي تعزى ب�سكل اأ�سا�سي اإلى اإ�سدار وثائق تاأمني جديدة بقيمة 31 مليون ريال �سعودي.  �
وفيما يلي جزء منها: 

14 مليون ريالاجلزيرة للمعدات

5 مليون ريال�سركة ال�سرقية للتجارة

4 مليون ريال�سركة الب�سامي العاملية

يعزى �الرتفاع يف �لتغري�ت يف �أق�ساط �لتاأمني �لغري �ملكت�سبة يف عام 2012م حيث ارتفعت من 10.6 مليون ريال �سعودي يف عام 2011م لت�سل اإلى 19 مليون ريال �سعودي يف 
عام 2012م ب�سبب �النخفا�ض يف �أق�ساط �لتاأمني �ملكتتبة خلل عام 2012م مما �أدى �إلى �نخفا�ض �الأق�ساط �لغري مكت�سبة بقيمة 8.6 مليون ريال �سعودي، بينما انخف�ست 
يف عام 2013م لتبلغ �سالب 28 ملي�ن ريال �سع�دي نتيجة الرتفاع �أق�ساط �لتاأمني �ملكتتبة بقيمة 113 ملي�ن ريال �سع�دي مما �أدى �إلى زيادة �الأق�ساط �لغري �ملكت�سبة بقيمة 47 

مليون ريال �سعودي. 

يعزى االنخفا�س يف تكاليف اكتتاب وثائق التاأمني من 27 مليون ريال �سعودي يف عام 2011م اإلى 25 مليون ريال �سعودي يف عام 2012م �إلى �النخفا�ض يف �إجمايل �الأق�ساط 
املكتتبة يف عام 2012م مقارنة بعام 2011م. بينما انخف�ست اأي�سا يف عام 2013م بالرغم من �رتفاع �إجمايل �الأق�ساط �ملكتتبة بقيمة 113 مليون ريال �سعودي فيعزى ذلك اإلى 
اإ�سدار موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لالئحة خا�سة بالو�سطاء حتدد قيمة العمولة امل�ستحقة على كل قطاع مع العلم اأن العمولة املحددة يف الالئحة التنفيذية اأقل من العمولة 

التي كانت تدفع قبل اإ�سدار هذه الالئحة.



58

ارتفع �سايف نتائج االكتتاب من 42 مليون ريال �سعودي يف عام 2011م اإلى 53 مليون ريال �سعودي يف عام 2012م، هذه �لزيادة ب�سكل رئي�سي نتجت عن �لزيادة يف �الأق�ساط 
املكت�سبة بقيمة 14 مليون ريال �سعودي يف عام 2012م. كما انخف�س �سايف نتائج االكتتاب بقيمة 8 مليون ريال �سعودي يف عام 2013م من 53 مليون ريال �سعودي يف عام 2012م 
اإلى 44.9 مليون ريال �سعودي يف عام 2013م. يرجع انخفا�س �سايف نتائج االكتتاب يف عام 2013م ب�سكل رئي�سي �إلى �النخفا�ض يف �سايف �الأق�ساط �ملكت�سبة بقيمة 12.5 

مليون ريال �سعودي، وزيادة يف �سايف املطالبات املتكبدة بقيمة 9 مليون ريال �سعودي ويقابلها زيادة يف �سايف دخل العموالت بقيمة 11 مليون ريال �سعودي خالل نف�س الفرتة.

طر�أ حت�سن ملح�ظ يف �سايف فائ�ض عمليات �لتاأمني كن�سبة من �إجمايل �الأق�ساط �ملكتتبة وذلك من 2% يف عام 2011م اإلى 6% يف عام 2012م ثم تراجع اإلى 0.1 % من اإجمايل 
�الأق�ساط �ملكتتبة يف عام 2013م. يعزى انخفا�س �سايف فائ�س عمليات التاأمني يف عام 2013م اإلى زيادة معدل ن�سبة اخل�سارة من 62% يف عام 2012م اإلى 67% يف عام 2013م، 
نتيجة �نخفا�ض �سايف �الأق�ساط �ملكت�سبة يف عام 2012 بقيمة 12.6 مليون ريال �سعودي وارتفاع �سايف املطالبات املتكبدة بقيمة 9 مليون ريال �سعودي، باالإ�سافة اإلى الزيادة 
يف امل�ساريف العمومية واالإدارية وكذلك الزيادة يف م�ساريف رواتب واأجور ت�سغيلية ب�سبب ا�ستقطاب موظفني اإ�سافيني وذلك ملقابلة التو�سع يف االأعمال وقد �سكلت تكاليف 

املوظفني 68% من اإجمايل امل�ساريف العمومية واالإدارية يف عام 2013م. 

بيان دخل عمليات المساهمين

26 -جدول رقم )6-2( دخل عمليات امل�ساهمني

2013م2012م2011ماآالف الرياالت

االإيرادات

5.41213.679236الفائ�س املحول من فائ�س عمليات التاأمني

790867794اإيرادات عموالت من ودائع بنكية واال�ستثمارات املحتفظ بها لتاريخ اال�ستحقاق

7.21225.655-االأرباح املحققة من اال�ستثمارات املتاحة للبيع

6.20221.75826.685اإجمايل االإيرادات

امل�ساريف

)2.039()2.998()1.623(امل�ساريف العمومية واالإدارية

4.57918.76024.646�سايف دخل امل�ساهمني لل�سنة

م�ساريف �ساملة اأخرى

1.6544.6429.993تغريات القيمة العادلة غري املحققة من ا�ستثمارات متاحة للبيع

)3.000()2.750()1.875(خم�س�س زكاة و�سريبة دخل

4.35820.65231.639اإجمايل الربح ال�سامل لل�سنة

موؤ�سرات االأداء الرئي�سية للم�ساهمني

0.59%1.28%0.58%�مل�ساريف �لعم�مية و�الإد�رية لل�سنة كن�سبة من �إجمايل �الأق�ساط �ملكتتبة

9.11%8.82%1.56%اإجمايل الربح ال�شامل لل�شنة كن�شبة من االأق�شاط املكتتبة

امل�سدر: القوائم املالية املدققة وحتليالت ال�سركة

وفقا لالئحة التنفيذية ال�سادرة من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ) �ساما( )املادة 70 الفقرة »هـ«( يحول اإلى امل�ساهمني ما ن�سبته 90% من اإجمايل فائ�س عمليات التاأمني 
والتي ارتفعت من 5 مليون ريال يف عام 2011م اإلى 14 مليون ريال يف عام 2012م قبل اأن تنخف�س اإلى 236 األف ريال �سعودي يف عام 2013م.

ارتفعت امل�ساريف العمومية واالإدارية لعمليات امل�ساهمني من 1.6 مليون ريال �سعودي يف عام 2011م اإلى 3 مليون ريال �سعودي يف عام 2012م وذلك ب�سبب ارتفاع اأتعاب جمل�س 
االإدارة بقيمة 1.4 مليون ريال �سعودي يف عام 2012م. كما انخف�ست امل�ساريف العمومية واالإدارية لعام 2013م حيث بلغت 2 مليون ريال �سعودي وذلك النخفا�س اأتعاب جمل�س 

االإدارة بقيمة 900 األف ريال �سعودي يف عام 2013م.

حت�سن الربح ال�سامل لل�سركة من 4 مليون ريال �سعودي يف عام 2011م اإلى 21 مليون ريال �سعودي يف عام 2012م نتيجة الزيادة يف الفائ�س املحول من عمليات التاأمني وكذلك 
ارتفاع االأرباح املحققة من اال�ستثمارات بقيمة 7 مليون ريال �سعودي. كما زاد الربح ال�سامل اإلى 32 مليون ريال �سعودي يف عام 2013م ويعزى ذلك اإلى ارتفاع االأرباح املحققة 

من بيع اال�ستثمارات املتاحة للبيع من 7.2 مليون ريال �سعودي يف عام 2012م اإلى 25.6 مليون ريال �سعودي يف عام 2013م وذلك على اإثر ت�سييل حمافظ ا�ستثمارية.
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بيان دخل العمليات حسب قطاعات التأمين 

27 -جدول رقم )6-3( بيان دخل العمليات ح�سب قطاع التاأمني كما يف 31 دي�سمرب 2013م

االإجمايلاأخرىاملمتلكاتاملركباتالطبي اآالف الرياالت

44.509106.831122.19773.654347.191�إجمايل �الأق�ساط �ملكتتبة

44.509105.8214.39938.664193.392�سايف �الأق�ساط �ملكتتبة

42.63182.6693.82836.183165.311�سايف �الأق�ساط �ملكت�سبة

7.5852028.6224.81421.223عموالت اإعادة التاأمني

43104496-اإيرادات اكتتاب اأخرى

50.21682.91412.46041.041186.630اإجمايل االإيرادات

)117.449()21.853()7.307()59.975()28.315(اإجمايل املطالبات املدفوعة

6.3571.4522.58111.84922.240ح�سة معيد التاأمني من املطالبات املدفوعة

)15.194(1.083)2.621()17.052(3.397التغري يف املطالبات حتت الت�سوية

)110.403()8.921()7.347()75.575()18.560(�سايف املطالبات املتكبدة

)31.265()8.493()3.925()11.584()7.263(م�ساريف اكتتاب اأخرى

1.18723.62644.962)4.244(24.393�سايف نتائج االكتتاب

املوؤ�سرات / الن�سب الرئي�سية

48%49%3%77%96%�سايف �الأق�ساط �ملكت�سبة من �إجمايل �الأق�ساط �ملكتتبة

67%25%192%91%44%�سايف معدل اخل�سارة

14%14%7%20%0%دخل �لعم�لة من �الأق�ساط �مل�سندة

13%32%1%)4 %(55%�سايف نتيجة �الكتتاب من �إجمايل �الأق�ساط �ملكتتبة

امل�سدر: القوائم املالية املدققة وحتليالت ال�سركة

يعزى ارتفاع معدل االحتفاظ يف التاأمني الطبي وتاأمني املركبات العتماد ال�سركة على طريقة فائ�س اخل�سارة الإعادة تاأمني هذين القطاعني. وح�سب هذه الطريقة، ال يتم اإ�سناد 
�أي �أق�ساط ملعيد �لتاأمني بل يق�م معيد �لتاأمني بدفع مبالغ �ملطالبات �لتي تف�ق حد مت �التفاق عليه م�سبقا يف مقابل دفع �ل�سركة م�سروف ملعيد �لتاأمني تعرف باأق�ساط فائ�ض 
�خل�سارة. معدل �الحتفاظ يف قطاع �ملمتلكات منخف�ض وذلك الأن �ملطالبات يف هذ� �لقطاع قليلة �لعدد لكن عالية �لقيمة فتعمد �ل�سركة الإ�سناد ن�سبة كبرية من �أق�ساط هذ� 
�لقطاع ملعيدي �لتاأمني. تتم �إعادة �لتاأمني يف هذ� �لقطاع ح�سب �لطريقة �لن�سبية حيث يتم �إ�سناد ن�سبة من �الأق�ساط �ملكتتبة �إلى معيدي �لتاأمني �لذين يتحمل�ن نف�ض �لن�سبة 

من املطالبات ذات ال�سلة. 

اإن عموالت اإعادة التاأمني للقطاع الطبي كما يف 31 دي�سمرب 2013م متثل عمولة االأرباح التي ا�ستلمتها ال�سركة عن ال�سنوات ال�سابقة. وقد بلغ �سايف نتائج االكتتاب 13% من 
�إجمايل �الأق�ساط �ملكتتبة كما يف 31 دي�سمرب 2013م ويعزى ذلك �إلى �رتفاع �إجمايل �أق�ساط �لتاأمني �ملكتتبة و�رتفاع �سايف معدل �خل�سارة.

يعد �سايف معدل �خل�سارة من �أهم م�ؤ�سر�ت �لربحية يف قطاع �لتاأمني، وميثل ن�سبة �سايف �ملطالبات �ملتكبدة من �سايف �الأق�ساط �ملكت�سبة. بلغ �سايف معدل �خل�سارة لقطاع 
املركبات 91% يف عام 2013م وذلك لكرثة املطالبات يف هذا القطاع بينما بلغ هذا املعدل 25% يف قطاعات التاأمني العام االأخرى )با�ستثناء قطاع املمتلكات( مما يدل على 

ارتفاع الربحية يف هذه القطاعات.
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بيان دخل العمليات حسب قطاع التأمين كما في 31 ديسمبر 2012م

28 -جدول رقم )6-4( بيان دخل العمليات ح�سب قطاع التاأمني كما يف 31 دي�سمرب 2012م

االإجمايلاأخرىاملمتلكاتاملركباتالطبي البند باآالف الرياالت

64.70559.57454.48555.328234.093�إجمايل �الأق�ساط �ملكتتبة

64.23958.6342.79332.958158.624�سايف �الأق�ساط �ملكتتبة

78.51360.8282.57635.945177.862�سايف �الأق�ساط �ملكت�سبة

1886.3123.95310.453-عموالت اإعادة التاأمني

1113941164اإيرادات اكتتاب اأخرى

78.51461.1298.89739.939188.479اإجمايل االإيرادات

)121.740()21.477()7.790()58.088()34.386(اإجمايل املطالبات املدفوعة

14.9952.1546.3368.30131.785ح�سة معيد التاأمني من املطالبات املدفوعة

)11.391()1.475()40()2.550()7.326(التغري يف املطالبات حتت الت�سوية

)101.346()14.651()1.494()58.484()26.717(�سايف املطالبات املتكبدة

)33.901()10.245()3.894()8.002()11.760(م�ساريف اكتتاب اأخرى

3.50915.04353.231)5.358(40.036�سايف نتائج االكتتاب

املوؤ�سرات / الن�سب الرئي�سية

76% 65% 5% 102% 121% �سايف �الأق�ساط �ملكت�سبة من �إجمايل �الأق�ساط �ملكتتبة

57% 41% 58% 96% 34% �سايف معدل اخل�سارة

14% 18% 12% 20% 0% دخل �لعم�لة من �الأق�ساط �مل�سندة

23% 27% 6% )9%(62% �سايف نتيجة �الكتتاب من �إجمايل �الأق�ساط �ملكتتبة

امل�سدر: القوائم املالية املدققة وحتليالت ال�سركة

�لتاأمني �ملكتتبة و�رتفاع �سايف �الأق�ساط  �أق�ساط  �إجمايل  �إلى �نخفا�ض  31 دي�سمرب 2012م ويعزى ذلك  �إجمايل �الأق�ساط �ملكتتبة كما يف  نتائج االكتتاب 23% من  بلغ �سايف 
املكت�سبة.

بيان دخل العمليات حسب قطاع التأمين كما في 31 ديسمبر 2011م

29 -جدول رقم )6-5( بيان دخل العمليات ح�سب قطاع التاأمني كما يف 31 دي�سمرب 2011م

املجموعاأخرىممتلكات�سياراتطبي البند باآالف الرياالت

98.54163.41528.45288.152278.560�إجمايل �الأق�ساط �ملكتتبة

53.61162.2933.03134.876153.811�سايف �الأق�ساط �ملكتتبة

28.96598.9372.83933.691164.432�سايف �الأق�ساط �ملكت�سبة

4.3732245.4835.11515.195عمولة اإعادة تاأمني

10256936310اإيرادات اكتتاب اأخرى

33.34899.4168.33038.842179.937اإجمايل االإيرادات

)101.275()11.024()1.389()76.912()11.950(�سايف املطالبات املتكبدة
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املجموعاأخرىممتلكات�سياراتطبي البند باآالف الرياالت

)36.803()8.911()4.025()19.140()4.727(م�ساريف اكتتاب اأخرى 

16.6713.3642.91718.90841.859�سايف نتائج االكتتاب

املوؤ�سرات / الن�سب الرئي�سية

59%38%10%156%29%�سايف �الأق�ساط �ملكت�سبة من �إجمايل �الأق�ساط �ملكتتبة

62%33%49%78%41%�سايف معدل اخل�سارة

12%10%22%20%10%دخل �لعم�لة من �الأق�ساط �مل�سندة

15%21%10%5%17%�سايف نتيجة �الكتتاب من �إجمايل �الأق�ساط �ملكتتبة

امل�سدر: القوائم املالية املدققة وحتليالت ال�سركة 

إجمالي األقساط المكتتبة

�إجمايل �الأق�ساط �ملكتتبة مقابل �سايف �الأق�ساط �ملكتتبة

30 -جدول رقم )6-6( اإجمايل االأق�شاط املكتتبة مقابل �شايف االأق�شاط املكتتبة

البند
�شايف االأق�شاط املكتتبةاإجمايل االأق�شاط املكتتبة

2013م 2012م 2011م 2013م 2012م 2011م 

48.53622.07228.9706.4174.0503.926الهند�سي

28.45254.485122.1973.0312.7934.399املمتلكات

21.19419.86822.24718.23319.60721.352البحري

18.42213.38822.43710.2269.30113.385احلوادث العامة

63.41559.574106.83162.29358.634105.821املركبات

98.54164.70644.50953.61164.23844.509الطبي

278.560234.093347.191153.811158.624193.392االإجمايل

امل�سدر: القوائم املالية املدققة 

يعزى �النخفا�ض يف �إجمايل �الأق�ساط �ملكتتبة من 279 مليون ريال يف عام 2011م اإلى 234 مليون ريال يف عام 2012م �إلى �نخفا�ض �إجمايل �الأق�ساط �ملكتتبة للقطاع �لهند�سي 
بقيمة 26 مليون ريال )نظرا الأن القطاع الهند�سي يت�سمن تاأمني م�ساريع االإن�ساءات والتي هي بطبيعتها غري قابلة للتجديد( وانخفا�س القطاع الطبي بقيمة 34 مليون ريال 
�سعودي )ب�سبب انخفا�س بيع وثائق التاأمني الطبي لالأفراد يف عام 2012م باملقارنة مع 2011م وفقا ال�سرت�تيجية �ل�سركة �آنذ�ك �لتي تهدف �إلى �أن ال تتجاوز �أق�ساط �لتاأمني 

الطبي 20% من �إجمايل �الأق�ساط �ملكتتبة(، يقابل ذلك �الرتفاع يف �الأق�ساط �ملكتتبة لقطاع �ملمتلكات بقيمة 26 مليون ريال.

يعزى �لزيادة يف �إجمايل �أق�ساط �لتاأمني �ملكتتبة من 234 مليون ريال �سعودي يف عام 2012م اإلى 347 مليون ريال �سعودي يف عام 2013م كان ب�سكل اأ�سا�سي نتيجة التايل:

زيادة �الأق�ساط �ملكتتبة يف قطاع �ملمتلكات بقيمة 67 مليون ريال �سعودي نتيجة وثائق جوهرية مت اكتتابها يف عام 2013م وهي كالتايل:  �

اإجمايل االأق�شاط املكتتبةا�سم العميل

30.1 مليون ريال�سركة الكهرباء ال�سعودية

55.4 مليون ريال�سيفرون ال�سعودية
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�لزيادة يف �الأق�ساط �خلا�سة بقطاع �ملركبات بقيمة 47 مليون ريال �سعودي تعزى ب�سكل اأ�سا�سي اإلى اإ�سدار وثائق تاأمني جديدة بقيمة 31 مليون ريال �سعودي.  �
وفيما يلي جزء منها: 

14 مليون ريالاجلزيرة للمعدات

5 مليون ريال�سركة ال�سرقية للتجارة

4 مليون ريال�سركة الب�سامي العاملية

يقابل ذلك �نخفا�ض يف �إجمايل �الأق�ساط �ملكتتبة للقطاع �لطبي بقيمة 20 مليون ريال �سعودي ويرجع ذلك اأ�سا�سا اإلى انخفا�س مبيعات وثائق التاأمني الطبي لالأفراد يف عام 
2013م باملقارنة مع 2011م و2012م وفقا ال�سرتاتيجية ال�سركة.

ت�سكل �سايف �أق�ساط �لتاأمني �ملكتتبة للقطاع �لطبي و�ملركبات 78% للعامني 2013م و2013م و76% للعام 2011م.

إجمالي األقساط المكتتبة حسب قنوات البيع

31 -جدول رقم )6-7( اإجمايل االأق�شاط املكتتبة ح�شب م�شادر التوزيع

2013م2012م2011مقنوات البيع )اآالف الرياالت(

123.88893.087104.009املبيعات املبا�سرة

154.672141.006243.180الو�سطاء / الوكالء

278.560234.093347.189االإجمايل

كن�سبة من االإجمايل

30% 40% 44% املبيعات املبا�سرة

70% 60% 56% الو�سطاء / الوكالء

100% 100% 100% االإجمايل

امل�سدر : القوائم املالية املدققة 

تعتمد ال�سركة منذ عام 2011م وحتى عام 2013م على الو�سطاء والوكالء كجهات توزيع رئي�سية حيث �سكلت ح�ستهم 56%، 60%، 70% على �لت��يل من �إجمايل �أق�ساط �لتاأمني 
�ملكتتبة. وقد �رتفعت ح�سة �ل��سطاء و�ل�كلء نتيجة �رتفاع �أق�ساط �لتاأمني �ملكتتبة لقطاعي �ملمتلكات و�ملركبات.

إجمالي األقساط المكتتبة حسب المناطق

32 -جدول رقم )6-8( اإجمايل االأق�شاط املكتتبة ح�شب املناطق

م2013م2012م2011املنطقة 

164.000147.090234.190املنطقة ال�سرقية

54.23040.00063.000املنطقة الو�سطى

60.33047.00050.000املنطقة الغربية

278.560234.090347.190االإجمايل

كن�سبة من االإجمايل

67%63%59%املنطقة ال�سرقية

18%17%19%املنطقة الو�سطى

14%20%22%املنطقة الغربية

100%100%100%االإجمايل

امل�سدر: اإدارة ال�سركة
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إعادة التأمين

33 -جدول رقم )6-9( اإجمايل االأق�شاط امل�شندة ح�شب قطاعات التاأمني )�شامال اأق�شاط فائ�ض اخل�شارة(

القطاع التاأميني
2013م2012م2011م2013م 2012م 2011م 

الن�سبة من االإجمايلاملبالغ اآالف الرياالت

16%23%33%42.54318.42425.510الهند�سي

74%64%20%26.02652.292118.318املمتلكات

1%2%3%4.1891.2601.884البحري

6%5%7%8.5174.3219.136احلوادث العامة

2%3%3%4.5382.3972.949املركبات

2%3%34%44.9302.4182.725الطبي

100%100%100%130.74481.111160.523االإجمايل

امل�سدر: القوائم املالية املدققة وحتليالت ال�سركة

34 -جدول رقم )6-10( ن�سبة االإ�سناد ح�سب قطاع التاأمني ) �سامال فائ�ض اخل�سارة(

2013م2012م2011مقطاع التاأمني

88%83%88%الهند�سي

97%96%91%املمتلكات

8%6%20%البحري

41%32%46%احلوادث العامة

3%4%7%املركبات

6%4%46%الطبي

46%35%47%االإجمايل

امل�سدر: القوائم املالية املدققة وحتليالت ال�سركة

�نخف�ست �الأق�ساط �مل�سندة �إلى معيدي �لتاأمني من 131 مليون ريال �سعودي يف 2011م اإلى 81 مليون ريال �سعودي يف عام 2012م نتيجة �النخفا�ض يف �إجمايل �أق�ساط �لتاأمني 
�ملكتتبة وكذلك تغيري �تفاقية �إعادة �لتاأمني للقطاع �لطبي من �لعق�د �لن�سبية �إلى فائ�ض �خل�سارة. ثم �رتفعت �الأق�ساط �مل�سندة لت�سل �إلى 161 مليون ريال �سعودي يف عام 

2013م )مع انخفا�س معدل االإ�سناد من 47% اإلى 46% ( وكان ذلك نتيجة للتايل:

�رتفعت �أق�ساط �لتاأمني �مل�سندة ب�سكل رئي�سي نتيجة للزيادة يف �إجمايل �أق�ساط �لتاأمني �ملكتتبة. �
االنخفا�س يف معدل االإ�سناد يعود ب�سكل رئي�سي اإلى تغيري اتفاقية اإعادة التاأمني لقطاع الطبي من ح�سة امل�ساركة )العقود الن�سبي( لفائ�س اخل�سارة )غري ن�سبي(  �

حيث كانت ن�سبة االإ�سناد 50% من �إجمايل �الأق�ساط �ملكتتبة مطروح منه �مل�ساريف �ملحملة على �ل�سركة كما يف 31 دي�سمرب 2011م. 
ب�سكل عام �لزيادة يف �أق�ساط �لتاأمني �مل�سندة تت��فق مع �لزيادة يف �إجمايل �أق�ساط �لتاأمني �ملكتتبة لقطاعات �الأعمال �لعامة وعادة �الأق�ساط �خلا�سة بقطاعات  �

االأعمال العامة تكون عادة م�سندة اإما على العقود الن�سبية اأو االختيارية خالفا لقطاعات التاأمني االإلزامية كالطبي واملركبات التي يتم اإ�سنادها عادة اإلى العقود 
الغري ن�سبية.

قائمة اتفاقيات معيدي التأمين للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013م

35 -جدول رقم )6-11( قائمة اتفاقيات معيدي التاأمني

جميع القطاعات غري البحري ) العقود الن�سبية(

ت�سنيف �ستاندرد اأن بورزت�سنيف اي ام بي�ستن�سبة امل�ساركةمعيد التاأمني

+25.00A+BBB%�سعودي ري
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جميع القطاعات غري البحري ) العقود الن�سبية(

ت�سنيف �ستاندرد اأن بورزت�سنيف اي ام بي�ستن�سبة امل�ساركةمعيد التاأمني

-5.00A%غلف ري

-11.00A%اأي �سي اأر ري

-17.50AA%اأر + يف

-10.00A%�سركة الهند للتاأمني العام

++10.00B%الفجر ري

-5.00AA%كوريان ري

A 7.50%كيو ري

-4.00A%ماليزيان ري

BBB 5.00%تكافل ري

جميع القطاعات غري البحري ) عقود فائ�ض اخل�سارة(

ت�سنيف �ستاندرد اأن بورزت�سنيف اي ام بي�ستن�سبة امل�ساركةمعيد التاأمني

-40.00A%�سرييو�س انرتنا�سيونال للتاأمني

-7.50A%اأي �سي اأر ري

-6.00A%غلف ري

-8.50A%�سركة الهند للتاأمني العام

-5.00A%ماليزيان ري

A 7.50%كيو ري

-5.00AA%كوريان ري

-5.00A-A%تايبينق الإعادة التاأمني

++7.50B%الفجر ري

-8.00A%تر�ست ري

القطاع البحري ) عقود فائ�ض اخل�سارة(

ت�سنيف �ستاندرد اأن بورزت�سنيف اي ام بي�ستن�سبة امل�ساركةمعيد التاأمني

-17.50A%تر�ست ري

15.00%لويد�س

-15.00A%�سركة الهند للتاأمني العام

-10.00A+AA%بي�ست ري

+10.00A-BBB%كويت ري
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جميع القطاعات غري البحري ) العقود الن�سبية(

ت�سنيف �ستاندرد اأن بورزت�سنيف اي ام بي�ستن�سبة امل�ساركةمعيد التاأمني

++7.50B%الفجر ري

7.50BBB%تكافل ري

-4.50A%تون�س ري

-9.00A%البون ري

-4.00A%افريقيا ري

القطاع الطبي ) عقود فائ�ض اخل�سارة(

ت�سنيف �ستاندرد اأن بورزت�سنيف اي ام بي�ستن�سبة امل�ساركةمعيد التاأمني

-50.00A%اأي اأر �سي اأت�س ري

-30.00A%�سكور ري

 20.00%اأي جي اأي

امل�سدر: اإدارة ال�سركة

العموالت المكتسبة

36 -جدول رقم )6-12( العموالت املكت�سبة

2013م2012م2011مالعموالت باآالف الرياالت

20.05615.65126.725العمولة امل�ستلمة

4.8615.1985.502التغري يف العموالت الغري مكت�سبة

15.19510.45321.223العمولة املكت�سبة

امل�سدر : القوائم املالية املدققة

العموالت المستلمة حسب قطاع التأمين

37 -جدول رقم )6-13( العموالت امل�ستلمة ح�سب قطاع التاأمني

القطاع التاأميني
2013م2012م2011م2013م2012م2011م

الن�سبة من االإجمايلاملبالغ باآالف الرياالت

24%40%35%7.0376.2806.359الهند�سي

44%56%37%7.4048.70211.765املمتلكات

0%0%4%-)29(768البحري

2%2%0%30290488احلوادث العامة

1%1%1%224188202املركبات

29%1%23%4.5932207.805الطبي

100%100%100%20.05615.65126.725االإجمايل

امل�سدر : القوائم املالية املدققة وحتليالت ال�سركة
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العموالت المستلمة كنسبة من األقساط المسندة

38 -جدول رقم )6-14( العموالت امل�شتلمة كن�شبة من االأق�شاط امل�شندة

2013م2012م2011مالقطاع التاأميني

25% 34% 17% الهند�سي

10% 17% 28% املمتلكات

0% )2%(18% البحري

5% 7% 0% احلوادث العامة

7% 8% 5% املركبات

286% 9% 10% الطبي

17% 19% 15%  االإجمايل

امل�سدر: حتليالت ال�سركة

ت�سمل العموالت امل�ستلمة كال من عمولة اإعادة التاأمني وعمولة االأرباح. وحت�سل ال�سركة على عموالت اإعادة التاأمني من االأن�سطة امل�سمولة باتفاقيات التاأمني الن�سبي ) كالتاأمني 
�لهند�سي، �ملمتلكات(، علوة على ذلك فاإن دخل �لعم�لة من معيدي �لتاأمني ينتج من ن�ساط �لتاأمني �الختياري. �لعم�الت �مل�ستلمة كن�سبة من �الأق�ساط �مل�سندة تك�ن عم�ما 
متفقة مع �أحكام �التفاقية �خلا�سة بكل قطاع من قطاعات �لتاأمني يف كل �سنة. �نخف�ست عم�الت �لتاأمني �لهند�سي �مل�ستلمة كن�سبة من �الأق�ساط �مل�سندة من 34% يف عام 2012م 

اإلى 25% يف عام 2013م نتيجة االرتفاع يف التاأمني االختياري الذي يت�سم بعمولته املنخف�سة.

�نخف�ست ن�سبة عم�الت �إعادة �لتاأمني لقطاع �ملمتلكات كن�سبة من �الأق�ساط �مل�سندة 28%، 17% اإلى 10% خالل ال�سنوات من 2011م اإلى 2013م على التوايل وذلك نتيجة زيادة 
�الأق�ساط �مل�سندة خلل �ل�سن��ت �ملذك�رة وبالتايل فاإن �لقيمة �الأكرب من هذه �لعم�الت حت�لت �إلى عم�الت غري مكت�سبة.

بالن�سبة للقطاع �لبحري فاإن عم�الت �إعادة �لتاأمني كن�سبة من �الأق�ساط �مل�سندة �نخف�ست من 18% اإلى �سالب 2% يف عام 2012م قبل اأن ترتفع اإلى 0% يف عام 2013م وذلك 
نتيجة اأن اتفاقية اإعادة التاأمني للقطاع البحري للعام 2013م كانت فائ�س اخل�سارة.

ارتفعت عموالت اإعادة التاأمني لقطاع احلوادث العامة من 0% عام 2011م اإلى 7% عام 2012م نتيجة �نخفا�ض �الأق�ساط �مل�سندة وبالتايل �رتفاع �لعم�الت �ملكت�سبة خلل عام 
2012م، بينما �أدى �رتفاع �الأق�ساط �مل�سندة بقيمة 4.8 مليون ريال �سعودي اإلى زيادة العموالت غري املكت�سبة وبالتايل انخفا�س العموالت املكت�سبة اإلى %5.

انخف�ست عموالت اإعادة التاأمني للقطاع الطبي من 10% اإلى 9% من عام 2011م اإل عام 2012م نتيجة حتول برنامج اإعادة التاأمني من العقد الن�سبي اإلى فائ�س اخل�سارة 
وبالتايل حتويل جميع العموالت امل�ستلمة يف عام 2011م اإلى عموالت م�ستحقة يف عام 2012م. ومن ثم ارتفعت اإلى 286% يف عام 2013 نتيجة ا�ستالم ال�سركة لعموالت اأرباح 

للقطاع الطبي عن عام 2011م خالل العام 2013م.

المطالبات 

39 -جدول رقم )6-15( �سايف املطالبات املتكبدة

القطاع التاأميني
2013م2012م2011م2013م2012م2011م

الن�سبة من االإجمايلاملبالغ باآالف الرياالت

)0.01%(3.42%3.48%)15(3.5243.468هند�سي

6.65%1.47%1.37%1.3891.4947.347ممتلكات

6.28%9.43%5.80%5.8699.5616.930بحري

1.82%1.60%1.61%1.6311.6222.007حوادث عامة

68.45%57.71%76.91258.48475.57475.94مركبات

16.81%26.36%11.80%11.95026.71718.560طبي

100.00%100.00%100.00%101.275101.346110.403االإجمايل

�سايف معدل اخل�سارة
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القطاع التاأميني
2013م2012م2011م2013م2012م2011م

الن�سبة من االإجمايلاملبالغ باآالف الرياالت

)0.4%(59.8%65.1%هند�سي

191.9%58.0%48.9%ممتلكات

32.3%52.1%30.9%بحري

17.7%4.5%17.6%حوادث عامة

91.4%96.1%77.7%مركبات

43.5%34.0%41.3%طبي

66.8%57.0%61.6%ن�سبة االإجمايل

امل�سدر : اإدارة ال�سركة وحتليالت ال�سركة

40 -جدول رقم )6-16( اإجمايل املطالبات املدفوعة ح�سب قطاعات التاأمني

القطاع التاأميني
2013م2012م2011م2013م2012م2011م

الن�سبة من االإجمايلاملبالغ باآالف الرياالت

5%7%10%11.5328.8575.769الهند�سي

6%6%6%6.5317.7907.307املمتلكات

11%8%4%4.7549.73912.582البحري

24%28%17%19.74634.38628.314الطبي

3%2%1%8732.8803.502احلوادث العامة

51%48%63%72.67158.08859.975املركبات

100%100%100%116.107121.740117.449االإجمايل

امل�سدر : القوائم املالية املدققة وحتليالت ال�سركة

اإلى الزيادة يف �سايف املطالبات املتكبدة للقطاع الطبي بقيمة 15  �سايف املطالبات املتكبدة بقيت ثابتة للعامني 2011م و2012م بقيمة 101 مليون ريال �سعودي ويرجع ذلك 
مليون ريال �سعودي وارتفاع �سايف املطالبات املتكبدة للقطاع البحري بقيمة 4 مليون ريال �سعودي وباملقابل انخفا�س �سايف املطالبات املتكبدة لقطاع املركبات بقيمة 18 مليون 
ريال �سعودي. كما ارتفعت �سايف املطالبات املتكبدة اأي�سا لت�سل اإلى 110 مليون ريال �سعودي يف عام 2013م )مما اأدى اإلى زيادة �سايف معدل اخل�سارة بـ 10%( ويرجع ذلك 
اأ�سا�سا اإلى زيادة يف اإجمايل املطالبات املتكبدة لقطاع املركبات بقيمة 17 مليون ريال �سعودي والزيادة يف قطاع املمتلكات بقيمة 3 مليون ريال �سعودي ويف املقابل انخفا�س �سايف 

املطالبات املتكبدة لقطاع التاأمني الطبي بقيمة 8 مليون ريال �سعودي يف عام 2013م مقارنة بعام 2012م.

يعزى االرتفاع يف اإجمايل املطالبات املدفوعة من 116 مليون ريال �سعودي يف عام 2011م اإلى 121.7 مليون ريال �سعودي يف عام 2012م اإلى الزيادة يف املطالبات املدفوعة 
للقطاع الطبي بقيمة 14 ملي�ن ريال �سع�دي نتيجة �لزيادة يف �إجمايل �الأق�ساط �ملكت�سبة يف عام 2012م ولذلك فاإن �سايف معدل اخل�سارة للقطاع الطبي انخف�س من 54% يف 

عام 2011م اإلى 41% يف عام 2012م.

يعزى االنخفا�س يف اإجمايل املطالبات املدفوعة اإلى 117 مليون ريال �سعودي يف عام 2013م اإلى االنخفا�س يف املطالبات املدفوعة للقطاع الطبي بقيمة 6 مليون ريال �سعودي 
نتيجة �النخفا�ض يف �إجمايل �الأق�ساط �ملكت�سبة يف عام 2013م ولذلك بالرغم من انخفا�س اإجمايل املطالبات املدفوعة اإال اأن �سايف معدل اخل�سارة للقطاع الطبي ارتفع من 

41% يف عام 2012م اإلى 53% يف عام 2013م، ويف املقابل ارتفع اإجمايل املطالبات املدفوعة للقطاع البحري بقيمة 2.8 مليون ريال. 

41 -جدول رقم )6-17( اإجمايل املطالبات املدفوعة مقابل ح�سة معيد التاأمني من املطالبات املدفوعة 

القطاع التاأميني 
)باأالف الرياالت(

2013م2012م2011م

املطالبات 
املدفوعة

ح�سة معيد 
التاأمني 

الن�سبة
املطالبات 
املدفوعة

ح�سة معيد 
التاأمني

الن�سبة
املطالبات 
املدفوعة

ح�سة معيد 
التاأمني

الن�سبة

72%785.7694.168% 6.929  8.857 85% 9.762  11.533 الهند�سي
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القطاع التاأميني 
)باأالف الرياالت(

2013م2012م2011م

املطالبات 
املدفوعة

ح�سة معيد 
التاأمني 

الن�سبة
املطالبات 
املدفوعة

ح�سة معيد 
التاأمني

الن�سبة
املطالبات 
املدفوعة

ح�سة معيد 
التاأمني

الن�سبة

35%817.3072.581% 6.336  7.790 69% 4.489  6.531 املمتلكات

50%112.5826.299% 131  9.739 3% 159  4.755 البحري

22%4428.3146.357% 14.995  34.386 52% 10.213  19.746 الطبي

39%433.5021.382% 1.240  2.880 0% -  873 احلوادث العامة

2%459.9751.453% 2.154  58.088 0% 281  72.671 املركبات

19%26117.44922.240% 31.785  121.740 21% 24.906  116.107 االإجمايل

امل�سدر : اإدارة ال�سركة وحتليالت ال�سركة

اأغلب  التاأمني الطبي والذي تقع  اإجمايل املطالبات املدفوعة للقطاع الطبي ويعزى ذلك التفاقية فائ�س اخل�سارة لوثائق  التاأمني 22% من  يف عام 2013م بلغت ح�سة معيد 
املطالبات يف اأولوية فائ�س اخل�سارة.

كما بلغت ح�سة معيدي التاأمني 2% من اإجمايل املطالبات املدفوعة لقطاع املركبات ويعزى ذلك التفاقية فائ�س اخل�سارة لوثائق تاأمني املركبات والذي تقع اأغلب املطالبات يف 
اأولوية فائ�س اخل�سارة.

بلغت ح�سة معيدي التاأمني من املطالبات املدفوعة للقطاع الهند�سي 72%، ويعزى ذلك �إلى �لتاأمني �الختياري لهذ� �لقطاع �لذي يتميز بن�سيب �أعلى ن�سبيا يف ن�ساط �إعادة 
التاأمني.

بلغت ح�سة معيدي التاأمني من املطالبات املدفوعة للقطاع البحري 50% يف عام 2013م مقارنة بـ3% يف عام 2011م و1% يف عام 2012م، ويعزى ذلك اإلى تاأمني فائ�س اخل�سارة 
لهذا القطاع والذي عادة ما تقع اأغلب املطالبات يف اأولوية فائ�س اخل�سارة لكن عند ارتفاع حجم املطالبات ترتفع ح�سة معيدي التاأمني من املطالبات املدفوعة.

إجمالي المطالبات المدفوعة حسب المناطق

42 -جدول رقم )6-18( اإجمايل املطالبات املدفوعة ح�سب املناطق

م2013م2012م2011املنطقة

85.81471.61658.926املنطقة ال�سرقية

17.58423.06924.724املنطقة الو�سطى

12.70927.05533.800املنطقة الغربية

116.107121.740117.449االإجمايل

كن�سبة من االإجمايل

50%59%74%املنطقة ال�سرقية

21%19%15%املنطقة الو�سطى

29%22%11%املنطقة الغربية

100%100%100%االإجمايل

امل�سدر : القوائم املالية املدققة وحتليالت ال�سركة
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التغير في المطالبات تحت التسوية

43 -جدول رقم )6-19( التغري يف املطالبات حتت الت�سوية

القطاع التاأميني
2013م2012م2011م2013م2012م2011م

الن�سبة من االإجمايلاملبالغ باآالف الرياالت

9%)14%(29%)1.404(1.540)2.895(الهند�سي

17%0.3%)6%()2.621()39(652املمتلكات

)16%(0.4%6%2.372)47()580(البحري

)22%(64%24%3.397)7.326()2.418(الطبي

)1%(26%3%114)2.969()309(احلوادث العامة

112%22%45%)17.052()2.550()4.523(املركبات

100%100%100%)15.194()11.391()10.073(االإجمايل

امل�سدر : القوائم املالية املدققة وحتليالت ال�سركة

اإن الزيادة يف �سايف التغري يف املطالبات حتت الت�سوية من 10 مليون يف عام 2011م لتبلغ 11 مليون ريال �سعودي يف عام 2012م نتيجة لزيادة �سايف التغري يف املطالبات حتت 
الت�سوية للقطاع الطبي بقيمة 4.9 مليون ريال �سعودي وقابل ذلك انخفا�س يف �سايف التغري يف املطالبات حتت الت�سوية بقيمة 2 مليون ريال �سعودي.

كما اأن الزيادة من 11 مليون ريال �سعودي يف عام 2012م لت�سل اإلى 15 مليون ريال �سعودي يف عام 2012م كان وب�سكل اأ�سا�سي نتيجة للزيادة يف �سايف التغري يف املطالبات حتت 
الت�سوية لقطاع املركبات بقيمة 13 مليون ريال �سعودي قابل ذلك انخفا�س يف �سايف التغري يف املطالبات حتت الت�سوية للقطاع الطبي بقيمة 10 مليون ريال �سعودي.

مصاريف أخرى

اإن املطالبات املدفوعة لقطاع التاأمني الطبي ت�سمل اأتعاب اإدارة املطالبات وهي كالتايل:

44 -جدول رقم )6-20( اأتعاب اإدارة املطالبات

م2013م2012م2011البند )باآالف الرياالت(

3.7005.1033.947 اأتعاب اإدارة املطالبات

امل�سدر : القوائم املالية املدققة وحتليالت ال�سركة

�إن �أتعاب معاجلة �ملطالبات متثل ر�س�م �جلهات �الإد�رية �الأخرى لن�ساط �لتاأمني �لطبي وقد كانت جل�ب ميد هي �جلهة �الإد�رية لن�ساط �لتاأمني �لطبي لعام 2011م بينما �سركة 
نك�ست كري هي �جلهة �الإد�رية �الأخرى لن�ساط �لتاأمني �لطبي لعامي 2012م و2013م. اإن الزيادة يف اأتعاب اإدارة املطالبات من 3.7 مليون ريال �سعودي يف عام 2011م اإلى 5.1 

مليون ريال �سعودي يف عام 2012م كانت نتيجة عموالت االأرباح التي ت�ستحقها �سركة اإدارة املطالبات على ال�سنوات ال�سابقة.

رواتب تشغيلية وإدارية

45 -جدول رقم )6-21( رواتب ت�سغيلية واإدارية

م2013م2012م2011البند )باآالف الرياالت(

21.17625.11030.834رواتب ت�سغيلية واإدارية

امل�سدر : القوائم املالية املدققة وحتليالت ال�سركة

�رتفعت م�ساريف رو�تب ت�سغيلية و�إد�رية من �إجمايل �الأق�ساط �ملكتتبة من 8% يف عام 2011م اإلى 11% يف عام 2012م قبل اأن تنخف�س لت�سل اإلى 9% يف عام 2013م وذلك 
ب�سبب ا�ستقطاب موظفني اإ�سافيني وذلك ملقابلة التو�سع يف االأعمال حيث قامت ال�سركة بافتتاح 6 نقاط بيع كما �أن ترقية بع�ض �مل�ظفني كان لها دور يف زيادة بند م�سروف 

الرواتب واالأجور.
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المصاريف العمومية واإلدارية

46 -جدول رقم )6-22( امل�ساريف العمومية واالإدارية

البند

2013م2012م2011م

املبلغ )اآالف 
الرياالت(

ن�سبة من 
االإجمايل

املبلغ )اآالف 
الرياالت(

ن�سبة من 
االإجمايل

املبلغ )اآالف 
الرياالت(

ن�سبة من 
االإجمايل

9%191.310%472.616%7.136خم�س�س الديون امل�سكوك يف حت�سيلها

24%293.443%143.972%2.057اأتعاب قانونية ومهنية

22%143.144%91.979%1.358االإيجار

10%91.396%71.244%1.100اال�ستهالك

4%4616%6484%881اأدوات مكتبية

7%61.058%6847%860خدمات

6%2812%2214%367دعاية واإعالن

2%2314%2314%367�سريبة ا�ستقطاع

4%4599%1543%195تدريب

1%2166%1323%191نظم معلومات

2%2292%1303%224�سفر وتنقالت

2%0215%059%40اال�ستهالك املبا�سر لالأ�سول *

3%3433%0391%0ا�سرتاكات )�سركة العلم،�سركة �سمة...(

3%3469%2472%307م�ساريف اأخرى

100%10014.267%10013.761%15.083االإجمايل

امل�سدر : القوائم املالية املدققة وحتليالت ال�سركة
* يت�سمن هذا احل�ساب امل�سرتيات التي ال يتم ت�سمينها يف ح�ساب املوجودات واالأ�سول الثابتة لل�سركة، حيث يتم اعتبارها وقيدها يف �سنة ال�سراء كم�ساريف مبا�سرة ب�سبب قيمتها املنخف�سة مقارنة باإجمايل 

املوجودات الثابتة وق�سر حياتها العملية.

�رتفع ن�سبة �مل�ساريف �لعم�مية و�الإد�رية من �إجمايل �الأق�ساط �ملكتتبة من 5.4% يف عام 2011م اإلى 5.9% يف عام 2012م ب�سبب �النخفا�ض يف �إجمايل �الأق�ساط �ملكتتبة. كما 
عادت ن�سبة �مل�ساريف �لعم�مية و�الإد�رية من �إجمايل �الأق�ساط �ملكتتبة �إلى �النخفا�ض �إلى 4.1% يف عام 2013م نظر� للرتفاع يف �إجمايل �الأق�ساط �ملكتتبة.

اإن االرتفاع يف م�سروف االإيجار يف عام 2013م باملقارنة مع عام 2012م كان نتيجة اأن ال�سركة قامت بافتتاح 6 نقاط بيع جديدة يف عام 2013م كما قامت يف نف�س العام بافتتاح 
مركز مطالبات م�ستقل وهذه االأحداث اأدت اإلى الزيادة يف م�سروف االإيجار.

اإن الزيادة يف م�سروف اال�ستهالك من 1.1 مليون ريال �سعودي يف عام 2011م اإلى 1.3 مليون ريال �سعودي يف عام 2013م كانت نتيجة الزيادة يف تكلفة املمتلكات واملعدات 
حيث كانت تبلغ 5.3 مليون ريال �سعودي يف عام 2011م وبلغت 10.1 مليون ريال �سعودي يف عام 2013م.

ح�سب املعيار الدويل الإعداد التقارير املالية رقم 16، يح�سب اال�ستهالك على اأ�سا�س العمر االإنتاجي. ح�سب املادة 4-22-13 من املبادئ التوجيهية ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد 
واملتعلقة بالعناية املهنية وتقييم �سركات التاأمني العام باململكة، ا�ستهالك االأثاث والرتكيبات والتجهيزات املكتبية يكون ح�سب طريقة الق�سط الثابت 10 �سنوات، كما اأ�سار اإليه 
م�ست�سار العناية املهنية املايل يف تقريره. و�ستقوم ال�سركة بتطبيق هذا التو�سية ابتداًء من الربع االأخري من ال�سنة 2014م، مما �سيوؤدي اإلى انخفا�س م�سروف اال�ستهالك نتيجة 

النخفا�س ن�سبة اال�ستهالك من 20%، املتبعة حاليا، اإلى 10% ح�سب املبادئ التوجيهية ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد.

�إن �النخفا�ض يف م�سروف �الأتعاب �ال�ست�سارية و�ملهنية كان وب�سكل �أ�سا�سي نتيجة �النخفا�ض يف م�سروف جمل�ض �ل�سمان �ل�سحي نتيجة �النخفا�ض يف �إجمايل �أق�ساط �لتاأمني 
املكتتبة للقطاع الطبي. حيث اأنه يجب على �سركة التاأمني �سداد اأتعاب مهنية ملجل�س ال�سمان ال�سحي بقيمة 1 % من �إجمايل �أق�ساط �لتاأمني �لطبي �ملكتتبة. ومبا �أن �إجمايل 

�الأق�ساط �ملكتتبة للقطاع �لطبي �نخف�ست بقيمة 20 مليون خالل عام 2013م، انخف�ست االأتعاب اال�ست�سارية واملهنية.
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 قائمة المركز المالي 5   2
47 -جدول رقم )6-23( قائمة املركز املايل

2013م2012م2011مالبند باآالف الرياالت

موجودات عمليات التاأمني

137.71681.786119.382النقدية و�سبه النقدية

57.26062.06579.109�أق�ساط �لتاأمني و�أر�سدة مدينة

74.89344.28457.440ح�سة معيد �لتاأمني من �الأق�ساط �لغري مكت�سبة

45.36146.153105.123ح�سة معيد التاأمني من املطالبات حتت الت�سوية

13.7599.72112.050تكاليف اكتتاب وثائق تاأمني موؤجلة

4.8816.45114.287م�ساريف مدفوعة مقدما وموجودات اأخرى

1127835اإيرادات عمولة م�ستحقة

2.3143.2074.533املمتلكات واملعدات )�سايف(

336.296253.745391.959اإجمايل موجودات عمليات التاأمني

موجودات امل�ساهمني

26.27360.00086.366النقدية و�سبه النقدية

40.00026.47626.984ودائع ق�سرية االأجل

51.39764.80160.942موجودات مالية اأخرى

20.80910.42019.815مطلوب من عمليات التاأمني

7581.168938اإيرادات عمولة م�ستحقة

20.00020.00020.000الوديعة النظامية

159.237182.865215.045اإجمايل موجودات امل�ساهمني

495.532436.610607.004اإجمايل املوجودات

مطلوبات عمليات التاأمني

52.4518.19718.361ذمم معيد التاأمني دائنة

4.8615.1985.502عموالت معيدي التاأمني غري مكت�سبة

137.80391.116132.353�أق�ساط غري مكت�سبة

95.090107.274181.438مطالبات حتت الت�سوية

23.19027.23829.284م�ساريف م�ستحقة ومطلوبات اأخرى

20.80910.42019.815م�ستحق اإلى عمليات امل�ساهمني

1.4912.1813.059تعوي�س نهاية اخلدمة

6012.1212.147فائ�س عمليات التاأمني امل�ستحقة

336.296253.745391.959اإجمايل مطلوبات عمليات التاأمني
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2013م2012م2011مالبند باآالف الرياالت

مطلوبات وحقوق امل�ساهمني

مطلوبات امل�ساهمني

4.7517.7288.269م�ساريف م�ستحقة ومطلوبات اأخرى

4.7517.7288.269اإجمايل مطلوبات امل�ساهمني

حقوق امل�ساهمني

200.000200.000200.000راأ�س املال

)14.482()36.128()52.138(اخل�سائر املرتاكمة

6.62411.26521.258احتياطي القيمة العادلة 

154.486175.137206.776اإجمايل حقوق امل�ساهمني

159.237182.865215.045اإجمايل مطلوبات وحقوق امل�ساهمني

495.532436.610607.004اإجمايل مطلوبات عمليات التاأمني ومطلوبات وحقوق امل�ساهمني

امل�سدر : القوائم املالية املدققة

�سكلت موجودات عمليات التاأمني 65% من اإجمايل املوجودات كما يف 31 دي�سمرب 2013م )مقارنة بن�سبة 58% يف عام 2012م( حيث بلغت النقدية و�سبه النقدية 20% يف 2013م 
) 2012م: 19% ( وح�سة معيد التاأمني من املطالبات حتت الت�سوية 17% كما يف 31 دي�سمرب 2013م )2012م: 11% ( من اإجمايل املوجودات.

انخف�ست النقدية و�سبه النقدية من 137 مليون كما يف 31 دي�سمرب 2011م اإلى 81 مليون كما يف 31 دي�سمرب 2012م، ويعزى ذلك �إلى �النخفا�ض يف �إجمايل �أق�ساط �لتاأمني 
�ملكتتبة و�رتفاع �أق�ساط �لتاأمني �ملدينة و�إجمايل �ملطالبات �ملدف�عة كما يف 31 دي�سمرب 2012م. ارتفعت النقدية و�سبه النقدية حتى بلغت 119 مليون ريال �سعودي كما يف 31 

دي�سمرب 2013م وذلك نتيجة الرتفاع �أق�ساط �لتاأمني �ملكتتبة.

�رتفعت �أق�ساط �لتاأمني �ملدينة من 57 مليون، 62 مليون اإلى 79 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2011م، 2012م و2013م على التوايل نتيجة اأن اأغلب الوثائق التاأمني 
الطبي املكتتبة يف عام 2011م كانت للتاأمني �لفردي وحت�سيل �أق�ساط هذه �ل�ثائق يك�ن على �لف�ر بينما يف عام 2012م انخف�ست وثائق التاأمني الطبي الفردي وارتفعت وثائق 
تاأمني �ملمتلكات و�لتي يتم حت�سيلها عادة على �أق�ساط متباعدة ط��ل فرتة �ل�ثيقة. كما �أن �الرتفاع �جل�هري يف عام 2013م يعزى، باالإ�سافة اإلى ال�سبب ال�سابق، اإلى ارتفاع 

�أق�ساط �لتاأمني �ملكتتبة خلل �لعام.

الزيادة يف اإجمايل املطالبات حتت الت�سوية بقيمة 86 مليون ريال �سعودي خالل االأعوام من 2011م اإلى 2013م ويرجع ذلك ب�سكل اأ�سا�سي اإلى زيادة يف مطالبات قطاع املمتلكات 
بقيمة 54 مليون ريال �سعودي تت�سمن احتياطي املطالبات املتكبدة ومل يبلغ عنها بقيمة 18 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2013م )2011م: 0.5 مليون ريال �سعودي( 
و�لزيادة يف �حتياطيات عجز �الأق�ساط لقطاع �ملركبات بقيمة 12 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2013م )2011م: �سفر ريال �سعودي(. اإن اأهم املطالبات حتت الت�سوية 

اخلا�سة بقطاع املمتلكات كالتايل:

10.79 مليون ريالال�سركة ال�سعودية للكهرباء

11.55 مليون ريالم�سنع جدة للرقائق الرغوية » �سوفت درميز«

5.60 مليون ريالال�سركة املتحدة لل�سناعات الغذائية

3.75 مليون ريالجمموعة عبداخلالق �سعيد

31.69 مليون ريالاالإجمايل

اإن االرتفاع يف املطالبات حتت الت�سوية اأدى اإلى ارتفاع ح�سة معيد التاأمني من املطالبات حتت الت�سوية بقيمة 60 مليون ريال �سعودي حيث اأن عقود االإ�سناد يف قطاع املمتلكات 
هي عقود اختيارية وبالتايل فاإن ن�سبة االإ�سناد مرتفعة يف هذا القطاع حيث تبلغ 97% يف عام 2013م بينما معدل االإ�سناد لقطاع املركبات والطبي هو 3% و6% على التوايل حيث 

اأن عقود االإ�سناد يف هذه القطاعات هي عقود فائ�س خ�سارة.

�نخف�ض �حتياطي �الأق�ساط �لغري �ملكت�سبة من 137 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2011م اإلى 91 مليون ريال �سعودي يف عام 2012م ومن ثم ارتفعت اإلى 132 مليون 
ريال �سع�دي نتيجة �لتذبذب يف �إجمايل �الأق�ساط �ملكتتبة خلل �ل�سن��ت 2011م،2012م و2013م وكذلك تغري يف اتفاقية اإعادة التاأمني للقطاع الطبي من عقد ن�سبي يف عام 

2011م اإلى عقد فائ�س اخل�سارة يف العامني 2012م و2013م.



73

�إن �لتذبذب يف �حتياطي �إجمايل �الأق�ساط �لغري مكت�سبة �أدى �إلى �لتذبذب يف �حتياطي ح�سة معيد �لتاأمني من �الأق�ساط �لغري مكت�سبة من 74 مليون ريال �سعودي كما يف 31 
دي�سمرب 2011م اإلى 44 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2012م قبل اأن تعود اإلى االرتفاع لتبلغ 57 مليون ريال �سعودي يف عام 2013م.

ارتفع اإجمايل حقوق امل�ساهمني من 154 مليون، 175 مليون اإلى 207 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2011م، 2012م و2013م على التوايل نتيجة حتقيق ال�سركة اأرباحا 
بقيمة 16 مليون �سنة 2012م، و22 مليون �سنة 2013م، باالإ�سافة اإلى ارتفاع احتياطي القيمة العادلة بقيمة 5 مليون �سنة 2012م، و10 مليون �سنة 2013م.

48 -جدول رقم )6-24( النقدية و�سبه النقدية لعمليات امل�ساهمني

م2013م2012م 2011البند )باآالف الرياالت(

26.27360.00086.366النقد لدى البنوك

26.27360.00086.366االإجمايل

امل�سدر : القوائم املالية املدققة وحتليالت ال�سركة

49 -جدول رقم )6-25( النقدية و�سبه النقدية لعمليات التاأمني

البند )باآالف الرياالت(
2013م2012م2011م2013م2012م2011م

الن�سبة من االإجمايلاملبالغ باآالف الرياالت

- --357267النقد يف ال�سندوق

28%51%27%37.61741.65033.420النقد لدى البنوك

72%49%73%100.06440.06485.895ودائع الأجل

100%100%100%137.71681.786119.382االإجمايل

امل�سدر : القوائم املالية املدققة وحتليالت ال�سركة

50 -جدول رقم )6-26( الوديعة النظامية

م2013م2012م2011البند )باآالف الرياالت(

20.00020.00020.000النقد لدى البنوك

20.00020.00020.000االإجمايل

امل�سدر : القوائم املالية املدققة وحتليالت ال�سركة

ارتفعت النقدية و�سبه النقدية لعمليات امل�ساهمني من 26 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2011م اإلى 60 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2012م نتيجة اأرباح 
حمققة من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع بقيمة 7 مليون ريال �سعودي، وحتقيق فائ�س حمول من عمليات التاأمني مببلغ 13.6 مليون ريال �سعودي، باالإ�سافة اإلى حتويل مبلغ 13 
مليون ريال من ودائع الأجل اإلى النقدية و�سبه النقدية خالل عام 2012م. كما اأنه النقدية و�سبه النقدية لعمليات امل�ساهمني ارتفعت اأي�سا يف عام 2013م لتبلغ 86 مليون ريال 

�سعودي نتيجة حتقيق اأرباح حمققة بقيمة 25 مليون ريال �سعودي من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع خالل عام 2013م.

انخف�ست النقدية و�سبه النقدية لعمليات التاأمني من 137 مليون كما يف 31 دي�سمرب 2011م اإلى 81 مليون كما يف 31 دي�سمرب 2012م ويعزى ذلك اإلى االنخفا�س يف اإجمايل 
31 دي�سمرب 2012م. ارتفعت النقدية و�سبه النقدية حتى بلغت 119 مليون ريال  �أق�ساط �لتاأمني �ملدينة و�إجمايل �ملطالبات �ملدف�عة كما يف  �أق�ساط �لتاأمني �ملكتتبة و�رتفاع 

�سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2013م وذلك نتيجة الرتفاع �أق�ساط �لتاأمني �ملكتتبة. 

مت حتديد الوديعة النظامية ب 10% من راأ�س املال وفقا لالئحة التنفيذية ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ) املادة 58(. يتم اإيداع الوديعة من قبل ال�سركة وال يتم 
ت�سجيل عوائدها يف دفاتر ال�سركة الأنها تخ�س موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.

51 -جدول رقم )6-27( اأق�شاط التاأمني املدينة

م2013م2012م2011البند )باآالف الرياالت(

66.24373.59491.590�الأق�ساط �ملدينة

1.1351.2061.564ذمم معيدي التاأمني املدينة

)14.045()12.734()10.118(خم�س�س الذمم امل�سكوك يف حت�سيلها

57.26062.06679.109�شايف االأق�شاط املدينة
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م2013م2012م2011البند )باآالف الرياالت(

موؤ�سر االأداء الرئي�سية

278.561234.092347.191�إجمايل �الأق�ساط �ملكتتبة

23%27%21%مت��سط �الأق�ساط �ملدينة �إلى �إجمايل �الأق�ساط �ملكتتبة

امل�سدر : القوائم املالية املدققة وحتليالت ال�سركة

52 -جدول رقم )6-28( ح�ساب خم�س�ض الديون امل�سكوك يف حت�سيلها كما يف 31 دي�سمرب 2013م

الديون )باآالف الرياالت(املدة
ن�سبة خم�س�ض الديون 
امل�سكوك يف حت�سيلها 

قيمة خم�س�ض الديون 
امل�سكوك يف حت�سيلها

--148.361-90 يوم

152.653%9117.688-180 يوم

253.882%18115.528-360  يوم

757.510%10.013اأكرث من �سنة

1514.045%91.590االإجمايل

امل�سدر : تقارير االإدارة

اأ�سدرت موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي اإعالن جديد بتاريخ 1 يناير 2011م ي��سح باأن تاريخ �ال�ستحقاق للأق�ساط �مل�ستحقة ه� تاريخ �إ�سد�ر �ل�ثيقة علوة على ذلك فاإن 
خم�س�ض �الأق�ساط �مل�سك�ك يف حت�سيلها ينبغي �أن يح�سب على �الأر�سدة �لتي تبلغ فرتة ��ستحقاقها �أكرث من 90 يوم بناء على الالئحة التنفيذية ل�سركات التاأمني.

�رتفعت �أق�ساط �لتاأمني �ملدينة من 57 مليون اإلى 62 مليون ثم 79 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2011م، 2012م و2013م على التوايل نتيجة انخفا�س التاأمني الطبي 
لالأفراد يف مقابل ال�سركات يف عام 2012م علما باأن وثائق �ل�سركات تتميز باالرتفاع يف ت�سهيلت �لبيع �الآجل وبالتايل �رتفاع �الأق�ساط �ملدينة يف عام 2012م باالإ�سافة اإلى 
�رتفاع وثائق تاأمني �ملمتلكات و�لتي تك�ن حت�سيلها عادة على �أق�ساط متباعدة ط�ل فرتة �ل�ثيقة. كما �أن �الرتفاع �جل�هري يف عام 2013م كان باالإ�سافة اإلى ال�سببني ال�سابقني 

�رتفاع �أق�ساط �لتاأمني �ملكتتبة خلل �لعام.

تكاليف اكتتاب وثائق التأمين المؤجلة

53 -جدول رقم )6-29( تكاليف اكتتاب وثائق التاأمني املوؤجلة

القطاع التاأميني
2013م2012م2011م2013م2012م2011م

الن�سبة من االإجمايلاملبالغ باآالف الرياالت

8%13%13%1.8481.222957الهند�سي

11%10%9%1.2009561.308املمتلكات

4%5%2%286483486البحري

8%8%6%887763964احلوادث العامة

28%16%13%1.8551.5313.395املركبات

41%49%56%7.6834.7664.940الطبي

100%100%100%13.7599.72112.050االإجمايل

امل�سدر : القوائم املالية املدققة وحتليالت ال�سركة

مت احت�ساب تكاليف اكتتاب التاأمني املوؤجلة لكامل الفرتة امل�سمولة بالتحليل بطريقة التنا�سب بناًء على العمولة املدفوعة لكافة فئات التاأمني. ب�سورة عامة فاإن تكاليف اكتتاب 
�لتاأمني �مل�ؤجلة تغريت مبا يتنا�سب و�لتغري يف �إجمايل �الأق�ساط �ملكتتبة و�حتياطي �الأق�ساط �لغري �ملكت�سبة خلل �لفرتة من 31 دي�سمرب 2011م اإلى 31 دي�سمرب 2013م.

اإن تكاليف اكتتاب وثائق التاأمني املوؤجلة انخف�ست من 14 مليون ريال �سعودي يف عام 2011م اإلى 10 مليون ريال �سعودي يف عام 2012م ومن ثم ارتفعت اإلى 12 مليون ريال 
�سعودي يف عام 2013م تبعًا للتذبذب يف �إجمايل �الأق�ساط �ملكتتبة.
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ممتلكات ومعدات

بلغ �سايف املعدات واملمتلكات من 2.3 مليون ريال يف عام 2011م اإلى 3.2 مليون ريال يف عام 2012م ثم اإلى4.5 مليون ريال اأي بزيادة 39% يف عام 2012م وبن�سبة 41% يف 
عام 2013م ب�سبب فتح مكاتب وفروع جديدة. 

المطالبات تحت التسوية

54 -جدول رقم )6-30( املطالبات حتت الت�سوية

2013م2012م2011مالبند )باآالف الرياالت(

االإجمايل

46.50051.944116.694املطالبات حتت الت�سوية

44.31852.06851.266املطالبات غري املبلغ عنها

12.978--�إجمايل �حتياطي عجز �الأق�ساط

4.2723.262500احتياطيات اأخرى

95.090107.274181.438اإجمايل املطالبات حتت الت�سوية

ناق�سا: ح�سة معيد التاأمني

21.72922.52174.467ح�سة معيد التاأمني من املطالبات حتت الت�سوية

23.63223.63230.656ح�سة معيد التاأمني من املطالبات غري املبلغ عنها

45.36146.153105.123اإجمايل ح�سة معيد التاأمني من املطالبات حتت الت�سوية

49.72961.12176.315�سايف املطالبات حتت الت�سوية

امل�سدر : القوائم املالية املدققة وحتليالت ال�سركة

متثل املطالبات غري املبلغ عنها املبالغ التي تخ�س�سها ال�سركة لتغطية التزاماتها املالية املتعلقة باملطالبات املتكبدة التي مل يبلغ عنها بعد. يقوم باحت�ساب هذه املبالغ اخلبري 
االكتواري الذي يقوم بتطبيق نظرية االحتماالت واالإح�ساءات، والتي مبوجبها تكّون هذه املخ�س�سات.

اإن الزيادة يف اإجمايل املطالبات حتت الت�سوية بقيمة 12 مليون ريال �سعودي يف عام 2012م مقارنة بعام 2011م ترجع ب�سكل اأ�سا�سي اإلى الزيادة يف مطالبات القطاع الطبي 
بقيمة 7 مليون ريال �سعودي والتي ت�سمل احتياطي املطالبات املتكبدة وغري املبلغ عنها بقيمة 3.8 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2012م وكذلك الزيادة يف اإجمايل 

املطالبات حتت الت�سوية لقطاع املركبات بقيمة 3 مليون ريال �سعودي والتي ت�سمل على 2.8 مليون ريال �سعودي املطالبات املتكبدة وغري املبلغ عنها.

كما اأن اإجمايل املطالبات حتت الت�سوية لعام 2013م ارتفعت بقيمة 74 مليون ريال �سعودي نتيجة ارتفاع املطالبات حتت الت�سوية لقطاع املركبات بقيمة 16 مليون ريال �سعودي 
ت�سمل �حتياطيات عجز �الأق�ساط لقطاع �ملركبات بقيمة 12 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2013م ) 2012م: �سفر ريال �سعودي( وكذلك الزيادة يف قطاع املمتلكات 

بقيمة 54 مليون ريال �سعودي ت�سمل الزيادة يف املطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها بقيمة 16 مليون ريال �سعودي.

 اإن اأهم املطالبات حتت الت�سوية اخلا�سة بقطاع املمتلكات كما يف 31 دي�سمرب 2013م هي كالتايل:

10.8 مليون ريالال�سركة ال�سعودية للكهرباء

11.5 مليون ريالم�سنع جدة للرقائق الرغوية » �سوفت درميز«

5.6 مليون ريالال�سركة املتحدة لل�سناعات الغذائية

3.8 مليون ريالجمموعة عبداخلالق �سعيد

31.7 مليون ريالاالإجمايل
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اإن االرتفاع يف املطالبات حتت الت�سوية اأدى اإلى ارتفاع ح�سة معيد التاأمني من املطالبات حتت الت�سوية بقيمة 60 مليون ريال �سعودي حيث اأن عقود االإ�سناد يف قطاع املمتلكات 
هي ن�سبية واختيارية وبالتايل فاإن ن�سبة االإ�سناد مرتفع يف هذا القطاع حيث تبلغ 97% يف عام 2013م بينما معدل االإ�سناد لقطاع املركبات والطبي هو 3% و6% على التوايل.

المطالبات المتكبدة الغير مبلغ عنها

55 -جدول رقم )6-31( املطالبات املتكبدة وغري املبلغ عنها

القطاع التاأميني
2013م2012م2011م2013م2012م2011م

الن�سبة من االإجمايلاملبالغ باآالف الرياالت

21%33%38%16.73117.03110.932هند�سي

36%4%4%1.8842.18518.356ممتلكات

7%6%6%2.6433.0933.642البحري

3%3%4%1.6941.6941.584احلوادث العامة

22%33%32%14.24117.04110.946املركبات

11%21%16%7.12511.0245.806الطبي

100%100%100%44.31852.06851.266االإجمايل

امل�سدر: القوائم املالية املدققة وحتليالت ال�سركة

يتم احت�ساب املطالبات املتكبدة وغري املبلغ عنها من قبل خبري اكتواري م�ستقل يتم تعيينه من قبل اإدارة ال�سركة.

 التدفقات النقدية لعمليات التأمين والمساهمين 2   2
56 -جدول رقم )6-32( التدفقات النقدية لعمليات التاأمني وامل�ساهمني

2013م2012م2011مالبند )باآالف الرياالت(

عمليات التاأمني

31.157)29.728(34.363النقد من العمليات

)2.721()2.133()873(النقد من االأن�سطة اال�ستثمارية

9.159)24.068(17.986النقد من االأن�سطة التمويلية

86.240137.71681.786النقد يف بداية ال�سنة

137.71681.786119.381النقد يف نهاية ال�سنة

عمليات امل�ساهمني

)13.467(21.485)20.280(النقد من العمليات

46812.24239.833النقد من االأن�سطة اال�ستثمارية

46.08526.27260.000النقد يف بداية ال�سنة

26.27260.00086.366النقد يف نهاية ال�سنة

امل�سدر: القوائم املالية املدققة

انخف�ست النقدية لعمليات التاأمني من 138 مليون ريال �سعودي يف عام 2011م اإلى 82 مليون ريال �سعودي يف عام 2012م ويعزى ذلك وب�سكل اأ�سا�سي اإلى االنخفا�س يف ذمم 
معيدي التاأمني الدائنة بقيمة 44 مليون ريال �سعودي وانخفا�س امل�ستحق للم�ساهمني بقيمة 24 مليون ريال �سعودي قابل ذلك زيادة يف �سايف الفائ�س حيث بلغ 15 مليون ريال 
�سعودي. يف عام 2013م ارتفعت النقدية و�سبه النقدية حيث بلغت 119 مليون ريال �سعودي يعزى ذلك وب�سكل رئي�سي اإلى االرتفاع يف �سايف املطالبات حتت الت�سوية مببلغ 15 

ملي�ن ريال �سع�دي باالإ�سايف �إلى �الرتفاع يف �سايف �الأق�ساط غري �ملكت�سبة بقيمة 28 مليون ريال �سعودي.
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ارتفعت النقدية لعمليات امل�ساهمني من 26 مليون ريال �سعودي يف عام 2011م اإلى 60 مليون ريال �سعودي يف عام 2012م ويعزى ذلك اإلى ت�سييل وديعة الأجل اإلى نقدية مببلغ 13 
مليون ريال واالنخفا�س يف امل�ستحق من عمليات التاأمني بقيمة 10 مليون ريال �سعودي، قابل ذلك زيادة يف �سايف دخل ال�سنة حيث بلغ 19 مليون ريال �سعودي. يف عام 2012م. 
بينما ارتفعت النقدية و�سبه النقدية حيث بلغت 86 مليون ريال يف عام 2013م ن�سبًة اإلى االرتفاع يف امل�ستحق من عمليات التاأمني بقيمة 9 مليون ريال وارتفاع �سايف دخل ال�سنة 

بقيمة 24 مليون ريال نتيجة لالأرباح املحققة من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع.

 األصول المضمنة في حساب هامش المالءة 2   2
57 -جدول رقم )6-33( احت�ساب هام�ض املالءة 

2014/09/30م2013/12/31م2012/12/31م2011/12/31مالبند 

االأ�سول امل�سمنة يف ح�ساب هام�ض املالءة 

346.413264.608366.287731.406 عمليات التاأمني

141.588148.586193.441212.807 عمليات امل�ساهمني

488.001413.194559.728944.213اإجمايل االأ�سول امل�سمنة يف ح�ساب هام�ض املالءة )اأ(

املطلوبات 

345.812265.879403.883768.205 عمليات التاأمني

4.7517.7278.27010.190 عمليات امل�ساهمني

350.563273.606412.153778.394اإجمايل املطلوبات )ب(

�سايف االأ�سول امل�سمنة يف ح�ساب هام�ض املالءة 

)36.799()37.596()1.271(601 عمليات التاأمني

136.837140.859185.171202.618 عمليات امل�ساهمني

اإجمايل �سايف االأ�سول امل�سمنة يف ح�ساب هام�ض املالءة )ج( 

)ج( = )اأ( -)ب(

137.438139.588147.575165.819

هام�ض املالءة

37.98337.37351.68390.602 هام�ض �مللءة ح�سب طريقة �الأق�ساط )د(

30925.58530.83213.199 هام�س املالءة ح�سب طريقة املطالبات )هـ(

37.98337.37351.68390.602هام�ض املالءة املطلوب )و( = االأق�سى من )د(، )هـ(

200.000200.000200.000200.000احلد االأدنى لراأ�ض املال )ز(

200.000200.000200.000200.000احلد االأدنى لهام�ض املالءة املطلوب )ح( = االأق�سى من )و(، )ز(

فائ�ض ) عجز( �سايف االأ�سول امل�سمنة يف ح�ساب هام�ض املالءة على احلد االأدنى 
لهام�ض املالءة املطلوب )ج( – )ح(

)62.562()60.412()52.425()34.181(

83%74%70%69%غطاء هام�ض املالءة )ج( / )ح(

امل�سدر: ال�سركة
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بلغ عجز �سايف االأ�سول امل�سمنة يف ح�ساب هام�س املالءة لعمليات التاأمني 36.8 مليون ريال �سعودي كما يف 30 �سبتمرب 2014م. وكان هذا العجز ب�سبب زيادة يف مطلوبات 
عمليات التاأمني الناجتة عن الزيادة يف املطالبات حتت الت�سوية بقيمة 173 ملي�ن ريال �سع�دي و�إجمايل �حتياطي �الأق�ساط غري �ملكت�سبة �لتي بلغت 171 مليون ريال �سعودي 

نتيجة �لزيادة يف �إجمايل �الأق�ساط �ملكتتبة. 

بلغ فائ�س �سايف االأ�سول امل�سمنة يف ح�ساب هام�س املالءة لعمليات امل�ساهمني بقيمة 203 مليون ريال �سعودي كما يف 30 �سبتمرب 2014م ويرجع ذلك اأ�سا�سا اإلى قبول %100 
من النقد والودائع الأجل والودائع النظامية واأر�سدة التاأمني املدينة امل�ستحقة خالل 90 يوم الأغرا�س احت�ساب هام�س املالءة حيث بلغت النقد والودائع الأجل والودائع النظامية 

336 مليون ريال �سعودي كما بلغت اأر�سدة التاأمني امل�ستحقة خالل 90 يوم 92 مليون ريال �سعودي.

كان غطاء هام�س املالءة )اأي �سايف االأ�سول امل�سمنة يف ح�ساب هام�س املالءة مق�سوما على احلد االأدنى من هام�س املالءة املطلوب( 83% كما يف 30 �سبتمرب 2014م. هذا 
املعدل اأقل من 100% وهو احلد االأدنى املحدد من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي. وهذا يعني اأن �سايف االأ�سول امل�سمنة يف ح�ساب هام�س املالءة ال يكفي لتغطية هام�س املالءة 
املطلوبة. وفقا لذلك، والء مل تلتزم مبتطلبات موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي يف ما يخ�س احلد االأدنى لهام�س املالءة ل�سركات التاأمني. من املتوقع اأن متكن الزيادة املرتقبة يف 

راأ�سمال ال�سركة من تعزيز ن�سبة هام�س مالءتها.

 تبعات عدم االلتزام مبتطلبات موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي يف ما يخ�س احلد االأدنى لهام�س املالءة ل�سركات التاأمني كاالآتي:

اإذا اأ�سبح هام�س املالءة الفعلي ما بني 75 % اإلى 100 % من هام�س املالءة املطلوب، فيجب على ال�سركة العمل على تعديل هذه الن�سبة لت�سبح على االأقل 100 %  �
خالل الربع التايل.

 اإذا اأ�سبح هام�س املالءة الفعلي ما بني 50 % اإلى 75 % من هام�س املالءة املطلوب، اأو اإذا مل يتم التقيد مبا ذكر يف النقطة ال�سابقة لربعني متتاليني، فيجب على  �
ال�سركة اأن تقدم للموؤ�س�سة خطة ت�سحيحية تو�سح اخلطوات التي �ستتخذها ال�سركة لتح�سني مالءتها املالية واملدة الزمنية الالزمة لذلك.

اإذا اأ�سبح هام�س املالءة الفعلي ما بني 25 % اإلى 50 % من هام�س املالءة املطلوب، اأو اإذا مل يتم التقيد مبا ذكر يف النقطة ال�سابقة لربعني متتاليني، فلموؤ�س�سة النقد  �
اإلزام ال�سركة باتخاذ كٍل اأو اأٍي من االإجراءات االآتية: )1( زيادة راأ�س مال ال�سركة، اأو )2( تعديل االأ�سعار، اأو )3( تخفي�س التكاليف، اأو )4( التوقف عن قبول اأي 

اكتتاب جديد، اأو )5( ت�سييل بع�س االأ�سول، اأو )6( اأي اإجراء اآخر تراه ال�سركة منا�سًبا وتوافق عليه موؤ�س�سة النقد.
اإذا انخف�س هام�س املالءة الفعلي عن 25 %، اأو اأخفقت ال�سركة يف ت�سحيح اأو�ساعها املالية، فلموؤ�س�سة النقد تعيني م�ست�سار لتقدمي امل�سورة لل�سركة، اأو طلب �سحب  �

ترخي�سها.

األصول المضمنة في حساب هامش المالءة

58 -جدول رقم )6-34( اإجمايل االأ�سول امل�سمنة يف ح�ساب هام�ض املالءة )عمليات التاأمني وعمليات امل�ساهمني(

30�سبتمرب 2014م201120122013البند )باآالف الرياالت(

163.989141.714205.748289.316النقد لدى البنوك

20.00020.00020.00020.000الوديعة النظامية

40.00026.47626.98427.231ودائع لدى البنوك

6.5006.5006.5006.500�سندات موؤ�س�سات مالية

25.28322.46731.05346.863اأ�سهم مدرجة يف ال�سوق ال�سعودي

2.7232.7232.7232.723اأ�سهم اأخرى

67.37874.80053.43692.206اأر�سدة التاأمني املدينة امل�ستحقة خالل 90 يوم

74.89344.28457.440165.472ح�سة معيد �لتاأمني من �الأق�ساط �لغري مكت�سبة

45.35946.153105.123253.927ح�سة معيد التاأمني من املطالبات حتت الت�سوية

13.7599.72112.05019.383تكاليف اكتتاب وثائق التاأمني املوؤجلة

25.80215.07634.13816.517م�ساريف مدفوعات مقدما وموجودات اأخرى

2.3153.2084.5334.075املمتلكات واملعدات

488.001413.122559.728944.213اإجمايل االأ�سول امل�سمنة يف ح�ساب هام�ض املالءة  

امل�سدر: ال�سركة

ح�سب ن�س املادة 65 )1( من الالئحة التنفيذية ال�سادرة من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي فاإن القيمة ال�سوقية لالأ�سول ينبغي اأن ال تزيد عن عملية التقييم لغر�س ح�ساب 
هام�س املالءة. اإذا كانت الن�سبة من اإجمايل االأ�سول اأقل من عامل الت�سمني فاإن االأ�سل برمته يعترب قابل للت�سمني.
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ح�سب ن�س املادة 65 )2( من الالئحة التنفيذية ال�سادرة من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي فاإن احلد االأعلى لكل فئة من فئات االأ�سول التي ت�سكل 20% من اإجمايل االأ�سول 
يتم اإدخال التعديالت يدويا من قبل موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لعك�س اخل�سومات التي ال تتوافق مع حدود تنظيم تركز االأ�سول والتي تتجاوز �سقف الفئة املحددة االأ�سول.

إجمالي المطلوبات المضمنة في حساب هامش المالءة 

59 -جدول رقم )6-35( اإجمايل املطلوبات امل�سمنة يف ح�ساب هام�ض املالءة )عمليات التاأمني وعمليات امل�ساهمني(

30 �سبتمرب 2014م201120122013البند )باآالف الرياالت(

مطلوبات عمليات التاأمني 

52.4518.19718.36145.095ذمم معيد التاأمني دائنة

4.8615.1985.50211.847عموالت معيدي التاأمني غري مكت�سبة

137.80391.116132.353305.146�أق�ساط غري مكت�سبة

95.090107.274181.438352.959مطالبات حتت الت�سوية

32.70639.37241.20843.973م�ساريف م�ستحقة ومطلوبات اأخرى

20.80910.42019.8153.085م�ستحق اإلى عمليات امل�ساهمني

1.4912.1813.0593.954تعوي�س نهاية اخلدمة

6012.1212.1472.147فائ�س عمليات التاأمني امل�ستحقة

345.812265.879403.883768.205اإجمايل مطلوبات عمليات التاأمني

  مطلوبات امل�ساهمني

----مطلوبات اإلى عمليات التاأمني

4.7517.7288.27010.190م�ساريف م�ستحقة ومطلوبات اأخرى

4.7517.7278.26910.190اإجمايل مطلوبات امل�ساهمني

350.563273.606412.153778.395اإجمايل املطلوبات

امل�سدر: القوائم املالية املدققة واالأولية وحتليالت ال�سركة

 مناقشة وتحليل القوائم المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2014م  2   2

بيان دخل عمليات التأمين الفصلي

60 -جدول رقم )6-36( قائمة عمليات التاأمني املنتهية يف 30 �سبتمرب 2014م

30 �سبتمرب 2014م30 �سبتمرب 2013مالبند باآالف الرياالت

االإيرادات

276.700547.459�إجمايل �أق�ساط �لتاأمني �ملكتتبة 

)297.294()137.146(�أق�ساط �إعادة �لتاأمني �مل�سندة

139.554250.165�شايف اأق�شاط التاأمني املكتتبة 

)64.761()26.021(�لتغري�ت يف �أق�ساط �لتاأمني غري �ملكت�سبة، �سايف

113.533185.405�شايف اأق�شاط التاأمني املكت�شبة 

18.50013.386عموالت اإعادة التاأمني 
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30 �سبتمرب 2014م30 �سبتمرب 2013مالبند باآالف الرياالت

76430اإيرادات اكتتاب اأخرى 

132.109199.221جمموع االإيرادات

تكاليف وم�ساريف االكتتاب

81.936154.735اإجمايل املطالبات املدفوعة 

)25.993()14.621(ح�سة معيدي التاأمني من املطالبات املدفوعة 

67.315128.742�سايف املطالبات املدفوعة 

9.58622.717التغريات يف املطالبات حتت الت�سوية، �سايف 

76.900151.460�سايف املطالبات املتكبدة 

13.74723.521تكاليف اكتتاب وثائق التاأمني

4.8147.132م�ساريف فائ�س اخل�سارة 

2.8008.226م�ساريف اأخرى

98.262190.338جمموع تكاليف وم�ساريف االكتتاب

33.8478.883�سايف اإيرادات االكتتاب 

م�ساريف ت�سغيلية اأخرى، بال�سايف

)21.809()23.087(رواتب ت�سغيلية واإدارية

)13.629()10.559(م�ساريف اإدارية وعمومية

28713اإيرادات عمولة من ودائع بنكية

)35.425()33.359(جمموع م�ساريف الت�سغيل االأخرى، بال�سايف

)26.542(489�سايف الفائ�ض )العجز( من عمليات التاأمني

26.542)440(عجز )فائ�س( عمليات التاأمني حمول اإلى عمليات امل�ساهمني

-49�سايف نتائج عمليات التاأمني بعد تخ�سي�ض امل�ساهمني

46.0% 50.0% موؤ�سر االحتفاظ

12.0% 9.0% �شايف االأق�شاط املكت�شبة من اإجمايل االأق�شاط املكتتبة

82.0% 68.0% �سايف معدل اخل�سارة

4.0% 5.0% م�شاريف العمولة من اإجمايل االأق�شاط املكتتبة

5.0% 13.0% دخل العمولة من االأق�شاط امل�شندة

2.0% 12.0% �شايف نتيجة االكتتاب من اإجمايل االأق�شاط املكتتبة

2.0% 4.0% امل�شاريف العمومية واالإدارية من اإجمايل االأق�شاط املكتتبة

)5.0%(0.2% )عجز( / فائ�ض عمليات التاأمني من اإجمايل االأق�شاط املكتتبة

امل�سدر: القوائم املالية االأولية وحتليالت ال�سركة
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61 -جدول رقم )6-37( اإجمايل اأق�شاط التاأمني املكتتبة

البند
�شايف االأق�شاط املكتتبةاإجمايل االأق�شاط املكتتبة

30 �سبتمرب 2014م  30 �سبتمرب 2013م30 �سبتمرب 2014م  30 �سبتمرب 2013م

20.358106.7941.3285.285الهند�سي

116.835182.3884.0165.697املمتلكات

75.166176.99974.163175.642املركبات

30.41536.32730.41536.327الطبي

33.92644.95229.63127.214اأخرى

276.700547.459139.554250.165االإجمايل

امل�سدر: القوائم املالية االأولية 

�رتفع �إجمايل �أق�ساط �لتاأمني �ملكتتبة من 277 مليون ريال �سعودي لفرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 30 �سبتمرب 2013م اإلى 547 مليون ريال �سعودي لفرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية 
يف 30 �سبتمرب 2014م نتيجة �لزيادة يف �الأق�ساط �ملكتتبة يف تاأمني �ملركبات بقيمة 102 ملي�ن ريال �سع�دي باالإ�سافة �إلى �لزيادة يف �أق�ساط �لتاأمني �لهند�سي بقيمة 86 مليون 

ريال �سعودي، وكذلك الزيادة يف قطاع املمتلكات بقيمة 66 مليون ريال �سعودي.

�إن �الرتفاع يف �سايف �الأق�ساط �ملكتتبة من 140 مليون ريال �سعودي لفرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 30 �سبتمرب 2013م اإلى 250 مليون ريال �سعودي لفرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 
30 �سبتمرب 2014م، وكذلك �رتفاع �سايف �الأق�ساط �ملكتتبة من �إجمايل �الأق�ساط �ملكتتبة من 46% للفرتة املنتهية يف 30 �سبتمرب 2013م اإلى 59% للفرتة املنتهية يف 30 �سبتمرب 

2014م، يعزى �إلى �لزيادة يف �إجمايل �الأق�ساط �ملكتتبة لقطاع �ملركبات بقيمة 101 مليون ريال �سعودي باالإ�سافة اإلى اأن عقود اإعادة التاأمني لهذا القطاع هو فائ�س اخل�سارة.

62 -جدول رقم )6-38( اأق�شاط اإعادة التاأمني امل�شندة

 البند
الن�سبة من االإجمايلاأق�شاط اإعادة التاأمني امل�شندة

30 �سبتمرب 2014م  30 �سبتمرب 2013م30 �سبتمرب 2014م 30 �سبتمرب 2013م

34%14%19.029101.508الهند�سي

59%82%112.819176.691املمتلكات

0%1%1.0031.357املركبات

0%0%--الطبي

6%3%4.29517.738اأخرى

100%100%137.146297.294االإجمايل

امل�سدر: القوائم املالية االأولية 

يعزى �الرتفاع يف �إجمايل �أق�ساط �إعادة �لتاأمني �مل�سندة من 137 مليون ريال �سعودي للفرتة املنتهية يف 30 �سبتمرب 2013م اإلى 297 مليون ريال �سعودي للفرتة املنتهية يف 30 
�سبتمرب 2014م �إلى �لزيادة يف �الأق�ساط �مل�سندة للقطاع �لهند�سي بقيمة 82 مليون ريال �سعودي واالرتفاع يف قطاع املمتلكات بقيمة 64 مليون ريال �سعودي، وهذا االرتفاع يتوافق 

مع �الرتفاع يف �إجمايل �الأق�ساط �ملكتتبة.

�لتاأمني لقطاع  �إعادة  �تفاقية  �أن  �إلى  �لقطاع  �ملكتتبة لهذ�  �الأق�ساط  �إجمايل  �لزيادة يف  بالرغم من  �لتاأمني لقطاع �ملركبات  �إعادة  �أق�ساط  �لزيادة �جل�هرية يف  يعزى عدم 
املركبات هي اتفاقية فائ�س اخل�سارة.
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تكاليف اكتتاب وثائق التأمين

63 -جدول رقم )6-39( تكاليف اكتتاب وثائق التاأمني

الن�سبة من االإجمايلتكاليف اكتتاب وثائق التاأمني 

30 �سبتمرب 2014م  30 �سبتمرب 2013م30 �سبتمرب 2014م  30 �سبتمرب 2013م البند

8%11%1.7641.943الهند�سي

19%18%2.3494.387املمتلكات

49%20%5.01711.593املركبات

10%19%2.0392.406الطبي

14%32%2.5783.191اأخرى

100%100%13.74723.520االإجمايل

امل�سدر: القوائم املالية االأولية 

يعزى االرتفاع يف اإجمايل تكاليف اكتتاب وثائق التاأمني من 14 مليون ريال �سعودي للفرتة املنتهية يف 30 �سبتمرب 2013م لت�سل اإلى 24 مليون ريال �سعودي للفرتة املنتهية يف 30 
�سبتمرب 2014م ب�سكل اأ�سا�سي اإلى الزيادة يف تكاليف االكتتاب لقطاع املمتلكات بقيمة 2 مليون ريال �سعودي وكذلك االرتفاع يف قطاع املركبات بقيمة 6.6 مليون ريال �سعودي. 
علما باأن �لزيادة يف �إجمايل تكاليف �كتتاب وثائق �لتاأمني مت��فقة مع �لزيادة يف �إجمايل �الأق�ساط �ملكتتبة با�ستثناء �لقطاع �لهند�سي الأن �أغلب وثائق �لتاأمني �لقطاع �لهند�سي 

مت اكتتابها مبا�سرة عن طريق ال�سركة ولي�س عن طريق و�سيط.

عموالت إعادة التأمين

64 -جدول رقم )6-40( عموالت اإعادة التاأمني

الن�سبة من االإجمايلعموالت اإعادة التاأمني 

30 �سبتمرب 2014م  30 �سبتمرب 2013م30 �سبتمرب 2014م  30 �سبتمرب 2013م البند

34%18%3.3934.614الهند�سي

59%33%6.1637.842املمتلكات

1%1%147200املركبات

0%47%-8.656الطبي

5%1%140730اأخرى

100%100%18.49913.386االإجمايل

امل�سدر: القوائم املالية االأولية وحتليالت ال�سركة

يعزى االنخفا�س يف عموالت اإعادة التاأمني من 18.5 مليون ريال �سعودي للفرتة املنتهية يف 30 �سبتمرب 2013م اإلى 13.4 مليون ريال �سعودي للفرتة املنتهية يف 30 �سبتمرب 
2014م بالرغم من �رتفاع �إجمايل �الأق�ساط �مل�سندة �إلى �أنه خلل �لفرتة �ملنتهية يف 30 �سبتمرب 2013م ح�سلت ال�سركة على عمولة اأرباح للقطاع الطبي بقيمة 8.7 مليون ريال 

�سعودي ومل حت�سل على هذه العمولة خالل الفرتة احلالية.

واإذا مت ا�ستثناء هذه عمولة االأرباح فاإن الزيادة يف عموالت اإعادة التاأمني لقطاع الهند�سي واملمتلكات بقيمة 1.2 مليون ريال �سعودي و1.7 مليون ريال �سعودي على التوايل 
مت��فقة مع �لزيادة يف �إجمايل �الأق�ساط �مل�سندة. 
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المطالبات

65 -جدول رقم )6-41( �سايف املطالبات املتكبدة

القطاع التاأميني
30 �سبتمرب 2014م30 �سبتمرب 2013م30 �سبتمرب 2014م30 �سبتمرب 2013م

الن�سبة من االإجمايلاملبالغ باآالف الرياالت

1%)1%(2.246)969(الهند�سي

3%3%2.2454.392املمتلكات

74%59%45.460112.031املركبات

15%25%18.84122.146الطبي

7%15%11.32310.645اأخرى

100%100%76.900151.460االإجمايل

�سايف معدل اخل�سارة

65%)40%(الهند�سي

83%83%املمتلكات

93%78%املركبات

61%61%الطبي

53%59%اأخرى

82%68%ن�سبة االإجمايل

امل�سدر: القوائم املالية االأولية وحتليالت ال�سركة

اإن االرتفاع يف �سايف املطالبات املتكبدة من 77 مليون لفرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 30 �سبتمرب 2013م اإلى 151 مليون لفرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 30 �سبتمرب 2014م كانت 
نتيجة االرتفاع يف �سايف املطالبات املتكبدة لقطاع املركبات بقيمة 67 مليون ونتيجة لذلك ارتفع �سايف معدل اخل�سارة لقطاع املركبات من 78% للفرتة املنتهية يف 30 �سبتمرب 
2013م اإلى 93% للفرتة املنتهية يف 30 �سبتمرب 2014م. اإن ارتفاع معدل اخل�سارة لقطاع املركبات اأدى اإلى زيادة �سايف معدل اخل�سارة االإجمايل الأن �سايف املطالبات املتكبدة 

لقطاع املركبات ت�سكل 74% من �إجمايل �سايف �ملطالبات �ملتكبدة وكذلك �سايف �الأق�ساط �ملكت�سبة لقطاع �ملركبات ت�سكل 65% من �إجمايل �الأق�ساط �ملكت�سبة.

بالرغم من اأن �سايف معدل اخل�سارة لقطاع املمتلكات مل يتغري باملقارنة بني الفرتة املنتهية يف 30 �سبتمرب 2013م والفرتة املنتهية يف 30 �سبتمرب 2014م اإال اأن �سايف املطالبات 
املتكبدة لقطاع املمتلكات ارتفع بقيمة 2 ملي�ن ريال �سع�دي كنتيجة للرتفاع يف �سايف �الأق�ساط �ملكت�سبة للفرتة �ملنتهية يف 30 �سبتمرب 2014م. 

66 -جدول رقم )6-42( اإجمايل املطالبات املدفوعة

القطاع التاأميني
30 �سبتمرب 2014م  30 �سبتمرب 2013م30 �سبتمرب 2014م  30 �سبتمرب 2013م

الن�سبة من االإجمايلاملبالغ باآالف الرياالت

6%4%3.3019.446الهند�سي

14%5%4.45022.117املمتلكات

61%52%42.33693.905املركبات

14%26%21.32421.504الطبي

5%13%10.5257.762اأخرى

100%100%81.936154.734االإجمايل

امل�سدر: القوائم املالية االأولية وحتليالت ال�سركة
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يعزى االرتفاع يف اإجمايل املطالبات املدفوعة للفرتة املنتهية يف 30 �سبتمرب 2014م مقارنة بالفرتة املنتهية يف 30 �سبتمرب 2013م بقيمة 73 مليون ريال �سعودي اإلى الزيادة يف 
اإجمايل املطالبات املدفوعة لقطاع املمتلكات 17.7 مليون ريال �سعودي وكذلك االرتفاع يف قطاع املركبات بقيمة 51.6 مليون ريال �سعودي.

67 -جدول رقم )6-43( ح�سة معيدي التاأمني من املطالبات املدفوعة

القطاع التاأميني )باأالف الرياالت(

30 �سبتمرب 302014 �سبتمرب 2013

املطالبات 
املدفوعة

ح�سة معيد 
التاأمني

املطالبات املدفوعةالن�سبة
ح�سة معيد 

التاأمني
الن�سبة

68%809.4466.418%3.3012.631الهند�سي

88%8622.11719.550%4.4503.826املمتلكات

)1%()1.405(393.905%42.3361.338املركبات

4%1921.504780%21.3244.152الطبي

8%257.762650%10.5252.673اأخرى

17%18154.73425.993%81.93614.620االإجمايل

امل�سدر: القوائم املالية االأولية وحتليالت ال�سركة

اإن الزيادة يف ح�سة معيد التاأمني للمطالبات املدفوعة من 14.6 مليون ريال �سعودي للفرتة املنتهية يف 30 �سبتمرب 2013م اإلى 26 مليون ريال �سعودي للفرتة املنتهية يف 30 
�سبتمرب 2014م كان وب�سكل اأ�سا�سي نتيجة للزيادة يف ح�سة معيد التاأمني للمطالبات املدفوعة لقطاع املمتلكات بقيمة 16 مليون ريال �سعودي. 

صافي التغير في المطالبات تحت التسوية

68 -جدول رقم )6-44( �سايف التغري يف املطالبات حتت الت�سوية

القطاع التاأميني
30 �سبتمرب 2014م  30 �سبتمرب 2013م30 �سبتمرب 2014م  30 �سبتمرب 2013م

الن�سبة من االإجمايلاملبالغ باآالف الرياالت

)3%()17%()782()1.639(الهند�سي

8%17%1.824 1.622 املمتلكات

74%47%16.722 4.462 املركبات

6%17%1.421 1.669 الطبي

16%36%3.532 3.471 اأخرى

100%100%22.717 9.585 االإجمايل

امل�سدر: القوائم املالية االأولية وحتليالت ال�سركة

يعزى الزيادة يف �سايف التغري يف املطالبات حتت الت�سوية من 9.6 مليون ريال �سعودي للفرتة املنتهية يف 30 �سبتمرب 2013م لت�سل اإلى 22.7 مليون ريال �سعودي للفرتة املنتهية 
يف 30 �سبتمرب 2014م وب�سكل اأ�سا�سي للزيادة يف التغري يف �سايف املطالبات حتت الت�سوية لقطاع املركبات بقيمة 12 مليون ريال �سعودي يف الفرتة املنتهية يف 30 �سبتمرب 2014م. 

علما باأن اتفاقية اإعادة التاأمني لقطاع املركبات هي اتفاقية فائ�س اخل�سارة. 

رواتب تشغيلية وإدارية

69 -جدول رقم )6-45( رواتب ت�سغيلية واإدارية

30 �سبتمرب 2014م30 �سبتمرب 2013مالبند )باآالف الرياالت(

23.08721.809رواتب ت�سغيلية واإدارية

امل�سدر: القوائم املالية االأولية 

انخف�ست م�ساريف رواتب ت�سغيلية واإدارية بقيمة 1.3 مليون ريال �سعودي خالل الفرتة املنتهية يف 30 �سبتمرب 2014م باملقارنة مع الفرتة املنتهية يف 30 �سبتمرب 2013م. اإن 
�سبب االنخفا�س يعود اإلى اأن ال�سركة قامت بعك�س خم�س�س مكافاأة املوظفني بقيمة 2 مليون ريال �سعودي خالل الفرتة املنتهية يف 30 �سبتمرب 2014م والذي مت حتميله يف 
ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013 مما اأدى اإلى انخفا�س م�سروف الرواتب الت�سغيلية واالإدارية يف الفرتة املنتهية يف 30 �سبتمرب 2014م مقارنة بنف�س الفرتة من عام 2013م.
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مصاريف العمومية واإلدارية

70 -جدول رقم )6-46( م�ساريف العمومية واالإدارية

30 �سبتمرب 2014م30 �سبتمرب 2013مالبند )باآالف الرياالت(

2.1172.407اإيجار

1.0141.185ا�ستهالك

2.8824.116اأتعاب ا�ست�سارية ومهنية

452259تدريب

725619دعاية واإعالن

503508قرطا�سية

126265نظم معلومات

756784خدمات

8101.416ديون م�سكوك يف حت�سيلها

2861.046�سريبة ا�ستقطاع

8881.023اأخرى

10.55913.628االإجمايل

امل�سدر: ال�سركة 

يعزى الزيادة يف امل�ساريف العمومية واالإدارية بقيمة 3 مليون ريال خالل الفرتة املنتهية يف 30 �سبتمرب 2014م مقارنة بالفرتة املنتهية يف 30 �سبتمرب 2013م وب�سكل رئي�سي 
اإلى الزيادة يف االأتعاب اال�ست�سارية واملهنية بقيمة 1.2 مليون ريال �سعودي للفرتة املنتهية يف 30 �سبتمرب 2014م نتيجة للزيادة يف اأتعاب الفح�س واالإ�سراف التي يتم دفعها 
مل�ؤ�س�سة �لنقد �لعربي �ل�سع�دي ب�سبب �لزيادة يف �إجمايل �الأق�ساط �ملكتتبة خلل �لفرتة �ملنتهية يف 31 �سبتمرب 2014م وكذلك الزيادة يف م�سروف الديون امل�سكوك يف حت�سيلها 
بقيمة 606 األف ريال �سعودي وكذلك االرتفاع يف م�سروف �سريبة اال�ستقطاع بقيمة 760 �ألف ريال �سع�دي كنتيجة لزيادة يف �أق�ساط �لتاأمني �مل�سندة خلل �لفرتة �ملنتهية يف 

30 �سبتمرب 2014م.

بيان دخل عمليات المساهمين للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2014م

71 -جدول رقم )6-47( قائمة عمليات امل�ساهمني املنتهية يف 30 �سبتمرب 2014م

30 �سبتمرب 2014م30 �سبتمرب 2013مالبند باآالف الرياالت

االإيرادات

)26.542(440 العجز املحول من فائ�س عمليات التاأمني

429 233 اإيرادات عموالت من ودائع بنكية

141 141 اإيرادات عمولة من ا�ستثمارات حمتفظ بها لتاريخ اال�ستحقاق

42.098 12.904 توزيعات اأرباح وتغريات القيمة العادلة املحققة من ا�ستثمارات متاحة للبيع

16.127 13.719 اإجمايل االإيرادات

امل�ساريف

)2.303()1.589(امل�ساريف العمومية واالإدارية

13.825 12.130 �سايف دخل امل�ساهمني للفرتة

م�ساريف �ساملة اأخرى:
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30 �سبتمرب 2014م30 �سبتمرب 2013مالبند باآالف الرياالت

)14.395(16.451 االأرباح الغري املحققة من اال�ستثمارات املتاحة للبيع

)2.437()2.250(الزكاة

)3.007(26.331 اإجمايل الربح / ) اخل�سارة( ال�سامل للفرتة

موؤ�سرات االأداء الرئي�سية للم�ساهمني

0.4%1%امل�شاريف العمومية واالإدارية لل�شنة كن�شبة من االأق�شاط املكتتبة

)1%(10%اإجمايل الربح ال�شامل لل�شنة كن�شبة من االأق�شاط املكتتبة

امل�سدر: القوائم املالية االأولية وحتليالت ال�سركة

يعزى االنخفا�س يف اإجمايل الربح ال�سامل للم�ساهمني من 26 مليون ريال �سعودي للفرتة املنتهية يف 30 �سبتمرب 2013م اإلى عجز بقيمة 3 مليون ريال �سعودي للفرتة املنتهية يف 
30 �سبتمرب 2014م اإلى الزيادة يف عجز عمليات التاأمني للفرتة املنتهية يف 30 �سبتمرب 2014م بقيمة 27 مليون ريال �سعودي باالإ�سافة اإلى االنخفا�س يف االأرباح الغري حمققة 

من اال�ستثمارات املتاحة للبيع بقيمة 31 مليون ريال �سعودي.

بيان قائمة المركز المالي للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2014م 

72 -جدول رقم )6-48( قائمة املركز املايل لعمليات التاأمني وامل�ساهمني للفرتات املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013م و30 �سبتمرب 2014م

30 �سبتمرب 2014م31 دي�سمرب 2013مالبند باآالف الرياالت

موجودات عمليات التاأمني

119.382183.703نقد وما يف حكمه

79.109129.006�أق�ساط تاأمني و�أر�سدة تاأمني مدينة

57.440165.472ح�سة معيدي �لتاأمني من �الأق�ساط غري �ملكت�سبة

105.123253.927ح�سة معيدي التاأمني من املطالبات حتت الت�سوية

12.05019.383تكاليف اكتتاب وثائق تاأمني موؤجلة

14.28812.640م�ساريف مدفوعة مقدما وموجودات اأخرى

-35اإيرادات عمولة م�ستحقة 

4.5334.076ممتلكات ومعدات

391.959768.205اإجمايل موجودات عمليات التاأمني

موجودات امل�ساهمني

86.366105.613نقد وما يف حكمه

26.98427.231ودائع ق�سرية االأجل 

60.94256.087موجودات مالية اأخرى 

19.8153.085مطلوب من عمليات التاأمني

792-م�ساريف مدفوعة مقدما وموجودات اخرى

9391.152اإيرادات عمولة م�ستحقة

20.00020.000وديعة نظامية

215.046213.959اإجمايل موجودات امل�ساهمني
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30 �سبتمرب 2014م31 دي�سمرب 2013مالبند باآالف الرياالت

607.005982.164اإجمايل املوجودات

مطلوبات عمليات التاأمني:

132.353305.146�أق�ساط تاأمني غري مكت�سبة

181.438352.959مطالبات حتت الت�سوية

313.790658.105جمموع املطلوبات الناجتة عن عقود التاأمني

29.28443.973م�ستحقات ومطلوبات اأخرى

18.36145.095اأر�سدة معيدي تاأمني دائنة

5.50211.847عموالت معيدي تاأمني غري مكت�سبة

19.8153.085مطلوب اإلى عمليات امل�ساهمني

3.0593.954تعوي�س نهاية اخلدمة

389.812766.058جمموع مطلوبات عمليات التاأمني

2.1472.147فائ�س عمليات التاأمني

391.959768.205جمموع مطلوبات وفائ�ض عمليات التاأمني

مطلوبات وحقوق امل�ساهمني

مطلوبات امل�ساهمني

8.26910.190م�ستحقات ومطلوبات اأخرى

حقوق امل�ساهمني

200.000200.000راأ�س املال

)3.094()14.482(خ�سائر مرتاكمة

21.2586.863احتياطي القيمة العادلة 

206.777203.769جمموع حقوق امل�ساهمني

215.046213.959جمموع مطلوبات وحقوق امل�ساهمني

607.005982.164جمموع املطلوبات وفائ�ض عمليات التاأمني وحقوق امل�ساهمني

امل�سدر: القوائم املالية االأولية 

�سكلت موجودات عمليات التاأمني 78% من اإجمايل املوجودات كما يف 30 �سبتمرب 2014م )مقارنة بن�سبة 65% يف 31 دي�سمرب 2014م( حيث بلغت النقدية و�سبه النقدية 24% يف 
30 �سبتمرب 2014م )31 دي�سمرب 2013م: 30% ( وح�سة معيد التاأمني من املطالبات حتت الت�سوية 33% كما يف 30 �سبتمرب 2014م )31 دي�سمرب 2013م: 27%( وح�سة معيد 

�لتاأمني من �الأق�ساط �لغري مكت�سبة 22% كما يف 30 �سبتمرب 2014 )31 دي�سمرب 2013م: 15%( من اإجمايل موجودات عمليات التاأمني.

ارتفعت موجودات عمليات التاأمني من 392 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2013م اإلى 768 مليون ريال �سعودي كما يف 30 �سبتمرب 2014م نتيجة الزيادة يف النقدية وما 
يف حكمه بقيمة 64 ملي�ن ريال، �لزيادة يف �أق�ساط �لتاأمني �ملدينة بقيمة 50 ملي�ن ريال، �لزيادة يف ح�سة معيد �لتاأمني من �الأق�ساط �لغري �ملكت�سبة بقيمة 108 مليون ريال، وكل 

ما ذكر �أعله كان نتيجة �لزيادة يف �أجمايل �الأق�ساط �ملكتتبة حيث بلغت 271 مليون ريال �سعودي لفرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 30 �سبتمرب 2014م.
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يعزي االنخفا�س يف موجودات عمليات امل�ساهمني بقيمة 1 مليون ريال �سعودي كما يف 30 �سبتمرب 2014م اإلى االنخفا�س يف امل�ستحق من عمليات التاأمني بقيمة 17 مليون ريال 
�سعودي وكذلك االنخفا�س يف املوجودات املالية االأخرى بقيمة 4.9 مليون ريال �سعودي وقابل ذلك الزيادة يف النقدية وما يف حكمه بقيمة 19 مليون ريال �سعودي.

يعزى االرتفاع يف مطلوبات عمليات التاأمني بقيمة 376 مليون ريال �سعودي كما يف 30 �سبتمرب 2014م باملقارنة مع 31 دي�سمرب 2013م نتيجة االرتفاع يف ذمم معيدي التاأمني 
الدائنة بقيمة 26.7 ملي�ن نتيجة �الرتفاع يف �أق�ساط �لتاأمني �مل�سندة، �الرتفاع يف �إجمايل �الأق�ساط غري �ملكت�سبة بقيمة 172.8 ملي�ن ريال �سع�دي نتيجة �الرتفاع يف �أق�ساط 
التاأمني املكتتبة حيث بلغت الزيادة 271 مليون ريال �سعودي لفرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 30 �سبتمرب 2014م وكذلك االرتفاع يف املطالبات حتت الت�سوية بقيمة 171.5 مليون 

ريال �سعودي قابل ذلك االنخفا�س يف امل�ستحق اإلى عمليات امل�ساهمني بقيمة 16.7 مليون ريال �سعودي.

اإن الزيادة يف اإجمايل مطلوبات امل�ساهمني كما يف 30 �سبتمرب 2014م هي نتيجة للزيادة يف اإجمايل م�ستحقات ومطلوبات اأخرى بقيمة 1.9 مليون ريال �سعودي.

بيان قائمة التدفقات النقدية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2014م

73 -جدول رقم )6-49( قائمة التدفقات النقدية لعمليات التاأمني وامل�ساهمني املنتهية يف 30 �سبتمرب 2014م

30 �سبتمرب 2014م 30 �سبتمرب 2013مالبند )باآالف الرياالت(

عمليات التاأمني 

9.24855.237النقد ) امل�ستخدم يف(/ من العمليات

)727()2.141(النقد امل�ستخدم يف االأن�سطة اال�ستثمارية

10.5429.812النقد من / ) امل�ستخدم يف( االأن�سطة التمويلية

81.786119.382النقد يف بداية ال�سنة

99.436183.703النقد يف نهاية ال�سنة

عمليات امل�ساهمني

)13.423()13.962(النقد ) امل�ستخدم يف(/ من العمليات

32.670)982(النقد من / ) امل�ستخدم يف( اال�ستثمارية

60.00086.366النقد يف بداية ال�سنة

45.056105.613النقد يف نهاية ال�سنة

امل�سدر: القوائم املالية االأولية 

يعزى االرتفاع يف النقد من العمليات التاأمني كما يف 30 �سبتمرب 2014م وب�سكل رئي�سي �إلى �الرتفاع يف �سايف �الأق�ساط غري �ملكت�سبة بقيمة 38 مليون ريال �سعودي نتيجة االرتفاع 
يف �إجمايل �أق�ساط �لتاأمني �ملكتتبة خلل هذه �لفرتة وكذلك �الرتفاع يف �سايف �ملطالبات حتت �لت�س�ية بقيمة 13 مليون ريال �سعودي.

يعزى االرتفاع يف النقد من االأن�سطة اال�ستثمارية لعمليات امل�ساهمني كما يف 30 �سبتمرب 2014م اإلى ارتفاع االأرباح املحققة من اال�ستثمارات بقيمة 29 مليون ريال �سعودي وقابل 
ذلك االنخفا�س يف احلركة يف املوجودات املالية االأخرى بقيمة 8 مليون ريال �سعودي كما يف 30 �سبتمرب 2014م.
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الرسملة والمديونية. 7
يبلغ راأ�س مال ال�سركة احلايل مائتي مليون )200.000.000( ريال �سعودي، مق�سم اإلى ع�سرين مليون )20.000.000( �سهم مت�ساوية القيمة، وبقيمة اأ�سمية قدرها ع�سرة 
رياالت )10( لل�سهم الواحد، جميعها مدفوعة بالكامل وقد اكتتب امل�ساهمون املوؤ�س�سون بن�سبة )60%( بينما اكتتب اجلمهور بن�سبة )40%( من اإجمايل االأ�سهم التي مت طرحها 

لالكتتاب العام يف 03/17/ 2007م، ومل متنح ال�سركة اأية مزايا اأو حقوق تف�سيلية للم�ساهمني املوؤ�س�سني اأو غريهم من امل�ساهمني.

يقر اأع�ساء جمل�س اإدارة �سركة والء باأنه لي�س هنالك اأي را�س مال لل�سركة م�سمواًل بحق خيار، واأن ال�سركة مل متنح اأي مزايا اأو حقوق تف�سيلية للم�ساهمني املوؤ�س�سني اأو اأي 
�سخ�س اآخر. 

مت موؤخرًا احل�سول على موافقة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي مبوجب اخلطاب رقم 351000081751 وتاريخ 1435/06/23هـ املوافق 2014/04/23م على زيادة راأ�س مال 
ال�سركة مببلغ مئتان مليون )200.000.000( ريال �سعودي عن طريق طرح اأ�سهم حقوق االأولوية ولدى اكتمال االكتتاب يف االأ�سهم اجلديدة �سي�سبح راأ�س املال اأربعمائة مليون 
)400.000.000( ريال �سعودي مق�سمة اإلى اأربعني مليون )40.000.000( �سهم عادي بقيمة ا�سمية قدرها ع�سرة رياالت )10( لل�سهم الواحد. وقد �سدر قرار جمل�س اإدارة 
ال�سركة بتاريخ 1435/07/01هـ )املوافق 2014/04/30م( بالتو�سية بزيادة راأ�س املال لالإيفاء مبتطلبات هام�س املالءة املالية. وقد وافقت اجلمعية العامة غري العادية املنعقدة 
بتاريخ االثنني 1436/07/08هـ )املوافق 2015/04/27م( على تو�سية جمل�س االإدارة بزيادة راأ�س املال على النحو املذكور، و�سوف تقت�سر الزيادة على امل�ساهمني امل�ستحقني 

املقيدين يف نهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية )تاريخ االأحقية(.

يو�سح اجلدول التايل الر�سملة واملديونية لل�سركة التي مت ا�ستخال�سها من القوائم املالية املدققة لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2011م و2012م و2013م، باالإ�سافة 
للقوائم املالية االأولية للفرتة املالية املنتهية يف 30 �سبتمرب 2014م. ويجب قراءة اجلدول التايل مقرونًا بتلك القوائم املالية مبا يف ذلك االإي�ساحات املرفقة بها، وامل�سمنة يف 

هذه الن�سرة بالق�سم رقم )20( تقرير مراجعي احل�سابات.

74 -جدول رقم )7-1(: الر�سملة واملديونية خالل ال�سنوات من 2011م اإلى 2013م والفرتة املالية املنتهية يف 30 �سبتمرب 2014م

الفرتة املالية
املنتهية يف 

2014/09/30م

ال�سنة املالية
املنتهية يف 

2013/12/31م

ال�سنة املالية
املنتهية يف 

2012/12/31م

ال�سنة املالية
 املنتهية يف 

2011/12/31م

الر�سملة واملديونية لل�سركة
 )اآالف الرياالت ال�سعودية(

مطلوبات عمليات التاأمني:

45.095 18.361 8.198 52.451 مبالغ م�ستحقة ملعيدي التاأمني

305.146 132.353 91.116 137.803 �إجمايل �الأق�ساط غري �ملكت�سبة

11.847 5.502 5.198 4.861 عمولة اإعادة التاأمني غري املكت�سبة

352.959 181.438 107.274 95.090 اإجمايل مطالبات غري م�سددة

50.143 52.158 39.839 45.490 مبالغ م�ستحقة الدفع وم�ساريف م�ستحقة ومطلوبات اأخرى

2.147 2.147 2.121 601 فوائ�س مرتاكمة

768.205 391.959 253.746 336.296 جمموع مطلوبات عمليات التاأمني وفائ�ض عمليات التاأمني

مطلوبات امل�ساهمني:

2.714 1.327 1.748 229 م�سروفات م�ستحقة

6.430 6.023 5.215 3.912 زكاة و�سريبة دخل م�ستحقة الدفع

- - - - مبالغ م�ستحقة اإلى عمليات التاأمني

1.045 919 764 610 مطلوبات اأخرى

10.190 8.269 7.727 4.751 جمموع مطلوبات امل�ساهمني

حقوق امل�ساهمني:

200.000 200.000 200.000 200.000 راأ�س املال

)3.094( )14.482( )36.128( )52.138( خ�سائر مرتاكمة
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الفرتة املالية
املنتهية يف 

2014/09/30م

ال�سنة املالية
املنتهية يف 

2013/12/31م

ال�سنة املالية
املنتهية يف 

2012/12/31م

ال�سنة املالية
 املنتهية يف 

2011/12/31م

الر�سملة واملديونية لل�سركة
 )اآالف الرياالت ال�سعودية(

6.863 21.258 11.265 6.624 احتياطي تقومي ا�ستثمار

203.769 206.777 175.137 154.486 جمموع حقوق امل�ساهمني

213.959 215.046 182.864 159.236 جمموع حقوق ومطلوبات امل�ساهمني

982.164 607.005 436.611 495.532 جمموع مطلوبات عمليات التاأمني وحقوق ومطلوبات امل�ساهمني

امل�سدر: القوائم املالية املدققة لل�سنوات املالية 2011م، و2012م، و2013م، والقوائم املالية االأولية للفرتة املالية املنتهية يف 30 �سبتمرب 2014م

توؤكد ال�سركة باأنه ال يوجد لديها اأدوات �سادرة، اأو قائمة، اأو م�سرح بها ومل يتم اإ�سدارها، اأو اأية قرو�س الأجل م�سمونة ب�سمان �سخ�سي اأو غري م�سمونة ب�سمان �سخ�سي اأو 
م�سمونة برهن اأو غري م�سمونة برهن، كما يف تاريخ ن�سرة االإ�سدار هذه. 

كما توؤكد باأنه ال توجد لديها اأية قرو�س اأخرى اأو مديونية مبا يف ذلك ال�سحب على املك�سوف من احل�سابات امل�سرفية وااللتزامات حتت القبول وائتمان القبول اأو التزامات 
ال�سراء التجاري تكون م�سمولة م�سمونة ب�سمان �سخ�سي اأو غري م�سمونة ب�سمان �سخ�سي اأو م�سمونة برهن اأو غري م�سمونة برهن كما يف تاريخ ن�سرة االإ�سدار هذه. 

توكد ال�سركة: 

باأنه ال توجد لديها اأية رهونات اأو حقوق اأو اأعباء على ممتلكات ال�سركة كما يف تاريخ ن�سرة االإ�سدار. �
باأنه ال توجد لديها اأية التزامات اأو مديونية حمتملة اأو �سمانات كما يف تاريخ ن�سرة االإ�سدار. �
باأن راأ�س مال ال�سركة غري م�سمول بحق خيار كما يف تاريخ هذه الن�سرة. �
باأنه مل يتم القيام بتعديل راأ�س املال منذ تاأ�سي�سها يف عام 2007م مببلغ 200 مليون ريال �سعودي )راأ�س مال التاأ�سي�س( �
باأنها متتلك راأ�س مال عامل يكفي مدة اثني ع�سر �سهرًا تلي تاريخ هذه الن�سرة. �
مل متنح اأي عموالت اأو خ�سومات اأو اأتعاب و�ساطة اأو اأي تعوي�س غري نقدي من قبل ال�سركة خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة مبا�سرة لتاريخ تقدمي طلب الت�سجيل  �

وقبول االإدراج اإلى الفرتة امل�سمولة بتقرير املحا�سب القانوين حتى اعتماد ن�سرة االإ�سدار. 
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سياسة توزيع األرباح. 8
ال تخرج �سيا�سة ال�سركة يف توزيع االأرباح عن القواعد الواردة بنظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين، والقواعد الواردة بالنظام االأ�سا�سي لل�سركة والذي مت اعتماده من قبل 

اجلمعية التاأ�سي�سية لل�سركة املادة )44( من النظام االأ�سا�سي �سيا�سة ال�سركة يف توزيع االأرباح بكل و�سوح كالتايل: 

جتنيب الزكاة و�سريبة الدخل املقررة. �
يجنب 20% من االأرباح ال�سافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى ما بلغ االحتياطي املذكور اإجمايل راأ�س املال  �

تقررها  معينة  اأغرا�س  اأو  لغر�س  وتخ�سي�سه  اإ�سايف  احتياطي  لتكوين  ال�سافية  ال�سنوية  االأرباح  معينة من  ن�سبة  اأن جتنب  العامة  للجمعية  يجوز  كما  املدفوع، 
اجلمعية العامة. 

يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة اأولى من للم�ساهمني ال تقل عن 5% من راأ�س املال املدفوع. ويوزع الباقي بعد ذلك على امل�ساهمني كح�سة يف االأرباح اأو يحول اإلى  �
ح�ساب االأرباح املبقاة. 

يجوز بقرار من جمل�س االإدارة توزيع اأرباح دورية تخ�سم من االأرباح ال�سنوية املحدد يف الفقرة )6( من املادة )44( من النظام االأ�سا�سي وفق القواعد املنظمة  �
لذلك وال�سادرة عن اجلهات املخت�سة. 

هذا مع مراعاة الفقرة )5( من املادة )43( من النظام االأ�سا�سي والتي تن�س على توزيع 10% من الفائ�س ال�سايف بحيث يتم توزيعه مبا�سرة للموؤمن لهم اأو بتخفي�س اأق�ساطهم 
لل�سنة التالية، ويرحل 90% اإلى ح�سابات دخل امل�ساهمني. علمًا باأنه مل توزع اأية اأرباح حتى االأن نظرًا حلاجة ال�سركة لتغطية اخل�سائر املالية املرتاكمة خالل ال�سنتني املاليتني 

املنتهيتني يف 31 دي�سمرب 2009م و2010م. 

�ست�ستحق االأ�سهم املطروحة لالكتتاب ن�سيبها يف اأية اأرباح تعلنها ال�سركة من تاريخ اإ�سدارها ولل�سنوات املالية التي تليها.
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استخدام متحصالت االكتتاب. 9

 صافي متحصالت االكتتاب 1   2

يقدر اإجمايل متح�سالت اكتتاب اأ�سهم حقوق االأولوية 240.000.000 ريال �سعودي �سيدفع منها 10.000.000 ريال �سعودي لتغطية م�ساريف االكتتاب والتي ت�سمل اأتعاب 
اجلهات  وم�ساريف  بالتغطية  التعهد  م�ساريف  اإلى  باالإ�سافة  العامة  والعالقات  االإعالم  وم�ست�سار  القانوين  واملحا�سب  القانوين  وامل�ست�سار  االكتتاب  ومدير  املايل  امل�ست�سار 

امل�ستلمة وم�ساريف الت�سويق والطباعة والتوزيع وغريها من امل�ساريف املتعلقة باالكتتاب.

�سيبلغ �سايف متح�سالت االكتتاب 230.000.000 ريال �سعودي والذي �سي�ستخدم ب�سكل رئي�سي لالإيفاء مبتطلبات املالءة املالية. ولن يح�سل امل�ساهمون على اأي من متح�سالت 
النا�سئة عن االكتتاب.

كما �ستقوم ال�سركة بتقدمي تقرير ربع �سنوي عن تفا�سيل ا�ستخدامها ملتح�سالت اإ�سدار اأ�سهم حقوق االأولوية و�ستعلن ال�سركة تطورات ا�ستخدام املتح�سالت للجمهور.

وجتدر االإ�سارة اإلى اأن خطة عمل ال�سركة التي مت اإعدادها من طرف اإدارة ال�سركة والتي متت املوافقة عليها من طرف موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ت�ستند على افرتا�س طرح 
حقوق اأولوية بقيمة 200.000.000 ريال �سعودي. كما مت تقدير م�ساريف االكتتاب يف خطة عمل ال�سركة بـ3.500.000 ريال �سعودي.

 استخدام متحصالت االكتتاب 2   2

العربي  النقد  موؤ�س�سة  التي ت�سدر عن  الالحقة  والتعديالت  التنفيذية  التاأمني والئحته  �سركات  لنظام مراقبة  وفقًا  ن�ساطها  اململكة  العاملة يف  التاأمني  �سركات  تزاول جميع 
ال�سعودي من وقت الآخر. ين�س النظام امل�سار اإليه اأعاله على اأن حتتفظ �سركات التاأمني بحد اأدنى من هام�س املالءة ح�سب املتطلبات الثالثة الواردة اأدناه:

احلد االأدنى من متطلبات راأ�س املال. �
هام�ض �مللءة �ملالية للأق�ساط. �
هام�س املالءة املالية للمطالبات. �

ينبغي على �سركات التاأمني االحتفاظ بحد اأدنى من �سايف االأ�سول القابلة للت�سمني يف ح�ساب هام�س املالءة ويرتجم هذا املطلب يف احلاجة اإلى االحتفاظ باحلد االأدنى من 
الغطاء التام )100 %( لهام�س املالءة املالية )�سايف االأ�سول القابلة للت�سمني يف ح�ساب املالءة مق�سومًا على احلد االأدنى لهام�س املالءة(. 

وبناء على ذلك، �سوف ت�ستخدم �سايف املتح�سالت االكتتاب البالغة 230.000.000 ريال �سعودي ب�سكل رئي�سي يف االآتي:

 االإيفاء مبتطلبات املالءة املالية. �
االحتفاظ مببلغ 20.000.000 ريال �سعودي كوديعة نظامية بعد زيادة راأ�س املال )كما تن�س عليه املادة الثامنة واخلم�سون من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة  �

�سركات التاأمني التعاوين(.
حت�سني الت�سنيف االئتماين املمنوح لل�سركة من قبل وكالة اي ام بي�ست. �
زيادة ودعم ا�ستثمارات ال�سركة وفقًا لالأحكام و�سوابط الالئحة التنفيذية. �

75 -جدول رقم )9-1( ا�ستخدام متح�سالت االكتتاب

القيمة )ريال �سعودي(البند

240.000.000اإجمايل متح�سالت االكتتاب 

10.000.000م�ساريف االكتتاب املقدرة

230.000.000�سايف متح�سالت االكتتاب

20.000.000الوديعة النظامية )10% من زيادة راأ�س املال املدفوع(

105.000.000ا�ستثمار نقدي و�سبه نقدي 

73.500.000ا�ستثمارات طويلة االأجل يف ال�سندات وا�ستثمارات الدخل الثابت االأخرى

31.500.000اال�ستثمار يف اأ�سهم ال�سركات املدرجة بال�سوق املالية ال�سعودية 

امل�سدر: ال�سركة 

اأموال  ال�سيا�سة اال�ستثمارية املعتمدة من طرف جمل�س االإدارة واملوافق عليها من قبل موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي واملتعلقة با�ستثمار  تنق�سم ا�ستثمارات ال�سركة، ح�سب 
امل�ساهمني، اإلى ق�سمني:

ا�ستثمارات ق�سرية االأجل: وهي ت�سنف من قبل ال�سركة كا�ستثمارات ذات خماطر منخف�سة )الودائع، و�سناديق اأ�سواق املال، واالأوراق املالية ذات الدخل الثابت،  �
و�سندات ال�سركات(.

ا�ستثمارات طويلة االأجل: تنق�سم بدورها اإلى ثالثة اأق�سام: �
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اأوراق مالية ذات الدخل الثابت: وهي ت�سنف من قبل ال�سركة كا�ستثمارات ذات خماطر متو�سطة )االأوراق املالية ذات الدخل الثابت ال�سيادية، و�سكوك،  -
واالأ�سهم املمتازة، و�سناديق الدخل الثابت(.

االأ�سهم و�سناديق االأ�سهم: وهي ت�سنف من قبل ال�سركة كا�ستثمارات ذات خماطر متو�سطة. -
اال�ستثمارات االأخرى: وهي ت�سنف من قبل ال�سركة كا�ستثمارات ذات خماطر عالية )اال�ستثمار يف ال�سركات على اأ�سا�س الطروحات اخلا�سة، وال�سناديق  -

العقارية، واال�ستثمارات اال�سرتاتيجية(.

توزع ا�ستثمارات ال�سركة بني االأق�سام املذكورة اأعاله ح�سب حدود و�سعتها ال�سيا�سة اال�ستثمارية لل�سركة. كما حتدد هذه ال�سيا�سة التوزيع اجليوغرايف لهذه اال�ستثمارات وتعطي 
مبادئ توجيهية لال�ستثمار يف كل ق�سم من هذه االأق�سام.

يجدر باالإ�سارة اإلى اأن ال�سركة لن ت�ستخدم اأكرث من 25% من متح�سالت االكتتاب الأغرا�س ا�ستثمارية عامة كما متنعه الفقرة اأ-4 من املادة )30( لقواعد الت�سجيل واالإدراج، 
وذلك الأن اال�ستثمارات التي تنوي ال�سركة القيام بها من متح�سالت االكتتاب تندرج داخل اأغرا�س ال�سركة كما هي حمددة يف املادة )3( من نظامها االأ�سا�سي. 

يو�سح اجلدول اأدناه االإ�سهام املتوقع ل�سايف متح�سالت االكتتاب يف املحافظة على غطاء هام�س املالءة املالية خالل ال�سنوات القادمة:

76 -جدول رقم )9-2(: اإ�سهام �سايف متح�سالت االكتتاب يف غطاء هام�ض املالءة املالية 

2018م )تقديرية( 2017م )تقديرية( 2016م )تقديرية( 2015م )تقديرية( 2014م )اأولية( البند )اآالف الرياالت(

200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 احلد االأدنى من متطلبات راأ�س املال

178.177 148.208 122.934 100.034 96.768 هام�ض �مللءة �ملالية -�الأق�ساط

97.180 77.302 59.424 45.083  11.218 هام�س املالءة املالية -املطالبات

200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 هام�س احلد االأدنى للمالءة املالية

498.933 438.943 388.319 344.624 99.084 �سايف االأ�سول القابلة للت�سمني يف ح�ساب املالءة املالية

%249.5 %219.5 %194.2 %172.3 %49.5 غطاء هام�ض املالءة املالية )%(

امل�سدر: ال�سركة 
* املعلومات امل�سمنة يف اجلدول اأعاله واملتعلقة بال�سنة 2014م اأولية، وقد مت اإعدادها ا�ستنادا على القوائم املالية االأولية للفرتة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014م.

** املعلومات امل�سمنة يف اجلدول اأعاله واملتعلقة بال�سنوات 2015م اإلى 2018م تقديرية. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التوقعات.
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إفادات الخبراء. 10
مت احل�سول على موافقة كٍل من امل�ست�سار املايل وامل�ست�سار القانوين وم�ست�سار العناية املهنية املالية الإدراج اإفاداتهم بال�سيغة الواردة يف هذه الن�سرة. ومل ت�سحب تلك املوافقات 

حتى تاريخ اإعداد هذه الن�سرة، كما اأنه لي�س الأي من املذكورين اأعاله اأو من يعمل لديهم اأو اأي من اأقاربهم اأ�سهمًا اأو اأية م�سلحة يف ال�سركة مهما كان نوعها.
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إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة العليا . 11
يقر اأع�ساء جمل�س االإدارة باأنه قد مت ا�ستخراج كافة املعلومات املالية املدرجة يف ن�سرة االإ�سدار من القوائم املالية املدققة لل�سركة للفرتة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2011م 
وللفرتة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012م وللفرتة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013م، باالإ�سافة للقوائم املالية االأولية للفرتة املالية املنتهية يف 30 �سبتمرب 2014م دون 
اإجراء اأي تعديل جوهري عليها، واأنه مت اإعداد وفح�س القوائم املالية امل�ستقبلية وفقًا ملعايري التقارير املالية الدولية ولي�س وفقًا ملعايري املحا�سبة املتعارف عليها يف اململكة العربية 

ال�سعودية واأن املعلومات املالية التي حتتويها القوائم املالية امل�ستقبلية قدمت ب�سكل يتفق مع املتبع يف القوائم املالية ال�سنوية لل�سركة. 

يقر اأع�ساء جمل�س االإدارة وكبار التنفيذيني و�سكرتري جمل�س االإدارة حتى تاريخ هذه الن�سرة مبا يلي: 

اأنهم مل ي�سهروا اإفال�سهم يف اأي وقت من االأوقات ومل يخ�سعوا الإجراءات االإفال�س. �
اأنهم مل يكونوا موظفني مبنا�سب اإدارية اأو اإ�سرافيه لدى �سركات اأ�سبحت يف حالة اإع�سار خالل ال�سنوات اخلم�س ال�سابقة لتاريخ اإ�سدار الن�سرة هذه. �
با�ستثناء ما هو وارد يف ال�سفحة )هـ( من هذه الن�سرة، لي�س لديهم اأو الأي من اأقاربهم حتى تاريخ ن�سر ن�سرة االإ�سدار، اأي م�سلحة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة يف  �

اأ�سهم اأو اأدوات دين ال�سركة.
 با�ستثناء ما مت االإف�ساح عنه يف الق�سم رقم 12 "املعلومات القانونية" من هذه الن�سرة، لي�س لديهم اأو الأي من اأقاربهم اأي م�سلحة مادية يف اأي عقد اأو ترتيب  �

�ساري املفعول اأو مزمع اإبرامه عند تقدمي ن�سرة االإ�سدار وذلك يف ما يتعّلق باأعمال ال�سركة.
�أنه قد مت �الإف�ساح يف هذه �لن�سرة عن جميع �لعق�د )مبا يف ذلك �سروط و�أحكام هذه �لعق�د( و�لتي قد ت�ؤثر على قر�ر �ملكتتبني باالكتتاب يف �أ�سهم حق�ق �الأول�ية. �
مل يكن هناك اأي انقطاع يف اأعمال ال�سركة ميكن اأن يوؤثر اأو يكون قد اأثر تاأثريًا ملحوظًا يف الو�سع املايل خالل االأ�سهر االثني ع�سر االأخرية.  �
مل متنح اأي عموالت اأو خ�سومات اأو اأتعاب و�ساطة اأو اأي عو�س غري نقدي من قبل ال�سركة خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة مبا�سرة لتاريخ تقدمي طلب الت�سجيل  �

وقبول االإدراج يف ما يتعلق باإ�سدار اأو طرح اأي اأوراق مالية. 
مل يكن هناك اأي تغيري جوهري �سلبي يف الو�سع املايل والتجاري لل�سركة خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة مبا�سرة لتاريخ تقدمي طلب الت�سجيل وقبول االإدراج، اإ�سافة  �

اإلى الفرتة التي ي�سملها تقرير املحا�سب القانوين حتى اعتماد ن�سرة االإ�سدار. 
اأو اأن ت�سمن اأي قر�س يعقده واحد منهم مع طرف ثالث، وذلك وفقًا للمادة 71 من نظام  � اأن ال تقدم ال�سركة قر�سًا نقديًا من اأي نوع الأع�ساء جمل�س اإدارتها 

ال�سركات. 
اأي تغيري جوهري من القوائم املالية املدققة لل�سركة واأن القوائم املالية اأعدت وفقًا ملعايري التقارير  � اأن البيانات املالية املدرجة يف ن�سرة االإ�سدار ماأخوذة دون 

املالية الدولية. 
لي�ض لدى �ل�سركة �أي نية �أو ت�جه الإجر�ء �أي تغيري ج�هري على طبيعة ن�ساط �ل�سركة.  �
اأنه لدى ال�سركة راأ�س مال عامل يكفي مدة )12( �سهرًا تلي مبا�سرة تاريخ ن�سر ن�سرة االإ�سدار. �
مالءمة وكفاءة وفعالية اأنظمة الرقابة الداخلية واالأنظمة املحا�سبية واأنظمة تقنية املعلومات اخلا�سة بال�سركة. �
االلتزام التام باأحكام املادة 69 واملادة 70 من نظام ال�سركات وباأحكام املادة 18 من نظام حوكمة ال�سركات.  �
عدم القيام باأي اأعمال من �ساأنها مناف�سة اأعمال ال�سركة اأو امل�ساركة باأي عمل من هذه االأعمال والتي من �ساأنها مناف�سة اأعمال ال�سركة. �
اأنه ال يوجد لل�سركة اأي اأدوات دين اأو قرو�س الأجل بتاريخ هذه الن�سرة، ويوؤكدون باأنه ال يوجد لل�سركة اأي اأ�سول م�سمولة بحق خيار.  �
اأنه ال يوجد لل�سركة، بتاريخ هذه الن�سرة، اأي �سركة تابعة اأو �سقيقة داخل اململكة العربية ال�سعودية اأو خارجها.  �
اأنه ال يوجد اأي برنامج حايل لتخ�سي�س اأ�سهم ملوظفي ال�سركة حتى تاريخ هذه الن�سرة  �
اأنه لي�س هناك اأي ترتيبات اأخرى تتيح ملوظفي ال�سركة امل�ساركة يف راأ�س مالها. �

كما يقر اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة، وفقًا للنظام االأ�سا�سي لل�سركة وامل�ستندات التاأ�سي�سية االأخرى، باأنه ال توجد:

�سالحية متكن ع�سو جمل�س االإدارة اأو الع�سو املنتدب اأو الرئي�س التنفيذي من الت�سويت على عقد اأو اقرتاح لديه م�سلحة جوهرية فيه.  �
�سالحية متكن ع�سو جمل�س االإدارة اأو الع�سو املنتدب اأو الرئي�س التنفيذي من الت�سويت على مكافاآت متنح لهم.  �
�سالحية ت�سمح الأية اأع�ساء يف جمل�س االإدارة اأو كبار امل�سوؤولني التنفيذيني اأو الرئي�س التنفيذي باقرتا�س مبالغ من �سركة والء. �
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المعلومات القانونية. 12

 مقدمة 1   12

هذا الق�سم ي�ستعر�س املعلومات القانونية اخلا�سة ب�سركة والء.

 الشركة 2   12

�سركة والء هي �سركة م�ساهمة �سعودية مت تاأ�سي�سها وفًقا لقوانني اململكة وذلك مبوجب قرار جمل�س الوزراء رقم 223 بتاريخ 1427/9/16هـ )املوافق 2006/10/8م( واملر�سوم 
اجلهة  وهي  ال�سعودي  العربي  النقد  موؤ�س�سة  اإ�سراف  حتت  التعاوين  التاأمني  ن�ساطات  ال�سركة  وتزاول  )املوافق 2006/10/11م(.  1427/9/18هـ  بتاريخ  م/60  رقم  امللكي 

الرقابية املنظمة ل�سوق التاأمني يف اململكة العربية ال�سعودية وامل�سوؤولة عن تطبيق وتنفيذ نظام مراقبة �سركات التاأمني ولوائحه التنفيذية.

رأس المال

ويبلغ راأ�س مال �سركة والء مائتي مليون )200.000.000( ريال �سعودي مق�سًما اإلى ع�سرين مليون )20.000.000( �سهم بقيمة ا�سمية تبلغ ع�سرة )10( رياالت لل�سهم الواحد 
وجميعها مدفوعة بالكامل. وقد اكتتب امل�ساهمون املوؤ�س�سون باثني ع�سر مليون )12.000.000( �سهم متثل ن�سبة 60% من راأ�سمال �سركة والء عند تاأ�سي�س ال�سركة بينما اكتتب 

اجلمهور بالن�سبة الباقية وهي 40% من االأ�سهم البالغة 8.000.000 �سهم من اإجمايل االأ�سهم التي مت طرحها لالكتتاب العام يف عام 2007م.

وبتاريخ 1435/6/23هـ )املوافق 2014/4/23م(، منحت موؤ�س�سة النقد موافقتها على زيادة راأ�سمال �سركة والء مببلغ مائتي مليون )200.000.000( ريال �سعودي عن طريق 
طرح اأ�سهم حقوق االأولوية )»الطرح«(. وعند اكتمال االكتتاب يف االأ�سهم اجلديدة، �سي�سبح راأ�سمال ال�سركة اأربعمائة مليون )400.000.000( ريال �سعودي مق�سًما اإلى اأربعني 

مليون )40.000.000( �سهم بقيمة ا�سمية تبلغ ع�سرة )10( رياالت لل�سهم الواحد. 

بتاريخ  اأنه  كما  اأعاله.  اإليها  امل�سار  بالطريقة  ال�سركة  مال  راأ�س  بزيادة  يو�سي  قرارًا  والء  �سركة  اإدارة  جمل�س  اأ�سدر  2014/04/30م(  )املوافق  1435/07/01هـ  وبتاريخ 
1436/04/02هـ )املوافق 2015/01/22م( اأ�سدر جمل�س اإدارة �سركة والء قرارًا يو�سي بتحديد قيمة عالوة االإ�سدار مببلغ اأربعني مليون )40.000.000( ريال �سعودي لتكون 

قيمة اأ�سهم حقوق االأولوية لل�سركة مبلغ مائتان واأربعون مليون )240.000.000( ريال �سعودي بعد احل�سول على املوافقات املطلوبة من اجلهات ذات العالقة. 

وبتاريخ االثنني 1436/07/08هـ )املوافق 2015/04/27م( وافقت اجلمعية العمومية غري العادية مل�ساهمي ال�سركة على زيادة راأ�س مال ال�سركة بالطريقة امل�سار اإليها اأعاله.

المقر الرئيسي

ال�سركة ال�سعودية املتحدة للتاأمني التعاوين

مبنى الربيعة والن�سار 

�سارع امللك عبد اهلل

�س.ب 31616 اخلرب 31952

اململكة العربية ال�سعودية

هاتــــف: 8652200 13 966+

فاك�س: 8652255 13 966+

 المساهمون الرئيسيون 3   12

فيما يلي اأ�سماء امل�ساهمني الرئي�سيني يف �سركة والء الذين ميلكون ن�سبة 5% اأو اأكرث من راأ�سمال �سركة والء وذلك كما يف تاريخ 2014/09/30م:

77 -جدول رقم )12-1( امل�ساهمون الرئي�سيون

القيمة اال�سمية )ريال �سعودي( القيمة اال�سمية ن�سبة امللكية عدد االأ�سهم اجلن�سية اال�سم

21.000.000 10 رياالت %10.5 2.100.000 االأردن �سركة اي جي اي الكتتاب التامني

179.000.000 10 رياالت %89.5 17.900.000 - اجلمهور

امل�سدر: ال�سركة

جتدر االإ�سارة اإلى اأن امللكية الفعلية والنظامية لالأ�سهم اململوكة من قبل �سركة اي جي اي الكتتاب التاأمني املذكورة اأعاله تعود اإلى ال�سركة نف�سها )�سركة اي جي اي الكتتاب 
التاأمني(.
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مت اإدراج اأ�سهم ال�سركة يف تداول يف 2007/07/17م وعليه فاإن فرتة حظر الت�سرف يف االأ�سهم قد انق�ست منذ عدة �سنوات ومل يعد هنالك اأي قيود على اأ�سهم امل�ساهمني 
املوؤ�س�سني لل�سركة. وبالتايل يحق للم�ساهمني املوؤ�س�سني الت�سرف يف اأ�سهمهم بعد احل�سول على موافقة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وهيئة ال�سوق املالية.

 مجلس اإلدارة ولجانه 4   12

 مجلس اإلدارة  1   4   12

يتكون جمل�س اإدارة �سركة والء من ع�سرة )10( اأع�ساء، وذلك كما يلي:

78 -جدول رقم )12-2( اأع�ساء جمل�ض االإدارة

ال�سفةالعمراجلن�سيةممثاًل لـاملن�سباال�سم
االأ�سهم اململوكة

تاريخ الع�سوية
ن�سبةاإجمايلن�سبةغري مبا�سرن�سبةمبا�سر

�سليمان عبد اهلل حمد 
القا�سي

2007/05/06م0.005%1.000ال توجدال توجد0.005%1.000م�ستقل77�سعودي-رئي�س

عبد اهلل حممد عبد 
اهلل العثمان

2007/05/06م0.005%1.000ال توجدال توجد0.005%1.000م�ستقل42�سعودي-ع�سو

وليد حممد عبداهلل 
اجلعفري

2007/05/06م1.2%240.000ال توجدال توجد1.2%240.000م�ستقل53�سعودي-ع�سو

جميل عبداهلل 
عبدالعزيز امللحم

2007/05/06م0.005%1.000ال توجدال توجد0.005%1.000م�ستقل43�سعودي-ع�سو

ح�سان ع�سام حممد 
قباين

2007/05/06م0.005%1.000ال توجدال توجد0.005%1.000م�ستقل47�سعودي-ع�سو

د. �سليمان عبدالعزيز 
�سالح التويجري

2007/05/06م0.005%1.000ال توجدال توجد0.005%1.000م�ستقل49�سعودي-ع�سو

عبد العزيز �سالح عبد 
اهلل الربدي

2009/01/24م0.005%1.000ال توجدال توجد0.005%1.000م�ستقل52�سعودي-ع�سو

خالد عبد الرحمن 
�سالح الراجحي

�سركة عبد الرحمن ع�سو
بن �سالح الراجحي 

و�سركائه

غري 42�سعودي
تنفيذي

2010/06/27م1.000%0.005200%0.0011.200%0.006

وليد �سهيل عبد 
املح�سن ال�سعيبي

�سركة �سهيل عبد ع�سو
املح�سن ال�سعيبي 

واأوالده القاب�سة

غري 52�سعودي
تنفيذي

2011/03/08م0.05%0.0510.000%10.000ال توجدال توجد

وا�سف �سليم عبد 
الرحمن اجلب�سة

�سركة اأي جي اأي ع�سو
الكتتاب التاأمني

غري 70اأردين
تنفيذي

2013/05/05م4.375%4.375875.071%875.071ال توجدال توجد

امل�سدر: ال�سركة

مت ت�سنيف االأع�ساء اإلى ع�سو م�ستقل وع�سو غري م�ستقل ومن ثم مت ت�سنيف الع�سو غري امل�ستقل اإلى تنفيذي وغري تنفيذي. �
مت تخ�سي�س 1.000 �سهم من اأ�سهم ال�سركات املمثلة ل�سمان ع�سوية ممثليها. �
ميلك الع�سو خالد عبد الرحمن �سالح الراجحي 20 % من اأ�سهم �سركة عبد الرحمن بن �سالح الراجحي و�سركائه والتي متلك بدورها 0.005% من اأ�سهم �سركة  �

والء. وعليه، تبلغ امللكية غري املبا�سرة للع�سو خالد عبد الرحمن �سالح الراجحي حوايل 0.001% من اإجمايل اأ�سهم �سركة والء. ي�سغل الع�سو خالد عبد الرحمن 
�سالح الراجحي من�سب املدير التنفيذي ل�سركة عبد الرحمن بن �سالح الراجحي و�سركائه.

ميلك الع�سو وليد �سهيل عبد املح�سن ال�سعيبي 20 % من اأ�سهم �سركة �سهيل عبد املح�سن ال�سعيبي واأوالده القاب�سة والتي متلك بدورها 0.25% من اأ�سهم �سركة  �
والء. وعليه، تبلغ امللكية غري املبا�سرة للع�سو وليد �سهيل عبد املح�سن ال�سعيبي حوايل 0.05% من اإجمايل اأ�سهم �سركة والء. ي�سغل الع�سو وليد �سهيل عبد املح�سن 

ال�سعيبي من�سب الع�سو املنتدب ل�سركة �سهيل عبد املح�سن ال�سعيبي واأوالده القاب�سة.
ميلك الع�سو وا�سف �سليم عبد الرحمن اجلب�سة 0.000055% من اأ�سهم �سركة اأي جي اأي الكتتاب التاأمني والتي متلك بدورها 10.5% من اأ�سهم �سركة والء. كما  �

ميلك الع�سو وا�سف �سليم عبد الرحمن اجلب�سة 41.67% من اأ�سهم �سركة اأي جي اأي القاب�سة والتي متلك بدورها 99.99% من اأ�سهم �سركة اأي جي اأي الكتتاب 
التاأمني. وعليه، تبلغ امللكية غري املبا�سرة للع�سو وا�سف �سليم اجلب�سة حوايل 4.375% من اإجمايل اأ�سهم �سركة والء. ي�سغل الع�سو وا�سف �سليم عبد الرحمن 

اجلب�سة من�سب املدير التنفيذي ل�سركة اأي جي اأي الكتتاب التاأمني.
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 لجان مجلس اإلدارة 2   4   12

اإن لدى جمل�س االإدارة اأربعة جلان هي:

اللجنة التنفيذية: تتكون اللجنة التنفيذية من اأربعة اأع�ساء وقد وردت تفا�سيل اأكرث ب�ساأنهم حتت الق�سم رقم 5 )»الهيكل التنظيمي«( من ن�سرة االإ�سدار هذه.

جلنة املراجعة: تتكون هذه اللجنة يف الوقت احلا�سر من ثالثة اأع�ساء وقد وردت تفا�سيل اأكرث ب�ساأنهم حتت الق�سم رقم 5 )»الهيكل التنظيمي«( من ن�سرة االإ�سدار هذه.

التنظيمي«( من ن�سرة  اأكرث ب�ساأنهم حتت الق�سم رقم 5 )»الهيكل  اأع�ساء وقد وردت تفا�سيل  اأربعة  اللجنة يف الوقت احلا�سر من  جلنة الرت�سيحات واملكافاآت: تتكون هذه 
االإ�سدار هذه.

جلنة اال�ستثمار: تتكون هذه اللجنة يف الوقت احلا�سر من اأربعة اأع�ساء وقد وردت تفا�سيل اأكرث ب�ساأنهم حتت الق�سم رقم 5 )»الهيكل التنظيمي«( من ن�سرة االإ�سدار هذه.

 أسهم الشركة في الشركات األخرى 5   12

رغم اأن �سركة والء ال متلك اأية �سركات تابعة اأو �سقيقة مت تاأ�سي�سها داخل اململكة العربية ال�سعودية اأو خارجها، اإال اأنها متلك اأ�سهًما يف �سركتني متار�سان ن�ساطات تتعلق بالتاأمني 
يف اململكة العربية ال�سعودية وهما:

 شركة نكست كير  1   5   12

�سركة نك�ست كري هي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة خمتلطة يبلغ راأ�سمالها 5.000.000 ريال �سعودي مت تاأ�سي�سها يف مدينة اخلرب باململكة العربية ال�سعودية وذلك مبوجب 
ال�سجل التجاري رقم 2051039287. وتزاول ال�سركة ن�ساطات ت�سوية املطالبات التاأمينية. ويف الوقت احلا�سر، تعترب ملكية �سركة والء يف �سركة نك�ست كري كما يلي:

79 -جدول رقم )12-3( ملكية �سركة والء يف �سركة نك�ست

ن�سبة امللكيةاإجمايل القيمة اال�سمية لالأ�سهم )ريال(القيمة االإ�سميةاالأ�سهم

16%10800.000 رياالت80.000

امل�سدر: ال�سركة

ومل يتم منح �سركة والء اأية حقوق خا�سة اأو تف�سيلية تتعلق ب�سركة نك�ست كري وال ت�سارك يف اأعمال االإدارة اأو ن�ساطات اأو عمليات �سركة نك�ست كري. 

وباالإ�سافة اإلى ملكية �سركة والء يف �سركة نك�ست كري، فقد اأبرمت �سركة والء اتفاقية خدمات مع �سركة نك�ست كري بتاريخ 2011/2/1م وذلك كما هو مف�سل ب�سكل اأكرث حتت 
الق�سم رقم 12-7 )»املعلومات القانونية –االتفاقيات اجلوهرية«( من ن�سرة االإ�سدار هذه.

 شركة نجم  2   5   12

�سركة جنم هي �سركة م�ساهمة �سعودية يبلغ راأ�سمالها 50.000.080 ريال �سعودي وقد تاأ�س�ست يف مدينة الريا�س باململكة العربية ال�سعودية مبوجب ال�سجل التجاري رقم 
1010229751. وتزاول �سركة جنم خدمات تقييم وتقدير اخل�سائر واالأ�سرار وت�سوية املطالبات ويف الوقت احلا�سر تعترب ملكية �سركة والء يف �سركة جنم كما يلي:

80 -جدول رقم )12-4( ملكية �سركة والء يف �سركة جنم

ن�سبة امللكيةاإجمايل القيمة اال�سمية لالأ�سهم )ريال(القيمة االإ�سميةاالأ�سهم

3.85%101.923.080 رياالت192.308

امل�سدر: ال�سركة

مل يتم منح �سركة والء اأية حقوق خا�سة اأو تف�سيلية تتعلق ب�سركة جنم وال ت�سارك �سركة والء يف اأعمال االإدارة اأو ن�ساطات اأو عمليات �سركة جنم با�ستثناء ال�سيد جون�سون 
فارغ�س، الرئي�س التنفيذي لل�سركة الذي هو اأحد اأع�ساء جلنة التدقيق يف �سركة جنم. وباالإ�سافة اإلى ملكية �سركة والء يف �سركة جنم، فقد اأبرمت �سركة والء اتفاقية خدمات 
فنية مع �سركة جنم بتاريخ 2014/01/01م وذلك كما هو مف�سل ب�سكل اأكرب حتت هذا الق�سم رقم 12-7 )»املعلومات القانونية –االتفاقيات اجلوهرية«( من ن�سرة االإ�سدار 

هذه.

 التراخيص والموافقات 2   12

متلك �سركة والء عدًدا من الرتاخي�س واملوافقات ال�سادرة من قبل بع�س الوزارات وال�سلطات احلكومية التي ت�ساعدها يف ممار�سة اأن�سطتها داخل اململكة العربية ال�سعودية.
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 التراخيص الرئيسية 1   2   12

فيما يلي ملخ�س للرتاخي�س الرئي�سية التي مت اإ�سدارها ل�سالح �سركة والء:

81 -جدول رقم )12-5( الرتاخي�ض الرئي�سية

الغر�ضالتاريخال�سلطة امل�سدرة للرتخي�ضالرقمالرتخي�ض/ التفوي�ض

1427/09/18هـ الديوان امللكيم/ 23مر�سوم ملكي

)املوافق 2006/10/10م(

مت منح التفوي�س لغر�س اإن�ساء 
�سركة والء 

09/16/ 1427هـ جمل�س الوزراء223قرار جمل�س الوزراء

)املوافق 8/ 10/ 2006م(

مت منح التفوي�س لغر�س اإن�ساء 
�سركة والء 

06/19/ 1428هـ وزارة التجارة وال�سناعة2051034982�سجل جتاري

)املوافق 07/05/ 2007م(

ينتهي 

بتاريخ 06/19/ 1437هـ )املوافق 
03/27/ 2016م(

ت�سجيل �سركة والء يف ال�سجل 
التجاري

 موؤ�س�سة النقد العربي تي اأم اأن/ 16/ 20087تفوي�س 
ال�سعودي

1429/06/28هـ 

)املوافق 07/03/ 2008م(

التفوي�س بغر�س ممار�سة ن�ساطات 
التاأمني واإعادة التاأمني يف اململكة

االإ�سدار: 1426/01/26هـ الهيئة العامة اال�ستثمار12031026535ترخي�س ا�ستثمار اأجنبي

)املوافق 03/07/ 2005م(

االنتهاء: 1437/01/24هـ 

)املوافق 11/06/ 2015م(

مت منح الرتخي�س ملزاولة االأن�سطة 
التاأمينية

امل�سدر: ال�سركة

ا على ال�سهادات التالية: وقد ح�سلت �سركة والء اأي�سً

�سهادة م�سلحة الزكاة والدخل )رقم 109663( منحت لل�سركة الإنهاء جميع معامالتها و�سرف اأي م�ستحقات نهائية لها عن اأي عقود وهي ملدة �سنة من تاريخ  �
اإ�سدارها، وي�سري مفعول هذه ال�سهادة حتى تاريخ 1436/07/11هـ )املوافق 2015/04/30م(، ويتم التقدمي على م�سلحة الزكاة والدخل لتجديدها عند انتهاء 

مدتها حيث اأن ذلك هو املتبع لدى م�سلحة الزكاة والدخل.
اأوفت  � ال�سركة  اأن  وتثبت  لل�سركة  التابعني  ال�سعوديني  وغري  ال�سعوديني  املوظفني  بخ�سو�س   )17478198 )رقم  االجتماعية  للتاأمينات  العامة  املوؤ�س�سة  �سهادة 

بالتزاماتها جتاه املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات االجتماعية، وي�سري مفعول هذه ال�سهادة حتى تاريخ 1436/06/27هـ )املوافق 2015/04/17م(.
�سهادة اال�سرتاك يف ع�سوية الغرفة التجارية ال�سناعية باملنطقة ال�سرقية )رقم 81888( وي�سري مفعول هذه ال�سهادة حتى نهاية عام 2015م. �
� .))bbb نظرة م�ستقرة” وت�سنيف ائتمان امل�سدر ))B++ سهادة ت�سنيف ائتماين من �سركة اي ام بي�ست )رقم 90704، ت�سنيف القوة املالية�

 شهادات التسجيل التجاري للفروع 2   2   12

فيما يلي و�سف الأكرث البيانات ذات العالقة اخلا�سة ب�سهادات ال�سجل التجاري لفروع �سركة والء:

82 -جدول رقم )12-6( �سهادات الت�سجيل التجاري للفروع

مدير الفرعاملكانتاريخ االنتهاءتاريخ االإ�سداررقم ال�سهادةالرقم

1430/10/18هـ 11010274780

)املوافق 2009/10/08م(

1438/10/18هـ 

)املوافق 2017/07/12م(

حممد �سامل �سعيد النهديالريا�س

1430/11/19هـ 24030194597

)املوافق 2009/11/07م(

1438/11/19هـ 

)املوافق 2017/08/11م(

عبداهلل حمدان ح�سن الزرقيجدة

1434/07/02هـ 34030246662

)املوافق 2013/05/12م(

1439/07/02هـ 

)املوافق 2018/03/19م(

وهيب اأحمد قا�سم الطيبجدة

1434/01/27هـ 44031074068

)املوافق 2013/01/10م(

1437/02/26هـ 

)املوافق 2015/12/9م(

�سالح حممد اأحمدمكة
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مدير الفرعاملكانتاريخ االنتهاءتاريخ االإ�سداررقم ال�سهادةالرقم

1432/03/17هـ 52050074746

)املوافق 2011/02/21م(

1438/03/17هـ 

)املوافق 2016/12/16م(

اأ�سرف اأحمد االأمرادالدمام

1435/06/17هـ 62050099588

)املوافق 04/18/ 2014م(

1438/06/17هـ 

)املوافق 2017/03/16م(

اأمين حمود عبد الرحيمالدمام

1432/07/09هـ 72051045964

)املوافق 2011/06/11م(

1438/07/09هـ 

)املوافق 2017/04/06م(

حممد ح�سني علي احلماداخلرب

1434/01/26هـ 82051050976

)املوافق 2012/12/10م(

1437/01/25هـ 

)املوافق 2015/11/08م(

�سالح ذياب �سالح العنزياخلرب

1434/08/15هـ )املوافق 06/24/ 92051053645
2013م(

1437/08/15هـ 

)املوافق 2016/05/23م(

حممد عبد اهلل النجاراخلرب

1433/11/28هـ 102252049135

)املوافق 2012/10/14م(

1436/11/28هـ 

)املوافق 2015/09/12م(

فوؤاد عبد العزيز عبد اهللاالإح�ساء

1435/06/17هـ 112250057356

)املوافق 2014/04/18م(

1438/06/17هـ 

)املوافق 2017/03/16م(

هاين را�سي ح�سناالإح�ساء

1434/02/27هـ 122055018058

)املوافق 2012/12/11م(

1437/01/26هـ )املوافق 
2015/11/09م(

�سربي حبالن علي املقابياجلبيل

1432/03/17هـ 132053022695

)املوافق 2011/02/21م(

1440/03/17هـ 

)املوافق 2018/11/26م(

حممد عادل ح�سني العواميالقطيف

1434/08/15هـ 141131049274

)املوافق 2013/06/24م(

1437/08/15هـ 

)املوافق 2016/05/23م(

مو�سى نداء العنزيبريدة

1435/06/17هـ 154032044193

)املوافق 2014/04/18م(

1438/06/17هـ 

)املوافق 2017/03/16م(

عالء م�سعود فريج الرفاعيالطائف

امل�سدر: ال�سركة

 االتفاقيات الجوهرية 2   12

اأبرمت �سركة والء، يف �سياق عملها ون�ساطها العادي، العديد من االتفاقيات اجلوهرية فيما يتعلق باالأمور التالية: 

اتفاقيات اإدارة اال�ستثمار  �
اتفاقيات وكالة  �
اتفاقيات خدمة  �
منتجات تاأمينية  �
ترتيبات اإعادة تاأمني �

 اتفاقيات إدارة االستثمار 1   2   12

اأبرمت �سركة والء العديد من اتفاقيات اإدارة اال�ستثمار مع كل من بنك اأت�س اأ�س بي �سي اململكة العربية ال�سعودية )»اأت�س ا�س بي �سي«( و�سركة ال�سعودي الفرن�سي كابيتال )»اأ�س 
اف �سي«(. والغر�س من هذه االتفاقيات هو اإدارة املحفظة اال�ستثمارية ل�سركة والء وفقا لتعليمات هيئة ال�سوق املالية فيما يخ�س ا�ستثمار ال�سركات املدرجة والئحة وتعليمات 

االأ�سخا�س املرخ�س لهم من قبل هيئة ال�سوق املالية. 

أتش أس بي سي المملكة العربية السعودية

بتاريخ 2009/10/1م، اأبرمت �سركة والء اتفاقية ح�ساب اإدارة اال�ستثمار مع بنك اأت�س اأ�س بي �سي اململكة العربية ال�سعودية )»اأت�س اأ�س بي �سي«( والتي مبوجبها �سيقوم اأت�س 
اأ�س بي �سي بفتح واإدارة ح�ساب اإدارة ا�ستثمار ل�سالح �سركة والء والذي ي�سم حمفظة االأ�سهم وال�سندات وال�سكوك و/ اأو املنتجات النقدية اأو ال�سلع )»االأ�سول«(. اإن التزامات 
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اأت�س اأ�س بي �سي مبوجب هذه االتفاقية، تتخل�س مبا يلي: 

االحتفاظ بجميع النقد واالأ�سول التي يتم حت�سيلها حل�ساب �سركة والء �
اإدارة املحفظة يف االأ�سواق ال�سعودية ويف منطقة جمل�س التعاون اخلليجي ومنطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا واالأ�سواق الدولية،  �
اإدارة االأ�سول يف احل�ساب اال�ستثماري بطريقة تتفق وتتنا�سب مع االأهداف اال�ستثمارية �

الرسوم وشروط الدفع

�سيقوم اأت�س اأ�س بي �سي بفر�س ر�سوم على اإدارته التقديرية بن�سبة تعادل 1.25% �سنوًيا من قيمة االأ�سول ال�سافية، حتت�سب يوميا.  �
لل�سركة عن 50% من ح�سته يف عمولة  � بالتنازل  التداول بن�سبة 0.12% من قيمة املعاملة ويقوم مدير اال�ستثمار  االأ�سهم املحلية لعمولة  تخ�سع جميع معامالت 

التداول. 

وت�ستمر اإدارة االأ�سول من قبل اأت�س اأ�س بي �سي حتى يتم اإنهاوؤها من خالل تقدمي اإ�سعار كتابي من قبل طرف واحد للطرف االآخر. 

وتخ�سع االتفاقية لقوانني اململكة العربية ال�سعودية.

شركة السعودي الفرنسي كابيتال

بتاريخ 2014/3/19م، اأبرمت �سركة والء اتفاقية ح�ساب اإدارة ا�ستثمار مع ال�سعودي الفرن�سي كابيتال والتي مبوجبها تقوم �سركة ال�سعودي الفرن�سي كابيتال بفتح واإدارة ح�ساب 
اأو ال�سلع )»االأ�سول«(. اإن التزامات �سركة ال�سعودي الفرن�سي كابيتال  اأو املنتجات النقدية  اإدارة ا�ستثمار ل�سركة والء والذي ي�سم حمفظة االأ�سهم وال�سندات وال�سكوك و/ 

مبوجب هذه االتفاقية، تتخل�س مبا يلي: 

االحتفاظ بجميع النقد واالأ�سول التي يتم حت�سيلها حل�ساب �سركة والء �
اإدارة املحفظة يف االأ�سواق ال�سعودية ويف منطقة جمل�س التعاون اخلليجي ومنطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا واالأ�سواق الدولية،  �
اال�ستثمارية  � ال�سناديق  اإدارة  منتجات  اال�ستثمار،  مدير  ب�سفتها  االختيارية  اخلدمات  اإلى  وباالإ�سافة  والء،  ل�سركة  كابيتال  الفرن�سي  ال�سعودي  �سركة  �ستقدم 

ومنتجات اال�ستثمار الهيكلية االختيارية التالية: 

)1( ال�سناديق اال�ستثمارية ال�سعودية 

)2( �سناديق اال�ستثمار غري ال�سعودية )على اأ�سا�س الطروحات اخلا�سة(

)3( منتجات اال�ستثمار الهيكلية غري ال�سعودية )على اأ�سا�س الطروحات اخلا�سة(

الرسوم وشروط الدفع

ميكن اأن يتم الدفع مقابل اخلدمات من خالل اخل�سم املبا�سر من ح�ساب اال�ستثمار اأو من خالل اإجراء حتويل داخلي لالأموال اأو من خالل حتويل العمالت اأو من خالل اإجراء 
ترتيبات عمولة خا�سة. 

كما تخ�سع جميع معامالت االأ�سهم املحلية للتايل:

عمولة اإجمالية تفر�س على العميل بن�سبة 0.12% من قيمة املعاملة �
ر�سم تداول بن�سبة 15% من اإجمايل العمولة �
عمولة �سركة ال�سعودي الفرن�سي كابيتال ال�سافية بن�سبة 85% من اإجمايل العمولة عمولة بحد اأدنى تفر�س على العميل بقيمة 12 ريال �سعودي لكل عملية. �

و�ست�ستمر اإدارة االأ�سول من قبل �سركة ال�سعودي الفرن�سي كابيتال حتى يتم اإنهاوؤها من خالل تقدمي اإ�سعار كتابي من قبل اأحد الطرفني للطرف االآخر. وتخ�سع هذه االتفاقية 
لقوانني اململكة العربية ال�سعودية.

 اتفاقية وكالة 2   2   12

اأبرمت �سركة والء اتفاقية وكالة مع �سركة امليازين خلدمات التاأمني. والغر�س من هذه االتفاقية هو ت�سويق وتو�سعة ن�ساطات �سركة والء وترويج مبيعاتها من الوثائق التاأمينية 
لل�سركات واالأفراد يف اململكة العربية ال�سعودية.

شركة الميازين لخدمات التأمين

بتاريخ 2014/2/16م، اأبرمت �سركة والء اتفاقية وكالة مع �سركة امليازين خلدمات التاأمني )»امليازين«( والتي مبوجبها �ستقوم �سركة امليازين بت�سويق وتو�سعة ن�ساطات �سركة 
والء وترويج مبيعاتها من الوثائق التاأمينية لل�سركات واالأفراد يف اململكة العربية ال�سعودية. 

وفيما يلي التزامات �سركة امليازين مبوجب هذه االتفاقية: 

�لت�س�يق و�لبيع ل�ثائق �لتاأمني �لتجاري وتاأمني �الأفر�د وحت�سيل �الأق�ساط �لتاأمينية حل�ساب وم�سلحة �سركة والء من خلل فروعها وحملتها �ملرخ�سة �أ�س�لًيا  �
يف جميع اأنحاء اململكة.
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الرسوم وشروط الدفع

 �ستدفع �سركة والء ل�سركة امليازين مبلًغا وقدره 400.000 ريال �سعودي وذلك كمبلغ مرة واحدة لتغطية امل�سروفات والنفقات العمومية املطلوبة.  �
ت�ستحق �سركة امليازين ر�سوًما اإدارية بحد اأق�سى وهو مبلغ 25 ريااًل �سعودًيا عن كل مطالبة تتوالها وتقوم مبعاينتها ومبلغ اآخر وهو 25 ريااًل �سعودًيا عن كل وثيقة  �

تاأمني اإلزامية فوق ق�سط التاأمني املتفق عليه وذلك وفًقا الأنظمة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.

وي�سري مفعول العقد حتى تاريخ 2015/2/15م وهو قابل للتجديد ب�سفة تلقائية للفرتات ذات العالقة وذلك ما مل يقم اأحد الطرفني باإ�سعار الطرف االآخر كتابة برغبته يف 
عدم جتديد العقد وذلك قبل ت�سعني )90( يوًما من انتهاء املدة االأ�سلية اأو مدة التجديد. وتخ�سع هذه االتفاقية لقوانني اململكة العربية ال�سعودية.

 اتفاقيات الخدمة 3   2   12

اأبرمت �سركة والء العديد من االتفاقيات والتي مبوجبها �ستقوم باحل�سول على اخلدمات من اأطراف ثالثة يف جماالت تقييم املطالبات والتاأكد من الهوية والدعم/ اال�ست�سارات 
واالإدارة واملحا�سبة والت�سنيف االئتماين، اإلخ.

شركة منار سيغما الستشارات التمويل

الدعم  �سركة منار خدمات  تقدم  والتي مبوجبها  التمويل )»منار«(  �سيغما ال�ست�سارات  منار  �سركة  اإكتوارية مع  اتفاقية خدمات  والء  �سركة  اأبرمت  بتاريخ 2014/03/03م، 
واال�ست�سارات فيما يتعلق بتطوير ت�سكيلة منتجات التاأمني التعاوين على احلياة )الفردية واجلماعية( وعملية تقدمي الطلبات اخلا�سة باملنتجات واحل�سول على املوافقات من 

موؤ�س�سة النقد. اإن التزامات �سركة منار مبوجب هذه االتفاقية، تتلخ�س مبا يلي:

بالن�سبة لت�سكيلة املنتجات احلالية: مراجعة امل�ستندات، واإعداد م�سودات نتائج اختبارات االأرباح وتقدمي امل�ستندات النهائية اإلى والء من اأجل حتويلها اإلى موؤ�س�سة  �
النقد.

 بالن�سبة لت�سكيلة املنتجات اجلديدة: مراجعة اأو�ساف املنتجات، وعملية تطوير املنتجات، واإعداد م�سودات نتائج اختبارات االأرباح وتقدمي امل�ستندات النهائية اإلى  �
�سركة والء من اأجل حتويلها اإلى موؤ�س�سة النقد.

اأما التزامات �سركة والء مبوجب هذه االتفاقية، تتلخ�س مبا يلي:

اتخاذ كافة القرارات االإدارية وتنفيذ جميع املهام املتعلقة باالإدارة، �
تعيني اأحد اأع�ساء اإدارة ال�سركة يتمتع باملوؤهالت الالزمة من اأجل االإ�سراف على اخلدمات، �
تقييم كفاءة ونتائج اخلدمات، �
قبول وحتمل امل�سوؤولية عن النتائج املتعلقة باخلدمات، و �
و�سع ومراقبة اإجراءات الرقابة الداخلية وبدون ح�سر مراقبة االأن�سطة امل�ستمرة. �

الرسوم وشروط الدفع

�ستقوم �سركة والء بدفع ر�سوم ل�سركة منار تبلغ 340.000 ريال �سعودي موزعة كما يلي:

85.000 ريال �سعودي عند التوقيع على االتفاقية، �
85.000 ريال �سعودي عند ت�سليم تقرير الو�سع املايل وتقرير امللخ�س التنفيذي ملجل�س االإدارة، �
85.000 ريال �سعودي عند ت�سليم تقرير الت�سعري الطبي ح�سب تعميم موؤ�س�سة النقد اخلا�س مبعايري االكتتاب التاأميني، �
85.000 ريال �سعودي عند ت�سليم تقرير ت�سعري تاأمني ال�سيارات ح�سب تعميم موؤ�س�سة النقد اخلا�س مبعايري االكتتاب التاأميني. �

وتخ�سع هذه االتفاقية للقوانني ال�سارية يف اململكة العربية ال�سعودية.

شركة نجم 

بتاريخ 2014/01/01م، اأبرمت �سركة والء اتفاقية خدمات فنية مع �سركة جنم والتي مبوجبها �ستقوم �سركة جنم بتقدمي خدمات ل�سركة والء من اأجل تقييم ومعاينة االأ�سرار 
النا�سئة عن حوادث املركبات االآلية واالأ�سرار التبعية، اإن وجدت، للممتلكات اخلا�سة اأو العامة. اإن التزامات �سركة جنم مبوجب هذه االتفاقية، تتخل�س مبا يلي: 

حتديد م�سوؤولية االأطراف فيما يتعلق بحوادث املركبات واملمتلكات اخلا�سة والعامة  �
تقييم االأ�سرار فيما يتعلق باملمتلكات اخلا�سة والعامة �
حتويل البيانات بني �سركة والء وق�سم تاأمني ال�سيارات �

 اأما التزامات �سركة والء مبوجب هذه االتفاقية، تتخل�س مبا يلي: 

على �سركة والء اتخاذ كافة االإجراءات من اأجل ربطها اإلكرتونًيا مع �سركة جنم،  �
تقوم �سركة والء بتعوي�س �سركة جنم عن اأية مبالغ تدفعها �سركة جنم الأطراف اأخرى يف اإطار تقدمي اخلدمات ل�سركة والء،  �
على �سركة والء عدم اإبرام اأية اتفاقية اأخرى لنف�س اخلدمات املقدمة من قبل �سركة جنم  �
يكون من حق �سركة جنم التوقف عن تقدمي اأية خدمات يف حالة تاأخر الدفع من قبل �سركة والء  �
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الرسوم وشروط الدفع

280 ريااًل �سعودًيا لكل تقرير ي�سدر ب�ساأن معاينة م�سرح احلادث،  �
150 ريااًل �سعودًيا مقابل كل تقرير اأ�سرار وي�ستحق دفع هذا املبلغ بالن�سبة والتنا�سب ح�سب امل�سوؤولية التي يتم حتديدها يف التقرير،  �
يف حالة حتويل البيانات اإلى ق�سم تاأمني ال�سيارات: 3 ريال �سعودي عن كل وثيقة تاأمني مقابل حتويل البيانات و2 ريال �سعودي عن كل ا�ستف�سار عن املركبات اأو عدد  �

احلوادث اأو املخالفات اأو رخ�سة ال�سياقة. 

وهذه االتفاقية قابلة للتطبيق تلقائًيا على اأ�سا�س �سنوي وذلك ما مل يقم اأحد الطرفني باإ�سعار الطرف االآخر كتابة برغبته يف عدم جتديد العقد وذلك قبل �ستني )60( يوًما من 
انتهاء املدة االأ�سلية اأو مدة التجديد. وتخ�سع هذه االتفاقية لقوانني اململكة العربية ال�سعودية.

شركة ِعْلْم لتقنية المعلومات

بتقدمي خدمات  ِعْلْم  �سركة  �ستقوم  والتي مبوجبها  )»ِعْلْم«(  املعلومات  لتقنية  ِعْلْم  �سركة  مع  املبا�سرة  للخدمات  »يقني«  اتفاقية  والء  �سركة  اأبرمت  9/ 2012م،  بتاريخ 29/ 
اإلكرتونية »يقني« للتاأكد من اأ�سماء عمالء �سركة والء ح�سب بيانات وزارة الداخلية. واإن التزامات �سركة علم مبوجب هذه االتفاقية، تتخل�س مبا يلي: 

على �سركة ِعْلْم اأن تبذل ق�سارى جهودها لتقدمي اخلدمات ب�سفة م�ستمرة.  �
يف حالة اأي انقطاع اأو توقف يف تقدمي اخلدمة على �سركة ِعْلْم اأن تقدم اخلدمة ب�سيغة بيانات على �سكل رزم.  �

واأما التزامات �سركة والء مبوجب هذه االتفاقية، تتخل�س مبا يلي: 

تكون �سركة والء م�سوؤولة عن اأية اأخطاء اأو عن �سوء ا�ستخدام اخلدمة من قبل موظفيها. �

الرسوم وشروط الدفع

ر�سوم خدمة �سنوية ملرة واحدة مببلغ 180.000 ريال �سعودي باالإ�سافة اإلى الر�سوم التالية عن كل ا�ستف�سار: 

2 ريال �سعودي عن كل ا�ستف�سار عن تاريخ املغرتبني وذلك من خالل رقم االإقامة اأو رقم احلدود،  �
2 ريال �سعودي عن كل ا�ستف�سار عن الرخ�سة من خالل رقم ال�سجل املدين،  �
2 ريال �سعودي عن كل ا�ستف�سار عن املعلومات اخلا�سة باملركبة،  �
2.6 ريال �سعودي عن كل ا�ستف�سار عن املغرتبني من خالل تاريخ انتهاء االإقامة، و2.5 ريال �سعودي عن كل ا�ستف�سار عن الرخ�سة من خالل رقم االإقامة.  �

وهذه االتفاقية قابلة للتجديد على اأ�سا�س �سنوي وذلك من خالل االتفاق الودي بني الطرفني. وتخ�سع هذه االتفاقية لقوانني اململكة العربية ال�سعودية.

مكتب المراجعة الشرعية

بتاريخ 2012/1/1م، اأبرمت �سركة والء اتفاقية خدمات ا�ست�سارية مع مكتب املراجعة ال�سرعية والتي مبوجبها �سيتاأكد مكتب املراجعة ال�سرعية من االلتزام مببادئ واأحكام 
ال�سريعة االإ�سالمية. وفيما يلي التزامات مكتب املراجعة ال�سرعية مبوجب هذه االتفاقية: 

مراجعة االأهداف واأن�سطة والء من منظور اإ�سالمي/ �سرعي  �
مراجعة اأ�ساليبها ومنتجاتها التاأمينية �
اإعداد تقرير �سنوي يت�سمن اآرائه النهائية  �

الرسوم وشروط الدفع

على �سركة والء اأن تدفع ملكتب املراجعة ال�سرعية مبلًغا وقدره 150.000 ريال �سعودي �سنوًيا. وهذه االتفاقية قابلة للتجديد على اأ�سا�س �سنوي وذلك مبوافقة الطرفني، وتخ�سع 
هذه االتفاقية لقوانني اململكة العربية ال�سعودية.

شركة نكست كير السعودية لتسوية المطالبات التأمينية

بتاريخ 2011/2/1م، قامت �سركة والء باإبرام اتفاقية خدمات مع �سركة نك�ست كري والتي مبوجبها قامت �سركة والء بتعيني نك�ست كري لتقدمي خدمات اإدارية على اأ�سا�س غري 
ح�سري. واإن التزامات نك�ست كري مبوجب هذه االتفاقية، تتخل�س مبا يلي: 

اإنهاء ودفع املطالبات اخلا�سة بخدمات الرعاية ال�سحية املقدمة من قبل �سبكة مقدمي اخلدمات،  �
امل�ساعدة يف اإعداد و�سياغة اال�ستمارات االإدارية، مبا يف ذلك اأدلة امل�ستفيدين وا�ستمارات مطالبات ال�سبكة وا�ستمارات الت�سديد،  �
تقدمي اخلدمات التدريبية ملوظفي �سركة والء، و �
اإبرام اتفاقيات �سبكة مع مقدمي اخلدمات واملحافظة على معايري اخلدمات. �

الرسوم وشروط الدفع

على �سركة والء اأن تدفع ل�سركة نك�ست كري ر�سوًما اإدارية تعادل ن�سبة 6% ملجم�عات �الأق�ساط �الإجمالية باالإ�سافة �إلى �أية ر�س�م وم�سروفات ومبالغ ت�سديد �أخرى مع �خل�سم. 
وي�سري مفعول هذه االتفاقية حتى تاريخ 2017/2/1م، 

وتخ�سع هذه االتفاقية لقوانني اململكة العربية ال�سعودية.
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اي ام بيست يوروب

بتاريخ 2013/2/19م، اأبرمت �سركة والء اتفاقية خدمات مع اي ام بي�ست يوروب )»اأمربز«( والتي مبوجبها �ستقوم اأمربز بتقدمي ت�سنيف ائتماين اأويل وت�سنيف م�ستمر ل�سركة 
والء من خالل تقرير ت�سنيف، ولل�سركة حق ا�ستئناف قرار جلنة الت�سنيف التابعة ل�سركة اأمربز. واإن التزامات اأمربز مبوجب هذه االتفاقية، تتخل�س مبا يلي: 

�إ�سعار معق�ل، يف رف�ض تقدمي  � �ل�قت �الحتفاظ باحلق، وبعد تقدمي  �لتز�ماتها مب�جب �سروط �التفاقية و�ملهارة �ملعق�لة ويف نف�ض  �أن تق�م بتنفيذ  �أمربز  على 
اخلدمة اأو التعديل اأو االن�سحاب يف اأي وقت.

الرسوم وشروط الدفع

اإ�سرتليني )يعادل 112.070 ريال �سعودي( عن الفرتة بني 2014/3/6م حتى تاريخ 2014/12/31م. وي�ستحق دفع جميع الر�سوم  ي�ستحق دفع ر�سوم مببلغ 17.800 جنيه 
ال�سنوية الالحقة بتاريخ 1 يناير. وبعد ذلك تكون الر�سوم ال�سنوية امل�ستحقة الدفع 21.600 جنيه اإ�سرتليني )يعادل 135.955 ريال �سعودي(.

وهذه االتفاقية قابلة للتجديد على اأ�سا�س �سنوي وذلك من خالل االتفاق الودي بني الطرفني. وتخ�سع هذه االتفاقية لقوانني اململكة العربية ال�سعودية.

 المنتجات التأمينية 4   2   12

العامة وامل�سوؤولية عن  ال�سيارات طرف ثالث وامل�سوؤولية  ال�سفر وال�سياحة وتاأمني  التاأمينية مثل تعوي�س العمال وتاأمني  الوثائق  تقدم �سركة والء لعمالئها ت�سكيلة متنوعة من 
املنتجات وجميع خماطر املمتلكات، اإلخ. وذلك كما هو مف�سل ب�سكل اأكرب فيما يلي. 

الن�ساطات  ب�سبب  التي حتدث  �سبيل احل�سر، اخل�سائر  لي�س على  ولكن  املوحدة،  اال�ستثناءات  وت�سمل  التاأمينية.  التغطية  والعادية ح�سب طبيعة  العامة  اال�ستثناءات  وتنطبق 
االإرهابية واحلرب والع�سيان املدين واالإ�سعاع النووي. وتغطي معظم وثائق التاأمني فقط اخل�سائر التي حتدث داخل اململكة العربية ال�سعودية. وتخ�سع عقود التاأمني للقوانني 

ال�سارية يف اململكة العربية ال�سعودية.

وحيث اأن ال�سركة تلقت موافقة نهائية من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي للمنتجات املدرجة يف اجلدول اأدناه، بحيث يرتتب على هذه املوافقات النهائية التزام ال�سركة جتاه 
االأطراف املوؤمن لهم وكذلك التزام ال�سركة جتاه موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي املتمثل يف قيام ال�سركة بتقدمي اأي م�ستندات اأو تعديل اأي من هذه املنتجات ووثائقها يف حال 

طراأ اأي تعديل اأو حتديث للوثائق املتعلقة مبثل هذه املنتجات من قبل موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي، وهذه املنتجات كما يلي:

83 -جدول رقم )12-7( املنتجات التي تلقت ال�سركة موافقة نهائية لها من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

تاريخ املوافقة و�سف املنتج اأ�سم املنتج   رقم

1435/05/19هـ

)املوافق 
2014/03/20م(

التاأمني مبوجب هذه الوثيقة يغطي امل�سوؤولية على ال�سيارات جتاه الغري، وتقوم مبوجبه ال�سركة بتعوي�س 
الغري نقدًا عند حدوث اأي �سرر مغطى مبوجب الوثيقة نتيجة ال�ستخدام اأو اإيقاف ال�سيارة داخل احلدود 

اجلغرافية للملكة العربية ال�سعودية، وذلك �سد جميع املبالغ التي ي�سبح املوؤمن عليه اأو ال�سائق م�سوؤواًل 
قانونيًا عن دفعها فيما يتعلق: )1( باالإ�سابة اجل�سدية التي تطال الغري بينما يكون املوؤمن موجودا داخل 

ال�سيارة اأو خارجها و)2( باالأ�سرار املادية يف ممتلكات الغري بينما يكون املوؤمن عليه موجودا يف ال�سيارة. 

التاأمني االإلزامي لل�سيارات 1

1435/05/03هـ 
)املوافق 

2014/03/04م(

تقوم ال�سركة مبوجب هذه الوثيقة بتغطية تكاليف تقدمي اخلدمات الطبية لالأ�سخا�س املوؤمن عليهم 
)�مل�ستفيدين( ح�سب �لفئات �ملحددة من �سبكة مقدمي �خلدمات �لطبية �ملعينة من �ل�سركة. ووفقًا لل�سروط 

واالأحكام  والقيود الواردة يف الوثيقة. 

وثيقة التاأمني الطبي 2

1435/05/19هـ 
)املوافق 

2014/03/20م(

مبوجب هذه الوثيقة تقوم ال�سركة بتعوي�س املوؤمن له عن اخل�سارة اأو ال�سرر الذي يلحق اأي �سيارة مو�سوفة 
يف اجلدول وملحقاتها املثبتة فيها كنتيجة مبا�سرة لالأخطار امل�سار اإليها بالوثيقة. وتقوم ال�سركة اأي�سًا 

بتعوي�س الغري نقدًا لدى حدوث اأي �سرر مغطى مبوجب الوثيقة نتيجة ال�ستخدام اأو توقيف ال�سيارة داخل 
احلدود اجلغرافية للمملكة العربية ال�سعودية. وذلك �سد جميع املبالغ التي ي�سبح املوؤمن عليه اأو ال�سائق 
م�سئوال قانونيا عن دفعها فيما يتعلق: )1( باالإ�سابة اجل�سدية التي تطال الغري بينما يكون املوؤمن عليه / 

ال�سائق موجودا داخل اأو خارج ال�سيارة و)2( باالأ�سرار املادية يف ممتلكات الغري بينما يكون املوؤمن عليه / 
ال�سائق موجودا يف ال�سيارة. 

التاأمني ال�سامل على ال�سيارات 
)خا�س / جتاري(

3

1431/08/12هـ 

)املوافق 
2010/07/23م(

يغطي التاأمني مبوجب هذه الوثيقة االأخطاء الطبية و�سداد جميع تكاليف الدفاع املتكبدة مبوافقة ال�سركة، 
�سريطة اأن ال يتعدى جمموع املبالغ امل�ستحقة عن االأ�سرار ) مبا يف ذلك تكاليف ونفقات املدعي( وتكاليف 

الدفاع  حدود التعوي�س املبني يف ملحق وثيقة التاأمني. ومع ذلك، ال تكون ال�سركة ملزمة بدفع اأي مطالبة 
اأو حكم اأو قرار حتكيم اأو تكاليف دفاع اأو تويل اأو اال�ستمرار يف تويل الدفاع يف �سياق اأي دعوى اأو اإجراءات 

ق�سائية بعد ا�ستنفاد احلد االأق�سى املقرر للتعوي�س.

وثيقة التاأمني �سد اخلطاأ الطبي 4

1433/04/07هـ 
)املوافق 

2012/02/29م(

مبوجب هذه الوثيقة تقوم ال�سركة بتغطية النقد خالل وجوده يف خزينة مغلقة اأو غرفة منيعة وتعوي�س املوؤمن 
له عن اأي خ�سارة اأو �سرر يلحق باخلزنة اأو الغرفة املنيعة نتيجة ال�سرقة اأو حماولة ال�سرقة.

وثيقة تاأمني االأموال 5
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تاريخ املوافقة و�سف املنتج اأ�سم املنتج   رقم

1431/01/24هـ 
)املوافق 

)2010/01/09(

يغطي التاأمني مبوجب هذه الوثيقة تعوي�س الوفاة وتعوي�س العجز الكلي الدائم وتعوي�س العجز اجلزئي 
الدائم.

وثيقة التاأمني �سد احلوادث 
الفردية 

6

1431/01/24هـ 
)املوافق 

2010/01/09م(

يغطي التاأمني مبوجب هذه الوثيقة تعوي�س الوفاة وتعوي�س العجز الكلي الدائم وتعوي�س العجز اجلزئي 
الدائم.

وثيقة احلماية اجلماعية �سد 
احلوادث

7

1431/11/22هـ 
)املوافق 

2010/10/29م(

يف حالة ك�سر اأي زجاج يف املبنى خالل فرتة التاأمني واإذا كان هذا الك�سر ميتد من خالل ال�سماكة الكاملة 
للزجاج نتيجة الأي حادث اأو �سبب غري م�ستثنى، ف�سوف تقوم ال�سركة با�ستبدال الزجاج املك�سور بزجاج من 

نوعية مماثلة اأو وفقا لتقديرها. تدفع قيمة الزجاج املك�سور للموؤمن عليه وفقا لالأ�سعار ال�سارية يف تاريخ 
الك�سر ناق�سا منها قيمة اإنقاذ الزجاج. وعلى ال�سركة اأن تدفع اأي�سا التكاليف املعقولة الأي األواح يلزم 

تركيبها موؤقتا اإلى حني ا�ستبدال الزجاج املك�سور.

وثيقة تاأمني الزجاج  8

1430/01/20هـ 
)املوافق 

2009/01/16م(

�إن �لتاأمني مب�جب هذه �ل�ثيقة ه� لتغطية م�س�ؤولية �مل�ؤمن عليه، وفقا ل�سروط �ل�ثيقة، عن دفع �لتع�ي�سات 
و/ اأو امل�ساريف املحددة يف لوائح العمل والعمال ال�سعودية. وت�ستثني هذه الوثيقة اأي م�سوؤولية عن دفع 

التعوي�سات و/ اأو امل�ساريف امل�سمولة يف برنامج املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات االجتماعية اأو التي كان ميكن اأن 
تقبلها التاأمينات االجتماعية لو األتزم املوؤمن عليه بتقدمي وحت�سيل املطالبات ذات ال�سلة. 

وثيقة تعوي�س العمال 9

1434/05/15هـ 
)املوافق 

2013/03/26م(

تغطي ال�سركة مبوجب هذه الوثيقة اخل�سارة اأو التلف الذي يحدث للم�ساريع التي تت�سمن تركيب / تثبيت 
املعدات، االآالت واالأجهزة التي ترتاوح من تركيب اآلة واحدة اإلى حمطة طاقة كاملة. وتت�سمن اأي�سًا تغطية 

للتلف الذي يحدث ملمتلكات الغري واالإ�سابة اجل�سدية للغري. ميكن اإ�سدار هذه الوثيقة با�سم املقاول و�ساحب 
العمل م�سرتكني. وتتيح هذه الوثيقة للمقاول و�ساحب العمل االلتزام مبتطلبات التاأمني اخلا�سة بالعقود.

وثيقة تاأمني الرتكيب �سد جميع 
املخاطر

10

1434/05/15هـ 
)املوافق 

2013/03/26م(

�سممت الوثيقة ب�سكل خا�س لتغطية اخل�سارة اأو التلف الذي يحدث مل�سروعات اإن�ساءات الهند�سة املدنية 
والتي ترتاوح من فيال �سغرية اإلى اإن�ساء اجل�سور واملباين ال�ساهقة )فيما عدا ا�ستثناءات خا�سة ح�سبما هو 

مذكور يف الوثيقة(.

وثيقة تاأمني املقاولني �سد جميع 
االأخطار

11

1434/05/15هـ 
)املوافق 

2013/03/26م(

التاأمني مبوجب هذه الوثيقة يغطي الب�سائع املحفوظة يف املخازن الباردة. وثيقة تاأمني تلف املخزون املودع يف 
املخازن الباردة

12

1434/05/15هـ 
)املوافق 

2013/03/26م(

توفر وثيقة التاأمني على جميع االآليات العاملة احلماية من الفقدان وكذلك �سد االأ�سرار املفاجئة وغري 
املتوقعة التي ت�سيب املعدات، واالآليات اأثناء الت�سغيل. وي�سمل غطاء التاأمني جميع املعدات واالآليات الثقيلة 

الثابتة واملتحركة من جميع املخاطر مامل تكن م�ستثناة مبوجب الوثيقة.

وثيقة التاأمني �سد جميع خماطر 
االآليات

13

1434/05/15هـ 
)املوافق 

2013/03/26م(

تقدم ال�سركة مبوجب هذه الوثيقة احلماية لتجهيزات ومعدات املقاولني من الفقدان وكذلك االأ�سرار 
املفاجئة وغري املتوقعة التي ت�سيب املعدات، واالآليات اأثناء الت�سغيل.

وثيقة التاأمني على جتهيزات اأو 
معدات املقاولني

14

1434/05/15هـ 
)املوافق 

2013/03/26م(

توفر ال�سركة مبوجب هذه الوثيقة غطاًء تاأمينيًا فعااًل على االأجهزة، واالآالت، واملعدات امليكانيكية يف العمل، 
اأو التي ال تعمل، اأو خالل عمليات ال�سيانة. وي�سمل هذا التاأمني اخل�سائر املادية غري املتوقعة واملفاجئة اأو 

االأ�سرار التي تلحق باملواد املوؤمن عليها  والتي ت�ستدعي االإ�سالح اأو اال�ستبدال.

وثيقة التاأمني �سد تعطل االأجهزة 
واالآالت 

15

1434/05/15هـ 
)املوافق 

2013/03/26م(

يوفر هذا الغطاء التاأميني تعوي�سًا عن اخل�سائر الفعلية الإجمايل االأرباح التي تنتج ب�سبب خ�سارة االأعمال 
نتيجة الأي حوادث م�سمولة يف الغطاء التاأميني على االأجهزة واالآالت.

وثيقة التاأمني على خ�سائر اأرباح 
االأجهزة

16

1433/11/13هـ 
)املوافق 

2012/09/28م(

توفر ال�سركة مبوجب هذه الوثيقة غطاًء تاأمينيًا �سد ال�سرقة امل�ساحبة بالعنف للدخول اأو اخلروج من اأو 
اإلى املبنى.

وثيقة التاأمني �سد ال�سرقة  17

امل�سدر: ال�سركة
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تلقت ال�سركة موافقة موؤقتة من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي للمنتجات املدرجة يف اجلدول اأدناه، وت�سري هذه املوافقات ملدة �ستة ا�سهر من تاريخ تلقيها. يرتتب على هذه 
املوافقات املوؤقتة التزام ال�سركة جتاه االأطراف املوؤمن لهم وكذلك جتاه موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي من ناحية جتديد هذه املوافقات واالإجابة على اأي ا�ستف�سارات اأو اأ�سئلة 

ترد من قبل موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ب�ساأن اأي من هذه املنتجات، وهذه املنتجات كما يلي:

84 -جدول رقم )12-8( املنتجات التي تلقت ال�سركة موافقة موؤقتة لها من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

تاريخ االنتهاء تاريخ املوافقة و�سف املنتج اأ�سم املنتج 

1436/07/18هـ )املوافق 
2015/05/07م(

1436/01/19هـ )املوافق 
2014/11/12م(

مع مر�عاة �سروط و�أحكام و��ستثناء�ت وحدود �مل�س�ؤولية 
املن�سو�س عليها يف ملحق وثيقة التاأمني، تعو�س ال�سركة 

للموؤمن عليه جميع املبالغ التي ي�سبح املوؤمن عليه م�سوؤوال 
قانونيا عن دفعها كتعوي�سات مفرو�سة عليه مبوجب النظام 

فيما يتعلق )1( بالوفاة اأو االإ�سابة اجل�سدية الناجمة عن 
حادث والتي تطال اأي �سخ�س غري مغطى مبوجب عقد اأو 

تدريب مهني مع املوؤمن عليه، وذلك عندما حتدث الوفاة اأو 
االإ�سابة خارج االأرا�سي واأثناء العمل اأو تطال اأحد اأ�سرة املوؤمن 
عليه، و)2( باالأ�سرار التي تلحق باملمتلكات التي ميتلكها املوؤمن 

عليه اأو يوؤجرها اأو ي�ستاأجرها اأو ي�سرتيها بالتق�سيط اأو غري 
ذلك من املمتلكات التي تكون يف رعاية اأو عهدة املوؤمن عليه اأو 

حتت �سيطرته وي�ستثنى ذلك املباين التي ي�سغلها املوؤمن عليه 
موؤقتا للعمل اأو املمتلكات االأخرى التي تكون يف حيازة املوؤمن 

عليه ب�سورة موؤقتة لغر�س العمل اأو ممتلكات املوظف اأو الزائر. 
وقد ح�سلت ال�سركة على موافقة موؤقتة على هذه الوثيقة من 

موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لفرتة اإ�سافية من 6 اأ�سهر تبداأ 
من تاريخ املوافقة املوؤقتة.

التاأمني �سد امل�سوؤولية 
العامة

1

1436/07/18هـ )املوافق 
2015/05/07م(

1435/05/30هـ )املوافق 
2014/03/31م(

يهدف التاأمني مبوجب هذه الوثيقة اإلى تغطية املمتلكات املوؤمن 
عليها اأو اأي جزء منها يف حال تعر�سها لدمار اأو �سرر مادي 

عن طريق اخلطاأ. وميكن اأن ت�سمل املمتلكات: املباين )مبا يف 
ذلك التجهيزات الثابتة وملحقاتها التابعة للمالك( واالآالت 

واملعدات واالأجهزة واالأدوات واملخزون )املنتجات واملواد وقطع 
الغيار(، واالأثاث، واملعدات املكتبية، والتجهيزات الثابتة. وقد 
ح�سلت ال�سركة على موافقة موؤقتة من موؤ�س�سة النقد العربي 

ال�سعودي على هذه الوثيقة لفرتة اإ�سافية من 6 اأ�سهر من تاريخ 
املوافقة املوؤقتة.

وثيقة التاأمني ال�سامل 
للممتلكات

2

1436/07/18هـ )املوافق 
2015/05/07م(

1435/05/30هـ )املوافق 
2014/03/31م(

التاأمني مبوجب هذه الوثيقة هو لتغطية املوؤمن عليه �سد اأي 
خ�سارة اأو �سرر يلحق باملبنى / املباين املوؤمن عليها. وت�سمل 

املباين: املباين امللحقة، والكراجات، والبوابات، واالأ�سوار 
واجلدران وخزانات الوقود الداخلية، وحمامات ال�سباحة، 

واأنابيب املياه واأنابيب الغاز واأنابيب ال�سرف االأر�سية وكابالت 
الكهرباء املت�سلة بامل�سدر الرئي�سي للتغذية الكهربائية. وقد 

ح�سلت ال�سركة على موافقة موؤقتة على هذه الوثيقة من 
موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لفرتة اإ�سافية من 6 اأ�سهر تبداأ 

من املوافقة املوؤقتة.

وثيقة التاأمني على املنزل 3

1436/07/18هـ )املوافق 
2015/05/07م(

1435/05/30هـ )املوافق 
2014/03/31م(

يغطي التاأمني مبوجب هذه الوثيقة اأي اأ�سرار مادية يف 
املمتلكات اإذا جنمت عن احلريق اأو ال�ساعقة اأو احلريق التايل 

لالنفجار. وميكن اأن ت�سمل املمتلكات: املباين )مبا يف ذلك 
التجهيزات الثابتة وملحقاتها التابعة للمالك( واالآالت واملعدات 

واالأجهزة واالأدوات واملخزون )املنتجات واملواد وقطع الغيار( 
واالأثاث، واملعدات املكتبية، والتجهيزات الثابتة. وقد ح�سلت 

ال�سركة على موافقة موؤقتة على هذه الوثيقة من موؤ�س�سة النقد 
العربي ال�سعودي لفرتة اإ�سافية من 6 اأ�سهر تبداأ من تاريخ 

املوافقة املوؤقتة.

وثيقة التاأمني �سد احلرائق 
واالأخطار املختلفة واأعمال 

ال�سطو

4
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تاريخ االنتهاء تاريخ املوافقة و�سف املنتج اأ�سم املنتج 

1436/07/18هـ )املوافق 
2015/05/07م(

1435/05/30هـ )املوافق 
2014/03/31م(

التاأمني مبوجب هذه الوثيقة يغطي اأي خ�سارة اأو تلف هام 
يلحق بالب�سائع وينجم عن اال�سطدام اأو احلرائق اأو االنقالب. 

وقد ح�سلت ال�سركة على موافقة موؤقتة على هذه الوثيقة من 
موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لفرتة اإ�سافية من 6 اأ�سهر تبداأ 

من تاريخ املوافقة املوؤقتة.

وثيقة تاأمني الب�سائع يف 
الطريق

5

1436/07/18هـ )املوافق 
2015/05/07م(

1435/05/30هـ )املوافق 
2014/03/31م(

يغطي التاأمني مبوجب هذه الوثيقة املعدات االإلكرتونية. وقد 
ح�سلت ال�سركة على موافقة موؤقتة على هذه الوثيقة من 

موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لفرتة اإ�سافية من 6 اأ�سهر تبداأ 
من تاريخ املوافقة.

وثيقة التاأمني على املعدات 
االإلكرتونية

6

1436/07/18هـ )املوافق 
2015/05/07م(

1435/05/30هـ )املوافق 
2014/03/31م(

يغطي هذا النوع من التاأمني اخل�سائر املالية التي قد يتعر�س 
لها املوؤمن له كنتيجة الأي عمل من اأعمال االحتيال اأو عدم 

االأمانة ترتكب من قبل اأي موظف يف �سياق عمله لدى املوؤمن له. 
وقد ح�سلت ال�سركة على موافقة موؤقتة على هذه الوثيقة من 

موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لفرتة اإ�سافية من 6 اأ�سهر تبداأ 
من تاريخ املوافقة املوؤقتة.

وثيقة �سمان االأمانة 7

1435/12/28هـ )املوافق 
2014/10/22م(

1435/05/30هـ )املوافق 
2014/03/31م(

تغطي هذه الوثيقة امل�ساريف الطارئة املتكبدة خارج اململكة 
العربية ال�سعودية مع اخل�سوع للحد االأق�سى لها كما هو 

مذكور يف جدول املنافع املرفق بالوثيقة، وي�سمل ذلك املعاجلة 
الطبية واجلراحية الطارئة، تكاليف االإقامة االإ�سافية املعقولة 

والالزمة وم�ساريف ال�سفر، واالإعادة الطبية الطارئة. وقد 
ح�سلت ال�سركة على موافقة موؤقتة على هذه الوثيقة من 

موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي �سارية ملدة 6 اأ�سهر تبداأ من 
تاريخ املوافقة املوؤقتة.

وثيقة تاأمني رعاية امل�سافر* 8

1436/07/18هـ )املوافق 
2015/05/07م(

1435/05/30هـ )املوافق 
2014/03/31م(

متكن هذا النوع من التاأمني اأ�سحاب االأعمال املهنية حماية 
اأنف�سهم من امل�سوؤولية القانونية التي قد تواجههم والتي تختلف 

باختالف تخ�س�ساتهم ) مهند�سون مدنيون، مهند�سون 
معماريون، اإلخ(. وقد ح�سلت ال�سركة على موافقة موؤقتة على 
هذه الوثيقة من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لفرتة اإ�سافية 

من 6 اأ�سهر تبداأ من تاريخ املوافقة املوؤقتة.

وثيقة تاأمني امل�سوؤولية 
املهنية

9

1436/07/18هـ )املوافق 
2015/05/07م(

1435/05/30هـ )املوافق 
2014/03/31م(

تغطي ال�سركة مبوجب هذه الوثيقة هياكل ال�سفن �سد املخاطر 
املرتبطة باملالحة. وقد ح�سلت ال�سركة على موافقة موؤقتة على 
هذه الوثيقة من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لفرتة اإ�سافية 

من 6 اأ�سهر تبداأ من تاريخ املوافقة املوؤقتة.

وثيقة التاأمني على هياكل 
ال�سفن

10

1436/07/18هـ )املوافق 
2015/05/07م(

1435/05/30هـ )املوافق 
2014/03/31م(

يتمثل هدف التاأمني مبوجب هذه الوثيقة يف تغطية الب�سائع 
املنقولة بحرا اأو جوا. وقد ح�سلت ال�سركة على موافقة موؤقتة 

على هذه الوثيقة من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لفرتة 
اإ�سافية من 6 اأ�سهر تبداأ من تاريخ املوافقة املوؤقتة.

وثيقة ال�سحن البحري 
)عقد مفتوح(

11

1436/07/18هـ )املوافق 
2015/05/07م(

1435/05/30هـ )املوافق 
2014/03/31م(

هدف التاأمني مبوجب هذه الوثيقة يف تغطية الب�سائع املنقولة 
بحرا اأو جوا. وقد ح�سلت ال�سركة على موافقة موؤقتة على هذه 

الوثيقة من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لفرتة اإ�سافية من 6 
اأ�سهر تبداأ من تاريخ املوافقة املوؤقتة.

وثيقة ال�سحن البحري 
)�سحنة واحدة(

12

1436/07/18هـ )املوافق 
2015/05/07م(

1435/05/30هـ )املوافق 
2014/03/31م(

وتقوم ال�سركة مبوجب هذه الوثيقة بتغطية �ساملة م�سممة 
حلماية املوؤمن عليه �سد امل�سوؤولية القانونية جتاه الغري النا�سئة 

عن اأن�سطة اأعمالهم. وقد ح�سلت ال�سركة على موافقة موؤقتة 
على هذه الوثيقة من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لفرتة 

اإ�سافية من 6 اأ�سهر تبداأ من تاريخ املوافقة املوؤقتة.

وثيقة امل�سوؤولية العامة 
ال�ساملة

13
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تاريخ االنتهاء تاريخ املوافقة و�سف املنتج اأ�سم املنتج 

1436/07/18هـ )املوافق 
2015/05/07م(

1435/05/30هـ )املوافق 
2014/03/31م(

وتقوم ال�سركة مبوجب هذه الوثيقة بتغطية اخل�سارة من �سايف 
الربح الناجمة عن انقطاع االأعمال، وي�سمل هذا التاأمني غطاء 

لزيادة تكلفة العمل بعد اخل�سارة. وقد ح�سلت ال�سركة على 
موافقة موؤقتة على هذه الوثيقة من موؤ�س�سة النقد العربي 

ال�سعودي لفرتة اإ�سافية من 6 اأ�سهر تبداأ من تاريخ املوافقة 
املوؤقتة.

وثيقة التاأمني �سد اخل�سارة 
التبعية

14

1436/07/18هـ )املوافق 
2015/05/07م(

1435/05/30هـ )املوافق 
2014/03/31م(

وتقوم ال�سركة مبوجب هذه الوثيقة بتغطية خ�سارة »االأرباح 
االإجمالية« عقب التلف املادي نتيجة للحريق، الربق، العا�سفة، 
االإع�سار، الزلزال، االنفجار الربكاين، الفي�سان، اإلخ. ت�سري 

هذه الوثيقة فقط عندما تكون هناك مطالبة مقبول مبوجب 
وثيقة التاأمني �سد التلف املادي للممتلكات. وقد ح�سلت 

ال�سركة على موافقة موؤقتة على هذه الوثيقة من موؤ�س�سة النقد 
العربي ال�سعودي لفرتة اإ�سافية من 6 اأ�سهر تبداأ من تاريخ 

املوافقة املوؤقتة.

وثيقة التاأمني �سد خ�سارة 
االأرباح

15

1436/07/18هـ )املوافق 
2015/05/07م(

1435/05/30هـ )املوافق 
2014/03/31م(

وقد ح�سلت ال�سركة على موافقة موؤقتة على هذه الوثيقة من 
موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لفرتة اإ�سافية من 6 اأ�سهر تبداأ 

من تاريخ املوافقة املوؤقتة.

وثيقة التاأمني على اأجهزة 
احلا�سب االآيل

16

1436/07/18هـ )املوافق 
2015/05/07م(

1435/05/30هـ )املوافق 
2014/03/31م(

وقد ح�سلت ال�سركة على موافقة موؤقتة على هذه الوثيقة من 
موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لفرتة اإ�سافية من 6 اأ�سهر تبداأ 

من تاريخ املوافقة املوؤقتة.

وثيقة التاأمني على امل�سانع 17

1436/07/18هـ )املوافق 
2015/05/07م(

1435/05/30هـ )املوافق 
2014/03/31م(

وقد ح�سلت ال�سركة على موافقة موؤقتة على هذه الوثيقة من 
موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لفرتة اإ�سافية من 6 اأ�سهر تبداأ 

من تاريخ املوافقة املوؤقتة.

وثيقة تاأمني على املمتلكات 
القيمة

18

امل�سدر: ال�سركة
* انتهت مدة املوافقة املوؤقتة لهذا املنتج، وال�سركة ب�سدد جتديد هذه املوافقة.

 اتفاقيات إعادة التأمين 5   2   12

اأبرمت �سركة والء العديد من ترتيبات اإعادة التاأمني فيما يتعلق باملنتجات التي تقدمها والء لعمالئها. وقد مت اإبرام اتفاقيات اإعادة التاأمني هذه يف الغالب على اأ�سا�س �سنوي 
وهي قابلة للتجديد من قبل االأطراف، اإما عن طريق �سركة و�ساطة اأو مبا�سرة مع �سركة اإعادة التاأمني وهي تخ�سع للقوانني ال�سارية يف اململكة العربية ال�سعودية، وفيما يلي 

اأهم هذه االتفاقيات:

85 -جدول رقم )12-9( اأهم اتفاقيات اإعادة التاأمني

تاريخ االنتهاءاملو�سوع/ املنتجات�سركة اإعادة التاأمني/ و�سيط التاأمنيا�سم امل�ستند

اتفاقية تاأمني املمتلكات والتاأمني 
الهند�سي واإعادة تاأمني الفائ�س على 

اأ�سا�س امل�ساركة والفائ�س

جميع الن�ساطات املكتتب بها من قبل �سركة والء واملخ�س�سة مار�س ال�سعودية
حل�سابها غري البحري.

30 يونيو 2015م

اتفاقية فائ�س اخل�سارة لل�سيارات 
والتاأمينات املتنوعة

ن�ساط تاأمني �ل�سيار�ت و�لتاأمينات �ملتن�عة )�س��ء كان �سديد الإعادة التاأمني )�سديد ري(
مكتتبًا بها اأو مبا�سرة اأو مقبولة كتاأمني م�ساركة اأو اإعادة 

تاأمني اختياري(

30 يونيو 2015م

اتفاقية اإعادة تاأمني فائ�س اخل�سارة 
البحرية

جميع ن�ساطات املمتلكات واالأن�سطة امل�سنفة من قبل �سركة �سديد الإعادة التاأمني )�سديد ري(
والء على اأنها تاأمني اأبدان �سفن و�سحن وخم�س�سة حل�سابها 

البحري.

30 يونيو 2015م

اإعادة تاأمني فائ�س اخل�سارة غري 
البحرية

جميع ن�ساطات املمتلكات واالأن�سطة الهند�سية مبا يف اآيون ال�سعودية
 onshore( ذلك منتجات تاأمني الطاقة غري البحرية

energy( وامل�سنفة هكذا من قبل �سركة والء.

30 يونيو 2015م

31 دي�سمرب 2015مجميع االأن�سطة الطبيةنا�سكو كارواجوراناتفاقية فائ�س اخل�سارة الطبية

امل�سدر: ال�سركة
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وباالإ�سافة اإلى ذلك، فقد اأبرمت �سركة والء اتفاقية اإعادة التاأمني عن انقطاع التاأمني، واتفاقية درء ال�سرر )Hold Harmless Agreement( مع بع�س �سركات اإعادة 
التاأمني والتي مبوجبها يتم اإعفاء �سركة والء واإبراء ذمتها من جميع امل�سوؤولية جتاه اأطراف معينة، وذلك كما يلي:

86 -جدول رقم )12-10( اتفاقية اإعادة التاأمني عن انقطاع االأعمال

فرباير 2014مالتاريخ

�سركة التعدين العربية ال�سعودية )»معادن«( و�سركة األكوا ال�سعودية لل�سهر اأ�س. األ. )»األكوا«( وي�سار اإليها جمتمعة »املوؤمن عليهم«(االأطراف

والء

اتفاقية اإعادة التاأمني عن انقطاع االأعمالطبيعة االتفاقية

احل�سول على اإعادة تاأمني املخاطر نتيجة اخل�سارة النا�سئة عن حوادث ال�سهر و�سمان تاأمني انقطاع العمل ب�سفة م�ستمرة.املو�سوع

اإن املوؤمن عليهم �سيقومون باإعفاء �سركة والء من اأية مبالغ تتجاوز 0.25% من �سايف االحتفاظ اإلى احلد الذي ال يكون لدى �سركة والء تعوي�س �ل�سروط �الأ�سا�سية
اإعادة تاأمني لتلك املبالغ، �سريطة اأن ال يعود عدم وجود اإعادة التاأمني لت�سرفات �سركة والء اأو عدم ت�سرفها اأو اإخفاقها.

1 يوليو 2014م حتى 1 يوليو 2015م اأو حتى بدء العمليات التجارية الكاملة، اأيهما يحدث اآخًرا.املدة والتجديد

امل�سدر: ال�سركة

87 -جدول رقم )12-11( اتفاقية درء ال�سرر

27 يونيو 2013مالتاريخ

�سركة ال�سعودية �سيفرون فيليب�س.االأطراف

والء

اتفاقية درء ال�سرر)Hold Harmless Agreement(طبيعة االتفاقية

اإعفاء �سركة والء واإبرائها من امل�سوؤولية.املو�سوع

اأ�سدرت والء وثيقة تاأمني رقم اإي 0021300004 ل�سالح �سركة ال�سعودية �سيفرون فيليب�س و�سركة جبيل �سيفرون فيليب�س و�سركة ال�سعودية �ل�سروط �الأ�سا�سية
للبوليمر والذين قرروا واختاروا عدم م�ساركة �سركات اإعادة تاأمني والء )»�سركات اإعادة التاأمني«( مقابل اإبراء ذمة والء من جميع امل�سوؤولية 

وااللتزامات جتاه �سركة ال�سعودية �سيفرون فيليب�س مبوجب هذه الوثيقة.

1 يوليو 2013م حتى 1 يوليو 2014م.املدة والتجديد

مت جتديدها حتى تاريخ 1 يوليو 2015م.

امل�سدر: ال�سركة

 الوثائق التأمينية الخاصة بشركة والء 2   12

حتتفظ �سركة والء بوثائق تاأمينية تغطي اأنواًعا خمتلفة من املخاطر املرتبطة بن�ساطات عملها وكل واحدة من هذه الوثائق قابلة للتجديد عند انتهاء مدتها، وذلك كما يلي:

88 - جدول رقم )12-12( وثائق التاأمني اخلا�سة ب�سركة والء

فرتة التغطيةالبنود املغطاة�سركة التاأمنيالوثيقةالرقم
ق�سط التاأمني )ريال 

�سعودي(

2014/11/25مالرعاية ال�سحيةوالء وثيقة تاأمني طبية ملوظفي �سركة والء1.

حتى 2015/11/24م

1.498.518

وثيقة تاأمني حوادث �سخ�سية ملوظفي 2.
والء

2014/12/20م احلوادث ال�سخ�سيةوالء 

حتى 2015/12/20م

164.789

2014/09/06م املركبات االآليةوالء وثيقة تاأمني �سيارات �سخ�سية �ساملة3.

حتى 2015/09/05م

9.065

امل�سدر: ال�سركة
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 العقارات 2   12

 وثائق الملكية 1   2   12

ال متلك والء اأية اأرا�س اأو عقارات م�سجلة با�سمها.

 اتفاقيات اإليجار 2   2   12

اأبرمت والء، ب�سفتها امل�ستاأجر اتفاقيات اإيجار بغر�س ا�ستئجار مكاتب يف عدد من مدن اململكة العربية ال�سعودية باالإ�سافة اإلى توفري ال�سقق ال�سكنية ملوظفيها. 

وترت�وح �سروط �تفاقيات �الإيجار هذه بني �سنة و�حدة )1( وخم�س )5( �سنوات، رغم اأن غالبية االإيجارات هي عقود ملدة �سنة قابلة للتجديد تلقائًيا. وترتاوح املبالغ بني 16.000 
ريال �سعودي و578.416 ريااًل �سعودًيا يف ال�سنة. وال ت�سمح غالبية هذه االتفاقيات باأي تنازل اأو اإيجار من الباطن بدون املوافقة الكتابية امل�سبقة للموؤجر، وذلك كما يلي:

89- جدول رقم )12-13( اتفاقيات االيجار

االإيجار ال�سنويال�شروط االأ�شا�شيةمدة االإيجارالنوع/املوقعالتاريخاملوؤجرالرقم

اجلربتي 1.
وحميدان 

1429/01/01هـ 
)املوافق 

2008/01/10م(

من 1429/01/01هـ )املوافق مكتب – مكة املكرمة
2008/01/10م( حتى 

1429/12/30هـ )املوافق 
2008/12/29م( تتجدد تلقائيًا

ال يحق للم�ستاأجر التنازل اأو 
التاأجري من الباطن اإال مبوجب 

موافقة خطية وم�سبقة من 
قبل املوؤجر

20.000 ريال �سعودي

ال�سركة 2.
ال�سعودية 
للعقارات 

1430/08/05هـ 
)املوافق 

2009/07/28م(

من 1430/09/05هـ )املوافق مكتب – الريا�س
2009/08/26م( حتى 

1430/12/30هـ )املوافق 
2009/12/18م( تتجدد تلقائيًا

ال يحق للم�ستاأجر التنازل اأو 
التاأجري من الباطن اإال مبوجب 

موافقة خطية وم�سبقة من 
قبل املوؤجر

177.450 ريال �سعودي

ح�سني 3.
حممد 
الرابح 

1432/02/27هـ 
)املوافق 

2011/02/02م(

من 1432/05/28هـ )املوافق مكتب – اخلرب
2011/05/02م( حتى 

1433/06/11هـ )املوافق 
2012/05/03م( تتجدد تلقائيًا

ال يحق للم�ستاأجر التنازل اأو 
التاأجري من الباطن اإال مبوجب 

موافقة خطية وم�سبقة من 
قبل املوؤجر

28.000 ريال �سعودي

بندر 4.
ال�سالح 

للعقارات 

1432/03/17هـ 
)املوافق 

2011/02/21م(

من 1432/03/17هـ )املوافق �سقق �سكنية – اخلرب
2011/02/21م(

حتى 1433/04/07هـ )املوافق 
2012/03/01م( تتجدد تلقائيًا

24.000 ريال �سعوديال ينطبق

ال�سركة 5.
املتحدة 
التجارية

1432/11/03هـ 
)املوافق 

2011/10/01م(

من 1432/04/26هـ )املوافق مكتب – جدة
2011/04/01م(

حتى 1435/05/30هـ )املوافق 
2014/04/01م( تتجدد تلقائيًا

ال يحق للم�ستاأجر التنازل اأو 
التاأجري من الباطن اإال مبوجب 

موافقة خطية وم�سبقة من 
قبل املوؤجر

578.416 ريال �سعودي

حممد 6.
ح�سان 

البحراين 

1433/07/28هـ 
)املوافق 

2012/06/18م(

من 1433/08/11هـ )املوافق مكتب – االأح�ساء
2012/07/01م(

حتى 1436/09/13هـ )املوافق 
2015/06/30م( 

ال يحق للم�ستاأجر التنازل اأو 
التاأجري من الباطن اإال مبوجب 

موافقة خطية وم�سبقة من 
قبل املوؤجر

30.000 ريال �سعودي

ح�سني 7.
حممد 
الرابح 

1435/07/06هـ 
)املوافق 

2014/05/06م(

من 1435/07/01هـ )املوافق منزل �سيوف - اخلرب
2014/05/01م(

حتى 1436/07/12هـ )املوافق 
2015/04/31م(

تتجدد تلقائيًا 

24.000 ريال �سعوديال ينطبق

�سركة 8.
الربيعة 

والن�سار

1428/05/11هـ 
)املوافق 

2007/05/28م(

من 1435/03/05هـ )املوافق مكتب – اخلرب
2014/07/01م( حتى 

1436/09/13هـ )املوافق 
2015/06/30م(

تتجدد تلقائيًا

ال يحق للم�ستاأجر التنازل اأو 
التاأجري من الباطن

465.000 ريال �سعودي
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االإيجار ال�سنويال�شروط االأ�شا�شيةمدة االإيجارالنوع/املوقعالتاريخاملوؤجرالرقم

نور عبداهلل 9.
حممد

1434/04/01هـ 
)املوافق 

2013/02/12م(

اأربعة مكاتب مبيعات 
- جدة

من 1434/04/01هـ )املوافق 
2013/02/12م( حتى 

1439/04/01هـ )املوافق 
2017/12/20م(

ال يحق للم�ستاأجر التنازل اأو 
التاأجري من الباطن اإال مبوجب 

موافقة خطية وم�سبقة من 
قبل املوؤجر

195.000 ريال �سعودي

مهدي 10.
عبداهلل 

حممد

1434/12/01هـ 
)املوافق 

2013/10/06م(

من 1434/12/01هـ )املوافق مكتب – الدمام
2013/10/06م( حتى 

1435/12/01هـ )املوافق 
2014/09/26م( تتجدد تلقائيًا

ال يحق للم�ستاأجر التنازل اأو 
التاأجري من الباطن

30.000 ريال �سعودي

خالد اأحمد 11.
العبودي

1435/01/22هـ 
)املوافق 

2013/11/25م(

من 1435/04/05هـ )املوافق مكتب – بريدة
2014/02/06م( حتى 

1436/04/05هـ )املوافق 
2015/01/26م( تتجدد تلقائيًا

ال يحق للم�ستاأجر التنازل اأو 
التاأجري من الباطن اإال مبوجب 

موافقة خطية وم�سبقة من 
قبل املوؤجر

24.000 ريال �سعودي

ال�سركة 12.
ال�سعودية 
للعقارات 

1431/01/01هـ 
)املوافق 

2009/12/18م(

من 1431/01/01هـ )املوافق مكتب – الريا�س 
2009/12/18م( حتى 

1432/01/01هـ )املوافق 
2010/12/08م( جتدد تلقائيًا

ال يحق للم�ستاأجر التنازل اأو 
التاأجري من الباطن اإال مبوجب 

موافقة خطية وم�سبقة من 
قبل املوؤجر

177.450 ريال �سعودي

في�سل 13.
�سلطان 

الدو�سري

1435/02/11هـ 
)املوافق 

2013/12/15م( 

من 1435/02/11هـ )املوافق مكتب – االأح�ساء 
2013/12/15م( حتى 

1438/03/15هـ )املوافق 
)2016/12/15

ال يحق للم�ستاأجر التنازل اأو 
التاأجري من الباطن اإال مبوجب 

موافقة خطية وم�سبقة من 
قبل املوؤجر

28.000 ريال �سعودي

عادل اأحمد 14.
اجلريفي 

1434/05/01هـ 
)املوافق 

2013/03/13م(

مكتب مبيعات - 
القطيف

من 1434/05/01هـ )املوافق 
2013/03/13م( حتى 

1439/04/29هـ )املوافق 
2018/01/17م(

ال يحق للم�ستاأجر التنازل اأو 
التاأجري من الباطن اإال مبوجب 

موافقة خطية وم�سبقة من 
قبل املوؤجر

60.000 ريال �سعودي 

�سركة 15.
عبداللطيف 

وحممد 
الفوزان 

1434/05/27هـ 
)املوافق 

2013/04/08م(

مركز مطالبات – 
اخلرب 

من 1434/06/28هـ )املوافق 
2013/05/09م( حتى 

1437/07/30هـ )املوافق 
2016/05/08م( جتدد تلقائيًا

ال يحق للم�ستاأجر التنازل اأو 
التاأجري من الباطن اإال مبوجب 

موافقة خطية وم�سبقة من 
قبل املوؤجر

250.000 ريال �سعودي 

�سركة 16.
الربيعة 

والن�سار

143/01/17هـ 
)املوافق 

2009/01/14م(

من 1435/09/03هـ )املوافق مكتب – اخلرب 
2014/07/01م( حتى 

1436/09/13هـ )املوافق 
2015/06/30م( جتدد تلقائيًا

ال يحق للم�ستاأجر التنازل اأو 
التاأجري من الباطن

150.000 ريال �سعودي

�سركة 17.
الربيعة 

والن�سار

1435/11/20هـ 
)املوافق 

2014/09/15م(

من 1436/01/08هـ )املوافق مكتب – اخلرب 
2014/11/01م( حتى 

1437/01/17هـ )املوافق 
2015/10/31م( جتدد تلقائيًا

ال يحق للم�ستاأجر التنازل اأو 
التاأجري من الباطن

210.000 ريال �سعودي

االء 18.
الفطاين 

1433/10/28هـ 
)املوافق 

2012/09/15م( 

من 1433/12/16هـ )املوافق ثالثة مكاتب – اخلرب 
2012/11/01م( حتى 

1439/01/10هـ )املوافق 
2017/10/31م( 

ال يحق للم�ستاأجر التنازل اأو 
التاأجري من الباطن اإال مبوجب 

موافقة خطية وم�سبقة من 
قبل املوؤجر

478.375 ريال �سعودي

موؤ�س�سة 19.
ح�سن 
مبارك

1434/01/01هـ 
)املوافق 

2012/11/15م( 

من 1433/09/29هـ )املوافق مكتب – اجلبيل 
2012/08/17م( حتى 

1436/10/30هـ )املوافق 
2015/08/16م( جتدد تلقائيًا

ال يحق للم�ستاأجر التنازل اأو 
التاأجري من الباطن اإال مبوجب 

موافقة خطية وم�سبقة من 
قبل املوؤجر

200.000 ريال �سعودي 
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حممد علي 20.
ح�سان 
زغبي 

1435/12/26هـ 
)املوافق 

2014/10/21م(

من 1436/01/01هـ )املوافق مكتب – املدينة املنورة
2014/10/25م( حتى 

1436/12/30هـ )املوافق 
2015/10/14م( 

ال يحق للم�ستاأجر التنازل اأو 
التاأجري من الباطن اإال مبوجب 

موافقة خطية وم�سبقة من 
قبل املوؤجر

47.000 ريال �سعودي

ورثة مهدي 21.
مانع حتيل 

1436/02/01هـ 
)املوافق 

2014/11/24م(

من 1436/02/01هـ )املوافق مكتب – جنران 
2014/11/24م( حتى 

1439/02/01هـ )املوافق 
2017/10/22م(

ال يحق للم�ستاأجر التنازل اأو 
التاأجري من الباطن اإال مبوجب 

موافقة خطية وم�سبقة من 
قبل املوؤجر

24.000 ريال �سعودي

حممد 22.
ابراهيم 
الوهيبي 

 1435/10/14
)املوافق 

2014/08/10م(

ثالثة اأ�سهر فرتة �سماح من تاريخ مكتب – اخلرب 
ا�ستالم املكتب وملدة ثالث �سنوات 
من تاريخ 1435/10/14 )املوافق 

2014/08/10م( 

ال يحق للم�ستاأجر التنازل اأو 
التاأجري من الباطن

60.000 ريال �سعودي

امل�سدر: ال�سركة

كما توؤكد ال�سركة باأنها ال تقوم بتاأجري اأي قطعة اأر�س حتى تاريخ ن�سر ن�سرة االإ�سدار هذه.

 الملكية الفكرية 10   12
قامت �سركة والء بحماية عالمتها التجارية الرئي�سية من خالل ت�سجيلها لدى مكتب العالمات التجارية ال�سعودي التابع لوزارة التجارة وال�سناعة وقدمت ن�سخة من �سهادة 
ت�سجيلها ال�سادرة من قبل وزارة التجارة وال�سناعة بتاريخ 1430/3/20هـ )املوافق 17/ 2009/3م(. ويعتمد الو�سع التناف�سي لوالء من بني عوامل اأخرى على قدرتها على 
حماية وا�ستخدام اأ�سولها الغري ملمو�سة، وبالتايل، فاإن عدم مقدرتها على حماية هذه االأ�سول اأو يف بع�س االأحوال حاجتها التخاذ االإجراءات القانونية الالزمة حلماية مثل 
هذه االأ�سول قد يوؤثر ب�سكل �سلبي على عالمتها التجارية وقد يجعل من مزاولة االأعمال اأكرث تكلفة والذي يوؤدي بدوره اإلى التاأثري �سلبيًا على نتائج اأعمال ال�سركة، وفيما يلي اأهم 

البيانات ذات العالقة املتعلقة ب�سهادة العالمة التجارية املتوافرة لدى ال�سركة:

90 - جدول رقم )12-14( امللكية الفكرية لل�سركة

الهيئة امل�شدرةالفئةالو�سعبلد الت�سجيلالعالمة التجارية

�سارية املفعول حتى تاريخ 1439/7/22هـ )املوافق اململكة العربية ال�سعودية
2018/4/8م(

وزارة التجارة وال�سناعة36

امل�سدر: ال�سركة

 معامالت األطراف ذات العالقة 11   12

قامت �سركة والء �سواء مبا�سرة اأو من خالل و�سطاء التاأمني، باإ�سدار وثائق تاأمني ل�سالح بع�س من م�ساهميها اأو اأع�ساء جمل�س اإدارتها. وقد مت اعتماد هذه الوثائق موؤخًرا 
من قبل اجلمعية العامة للم�ساهمني بتاريخ 1435/7/1هـ )املوافق 2014/4/30م(. وفيما يلي جدول بقائمة الوثائق التاأمينية املوجودة حالًيا لدى امل�ساهمني اأو اأع�ساء جمل�س 

اإدارة ال�سركة حتى تاريخ هذه الن�سرة.

91 - جدول رقم )12-15( معامالت االأطراف ذات العالقة

ق�سط التاأمني غري امل�سددق�سط التاأمني ال�سنويوثيقة التاأمني�سفة العالقةالطرف ذو العالقة

10.456 ريال �سعودي57.090 ريال �سعوديتاأمني �سياراترئي�س جمل�س اإدارة والء�سليمان عبد اهلل القا�سي

وليد �سهيل ال�سعيبي ع�سو جمل�س اإدارة جمموعة ال�سعيبي
والء هو م�ساهم يف جمموعة ال�سعيبي

44.353 ريال �سعودي525.000 ريال �سعوديمتنوعة

وليد حممد اجلعفري ع�سو جمل�س �سركة الدواء للخدمات الطبية
اإدارة والء هو م�ساهم يف �سركة الدواء 

للخدمات الطبية 

19.455 ريال �سعودي1.200.000 ريال �سعوديمتنوعة
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ق�سط التاأمني غري امل�سددق�سط التاأمني ال�سنويوثيقة التاأمني�سفة العالقةالطرف ذو العالقة

ح�سان ع�سام قباين ع�سو جمل�س اإدارة جمموعة ع�سام قباين
والء هو م�ساهم يف جمموعة ع�سام 

قباين

357.335 ريال �سعودي4.460.000 ريال �سعوديمتنوعة

د. �سليمان عبدالعزيز التويجري ع�سو اأميانتيت
جمل�س اإدارة والء هو م�ساهم يف اأميانتيت

-261.000 ريال �سعوديمتنوعة

431.599 ريال �سعودي6.503.090ريال �سعوديال ينطبقال ينطبقاالإجمايل

امل�سدر: ال�سركة

واإلى جانب الوثائق املذكورة اأعاله، واالتفاقيات املربمة مع �سركة نك�ست كري و�سركة جنم )ف�ساًل راجع الق�سم رقم 12-7 )»املعلومات القانونية –االتفاقيات اجلوهرية«(، فاإن 
ال�سركة لي�ست لديها اأية معاملة مع اأطراف ذات عالقة حتى تاريخ هذه الن�سرة. وبا�ستثناء ما ورد يف ن�سرة االإ�سدار هذه، يقر اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة، باأنه ال يوجد لل�سركة 

اأي نية حاليًا لتوقيع اأي عقد اأو ترتيب مزمع اإبرامه مع اأي اأطراف اأخرى ذات عالقة حتى تاريخ ن�سر ن�سرة االإ�سدار هذه.

 النزاعات والمقاضاة والمطالبات 12   12

ما عد� �ملطالبات �لي�مية �خلا�سة بدفع �الأق�ساط �لتاأمينية، وذلك كما ه� مف�سل ب�سكل �أكرب �أدناه، فاإن �إد�رة �سركة والء ت�ؤكد باأنها، كما يف تاريخ ن�سرة �الإ�سد�ر هذه، لي�ست 
طرًفا يف اأية اإجراءات ق�سائية اأو اإدارية اأو مطالبات والتي قد تنطوي، ب�سكل فردي اأو جماعي، على اآثار جوهرية �سلبية على الو�سع املايل ل�سركة والء و/ اأو على نتائج عملياتها. 
و�جلدير بالذكر �إن �سركة والء مل ت�سجل �أي حالة من حاالت عدم �الن�سباط �أو �اللتز�م مع م�ؤ�س�سة �لنقد �لعربي �ل�سع�دي ول��ئحها �لتنظيمية ومتطلباتها كما يف تاريخ ن�سرة 

االإ�سدار هذه.

 المطالبات 1   12   12

ت��جه �سركة والء �ملطالبات �ملقدمة من قبل عملئها يف جمال �لتاأمني وذلك يف �سياق ن�ساط عملها �لعادي. وقد مت فيما يلي �إدر�ج �ملطالبات �لرئي�سية غري �مل�سددة مببلغ 
500.000 ريال �سعودي اأو اأكرث كما يف 31/ 12/ 2014م.

علمًا اأن اأكرب هذه املطالبات التي تواجهها ال�سركة حاليًا هي املطالبة املتعلقة ب�سركة نور ل�سناعة الكارتون والتغليف )»نور«(، هذه املطالبة تتعلق بوثيقة تاأمني ملكية جميع 
املخاطر امل�سدرة من قبل والء ل�سالح نور والتي ت�سمل على تاأمني احلريق الذي ن�ساأ يف م�سنع نور يف املدينة ال�سناعية الثانية مبدينة الدمام بال�سارع 47.

وحيث اأن وثيقة التاأمني تغطي الفرتة الواقعة من 2014/01/01م اإلى 2014/12/31م ملجموع اإجمايل يبلغ )181.899.932( ريال �سعودي مع خ�سم )10.000( ريال �سعودي 
لكل مطالبة مادية عن اأي �سرر.

�سركة ماكالرن للمطالبات العاملية كمقيم خ�سائر، قامت بالتقييم واأ�سدرت بتاريخ 2014/11/30م امل�سورة املتعلقة بحجز االحتياطي، والتي ت�سمل على مقرتحات وتو�سيات 
لل�سركة بحجز احتياطي موؤقت لالأ�سرار باملمتلكات وانقطاع االأعمال والتي تو�سح االأ�سا�س املعتمد الحت�ساب االحتياطي املوؤقت لكل وثيقة. علمًا اأن جمموع االحتياطي املوؤقت 

املو�سى به من قبل مقيم اخل�سائر هو )130.000.000( ريال �سعودي.

ونتيجة لذلك، فاإن ال�سركة قامت بتوفري مبلغ املطالبة بالكامل مبوجب احلجز االحتياطي بناء على تو�سية مقيم اخل�سائر، وجتدر االإ�سارة اإلى اأن املطالبة ال تزال قيد التحقيق 
من قبل الدفاع املدين وخرباء االأدلة اجلنائية )حيث �سيقوم كل منهم باإ�سدار تقريره( وحتى االآن مل يتم حتديد قبول املطالبة. وعليه، فاإنه حتى االآن مل يتم تاأكيد قبول حتمل 

ال�سركة لهذه املطالبة، مع العلم اأن هذه املطالبة معاد تاأمينها بن�سبة %97.24.
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92 -جدول رقم )12-16( املطالبات الرئي�سية غري امل�سددة كما يف 31/ 12/ 2014م

املوؤمن لهفئة التاأمني
مبلغ املطالبة غري امل�سددة )ريال 

�سعودي(
ح�سة ال�سركةح�سة معيدي التاأمنيتاريخ املطالبة

1.00%99.00%2011/09/04م7.500.000هانهوا للهند�سةاملقاوالت

4.00%96.00%2014/12/14م1.500.000�سركة �سبه اجلزيرة للمقاوالت

�سركة يوك�سيل ان�ساءات ال�سعودية 
املحدودة

4.00%96.00%2014/12/23م500.000

�سركة �سحارى ومعادن 
للبرتوكيماويات )�سامابكو(

0.10%99.90%2013/03/10م7.500.000

4.00%96.00%2013/04/27م3.000.000موؤ�س�سة بن �سمار للمقاوالت

1.00%99.00%2012/11/01م1.500.000هانهوا للهند�سة

4.00%96.00%2013/06/15م510.000�سركة اخلدمات املعدنية

6.50%93.50%2014/02/20م5.000.000باينهيل العربية لالأغذية املحدودةتاأمني احلريق

ال�سركة ال�سعودية للكهرباء 
)الفروع ال�سرقية والغربية(

1.00%99.00%2013/08/02م2.185.000

ال�سركة ال�سعودية للكهرباء 
)الفروع ال�سرقية والغربية(

1.00%99.00%2013/05/08م10.760.000

املوؤ�س�سة املتحدة لل�سناعات 
الغذائية

1.50%98.50%2013/11/23م3.740.000

9.80%90.20%2013/11/19م1.000.000اأمناء للفوالذ

ال�سركة ال�سعودية للكهرباء 
)الفروع الو�سطى واجلنوبية(

0.25%99.75%2013/12/26م12.000.000

ال�سركة ال�سعودية للكهرباء 
)الفروع الو�سطى واجلنوبية(

5.88%94.12%2014/12/15م1.060.000

3.34%96.66%2013/10/26م800.000�سركة �سارا 

2.76%97.24%2014/09/10م130.000.000نور ل�سناعة الكارتون والتغليف

�سركة رموز اخلليج التعاوين 
للمقاوالت

5.50%94.50%2014/07/07م1.750.000

2.80%97.20%2014/09/10م2.126.664�سركة حلواين اخوان 

2.80%97.20%2014/12/31م1.188.300�سركة حلواين اخوان 

2.80%97.20%2014/12/11م4.275.000�سركة حلواين اخوان 

30.80%69.20%2014/09/27م800.000اأي كي كي الكهربائية للتجارة

ال�سركة ال�سعودية للكهرباء 
)الفروع الو�سطى واجلنوبية(

0.24%99.76%2014/05/04م845.000
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املوؤمن لهفئة التاأمني
مبلغ املطالبة غري امل�سددة )ريال 

�سعودي(
ح�سة ال�سركةح�سة معيدي التاأمنيتاريخ املطالبة

100.00%0.00%2014/04/13م850.000مهام اخلليج املحدودةالتاأمني البحري

100.00%0.00%2014/09/11م575.000الب�سامي للنقليات

62.20%37.80%2014/12/18م1.607.900الب�سامي للنقليات

املتطورة تراياد تريباين للخدمات 
املحدودة

100.00%0.00%2014/02/09م640.000

6.00%94.00%2013/08/01م865.000نور ل�سناعة الكارتون والتغليفالتاأمني الهند�سي

30.00%70.00%2013/12/26م650.000جمموعة �سركات ر�ساية

فرع �سركة اأ�س كيه للهند�سة 
واالإن�ساءات

37.40%62.60%2014/05/04م1.980.000

�سركة العربي لتاأجري املعدات 
الثقيلة

20.00%80.00%2014/04/29م500.000

1.00%99.00%2010/10/04م770.000�سركة الزامل للخدمات البحريةتاأمني امل�سئولية

100.00%0.00%تواريخ متعددة600.000�سركة امليازين لوكاالت التاأمنيتاأمني ال�سيارات

100.00%0.00%تواريخ متعددة850.000�سركة اجلزيرة للمعدات املحدودة

182.137.93827.289.926-209.427.864-املجموع

امل�سدر: ال�سركة

حقوق حملة األسهم 13   12
ا�ستنادا اإلى املادة )108( من نظام ال�سركات فاإنه تثبت للم�ساهم جميع احلقوق املت�سلة بال�سهم وعلى وجه اخل�سو�س احلق يف احل�سول على ن�سيب من االأرباح التي يتقرر 
توزيعها واحلق يف احل�سول على ن�سيب من موجودات ال�سركة عند الت�سفية وحق ح�سور جمعيات امل�ساهمني واال�سرتاك يف مداوالتها والت�سويت على قراراتها وحق الت�سرف 
يف االأ�سهم وحق طلب االطالع على دفاتر ال�سركة ووثائقها ومراقبة اأعمال جمل�س االإدارة ورفع امل�سوؤولية على اأع�ساء املجل�س والطعن بالبطالن يف قرار جمعيات امل�ساهمني، 

وذلك بال�سروط و�لقي�د �ل��ردة يف نظام �ل�سركات �أو �لنظام �الأ�سا�سي لل�سركة.

وحيث ن�س النظام االأ�سا�سي لل�سركة اأن لكل م�ساهم يف والء اأيًا كان عدد اأ�سهمه حق ح�سور اجلمعية التاأ�سي�سية بطريق االأ�سالة اأو نيابة عن غريه من امل�ساهمني، كما اأن لكل 
م�ساهم حائز ع�سرين �سهمًا اأو اأكرث حق ح�سور اجلمعية العامة، تكون اأرباح امل�ساهمني من عائد ا�ستثمار اأموال امل�ساهمني وفقًا للقواعد التي ي�سعها جمل�س االإدارة، وتكون 
ح�سة امل�ساهمني من الفائ�س ال�سايف اإما بتوزيع ن�سبة )10%( ع�سرة باملائة للموؤمن لهم مبا�سرة، اأو بتخفي�س اأق�ساطهم لل�سنة التالية، ويرحل ما ن�سبته )90%( ت�سعون باملائة 

اإلى ح�سابات دخل امل�ساهمني.

ويتم توزيع االأرباح على امل�ساهمني على الوجه التايل:

جتنب الزكاة و�سريبة الدخل املقررة. . 1
يجنب )20%( ع�سرون باملائة من االأرباح ال�سافية لتكون احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي املذكور اإجمايل . 2

راأ�س املال املدفوع.
للجمعية العامة العادية بناًء على اقرتاح جمل�س االإدارة اأن جتنب ن�سبة مئوية من االأرباح ال�سنوية ال�سافية لتكوين احتياطي اإ�سايف وتخ�سي�سه لغر�س اأو اأغرا�س . 3

معينة تقررها اجلمعية العامة.
يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة اأولى للم�ساهمني ال تقل عن )5%( خم�سة باملائة من راأ�س املال املدفوع.. 4
يوزع من الباقي بعد ذلك على امل�ساهمني كح�سة يف االأرباح اأو يحول اإلى ح�ساب االأرباح املبقاة.. 5
يجوز بقرار من جمل�س االإدارة توزيع اأرباح دورية تخ�سم من االأرباح ال�سنوية املحددة يف الفقرة )4( الواردة اأعاله وفقًا للقواعد املنظمة لذلك وال�سادرة من . 6

اجلهات املخت�سة. 

تبلغ ال�سركة هيئة ال�سوق املالية دون تاأخري باأي قرارات لتوزيع االأرباح اأو التو�سية بذلك وتدفع االأرباح املقرر توزيعها على امل�ساهمني يف املكان واملواعيد التي يحددها جمل�س 
االإدارة، وفقًا للتعليمات التي ت�سدرها وزارة التجارة وال�سناعة مع مراعاة املوافقة الكتابية امل�سبقة ملوؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.

التاأمني واالحتياطات املكونة ح�سب املن�سو�س عليه يف املادتني )43( و)44( من النظام االأ�سا�سي  ال�سركة يراعى حفظ حق امل�سرتكني يف فائ�س عمليات  ويف حال ت�سفية 
لل�سركة.
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ملخص النظام األساسي. 13
يت�سمن نظام ال�سركة االأ�سا�سي البنود الواردة اأدناه، وجتدر االإ�سارة اإلى اأنه ينبغي الرجوع اإلى الن�سخة الكاملة من النظام االأ�سا�سي املتاح للمعاينة يف املركز الرئي�سي لل�سركة، 
مع مراعاة اأن هنالك عدد من االإجراءات التي تتطلب موافقة موؤ�س�سة النقد مثل رفع اأو تخفي�س راأ�سمال ال�سركة، وتوزيع االأرباح ونقل ملكية اأ�سهم امل�ساهمني املوؤ�س�سني، ودمج 

ال�سركة مع �سركات اأخرى، وت�سفية ال�سركة، وتعيني اأع�ساء جمل�س االإدارة، وفيما يلي ملخ�س النظام االأ�سا�سي لل�سركة:

اسم الشركة 

ال�سركة ال�سعودية املتحدة للتاأمني التعاوين )“والء”(.

غرض الشركة 

هو القيام وفقًا الأحكام نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين والئحته التنفيذية واالأنظمة ال�سارية يف اململكة العربية ال�سعودية مبزاولة اأعمال التاأمني التعاوين وكل ما يتعلق 
بهذه االأعمال من اإعادة تاأمني اأو توكيالت اأو متثيل اأو مرا�سلة اأو و�ساطة ولل�سركة اأن تقوم بجميع االأعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق اأغرا�سها �سواء يف جمال التاأمني اأو 
ا�ستثمار اأموالها واأن تقوم بتملك وحتريك االأموال الثابتة النقدية اأو بيعها اأو ا�ستبدالها اأو تاأجريها بوا�سطتها مبا�سرة اأو بوا�سطة �سركات توؤ�س�سها اأو باال�سرتاك مع جهات اأخرى. 

ويجوز لل�سركة اأن متتلك اأو اأن تكون لها م�سلحة اأو ت�سرتك باأي وجه من الوجوه مع الهيئات التي تزاول اأعمااًل �سبيهة باأعمالها اأو االأعمال املالية التي تعاونها على حتقيق غر�سها 
اأو اأن تدجمها فيها اأو ت�سرتيها. وتبا�سر ال�سركة جميع االأعمال املذكورة يف اأغرا�سها �سواء داخل اململكة اأو خارجها. 

المركز الرئيسي للشركة

يكون املركز الرئي�سي لل�سركة يف مدينة اخلرب، ويجوز بقرار من اجلمعية العامة غري العادية نقل املركز الرئي�سي اإلى اأي مدينة اأخرى يف اململكة العربية ال�سعودية مبوافقة 
موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ولل�سركة اأن تن�سئ لها فروعًا اأو مكاتب اأو توكيالت داخل اململكة العربية ال�سعودية اأو خارجها مبوافقة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي. 

مدة الشركة 

مدة ال�سركة )99( ت�سعة وت�سعون �سنة ميالدية تبداأ من تاريخ �سدور قرار وزير التجارة وال�سناعة باإعالن تاأ�سي�سها وجتوز اإطالة مدة ال�سركة بقرار ت�سدره اجلمعية العامة 
غري العادية قبل انتهاء اجل ال�سركة ب�سنة على االأقل.

 رأسمال الشركة

اإلى ع�سرين مليون )20.000.000( �سهم بقيمة مائتي مليون )200.000.000( ريال �سعودي  ال�سركة هو مائتي مليون )200.000.000( ريال �سعودي، مق�سم  راأ�سمال 
مت�ساوية القيمة تبلغ قيمة كل منها ع�سرة )10( رياالت �سعودية.

االكتتاب في رأسمال الشركة 

اكتتب املوؤ�س�سون مبا جمموعه اثنا ع�سر مليون )12.000.000( �سهم و�سددوا قيمتها نقدًا، وهي متثل )60%( من كامل اأ�سهم راأ�سمال ال�سركة، و�سوف تطرح االأ�سهم الباقية 
وعددها ثمانية ماليني )8.000.000( �سهم بقيمة ثمانون مليون )80.000.000( ريال �سعودي لالكتتاب العام خالل ثالثني يومًا من تاريخ ن�سر املر�سوم امللكي بتاأ�سي�س 

ال�سركة، وبعد االكتتاب مبا�سرة �سوف تكتمل اأ�سهم ال�سركة لت�سبح ع�سرين مليون )20.000.000( �سهم.

تخفيض رأس مال الشركة 

يجوز بقرار من اجلمعية العامة غري العادية، بعد موافقة اجلهات املخت�سة، تخفي�س راأ�سمال ال�سركة اإذا زاد عن حاجتها اأو اأذا منيت بخ�سائر. وال ي�سدر القرار اإال بعد تالوة 
تقرير مراقب احل�سابات عن االأ�سباب املوجبة له وعن االلتزامات التي على ال�سركة واأثر التخفي�س يف هذه االلتزامات ويبني القرار طريقة التخفي�س. واإذا كان التخفي�س نتيجة 
زيادة راأ�س املال عن حاجة ال�سركة وجبت دعوة الدائنني اإلى اإبداء اعرتا�سهم عليه خالل �ستني يومًا من تاريخ ن�سر قرار التخفي�س يف جريدة يومية توزع يف املدينة التي يقع 
فيها املركز الرئي�سي لل�سركة. فاإذا اعرت�س اأحدهم وقدم اإلى ال�سركة م�ستنداته يف امليعاد املذكور وجب على ال�سركة اأن توؤدي اإليه دينه اإذا كان حااًل اأو تقدم له �سمانًا كافيًا 

للوفاء به اإذا كان اأجاًل.

تداول األسهم

جميع اأ�سهم ال�سركة قابلة للتداول وفقًا للقواعد واللوائح والتعليمات ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية وا�ستثناء من ذلك ال يجوز تداول االأ�سهم النقدية التي يكتتب بها املوؤ�س�سني 
قبل ن�سر القوائم املالية عن �سنتني ماليتني كاملتني ال تقل كل منهما عن اأثني ع�سر �سهر من تاريخ تاأ�سي�س ال�سركة، وت�سري هذه االأحكام على ما يكتتب به املوؤ�س�سون يف حالة 
زيادة راأ�س مال قبل انق�ساء فرتة احلظر، ومع ذلك يجوز خالل فرتة احلظر نقل ملكية االأ�سهم النقدية وفقًا الأحكام بيع احلقوق من اأحد املوؤ�س�سني اإلى موؤ�س�س اآخر اأو اإلى اأحد 

اأع�ساء جمل�س االإدارة لتقدميها ك�سمان لالإدارة اأو من ورثة اأحد املوؤ�س�سني يف حالة وفاته اإلى الغري. 
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 الحجز على أسهم عضو مجلس اإلدارة 

يقدم ع�سو جمل�س االإدارة ال�سركة اأ�سهم �سمان بحد اأدين )5.000( خم�سة اآالف �سهم مقابل العقود التي تن�ساأ بينه وبني ال�سركة والتي متت املوافقة عليها من اجلمعية العامة 
العادية، وي�سمل حق احلجز هذا ما قد يكون لالأ�سهم املحجوزة من ح�س�س يف االأرباح الواجبة االأداء. 

تصرف مجلس اإلدارة باألسهم المحجوزة عليها

يحق ملجل�س االإدارة بعد موافقة اجلهات املخت�سة عند ممار�سته حق حجز االأ�سهم املقدمة ك�سمان من اأع�ساء جمل�س االإدارة مقابل العقود التي تن�ساأ بيهم وبني ال�سركة اأن بيعها 
ب�سرط �أن يك�ن �لدين قد �أ�ستحق وبعد ت�جيه �لند�ء �لثاين بخطاب م�سجل �إلى �ملدين �ساحب �الأ�سهم، يطلب فيه ت�سديد �لدين خلل �أ�سب�عني فاإذ� رف�ض فلمجل�ض �الإد�رة 
اأن يبيعها عن طريق نظام “تداول االأ�سهم” على اأن ت�سدد من ثمن االأ�سهم املباعة جميع الديون وااللتزامات املطلوبة لل�سركة، ثم يدفع الر�سيد )اإن وجد( اإلى ذلك امل�ساهم اأو 

وليه اأو اإلى منفذ و�سيته اأو ورثته. 

مجلس اإلدارة

يتولى اإدارة ال�سركة جمل�س اإدارة موؤلف من ع�سرة )10( اأع�ساء تعينهم اجلمعية العامة ملدة ال تزيد عن ثالث �سنوات، وال يخل ذلك التعيني بحق ال�سخ�س املعنوي يف ا�ستبدال 
من ميثله يف املجل�س، وا�ستثناء من ذلك تعني اجلمعية التاأ�سي�سية اأول جمل�س اإدارة لفرتة ثالث �سنوات تبداأ من تاريخ �سدور القرار الوزاري ال�سادر باإعالن تاأ�سي�س ال�سركة.

صالحيات مجلس اإلدارة 

مع مراعاة االخت�سا�سات املقررة للجمعية العامة يكون ملجل�س االإدارة اأو�سع ال�سلطات يف اإدارة ال�سركة، كما يكون له يف حدود اخت�سا�سه اأن يفو�س واحدًا اأو اأكرث من اأع�سائه 
اأو من الغري يف مبا�سرة عمل اأو اأعمال معينة.

 رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب 

يعني جمل�س االإدارة من بني اأع�سائه رئي�سًا له، ويعني املجل�س ع�سوًا منتدبًا لل�سركة من اأع�ساء املجل�س اأو رئي�س تنفيذي من غري اأع�ساء جمل�س االإدارة، ويحق لهما التوقيع عن 
ال�سركة وتنفيذ قرارات املجل�س. ويخت�س رئي�س جمل�س االإدارة اأو الع�سو املنتدب/الرئي�س التنفيذي بتمثيل ال�سركة اأمام الق�ساء والغري، والأي منهما حق توكيل غريه يف عمل اأو 
اأعمال معينة. ويتولى الع�سو املنتدب اأو الرئي�س التنفيذي االإدارة التنفيذية لل�سركة. ويحدد جمل�س االإدارة الرواتب والبدالت واملكافاآت لكل من رئي�س املجل�س والع�سو املنتدب/ 

الرئي�س التنفيذي وفقًا ملا هو مقرر يف املادة )17( من النظام االأ�سا�سي. 

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

تكون مكافاأة رئي�س جمل�س االإدارة مقابل اخلدمات التي يقوم بها مبلغ مائة وثمانون األف )180.000( ريال �سعودي �سنويًا، كما تكون مكافاأة كل ع�سو من اأع�ساء جمل�س االإدارة 
مقابل اخلدمات التي يقوم بها مبلغ مائة وع�سرون األف )120.000( ريال �سعودي �سنويًا.

ويدفع لكل من الرئي�س وكل ع�سو مبلغ ثالثة اآالف )3.000( ريال �سعودي عن كل اجتماع يح�سره من اجتماعات املجل�س ومبلغ األف وخم�سمائة )1.500( ريال �سعودي عن كل 
اجتماع يح�سره من اجتماعات اللجنة التنفيذية.

كما تدفع ال�سركة لكل من رئي�س واأع�ساء جمل�س االإدارة النفقات الفعلية التي يتحملونها من اأجل ح�سور اجتماعات املجل�س اأو اللجنة التنفيذية مبا يف ذلك م�سروفات ال�سفر 
واالإقامة واالإيواء. ويف كل االأحوال ال يجوز اأن يزيد جمموع ما ي�سرف للرئي�س واأع�ساء جمل�س االإدارة عن )5%( من �سايف االأرباح، ويجب على ال�سركة التاأكد من اإر�سال كافة 
التفا�سيل الكتابية للمكافاآت والتعوي�سات املقرتحة جلمعية امل�ساهمني قبل انعقاد اجلمعية العامة التي تطرح فيها تلك املكافاآت والتعوي�سات يف جمعية عمومية ال يكون لع�سو 
جمل�ض �الإد�رة �ملعني �أو �أحد كبار �ملدر�ء �لتنفيذيني حق �لت�س�يت فيها على هذه �ل�سروط. ويج�ز تعديل مكافاآت �أع�ساء جمل�ض �الإد�رة مب��فقة �جلمعية �لعامة غري �لعادية 

للم�ساهمني.

اجتماعات المجلس وقراراته

يجتمع املجل�س يف املركز الرئي�س لل�سركة بدعوة من رئي�سه ومتى ما طلب اإليه ذلك اثنان من االأع�ساء ويجب اأن تكون الدعوة موثقة بالطريقة التي يراها املجل�س. ويجوز اأن ينعقد 
املجل�س خارج مقر ال�سركة على اأن يجتمع املجل�س اأربع مرات على االأقل خالل ال�سنة املالية الواحدة وال يجوز اأن تنق�سي اأربعة اأ�سهر بدون انعقاد املجل�س.

ال يك�ن �جتماع �ملجل�ض �سحيحًا �إال �إذ� ح�سره ثلثا �الأع�ساء باأنف�سهم �أو بطريق �الإنابة ب�سرط �أن يك�ن عدد �الأع�ساء �حلا�سرين باأنف�سهم �أربعة �أع�ساء على �الأقل ومع مر�عاة 
ما ورد يف املادة )15( من هذا النظام االأ�سا�سي للع�سو اأن ينيب عنه ع�سوًا اآخر يف ح�سور اجتماعات املجل�س ويف الت�سويت فيها. 

ت�سدر قرارات املجل�س باالإجماع، ويف حالة اخلالف باأغلبية تلثي اأ�سوات االأع�ساء احلا�سرين واملمثلني على االأقل. وللمجل�س اأن ي�سدر القرارات بالت�سويت عليها بالتمرير اإال 
اإذا طلب اأحد االأع�ساء كتابة عقد اجتماع للمداولة فيها، ويف هذه احلالة تعر�س هذه القرارات على جمل�س االإدارة يف اأول اجتماع له. وعلى اأي ع�سو من اأع�ساء جمل�س االإدارة 
الذي تكون له م�سلحة �سخ�سية مبا�سرة اأو غري مبا�سرة يف اأي اأمر اأو اقرتاح معرو�س على املجل�س اأو اللجنة التنفيذية اأن يبلغ املجل�س اأو اللجنة طبيعة م�سلحته يف االأمر 

املعرو�س، وعليه دون ا�ستبعاده من العدد الالزم ل�سحة االجتماع االمتناع عن اال�سرتاك يف املداوالت والت�سويت يف املجل�س اأو اللجنة التنفيذية فيما يتعلق باالأمر اأو االقرتاح.
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اللجان 

ي�سكل جمل�س االإدارة جلنة املراجعة ال يقل عدد اأع�سائها عن )3( ثالثة اأع�ساء وال يزيد عن )5( خم�سة اأع�ساء من غري االأع�ساء التنفيذيني على اأن يكون اأغلبهم من خارج 
جمل�س االإدارة وح�سب ما تقره موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ووزارة التجارة وال�سناعة وهيئة ال�سوق املالية. 

ي�سكل جمل�س االإدارة جلنة تنفيذية ال يقل عدد اأع�سائها عن )3( ثالثة اأع�ساء وال يزيد عن )5( خم�سة اأع�ساء، ويختار اأع�ساء اللجنة التنفيذية من بينهم رئي�س اللجنة الذي 
يراأ�س اجتماعاتها، ويف حالة غيابه تختار اللجنة رئي�سًا موؤقتًا لها من بني اأع�سائها احلا�سرين، ولع�سو اللجنة التنفيذية اأن ينيب عنه ع�سوًا اأخر له حق الت�سويت ولثالث 

اجتماعات فقط، وتكون مدة ع�سوية اللجنة التنفيذية هي مدة الع�سوية يف املجل�س وميالأ املجل�س املركز الذي يخلو يف اللجنة التنفيذية. 

مع مراعاة اأي تعليمات ت�سعها موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي اأو ي�سعها جمل�س اإدارة ال�سركة، تبا�سر اللجنة التنفيذية كل ال�سلطات التي تقررها املوؤ�س�سة اأو املجل�س، وتعاون 
اللجنة التنفيذية ع�سو جمل�س االإدارة املنتدب اأو املدير العام يف حدود ال�سلطات املقررة لها. 

ال يكون اجتماع اللجنة التنفيذية �سحيحًا اإال اإذا ح�سره )2( �ثنان على �الأقل بطريق �الأ�سالة �أو �الإنابة ب�سرط �أن ال يقل عدد �حلا�سرين باأنف�سهم عن )2( اثنني. وت�سدر 
قرارات اللجنة التنفيذية باالإجماع ويف حالة اخلالف ت�سدر باأغلبية اأ�سوات ثالث اأرباع االأع�ساء احلا�سرين واملمثلني. وتعقد اللجنة اجتماعاتها من وقت الأخر كلما راأى رئي�سها 
�سرورة عقدها على اأن تعقد �ستة اجتماعات على االأقل �سنويًا، ويعقد االجتماع يف اأي وقت اإذا طلب ذلك )2( اثنان من االأع�ساء على االأقل. وي�سدر القرار باملوافقة عليه اإذا 

وافق عليه كتابة )2( اثنان من اأع�ساء اللجنة. 

جمعيات المساهمين 

اجلمعية العامة املكونة تكوينًا �سحيحًا متثل جميع امل�ساهمني، وتنعقد يف املدينة التي يقع فيها املركز الرئي�س لل�سركة، ولكل مكتتب اأيًا كان عدد اأ�سهم حق ح�سور اجلمعية 
التاأ�سي�سية بطريق االأ�سالة اأو نيابة عن غريه من املكتتبني، كما اأن لكل م�ساهم حائز ع�سرين �سهمًا اأو اأكرث حق ح�سور اجلمعية العامة، وللم�ساهم اأن يوكل عنه م�ساهمًا اآخر 

من غري اأع�ساء جمل�س االإدارة حل�سور اجلمعية العامة. 

فيما عدا االأمور التي تخت�س بها اجلمعية العامة غري عادية، تخت�س اجلمعية العامة العادية بجميع االأمور املتعلقة بال�سركة وتعقد مرة على االأقل يف ال�سنة خالل ال�ستة اأ�سهر 
التالية لالنتهاء ال�سنة املالية لل�سركة، ويجوز الدعوة جلمعيات عامة عادية اأخرى لالجتماع كلما دعت احلاجة اإلى ذلك.

تخت�س اجلمعية العامة غري العادية بتعديل نظام ال�سركة با�ستثناء االأحكام املحظورة عليها تعديلها نظامًا، ولها اأن ت�سدر قرارات يف االأمور الداخلة يف اخت�سا�س اجلمعية 
�لعامة �لعادية وذلك بنف�ض �ل�سروط و�الأو�ساع �ملقررة للجمعية �الأخرية. 

ال يكون انعقاد اجلمعية العامة العادية �سحيحًا اإال اإذا ح�سره م�ساهمون ميثلون ن�سف راأ�سمال ال�سركة على االأقل، فاإذا مل يتوفر هذا الن�ساب يف االجتماع االأول، وجهت دعوة 
اإلى اجتماع ثان يعقد خالل الثالثني )30( يومًا التالية لالجتماع ال�سابق. وتن�سر هذه الدعوة بالطريقة املن�سو�س عليها يف املادة )88( من نظام ال�سركات ويعترب االجتماع 

الثاين �سحيحًا اأيًا كان عدد االأ�سهم املمثلة فيه. 

ال يكون انعقاد اجلمعية العامة غري العادية �سحيحًا اإال اإذا ح�سر م�ساهمون ميثلون ن�سف راأ�سمال ال�سركة على االأقل، فاإذا مل يتوفر هذا الن�ساب يف االجتماع االأول، وجهت 
الدعوة اإلى اجتماع ثان، بنف�س االأو�ساع املن�سو�س عليها يف املادة ال�سابقة. ويكون االجتماع الثاين �سحيحَا اإذا كان ح�سره عدد من امل�ساهمني ميثلون ربع راأ�س املال على االأقل. 

 قرارات الجمعيات العامة 

ت�سدر القرارات يف اجلمعية العادية باالأغلبية املطلقة لالأ�سهم املمثلة فيها، وت�سدر القرارات يف اجلمعية العامة غري العادية باأغلبية ثلثي االأ�سهم املمثلة يف االجتماع اإال اإذا 
كان القرار متعلقًا بزيادة اأو تخفي�س راأ�س املال اأو باإطالة مدة ال�سركة اأو بحل ال�سركة قبل املدة املحددة يف نظامها اأو باإدماجها يف �سركة اأو يف موؤ�س�سة اأخرى فال يكون القرار 

�سحيحًا اإال اإذا �سدر باأغلبية ثالثة اأرباع االأ�سهم املمثلة يف االجتماع.

تعيين مراقب الحسابات

تعني اجلمعية العامة �سنويًا اثنني من مراقبي احل�سابات املرخ�س لهم مبزاولة املهنة يف اململكة وحتدد اأتعابهما ويجوز لها اإعادة تعيينهما. 

السنة المالية

تبداأ ال�سنة املالية لل�سركة من االأول من يناير من كل �سنة وتنتهي بنهاية دي�سمرب من ال�سنة.

الحسابات السنوية

يعد جمل�ض �الإد�رة يف نهاية كل �سنة مالية جردً� لقيمة �أ�س�ل �ل�سركة وخ�س�مها يف �لتاريخ �ملذك�ر كما يعد �لق��ئم �ملالية وتقريرً� عن ن�ساط �ل�سركة ومركزها �ملايل عن �ل�سنة 
املالية املنق�سية ويت�سمن هذا التقرير الطريقة التي يقرتحها لتوزيع االأرباح ال�سافية وذلك خالل فرتة ال تتجاوز اأربعني )40( يومًا من نهاية الفرتة املالية ال�سنوية التي ت�سملها 
تلك القوائم. وي�سع املجل�س هذه الوثائق حتت ت�سرف مراقب احل�سابات، قبل املوعد املحدد النعقاد اجلمعية العامة بـخم�سة وخم�سون )55( يومًا على االأقل، ويوقع رئي�س جمل�س 
االإدارة على الوثائق املذكورة، وتودع يف املركز الرئي�س لل�سركة حتت ت�سرف امل�ساهمني، قبل املوعد املحدد النعقاد اجلمعية العامة بخم�سة وع�سرون )25( يومًا على االأقل، وعلى 
رئي�س جمل�س االإدارة اأن ين�سر يف �سحيفة يومية توزع يف املركز الرئي�س لل�سركة القوائم املالية وخال�سة وافية من تقرير جمل�س االإدارة والن�س الكامل لتقرير مراقب احل�سابات، 

واأن ير�سل �سورة من هذه الوثائق اإلى االإدارة العامة لل�سركات وهيئة ال�سوق املالية وذلك قبل تاريخ انعقاد اجلمعية العامة العادية بـخم�سة وع�سرون )25( يومًا على االأقل.
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 حسابات عمليات التأمين 

تكون ح�سابات عمليات التاأمني م�ستقلة عن قائمة دخل امل�ساهمني، وذلك على التف�سيل التايل:

يفرد ح�ساب للأق�ساط �ملكت�سبة وعم�الت �إعادة �لتاأمني و�لعم�الت �الأخرى.. 1
يفرد ح�ساب للتعوي�سات املتكبدة من ال�سركة. . 2
يحدد يف نهاية كل عام �لفائ�ض �الإجمايل �لذي ميثل �لفرق بني جمم�ع �الأق�ساط و�لتع�ي�سات حم�س�مًا منه �مل�ساريف �لت�س�يقية و�الإد�رية و�لت�سغيلية و�ملخ�س�سات . 3

الفنية الالزمة ح�سب التعليمات املنظمة لذلك.
يكون حتديد الفائ�س ال�سايف على الوجه التايل:. 4

ي�ساف للفائ�س االإجمايل الوارد يف الفقرة )3( الثالثة اأعاله اأو يخ�سم منه ما يخ�س املوؤمن لهم من عائد اال�ستثمار بعد احت�ساب ما لهم من عوائد  �
وخ�سم ما عليهم من م�ساريف حمققة.

توزيع الفائ�س ال�سايف، ويتم اإما بتوزيع ن�سبة )10%( ع�سرة باملائة للموؤمن لهم مبا�سرة، اأو بتخفي�س اأق�ساطهم لل�سنة التالية، ويرحل ما ن�سبته )90%( ت�سعون . 5
باملائة اإلى ح�سابات دخل امل�ساهمني.

قائمة دخل المساهمين 

تكون اأرباح امل�ساهمني من عائد ا�ستثمار اأموال امل�ساهمني وفقًا للقواعد التي ي�سعها جمل�س االإدارة.. 1
تكون ح�سة امل�ساهمني من الفائ�س ال�سايف ح�سب ما ورد يف الفقرة )5( اخلام�سة من املادة اأعاله.. 2

 توزيع األرباح 

توزيع االأرباح على امل�ساهمني على الوجه التايل:

جتنب الزكاة و�سريبة الدخل املقررة. . 1
يجنب )20%( ع�سرون باملائة من االأرباح ال�سافية لتكون احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي املذكور اإجمايل . 2

راأ�س املال املدفوع.
للجمعية العامة العادية بناًء على اقرتاح جمل�س االإدارة اأن جتنب ن�سبة مئوية من االأرباح ال�سنوية ال�سافية لتكوين احتياطي اإ�سايف وتخ�سي�سه لغر�س اأو اأغرا�س . 3

معينة تقررها اجلمعية العامة.
يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة اأولى للم�ساهمني ال تقل عن )5%( خم�سة باملائة من راأ�س املال املدفوع.. 4
يوزع من الباقي بعد ذلك على امل�ساهمني كح�سة يف االأرباح اأو يحول اإلى ح�ساب االأرباح املبقاة.. 5
يجوز بقرار من جمل�س االإدارة توزيع اأرباح دورية تخ�سم من االأرباح ال�سنوية املحددة يف الفقرة )4( الواردة اأعاله وفقًا القواعد املنظمة لذلك وال�سادرة من . 6

اجلهات املخت�سة. 

تبلغ ال�سركة هيئة ال�سوق املالية دون تاأخري باأي قرارات لتوزيع االأرباح اأو التو�سية بذلك وتدفع االأرباح املقرر توزيعها على امل�ساهمني يف املكان واملواعيد التي يحددها جمل�س 
االإدارة، وفقًا للتعليمات التي ت�سدرها وزارة التجارة وال�سناعة مع مراعاة املوافقة الكتابية امل�سبقة ملوؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي. 

خسائر الشركة

اإذا بلغت خ�سائر ال�سركة ثالث اأرباع راأ�س املال وجب على اأع�ساء جمل�س االإدارة دعوة اجلمعية العامة غري العادية للنظر يف ا�ستمرار ال�سركة اأو حلها قبل اأجلها املعني باملادة 
)5( من النظام االأ�سا�سي لل�سركة وين�سر قرار اجلمعية يف جميع االأحوال يف اجلريدة الر�سمية.

حل الشركة وتصفيتها

تنق�سي ال�سركة بانق�ساء املدة املحددة لها وفقًا للنظام االأ�سا�سي لل�سركة اأو وفقًا لالأحكام املن�سو�س عليها يف نظام ال�سركات، وعند انتهاء مدة ال�سركة اأو يف حالة حلها قبل 
هذا االأجل تقرر اجلمعية العامة غري عادية، بناء على اقرتاح جمل�س االإدارة طريقة الت�سفية وتعيني م�سفيًا اأو اأكرث حتدد �سالحياتهم واأتعابهم، وتنتهي �سلطة جمل�س االإدارة 

بانق�ساء ال�سركة، ومع ذلك ي�ستمر قائمًا على اإدارة ال�سركة اإلى اأن يتم تعيني امل�سفي، وتبقى الأجهزة ال�سركة اخت�سا�ساتها بالقدر الذي ال يتعار�س مع اخت�سا�س امل�سفني. 

ويراعى يف الت�سفية حفظ حق امل�سرتكني يف فائ�س عمليات التاأمني واالحتياطات املكونة )ح�سابات عمليات التاأمني( و)قائمة دخل امل�ساهمني(ح�سب املن�سو�س عليه يف املادتني 
)43( و)44( من النظام االأ�سا�سي لل�سركة. 
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تغطية االكتتاب. 14
�ستكون �سركة اجلزيرة لالأ�سواق املالية متعهد التغطية الوحيد لالكتتاب.

متعهد التغطية )أ( 

�سركة اجلزيرة لالأ�سواق املالية 

طريق امللك فهد بالريا�س

�س.ب 20438 الريا�س 11455

اململكة العربية ال�سعودية

هاتــــف: 2256000 11 966+

فاك�س: 2256068 11 966+

www.aljaziracapital.com.sa :املوقع االإلكرتوين

contactus@aljaziracapital.com.sa :الربيد االإلكرتوين

وقد �أبرمت �ل�سركة �تفاقية تعهد بتغطية �الكتتاب مع متعهد �لتغطية. وفيما يلي ملخ�ض لل�سروط �الأ�سا�سية التفاقية �لتعهد بتغطية �الأ�سهم �ملطروحة للكتتاب. 

عدد اأ�سهم حقوق االأولوية: 20 مليون �سهم 

�سعر الطرح: 12 ريال لل�سهم 

)ب( ملخص اتفاقية التعهد بالتغطية
مبقت�سى �سروط �لتعهد بالتغطية �لتالية: 

تتعهد ال�سركة ملتعهد التغطية اإنه يف تاريخ التخ�سي�س �سوف ت�سدر وتخ�س�س ملتعهد التغطية جميع اأ�سهم حقوق االأولوية املتعهد بتغطيتها يف هذه االكتتاب التي  �
مل يكتتب بها امل�ساهمون امل�ستحقون كاأ�سهم اإ�سافية وذلك ب�سعر االكتتاب. 

يتعهد متعهد التغطية لل�سركة باأن يقوم بنف�سه، يف تاريخ التخ�سي�س، ب�سراء عدد االأ�سهم املطروحة، والتي مل يتم االكتتاب فيها وذلك على اأ�سا�س �سعر االكتتاب.  �

األتعاب )ج( 
�سوف ت�ستخدم حوايل 10 مليون ريال �سعودي من متح�سالت االكتتاب لت�سديد م�ساريف االكتتاب، والتي تت�سمن اأتعاب امل�ست�سار القانوين وامل�ست�سار املايل ومدير االكتتاب 
ومراجع احل�سابات وم�ست�سار االإعالم والعالقات العامة، اإ�سافة اإلى م�ساريف التعهد بالتغطية وم�ساريف اجلهات امل�ستلمة وم�ساريف الت�سويق والطباعة وامل�ساريف االأخرى 

املرتبطة باالكتتاب، علمًا اأن هذه امل�ساريف تقديرية و�سوف تخ�سع للتاأكد النهائي. و�سوف تخ�سم م�ساريف االكتتاب من متح�سالت االكتتاب.
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مصاريف االكتتاب المقدرة. 15
تبلغ القيمة املتوقعة الإجمايل متح�سالت االكتتاب مبلغ 240 مليون ريال �سعودي، �سيدفع منها 10 مليون ريال �سعودي تقريبا كم�ساريف وتكاليف اكتتاب حقوق االأولوية، والتي 
ت�سمل اأتعاب امل�ست�سار املايل، وامل�ست�سار القانوين، وم�ست�سار العناية املهنية املالية، ور�سوم التعهد بالتغطية، ور�سوم اجلهات امل�ستلمة، ور�سوم �سركة الدعاية واالإعالن، واأتعاب 
الت�سويق والرتجمة والطباعة والتوزيع، وامل�ساريف االأخرى املتعلقة بعملية الطرح، و�ستتحمل ال�سركة م�ساريف عملية طرح االأ�سهم اجلديدة لالكتتاب، وفيما يلي جدول يو�سح 

تفا�سيل اإجمايل م�ساريف االكتتاب املتوقعة:

93 -جدول رقم )14-1(: م�ساريف االكتتاب املقدرة

القيمة )ريال �سعودي(البند

6.000.000اأتعاب امل�ست�سار املايل ومدير االكتتاب ومتعهد التغطية وامل�ست�سارين االآخرين

1.500.000م�ساريف الت�سويق والتوزيع واالإعالن

1.400.000اجلهات امل�ستلمة

1.100.000م�ساريف اأخرى 

10.000.000االإجمايل

امل�سدر: ال�سركة 
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اإلعفاءات . 16
مل تتقدم ال�سركة اإلى هيئة ال�سوق املالية بطلب احل�سول على اأي اإعفاء من املتطلبات املن�سو�س عليها يف قواعد الت�سجيل واالإدراج.
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وصف األسهم . 17

 رأس المال 1   12

يبلغ راأ�س مال ال�سركة مائتي مليون )200.000.000( ريال �سعودي، مق�سم اإلى ع�سرين مليون )20.000.000( �سهم مت�ساوية القيمة، تبلغ القيمة اال�سمية لكل منها ع�سرة 
رياالت )10( �سعودية.

اأو�سى جمل�س اإدارة ال�سركة يف اجتماعه املنعقد بتاريخ 1435/07/01هـ )املوافق 2014/04/30م( بزيادة راأ�س مال ال�سركة من مائتي مليون )200.000.000( ريال �سعودي 
اإلى اأربعمائة مليون )400.000.000( ريال �سعودي وذلك بعد احل�سول على املوافقات النظامية الالزمة. وقد تقدمت ال�سركة بطلب اإلى هيئة ال�سوق املالية لت�سجيل وقبول 
اإدراج االأ�سهم اجلديدة. ووافقت اجلمعية العامة غري العادية بتاريخ االثنني 1436/07/08هـ )املوافق 2015/04/27م( على تو�سية جمل�س االإدارة بزيادة راأ�س مال ال�سركة 
من خالل اإ�سدار اأ�سهم حقوق اأولوية. و�سي�سمل اإ�سدار اأ�سهم حقوق اأولوية ع�سرين مليون )20.000.000( �سهما جديدا. و�سوف يزيد راأ�س مال ال�سركة من مائتي مليون 

)200.000.000( ريال �سعودي اإلى اأربعمائة مليون )400.000.000( ريال �سعودي

 االكتتاب في رأس المال 2   12

مت االكتتاب يف راأ�س مال ال�سركة كاماًل، حيث اكتتب املوؤ�س�سون مبا جمموعه اثنا ع�سر مليون )12.000.000( �سهم متثل �ستني )60%( باملائة من كامل اأ�سهم راأ�س املال، كما 
اكتتب اجلمهور مبا جمموعه ثمانية ماليني )8.000.000( �سهم متثل اأربعني )40%( باملائة عن طريق طرحها لالكتتاب العام.

 زيادة رأس المال 3   12

يج�ز بقر�ر من �جلمعية �لعامة غري �لعادية، بعد م��فقة �جلهات �ملخت�سة، زيادة ر�أ�ض �ملال مرة �أو عدة مر�ت ب�سرط �أن يك�ن ر�أ�ض �ملال �الأ�سلي قد مت دفعه بالكامل، ويحدد 
القرار طريقة زيادة راأ�س املال.

 تخفيض رأس المال 4   12

يجوز بقرار من اجلمعية العامة غري العادية، بعد موافقة اجلهات املخت�سة، تخفي�س راأ�س مال ال�سركة اإذا زاد عن حاجتها اأو اإذا منيت بخ�سائر. وال ي�سدر القرار اإال بعد 
ا�ستعرا�س تقرير مراقب احل�سابات عن االأ�سباب املوجبة له، وعن االلتزامات التي على ال�سركة، واأثر التخفي�س يف هذه االلتزامات، ويحدد القرار طريقة التخفي�س. واإذا كان 
التخفي�س نتيجة زيادة راأ�س املال عن حاجة ال�سركة وجبت دعوة الدائنني اإلى اإبداء اعرتا�سهم عليه خالل �ستني )60( يومًا من تاريخ ن�سر قرار التخفي�س يف جريدة يومية 
توزع يف املدينة التي يقع فيها املركز الرئي�س لل�سركة. فاإذا اعرت�س اأحدهم وقدم اإلى ال�سركة م�ستندات يف امليعاد املذكور وجب على ال�سركة اأن توؤدي اإليه دينه اإذا كان حاال، اأو 

تقدم له �سمانًا كافيًا للوفاء به اإذا كان اآجاًل.

 تداول األسهم 5   12

جميع اأ�سهم ال�سركة قابلة للتداول وفقا للقواعد واللوائح والتعليمات ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية وا�ستثناء من ذلك ال يجوز تداول االأ�سهم النقدية التي يكتتب بها املوؤ�س�سون 
قبل ن�سر القوائم املالية عن �سنتني ماليتني كاملتني ال تقل كل منهما عن اثني ع�سر �سهرًا من تاريخ تاأ�سي�س ال�سركة، وت�سري هذه االأحكام على ما يكتتب به املوؤ�س�سون يف حالة 
زيادة راأ�س املال قبل انق�ساء فرتة احلظر، ومع ذلك يجوز خالل فرتة احلظر نقل ملكية االأ�سهم النقدية وفقا الأحكام بيع احلقوق من اأحد املوؤ�س�سني اإلى موؤ�س�س اآخر، اأو اإلى 
اأحد اأع�ساء جمل�س االإدارة، لتقدميها ك�سمان لالإدارة اأو من ورثة املوؤ�س�سني يف حال وفاته اإلى الغري. وال يتطرق النظام االأ�سا�سي لل�سركة الأي حقوق ا�سرتداد اأو اإعادة �سراء 

فيما يتعلق باأ�سهم ال�سركة.

 حقوق التصويت 2   12

يحق لكل م�ساهم، بغ�س النظر عن عدد االأ�سهم التي ميتلكها، ح�سور اجلمعية التاأ�سي�سية اأو توكيل من ينوب عنه باحل�سور، كما اأن لكل م�ساهم حائز على ع�سرين �سهما اأو اكرث 
حق ح�سور اجلمعية العامة للم�ساهمني وللم�ساهم اأن يوكل عنه م�ساهمًا اآخر من غري اأع�ساء جمل�س االإدارة حل�سور اجلمعية العامة. وحت�سب االأ�سوات يف اجلمعيات العادية 

وغري العادية على اأ�سا�س �سوت لكل �سهم.

 الجمعية العامة للمساهمين 2   12

اجلمعية العامة املكونة تكوينًا �سحيحًا متثل جميع امل�ساهمني، وتنعقد يف املدينة التي يقع فيها املركز الرئي�س لل�سركة. فيما عدا االأمور التي تخت�س بها اجلمعية العامة غري 
العادية، تخت�س اجلمعية العامة العادية بجميع االأمور املتعلقة بال�سركة وتعقد مرة على االأقل يف ال�سنة خالل ال�ستة اأ�سهر التالية النتهاء ال�سنة املالية لل�سركة، ويجوز الدعوة 

جلمعيات عامة عادية اأخرى لالجتماع كلما دعت احلاجة اإلى ذلك.

تخت�س اجلمعية العامة غري العادية بتعديل النظام االأ�سا�سي لل�سركة فيما عدا االأحكام املحظور عليها تعديلها نظامًا ولها اأن ت�سدر قرارات يف االأمور التي �سمن اخت�سا�س 
�جلمعية �لعامة �لعادية وذلك بنف�ض �ل�سروط و�الأو�ساع �ملقررة للجمعية �لعامة �لعادية.
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ال يكون انعقاد اجلمعية العامة العادية �سحيحًا اإال اإذا ح�سر م�ساهمون ميثلون ن�سف راأ�س مال ال�سركة على االأقل، فاإذا مل يتوفر هذا الن�ساب يف االجتماع االأول وجهت الدعوة 
اإلى اجتماع ثان يعقد خالل الثالثني )30( يوما التالية لالجتماع ال�سابق وتن�سر هذه الدعوة بالطريقة املن�سو�س عليها يف املادة )88( الثامنة والثمانون من نظام ال�سركات 

ويعترب االجتماع �سحيحًا اأيا كان عدد االأ�سهم املمثل فيه.

ال يكون انعقاد اجلمعية العامة غري العادية �سحيحًا اإال اإذا ح�سر م�ساهمون ميثلون ن�سف راأ�س مال ال�سركة على االأقل فاإذا مل يتوفر هذا الن�ساب يف االجتماع االأول وجهت 
الدعوة اإلى اجتماع ثان بنف�س االأو�ساع املن�سو�س عليها يف املادة ال�سابقة ويكون االجتماع �سحيحا اإذا كان ح�سره عدد من امل�ساهمني ميثلون ربع راأ�س املال على االأقل.
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شروط وأحكام وتعليمات االكتتاب وتقديم العروض. 18
يجب على جميع �مل�ساهمني �مل�ستحقني وحملة �حلق�ق �ملكت�سبة ومقدمي �لعرو�ض قر�ءة �سروط و�أحكام وتعليمات �الكتتاب بعناية تامة قبل تعبئة من�ذج طلب �الكتتاب �أو من�ذج 

تقدمي �لعر�ض �ملتعلق بالطرح �ملتبقي حيث يعترب ت�قيع وت�سليم �لطلب �أو من�ذج �لتقدمي مبثابة م��فقة وقب�ل بال�سروط و�الأحكام �ملذك�رة. 

اإن التوقيع على طلب االكتتاب وتقدميه للجهات امل�ستلمة ميثل اتفاقية ملزمة بني ال�سركة وال�سخ�س امل�ستحق، وميكن لالأ�سخا�س امل�ستحقني احل�سول على ن�سرة االإ�سدار وطلب 
االكتتاب من اجلهات امل�ستلمة.

 االكتتاب في أسهم حقوق األولوية 1   12

اأثناء فرتة االكتتاب. وميكن احل�سول على مناذج طلب االكتتاب من  االأولوية تقدمي طلب االكتتاب  اأ�سهم حقوق  يتعني على امل�ساهمني امل�ستحقني والراغبني يف االكتتاب يف 
اجلهات امل�ستلمة التالية:

 بنك اجلزيرة

جدة - طريق امللك عبد العزيز 

�س.ب 6277 جدة 21442 اململكة العربية ال�سعودية

هاتـــــف: 6098888 12 966+

فاك�س: 6098881 12 966+

www.baj.com.sa :املوقع االإلكرتوين

info@baj.com.sa :الربيد االإلكرتوين

البنك االأهلي التجاري

جدة - طريق امللك عبد العزيز

�س.ب. 3555 جدة 21481 اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 6493333 12 966+

فاك�س: 6437426 12 966+

 www.alahli.com :املوقع االإلكرتوين

contactus@alahli.com :الربيد االإلكرتوين

م�سرف الراجحي

الريا�س - �سارع العليا العام

�س.ب. 28، الريا�س 11411 اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 2116000 11 966+

فاك�س: 4600705 11 966+

 www.alrajhibank.com.sa :املوقع االإلكرتوين

alrajhibank.com.sa@contactcenter1 :الربيد االإلكرتوين

البنك ال�سعودي الفرن�سي

الريا�س – �سارع املعذر

�س ب 56006 الريا�س 11554 اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 4042222 11 966+

فاك�س: 4042311 11 966+

www.alfransi.com.sa :املوقع االإلكرتوين

communication@alfransi.com.sa :الربيد االإلكرتوين
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البنك ال�سعودي الربيطاين

الريا�س - �سارع االأمري عبد العزيز بن م�ساعد بن جلوي )ال�سباب(

�س ب 9084 الريا�س 11413 اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 4050677 11 966+

فاك�س: 4050660 11 966+

www.sabb.com :املوقع االإلكرتوين

sabb@sabb.com :الربيد االإلكرتوين

بنك الريا�ض

طريق امللك عبد العزيز

�س.ب: 22622 الريا�س 11614، اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 3030 401 11 966+

فاك�س: 2618 404 11 966+

www.riyadhbank.com :املوقع االإلكرتوين

customercare@riyadbank.com :الربيد االإلكرتوين

مبوجب ن�سرة االإ�سدار هذه �سيتم طرح ع�سرين مليون )20.000.000( �سهم لالكتتاب يف اأ�سهم حقوق اأولوية متثل ن�سبة 100% من راأ�س مال ال�سركة قبل االكتتاب ب�سعر طرح 
يبلغ اثنا ع�سر )12( ريال لل�سهم �سامال قيمة اإ�سمية قدرها ع�سرة )10( رياالت وبقيمة طرح اإجمالية تبلغ مائتني واأربعني مليون )240.000.000( ريال �سعودي و�سيتم اإ�سدار 
االأ�سهم اجلديدة بن�سبة واحد �سهم جديد لكل �سهم، و�سيكون االكتتاب يف اأ�سهم حقوق االأولوية املطروحة للم�ساهمني املقيدين يف �سجل امل�ساهمني يف ال�سركة بنهاية تداول يوم 
انعقاد اجلمعية العامة غري العادية )“تاريخ االأحقية«( يوم االثنني 1436/07/08هـ )املوافق 2015/04/27م( وللم�ستحقني ممن قاموا ب�سراء حقوق االأولوية خالل فرتة تداول 

حقوق االأولوية، مبن فيهم امل�ساهمني املقيدين الذين ي�سرتون حقوق اأولوية اكتتاب اإ�سافية اإلى جانب حقوق االأولوية التي ميلكونها اأ�ساًل.

ويف حال عدم ممار�سة حقوق االأولوية اخلا�سة باالأ�سخا�س امل�ستحقني بحلول نهاية مرحلة االكتتاب الثانية، �سوف تطرح االأ�سهم املتبقية الناجتة عن عدم ممار�سة تلك احلقوق 
اأو بيعها من قبل االأ�سخا�س امل�ستحقني على املوؤ�س�سات اال�ستثمارية من خالل طرحها يف فرتة الطرح املتبقي.

�سيكون باإمكان امل�ساهمني املقيدين تداول حقوق االأولوية التي مت اإيداعها يف املحافظ عرب ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول(. وتعترب هذه احلقوق حق مكت�سب جلميع امل�ساهمني 
املقيدين يف �سجالت ال�سركة نهاية يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية )تاريخ اأحقية االكتتاب(. ويعطي كل حق حلامله اأحقية ممار�سة االكتتاب ب�سهم واحد جديد، وذلك 
ب�سعر الطرح. و�سيتم اإيداع حقوق االأولوية بعد انعقاد اجلمعية بيومي عمل على االأكرث، و�ستظهر احلقوق يف حمافظ امل�ساهمني املقيدين حتت رمز جديد خا�س بحقوق االأولوية. 

و�سيكون اجلدول الزمني لت�سل�سل وتف�سيل عملية طرح اأ�سهم حقوق االأولوية كالتايل:

تاريخ االأحقية: نهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية يوم االثنني 1436/07/08هـ )املوافق 2015/04/27م(. �

)املوافق  � 1436/07/25هـ  اخلمي�س  يوم  نهاية  حتى  وت�ستمر  2015/05/05م(،  )املوافق  1436/07/16هـ  الثالثاء  يوم  تبداأ  االأولى:  االكتتاب  مرحلة 
2015/05/14م( )مرحلة االكتتاب االأولى(، ويتاح خاللها فقط للم�ساهمني املقيدين ممار�سة حقهم باالكتتاب )كليًا اأو جزئيًا( يف االأ�سهم اجلديدة يف حدود 
عدد حقوق االأولوية التي مت اإيداعها يف حمافظهم بعد انعقاد اجلمعية. �سوف تتم املوافقة على االكتتاب بعدد من االأ�سهم اجلديدة امل�ستحقة مبوجب عقد حقوق 
االأولوية املوجودة يف املحفظة عند نهاية فرتة التداول. �سيتم االكتتاب يف االأ�سهم اجلديدة عرب تقدمي طلب االكتتاب لدى اأي فرع من فروع اجلهات امل�ستلمة عرب 
تعبئة منوذج االكتتاب اأو عن طريق االكتتاب اإلكرتونيًا لدى اجلهات امل�ستلمة التي تتيح هذه اخلدمات للمكتتبني. وجتدر االإ�سارة اأنه عند نهاية فرتة تداول حقوق 
االأولوية، يف حال كان امل�ساهم املقيد ميلك عدد من حقوق اأولوية اأقل من عدد حقوق االأولوية التي مار�سها خالل نف�س املرحلة ف�سوف يتم رف�س طلب االكتتاب كليًا 

اأو جزئيًا، و�سوف يتم اإبالغ واإعادة مبلغ االكتتاب املرفو�س عرب اجلهة امل�ستلمة للم�ساهم املقيد.
اخلمي�س 1436/07/25هـ  � يوم  عمل  نهاية  وت�ستمر حتى  )املوافق 2015/05/05م(،  الثالثاء 1436/07/16هـ  يوم  تبداأ  االكتتاب:  اأولوية  تداول حقوق  فرتة 

)املوافق 2015/05/14م(، وذلك تزامنًا مع مرحلة االكتتاب االأولى. تكون )تداول( قد جهزت االآليات لتنظيم عملية تداول حقوق االأولوية يف اأنظمتها ويو�سع رمز 
مف�سل حلقوق االأولوية لل�سركة )يكون م�ستقاًل عن رمز ال�سركة على �سا�سة تداول(. و�سيعمد نظام تداول اإلى اإلغاء رمز حقوق االأولوية ال�سركة على �سا�سة التداول 

بعد انتهاء فرتة تداول حقوق االأولوية، وتت�سمن هذه الفرتة اخلطوات التالية:

اأ. يجوز للم�ساهمني املقيدين خالل هذه الفرتة اأي من االآتي:

االحتفاظ باحلقوق املكت�سبة كما بتاريخ االأحقية وممار�سة االكتتاب فيها عن طريق اجلهات امل�ستلمة. . 1
بيع حقوق االأولوية �سواء ببيع كل اأو جزء من هذه احلقوق.. 2
�سراء حقوق اإ�سافية وتداولها. وميكن ممار�سة االكتتاب باحلقوق االإ�سافية خالل مرحلة االكتتاب الثانية فقط، عرب تعبئة منوذج اكتتاب اأو عن طريق . 3

االكتتاب اإلكرتونيًا لدى اجلهات امل�ستلمة التي تتيح هذه اخلدمات للمكتتبني.
عدم القيام باأي �سيء فيما يتعلق بحقوق االأولوية )عدم بيعها وعدم ممار�سة حق االكتتاب فيها(، �ستطرح االأ�سهم املتبقية الناجتة عن عدم ممار�سة تلك . 4

احلقوق اأو بيعها يف فرتة الطرح املتبقي. 

بال�سراء  اأو جزء من هذه احلقوق. ويف حال قيامهم  بيع كل  اأو  ب�سراء  االأولوية �سواء  الفرتة، تداول حقوق  االأولوية خالل هذه  ب. يجوز ملن قاموا ب�سراء حقوق 
واالحتفاظ بحقوق االأولوية بهذه الفرتة فيمكنهم ممار�سة االكتتاب فيها يف مرحلة االكتتاب الثانية فقط عرب تعبئة منوذج اكتتاب اأو عن طريق االكتتاب اإلكرتونيًا 
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لدى اجلهات امل�ستلمة التي تتيح هذه اخلدمات للمكتتبني. ويف حال عدم ممار�ستهم حق االكتتاب يف هذه احلقوق بنهاية مرحلة االكتتاب الثانية، �ستطرح االأ�سهم 
املتبقية الناجتة عن عدم ممار�سة تلك احلقوق اأو بيعها يف فرتة الطرح املتبقي. 

)املوافق  � 1436/08/01هـ  الثالثاء  يوم  عمل  نهاية  حتى  وت�ستمر  2015/05/17م(.  )املوافق  1436/07/28هـ  االأحد  يوم  تبداأ  الثانية:  االكتتاب  مرحلة 
2015/05/19م(. ال يتم تداول حقوق االأولوية يف هذه املرحلة، وتت�سمن هذه املرحلة اخلطوات التالية:

اأ.  يجوز للم�ساهمني املقيدين الذين ميلكون اأ�سهم يف ال�سركة كما بتاريخ االأحقية ومل يقوموا مبمار�سة حقوق االأولوية يف اأ�سهم جديدة يف ال�سركة كليًا اأو جزئيًا 
خالل مرحلة االكتتاب االأولى، اأن ميار�سوا حقوق االأولوية خالل هذه املرحلة وذلك بنف�س الطريقة املو�سحة يف مرحلة االكتتاب االأولى. ويف حال قيامهم ب�سراء 
حقوق اأولوية اإ�سافية بفرتة تداول حقوق االأولوية فيمكنهم ممار�سة االكتتاب فيها خالل مرحلة االكتتاب الثانية، عرب تعبئة منوذج اكتتاب اأو عرب ال�سراف االآيل 
اأو عرب الهاتف اأو عن طريق االكتتاب اإلكرتونيًا لدى اجلهات امل�ستلمة التي تتيح هذه اخلدمات للمكتتبني، ويف حال عدم ممار�ستهم حق االكتتاب يف هذه احلقوق 

بنهاية هذه املرحلة �سيتم طرحها يف فرتة الطرح املتبقي. 

ب.  يجوز ملن قاموا ب�سراء حقوق االأولوية خالل فرتة تداول حقوق االأولوية واحتفظوا بها لنهاية فرتة التداول ممار�سة االكتتاب فيها خالل هذه املرحلة وذلك بنف�س 
الطريقة املو�سحة يف مرحلة االكتتاب االأولى. ويف حال عدم ممار�ستهم حق االكتتاب يف هذه احلقوق بنهاية هذه املرحلة، �ستطرح االأ�سهم املتبقية الناجتة عن 

عدم ممار�سة تلك احلقوق اأو بيعها يف فرتة الطرح املتبقي.

فرتة الطرح املتبقي: تبداأ يوم االأحد 1436/08/06هـ )املوافق 2015/05/24م(، من ال�ساعة )10:00( �سباحًا وحتى ال�ساعة )10:00( �سباحًا من اليوم التايل  �
بتاريخ االثنني 1436/08/07هـ )املوافق 2015/05/25م(. و�سيتم خالل هذه الفرتة طرح االأ�سهم املتبقية على عدد من امل�ستثمرين ذوي الطابع املوؤ�س�سي )وي�سار 
لهم بـ "املوؤ�س�سات اال�ستثمارية"( على اأن تقوم تلك املوؤ�س�سات اال�ستثمارية بتقدمي عرو�س �سراء االأ�سهم املتبقية. و�سيتم تخ�سي�س االأ�سهم املتبقية للموؤ�س�سات 
�ال�ستثمارية ذ�ت �لعر�ض �الأعلى ثم �الأقل فاالأقل )�سرط �أال يقل عن �سعر �لطرح( على �أن يتم تخ�سي�ض �الأ�سهم بالتنا�سب على �مل�ؤ�س�سات �ال�ستثمارية �لتي تقدم 

نف�س العر�س. اأما بالن�سبة لك�سور االأ�سهم، ف�سيتم اإ�سافتها لالأ�سهم املتبقية ومعاملتها باملثل.
ك�سور  � مل�ستحقي  بالن�سبة  اأما  ب�سكل مكتمل و�سحيح.  التي مار�سها  بناء على عدد احلقوق  لكل م�ستثمر  االأ�سهم  �سيتم تخ�سي�س  النهائي لالأ�سهم:  التخ�سي�ض 

االأ�سهم، ف�سيتم جمع ك�سور االأ�سهم وطرحها على املوؤ�س�سات اال�ستثمارية خالل فرتة الطرح املتبقي. و�سوف يتم ت�سديد اإجمايل �سعر طرح االأ�سهم املتبقية لل�سركة، 
اخلمي�س  يوم  اأق�ساه  موعد  يف  ي�ستحقه،  ما  ح�سب  كاًل  م�ستحقيها  على  الطرح(  �سعر  يتعدى  )مبا  االأ�سهم  وك�سور  املتبقية  االأ�سهم  بيع  متح�سالت  باقي  وتوزع 

1436/08/17هـ )املوافق 2015/06/04م(.
تداول االأ�سهم اجلديدة يف ال�سوق: �سيبداأ تداول االأ�سهم املطروحة لالكتتاب على نظام )تداول( عند ا�ستكمال كافة االإجراءات املتعلقة بت�سجيل االأ�سهم املطروحة  �

وتخ�سي�سها. 
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�سوف يعدل �سعر �سهم ال�سركة بعد اإغالق تداول اأ�سهم ال�سركة يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية يوم االثنني 1436/07/08هـ )املوافق 2015/04/27م(، وذلك بناء على 
قيمة الطرح وعدد االأ�سهم اجلديدة امل�سدرة �سمن هذه الن�سرة باالإ�سافة للقيمة ال�سوقية لالأ�سهم املدرجة وقت االإغالق. و�سيكون امل�ساهمون املقيدون الذين ال ي�ساركون كليًا 
اأو جزئيًا يف االكتتاب يف االأ�سهم اجلديدة عر�سة النخفا�س ن�سبة ملكيتهم يف ال�سركة اإ�سافة اإلى انخفا�س قيمة االأ�سهم اململوكة منهم حاليًا. وبالن�سبة لالأ�سخا�س امل�ستحقني 
الذين مل يكتتبوا ومل يبيعوا حقوقهم ف�سيكونون عر�سة للخ�سارة. ولن يح�سل االأ�سخا�س امل�ستحقون غري امل�ساركون يف االكتتاب يف االأ�سهم اجلديدة على اأية مزايا اأو منافع مقابل 
اأ�سهم حقوق اأولوية امل�ستحقة لهم، ما عدا ح�سولهم على تعوي�س نقدي من متح�سالت بيع االأ�سهم يف الطرح املتبقي كاًل ح�سب ما ي�ستحقه )اإن وجد(، ويحتفظ امل�ساهمون 

املقيدون بنف�س عدد االأ�سهم الذي ميلكونه قبل زيادة راأ�س املال.

ويف حال كانت رغبة املوؤ�س�سات اال�ستثمارية �سراء االأ�سهم املتبقية ب�سعر الطرح فقط اأو يف حالة عدم رغبتهم يف االكتتاب وبالتايل �سراء متعهد التغطية لالأ�سهم املتبقية ب�سعر 
الطرح، فلن يح�سل االأ�سخا�س امل�ستحقني الغري م�ساركني يف االكتتاب على اأي تعوي�س نتيجة عدم ممار�ستهم حقوق االأولوية يف االأ�سهم اجلديدة.

�سيتم حتديد مبلغ التعوي�س )اإن وجد( لالأ�سخا�س امل�ستحقني الذين مل ي�ساركوا يف االكتتاب يف االأ�سهم اجلديدة كليًا اأو جزئيًا وم�ستحقي ك�سور االأ�سهم عن طريق ق�سمة مبلغ 
التعوي�س على اإجمايل عدد االأ�سهم التي مل يتم االكتتاب فيها من قبل االأ�سخا�س امل�ستحقني وم�ستحقي ك�سور االأ�سهم، وبذلك يتم حتديد التعوي�س امل�ستحق لكل �سهم متبقي، 

و�سيتم دفعه لل�سخ�س امل�ستحق الذي مل يكتتب يف كامل اأو جزء من االأ�سهم التي يحق له االكتتاب فيها واأي�سًا مل�ستحق ك�سور االأ�سهم. 
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على ال�سخ�س امل�ستحق الذي يرغب يف ممار�سة كامل حقه واالكتتاب يف جميع اأ�سهم حقوق اأولوية التي يحق له االكتتاب فيها اأن يقوم بتعبئة منوذج طلب االكتتاب ويقدمه مرفقًا 
بكامل مبلغ االكتتاب امل�ستحق وامل�ستندات املطلوبة اإلى اأحد فروع اجلهات امل�ستلمة اأثناء فرتة االكتتاب.

يح�سب عدد االأ�سهم التي يحق لل�سخ�س امل�ستحق االكتتاب فيها بح�سب عدد حقوق االأولوية القائمة التي ميتلكها قبل نهاية مرحلة االكتتاب الثانية. اأما مبلغ االكتتاب الذي يتعني 
على املكتتب دفعه فيح�سب ب�سرب عدد حقوق االأولوية القائمة التي ميلكها قبل نهاية فرتة االكتتاب الثانية يف )12( ريال �سعودي.

بتعبئة وتقدمي منوذج طلب االكتتاب فاإن املكتتب يقر مبا يلي:

املوافقة على اكتتابه يف ال�سركة بعدد االأ�سهم املو�سحة يف طلب االكتتاب.  �
اأنه قد اأطلع على ن�سرة االإ�سدار وعلى كافة حمتوياتها ودر�سها بعناية وفهم م�سمونها. �
�مل��فقة على �لنظام �الأ�سا�سي لل�سركة و�ل�سروط و�الأحكام �ل��ردة يف ن�سرة �الإ�سد�ر.  �
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عدم التنازل على حقه مبطالبة ال�سركة والرجوع عليها بكل �سرر ينجم ب�سكل مبا�سر من جراء احتواء ن�سرة االإ�سدار على معلومات جوهرية غري �سحيحة اأو غري  �
كافية اأو نتيجة اإغفال معلومات جوهرية توؤثر ب�سكل مبا�سر على قبول املكتتب باالكتتاب يف حال اإ�سافتها يف الن�سرة. 

قب�له �الأ�سهم �ملخ�س�سة مب�جب طلب �الكتتاب وقب�له كافة �سروط وتعليمات �الكتتاب �ل��ردة يف �لطلب ويف ن�سرة �الإ�سد�ر. �
�سمان عدم اإلغاء اأو تعديل الطلب بعد تقدمي للجهة امل�ستلمة.  �

 الوثائق المطلوب تقديمها مع طلب االكتتاب  4   12

يجب تقدمي طلب االكتتاب مرفقًا بامل�ستندات التالية، ح�سب ما يقت�سي احلال، و�ستقوم اجلهة امل�ستلمة مبطابقة ال�سورة مع االأ�سل واإعادة االأ�سل للمكتتب:

اأ�سل و�سورة البطاقة ال�سخ�سية )للمكتتب الفرد( �
اأ�سل و�سورة دفرت العائلة )الأفراد االأ�سرة( �
اأ�سل و�سورة �سك الوكالة ال�سرعية )يف حالة توكيل �سخ�س اآخر باالكتتاب( �
اأ�سل و�سورة الوالية )لالأيتام( )للمكتتب الفرد( �
اأ�سل و�سورة االإقامة بالن�سبة لغري ال�سعوديني، حيثما يقت�سى احلال )للمكتتب الفرد( �
اأ�سل و�سورة ال�سجل التجاري بالن�سبة لل�سخ�سية االعتبارية �

يجب دفع مبلغ االكتتاب كاماًل عند تقدمي طلب االكتتاب لدى اأحد فروع اجلهات امل�ستلمة من خالل تفوي�س اجلهة امل�ستلمة بخ�سم املبلغ املطلوب من ح�ساب املكتتب لدى اجلهة 
امل�ستلمة، اأو عن طريق �سيك م�سريف م�سدق م�سحوب على اأحد البنوك املحلية وم�سجل با�سم ال�سركة.

يقت�سر التوكيل على اأفراد االأ�سرة من الدرجة االأولى )االأبناء واالأبوين( ويف حال تقدمي الطلب نيابة عن �سخ�س اآخر، يجب على الوكيل كتابة ا�سمه والتوقيع على طلب االكتتاب 
اأو القن�سلية  اأو م�سدقة من ال�سفارة  اأ�سل و�سورة وكالة �سرعية �سارية املفعول �سادرة من كتابة العدل )بالن�سبة لالأ�سخا�س املقيمني يف اململكة العربية ال�سعودية(  واإرفاق 

ال�سعودية يف بلد اإقامة املكتتب )بالن�سبة لالأ�سخا�س املقيمني خارج اململكة(.

 تقديم طلب االكتتاب 5   12

يبداأ ا�ستالم طلبات االكتتاب يف فروع اجلهات امل�ستلمة املذكورة اأعاله يف اململكة خالل مرحلتي االكتتاب االأولى والثانية. ويف حال وجود فرتة طرح متبقي فيمكن اأي�سًا خاللها 
تقدمي طلبات االكتتاب الأية اأ�سهم متبقية من قبل املوؤ�س�سات اال�ستثمارية فقط. وميكن تقدمي طلب االكتتاب اأثناء فرتة االكتتاب اإما من خالل اأحد فروع اجلهات امل�ستلمة اأو ق�سم 

اخلدمات امل�سرفية الهاتفية اأو اأجهزة ال�سراف االآيل اأو االإنرتنت امل�سريف اأو الأي من اجلهات امل�ستلمة التي توفر هذه اخلدمة. 

علمًا باأن منوذج طلب االكتتاب يحتوى على مزيد من التعليمات التي يجب اتباعها بدقة، وعند توقيع وتقدمي طلب االكتتاب �ستقوم اجلهة امل�ستلمة بختمه وتزويد ال�سخ�س 
امل�ستحق ب�سورة منه. ويف حال تبني اأن املعلومات املقدمة يف طلب االكتتاب غري مكتملة اأو غري �سحيحة اأو مل يتم ختمها بوا�سطة اجلهة امل�ستلمة، فاإن طلب االكتتاب �سيعترب 

ال غيا.

يجب �أن ي��فق �ل�سخ�ض �مل�ستحق على �سروط و�أحكام �الكتتاب، ويجب �أن يق�م بتعبئة جميع بن�د طلب �الكتتاب، ويف حالة عدم ��ستيفاء �لطلب �ملقدم من �ملكتتب الأي من �سروط 
واأحكام االكتتاب، فاإن من حق ال�سركة رف�س ذلك الطلب كليًا اأو جزئيًا. و�سيعترب اأي طلب اكتتاب يحتوى على معلومات غري كاملة اأو غري �سحيحة اأو غري خمتوم من قبل اجلهة 

امل�ستلمة الغيا. وال يجوز تعديل طلب االكتتاب اأو �سحبه بعد ت�سلميه للجهة امل�ستلمة. ويعترب بعد قبوله من قبل ال�سركة عقدًا ملزمًا بني املكتتب وال�سركة.

ويعترب �ملكتتب من �الأ�سخا�ض �مل�ستحقني قد �أ�سرتى عدد من �الأ�سهم �مل�ستحقة له عند حتقق �ل�سروط �لتالية:

ت�سليم ال�سخ�س امل�ستحق منوذج طلب اكتتاب لدى اأحد فروع اجلهات امل�ستلمة. �
ت�سديد كامل مبلغ االكتتاب )كما هو حمدد اأعاله( من قبل ال�سخ�س امل�ستحق املكتتب من خالل اجلهة امل�ستلمة.  �
ا�ستالم ال�سخ�س امل�ستحق املكتتب من اجلهة امل�ستلمة اإ�سعار تخ�سي�س يحدد عدد االأ�سهم التي مت تخ�سي�سها له.  �

ويجدر التنويه على اأنه لن يتم تخ�سي�س اأ�سهم لالأ�سخا�س امل�ستحقني يتجاوز عدد االأ�سهم التي طلبوا االكتتاب فيها. 
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فيه.  االكتتاب  اإيداع متح�سالت  يتم  اأولوية«(  –اأ�سهم حقوق  التعاوين  للتاأمني  املتحدة  ال�سعودية  ال�سركة  ي�سمي »ح�ساب  اأمانة  بفتح ح�ساب  االكتتاب  ومدير  ال�سركة  �ستقوم 
�سيتم تخ�سي�س االأ�سهم لكل م�ستثمر بناًء على عدد احلقوق التي مار�سها ب�سكل مكتمل و�سحيح. اأما بالن�سبة مل�ستحقي ك�سور االأ�سهم، ف�سيتم جمع ك�سور االأ�سهم وطرحها على 
املوؤ�س�سات اال�ستثمارية خالل فرتة الطرح املتبقي. و�سوف يتم ت�سديد اإجمايل �سعر طرح االأ�سهم املتبقية لل�سركة، وتوزع باقي متح�سالت بيع االأ�سهم املتبقية وك�سور االأ�سهم 
)مبا يتعدى �سعر الطرح( على م�ستحقيها كاًل ح�سب ما ي�ستحقه يف موعد اأق�ساه يوم اخلمي�س 1436/08/17هـ )املوافق 2015/06/04م(. ويف حال تبقى اأ�سهم بعد ذلك غري 

مكتتب فيها ف�سيقوم متعهد التغطية ب�سراء تلك االأ�سهم اجلديدة املتبقية و�ستخ�س�س له.

ويتوقع االإعالن النهائي عن العدد النهائي لالأ�سهم التي مت تخ�سي�سها لكل �سخ�س م�ستحق دون اأي عموالت اأو ا�ستقطاعات من مدير االكتتاب اأو اجلهات امل�ستلمة وذلك بقيدها 
يف ح�سابات املكتتبني لدى اجلهة امل�ستلمة. ويجب على االأ�سخا�س امل�ستحقني االت�سال بفرع اجلهة امل�ستلمة الذي مت تقدمي طلب االكتتاب من خالله للح�سول على اأية معلومات 

اإ�سافية. و�سوف يتم اإعالن عن نتائج التخ�سي�س يف موعد اأق�ساه يوم االأربعاء 1436/08/09هـ )املوافق 2015/05/27م(.

اأما بالن�سبة مل�ستحقي ك�سور االأ�سهم، ف�سيتم جمع ك�سور االأ�سهم وطرحها على املوؤ�س�سات اال�ستثمارية خالل فرتة الطرح املتبقي. و�سوف توزع متح�سالت بيع هذه االأ�سهم كل 
ح�سب ما ي�ستحقه وذلك يف موعد اأق�ساه يوم اخلمي�س 1436/08/17هـ )املوافق 2015/06/04م(.
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 دفع مبالغ التعويض 2   12

�سيتم دفع مبالغ التعوي�س لالأ�سخا�س امل�ستحقني الذين ال ي�ساركون كليًا اأو جزئيًا يف االكتتاب باأ�سهم حقوق اأولوية )اإن وجدت( يف موعد اأق�ساه يوم اخلمي�س 1436/08/17هـ 
)املوافق 2015/06/04م(.

 أسئلة وأجوبة عن آلية حقوق األولوية الجديدة 2   12

ما هي حقوق األولوية؟

هي اأوراق مالية قابلة للتداول تعطي حلاملها اأحقية االكتتاب يف االأ�سهم اجلديدة املطروحة عند اعتماد زيادة راأ�س املال وهو حق مكت�سب جلميع امل�ساهمني املقيدين يف �سجالت 
ال�سركة نهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية ويعطي كل حق حلامله اأحقية االكتتاب ب�سهم واحد جديد وذلك ب�سعر الطرح.

لمن تمنح حقوق األولوية؟ 

جلميع حملة االأ�سهم املقيدين ب�سجالت ال�سركة يف نهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية.

متى يتم إيداع حقوق األولوية؟ 

يتم اإيداع حقوق االأولوية خالل يومني بعد انعقاد اجلمعية العامة غري العادية لل�سركة و�ستظهر احلقوق يف حمافظ امل�ساهمني املقيدين حتت رمز جديد خا�س بحقوق االأولوية 
ولن ي�سمح بتداول هذه احلقوق اأو االكتتاب فيها اإال عند بداية فرتة التداول واالكتتاب.

كيف يتم إشعار المساهم المقيد بإيداع حقوق األولوية في المحفظة؟

يتم اإ�سعار امل�ساهم املقيد من خالل االإعالن يف موقع تداول.

كم عدد الحقوق التي سيحصل عليها المساهم المقيد؟

عدد احلقوق التي �سيح�سل عليها امل�ساهم املقيد تعتمد على معامل االأحقية التي ميتلكها امل�ساهم املقيد يف نهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية.

ما هو معامل األحقية؟

هو املعامل الذي ميكن امل�ساهم املقيد من معرفة عدد حقوق االأولوية امل�ستحقة له مقابل االأ�سهم التي ميتلكها بتاريخ انعقاد اجلمعية العامة غري العادية على �سبيل املثال: )اإذا 
كان عدد االأ�سهم امل�سدرة ل�سركة 1.000 �سهم ورفعت تلك ال�سركة راأ�سمالها عن طريق طرح 200 �سهم جديد بحيث ارتفعت عدد اأ�سهمها 1.200 �سهم يكون معامل االأحقية 

حينئذ 1 اإلى 5 )�سهم واحد مقابل خم�س اأ�سهم((.

هل سيتم تداول هذه الحقوق وإضافتها لمحافظ المستثمرين بنفس أسهم / رمز أسهم الشركة أو أن هناك مسمى آخر 
لها؟

�سيتم اإيداع حقوق االأولوية ملحافظ امل�ستثمرين حتت رمز جديد بحقوق االأولوية. 

ما هي قيمة الحق عند بداية تداوله؟

�سعر االفتتاح للحق �سيكون الفرق بني �سعر اإغالق �سهم ال�سركة يف اليوم ال�سابق الإدراج احلق و�سعر الطرح على �سبيل املثال: )اإذا كان �سعر اإغالق ال�سهم يف اليوم ال�سابق 35 
ريال �سعودي و�سعر الطرح 10 ريال �سعودي �سيكون �سعر االفتتاح حلقوق االأولوية 35 ناق�س 10 ي�ساوي بذلك خم�سًا وع�سرون ريااًل �سعوديًا(.

هل يستطيع المساهمون المقيدون االكتتاب في أسهم إضافية؟

ي�ستطيع امل�ساهمون املقيدون االكتتاب يف اأ�سهم اإ�سافية من خالل �سراء حقوق جديدة خالل فرتة التداول وميكن االكتتاب باالأ�سهم االإ�سافية اجلديدة املكت�سبة من �سراء حقوق 
جديدة خالل مرحلة االكتتاب الثانية فقط. وعليه، فاإنه يجب على امل�ساهم املقيد الذي يرغب يف االكتتاب يف حقوق االأولوية يف املرحلة االأولى وا�سرتاء حقوق جديدة خالل فرتة 

التداول واالكتتاب باالأ�سهم االإ�سافية اجلديدة يف املرحلة الثانية تقدمي منوذجي اكتتاب منف�سلني. 

كيف تتم عملية االكتتاب؟ 

تتم عملية االكتتاب كما هو معمول به حاليًا عن طريق تقدمي طلبات االكتتاب لدى اأي فرع من فروع اجلهات امل�ستلمة )املذكورة يف ن�سرة االإ�سدار هذه( وخالل فرتتي االكتتاب.
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هل يمكن االكتتاب أكثر من مرة ومن خالل اكثر من بنك مستلم؟

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

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

اأ�سهم حقوق االأولوية تودع يف نف�س املحفظة التي بها اأ�سهم ال�سركة االأ�سلية. فعلى �سبيل املثال، اإذا كان م�ساهم ميلك 1.000 �سهم يف ال�سركة )800 �سهم يف حمفظة )اأ( و200 
�سهم يف حمفظة )ب(( فاإن جمموع احلقوق التي �ستودع )1.000( حق على اعتبار اأن لكل �سهم )1( حق وعليه ف�سيتم اإيداع 800 حق يف حمفظة )اأ( و200 حق يف حمفظة 

)ب(.

في حال االكتتاب من خالل أكثر من جهة مستلمة أين يتم إيداع األسهم الجديدة بعد التخصيص؟

يكون اإيداع االأ�سهم يف املحفظة اال�ستثمارية املذكورة يف طلب االكتتاب االأول.

هل يحق لحملة شهادات األسهم االكتتاب والتداول؟

نعم، يحق حَلَملة �سهادات االأ�سهم االكتتاب، لكنهم لن ي�ستطيعوا التداول اإال بعد اإيداع ال�سهادات يف حمافظ اإلكرتونية عن طريق اجلهات امل�ستلمة اأو مركز االإيداع يف )تداول(، 
واإح�سار الوثائق الالزمة.

إذا تم االكتتاب في األسهم الجديدة وتم بيع الحقوق بعدها ماذا يحدث في هذه الحالة؟

يف حال قام اأحد امل�ساهمني املقيدين باالكتتاب ومن ثم بيع حقوق االأولوية ومل يتم �سراء عدد حقوق اأولوية يعادل عدد احلقوق التي اكتتب فيها قبل نهاية فرتة التداول ف�سيتم 
رف�س طلب االكتتاب كليًا يف حال مت بيع جميع احلقوق اأو جزئيًا مبا يعادل ما مت بيعه من حقوق و�سيتم اإبالغ واإعادة مبلغ االكتتاب املرفو�س عرب اجلهة امل�ستلمة للم�ساهم املقيد.

هل يحق لمن اشترى حقوق إضافية تداولها مرة أخرى؟

نعم يحق له بيعها و�سراء حقوق اأخرى خالل فرتة التداول فقط.

هل باإلمكان بيع جزء من هذه الحقوق؟

نعم باإمكان امل�ستثمر بيع جزء من هذه احلقوق واالكتتاب باجلزء املتبقي. 

هل يمكن االكتتاب خالل عطلة نهاية األسبوع ما بين المرحلتين األولى والثانية؟

ال ميكن ذلك.

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

خالل املرحلة الثانية فقط وبعد اإنهاء فرتة التداول حلقوق االأولوية. 

هل يستطيع الشخص المستحق بيع الحق بعد انقضاء فترة التداول؟ 

ال ميكن ذلك بعد انق�ساء فرتة التداول يتبقى لل�سخ�س امل�ستفيد فقط ممار�سة احلق يف االكتتاب بالزيادة يف راأ�س املال.

ماذا يحدث لحقوق األولوية التي لم يتم بيعها أو ممارسة االكتتاب بها خالل فترة التداول ومرحلتي االكتتاب األولى والثانية؟

تطرح االأ�سهم املتبقية الناجتة عن عدم ممار�سة اأو بيع هذه احلقوق يف فرتة الطرح املتبقي الذي ينظمه مدير االكتتاب بح�سب املعايري التي حتددها ن�سرة االإ�سدار هذه. ميكن 
اأن يخ�سع امل�ستثمر الذي مل يقم ببيع اأو مبمار�سة االكتتاب بحقوق االأولوية للخ�سارة اأو االنخفا�س يف قيمة حمفظته اال�ستثمارية.

هل سيتم إضافة أي رسوم إضافية لعمليات التداول حقوق أولوية؟ 

�سيتم تطبيق نف�س العموالت على عمليات البيع وال�سراء كما هي االأ�سهم ولكن من دون حد اأدنى ملبلغ العمولة.
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 بنود متفرقة  2   12

يك�ن طلب �الكتتاب وكافة �ل�سروط و�الأحكام و�لتعهد�ت ذ�ت �لعلقة ملزمة وملنفعة �أطر�فها وخلفائهم و�ملتنازل منهم ل�ساحلهم ومنفذي �ل��سايا ومديري �ل�سركات و�ل�رثة 
وي�سرتط �أنه فيما عد� ما جرى عليه �لن�ض حتديدً� يف هذه �لن�سرة. ال يتم �لتنازل عن �لطلب �أو عن �أي حق�ق �أو م�سالح �أو �لتز�مات نا�سئة عنه �أو �لتف�ي�ض بها الأي من �الأطر�ف 

امل�سار اإليهم دون احل�سول على موافقة كتابية م�سبقة من الطرف االآخر.

تخ�سع هذه التعليمات والبنود واأي ا�ستالم لنماذج طلب االكتتاب اأو العقود املرتتبة عليها لالأنظمة ال�سارية املفعول يف اململكة وتف�سر وتنفذ وفقًا لها، وقد يتم توزيع ن�سرة االإ�سدار 
هذه باللغتني العربية واالإجنليزية، ويف حال التعار�س بني الن�س العربي والن�س االإجنليزي يتم العمل واالأخذ بالن�س العربي لن�سرة االإ�سدار.

ومع اأن الهيئة قد اعتمدت ن�سرة االإ�سدار هذه فاإنه يجوز لها تعليق هذا الطرح اإذا علمت الهيئة من ال�سركة يف اأي وقت بعد اعتماد هذه الن�سرة وقبل قبول واإدراج االأ�سهم يف 
ال�سوق باأن )1( تغريا مهمًا قد حدث يف اأي من املعلومات االأ�سا�سية الواردة يف هذه الن�سرة اأو اأي من امل�ستندات املطلوب ت�سمينها فيها مبوجب قواعد الت�سجيل واالإدراج، اأو 
)2( باأي م�سائل اإ�سافية كان يجب ت�سمينها يف هذ الن�سرة ويف هاتني احلالتني فاإنه يتعني على ال�سركة اأن تقدم اإلى الهيئة ن�سرة اإ�سدار تكميلية وذلك ح�سب متطلبات قواعد 
الت�سجيل واالإدراج، وعندئذ �سيتم ن�سر ن�سرة االإ�سدار التكميلية واإعالن تواريخ الطرح املرتتبة عليها. كما اأنه من املمكن اأن يتم تعليق هذا الطرح يف حال عدم موافقة اجلمعية 

العامة غري العادية على تفا�سيله. 

 تداول األسهم الجديدة  10   12

�سيبداأ تداول االأ�سهم املطروحة لالكتتاب فور اكتمال جميع االإجراءات املتعلقة بذلك، ويتوقع اأن يكون ذلك بعد تخ�سي�س االأ�سهم اجلديدة وبالتن�سيق مع هيئة ال�سوق املالية 
و�سيتم االإعالن عنه الحقًا.

 السوق المالية السعودية )تداول( 11   12

مت تاأ�سي�س نظام تداول يف عام 2001م كنظام بديل لنظام معلومات االأوراق املالية االإلكرتوين ESIS وبداأ تداول االأ�سهم اإلكرتوين يف اململكة عام 1989م.

يتم التعامل باالأ�سهم عرب نظام “تداول« من خالل اآليه متكاملة تغطي عملية التداول كاملة بدءًا بتنفيذ ال�سفقة وانتهاًء بت�سويتها ويتم التداول كل يوم عمل من اأيام االأ�سبوع 
على فرتة واحدة من ال�ساعة )11( �سباحًا وحتى ال�ساعة )3.30( ع�سرًا من يوم االأحد حتى يوم اخلمي�س من كل اأ�سبوع ويتم خالل هذه الفرتة تنفيذ االأوامر، اأما خارج هذه 
االأوقات في�سمح باإدخال جميع االأوامر وتعديلها واإلغائها من ال�ساعة )10( �سباحًا وحتى ال�ساعة )11( �سباحًا وميكن عمل قيود وا�ستف�سارات جديدة ابتداء من ال�ساعة )10( 

�سباحًا جلل�سة االفتتاح )التي تبداأ من ال�ساعة )11( �سباحًا( وتتغري هذه االأوقات خالل �سهر رم�سان وتعلن من قبل اإدارة تداول.

يعمل نظام تداول على مطابقة االأوامر ح�سب ال�سعر ويتم ا�ستقبال وحتديد اأولوية االأوامر وفقًا لل�سعر وب�سكل عام تنفذ اأوامر ال�سوق اأواًل ومن ثم االأوامر املحددة لل�سعر ويف حال 
اإدخال عدة اأوامر بنف�س ال�سعر يتم تنفيذها اأواًل باأول ح�سب توقيت االإدخال.

يقوم نظام تداول بتوزيع نطاق �سامل من املعلومات عرب قنوات خمتلفة اأبرزها موقع تداول على االإنرتنت والرابط االإلكرتوين ملعلومات تداول الذي يوفر بيانات ال�سوق ب�سكل 
فوري لوكاالت تزويد املعلومات مثل »رويرتز«.

تتم ت�سوية ال�سفقات خالل اليوم، اأي اأن نقل ملكية االأ�سهم تتم مبا�سرة بعد تنفيذ ال�سفقة.

يجب على ال�سركة االإف�ساح عن جميع القرارات واملعلومات املهمة بالن�سبة للم�ستثمرين عرب نظام »تداول« ويتولى نظام تداول م�سوؤولية مراقبة ال�سوق ب�سفته االآلية التي يعمل 
من خاللها ال�سوق، بهدف �سمان عدالة التداول وان�سياب عمليات التداول يف االأ�سهم. 

 التسجيل في سوق األسهم السعودية 12   12

مت تقدمي طلب اإلى هيئة ال�سوق املالية لت�سجيل وقبول اإدراج اأ�سهم حقوق االأولوية يف ال�سوق ومن املتوقع اعتماد الت�سجيل وبدء تداول االأ�سهم اجلديدة يف �سوق االأ�سهم ال�سعودية 
بعد االنتهاء من عملية التخ�سي�س النهائي و�سوف يعلن ذلك يف موقع تداول االإلكرتوين يف حينه وتعترب التواريخ واملواعيد املذكورة يف هذه الن�سرة تواريخ ومواعيد مبدئية فقط، 

وميكن تغيريها اأو متديدها مبوافقة هيئة ال�سوق املالية.

وبالرغم من اأن االأ�سهم احلالية م�سجلة ومدرجة يف ال�سوق املالية »تداول« اإال اأنه ال ميكن التداول يف االأ�سهم اجلديدة اإال بعد اعتماد التخ�سي�س النهائي لالأ�سهم واإيداعها يف 
حمافظ املكتتبني يف تداول ويحظر حظرًا تامًا التداول يف االأ�سهم اجلديدة قبل ذلك.

ويف حالة ن�ساطات التداول املحظورة يتحمل امل�ساهمون املكتتبني الذين يتعاملون يف مثل هذا الن�ساطات امل�سوؤولية الكاملة عنها و�سوف لن تتحمل ال�سركة اأية م�سوؤولية قانونية 
يف هذه احلالة ونتيجة لذلك.

وبالرغم من اأن اأ�سهم ال�سركة القائمة مدرجة يف ال�سوق املالية »تداول« اإال اأنه ال ميكن التداول يف االأ�سهم اجلديدة اإال بعد اعتماد تخ�سي�س االأ�سهم للمكتتبني امل�ستحقني 
ومقدمي العرو�س يف الطرح املتبقي واإيداعها يف ح�سابتهم يف تداول ويحظر حظرًا تامًا التداول يف االأ�سهم اجلديدة قبل اعتماد عملية التخ�سي�س.

يتحمل املكتتبني اأو مقدمو العر�س يف الطرح املكمل الذين يتعاملون يف ن�ساطات التداول املحظورة هذه امل�سوؤولية الكاملة عنها ولن تتحمل ال�سركة اأية م�سوؤولية قانونية يف هذه 
احلالة ونتيجة لذلك.
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 القرارات والموافقات التي ستطرح بموجبها األسهم 13   12

وقد ح�سلت ال�سركة على موافقة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي مبوجب اخلطاب رقم 351000081751 وتاريخ 1435/06/23هـ املوافق 2014/04/23م على زيادة راأ�س 
مالها مببلغ مئتان مليون )200.000.000( ريال �سعودي عن طريق طرح اأ�سهم حقوق االأولوية ولدى اكتمال االكتتاب يف االأ�سهم اجلديدة، �سي�سبح راأ�س املال اأربعمائة مليون 
)400.000.000( ريال �سعودي مق�سمة اإلى اأربعني مليون )40.000.000( �سهم عادي بقيمة ا�سمية قدرها ع�سرة رياالت )10( لل�سهم الواحد. وقد اأو�سى جمل�س اإدارة 
ال�سركة بتاريخ 1435/07/01هـ املوافق 2014/04/30م بزيادة راأ�س املال ملواجهة احتياجاتها برفع املالءة املالية، ووافقت اجلمعية العامة غري العادية املنعقدة بتاريخ االثنني 
1436/07/08هـ )املوافق 2015/04/27م( على تو�سية جمل�س االإدارة بزيادة راأ�س املال على النحو املذكور و�سوف تقت�سر الزيادة على امل�ساهمني امل�ستحقني املقيدين يف نهاية 
تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية. كما متت املوافقة على ن�سرة االإ�سدار هذه وذلك بتاريخ اإعالنها يف موقع تداول يوم 1436/05/11هـ )املوافق 2015/03/02م(.

 التغيير في سعر السهم نتيجة لزيادة رأس المال 14   12

اأن �سعر االإغالق ل�سهم ال�سركة يف يوم اجلمعية العامة غري العادية هو 22.13 ريال �سعودي ومن املتوقع اأن ي�سل اإلى 17.07 ريال �سعودي يف افتتاحية اليوم الذي يليه والتغيري 
ميثل نق�س بن�سبة %22.9.

طريقة احت�ساب �سعر ال�سهم نتيجة لزيادة راأ�س املال كالتايل:

اأواًل: احت�ساب القيمة ال�سوقية لل�سركة عند االإغالق يف يوم اجلمعية العامة غري العادية

عدد االأ�سهم يف نهاية يوم اجلمعية العامة غري العادية x �سعر االإغالق ل�سهم ال�سركة يف يوم اجلمعية العامة غري العادية = القيمة ال�سوقية لل�سركة عند االإغالق يف يوم اجلمعية 
العمومية غري العادية.

ثانياً: احت�ساب �سعر ال�سهم يف افتتاحية اليوم الذي يلي يوم اجلمعية العمومية غري العادية

)القيمة ال�سوقية لل�سركة عند االإغالق يف يوم اجلمعية العامة غري العادية + قيمة االأ�سهم املطروحة( / )عدد االأ�سهم يف نهاية يوم اجلمعية العامة غري العادية + عدد االأ�سهم 
املطروحة لالكتتاب( = �سعر ال�سهم املتوقع يف افتتاحية اليوم الذي يلي يوم اجلمعية العامة غري العادية.
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المستندات المتاحة للمعاينة. 19
�ستتوفر امل�ستندات التالية باللغة العربية لالطالع عليها يف املركز الرئي�سي لل�سركة يف مدينة اخلرب من ال�ساعة الثامنة والن�سف �سباحًا اإلى ال�ساعة اخلام�سة م�ساء )من االأحد 

اإلى اخلمي�س( قبل ثالثة اأ�سابيع من فرتة االكتتاب وخالل تلك الفرتة. 

ال�سجل التجاري لل�سركة.  �
النظام االأ�سا�سي لل�سركة.  �
تو�سية جمل�س االإدارة على زيادة راأ�س املال. �
قرار اجلمعية العامة غري العادية على طرح �سهماأ�سهم حقوق االأولوية. �
موافقة هيئة ال�سوق املالية على طرح اأ�سهم حقوق االأولوية.  �
موافقة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي. �
االتفاقيات اجلوهرية. �
�لعق�د �ل��جب �الإف�ساح عنها مب�جب �لفقرة )ط( من �لق�سم )13( من امللحق الرابع لقواعد الت�سجيل واالإدراج.  �
موافقات خطية من مكاتب مراجعي احل�سابات على االإ�سارة اإليهم وا�ستخدام تقاريرهم �سمن ن�سرة االإ�سدار. �
موافقة خطية من امل�ست�سار املايل على االإ�سارة اإليهم �سمن ن�سرة االإ�سدار كم�ست�سار مايل. �
موافقة خطية من امل�ست�سار القانوين على االإ�سارة اإليهم �سمن ن�سرة االإ�سدار كم�ست�سار قانوين. �
موافقة خطية من م�ست�سار العناية املهنية املالية على االإ�سارة اإليهم وا�ستخدام تقاريرهم �سمن ن�سرة االإ�سدار. �
التقارير امل�سار اإليها يف ن�سرة االإ�سدار والتي تتاح للمعاينة ح�سب متطلبات قواعد الت�سجيل واالإدراج. وت�سمل هذه التقارير تقرير ال�سركة ال�سوي�سرية الإعادة التاأمني  �

)�سوي�س ري( عن قطاع التاأمني يف العامل ل�سنة 2013م.
القوائم املالية املدققة لل�سركة لل�سنوات املنتهية يف 31 دي�سمرب 2011م و2012م و2013م. �
القوائم املالية االأولية لل�سركة للفرتات املنتهية يف 30 �سبتمرب 2013م و30 �سبتمرب 2014م. �
تقرير التقومي لل�سركة. �
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تقرير مراجعي الحسابات. 20

الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني )»والء«(
)شركة مساهمة سعودية(

القوائم المالية األولية الموجزة 
وتقرير فحص مراجعي الحسابات المستقلين

لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر 2014م
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الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني )»والء«(
)شركة مساهمة سعودية(

قائمة المركز المالي األولية 
كما في 30 سبتمبر 2014م 

اي�ضاح

31 دي�ضمرب 302013 �ضبتمرب 2014

)مراجعة()غري مراجعة(

)بالرياالت ال�ضعودية(

موجودات عمليات التاأمني

3183.702.795119.381.611نقد وما يف حكمه

4129.005.50179.108.899�أق�ص�ط ت�أمني و�أر�صدة ت�أمني مدينة

165.472.19857.439.907ح�صة معيدي �لت�أمني من �لأق�ص�ط غري �ملكت�صبة

253.927.145105.122.990ح�صة معيدي �لت�أمني من �ملط�لب�ت حتت �لت�صوية

19.382.65612.050.405تك�ليف �كتت�ب وث�ئق ت�أمني موؤجلة

12.639.66114.288.196م�ص�ريف مدفوعة مقدم� وموجود�ت �أخرى

34.675-�إير�د�ت عمولة م�صتحقة 

4.075.5124.532.680ممتلك�ت ومعد�ت

768.205.468391.959.363جمموع موجودات عمليات التاأمني

موجودات امل�ضاهمني

3105.612.52486.366.117نقد وما يف حكمه

27.231.21126.983.859ود�ئع ق�صرية �لأجل 

756.086.53060.941.698موجود�ت م�لية �أخرى 

3.085.24119.815.072مطلوب من عملي�ت �لت�أمني

-791.636م�ص�ريف مدفوعة مقدم� وموجود�ت �خرى

1.151.695939.190�إير�د�ت عمولة م�صتحقة

820.000.00020.000.000وديعة نظ�مية

213.958.837215.045.936جمموع موجودات امل�ضاهمني

982.164.305607.005.299جمموع املوجودات

)يتبـــع(

ت�صكل �لإي�ص�ح�ت �ملرفقة من 1 �إلى 15 جزء� ل يتجز�أ من هذه �لقو�ئم �مل�لية �لأولية �ملوجزة .
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الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني )»والء«(
)شركة مساهمة سعودية(

قائمة المركز المالي األولية )تتمه(
كما في 30 سبتمبر 2014م

اإي�ضاح

31 دي�ضمرب 302013 �ضبتمرب 2014

)مراجعة()غري مراجعة(

)بالرياالت ال�ضعودية(

مطلوبات عمليات التاأمني:

مطلوبات ناجتة عن عقود التاأمني

305.145.666132.352.853�أق�ص�ط ت�أمني غري مكت�صبة

352.959.073181.437.542مط�لب�ت حتت �لت�صوية

658.104.739313.790.395جمموع املطلوبات الناجتة عن عقود التاأمني

43.972.68029.283.978م�صتحق�ت ومطلوب�ت �أخرى

45.094.74318.361.378�أر�صدة معيدي ت�أمني د�ئنة

11.846.9725.501.830عمولت معيدي ت�أمني غري مكت�صبة

3.085.24119.815.072مطلوب �إلى عملي�ت �مل�ص�همني

3.953.6473.059.264تعوي�ض نه�ية �خلدمة

766.058.022389.811.917جمموع مطلوبات عمليات التاأمني

2.147.4462.147.446ف�ئ�ض عملي�ت �لت�أمني

768.205.468391.959.363جمموع مطلوبات وفائ�ض عمليات التاأمني

مطلوبات وحقوق امل�ضاهمني

مطلوبات امل�ضاهمني

10.189.7218.269.395م�صتحق�ت ومطلوب�ت �أخرى

حقوق امل�ضاهمني

10200.000.000200.000.000ر�أ�ض �مل�ل

)14.481.813()3.094.336(خ�ص�ئر مرت�كمة

6.863.45221.258.354�حتي�طي �لقيمة �لع�دلة 

203.769.116206.776.541جمموع حقوق امل�ضاهمني

213.958.837215.045.936جمموع مطلوبات وحقوق امل�ضاهمني

982.164.305607.005.299جمموع املطلوبات وفائ�ض عمليات التاأمني  وحقوق امل�ضاهمني

ت�صكل �لإي�ص�ح�ت �ملرفقة من 1 �إلى 15 جزء� ل يتجز�أ من هذه �لقو�ئم �مل�لية �لأولية �ملوجزة .
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الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني )»والء«(
)شركة مساهمة سعودية(

قائمة عمليات التأمين األولية
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر 2014م

اإي�ضاح

للثالثة اأ�ضهر
املنتهية يف

30 �ضبتمرب 2014
)غري مراجعة(

للثالثة اأ�ضهر
املنتهية يف

30 �ضبتمرب 2013
)غري مراجعة(

للت�ضعة اأ�ضهر
املنتهية يف

30 �ضبتمرب 2014
)غري مراجعة(

للت�ضعة اأ�ضهر
املنتهية يف

30 �ضبتمرب 2013
)غري مراجعة(

)بالرياالت ال�ضعودية()بالرياالت ال�ضعودية(

�لإير�د�ت

190.746.328109.749.993547.458.681276.700.248�إجم�يل �أق�ص�ط �لت�أمني �ملكتتبة 5 و 6

)137.146.249()297.293.632()71.130.294()125.746.928(�أق�ص�ط �إع�دة �لت�أمني �مل�صندة

6 64.999.40038.619.699250.165.049139.553.999�ص�يف �أق�ص�ط �لت�أمني �ملكتتبة   

)26.020.938()64.760.522(7.640.089360.466�لتغري�ت يف �أق�ص�ط �لت�أمني غري �ملكت�صبة، �ص�يف

6 72.639.48938.980.165185.404.527113.533.061�ص�يف �أق�ص�ط �لت�أمني �ملكت�صبة  

6 4.995.88911.656.47113.386.31918.499.762عمولت �إع�دة �لت�أمني   

6 151.85117.221430.40676.458�إير�د�ت �كتت�ب �أخرى   

77.787.22950.653.857199.221.252132.109.281جمموع االإيرادات

تكاليف وم�ضاريف االكتتاب

53.048.39822.405.668154.734.79381.935.676�إجم�يل �ملط�لب�ت �ملدفوعة                     

)14.620.988()25.992.502()6.041.647()4.734.232(ح�صة معيدي �لت�أمني من �ملط�لب�ت �ملدفوعة                                     

48.314.16616.364.021128.742.29167.314.688�ص�يف �ملط�لب�ت �ملدفوعة  

3.806.3536.614.04122.717.3769.585.721�لتغري�ت يف �ملط�لب�ت حتت �لت�صوية، �ص�يف  

52.120.51922.978.062151.459.66776.900.409�ص�يف �ملط�لب�ت �ملتكبدة                          6

8.522.0155.320.65023.520.68513.747.068تك�ليف �كتت�ب وث�ئق �لت�أمني

2.738.3981.519.6877.131.7774.814.453م�ص�ريف ف�ئ�ض �خل�ص�رة 

3.325.597958.9818.225.7662.800.024م�ص�ريف �أخرى

66.706.52930.777.380190.337.89598.261.954جمموع تكاليف وم�ضاريف االكتتاب

11.080.70019.876.4778.883.35733.847.327�ضايف اإيرادات االكتتاب                     

م�ضاريف ت�ضغيلية اخرى ، بال�ضايف

)23.086.606()21.809.078()7.698.262()5.471.650(رو�تب ت�صغيلية و�إد�رية

)10.559.380()13.628.516()4.545.344()4.272.867(م�ص�ريف �إد�رية وعمومية

103.05212.610287.291-�إير�د�ت عمولة من ود�ئع بنكية

)33.358.695()35.424.984()12.140.554()9.744.517(جمموع م�ضاريف الت�ضغيل االأخرى، بال�ضايف

488.632)26.541.627(1.336.1837.735.923�ضايف الفائ�ض )العجز( من عمليات التاأمني

)439.769(26.541.627)6.962.331()1.336.183(عجز )ف�ئ�ض( عملي�ت �لت�أمني حمول �لى عملي�ت �مل�ص�همني

�ضايف نتائج عمليات التاأمني بعد تخ�ضي�ض

48.863-773.592-     �مل�ص�همني

ت�صكل �لإي�ص�ح�ت �ملرفقة من 1 �إلى 15 جزء� ل يتجز�أ من هذه �لقو�ئم �مل�لية �لأولية �ملوجزة .
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الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني )»والء«(
)شركة مساهمة سعودية(

قائمة عمليات المساهمين األولية
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر 2014م

اإي�ضاح

للثالثة اأ�ضهر
املنتهية يف

30 �ضبتمرب 2014
)غري مراجعة(

للثالثة اأ�ضهر
املنتهية يف

30 �ضبتمرب 2013
)غري مراجعة(

للت�ضعة اأ�ضهر
املنتهية يف

30 �ضبتمرب 2014
)غري مراجعة(

للت�ضعة اأ�ضهر
املنتهية يف

30 �ضبتمرب 2013
)غري مراجعة(

)بالرياالت ال�ضعودية()بالرياالت ال�ضعودية(

�ص�يف �لف�ئ�ض )�لعجز( �ملحول  من عملي�ت 
�لت�أمني

1.336.1836.962.331)26.541.627(439.769

63.135128.223429.380233.360�إير�د�ت عمولة من ود�ئع بنكية

�إير�د�ت عمولة من ��صتثم�ر�ت حمتفظ به� لت�ريخ 
�ل�صتحق�ق

47.12647.126141.376141.376

توزيع�ت �رب�ح وتغري�ت �لقيمة �لع�دلة �ملحققة من 
��صتثم�ر�ت  مت�حة للبيع

40.773.684497.13442.098.34812.904.229

)1.588.500()2.302.503()450.000()501.732(م�ص�ريف عمومية و�إد�رية 

41.718.3967.184.81413.824.97412.130.234�ضايف دخل امل�ضاهمني للفرتة

ربح ال�ضهم االأ�ضا�ضي 

102.090.360.690.61     واملخف�ض لل�ضهم الواحد

20.000.00020.000.00020.000.00020.000.000املتو�ضط املرجح لعدد االأ�ضهم القائمة

ت�صكل �لإي�ص�ح�ت �ملرفقة من 1 �إلى 15 جزء� ل يتجز�أ من هذه �لقو�ئم �مل�لية �لأولية �ملوجزة .
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الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني )»والء«(
)شركة مساهمة سعودية(

قائمة الدخل الشامل للمساهمين األولية
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر 2014م

اإي�ضاح

للثالثة اأ�ضهر
املنتهية يف

30 �ضبتمرب 2014
)غري مراجعة(

للثالثة اأ�ضهر
املنتهية يف

30 �ضبتمرب 2013
)غري مراجعة(

للت�ضعة اأ�ضهر
املنتهية يف

30 �ضبتمرب 2014
)غري مراجعة(

للت�ضعة اأ�ضهر
املنتهية يف

30 �ضبتمرب 2013
)غري مراجعة(

)بالرياالت ال�ضعودية()بالرياالت ال�ضعودية(

41.718.3967.184.81413.824.97412.130.234�ص�يف دخل �مل�ص�همني للفرتة

تغري�ت �لقيمة �لع�دلة غري �ملحققة من  
��صتثم�ر�ت مت�حة للبيع 

)22.236.720(6.549.648)14.394.902(16.451.214

)2.250.000()2.437.497()750.000()812.499(خم�ص�ض زك�ة و�صريبة دخل

26.331.448)3.007.425(18.669.17712.984.462اإجمايل الدخل ال�ضامل للفرتة

ربح )خ�ضارة( ال�ضهم االأ�ضا�ضي  واملخف�ض 
لل�ضهم الواحد

100.930.65)0.15(1.32

20.000.00020.000.00020.000.00020.000.000املتو�ضط املرجح لعدد االأ�ضهم القائمة

ت�صكل �لإي�ص�ح�ت �ملرفقة من 1 �إلى 15 جزء� ل يتجز�أ من هذه �لقو�ئم �مل�لية �لأولية �ملوجزة .
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الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني )“والء”(
)شركة مساهمة سعودية(

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين األولية 
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2014م

اخل�ضائر املرتاكمةراأ�ض املال
   احتياطي 

   املجمـوع  القيمة العادلة

)بالرياالت ال�ضعودية(

11.265.390175.137.195)36.128.195(200.000.000الر�ضيد يف 1 يناير 2013 )مراجعة(

12.130.234-12.130.234-�ص�يف دخل �مل�ص�همني للفرتة

تغري�ت �لقيمة �لع�دلة غري �ملحققة من   ��صتثم�ر�ت 
مت�حة للبيع ، �ص�يف

--16.451.21416.451.214

)2.250.000(-)2.250.000(-خم�ص�ض زك�ة و�صريبة دخل

27.716.604201.468.643)26.247.961(200.000.000الر�ضيد يف 30 �ضبتمرب 2013 )غري مراجعة(

21.258.354206.776.541)14.481.813(200.000.000الر�ضيد يف 1 يناير 2014 )مراجعة(

13.824.974-13.824.974-�ص�يف دخل �مل�ص�همني للفرتة

تغري�ت �لقيمة �لع�دلة غري �ملحققة من 

  ��صتثم�ر�ت مت�حة للبيع ، �ص�يف

--)14.394.902()14.394.902(

)2.437.497(-)2.437.497(-خم�ص�ض زك�ة و�صريبة �لدخل

6.863.452203.769.116)3.094.336(200.000.000الر�ضيد يف 30 �ضبتمرب 2014 )غري مراجعة(

ت�صكل �لإي�ص�ح�ت �ملرفقة من 1 �إلى 15 جزء� ل يتجز�أ من هذه �لقو�ئم �مل�لية �لأولية �ملوجزة .
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الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني )»والء«(
)شركة مساهمة سعودية(

قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين األولية 
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2014م

للت�ضعة اأ�ضهر
املنتهية يف

30 �ضبتمرب 2014
)غري مراجعة(

للت�ضعة اأ�ضهر
املنتهية يف

30 �ضبتمرب 2013
)غري مراجعة(

)بالرياالت ال�ضعودية(

التدفقات النقدية من عمليات الت�ضغيل

488.632)26.541.627(�ص�يف )�لعجز( / �لف�ئ�ض من عملي�ت �لت�مني

�لتعديالت على:

1.184.5211.013.832   �ل�صتهالك

894.383782.098   تعوي�ض نه�ية �خلدمة، ب�ل�ص�يف

)24.462.723(2.284.562

�لتغري�ت يف �ملوجود�ت و�ملطلوب�ت �لت�صغيلية :

)29.467.256()49.896.602(   �أق�ص�ط ت�أمني و�أر�صدة ت�أمني مدينة

)38.555.805()108.032.291(   ح�صة معيدي �لت�أمني من �لأق�ص�ط غري �ملكت�صبة

)45.430.751()148.804.155(   ح�صة معيدي �لت�أمني من �ملط�لب�ت حتت �لت�صوية

)3.429.689()7.332.251(   تك�ليف �كتت�ب وث�ئق ت�أمني موؤجلة

)1.115.355(-   مطلوب من �صركة زميلة

)139.428(1.648.535   م�ص�ريف مدفوعة مقدم� وموجود�ت �أخرى

)145.509(34.675   �إير�د�ت عمولة م�صتحقة

172.792.81364.576.743   �أق�ص�ط ت�أمني غري مكت�صبة

171.521.53155.016.472   مط�لب�ت حتت �لت�صوية

)256.533(14.688.702   م�صتحق�ت ومطلوب�ت �أخرى

26.733.3653.587.674   �ر�صدة معيدي ت�أمني د�ئنة

6.345.1422.323.215   عمولت معيدي ت�أمني غري مكت�صبة

55.236.7419.248.340�ضايف النقد من عمليات الت�ضغيل 

التدفقات النقدية من عمليات اال�ضتثمار

)2.140.827()727.353(�صر�ء ممتلك�ت ومعد�ت

التدفقات النقدية من عمليات التمويل

9.811.79610.542.078�ملطلوب من عملي�ت �مل�ص�همني

64.321.18417.649.591�ضايف الزيادة يف النقد وما يف حكمه

119.381.61181.786.405�لنقد وم� يف حكمه يف بد�ية �لفرتة

183.702.79599.435.996النقد وما يف حكمه يف نهاية الفرتة

ت�صكل �لإي�ص�ح�ت �ملرفقة من 1 �إلى 15 جزء� ل يتجز�أ من هذه �لقو�ئم �مل�لية �لأولية �ملوجزة .
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الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني )»والء«(
)شركة مساهمة سعودية(

قائمة التدفقات النقدية لعمليات المساهمين األولية
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2014م

للت�ضعة اأ�ضهر
املنتهية يف

30 �ضبتمرب 2014
)غري مراجعة(

للت�ضعة اأ�ضهر
املنتهية يف

30 �ضبتمرب 2013
)غري مراجعة(

)بالرياالت ال�ضعودية(

التدفقات النقدية من عمليات الت�ضغيل

13.824.97412.130.234�ص�يف دخل �لفرتة

تعديالت على:

)233.360()570.756(�إير�د�ت عمولة

)12.904.229()42.098.348(توزيع�ت �رب�ح و�لتغري�ت يف �لقيمة �لع�دلة �ملحققة  من �ل�صتثم�ر�ت �ملت�حة للبيع

)28.844.130()1.007.355(

�لتغري�ت يف �ملوجود�ت و�ملطلوب�ت �ل�صتغيلية :

-)791.636(م�ص�ريف مدفوعة مقدم� وموجود�ت �خرى

)10.981.847(16.729.831�ملطلوب من عملي�ت �لت�أمني

219.413)517.171(م�ص�ريف م�صتحقة ومطلوب�ت �أخرى

)11.769.789()13.423.106(�ضايف النقد امل�ضتخدم يف العمليات 

)2.192.282(-زك�ة مدفوعة

)13.962.071()13.423.106(�ضايف النقد امل�ضتخدم يف عمليات الت�ضغيل

التدفقات النقدية من عمليات اال�ضتثمار

)384.976()247.352(ود�ئع ق�صرية �لأجل 

)992.905()9.539.734(�حلركة يف موجود�ت م�لية �أخرى ،  �ص�يف

42.456.599395.591�ير�د�ت عمولة وتوزيع�ت �رب�ح م�صتلمة وتغري�ت �لقيمة �لع�دلة �ملحققة

)982.290(32.669.513�ضايف النقد من )امل�ضتخدم يف( عمليات اال�ضتثمار

)14.944.361(19.246.407�ضايف التغري يف النقد وما يف حكمه

86.366.11760.000.000�لنقد وم� يف حكمه يف بد�ية �لفرتة

105.612.52445.055.639النقد وما يف حكمه يف نهاية الفرتة 

مع�ملة غري نقدية: 

 2.250.000)2.437.497(خم�ص�ض زك�ة و�صريبة دخل

16.451.214)14.394.902(تغري�ت �لقيمة �لع�دلة غري �ملحققة من �ل�صتثم�ر�ت �ملت�حة للبيع ،  �ص�يف

ت�صكل �لإي�ص�ح�ت �ملرفقة من 1 �إلى 15 جزء� ل يتجز�أ من هذه �لقو�ئم �مل�لية �لأولية �ملوجزة .
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الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني )»والء«(
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
لفترة التسعة أشهر المنتهيه في 30 سبتمبر 2014م

1- عـــام
�إن �ل�صركة �ل�صعودية �ملتحدة للت�أمني �لتع�وين )»ولء«( )»�ل�صركة«( هي �صركة م�ص�همة �صعودية ت�أ�ص�صت يف مدينة �خلرب ب�ململكة �لعربية �ل�صعودية وت�أ�ص�صت بت�ريخ 19 جم�دى 

�لآخرة 1428هـ �ملو�فق 4 يوليو 2007م مبوجب �صجل جت�ري رقم 2051034982.

�إن ن�ص�ط �ل�صركة �لرئي�صي هو �لقي�م مبز�ولة �أعم�ل �لت�أمني �لتع�وين وكل م� يتعلق بهذه �لأعم�ل وفق� لنظ�م مر�قبة �صرك�ت �لت�أمني �لتع�وين )»�لق�نون«( ولئحته �لتنفيذية يف 
�ململكة �لعربية �ل�صعودية. ح�صلت �ل�صركة على �لرتخي�ض رقم )ت. م. ن 2008/16( ملم�ر�صة �أعم�ل �لت�أمني �لع�م و�ل�صحي وعملي�ت �إع�دة �لت�أمني من موؤ�ص�صة �لنقد �لعربي 

�ل�صعودي )�ص�م�( بت�ريخ 28 جم�دى �لآخرة 1429هـ �ملو�فق 2 يوليو 2008م.

2- ملخص السياسات المحاسبية الهامة

2-1 أسس إعداد القوائم المالية األولية الموجزة 

مت �عد�د �لقو�ئم �مل�لية �لأولية �ملوجزة  لفرتتي �لثالثة �أ�صهر و�لت�صعة �أ�صهر �ملنتهيتني يف 30 �صبتمرب 2014 وفق� ملعي�ر �ملحــ��صبة �لــدويل رقـــم )34( �خل��ض ب�لتق�رير �مل�لية 
�لأولية. وعليه، ف�إن هذه �لقو�ئم �مل�لية �لأولية �ملوجزة لي�ض �لغر�ض منه� �ن تتفق مع �ملب�دئ �ملح��صبية �ملتع�رف عليه� يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية، �أي وفق� ملعي�ر �لتق�رير �مل�لية 

.)SOCPA( لأولية �ل�ص�در عن �لهيئة �ل�صعودية للمح��صبني �لق�نونيني�

تت�صمن �لقو�ئم �مل�لية �لأولية �ملوجزة �ملرفقة جميع �ملع�مالت �لتي تت�ألف ب�صكل رئي�صي من �ملب�لغ �ملتكررة و�لتي تعترب �صرورية وفق� لإد�رة �ل�صركة ليتم عر�ض ق�ئمة �ملركز 
�مل�يل ونت�ئج �لعملي�ت و�لتدفق�ت �لنقدية ب�صورة ع�دلة. 

مت �عد�د �لقو�ئم �مل�لية �لأولية �ملوجزة وفق� ملبد�أ �لتكلفة �لت�ريخية، فيم� عد� بع�ض �ل�صتثم�ر�ت �ملت�حة للبيع �لتي يتم قي��صه� ب�لقيمة �لع�دلة مت عر�صه� ب�لـريـ�ل �ل�صعودي 
�لذي هو �أي�ص� �لعملة �لوظيفية لل�صركة وعملة عر�ض هذه �لقو�ئم �مل�لية �لأولية �ملوجزة .

على   ، �لت�أمني  �أنظمة  لو�ئح  وبح�صب  �أنه  كم�   . �مل�ص�همني  وعملي�ت  �لت�أمني  �أن�صطة  لكل من  م�صتقله  ب�صجالت  �لحتف�ظ  �ل�صعودية  �لعربية  �ململكة  �لت�أمني يف  �نظمة  تتطلب 
�مل�ص�همني ب�ل�صركة ��صتالم 90٪ من �لف�ئ�ض �ل�صنوي من عملي�ت �لت�أمني وعلى ح�ملي وث�ئق �لت�أمني ��صتالم ن�صبة 10٪ �أو يتم خ�صم هذه �لن�صبة من �أق�ص�طهم للفرتة �لت�لية.
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الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني )»والء«(
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمه(
لفترة التسعة أشهر المنتهيه في 30 سبتمبر 2014م

2- ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

2-2 السياسات المحاسبية

�إن �ل�صي��ص�ت �ملح��صبية �مل�صتخدمة يف �إعد�د هذه �لقو�ئم �مل�لية �لأولية �ملوجزة تتفق مع تلك �مل�صتخدمة يف �إعد�د �لقو�ئم �مل�لية �ملر�جعة �ل�صنوية لل�صنة �ملنتهية يف 31 دي�صمرب 
2013، ب��صتثن�ء تطبيق �لتعديالت على �ملع�يري �حل�لية �ملذكورة �أدن�ه و�لتي مل توؤثر ت�أثرًي� م�لًي� جوهرًي� على �لقو�ئم �مل�لية �لأولية �ملوجزة  لل�صركة، لذ� ينبغي قر�ءة هذه 

�لقو�ئم �مل�لية �لأولية �ملوجزة  مقرتنة ب�لقو�ئم �مل�لية �ملر�جعة عن �ل�صنة �ملنتهية يف 31 دي�صمرب 2013.

الو�ضفاملعيار 

�لقو�ئم �مل�لية �ملوحدةتعديالت على مع�يري �لتق�رير �مل�لية �لدولية رقم 10

�لإف�ص�ح عن �حل�ص�ض يف من�ص�آت �أخرىتعديالت على مع�يري �لتق�رير �مل�لية �لدولية رقم 12

�لقو�ئم �مل�لية �ملنف�صلةتعديالت على معي�ر �ملح��صبة �لدويل رقم 27

�لأدو�ت �مل�لية - �لعر�ضتعديالت على معي�ر �ملح��صبة �لدويل رقم 32

�نخف��ض قيمة �ملوجود�تتعديالت على معي�ر �ملح��صبة �لدويل رقم 36

�لأدو�ت �مل�لية: �لعرت�ف و�لقي��ضتعديالت على معي�ر �ملح��صبة �لدويل رقم 39

�لر�صومتف�صري جلنة تف�صري�ت �ملع�يري �لدولية للتق�رير �مل�لية رقم 21

قررت �إد�رة �ل�صركة عدم �لتطبيق �ملبكر للمع�يري و�لتف�صري�ت �جلديدة و�ملعدلة �ل�ص�درة �لت�لية و�لتي �صي�صبح معمول به� على �لفرت�ت �لتي تبد�أ يف 1 �أكتوبر 2014 �أو بعد 
ذلك �لت�ريخ :

الو�ضفاملعيار

تكلفة من�فع �ملوظفنيتعديالت على معي�ر �ملح��صبة �لدويل رقم 19

�لدو�ت �مل�لية – حم��صبة �لتحوطتعديالت على معي�ر �لتق�رير �مل�لية �لدولية رقم 9

�لدو�ت �مل�ليةمعي�ر �لتق�رير �مل�لية �لدولية رقم 9

�لتح�صين�ت �ل�صنوية لع�م 2012

�لتح�صين�ت �ل�صنوية لع�م 2013
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الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني )»والء«(
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمه(
لفترة التسعة أشهر المنتهيه في 30 سبتمبر 2014م

2- ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

2-3 استخدام التقديرات في إعداد القوائم المالية 

توؤثر على مب�لغ �ملوجود�ت  �لتق�رير �مل�لية �لدولية ��صتخد�م بع�ض �لتقدير�ت و�لفرت��ص�ت �ملح��صبية �له�مة �لتي  �إعد�د �لقو�ئم �مل�لية �لأولية �ملوجزة وفق� ملع�يري  يتطلب 
و�ملطلوب�ت �مل�صرح عنه� و�لإف�ص�ح عن �ملوجود�ت و�ملطلوب�ت �ملحتملة بت�ريخ �لقو�ئم �مل�لية �لأولية ومب�لغ �لإير�د�ت و�مل�ص�ريف �مل�صرح به� خالل فرتة �لقو�ئم �مل�لية �لأولية، 
كم� يتطلب من �لإد�رة و�صع �حك�م وتقدير�ت يف عملية تطبيق �ل�صي��ص�ت �ملح��صبية لل�صركة. وقد يكون للتغري�ت يف �لفرت��ص�ت ت�أثري� جوهري� على �لقو�ئم �مل�لية �لأولية 
�ملوجزة يف �لفرتة �لتي تتغري فيه� �لفرت��ص�ت . وتعتقد �لإد�رة �أن �لفرت��ص�ت �لأ�ص��صية مالئمة و�أن �لقو�ئم �مل�لية لل�صركة ُتظهر ب�صورة ع�دلة ، من ك�فة �لنو�حي �جلوهرية، 

�ملركز �مل�يل ونت�ئج �لعملي�ت.

3- النقد وما في حكمه

 عمليات التأمين

30 �ضبتمرب 2014
)غري مراجعة(

31 دي�ضمرب 2013
)مراجعة(

)بالرياالت ال�ضعودية(

67.00067.000نقد يف �ل�صندوق

183.635.79533.419.629نقد لدى �لبنوك

85.894.982-ود�ئع لجل

183.702.795119.381.611

عمليات المساهمين 

30 �ضبتمرب 2014
)غري مراجعة(

31 دي�ضمرب 2013
)مراجعة(

)بالرياالت ال�ضعودية(

105.612.52486.366.117نقد لدى �لبنوك

يتم �إيد�ع �حل�ص�ب�ت �لبنكية �جل�رية و�لود�ئع لأجل لدى موؤ�ص�ص�ت م�لية ذ�ت ت�صنيف �إئتم�ين ��صتثم�ري. 

كم� يف 31 دي�صمرب 2013 مت ربط �لود�ئع لأجل مع بنوك حملية لفرت�ت ��صتحق�ق تقل عن ثالثة �أ�صهر من ت�ريخ �لربط وكذلك تخ�صع جميع �لود�ئع �لق�صرية �لأجل ملتو�صط 
�صعر عمولة يبلغ 0.80٪ �لى 1.1٪ �صنوًي� .
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الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني )»والء«(
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة  )تتمة(
لفترة التسعة أشهر المنتهيه في 30 سبتمبر 2014م

4- أقساط تأمين وأرصدة تأمين مدينة

30 �ضبتمرب 2014
)غري مراجعة(

31 دي�ضمرب 2013
)مراجعة(

)بالرياالت ال�ضعودية(

141.572.51291.589.538�أق�ص�ط ت�أمني مدينة 

2.893.8781.563.971�أر�صدة ت�أمني و�إع�دة ت�أمني مدينة

)14.044.610()15.460.889(خم�ص�ض ديون م�صكوك يف حت�صيله� 

129.005.50179.108.899

5- المعامالت مع الجهات ذات العالقة 
فيم� يلي �ملع�مالت �له�مة �لتي متت مع �جله�ت ذ�ت �لعالقة ومب�لغه� �لتقريبية خالل �لفرتة :

30 �ضبتمرب 2014
)غري مراجعة(

30 �ضبتمرب 2013
)غري مراجعة(

)بالرياالت ال�ضعودية(

2.098.5151.619.609�إجم�يل �لأق�ص�ط �مل�صتلمة من �أع�ص�ء جمل�ض �لإد�رة  وجه�ت ذ�ت عالقة خ��صة بهم

12.8068.545�إجم�يل �لأق�ص�ط �مل�صتلمة من موظفي �لإد�رة �لعلي�

3.622.9353.413.940تعوي�ض موظفي �لإد�رة �لعلي� – �ملن�فع �خرى

105.625336.669مبلغ م�صتلم ني�بة عن �صركة زميلة

3.0251.452.024مبلغ حممل على �صركة زميلة

تتكون �لأر�صدة �ملطلوبة من )�إلى( جه�ت ذ�ت عالقة مم� يلي:

30 �ضبتمرب 2014
)غري مراجعة(

31 دي�ضمرب 2013
)مراجعة(

)بالرياالت ال�ضعودية(

945.659125.767�أق�ص�ط ت�أمني مدينة من موظفي �لإد�رة �لعلي� و�ملدر�ء وجه�ت ذ�ت عالقة    خ��صة بهم

911.144567.763مط�لب�ت د�ئنة �إلى �أع�ص�ء جمل�ض �لإد�رة وجه�ت ذ�ت    عالقة / �صركة زميلة
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الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني )»والء«(
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إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة  )تتمة(
لفترة التسعة أشهر المنتهيه في 30 سبتمبر 2014م

6- المعلومات القطاعية 
مت�صي� مع طريقة �إعد�د �لتق�رير �لد�خلية لل�صركة، �عتمدت �لإد�رة قط�ع �لأعم�ل ب�لن�صبة لن�ص�ط�ت �ل�صركة وموجود�ته� ومطلوب�ته� كم� هو مبني �أدن�ه . 

ل تت�صمن �لنت�ئج �لقط�عية �لرو�تب �لت�صغيلية و�لإد�رية و�مل�ص�ريف �لإد�رية و�لعمومية .

�إن �ملوجود�ت �لقط�عية ل تت�صمن �لنقد وم� يف حكمه و�لود�ئع لأجل و�ل�صتثم�ر�ت و�أق�ص�ط �لت�أمني �ملدينة وذمم �أر�صدة �لت�أمني �ملدينة و�ملدفوع�ت �ملقدمة و�ملوجود�ت �لأخرى 
و�ملمتلك�ت و�ملعد�ت .

�إلى عملي�ت �مل�ص�همني وتعوي�ض نه�ية  �أر�صدة معيدي �لت�أمني �لد�ئنة و�مل�صتحق�ت و�ملطلوب�ت �لأخرى و�ملطلوب  �إن �ملطلوب�ت �لقط�عية ل تت�صمن �حل�ص�ب�ت �لد�ئنة وذمم 
اخلدمة .

القطاعات التشغيلية 

لفرتة الثالثة اأ�ضهر املنتهية يف   
  30 �ضبتمرب 2014 )غري مراجعة(

  املجموع   اأخرىتاأمني هند�ضي تاأمني ممتلكات  تاأمني مركبات  تاأمني طبي

)بالرياالت ال�ضعودية(

11.002.39438.518.734103.300.42219.907.31418.017.464190.746.328�إجم�يل �أق�ص�ط �لت�أمني �ملكتتبة

11.002.39438.510.5631.307.6552.420.88211.757.90664.999.400�ص�يف �أق�ص�ط �لت�أمني �ملكتتبة

12.709.28150.678.664926.1311.395.4336.929.98072.639.489�ص�يف �لإق�ص�ط �ملكت�صبة

70.8762.801.0751.891.205232.7334.995.889-عمولت �إع�دة �لت�أمني

132.5401.3551.78516.171151.851-�ير�د�ت �كتت�ب �خرى

)52.120.519()5.376.183()75.056()3.269.525()36.338.371()7.061.384(�ص�يف �ملط�لب�ت �ملتكبدة

)14.586.010()1.342.730()875.685()1.271.353()8.967.637()2.128.605(م�ص�ريف �كتت�ب �أخرى

)9.744.517(م�ص�ريف �إد�رية وعمومية �أخرى )غري موزعة(

1.336.183�ضايف الفائ�ض من عمليات التامني
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)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة  )تتمة(
لفترة التسعة أشهر المنتهيه في 30 سبتمبر 2014م

6- المعلومات القطاعية )تتمه(

لفرتة الت�ضعة اأ�ضهر املنتهية يف 
 30 �ضبتمرب 2014 )غري مراجعة(

  املجموع   اأخرىتاأمني هند�ضي تاأمني ممتلكات  تاأمني مركبات  تاأمني طبي

)بالرياالت ال�ضعودية(

36.326.844176.998.510182.387.859106.793.55044.951.918547.458.681�إجم�يل �أق�ص�ط �لت�أمني �ملكتتبة

36.326.844175.641.9195.697.1055.285.27827.213.903250.165.049�ص�يف �أق�ص�ط �لت�أمني �ملكتتبة

36.037.046120.358.2055.284.2413.460.33120.264.704185.404.527�ص�يف �لإق�ص�ط �ملكت�صبة

200.2657.841.7634.614.115730.17613.386.319-عمولت �إع�دة �لت�أمني

362.2759.2455.75053.136430.406-�ير�د�ت �كتت�ب �خرى

)151.459.667()10.644.558()2.246.142()4.391.901()112.031.364()22.145.702(�ص�يف �ملط�لب�ت �ملتكبدة

)38.878.228()4.020.003()2.309.031()4.753.211()21.645.373()6.150.610(م�ص�ريف �كتت�ب �أخرى

م�ص�ريف عمومية و�إد�رية �أخرى

  )غري موزعة(

)35.437.594(

)26.554.237(العجز من عمليات التاأمني

12.610�إير�د�ت عمولة من ود�ئع بنكية

)26.541.627(�ضايف العجز من عمليات التامني

كما يف 30 �ضبتمرب 2014 
   )غري مراجعة(

  املجموع   اأخرىتاأمني هند�ضي تاأمني ممتلكات  تاأمني مركبات  تاأمني طبي

)بالرياالت ال�ضعودية(

موجودات عمليات التاأمني

ح�صة معيدي �لت�أمني من 

355.26992.539.64757.277.57715.299.705165.472.198-    �لأق�ص�ط غري �ملكت�صبة 

ح�صة معيدي �لت�أمني 

421.6707.159.664195.986.82044.262.3256.096.666253.927.145    من �ملط�لب�ت حتت �لت�صوية

5.075.5058.219.2131.878.5891.811.3422.398.00719.382.656تك�ليف �كتت�ب وث�ئق ت�أمني موؤجلة

329.423.469موجود�ت غري موزعة 

768.205.468جمموع املوجودات

مطلوبات عمليات التاأمني

24.610.05597.101.67894.057.10759.937.41129.439.415305.145.666�أق�ص�ط ت�أمني غري مكت�صبة

12.302.71171.716.514203.038.38646.938.37318.963.089352.959.073مط�لب�ت حتت �لت�صوية

219.99871.0665.405.5995.477.873672.43611.846.972عمولت �إع�دة ت�أمني غري مكت�صبة

98.253.757مطلوب�ت غري موزعة

768.205.468جمموع املطلوبات والفائ�ض
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)شركة مساهمة سعودية(
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لفترة التسعة أشهر المنتهيه في 30 سبتمبر 2014م

6- المعلومات القطاعية )تتمه(

لفرتة الثالثة اأ�ضهر املنتهية يف
  30 �ضبتمرب 2013 )غري مراجعة(

املجموعاأخرىتاأمني هند�ضيتاأمني ممتلكاتتاأمني مركباتتاأمني طبي

)بالرياالت ال�ضعودية(

10.450.54013.640.08465.293.4096.412.05813.953.902109.749.993�إجم�يل �أق�ص�ط �لت�أمني �ملكتتبة

10.450.54013.619.0291.601.202837.22512.111.70338.619.699�ص�يف �أق�ص�ط �لت�أمني �ملكتتبة

9.319.84520.899.8431.294.580627.2806.838.61738.980.165�ص�يف �لإق�ص�ط �ملكت�صبة

8.042.94052.7642.164.9111.327.62668.23011.656.471عمولت �إع�دة �لت�أمني

6.8991.4229157.98517.221-�إير�د�ت �كتت�ب �أخرى

)22.978.062()4.552.776()560.997()981.819()12.193.944()4.688.526(�ص�يف �ملط�لب�ت �ملتكبدة

)7.799.318()1.375.237()652.948()1.059.785()3.221.850()1.489.498(م�ص�ريف �كتت�ب �أخرى

م�ص�ريف �إد�رية وعمومية �أخرى 

  )غري موزعة(

)12.243.606(

7.632.871

الفائ�ض من عمليات التاأمني

103.052�إير�د�ت عمولة من ود�ئع بنكية

7.735.923�ضايف الفائ�ض من عمليات التامني

لفرتة الت�ضعة اأ�ضهر املنتهية يف
  30 �ضبتمرب 2013 )غري مراجعة(

املجموعاأخرىتاأمني هند�ضيتاأمني ممتلكاتتاأمني مركباتتاأمني طبي

)بالرياالت ال�ضعودية(

30.415.30575.165.696116.835.30920.357.56233.926.376276.700.248�إجم�يل �أق�ص�ط �لت�أمني �ملكتتبة

30.415.30574.163.0784.015.9651.328.34429.631.307139.553.999�ص�يف �أق�ص�ط �لت�أمني �ملكتتبة

30.986.04558.162.6442.702.3632.418.09519.263.914113.533.061�ص�يف �لإق�ص�ط �ملكت�صبة

8.655.812146.7666.162.9473.393.204141.03318.499.762عمولت �إع�دة �لت�أمني

34.9898.4653.40529.59976.458-�إير�د�ت �كتت�ب �أخرى

)76.900.409()11.323.474(968.871)2.245.190()45.459.861()18.840.755(�ص�يف �ملط�لب�ت �ملتكبدة

)21.361.545()5.660.227()1.763.579()2.759.630()7.730.183()3.447.926(م�ص�ريف �كتت�ب �أخرى

م�ص�ريف �إد�رية وعمومية �أخرى

  )غري موزعة(

)33.645.986(

201.341

الفائ�ض من عمليات التاأمني

287.291�إير�د�ت عمولة من ود�ئع بنكية

488.632�ضايف الفائ�ض من عمليات التامني
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الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني )»والء«(
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة  )تتمة(
لفترة التسعة أشهر المنتهيه في 30 سبتمبر 2014م

6- المعلومات القطاعية )تتمة(

كما يف 31 دي�ضمرب 2013 )مراجعة(
موجودات عمليات التاأمني

  املجموع   اأخرىتاأمني هند�ضي تاأمني ممتلكات  تاأمني مركبات  تاأمني طبي

)بالرياالت ال�ضعودية(

37.607.3959.112.59110.719.92157.439.907--ح�صة معيدي �لت�أمني من �لأق�ص�ط غري �ملكت�صبة 

1.254.506775.86660.642.84838.806.4303.643.340105.122.990ح�صة معيدي �لت�أمني من �ملط�لب�ت حتت �لت�صوية

4.940.0663.394.6921.308.141956.8611.450.64512.050.405تك�ليف �كتت�ب وث�ئق ت�أمني موؤجلة

217.346.061موجود�ت غري موزعة 

391.959.363جمموع املوجودات

مطلوبات عمليات التاأمني

24.320.25741.462.69438.712.0299.947.47817.910.395132.352.853�أق�ص�ط ت�أمني غري مكت�صبة

11.714.32148.611.13965.870.24342.264.34612.977.493181.437.542مط�لب�ت حتت �لت�صوية

3.145.6441.770.772365.4165.501.830-219.998عمولت �إع�دة ت�أمني غري مكت�صبة

72.667.138مطلوب�ت غري موزعة

391.959.363جمموع املطلوبات

القطاعات الجغرافية

�إع�دة �لت�أمني �لو�قعة خ�رج �ململكة �لعربية  �إن جميع موجود�ت ومطلوب�ت �ل�صركة �له�مة تقع يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية، ب��صتثن�ء جزء �صئيل من موجود�ت / مطلوب�ت 
�ل�صعودية .

7-  الموجودات المالية األخرى
�إن �ملوجود�ت �مل�لية �لخرى لل�صركة ت�صنف ك�لت�يل:

30 �ضبتمرب 2014
)غري مراجعة(

31 دي�ضمرب 2013
)مراجعة(

)بالرياالت ال�ضعودية(

6.500.0006.500.000حمتفظ به� لت�ريخ �ل�صتحق�ق

49.586.53053.941.698مت�حة للبيع

500.000-قرو�ض وح�ص�ب�ت مدينة

56.086.53060.941.698
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الوديعة النظامية  -8
متثل �لوديعة �لنظ�مية 10٪ من ر�أ�ض �مل�ل �ملدفوع و�ملحتفظ به وفق� لنظ�م مر�قبة �صرك�ت �لت�أمني �لتع�وين يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية ول ميكن �صحب هذه �لوديعة �لنظ�مية 

بدون مو�فقة موؤ�ص�صة �لنقد �لعربي �ل�صعودي )�ص�م�(.

احتياطي نظامي  -9
مبوجب ق�نون مر�قبة على �صرك�ت �لت�أمني �لتع�وين ، يجب على �ل�صركة �أن حتول م� ل يقل عن 20٪ من �لربح �ل�صنوي  �إلى �لحتي�طي �لنظ�مي حتى يع�دل هذ� �لحتي�طي 

100٪ من ر�أ�ض م�ل �ل�صركة. مل يتم مثل هذ� حتويل خالل �ل�صنة ب�صبب �خل�ص�ئر �ملرت�كمة يف نه�ية �لفرتة.

رأس المال  -10
�إن ر�أ�ض م�ل �ل�صركة �مل�صرح به و�ملدفوع هو 200 مليون ريـ�ل �صعودي يتكون من 20 مليون �صهم مببلغ 10 ريـ�ل �صعودي لكل �صهم.

بت�ريخ 23 �أبريل 2014 )�ملو�فق 23 جم�دى �لث�ين 1435هـ(، ��صتلمت �ل�صركة مو�فقة موؤ�ص�صة �لنقد �لعربي �ل�صعودي )�ص�م�( لزي�دة �أ�صهمه� �لع�دية مببلغ 200 مليون ريـ�ل 
�صعودي عن طريق �إ�صد�ر �أ�صهم �أولوية للم�ص�همني �حل�ليني. تقوم �ل�صركة ح�ليً� بعملية �حل�صول على مو�فقة �ل�صوق �مل�لية )�لهيئة( بعد تقدمي �ملعلوم�ت و�مل�صتند�ت �لتي 
حددته�. نتيجة لإ�صد�ر �أ�صهم �أولوية، �صوف يزد�د ر�أ�ض م�ل �ل�صركة �إلى 400 مليون ريـ�ل �صعودي يتكون من 40 مليون ريـ�ل �صعودي بقيمة 10 ريـ�ل �صعودي لكل �صهم لالأ�صهم 

�ل�ص�درة و�ملدفوعة ب�لك�مل.

ربح )خسارة( السهم  -11
يتم �حت�ص�ب ربح )خ�ص�رة( �ل�صهم �لأ�ص��صية و�ملخف�صة من عملي�ت �مل�ص�همني بق�صمة �ص�يف �لدخل )�خل�ص�رة( للفرتة على �ملتو�صط �ملرجح لعدد �لأ�صهم �لع�دية �لق�ئمة 

خالل �لفرتة.

القيمة العادلة لألدوات المالية  -12
�لقيمة �لع�دلة هو �ل�صعر �لذي �صوف ي�صتلم لبيع �حد �ملوجود�ت �و �صيتم دفعه لتحويل مطلوب�ت لتنظيم مع�ملة بني �مل�ص�ركني يف �ل�صوق يف ت�ريخ �لقي��ض )�أي �صعر �خلروج(. 

تتكون �ملوجود�ت �مل�لية لل�صركة من �لنقد وم� يف حكمه وموجود�ت م�لية �خرى وموجود�ت �خرى و�ملطلوب�ت �مل�لية تتكون من ذمم د�ئنة وم�صتحق�ت ومطلوب�ت �خرى.

�إن �لقيمة �لع�دلة لالأدو�ت �مل�لية �ملعرتف به� لي�صت خمتلفة ب�صكل جوهري عن قيمته� �لدفرتية �ملدرجة يف �لقو�ئم �مل�لية �لأولية �ملوجزة.
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الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني )»والء«(
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة  )تتمة(
لفترة التسعة أشهر المنتهيه في 30 سبتمبر 2014م

القيمة العادلة لألدوات المالية )تتمه(  -12
حتديد �لقيمة �لع�دلة و�لت�صل�صل �لهرمي للقيمة �لع�دلة

ت�صتخدم �ل�صركة �لت�صل�صل �لت�يل للتحديد و�لف�ص�ح عن �لقيمة �لع�دلة لالأدو�ت �مل�لية:

�مل�صتوى 1: �لأ�صع�ر �ملتد�ولة يف �لأ�صو�ق �لن�صطة لنف�ض �لأد�ة )�ي دون تعديل �و �إع�دة ت�صعري(

�مل�صتوى 2: �لأ�صع�ر �ملتد�ولة يف �لأ�صو�ق �لن�صطة ملوجود�ت ومطلوب�ت مم�ثلة �أو �أ�ص�ليب تقييم �أخرى �لتي ت�صتند جميع �ملدخالت �له�مة له� على بي�ن�ت �ل�صوق �مللحوظة.

�مل�صتوى 3: طريقة �لتقييم �لتي ل تعتمد �ي من مدخالته� �له�مة على بي�ن�ت �ل�صوق �مللحوظة.

يبني �جلدول �أدن�ه �ملوجود�ت �مل�لية �ملقومة ب�لقيمة �لع�دلة كم� يف 30 �صبتمرب 2014 و 31 دي�صمرب 2013 على �أ�ص��ض �لت�صل�صل �لهرمي للقيمة:

كم� يف 30 �صبتمرب 2014 )غري مر�جعة(

املجموعامل�ضتوى 3امل�ضتوى 2امل�ضتوى 1

)بالرياالت ال�ضعوديه(

االدوات املالية

حمتفظ بها لتاريخ اال�ضتحقاق

6.500.000-6.500.000-�أدو�ت دين

ا�ضتثمارات متاحة للبيع

2.723.07849.586.530-46.863.452�أدو�ت ملكية

46.863.4526.500.0002.723.07856.086.530املجموع

كم� يف 31 دي�صمرب 2013 )مر�جعة(

املجموعامل�ضتوى 3امل�ضتوى 2امل�ضتوى 1

)بالرياالت ال�ضعوديه(

االدوات املالية

حمتفظ بها لتاريخ اال�ضتحقاق

6.500.00-6.500.000-�أدو�ت دين

ا�ضتثمارات متاحة للبيع

2.723.07853.941.698-51.218.620�أدو�ت ملكية

دفعات وقرو�ض

500.000500.000--قر�ض

51.218.6206.500.0003.223.07860.941.698املجموع
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الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني )»والء«(
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة  )تتمة(
لفترة التسعة أشهر المنتهيه في 30 سبتمبر 2014م

القيمة العادلة لألدوات المالية )تتمه(  -12
يتم �لعرت�ف ب�لأدو�ت �مل�لية ب�لقيمة �لع�دلة على �أ�ص��ض متكرر، حتدد �ل�صركة م� �إذ� ك�ن �لتحويل قد وقع بني �مل�صتوي�ت يف �لت�صل�صل �لهرمي من خالل �إع�دة تقييم �لت�صنيف 

)��صتن�د� �لى �أدنى م�صتوى �ملدخالت �لتي هي جوهرية يف �لقي��ض ب�لقيمة �لع�دلة ككل( يف نه�ية كل فرتة م�لية.

خالل فرتة �لت�صعة �أ�صهر �ملنتهية يف 30 �صبتمرب 2014، مل تكن هن�ك حتويالت بني �مل�صتوى 1 و �مل�صتوى 2 يف مق�يي�ض �لقيمة �لع�دلة، ولي�صت هن�ك حتويالت �لى �و من �مل�صتوى 
3 ملق�يي�ض �لقيمة �لع�دلة.

التزامات محتملة   -13
كم� هو �حل�ل ب�لن�صبة لغ�لبية �صرك�ت �لت�أمني، تق�م دع�وى على �ل�صركة خالل دورة �أعم�له� �لع�دية. وبن�ءً� على ن�صيحة �مل�صت�ص�رين �لق�نونيني �مل�صتقلني ، تعتقد �د�رة �ل�صركة 

ب�أن �ملح�صلة �لنه�ئية لهذه �لق�ص�ي� لن يكون له� �أثر جوهري على دخل �ل�صركة �أو و�صعه� �مل�يل .

نتائج الفترة األولية  -14
�ن نت�ئج �ل�صركة للفرتة �لولية لي�صت موؤ�صر� على �لنت�ئج �لفعلية لأعم�ل �ل�صنة �لنظ�مية ك�ملة.

15- اعتماد القوائم المالية األولية الموجزة 
مت �عتم�د �لقو�ئم �مل�لية �لأولية �ملوجزة من قبل جمل�ض �لإد�رة بت�ريخ 21 �أكتوبر 2014.
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الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني )“والء”(
)شركة مساهمة سعودية(

القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات المستقلين
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013
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الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني )“والء”(
)شركة مساهمة سعودية(

قائمة المركز المالي
كما في 31 ديسمبر 2013

اي�ضاح
20132012

)بالرياالت ال�ضعودية(

موجودات عمليات التاأمني

4119.381.61181.786.405نقد وما يف حكمه

579.108.89962.065.879�أق�ص�ط ت�أمني و�أر�صدة ت�أمني مدينة

1157.439.90744.284.121ح�صة معيدي �لت�أمني من �لأق�ص�ط غري �ملكت�صبة

12105.122.99046.153.014ح�صة معيدي �لت�أمني من �ملط�لب�ت حتت �لت�صوية

12.050.4059.720.768تك�ليف �كتت�ب وث�ئق ت�أمني موؤجلة

614.288.1966.450.438م�ص�ريف مدفوعة مقدم� وموجود�ت �أخرى

34.67577.903�إير�د�ت عمولة م�صتحقة 

74.532.6803.207.792ممتلك�ت ومعد�ت

391.959.363253.746.320جمموع موجودات عمليات التاأمني

موجودات امل�ضاهمني

486.366.11760.000.000نقد وما يف حكمه

826.983.85926.475.994ود�ئع ق�صرية �لأجل 

960.941.69864.800.506موجود�ت م�لية �أخرى 

19.815.07210.420.017مطلوب من عملي�ت �لت�أمني

939.1901.167.878�إير�د�ت عمولة م�صتحقة

1020.000.00020.000.000وديعة نظ�مية

215.045.936182.864.395جمموع موجودات امل�ضاهمني

607.005.299436.610.715جمموع املوجودات

)يتبـــع(

ت�صكل �لي�ص�ح�ت �ملرفقة من 1 �لى 27 جزء� ل يتجز�أ من هذه �لقو�ئم �مل�لية
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الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني )“والء”(
)شركة مساهمة سعودية(

قائمة المركز المالي ) تتمه (
كما في 31 ديسمبر 2013

اإي�ضاح
20132012

)بالرياالت ال�ضعودية(

مطلوبات عمليات التاأمني:

مطلوبات ناجتة عن عقود التاأمني

11132.352.85391.115.733�أق�ص�ط ت�أمني غري مكت�صبة

12181.437.542107.273.881مط�لب�ت حتت �لت�صوية

313.790.395198.389.614جمموع املطلوبات الناجتة عن عقود التاأمني

1329.283.97827.238.932م�ص�ريف م�صتحقة �لدفع ومطلوب�ت �أخرى

18.361.3788.197.770�أر�صدة معيدي ت�أمني د�ئنة

145.501.8305.198.133عمولت معيدي ت�أمني غري مكت�صبة

19.815.07210.420.017مطلوب �إلى عملي�ت �مل�ص�همني

153.059.2642.180.634تعوي�ض نه�ية �خلدمة

389.811.917251.625.100جمموع مطلوبات عمليات التاأمني

2.147.4462.121.220ف�ئ�ض عملي�ت �لت�أمني

391.959.363253.746.320جمموع مطلوبات وفائ�ض عمليات التاأمني

مطلوبات وحقوق امل�ضاهمني

مطلوبات امل�ضاهمني

138.269.3957.727.200م�ص�ريف م�صتحقة ومطلوب�ت �أخرى

حقوق امل�ضاهمني

16200.000.000200.000.000ر�أ�ض �مل�ل

)36.128.195()14.481.813(خ�ص�ئر مرت�كمة

21.258.35411.265.390�حتي�طي �لقيمة �لع�دلة 

206.776.541175.137.195جمموع حقوق امل�ضاهمني

215.045.936182.864.395جمموع مطلوبات وحقوق امل�ضاهمني

607.005.299436.610.715جمموع املطلوبات وفائ�ض عمليات التاأمني  وحقوق امل�ضاهمني

ت�صكل �لي�ص�ح�ت �ملرفقة من 1 �لى 27 جزء� ل يتجز�أ من هذه �لقو�ئم �مل�لية
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الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني )“والء”(
)شركة مساهمة سعودية(

قائمة عمليات التأمين
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

اي�ضاح
31 دي�ضمرب 312012 دي�ضمرب 2013

)بالرياالت ال�ضعودية(

االإيرادات

19347.190.906234.092.747�إجم�يل �أق�ص�ط �لت�أمني �ملكتتبة

)75.468.993()153.798.417(19�أق�ص�ط �إع�دة �لت�أمني �مل�صندة

193.392.489158.623.754�ص�يف �أق�ص�ط �لت�أمني �ملكتتبة

19.237.866)28.081.334(11�لتغري�ت يف �أق�ص�ط �لت�أمني غري �ملكت�صبة

11165.311.155177.861.620�ص�يف �أق�ص�ط �لت�أمني �ملكت�صبة

1421.223.13510.452.804عمولت �إع�دة �لت�أمني

96.153164.353�إير�د�ت �كتت�ب �أخرى

186.630.443188.478.777جمموع �لإير�د�ت

تكاليف وم�ضاريف االكتتاب

12117.449.436121.739.998�إجم�يل �ملط�لب�ت �ملدفوعة

)31.784.985()22.239.744(12ح�صة معيدي �لت�أمني من �ملط�لب�ت �ملدفوعة

95.209.69289.955.013�ص�يف �ملط�لب�ت �ملدفوعة

1215.193.68511.391.196�لتغري�ت يف �ملط�لب�ت حتت �لت�صوية

12110.403.377101.346.209�ص�يف �ملط�لب�ت �ملتكبدة

20.593.37823.155.762تك�ليف �كتت�ب وث�ئق �لت�أمني

6.724.4985.642.298م�ص�ريف ف�ئ�ض �خل�ص�رة 

3.947.3305.103.054م�ص�ريف �كتت�ب �أخرى

141.668.583135.247.323جمموع تكاليف وم�ضاريف االكتتاب

44.961.86053.231.454�ضايف اإيرادات االكتتاب 

م�ضاريف ت�ضغيلية اخرى، بال�ضايف

)25.109.963()30.834.065(رو�تب ت�صغيلية و�إد�رية

)13.761.496()14.266.654(20م�ص�ريف عمومية و�إد�رية

401.117838.900�إير�د�ت عمولة ود�ئع بنكية

)38.032.559()44.699.602(جمموع امل�ضاريف الت�ضغيلية االأخرى، بال�ضايف

262.25815.198.895�ضايف الفائ�ض من عمليات التاأمني

)13.679.006()236.032(ف�ئ�ض عملي�ت �لت�أمني حمول �لى عملي�ت �مل�ص�همني

26.2261.519.889�ضايف ناجت عمليات التاأمني بعد تخ�ضي�ض الفائ�ض

ت�صكل �لي�ص�ح�ت �ملرفقة من 1 �لى 27 جزء� ل يتجز�أ من هذه �لقو�ئم �مل�لية
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الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني )“والء”(
)شركة مساهمة سعودية(

قائمة دخل المساهمين
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

اي�ضاح
20132012

)بالرياالت ال�ضعودية(

236.03213.679.006�ص�يف �لف�ئ�ض �ملحول من عملي�ت �لت�أمني

605.027678.404�ير�د�ت عمولت من ود�ئع بنكية

188.500188.500�ير�د�ت عمولت من ��صتثم�ر�ت حمتفظ به� لت�ريخ �ل�صتحق�ق

25.655.3237.212.038�لرب�ح �ملحققة من ��صتثم�ر�ت مت�حة للبيع

)2.998.088()2.038.500(20م�ص�ريف عمومية و�إد�رية 

24.646.38218.759.860�ضايف ربح ال�ضنة 

241.230.94ربح ال�ضهم اال�ضا�ضي واملخف�ض لل�ضهم الواحد

20.000.00020.000.000املتو�ضط املرجح لعدد اال�ضهم القائمة

ت�صكل �لي�ص�ح�ت �ملرفقة من 1 �لى 27 جزء� ل يتجز�أ من هذه �لقو�ئم �مل�لية
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الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني )“والء”(
)شركة مساهمة سعودية(

قائمة دخل المساهمين الشاملة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

اي�ضاح
20132012

)بالرياالت ال�ضعودية(

24.646.38218.759.860�ص�يف دخل �مل�ص�همني لل�صنة 

9.992.9644.641.746تغري�ت �لقيمة �لع�دلة غري �ملحققة من ��صتثم�ر�ت مت�حة للبيع 

)2.750.000()3.000.000(21خم�ص�ض زك�ة و�صريبة دخل

31.639.34620.651.606اجمايل الربح ال�ضامل لل�ضنة

241.581.03ربح ال�ضهم اال�ضا�ضي واملخف�ض لل�ضهم الواحد 

20.000.00020.000.000املتو�ضط املرجح لعدد االأ�ضهم القائمة

ت�صكل �لي�ص�ح�ت �ملرفقة من 1 �لى 27 جزء� ل يتجز�أ من هذه �لقو�ئم �مل�لية
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الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني )“والء”(
)شركة مساهمة سعودية(

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

اخل�ضائر املرتاكمةراأ�ض املال
احتياطي

املجمـوعالقيمة العادلة

)بالرياالت ال�ضعودية(

6.623.644154.485.589)52.138.055(200.000.000�لر�صيد يف 1 يناير 2012

18.759.860-18.759.860-�ص�يف �لدخل لل�صنة

تغري�ت �لقيمة �لع�دلة غري �ملحققة من

  ��صتثم�ر�ت مت�حة للبيع، ب�ل�ص�يف

--4.641.7464.641.746

)2.750.000(-)2.750.000(-خم�ص�ض زك�ة و�صريبة دخل

11.265.390175.137.195)36.128.195(200.000.000الر�ضيد يف 31 دي�ضمرب 2012

11.265.390175.137.195)36.128.195(200.000.000�لر�صيد يف 1 يناير 2013

24.646.382-24.646.382-�ص�يف �لدخل لل�صنة

تغري�ت �لقيمة �لع�دلة غري �ملحققة من 

  ��صتثم�ر�ت مت�حة للبيع، ب�ل�ص�يف

--9.992.9649.992.964

)3.000.000(-)3.000.000(-خم�ص�ض زك�ة و�صريبة �لدخل

21.258.354206.776.541)14.481.813(200.000.000الر�ضيد يف 31 دي�ضمرب 2013

ت�صكل �لي�ص�ح�ت �ملرفقة من 1 �لى 27 جزء� ل يتجز�أ من هذه �لقو�ئم �مل�لية
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الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني )“والء”(
)شركة مساهمة سعودية(

قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

اي�ضاح
20132012

)بالرياالت ال�ضعودية(

التدفقات النقدية من عمليات الت�ضغيل

262.25815.198.895�ص�يف �لف�ئ�ض من عملي�ت �لت�مني

�لتعديالت على:

71.396.0661.244.224   �ل�صتهالك

)4.388(-   �لربح من ��صتبع�د ممتلك�ت ومعد�ت

878.630689.751   مك�ف�أة نه�ية �خلدمة، ب�ل�ص�يف

2.536.95417.128.482

�لتغري�ت يف �ملوجود�ت و�ملطلوب�ت �لت�صغيلية:

)4.805.968()17.043.020(   �أق�ص�ط و�أر�صدة ت�أمني مدينة

30.608.981)13.155.786(   ح�صة معيدي �لت�أمني من �لأق�ص�ط غري �ملكت�صبة

)792.452()58.969.976(   ح�صة معيدي �لت�أمني من �ملط�لب�ت حتت �لت�صوية

4.038.427)2.329.637(   تك�ليف �كتت�ب وث�ئق ت�أمني موؤجلة

)1.569.834()7.837.758(   م�ص�ريف مدفوعة مقدم� وموجود�ت �أخرى

43.22834.061   �إير�د�ت عمولة م�صتحقة

)46.687.302(41.237.120   �أق�ص�ط ت�أمني غري مكت�صبة

74.163.66112.183.648   مط�لب�ت حتت �لت�صوية

303.697337.398   عمولت معيدي ت�أمني غري مكت�صبة

)44.252.735(10.163.608   �ر�صدة معيدي ت�أمني د�ئنة

2.045.0464.048.866   م�ص�ريف م�صتحقة �لدفع ومطلوب�ت �أخرى

)29.728.428(31.157.137�ضايف النقد الناجت من )امل�ضتخدم يف( عمليات الت�ضغيل 

التدفقات النقدية من عمليات اال�ضتثمار

)2.144.199()2.720.954(7�صر�ء ممتلك�ت ومعد�ت

11.300-�ملتح�صل من ��صتبع�د ممتلك�ت ومعد�ت

)2.132.899()2.720.954(�ضايف النقد امل�ضتخدم يف عمليات اال�ضتثمار

التدفقات النقدية من عمليات التمويل

)24.067.910(9.159.023�ملطلوب �لى عملي�ت �مل�ص�همني

)24.067.910(9.159.023�ضايف النقد الناجت من )امل�ضتخدم يف( عمليات التمويل

)55.929.237(37.595.206�ضايف التغري يف النقد وما يف حكمه

81.786.405137.715.642�لنقد وم� يف حكمه يف بد�ية �ل�صنة

4119.381.61181.786.405النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�ضنة

ت�صكل �لي�ص�ح�ت �ملرفقة من 1 �لى 27 جزء� ل يتجز�أ من هذه �لقو�ئم �مل�لية
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الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني )“والء”(
)شركة مساهمة سعودية(

قائمة التدفقات النقدية لعمليات المساهمين
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

اي�ضاح
20132012

)بالرياالت ال�ضعودية(

التدفقات النقدية من عمليات الت�ضغيل

24.646.38218.759.860�ص�يف دخل �ل�صنة

تعديالت على:

)678.404()605.027(   �إير�د�ت عمولة

)7.212.038()25.655.323(   �لتغري�ت يف �لقيمة �لع�دلة �ملحققة على �ل�صتثم�ر�ت �ملت�حة للبيع

)1.613.968(10.869.418

�لتغري�ت يف �ملوجود�ت و�ملطلوب�ت �لت�صغيلية:

10.388.904)9.395.055(   �ملطلوب من عملي�ت �لت�أمني

1.672.809)265.523(   م�ص�ريف م�صتحقة ومطلوب�ت �أخرى

22.931.131)11.274.546(النقد )امل�ضتخدم يف( الناجت من عمليات الت�ضغيل

)1.446.178()2.192.282(21زك�ة مدفوعة

21.484.953)13.466.828(�ضايف النقد )امل�ضتخدم يف( الناجت من عمليات الت�ضغيل

التدفقات النقدية من عمليات اال�ضتثمار

13.524.006)507.865(ود�ئع ق�صرية �لأجل 

)1.550.000(39.507.095�حلركة يف موجود�ت م�لية �أخرى ،  ب�ل�ص�يف

833.715268.466�إير�د�ت عمولة م�صتلمة

39.832.94512.242.472�ضايف النقد الناجت من عمليات اال�ضتثمار

26.366.11733.727.425�ضايف التغري يف النقد وما يف حكمه

460.000.00026.272.575�لنقد وم� يف حكمه يف بد�ية �ل�صنة

86.366.11760.000.000النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�ضنة

مع�مالت غري نقدية: 

 4.641.746 99.992.964ربح غري حمقق من ��صتثم�ر�ت مت�حة للبيع

ت�صكل �لي�ص�ح�ت �ملرفقة من 1 �لى 27 جزء� ل يتجز�أ من هذه �لقو�ئم �مل�لية
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الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني )“والء”(
)شركة مساهمة سعودية(

ايضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

عـــام   -1
�إن �ل�صركة �ل�صعودية �ملتحدة للت�أمني �لتع�وين )»ولء«( )»�ل�صركة«( هي �صركة م�ص�همة �صعودية ت�أ�ص�صت يف مدينة �خلرب ب�ململكة �لعربية �ل�صعودية و�صجلت حتت رقم �ل�صجـل 

�لتج�ري رقم 2051034982 بت�ريخ 19 جم�دى �لآخرة 1428هـ، �ملو�فق 4 يوليو 2007م.

�أعم�ل �لت�أمني �لتع�وين وكل م� يتعلق بهذه �لأعم�ل وذلك وفق� لنظ�م مر�قبة �صرك�ت �لت�أمني �لتع�وين )»�لق�نون«( ولو�ئحه  �ن ن�ص�ط �ل�صركة �لرئي�صي هو �لقي�م مبز�ولة 
�لتنفيذية يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية .  ح�صلت �ل�صركة على �لرتخي�ض رقم )ت.م.ن 2008/16( من موؤ�ص�صة �لنقد �لعربي �ل�صعودي )»�ص�م�«( ملز�ولة �أعم�ل �لت�أمني �لع�م 

و�ل�صحي و�إع�دة �لت�أمني بت�ريخ 28 جم�دى �لآخرة 1429هـ )�ملو�فق 2 يوليو 2008م( . 

2-  ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة
�ن �هم �ل�صي��ص�ت �ملح��صبية �ملطبقة يف �إعد�د هذه �لقو�ئم �مل�لية هي كم� يلي :

أسس إعداد القوائم المالية    1-2

مت �عد�د هذه �لقو�ئم �مل�لية وفقً� ملبد�أ �لتكلفة �لت�ريخية �ملتفق ملبد�أ �ل�صتحق�ق ، فيم� عد� �ل�صتثم�ر�ت �ملت�حة للبيع و�لتي يتم قي��صه� ب�لقيمة �لع�دلة و�لتي مت عر�صه� يف 
ق�ئمة �ملركز �مل�يل للعملي�ت �لت�أمني ودخل �مل�ص�همني �ل�ص�مل وكذلك وفق� للمع�يري �لدولية للتق�رير �مل�لية .  وعليه ، ف�إن هذه �لقو�ئم �مل�لية مل يتم �عد�ده� وعر�صه� مب� يتفق 

. )”SOCPA«( مع �ملع�يري �ملح��صبية �ملتع�رف عليه� يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية ،  �أي وفقً� للمع�يري �ل�ص�درة عن �لهيئة �ل�صعودية للمح��صبني �لق�نونيني

وفقً� لنظ�م �صرك�ت �لت�أمني �لتع�وين، حتتفظ �ل�صركة بح�ص�ب�ت م�صتقلة لكل من عملي�ت �لت�أمني وعملي�ت �مل�ص�همني ،  وتقوم ب�عد�د �لقو�ئم �مل�لية بن�ء على ذلك وحتتفظ 
�لن�ص�طني يف  �أي من هذين  �لى  �ملن�صوبة بو�صوح  �لت�أمني وعملي�ت �مل�ص�همني. وتقيد �لير�د�ت و�مل�ص�ريف  �ملتعلقة بعملي�ت  �لفعلية وملكية جميع �لأ�صول  �ل�صركة ب�حلي�زة 

�حل�ص�ب�ت ذ�ت �لعالقة. وتقوم �إد�رة �ل�صركة وجمل�ض �إد�رته� بتحديد �لأ�ص��ض �لذي يتم بن�ء عليه توزيع �مل�ص�ريف من �لعملي�ت �مل�صرتكة. 

وفقً� للنظ�م �لأ�ص��صي لل�صركة، يوزع �لف�ئ�ض �لن��صئ عن عملي�ت �لت�أمني على �لنحو �لت�يل :

٪ 90 �ملحول �إلى عملي�ت �مل�ص�همني   

٪ 10 �ملحول �إلى �لف�ئ�ض �ملرت�كم لعملي�ت �لت�أمني  

 ٪ 100        



166

الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني )“والء”(
)شركة مساهمة سعودية(

ايضاحات حول القوائم المالية )تتمه(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(   -2

معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسير المعايير الدولية للتقارير المالية والتعديالت   2-2
عليها 

�إن �ل�صي��ص�ت �ملح��صبية �ملتبعة يف �إعد�د �لقو�ئم �مل�لية تتفق مع تلك �لتي �تبعت يف �إعد�د �لقو�ئم �مل�لية لل�صنو�ت �مل�لية �ل�ص�بقة ب��صتثن�ء �ملع�يري و�لتف�صري�ت �جلديدة و�ملعدلة 
و�ملذكور �دن�ه و�لتي تبنته� �ل�صركة يف �إعد�د هذه �لقو�ئم �مل�لية للفرت�ت �إبتد�ء من �و بعد 1 يناير 2013 ولكن مل يكن له� �أثر م�يل جوهري على �لقو�ئم �مل�لية لل�صركة .

تعديل معي�ر �ملح��صبة �لدويل رقم 1، ‘ عر�ض �لقو�ئم �مل�لية ‘ ، بخ�صو�ض عر�ض بنود �لدخل �ل�ص�مل �لخرى ، ي�صري �بتد�ءً� �عتب�ر� من 1 يوليو2012  �لتغيري  �
�ع�دة  �ملمكن  �لتي من  �لبنود  يتم �ظه�ر  . حيث  �ل�ص�مل �لخرى  �لدخل  بنود  �لظ�هرة يف  �لبنود  �لتعديالت هو تغري طريقة وجتميع  �لن�جم عن هذه  �لرئي�صي 

ت�صنيفه� يف �مل�صتقبل �إلى �لأرب�ح و�خل�ص�ئر )تعديالت �إع�دة �لت�صنيف( .  �لتعديالت مل حتدد �لبنود �لظ�هرة يف بنود �لدخل �ل�ص�مل �لخرى  .
تعديل معي�ر �ملح��صبة �لدويل رقم 19، “ من�فع �ملوظفني “ ، ي�صري �عتب�ر� من 1 يناير 2013 . هذه �لتعديالت تلغي “ منه�ج �ملمر “ وتعمل على �حت�ص�ب تك�ليف  �

�لتمويل على �أ�ص��ض �ص�يف �لتمويل .
تعديل �ملعي�ر �لدويل للتق�رير �مل�لية  7، »�لأدو�ت �مل�لية: �لإف�ص�ح�ت » ، تق��ض �ملوجود�ت و�ملطلوب�ت �مل�لية، ي�صري �عتب�ر� من  1 يناير 2013 . �
تعديل �ملعي�ر �لدويل للتق�رير �مل�لية  1، › تبني للمرة �لولى‹ ، �لقرو�ض �حلكومية ، ي�صري �عتب�ر� من 1 يناير 2013 . يتن�ول هذ� �لتعديل كيف ميكن متبني �ملعي�ر  �

�لدويل للتق�رير �مل�لية للمرة �لولى �أن ي�صجل �لقر�ض �حلكومي مبعدل ف�ئدة �أقل من �ل�صوق عند تطبيق �ملعي�ر �لدويل للتق�رير �مل�لية . كم� ي�صتثنى من �لتطبيق 
ب�أثر رجعي من �ملع�يري �لدولية، �لتي تن�ض على �إعف�ء متبني �ملعي�ر �لدويل للتق�رير �مل�لية للمرة �لولى بنف�ض �لإعف�ء �ملمنوح ملعدي �لقو�ئم �مل�لية على  �ملعي�ر 

�لدويل للتق�رير �مل�لية �حل�ليني عندم� مت �دخ�له� ملعي�ر �ملح��صبة �لدويل رقم 20 يف ع�م 2008.
تعديل مع�يري �لتق�رير �مل�لية �لدولية 10 و 11 و 12 على �ر�ص�د�ت �لتحويل ، ، ي�صري �عتب�ر� من 1 يناير 2013 . تعطي هذه �لتعديالت �إعف�ء�ت �إ�ص�فية ملع�يري  �

�لتق�رير �مل�لية �لدولية 10 و 11 و 12 ، مم� يحد من �صرط توفري معلوم�ت �ملق�رنة �ملعدلة لفرتة �ملق�رنة �ل�ص�بقة فقط. لالي�ص�ح�ت �ملتعلقة ب�ل�صرك�ت �لتي تقوم 
ب�عد�د قو�ئم م�لية منف�صلة، ق�مت �لتعديالت ب�إلغ�ء �صرط تقدمي �ملعلوم�ت �ملق�رنة للفرت�ت �ل�ص�بقة لتطبيق �ملعي�ر �لدويل للتق�رير �مل�لية رقم 12 لول مرة .
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الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني )“والء”(
)شركة مساهمة سعودية(

ايضاحات حول القوائم المالية )تتمه(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(   -2

معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسير المعايير الدولية للتقارير المالية والتعديالت   2-2
عليها )تتمه(

عد�د �لتق�رير �مل�لية رقم 20، » تك�ليف �لز�لة يف مرحلة �لنت�ج للمن�جم �ل�صطحية » ، ي�صري �عتب�ر� من 1 يناير 2013 . يحدد هذ�  � تف�صير�ت �ملعي�ر �لدويل لإ
�لتف�صري �ملع�جلة �ملح��صبية تك�ليف �إز�لة �لنف�ي�ت �ملثقلة ) �لإز�لة ( يف مرحلة �إنت�ج للمنجم . قد يطلب �لتف�صري من من�ص�آت �لتعدين )�ملن�جم( �لتى تتبني �ملع�يري 

�لدولية للتق�رير �مل�لية �صطب �أ�صول �لإز�لة �لق�ئمة من ر�صيد �لأرب�ح �مل�صتبق�ه �لإفتت�حي يف ح�ل عدم �لتمكن من حتديد قيمة �لأ�صل  من هيئة �ملو�د �خل�م .
�ملعي�ر �لدويل للتق�رير �مل�لية  10،« �لقو�ئم �مل�لية �ملوحدة »، ي�صري �عتب�ر� من 1 يناير 2013 . �لهدف من �ملعي�ر 10 هو و�صع مب�دئ لعر�ض و �إعد�د �لقو�ئم �مل�لية  �

�ملوحدة يف ح�ل �ل�صيطرة على �أعم�ل من�ص�أة ت�بعة �و �أكرث ي�صيطر كي�ن و�حد �أو �أكرث كي�ن �آخر ) كي�ن �لذي يتحكم يف و�حد �أو �أكرث من �لكي�ن�ت �لأخرى ( لعر�ض 
�لقو�ئم  �مل�لية �ملوحدة. ويعرف �ملعي�ر مفهوم �ل�صيطرة ، و�ل�صيطرة ك�أ�ص��ض للتوحيد . كم� �أنه يحدد كيفية �ل�صيطرةة لتحديد م� �إذ� ك�ن �مل�صتثمر ي�صيطر على 

�مل�صتثمر به ، وب�لت�يل يجب توحيد قو�ئم �ملن�ص�أة �مل�صتثمر به� . كم� يحدد �ملتطلب�ت �ملح��صبية لإعد�د �لقو�ئم �مل�لية �ملوحدة .
�ملعي�ر �لدويل للتق�رير �مل�لية رقم  11، ›  �لرتتيب�ت �مل�صرتكة » ، ي�صري �عتب�ر� من 1 يناير 2013 . �ملعي�ر �لدويل للتق�رير �مل�لية 11 هو �نعك��ض �أكرث و�قعية  �

للرتتيب�ت �مل�صرتكة من خالل �لرتكيز على حقوق و�لتز�م�ت �لرتتيب بدل من �صكله �لق�نوين. هن�ك نوع�ن من �لرتتيب �مل�صرتك : �لعملي�ت �مل�صرتكة و�مل�ص�ريع 
�مل�صرتكة. تن�ص�أ �لعملي�ت �مل�صرتكة عندم� يكون للم�صغل حقوق يف �لأ�صول و �للتز�م�ت �ملتعلقة ب�لرتتيب و بن�ء� على ذلك  �صوف يتم ت�صجيل ح�صته يف �لأ�صول 
و�للتز�م�ت و�لإير�د�ت و�مل�صروف�ت . �مل�ص�ريع �مل�صرتكة تن�ص�أ عندم� يكون للم�صغل �مل�صرتك �حلق يف �ص�يف �أ�صول �لرتتيب ، وب�لت�يل يف ح�ص�ب�ت حقوق �مللكية 

مل�صلحته . مل يعد ي�صمح ب�لتوحيد �لن�صبي للم�ص�ريع �مل�صرتكة .
1 يناير 2013 . يت�صمن �ملعي�ر متطلب�ت �لإف�ص�ح  � “ �لإف�ص�ح عن �حل�ص�ض يف �ملن�ص�آت �لأخرى” ، ي�صري �عتب�ر� من   ، 12 �ملعي�ر �لدويل للتق�رير �مل�لية رقم 

جلميع �أ�صك�ل �حل�ص�ض يف �ملن�ص�آت �لأخرى ، مب� يف ذلك �لرتتيب�ت �مل�صرتكة و�ل�صرك�ت �لزميلة و�ملركب�ت ذ�ت �لأغر��ض �خل��صة و�ملركب�ت غري مدرجة يف 
ق�ئمة �ملركز �مل�يل .
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�ملعي�ر �لدويل للتق�رير �مل�لية  13، » قي��ض �لقيمة �لع�دلة » ، ي�صري �عتب�ر� من 1 يناير 2013 . �ملعي�ر �لدويل للتق�رير �مل�لية 13 يهدف �إلى حت�صني �لثب�ت و تقليل  �
�لتعقيد من خالل تقدمي تعريف دقيق للقيمة �لع�دلة و طريقة و�حدة لقي��ض �لقيمة �لع�دلة و�لإف�ص�ح عنه� وفق� ملتطلب�ت �ملع�يري �لدولية للتق�رير �مل�لية . �ن 
هذه �ملتطلب�ت، و�لتي تت�ص�به �إلى حد كبري بني �ملب�دئ �ملح��صبية �ملتع�رف عليه� يف �لولي�ت �ملتحدة و�ملع�يري �لدولية للتق�رير �مل�لية ، لي�صت فقط ل�صرح �ملع�جلة 
�أو �مل�صموح به� يف �ملب�دئ �ملح��صبية �ملتع�رف يف �لولي�ت  �ملح�ص�بية لقي��ض �لقيمة �لع�دلة بل وتوفر �لتوجيه ب�ص�أن �لكيفية �لتي ينبغي �أن يتم تطبيقه�  ب�لفعل 

�ملتحدة �أو �ملع�يري �لدولية للتق�رير �مل�لية.
معي�ر �ملح��صبة �لدويل رقم 27 )�ملعدل ع�م 2011( ، “ �لبي�ن�ت �مل�لية �ملنف�صلة “ ، ي�صري �عتب�ر� من 1 يناير 2013 . �ملعي�ر �ملح��صبي �لدويل رقم 27 )�ملعدل  �

ع�م 2011( يت�صمن متطلب�ت ب�ص�أن �لبي�ن�ت �مل�لية �ملنف�صلة �لتي مت تركه� بعد �أن �أدرجت �أحك�م �ل�صيطرة على معي�ر �ملح��صبة �لدويل رقم 27 يف �ملعي�ر �لدويل 
للتق�رير �مل�لية �جلديد رقم 10  .

معي�ر �ملح��صبة �لدويل رقم 28 )�ملعدل ع�م 2011( ، ‘ �ل�صرك�ت �حلليفة و�مل�ص�ريع �مل�صرتكة “ ، ي�صري �عتب�ر� من 1 يناير 2013 . �ملعي�ر �ملح��صبي �لدويل رقم  �
28 )�ملعدل ع�م 2011( يت�صمن متطلب�ت �مل�ص�ريع �مل�صرتكة ، وكذلك �ل�صرك�ت �ل�صقيقة ، ليتم تطبيق طريقة حقوق �مللكية بعد ��صد�ر �ملعي�ر �لدويل للتق�رير 

�مل�لية رقم 11.
دورة �لتح�صين�ت �ل�صنوية لع�م 2011 ، ي�صري �عتب�ر� من 1 يناير 2013 . هذه �لتح�صين�ت �ل�صنوية ، ق�مت مبع�جلة �صت ق�ص�ي� يف �لعو�م 2009 - 2011 دور�ت  �

�لإبالغ . وهي ت�صمل �لتغيري�ت �إلى:
�ملعي�ر �لدويل للتق�رير �مل�لية رقم  1، › تبني �ملع�يري �لدولية للتق�رير �مل�لية لول مرة › -
معي�ر �ملح��صبة �لدويل رقم 1، » عر�ض �لبي�ن�ت �مل�لية« -
معي�ر �ملح��صبة �لدويل رقم 16، “ �ملمتلك�ت و�مل�ص�نع و�ملعد�ت “ -
معي�ر �ملح��صبة �لدويل رقم 32 “ �لأدو�ت �مل�لية : �لعر�ض ‘ -
معي�ر �ملح��صبة �لدويل رقم 34 “ �لتق�رير �مل�لية �ملرحلية “ -
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قررت �إد�رة �ل�صركة عدم �لتطبيق �ملبكر للمع�يري �جلديدة و�ملعدلة و �لتف�صري�ت �ل�ص�درة �لت�لية و�لتي �صوف ت�صبح �ص�رية �ملفعول للفرت�ت �لتي تبد�أ يف �أو بعد 1 يناير 2014  :

تعديل معي�ر �ملح��صبة �لدويل 32 “�لأدو�ت �مل�لية: �لعر�ض “ ، تق��ض �ملوجود�ت و�ملطلوب�ت �مل�لية ، ي�صري �عتب�ر� من 1 يناير 2014. هذه �لتعديالت هي �ر�ص�د�ت  �
لتطبيق معي�ر �ملح��صبة �لدويل 32 “�لأدو�ت �مل�لية: �لعر�ض “ ، و تو�صيح بع�ض متطلب�ت تق��ض �ملوجود�ت �مل�لية و�ملطلوب�ت �مل�لية يف ق�ئمة �ملركز �مل�يل .

�لتعديـــالت على �ملعي�ر �لدويل للتق�رير �مل�لية 10 و 12 و معي�ر �ملح��صبة �لدويل 27 على توحيد من�ص�آت �ل�صتثم�ر ، �عتب�ر� من 1 يناير 2014 . هذه �لتعديالت  �
ت�صري �أن �لعديد من �ل�صن�ديق و�ملن�ص�آت �ملم�ثلة �صتكون معف�ة من توحيد معظم �صرك�ته� �لت�بعة. بدل من ذلك ، ف�إنه� �صوف تقي�ض �لقيمة �لع�دلة من خالل �لربح 
�أو �خل�ص�رة. �لتعديالت �أعطت هذ� �لإ�صتثن�ء للمن�ص�آت �لتي ينطبق عليه� مفهوم » من�ص�أة لال�صتثم�ر › و �لتي  تكون له� خ�ص�ئ�ض معينة. كم� مت �إجر�ء تغيري�ت 

على �ملعي�ر �لدويل للتق�رير �مل�لية رقم 12 لتقدمي �لإف�ص�ح�ت �لتي يجب على من�ص�أة �ل�صتثم�ر �لقي�م به� .
تعديل على معي�ر �ملح��صبة �لدويل رقم 36، “ �نخف��ض قيمة �ملوجود�ت “ على عر�ض �ملبلغ �لق�بل لال�صرتد�د ي�صري �عتب�ر� من 1 يناير 2014 . يتن�ول هذ� �لتعديل  �

طريقة عر�ض �ملعلوم�ت حول �ملبلغ �لق�بل لال�صرتد�د للموجود�ت �ملنخف�صة �لقيمة وم� �ذ� ك�ن هذ� �ملبلغ ميثل �لقيمة �لع�دلة ن�ق�ص� تك�ليف �ل�صتبع�د .
تعديل على معي�ر �ملح��صبة �لدويل 39 “ ��صتبد�ل �مل�صتف�ن �لأدو�ت �مل�لية : ي�صري �عتب�ر� من 1 يناير 2014 . ي�صمح هذ� �ملعي�ر ب�لتوقف من حم��صبة �لتحوط عند  �

�حالل �أد�ة �لتحوط �إلى �لطرف �آخر و�صيط ذو مع�يري حمددة  .
�ملعي�ر �لدويل للتق�رير �مل�لية  “9”�لأدو�ت �مل�لية« ، ي�صري �عتب�ر� من 1 يناير 2014 . �ملعي�ر �لدويل للتق�رير �مل�لية 9 هو �ملعي�ر �لأول �لذي �صدر كجزء من �مل�صروع  �

�أ�ص��صيتني لقي��ض  9 يحتفظ لكن يب�صط منوذج �لقي��ض �ملختلط ويحدد فئتني  39 . �ملعي�ر �لدويل للتق�رير �مل�لية  �لأو�صع ل�صتبد�ل معي�ر �ملح��صبة �لدويل رقم 
�ملوجود�ت �مل�لية: �لتكلفة �ملطف�أة و�لقيمة �لع�دلة. ويعتمد �أ�ص��ض �لت�صنيف على منوذج �أعم�ل �ملن�ص�أة وخ�ص�ئ�ض �لتدفق�ت �لنقدية �لتع�قدية للموجود�ت �مل�لية 

. �ن �لتوجيه يف معي�ر �ملح��صبة �لدويل رقم 39 على �نخف��ض قيمة �ملوجود�ت �مل�لية و حم��صبة �لتحوط ل تز�ل �ص�رية .
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عد�د �لتق�رير �مل�لية رقم 21، » فر�ض �صر�ئب » ، ي�صري �عتب�ر� من 1 يناير 2014 . وهــــذ� �ملعي�ر هو تف�صري ملعي�ر �ملح��صبة �لدويل رقم  � تف�صير�ت �ملعي�ر �لدويل لإ
37، » �ملخ�ص�ص�ت، �ملطلوب�ت �ملحتملة و �ملوجود�ت �ملحتملة » . معي�ر �ملح��صبة �لدويل رقم 37 يحدد مع�يري لالعرت�ف ب�للتز�م، و�حدة منه� هي �صرط للمن�ص�أة 
�أن يكون �لتز�م ح�يل نتيجة حلدث �ص�بق ) �ملعروفة ب��صم �حلدث �مللزم ( .  �ن �لتف�صري يو�صح �أن �حلدث �مللزم �لذي يوؤدي �إلى �مل�صوؤولية لدفع �صريبة هو �لن�ص�ط 

�ملو�صح يف �لت�صريع�ت ذ�ت �ل�صلة �لتي تعمل لتكبد �ل�صريبة .

استخدام التقديرات في إعداد القوائم المالية   3-2

يتطلب �إعد�د �لقو�ئم �مل�لية وفق� ملع�يري �لتق�رير �مل�لية �لدولية ��صتخد�م بع�ض �لتقدير�ت و�لفرت��ص�ت �ملح��صبية �له�مة �لتي توؤثر على مب�لغ �لأ�صول و�ملطلوب�ت �مل�صرح 
عنه� و�لإف�ص�ح عن �لأ�صول و�ملطلوب�ت �ملحتملة بت�ريخ �لقو�ئم �مل�لية ومب�لغ �لإير�د�ت و�مل�ص�ريف �مل�صرح به� خالل فرتة �لقو�ئم �مل�لية، كم� يتطلب من �لإد�رة مز�ولة 
حكمه� وتقديره� يف عملية تطبيق �ل�صي��ص�ت �ملح��صبية لل�صركة. وقد يكون للتغري�ت يف �لفرت��ص�ت ت�أثري جوهري على �لقو�ئم �مل�لية يف �لفرتة �لتي تتغري فيه� �لفرت��ص�ت �إلى 
�لتغري�ت. وتعتقد �لإد�رة �أن �لفرت��ص�ت �لأ�ص��صية مالئمة و�أن �لقو�ئم �مل�لية لل�صركة ُتظهر ب�صورة ع�دلة ، من ك�فة �لنو�حي �جلوهرية، �ملركز �مل�يل ونت�ئج �لعملي�ت. هذ� وقد 
مت �لف�ص�ح يف �لي�ص�ح 3 عن �لنق�ط �لتي تت�صمن درجة ع�لية من �لتقدير �أو �لتعقيد ، �أو �لنق�ط �لتي تكون فيه� �لتقدير�ت و�لفرت��ص�ت ت�صكل �أهمية ب�لن�صبة للقو�ئم �مل�لية.

تصنيف المنتج   4-2

عقود التأمين  1-4-2

تعرف عقود �لت�أمني ب�أنه� تلك �لعقود �لتي تقبل فيه� �ل�صركة )�ملوؤمن( خطر �لت�أمني جوهري من قبل طرف �آخر )�ملوؤمن عليه( من خالل �لتف�ق على تعوي�ض �ملوؤمن عليه �ذ� 
ك�ن حدث م�صتقبلي معني غري موؤكد )حدث موؤمن عليه( يوؤثر �صلبً� على �ملوؤمن عليه. كمبد�أ ع�م، حتدد �ل�صركة �ذ� م� ك�ن لديه� خطر ت�أمني جوهري وذلك مبق�رنة �ملن�فع 

�ملدفوعة مع �ملن�فع �مل�صتحقة �لدفع يف ح�ل مل يقع �حلدث �ملوؤمن عليه.

ح�مل� يتم ت�صنيف �لعقد على �أنه عقد ت�أمني، ف�نه يبقى كعقد ت�أمني للفرتة �ملتبقية من عمره، حتى لو �نخف�صت خم�طر �لت�أمني ب�صكل ملحوظ خالل هذه �لفرتة م� مل تكن جميع 
�حلقوق و�للتز�م�ت قد ��صتنفدت �و غري �ص�حلة . 
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2-4-2 عقود االستثمار

تعرف عقود �ل�صتثم�ر ب�أنه� تلك �لعقود �لتي يتم من خالله� حتويل �ملخ�طر �مل�لية �له�مة. وتتمثل �ملخ�طر �مل�لية يف �لتغري �ملحتمل يف �مل�صتقبل يف و�حد �أو �أكرث من �أ�صع�ر 
�لعمولة �ملحددة �أو �صعر �ل�صهم �أو �صعر �ل�صلع �لأ�ص��صية �أو �صعر �صرف �لعمالت �لجنبية وموؤ�صر �لأ�صع�ر �أو �لت�صنيف �لئتم�ين �أو �ملوؤ�صر �لئتم�ين �أو متغري�ت �أخرى.

كم� ميكن �إع�دة ت�صنيف عقود �ل�صتثم�ر كعقود ت�أمني بعد ن�صوءه� �ذ� ��صبح خطر �لت�أمني جوهري .

التقارير القطاعية  5-2

يعترب �لقط�ع �لت�صغيلي عن�صرً� من عن��صر �ل�صركة �لتي تقوم مبز�ولة �عم�ل ينتج عنه� �إير�د�ت وتتكبد عليه م�ص�ريف وله معلوم�ت م�لية منف�صلة مت�حة يتم تقييمهـ� ب�نتظ�م 
من قبل رئي�ض وحدة �لعملي�ت و�ملتخذ للقر�ر لتحديد �لطريقة �لتي يتم مبوجبه� تخ�صي�ض �ملو�رد وتقييم �لأد�ء. ولأغر��ض �إد�رية، يتم تنظيم �ل�صركة �لى وحد�ت عمل ح�صب 

منتج�ته� وخدم�ته�، ولديه� �ربعة قط�ع�ت ت�صغيلية ينبغي �لف�ص�ح عنه� وهي تتمثل فيم� يلي : 

�لت�أمني �لطبي؛ وهو يغطي �لت�أمني �ل�صحي . �
ت�أمني �ملركب�ت؛ وهو يغطي �لت�أمني على �ملركب�ت . �
ت�أمني �ملمتلك�ت؛ وهو يغطي �لت�أمني على �ملمتلك�ت . �
�عم�ل �لت�أمني �لخرى ؛ وهو يغطي �لت�أمني �لهند�صي و�حلريق و�ملالحة و�لت�أمين�ت �لع�مة �لأخرى . �

يتم تقييم �أد�ء �لقط�ع على �أ�ص��ض �لربح �أو �خل�ص�رة و�لتي يتم قي��صه�، يف بع�ض �لنو�حي، ب�صورة خمتلفة عن �لربح �أو �خل�ص�رة يف �لقو�ئم �مل�لية. 

مل حتدث �أية مع�مالت فيم� بني �لقط�ع�ت خالل �ل�صنة. ويف ح�لة حدوث �أية مع�ملة، ف�نه� تتم وفقً� لأ�صع�ر �لتحويل بني قط�ع�ت �لأعم�ل، وتتم بنف�ض �صروط �لتع�مل مع 
�لأطر�ف �لأخرى.

�ملب��صرة  �لت�صغيل  �ن بع�ض م�ص�ريف  �لإير�د�ت.  لتحقيق  �لوحيد  �لن�ص�ط  و�ل�صتثم�ر�ت هو  �لود�ئع لأجل  �ملكت�صب من  �لدخل  �ن  ت�صغيلي.  �مل�ص�همني قط�ع غري  يعترب دخل 
و�مل�ص�ريف غري �ملب��صرة �لأخرى خ�ص�صت لهذ� �لقط�ع على �أ�ص��ض من��صب. وكذلك مت تخ�صي�ض �خل�ص�رة �أو �لف�ئ�ض من عملي�ت �لت�أمني �إلى هذ� �لقط�ع على �أ�ص��ض من��صب.
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العملة الوظيفية وعملة العرض  6-2

يتم �لحتف�ظ بدف�تر �ل�صركة �ملح��صبية ب�لريـ�ل �ل�صعودي �لذي يعترب �أي�صً� هو �لعملة �لوظيفية لل�صركة . ترتجم �ملع�مالت �لتي تتم ب�لعمالت �لأجنبية ب�لري�لت �ل�صعودية 
ب�أ�صع�ر �لتحويل �ل�ص�ئدة وقت حدوث �ملع�مالت. وُيع�د حتويـل �ملوجود�ت و�ملطلوب�ت �لنقدية �مل�صجلة ب�لعمالت �لأجنبية ب�أ�صع�ر �لتحويل �ل�ص�ئدة بت�ريخ ق�ئمة �ملركز �مل�يل. 

تدرج ك�فة فروق�ت �لتحويل يف ق�ئمة دخل �لت�أمني �أو يف ق�ئمة دخل �مل�ص�همني ،  كم� هو من��صب .

الممتلكات والمعدات   7-2

ت�صجل �ملمتلك�ت و�ملعد�ت مبدئي� ب�لتكلفة وتدرج لحق� ب�لتكلفة مطروح منه �ل�صتهالك �ملرت�كم و�أي �نخف��ض يف �لقيمة، �إن وجد. وتت�صمن �لتكلفة �مل�ص�ريف �ملرتبطة مب��صرة 
بتملك �لبنود. وتدرج �لتك�ليف �لالحقة ب�لقيمة �لدفرتية لالأ�صول �أو يتم �لعرت�ف به� ك�أ�صول م�صتقلة ،  كم� هو من��صب� وذلك فقط عندم� يكون من �ملحتمل تدفق من�فع 
�قت�ص�دية مرتبطة ب�لبند �إلى �ل�صركة وعندم� ميكن قي��ض تكلفة �لبند ب�صورة يعتمد عليه� .  تقيد جميع م�ص�ريف �لإ�صالح و�ل�صي�نة �لأخرى على ق�ئمة عملي�ت �لت�أمني خالل 

�لفرتة �مل�لية �لتي يتم تكبده� فيه�. ويقيد �ل�صتهالك على ق�ئمة عملي�ت �لت�أمني و�لف�ئ�ض �ملرت�كم بطريقة �لق�صط �لث�بت وفق� لالأعم�ر �لإنت�جية �ملقدرة �لت�لية:

                          �ل�صنو�ت 

 4 �جهزة كمبيوتر وبر�مج      

5 �لأث�ث و�لرتكيب�ت و�لتجهيز�ت �ملكتبية    

4 �ل�صي�ر�ت       

تتم مر�جعة �لأعم�ر �لإنت�جية لالأ�صول يف نه�ية كل فرتة ويتم تعديله� �إن ك�ن ذلك من��صب�. وتخف�ض �لقيمة �لدفرتية لالأ�صول على �لفور �إلى قيمته� �لق�بلة لال�صرتد�د �إذ� ك�نت 
�لقيمة �لدفرتية لالأ�صول �على من �لقيمة �لق�بلة لال�صرتد�د �ملتوقعة . وحتدد �لأرب�ح و�خل�ص�ئر �لن��صئة عن �ل�صتبع�د�ت مبق�رنة �لقيم �ملتح�صلة ب�لقيمة �لدفرتية، وتدرج يف 

ق�ئمة عملي�ت �لت�أمني و�لف�ئ�ض �ملرت�كم �صمن بند �لإير�د�ت �لأخرى.
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األصول المالية   8-2

2-8-1 التصنيف 

ت�صنف �ل�صركة �أ�صوله� �مل�لية يف هذه �لفئ�ت �لت�لية : �لقرو�ض و�حل�ص�ب�ت �ملدينة، و�ل�صتثم�ر�ت �ملت�حة للبيع، و�ل�صتثم�ر�ت �ملحتفظ به� لت�ريخ �ل�صتحق�ق .  تقوم �لد�رة 
ب�لت�صنيف عند �لعرت�ف �ملبدئي ويعتمد على �لعر�ض �لذي مت �قتن�ء �و �إنت�ج �لأ�صل �مل�يل من �جله .

القروض والحسابات المدينة  )1

تعد �لقرو�ض و�حل�ص�ب�ت �ملدينة �أ�صوًل م�لية غري م�صتقة وحتمل دفع�ت ث�بتة وق�بلة للتحديد غري مدرجة ب�صوق ن�صطة، ب��صتثن�ء تلك �لتي تنوي �ل�صركة بيعه� يف فرتة ق�صرية 
�ملدى �أو تلك �لتي خ�ص�صته� كمت�حة للبيع. كم� ت�صنف �حل�ص�ب�ت �ملدينة �لن��صئة عن عقود ت�أمني �صمن هذه �لفئة ويتم مر�جعته� فيم� يتعلق ب�لنخف��ض يف �لقيمة كجزء من 

مر�جعة �نخف��ض قيمة �لقرو�ض و�حل�ص�ب�ت �ملدينة.

االستثمارات المتاحة للبيع   )2

�إن �ل�صتثم�ر�ت �ملت�حة للبيع متثل �لأ�صول �مل�لية �لتي ينوى �لحتف�ظ به� لفرتة زمنية غري حمددة و�لتي ميكن بيعه� لتلبية �لحتي�ج�ت لل�صيولة �أو �لتغري�ت يف �أ�صع�ر �لعمولة 
�أو �أ�صع�ر �صرف �لعمالت �أو �أ�صع�ر �لأ�صهم ويتم ت�صنيفه� بهذ� �لت�صنيف عند ن�صوئه�.

االستثمارات المحتفظ بها لتاريخ االستحقاق جـ( 

�إن �ل�صتثم�ر�ت �ملحتفظ به� لت�ريخ �ل�صتحق�ق متثل �أ�صوًل م�لية حتمل دفع�ت ث�بتة �أو ق�بلة للتحديد ويكون لدى �ل�صركة �لنية �لإيج�بية و�ملقدرة على �لحتف�ظ به� حتى ت�ريخ 
�ل�صتحق�ق .  وكم� يتم قي��صه� لحق� ب�لتكلفة �ملطف�أة مطروح� خم�ص�ض �نخف��ض �لقيمة .  حت�صب �لتكلفة �ملطف�أة من خالل قيد �ية عالوة �و خ�صم عند �لقتن�ء ،  وكذلك 

قيد �ية ربح �و خ�ص�رة من خالل ق�ئمة دخل �مل�ص�همني عند �يق�ف �لعرت�ف �و �لنخف��ض يف قيمة �ل�صل .
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االعتراف والقياس   2-8-2

يتم �لعرت�ف مب�صرتي�ت ومبيع�ت �ل�صتثم�ر�ت �ملت�حة للبيع بت�ريخ �لتد�ول وهو �لت�ريخ �لذي تلتزم فيه �ل�صركة ب�صر�ء �ل�صتثم�ر�ت �أو بيعه�. ويتم �لعرت�ف ب�ل�صتثم�ر�ت 
�ملت�حة للبيع مبدئي� ب�لقيمة �لع�دلة ز�ئدً� تك�ليف �ملع�مالت �لتي ترتبط �رتب�ط� مب��صر� ب�قتن�ئه� وتدرج لحق� ب�لقيمة �لع�دلة. ويتم �لعرت�ف ب�لتغري�ت يف �لقيمة �لع�دلة 
لال�صتثم�ر�ت �ملت�حة للبيع يف قو�ئم �لدخل �ل�ص�مل للم�ص�همني و�ملركز �مل�يل لعملي�ت �لت�أمني. �إن �ل�صتثم�ر�ت �ملحتفظ به� لت�ريخ �ل�صتحق�ق و�لقرو�ض و�حل�ص�ب�ت �ملدينة، 
تدرج ب�لتكلفة �ملطف�أة ب��صتخد�م طريقة معدل �لف�ئدة �لفعلي. وحتت�صب �لتكلفة �ملطف�أة ب�لأخذ يف �لعتب�ر �أي خ�صم �أو ق�صط ت�أمني عند �لقتن�ء. ويتم �لعرت�ف ب�أية �أرب�ح 
�أو خ�ص�ئر من �ل�صتثم�ر�ت �ملحتفظ به� لت�ريخ �ل�صتحق�ق يف ق�ئمة �لدخل �ل�ص�مل للم�ص�همني �أو ق�ئمة عملي�ت �لت�أمني و�لف�ئ�ض �ملرت�كم، ح�صبم� يكون من��صب�، وذلك عند 

�لتوقف عن �لعرت�ف بهذه �ل�صتثم�ر�ت �أو �نخف��ض قيمته�.

يتم �لتوقف عن �لعرت�ف ب�لأ�صول �مل�لية عند �نته�ء �حلق يف ��صتالم �لتدفق�ت �لنقدية من �ل�صتثم�ر�ت �ملت�حة للبيع �أو عند حتويل هذه �حلقوق �أو عند قي�م �ل�صركة ب�صكل 
فعلي بنقل ك�فة �ملخ�طر و�ملن�فع �ملتعلقة ب�مللكية. وعند بيع �ل�صتثم�ر�ت �ملت�حة للبيع �أو �نخف��ض قيمته�، ف�إن تعديالت �لقيمة �لع�دلة �ملرت�كمة �ملعرتف به� يف ق�ئمة �لتغري�ت 
حقوق �مل�ص�همني، تدرج يف ق�ئمة عملي�ت �لت�أمني �أو ق�ئمة �لدخل �ل�ص�مل للم�ص�همني كـ »�أرب�ح وخ�ص�ئر من ��صتثم�ر�ت مت�حة للبيع«. يتم �لعرت�ف ب�لعمولة من �ل�صتثم�ر�ت 

�ملت�حة للبيع �ملحت�صبة ب��صتخد�م طريقة معدل �لف�ئدة �لفعلي يف ق�ئمة عملي�ت �لت�أمني و�لف�ئ�ض �ملرت�كم وق�ئمة دخل �مل�ص�همني كجزء من �لإير�د�ت �لأخرى.

تحديد القيم العادلة  3-8-2

يتم �حت�ص�ب �لقيم �لع�دلة لال�صتثم�ر�ت �ملدرجة يف �ل�صوق �مل�لية �لن�صطة بن�ء على �لأ�صع�ر �حل�لية �ملدرجة يف �ل�صوق �مل�لية. ويف ح�ل عدم توفر �صوق ن�صطة لالأ�صول �مل�لية، 
يتم حتديد �لقيمة �لع�دلة ب��صتخد�م طرق �لتقييم، حيث يت�صمن ذلك ��صتخد�م �ل�صعر �لفوري للمع�ملة يف تع�مالت �ل�صوق �ملب��صرة وحتليل �لتدفق�ت �لنقدية �ملخ�صومة 
وطرق �لتقييم �لأخرى �ل�ص�ئعة �ل�صتخد�م من قبل �مل�ص�ركني يف �ل�صوق. يتم �لعرت�ف ب�لف�ئدة من �لأور�ق �مل�لية �ملت�حة للبيع ب��صتخد�م طريقة معدل �لف�ئدة �لفعلي يف ق�ئمة 
عملي�ت �لت�أمني و�لف�ئ�ض �ملرت�كم وق�ئمة دخل �مل�ص�همني. ويتم �لعرت�ف بتوزيع�ت �لأرب�ح من �أدو�ت �لأ�صهم �ملت�حة للبيع يف ق�ئمة عملي�ت �لت�أمني و�لف�ئ�ض �ملرت�كم وق�ئمة 

دخل �مل�ص�همني عند ن�صوء حق �ل�صركة يف ��صتالم �لدفع�ت، ويدرج كالهم� �صمن بند �إير�د�ت �لعمولة.
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2-8-4 االنخفاض في قيمة األصول

األصول المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة  )1

تقوم �ل�صركة ب�لتقييم للت�أكد من وجود �أي دليل مو�صوعي على �نخف��ض قيمة �أي �أ�صل م�يل �أو جمموعة من �لأ�صول �مل�لية . يف ت�ريخ ��صد�ر �لقو�ئم �مل�لية ول يعترب �لأ�صل 
�مل�يل �أو جمموعة �لأ�صول �مل�لية منخف�صة �لقيمة ول يتم تكبد �خل�ص�ئر �لن��صئة عن �لنخف��ض يف �لقيمة �إل �إذ� ك�ن هن�لك دليل مو�صوعي على �لنخف��ض يف �لقيمة نتيجة 
لوقوع حدث �أو �أكرث بعد �لعرت�ف �ملبدئي ب�لأ�صل وبحيث يكون حلدث )�أو �أحد�ث( �خل�ص�رة ت�أثري� على �لتدفق�ت �لنقدية �مل�صتقبلية �ملتوقعة لالأ�صل �مل�يل �أو جمموعة �لأ�صول 

�مل�لية وميكن تقدير ذلك ب�صكل يعتمد عليه .

�إذ� �نخف�ض لحق� مبلغ �خل�ص�رة �لن��صئة عن �لنخف��ض يف �لقيمة وك�ن ذلك �لنخف��ض يرتبط ب�صكل مو�صوعي بحدث وقع بعد �لعرت�ف ب�لنخف��ض يف �لقيمة، ف�إنه يتم 
عك�ض �خل�ص�رة �لن��صئة عن �لنخف��ض يف �لقيمة �ملعرتف به� م�صبق� من خالل تعديل ح�ص�ب �ملخ�ص�ض. ويتم �لعرت�ف بقيمة �ملبلغ �مل�صرتد يف ق�ئمة عملي�ت �لت�أمني و�لف�ئ�ض 

�ملرت�كم .

االستثمارات المتاحة للبيع  )2

تقوم �ل�صركة ب�لتقييم للت�أكد فيم� �إذ� ك�ن هن�لك دليل مو�صوعي على �نخف��ض قيمة �أ�صل م�يل �أو جمموعة من �لأ�صول �مل�لية بت�ريخ ق�ئمة �ملركز �مل�يل .  ويف ح�ل ت�صنيف 
��صتثم�ر�ت �لأ�صهم كـ«��صتثم�ر�ت مت�حة للبيع«، ف�إن �لنخف��ض �جلوهري �أو �لد�ئم يف �لقيمة �لع�دلة لالأور�ق �مل�لية عن كلفة �ل�صتثم�ر ،  يعترب دليال مو�صوعي� على �لنخف��ض 

يف �لقيمة وينتج عنه �لعرت�ف به كخ�ص�رة ن��صئة عن �لنخف��ض يف �لقيمة .

�ن �خل�ص�رة �ملرت�كمة �لتي يتم تقديره� على �أنه� متثل �لفرق بني تكلفة �لقتن�ء و�لقيمة �لع�دلة �حل�لية، ن�ق�ص� �أية خ�ص�رة ن��صئة عن �لنخف��ض يف قيمة �لأ�صل �مل�يل �ملعرتف 
به� م�صبق� يف �لأرب�ح �أو �خل�ص�ئر، يتم حذفه� من حقوق �مل�ص�همني ويعرتف به� يف ق�ئمة عملي�ت �لت�أمني / عملي�ت �مل�ص�همني. ويف ح�ل �صنفت �لقيمة �لع�دلة لأد�ة �لدين 
يف فرتة لحقة كزي�دة مت�حة للبيع مع �مك�نية ربط هذه �لزي�دة بحدث وقع بعد �لعرت�ف ب�خل�ص�رة �لن��صئة عن �لنخف��ض يف �لقيمة، ف�إنه يتم عك�ض �خل�ص�رة �لن��صئة عن 

�لنخف��ض يف �لقيمة يف ق�ئمة عملي�ت �لت�أمني / عملي�ت �مل�ص�همني. 

التوقف عن إثبات األصول المالية  9-2

يتم �لتوقف عن �إثب�ت �لأ�صول �مل�لية عند �نته�ء �حلق يف �حل�صول على �حلقوق �لتع�قدية و�ملمثلة ب�لد�ة �مل�لية ،  و�لتي تنتج ع�دة يف ح�ل بيع �لد�ة �و مت حتويل ك�فة �لتدفق�ت 
�لنقدية �ملتعلقة ب�لأ�صل �لى طرف م�صتقل .
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األقساط المكتسبة وإيرادات العموالت  10-2

حتمل �لأق�ص�ط على �لدخل على �أ�ص��ض ن�صبي على مدى فرت�ت وث�ئق �لت�أمني ذ�ت �لعالقة. متثل �لأق�ص�ط غري �ملكت�صبة �جلزء من �لأق�ص�ط �ملكتتبة �لذي يتعلق بفرتة �لتغطية 
�ل�ص�رية �ملفعول. 

يتم �لف�ص�ح عن �أق�ص�ط �لت�أمني و�إير�د�ت �لعمولة �لتي تتعلق ب�ملخ�طر �ل�ص�رية مل� بعد نه�ية �ل�صنة �مل�لية كـ »�أق�ص�ط غري مكت�صبة«، ويتم ت�أجيله� بن�ًء على �لطرق �لت�لية :

ب�لن�صبة لن�ص�ط �ل�صحن �لبحري، يتم �لعمل وفق� لالأق�ص�ط �ملكتتبة خالل �لثالثة �أ�صهر �لأخرية من �ل�صنة �مل�لية، �
وب�لن�صبة لالأن�صطة �لأخرى، يتم �لعمل بعدد �لأي�م �لفعلية. �

أقساط التأمين المدينة   11-2

�أو �مل�صتحقة �لقب�ض. تتم مر�جعة �لقيمة  يتم �لعرت�ف ب�أق�ص�ط �لت�أمني �ملدينة عند ��صتحق�قه� ويتم قي��صه� عند �لعرت�ف �ملبدئي به�، ب�لقيمة �لع�دلة للمب�لغ �ملقبو�صة 
�لدفرتية لأق�ص�ط �لت�أمني �ملدينة فيم� يتعلق ب�لنخف��ض يف قيمته� عندم� ت�صري �لأحد�ث �أو �لتغري�ت يف �لظروف �إلى عدم �إمك�نية ��صرتد�د قيمته� �لدفرتية، ويتم قيد �خل�ص�رة 

�لن��صئة عن �لنخف��ض يف ق�ئمة عملي�ت �لت�أمني و�لف�ئ�ض �ملرت�كم. يتم �لتوقف عن �لعرت�ف ب�أق�ص�ط �لت�أمني �ملدينة عند �لوف�ء مبع�يري عدم �لعرت�ف ب�ل�صول �مل�لية.

إعادة التأمين   12-2

�إن �لعقود �لتي تربمه� �ل�صركة مع معيدي �لت�أمني و�لتي تعو�ض �ل�صركة مبوجبه� عن �خل�ص�ئر من عقد �أو �أكرث و�لتي ت�صدره� �ل�صركة و�لتي ت�صتويف متطلب�ت �لت�صنيف �ملتعلقة 
بعقود �لت�أمني، ت�صنف كعقود �إع�دة ت�أمني. �أم� �لعقود �لتي ل ت�صتويف متطلب�ت �لت�صنيف، فت�صنف ك�أ�صول م�لية. �ن عقود �لت�أمني �لتي تربمه� �ل�صركة و�لتي يعترب �ص�حب 

�لعقد مبوجبه� موؤمن� �آخر� )»�إع�دة �لت�أمني �لو�رد«(، تدرج مع عقود �لت�أمني.

يتم �لعرت�ف ب�ملن�فع �لتي ت�صتحقه� �ل�صركة مبوجب عقود �إع�دة �لت�أمني �لتي حتتفظ به� كـ »�أ�صول �إع�دة ت�أمني«. وتت�ألف هذه �لأ�صول من �أر�صدة ق�صرية �لأجل م�صتحقة من 
معيدي �لت�أمني وكذلك ح�ص�ب�ت مدينة �أطول �أجال، �إن وجدت، وذلك بن�ًء على �ملط�لب�ت و�ملن�فع �ملتوقعة �لتي تن�ص�أ مبوجب عقود �إع�دة �لت�أمني ذ�ت �لعالقة. وتق��ض �ملب�لغ 
�مل�صتحقة من �أو �إلى معيدي �لت�أمني على �أ�ص��ض ث�بت مع �ملب�لغ �ملرتبطة بعقود �إع�دة �لت�أمني ووفق� ل�صروط كل عقد من عقود �إع�دة �لت�أمني. تتمثل مطلوب�ت �إع�دة �لت�أمني ب�صكل 

رئي�صي يف �أق�ص�ط �لت�أمني �مل�صتحقة �لدفع لق�ء عقود �إع�دة �لت�أمني ويتم �لعرت�ف به� كم�صروف عند ��صتحق�قه�.
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إعادة التأمين )تتمه(  12-2

تقوم �ل�صركة ب�لتقييم فيم� �إذ� ك�ن هن�لك �أية موؤ�صر�ت تدل على �نخف��ض قيمة �أي من �أ�صول �إع�دة �لت�أمني يف ت�ريخ �لتق�رير . ويف ح�ل وجود موؤ�صر على �لنخف��ض يف �لقيمة 
،  تعمل �ل�صركة على تقدير �ملبلغ �لق�بل لال�صرتد�د. ويف ح�ل جت�وز �لقيمة �لدفرتية لأ�صول �إع�دة �لت�أمني قيمته� �لق�بلة لال�صرتد�د، تعترب �لأ�صول منخف�صة �لقيمة وتخف�ض 

�إلى قيمته� �لق�بلة لال�صرتد�د .

تكاليف االكتتاب المؤجلة   13-2

�إن �لعمولت �ملدفوعة لو�صط�ء و�لتك�ليف �ملب��صرة �لإ�ص�فية �لأخرى �ملتكبدة على �كتت�ب عقود �لت�أمني وجتديده�، يتم �لعرت�ف به� كـ »تك�ليف �كتت�ب موؤجلة«. وتطف�أ تك�ليف 
�لكتت�ب �ملوؤجلة لحقً� على مدى فرتة عقود �لت�أمني. 

المطالبات    14-2

�إن �ملط�لب�ت، �لتي تت�صمن �ملب�لغ �مل�صتحقة �لدفع حل�ملي وث�ئق �لت�أمني و�جله�ت �لأخرى وم�ص�ريف تعديل �خل�ص�رة �ملتعلقة به�، حتمل على ق�ئمة عملي�ت �لت�أمني و�لف�ئ�ض 
�ملرت�كم عند تكبده�. تت�ألف �ملط�لب�ت من �ملب�لغ �لتقديرية �مل�صتحقة �لدفع فيم� يتعلق ب�ملط�لب�ت �مل�صرح عنه� �إلى �ل�صركة وغري �مل�صرح عنه� بت�ريخ ق�ئمة �ملركز �مل�يل. 

وتقوم �ل�صركة عمومً� بتقدير مط�لب�ته� على �أ�ص��ض �خلربة �ل�ص�بقة. وب�لإ�ص�فة �إلى ذلك، يتم �لحتف�ظ مبخ�ص�ض بن�ء على تقدير�ت �لإد�رة لتكلفة ت�صوية �ملط�لب�ت �ملتكبدة 
وغري �مل�صرح عنه� بت�ريخ ق�ئمة �ملركز �مل�يل. ويدرج �أي فرق بني �ملخ�ص�ص�ت بت�ريخ ق�ئمة �ملركز �مل�يل و�لت�صوي�ت �لالحقة يف ق�ئمة عملي�ت �لت�أمني لتلك �ل�صنة. 

اختبار كفاية المطلوبات   15-2

يتم �جر�ء �ختب�ر�ت بت�ريخ كل ق�ئمة مركز م�يل للت�أكد من مدى كف�ية مطلوب�ت عقود �لت�أمني، بعد خ�صم تك�ليف �لكتت�ب �ملوؤجلة ذ�ت �لعالقة. وعند �إجر�ء هذه �لختب�ر�ت، 
تقوم �لإد�رة ب�إ�صتخد�م �أف�صل �لتقدير�ت �حل�لية للتدفق�ت �لنقدية �مل�صتقبلية �ملتع�قد عليه�، وم�ص�ريف �إد�رة ومع�جلة �ملط�لب�ت. يحمل �أي نق�ض يف �لقيمة �لدفرتية مب��صرًة 
على ق�ئمة عملي�ت �لت�أمني وذلك ب�صطب تك�ليف �لكتت�ب �ملوؤجلة ذ�ت �لعالقة �أوًل ويتم لحقً� تكوين خم�ص�ض للخ�ص�ئر �لن�جمة عن �ختب�ر�ت كف�ية �ملطلوب�ت )خم�ص�ض 

�ملخ�طر �ص�رية �ملفعول(.

ويف �حل�لت �لتي يتطلب فيه� �ختب�ر كف�ية �ملطلوب�ت ��صتخد�م �ف�صل �لفرت��ص�ت �لتقديرية �جلديدة، يتم ��صتخد�م هذه �لفرت��ص�ت )بدون �أي ه�م�ض لق�ء �أي تغري �صلبي( 
لقي��ض هذه �ملطلوب�ت لحقً�.
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الودائع القصيرة األجل   16-2

متثل �لود�ئع �لق�صرية �لأجل �لود�ئع لدى �لبنوك وتبلغ فرت�ت ��صتحق�قه� �أقل من �صنة و�حدة و�أكرث من ثالثة �أ�صهر من ت�ريخ �لقتن�ء.

النقد وما في حكمه   17-2

يتكون �لنقد وم� يف حكمه من �لنقد يف �ل�صندوق و�لنقد لدى �لبنوك و�لود�ئع �لق�صرية لأجل �لتي تكون تو�ريخ ��صتحق�قه� �لأ�صلية �أقل من ثالثة �أ�صهر عند �قتن�ءه�.  كم� �نه� 
تت�صمن ��صتثم�ر�ت ق�صرية �لجل ذ�ت �صيولة ع�لية وق�بلة للتحويل فور� للنقد و�لتي ل تخ�صع ملخ�طر جوهرية .

عمولة اعادة التأمين غير المكتسبة   18-2

توؤجل �إير�د�ت �لعمولة من عقود �إع�دة �لت�أمني �ل�ص�در وتطف�أ على مدى فرت�ت عقود �لت�أمني �ملتعلقة به�، كم� هو �حل�ل ب�لن�صبة لأق�ص�ط �لت�أمني �ملكت�صبة. وي�صجل �لإطف�ء يف 
ق�ئمة عملي�ت �لت�أمني و�لف�ئ�ض �ملرت�كم.

المخصصات    19-2

يتم �لعرت�ف ب�ملخ�ص�ص�ت عندم� يكون على �ل�صركة �لتز�م )نظ�مي �أو �صمني( نتيجة حدث �ص�بق بحيث تكون تك�ليف ت�صوية �للتز�م حمتملة وق�بلة للقي��ض ب�صكل موثوق.

المبالغ المستحقة الدفع وااللتزامات األخرى   20-2

يتم �لعرت�ف ب�ملطلوب�ت ب�ص�ن �ملب�لغ �لتي يتعني دفعه� لق�ء �لب�ص�ئع �أو �خلدم�ت �لتي يتم �حل�صول عليه�، �صو�ء ت�صلمت �ل�صركة فو�تري به� �أم ل.

الذمم الدائنة   21-2

يتم �لعرت�ف ب�لذمم �لد�ئنة مبدئي� ب�لقيمة �لع�دلة وتق��ض ب�لتكلفة �ملطف�أة ب��صتخد�م طريقة معدل �لف�ئدة �لفعلي. ويتم �لعرت�ف ب�للتز�م�ت ب�ص�أن �ملب�لغ �لتي يتعني دفعه� 
و�خلدم�ت �ملقدمة، �صو�ء ت�صلمت �ل�صركة فو�تري به� �أم ل.

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين   22-2

يعرتف مبخ�ص�ض مك�ف�آت نه�ية �خلدمة للموظفني وفقً� لنظ�م �لعمل و�لعم�ل �ل�صعودي ويقيد على ق�ئمة عملي�ت �لت�أمني و�لف�ئ�ض �ملرت�كم . يح�صب �ملخ�ص�ض ب�لقيمة �حل�لية 
للمن�فع �ملقررة �لتي حتق للموظف فيم� لو �نتهت خدمته بت�ريخ ��صد�ر �لقو�ئم �مل�لية. وحتت�صب �ملب�لغ �ملدفوعة لق�ء مك�ف�أة نه�ية �خلدمة على �أ�ص��ض رو�تب وخم�ص�ص�ت 

�ملوظفني �لنه�ئية و�صنو�ت خدمتهم �ملتجمعة وذلك ح�صبم� ين�ض عليه نظ�م �لعمل و�لعم�ل �ل�صعودي .
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الزكاة والضرائب   23-2

طبق� لأحك�م نظ�م م�صلحة �لزك�ة و�لدخل، تخ�صع �ل�صركة للزك�ة �مل�صتحقة على �مل�ص�همني �ل�صعوديني و�صريبة �لدخل �مل�صتحقة على �مل�ص�همني �لأج�نب، ويحمل خم�ص�ض 
�لزك�ة و�صريبة �لدخل على ق�ئمة �لدخل �ل�ص�مل للم�ص�همني. �أم� �ملب�لغ �لإ�ص�فية �مل�صتحقة �لدفع، �إن وجدت، و�لتي قد ت�صبح م�صتحقة عند ��صتكم�ل �لربوط �لنه�ئية، فتتم 

�ملح��صبة عنه� عند حتديده� .

وت�صتقطع �ل�صركة �صر�ئب على بع�ض �ملع�مالت �لتي جترى مع جه�ت غري مقيمة ب�ململكة �لعربية �ل�صعودية، مب� يف ذلك مب�لغ توزيع�ت �لأرب�ح للم�ص�همني �لأج�نب، وذلك وفق� 
لأحك�م نظ�م �صريبة �لدخل �ل�صعودي. �إن �صر�ئب �ل�صتقط�ع �ملدفوعة ب�لني�بة عن �جله�ت غري �ملقيمة و�لتي ل تكون ق�بلة لال�صرتد�د من تلك �جله�ت، تدرج �صمن �مل�ص�ريف.

2-24 التوقف عن اثبات المطلوبات المالية

يتم �لتوقف عن �إثب�ت �ملطلوب�ت �مل�لية و�لت�أمني وذمم �إع�دة �لت�أمني �لد�ئنة و�لذمم �لد�ئنة �لأخرى عندم� يتم �إعف�ء �أو �إلغ�ء �للتز�م �أو عند �نته�ء مدته. عندم� يتم ��صتبد�ل 
�ملطلوب�ت �مل�لية �لق�ئمة ب�أخرى من نف�ض �ملقر�ض ب�صروط تختلف �ختالف� كبري� �أو عندم� يتم تعديل �صروط �ملطلوب�ت �مل�لية �لق�ئمة، ف�إن مثل هذ� �ل�صتبد�ل �أو �لتعديل يتم 

�عتب�ره كمطلوب �أ�صلي مت �لتوقف عن �لعرت�ف به �أو مطلوب جديد مت �لعرت�ف به. ويتم �لعرت�ف ب�لفرق يف �لقيمة �لدفرتية ذ�ت �لعالقة يف ق�ئمة عملي�ت �لت�أمني.

2-25 المقاصة

تتم مق��صة �لأ�صول و�ملطلوب�ت �مل�لية وي�صرح عنه� ب�ص�يف مب�لغه� يف ق�ئمة �ملركز �مل�يل فقط عند وجود حق ق�نوين ق�بل للتطبيق يف مق��صة �ملب�لغ �ملعرتف به� وتكون هن�لك 
نية لت�صديد �ملب�لغ ب�ل�ص�يف �و حتقيق �لأ�صول وت�صديد �ملطلوب�ت يف �آن و�حد. ول تتم مق��صة �لير�د�ت و�مل�ص�ريف يف ق�ئمة عملي�ت �لت�أمني و�لف�ئ�ض �ملرت�كم وق�ئمة عملي�ت 

�مل�ص�همني م� مل يتطلب ذلك �و يجيزه معي�ر �أو تف�صري حم��صبي.

2-26 االعتراف باإليرادات

االعتراف بأقساط التأمين وإيرادات العمولة  )1

يتم �لعرت�ف ب�إجم�يل �أق�ص�ط �لت�أمني و�لعمولت مع بد�ية خم�طر �لت�أمني. ويتم �لف�ص�ح عن �جلزء �لذي يتم حتقيقه م�صتقباًل من �أق�ص�ط �لت�أمني و�لعمولة كـ”�أق�ص�ط ت�أمني 
وعمولت غري مكت�صبة”، على �لتو�يل، ويوؤجل �لعرت�ف به� على �أ�ص��ض ث�بت وفق� لفرتة تغطية وثيقة �لت�أمني ذ�ت �ل�صلة. 
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�إن �أق�ص�ط �لت�أمني �ملحققة من �إع�دة �لت�أمني �ملتعهد به ، �إن وجد، يتم �لعرت�ف به� ك�إير�د�ت كم� هي �حل�ل �إذ� م� �عتربت �أق�ص�ط �إع�دة �لت�أمني كمجموع �أق�ص�ط �لت�أمني. 

إيرادات العمولة  )2

يتم �لعرت�ف ب�إير�د�ت �لعمولة من �لود�ئع �لق�صرية �لأجل على �أ�ص��ض تن��صبي ب��صتخد�م طريقة معدل �لعمولة �لفعلي.

إيرادات توزيعات األرباح جـ(  

يتم �لعرت�ف ب�إير�د�ت توزيع�ت �لأرب�ح عند ن�صوء �حلق يف ��صتالم توزيع�ت �لأرب�ح.

2-27 عقود اإليجار

ت�صنف عقود �ليج�ر كعقود �يج�ر ر�أ�صم�يل �ذ� ترتب على �صروط عقد �ليج�ر حتويل جوهري جلميع خم�طر ومن�فع �مللكية �لى �مل�صت�أجر. وت�صنف ك�فة عقود �لإيج�ر �لأخرى 
كعقود �يج�ر ت�صغيلي. حتمل �لإيج�ر�ت �مل�صتحقة �لدفع مبوجب عقود �لإيج�ر �لت�صغيلي على �لدخل ب��صتخد�م طريقة �لق�صط �لث�بت وذلك على مدى فرتة عقد �ليج�ر �لت�صغيلي.

2-28 محاسبة تاريخ التداول

�إن جميع �مل�صرتي�ت و�ملبيع�ت �لتي جترى وفق� للطريقة �لعتي�دية يتم �إثب�ته� / �لتوقف عن �إثب�ته� يف ت�ريخ �لتد�ول )�أي �لت�ريخ �لذي تلتزم فيه �ل�صركة ب�صر�ء �أو بيع �لأ�صول(. 
علم� ب�أن �مل�صرتي�ت �أو �ملبيع�ت �لتي جترى وفق� للطريقة �لعتي�دية هي مع�مالت تتطلب ت�صوية �لأ�صول خالل �إط�ر زمني حتدده عموم� �لتعليم�ت �لتنظيمية �أو �لعرف �ل�ص�ئد 

ب�ل�صوق.

3-  التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة 
جتري �ل�صركة تقدير�ت و�فرت��ص�ت توثر على مب�لغ �لأ�صول و�ملطلوب�ت �مل�صرح به� خالل �ل�صنة �مل�لية �لق�دمة. علم� ب�أن �لتقدير�ت �ملح��صبية �لن�جتة ن�درً� م� تع�دل �لنت�ئج 
�لفعلية ذ�ت �ل�صلة على وجه �لتحديد.  �ن �لتقدير�ت و�لفرت��ص�ت �لتي تت�صمن خم�طر ه�مة و�لتي ميكن �أن توؤدي �إلى �إجر�ء تعديل جوهري على �لقيمة �لدفرتية لالأ�صول 

و�ملطلوب�ت خالل �ل�صنة �مل�لية هي كم� يلي :

االلتزامات النهائية الناتجة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمين 

يعترب تقدير �للتز�م�ت �لنه�ئية �لن�جتة عن �ملط�لب�ت �ملقدمة مبوجب عقود �لت�أمني من �أهم �لتقدير�ت �ملح��صبية �لتي تقوم به� �ل�صركة. هن�ك �لعديد من م�ص�در عدم 
�لت�أكد �لتي يجب �أخذه� بعني �لعتب�ر عند تقدير �للتز�م�ت �لتي يتعني على �ل�صركة دفعه� نه�ئي� مبوجب هذه �ملط�لب�ت. يعترب خم�ص�ض �ملط�لب�ت �ملتكبدة غري �ملف�صح 
عنه� تقديرً� للمط�لب�ت �لتي يتوقع �لإف�ص�ح عنه� بعد ت�ريخ ق�ئمة �ملركز �مل�يل ب�ص�أن �حلدث �ملوؤمن عليه �لذي وقع قبل ت�ريخ ق�ئمة �ملركز �مل�يل. �ن �ل�صلوب �لرئي�صي �ملتبع 
من قبل �لإد�رة يف تقدير تكلفة �ملط�لب�ت �ملف�صح عنه� وكذلك �ملط�لب�ت �ملتكبدة غري �ملف�صح عنه� ، يتمثل يف ��صتخد�م طرق �صد�د �ملط�لب�ت �ل�ص�بقة للتنبوء بطرق �صد�د 

�ملط�لب�ت �مل�صتقبلية .



181

الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني )“والء”(
) شركة مساهمة سعودية (

ايضاحات حول القوائم المالية ) تتمه (
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

تقدر �ملط�لب�ت �لتي تتطلب قر�رً� من �ملحكمة �أو عن طريق �لتحكيم على �أ�ص��ض كل ح�لة على حده. ويقوم ع�دة خرب�ء تقدير �خل�ص�ئر �مل�صتقليني بتقدير �ملط�لب�ت �ملتعلقة 
ب�ملمتلك�ت. تقوم �لإد�رة مبر�جعة �ملخ�ص�صـ�ت �ملتعلقة ب�ملط�لب�ت �ملتكبدة، و�ملط�لب�ت �ملتكبدة غري �ملبلغ عنه� على �أ�ص��ض ربع �صنوي.

قد تتعر�ض �ل�صركة خلالف�ت مع، و�حي�ن� �إخف�ق�ت من قبل، معيدي �لت�أمني. تقوم �ل�صركة يف كل ربع �صنة مبر�قبة تطور �لنز�ع�ت وقوة �ملركز �مل�يل ملعيدي �لت�أمني.

اإلنخفاض في اقساط التأمين وارصدة تأمين مدينة

يتم عمل تقدير لق�ص�ط �لت�أمني �ملدينة غري �لق�بلة لال�صرتد�د ،  �ن وجدت ،  عندم� ل يعود من �ملمكن حت�صيل ك�مل مبلغ �لذمم �ملدينة بح�صب �ل�صروط �ل�صلية لوثيقة �لت�أمني 
.  ب�لن�صبة للمب�لغ �لتى تعترب جوهرية مبفرده� ،  يتم عمل �لتقدير لكل ح�لة على حــدة .  �ن �ملب�لغ �جلوهرية بذ�ته� وغري مت�أخرة �ل�صد�د يتم تقييمه� ب�صكل �جم�يل ويتم عمل 

خم�ص�ض بن�ء على �ملب�لغ �ل�ص�بقة ومت�أخرة �ل�صد�د وخربة �ل�صركة �ل�ص�بقة .

خسائر إنخفاض استثمارات متاحة للبيع

تعترب �ل�صركة �ل�صتثم�ر�ت �ملت�حة للبيع ب�نه� منخف�صة عند وجود �نخف��ض جوهري �و د�ئم يف �لقيمة �ل�صوقية عند �لتكلفة �و عند وجود دليل مو�صوعي �آخر لالنخف��ض .  يتم 
حتديد �لنخف��ض �جلوهري �و �لد�ئم بن�ء� على تقدير�ت معينة .  ب�ل�ص�فة ،  تقوم �ل�صركة بتقييم عو�مل �خرى مب� فيه� �لتغري�ت يف �صعر �ل�صهم لال�صهم �ملتد�ولة �و للتدفق�ت 

�لنقدية �مل�صتقبلية ومع�مل �لنخف��ض لال�صهم غري �ملتد�ولة .

4- النقد وما في حكمه

20132012

)ريـال �ضعودي()ريـال �ضعودي(

عمليات التاأمني:

67.00072.000   نقد يف �ل�صندوق

33.419.62941.650.405   نقد لدى �لبنوك

85.894.98240.064.000   ود�ئع ق�صرية �لأجل

119.381.61181.786.405

عمليات امل�ضاهمني:

86.366.11760.000.000   نقد لدى �لبنوك

86.366.11760.000.000
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�إن �لود�ئع �لق�صرية �لأجل مودعة لدى بنوك حملية و�أجنبية، وتبلغ تو�ريخ ��صتحق�قه� �لأ�صلية �قل من ثالثة �أ�صهر من ت�ريخ �قتن�ئه�، ويتحقق منه� ع�ئد م�يل مبعدل يبلغ 
متو�صطه 0.8 ٪ �إلى 1.1 ٪ �صنويً� )2012: 0.8 ٪ �لى 1.1 ٪(.

5- أقساط وأرصدة التأمين المدينة

20132012

)ريـال �ضعودي()ريـال �ضعودي(

91.589.53873.594.210�أق�ص�ط ت�أمني مدينة

1.563.9711.206.173ذمم �لت�أمني و�إع�دة �لت�أمني

)12.734.504()14.044.610(خم�ص�ض ديون م�صكوك يف حت�صيله�

79.108.89962.065.879

�ن �حلركة يف خم�ص�ض �لديون �مل�صكوك يف حت�صيله� كم� يلي :

20132012

)ريـال �ضعودي()ريـال �ضعودي(

112.734.50410.118.140 يناير

1.310.1062.616.364�ملخ�ص�ض خالل �ل�صنة ) �ي�ص�ح 20 (

3114.044.61012.734.504 دي�ضمرب

�ن �أعم�ر �ق�ص�ط �لت�أمني �ملدينة وذمم �لت�أمني و�إع�دة �لت�أمني هي ك�لت�يل :

أقساط تأمين مدينة 

االجمايل
غري متاأخر ال�ضداد

وال منخف�ض القيمة

متاأخر ال�ضداد ولكنه غري منخف�ض القيمة

اكرث من 360 يوم181 – 360 يوم91 – 180 يوم

201378.717.90647.283.40615.198.00013.602.0002.634.500

201261.954.36033.789.47315.946.63410.435.8831.782.370
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ذمم تأمين واعادة تأمين مدينة

االجمايل
غري متاأخر ال�ضداد

وال منخف�ض القيمة

متاأخر ال�ضداد ولكنه غري منخف�ض القيمة

اكرث من 360 يوم181 – 360 يوم91 – 180 يوم

2013390.993---390.993

2012111.519---111.519

�إع�دة ت�أمني يف كل من �ململكة �لعربية  �إلى �صرك�ت  �أغلبيته� يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية ب�لإ�ص�فة  �أق�ص�ط �لت�أمني و�أر�صدة �ع�دة �لت�أمني من عدد كبري من �لعمالء  تت�ألف 
�ل�صعودية و�أوروب�، على �لتو�يل. تت�صمن �لأق�ص�ط و�أر�صدة �إع�دة �لت�أمني �ملدينة مبلغ 1.239.945 ريـ�ل �صعودي )31 دي�صمرب 2012: 2.188.872 ريـ�ل �صعودي( م�صتحق 
ب�لعمالت �لأجنبية، وب�صكل رئي�صي ب�لدولر �لأمريكي. وبوجه ع�م، تن�ض �صروط �لعمل �خل��صة ب�ل�صركة على �أن يتم �صد�د �لأق�ص�ط خالل 90 يومً�. تتطلب �لتف�قي�ت �ملربمة 
مع معيدي �لت�أمني، يف �لع�دة، �أن يتم �ل�صد�د يف ح�لة جت�وز �لر�صيد �ملبلغ �ملتفق عليه. ل يوجد ر�صيد لفرد �أو ل�صركة يزيد عن 16.5 ٪ من �لأق�ص�ط �ملدينة �مل�صتحقة كم� يف 

31 دي�صمرب 2013 )2012: 14.4 ٪(. ب�لإ�ص�فة �إلى ذلك، ت�صكل �أر�صدة �أكرب 5 عمالء 43 ٪ من �أق�ص�ط �لت�أمني �ملدينة كم� يف 31 دي�صمرب 2013 )2012: 46 ٪(.

من �ملتوقع �ن يتم حت�صيل �لذمم �ملدينة غري �ملنخف�صة �لقيمة ب�لك�مل . علمً� ب�أنه لي�ض من ع�دة �ل�صركة �حل�صول على �صم�ن�ت على �لذمم �ملدينة .

6- المصاريف المدفوعة مقدمًا واألصول األخرى

20132012

)ريـال �ضعودي()ريـال �ضعودي(

384.543949.295�يج�ر مدفوع مقدمً�

979.052750.035�أتع�ب مدفوعة مقدمً�

5.517.5812.709.517دفع�ت مقدمة

4.645.690145.690�يد�ع�ت

2.761.3301.895.901موجود�ت �أخرى

14.288.1966.450.438
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7 - الممتلكات والمعدات 

 2013

اأجهزة وبرامج
الكمبيوتر

االأثاث والرتكيبات
والتجهيزات املكتبية

املجموعال�ضيارات

�لتكلفة :

3.068.4993.994.451375.1707.438.120   1 يناير 2013

2.720.954-631.4162.089.538   �ل�ص�ف�ت

3.699.9156.083.989375.17010.159.074  31 دي�ضمرب 2013

�ل�صتهالك �ملرت�كم :

2.095.9601.964.937169.4314.230.328   1 يناير 2013

533.672785.43976.9551.396.066   �ملحمل لل�صنة

2.629.6322.750.376246.3865.626.394   31 دي�صمرب 2013

�ضايف القيمة الدفرتية:

311.070.2833.333.613128.7844.532.680 دي�ضمرب 2013

2012

اأجهزة وبرامج
الكمبيوتر

االأثاث والرتكيبات
والتجهيزات املكتبية

املجموعال�ضيارات

�لتكلفة :

2.554.0622.629.509175.3505.358.921   1 يناير 2012

514.4371.429.942199.8202.144.199   �ل�ص�ف�ت

)65.000(-)65.000(-   �ل�صتبع�د�ت

3.068.4993.994.451375.1707.438.120  31 دي�صمرب 2012

�ل�صتهالك �ملرت�كم :

1.559.9271.382.633101.6323.044.192   1 يناير 2012

536.033640.39267.7991.244.224   �ملحمل لل�صنة

)58.088(-)58.088(-   �ل�صتبع�د�ت

2.095.9601.964.937169.4314.230.328   31 دي�صمرب 2012

�ص�يف �لقيمة �لدفرتية:

31972.5392.029.514205.7393.207.792 دي�صمرب 2012
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8-  الودائع القصيرة األجل 
تتمثل �لود�ئع ق�صرية �لأجل من ود�ئع لالجل مودعة يف بنوك وحتمل فرتة ��صتحق�ق تقل عن �صنة و�حدة و�كرث من ثالثة ��صهر من ت�ريخ �ليد�ع .

9-  األصول المالية األخرى

20132012

)ريـال �ضعودي()ريـال �ضعودي(

6.500.0006.500.000حمتفظ به� لت�ريخ �ل�صتحق�ق

53.941.69857.800.506مت�حة للبيع

500.000500.000قرو�ض وح�ص�ب�ت مدينة

60.941.69864.800.506

�ن �ل�صتثم�ر�ت �ملحتفظ به� حتى ت�ريخ �ل�صتحق�ق متثل �ل�صند�ت ذ�ت �ل�صعر �لث�بت و�لتي يتم تد�وله� بني �لبنوك يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية وحتدد �لقيم وفقً� لهذ� �ل�صوق 
. �ن هذه �ل�صند�ت ذ�ت ع�ئد ربح يع�دل 2.9 ٪ )2012 : 2.9 ٪( له� فرتة ��صتحق�ق مدته� ع�صر �صنو�ت ) ق�بلة لال�صتدع�ء بعد 5 �صنو�ت – دي�صمرب 2014(. تعتقد �لد�رة 

ب�أن �لقيمة �لدفرتية لهذه �ل�صتثم�ر�ت تق�رب قيمته� �لع�دلة كم� يف 31 دي�صمرب 2013 و 2012 .

تتكون �ل�صتثم�ر�ت �ملت�حة للبيع مم� يلي :

20132012

)ريـال �ضعودي()ريـال �ضعودي(

51.218.62055.077.428��صهم متد�ولة

2.723.0782.723.078��صهم غري متد�ولة

53.941.69857.800.506
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�ن �حلركة على �ل�صتثم�ر�ت �ملت�حة للبيع هي كم� يلي :

20132012

)ريـال �ضعودي()ريـال �ضعودي(

157.800.50644.346.722 يناير

18.713.31313.812.038��صتثم�ر�ت م�صرت�ه

)5.000.000()32.565.085(��صتبع�د�ت

9.992.9644.641.746�رب�ح غري حمققة

3153.941.69857.800.506 دي�ضمرب 

بلغت قيمة �لرب�ح �ملحققة من ��صتثم�ر�ت مت�حة للبيع 25.655.323 ريـ�ل �صعودي خالل �ل�صنة �ملنتهية يف 31 دي�صمرب 2013 .

10- الوديعة النظامية
متثل �لوديعة �لنظ�مية 10 ٪ من ر�أ�ض �مل�ل �ملدفوع و�ملحتفظ به وفق� لنظ�م مر�قبة �صرك�ت �لت�أمني �لتع�وين ب�ململكة �لعربية �ل�صعودية .  ول ميكن �صحب هذه �لوديعة �لنظ�مية 

بدون مو�فقة موؤ�ص�صة �لنقد �لعربي �ل�صعودي .

11- أقساط التأمين غير المكتسبة

لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب

20132012

كم� يف 1 يناير

91.115.733137.803.035�لأق�ص�ط غري �ملكت�صبة 

)74.893.102()44.284.121(ح�صة معيدي �لت�أمني من �لأق�ص�ط غري �ملكت�صبة 

46.831.61262.909.933

193.392.489158.623.754�ص�يف �لق�ص�ط �ملكتتبة خالل �ل�صنة

)177.861.620()165.311.155(�ص�يف �لق�ص�ط �ملكت�صبة خالل �ل�صنة

)19.237.866(28.081.334�لتغري�ت يف �لأق�ص�ط غري �ملكت�صبة

كم� يف 31 دي�صمرب 

132.352.85391.115.733�لأق�ص�ط غري �ملكت�صبة

)44.284.121()57.439.907(ح�صة معيدي �لت�أمني من �لأق�ص�ط غري �ملكت�صبة 

74.912.94646.831.612
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) شركة مساهمة سعودية (

ايضاحات حول القوائم المالية ) تتمه (
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

12- المطالبات تحت التسوية

2013

ال�ضايفح�ضة معيدي التاأمنياالجمايل 

املطالبات

)61.120.867(46.153.014)107.273.881(�لر�صيد يف بد�ية �ل�صنة

95.209.692)22.239.744(117.449.436�ملط�لب�ت �مل�صددة خالل �ل�صنة

76.314.552)105.122.990(181.437.542�لر�صيد يف نه�ية �ل�صنة

110.403.377)81.209.720(191.613.097املطالبات املتكبدة خالل ال�ضنة

حتليل املطالبات حتت الت�ضوية

يف 31 دي�ضمرب

)61.120.867(46.153.014)107.273.881(يف بد�ية �ل�صنة

42.226.234)74.467.322(116.693.556�ملط�لب�ت �ملبلغ عنه�

34.088.318)30.655.668(64.743.986�ملط�لب�ت �ملتكبدة غري �ملبلغ عنه�

15.193.685)58.969.976(74.163.661التغريات يف املطالبات حتت الت�ضوية

2012

ال�ضايفح�ضة معيدي التاأمنياالجمايل 

املطالبات

)49.729.671(45.360.562)95.090.233(�لر�صيد يف بد�ية �ل�صنة

89.955.013)31.784.985(121.739.998�ملط�لب�ت �مل�صددة خالل �ل�صنة

61.120.867)46.153.014(107.273.881�لر�صيد يف نه�ية �ل�صنة

101.346.209)32.577.437(133.923.646املطالبات املتكبدة خالل ال�ضنة

حتليل املطالبات حتت الت�ضوية

يف 31 دي�ضمرب

)49.729.671(45.360.562)95.090.233(يف بد�ية �ل�صنة

29.422.549)22.521.067(51.943.616�ملط�لب�ت �ملبلغ عنه�

31.698.318)23.631.947(55.330.265�ملط�لب�ت �ملتكبدة غري �ملبلغ عنه�

11.391.196)792.452(12.183.648التغريات يف املطالبات حتت الت�ضوية
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) شركة مساهمة سعودية (
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للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

مصاريف مستحقة ومطلوبات اخرى   -13

أ ( عمليات التأمين

20132012

ريـال �ضعوديريـال �ضعودي

29.283.97827.238.932م�ضاريف م�ضتحقة

ب( عمليات المساهمين

20132012

ريـال �ضعوديريـال �ضعودي

1.326.7641.747.500م�ص�ريف م�صتحقة 

6.023.2065.215.488زك�ة و�صريبة دخل ) �ي�ص�ح 21 (

919.425764.212ذمم د�ئنة �خرى

8.269.3957.727.200

عموالت اعادة التأمين غير محققة   -14

20132012

ريـال �ضعوديريـال �ضعودي

15.198.1334.860.735 يناير

21.526.83210.790.202عمولت م�صتلمة خالل �ل�صنة

)10.452.804()21.223.135(عمولت مكت�صبة خالل �ل�صنة

315.501.8305.198.133 دي�ضمرب

تعويض نهاية الخدمة    -15

20132012

ريـال �ضعوديريـال �ضعودي

12.180.6341.490.883 يناير

1.277.378933.155�ملحمل لل�صنة

)243.404()398.748(�مل�صدد خالل �ل�صنة

313.059.2642.180.634 دي�ضمرب



189

الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني )“والء”(
) شركة مساهمة سعودية (

ايضاحات حول القوائم المالية ) تتمه (
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

رأس المال   -16
�ن ر�أ�ض �مل�ل �مل�صرح به و�مل�صدر و�ملدفوع لل�صركة هو 200 مليون ريـ�ل �صعودي كم� يف نه�ية �ل�صنة ، وهو مق�صم �لى 20 مليون �صهم قيمة �ل�صهم �لو�حد 10 ريـ�ل �صعودي . 

االحتياطي النظامي   -17
وفق� ملتطلب�ت نظ�م �ل�صرك�ت يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية وبنود عقد ت�أ�صي�ض �ل�صركة ، ف�إنه يجب على �ل�صركة تخ�صي�ض م� ل يقل عن 20 ٪ من �ص�يف �لدخل يف كل �صنة حتى 

يبلغ �لحتي�طي 100 ٪ من ر�أ�ض �مل�ل �ملدفوع . يف �صوء �خل�ص�ئر �ملرت�كمة ، مل يتم هذ� �لتخ�صي�ض لل�صنو�ت �ملنتهية يف 31 دي�صمرب 2013 و 2012 .

المعامالت مع الجهات ذات العالقة وارصدتها   -18
متثل �جله�ت ذ�ت �لعالقة �مل�ص�همني �لرئي�صني و�أع�ص�ء جمل�ض �لد�رة و�ل�صرك�ت �خل��صعة للرق�بة �مل�صرتكة �و �لتي ت�صيطر هذه �جله�ت عليه� ب�صكل جوهري . تعتمد �صي��ص�ت 

�لت�صعري و�ل�صروط �خل��صة بهذه �ملع�مالت من قبل جمل�ض �د�رة �ل�صركة. 

يلخ�ض �جلدول �لت�يل مبلغ �ملع�مالت �لتي مت �إبر�مه� مع �جله�ت ذ�ت �لعالقة لل�صنة �مل�لية ذ�ت �لعالقة.

مبيعات عقود
تاأمني

مبالغ م�ضتحقة الى
جهات ذات عالقة

 )ريـال �ضعودي( )ريـال �ضعودي(

�أع�ص�ء جمل�ض �لد�رة وجه�ت ذ�ت عالقة
20131.648.337125.767

20121.810.711561.589

كب�ر موظفي �لد�رة
201311.298-

20129.449-

�ن �لأر�صدة �لق�ئمة مع �جله�ت ذ�ت �لعالقة كم� يف نه�ية �ل�صنة غري م�صمونة ب�صم�ن�ت ويتم �ل�صد�د ح�صب �صروط �لدفع. ومل يكن هن�لك �صم�ن�ت مقدمة �أو م�صتلمة لق�ء 
�أي خم�ص�ض للديون �مل�صكوك يف حت�صيله�  �ل�صركة بقيد  2013 و 2012، مل تقم  31 دي�صمرب  �حل�ص�ب�ت �ملدينة لدى �جله�ت ذ�ت �لعالقة. وب�لن�صبة لل�صنتني �ملنتهيتني يف 

و�ملتعلقة ب�ملب�لغ �مل�صتحقة من �جله�ت ذ�ت �لعالقة حيث �ن �لد�رة على ثقة من ��صرتد�د �لأر�صدة من �جله�ت ذ�ت �لعالقة.



190

الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني )“والء”(
) شركة مساهمة سعودية (

ايضاحات حول القوائم المالية ) تتمه (
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

فيم� يلي مك�ف�آت كب�ر موظفي �د�رة �ل�صركة :

20132012

)ريـال �ضعودي()ريـال �ضعودي(

3.328.4332.552.077مز�ي� ق�صرية �لأجل 

623.544456.597مك�ف�أة نه�ية �خلدمة للموظفني

3.951.9773.008.674

التقارير القطاعية    -19
لغر��ض �لد�رة، تتكون �ل�صركة من قط�ع�ت ح�صب �لن�ص�ط م�صنفة ك�لت�يل:  ت�أمني طبي وت�أمني �صي�ر�ت وت�أمني طبي وت�أمني �ملمتلك�ت وت�أمين�ت �أخـرى و�لتى تت�صمن ت�أمني 
هند�صي �صد �حلريق �لبحري و�لت�أمني �لع�مة �لخرى . وت�صمل �لقط�ع�ت �لخرى �لت�مني �ملالحي و�لت�مني �لهند�صي و�لت�مني �صد �حلو�دث �لع�مة. وتعترب هذه �لقط�ع�ت 

�ل�ص��ض �لذي تقوم �ل�صركة من خالله بتقدمي تقريره� عن �ملعلوم�ت �لقط�عية �لرئي�صية.  

مت��صي� مع عملية �إعد�د �لتق�رير �لد�خلية ب�ل�صركة، �عتمدت �لد�رة �لقط�ع�ت ح�صب �لن�ص�ط فيم� يتعلق بن�ص�ط�ت �ل�صركة و�أ�صوله� ومطلوب�ته� كم� هو مدرج �دن�ه .

ل ت�صتمل �لنت�ئج �لقط�عية على �لرو�تب �لت�صغيلية و�لد�رية و�مل�ص�ريف �لعمومية و�لد�رية وقد مت �در�جه� �صمن �مل�ص�ريف غري �ملوزعة.
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الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني )“والء”(
) شركة مساهمة سعودية (
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للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

19- التقارير القطاعية )تتمه(

املجموعاخرىممتلكات�ضياراتطبي

) ريــال �ضعودي (

لل�صنة �ملنتهية يف 31 دي�صمرب2013

44.508.962106.830.833122.196.88273.654.229347.190.906�جم�يل �لق�ص�ط �ملكتتبة

44.508.962105.820.6764.399.07438.663.777193.392.489�ص�يف �لق�ص�ط �ملكتتبة

42.630.97982.668.9253.828.39936.182.852165.311.155�ص�يف �لق�ص�ط �ملكت�صبة

7.585.093202.0288.621.7954.814.21921.223.135عمولة �ع�دة ت�أمني

42.8899.73043.53496.153-م�ص�ريف �كتت�ب �خرى 

50.216.07282.913.84212.459.92441.040.605186.630.443جمموع �لير�د�ت

)117.449.436()21.853.240()7.306.613()59.975.050()28.314.533(�إجم�يل �ملط�لب�ت �ملدفوعة

6.357.4041.452.4762.580.59811.849.26622.239.744ح�صة معيدي �لت�أمني من �ملط�لب�ت �ملدفوعة

)15.193.685(1.082.766)2.621.454()17.052.039(3.397.042�لتغري�ت يف �ملط�لب�ت حتت �لت�صوية

)110.403.377()8.921.208()7.347.469()75.574.613()18.560.087(�ص�يف �ملط�لب�ت �ملتكبدة

)31.265.206()8.493.355()3.924.981()11.583.605()7.263.265(م�ص�ريف �كتت�ب �أخرى

)45.100.719(م�ص�ريف عمومية و�إد�رية �أخرى )غري موزعة(

)138.859(�لعجز من عملي�ت �لت�أمني

401.117�ير�د�ت عمولة من ود�ئع بنكية

262.258�ضايف الفائ�ض من عمليات التاأمني
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) شركة مساهمة سعودية (

ايضاحات حول القوائم المالية ) تتمه (
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

19- التقارير القطاعية )تتمة(

املجموعاخرىممتلكات�ضياراتطبي

) ريــال �ضعودي (

كما يف 31 دي�ضمرب 2013

موجود�ت عملي�ت �لت�أمني :

37.607.39519.832.51257.439.907--ح�صة معيدي �لت�أمني من �لق�ص�ط غري �ملكت�صبة

1.254.506775.86660.642.84842.449.770105.122.990ح�صة معيدي �لت�أمني من �ملط�لب�ت حتت �لت�صوية

4.940.0663.394.6921.308.1412.407.50612.050.405تك�ليف �كتت�ب موؤجلة

217.346.061----موجود�ت غري موزعة

6.194.5724.170.55899.558.38464.689.788391.959.363جمموع املوجودات

مطلوبات عمليات التاأمني 

24.320.25741.462.69438.712.02927.857.873132.352.853�ق�ص�ط غري مكت�صبة

11.714.32148.611.13965.870.24355.241.839181.437.542مط�لب�ت حتت �لت�صوية

3.145.6442.136.1885.501.830-219.998عمولة �ع�دة ت�أمني غري مكت�صبة

72.667.138----مطلوب�ت غري موزعة

36.254.57690.073.833107.727.91685.235.900391.959.363جمموع املطلوبات
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للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

19- التقارير القطاعية )تتمة(

القطاعات التشغيلية

لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب2012
املجموعاخرىممتلكات�ضياراتطبي

) ريــال �ضعودي (

64.705.27959.574.32054.485.07155.328.077234.092.747�جم�يل �لق�ص�ط �ملكتتبة

64.238.83358.634.0952.793.13132.957.695158.623.754�ص�يف �لق�ص�ط �ملكتتبة

78.513.05060.827.7172.575.76935.945.084177.861.620�ص�يف �لق�ص�ط �ملكت�صبة

188.0456.312.2193.952.54010.452.804-عمولة �ع�دة ت�أمني

1.250112.9208.98041.203164.353�ير�د�ت �كتت�ب �خرى

78.514.30061.128.6828.896.96839.938.827188.478.777جمموع �لير�د�ت

)121.739.998()21.476.588()7.789.792()58.087.547()34.386.071(�جم�يل �ملط�لب�ت �ملدفوعة

14.995.1222.153.5566.335.6168.300.69131.784.985ح�صة معيدي �لت�أمني من �ملط�لب�ت �ملدفوعة

)11.391.196()1.474.997()39.522()2.550.229()7.326.448(�لتغري�ت يف �ملط�لب�ت حتت �لت�صوية

)101.346.209()14.650.894()1.493.698()58.484.220()26.717.397(�ص�يف �ملط�لب�ت �ملتكبدة

)33.901.114()10.244.639()3.894.002()8.002.057()11.760.416(م�ص�ريف �لكتت�ب �لخرى

)38.871.459(م�ص�ريف �د�رية وعمومية �خرى )غري موزعة(

3.509.26815.043.29514.359.995)5.357.595(40.036.487�لف�ئ�ض من عملي�ت �لت�أمني

838.900�ير�د�ت عمولة من ود�ئع بنكية

15.198.895�ضايف الفائ�ض من عمليات التاأمني
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للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

19- التقارير القطاعية )تتمة(

كما يف 31 دي�ضمرب 2012 
املجموعاخرىممتلكات�ضياراتطبي

) ريــال �ضعودي (

موجودات عمليات التاأمني 

21.477.96023.329.16944.284.121-)523.008(ح�صة معيدي �لت�أمني من �لق�ص�ط غري �ملكت�صبة

5.728.2401.673.6879.584.61829.166.46946.153.014ح�صة معيدي �لت�أمني من �ملط�لب�ت حتت �لت�صوية

4.766.0981.531.124956.4252.467.1219.720.768تك�ليف �كتت�ب وث�ئق ت�أمني موؤجلة

153.588.417----موجود�ت غري موزعة

9.971.3303.204.81132.019.00354.962.759253.746.320جمموع املوجودات

مطلوبات عمليات التاأمني

21.918.83818.310.94322.011.95828.873.99491.115.733�ق�ص�ط غري مكت�صبة

19.605.38832.456.92012.190.55943.021.014107.273.881مط�لب�ت حتت �لت�صوية

2.389.3272.588.8085.198.133-219.998عمولة �ع�دة ت�أمني غري مكت�صبة

50.158.573----مطلوب�ت غري موزعة

41.744.22450.767.86336.591.84474.483.816253.746.320جمموع املطلوبات
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للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

القطاعات الجغرافية

�لعربية  �ململكة  به� خ�رج  و�ملحتفظ  �لت�أمني  �إع�دة  / مطلوب�ت  بع�ض موجود�ت  ب��صتثن�ء   ، �ل�صعودية  �لعربية  �ململكة  تقع يف  لل�صركة  و�ملطلوب�ت �جلوهرية  �ملوجود�ت  جميع 
�ل�صعودية .

20- مصاريف ادارية وعمومية

عمليات التأمين )أ( 

20132012

)ريـال �ضعودي()ريـال �ضعودي(

1.310.1062.616.364خم�ص�ض ديون م�صكوك يف حت�صيله�

3.442.8743.972.360�تع�ب مهنية وق�نونية

3.144.5371.979.161م�ص�ريف �يج�ر

1.396.0661.244.224��صتهالك

615.900484.028معد�ت مكتبية

1.058.279847.168خدم�ت

811.909214.269ت�صويق ودع�ية و�عالن

314.382314.187�صريبة ��صتقط�ع

598.847542.836تدريب وتعليم

166.030323.198م�ص�ريف تقنية معلوم�ت

1.407.7241.223.701م�ص�ريف �خرى

14.266.65413.761.496

عمليات المساهمين )ب( 

20132012

)ريـال �ضعودي()ريـال �ضعودي(

1.200.0001.200.000تك�ليف موظفني

800.0001.700.000�تع�ب جمل�ض �لد�رة

38.50098.088م�ص�ريف �خرى

2.038.5002.998.088
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للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

الزكاة وضريبة الدخل   -21

)أ( مخصص زكاة وضريبة دخل

يتم ت�صجيل خم�ص�ض للزك�ة بن�صبة 2.5 ٪ من �لوع�ء �لزكوي �لتقريبي �ملتعلق بح�ص�ض �مل�ص�همني �ل�صعوديني يف �ل�صركة . يتم ت�صجيل �صريبة دخل بن�صبة 20 ٪ من �ص�يف 
�لدخل �ملعدل �ملتعلق ب�مل�ص�همني �لغري �صعوديني يف �ل�صركة .

تتمثل �لعن��صر �لرئي�صية لوع�ء �لزك�ة �لتقريبي مم� يلي :

20132012

)ريـال �ضعودي()ريـال �ضعودي(

175.137.195154.485.589ر�صيد حقوق �مل�ص�همني �لفتت�حي

3.059.2642.180.634مطلوب�ت غري متد�ولة

)85.585.220()80.941.698(موجود�ت غري متد�ولة

97.254.76171.081.003وعاء الزكاة التقريبي

�ن �حلركة على خم�ص�ض �لزك�ة و�صريبة �لدخل لل�صنو�ت �ملنتهية يف 31 دي�صمرب 2013 و 2012 هي كم� يلي :

2013

املجموع�ضريبة دخلالزكاة

)ريـال �ضعودي()ريـال �ضعودي()ريـال �ضعودي(

15.019.636195.8525.215.488 يناير 2013

)2.192.282()390.250()1.802.032(�مل�صدد

2.575.000425.0003.000.000خم�ص�ض لل�صنة

315.792.604230.6026.023.206 دي�ضمرب 2013

2012

املجموع�ضريبة دخلالزكاة

)ريـال �ضعودي()ريـال �ضعودي()ريـال �ضعودي(

13.708.494203.1723.911.666 يناير 2012

)1.446.178()210.492()1.235.686(�مل�صدد

2.546.828203.1722.750.000خم�ص�ض لل�صنة

315.019.636195.8525.215.488 دي�ضمرب 2012

ب( الوضع الزكوي والضريبة

قدمت �ل�صركة �قر�ر�ته� �لزكوية و�ل�صريبية عن جميع �ل�صنو�ت حتى �ل�صنة �ملنتهية يف 31 دي�صمرب 2012 ح�صلت على �ل�صه�دة �ملطلوبة من م�صلحة �لزك�ة و�لدخل .
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22- إدارة المخاطر
تتمثل حوكمة �ملخ�طر �خل��صة ب�ل�صركة يف جمموعة من �ل�صي��ص�ت و�لإجر�ء�ت و�لو�ص�ئل �لرق�بية �ملقررة �لتي ت�صتخدم �لهيكل �لتنظيمي �حل�يل لتحقيق �لأهد�ف �لإ�صرت�تيجية. 
ترتكز فل�صفة �ل�صركة على قبول �ملخ�طر �ملرغوب به� و�ملعروفة و�لتي تتو�فق مع �خلطة �لإ�صرت�تيجية �ملتعلقة ب�إد�رة وقبول �ملخ�طر و�ملعتمدة من جمل�ض �لإد�رة. تتعر�ض �ل�صركة 

ملخـ�طر �لت�أمني وخم�طر �إع�دة �لت�أمني و�لط�ر �لتنظيمي وخم�طر �لإئتم�ن وخم�طر �ل�صيولة وخم�طر �لعمالت �لأجنبية وخم�طر �أ�صع�ر �لعمولت وخم�طر �ل�صوق.

هيكل إدارة المخاطر

مجلس اإلدارة 

تعترب حوكمة �ملخ�طر مبث�بة �لرق�بة �ملركزية �لتي ي�صرف عليه� جمل�ض �لإد�رة من خالل تقدمي �لتوجيه�ت و�ملو�فق�ت �لالزمة على �ل�صرت�تيجي�ت و�ل�صي��ص�ت من �أجل حتقيق 
�لأهد�ف �ملحددة لل�صركة .

لجنة المراجعة وإدارة المراجعة الداخلية

يتم تدقيق عملي�ت �إد�رة �ملخ�طر د�خل �ل�صركة �صنويً� من قبل �إد�رة �ملر�جعة �لد�خلية و�لتي تقوم ب�لت�أكد من كف�ية �لإجر�ء�ت ومدى �لإلتز�م بهذه �لإجر�ء�ت. تقوم �إد�رة 
�ملر�جعة �لد�خلية تبحث نت�ئج ك�فة عملي�ت �لتقييم مع �لإد�رة �لعلي�، وتقدمي تقرير ب�لنت�ئج و�لتو�صي�ت مب��صرة �إلى جلنة �ملر�جعة.

لجنة ادارة المخاطر

ق�مت جلنة �ملر�جعة بت�صكيل جلنة �د�رة خم�طر و�لتى بدوره� تقوم مر�قبة وظيفة �د�رة �ملخ�طر لل�صركة وتقدمي �لتق�رير �لى جلنة �ملر�جعة ب�صورة دورية ،  �ن �للجنة تعمل 
ب�لط�ر قد مت ت�صميمه من قبل جمل�ض �لد�رة .

اإلدارة العليا

�لد�رة �لعلي� م�صوؤولة عن �لعملي�ت �ليومية من �جل حتقيق �لهد�ف �ل�صرت�تيجية �صمن �صي��صة حمددة م�صبق� من قبل �ل�صركة ب�ص�أن قبول �ملخ�طر .

�إن �لهدف �لرئي�صي لإط�ر �لعمل �خل��ض ب�إد�رة �ملخ�طر و�لأمور �مل�لية لدى �ل�صركة يتمثل يف حم�ية �ل�صركة من �أحد�ث تعليق حتقيق �أهد�ف م�لية مب� يف ذلك عدم ��صتغالل 
�لفر�ض.
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فيم� يلي ملخ�ض ب�ملخ�طر �لتي تو�جهه� �ل�صركة و�لطرق �ملتبعة من قبل �لإد�رة للتقليل منه� :

إدارة المخاطر الناتجة عن التأمين 

�ن �خلطر �لرئي�صي �لذي تو�جهه �ل�صركة مبوجب عقود �لت�أمني هو �ختالف مب�لغ �ملط�لب�ت و �وق�ته� عن �لتوقع�ت ب�ص�أنه� .  و�لتى تت�أثر بتكر�ر وحجم �ملط�لب�ت و�ملن�فع �لفعلية 
�ملدفوعة و�لتطور�ت �لالحقة للمط�لب�ت طويلة �لمد .  ولهذ� ،  تهدف �ل�صركة �لى �صم�ن وجود �حتي�طي�ت ك�فية لتغطية هذه �ملطلوب�ت .

يتم تقلي�ض �ملخ�طر �عاله من خالل �لتنويع يف حمفظة و��صعة من عقود �لت�مني .  مي تعزيز تنوع �ملخ�طر من خالل �لختي�ر �لمثل و�لتطبيق �ل�صرت�تيجي ل�صي��ص�ت �لكتت�ب 
و�د�رة �ملط�لب�ت بهيكلته وب�ملر�جعة ربع �ل�صنوية لالحتي�طي�ت و�لتف�قي�ت �ع�دة �لت�أمني .

التأمين الطبي 

�ن �لت�أمني �لطبي خم�ص�ض لتعوي�ض ح�ملي �لعقود عن �مل�ص�ريف �ملتكبدة يف عالج مر�ض �أو �إ�ص�بة. 

�إن �ملخ�طر �لرئي�صية �ملتعلقة ب�لت�أمني �لطبي تتمثل يف تك�ليف �لأمر��ض و�لرع�ية �ل�صحية ذ�ت �لعالقة. يقدم �لت�أمني �لطبي بوجه ع�م �لى عمالء �ل�صرك�ت ذ�ت �لعدد �لكبري 
ليتم تغطيتهم مبوجب بو�ل�ض �لت�أمني. 

التأمين على السيارات

�إن �لت�أمني على �ملحرك�ت خم�ص�ض لتعوي�ض �أ�صح�ب �لعقود عن �لأ�صر�ر �لتي حلقت مبركب�تهم �أو �للتز�م�ت �لى �جله�ت �لأخرى �لن�جتة عن �حلو�دث. ميكن لأ�صح�ب 
�لعقود �أي�صً� �حل�صول على تعوي�ض عن حريق �و �صرقة  مركب�تهم.

تتمثل �ملخ�طر �لرئي�صية لعقود ت�مني �ملحرك�ت يف �ملط�لب�ت مق�بل �لوف�ة و�لأ�صر�ر �جل�صدية و��صتبد�ل �أو �صي�نة �ملركب�ت. وترتبط جميع عقود ت�مني �ملحرك�ت ب�صكل جوهري 
بعمالء �ل�صرك�ت. ولدى �ل�صركة تغطية �إع�دة �لت�أمني للحد من �خل�ص�ئر لأي مط�لب فردية ت�صل �إلى 0.5 مليون ريـ�ل �صعودي.

يعترب م�صتوى �لتعوي�ص�ت لدى �ملح�كم فيم� يتعلق بتعوي�ص�ت �لوف�ة و�لأطر�ف �مل�ص�بة ب�لأذى وتك�ليف ��صتبد�ل و�إ�صالح �ملركب�ت من �أهم �لعو�مل �لتي توؤثر على م�صتوى 
�ملط�لب�ت .
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التأمين على الممتلكات

�ن �لت�أمني على �ملمتلك�ت خم�ص�ض لتعوي�ض �أ�صح�ب �لعقود عن �ل�صرر �لذي يلحق ب�ملمتلك�ت �أو من �أجل  تقدير خ�ص�رة �لعق�ر. ميكن لأ�صح�ب �لعقود �حل�صول �أي�صً� على 
تعوي�ض عن خ�ص�رة �لأرب�ح �لن�جتة عن عدم �لقدرة على ��صتخد�م �ملمتلك�ت �ملوؤمن عليه�. 

يعترب �حلريق و�إع�قة �لعمل من �أهم خم�طر عقود ت�أمني �ملمتلك�ت. ولدى �ل�صركة �صي��ص�ت ت�أمني على �ملمتلك�ت �لتي حتتوي على معد�ت �حلم�ية من �حلريق فقط. 

يتم �كتت�ب هذه �لعقود ب�لرجوع �لى قيمة ��صتبد�ل �لعق�ر�ت و�ملحتوي�ت �لتي مت ت�أمينه�. تعترب تكلفة �إع�دة بن�ء �ملمتلك�ت و �حل�صول على حمتوي�ت �ل�صتبد�ل و�لوقت �مل�صتغرق 
للبدء ب�لعملي�ت �لتي توؤدي �إلى �ع�قة �لعمل من �أهم �لعو�مل �لتي توؤثر على م�صتوى �ملط�لب�ت . ولدى �ل�صركة تغطية �إع�دة ت�أمني عن مثل هذ� �ل�صرر للحد من �لأخط�ر لأي 

مط�لب فردية ت�صل �لى 2 مليون ريـ�ل �صعودي . 

التامين ضد الحوادث العامة

يتكون �لت�مني �صد �حلو�دث �لع�مة ب�صكل مبدئي من �ملخ�طر �لتي يتم �تخ�ذه� جت�ه �لأمو�ل و�لأم�نة وتعوي�ص�ت �لعم�ل و�لتز�م�ت ع�مة للن��ض و�ملخ�طر �لهند�صية وغريه� 
.  ويتم �ن�ص�ء �لت�أمني �صد �لأ�صر�ر لتعوي�ض ح�ملي �لعقود عن �لأ�صر�ر �لتي حلقت بهم �أو ب�لآخرين و�لن�جتة عن �حلو�دث و�ل�صرقة وغريه� . وترتبط جميع عقود �لأ�صر�ر 

ب�صكل جوهري بعمالء �ل�صرك�ت. 

لدى �ل�صركة تغطية �إع�دة ت�أمني للحد من خ�ص�ئر �أي مط�لب فردية ت�صل �إلى مليون ريـ�ل �صعودي .

عقود تامين الشحن البحري

يتم �ن�ص�ء ت�أمني �ملالحة لتعوي�ض �أ�صح�ب �لعقود عن �ل�صرر و�للتز�م �لن�جت من خالل �خل�ص�رة �و �ل�صرر �لن�جت عن حو�دث  �ملالحة �لبحرية �مل�صببة خل�ص�رة كلية �أو جزئية 
للب�ص�ئع .  

تتمثل �ملخ�طر �لرئي�صية لت�أمني �ملالحة يف �خل�ص�رة و�ل�صرر حلو�دث �ملالحة �مل�صببة خل�ص�رة كلية �أو جزئية للب�ص�ئع. 

�ن ��صرت�تيجية �لت�أمني �خل��صة بفئة �أعم�ل �لت�أمني �ملالحية ت�صمن تنوع �ل�صي��ص�ت ب�صكل جيد ح�صب �صروط طرق �ملركب�ت و�ل�صحن �ملغط�ة . ولدى �ل�صركة تغطية �إع�دة ت�أمني 
للحد من خ�ص�ئر �أي مط�لب فردية ت�صل �لى مليون ريـ�ل �صعودي.
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تكوين احتياطي مطالبات التأمين

�إجر�ء تكوين �حتي�طي �ملط�لب�ت �لكتو�رية وذلك وفقً� ل�صي��صة تكوين �لحتي�طي �لت�أميني. ويقوم  �أعم�ل �لت�أمني �ملتنوعة بتنفيذ  �أكتو�ري د�خلي متخ�ص�ض يف  يقوم خبري 
�لفريق �لتنفيذي بو�صع �صي��صة تكوين �لحتي�طي �لت�أميني ومر�قبته و�إجر�ء مر�جع�ت ربع �صنوية على خم�ص�ص�ت مط�لب�ت �لت�أمني �خل��صة ب�ل�صركة ومدى كف�يته�. وتت�صمن 
هذه �ملر�جع�ت مر�جع�ت �لأقر�ن للنت�ئج �لتي تو�صلو� �إليه�، ب�ل�ص�فة �لى حتليل م�صتقل للت�أكيد على منطقية �ملر�جع�ت �لأكتو�رية �لد�خلية. كم� �أن لدى �ل�صركة مر�جع�ت 

خ�رجية دورية يقوم به� خرب�ء �أكتو�ريون حمليون. 

تكرار المطالبات ومبالغها

�إكتت�ب عقود ت�أمني �ملركب�ت و�لت�أمني �لطبي و�حلريق و�ل�صطو  �أن يت�أثر تكر�ر �ملط�لب�ت ومب�لغه� ب�لعديد من �لعو�مل. تقوم �ل�صركة، ب�صكل رئي�صي، بتغطية خم�طر  ميكن 
و�حلو�دث �لع�مة و�لت�أمني �لبحري. تعترب هذه �لعملي�ت كعقود ت�أمني ق�صرية �لأجل لأنه يتم، يف �لع�دة، �لإبالغ عن و�صد�د �ملط�لب�ت خالل فرتة زمنية ق�صرية. وهذ� من �ص�أنه 

�أن ي�ص�عد يف �لتقليل من خم�طر �لت�أمني.

استراتيجية اعادة التأمين

تقوم �ل�صركة يف �ل�صي�ق �لع�دي لالأعم�ل، ومن �أجل تقليل �لتعر�ض ملخ�طر �مل�لية �لن��صئة عن �ملط�لب�ت �ل�صخمة، ب�إبر�م عقود مع جه�ت �أخرى لأغر��ض �ع�دة �لت�أمني. وتن�ض 
�إع�دة �لت�أمني على �لتنوع يف خم�طر �لأعم�ل بدرجة كبرية ت�صمح لالإد�رة ب�لتحكم يف �خل�ص�ئر �ملحتملة �لن�جمة عن �ملخ�طر �لكبرية وتوؤمن �مك�نية حتقيق منو  �تف�قي�ت 

�إ�ص�يف. ويتم جزء كبري من عملي�ت �إع�دة �لت�أمني مبوجب �تف�قي�ت وعقود �إع�دة �لت�أمني �لختي�رية وعقود �إع�دة ت�أمني ف�ئ�ض �خل�ص�رة. 

�أية تطور�ت يف �لتعر�ض للمخ�طر وم�صتوى  �أن م�صتوي�ت �حلم�ية �لتي يتم �صر�ءه� تعك�ض  �إع�دة �لت�أمني �له�مة �صنويً� للت�أكد من  يقوم �لفريق �لتنفيذي مبر�جعة م�صرتي�ت 
�لإقد�م على �ملخ�طر لدى �ل�صركة. ويجب �أن تتم م�صرتي�ت �إع�دة �لت�أمني ب�لتم��صي مع �ل�صرت�تيجية �ملحددة يف دليل �صي��صة �إع�دة �لت�أمني �ملعتمد من قبل جمل�ض �لإد�رة.

من �أجل تقليل �لتعر�ض للخ�ص�ئر �لكبرية نتيجة �إفال�ض معيدي �لت�أمني، جتري �ل�صركة تقييمً� لالأو�ص�ع �مل�لية ملعيدي �لت�أمني. وتخ�ص�ض عقود �إع�دة �لت�أمني ملقدمي �خلدمة 
�لذين ي�صتوفون ب�صروط �ل�صركة �ملتعلقة ب�ل�صم�ن�ت �ملقدمة من �لطرف �لخر. وتتع�مل �ل�صركة فقط معيدي �لت�أمني �ملعتمدين من قبل جمل�ض �لإد�رة. 

ميثل �أكرب خم�ض معيدي ت�أمني م� ن�صبته 93 ٪ من �حلد �لأق�صى للتعر�ض ملخ�طر �لئتم�ن كم� يف 31 دي�صمرب 2013 )2012 : 70 ٪(.
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22- إدارة المخاطر )تتمة(

التركيز على مخاطر التأمين

لي�ض لدى �ل�صركة عقد ت�أمني يغطي �ملخ�طر ب�لن�صبة حلو�دث مفردة ويعر�ض �ل�صركة ملخ�طر ت�أمني متعددة. ق�مت �ل�صركة ب�إع�دة �لت�أمني على نحو ك�ف ملو�جهة �ملخ�طر �لتي 
قد تنطوي عن ق�ص�ي� جوهرية. �ن �ل�صركة لي�ض لديه� �أي مط�لب�ت كبرية مل يتم �لتو�صل �إلى مبلغه� �أو توقيت دفعه� يف غ�صون ع�م و�حد من ت�ريخ �إ�صد�ر �لقو�ئم �مل�لية.

تقوم �ل�صركة مر�قبة تركيز خم�طر �لت�أمني من خالل فئ�ت �لعم�ل .  �ن �جلدول �دن�ه يبني تركيز �ملط�لب�ت حتت �لت�صوية وكذلك �لق�ص�ط غري �ملكت�صبة ) ن�صبة مئوية ( من 
خالل فئ�ت �لعم�ل بت�ريخ ق�ئمة �ملركز �مل�يل :

20132012

اجمايل املطالبات
حتت الت�ضوية

�ضايف املطالبات
حتت الت�ضوية

اجمايل
اق�س�ط الت�أمني

غري املكت�ضبة

�ضايف
اق�س�ط 
التاأمني
غري 

املكت�ضبة

اجمايل
املطالبات

حتت 
الت�ضوية

�ضايف
املطالبات

حتت الت�ضوية

اجمايل
اق�س�ط 
التاأمني

غري املكت�ضبة

�ضايف
اق�س�ط الت�أمني 

غري املكت�ضبة

48٪24٪23٪18٪32٪18٪14٪6٪طبي

39٪20٪50٪30٪55٪31٪63٪27٪�صي�ر�ت

1٪24٪4٪11٪1٪29٪7٪36٪ممتلك�ت

12٪32٪23٪41٪12٪22٪16٪31٪اخرى

٪100٪100٪100٪100٪100٪100٪100٪100

تقوم �ل�صركة بتقييم تركيز �لتعر�ض على للمخ�طر �لت�أمني �لفردية و�جلم�عية وعمل �صي��صة �ع�دة ت�أمني لتخفي�ض �ملخ�طر لدرجة معقولة على �ل�صركة .

تحليل الحساسية

تعتقد �ل�صركة �ن �للتزم�ت ملو�جهة �ملط�لب�ت حتت �لت�صوية كم� يف نه�ية �ل�صنة ك�فية .  �ن هذه �ملب�لغ غري موؤكدة وكم� �ن �لدفع�ت �حلقيقية قد تختلف عن �لقيم �ملقيدة يف 
�لقو�ئم �مل�لية .  �ن �لثر على دخل �مل�ص�همني قبل �لزك�ة و�صريبة �لدخل وق�ئمة حقوق �مل�ص�همني للتغري�ت يف �ملطلوب�ت �ملط�لب�ت مو�صحة �دن�ه ،  يتم حتديد �حل�ص��صية 

للتغري�ت يف �للتز�م�ت ب�ملط�لب�ت بعد ح�صم �ع�دة �لت�أمني ب�صكل م�صتقل لكل فئة �عم�ل مع �بق�ء ك�فة �لفرت��ص�ت ث�بتة :

اثر التغري يف املطالبات بن�ضبة +10

حقوق امل�ضاهمني�ضايف ايرادات امل�ضاهمني

2013201220132012

)ريـال �ضعودي()ريـال �ضعودي()ريـال �ضعودي()ريـال �ضعودي(

)1.327.523()1.000.612()1.387.715()1.045.982(طبي

)2.944.801()4.576.042()3.078.323()4.783.526(�صي�ر�ت

)249.291()500.066()260.594()522.740(ممتلك�ت

)1.325.360()1.223.721()1.385.455()1.279.207(اخرى

)7.631.455()6.112.087()7.300.441()5.846.975(
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اثر التغري يف املطالبات بن�ضبة -10

حقوق امل�ضاهمني�ضايف ايرادات امل�ضاهمني

2013201220132012

)ريـال �ضعودي()ريـال �ضعودي()ريـال �ضعودي()ريـال �ضعودي(

1.045.9821.387.7151.000.6121.327.523طبي

4.783.5263.078.3234.576.0422.944.801�صي�ر�ت

522.740260.594500.066249.291ممتلك�ت

1.279.2071.385.4551.223.7211.325.360اخرى

7.631.4556.112.0877.300.4415.846.975

تطور المطالبات

�ن �ملط�لب�ت �ملتكبدة �ملرت�كمة مبنية ب�جلدول �لت�يل ،  من �صمنه� �ملط�لب�ت �ملبلغ عنه� و�ملتكبدة غري �ملبلغ عنه� لكل �صنة حدوث مت به� �ملط�لبة كم� يف ت�ريخ �ملركز �مل�يل ،  
وكذلك �ملب�لغ �مل�صددة �ملرت�كمة لت�ريخه .  �ن تطور �لتز�م�ت �لت�أمني تقدم مقي��ض ملقدرة �ل�صركة تقدير قيمة �ملط�لبة �لنه�ئية .

�ن �ل�صركة تعمل على �بق�ء خم�ص�ص�ت ك�فية مب� يتعلق ب�عم�ل �لت�أمني مب� يعمل حلم�ية �ل�صركة من �ملط�لب�ت �مل�صتقبلية .  عدم �لت�أكد من �لقيم و�وق�ت �صد�د �ملط�لب�ت 
ب�لع�دة يكون حله� خالل �صنة و�حدة .

سنة الحدث

املجموع2010201120122013

)ريـال �ضعودي()ريـال �ضعودي()ريـال �ضعودي()ريـال �ضعودي()ريـال �ضعودي(

تقدير لتكلفة �ملط�لب�ت �لنه�ئية :

108.885.585113.443.470108.166.145170.254.549يف نه�ية �صنة �حلدث

-94.749.388111.925.19096.341.665بعد �صنة

--96.676.287109.197.961بعد �صنتني 

---135.735.452بعد 3 �صنو�ت

135.735.352109.197.96196.341.665170.254.549511.529.627�لتقدير �حل�يل لجم�يل �ملط�لب�ت

)330.092.085()68.395.685()79.400.056()97.421.435()84.874.909(�جم�يل �ملدفوع�ت �لى ت�ريخه

االلتزامات املعرتف بها يف قائمة املركز 
املايل

50.860.54311.776.52616.941.609101.858.864181.437.542
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المخاطر المتعلقة بالمتطلبات النظامية

تخ�صع عملي�ت �ل�صركة ملتطلب�ت �لأنظمة �ملحلية يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية. �إن هذه �لأنظمة ل تتطلب فقط �حل�صول على �ملو�فق�ت ومر�قبة �لن�ص�ط�ت فح�صب، بل وتفر�ض 
بع�ض �لقيود مثل كف�ية ر�أ�ض �مل�ل لتقليل خم�طر �لعجز و�لإفال�ض من قبل �صرك�ت �لت�أمني ولتمكينه� من �صد�د �إلتز�م�ته� غري �ملتوقعة عند ن�صوئه�.

المخاطر المالية

تتمثل �لأدو�ت �مل�لية �لرئي�صية لل�صركة يف �لذمم �ملدينة �لن��صئة عن عقود �لت�أمني و�إع�دة �لت�أمني و�لنقد وم� يف حكمه و�لدفع�ت �ملقدمة لال�صتثم�ر�ت. مل تدخل �ل�صركة يف 
عملي�ت مل�صتق�ت �لأدو�ت �مل�لية. 

تتمثل �ملخ�طر �له�مة �لن��صئة عن �لأدو�ت �مل�لية لل�صركة يف خم�طر �أ�صع�ر �لعمولة وخم�طر �لعمالت �لأجنبية وخم�طر �لإئتم�ن وخم�طر �أ�صع�ر �ل�صوق وخم�طر �ل�صيولة . يقوم 
جمل�ض �لد�رة مبر�جعة وقبول �ل�صي��ص�ت �لالزمة لإد�رة كل من هذه �ملخ�طر �مللخ�صة �أدن�ه .

مخاطر االئتمان

تتمثل خم�طر �لئتم�ن يف �خف�ق �أحد طريف �لأد�ة �مل�لية يف �لوف�ء ب�لتز�م�ته و�لت�صبب يف خ�ص�رة م�لية للطرف �لآخر. وب�لن�صبة جلميع فئ�ت �لأ�صول �مل�لية �لتي حتتفظ به� 
�ل�صركة، ف�ن �حلد �لأق�صى لتعر�ض �ل�صركة ملخ�طر �لإئتم�ن ميثل �لقيمة �لدفرتية لهذه �لأ�صول �مل�لية كم� هو مف�صح عنه� يف ق�ئمة �ملركز �مل�يل. 

ت�صعى �ل�صركة �لى �حلد من خم�طر �لئتم�ن �ملتعلقة ب�لوكالء و�لو�صط�ء بو�صع حد �ئتم�ن لكل وكيل وو�صيط ومبر�قبة �حل�ص�ب�ت �ملدينة غري �مل�صددة. تتكون �أق�ص�ط �لت�أمني 
�ملدينة من عدد كبري من �لو�صط�ء / �لعمالء وب�صكل رئي�صي د�خل �ململكة �لعربية �ل�صعوديــــــــــــــــــة و�لتي ميثل فيه� �أكرب خم�صة و�صط�ء / عمالء 43 ٪ من �حل�ص�ب�ت �ملدينة 

كم� يف 31 دي�صمرب 2013 )2012 : 46 ٪(.

تربم �ل�صركة فقط عقود ت�أمني و�إع�دة ت�أمني مع �أطر�ف �أخرى معرتف به� وتتمتع ب�لأهلية �لئتم�نية. وتتم مر�قبة �حل�ص�ب�ت �مل�صتحقة �لقب�ض من عقود �لت�أمني و�إع�دة �لت�أمني 
ب�صكل م�صتمر لتقليل فر�صة تعر�ض �ل�صركة ملخ�طر �لديون �ملعدومة.

�إن �حل�ص�ب�ت �لبنكية �خل��صة ب�ل�صركة حمتفظ به� لدى عدد من �لبنوك �لدولية و�ملحلية وفقً� للحدود �لتي ي�صعه� جمل�ض �لد�رة.

يقدم �جلدول �لت�يل �ملعلوم�ت �ملتعلقة بتعر�ض �ل�صركة ملخ�طر �لئتم�ن وذلك بت�صنيف �لأ�صول وفقً� ملعدل �ئتم�ن �لطر�ف �لخرى لدى �ل�صركة. وتعترب فئة �ل�صتثم�ر مبث�بة 
�على معدل �ئتم�ين . وت�صنف �لأ�صول �لو�قعة خ�رج نط�ق �لفئة �ل�صتثم�رية كـ »�لفئة غري �ل�صتثم�رية« )مقبول( �أو كـ »مت�أخر �ل�صد�د ولكنه غري منخف�ض �لقيمة«.
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موجودات عمليات التأمين كما في 31 ديسمبر 2013

الفئة
اال�ضتثمارية

الفئة غري اال�ضتثمارية

املجموع

)مقبولة(
متاأخر ال�ضداد لكن غري 

منخف�ض القيمة

119.381.611-119.314.61167.000نقد وما يف حكمه

47.283.40631.434.50078.717.906-�ق�ص�ط ت�أمني 

390.993390.993--�ر�صدة �ع�دة �لت�أمني مدينة

105.122.990-105.122.990-ح�صة معيدي �لت�أمني من �ملط�لب�ت حتت �لت�صوية

34.675-34.675-�ير�د عمولت م�صتحقة

7.407.020-7.407.020-موجود�ت �خرى

119.314.611159.915.09131.825.493311.055.195

موجودات عمليات التأمين كما في 31 ديسمبر 2012

الفئة
اال�ضتثمارية

الفئة غري اال�ضتثمارية

املجموع

)مقبولة(
متاأخر ال�ضداد لكن غري 

منخف�ض القيمة

81.786.405-81.714.40572.000نقد وما يف حكمه

33.789.47328.164.88761.954.360-�ق�ص�ط ت�أمني 

111.519-111.519-�ر�صدة �ع�دة �لت�أمني مدينة

46.153.014-46.153.014-ح�صة معيدي �لت�أمني من �ملط�لب�ت حتت �لت�صوية

77.903-77.903-�ير�د عمولت م�صتحقة

2.041.591-2.041.591-موجود�ت �خرى

81.714.40582.245.50028.164.887192.124.792
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موجودات المساهمين كما في 31 ديسمبر 2013

الفئة
اال�ضتثمارية

الفئة غري اال�ضتثمارية

املجموع
)مقبولة(

متاأخرة ال�ضداد ولكن 
غري منخف�ضة القيمة

86.366.117--86.366.117نقد وما يف حكمه

26.983.859--26.983.859ود�ئع ق�صرية �لأجل 

60.941.698--60.941.698موجود�ت م�لية �أخرى

939.190--939.190�ير�د�ت فو�ئد م�صتحقة 

20.000.000--20.000.000وديعة نظ�مية 

195.230.864--195.230.864

موجودات المساهمين كما في 31 ديسمبر 2012

الفئة
اال�ضتثمارية

الفئة غري اال�ضتثمارية

املجموع  
)مقبولة(

 متاأخرة ال�ضداد ولكن 
غري منخف�ضة القيمة

60.000.000--60.000.000نقد وما يف حكمه

26.475.994--26.475.994وديعة ق�صرية �لأجل 

64.800.506--64.800.506موجود�ت م�لية �أخرى

1.167.878--1.167.878�ير�د�ت فو�ئد م�صتحقة 

20.000.000--20.000.000وديعة نظ�مية 

172.444.378--172.444.378
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مخاطر السيولة 

ومتثل خم�طر �ل�صيولة �لتى تو�جهه� �ل�صركة يف توفري �لمو�ل �لالزمة للوف�ء ب�لتعهد�ت �ملتعلقة بعقود �لت�أمني وب�لتز�م�ته� �مل�لية .  يتم مر�قبة متطلب�ت �ل�صيولة �صهري� ،  وتقوم 
�لد�رة ب�لت�أكيد من توفر �ل�صيولة �لك�فية للوف�ء ب�لتز�م�ته� ح�ل ن�صوؤئه� .

�ن ود�ئع �ل�صركة بت�ريخ �لقو�ئم �مل�لية لديه� تو�ريخ ��صتحق�ق ل تزيد عن �صتة ��صهر ،  علم� ب�ن �للتز�م�ت �لتى تطر�أ من خالل �صي�ق �عم�ل �ل�صركة �لعتي�دي يعترب غري 
جوهري .

�ن �للتز�م�ت �مل�لية هي تع�قدي� ويتم �صد�ده� خالل �صنة ول حتمل �ية عمولت ت�أخري �صد�د .

يو�صح �جلدول �لت�يل حتليل �ملوجود�ت و�ملطلوب�ت �مل�لية ح�صب �ملوعد �ملتوقع ل�صرتد�ده� �و ت�صويته� .

كم� يف 31 دي�صمرب 2013

املوجودات املالية لعمليات التاأمني
املجموعاكرث من 12 �ضهرااقل من 12 �ضهرا

ريـال �ضعوديريـال �ضعوديريـال �ضعودي

119.381.611-119.381.611نقد وما يف حكمه

79.108.899-79.108.899�ق�ص�ط ت�أمني مدينة

105.122.990-105.122.990ح�صة معيدي �لت�أمني من �ملط�لب�ت حتت �لت�صوية

34.675-34.675�ير�د�ت فو�ئد م�صتحقة

7.407.020-7.407.020موجود�ت �خرى

311.055.195-311.055.195اجمايل املوجودات املالية لعمليات التاأمني

املطلوبات املالية لعمليات التاأمني

181.437.542-181.437.542مط�لب�ت حتت �لت�صوية

29.283.978-29.283.978م�ص�ريف م�صتحقة ومطلوب�ت �خرى

18.361.378-18.361.378ذمم معيدي �لت�أمني �لد�ئنة

229.082.898-229.082.898اجمايل املطلوبات املالية لعمليات التاأمني
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كم� يف 31 دي�صمرب 2012

املوجودات املالية لعمليات التاأمني
املجموعاكرث من 12 �ضهرااقل من 12 �ضهرا

ريـال �ضعوديريـال �ضعوديريـال �ضعودي

81.786.405-81.786.405نقد وما يف حكمه

62.065.879-62.065.879�ق�ص�ط ت�أمني مدينة

46.153.014-46.153.014ح�صة معيدي �لت�أمني من مط�لب�ت حتت �لت�صوية

77.903-77.903�ير�د�ت فو�ئد م�صتحقة

2.041.591-2.041.591موجود�ت �خرى

192.124.792-192.124.792اجمايل املوجودات املالية لعمليات التاأمني

�ملطلوب�ت �مل�لية لعملي�ت �لت�أمني

107.273.881-107.273.881مط�لب�ت حتت �لت�صوية

27.238.932-27.238.932م�ص�ريف م�صتحقة �لدفع ومطلوب�ت �خرى

8.197.770-8.197.770ذمم معيدي �لت�أمني �لد�ئنة

142.710.583-142.710.583اجمايل املطلوبات املالية لعمليات التاأمني
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الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني )“والء”(
) شركة مساهمة سعودية (

ايضاحات حول القوائم المالية ) تتمه (
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

كم� يف 31 دي�صمرب 2013

املوجودات املالية لعمليات امل�ضاهمني
املجموعاكرث من 12 �ضهرااقل من 12 �ضهرا

ريـال �ضعوديريـال �ضعوديريـال �ضعودي

86.366.117-86.366.117نقد وما يف حكمه

26.983.859-26.983.859ود�ئع ق�صرية �لجل

54.441.6986.500.00060.941.698موجود�ت م�لية �خرى

939.190-939.190�ير�د فو�ئد م�صتحقة

20.000.00020.000.000-وديعة نظ�مية

168.730.86426.500.000195.230.864اجمايل املوجودات املالية لعمليات امل�ضاهمني

املطلوبات املالية لعمليات امل�ضاهمني

2.246.191-2.246.191م�ص�ريف م�صتحقة ومطلوب�ت �خرى

2.246.191-2.246.191اجمايل املطلوبات املالية لعمليات امل�ضاهمني

كم� يف 31 دي�صمرب 2012

املوجودات املالية لعمليات امل�ضاهمني
املجموعاكرث من 12 �ضهرااقل من 12 �ضهرا

ريـال �ضعوديريـال �ضعوديريـال �ضعودي

60.000.000-60.000.000نقد وما يف حكمه

26.475.994-26.475.994ود�ئع ق�صرية �لجل

58.300.5066.500.00064.800.506موجود�ت م�لية �خرى

1.167.878-1.167.878�ير�د فو�ئد م�صتحقة

20.000.00020.000.000-وديعة نظ�مية

145.944.37826.500.000172.444.378اجمايل املوجودات املالية لعمليات امل�ضاهمني

املطلوبات املالية لعمليات امل�ضاهمني

2.511.712-2.511.712م�ص�ريف م�صتحقة ومطلوب�ت �خرى

2.511.712-2.511.712اجمايل املطلوبات املالية لعمليات التاأمني
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الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني )“والء”(
) شركة مساهمة سعودية (

ايضاحات حول القوائم المالية ) تتمه (
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

مخاطر أسعار السوق 

تتمثل خم�طر �أ�صع�ر �ل�صوق يف �لتقلب�ت �لتي تطر�أ على قيمة �لأد�ة �مل�لية نتيجة للتغري�ت يف �أ�صع�ر �ل�صوق فيم� لو ك�نت هذه �لتغري�ت تعود لعو�مل حمددة لالور�ق �مل�لية 
مبفرده� �أو �جلهة �لتى ��صدرته� �أو عو�مل توؤثر على جميع �لأور�ق �مل�لية �ملتد�ولة يف �ل�صوق . 

لدى �ل�صركة ��صتثم�ر�ت غري مدرجة م�صجلة ب�لتكلفة بحيث �ن �لتغري يف قيمة �ل�صتثم�ر يقيد فقط عند بيع �ل�صتثم�ر �و �نخف��ض قيمته وعنده� �صتت�أثر ق�ئمة �لدخل .

مخاطر أسعار العمولة

تن�ص�أ خم�طر �أ�صع�ر �لعمولة من �مك�نية ت�أثري �لتغري�ت يف �أ�صع�ر �لعمولة على �لربحية �مل�صتقبلية �أو �لقيم �لع�دلة لالأدو�ت �مل�لية . وتتعر�ض �ل�صركة ملخ�طر �أ�صع�ر �لعمولة على 
بع�ض من ح�ص�ب�ته� لدى �لبنوك و�لنقد . وتعمل �ل�صركة على �حلد من خم�طر �أ�صع�ر �لعمولة مبر�قبة �لتغري�ت يف �أ�صع�ر �لعمولة للعمالت �مل�صجل به� �لنقد و�ل�صتثم�ر�ت .  

كــ�ن �صعر �لعمولة �لفعلي يف نه�ية �ل�صنة 1.1 ٪ )2012 :  1.1 ٪( . 

�إن ت�ريخ �ل�صتحق�ق جلميع �لأدو�ت �مل�لية �لتي حتمل عمولة يكون �أقل من �صنة و�حدة كم� يف نه�ية �ل�صنة فيم� عد� �ل�صتثم�ر يف �ل�صند�ت �ملحتفظ به� لت�ريخ �ل�صتحق�ق .  
�ن �لأثر على ق�ئمة عملي�ت �مل�ص�همني ميثل �لأثر �لتقريبي للتغري�ت �ملفرت�صة يف �أ�صع�ر �لعمولة على خ�ص�رة �ل�صركة لل�صنة على �أ�ص��ض �ملوجود�ت �مل�لية ذ�ت �ل�صعر �لع�ئم 

و�ملحتفظ به� كم� يف 31 دي�صمرب 2013 .

�ن �لأثر على ق�ئمة عملي�ت �مل�ص�همني من �لنقـ�ض يف �صعر �لعمولة لع�صر نق�ط �أ�ص��صية )تغري�ت معقولة ممكنة( ، مع ثب�ت ك�فة �ملتغري�ت �لأخرى ، �صوف يكون له �أثر يف 
تخفي�ض �لرب�ح بو�قع 0.19 مليون ريـ�ل �صعودي )2012 : 0.17 مليون ريـ�ل �صعودي(.

مخاطر العمالت االجنبية

تتمــثل خم�طر �لعمالت �لأجنبية يف �لتقلب�ت �لتي تطر�أ على قيمة �لأدو�ت �مل�لية نتيجة للتغري�ت يف �أ�صع�ر �صرف �لعمالت �لأجنبية. 

�لعمالت  لتعر�صه� ملخ�طر  ب�لتحوط  �ل�صركة  ، ل تقوم  وب�لت�يل  �لأجنبي  �ل�صرف  �أ�صع�ر  �لتقلب�ت يف  لوقوع خ�ص�ئر ه�مة ن�جتة عن  �نه يوجد خم�طر متدنية  �لإد�رة  تعتقد 
�لجنبية .
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الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني )“والء”(
) شركة مساهمة سعودية (

ايضاحات حول القوائم المالية ) تتمه (
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

القيمة العادلة لألدوات المالية    23
متثل �لقيمة �لع�دلة �ملبلغ �لذي تتم على �أ�ص��صه مب�دلة �أ�صل م� �أو �صد�د �لتز�م بني �أطر�ف مدركة ور�غبة وعلى �أ�ص��ض �ل�صعر �لفوري للمع�ملة يف تع�مالت �ل�صوق �ملب��صرة. 

تصنيف االدوات المالية

أ( عمليات التأمين

موجودات مالية
20132012

ريـال �ضعوديريـال �ضعودي

119.381.61181.786.405نقد وما يف حكمه

79.108.89962.065.879�ق�ص�ط �لت�أمني و�ع�دة �لت�أمني �ملدينة

105.122.99046.153.014ح�صة معيدي �لت�أمني من مط�لب�ت حتت �لت�صوية

34.67577.903�ير�د عمولت م�صتحقة

7.407.0202.041.591موجود�ت �خرى

311.055.195192.124.792جمموع املوجودات املالية لعمليات التاأمني

مطلوبات مالية

181.437.542107.273.881مط�لب�ت حتت �لت�صوية

29.283.97827.238.932م�ص�ريف م�صتحقة �لدفع ومطلوب�ت �خرى

18.361.3788.197.770ذمم معيدي �لت�أمني �لد�ئنة

229.037.898142.710.583
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الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني )“والء”(
) شركة مساهمة سعودية (

ايضاحات حول القوائم المالية ) تتمه (
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

القيمة العادلة لألدوات المالية  )تتمه(   23

ب( عمليات المساهمين

موجودات مالية
20132012

ريـال �ضعوديريـال �ضعودي

86.366.11760.000.000نقد وما يف حكمه

26.983.85926.475.994ود�ئع ق�صرية �لجل

60.941.69864.800.506موجود�ت م�لية �خرى

939.1901.167.878�ير�د�ت م�صتحقة

175.230.864152.444.378

مطلوبات مالية

2.246.1912.511.712م�ص�ريف م�صتحقة �لدفع ومطلوب�ت �خرى

2.246.1912.511.712

�ن �لدو�ت �مل�لية متثل �ملوجود�ت �مل�لية و�ملطلوب�ت �مل�لية �لتى مت �لف�ص�ح عنه� �عاله .

�ن �لقيمة �لع�دلة لالدو�ت �مل�لية �ملدرجة ب�لتكلفة ل تختلف ب�صكل جوهري عن �لقيمة �لدفرتية له� .

ل يوجد فرق جوهري بني �لقيم �لع�دلة للموجود�ت و�ملطلوب�ت �مل�لية كم� يف ت�ريخ ق�ئمة �ملركز �مل�يل.

ت�صتخدم �ل�صركة �مل�صتوي�ت �لت�لية عند حتديد �لقيمة �لع�دلة لال�صتثم�ر�ت �ملت�حة للبيع : 

�لأ�صع�ر �ملتد�ولة يف �لأ�صو�ق �مل�لية �لن�صطة لنف�ض �لأد�ه )بدون تعديل �أو �إع�دة ت�صعري(.�مل�صتوى 1:

طرق �خرى �لتى ت�صتخدم مدخالت له� ت�أثري جوهري على �لقيمة �لع�دلة �ملقيدة ،  يتم مالحظة بي�ن�ته� بطريقة مب��صرة �و غري مب��صرة .�مل�صتوى 2:

طرق �خرى ت�صتخدم مدخالت له� ت�أثري جوهري على �لقيمة �لع�دلة �ملقيدة ول تتم بن�ء على مالحظة بي�ن�ت �ل�صوق .�مل�صتوى 3:
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اجمايل القيمة العادلةامل�ضتوى 3امل�ضتوى 2امل�ضتوى 1كما يف 31 دي�ضمرب 2013

االدوات املالية

حمتفظ به� لت�ريخ �ل�صتحق�ق

6.500.000-6.500.000-�دو�ت دين

متاحة للبيع

2.723.07853.941.698-51.218.620�دو�ت ملكية

دفعات مقدمة

500.000500.000--قر�ض

51.218.6206.500.0003.223.07860.941.698املجموع

جمموع القيمة العادلةامل�ضتوى 3امل�ضتوى 2امل�ضتوى 1كما يف 31 دي�ضمرب 2012

االدوات املالية

حمتفظ به� لت�ريخ �ل�صتحق�ق

6.500.000-6.500.000-�دو�ت دين

متاحة للبيع

2.723.07857.800.506-55.077.428�دو�ت ملكية

دفعات مقدمة

500.000500.000--قر�ض

55.077.4286.500.0003.223.07864.800.506املجموع

خالل �ل�صنة ، مل يتم حتويل من �و �إلى �مل�صتوى �لث�لث .



213
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) شركة مساهمة سعودية (

ايضاحات حول القوائم المالية ) تتمه (
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ربحية السهم   -24
يتم �حت�ص�ب ربحية �ل�صهم �ل�ص��صية و�ملخف�صة من عملي�ت �مل�ص�همني بتق�صيم �ص�يف ربح �ل�صنة على �ملتو�صط �ملرجح لعدد �ل�صهم �لع�دية �لق�ئمة خالل �ل�صنة .

يتم �حت�ص�ب ربحية �ل�صهم �ل�ص��صية و�ملخف�صة من عملي�ت �مل�ص�همني �ل�ص�ملة بتق�صيم �جم�يل �لربح �ل�ص�مل لل�صنة على �ملتو�صط �ملرجح لعدد �لأ�صهم �لع�دية �لق�ئمة خالل 
�ل�صنة .

االلتزامات المحتملة   -25
خالل �لع�م 2011 ، ق�م �حد وكالء �ل�صركة برفع دعوى ق�ص�ئية على �ل�صركة مط�لب� �ي�ه� مببلغ 74.7 مليون ريـ�ل �صعودي مق�بل �ل�صر�ر �لن�جتة عن عدم �للتز�م ب�صروط 

�لعقد .  تعتقد �د�رة �ل�صركة �ن �لنتيجة �لنه�ئية لهذه �لدعوى لن تكون يف �ص�لح �ملدعي حيث �نه لي�ض هن�ك �أي ��ص��ض ق�نوين له� وب�لت�يل مل يتم جتنيب �أي خم�ص�ض له� .

ارقام المقارنة   -26
جرى �ع�دة ت�صنيف بع�ض �رق�م �ملق�رنة لتتفق مع �لعر�ض للع�م �حل�يل .

اعتماد القوائم المالية   -27
مت �عتم�د �لقو�ئم �مل�لية من قبل جمل�ض �لإد�رة بت�ريخ 16 فرب�ير 2014 م .  
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القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012
وتقرير مراجعي الحسابات المستقلين
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قائمة المركز المالي 
)جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يُذكر غير ذلك(

اإي�ضاح
كمـا يف 31 دي�ضمـرب

20122011

اأ�ضول عمليات التاأمني

43.207.7922.314.729ممتلك�ت ومعد�ت

562.065.87957.259.911�أق�ص�ط ت�أمني و�أر�صدة �إع�دة ت�أمني مدينة

1144.284.12174.893.102ح�صة معيدي �لت�أمني من �لأق�ص�ط غري �ملكت�صبة

1246.153.01445.360.562ح�صة معيدي �لت�أمني من �ملط�لب�ت حتت �لت�صوية

9.720.76813.759.195تك�ليف �كتت�ب وث�ئق ت�أمني موؤجلة

-1.871.945م�صتحق من �صركة �صقيقة

77.903111.964�إير�د�ت عمولة م�صتحقة 

64.578.4934.880.604م�ص�ريف مدفوعة مقدم� و�أ�صول �أخرى

781.786.405137.715.642نقد وما يف حكمه

253.746.320336.295.709جمموع اأ�ضول عمليات التاأمني

اأ�ضول امل�ضاهمني

820.000.00020.000.000وديعة نظ�مية

964.800.50651.396.722�أ�صول م�لية �أخرى 

1026.475.99440.000.000ود�ئع ق�صرية �لأجل 

1.167.878757.940�إير�د�ت عمولة م�صتحقة

10.420.01720.808.921م�صتحق من عملي�ت �لت�أمني

760.000.00026.272.575نقد وما يف حكمه

182.864.395159.236.158جمموع اأ�ضول امل�ضاهمني

436.610.715495.531.867جمموع االأ�ضول

)يتبــــع(

ت�صكل �لي�ص�ح�ت �ملرفقة من 1 �لى 27 جزء� ل يتجز�أ من هذه �لقو�ئم �مل�لية.
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قائمة المركز المالي )تتمه(
)جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يُذكر غير ذلك(

اإي�ضاح
كمــا يف 31 دي�ضمرب 

20122011

مطلوبات عمليات التاأمني

املطلوبات الناجتة عن عقود التاأمني :

1191.115.733137.803.035�أق�ص�ط ت�أمني غري مكت�صبة

12107.273.88195.090.233مط�لب�ت حتت �لت�صوية

198.389.614232.893.268اإجمايل املطلوبات الناجتة عن عقود التاأمني

132.180.6341.490.883مك�ف�أة نه�ية �خلدمة

8.197.77052.450.505ذمم معيدي ت�أمني د�ئنة

145.198.1334.860.735عمولت معيدي ت�أمني غري مكت�صبة

1527.238.93223.190.066م�ص�ريف م�صتحقة ومطلوب�ت �أخرى

10.420.01720.808.921م�صتحق �إلى عملي�ت �مل�ص�همني

251.625.100335.694.378جمموع مطلوبات عمليات التاأمني

فائ�ض عمليات التاأمني

2.121.220601.331ف�ئ�ض

253.746.320336.295.709اإجمايل مطلوبات وفائ�ض عمليات التاأمني

مطلوبات وحقوق امل�ضاهمني

مطلوبات امل�ضاهمني

157.727.2004.750.569م�ص�ريف م�صتحقة ومطلوب�ت �أخرى

حقوق امل�ضاهمني

17200.000.000200.000.000ر�أ�ض �مل�ل

)52.138.055()36.128.195(خ�ص�ئر مرت�كمة

11.265.3906.623.644�حتي�طي �لقيمة �لع�دلة 

175.137.195154.485.589جمموع حقوق امل�ضاهمني

182.864.395159.236.158جمموع مطلوبات وحقوق امل�ضاهمني

436.610.715495.531.867جمموع املطلوبات وحقوق امل�ضاهمني

ت�صكل �لي�ص�ح�ت �ملرفقة من 1 �لى 27 جزء� ل يتجز�أ من هذه �لقو�ئم �مل�لية.
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قائمة عمليات التأمين 
)جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يُذكر غير ذلك(

اي�ضاح  
لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب

2012       2011    

االيرادات

19234.092.747278.560.419�جم�يل �ق�ص�ط �لت�أمني �ملكتتبة

)124.749.911()75.468.993(19�ق�ص�ط �إع�دة �لت�أمني �مل�صندة

158.623.754153.810.508�ص�يف �ق�ص�ط �لت�أمني �ملكتتبة، ب�ل�ص�يف

1119.237.86610.621.079�لتغري يف �ق�ص�ط �لت�أمني غري �ملكت�صبة

11177.861.620164.431.587�ص�يف �ق�ص�ط �لت�أمني �ملكت�صبة

10.452.80415.194.949عمولة �إع�دة �لت�أمني

164.353310.286�ير�د�ت �كتت�ب �خرى

188.478.777179.936.822جمموع االيرادات

تكاليف وم�ضاريف االكتتاب

12121.739.998116.107.416�جم�يل �ملط�لب�ت �ملدفوعة

)24.905.939()31.784.985(12ح�صة معيدي �لت�أمني من �ملط�لب�ت �ملدفوعة

89.955.01391.201.477�ص�يف �ملط�لب�ت �ملدفوعة

1211.391.19610.073.913�لتغري�ت يف �ملط�لب�ت حتت �لت�صوية، ب�ل�ص�يف

12101.346.209101.275.390�ص�يف �ملط�لب�ت �ملتكبدة

23.155.76227.041.372تك�ليف �كتت�ب وث�ئق �لت�أمني

5.642.2985.993.864م�ص�ريف ف�ئ�ض �خل�ص�رة 

5.103.0543.767.318م�ص�ريف �خرى

135.247.323138.077.944جمموع تكاليف وم�ضاريف االكتتاب

53.231.45441.858.878�ضايف اإيرادات االكتتاب              

امل�ضاريف الت�ضغيلية االأخرى، بال�ضايف

)21.176.141()25.109.963(رو�تب ت�صغيلية و�د�رية

)15.082.190()13.761.496(20م�ص�ريف عمومية و�د�رية

838.900412.768�إير�د�ت عمولت من ود�ئع بنكية

)35.845.563()38.032.559(جمموع امل�ضاريف الت�ضغيلية االأخرى، بال�ضايف

15.198.8956.013.315�ضايف الفائ�ض من عمليات التاأمني

)5.411.984()13.679.006(ح�صة �مل�ص�همني من �لف�ئ�ض

1.519.889601.331�ضايف النتائج من عمليات التاأمني بعد ح�ضاب احل�ضة من الفائ�ض

ت�صكل �لي�ص�ح�ت �ملرفقة من 1 �لى 27 جزء� ل يتجز�أ من هذه �لقو�ئم �مل�لية.
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قائمة دخل المساهمين
)جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يُذكر غير ذلك(

اي�ضاح
لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 

20122011

13.679.0065.411.984�ص�يف �لف�ئ�ض �ملحول من عملي�ت �لت�أمني

678.404601.176�ير�د�ت عمولت من ود�ئع بنكية

188.500188.500�ير�د�ت عمولة من ��صتثم�ر�ت حمتفظ به� حتى  ت�ريخ �ل�صتحق�ق

-7.212.038�لتغري�ت يف �لقيمة �لع�دلة �ملحققة لال�صتثم�ر�ت �ملت�حة للبيع

)1.623.193()2.998.088(20م�ص�ريف عمومية و�إد�رية 

18.759.8604.578.467�ضايف دخل امل�ضاهمني لل�ضنة

240.940.23ربح ال�ضهم االأ�ضا�ض واملخفف

20.000.00020.000.000املتو�ضط املرجح لعدد اال�ضهم القائمة

ت�صكل �لي�ص�ح�ت �ملرفقة من 1 �لى 27 جزء� ل يتجز�أ من هذه �لقو�ئم �مل�لية.
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قائمة الدخل الشامل للمساهمين
)جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يُذكر غير ذلك(

اي�ضاح
لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب

20122011

18.759.8604.578.467�ص�يف دخل �مل�ص�همني لل�صنة 

4.641.7461.653.972تغري�ت �لقيمة �لع�دلة غري �ملحققة من ��صتثم�ر�ت مت�حة للبيع

)1.874.997()2.750.000(16خم�ص�ض زك�ة و�صريبة دخل

20.651.6064.357.442اجمايل الدخل ال�ضامل لل�ضنة

241.030.22ربح ال�ضهم االأ�ضا�ض واملخفف

20.000.00020.000.000املتو�ضط املرجح لعدد االأ�ضهم القائمة

ت�صكل �لي�ص�ح�ت �ملرفقة من 1 �لى 27 جزءً� ل يتجز�أ من هذه �لقو�ئم �مل�لية.
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قائمة التغيرات في حقوق المساهمين 
)جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يُذكر غير ذلك(

اخل�ضائر املرتاكمةراأ�ض املال
     احتياطي 

   املجمـوع   القيمة العادلة

4.969.672150.128.147)54.841.525(200.000.000�لر�صيد يف 1 يناير 2011 

4.578.467-4.578.467-�ص�يف دخل �ل�صنة

1.653.9721.653.972--�ص�يف �لربح غري �ملحقق من ��صتثم�ر�ت مت�حة للبيع

)1.874.997(-)1.874.997(-خم�ص�ض زك�ة و�صريبة دخل

6.623.644154.485.589)52.138.055(200.000.000الر�ضيد يف 31 دي�ضمرب 2011 

6.623.644154.485.589)52.138.055(200.000.000�لر�صيد يف 1 يناير 2012 

18.759.860-18.759.860-�ص�يف دخل �ل�صنة

4.641.7464.641.746--�ص�يف �لربح غري �ملحقق من ��صتثم�ر�ت مت�حة للبيع 

)2.750.000(-)2.750.000(-خم�ص�ض زك�ة و�صريبة �لدخل

11.265.390175.137.195)36.128.195(200.000.000الر�ضيد يف 31 دي�ضمرب 2012 

ت�صكل �لي�ص�ح�ت �ملرفقة من 1 �لى 27 جزءً� ل يتجز�أ من هذه �لقو�ئم �مل�لية.
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قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين 
)جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يُذكر غير ذلك(

اي�ضاح
لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب

20122011     

التدفقات النقدية من العمليات الت�ضغيلية    

15.198.8956.013.315�ص�يف �لف�ئ�ض من عملي�ت �لت�مني

�لتعديالت على:

41.244.2241.100.282�ل�صتهالك

-)4.388(   �لربح من ��صتبع�د ممتلك�ت ومعد�ت

689.751216.573   مك�ف�أة نه�ية �خلدمة، �ص�يف

17.128.4827.330.170

�لتغري�ت يف �لأ�صول و�ملطلوب�ت �لع�ملة:

)1.764.344()4.805.968(   �أق�ص�ط ت�أمني و�أر�صدة �إع�دة ت�أمني مدينة

)43.969.472(30.608.981   ح�صة معيدي �لت�أمني من �لأق�ص�ط غري �ملكت�صبة

)3.335.105()792.452(   ح�صة معيدي �لت�أمني من �ملط�لب�ت حتت �لت�صوية

)213.664(4.038.427   تك�ليف �كتت�ب وث�ئق ت�أمني موؤجلة

-)1.871.945(   م�صتحق من �صركة �صقيقة

)1.984.199(302.111   م�ص�ريف مدفوعة مقدم� و�أ�صول �أخرى

)94.542(34.061   �إير�د�ت عمولة م�صتحقة

22.364.603)44.252.735(   ذمم �إع�دة ت�أمني د�ئنة

33.348.393)46.687.302(   �أق�ص�ط ت�أمني غري مكت�صبة

)1.874.694(337.398   عمولت �إع�دة ت�أمني غري مكت�صبة

12.183.64813.409.018   مط�لب�ت حتت �لت�صوية

4.048.86611.146.520   م�ص�ريف م�صتحقة ومطلوب�ت �أخرى

34.362.684)29.728.428(�ضايف النقد )امل�ضتخدم يف( / الناجت من العمليات الت�ضغيلية 

التدفقات النقدية من العمليات اال�ضتثمارية

)872.694()2.144.199(4�صر�ء ممتلك�ت ومعد�ت 

-11.300�ملتح�صل من ��صتبع�د ممتلك�ت ومعد�ت

)872.694()2.132.899(�ضايف النقد امل�ضتخدم يف العمليات اال�ضتثمارية

التدفقات النقدية من العمليات التمويلية

17.985.537)24.067.910(م�صتحق من عملي�ت �مل�ص�همني

17.985.537)24.067.910(�ضايف النقد )امل�ضتخدم يف( / الناجت من العمليات التمويلية

51.475.527)55.929.237(�ضايف )النق�ض( / الزيادة يف النقد وما يف حكمه

137.715.64286.240.115�لنقد وم� يف حكمه يف بد�ية �ل�صنة

781.786.405137.715.642النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�ضنة

ت�صكل �لي�ص�ح�ت �ملرفقة من 1 �لى 27 جزء� ل يتجز�أ من هذه �لقو�ئم �مل�لية 
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قائمة التدفقات النقدية لعمليات المساهمين 
)جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يُذكر غير ذلك(

اي�ضاح
لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب

20122011  

التدفقات النقدية من العمليات الت�ضغيلية

18.759.8604.578.467�ص�يف دخل �ل�صنة

�لتعديالت على:

)601.176()678.404(   �إير�د�ت عمولة

-)7.212.038(   �إير�د�ت من ��صتثم�ر�ت مت�حة للبيع

10.869.4183.977.291

�لتغري�ت يف �لأ�صول و�ملطلوب�ت �لع�ملة:

)23.397.521(10.388.904   �مل�صتحق من عملي�ت �لت�أمني

1.672.80955.480   م�ص�ريف م�صتحقة ومطلوب�ت �أخرى

)19.364.750(22.931.131النقد الناجت من / )امل�ضتخدم يف( العمليات 

)915.698()1.446.178(16زك�ة مدفوعة     

)20.280.448(21.484.953�ضايف النقد الناجت من / )امل�ضتخدم يف( العمليات الت�ضغيلية

التدفقات النقدية من العمليات اال�ضتثمارية

-13.524.006ود�ئع ق�صرية �لأجل 

)50.000(-�حلركة يف �أ�صول م�لية �أخرى

-)1.550.000(�صر�ء ��صتثم�ر�ت، ب�ل�ص�يف

268.466517.624�إير�د�ت عمولة م�صتلمة

12.242.472467.624�ضايف النقد الناجت من العمليات اال�ضتثمارية

)19.812.824(33.727.425�ضايف الزيادة / )النق�ض( يف النقد وما يف حكمه

26.272.57546.085.399�لنقد وم� يف حكمه يف بد�ية �ل�صنة

760.000.00026.272.575النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�ضنة    

مع�ملة غري نقدية: 

1.653.972 4.641.746�لتغري�ت يف �لقيمة �لع�دلة غري �ملحققة ل�صتثم�ر�ت مت�حة للبيع

ت�صكل �لي�ص�ح�ت �ملرفقة من 1 �لى 27 جزء� ل يتجز�أ من هذه �لقو�ئم �مل�لية.
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ايضاحات حول القوائم المالية 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012

)جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يُذكر غير ذلك(

1- عـــام
�إن �ل�صركة �ل�صعودية �ملتحدة للت�أمني �لتع�وين )»ولء«( )»�ل�صركة«( هي �صركة م�ص�همة �صعودية ت�أ�ص�صت يف مدينة �خلرب ب�ململكة �لعربية �ل�صعودية و�صجلت مبوجب �ل�صجـل 

�لتج�ري رقم 2051034982 وتاريخ 19 جم�دى �لآخرة 1428هـ، �ملو�فق 4 يوليو 2007م.

يتمثل ن�ص�ط �ل�صركة �لرئي�صي يف مز�ولة �أعم�ل �لت�أمني �لتع�وين وكل م� يتعلق بهذه �لأعم�ل وذلك وفق� لنظ�م مر�قبة �صرك�ت �لت�أمني �لتع�وين )»�لنظ�م«( ولو�ئحه �لتنفيذية 
يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية. ويف 28 جم�دى �لآخرة 1429هـ )�ملو�فق 2 يوليو 2008م( ح�صلت �ل�صركة على �لرتخي�ض رقم )ت.م.ن 2008/16( من موؤ�ص�صة �لنقد �لعربي 

�ل�صعودي )»�ص�م�«( ملز�ولة �أعم�ل �لت�أمني �لع�م و�ل�صحي و�إع�دة �لت�أمني. 

2- ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة
مدرج �أدن�ه �ل�صي��ص�ت �ملح��صبية �له�مة �ملطبقة يف �إعد�د هذه �لقو�ئم �مل�لية. 

2-1 أساس إعداد القوائم المالية 

�أعدت هذه �لقو�ئم �مل�لية وفق� ملع�يري �لتق�رير �مل�لية �لدولية )»IFRSs”(. كم� مت �إعد�ده� وفقً� ملبد�أ �لتكلفة �لت�ريخية، معدلة لإع�دة تقييم �ل�صتثم�ر�ت �ملت�حة للبيع بقيمته� 
�لع�دلة. وعليه، ف�إن هذه �لقو�ئم �مل�لية مل ُتعد لكي تتفق مع �ملع�يري �ملح��صبية �ملتع�رف عليه� يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية، �أي وفقً� للمع�يري �ل�ص�درة عن �لهيئة �ل�صعودية 

.)”SOCPA“( للمح��صبني �لق�نونيني

وفقً� لنظ�م �صرك�ت �لت�أمني �لتع�وين، حتتفظ �ل�صركة بح�ص�ب�ت منف�صلة لكل من عملي�ت �لت�أمني وعملي�ت �مل�ص�همني. وحتتفظ �ل�صركة ب�حلر��صة �لفعلية و�صند�ت ملكية جميع 
�لأ�صول �ملتعلقة بعملي�ت �لت�أمني وعملي�ت �مل�ص�همني. وتقيد �لير�د�ت و�مل�ص�ريف �ملن�صوبة بو�صوح �لى �أي من هذين �لن�ص�طني يف �حل�ص�ب�ت ذ�ت �لعالقة. وتقوم �إد�رة �ل�صركة 

وجمل�ض �إد�رته� بتحديد �لأ�ص��ض �لذي يتم بن�ء عليه توزيع �مل�ص�ريف من �لعملي�ت �مل�صرتكة. 

وفقً� للنظ�م �لأ�ص��صي لل�صركة، يوزع �لف�ئ�ض �لن��صئ عن عملي�ت �لت�أمني على �لنحو �لت�يل :

٪90 �ملحول �إلى عملي�ت �مل�ص�همني   

 ٪10 �ملحول �إلى ف�ئ�ض عملي�ت �لت�أمني   

 ٪100        

معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والتفسيرات الجديدة الصادرة عن اللجنة الدولية لتفسير التقارير المالية الدولية   2-2

و�لتعديالت عليه�، �لتي طبقته� �ل�صركة

�ن �ل�صي��ص�ت �ملح��صبية �مل�صتخدمة يف �عد�د هذه �لقو�ئم �مل�لية تطبق ب�صكل ث�بت على جميع �ل�صنو�ت �ملعرو�صة، ب��صتثن�ء تطبيق بع�ض �لتعديالت و�لتح�صين�ت �لتي �أجريت 
على �ملع�يري �حل�لية كم� هو مو�صح �أدن�ه و�لتي ك�ن له� ت�أثريً� م�ليً� جوهريً� على �لفو�تري �مل�لية لل�صركة.
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ايضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012

)جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يُذكر غير ذلك(

2- ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والتفسيرات الجديدة الصادرة عن اللجنة الدولية لتفسير التقارير المالية الدولية   2-2
والتعديالت عليها، التي طبقتها الشركة )تتمة(

الو�ضفاملعيار

تعديالت على �صر�ئب �لدخل – �ل�صر�ئب �ملوؤجلة: ��صرتد�د �لأ�صول �ل�صمنيةمعي�ر �ملح��صبة �لدويل رقم 12

�لأدو�ت �مل�لية: �لإف�ص�ح�ت )حتويل �لأ�صول �مل�لية(معي�ر �لتق�رير �مل�لية �لدولية رقم 7

�لتق�رير �مل�لية �لأوليةمعي�ر �ملح��صبة �لدويل رقم 34

2-2-1 المعايير والتعديالت على المعايير المنشورة التي لم تدخل بعد حيز التطبيق والتي لم تقم الشركة بتطيقها مبكرا

قررت �إد�رة �ل�صركة عدم �لتطبيق �ملبكر للمع�يري �جلديدة و�ملعدلة �ل�ص�درة �لت�لية و�لتي �صي�صبح معمول به� للفرت�ت �لتي تبد�أ يف 1 يناير 2013 �أو بعد ذلك �لت�ريخ:

الو�ضفاملعيار 

عر�ض �لقو�ئم �مل�ليةتعديالت على معي�ر �ملح��صبة �لدويل رقم 1

مك�ف�آت �ملوظفنيتعديالت على معي�ر �ملح��صبة �لدويل رقم 19

�لقو�ئم �مل�لية �ملنف�صلةتعديالت على معي�ر �ملح��صبة �لدويل رقم 27

�ل�صتثم�ر�ت يف �ل�صرك�ت �ملرتبطة و�مل�ص�ريع �مل�صرتكةتعديالت على معي�ر �ملح��صبة �لدويل رقم 28

�لأدو�ت �مل�لية: �لت�صنف و�لقي��ضمعي�ر �لتق�رير �مل�لية �لدولية رقم 9

�لقو�ئم �مل�لية �ملوحدةمعي�ر �لتق�رير �مل�لية �لدولية رقم 10

�لتف�قي�ت �مل�صرتكة معي�ر �لتق�رير �مل�لية �لدولية رقم 11

�لإف�ص�ح عن �حل�ص�ض يف من�ص�آت �أخرىمعي�ر �لتق�رير �مل�لية �لدولية رقم 12

قي��ض �لقيمة �لع�دلةمعي�ر �لتق�رير �مل�لية �لدولية رقم 13

تعديالت على معي�ر �ملح��صبة �لدويل رقم 32   
ومعي�ر �لتق�رير �مل�لية �لدولية رقم 7

مق��صة �لأ�صول و�ملطلوب�ت �مل�لية

لي�ض من �ملتوقع �أن يوؤثر تطبيق �ملع�يري و�لتعديالت �أعاله ت�أثريً� جوهريً� على �لقو�ئم �مل�لية عندم� تدخل حيز �لتنفيذ.

2-3 استخدام التقديرات في إعداد القوائم المالية

يتطلب �إعد�د �لقو�ئم �مل�لية وفق� ملع�يري �لتق�رير �مل�لية �لدولية ��صتخد�م بع�ض �لتقدير�ت و�لفرت��ص�ت �ملح��صبية �له�مة �لتي توؤثر على مب�لغ �لأ�صول و�ملطلوب�ت �مل�صرح عنه� 
و�لإف�ص�ح عن �لأ�صول و�ملطلوب�ت �ملحتملة بت�ريخ �لقو�ئم �مل�لية ومب�لغ �لإير�د�ت و�مل�ص�ريف �مل�صرح به� خالل فرتة �لقو�ئم �مل�لية، كم� يتطلب من �لإد�رة مم�ر�صة حكمه� 
وتقديره� يف عملية تطبيق �ل�صي��ص�ت �ملح��صبية لل�صركة. وقد يكون للتغري�ت يف �لفرت��ص�ت ت�أثري� جوهري� على �لقو�ئم �مل�لية يف �لفرتة �لتي تتعر�ض خالله� �لفرت��ص�ت 
�إلى �لتغري�ت. وتعتقد �لإد�رة �أن �لفرت��ص�ت �لأ�ص��صية مالئمة و�أن �لقو�ئم �مل�لية لل�صركة ُتظهر بعدل، من ك�فة �لنو�حي �جلوهرية، �ملركز �مل�يل ونت�ئج �لعملي�ت. هذ� وقد 
مت �لف�ص�ح يف �لي�ص�ح 3 عن �لنق�ط �لتي تت�صمن درجة ع�لية من �حلكم �أو �لتعقيد، �أو �لنق�ط �لتي تكون فيه� �لتقدير�ت و�لفرت��ص�ت ت�صكل �أهمية ب�لن�صبة للقو�ئم �مل�لية.
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2-4 تصنيف المنتج 

2-4-1 عقود التأمين

تعرف عقود �لت�أمني ب�أنه� تلك �لعقود �لتي تقبل فيه� �ل�صركة )�ملوؤمن( خطر �لت�أمني من قبل طرف �آخر )�ملوؤمن عليه( من خالل �لتف�ق على تعوي�ض �ملوؤمن عليه �ذ� ك�ن حدث 
م�صتقبلي معني غري موؤكد )حدث موؤمن عليه( يوؤثر �صلبً� على �ملوؤمن عليه. كمبد�أ توجهي ع�م، حتدد �ل�صركة �ذ� م� ك�ن لديه� خطر ت�أمني ه�م وذلك مبق�رنة �لفو�ئد �ملدفوعة 

مع �لفو�ئد �مل�صتحقة �لدفع �ذ� مل يقع �حلدث �ملوؤمن عليه.

ح�مل� يتم ت�صنيف �لعقد على �أنه عقد ت�أمني، ف�نه يبقى كعقد ت�أمني للفرتة �ملتبقية من عمره، حتى لو ت�ص�ءلت خم�طر �لت�أمني ب�صكل ملحوظ خالل هذه �لفرتة م� مل تكن جميع 
�حلقوق و�للتز�م�ت قد �أطف�أت �و �نتهت مدة �صالحيته�. 

2-4-2 عقود االستثمار

تعرف عقود �ل�صتثم�ر ب�أنه� تلك �لعقود �لتي يتم من خالله� حتويل �ملخ�طر �مل�لية �له�مة. وتتمثل �ملخ�طر �مل�لية يف تغري م�صتقبلي حمتمل يف و�حدة �أو �أكرث من �أ�صع�ر �لف�ئدة 
�ملحددة �أو �صعر �ل�صهم �أو �صعر �ل�صلع �لأ�ص��صية �أو �صعر �صرف �لعمالت �لجنبية وموؤ�صر �لأ�صع�ر �أو �لت�صنيف �لئتم�ين �أو �ملوؤ�صر �لئتم�ين �أو متغري�ت �أخرى.

كم� ميكن �إع�دة ت�صنيف عقود �ل�صتثم�ر كعقود ت�أمني بعد ن�صوءه� �ذ� ��صبح خطر �لت�أمني كبريً�.

2-5 التقارير القطاعية

يتم تقييمهـ�  �إير�د�ت وتتكبد عليه م�ص�ريف وله معلوم�ت م�لية منف�صلة مت�حة  ينتج عنه�  �لتي تقوم مبم�ر�صة �عم�ل  �ل�صركة  �لت�صغيلي عن�صرً� من عن��صر  �لقط�ع  يعترب 
ب�نتظ�م من قبل رئي�ض �لعملي�ت ومتخذ �لقر�ر لتحديد �لطريقة �لتي يتم مبوجبه� تخ�صي�ض �ملو�رد وتقومي �لأد�ء. ولأغر��ض �إد�رية، يتم تنظيم �ل�صركة �لى وحد�ت عمل ح�صب 

منتج�ته� وخدم�ته�، على �أن تكون لديه� ثالثة قط�ع�ت ت�صغيلية ينبغي �لف�ص�ح عنه� وهي تتمثل فيم� يلي : 

�لت�أمني �لطبي؛ وهو يغطي �لت�أمني �ل�صحي �
ت�أمني �ملركب�ت؛ وهو يغطي �لت�أمني على �ل�صي�ر�ت �
ت�أمني �ملمتلك�ت؛ وهو يغطي �لت�أمني على �ملمتلك�ت �
�لت�أمني �لع�م؛ وهو يغطي �لت�أمني �لهند�صي و�لت�أمني �صد �حلريق و�لت�أمني �ملالحي و�لت�أمين�ت �لع�مة �لأخرى. �

يتم تقومي �أد�ء �لقط�ع على �أ�ص��ض �لربح �أو �خل�ص�رة و�لتي يتم قي��صه�، يف بع�ض �لنو�حي، ب�صورة خمتلفة عن �لربح �أو �خل�ص�رة يف �لقو�ئم �مل�لية. 

مل حتدث �أية مع�مالت فيم� بني �لقط�ع�ت خالل �ل�صنة. ويف ح�لة حدوث �أية مع�ملة، ف�نه� تتم وفقً� لأ�صع�ر �لتحويل بني قط�ع�ت �لأعم�ل، وتتم بنف�ض �صروط �لتع�مل مع 
�لأطر�ف �لأخرى.

�ملب��صرة  �لت�صغيل  �ن بع�ض م�ص�ريف  �لإير�د�ت.  لتحقيق  �لوحيد  �لن�ص�ط  و�ل�صتثم�ر�ت هو  �لود�ئع لأجل  �ملكت�صب من  �لدخل  �ن  ت�صغيلي.  �مل�ص�همني قط�ع غري  يعترب دخل 
و�مل�ص�ريف غري �ملب��صرة �لأخرى خ�ص�صت لهذ� �لقط�ع على �أ�ص��ض من��صب. ويتم تخ�صي�ض �خل�ص�رة �أو �لف�ئ�ض من عملي�ت �لت�أمني �إلى هذ� �لقط�ع على �أ�ص��ض من��صب.
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2-6 العملة المستخدمة وعملة العرض

يتم �لحتف�ظ بدف�تر �ل�صركة �ملح��صبية ب�لري�ل �ل�صعودي �لذي يعترب �أي�صً� هو �لعملة �مل�صتخدمة لل�صركة. ترتجم �ملع�مالت �لتي تتم ب�لعمالت �لأجنبية ب�لري�لت �ل�صعودية 
ب�أ�صع�ر �لتحويل �ل�ص�ئدة وقت حدوث �ملع�مالت. وُيع�د حتويـل �لأ�صول و�ملطلوب�ت �لنقدية �مل�صجلة ب�لعمالت �لأجنبية ب�أ�صع�ر �لتحويل �ل�ص�ئدة بت�ريخ ق�ئمة �ملركز �مل�يل. تدرج 

ك�فة فروق�ت �لتحويل يف ق�ئمة عملي�ت �لت�أمني �أو يف ق�ئمة عملي�ت �مل�ص�همني، ح�صبم� يكون من��صب�. 

2-7 الممتلكات والمعدات 

ت�صجل �ملمتلك�ت و�ملعد�ت مبدئي� ب�لتكلفة وتدرج لحق� ب�لتكلفة ن�ق�ص� �ل�صتهالك �ملرت�كم و�أي �نخف��ض يف �لقيمة، �إن وجد. وتت�صمن �لتكلفة �مل�ص�ريف �ملرتبطة مب��صرة 
بتملك �لبنود. وتدرج �لتك�ليف �لالحقة ب�لقيمة �لدفرتية لالأ�صول �أو يتم �لعرت�ف به� ك�أ�صول م�صتقلة، ح�صبم� يكون من��صب� وذلك فقط عندم� يكون من �ملحتمل تدفق من�فع 
�قت�ص�دية مرتبطة ب�لبند �إلى �ل�صركة وعندم� ميكن قي��ض تكلفة �لبند ب�صورة موثوقة. حتمل جميع م�ص�ريف �لإ�صالح و�ل�صي�نة �لأخرى على ق�ئمة عملي�ت �لت�أمني خالل 

�لفرتة �مل�لية �لتي يتم تكبده� فيه�. ويحمل �ل�صتهالك على ق�ئمة عملي�ت �لت�أمني و�لف�ئ�ض بطريقة �لق�صط �لث�بت وفق� لالأعم�ر �لإنت�جية �ملقدرة �لت�لية:

                           �ل�صنو�ت 

 4 �جهزة كمبيوتر وبر�مج      

5 �لأث�ث و�لرتكيب�ت و�لتجهيز�ت �ملكتبية    

4 �ل�صي�ر�ت       

تتم مر�جعة �لأعم�ر �لإنت�جية لالأ�صول يف نه�ية كل فرتة ويتم تعديله� �إن ك�ن ذلك من��صب�. وتخف�ض �لقيمة �لدفرتية لالأ�صول على �لفور �إلى قيمته� �لق�بلة لال�صرتد�د �إذ� ك�نت 
�لقيمة �لدفرتية لالأ�صول تتج�وز �لقيمة �ملتوقعة �لق�بلة لال�صرتد�د. وحتدد �لأرب�ح و�خل�ص�ئر �لن��صئة عن �ل�صتبع�د�ت مبق�رنة �لإير�د�ت �ملتح�صلة ب�لقيمة �لدفرتية، وتدرج 

يف ق�ئمة عملي�ت �لت�أمني و�لف�ئ�ض �صمن بند �لإير�د�ت �لأخرى.

2-8 األصول المالية 

2-8-1 التصنيف 

ت�صنف �ل�صركة �أ�صوله� �مل�لية يف هذه �لفئ�ت �لت�لية : �لقرو�ض و�حل�ص�ب�ت �ملدينة، و�ل�صتثم�ر�ت �ملت�حة للبيع، و�ل�صتثم�ر�ت �ملحتفظ به� لت�ريخ �ل�صتحق�ق. ويحدد �لت�صنيف 
من قبل �لد�رة عند �لعرت�ف �ملبدئي ويتوقف على �لغر�ض �لذي من �أجله مت �قتن�ء �و �إنت�ج �لأ�صل �مل�يل.

�لقرو�ض و�حل�ص�ب�ت �ملدينة  )1

تعد �لقرو�ض و�حل�ص�ب�ت �ملدينة �أ�صوًل م�لية غري م�صتقة وحتمل دفع�ت ث�بتة وق�بلة للتحديد غري مدرجة ب�صوق ن�صطة، ب��صتثن�ء تلك �لتي تنوي �ل�صركة بيعه� يف فرتة ق�صرية 
�ملدى �أو تلك �لتي خ�ص�صته� كمت�حة للبيع. كم� ت�صنف �حل�ص�ب�ت �ملدينة �لن��صئة عن عقود ت�أمني �صمن هذه �لفئة ويتم مر�جعته� فيم� يتعلق ب�لنخف��ض يف �لقيمة كجزء من 

مر�جعة �نخف��ض قيمة �لقرو�ض و�حل�ص�ب�ت �ملدينة.
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2-8 األصول المالية )تتمة(

2-8-1 التصنيف )تتمة(

�ل�صتثم�ر�ت �ملت�حة للبيع   )2

�إن �ل�صتثم�ر�ت �ملت�حة للبيع متثل �لأ�صول �مل�لية �لتي ينوى �لحتف�ظ به� لفرتة زمنية غري حمددة و�لتي ميكن بيعه� لتلبية �لحتي�ج�ت لل�صيولة �أو �لتغري�ت يف �أ�صع�ر �لعمولة 
�أو �أ�صع�ر �صرف �لعمالت �أو �أ�صع�ر �لأ�صهم ويتم ت�صنيفه� هكذ� عند ن�صوئه�.

جـ( االستثمارات المحتفظ بها لتاريخ االستحقاق

�إن �ل�صتثم�ر�ت �ملحتفظ به� لت�ريخ �ل�صتحق�ق متثل �أ�صوًل م�لية حتمل دفع�ت ث�بتة �أو ق�بلة للتحديد وتور�يخ ��صتحق�ق حمددة ويكون لدى �ل�صركة �لنية �لإيج�بية و�ملقدرة 
على �لحتف�ظ به� حتى ت�ريخ �ل�صتحق�ق.

2-8-2 االعتراف والقياس 

يتم �لعرت�ف مب�صرتي�ت ومبيع�ت �ل�صتثم�ر�ت �ملت�حة للبيع بت�ريخ �لتد�ول وهو �لت�ريخ �لذي تلتزم فيه �ل�صركة ب�صر�ء �ل�صتثم�ر�ت �أو بيعه�. ويتم �لعرت�ف ب�ل�صتثم�ر�ت 
�ملت�حة للبيع مبدئي� ب�لقيمة �لع�دلة ز�ئدً� تك�ليف �ملع�مالت �لتي ترتبط �رتب�ط� مب��صر� ب�قتن�ئه� وتدرج لحق� ب�لقيمة �لع�دلة. ويتم �لعرت�ف ب�لتغري�ت يف �لقيمة �لع�دلة 
لال�صتثم�ر�ت �ملت�حة للبيع يف ق�ئمتي �لدخل �ل�ص�مل للم�ص�همني و�ملركز �مل�يل لعملي�ت �لت�أمني. �إن �ل�صتثم�ر�ت �ملحتفظ به� لت�ريخ �ل�صتحق�ق و�لقرو�ض و�حل�ص�ب�ت �ملدينة، 
تدرج ب�لتكلفة �ملطف�أة ب��صتخد�م طريقة معدل �لف�ئدة �لفعلي. وحتت�صب �لتكلفة �ملطف�أة ب�لأخذ يف �لعتب�ر �أي خ�صم �أو ق�صط ت�أمني عند �لقتن�ء. ويتم �لعرت�ف ب�أية �أرب�ح �أو 
خ�ص�ئر من �ل�صتثم�ر�ت �ملحتفظ به� لت�ريخ �ل�صتحق�ق يف ق�ئمة �لدخل �ل�ص�مل للم�ص�همني �أو ق�ئمة عملي�ت �لت�أمني و�لف�ئ�ض، ح�صبم� يكون من��صب�، وذلك عند �لتوقف عن 

�لعرت�ف بهذه �ل�صتثم�ر�ت �أو �نخف��ض قيمته�.

ويتم �لتوقف عن �لعرت�ف ب�لأ�صول �مل�لية عند �نته�ء �حلق يف ��صتالم �لتدفق�ت �لنقدية من �ل�صتثم�ر�ت �ملت�حة للبيع �أو عند حتويل هذه �حلقوق �أو عند قي�م �ل�صركة ب�صكل 
فعلي بنقل ك�فة �ملخ�طر و�ملن�فع �ملتعلقة ب�مللكية. وعند بيع �ل�صتثم�ر�ت �ملت�حة للبيع �أو �نخف��ض قيمته�، ف�إن تعديالت �لقيمة �لع�دلة �ملرت�كمة �ملعرتف به� يف ق�ئمة �لتغري�ت 
حقوق �مل�ص�همني، تدرج يف ق�ئمة عملي�ت �لت�أمني �أو ق�ئمة �لدخل �ل�ص�مل للم�ص�همني كـ »�أرب�ح وخ�ص�ئر من ��صتثم�ر�ت مت�حة للبيع«. يتم �لعرت�ف ب�لعمولة من �ل�صتثم�ر�ت 

�ملت�حة للبيع �ملحت�صبة ب��صتخد�م طريقة معدل �لف�ئدة �لفعلي يف ق�ئمة عملي�ت �لت�أمني و�لف�ئ�ض وق�ئمة دخل �مل�ص�همني كجزء من �لإير�د�ت �لأخرى.

2-8-3 تحديد القيم العادلة

يتم �حت�ص�ب �لقيم �لع�دلة لال�صتثم�ر�ت �ملدرجة يف �ل�صوق �مل�لية �لن�صطة بن�ء على �لأ�صع�ر �حل�لية �ملدرجة يف �ل�صوق �مل�لية. ويف ح�ل عدم توفر �صوق ن�صطة لالأ�صول �مل�لية، 
يتم حتديد �لقيمة �لع�دلة ب��صتخد�م طرق �لتقييم، حيث يت�صمن ذلك ��صتخد�م �ل�صعر �لفوري للمع�ملة يف تع�مالت �ل�صوق �ملب��صرة وحتليل �لتدفق�ت �لنقدية �ملخ�صومة 
وطرق �لتقييم �لأخرى �ل�ص�ئعة �ل�صتخد�م من قبل �مل�ص�ركني يف �ل�صوق. يتم �لعرت�ف ب�لف�ئدة من �لأور�ق �مل�لية �ملت�حة للبيع ب��صتخد�م طريقة معدل �لف�ئدة �لفعلي يف ق�ئمة 
عملي�ت �لت�أمني و�لف�ئ�ض وق�ئمة دخل �مل�ص�همني. ويتم �لعرت�ف بتوزيع�ت �لأرب�ح من �أدو�ت �لأ�صهم �ملت�حة للبيع يف ق�ئمة عملي�ت �لت�أمني و�لف�ئ�ض وق�ئمة دخل �مل�ص�همني 

عند ن�صوء حق �ل�صركة يف ��صتالم �لدفع�ت، ويدرج كليهم� �صمن بند �إير�د�ت �لعمولة.
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2-8 األصول المالية )تتمة(

2-8-4 االنخفاض في قيمة األصول

�لأ�صول �مل�لية �ملدرجة ب�لتكلفة �ملطف�أة  )1

جتري �ل�صركة، يف نه�ية كل فرتة �إ�صد�ر �لقو�ئم �مل�لية، تقييم� للت�أكد من وجود �أي دليل مو�صوعي على �نخف��ض قيمة �أي �أ�صل م�يل �أو جمموعة من �لأ�صول �مل�لية. ول يعترب 
�لأ�صل �مل�يل �أو جمموعة �لأ�صول �مل�لية منخف�صة �لقيمة ول يتم تكبد �خل�ص�ئر �لن��صئة عن �لنخف��ض يف �لقيمة �إل �إذ� ك�ن هن�لك دليل مو�صوعي على �لنخف��ض يف �لقيمة 
نتيجة لوقوع حدث �أو �أكرث بعد �لعرت�ف �ملبدئي ب�لأ�صل وبحيث يكون حلدث )�أو �أحد�ث( �خل�ص�رة ت�أثري� على �لتدفق�ت �لنقدية �مل�صتقبلية �ملتوقعة لالأ�صل �مل�يل �أو جمموعة 

�لأ�صول �مل�لية وميكن تقدير ذلك ب�صكل موثوق.

�إذ� �نخف�ض لحق� مبلغ �خل�ص�رة �لن��صئة عن �لنخف��ض يف �لقيمة وك�ن ذلك �لنخف��ض يرتبط ب�صكل مو�صوعي بحدث وقع بعد �لعرت�ف ب�لنخف��ض يف �لقيمة، ف�إنه يتم عك�ض 
�خل�ص�رة �لن��صئة عن �لنخف��ض يف �لقيمة �ملعرتف به� م�صبق� من خالل تعديل ح�ص�ب �ملخ�ص�ض. ويتم �لعرت�ف بقيمة �ملبلغ �ملعكو�ض يف ق�ئمة عملي�ت �لت�أمني و�لف�ئ�ض.

�ل�صتثم�ر�ت �ملت�حة للبيع  )2

جتري �ل�صركة تقييم� يف ت�ريخ كل ق�ئمة مركز م�يل لتحديد فيم� �إذ� ك�ن هن�لك دليل مو�صوعي على �نخف��ض قيمة �أ�صل م�يل �أو جمموعة من �لأ�صول �مل�لية. ويف ح�ل ت�صنيف 
��صتثم�ر�ت �لأ�صهم كـ”��صتثم�ر�ت مت�حة للبيع”، ف�إن �لنخف��ض �جلوهري �أو �ملطول يف �لقيمة �لع�دلة لالأور�ق �مل�لية عن تكلفته، يعترب دليال مو�صوعي� على �لنخف��ض يف �لقيمة 

وينتج عنه �لعرت�ف به كخ�ص�رة ن��صئة عن �لنخف��ض يف �لقيمة.

�ن �خل�ص�رة �ملرت�كمة �لتي يتم تقديره� على �أنه� متثل �لفرق بني تكلفة �لقتن�ء و�لقيمة �لع�دلة �حل�لية، ن�ق�ص� �أية خ�ص�رة ن��صئة عن �لنخف��ض يف قيمة �لأ�صل �مل�يل �ملعرتف 
به� م�صبق� يف �لأرب�ح �أو �خل�ص�ئر، يتم حذفه� من حقوق �مل�ص�همني ويعرتف به� يف ق�ئمة عملي�ت �لت�أمني / عملي�ت �مل�ص�همني. ويف ح�ل �صنفت �لقيمة �لع�دلة لأد�ة �لدين 
يف فرتة لحقة كزي�دة مت�حة للبيع مع �مك�نية ربط هذه �لزي�دة بحدث وقع بعد �لعرت�ف ب�خل�ص�رة �لن��صئة عن �لنخف��ض يف �لقيمة، ف�إنه يتم عك�ض �خل�ص�رة �لن��صئة عن 

�لنخف��ض يف �لقيمة يف ق�ئمة عملي�ت �لت�أمني / عملي�ت �مل�ص�همني. 

2-9 التوقف عن إثبات األصول المالية

يتم �لتوقف عن �إثب�ت �لأ�صول �مل�لية )�أو جزء من �لأ�صول �مل�لية �أو جزء من جمموعة من �لأ�صول �مل�لية �ملم�ثلة، حيثم� ينطبق( عند �نته�ء �حلق يف �حل�صول على �لتدفق�ت 
�لنقدية من �لأ�صل �أو عندم� حتتفظ �ل�صركة بحقه� يف �حل�صول على �لتدفق�ت �لنقدية من �لأ�صل وحتملت �للتز�م بدفع �لتدفق�ت �لنقدية �مل�صتلمة ب�لك�مل �إلى طرف �آخر 
دون ت�أخري جوهري مبوجب �تف�قي�ت تن�زل للطرف �لآخر، �أو ق�مت ب�صكل جوهري �إم� بنقل ك�فة �ملخ�طر و�ملن�فع لالأ�صل �أو مل تقم بتحويل ول �لحتف�ظ بك�فة �ملخ�طر و�ملن�فع 

لالأ�صل ولكن ق�مت بنقل �ل�صيطرة على �لأ�صل.

عندم� تقوم �ل�صركة بنقل حقوقه� يف �حل�صول على �لتدفق�ت �لنقدية من �لأ�صول �أو قد دخلت يف �تف�قي�ت تن�زل للطرف �لآخر ومل تنقل �أو حتتفظ بك�فة خم�طر ومن�فع 
�لأ�صول ب�صكل جوهري ومل تنقل �ل�صيطرة على �لأ�صول، عنده� يتم �لعرت�ف ب�لأ�صول ب�صرط ��صتمر�رية �ل�صركة ب�لتع�مل بهذه �لأ�صول.
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2-9 التوقف عن إثبات األصول المالية )تتمة(

�إن ��صتمر�رية �لتع�مل متتد ب�صكل �ل�صم�نة على �لأ�صول �ملنقولة وتق��ض ب�لقيمة �لدفرتية �لأ�صلية لالأ�صول �أو ب�حلد �لأق�صى للمب�لغ �لتي قد تط�لب �ل�صركة ب�صد�ده�، �أيهم� 
�أقل. ويف هذه �حل�لة، تعرتف كذلك �ل�صركة ب�ملطلوب�ت �ملرتبطة. وتق��ض �لأ�صول �ملنقولة و�ملطلوب�ت �ملرتبطة على �أ�ص��ض يعك�ض �حلقوق و�للتز�م�ت �لتي �حتفظت به� �ل�صركة.

2-10 األقساط المكتسبة وإيرادات العموالت

حتمل �لأق�ص�ط على �لدخل على �أ�ص��ض ن�صبي على مدى فرت�ت وث�ئق �لت�أمني ذ�ت �لعالقة. متثل �لأق�ص�ط غري �ملكت�صبة �جلزء من �لأق�ص�ط �ملكتتبة �لذي يتعلق بفرتة �لتغطية 
�ل�ص�رية �ملفعول. 

يتم �لف�ص�ح عن �أق�ص�ط �لت�أمني و�إير�د�ت �لعمولة �لتي تتعلق ب�ملخ�طر �ل�ص�رية مل� بعد نه�ية �ل�صنة �مل�لية كـ »�أق�ص�ط غري مكت�صبة«، ويتم ت�أجيله� بن�ًء على �لطرق �لت�لية :

ب�لن�صبة لن�ص�ط �ل�صحن �لبحري، يتم �لعمل وفق� لالأق�ص�ط �ملكتتبة خالل �لثالثة �أ�صهر �لأخرية من �ل�صنة �مل�لية، �
وب�لن�صبة لالأن�صطة �لأخرى، يتم �لعمل بعدد �لأي�م �لفعلية. �

2-11 أقساط التأمين المدينة 

�أو �مل�صتحقة �لقب�ض. تتم مر�جعة �لقيمة  يتم �لعرت�ف ب�أق�ص�ط �لت�أمني �ملدينة عند ��صتحق�قه� ويتم قي��صه� عند �لعرت�ف �ملبدئي به�، ب�لقيمة �لع�دلة للمب�لغ �ملقبو�صة 
�لدفرتية لأق�ص�ط �لت�أمني �ملدينة فيم� يتعلق ب�لنخف��ض يف قيمته� عندم� ت�صري �لأحد�ث �أو �لتغري�ت يف �لظروف �إلى عدم �إمك�نية ��صرتد�د قيمته� �لدفرتية، ويتم قيد �خل�ص�رة 

�لن��صئة عن �لنخف��ض يف ق�ئمة عملي�ت �لت�أمني و�لف�ئ�ض. يتم �لتوقف عن �لعرت�ف ب�أق�ص�ط �لت�أمني �ملدينة عند �لوف�ء مبع�يري عدم �لعرت�ف ب�ل�صول �مل�لية.

2-12 إعادة التأمين 

�إن �لعقود �لتي تربمه� �ل�صركة مع معيدي �لت�أمني و�لتي تعو�ض �ل�صركة مبوجبه� عن �خل�ص�ئر من عقد �أو �أكرث ممن ت�صدره� �ل�صركة و�لتي ت�صتويف متطلب�ت �لت�صنيف �ملتعلقة 
بعقود �لت�أمني، ت�صنف كعقود �إع�دة ت�أمني. �أم� �لعقود �لتي ل ت�صتويف متطلب�ت �لت�صنيف، فت�صنف ك�أ�صول م�لية. �ن عقود �لت�أمني �لتي تربمه� �ل�صركة و�لتي يعترب �ص�حب 

�لعقد مبوجبه� موؤمن� �آخر� )»�إع�دة �لت�أمني �لو�رد«(، تدرج مع عقود �لت�أمني.

يتم �لعرت�ف ب�ملن�فع �لتي ت�صتحقه� �ل�صركة مبوجب عقود �إع�دة �لت�أمني �لتي حتتفظ به� كـ »�أ�صول �إع�دة ت�أمني«. وتت�ألف هذه �لأ�صول من �أر�صدة ق�صرية �لأجل م�صتحقة من 
معيدي �لت�أمني وكذلك ح�ص�ب�ت مدينة �أطول �أجال، �إن وجدت، وذلك بن�ًء على �ملط�لب�ت و�ملن�فع �ملتوقعة �لتي تن�ص�أ مبوجب عقود �إع�دة �لت�أمني ذ�ت �لعالقة. وتق��ض �ملب�لغ 
�مل�صتحقة من �أو �إلى معيدي �لت�أمني على �أ�ص��ض ث�بت مع �ملب�لغ �ملرتبطة بعقود �إع�دة �لت�أمني ووفق� ل�صروط كل عقد من عقود �إع�دة �لت�أمني. تتمثل مطلوب�ت �إع�دة �لت�أمني ب�صكل 

رئي�صي يف �أق�ص�ط �لت�أمني �مل�صتحقة �لدفع لق�ء عقود �إع�دة �لت�أمني ويتم �لعرت�ف به� كم�صروف عند ��صتحق�قه�.

جتري �ل�صركة، يف كل ت�ريخ تقرير، تقييم� فيم� �إذ� ك�ن هن�لك �أية موؤ�صر�ت تدل على �نخف��ض قيمة �أي من �أ�صول �إع�دة �لت�أمني. ويف ح�ل وجود موؤ�صر على �لنخف��ض يف 
�لقيمة، تقدر �ل�صركة �ملبلغ �لق�بل لال�صرتد�د. ويف ح�ل جت�وز �لقيمة �لدفرتية لأ�صول �إع�دة �لت�أمني قيمته� �لق�بلة لال�صرتد�د، تعترب �لأ�صول منخف�صة �لقيمة وتخف�ض �إلى 

قيمته� �لق�بلة لال�صرتد�د.

�لأ�صول.
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2-13 تكاليف االكتتاب المؤجلة

�إن �لعمولت �ملدفوعة لو�صط�ء و�لتك�ليف �ملب��صرة �لإ�ص�فية �لأخرى �ملتكبدة على �كتت�ب عقود �لت�أمني وجتديده�، يتم �لعرت�ف به� كـ »تك�ليف �كتت�ب موؤجلة«. وتطف�أ تك�ليف 
�لكتت�ب �ملوؤجلة لحقً� على مدى فرتة عقود �لت�أمني. 

2-14 المطالبات 

�إن �ملط�لب�ت، �لتي تت�صمن �ملب�لغ �مل�صتحقة �لدفع حل�ملي وث�ئق �لت�أمني و�جله�ت �لأخرى وم�ص�ريف تعديل �خل�ص�رة �ملتعلقة به�، حتمل على ق�ئمة عملي�ت �لت�أمني و�لف�ئ�ض 
عند تكبده�. تت�ألف �ملط�لب�ت من �ملب�لغ �لتقديرية �مل�صتحقة �لدفع فيم� يتعلق ب�ملط�لب�ت �مل�صرح عنه� �إلى �ل�صركة وغري �مل�صرح عنه� بت�ريخ ق�ئمة �ملركز �مل�يل. 

وتقوم �ل�صركة عمومً� بتقدير مط�لب�ته� على �أ�ص��ض �خلربة �ل�ص�بقة. وب�لإ�ص�فة �إلى ذلك، يتم �لحتف�ظ مبخ�ص�ض بن�ء على تقدير�ت �لإد�رة لتكلفة ت�صوية �ملط�لب�ت �ملتكبدة 
وغري �مل�صرح عنه� بت�ريخ ق�ئمة �ملركز �مل�يل. ويدرج �أي فرق بني �ملخ�ص�ص�ت بت�ريخ ق�ئمة �ملركز �مل�يل و�لت�صوي�ت �لالحقة يف ق�ئمة عملي�ت �لت�أمني لتلك �ل�صنة. 

2-15 اختبار كفاية المطلوبات

يتم �جر�ء �ختب�ر�ت بت�ريخ كل ق�ئمة مركز م�يل للت�أكد من مدى كف�ية مطلوب�ت عقود �لت�أمني، بعد خ�صم تك�ليف �لكتت�ب �ملوؤجلة ذ�ت �لعالقة. وعند �إجر�ء هذه �لختب�ر�ت، 
تقوم �لإد�رة ب�إ�صتخد�م �أف�صل �لتقدير�ت �حل�لية للتدفق�ت �لنقدية �مل�صتقبلية �ملتع�قد عليه�، وم�ص�ريف �إد�رة ومع�جلة �ملط�لب�ت. يحمل �أي نق�ض يف �لقيمة �لدفرتية مب��صرًة 
على ق�ئمة عملي�ت �لت�أمني وذلك ب�صطب تك�ليف �لكتت�ب �ملوؤجلة ذ�ت �لعالقة �أوًل ويتم لحقً� تكوين خم�ص�ض للخ�ص�ئر �لن�جمة عن �ختب�ر�ت كف�ية �ملطلوب�ت )خم�ص�ض 

�ملخ�طر �ص�رية �ملفعول(.

ويف �حل�لت �لتي يتطلب فيه� �ختب�ر كف�ية �ملطلوب�ت ��صتخد�م �ف�صل �لفرت��ص�ت �لتقديرية �جلديدة، يتم ��صتخد�م هذه �لفرت��ص�ت )بدون �أي ه�م�ض لق�ء �أي تغري �صلبي( 
لقي��ض هذه �ملطلوب�ت لحقً�.

2-16 الودائع القصيرة األجل

متثل �لود�ئع �لق�صرية �لأجل �لود�ئع لدى �لبنوك وتبلغ فرت�ت ��صتحق�قه� �أقل من �صنة و�حدة و�أكرث من ثالثة �أ�صهر من ت�ريخ �لقتن�ء.

2-17 النقد وما في حكمه

يتكون �لنقد وم� يف حكمه من �لنقد يف �ل�صندوق و�لنقد لدى �لبنوك و�لود�ئع �لق�صرية لأجل �لتي تكون تو�ريخ ��صتحق�قه� �لأ�صلية �أقل من ثالثة �أ�صهر عند �قتن�ءه�.

2-18 عمولة اعادة التأمين غير المكتسبة

توؤجل �إير�د�ت �لعمولة من عقود �إع�دة �لت�أمني �ل�ص�در وتطف�أ على مدى فرت�ت عقود �لت�أمني �ملتعلقة به�، كم� هو �حل�ل ب�لن�صبة لأق�ص�ط �لت�أمني �ملكت�صبة. وي�صجل �لإطف�ء يف 
ق�ئمة عملي�ت �لت�أمني و�لف�ئ�ض.
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2- ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

2-19 المخصصات 

يتم �لعرت�ف ب�ملخ�ص�ص�ت عندم� يكون على �ل�صركة �لتز�م )نظ�مي �أو �صمني( نتيجة حدث �ص�بق بحيث تكون تك�ليف ت�صوية �للتز�م حمتملة وق�بلة للقي��ض ب�صكل موثوق.

2-20 المبالغ المستحقة الدفع وااللتزامات األخرى

يتم �لعرت�ف ب�للتز�م�ت ب�ص�ن �ملب�لغ �لتي يتعني دفعه� لق�ء �لب�ص�ئع �أو �خلدم�ت �لتي يتم �حل�صول عليه�، �صو�ء ت�صلمت �ل�صركة فو�تري به� �أم ل.

2-21 الذمم الدائنة

يتم �لعرت�ف ب�لذمم �لد�ئنة مبدئي� ب�لقيمة �لع�دلة وتق��ض ب�لتكلفة �ملطف�أة ب��صتخد�م طريقة معدل �لف�ئدة �لفعلي. ويتم �لعرت�ف ب�للتز�م�ت ب�ص�أن �ملب�لغ �لتي يتعني دفعه� 
و�خلدم�ت �ملقدمة، �صو�ء ت�صلمت �ل�صركة فو�تري به� �أم ل.

2-22 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

يجنب خم�ص�ض ملك�ف�آت نه�ية �خلدمة للموظفني وفقً� لنظ�م �لعمل و�لعم�ل �ل�صعودي ويحمل على ق�ئمة عملي�ت �لت�أمني و�لف�ئ�ض. يحت�صب �ملخ�ص�ض ب�لقيمة �حل�لية للمن�فع 
�ملقررة �لتي حتق للموظف فيم� لو �نتهت خدمته بت�ريخ ��صد�ر �لقو�ئم �مل�لية. وحتت�صب �ملب�لغ �ملدفوعة لق�ء مك�ف�أة نه�ية �خلدمة على �أ�ص��ض رو�تب وخم�ص�ص�ت �ملوظفني 

�لنه�ئية و�صنو�ت خدمتهم �ملتجمعة وذلك ح�صبم� ين�ض عليه نظ�م �لعمل و�لعم�ل �ل�صعودي.

2-23 الزكاة والضرائب

طبق� لأحك�م نظ�م م�صلحة �لزك�ة و�لدخل، تخ�صع �ل�صركة للزك�ة �مل�صتحقة على �مل�ص�همني �ل�صعوديني و�صريبة �لدخل �مل�صتحقة على �مل�ص�همني �لأج�نب، ويحمل خم�ص�ض 
�لزك�ة و�صريبة �لدخل على ق�ئمة �لدخل �ل�ص�مل للم�ص�همني. �أم� �ملب�لغ �لإ�ص�فية �مل�صتحقة �لدفع، �إن وجدت، و�لتي قد ت�صبح م�صتحقة عند ��صتكم�ل �لربوط �لنه�ئية، فتتم 

�ملح��صبة عنه� عند حتديده�.

وت�صتقطع �ل�صركة �صر�ئب على بع�ض �ملع�مالت �لتي جترى مع جه�ت غري مقيمة ب�ململكة �لعربية �ل�صعودية، مب� يف ذلك مب�لغ توزيع�ت �لأرب�ح للم�ص�همني �لأج�نب، وذلك وفق� 
لأحك�م نظ�م �صريبة �لدخل �ل�صعودي. �إن �صر�ئب �ل�صتقط�ع �ملدفوعة ب�لني�بة عن �جله�ت غري �ملقيمة و�لتي ل تكون ق�بلة لال�صرتد�د من تلك �جله�ت، تدرج �صمن �مل�ص�ريف.

2-24 التوقف عن اثبات المطلوبات المالية

يتم �لتوقف عن �إثب�ت �ملطلوب�ت �مل�لية و�لت�أمني وذمم �إع�دة �لت�أمني �لد�ئنة و�لذمم �لد�ئنة �لأخرى عندم� يتم �إعف�ء �أو �إلغ�ء �للتز�م �أو عند �نته�ء مدته. عندم� يتم ��صتبد�ل 
�ملطلوب�ت �مل�لية �لق�ئمة ب�أخرى من نف�ض �ملقر�ض ب�صروط تختلف �ختالف� كبري� �أو عندم� يتم تعديل �صروط �ملطلوب�ت �مل�لية �لق�ئمة، ف�إن مثل هذ� �ل�صتبد�ل �أو �لتعديل يتم 

�عتب�ره كمطلوب �أ�صلي مت �لتوقف عن �لعرت�ف به �أو مطلوب جديد مت �لعرت�ف به. ويتم �لعرت�ف ب�لفرق يف �لقيمة �لدفرتية ذ�ت �لعالقة يف ق�ئمة عملي�ت �لت�أمني.
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2-25 المقاصة

تتم مق��صة �لأ�صول و�ملطلوب�ت �مل�لية وي�صرح عنه� ب�ص�يف مب�لغه� يف ق�ئمة �ملركز �مل�يل فقط عند وجود حق ق�نوين ق�بل للتطبيق يف مق��صة �ملب�لغ �ملعرتف به� وتكون هن�لك 
نية لت�صديد �ملب�لغ ب�ل�ص�يف �و حتقيق �لأ�صول وت�صديد �ملطلوب�ت يف �آن و�حد. ول تتم مق��صة �لير�د�ت و�مل�ص�ريف يف ق�ئمة عملي�ت �لت�أمني و�لف�ئ�ض وق�ئمة عملي�ت �مل�ص�همني 

م� مل يتطلب ذلك �و يجيزه معي�ر �أو تف�صري حم��صبي.

2-26 االعتراف باإليرادات

�لعرت�ف ب�أق�ص�ط �لت�أمني و�إير�د�ت �لعمولة  )1

يتم �لعرت�ف ب�إجم�يل �أق�ص�ط �لت�أمني و�لعمولت مع بد�ية خم�طر �لت�أمني. ويتم �لف�ص�ح عن �جلزء �لذي يتم حتقيقه م�صتقباًل من �أق�ص�ط �لت�أمني و�لعمولة كـ”�أق�ص�ط ت�أمني 
وعمولت غري مكت�صبة”، على �لتو�يل، ويوؤجل �لعرت�ف به� على �أ�ص��ض ث�بت وفق� لفرتة تغطية وثيقة �لت�أمني ذ�ت �ل�صلة. 

�إن �أق�ص�ط �لت�أمني �ملحققة من �إع�دة �لت�أمني �ملفرت�ض، �إن وجد، يتم �لعرت�ف به� ك�إير�د�ت كم� هي �حل�ل �إذ� م� �عتربت �أق�ص�ط �إع�دة �لت�أمني كمجموع �أق�ص�ط �لت�أمني. 

�إير�د�ت �لعمولة  )2

يتم �لعرت�ف ب�إير�د�ت �لعمولة من �لود�ئع �لق�صرية �لأجل على �أ�ص��ض تن��صبي ب��صتخد�م طريقة معدل �لعمولة �لفعلي.

جـ( إيرادات توزيعات األرباح

يتم �لعرت�ف ب�إير�د�ت توزيع�ت �لأرب�ح عند ن�صوء �حلق يف ��صتالم توزيع�ت �لأرب�ح.

2-27 عقود اإليجار

ت�صنف عقود �ليج�ر كعقود �يج�ر ر�أ�صم�يل �ذ� ترتب على �صروط عقد �ليج�ر حتويل جوهري جلميع خم�طر ومن�فع �مللكية �لى �مل�صت�أجر. وت�صنف ك�فة عقود �لإيج�ر �لأخرى 
كعقود �يج�ر ت�صغيلي. حتمل �لإيج�ر�ت �مل�صتحقة �لدفع مبوجب عقود �لإيج�ر �لت�صغيلي على �لدخل ب��صتخد�م طريقة �لق�صط �لث�بت وذلك على مدى فرتة عقد �ليج�ر �لت�صغيلي.

2-28 محاسبة تاريخ التداول

�إن جميع �مل�صرتي�ت و�ملبيع�ت �لتي جترى وفق� للطريقة �لعتي�دية يتم �إثب�ته� / �لتوقف عن �إثب�ته� يف ت�ريخ �لتد�ول )�أي �لت�ريخ �لذي تلتزم فيه �ل�صركة ب�صر�ء �أو بيع �لأ�صول(. 
علم� ب�أن �مل�صرتي�ت �أو �ملبيع�ت �لتي جترى وفق� للطريقة �لعتي�دية هي مع�مالت تتطلب ت�صوية �لأ�صول خالل �إط�ر زمني حتدده عموم� �لتعليم�ت �لتنظيمية �أو �لأعر�ف �ل�ص�ئدة 

ب�ل�صوق.
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3- التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة 
جتري �ل�صركة تقدير�ت و�فرت��ص�ت توثر على مب�لغ �لأ�صول و�ملطلوب�ت �مل�صرح به� خالل �ل�صنة �مل�لية �لت�لية. علم� ب�أن �لتقدير�ت �ملح��صبية �لن�جتة ن�درً� م� تع�دل �لنت�ئج 
�لفعلية ذ�ت �ل�صلة على وجه �لتحديد.  فيم� يلي �لتقدير�ت و�لفرت��ص�ت �لتي تت�صمن خم�طر ه�مة ميكن �أن توؤدي �إلى �إجر�ء تعديل جوهري على �لقيمة �لدفرتية لالأ�صول 

و�ملطلوب�ت خالل �ل�صنة �مل�لية �لق�دمة:

االلتزامات النهائية الناتجة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمين 

يعترب تقدير �للتز�م�ت �لنه�ئية �لن�جتة عن �ملط�لب�ت �ملقدمة مبوجب عقود �لت�أمني من �أهم �لتقدير�ت �ملح��صبية �لتي تقوم به� �ل�صركة. هن�ك �لعديد من م�ص�در عدم 
�لت�أكد �لتي يجب �أخذه� بعني �لعتب�ر عند تقدير �للتز�م�ت �لتي يتعني على �ل�صركة دفعه� نه�ئي� مبوجب هذه �ملط�لب�ت. يعترب خم�ص�ض �ملط�لب�ت �ملتكبدة غري �ملف�صح 
عنه� تقديرً� للمط�لب�ت �لتي يتوقع �لإف�ص�ح عنه� بعد ت�ريخ ق�ئمة �ملركز �مل�يل ب�ص�أن �حلدث �ملوؤمن عليه �لذي وقع قبل ت�ريخ ق�ئمة �ملركز �مل�يل. �ن �لطريقة �لفنية �لرئي�صية 
�ملتبعة من قبل �لإد�رة يف تقدير تكلفة �ملط�لب�ت �ملف�صح عنه� وكذلك �ملط�لب�ت �ملتكبدة غري �ملف�صح عنه�، تتمثل يف ��صتخد�م طرق �صد�د �ملط�لب�ت �ل�ص�بقة للتنبوء بطرق 

�صد�د �ملط�لب�ت �مل�صتقبلية.

تقدر �ملط�لب�ت �لتي تتطلب قر�رً� من �ملحكمة �أو عن طريق �لتحكيم على �أ�ص��ض كل ح�لة على حده. ويقوم ع�دة خرب�ء تقدير �خل�ص�ئر �مل�صتقليني بتقدير �ملط�لب�ت �ملتعلقة 
ب�ملمتلك�ت. تقوم �لإد�رة مبر�جعة �ملخ�ص�صـ�ت �ملتعلقة ب�ملط�لب�ت �ملتكبدة، و�ملط�لب�ت �ملتكبدة غري �ملبلغ عنه� على �أ�ص��ض ربع �صنوي.

قد تتعر�ض �ل�صركة خلالف�ت مع، و�حي�ن� �إخف�ق�ت من قبل، معيدي �لت�أمني. تقوم �ل�صركة يف كل ربع �صنة مبر�قبة تطور �لنز�ع�ت وقوة �ملركز �مل�يل ملعيدي �لت�أمني.

خسائر اإلنخفاض في الذمم المدينة

تقوم �ل�صركة مبر�جعة �لذمم �ملدينة �لتي تعترب ه�مة مبفرده�، وكذلك �لذمم �ملدينة �ملدرجة �صمن جمموعة من �لأ�صول �مل�لية �لتي له� خ�ص�ئ�ض خم�طر �ئتم�ن مم�ثلة 
وذلك للت�أكد من عدم وجود �إنخف��ض يف قيمته�. �ن �لذمم �ملدينة �لتي يتم مر�جعته� ب�صورة فردية للت�أكد من وجود �إنخف��ض يف قيمته� و�لتي يتم ب�ص�أنه� �إثب�ت �أو �ل�صتمر�ر 
يف �إثب�ت خ�ص�رة �لإنخف��ض ل يتم �إدر�جه� عند مر�جعته� ب�صورة جم�عية للت�أكد من وجود �إنخف��ض يف قيمته�. تتطلب مر�جعة �لإنخف��ض يف �لقيمة هذه �إجر�ء �لأحك�م 
و�لتقدير�ت. ولإجر�ء ذلك، تقوم �ل�صركة بتقومي خ�ص�ئ�ض خم�طر �لئتم�ن �لتي ت�أخذ بعني �لعتب�ر ح�لت �لإخف�ق �ل�ص�بقة و�لتي تعترب موؤ�صرً� على �ملقدرة على �صد�د ك�فة 

�ملب�لغ �مل�صتحقة طبقً� لل�صروط �لتع�قدية. 

تكاليف االكتتاب المؤجلة 

تقيد بع�ض تك�ليف �لكتت�ب �ملتعلقة ببيع وث�ئق ت�أمني جديدة كتك�ليف �كتت�ب موؤجلة، وتطف�أ يف ق�ئمة عملي�ت �لت�أمني و�لف�ئ�ض على مدى فرتة �لتغطية �لت�أمينية ذ�ت �لعالقة. 
ويف ح�لة عدم حتقق �لفرت��ص�ت �ملتعلقة ب�لربحية �مل�صتقبلية لوث�ئق �لت�مني هذه، ف�نه ميكن �لإ�صر�ع يف �إطف�ء هذه �لتك�ليف، وميكن �أن يتطلب ذلك �إجر�ء �صطب �إ�ص�يف يف 

ق�ئمة عملي�ت �لت�أمني و�لف�ئ�ض.
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الممتلكات والمعدات   -4

2012

  اأجهزة وبرامج
    الكمبيوتر

 االأثاث والرتكيبات
والتجهيزات املكتبية

     املجموع    ال�ضيارات

التكلفة :

2.554.0622.629.509175.3505.358.921   1 يناير 2012

514.4371.429.942199.8202.144.199   �ل�ص�ف�ت

)65.000(-)65.000(-   �ل�صتبع�د�ت

3.068.4993.994.451375.1707.438.120  31 دي�ضمرب 2012

اال�ضتهالك املرتاكم :

1.559.9271.382.633101.6323.044.192   1 يناير 2012

536.033640.39267.7991.244.224   �ملحمل لل�صنة

)58.088(-)58.088(-   �ل�صتبع�د�ت

2.095.9601.964.937169.4314.230.328   31 دي�صمرب 2012

�ضايف القيمة الدفرتية:

31972.5392.029.514205.7393.207.792 دي�ضمرب 2012

2011

اأجهزة وبرامج
الكمبيوتر

االأثاث والرتكيبات
والتجهيزات املكتبية

املجموعال�ضيارات

التكلفة :

2.260.7052.070.172155.3504.486.227   1 يناير 2011

293.357559.33720.000872.694   �ل�ص�ف�ت

2.554.0622.629.509175.3505.358.921   31 دي�ضمرب 2011

اال�ضتهالك املرتاكم :

976.588907.11860.2041.943.910    1 يناير 2011

583.339475.51541.4281.100.282    �ملحمل لل�صنة

1.559.9271.382.633101.6323.044.192    31 دي�ضمرب 2011

�ضايف القيمة الدفرتية

31994.1351.246.87673.7182.314.729 دي�ضمرب 2011
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5- أقساط التأمين وأرصدة التأمين المدينة

20122011

73.594.21066.242.999�أق�ص�ط ت�أمني مدينة  

1.206.1731.135.052�أر�صدة ت�أمني و�إع�دة ت�أمني مدينة

)10.118.140()12.734.504(خم�ص�ض �لديون �مل�صكوك يف حت�صيله� 

62.065.87957.259.911

ك�نت �حلركة يف خم�ص�ض �لديون �مل�صكوك يف حت�صيله� كم� يلي :

20122011

110.118.1402.981.412 يناير

2.616.3647.136.728�ملجنب خالل �ل�صنة )�ي�ص�ح 22(

3112.734.50410.118.140 دي�ضمرب

 ك�نت �أعم�ر �لذمم �ملدينة �لن��صئة عن عقود �لت�أمني و�إع�دة �لت�أمني على �لنحو �لت�يل:

أقساط التأمين المدينة

املجموع

متاأخرة ال�ضداد ولكنها غري منخف�ضة القيمة

غري متاأخرة ال�ضداد 
وغري منخف�ضة القيمة

اأكرث من 360 يومـاًمن 181 الى 360 يومـاًمن 91 اإلى 180 يومـاً

201261.954.36033.789.47315.946.63410.435.8831.782.370

201156.599.65527.634.58217.974.7799.937.3341.052.960

ذمم التأمين وإعادة التأمين المدينة

املجموع

متاأخرة ال�ضداد ولكنها غري منخف�ضة القيمة

غري متاأخرة ال�ضداد 
وغري منخف�ضة القيمة

اأكرث من 360 يومـاًمن 181 الى 360 يومـاًمن 91 اإلى 180 يومـاً

2012111.519---111.519

2011660.256-564.739-95.517
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ايضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012

)جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يُذكر غير ذلك(

5- أقساط التأمين وأرصدة التأمين المدينة )تتمة(
تت�ألف �لأق�ص�ط و�أر�صدة �ع�دة �لت�أمني �ملدينة من عدد كبري من �لعمالء �أغلبيته� يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية ب�لإ�ص�فة �إلى �صرك�ت �إع�دة ت�أمني يف كل من �ململكة �لعربية 
�ل�صعودية و�أوروب�، على �لتو�يل. تت�صمن �لأق�ص�ط و�أر�صدة �إع�دة �لت�أمني �ملدينة مبلغ 2.188.872 ري�ل �صعودي )31 دي�صمرب 2011: 2.790.779 ري�ل �صعودي( م�صتحق 
ب�لعمالت �لأجنبية، وب�صكل رئي�صي ب�لدولر �لأمريكي. وبوجه ع�م، تن�ض �صروط �لعمل �خل��صة ب�ل�صركة على �أن يتم �صد�د �لأق�ص�ط خالل 90 يومً�. تتطلب �لتف�قي�ت �ملربمة 
مع معيدي �لت�أمني، يف �لع�دة، �أن يتم �ل�صد�د يف ح�لة جت�وز �لر�صيد �ملبلغ �ملتفق عليه. ل يوجد ر�صيد لفرد �أو ل�صركة يزيد عن 14.4٪ من �لأق�ص�ط �ملدينة �مل�صتحقة كم� يف 31 

دي�صمرب 2012 )2011: 14٪(. ب�لإ�ص�فة �إلى ذلك، ت�صكل �أر�صدة �أكرب 5 عمالء 46٪ من �أق�ص�ط �لت�أمني �ملدينة كم� يف 31 دي�صمرب 2012 )2011: ٪54(.

من �ملتوقع، بن�ًء على �خلربة �ل�ص�بقة، حت�صيل �حل�ص�ب�ت �ملدينة غري منخف�صة �لقيمة ب�لك�مل. علم� ب�أنه لي�ض من ع�دة �ل�صركة �حل�صول على �صم�ن�ت ب�ص�أن �حل�ص�ب�ت 
�ملدينة.

6- المصاريف المدفوعة مقدمًا واألصول األخرى

20122011

949.295626.235�يج�ر مدفوع مقدمً�

750.0351.476.049�أتع�ب مدفوعة مقدمً�

2.709.5172.476.198دفع�ت مقدمة

145.69097.852ت�أمين�ت نقدية

23.956204.270اأخرى

4.578.4934.880.604

7- النقد وما في حكمه

20122011

عمليات التاأمني:

72.00034.883   نقد يف �ل�صندوق

41.650.40537.616.759   نقد لدى �لبنوك

40.064.000100.064.000   ود�ئع ق�صرية �لأجل

81.786.405137.715.642

عمليات امل�ضاهمني:

60.000.000839.063   نقد لدى �لبنوك

25.433.512-   ود�ئع ق�صرية �لأجل

60.000.00026.272.575

�إن �لود�ئع �لق�صرية �لأجل مودعة لدى بنوك حملية و�أجنبية، وتبلغ تو�ريخ ��صتحق�قه� �لأ�صلية �قل من ثالثة �أ�صهر من ت�ريخ �قتن�ئه�، ويتحقق منه� ع�ئد م�يل مبعدل يبلغ 
متو�صطه 0.8٪ �إلى 1.1٪ �صنويً� )2011: 0.65٪ �لى ٪0.9(.
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ايضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012

)جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يُذكر غير ذلك(

8- الوديعة النظامية
متثل �لوديعة �لنظ�مية 10٪ من ر�أ�ض �مل�ل �ملدفوع و�ملحتفظ به وفق� لنظ�م مر�قبة �صرك�ت �لت�أمني �لتع�وين ب�ململكة �لعربية �ل�صعودية. ول ميكن �صحب هذه �لوديعة �لنظ�مية 

بدون مو�فقة موؤ�ص�صة �لنقد �لعربي �ل�صعودي.

9- األصول المالية األخرى
فيم� يلي ملخ�ض �لأ�صول �مل�لية �لأخرى لل�صركة ح�صب �لفئ�ت :

2012   2011  

6.500.0006.500.000حمتفظ به� لت�ريخ �ل�صتحق�ق

57.800.50644.346.722مت�حة للبيع

500.000550.000دفع�ت مقدمة

64.800.50651.396.722

�ن �لقيمة �لع�دلة لال�صتثم�ر�ت تق�رب قيمه� �لدفرتية كم� يف 31 دي�صمرب 2012 و 2011.

�ن �ل�صتثم�ر�ت �ملحتفظ به� حتى ت�ريخ �ل�صتحق�ق متثل �ل�صند�ت ذ�ت �ل�صعر �لث�بت و�لتي يتم تد�وله� بني �لبنوك يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية وحتدد �لقيم وفقً� لهذ� �ل�صوق، 
عندم� يكون مت�حً�، �أو من خالل منوذج ت�صعري من��صب. �ن هذه �ل�صند�ت ذ�ت �ل�صعر �لث�بت له� فرتة ��صتحق�ق مدته� ع�صر �صنو�ت ) ق�بلة لال�صتدع�ء بعد 5 �صنو�ت – دي�صمرب 

2014(. تعتقد �لد�رة ب�أن �لقيمة �لدفرتية لهذه �ل�صتثم�ر�ت تق�رب قيمته� �لع�دلة.

متثل �ل�صتثم�ر�ت �ملت�حة للبيع �ل�صتثم�ر�ت يف �لأور�ق �مل�لية �ملتد�ولة يف �ل�صوق �ملحلية. �ن �ملعلوم�ت �خل��صة ب�ل�صن�ديق �ملد�رة تكون ع�دة حمدودة ب�لتق�رير �لدورية ملديري 
�ل�صتثم�ر�ت حول �أد�ء �ل�صتثم�ر. ولقد ق�مت �لد�رة مبر�جعة ��صتثم�ر�ته� يف �ل�صن�ديق �ملد�رة لتقييم فيم� �ذ� حدث �نخف��ض يف قيمة �ل�صتثم�ر�ت، وبن�ًء على �ملعلوم�ت 

�ملحددة فيم� يتعلق بهذه �ل�صن�ديق وعملي�ته�، ف�إنه من وجهة نظر �لد�رة �أن �ل�صتثم�ر�ت يف �ل�صن�ديق �ملد�رة مل تتعر�ض لأي �نخ�ف�ض يف �لقيمة.

متثل �لدفع�ت �ملقدمة لال�صتثم�ر�ت �ملب�لغ �ملدفوعة مق�بل ن�صبة ر�أ�ض �مل�ل �ملقرتح / �مل�صدر لل�صرك�ت �لتي ت�أ�ص�صت حديثً� �أو �لتي هي قيد �لتطوير. وب�لن�صبة لل�صرك�ت يف 
مرحلة �لت�أ�صي�ض، �صيتم ت�صديد هذه �لدفع�ت مق�بل ح�صة �ل�صركة يف هذه �ل�صرك�ت عند ��صتكم�ل �لإجر�ء�ت �لنظ�مية �ملتعلقة بت�أ�صي�صه�.

10- الودائع القصيرة األجل 
�ن �لود�ئع لأجل �مل�صجلة ب�لري�ل �ل�صعودي، تربط لفرت�ت متف�وتة ترت�وح م� بني 3 �أ�صهر �لى 12 �صهرً� على �أ�ص��ض �ملتطلب�ت �لنقدية لل�صركة، وحتقق ف�ئدة مبعدل ي�صل �لى 

1.1٪ كم� يف ت�ريخ 31 دي�صمرب 2012 )31 دي�صمرب 2011: 0.83٪(. �ن �لود�ئع �لق�صرية �لأجل حمتفظ به� لدى �أطر�ف �أخرى لديهم ت�صنيف �ئتم�ين ��صتثم�ري.
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)جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يُذكر غير ذلك(

11- أقساط التأمين غير المكتسبة

لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب

20122011

كما يف 1 يناير

137.803.035104.454.642�لأق�ص�ط غري �ملكت�صبة 

)30.923.630()74.893.102(ح�صة معيدي �لت�أمني من �لأق�ص�ط غري �ملكت�صبة 

62.909.93373.531.012

158.623.754153.810.508�ص�يف �لق�ص�ط �ملكتتبة خالل �ل�صنة

)164.431.587()177.861.620(�ص�يف �لق�ص�ط �ملكت�صبة خالل �ل�صنة

)10.621.079()19.237.866(التغريات يف الأق�س�ط غري املكت�سبة، ب�ل�س�يف

كما يف 31 دي�ضمرب 

91.115.733137.803.035�لأق�ص�ط غري �ملكت�صبة

)74.893.102()44.284.121(ح�صة معيدي �لت�أمني من �لأق�ص�ط غري �ملكت�صبة 

46.831.61262.909.933

12- المطالبات تحت التسوية

2012

ال�ضايفح�ضة معيدي التاأمنياالجمايل 

املطالبات

)49.729.671(45.360.564)95.090.235(�لر�صيد يف بد�ية �ل�صنة

89.955.013)31.784.985(121.739.998�ملط�لب�ت �مل�صددة خالل �ل�صنة

61.120.867)46.153.014(107.273.881�لر�صيد يف نه�ية �ل�صنة

101.346.209)32.577.435(133.923.644املطالبات املتكبدة خالل ال�ضنة

حتليل املطالبات حتت الت�ضوية

يف 31 دي�ضمرب

)49.729.671(45.360.564)95.090.235(يف بد�ية �ل�صنة

29.422.549)22.521.067(51.943.616�ملط�لب�ت �ملف�صح عنه�

31.698.318)23.631.947(55.330.265�ملط�لب�ت �ملتكبدة غري �ملف�صح عنه�

11.391.196)792.450(12.183.646التغريات يف املطالبات حتت الت�ضوية، بال�ضايف
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12- المطالبات تحت التسوية )تتمة(

2011

ال�ضايفح�ضة معيدي التاأمنياالجمايل 

املطالبات

)39.655.758(18.393.512)58.049.270(�لر�صيد يف بد�ية �ل�صنة

91.201.477)24.905.939(116.107.416�ملط�لب�ت �مل�صددة خالل �ل�صنة

49.729.671)45.360.562(95.090.233�لر�صيد يف نه�ية �ل�صنة

101.275.390)51.872.989(153.148.379املطالبات املتكبدة خالل ال�ضنة

حتليل املطالبات حتت الت�ضوية

يف 31 دي�ضمرب

)39.655.758(18.393.512)58.049.270(يف بد�ية �ل�صنة

24.771.826)21.728.617(46.500.443�ملط�لب�ت �ملف�صح عنه�

24.957.845)23.631.947(48.589.792�ملط�لب�ت �ملتكبدة غري �ملف�صح عنه�

10.073.913)26.967.052(37.040.965التغريات يف املطالبات حتت الت�ضوية

13- مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

20122011

11.490.8831.274.310 يناير

933.155726.923حممل خالل �ل�صنة 

)510.350()243.404(مدفوع خالل �ل�صنة

312.180.6341.490.883 دي�ضمرب 

14-  عمولة اعادة التأمين غير المكتسبة

20122011

4.860.7356.735.429كم� يف 1 يناير

10.790.20213.320.255عمولت م�صتلمة خالل �ل�صنة 

)15.194.949()10.452.804(عمولت مكت�صبة خالل �ل�صنة

5.198.1334.860.735كما يف 31 دي�ضمرب



241
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15- المصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى

أ ( عمليات التأمين

20122011

27.238.93222.917.097م�ص�ريف م�صتحقة

272.969-م�صتحق �إلى �صركة �صقيقة

27.238.93223.190.066

ب ( عمليات المساهمين

20122011

1.747.500229.000م�ص�ريف م�صتحقة

5.215.4883.911.666زك�ة و�صريبة دخل )�ي�ص�ح 16(

764.212609.903مطلوب�ت �أخرى

7.727.2004.750.569

16- الزكـاة وضريبة الدخل 

أ ( مخصص الزكاة وضريبة الدخل 

مت جتنيب خم�ص�ض زك�ة بن�صبة 2.5٪ من وع�ء �لزك�ة �لتقريبي �لع�ئدة للم�ص�همني �ل�صعوديني ب�ل�صركة. وت�صتحق �صريبة �لدخل �ل�صد�د بن�صبة 20٪ من �ص�يف �لدخل �ملعدل 
�لع�ئد للم�ص�همني �لأج�نب ب�ل�صركة.

فيم� يلي �لعن��صر �لرئي�صية لوع�ء �لزك�ة �لتقريبي:

2012    2011    

 ريال �ضعودي  ريال �ضعودي 

154.485.589150.128.147حقوق �مل�ص�همني

2.180.6341.490.883مطلوب�ت غري متد�ولة

)71.287.807()85.585.220(�أ�صول غري متد�ولة

71.081.00380.331.223وعاء الزكاة التقريبي
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ايضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
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)جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يُذكر غير ذلك(

16- الزكـاة وضريبة الدخل )تتمة(
فيم� يلي �حلركة يف خم�ص�صي �لزك�ة و�صريبة �لدخل كم� يف 31 دي�صمرب 2012 و 2011 :

االجمايل�ضريبة الدخل     الزكـاة 2012

3.708.494203.1723.911.666�لر�صيد يف بد�ية �ل�صنة

)1.446.178()210.492()1.235.686(�ملب�لغ �ملدفوعة

2.546.828203.1722.750.000خم�ص�ض �ل�صنة 

5.019.636195.8525.215.488الر�ضيد يف نهاية ال�ضنة

االجمايل�ضريبة الدخل     الزكـاة 2011

2.952.367-2.952.367�لر�صيد يف بد�ية �ل�صنة

)915.698(-)915.698(�ملب�لغ �ملدفوعة

1.671.825203.1721.874.997خم�ص�ض �ل�صنة 

3.708.494203.1723.911.666الر�ضيد يف نهاية ال�ضنة

ب( موقف الربوط الزكوية والضريبية 

قدمت �ل�صركة �قر�ر�ته� �لزكوية و�ل�صريبية عن جميع �ل�صنو�ت حتى �ل�صنة �ملنتهية يف 31 دي�صمرب 2011 وح�صلت على �ل�صه�دة �ملطلوبة من م�صلحة �لزك�ة و�لدخل.

17- رأس المال
�إن ر�أ�ض �مل�ل �مل�صرح به و�مل�صدر و�ملدفوع لل�صركة هو 200 مليون ري�ل �صعودي كم� يف نه�ية �ل�صنة، وهو مق�صم �لى 20 مليون �صهم قيمة �ل�صهم �لو�حد 10 ري�ل �صعودي.

18- االحتياطي النظامي 
مت�صيً� مع متطلب�ت نظ�م �ل�صرك�ت يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية، ف�إنه يجب على �ل�صركة حتويل 20٪ من �ص�يف دخله� �ل�صنوي بعد ت�صوية �خل�ص�ئر �ملرت�كمة لتكوين �حتي�طي 

نظ�مي يبلغ 100٪ من ر�أ�صم�ل �ل�صركة �ملدفوع. علمً� ب�أنه مل يتم �جر�ء هذ� �لتحويل خالل �ل�صنة نتيجة �خل�ص�ئر �ملرت�كمة كم� يف 31 دي�صمرب 2012م.
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19- المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها
متثل �جله�ت ذ�ت �لعالقة �مل�ص�همني �لرئي�صني و�أع�ص�ء جمل�ض �لد�رة و�ل�صرك�ت �خل��صعة للرق�بة و�لتي ت�صيطر هذه �جله�ت عليه� ب�صكل جوهري �أو م�صرتك. تعتمد �صي��ص�ت 

�لت�صعري و�ل�صروط �خل��صة بهذه �ملع�مالت من قبل جمل�ض �د�رة �ل�صركة. 

يقدم �جلدول �لت�يل �إجم�يل مبلغ �ملع�مالت �لتي مت �إبر�مه� مع �جله�ت ذ�ت �لعالقة لل�صنة �مل�لية ذ�ت �لعالقة.

 مبيعات عقود 
    تاأمني

مبالغ م�ضتحقة من
جهات ذات عالقة

مبالغ م�ضتحقة الى
جهات ذات عالقة 

-20121.810.711561.589�أع�ص�ء جمل�ض �لد�رة وجه�ت ذ�ت عالقة

20112.972.976146.75346.770

--20129.449كب�ر موظفي �لد�رة

20114.089--

-2.164.251-2012�مل�صتحق من / �لى �صركة �صقيقة

2011-470.358-

�ن �لأر�صدة غري �مل�صددة �مل�صتحقة من �جله�ت ذ�ت �لعالقة كم� يف نه�ية �ل�صنة غري مكفولة ب�صم�ن�ت ويتم �ل�صد�د ح�صب �صروط �لدفع. ومل يكن هن�لك �صم�ن�ت مقدمة 
�أو م�صتلمة لق�ء �حل�ص�ب�ت �ملدينة لدى �جله�ت ذ�ت �لعالقة. وب�لن�صبة لل�صنتني �ملنتهيتني يف 31 دي�صمرب 2012 و 2011، مل جتنب �ل�صركة �أي خم�ص�ض للديون �مل�صكوك يف 

حت�صيله� و�ملتعلقة ب�ملب�لغ �مل�صتحقة من �جله�ت ذ�ت �لعالقة حيث �ن �لد�رة على ثقة فيم� يتعلق ب��صرتد�د �لأر�صدة ذ�ت �لعالقة.

تعوي�ض كب�ر موظفي �د�رة �ل�صركة :

2012    2011    

2.552.0772.375.161مز�ي� ق�صرية �لأجل 

456.597327.206مك�ف�أة نه�ية �خلدمة للموظفني

3.008.6742.702.367
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20- المصاريف العمومية واالدارية

أ ( عمليات التأمين

ال�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب

2012    2011  

2.616.3647.136.728ديون م�صكوك يف حت�صيله�

3.972.3602.056.868�تع�ب ق�نونية ومهنية

1.979.1611.358.509م�ص�ريف �يج�ر

1.244.2241.100.282��صتهالك

484.028879.318معد�ت مكتب

847.168860.104من�فع خدمية

214.269367.123ت�صويق ودع�ئية و�إعالن وترويج

314.187366.698�صريبة ��صتقط�ع

542.836215.264تدريب وتعليم

323.198190.876م�ص�ريف تقنية معلوم�ت

1.223.701550.420م�ص�ريف �أخرى

13.761.49615.082.190

ب ( عمليات المساهمين

ال�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب

2012    2011  

1.200.0001.200.000تك�ليف موظفني

-1.700.000�أتع�ب �ع�ص�ء جمل�ض �لد�رة

98.088423.193م�ص�ريف �أخرى

2.998.0881.623.193

21- التقارير القطاعية 
لالغر��ض �لد�رية، تتكون �ل�صركة من قط�ع�ت ح�صب �لن�ص�ط م�صنفة ك�لت�يل: ت�أمني حمرك�ت وت�أمني طبي وت�أمني ممتلكت وت�أمين�ت �أخـرى. وت�صتمل �لقط�ع�ت �لخرى 
على �لت�مني �ملالحي و�لت�مني �لهند�صي و�لت�مني �صد �حلو�دث �لع�مة. وتعترب هذه �لقط�ع�ت �ل�ص��ض �لذي تقوم �ل�صركة من خالله بتقدمي تقريره� عن �ملعلوم�ت �لقط�عية 

�لرئي�صية.  

مت�صي� مع عملية �إعد�د �لتق�رير �لد�خلية ب�ل�صركة، �عتمدت �لد�رة �لقط�ع�ت ح�صب �لن�ص�ط فيم� يتعلق بن�ص�ط�ت �ل�صركة و�أ�صوله� ومطلوب�ته� كم� هو مدرج �دن�ه .

ل ت�صتمل �لنت�ئج �لقط�عية على �لرو�تب �لت�صغيلية و�لد�رية و�مل�ص�ريف �لعمومية و�لد�رية وقد مت �در�جه� �صمن �مل�ص�ريف غري �ملوزعة.
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21- التقارير القطاعية )تتمة(

القطاعات التشغيلية

  املجموع   اأخرى تاأمني ممتلكات  تاأمني مركبات  تاأمني طبيلل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2012

64.705.27959.574.32054.485.07155.328.077234.092.747�إجم�يل �أق�ص�ط �لت�أمني �ملكتتبة

64.238.83358.634.0952.793.13132.957.695158.623.754�ص�يف �أق�ص�ط �لت�أمني �ملكتتبة

78.513.05060.827.7172.575.76935.945.084177.861.620�ص�يف �أق�ص�ط �لت�أمني �ملكت�صبة 

188.0456.312.2193.952.54010.452.804-عمولت �إع�دة �لت�أمني

1.250112.9208.98041.203164.353�إير�د�ت �كتت�ب �أخرى

78.514.30061.128.6828.896.96839.938.827188.478.777�إجم�يل �لإير�د�ت

)121.739.998()21.476.588()7.789.792()58.087.547()34.386.071(�إجم�يل �ملط�لب�ت �ملدفوعة

14.995.1222.153.5566.335.6168.300.69131.784.985ح�صة معيدي �لت�أمني من �ملط�لب�ت �ملدفوعة

)11.391.196()1.474.997()39.522()2.550.229()7.326.448(�لتغري�ت يف �ملط�لب�ت حتت �لت�صوية

)101.346.209()14.650.894()1.493.698()58.484.220()26.717.397(�ص�يف �ملط�لب�ت �ملتكبدة

)33.901.113()10.244.638()3.894.002()8.002.057()11.760.416(م�ص�ريف �كتت�ب �أخرى

)38.871.460(----م�ص�ريف عمومية و�إد�رية �أخرى )غري موزعة(

3.509.26815.043.29514.359.995)5.357.595(40.036.487الفائ�ض من عمليات التاأمني

838.900----اإيرادات عمولة من ودائع بنكية

15.198.895----�ضايف الفائ�ض من عمليات التامني

كما يف 31 دي�ضمرب 2012 

اأ�ضول عمليات التاأمني

21.477.96023.329.16944.284.121-)523.008(ح�صة معيدي �لت�أمني من �لأق�ص�ط غري �ملكت�صبة 

5.728.2401.673.6879.584.61829.166.46946.153.014ح�صة معيدي �لت�أمني من �ملط�لب�ت حتت  �لت�صوية

4.766.0981.531.124956.4252.467.1219.720.768تك�ليف �كتت�ب وث�ئق ت�أمني موؤجلة

153.588.417----�أ�صول غري موزعة 

9.971.3303.204.81132.019.00354.962.759253.746.320جمموع االأ�ضول

مطلوبات عمليات التاأمني

21.918.83818.310.94322.011.95828.873.99491.115.733�أق�ص�ط ت�أمني غري مكت�صبة

19.605.38832.456.92012.190.55943.021.014107.273.881مط�لب�ت حتت �لت�صوية

2.389.3272.588.8085.198.133-219.998عمولت �إع�دة ت�أمني غري مكت�صبة

50.158.573----مطلوب�ت غري موزعة

41.744.22450.767.86336.591.84474.483.816253.746.320جمموع املطلوبات
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21- التقارير القطاعية )تتمة(

  املجموع   اأخرى تاأمني ممتلكات  تاأمني مركبات  تاأمني طبيلل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2011

98.541.20163.415.02928.452.12788.152.062278.560.419�إجم�يل �أق�ص�ط �لت�أمني �ملكتتبة

53.610.78762.292.9073.030.81934.875.995153.810.508�ص�يف �أق�ص�ط �لت�أمني �ملكتتبة

28.964.93098.936.6092.839.05033.690.998164.431.587�ص�يف �أق�ص�ط �لت�أمني �ملكت�صبة 

4.372.817224.1195.482.7425.115.27115.194.949عمولة �إع�دة �لت�أمني

9.871255.6488.59036.177310.286�إير�د�ت �كتت�ب �أخرى

33.347.61899.416.3768.330.38238.842.446179.936.822�جم�يل �لير�د�ت

)116.107.416()17.160.127()6.530.733()72.671.042()19.745.514(�إجم�يل �ملط�لب�ت �ملدفوعة

10.213.366281.2444.489.3499.921.98024.905.939ح�صة معيدي �لت�أمني من �ملط�لب�ت �ملدفوعة

)10.073.913()3.785.906(652.806)4.522.672()2.418.141(�لتغري�ت يف �ملط�لب�ت حتت �لت�صوية

)101.275.390()11.024.053()1.388.578()76.912.470()11.950.289(�ص�يف �ملط�لب�ت �ملتكبدة

)36.802.554()8.910.883()4.024.954()19.140.017()4.726.700(م�ص�ريف �كتت�ب �أخرى

)36.258.331(----م�ص�ريف عمومية و�إد�رية �أخرى   )غري موزعة(

16.670.6293.363.8892.916.85018.907.5105.600.547�لف�ئ�ض من عملي�ت �لت�أمني

412.768----�إير�د�ت عمولة من ود�ئع بنكية

6.013.315----�ضايف الفائ�ض من عمليات التاأمني 

كما يف 31 دي�ضمرب 2011

اأ�ضول عمليات التاأمني

ح�صة معيدي �لت�أمني من �أق�ص�ط �لت�أمني غري 
�ملكت�صبة 

32.500.262-7.739.54334.653.29774.893.102

ح�صة معيدي �لت�أمني من �ملط�لب�ت حتت 

    �لت�صوية

5.839.9781.176.4709.098.57929.245.53545.360.562

7.683.1711.853.3651.200.1453.022.51413.759.195تك�ليف �كتت�ب وث�ئق ت�أمني موؤجلة

202.282.850----�أ�صول غري موزعة 

46.023.4113.029.83518.038.26766.921.346336.295.709جمموع �لأ�صول

مطلوب�ت عملي�ت �لت�أمني

66.056.78020.496.7667.757.74243.491.747137.803.035�أق�ص�ط ت�أمني غري مكت�صبة

12.370.38729.409.47411.264.99842.045.37495.090.233مط�لب�ت حتت �لت�صوية

1.921.2182.719.5194.860.735-219.998عمولة �إع�دة ت�أمني غري مكت�صبة

98.541.706----مطلوب�ت غري موزعة

78.647.16549.906.24020.943.95888.256.640336.295.709جمموع املطلوبات

القطاعات الجغرافية
�إن جميع �أ�صول ومطلوب�ت �ل�صركة �له�مة تقع يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية، ب��صتثن�ء بع�ض �أ�صول/ مطلوب�ت معيدي �لت�أمني �ملحتفظ به� خ�رج �ململكة.
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22- إدارة المخاطر

حوكمة المخاطر

تتمثل حوكمة �ملخ�طر �خل��صة ب�ل�صركة يف جمموعة من �ل�صي��ص�ت و�لإجر�ء�ت و�لو�ص�ئل �لرق�بية �ملقررة �لتي ت�صتخدم �لهيكل �لتنظيمي �حل�يل لتحقيق �لأهد�ف �لإ�صرت�تيجية. 
ترتكز فل�صفة �ل�صركة على قبول �ملخ�طر �ملرغوب به� و�ملعروفة و�لتي تتو�فق مع �خلطة �لإ�صرت�تيجية �ملتعلقة ب�إد�رة وقبول �ملخ�طر و�ملعتمدة من جمل�ض �لإد�رة. تتعر�ض �ل�صركة 

ملخـ�طر �لت�أمني وخم�طر �إع�دة �لت�أمني و�لط�ر �لتنظيمي وخم�طر �لإئتم�ن وخم�طر �ل�صيولة وخم�طر �لعمالت �لأجنبية وخم�طر �أ�صع�ر �لعمولت وخم�طر �ل�صوق.

هيكل إدارة المخاطر

مت ت�أ�صي�ض هيكل تنظيمي حمكم د�خل �ل�صركة لتحديد وتقييم ومت�بعة ومر�قبة �ملخ�طر.

مجلس اإلدارة 

تعترب حوكمة �ملخ�طر مبث�بة �لرق�بة �ملركزية �لتي ي�صرف عليه� جمل�ض �لإد�رة من خالل تقدمي �لتوجيه�ت و�ملو�فق�ت �لالزمة على �ل�صرت�تيجي�ت و�ل�صي��ص�ت من �أجل حتقيق 
�لأهد�ف �ملحددة لل�صرك�ت.

اإلدارة العليا

�لإد�رة �لعلي� م�صوؤولة عن �لعملي�ت �ليومية من �أجل حتقيق �لأهد�ف �لإ�صرت�تيجية �صمن �صي��صة حمددة م�صبقً� من قبل �ل�صركة ب�ص�أن قبول �ملخ�طر.

لجنة المراجعة وإدارة المراجعة الداخلية

يتم تدقيق عملي�ت �إد�رة �ملخ�طر د�خل �ل�صركة �صنويً� من قبل �إد�رة �ملر�جعة �لد�خلية و�لتي تقوم ب�لت�أكد من كف�ية �لإجر�ء�ت ومدى �لإلتز�م بهذه �لإجر�ء�ت. تقوم �إد�رة 
�ملر�جعة �لد�خلية ببحث نت�ئج ك�فة عملي�ت �لتقومي مع �لإد�رة �لعلي�، وتقدمي تقرير ب�لنت�ئج و�لتو�صي�ت مب��صرة �إلى جلنة �ملر�جعة.

�إن �لهدف �لرئي�صي لإط�ر �لعمل �خل��ض ب�إد�رة �ملخ�طر و�لأمور �مل�لية لدى �ل�صركة يتمثل يف حم�ية �ل�صركة من �أحد�ث تعرقل حتقيق �أهد�ف م�لية مب� يف ذلك عدم ��صتغالل 
�لفر�ض.

فيم� يلي ملخ�ض ب�ملخ�طر �لتي تو�جهه� �ل�صركة و�لطرق �ملتبعة من قبل �لإد�رة للتقليل منه� :

إدارة المخاطر الناتجة عن التأمين 

يتم �إعد�د تق�رير مبخ�طر �لت�أمني �له�مة من خالل �إط�ر عمل خ��ض ب�إد�رة �ملخ�طر لدى �ل�صركة. وجتري �ل�صركة فح�ص� ربع �صنوي ملخ�طر �لت�أمني �ملتعلقة بجميع �لأعم�ل 
�لتي تعترب خمرج�ته� مبث�بة مدخالت رئي�صية لتقييم خم�طر ر�أ�ض �مل�ل. 

يقوم �لفريق �لتنفيذي مبر�قبة وتطوير عملية �إد�رة خم�طر �لت�أمني �ملرتبطة ب�أعم�ل �لت�أمني ويقيم �إجم�يل �لتعر�ض للمخ�طر. كم� �أن �لفريق �لتنفيذي م�صوؤول عن تطوير 
وتنفيذ ومر�جعة �صي��ص�ت �ل�صركة �خل��صة ب�لكتت�ب و�ملط�لب�ت و�ع�دة �لت�أمني و�صي��ص�ت �لحتف�ظ �لتي يتم �لعمل به� د�خل �ط�ر �لعمل �خل��ض ب�إد�رة �ملخ�طر لدى �ل�صركة.

تكوين احتياطي مطالبات التأمين

�إجر�ء تكوين �حتي�طي �ملط�لب�ت �لكتو�رية وذلك وفقً� ل�صي��صة تكوين �لحتي�طي �لت�أميني. ويقوم  �أعم�ل �لت�أمني �ملتنوعة بتنفيذ  �أكتو�ري د�خلي متخ�ص�ض يف  يقوم خبري 
�لفريق �لتنفيذي بو�صع �صي��صة تكوين �لحتي�طي �لت�أميني ومر�قبته و�إجر�ء مر�جع�ت ربع �صنوية على خم�ص�ص�ت مط�لب�ت �لت�أمني �خل��صة ب�ل�صركة ومدى كف�يته�. وتت�صمن 
هذه �ملر�جع�ت مر�جع�ت �لأقر�ن للنت�ئج �لتي تو�صلو� �إليه�، ب�ل�ص�فة �لى حتليل م�صتقل للت�أكيد على منطقية �ملر�جع�ت �لأكتو�رية �لد�خلية. كم� �أن لدى �ل�صركة مر�جع�ت 

خ�رجية دورية يقوم به� خرب�ء �أكتو�ريون حمليون. 
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22- إدارة المخاطر )تتمة(

تكرار المطالبات ومبالغها

�إكتت�ب عقود ت�أمني �ملركب�ت و�لت�أمني �لطبي و�حلريق و�ل�صطو  �أن يت�أثر تكر�ر �ملط�لب�ت ومب�لغه� ب�لعديد من �لعو�مل. تقوم �ل�صركة، ب�صكل رئي�صي، بتغطية خم�طر  ميكن 
و�حلو�دث �لع�مة و�لت�أمني �لبحري. تعترب هذه �لعملي�ت كعقود ت�أمني ق�صرية �لأجل لأنه يتم، يف �لع�دة، �لإبالغ عن و�صد�د �ملط�لب�ت خالل فرتة زمنية ق�صرية. وهذ� من �ص�أنه 

�أن ي�ص�عد يف �لتقليل من خم�طر �لت�أمني.

استراتيجية اعادة التأمين

تقوم �ل�صركة يف �ل�صي�ق �لع�دي لالأعم�ل، ومن �أجل تقليل �لتعر�ض ملخ�طر �مل�لية �لن��صئة عن �ملط�لب�ت �ل�صخمة، ب�إبر�م عقود مع جه�ت �أخرى لأغر��ض �ع�دة �لت�أمني. وتن�ض 
�إع�دة �لت�أمني على �لتنوع يف خم�طر �لأعم�ل بدرجة كبرية ت�صمح لالإد�رة ب�لتحكم يف �خل�ص�ئر �ملحتملة �لن�جمة عن �ملخ�طر �لكبرية وتوؤمن �مك�نية حتقيق منو  �تف�قي�ت 

�إ�ص�يف. ويتم جزء كبري من عملي�ت �إع�دة �لت�أمني مبوجب �تف�قي�ت وعقود �إع�دة �لت�أمني �لختي�رية وعقود �إع�دة ت�أمني ف�ئ�ض �خل�ص�رة. 

�أية تطور�ت يف �لتعر�ض للمخ�طر وم�صتوى  �أن م�صتوي�ت �حلم�ية �لتي يتم �صر�ءه� تعك�ض  �إع�دة �لت�أمني �له�مة �صنويً� للت�أكد من  يقوم �لفريق �لتنفيذي مبر�جعة م�صرتي�ت 
�لإقد�م على �ملخ�طر لدى �ل�صركة. ويجب �أن تتم م�صرتي�ت �إع�دة �لت�أمني ب�لتم��صي مع �ل�صرت�تيجية �ملحددة يف دليل �صي��صة �إع�دة �لت�أمني �ملعتمد من قبل جمل�ض �لإد�رة.

من �أجل تقليل �لتعر�ض للخ�ص�ئر �لكبرية نتيجة �إفال�ض معيدي �لت�أمني، جتري �ل�صركة تقييمً� لالأو�ص�ع �مل�لية ملعيدي �لت�أمني. وتخ�ص�ض عقود �إع�دة �لت�أمني ملقدمي �خلدمة 
�لذين ي�صتوفون ب�صروط �ل�صركة �ملتعلقة ب�ل�صم�ن�ت �ملقدمة من �لطرف �لخر. وتتع�مل �ل�صركة فقط معيدي �لت�أمني �ملعتمدين من قبل جمل�ض �لإد�رة. 

ميثل �أكرب خم�ض معيدي ت�أمني 70٪ من �حلد �لأق�صى للتعر�ض ملخ�طر �لئتم�ن كم� يف 31 دي�صمرب 2012 )2011 : ٪76(.

التأمين الطبي 

�ن �لت�أمني �لطبي خم�ص�ض لتعوي�ض ح�ملي �لعقود عن �مل�ص�ريف �ملتكبدة يف عالج مر�ض �أو �إ�ص�بة. 

�إن �ملخ�طر �لرئي�صية �ملتعلقة ب�لت�أمني �لطبي تتمثل يف تك�ليف �لأمر��ض و�لرع�ية �ل�صحية ذ�ت �لعالقة. يقدم �لت�أمني �لطبي بوجه ع�م �لى عمالء �ل�صرك�ت ذ�ت �لعدد �لكبري 
ليتم تغطيتهم مبوجب بو�ل�ض �لت�أمني. 

التأمين على المحركات

�إن �لت�أمني على �ملحرك�ت خم�ص�ض لتعوي�ض �أ�صح�ب �لعقود عن �لأ�صر�ر �لتي حلقت مبركب�تهم �أو �للتز�م�ت �لى �جله�ت �لأخرى �لن�جتة عن �حلو�دث. ميكن لأ�صح�ب 
�لعقود �أي�صً� �حل�صول على تعوي�ض عن حريق �و �صرقة  مركب�تهم.

تتمثل �ملخ�طر �لرئي�صية لعقود ت�مني �ملحرك�ت يف �ملط�لب�ت مق�بل �لوف�ة و�لأ�صر�ر �جل�صدية و��صتبد�ل �أو �صي�نة �ملركب�ت. وترتبط جميع عقود ت�مني �ملحرك�ت ب�صكل جوهري 
بعمالء �ل�صرك�ت. ولدى �ل�صركة تغطية �إع�دة �لت�أمني للحد من �خل�ص�ئر لأي مط�لب فردية ت�صل �إلى 1 مليون ري�ل �صعودي.

يعترب م�صتوى �لتعوي�ص�ت لدى �ملح�كم فيم� يتعلق بتعوي�ص�ت �لوف�ة و�لأطر�ف �مل�ص�بة ب�لأذى وتك�ليف ��صتبد�ل و�إ�صالح �ملركب�ت من �أهم �لعو�مل �لتي توؤثر على م�صتوى 
�ملط�لب�ت .
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إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

)جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يُذكر غير ذلك(

22- إدارة المخاطر )تتمة(

التأمين على الممتلكات

�ن �لت�أمني على �ملمتلك�ت خم�ص�ض لتعوي�ض �أ�صح�ب �لعقود عن �ل�صرر �لذي يلحق ب�ملمتلك�ت �أو من �أجل  تقدير خ�ص�رة �لعق�ر. ميكن لأ�صح�ب �لعقود �حل�صول �أي�صً� على 
تعوي�ض عن خ�ص�رة �لأرب�ح �لن�جتة عن عدم �لقدرة على ��صتخد�م �ملمتلك�ت �ملوؤمن عليه�. 

يعترب �حلريق و�إع�قة �لعمل من �أهم خم�طر عقود ت�أمني �ملمتلك�ت. ولدى �ل�صركة �صي��ص�ت ت�أمني على �ملمتلك�ت �لتي حتتوي على معد�ت �حلم�ية من �حلريق فقط. 

يتم �كتت�ب هذه �لعقود ب�لرجوع �لى قيمة ��صتبد�ل �لعق�ر�ت و�ملحتوي�ت �لتي مت ت�أمينه�. تعترب تكلفة �إع�دة بن�ء �ملمتلك�ت و �حل�صول على حمتوي�ت �ل�صتبد�ل و�لوقت �مل�صتغرق 
للبدء ب�لعملي�ت �لتي توؤدي �إلى �ع�قة �لعمل من �أهم �لعو�مل �لتي توؤثر على م�صتوى �ملط�لب�ت . ولدى �ل�صركة تغطية �إع�دة ت�أمني عن مثل هذ� �ل�صرر للحد من �لأخط�ر لأي 

مط�لب فردية ت�صل �لى 2 مليون ري�ل �صعودي . 

التامين ضد الحوادث العامة

يتكون �لت�مني �صد �حلو�دث �لع�مة ب�صكل مبدئي من �ملخ�طر �لتي يتم �تخ�ذه� جت�ه �لأمو�ل و�لأم�نة وتعوي�ص�ت �لعم�ل و�لتز�م�ت ع�مة للن��ض و�ملخ�طر �لهند�صية ... ، �لخ 
. ويتم �ن�ص�ء �لت�أمني �صد �لأ�صر�ر لتعوي�ض ح�ملي �لعقود عن �لأ�صر�ر �لتي حلقت بهم �أو ب�لآخرين و�لن�جتة عن �حلو�دث و�ل�صرقة ، .... �لخ . وترتبط جميع عقود �لأ�صر�ر 

ب�صكل جوهري بعمالء �ل�صرك�ت. 

لدى �ل�صركة تغطية �إع�دة ت�أمني للحد من خ�ص�ئر �أي مط�لب فردية ت�صل �إلى مليون ري�ل �صعودي .

عقود تامين الشحن البحري

يتم �ن�ص�ء ت�أمني �ملالحة لتعوي�ض �أ�صح�ب �لعقود عن �ل�صرر و�للتز�م �لن�جت من خالل �خل�ص�رة �و �ل�صرر �لن�جت عن حو�دث  �ملالحة �لبحرية �مل�صببة خل�ص�رة كلية �أو جزئية 
للب�ص�ئع .  

تتمثل �ملخ�طر �لرئي�صية لت�أمني �ملالحة يف �خل�ص�رة و�ل�صرر حلو�دث �ملالحة �مل�صببة خل�ص�رة كلية �أو جزئية للب�ص�ئع. 

�ن ��صرت�تيجية �لت�أمني �خل��صة بفئة �أعم�ل �لت�أمني �ملالحية ت�صمن تنوع �ل�صي��ص�ت ب�صكل جيد ح�صب �صروط طرق �ملركب�ت و�ل�صحن �ملغط�ة . ولدى �ل�صركة تغطية �إع�دة ت�أمني 
للحد من خ�ص�ئر �أي مط�لب فردية ت�صل �لى 2 مليون ري�ل �صعودي.

تركيز التأمين ضد المخاطر

لي�ض لدى �ل�صركة عقد ت�أمني يغطي �ملخ�طر ب�لن�صبة حلو�دث مفردة ويعر�ض �ل�صركة ملخ�طر ت�أمني متعددة. ق�مت �ل�صركة ب�إع�دة �لت�أمني على نحو ك�ف ملو�جهة �ملخ�طر �لتي 
قد تنطوي عن ق�ص�ي� جوهرية. �ن �ل�صركة لي�ض لديه� �أي مط�لب�ت كبرية مل يتم �لتو�صل �إلى مبلغه� �أو توقيت دفعه� يف غ�صون ع�م و�حد من ت�ريخ �إ�صد�ر �لقو�ئم �مل�لية.

المخاطر المتعلقة بالمتطلبات النظامية

تخ�صع عملي�ت �ل�صركة ملتطلب�ت �لأنظمة �ملحلية يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية. �إن هذه �لأنظمة ل تتطلب فقط �حل�صول على �ملو�فق�ت ومر�قبة �لن�ص�ط�ت فح�صب، بل وتفر�ض 
بع�ض �لقيود مثل كف�ية ر�أ�ض �مل�ل لتقليل خم�طر �لعجز و�لإفال�ض من قبل �صرك�ت �لت�أمني ولتمكينه� من �صد�د �إلتز�م�ته� غري �ملتوقعة عند ن�صوئه�.
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المخاطر المالية

تتمثل �لأدو�ت �مل�لية �لرئي�صية لل�صركة يف �لذمم �ملدينة �لن��صئة عن عقود �لت�أمني و�إع�دة �لت�أمني و�لنقد وم� يف حكمه و�لدفع�ت �ملقدمة لال�صتثم�ر�ت. مل تدخل �ل�صركة يف 
عملي�ت مل�صتق�ت �لأدو�ت �مل�لية. 

تتمثل �ملخ�طر �له�مة �لن��صئة عن �لأدو�ت �مل�لية لل�صركة يف خم�طر �أ�صع�ر �لعمولة وخم�طر �لعمالت �لأجنبية وخم�طر �لإئتم�ن وخم�طر �أ�صع�ر �ل�صوق وخم�طر �ل�صيولة . يقوم 
جمل�ض �لد�رة مبر�جعة وقبول �ل�صي��ص�ت �لالزمة لإد�رة كل من هذه �ملخ�طر �مللخ�صة �أدن�ه .

مخاطر االئتمان

تتمثل خم�طر �لئتم�ن يف �خف�ق �أحد طريف �لأد�ة �مل�لية يف �لوف�ء ب�لتز�م�ته و�لت�صبب يف خ�ص�رة م�لية للطرف �لآخر. وب�لن�صبة جلميع فئ�ت �لأ�صول �مل�لية �لتي حتتفظ به� 
�ل�صركة، ف�ن �حلد �لأق�صى لتعر�ض �ل�صركة ملخ�طر �لإئتم�ن ميثل �لقيمة �لدفرتية لهذه �لأ�صول �مل�لية كم� هو مف�صح عنه� يف ق�ئمة �ملركز �مل�يل. 

ت�صعى �ل�صركة �لى �حلد من خم�طر �لئتم�ن �ملتعلقة ب�لوكالء و�لو�صط�ء بو�صع حد �ئتم�ن لكل وكيل وو�صيط ومبر�قبة �حل�ص�ب�ت �ملدينة غري �مل�صددة. تتكون �أق�ص�ط �لت�أمني 
�ملدينة من عدد كبري من �لو�صط�ء / �لعمالء وب�صكل رئي�صي د�خل �ململكة �لعربية �ل�صعودية و�لتي ميثل فيه� �أكرب خم�صة و�صط�ء / عمالء 46٪ من �حل�ص�ب�ت �ملدينة كم� يف 31 

دي�صمرب 2012 )2011 : ٪42(.

تربم �ل�صركة فقط عقود ت�أمني و�إع�دة ت�أمني مع �أطر�ف �أخرى معرتف به� وتتمتع ب�لأهلية �لئتم�نية. وتتم مر�قبة �حل�ص�ب�ت �مل�صتحقة �لقب�ض من عقود �لت�أمني و�إع�دة �لت�أمني 
ب�صكل م�صتمر لتقليل فر�صة تعر�ض �ل�صركة ملخ�طر �لديون �ملعدومة.

�إن �حل�ص�ب�ت �لبنكية �خل��صة ب�ل�صركة حمتفظ به� لدى عدد من �لبنوك �لدولية و�ملحلية وفقً� للحدود �لتي ي�صعه� جمل�ض �لد�رة.

يقدم �جلدول �لت�يل �ملعلوم�ت �ملتعلقة بتعر�ض �ل�صركة ملخ�طر �لئتم�ن وذلك بت�صنيف �لأ�صول وفقً� ملعدل �ئتم�ن �لطر�ف �لخرى لدى �ل�صركة. وتعترب فئة �ل�صتثم�ر مبث�بة 
�أدنى معدل �ئتم�ين ممكن ت�صدره وك�لت �لت�صنيف �ملعرتف به� دوليً� و�لتي متيز �لفئة �ل�صتثم�رية عن �لفئة غري �ل�صتثم�رية. وت�صنف �لأ�صول �لو�قعة خ�رج نط�ق �لفئة 

�ل�صتثم�رية كـ »�لفئة غري �ل�صتثم�رية« )مقبول( �أو كـ »مت�أخر �ل�صد�د ولكنه غري منخف�ض �لقيمة«.



251

إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
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22- إدارة المخاطر )تتمة(

المخاطر المالية )تتمة(

مخاطر االئتمان )تتمة(

�أ�صول عملي�ت �لت�أمني كم� يف 31 دي�صمرب 2012 

غري متاأخرة ال�ضداد
 متاأخرة ال�ضداد وغري منخف�ضة القيمة

  ولكن غري 
منخف�ضة القيمة

     الفئة   املجموع
   اال�ضتثمارية

الفئة   
غري اال�ضتثمارية 

)مقبول(

19.334.72341.524.98360.859.706-ح�ص�ب�ت مدينة ن��صئة عن عقود ت�أمني 

1.206.173-1.206.173-ح�ص�ب�ت مدينة ن��صئة عن عقود �إع�دة ت�أمني

ح�صة معيدي �لت�أمني من �أق�ص�ط �لت�أمني غري 

    �ملكت�صبة

-44.284.121-44.284.121

46.153.014-46.153.014-ح�صة معيدي �لت�أمني من �ملط�لب�ت حتت �لت�صوية

81.786.405-81.714.40572.000نقد وما يف حكمه 

77.903-77.903-�ير�د�ت عمولة م�صتحقة

81.714.405111.127.93441.524.983234.367.322

�أ�صول عملي�ت �لت�أمني كم� يف 31 دي�صمرب 2011

غري متاأخرة ال�ضداد
 متاأخرة ال�ضداد وغري منخف�ضة القيمة

  ولكن غري 
منخف�ضة القيمة

     الفئة   املجموع
   اال�ضتثمارية

الفئة   
غري اال�ضتثمارية 

)مقبول(

12.495.44643.629.41356.124.859-ح�ص�ب�ت مدينة ن��صئة عن عقود ت�أمني 

1.135.052-1.135.052-ح�ص�ب�ت مدينة ن��صئة عن عقود �إع�دة ت�أمني

74.893.102-74.893.102-ح�صة معيدي �لت�أمني من �أق�ص�ط �لت�أمني غري  �ملكت�صبة

45.360.562-45.360.562-ح�صة معيدي �لت�أمني من �ملط�لب�ت حتت �لت�صوية

137.715.642-137.680.75834.884نقد وما يف حكمه 

111.964-111.964-�ير�د�ت عمولة م�صتحقة

137.680.758134.031.01043.629.413315.341.181
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22- إدارة المخاطر )تتمة(

المخاطر المالية )تتمة(

مخاطر االئتمان )تتمة(

�أ�صول �مل�ص�همني كم� يف 31 دي�صمرب 2012

غري متاأخرة ال�ضداد
 متاأخر ال�ضداد وغري منخف�ضة القيمة

  ولكن غري 
منخف�ض القيمة

     الفئة   املجموع
   اال�ضتثمارية

الفئة   
غري اال�ضتثمارية )مقبول(

20.000.000--20.000.000وديعة نظ�مية 

64.800.506--64.800.506�أ�صول م�لية �أخرى

26.475.994--26.475.994ود�ئع ق�صرية �لأجل 

1.167.878--1.167.878�ير�د�ت عمولة م�صتحقة 

10.420.017-10.420.017-�مل�صتحق �إلى �مل�ص�همني

60.000.000--60.000.000نقد وما يف حكمه

172.444.37810.420.017-182.864.395

�أ�صول �مل�ص�همني كم� يف 31 دي�صمرب 2011

غري متاأخرة ال�ضداد
 متاأخر ال�ضداد وغري منخف�ضة القيمة

  ولكن غري 
منخف�ض القيمة

     الفئة   املجموع
   اال�ضتثمارية

الفئة   
غري اال�ضتثمارية )مقبول(

20.000.000--20.000.000وديعة نظ�مية 

51.396.722--51.396.722�أ�صول م�لية �أخرى

40.000.000--40.000.000ود�ئع ق�صرية �لأجل 

757.940--757.940�ير�د�ت عمولة م�صتحقة 

26.272.575--26.272.575نقد وما يف حكمه

138.427.237--138.427.237
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إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

)جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يُذكر غير ذلك(

22- إدارة المخاطر )تتمة(

مخاطر السيولة

تتمثل خم�طر �ل�صيولة يف عدم قدرة �ل�صركة على �لوف�ء ب�لرت�م�ته� �ملرتبطة بعقود �لت�أمني و�ملطلوب�ت �مل�لية ح�صب ��صتحق�قه�. 

تتم مر�قبة متطلب�ت �ل�صيولة على �أ�ص��ض �صهري وت�صمن �لد�رة توفر �ل�صيولة �لك�فية ملو�جهة �أي �لتز�م�ت عند ن�صوئه�. 

�ن �لود�ئع �ملحتفظ به� من قبل �ل�صركة كم� يف ت�ريخ �إ�صد�ر �لقو�ئم �مل�لية، ك�نت فرت�ت ��صتحق�قه� �لأ�صلية ل تتعدى �صتة �أ�صهر. عالوة على ذلك، ف�إن �للتز�م�ت )يف �ل�صي�ق 
�لع�دي لالأعم�ل( يف نه�ية �لفرتة، هي غري جوهرية. 

جميع �ملطلوب�ت �مل�لية متفق على �صد�ده� خالل فرتة �صنة ول تخ�صع لأي عمولت م�لية حمددة.

يقدم �جلدول �لت�يل حتليال لالأ�صول و�ملطلوب�ت �مل�لية ح�صب �لت�ريخ �ملتوقع ل�صرتد�ده� �أو ت�صويته�.

كم� يف 31 دي�صمرب 2012

 املجموع اكرث من 12 �ضهراً اقل من 12 �ضهراً

االأ�ضول املالية لعمليات التاأمني 

62.065.879-62.065.879�ق�ص�ط ت�أمني مدينة 

44.284.121-44.284.121ح�صة معيدي ت�أمني من �لأق�ص�ط غري �ملكت�صبة

46.153.014-46.153.014ح�صة معيدي ت�أمني من �ملط�لب�ت حتت �لت�صوية

77.903-77.903�ير�د�ت عمولة م�صتحقة

1.871.945-1.871.945م�صتحق من �صرك�ت �صقيقة

81.786.405-81.786.405نقد وما يف حكمه 

236.239.267-236.239.267اجمايل االأ�ضول املالية لعمليات التاأمني 

 املجموع اكرث من 12 �ضهراً اقل من 12 �ضهراً

املطلوبات املالية لعمليات التاأمني

8.197.7708.197.770�ر�صدة �إع�دة ت�أمني د�ئنة

27.238.93227.238.932م�ص�ريف م�صتحقة �لدفع ومطلوب�ت �أخرى

91.115.733-91.115.733�ق�ص�ط ت�أمني غري مكت�صبة

107.273.881-107.273.881مط�لب�ت حتت �لت�صوية

5.198.133-5.198.133عمولت �إع�دة ت�أمني غري مكت�صبة

239.024.449-239.024.449اجمايل املطلوبات املالية لعمليات التاأمني
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إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

)جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يُذكر غير ذلك(

22- إدارة المخاطر )تتمة(

31 ديسمبر 2011

 املجموع اكرث من 12 �ضهراً اقل من 12 �ضهراً

االأ�ضول املالية لعمليات التاأمني

57.259.911-57.259.911�ق�ص�ط ت�أمني مدينة

74.893.102-74.893.102ح�صة معيدي ت�أمني من �لأق�ص�ط غري �ملكت�صبة

45.360.562-45.360.562ح�صة معيدي ت�أمني من �ملط�لب�ت حتت �لت�صوية

111.964-111.964�ير�د�ت عمولة م�صتحقة

137.715.642-137.715.642نقد وما يف حكمه

315.341.181-315.341.181اجمايل االأ�ضول املالية لعمليات التاأمني

 املجموع اكرث من 12 �ضهراً اقل من 12 �ضهراً

املطلوبات املالية لعمليات التاأمني

52.450.505-52.450.505�ر�صدة �إع�دة ت�أمني د�ئنة

23.190.066-23.190.066م�ص�ريف م�صتحقة �لدفع ومطلوب�ت �أخرى

137.803.035-137.803.035�ق�ص�ط ت�أمني غري مكت�صبة

95.090.233-95.090.233مط�لب�ت حتت �لت�صوية

4.860.735-4.860.735عمولت �إع�دة ت�أمني غري مكت�صبة

313.394.574-313.394.574اجمايل املطلوبات املالية لعمليات التاأمني

31 ديسمبر 2012

 املجموع اكرث من 12 �ضهراً اقل من 12 �ضهراً

االأ�ضول املالية للم�ضاهمني

20.000.00020.000.000-وديعة نظ�مية

1.167.878-1.167.878�ير�د�ت عمولة م�صتحقة 

26.475.994-26.475.994ود�ئع ق�صرية �لأجل 

60.000.000-60.000.000نقد وما يف حكمه 

58.300.5066.500.00064.800.506�أ�صول م�لية �أخرى

145.944.37826.500.000172.444.378اجمايل االأ�ضول املالية للم�ضاهمني
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إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

)جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يُذكر غير ذلك(

22- إدارة المخاطر )تتمة(

 املجموع اكرث من 12 �ضهراً اقل من 12 �ضهراً

املطلوبات املالية للم�ضاهمني

2.511.712-2.511.712م�ص�ريف م�صتحقة �لدفع ومطلوب�ت �أخرى

2.511.712-2.511.712اجمايل املطلوبات املالية للم�ضاهمني

كم� يف 31 دي�صمرب 2011

 املجموع اكرث من 12 �ضهراً اقل من 12 �ضهراً

االأ�ضول املالية للم�ضاهمني

20.000.00020.000.000-وديعة نظ�مية

757.940-757.940�ير�د�ت عمولة م�صتحقة

40.000.000-40.000.000ود�ئع ق�صرية �لأجل 

26.272.575-26.272.575نقد وما يف حكمه 

44.896.7226.500.00051.396.722�أ�صول م�لية �أخرى

111.927.23726.500.000138.427.237اجمايل االأ�ضول املالية للم�ضاهمني

 املجموع اكرث من 12 �ضهراً اقل من 12 �ضهراً

املطلوبات املالية للم�ضاهمني

838.903-838.903م�ص�ريف م�صتحقة �لدفع ومطلوب�ت �أخرى

838.903-838.903اجمايل املطلوبات املالية للم�ضاهمني

مخاطر أسعار السوق 

تتمثل خم�طر �أ�صع�ر �ل�صوق يف �لتقلب�ت �لتي تطر�أ على قيمة �لأد�ة �مل�لية نتيجة للتغري�ت يف �أ�صع�ر �ل�صوق، �صو�ء ك�نت هذه �لتغري�ت تعود على وجه �لتحديد �لى �أور�ق م�لية 
مبفرده� �أو �لى �مل�صدر له� �أو عو�مل توؤثر على جميع �لأور�ق �مل�لية �ملتد�ولة يف �ل�صوق. 

تعمل �ل�صركة على �حلد من خم�طر �ل�صوق ب�لحتف�ظ مبحفظة متنوعة ومبر�قبة �لتطور�ت يف �صوق �لأور�ق �مل�لية. ول يوجد لدى �ل�صركة �أي خم�طر �صوق ه�مة.
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إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

)جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يُذكر غير ذلك(

22- إدارة المخاطر )تتمة(

مخاطر أسعار العمولة

تن�ص�أ خم�طر �أ�صع�ر �لعمولة من �مك�نية ت�أثري �لتغري�ت يف �أ�صع�ر �لعمولة على �لربحية �مل�صتقبلية �أو �لقيم �لع�دلة لالأدو�ت �مل�لية. وتتعر�ض �ل�صركة ملخ�طر �أ�صع�ر �لعمولة على 
بع�ض من ح�ص�ب�ته� لدى �لبنوك و�لنقدية. وتعمل �ل�صركة على �حلد من خم�طر �أ�صع�ر �لعمولة مبر�قبة �لتغري�ت يف �أ�صع�ر �لعمولة يف �لعمالت �مل�صجل به� �لنقدية و�ل�صتثم�ر�ت 

�خل��صة ب�ل�صركة. وقد ك�ن �صعر �لعمولة �لفعلي يف نه�ية �ل�صنة ٪1.1 )2011 : ٪0.83(. 

�إن ت�ريخ �ل�صتحق�ق جلميع �لأدو�ت �مل�لية �لتي حتمل عمولة يكون �أقل من �صنة و�حدة كم� يف نه�ية �ل�صنة فيم� عد� �صند�ت �ل�صتثم�ر�ت �ملحتفظ به� لت�ريخ �ل�صتحق�ق. 

�ن �لأثر على ق�ئمة عملي�ت �مل�ص�همني ميثل �لأثر �لتقريبي للتغري�ت �ملفرت�صة يف �أ�صع�ر �لعمولة على خ�ص�رة �ل�صركة لل�صنة على ��ص��ض �لأ�صول �مل�لية ذ�ت �ل�صعر �لع�ئم �ملحتفظ 
به� كم� يف 31 دي�صمرب 2012 

�ن �لأثر على ق�ئمة عملي�ت �مل�ص�همني �لى �لنقـ�ض يف �صعر �لعمولة لع�صر نق�ط �أ�ص��صية )�لتغري�ت �ملمكنة ب�صورة معقولة(، مع ثب�ت ك�فة �ملتغري�ت �لأخرى، �صوف يكون له 
ت�أثري ب�لنق�ض يف �لرب�ح بو�قع 0.17 مليون ري�ل �صعودي )2011 : 0.14 مليون ري�ل �صعودي(

مخاطر العمالت االجنبية

تتمثل خم�طر �لعمالت �لأجنبية يف �لتقلب�ت �لتي تطر�أ على قيمة �لأدو�ت �مل�لية نتيجة للتغري�ت يف �أ�صع�ر �صرف �لعمالت �لأجنبية. 

تعتقد �لإد�رة �نه يوجد خم�طر متدنية لوقوع خ�ص�ئر ه�مة ن�جتة عن �لتقلب�ت يف �أ�صع�ر �ل�صرف �لأجنبي وب�لت�يل، فال تتحوط �ل�صركة لتعر�صه� ملخ�طر �لعمالت �لجنبية.

القيمة العادلة لألدوات المالية    -23
متثل �لقيمة �لع�دلة �ملبلغ �لذي تتم على �أ�ص��صه مب�دلة �أ�صل م� �أو �صد�د �لتز�م بني �أطر�ف مدركة ور�غبة وعلى �أ�ص��ض �ل�صعر �لفوري للمع�ملة يف تع�مالت �ل�صوق �ملب��صرة. 

فئات األدوات المالية 

�أ ( عملي�ت �لت�أمني :

2012     2011    

 ريال �ضعودي  ريال �ضعودي 

االأ�ضول املالية

62.065.87957.259.911�ق�ص�ط ت�أمني مدينة 

44.284.12174.893.102ح�صة معيدي ت�أمني من �لأق�ص�ط غري �ملكت�صبة

46.153.01445.360.562ح�صة معيدي ت�أمني من �ملط�لب�ت حتت �لت�صوية

77.903111.964�ير�د�ت عمولة م�صتحقة

-1.871.945م�صتحق من �صرك�ت �صقيقة

81.786.405137.715.642نقد وما يف حكمه 

236.239.267315.341.181
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ايضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012

)جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يُذكر غير ذلك(

23- القيمة العادلة لألدوات المالية )تتمة(

أ ( عمليات التأمين )تتمة( :

2012     2011    

 ريال �ضعودي  ريال �ضعودي 

املطلوبات املالية

91.115.733137.803.035�ق�ص�ط ت�أمني غري مكت�صبة

107.273.88195.090.233مط�لب�ت حتت �لت�صوية

5.198.1334.860.735عمولت �إع�دة ت�أمني غري مكت�صبة

8.197.77052.450.505�ر�صدة �إع�دة ت�أمني د�ئنة

27.238.93223.190.066م�ص�ريف م�صتحقة ومطلوب�ت �خرى

239.024.449313.394.574

ب( عمليات المساهمين :

2012    2011    

 ريال �ضعودي  ريال �ضعودي 

االأ�ضول املالية

64.800.50651.396.722�أ�صول م�لية �خرى

1.167.878757.940�ير�د�ت م�صتحقة 

26.475.99440.000.000ود�ئع ق�صرية �لأجل 

60.000.00026.272.575نقد وما يف حكمه

152.444.378118.427.237

املطلوبات املالية

2.511.712838.903م�ص�ريف م�صتحقة ومطلوب�ت �أخرى

2.511.712838.903

تت�ألف �لأدو�ت �مل�لية من �لأ�صول و�ملطلوب�ت �مل�لية كم� مت حتديده� �أعاله.

ل يوجد فرق جوهري بني �لقيم �لع�دلة لالأدو�ت �مل�لية �ملدرجة ب�لتكلفة وقيمه� �لدفرتية. وت�صتخدم �ل�صركة �لت�صل�صل �لهرمي �لت�يل يف حتديد و�لف�ص�ح عن �لقيمة �لع�دلة 
لال�صتثم�ر�ت �ملت�حة للبيع و�لدفع�ت �ملقدمة وذلك ب�إتب�ع �لطريقة �لفنية للتقييم :

ب�لن�صبة لالأ�صع�ر �ملدرجة )غري معدلة( يف �ل�صوق �لن�صطة لالأ�صول و�ملطلوب�ت �ملم�ثلة. �مل�صتوى �لأول : 

ب�لن�صبة للطرق �لفنية �لأخرى �لتي ميكن �ن يالحظ �لأثر �جلوهري �لذي حتدثه ك�فة �ملدخالت على �لقيمة �لع�دلة �مل�صجلة وذلك �إم� ب�صكل مب��صر  �مل�صتوى �لث�ين :  
�أو غري مب��صر. 

ب�لن�صبة للطرق �لفنية �لأخرى �لتي ل تعتمد على �ملعلوم�ت �ملمكن مالحظته� يف �ل�صوق و�لتي ت�صتخدم للمدخالت ذ�ت �لثر �جلوهري على �لقيمة  �مل�صتوى �لث�لث :  
�لع�دلة �مل�صجلة.



258

ايضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012

)جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يُذكر غير ذلك(

23- القيمة العادلة لألدوات المالية )تتمة(

 امل�ضتوى الثالثامل�ضتوى الثاين امل�ضتوى االأولكما يف 31 دي�ضمرب 2012
 اجمايل القيمة 

    العادلة 

االأدوات املالية :

املحتفظ بها حتى تاريخ اال�ضتحقاق :

6.500.000-6.500.000-�صند�ت دين

ا�ضتثمارات متاحة للبيع :

2.723.07857.800.506-55.077.428��صهم 

دفعات مقدمة

500.000500.000--قر�ض

55.077.4286.500.0003.223.07864.800.506االجمايل

 امل�ضتوى الثالثامل�ضتوى الثاين امل�ضتوى االأولكما يف 31 دي�ضمرب 2011
 اجمايل القيمة 

    العادلة 

االأدوات املالية :

املحتفظ بها حتى تاريخ اال�ضتحقاق :

6.500.000-6.500.000-�صند�ت دين

ا�ضتثمارات متاحة للبيع :

2.723.07844.346.722-41.623.644��صهم 

دفعات مقدمة :

550.000550.000--قر�ض

41.623.6446.500.0003.273.07851.396.722االجمايل

مل يكن هن�لك �أية حتويالت �إلى �أو خ�رج نط�ق �مل�صتوى �لث�لث خالل �ل�صنة.
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ايضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012

)جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يُذكر غير ذلك(

24- ربح السهم
يتم �حت�ص�ب ربح �ل�صهم �لأ�ص��ض و�ملخفف من عملي�ت �مل�ص�همني بتق�صيم �ص�يف دخل �ل�صنة على �ملتو�صط �ملرجح لعدد �لأ�صهم �لع�دية �لق�ئمة خالل �ل�صنة.

يتم �حت�ص�ب ربح �ل�صهم �لأ�ص��ض و�ملخفف من عملي�ت �مل�ص�همني �ل�ص�ملة بتق�صيم �إجم�يل �لدخل �ل�ص�مل لل�صنة على �ملتو�صط �ملرجح لعدد �لأ�صهم �لع�دية �لق�ئمة خالل �ل�صنة.

25- االلتزامات
خالل ع�م 2011، ق�م �حد وكالء �ل�صركة برفع دعوى على �ل�صركة مط�لبً� مببلغ 74.7 مليون ري�ل �صعودي مق�بل �ملب�لغ غري �ملدعمة بدليل و�لأ�صر�ر �لن�جتة عن عدم �للتز�م 
ب�صروط �لعقد. وبعد طلب �لر�أي �لق�نوين، تعتقد �إد�رة �ل�صركة �ن �لنتيجة �لنه�ئية لهذه �لدعوى لي�صت يف �ص�لح �ملدعي حيث �أنه لي�ض هن�ك �أي �أ�ص��ض ق�نوين له� وب�لت�يل مل 

يتم عمل �أي خم�ص�ض له�.

26- أرقام المقارنة
�أعيد ت�صنيف بع�ض �أرق�م �ملق�رنة عن �لع�م �مل��صي مب� يتم��صى مع عر�ض �ل�صنة �حل�لية.

27- اعتماد القوائم المالية 
مت �عتم�د �لقو�ئم �مل�لية من قبل جمل�ض �لإد�رة بت�ريخ 08 ربيع �لث�ين 1434هـ �ملو�فق )18 فرب�ير 2013م(.
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الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني )“والء”(
)شركة مساهمة سعودية(

القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات المستقلين
31 ديسمبر 2011
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الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني )“والء”(
)شركة مساهمة سعودية(

قائمة المركز المالي
كما في 31 ديسمبر 2011

اي�ضاح
2011

ريـال �ضعودي 
2010

ريـال �ضعودي

موجودات عمليات التاأمني

62.314.7292.542.317ممتلك�ت ومعد�ت

757.259.91155.495.567ذمم ت�أمني مدينة

874.893.10230.923.630 و 10ح�صة معيدي �لت�أمني من �لق�ص�ط غري �ملكت�صبة

921.728.61718.393.512 و 10ح�صة معيدي �لت�أمني من �ملط�لب�ت حتت �لت�صوية

13.759.19513.545.531تك�ليف �إكتت�ب– م�ؤجلة

2.588.600-مب�لغ م�صتحقة من عملي�ت �مل�ص�همني

111.96417.422�ير�د�ت فو�ئد م�صتحقة

4.880.6042.896.405م�ص�ريف مدفوعة مقدم� وموجود�ت �خرى

12137.715.64286.240.115نقد وما يف حكمه

312.663.764212.643.099جمموع موجودات عمليات التاأمني

موجودات امل�ضاهمني

1320.000.00020.000.000وديعة نظ�مية

1451.396.72249.692.750موجود�ت م�لية �أخرى

1540.000.00040.000.000وديعة ق�صرية �لأجل  

757.940674.388�ير�د�ت م�صتحقة

-20.808.921مب�لغ م�صتحقة من عملي�ت �لت�أمني

1226.272.57546.085.399نقد وما يف حكمه

159.236.158156.452.537جمموع موجودات امل�ضاهمني

471.899.922369.095.636جمموع املوجودات

ت�صكل �لي�ص�ح�ت �ملرفقة من 1 �لى 29 جزء� ل يتجز�أ من هذه �لقو�ئم �مل�لية
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الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني )“والء”(
)شركة مساهمة سعودية(

قائمة المركز المالي )تتمة(
كما في 31 ديسمبر 2011

اي�ضاح
2011

ريـال �ضعودي
2010

ريـال �ضعودي

مطلوبات عمليات التاأمني

مطلوبات ناجتة عن عقود التاأمني

8137.803.035104.454.642�ق�ص�ط ت�أمني غري مكت�صبة

971.458.28858.049.270مط�لب�ت حتت �لت�صوية

209.261.323162.503.912جمموع املطلوبات الناجتة عن عقود التاأمني

161.490.8831.274.310تعوي�ض نه�ية �خلدمة

1767.465.29134.720.425ذمم معيدي ت�أمني د�ئنة

4.860.7356.735.429عمولت �إع�دة ت�أمني غري مكت�صبة

188.175.2807.409.023م�ص�ريف م�صتحقة �لدفع ومطلوب�ت �خرى

-20.808.921مطلوب �لى عملي�ت �مل�ص�همني

-601.331�حل�صة من �لف�ئ�ض

312.663.764212.643.099جمموع مطلوبات عمليات التاأمني

مطلوبات وحقوق امل�ضاهمني 

مطلوبات امل�ضاهمني 

184.750.5693.735.790م�ص�ريف م�صتحقة �لدفع ومطلوب�ت �خرى

2.588.600-مب�لغ م�صتحقة �إلى عملي�ت �لت�أمني 

4.750.5696.324.390جمموع مطلوبات امل�ضاهمني

حقوق �مل�ص�همني 

19200.000.000200.000.000ر�أ�ض �مل�ل

)54.841.525()52.138.055(خ�ص�ئر مرت�كمة

6.623.6444.969.672�حتي�طي �إع�دة تقييم

154.485.589150.128.147جمموع حقوق امل�ضاهمني

159.236.158156.452.537جمموع مطلوبات وحقوق امل�ضاهمني

471.899.922369.095.636جمموع املطلوبات وحقوق امل�ضاهمني

ت�صكل �لي�ص�ح�ت �ملرفقة من 1 �لى 29 جزء� ل يتجز�أ من هذه �لقو�ئم �مل�لية 
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الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني )“والء”(
)شركة مساهمة سعودية(

قائمة عمليات التأمين
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

اي�ضاح
2011

ريـال �ضعودي
2010

ريـال �ضعودي

االيرادات

11278.560.419219.997.528و21�جم�يل �ق�ص�ط �لت�أمني �ملكتتبة

)67.873.528()124.749.911(11و21�ق�ص�ط �إع�دة �لت�أمني �مل�صندة

153.810.508152.124.000�ص�يف �ق�ص�ط �لت�أمني �ملكتتبة

)33.512.086(10.621.079�لتغري يف �ق�ص�ط �لت�أمني غري �ملكت�صبة

21164.431.587118.611.914�ص�يف �ق�ص�ط �لت�أمني �ملكت�صبة

15.194.94914.504.417عمولة �إع�دة �لت�أمني

310.28677.276�ير�د�ت �كتت�ب �خرى

179.936.822133.193.607جمموع االيرادات

تكاليف وم�ضاريف االكتتاب

9116.107.41696.825.253�جم�يل �ملط�لب�ت �ملدفوعة

)32.282.855()24.905.939(9ح�صة معيدي �لت�أمني من �ملط�لب�ت �ملدفوعة

91.201.47764.542.398�ص�يف �ملط�لب�ت �ملدفوعة

910.073.91311.857.859�لتغري�ت يف �ملط�لب�ت حتت �لت�صوية

9101.275.39076.400.257�ص�يف �ملط�لب�ت �ملتكبدة

27.041.37220.581.859تك�ليف �كتت�ب وث�ئق �لت�أمني

5.993.8644.601.326م�ص�ريف ف�ئ�ض �خل�ص�رة 

3.767.3183.095.419م�ص�ريف �خرى

138.077.944104.678.861جمموع تكاليف وم�ضاريف االكتتاب

41.858.87828.514.746�ضايف ايرادات االكتتاب

امل�ضاريف الت�ضغيلية 

)23.550.299()21.176.141(رو�تب ت�صغيلية و�د�رية

)11.487.338()15.082.190(23م�ص�ريف عمومية و�د�رية

412.768243.754�ير�د�ت عمولت من ود�ئع بنكية

)34.793.883()35.845.563(جمموع امل�ضاريف الت�ضغيلية ،  ال�ضايف

)6.279.137(6.013.315�ضايف الفائ�ض ) العجز ( من عمليات التاأمني

6.279.137)5.411.984()�لف�ئ�ض( / �لعجز من عملي�ت �لت�أمني �ملحول �لى  عملي�ت �مل�ص�همني

-601.331�ضايف الفائ�ض من عمليات التاأمني

ت�صكل �لي�ص�ح�ت �ملرفقة من 1 �لى 29 جزء� ل يتجز�أ من هذه �لقو�ئم �مل�لية 
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الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني )“والء”(
)شركة مساهمة سعودية(

قائمة عمليات المساهمين
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

اي�ضاح
2011

ريـال �ضعودي
2010

ريـال �ضعودي

)6.279.137(5.411.984�ص�يف �لف�ئ�ض ) �لعجز ( �ملحول من عملي�ت �لت�أمني

601.176783.015�ير�د�ت عمولت من ود�ئع بنكية

188.500142.949�ير�د�ت عمولت من ��صتثم�ر�ت حمتفظ به� حتى ت�ريخ �ل�صتحق�ق

)1.631.572()1.623.193(23م�ص�ريف عمومية و�إد�رية 

)6.984.745(4.578.467�ضايف ربح ) خ�ضارة ( ال�ضنة 

)0.35(270.23ربح ) خ�ضارة ( ال�ضهم 

20.000.00020.000.000املتو�ضط املرجح لعدد اال�ضهم القائمة

ت�صكل �لي�ص�ح�ت �ملرفقة من 1 �لى 29 جزء� ل يتجز�أ من هذه �لقو�ئم �مل�لية 
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الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني )“والء”(
)شركة مساهمة سعودية(

قائمة عمليات المساهمين الشاملة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

اي�ضاح
2011

ريـال �ضعودي 
2010

ريـال �ضعودي

)6.984.745(4.578.467�ضايف ربح ) خ�ضارة ( ال�ضنة 

1.653.9724.840.381�ص�يف �لأرب�ح غري �ملحققة من ��صتثم�ر�ت مت�حة للبيع 

)1.925.176()1.874.997(22زك�ة و�صريبة دخل

)4.069.540(4.357.442اجمايل الربح ) اخل�ضارة ( ال�ضامل لل�ضنة

)0.20(270.22ربح ) خ�ضارة ( ال�ضهم 

20.000.00020.000.000املتو�ضط املرجح لعدد االأ�ضهم القائمة

ت�صكل �لي�ص�ح�ت �ملرفقة من 1 �لى 29 جزء� ل يتجز�أ من هذه �لقو�ئم �مل�لية
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الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني )“والء”(
)شركة مساهمة سعودية(

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

خ�ضائر مرتاكمةراأ�ض املال
    احتياطي 
املجموع  اإعادة تقييم

ريـال �ضعودي  ريـال �ضعودي ريـال �ضعودي ريـال �ضعودي 

) ريال �ضعودي (

129.291154.197.687)45.931.604(200.000.000�لر�صيد يف 1 يناير 2010

)6.984.745(-)6.984.745(-�ص�يف خ�ص�رة �ل�صنة

�ص�يف �لأرب�ح غري �ملحققة من

4.840.3814.840.381--   ��صتثم�ر�ت مت�حة للبيع

)1.925.176(-)1.925.176(-زك�ة و�صريبة دخل

4.969.672150.128.147)54.841.525(200.000.000الر�ضيد يف 31 دي�ضمرب 2010

4.969.672150.128.147)54.841.525(200.000.000�لر�صيد يف 1 يناير 2011

4.578.467-4.578.467-�ص�يف ربح �ل�صنة

�ص�يف �لأرب�ح غري �ملحققة من

1.653.9721.653.972--   ��صتثم�ر�ت مت�حة للبيع

)1.874.997(-)1.874.997(-زك�ة و�صريبة �لدخل

6.623.644154.485.589)52.138.055(200.000.000الر�ضيد يف 31 دي�ضمرب 2011

ت�صكل �لي�ص�ح�ت �ملرفقة من 1 �لى 29 جزء� ل يتجز�أ من هذه �لقو�ئم �مل�لية 
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الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني )“والء”(
)شركة مساهمة سعودية(

قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

اي�ضاح
20112010

ريـال �ضعوديريـال �ضعودي

التدفقات النقدية من الن�ضاطات الت�ضغيلية

)6.279.137(6.013.315�ص�يف �لف�ئ�ض ) �لعجز ( من عملي�ت �لت�أمني

�لتعديالت لـ :

1.100.282913.748   �ل�صتهالك

216.573552.053   تعوي�ض نه�ية �خلدمة ، ب�ل�ص�يف

6.735-   خ�ص�رة ��صتبع�د ممتلك�ت ومعد�ت

7.330.170)4.806.601(

�لتغري�ت يف �ملوجود�ت و�ملطلوب�ت �لت�صغيلية :

)10.002.549()1.764.344(   ذمم ت�أمني مدينة

)517.334()43.969.472(   ح�صة معيدي �لت�أمني من �لق�ص�ط غري �ملكت�صبة

6.724.084)3.335.105(   ح�صة معيدي �لت�أمني من �ملط�لب�ت حتت �لت�صوية

)7.339.725()213.664(   تك�ليف �كتت�ب موؤجلة

)17.422()94.542(   �ير�د�ت فو�ئد م�صتحقة

)518.968()1.984.199(   م�ص�ريف مدفوعة مقدم� وموجود�ت �خرى

856.050-   مب�لغ م�صتحقة من �صركة �صقيقة

)5.573.762(32.744.866   ذمم معيدي ت�أمني د�ئنة

33.348.39334.029.420   �ق�ص�ط ت�أمني غري مكت�صبة

4.177.189)1.874.694(   عمولت �إع�دة ت�أمني غري مكت�صبة

13.409.0185.133.775   مط�لب�ت حتت �لت�صوية

766.2575.433.560   م�ص�ريف م�صتحقة �لدفع ومطلوب�ت �خرى

34.362.68427.577.717�ضايف النقدية من الن�ضاطات الت�ضغيلية

التدفقات النقدية من الن�ضاطات اال�ضتثمارية

)1.069.442()872.694(�صر�ء ممتلك�ت ومعد�ت

2.900-�ملتح�صل من ��صتبع�د ممتلك�ت ومعد�ت

)1.066.542()872.694(�ضايف النقدية امل�ضتخدمة يف الن�ضاطات اال�ضتثمارية

التدفقات النقدية من الن�ضاطات التمويلية

17.985.53733.343.130مب�لغ م�صتحقة من عملي�ت �مل�ص�همني

17.985.53733.343.130�ضايف النقدية من الن�ضاطات التمويلية

51.475.52759.854.305�ضايف الزيادة يف النقد وما يف حكمه

86.240.11526.385.810�لنقد وم� يف حكمه يف بد�ية �ل�صنة 

12137.715.64286.240.115النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�ضنة 

ت�صكل �لي�ص�ح�ت �ملرفقة من 1 �لى 29 جزء� ل يتجز�أ من هذه �لقو�ئم �مل�لية 
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الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني )“والء”(
)شركة مساهمة سعودية(

قائمة التدفقات النقدية لعمليات المساهمين
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

20112010

ريـال �ضعودي   ريـال �ضعودي

التدفقات النقدية من الن�ضاطات الت�ضغيلية

)6.984.745(4.578.467�ص�يف ربح ) خ�ص�رة ( �ل�صنة

�لتعديالت لـ :

)783.015()601.176(   �ير�د عمولة

3.977.291)7.767.760(

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�ضغيلية :

)27.063.993()23.397.521(�ملب�لغ �مل�صتحقة �لى عملي�ت �لت�أمني

)4.125.332(55.480�مل�ص�ريف �مل�صتحقة �لدفع و�ملطلوب�ت �لأخرى

)38.957.085()19.364.750(�لنقدية �مل�صتخدمة يف �لن�ص�ط�ت �لت�صغيلية

)847.285()915.698(زك�ة مدفوعة

)39.804.370()20.280.448(�ضايف النقدية امل�ضتخدمة يف الن�ضاطات الت�ضغيلية

التدفقات النقدية من الن�ضاطات اال�ضتثمارية

25.000.000-وديعة ق�صرية �لأجل 

)10.500.000()50.000(�حلركة يف موجود�ت م�لية �خرى

517.624948.090�ير�د�ت عمولت م�صتلمة

467.62415.448.090�ضايف النقدية من الن�ضاطات اال�ضتثمارية

)24.356.280()19.812.824(النق�ض يف النقد وما يف حكمه

46.085.39970.441.679�لنقد وم� يف حكمه يف بد�ية �ل�صنة

26.272.57546.085.399النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�ضنة

معاملة غري نقدية : 

 1.653.9724.840.381�ص�يف �لأرب�ح غري �ملحققة من ��صتثم�ر�ت مت�حة للبيع

ت�صكل �لي�ص�ح�ت �ملرفقة من 1 �لى 29 جزء� ل يتجز�أ من هذه �لقو�ئم �مل�لية 
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الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني )“والء”(
)شركة مساهمة سعودية(

ايضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

عـــام   -1
�ن �ل�صركة �ل�صعودية �ملتحدة للت�أمني �لتع�وين )“ولء”( )»�ل�صركة«( هي �صركة م�ص�همة �صعودية �ن�ص�أت يف �خلرب – �ململكة �لعربية �ل�صعودية و�صجلت مبوجب �ل�صجـل �لتج�ري 

رقم 2051034982 وتاريخ 19 جم�دى �لث�ين 1428هـ ، �ملو�فق 4 يوليو 2007 .

�ن �لغر�ض من �ن�ص�ء �ل�صركة هو �لقي�م مبز�ولة �أعم�ل �لت�أمني �لتع�وين وكل م� يتعلق بهذه �لعم�ل .

ح�صلت �ل�صركة على �لرتخي�ض )رقم ت. م. ن 2008/16( ملم�ر�صة �أعم�ل �لت�أمني �لع�م و�ل�صحي وعملي�ت �إع�دة �لت�أمني من موؤ�ص�صة �لنقد �لعربي �ل�صعودي )»�ص�م�«( يف 28 
جم�دى �لث�ين 1429هـ ، �ملو�فق 2 يوليو 2008 .

أساس اعداد القوائم المالية   -2
. )IFRSs( مت �عد�د �لقو�ئم �مل�لية لل�صركة وفقً� ملع�يري �لتق�رير �مل�لية �لدولية

استخدام التقديرات في إعداد القوائم المالية 

يتطلب �عد�د �لقو�ئم �مل�لية ، وفق� للمب�دئ �ملح��صبية �ملتع�رف عليه� ، ��صتخد�م �لتقدير�ت و�لحك�م �لتى توؤثر على مب�لغ �ملوجود�ت و�ملطلوب�ت �مل�صرح به� و�لف�ص�ح عن 
�ملوجود�ت و�ملطلوب�ت �ملحتملة يف ت�ريخ �لقو�ئم �مل�لية ومب�لغ �لير�د�ت و�مل�ص�ريف �مل�صرح عنه� خالل فرتة �لقو�ئم �مل�لية .  على �لرغم من �ن هذه �لتقدير�ت و�لحك�م 
ت�صتند على �ف�صل م� يتوفر لدى �لد�رة مــــــن معرفة ب�لحد�ث و�لعم�ل �حل�لية ، �إل �ن �لنت�ئج �لفعلية قد تختلف مت�م� عن هذه �لتقدير�ت .  نورد �لتف��صيل �لخرى �ملتعلقة 

ب�لتقدير�ت و�لحك�م �لتى ق�مت به� �لد�رة �صمن �ي�ص�ح�ت �ل�صي��ص�ت �ملح��صبية �دن�ه .

التغيرات في السياسات المحاسبية واالفصاحات  -3
�إن �ل�صي��ص�ت �ملح��صبية �لتي مت تطبيقه� تتو�فق مع تلك �لتى مت تطبيقه� يف �لقو�ئم �مل�لية لل�صنة �ل�ص�بقة ، م� عد� �ملع�يري �لدولية للتق�رير �مل�لية )IFRS( �جلديدة و�ملعدلة 
ومع�يري �ملح��صبة �لدولية )IAS( و�لتف�صري�ت �ل�ص�درة عن جلنة تف�صري �ملع�يري �لدولية للتق�رير �مل�لية )IFRIC( �ل�ص�ري تطبيقه� �بتد�ء من 1 يناير 2011 وهي على �لنحو 

�لت�يل :
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تاريخ بدء التطبيقا�ضم املعياررقم املعيار

�ملعي�ر �لدويل للتق�رير �مل�لية )IFRS( رقم 1 �عف�ء حمدود من �ف�ص�ح�ت �رق�م �ملق�رنة للمعي�ر �لدويل للتق�رير �مل�لية - 
رقم 7 لل�صركة �لتي تقوم بتطبيق �ملعي�ر للمرة �لولى

1 يوليو 2010  -

معي�ر �ملح��صبة �لدويل )IAS( رقم 24 1 يناير 2011�لإف�ص�ح عن �لأطر�ف ذوي �لعالقة -   -

معي�ر �ملح��صبة �لدويل )IAS( رقم 32 1 فرب�ير 2010�لأدو�ت �مل�لية-   -

-  تو�صيح رقم 14 عن جلنة تف�صري �ملع�يري �لدولية 
للتق�رير �مل�لية

1 يناير 2011مدفوع�ت �حلد �لدنى من متطلب�ت �لتمويل  -

-  تو�صيح رقم 19 عن جلنة تف�صري �ملع�يري �لدولية 
للتق�رير �مل�لية

1 يوليو 2010�إطف�ء �للتز�م�ت �مل�لية مع �أدو�ت حقوق �مللكية  -

مل يكن هن�ك ت�أثري جوهري لتبني وتطبيق هذه �ملع�يري و�لتف�صري�ت �ملعدلة على �د�ء ومركز �ل�صركة �مل�يل .  �إل �أن هذه �ملع�يري و�لتف�صري�ت �أ�صفرت عن �ف�ص�ح�ت ��ص�فية 
يف بع�ض �حل�لت .

)IFRS( تحسينات على المعايير الدولية للتقارير المالية

يف ماي� 2010 ،  ��صدر جمل�ض �ملع�يري �ملح��صبية �لدولية )IASB( تعديالته �ل�صنوية على �ملع�يري �لدولية للتق�رير �مل�لية و�ل�ص�ض �ملتعلقة ب�ل�صتنت�ج�ت و�لتوجيه�ت �لتى متت 
.  يقوم جمل�ض �ملع�يري �ملح��صبية �لدولية ب�لف�دة من عملية �لتعديل �ل�صنوية عن طريق �جر�ء تعديالت لزمة ولي�ض ملحة على �ملع�يري �لدولية للتق�رير �مل�لية و�لتى لن يتم 
�در�جه� كجزء من م�صروع رئي�صي .  �ن هذه �لتعديالت تعمل ب�صكل رئي�صي على �ز�لة عدم �لتو�فق وتعمل على تو�صيح �لن�صو�ض .  �عتمدت �ل�صركة �لتعديالت �لت�لية و�لتى متت 

على �ملع�يري ومت تطبيقه� للفرتة �لتى بد�أت يف 1 يناير 2011 :

تاريخ بدء التطبيقا�ضم املعياررقم املعيار

 )IFRS( ملعي�ر �لدويل للتق�رير �مل�لية�  -
رقم 7 

1 يوليو 2011�لف�ص�ح�ت – حتويل �ل�صول �مل�لية

�ن �لتعديالت على �ملع�يري �لخرى ل يوجد له� ت�أثري جوهري على �لقو�ئم �مل�لية لل�صركة .

فيم� يلي �ملع�يري و�لتف�صري�ت �ل�ص�درة وغري �ل�ص�رية �ملفعول كم� يف 1 يناير 2011 :
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3 - التغيرات في السياسات المحاسبية واالفصاحات - )تتمة(
فيم� يلي �ملع�يري �ل�ص�درة وغري �ل�ص�رية �ملفعول بعد حتى ت�ريخ �صدور �لقو�ئم �مل�لية لل�صركة .  تتوقع �ل�صركة ب�ن تكون هذه �ملع�يري و�لتف�صري�ت �ل�ص�درة ق�بلة للتطبيق يف 

�مل�صتقبل .  تنوي �ل�صركة تبني هذه �ملع�يري حينم� تدخل حيز �لتنفيذ . 

تاريخ بدء التطبيقا�ضم املعياررقم املعيار

تعديالت على معي�ر �ملح��صبة �لدويل )IAS( رقم 19  1 يناير 2013من�فع �ملوظف- 

تعديالت على معي�ر �ملح��صبة �لدويل )IAS( رقم 1 1 يوليو 2012عر�ض �لقو�ئم �مل�لية- 

1 يناير 2013�لأدو�ت �مل�لية – ت�صنيف وقي��ض- �ملعي�ر �لدويل للتق�رير �مل�لية )IFRS( رقم 9

1 يناير 2013�لإف�ص�ح عن �حل�ص�ض يف �لكي�ن�ت �لأخرى- �ملعي�ر �لدويل للتق�رير �مل�لية )IFRS( رقم 12

1 يناير 2013قي��ض �لقيمة �لع�دلة- �ملعي�ر �لدويل للتق�رير �مل�لية )IFRS( رقم 13
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4-  ملخص للسياسات المحاسبية الهامة

العرف المحاسبي

يتم �عد�د �لقو�ئم �مل�لية وفق� ملبد�أ �لتكلفة �لت�ريخية ب�إ�صتثن�ء بع�ض �لأدو�ت �مل�لية و�لتى يتم قي��صه� ب�لقيمة �لع�دلة .

العملة المستخدمة

مت عر�ض �لقو�ئم �مل�لية ب�لريـ�ل �ل�صعودي و�لذي يعترب �ي�صً� �لعملة �مل�صتخدمة لدى �ل�صركة .

االعتراف بااليرادات

يتم  ف�نه  �لبحري  �لت�أمني  ب�إ�صتثن�ء م� يخ�ض  365/1 وذلك  ب��صتخد�م طريقة  �لتي تخ�صه� وذلك  �لت�أمني  وث�ئق  ن�صبي على مدى فرت�ت  ب�صكل  �لدخل  �إلى  �لق�ص�ط  ترحل 
�حت�ص�به� على ��ص��ض �ق�ص�ط �آخر ت�صعة �أ�صهر. متثل �لق�ص�ط غري �ملكت�صبة �حل�صة يف �لق�ص�ط �ملكتتبة �ملتعلقة ب�لفرتة �ل�ص�رية �ملفعول من �لتغطية �لت�أمينية . يدرج �لتغري يف 

خم�ص�ض �لق�ص�ط غري �ملكت�صبة يف »ق�ئمة عملي�ت �لت�أمني« على مدى فرتة �ملخ�طرة .

�ن �لق�ص�ط �ملحتجزة و�إير�د�ت �لعمولت ب�لفرتة �حل�لية و�ملتعلقة ب�لأخط�ر �ل�ص�رية �ملفعول بعد نه�ية �لفرتة �مل�لية ، يتم ت�صجيله� ك�أق�ص�ط �أو �ير�د�ت عمولة غري مكت�صبة 
وفقً� لالألية �ملذكورة �أعاله .

تتحقق �ير�د�ت �لعمولة على ��ص��ض �لع�ئد �لفعلي بعد �لخذ بعني �لعتب�ر ��صل �ملبلغ �لق�ئم ومعدل �لعمولة �ل�ص�ئد .

أساس عرض القوائم المالية

حتتفظ �ل�صركة بدف�تر حم��صبية منف�صلة لكل من عملي�ت �لت�أمني وعملي�ت �مل�ص�همني . تقيد �لير�د�ت و�مل�ص�ريف و�لتي ميكن ربطه� ب�صكل و��صح ب�أي من هذين �لن�ص�طني 
يف �لدف�تر �ملح��صبية ذ�ت �لعالقة . يتم حتديد ��ص��ض توزيع م�ص�ريف �لعملي�ت �مل�صرتكة من قبل �لد�رة وتعتمد من قبل جمل�ض �لد�رة .
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النقد وما في حكمه

يت�ألف �لنقد وم� يف حكمه من �لنقدية و�لأر�صدة لدى �لبنوك و�ل�صتثم�ر�ت ذ�ت �ل�صيولة �لع�لية و�لتي تكون تو�ريخ ��صتحق�قه� �لأ�صلية 3 �أ�صهر �أو �قل عند ن�صوئه� ، و�لتي 
ميكن حتويله� مل� يع�دله� من �لنقد وتكون خ��صعة ملخ�طرة غري جوهرية للتغري�ت يف �لقيمة . وقد ك�ن �لنقد وم� يف حكمه كم� يف 31 دي�صمرب 2011 مكون ب�لك�مل من �لنقد يف 

�ل�صندوق و�لأر�صدة لدى �لبنوك و�لود�ئع لأجل  .

المطالبات

�إن �ملط�لب�ت ، �لتي تت�صمن �ملب�لغ �مل�صتحقة �لدفع حل�ملي وث�ئق �لت�أمني و�جله�ت �لأخرى وم�ص�ريف تعديل �خل�ص�رة �ملتعلقة به� ، ب�ل�ص�يف بعد ح�صم �لقيمة �لتخريدية 
و�مل�صرتد�ت �لأخرى ، حتمل على ق�ئمة عملي�ت �لت�أمني عند تكبده� . تت�ألف �ملط�لب�ت من �ملب�لغ �لتقديرية �مل�صتحقة �لدفع فيم� يتعلق ب�ملط�لب�ت �مل�صرح عنه� �لى �ل�صركة 

وغري �مل�صرح عنه� بت�ريخ ق�ئمة �ملركز �مل�يل . 

وتقوم �ل�صركة عمومً� بتقدير مط�لب�ته� على �أ�ص��ض �خلربة �ل�ص�بقـة . ويقوم خرب�ء تقدير �خل�ص�ئر �مل�صتقلني ع�دة بتقدير �ملط�لب�ت �ملتعلقة ب�ملمتلك�ت . وب�لإ�ص�فة �إلى ذلك 
، يتم �لحتف�ظ مبخ�ص�ض بن�ء على تقدير �خلبري �لكتو�ري لتكلفة ت�صوية �ملط�لب�ت �ملتكبدة وغري �مل�صرح عنه� بت�ريخ ق�ئمة �ملركز �مل�يل . ويدرج �أي فرق بني �ملخ�ص�ص�ت 

بت�ريخ ق�ئمة �ملركز �مل�يل و�لت�صوي�ت و�ملخ�ص�ص�ت لل�صنة �لالحقة يف ق�ئمة عملي�ت �لت�أمني لتلك �ل�صنة . 

ل تقوم �ل�صركة بخ�صم �لتز�م�ته� �ملتعلقة ب�ملط�لب�ت غري �ملدفوعة لأنه من �ملتوقع �أن يتم دفع معظم �ملط�لب�ت خالل �صنة و�حدة من ت�ريخ ق�ئمة �ملركز �مل�يل .

تكاليف االكتتاب في وثائق التأمين

يتم ت�أجيل �لعمولت �ملدفوعة �لى �لو�صط�ء و�لتك�ليف �ل�ص�فية �ملب��صرة �لأخرى �ملتكبدة ب�ص�أن �حل�صول على �و جتديد عقود �لت�أمني .  وتطف�أ تك�ليف �لكتت�ب يف وث�ئق �لت�أمني 
�ملوؤجلة لحق� على مدى فرت�ت عقود �لت�أمني �ملتعلقة به� عند �كت�ص�ب �لق�ص�ط .

يتم ت�أجيل �لتك�ليف �ملب��صرة وغري �ملب��صرة �ملتكبدة خالل �لفرتة �مل�لية عند �إ�صد�ر �أو جتديد عقود �لت�أمني ب�لقدر �لذي تكون فيه هذه �لتك�ليف ق�بلة لال�صرتد�د من �لق�ص�ط 
�مل�صتقبلية . ويتم �إثب�ت ك�فة تك�ليف �لكتت�ب �لأخرى كم�صروف عند تكبده� .



275

الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني )“والء”(
) شركة مساهمة سعودية (

ايضاحات حول القوائم المالية ) تتمه (
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

ملخص للسياسات المحاسبية الهامة )تتمه(  -4
لحق� لالعرت�ف �لأويل به� ، يتم �إطف�ء هذه �لتك�ليف على ��ص��ض ن�صبي على مدى فرتة �لق�ص�ط �مل�صتقبلية �ملتوقعة ب�إ�صتثن�ء �ل�صحن �لبحري حيث يكون �جلزء �ملوؤجل عب�رة 

عن �لتكلفة �ملتكبدة خالل �لربع �لأخري . يقيد �لإطف�ء يف ق�ئمة عملي�ت �لت�أمني . 

يتم �حت�ص�ب �لتغري�ت يف �لعمر �لإنت�جي �ملقدر �أو �لطريقة �ملتوقعة ل�صتنف�ذ �ملن�فع �لقت�ص�دية �مل�صتقبلية �لتي ي�صمنه� ذلك �لأ�صل وذلك بتعديل فرتة �لإطف�ء، ويتم �عتب�ر 
ذلك كتغري يف �لتقدير�ت �ملح��صبية . 

يتم �إجر�ء مر�جعة للت�أكد من وقوع �إنخف��ض يف �لقيمة ، وذلك بت�ريخ كل تقرير م�يل �أو ب�صكل �كرث تكر�ر� ، وذلك عند وجود دليل على وقوع هذ� �لإنخف��ض. ويف �حل�لت �لتي 
تقل فيه� �ملب�لغ �لق�بلة لال�صرتد�د عن �لقيمة �لدفرتية، يتم �إثب�ت خ�ص�رة �لنخف��ض يف ق�ئمة عملي�ت �لت�أمني . كم� توؤخذ تك�ليف �لكتت�ب �ملوؤجلة بعني �لعتب�ر عند �إجر�ء 

�ختب�ر كف�ية �ملطلوب�ت يف كل فرتة يتم فيه� �إعد�د �لقو�ئم �مل�لية.

اختبار كفاية المطلوبات

يتم �إجر�ء �ختب�ر�ت بت�ريخ كل ق�ئمة مركز م�يل للت�أكد من مدى كف�ية مطلوب�ت عقود �لت�أمني، بعد خ�صم تك�ليف �لكتت�ب �ملوؤجلة ذ�ت �لعالقة. وعند �إجر�ء هذه �لختب�ر�ت، 
تقوم �لإد�رة ب��صتخد�م �أف�صل �لتقدير�ت �حل�لية للتدفق�ت �لنقدية �مل�صتقبلية �ملتع�قد عليه�، وم�ص�ريف �إد�رة ومع�جلة �ملط�لب�ت. يحمل �أي نق�ض يف �لقيمة �لدفرتية مب��صرًة 
على ق�ئمة عملي�ت �لت�أمني وذلك ب�صطب تك�ليف �لكتت�ب �ملوؤجلة ذ�ت �لعالقة �أوًل ويتم لحق� تكوين خم�ص�ض للخ�ص�ئر �لن�جمة عن �ختب�ر�ت كف�ية �ملطلوب�ت )خم�ص�ض 

�ملخ�طر �ص�رية �ملفعول(.

ويف �حل�لت �لتي يتطلب فيه� �ختب�ر كف�ية �ملطلوب�ت ��صتخد�م �أف�صل �لفرت��ص�ت �لتقديرية �جلديدة، يتم ��صتخد�م هذه �لفرت��ص�ت )بدون �أي ه�م�ض لق�ء �أي تغري �صلبي( 
لقي��ض هذه �ملطلوب�ت لحقً�.
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إعادة التأمين

تقوم �ل�صركة ، خالل دورة �أعم�له� �لع�دية ، ب��صن�د �أق�ص�ط �لت�أمني و�ملخ�طر ، حيث توؤمن هذه �لرتتيب�ت تنوع �أكرب يف �لأعم�ل وت�صمح لالإد�رة ب�لتحكم يف �خل�ص�ئر �ملحتملة 
�لن�جمة عن �ملخ�طر �لكربى وتوؤمن �إمك�نية منو �إ�ص�يف. يتم جزء كبري من عملي�ت �إع�دة �لت�أمني مبوجب �تف�قي�ت وعقود �إع�دة ت�أمني �ختي�رية و�إع�دة ت�أمني ف�ئ�ض �خل�ص�رة. 
متثل �ملوجود�ت �أو �ملطلوب�ت �مل�صجلة يف ق�ئمة عملي�ت �لت�أمني ،  �أق�ص�طً� م�صتحقة �إلى معيدي �لت�أمني �أو دفع�ت م�صتحقة من معيدي �لت�أمني و�حل�صة من �خل�ص�ئر �لق�بلة 
لال�صرتد�د من معيدي �لت�أمني. تقدر �ملب�لغ �ملطلوبة من معيدي �لت�أمني بنف�ض �لطريقة �لتي يتم به� تقدير �لتز�م�ت �ملط�لب�ت �ملتعلقة ب�ملوؤّمنني . يتم �جر�ء مر�جعة لالنخف��ض 
يف �لقيمة بت�ريخ �عد�د �لقو�ئم �مل�لية �أو ب�صكل �كرث تكر�ر� عند وجود موؤ�صر يدل على حدوث �نخف��ض يف �لقيمة خالل فرتة �لتقرير ، يحدث �لنخف��ض يف �لقيمة عند وجود 
دليل مو�صوعي ي�صري �لى عدم �مك�نية �ل�صركة ��صرتد�د �ملب�لغ �لق�ئمة مبوجب �صروط �لعقد ، وعند �مك�نية قي��ض �ثر �ملب�لغ �لتي �صت�صتلمه� �ل�صركة من معيدي �لت�أمني ب�صكل 

موثوق به . يتم �ثب�ت �خل�ص�ئر �لنخف��ض يف �لقيمة يف ق�ئمة عملي�ت �لت�أمني .

العمالت األجنبية

ت�صجل �ملع�مالت �لتي تتم ب�لعمالت �لأجنبية ب�لريـ�ل �ل�صعودي ب�أ�صع�ر �لتحويل �ل�ص�ئدة وقت حدوث �ملع�مالت 0 ويع�د حتويـل �أر�صدة �ملوجود�ت و�ملطلوب�ت �لنقدية �مل�صجلة 
ب�لعمالت �لأجنبية ب�أ�صع�ر �لتحويل �ل�ص�ئدة بت�ريخ ق�ئمة �ملركز �مل�يل 0 تدرج ك�فة فروق�ت �لتحويل يف ق�ئمة عملي�ت �لت�أمني و / �أو عملي�ت �مل�ص�همني .

مخصص االلتزامات

�ملز�ي�  �ملو�رد ذ�ت  تدفقً� يف  �للتز�م  �صد�د هذ�  يتطلب  �ن  �ملحتمل  ويكون من  �ص�بق  نتيجة حلدث  �أو �صمني  ق�نوين  �لتز�م  �ل�صركة  يكون على  يتم قيد خم�ص�ص�ت عندم� 
�لقت�ص�دية لل�صركة ويكون من �ملمكن تقدير مبلغ �للتز�م ب�صكل موثوق .

ممتلكات ومعدات

تدرج �ملمتلك�ت و�ملعد�ت ب�لتكلفة ن�ق�صً� �ل�صتهالك �ملرت�كم و�أي �نخف��ض يف �لقيمة . ويحت�صب �ل�صتهالك ب�إ�صتخد�م طريقة �لق�صط �لث�بت على مدى �لأعم�ر �لنت�جية 
�ملتوقعة للموجود�ت .



277

الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني )“والء”(
) شركة مساهمة سعودية (

ايضاحات حول القوائم المالية ) تتمه (
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

ملخص للسياسات المحاسبية الهامة )تتمه(  -4

االنخفاض في قيمة االصول

تقوم �ل�صركة بت�ريخ ق�ئمة مركزه� �مل�يل مبر�جعة قيم �ملمتلك�ت و�ملعد�ت للت�أكد من عدم وجـود موؤ�صر يدل على �نخف��ض يف قيمة تلك �ل�صول ، ويف ح�لة وجود هذ� �ملوؤ�صر 
، يتم حتديد �لقيمة �ملقدرة لال�صرتد�د لتلك �ل�صول للتو�صل �لى قيمة �لنخف��ض يف �ل�صول )�ن وجدت( ، ويف ح�لة عدم قدرة �ل�صركة على تقدير �لقيمة �لق�بلة لال�صرتد�د 

لقيم �حدى �ل�صول ،  تقوم �ل�صركة بتقدير �لقيمة �لق�بلة لال�صرتد�د لك�مل �لوحدة �لنت�جية �لتي يعود �ليه� ذلك �ل�صل .

يتم تخفي�ض �لقيمة �لدفرتية لال�صل ) �لوحدة �لنت�جية ( لت�ص�وي قيمته �ملقدرة لال�صرتد�د يف ح�لة �ن �ل�صل �و �لوحدة �لنت�جية �قل من قيمته �لدفرتية . �ن �خل�ص�رة �لن�جتة 
عن �لتخفي�ض يف قيمة �ل�صل يتم قيده� كم�صروف فور حدوثه� .

عند عك�ض قيمة �لنخف��ض يف �ل�صل يف �لفرتة �لالحقة ، يتم تعديل �لقيمة �لدفرتية لال�صل ) �لوحدة �لنت�جية ( بزي�دته� �لى �لقيمة �ملقدرة لال�صرتد�د �ملعدلة ب�صرط �أل 
تتعدى هذه �لزي�دة �لقيمة �لدفرتية لال�صل فيم� لو مل يتم تخفي�ض قيمة �ل�صل ) �لوحدة �لنت�جية ( يف �لفرت�ت �ل�ص�بقة . يتم �ثب�ت قيمة �لعك�ض يف خ�ص�رة �لتخفي�ض ك�ير�د 

عند حدوثه .

تعويض نهاية الخدمة للموظفين

يجنب خم�ص�ض ملك�ف�أة نه�ية �خلدمة للموظفني ح�لي� وي�صتحق �لدفع كمبلغ �جم�يل جلميع �ملوظفني مبوجب �صروط و�أحك�م نظ�م �لعمل و�لعم�ل �ل�صعودي وذلك عند �نته�ء 
عقود �لتوظيف . يحت�صب �ملخ�ص�ض ب�لقيمة �حل�لية للمن�فع �ملقررة �لتي حتق للموظف فيم� لو �نتهت خدمته بت�ريخ ق�ئمة �ملركز �مل�يل . وحتت�صب �ملب�لغ �ملدفوعة لق�ء مك�ف�أة 

نه�ية �خلدمة على �أ�ص��ض رو�تب وخم�ص�ص�ت �ملوظفني �لنه�ئية و�صنو�ت خدمتهم �ملجمعة ح�صبم� ين�ض عليه نظ�م �لعمل و�لعم�ل �ل�صعودي .

الذمم المدينة

يتم �إثب�ت �لذمم �ملدينة عند ��صتحق�قه�، ويتم قي��صه�، عند �لإثب�ت �لأويل له�، ب�لقيمة �لع�دلة للمبلغ �مل�صتلم �أو �مل�صتحق �لقب�ض. يتم مر�جعة �لقيمة �لدفرتية لق�ص�ط �لت�أمني 
�مل�صتحقة فيم� يتعلق بوجود �إنخف��ض يف قيمته� وذلك عندم� ت�صري �لأحد�ث �أو �لتغري�ت يف �لظروف �إلى عدم �إمك�نية ��صرتد�د قيمته� �لدفرتية ، ويتم �ثب�ت خ�ص�رة �لإنخف��ض 

يف ق�ئمة عملي�ت �لت�أمني . يتم �لتوقف عن �إثب�ت �ق�ص�ط �لت�أمني �مل�صتحقة عند �إنتف�ء �أ�صب�ب �إثب�ت �ملوجود�ت �مل�لية . 

ومتثل �لأق�ص�ط �مل�صتحقة �لقب�ض �أق�ص�طً� مكتتبة لوث�ئق ت�أمني م�صدرة على �حل�ص�ب و�لتي تكون ق�ئمة كم� يف ت�ريخ �لقو�ئم �مل�لية وذلك بعد خ�صم خم�ص�ض للمب�لغ �ملقدر 
عدم ��صرتد�ده� .
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االنخفاض في قيمة األصول المالية وعدم امكانية تحصيلها

يتم بت�ريخ كل ق�ئمة مركز م�يل �إجر�ء تقييم للت�أكد من وجود �أي دليل مو�صوعي على �نخف��ض قيمة �أي �أ�صل م�يل �أو جمموعة من �لأ�صول �مل�لية . ويف ح�لة وجود مثل هذ� 
�لدليل ، يتم �در�ج خ�ص�رة �لإنخف��ض يف �لقيمة يف ق�ئمة عملي�ت �لت�أمني �أو ق�ئمة عملي�ت �مل�ص�همني . يحدد �لإنخف��ض يف �لقيمة على �لنحو �لت�يل : 

ب�لن�صبة لال�صول �ملثبتة ب�لقيمة �لع�دلة ، ميثل �لإنخف��ض يف �لقيمة �لفرق بني �لتكلفة و�لقيمة �لع�دلة . �
ب�لن�صبة لالأ�صول �ملثبتة ب�لتكلفة ، ميثل �لإنخف��ض يف �لقيمة �لفرق بني �لتكلفة و�لقيمة �حل�لية للتدفق�ت �لنقدية �ملقدرة �ملخ�صومة على ��ص��ض معدل �لع�ئد  �

�ل�ص�ئد يف �ل�صوق ح�ليً� لأ�صل م�يل مم�ثل . 
ب�لن�صبة لالأ�صول �ملثبتة ب�لتكلفة �ملطف�أة ، يحدد �لنخف��ض يف �لقيمة على ��ص��ض �لتدفق�ت �لنقدية �ملقدرة �ملخ�صومة على �أ�ص��ض معدل �لعمولة �لفعلي �لأ�صلي .  �

زكاة وضريبة دخل 

تخ�صع �ل�صركة للزك�ة و�صريبة �لدخل ني�بة عن �مل�ص�همني �ل�صعوديني و�لأج�نب على �لتو�يل وفقً� لأنظمة م�صلحة �لزك�ة و�لدخل . ت�صتحق �لزك�ة و�صريبة �لدخل وحتمل على 
ق�ئمة �لتغري�ت يف حقوق �مل�ص�همني . حتت�صب �لزك�ة على �مل�ص�همني �ل�صعوديني وحملة جن�صي�ت دول جمل�ض �لتع�ون �خلليجي بن�ء على ح�صتهم يف �لوع�ء �لزكوي . 

حتت�صب �صريبة �لدخل على �مل�ص�همني �لج�نب بن�ء على ح�صتهم يف �ص�يف �لربح �ملعدل . وتقيـد �أية فروق�ت يف �لتقدير�ت عند �ملو�فقة على �لربط �لنه�ئي وعنده� يتم ت�صوية 
�ملخ�ص�ض .

التقارير القطاعية 

�ن �لقط�ع هو عن�صر ق�بل للتمييز لل�صركة يقوم بتقدمي منتج�ت �أو خدم�ت معينة )قط�ع �عم�ل( و�لذي يكون عر�صة ملخ�طر ومن�فع خمتلفة عن �لقط�ع�ت �لخرى . ولأغر��ض 
�إد�رية ، تتكون �ل�صركة من وحد�ت عمل ح�صب منتج�ته� وخدم�ته� ، ولديه� ثالثة قط�ع�ت مف�صح عنه� وهي كم� يلي : 

ت�أمني طبي ، ويقوم بتغطية �لت�أمني على �ل�صحة. �
ت�أمني حمرك�ت ، ويقوم بتغطية ت�أمني �ل�صي�ر�ت . �
ت�أمني ممتلك�ت ،  ويقوم بتغطية ت�أمني �لعق�ر�ت . �
ت�أمني ع�م ، ويقوم بتغطية �لت�أمني �لهند�صي و�حلريق و�لت�أمني �لبحري و�لت�أمين�ت �لع�مة �لأخرى . �



279

الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني )“والء”(
) شركة مساهمة سعودية (

ايضاحات حول القوائم المالية ) تتمه (
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

4-  ملخص للسياسات المحاسبية الهامة )تتمه(

التقارير القطاعية )تتمة(

يتم تقييم �أد�ء �لقط�ع على �أ�ص��ض �لربح �أو �خل�ص�رة و�لتي يتم قي��صه�، يف بع�ض �لنو�حي، ب�صورة خمتلفة عن �لربح �أو �خل�ص�رة يف �لقو�ئم �مل�لية . 

مل حتدث �ية مع�مالت بني �لقط�ع�ت خالل �لفرتة .  ويف ح�لة حدوث مثل هذه �ملع�مالت ،  ف�ن ��صع�ر �لتحويل بني قط�ع�ت �لعم�ل تكون هي نف�ض �ل�صع�ر �مل�صتخدمة يف 
�ملع�مالت �لتج�رية مع �جله�ت �لخرى .

تصنيف المنتج 

عقود التأمين 

تعرف عقود �لت�أمني ب�أنه� تلك �لعقود �لتي تقبل فيه� �ل�صركة )�ملوؤمن( خطر ت�أمني جوهري من طرف �آخر )�ملوؤمن عليه( من خالل �لتف�ق على تعوي�ض �ملوؤمن عليه �ذ� ك�ن 
�حلدث �مل�صتقبلي �ملحدد غري �ملوؤكد يف �مل�صتقبل )حدث موؤمن عليه( يوؤثر �صلبً� على �ملوؤمن عليه ،  وكق�عدة ع�مة ، حتدد �ل�صركة �ذ� م� ك�ن لديه� خطر ت�أمني ه�م وذلك 

مبق�رنة �ملن�فع �ملدفوعة مع �ملن�فع �مل�صتحقة �لدفع �ذ� مل يقع �حلدث �ملوؤمن عليه . 

عقود االستثمار 

تعرف عقود �ل�صتثم�ر ب�أنه� تلك �لعقود �لتي يتم من خالله� حتويل �ملخ�طر �مل�لية �له�مة . وتتمثل �ملخ�طر �مل�لية يف تغري م�صتقبلي حمتمل يف و�حدة �أو �أكرث من �أ�صع�ر �لف�ئدة 
�أو �صعر �لور�ق �مل�لية �أو �صعر �ل�صلع �أو �صعر �صرف �لعمالت �لجنبية �و موؤ�صر �لأ�صع�ر و�لن�صب �أو �لت�صنيف �لئتم�ين �أو �ملوؤ�صر �لئتم�ين �أو متغري�ت �أخرى .

ح�مل� يتم ت�صنيف �لعقد على �أنه عقد ت�أمني ، ف�نه يبقى كعقد ت�أمني للفرتة �ملتبقية من عمره ، حتى لو ت�ص�ءلت خم�طر �لت�أمني ب�صكل ملحوظ خالل هذه �لفرتة م�مل تكن جميع 
�حلقوق و�للتز�م�ت قد �أطفئت �و �نتهت مدة �صالحيته� . كم� وميكن �إع�دة ت�صنيف عقود �ل�صتثم�ر كعقود ت�أمني بعد ن�صوئه� �ذ� ��صبح خطر �لت�أمني كبريً� .

االستثمارات واألصول المالية األخرى 

األصول المالية 

يتم ت�صنيف �لأ�صول �مل�لية على �نه� ��صتثم�ر�ت م�صجلة ب�لقيمة �لع�دلة من خالل ق�ئمة �لعملي�ت �و ��صتثم�ر�ت مت�حة للبيع �و ��صتثم�ر�ت حمتفظ به� لت�ريخ �ل�صتحق�ق ، �و 
قرو�ض �و �صلف وكم� هو من��صب . وعندم� يتم �لعرت�ف ب�لأ�صول �مل�لية مبدئيً� ،  يتم قي��صه� على ��ص��ض �لقيمة �لع�دلة . ويف ح�ل �ل�صتثم�ر�ت �لتي ل تق��ض على ��ص��ض �لقيمة 

�لع�دلة من خالل ق�ئمة �لدخل ، ف�إنه� تدرج ب�لقيمة �لع�دلة ز�ئدً� تك�ليف �لعملية �ملتعلقة به� ب�صكل مب��صر .

تقرر �ل�صركة ت�صنيف ��صتثم�ر�ته� بعد �لعرت�ف �لأويل وعندم� يكون �لأمر م�صموحً� ومن��صبً� وتعيد تقييم هذه �لت�صنيف�ت يف كل نه�ية �صنة م�لية .
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االستثمارات واألصول المالية األخرى )تتمة(

األصول المالية )تتمة(

يتم �لعرت�ف بجميع �مل�صرتي�ت و�ملبيع�ت �لع�دية لال�صتثم�ر�ت يف ت�ريخ �ملت�جرة وهو �لت�ريخ �لذي تلتزم به �ل�صركة ب�صر�ء �لأ�صول . متثل �لطريقة �لع�دية يف �مل�صرتي�ت �أو 
�ملبيع�ت هي �لطريقة �لتي يتم فيه� �صر�ء �و بيع موجود�ت م�لية و�لتي تتطلب ت�صليم �لأ�صول خالل فرتة يتم حتديده� ع�دة من قبل �لتنظيم�ت �و من خالل �لعرف �لد�رج يف 

�ل�صوق .

االستثمارات المتاحة للبيع  �

بعد �لعرت�ف �ملبدئي ب�ل�صتثم�ر�ت �ملت�حة للبيع ، يتم قي��ض هذه �ل�صتثم�ر�ت ب�لقيمة �لع�دلة وتقيد �أرب�ح وخ�ص�ئر �لقيمة �لع�دلة كبند م�صتقل يف ق�ئمة عملي�ت �مل�ص�همني 
�ل�ص�ملة �لى �ن يتم �لتوقف عن �لعرت�ف ب�ل�صتثم�ر �و عندم� يكون هن�ك �نخف��ض يف قيمة �ل�صتثم�ر ، حيث يتم عنده� �لعرت�ف ب�لأرب�ح �أو �خل�ص�ئر �ملرت�كمة و�مل�صرح 
عنه� م�صبقً� يف حقوق �مللكية ، يف ق�ئمة عملي�ت �مل�ص�همني . وتدرج �ل�صتثم�ر�ت �لتي ل ميكن قي��ض قيمته� �لع�دلة ب�صكل موثوق ب�لتكلفة ن�ق�صً� �خل�ص�ئر �لن��صئة عن �لنخف��ض 

يف �لقيمة ، �ن وجدت.

االستثمارات المحتفظ بها لتاريخ االستحقاق  �

�ن �ل�صتثم�ر�ت �ملحتفظ به� لت�ريخ �ل�صتحق�ق متثل �أ�صول م�لية غري م�صتقة و�لتي حتمل دفع�ت ث�بتة �أو حمـددة وتو�ريخ ��صتحق�ق حمددة ويكون لدى �ل�صركة نية �يج�بية 
ومقدرة على �لحتف�ظ به� �لى ت�ريخ �ل�صتح�ق . وبعد �لقي��ض �ملبدئي ،  تدرج �ل�صتثم�ر�ت �ملحتفظ به� لت�ريخ �ل�صتحق�ق ب�لتكلفة �ملطف�أة . وحت�صب هذه �لتكلفة ب�لقيمة 
�ملعرتف به� مبدئيً� ن�ق�ص� �أي ت�صديد�ت للمبلغ �ل�صلي �ملدفوع وي�ص�ف له� �أو يطرح منه� �لطف�ء �ملرت�كم لأي فرق بني �ملبلغ �ملعرتف به مبدئيً� و�ملبلغ يف ت�ريخ �ل�صتحق�ق 
وذلك ب�إ�صتخد�م طريقة معدل �لف�ئدة �لفعلية ، كم� يطرح من �لتكلفة خم�ص�ض �لنخف��ض يف �لقيمة . وتت�صمن هذه �لعملية �حل�ص�بية جميع �لأتع�ب و�لنق�ط �ملدفوعة �أو 
�مل�صتلمة فيم� بني �أطر�ف �لعقد �لذين يعتربون جزء ل يتجز�أ من معدل �لف�ئدة �لفعلي وتك�ليف �ملع�مالت وجميع �ق�ص�ط �لت�أمني و�خل�صوم�ت �لأخرى . ويتم �لعرت�ف ب�لأرب�ح 

و�خل�ص�ئر يف ق�ئمة عملي�ت �مل�ص�همني وذلك عندم� يتوقف �لعرت�ف ب�ل�صتثم�ر �أو عندم� تنخف�ض قيمة �ل�صتثم�ر ، كم� يتم ذلك �ي�صً� عن طريق عملية �لطف�ء .

 القروض والسلف  �

تعترب �لقرو�ض و�ل�صلف موجود�ت م�لية غري م�صتقة وله� طرق �صد�د ث�بتة �أو ق�بلة للتحديد وهي غري مدرجة يف �ل�صوق �لن�صط . وبعد �لقي��ض �ملبدئي ، يتم قي��ض هذه �ملوجود�ت 
�مل�لية يف وقت لحق ب�لتكلفة �ملطف�أة ب�إ�صتخد�م طريقة معدل �لف�ئدة �لفعلي )EIR( ن�ق�صً� �لنخف��ض يف �لقيمة . وحتت�صب �لتكلفة �ملطف�أة ب�لأخذ يف �لعتب�ر �أي خ�صم 
�أو عالوة من �ل�صر�ء و�لأتع�ب �أو �لتكلفة �لتي تعترب جزءً� ل يتجز�أ من معدل �لف�ئدة �لفعلي . يتم �در�ج �طف�ء معدل �لف�ئدة �لفعلي يف �لير�د�ت �لتمويلية يف ق�ئمة عملي�ت 

�مل�ص�همني ، ويعرتف ب�خل�ص�ئر �لن�جتة عن �لنخف��ض يف �لقيمة يف ق�ئمة عملي�ت �مل�ص�همني يف �لتك�ليف �لتمويلية .
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القيمة العادلة  �

حتدد �لقيمة �لع�دلة لال�صتثم�ر�ت �لتي يتم �ملت�جرة به� ب�صكل ن�صط يف �لأ�صو�ق �مل�لية �ملنظمة ب�لرجوع ل�صعر �ل�صوق كم� يف نه�ية يوم �لعمل بت�ريخ ق�ئمة �ملركز �مل�يل . ويف 
ح�ل عدم وجود �صوق ن�صط لال�صتثم�ر ، ف�نه يتم حتديد �لقيمة �لع�دلة ب��صتخد�م تقني�ت �لتقييم . وت�صمل هذه �لتقني�ت ��صتخد�م �صعر �أحدث عملية متت يف تع�مالت �ل�صوق 

�حلرة ، �أو ب�لرجوع للقيمة �ل�صوقية �حل�لية لأد�ة م�ص�بهة �أخرى ، �و عن طريق حتليل �لتدفق�ت �لنقدية �ملخ�صومة �و ب��صتخد�م طرق تقييم �أخرى .

المطلوبات المالية

�ن �ملطلوب�ت �مل�لية وذمم �لت�أمني و�ع�دة �لت�أمني �لد�ئنة و�لذمم �لد�ئنة �لخرى ، يتم �لعرت�ف به� مبدئي� ب�لقيمة �لع�دلة .

�لتوقف عن �ثب�ت �ل�صول و�للتز�م�ت �مل�لية 

األصول المالية 

يتم �لتوقف عن �ثب�ت �لأ�صول �مل�لية )�و حيثم� ينطبق ،  جزء من �لأ�صول �مل�لية �أو جزء من جمموعة من �لأ�صول �مل�لية �ملم�ثلة( يف �حل�لت �لت�لية :

عند �نته�ء �حلق يف �حل�صول على �لتدفق�ت �لنقدية من �لأ�صل . �أ- 

عندم� حتتفظ �ل�صركة بحقه� يف �حل�صول على �لتدفق�ت �لنقدية من �لأ�صل ولكنه� حتملت �لتز�م بدفعه� ب�لك�مل بدون ت�أخري جوهري �لى طرف �آخر مبوجب ترتيب�ت  ب- 
تن�زل للطرف �لآخر .

�أو مل تقم بتحويل ول  �أو �أن �ل�صركة قد نقلت حقوقه� يف �حل�صول على �لتدفق�ت �لنقدية من �لأ�صل ، وق�مت ب�صكل جوهري �إم� بنقل معظم �ملخ�طر و�ملن�فع لالأ�صل  ج- 
�لحتف�ظ مبعظم �ملخ�طر و�ملن�فع لالأ�صل ولكن ق�مت بنقل �ل�صيطرة على �لأ�صل .

عندم� تقوم �ل�صركة بنقل حقوقه� يف �حل�صول على �لتدفق�ت �لنقدية من �لأ�صول ومل تنقل �و حتتفظ بك�فة خم�طر ومن�فع �لأ�صول ب�صكل جوهري وكم� �نه� مل تنقل �ل�صيطرة 
على �لأ�صول ، عنده� يتم �لعرت�ف ب�لأ�صول ب�صرط ��صتمر�رية �ل�صركة ب�لتع�مل بهذه �لأ�صول . �ن ��صتمر�رية �لتع�مل متتد ب�صكل �ل�صم�نة على �لأ�صول �ملنقولة وتق��ض ب�لقيمة 

�لدفرتية �ل�صلية لال�صول �أو ب�حلد �لأق�صى للمب�لغ �لتي قد تط�لب �ل�صركة ب�صد�ده� ،  �يهم� �قل .

المطلوبات المالية

يتم �لتوقف عن �ثب�ت �ملطلوب�ت �مل�لية وم�صتحق�ت �لت�أمني و�إع�دة �لت�أمني وغريه� من �ملب�لغ �مل�صتحقة �لدفع عندم� يتم �عف�ء �أو �لغ�ء �للتز�م �أو عند �نته�ء مدته .
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4-  ملخص للسياسات المحاسبية الهامة )تتمه(
عندم� يتم ��صتبد�ل �ملطلوب�ت �مل�لية ب�أخرى من نف�ض �ملقر�ض ب�صروط تختلف �ختالفً� كبريً� �أو عندم� يتم تعديل �صروط �ملطلوب�ت �مل�لية �لق�ئمة .  ف�ن مثل هذ� �لتبديل �و 

�لتعديل يتم �عتب�ره كمطلوب �أ�صلي مت �لغ�وؤه ومطلوب جديد مت �لعرت�ف به . ويتم �لعرت�ف ب�لفرق يف �لقيمة �لدفرتية ذ�ت �لعالقة يف ق�ئمة عملي�ت �لت�أمني .

القيمة العادلة

يتم تقدير �لقيمة �لع�دلة للبنود �لتي حتمل عمولة على ��ص��ض �لتدفق�ت �لنقدية �ملخ�صومة ب�إ�صتخد�م معدلت �لعمولة لالأدو�ت ذ�ت �ل�صروط و�ملخ�طر �ملم�ثلة .

الذمم الدائنة والمستحقات

يتم �لعرت�ف ب�للتز�م�ت للمب�لغ �لتي يتعني دفعه� م�صتقباًل لق�ء �لب�ص�ئع عند �نتق�ل �ملخ�طر و�ملن�فع �ملتعلقة بهذه �لب�ص�ئع �لى �ل�صركة �و عند �حل�صول على �خلدم�ت ، 
�صو�ء �أ�صدرت لل�صركة فو�تري به� �م ل .

المقاصة 

تتم مق��صة �ملوجود�ت و�ملطلوب�ت �مل�لية وي�صرح عنه� ب�ص�يف مب�لغه� يف ق�ئمة �ملركز �مل�يل فقط عند وجود حق ق�نوين ملزم ملق��صة �ملب�لغ �ملعرتف به� وتكون هن�لك نية 
لت�صديد �ملب�لغ ب�ل�ص�يف �و حتقيق �ملوجود�ت وت�صديد �ملطلوب�ت يف �آن و�حد . ول تتم مق��صة �لير�د�ت و�مل�ص�ريف يف ق�ئمة عملي�ت �لت�أمني وعملي�ت �مل�ص�همني م�مل يتطلب 

ذلك �و يجيزه معي�ر �أو تف�صري حم��صبي .

عقود االيجار 

يتم �ثب�ت دفع�ت عقود �ليج�ر �لت�صغيلي كم�ص�ريف �صمن ق�ئمة عملي�ت �لت�أمني بطريقة �لق�صط �لث�بت على طول فرتة عقد �ليج�ر .

5-  التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  
يتطلب �إعد�د �لقو�ئم �مل�لية من �لإد�رة عمل تقدير�ت و�فرت��ص�ت قد توؤثر على مب�لغ �لإير�د�ت و�مل�ص�ريف و�ملوجود�ت و�ملطلوب�ت �مل�صجلة و�لإف�ص�ح عن �ملطلوب�ت �ملحتملة 
بت�ريخ �إعد�د �لقو�ئم �مل�لية .  �ل �أن عدم �لت�أكد من هذه �لتقدير�ت ميكن �أن يوؤدي �إلى نتيجة تتطلب �إجر�ء تعديل جوهري يف �مل�صتقبل على �لقيمة �لدفرتية للموجود�ت �أو 

�ملطلوب�ت.

فيم� يلي �لفرت��ص�ت �لأ�ص��صية �ملتعلقة ب�مل�ص�در �لأ�ص��صية �مل�صتقبلية و�لأخرى لعدم �لت�أكد من �لتقدير�ت بت�ريخ ق�ئمة �ملركز �مل�يل �لتي ميكن �أن توؤدي كم� هو مو�صح �دن�ه 
�إلى �إجر�ء تعديل جوهري على �لقيمة �لدفرتية للموجود�ت و�ملطلوب�ت خالل �ل�صنة �مل�لية �لق�دمة .
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5-  التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة )تتمه(

االلتزامات النهائية الناتجة عن المطالبات المقدمة بموجب اتفاقيات التأمين 

يعترب تقدير �للتز�م�ت �لنه�ئية �لن�جتة عن �ملط�لب�ت �ملقدمة مبوجب عقود �لت�أمني من �أهم �لتقدير�ت �ملح��صبية �لتي تقوم به� �ل�صركة. هن�ك �لعديد من م�ص�در عدم 
�لت�أكد �لتي يجب �أخذه� بعني �لعتب�ر عند تقدير �للتز�م�ت �لتي يتعني على �ل�صركة دفعه� مبوجب هذه �ملط�لب�ت. يعترب خم�ص�ض �ملط�لب�ت �ملتكبدة وغري �ملبلغ عنه� تقديرً� 
للمط�لب�ت �لتي يتوقع �لإبالغ عنه� بعد ت�ريخ ق�ئمة �ملركز �مل�يل ب�ص�أن �حلدث �ملوؤمن عليه �لذي وقع قبل ت�ريخ ق�ئمة �ملركز �مل�يل . �ن �ل�صلوب �ملتبع من قبل �لإد�رة يف تقدير 

تكلفة �ملط�لب�ت �ملبلغ عنه� وكذلك �ملط�لب�ت �ملتكبدة غري �ملبلغ عنه� ، تعتمد على تقييم �لأكتو�ري .

تقدر �ملط�لب�ت �لتي تتطلب قر�رً� من �ملحكمة �أو عن طريق �لتحكيم على �أ�ص��ض كل ح�لة على حده. تقوم �صرك�ت ت�صوي�ت خم�طر م�صتقلة بتقدير �ملط�لب�ت �ملتعلقة ب�ملمتلك�ت. 
تقوم �لإد�رة مبر�جعة �ملخ�ص�صـ�ت �ملتعلقة ب�ملط�لب�ت �ملتكبدة ، و�ملط�لب�ت �ملتكبدة غري �ملبلغ عنه� ، كل ثالثة �أ�صهر .

خسائر اإلنخفاض في قيمة الذمم المدينة

تقوم �ل�صركة مبر�جعة �لذمم �ملدينة �لتي تعترب ه�مة مبفرده�، وكذلك �لذمم �ملدينة �ملدرجة �صمن جمموعة من �ملوجود�ت �مل�لية �لتي له� خ�ص�ئ�ض خم�طر �ئتم�ن مم�ثلة 
وذلك للت�أكد من عدم وجود �إنخف��ض يف قيمته� . �ن �لذمم �ملدينة �لتي يتم مر�جعته� ب�صورة فردية للت�أكد من وجود �إنخف��ض يف قيمته� و�لتي يتم ب�ص�أنه� �إثب�ت �أو ي�صتمر يف 
�إثب�ت خ�ص�رة �لإنخف��ض ل يتم �إدر�جه� عند مر�جعته� ب�صورة جم�عية للت�أكد من وجود �إنخف��ض يف قيمته�. تتطلب مر�جعة �لإنخف��ض يف �لقيمة جر�ء �لأحك�م و�لتقدير�ت. 
ولإجر�ء ذلك، تقوم �ل�صركة بتقومي خ�ص�ئ�ض خم�طر �لئتم�ن �لتي ت�أخذ بعني �لعتب�ر ح�لت �لإخف�ق �ل�ص�بقة و�لتي تعترب موؤ�صرً� على �ملقدرة على �صد�د ك�فة �ملب�لغ �مل�صتحقة 

طبقً� لل�صروط �لتع�قدية. 

تكاليف إكتتاب وثائق تأمين

تقيد بع�ض تك�ليف �لكتت�ب �ملتعلقة ببيع �لوث�ئق �جلديدة كتك�ليف �كتت�ب موؤجلة ، وتطف�أ يف ق�ئمة عملي�ت �لت�أمني على مدى فرتة �لتغطية �لت�أمينية ذ�ت �لعالقة. ويف ح�لة 
عدم حتقق �لفرت��ص�ت �ملتعلقة ب�لربحية �مل�صتقبلية لوث�ئق �لت�مني هذه، ف�نه ميكن �لإ�صر�ع يف �إطف�ء هذه �لتك�ليف، وميكن �أن يتطلب ذلك �إجر�ء �صطب �إ�ص�يف لالنخف��ض 

يف �لقيمة يف ق�ئمة عملي�ت �لت�أمني .
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الممتلكات والمعدات  -6 
�ن �لعم�ر �لنت�جية �ملتوقعة للموجود�ت لأغر��ض ح�ص�ب �ل�صتهالك هي كم� يلي :

ال�ضنوات

4�أجهزة وبر�مج �لكمبيوتر

5�لأث�ث و�لرتكيب�ت و�لتجهيز�ت �ملكتبية 

4�ل�صي�ر�ت

�أ ( عملي�ت �لت�أمني 

اأجهزة وبرامج
الكمبيوتر

االأثاث والرتكيبات
والتجهيزات املكتبية

ال�ضيارات
املجموع

2011

 ريـال �ضعودي ريـال �ضعودي   ريـال �ضعودي  ريـال �ضعودي

التكلفة : 

2.260.7052.070.172155.3504.486.227   1 يناير 2011

293.357559.33720.000872.694   ��ص�ف�ت

2.554.0622.629.509175.3505.358.921   31 دي�ضمرب 2011

اال�ضتهالك :

976.588907.11860.2041.943.910   1 يناير 2011

583.339475.51541.4281.100.282   �ملحمل لل�صنة

1.559.9271.382.633101.6323.044.192   يف 31 دي�ضمرب 2011 

�ضايف القيمة الدفرتية :

994.1351.246.87673.7182.314.729   يف 31 دي�ضمرب 2011 
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الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني )“والء”(
) شركة مساهمة سعودية (

ايضاحات حول القوائم المالية ) تتمه (
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

الممتلكات والمعدات )تتمة(   -6

اأجهزة وبرامج
الكمبيوتر

االأثاث والرتكيبات
ال�ضياراتوالتجهيزات املكتبية

املجموع
2010

 ريـال �ضعودي ريـال �ضعودي   ريـال �ضعودي  ريـال �ضعودي

التكلفة : 

1.584.4571.788.43167.3503.440.238   1 يناير 2010

676.248305.19488.0001.069.442   ��ص�ف�ت

)23.453(-)23.453(-   ��صتبع�د�ت

2.260.7052.070.172155.3504.486.227   31 دي�ضمرب 2010

اال�ضتهالك :

484.695536.77322.5121.043.980   1 يناير 2010

491.893384.16337.692913.748   �ملحمل لل�صنة

)13.818(-)13.818(-   ��صتبع�د�ت

976.588907.11860.2041.943.910   يف 31 دي�ضمرب 2010 

�ضايف القيمة الدفرتية :

1.284.1171.163.05495.1462.542.317   يف 31 دي�ضمرب 2010 

ب( عمليات المساهمين

ل توجد خالل �لع�م ممتلك�ت ومعد�ت يف عملي�ت �مل�ص�همني ) كذلك هو �حل�ل يف ع�م 2010 ( .
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الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني )“والء”(
) شركة مساهمة سعودية (

ايضاحات حول القوائم المالية ) تتمه (
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

7-  ذمم تأمين مدينة

20112010

ريـال �ضعوديريـال �ضعودي

66.242.99954.230.193�أق�ص�ط ت�أمني مدينة

1.135.0524.246.786�صرك�ت �لت�أمني و�إع�دة �لت�أمني

)2.981.412()10.118.140(خم�ص�ض ديون م�صكوك يف حت�صيله�

57.259.91155.495.567

�ن جميع �ملب�لغ �ملذكورة �أعاله م�صتحقة خالل 12 �صهرً� من ت�ريخ ��صد�ر �لتقرير حول �لقو�ئم �مل�لية ، ويتم ت�صوية �ملب�لغ �مل�صتحقة من معيدي �لت�أمني ع�دة على �أ�ص��ض ربع 
�صنوي . 

ك�نت �حلركة يف خم�ص�ض �لديون �مل�صكوك يف حت�صيله� كم� يلي :

20112010

ريـال �ضعوديريـال �ضعودي

2.981.4121.000.000يف بد�ية �ل�صنة

7.136.7281.981.412�ملخ�ص�ض خالل �ل�صنة ) �ي�ص�ح 23 (

10.118.1402.981.412يف نهاية ال�ضنة

�ن �أعم�ر �حل�ص�ب�ت �ملدينة �لن�جتة عن عقود �لت�أمني و�إع�دة �لت�أمني كم� يف 31 دي�صمرب 2011 هي ك�لت�يل :

أقساط تأمين مدينة )ريـال سعودي(

االجمايل
غري متاأخر ال�ضداد

وال منخف�ض القيمة

متاأخر ال�ضداد ولكنه غري منخف�ض القيمة

اكرث من 360 يوم181-360 يوما121-180 يوما61-120 يوما31-60 يوما30 يوم

201166.242.99912.495.44613.056.95814.550.86510.625.4485.299.5556.900.0903.314.637

201054.230.19315.094.5216.537.2729.354.74810.652.1467.266.6504.204.4521.120.404

ذمم تأمين واعادة تأمين مدينة )ريـال سعودي(

االجمايل
غري متاأخر ال�ضداد

وال منخف�ض القيمة

متاأخر ال�ضداد ولكنه غري منخف�ض القيمة

اكرث من 360 يوم181-360 يوما121-180 يوما61-120 يوما31-60 يوما30 يوم

20111.135.052---156.02397.720503.265378.044

20104.246.786-276.193802.723339.157215.7462.282.330330.637

من �ملتوقع �ن يتم حت�صيل �لذمم �ملدينة غري �ملنخف�صة �لقيمة ب�لك�مل . علمً� ب�أنه لي�ض من ع�دة �ل�صركة �حل�صول على �صم�ن�ت على �لذمم �ملدينة .
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الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني )“والء”(
) شركة مساهمة سعودية (

ايضاحات حول القوائم المالية ) تتمه (
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

8-  أقساط تأمين غير مكتسبة

20112010

ريـال �ضعوديريـال �ضعودي

137.803.035104.454.642�أق�ص�ط ت�أمني غري مكت�صبة

)30.923.630()74.893.102(ح�صة معيدي �لت�أمني من �أق�ص�ط �لت�أمني غري �ملكت�صبة

62.909.93373.531.012
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الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني )“والء”(
) شركة مساهمة سعودية (

ايضاحات حول القوائم المالية ) تتمه (
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

9-  الحركة في مطالبات عقود التأمين وموجودات عقود إعادة التأمين

20112010

االجمايل
ح�ضة معيدي

االجمايلال�ضايف التاأمني
ح�ضة معيدي 

ال�ضايفالتاأمني

ريـال �ضعوديريـال �ضعوديريـال �ضعوديريـال �ضعوديريـال �ضعوديريـال �ضعودي

املطالبات :

)27.797.899(25.117.596)52.915.495()39.655.758(18.393.512)58.049.270(يف بد�ية �ل�صنة

64.542.398)32.282.855(91.201.47796.825.253)24.905.939(116.107.416مط�لب�ت �لت�أمني �مل�صددة خالل �ل�صنة

39.655.758)18.393.512(49.729.67158.049.270)21.728.617(71.458.288�ملط�لب�ت حتت �لت�صوية يف نه�ية �ل�صنة

76.400.257)25.558.771(101.275.390101.959.028)28.241.044(129.516.434املطالبات املتكبدة

حتليل املطالبات حتت الت�ضوية :

كما يف 31 دي�ضمرب

)27.797.899(25.117.596)52.915.495()39.655.758(18.393.512)58.049.270(�لر�صيد �لفتت�حي يف بد�ية �ل�صنة

17.976.552)18.393.512(24.771.82636.370.064)21.728.617(46.500.443مط�لب�ت مف�صح عنه�

21.679.206-24.957.84521.679.206-24.957.845مط�لب�ت متكبدة ولكن غري مف�صح عنه�

10.073.9135.133.7756.724.08411.857.859)3.335.105(13.409.018التغري يف املطالبات حتت الت�ضوية
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الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني )“والء”(
) شركة مساهمة سعودية (

ايضاحات حول القوائم المالية ) تتمه (
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

10-  موجودات عقود معيدي التأمين ومطلوبات عقود التأمين

كما يف 31 دي�ضمرب 2011
املجموعاخرىممتلكات�ضياراتطبي

) ريـال �ضعودي (

االجمايل :

مطلوبات عقود التاأمني

4.600.25513.762.7048.988.65719.148.82746.500.443مط�لب�ت مف�صح عنه� غري م�صددة

4.232.34014.829.347801.0685.095.09024.957.845مط�لب�ت متكبدة ولكن غري مف�صح عنه�

66.056.78020.927.6277.757.74243.060.886137.803.035�أق�ص�ط غري مكت�صبة

74.889.37549.519.67817.547.46767.304.803209.261.323اإجمايل مطلوبات عقود التاأمني 

مبالغ قابلة لال�ضرتداد من معيدي التاأمني

2.302.188359.0467.623.30611.444.07721.728.617مط�لب�ت حتت �لت�صوية

7.739.54334.653.29674.893.102-32.500.263�ق�ص�ط غري مكت�صبة

34.802.451359.04615.362.84946.097.37396.621.719اإجمايل ح�ضة معيدي التاأمني من مطلوبات التاأمني

ال�ضايف :

2.298.06713.403.6581.365.3517.704.75024.771.826مط�لب�ت حتت �لت�صوية

4.232.34014.829.347801.0685.095.09024.957.845مط�لب�ت متكبدة ولكن غري مف�صح عنه�

33.556.51720.927.62718.1998.407.59062.909.933�ق�ص�ط غري مكت�صبة

40.086.92449.160.6322.184.61821.207.430112.639.604



290

الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني )“والء”(
) شركة مساهمة سعودية (

ايضاحات حول القوائم المالية ) تتمه (
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

10-  موجودات عقود معيدي التأمين ومطلوبات عقود التأمين )تتمة(

كما يف 31 دي�ضمرب 2010
املجموعاخرىممتلكاتتاأمني �ضياراتطبي

) ريـال �ضعودي (

االجمايل :

مطلوبات عقود التاأمني

1.048.44612.283.56811.294.69411.743.35636.370.064مط�لب�ت مف�صح عنه� غري م�صددة 

3.994.36812.641.809978.9144.064.11521.679.206مط�لب�ت متكبدة ولكن غري مف�صح عنه�

16.858.84257.148.2686.187.00024.260.532104.454.642�أق�ص�ط غري مكت�صبة

21.901.65682.073.64518.460.60840.068.003162.503.912اإجمايل مطلوبات عقود التاأمني 

مبالغ قابلة لال�ضرتداد من معيدي التاأمني

776.516344.5829.054.3848.218.03018.393.512مط�لب�ت حتت �لت�صوية

6.062.13216.913.31830.923.630-7.948.180�ق�ص�ط غري مكت�صبة

8.724.696344.58215.116.51625.131.34849.317.142اإجمايل ح�ضة معيدي التاأمني من مطلوبات التاأمني

ال�ضايف :

271.93011.938.9862.240.3103.525.32617.976.552مط�لب�ت حتت �لت�صوية

3.994.36812.641.809978.9144.064.11521.679.206مط�لب�ت متكبدة ولكن غري مف�صح عنه�

8.910.66257.148.268124.8687.347.21473.531.012�ق�ص�ط غري مكت�صبة

13.176.96081.729.0633.344.09214.936.655113.186.770
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الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني )“والء”(
) شركة مساهمة سعودية (

ايضاحات حول القوائم المالية ) تتمه (
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها   -11
متثل �جله�ت ذ�ت �لعالقة �مل�ص�همني �لرئي�صني و�ملديرين و�ل�صرك�ت �خل��صعة للرق�بة و�لتي ت�صيطر هذه �جله�ت عليه� ب�صكل جوهري �أو م�صرتك . تعتمد �صي��ص�ت �لت�صعري 

و�ل�صروط �خل��صة بهذه �ملع�مالت من قبل �د�رة �ل�صركة . 

ويبني �جلدول �لت�يل �جم�يل مبلغ �ملع�مالت �لتي مت �بر�مه� مع �جله�ت ذ�ت �لعالقة لل�صنة �مل�لية ذ�ت �لعالقة .

مبيعات عقود
تاأمني

مبالغ م�ضتحقة من
جهات ذات عالقة

مبالغ م�ضتحقة الى
جهات ذات عالقة

ريـال �ضعوديريـال �ضعوديريـال �ضعودي

�أع�ص�ء جمل�ض �لد�رة

 وجه�ت ذ�ت عالقة

20112.972.976146.75346.770

20102.868.799315.232314.149

--20114.089كب�ر موظفي �لد�رة

2010---

�مل�صتحق من / �لى 

�صركة �صقيقة

2011-470.358-

2010--2.963.439

يتم �جر�ء �ملع�مالت مع �جله�ت ذ�ت �لعالقة ح�صب �أ�صع�ر �ل�صوق �لع�دية . وت�صتخدم �لقيم �لدفرتية عند عدم �مك�نية حتديد �أ�صع�ر �ل�صوق . �ن �لأر�صدة �لق�ئمة كم� يف نه�ية 
�ل�صنة غري مغط�ة ب�صم�ن�ت ويتم �ل�صد�د ح�صب �صروط �لدفع . ومل يكن هن�لك �صم�ن�ت مقدمة �أو م�صتلمة لق�ء �حل�ص�ب�ت �ملدينة للجه�ت ذ�ت �لعالقة . وب�لن�صبة لل�صنو�ت 
�ملنتهية يف 31 دي�صمرب 2011 و 2010 ، مل جتنب �ل�صركة �أي خم�ص�ض للديون �مل�صكوك يف حت�صيله� و�ملتعلقة ب�ملب�لغ �مل�صتحقة من �جله�ت ذ�ت �لعالقة حيث �ن �لد�رة على 

ثقة فيم� يتعلق ب��صرتد�د هذه �لأر�صدة .

تعوي�ص�ت كب�ر موظفي �د�رة �ل�صركة :

20112010

ريـال �ضعوديريـال �ضعودي

2.375.1613.921.844مز�ي� ق�صرية �لأجل 

327.206389.002مك�ف�أة نه�ية �خلدمة للموظفني

2.702.3674.310.846
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الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني )“والء”(
) شركة مساهمة سعودية (

ايضاحات حول القوائم المالية ) تتمه (
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

12- نقد وما في حكمه

أ (  عمليات التأمين

20112010

ريـال �ضعوديريـال �ضعودي

34.88331.987نقد يف �صندوق

37.616.75920.764.739نقدية لدى �لبنوك

100.064.00065.443.389ود�ئع ق�صرية �لأجل

137.715.64286.240.115نقد وما يف حكمه 

ب( عمليات المساهين

20112010

ريـال �ضعوديريـال �ضعودي

839.063834.098نقدية لدى �لبنوك

25.433.51245.251.301وديعة ق�صرية �لأجل 

26.272.57546.085.399نقد وما يف حكمه 

يتم �يد�ع �حل�ص�ب�ت �لبنكية لدى �أطر�ف ذ�ت ت�صنيف ��صتثم�ري . 

13- وديعة نظامية
متثل �لوديعة �لنظ�مية 10 ٪ من ر�أ�ض �مل�ل �ملدفوع و�ملحتفظ به وفق� لنظ�م مر�قبة �صرك�ت �لت�أمني �لتع�وين .  ل ميكن �صحب هذه �لوديعة �لنظ�مية بدون مو�فقة موؤ�ص�صة �لنقد 

�لعربي �ل�صعودي .
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الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني )“والء”(
) شركة مساهمة سعودية (

ايضاحات حول القوائم المالية ) تتمه (
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

موجودات مالية أخرى   -14
فيم� يلي ملخ�ض �ملوجود�ت �مل�لية �لأخرى لل�صركة ح�صب �لفئ�ت :

20112010

ريـال �ضعوديريـال �ضعودي

6.500.0006.500.000موجود�ت م�لية حمتفظ به� لت�ريخ �ل�صتحق�ق

42.423.64440.769.672موجود�ت م�لية مت�حة للبيع )�لور�ق �مل�لية �ملدرجة ب�ل�صوق(

2.473.0782.423.078دفع�ت مقدمة لال�صتثم�ر�ت

51.396.72249.692.750

�ن �جلدول �لت�يل يق�رن �لقيم �لع�دلة للموجود�ت �مل�لية �ملحددة �أعاله مع قيمته� �لدفرتية :

20112010

 القيمة العادلة القيمة الدفرتية  القيمة العادلة القيمة الدفرتية

 ريـال �ضعودي ريـال �ضعودي  ريـال �ضعودي  ريـال �ضعودي 

6.500.0006.500.0006.500.0006.500.000حمتفظ به� لت�ريخ �ل�صتحق�ق

42.423.64442.423.64440.769.67240.769.672مت�حة للبيع )�لور�ق �مل�لية  �ملدرجة ب�ل�صوق(

2.473.0782.473.0782.423.0782.423.078دفع�ت مقدمة لال�صتثم�ر�ت

51.396.72251.396.72249.692.75049.692.750

�أ ( حمتفظ به� لت�ريخ �ل�صتحق�ق

20112010

ريـال �ضعوديريـال �ضعودي

القيمة العادلة

6.500.0006.500.000 �صند�ت �لدين

التكلفة املطفاأة

6.500.0006.500.000�صند�ت دين
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الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني )“والء”(
) شركة مساهمة سعودية (

ايضاحات حول القوائم المالية ) تتمه (
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

موجودات مالية أخرى )تتمة(   -14

ب( متاحة للبيع

20112010

ريـال �ضعوديريـال �ضعودي

42.423.64440.769.672ح�ص�ض ملكية

ج( دفعات مقدمة لالستثمارات

20112010

ريـال �ضعوديريـال �ضعودي

1.923.0781.923.078دفع�ت مقدمة لال�صتثم�ر�ت

550.000500.000قرو�ض وذمم

2.473.0782.423.078

�ن �ل�صتثم�ر�ت �ملحتفظ به� حتى ت�ريخ �ل�صتحق�ق متثل �ل�صند�ت ذ�ت �ل�صعر �لث�بت و�لتي يتم تد�وله� بني �لبنوك يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية وحتدد �لقيم وفقً� لهذ� �ل�صوق ، 
عندم� يكون مت�حً� ، �أو من خالل منوذج ت�صعري من��صب . �ن هذه �ل�صند�ت ذ�ت �ل�صعر �لث�بت له� فرتة ��صتحق�ق مدته� ع�صر �صنو�ت ) ق�بلة لال�صتدع�ء بعد 5 �صنو�ت – دي�صمرب 

2014 ( .  تعتقد �لد�رة ب�ن �لقيمة �لدفرتية لهذه �ل�صتثم�ر�ت تق�رب قيمته� �لع�دلة .

متثل �ل�صتثم�ر�ت �ملت�حة للبيع �ل�صتثم�ر�ت يف �ل�صهم �ملدرجة يف �ل�صوق �ملحلية . �ن �ملعلوم�ت �خل��صة ب�ل�صن�ديق �ملد�رة تكون ع�دة حمدودة ب�لتق�رير �لدورية ملديري 
�ل�صتثم�ر�ت حول �د�ء �ل�صتثم�ر . ولقد ق�مت �لد�رة مبر�جعة ��صتثم�ر�ته� يف �ل�صن�ديق �ملد�رة لتقييم فيم� �ذ� حدث �نخف��ض يف قيمة �ل�صتثم�ر�ت ، وبن�ًء على �ملعلوم�ت 

�ملحددة فيم� يتعلق بهذه �ل�صن�ديق وعملي�ته� ، ف�إنه من وجهة نظر �لد�رة �ن �ل�صتثم�ر�ت يف �ل�صن�ديق �ملد�رة مل تتعر�ض لأي �نخف��ض يف �لقيمة .

متثل �لدفع�ت �ملقدمة لال�صتثم�ر�ت �ملب�لغ �ملدفوعة مق�بل ن�صبة ر��ض �مل�ل �ملقرتح / �مل�صدر لل�صرك�ت �لتي ت��ص�صت حديثً� �أو �لتي هي قيد �لتطوير . وب�لن�صبة لل�صرك�ت يف 
مرحلة �لت�أ�صي�ض ، �صيتم ت�صديد هذه �لدفع�ت مق�بل ح�صة �ل�صركة يف هذه �ل�صرك�ت عند ��صتكم�ل �لإجر�ء�ت �لنظ�مية �ملتعلقة بت�أ�صي�صه� .

ودائع قصيرة األجل    -15
�ن �لود�ئع لأجل �مل�صجلة ب�لريـ�ل �ل�صعودي ، تربط لفرت�ت متف�وتة ترت�وح م� بني 3 �أ�صهر �لى 12 �صهرً� على �أ�ص��ض �ملتطلب�ت �لنقدية لل�صركة ، وحتقق ف�ئدة مبعدل ي�صل �لى 

0.83 ٪ كم� يف ت�ريخ 31 دي�صمرب 2011 )31 دي�صمرب 2010 : 0.77٪( . �ن �لود�ئع �لق�صرية �لأجل حمتفظ به� لدى �أطر�ف ذوو ت�صنيف ��صتثم�ري .
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الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني )“والء”(
) شركة مساهمة سعودية (

ايضاحات حول القوائم المالية ) تتمه (
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

تعويض نهاية الخدمة    -16

أ ( عمليات التأمين

20112010

ريـال �ضعوديريـال �ضعودي

11.274.310722.257 يناير

726.923744.283خم�ص�ض �ل�صنة

)192.230()510.350(خم�ص�ض م�صتخدم

311.490.8831.274.310 دي�ضمرب

ب( عمليات المساهمين

خالل �لع�م ،  مل يكن هن�ك تعوي�ض نه�ية �خلدمة يف عملي�ت �مل�ص�همني ) كذلك هو �حل�ل يف ع�م 2010 ( .

17- ذمم معيدي التأمين الدائنة

20112010

ريـال �ضعوديريـال �ضعودي

52.450.50530.085.902�صرك�ت �إع�دة �لت�أمني

15.014.7864.634.523ذمم د�ئنة �خرى

67.465.29134.720.425

مصاريف مستحقة ومطلوبات اخرى   -18

أ ( عمليات التأمين

20112010

ريـال �ضعوديريـال �ضعودي

7.902.3114.345.584م�ص�ريف م�صتحقة

100.000-ذمم د�ئنة �خرى

272.9692.963.439مطلوب �لى �صركة �صقيقة

8.175.2807.409.023
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الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني )“والء”(
) شركة مساهمة سعودية (

ايضاحات حول القوائم المالية ) تتمه (
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى ) تتمه (   -18

ب( عمليات المساهمين

20112010

ريـال �ضعوديريـال �ضعودي

229.000300.000م�ص�ريف م�صتحقة 

3.911.6662.952.367زك�ة

609.903483.423ذمم د�ئنة �خرى

4.750.5693.735.790

رأس المال   -19
�ن ر�أ�ض �مل�ل �مل�صرح به و�مل�صدر و�ملدفوع لل�صركة هو 200 مليون ريـ�ل �صعودي كم� يف نه�ية �ل�صنة ، وهو مق�صم �لى 20 مليون �صهم قيمة �ل�صهم �لو�حد 10 ريـ�ل �صعودي . 

االحتياطي النظامي   -20
مت�صيً� مع متطلب�ت نظ�م �ل�صرك�ت يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية وبنود عقد ت�أ�صي�ض �ل�صركة ، ف�إنه يجب على �ل�صركة تخ�صي�ض 20٪ من دخل �مل�ص�همني يف كل �صنة حتى يبلغ 

�لحتي�طي 100٪ من ر�أ�ض �مل�ل �ملدفوع . يف �صوء �خل�ص�ئر �ملرت�كمة ، مل يتم هذ� �لتخ�صي�ض لل�صنو�ت �ملنتهية يف 31 دي�صمرب 2011 و 2010 .
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الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني )“والء”(
) شركة مساهمة سعودية (

ايضاحات حول القوائم المالية ) تتمه (
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

صافي األقساط المكتسبة  -21

20112010

ريـال �ضعوديريـال �ضعودي

278.560.419219.997.528�جم�يل �ق�ص�ط �لت�أمني �ملكتتبة

)34.029.420()33.348.393(�حلركة يف خم�ص�ض �لق�ص�ط غري �ملكت�صبة 

245.212.026185.968.108�جم�يل �ير�د�ت �أق�ص�ط �لت�أمني

124.749.91167.873.528�أق�ص�ط �إع�دة �لت�أمني �مل�صندة

)517.334()43.969.472(�حلركة يف خم�ص�ض ح�صة �ع�دة �لت�أمني من �لق�ص�ط غري �ملكت�صبة

80.780.43967.356.194�جم�يل �أق�ص�ط �لت�أمني �مل�صندة �لى معيدي �لت�أمني

164.431.587118.611.914�س�يف الأق�س�ط املكت�سبة

الزكاة وضريبة الدخل   -22

الزكاة 

المحمل للسنة 

تتاألف الزكاة املحملة مما يلي :
20112010

ريـال �ضعوديريـال �ضعودي

1.671.8251.925.176خم�ص�ض �ل�صنة �حل�لية و�ملحمل لل�صنة

مت �أحت�ص�ب خم�ص�ض �ل�صنة �حل�لية على ��ص��ض �لبنود �لت�لية :

20112010

ريـال �ضعوديريـال �ضعودي

150.128.147154.197.687حقوق �مل�ص�همني

1.490.8831.274.310مطلوب�ت غري متد�ولة

)65.235.067()71.287.807(موجود�ت غري متد�ولة

80.331.22390.236.930وعاء الزكاة 

�ن �لفروق بني �لنت�ئج وفق� للقو�ئم �مل�لية و�لنت�ئج �خل��صعة للزك�ة قد ن�ص�أت ب�صورة رئي�صية عن تعديالت للبنود غري �مل�صموح بح�صمه� / �ملط�لب�ت بن�ء على �لنظمة �مل�لية 
ذ�ت �لعالقة .
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الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني )“والء”(
) شركة مساهمة سعودية (

ايضاحات حول القوائم المالية ) تتمه (
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

الزكاة وضريبة الدخل )تتمة(   -22

الحركة في المخصص خالل السنة 

ك�نت �حلركة يف خم�ص�ض �لزك�ة لل�صنة على �لنحو �لت�يل :

20112010

ريـال �ضعوديريـال �ضعودي

2.952.3671.874.476يف بد�ية �ل�صنة

1.671.8251.925.176�ملخ�ص�ض خالل �ل�صنة

)847.285()915.698(�ملدفوع خالل �ل�صنة

3.708.4942.952.367يف نهاية ال�ضنة

ضريبة الدخل 

المحمل للسنة

تت�ألف �صريبة �لدخل �ملحملة مم� يلي :

20112010

ريـال �ضعوديريـال �ضعودي

-203.172خم�ص�ض �ل�صنة �حل�لية و�ملحمل لل�صنة

�ن حركة خم�ص�ض �صريبة �لدخل لل�صنة هي ك�لتي :

20112010

ريـال �ضعوديريـال �ضعودي

-203.172�ملخ�ص�ض خالل �ل�صنة

-203.172يف نهاية ال�ضنة

موقف الربوط الزكوية والضريبية

2010 و�صددت �لزك�ة و�صريبة �لدخل ح�صب �لقر�ر وح�صلت على �ل�صه�دة �ملطلوبة من  31 دي�صمرب  قدمت �ل�صركة �قر�ر�ت �لزك�ة و�صريبة �لدخل حتى �ل�صنة �ملنتهية يف 
م�صلحة �لزك�ة و�لدخل .
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الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني )“والء”(
) شركة مساهمة سعودية (

ايضاحات حول القوائم المالية ) تتمه (
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

المصاريف العمومية واالدارية   -23

أ ( عمليات التأمين

20112010

ريـال �ضعوديريـال �ضعودي

7.136.7281.981.412ديون م�صكوك يف حت�صيله�

2.056.8682.862.050�تع�ب ق�نونية ومهنية

1.358.509960.193م�ص�ريف �يج�ر

1.100.282913.748��صتهالك

879.318602.497جتهيز�ت مكتبية

860.104878.294من�فع

367.123150.470�لت�صويق و�لعالن و�لرتويج

366.6981.684.906�صريبة ��صتقط�ع

215.264431.695�لتدريب و�لتعليم

190.876218.188م�ص�ريف تقنية �ملعلوم�ت

550.420803.885م�ص�ريف �خرى

15.082.19011.487.338

ب ( عمليات المساهمين

20112010

ريـال �ضعوديريـال �ضعودي

1.200.0001.200.000تك�ليف موظفني

423.193431.572م�ص�ريف �خرى

1.623.1931.631.572
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الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني )“والء”(
) شركة مساهمة سعودية (

ايضاحات حول القوائم المالية ) تتمه (
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

التقارير القطاعية   -24
لالغر��ض �لد�رية ، تتكون �ل�صركة من قط�ع�ت ح�صب �لن�ص�ط وهي : ت�أمني �صي�ر�ت وت�أمني طبي وت�أمني ممتلك�ت و�أخـرى . وت�صتمل �لقط�ع�ت �لخرى على �لت�مني �لبحري 

و�لت�مني �لهند�صي و�لت�مني �صد �حلو�دث �لع�مة. وتعترب هذه �لقط�ع�ت �ل�ص��ض �لذي تقوم �ل�صركة من خالله بتقدمي تقريره� عن �ملعلوم�ت �لقط�عية �لرئي�صية .

مت��صي� مع عملية �إعد�د �لتق�رير �لد�خلية ب�ل�صركة ، �عتمدت �لد�رة �لقط�ع�ت ح�صب �لن�ص�ط فيم� يتعلق بن�ص�ط�ت �ل�صركة وموجود�ته� ومطلوب�ته� وكم� هو مدرج �دن�ه.

ل تت�صمن �لنت�ئج �لقط�عية �لرو�تب �لت�صغيلية و�لد�رية و�مل�ص�ريف �لعمومية و�لد�رية وقد مت �در�جه� �صمن �مل�ص�ريف غري �ملوزعة .

القطاعات الت�ضغيلية
لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب2011

املجموعاخرىممتلكات�ضياراتطبي

) ريــال �ضعودي (

98.541.20163.415.02928.452.12788.152.062278.560.419�جم�يل �لق�ص�ط �ملكتتبة

53.610.78762.292.9073.030.81934.875.995153.810.508�ص�يف �لق�ص�ط �ملكتتبة

28.964.93098.936.6092.839.05033.690.998164.431.587�ص�يف �لق�ص�ط �ملكت�صبة

4.372.817224.1195.482.7425.115.27115.194.949عمولة �ع�دة ت�أمني

9.871255.6488.59036.177310.286�ير�د�ت �كتت�ب �خرى

)101.275.390()11.024.053()1.388.578()76.912.470()11.950.289(�ص�يف �ملط�لب�ت �ملتكبدة

)36.802.554()8.910.883()4.024.954()19.140.017()4.726.700(م�ص�ريف �كتت�ب �خرى 

16.670.6293.363.8892.916.85018.907.51041.858.878�ص�يف �ير�د�ت �لكتت�ب

)36.258.331(م�ص�ريف عمومية و�د�رية �خرى )غري م�صنفة(

5.600.547�ص�يف �لف�ئ�ض من عملي�ت �لت�أمني

412.768�ير�د�ت عمولة من ود�ئع بنكية

6.013.315�ص�يف �لف�ئ�ض من عملي�ت �لت�أمني
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الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني )“والء”(
) شركة مساهمة سعودية (

ايضاحات حول القوائم المالية ) تتمه (
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

التقارير القطاعية )تتمة(  -24

كما يف 31 دي�ضمرب 2011 
املجموعاخرىممتلكات�ضياراتطبي

) ريــال �ضعودي (

موجود�ت عملي�ت �لت�أمني :

7.739.54334.653.29774.893.102-32.500.262ح�صة معيدي �لت�أمني من �لق�ص�ط غري �ملكت�صبة

2.302.186359.0467.623.30611.444.07921.728.617ح�صة معيدي �لت�أمني من �ملط�لب�ت حتت �لت�صوية

7.683.1711.853.3651.200.1453.022.51413.759.195تك�ليف �كتت�ب موؤجلة

202.282.850----موجود�ت غري موزعة

42.485.6192.212.41116.562.99449.119.890312.663.764جمموع �ملوجود�ت

مطلوب�ت عملي�ت �لت�أمني 

66.056.78020.927.6277.757.74243.060.886137.803.035�ق�ص�ط غري مكت�صبة

8.832.59528.592.0519.789.72524.243.91771.458.288مط�لب�ت حتت �لت�صوية

1.921.2182.719.5194.860.735-219.998عمولة �ع�دة ت�أمني غري مكت�صبة

98.541.706----مطلوب�ت غري م�صنفة

75.109.37349.519.67819.468.68570.024.322312.663.764جمموع �ملطلوب�ت
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الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني )“والء”(
) شركة مساهمة سعودية (

ايضاحات حول القوائم المالية ) تتمه (
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

التقارير القطاعية )تتمة(  -24

القطاعات التشغيلية

لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب2010
املجموعاخرىممتلكات�ضياراتطبي

) ريــال �ضعودي (

36.493.256113.818.38821.583.70048.102.184219.997.528�جم�يل �لق�ص�ط �ملكتتبة

19.169.280112.592.8261.548.78418.813.110152.124.000�ص�يف �لق�ص�ط �ملكتتبة

17.302.80881.713.1721.724.46117.871.473118.611.914�ص�يف �لق�ص�ط �ملكت�صبة

2.899.903245.1105.650.1735.709.23114.504.417عمولة �ع�دة ت�أمني

12.44025.6236.11533.09877.276�ير�د�ت �كتت�ب �خرى

)76.400.257()5.600.942()854.467()58.452.009()11.492.839(�ص�يف �ملط�لب�ت �ملتكبدة

)28.278.604()6.328.079()2.765.967()14.662.047()4.522.511(م�ص�ريف �كتت�ب �خرى 

4.199.8018.869.8493.760.31511.684.78128.514.746�ص�يف �ير�د�ت �لكتت�ب

)35.037.637(م�ص�ريف عمومية و�د�رية �خرى )غري م�صنفة(

)6.522.891(�لعجز من عملي�ت �لت�أمني

243.754�ير�د�ت عمولة من ود�ئع بنكية

)6.279.137(�ص�يف �لعجز من عملي�ت �لت�أمني



303

الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني )“والء”(
) شركة مساهمة سعودية (

ايضاحات حول القوائم المالية ) تتمه (
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

التقارير القطاعية )تتمة(  -24

كما يف 31 دي�ضمرب 2010 
املجموعاخرىممتلكات�ضياراتطبي

) ريــال �ضعودي (

موجود�ت عملي�ت �لت�أمني 

6.062.13216.913.31830.923.630-7.948.180ح�صة معيدي �لت�أمني من �لق�ص�ط غري �ملكت�صبة

776.516344.5829.054.3848.218.03018.393.512ح�صة معيدي �لت�أمني من �ملط�لب�ت حتت �لت�صوية

1.247.9318.082.888901.3603.313.35213.545.531تك�ليف �كتت�ب وث�ئق ت�أمني موؤجلة

149.780.426----موجود�ت غري م�صنفة

9.972.6278.427.47016.017.87628.444.700212.643.099جمموع �ملوجود�ت

مطلوب�ت عملي�ت �لت�أمني

16.858.84257.148.2686.187.00024.260.532104.454.642�ق�ص�ط غري مكت�صبة

5.042.81424.925.37712.273.60815.807.47158.049.270مط�لب�ت حتت �لت�صوية

1.648.2182.773.3196.735.429-2.313.892عمولة �ع�دة ت�أمني غري مكت�صبة

43.403.758----مطلوب�ت غري م�صنفة

24.215.54882.073.64520.108.82642.841.322212.643.099جمموع �ملطلوب�ت
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التقارير القطاعية )تتمة(  -24

التوزيع الجغرافي 

�ن جميع موجود�ت ومطلوب�ت �ل�صركة �لرئي�صية تقع يف نط�ق �ململكة �لعربية �ل�صعودية م� عد� بع�ض موجود�ت ومطلوب�ت معيدي �لت�أمني �ملحتفظ به� خ�رج �ململكة �لعربية 
�ل�صعودية .

القيمة العادلة لألدوات المالية    -25
متثل �لقيمة �لع�دلة �ملبلغ �لذي تتم على �أ�ص��صه مب�دلة �أ�صل م� �أو �صد�د �لتز�م م� بني �أطر�ف مدركة ور�غبة وعلى �أ�ص��ض �ل�صعر �لفوري للمع�ملة يف تع�مالت �ل�صوق �ملب��صرة . 

فئات األدوات المالية 

أ ( عمليات التأمين :

20112010

ريـال �ضعوديريـال �ضعودي

املوجودات املالية

57.259.91155.495.567�ق�ص�ط ت�أمني مدينة

96.621.71949.317.142موجود�ت عقود �إع�دة �لت�أمني

111.96417.422�ير�د�ت ف�ئدة م�صتحقة

137.715.64286.240.115نقد وما يف حكمه

291.709.236191.070.246

املطلوبات املالية

214.122.058169.239.341مطلوب�ت عقود ت�أمني

67.465.29134.720.425ذمم معيدي ت�أمني د�ئنة 

8.175.2807.409.023م�ص�ريف م�صتحقة �لدفع ومطلوب�ت �خرى

289.762.629211.368.789
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القيمة العادلة لألدوات المالية  )تتمة(   -25

ب( عمليات المساهمين :

20112010

ريـال �ضعوديريـال �ضعودي

املوجودات املالية

51.396.72249.692.750موجود�ت م�لية �خرى

757.940674.388�ير�د�ت م�صتحقة

40.000.00040.000.000ود�ئع ق�صرية �لجل

26.272.57546.085.399نقد وما يف حكمه

118.427.237136.452.537

املطلوبات املالية

838.903783.423م�ص�ريف م�صتحقة �لدفع ومطلوب�ت �خرى

838.903783.423

تت�ألف �لأدو�ت �مل�لية من �ملوجود�ت و�ملطلوب�ت �مل�لية كم� مت حتديده� �أعاله .

14( وقيمه� �لدفرتية . وت�صتخدم �ل�صركة �لت�صل�صل  ول يوجد فرق جوهري بني �لقيم �لع�دلة لال�صتثم�ر�ت �ملحتفظ به� حتى ت�ريخ �ل�صتحق�ق و�ملدرجة ب�لتكلفة )�لي�ص�ح 
�لهرمي �لت�يل يف حتديد و�لف�ص�ح عن �لقيمة �لع�دلة لال�صتثم�ر�ت �ملت�حة للبيع و�ل�صلف وذلك ب�إتب�ع طريقة �لتقييم :

ب�لن�صبة لالأ�صع�ر �ملدرجة )غري معدلة( يف �ل�صوق �لن�صطة للموجود�ت و�ملطلوب�ت �ملم�ثلة . �مل�صتوى �لأول : 

ب�لن�صبة للطرق �لأخرى �لتي ميكن �ن يالحظ �لأثر �جلوهري �لذي حتدثه ك�فة �ملدخالت على �لقيمة �لع�دلة �مل�صجلة وذلك �إم� ب�صكل مب��صر �أو غري  �مل�صتوى �لث�ين :  
مب��صر . 

ب�لن�صبة للطرق �لأخرى �لتي ل تعتمد على �ملعلوم�ت �ملمكن مالحظته� يف �ل�صوق ولكن ت�صتخدم للمدخالت ذ�ت �لثر �جلوهري على �لقيمة �لع�دلة  �مل�صتوى �لث�لث :  
�مل�صجلة .
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القيمة العادلة لألدوات المالية  )تتمة(   -25

ب( عمليات المساهمين )تتمة( :

كما يف 31 دي�ضمرب 2011
امل�ضتوى الثالثامل�ضتوى الثاينامل�ضتوى االأول

اجمايل
القيمة العادلة

ريـال �ضعوديريـال �ضعوديريـال �ضعوديريـال �ضعودي

االأدوات املالية :

املحتفظ بها حتى تاريخ اال�ضتحقاق :

6.500.000-6.500.000-�صند�ت دين

��صتثم�ر�ت مت�حة للبيع :

800.00042.423.644-41.623.644ح�ض�ض ملكية 

�ضلف مقدمة لال�ضتثمار :

1.923.0781.923.078--�صلف مقدمة لال�صتثم�ر

550.000550.000--قر�ض

41.623.6446.500.0003.273.07851.396.722االجمايل

كما يف 31 دي�ضمرب 2010
امل�ضتوى الثالثامل�ضتوى الثاينامل�ضتوى االأول

اجمايل
القيمة العادلة

ريـال �ضعوديريـال �ضعوديريـال �ضعوديريـال �ضعودي

االأدوات املالية :

املحتفظ بها حتى تاريخ اال�ضتحقاق :

6.500.000-6.500.000-�صند�ت دين

ا�ضتثمارات متاحة للبيع :

800.00040.769.672-39.969.672ح�ص�ض ملكية

قرو�ض ودفعات مقدمة :

1.923.0781.923.078--دفع�ت مقدمة لال�صتثم�ر

500.000500.000--قر�ض

39.969.6726.500.0003.223.07849.692.750االجمايل

ليوجد �أية حتويالت �لى �و من �مل�صتوى �لث�لث خالل �ل�صنة . 
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إدارة المخاطر    -26
يحدد هذ� �لي�ص�ح �ملخ�طر �لرئي�صية �لتي تو�جهه� �لعم�ل وت�صف نهجن� يف �د�رة هذه �ملخ�طر .  كم� �نه يعطي حتليالت عن مدى �لت�أثر حول �لفرت��ص�ت �لرئي�صية حول 

�جلو�نب �لقت�ص�دية وغري �لقت�ص�دية �لتي ميكن �ن ت�صبب �لتقلب�ت يف �ير�د�تن� ومتطلب�ت ر�أ�ض �مل�ل . 

�أن�ص�أت �ل�صركة �ط�ر� لد�رة �ملخ�طر حلم�ية �ل�صركة من �لحد�ث �لتي تعوق �لهد�ف �مل�صتد�مة من �د�ئه� مب� يف ذلك �لخف�ق يف ��صتغالل �لفر�ض . 

ميكن ت�صنيف �ملخ�طر �لتي تو�جه �ل�صركة على �لنحو �لت�يل : 

�ملخ�طر �مل�لية وهي تغطي خم�طر �لئتم�ن وخم�طر �ل�صيولة وخم�طر ��صع�ر �لعمولت وخم�طر �لت�أمني و�د�رة ر�أ�ض �مل�ل. �
�لتغري�ت يف �صوقن�  � �لن�جت عن  �ملتعلقة بنموذج �عم�لن�  و�ل�صوق ف�صال عن �ملخ�طر  و�ملنتج�ت  �لتج�رية  و�لعالمة  �لعمالء  وت�صمل ق�ص�ي�  �ملخ�طر �ل�صرت�تيجية 

و�ملخ�طر �لن�جمة عن عملي�ت �لندم�ج و�ل�صتحو�ذ .
�ملخ�طر �لت�صغيلية �لن�جتة عن عدم كف�ية �و �خف�ق �لعملي�ت �لد�خلية �و من �لفر�د و�لنظ�م �و من �لحد�ث �خل�رجية وت�صمل �ملخ�طر �لت�صغيلية حم�ية �لعم�ل  �

وتقنية �ملعلوم�ت و�ل�صخ��ض و�لتقيد ب�لقو�نني و�لنظمة .

�ن �ط�ر �د�رة �ملخ�طر يوفر و�صيلة لتحديد �ملوجود�ت ويدير وير�قب ويقدم �لتق�رير ويخفف من جميع �نو�ع �ملخ�طر �لتي تو�جه �ل�صركة ويعطي �صورة و��صحة للتهديد�ت 
وح�لت عدم �لت�أكد و�لفر�ض �ل�ص�نحة . �ن �مل�صوؤولية عن �د�رة �ملخ�طر تقع على ك�فة �مل�صتوي�ت د�خل �ل�صركة مع �لهد�ف �ملتعلقة ب�ملخ�طر و�ملت�صمنة يف خطط قي��ض �لد�ء . 

تدرك �ل�صركة مدى �همية �حلف�ظ على �ط�ر �د�رة �ملخ�طر بكف�ءة وفع�لية ولهذ� فقد ��ص�صت �ل�صركة �ط�ر حمكوم و�لذي يحتوي على هذه �لعن��صر :

�صروط حمددة ب�ل�ص�رة للمجل�ض وجل�نه وم� يرتبط به� من جل�ن وجل�ن �لد�رة �لتنفيذية . �
هيكل تنظيمي و��صح لل�صركة مو�صح� فيه �ل�صلط�ت و�مل�صوؤولي�ت �ملفو�صة من جمل�ض �لد�رة للج�ن �ملجل�ض وللفريق �لتنفيذي و�لد�رة �لعلي� . �

المخاطر المالية

تتمثل �لأدو�ت �مل�لية �لرئي�صية لل�صركة يف �لذمم �ملدينة �لن��صئة عن عقود �لت�أمني و�إع�دة �لت�أمني و�لنقد وم� يف حكمه و�لدفع�ت �ملقدمة لالإ�صتثم�ر�ت . 

ل تقوم �ل�صركة ب�لدخول يف عملي�ت مل�صتق�ت �لأدو�ت �مل�لية . 

تتمثل �ملخ�طر �له�مة �لن��صئة عن �لأدو�ت �مل�لية لل�صركة يف خم�طر �أ�صع�ر �لعمولة وخم�طر �لعمالت �لأجنبية وخم�طر �لإئتم�ن وخم�طر �أ�صع�ر �ل�صوق وخم�طر �ل�صيولة . يقوم 
جمل�ض �لد�رة مبر�جعة وقبول �ل�صي��ص�ت �لالزمة لإد�رة كل من هذه �ملخ�طر �مللخ�صة �أدن�ه .
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إدارة المخاطر )تتمة(   -26

المخاطر المالية )تتمة(

مخاطر االئتمان

تتمثل خم�طر �لئتم�ن يف �خف�ق �أحد طريف �لأد�ة �مل�لية يف �لوف�ء ب�لتز�م�ته و�لت�صبب يف خ�ص�رة م�لية للطرف �لآخر . وب�لن�صبة جلميع فئ�ت �ملوجود�ت �مل�لية �لتي حتتفظ به� 
�ل�صركة ، ف�ن �حلد �لأق�صى لتعر�ض �ل�صركة ملخ�طر �لإئتم�ن يتمثل يف �لقيمة �لدفرتية لهذه �ملوجود�ت �مل�لية كم� هو مف�صح عنه� يف ق�ئمة �ملركز �مل�يل . 

ت�صعى �ل�صركة �لى �حلد من خم�طر �لئتم�ن �ملتعلقة ب�لوكالء و�لو�صط�ء بو�صع حد �ئتم�ن لكل وكيل وو�صيط ومبر�قبة �حل�ص�ب�ت �ملدينة �لق�ئمة . تتكون �أق�ص�ط �لت�أمني �ملدينة 
من عدد كبري من �لو�صط�ء / �لعمالء وب�صكل رئي�صي د�خل �ململكة �لعربية �ل�صعودية و�لتي ميثل فيه� �أكرب خم�صة و�صط�ء / عمالء 42٪ من �حل�ص�ب�ت �ملدينة كم� يف 31 دي�صمرب 

2011 ) يف ع�م 2010 : ٪50 ( .

تربم �ل�صركة عقود ت�أمني و�إع�دة ت�أمني فقط مع �أطر�ف �أخرى معرتف به� وذ�ت �صمعة �ئتم�نية جيدة . وتتم مر�قبة �حل�ص�ب�ت �ملدينة من عقود �لت�أمني و�إع�دة �لت�أمني ب�صكل 
م�صتمر لتقليل فر�صة تعر�ض �ل�صركة ملخ�طر �لديون �ملعدومة .

�إن �لر�صدة �لبنكية �خل��صة ب�ل�صركة حمتفظ به� لدى عدد من �لبنوك �لدولية و�ملحلية وفقً� للحدود �لتي ي�صعه� جمل�ض �لد�رة .

فئة  وتعترب   . لل�صركة لالطر�ف �لخرى  �لئتم�ين  للت�صنيف  وفقً�  �ملوجود�ت  بت�صنيف  �لئتم�ن وذلك  �ل�صركة ملخ�طر  تعر�ض  �ملتعلقة مبدى  �ملعلوم�ت  �لت�يل  يقدم �جلدول 
�ل�صتثم�ر مبث�بة �أعلى ت�صنيف �ئتم�ين ممكن ، وت�صنف �ملوجود�ت �لو�قعة خ�رج نط�ق فئة �ل�صتثم�ر على �نه� »فئة غري ��صتثم�رية« )مقبولة( �أو على �نه� »مت�أخرة �ل�صد�د 

ولكن غري منخف�صة �لقيمة« .

موجود�ت عملي�ت �لت�أمني كم� يف 31 دي�صمرب 2011 

غري متاأخرة ال�ضداد
وغري منخف�ضة القيمة

املجموع
الفئة

اال�ضتثمارية

الفئة
غري اال�ضتثمارية 

)مقبولة(

متاأخرة ال�ضداد
ولكن غري

منخف�ضة القيمة

ريـال �ضعوديريـال �ضعوديريـال �ضعوديريـال �ضعودي

12.495.44643.629.41356.124.859-ح�ص�ب�ت مدينة ن��صئة عن عقود ت�أمني 

1.135.052--1.135.052ح�ص�ب�ت مدينة ن��صئة عن عقود �إع�دة ت�أمني

74.893.102--74.893.102ح�صة معيدي �لت�أمني من �ملخ�طر �ل�ص�رية

21.728.617--21.728.617ح�صة معيدي �لت�أمني من �ملط�لب�ت حتت �لت�صوية

137.715.642-137.680.75834.884نقد وما يف حكمه 

111.964-111.964-�ير�د�ت فو�ئد م�صتحقة

235.437.52912.642.29443.629.413291.709.236
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المخاطر المالية )تتمة(

مخاطر االئتمان )تتمة(

موجود�ت عملي�ت �لت�أمني كم� يف 31 دي�صمرب 2010

غري متاأخرة ال�ضداد
وغري منخف�ضة القيمة

املجموع الفئة
اال�ضتثمارية

الفئة
غري اال�ضتثمارية 

)مقبولة(

متاأخرة ال�ضداد
ولكن غري

منخف�ضة القيمة

ريـال �ضعوديريـال �ضعوديريـال �ضعوديريـال �ضعودي

15.094.52136.154.26051.248.781-ح�ص�ب�ت مدينة ن��صئة عن عقود ت�أمني 

4.246.786--4.246.786ح�ص�ب�ت مدينة ن��صئة عن عقود �إع�دة ت�أمني

30.923.630--30.923.630ح�صة معيدي �لت�أمني من �ملخ�طر �ل�ص�رية

18.393.512--18.393.512ح�صة معيدي �لت�أمني من �ملط�لب�ت حتت �لت�صوية

86.240.115-86.208.12831.987نقد وما يف حكمه 

17.422-17.422-�ير�د�ت فو�ئد م�صتحقة

2.588.600--2.588.600مطلوب من م�ص�همني

142.360.65615.143.93036.154.260193.658.846

موجود�ت �مل�ص�همني كم� يف 31 دي�صمرب 2011

غري متاأخرة ال�ضداد
وغري منخف�ضة القيمة

املجموع الفئة
اال�ضتثمارية

الفئة
غري اال�ضتثمارية 

)مقبولة(

متاأخرة ال�ضداد
ولكن غري

منخف�ضة القيمة

ريـال �ضعوديريـال �ضعوديريـال �ضعوديريـال �ضعودي

20.000.000--20.000.000وديعة نظ�مية 

51.396.722--51.396.722موجود�ت م�لية �أخرى

40.000.000--40.000.000وديعة ق�صرية �لأجل 

757.940--757.940�ير�د�ت فو�ئد م�صتحقة 

26.272.575--26.272.575نقد وما يف حكمه

138.427.237--138.427.237
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إدارة المخاطر )تتمة(   -26

المخاطر المالية )تتمة(

مخاطر اإلتمان )تتمة(

موجود�ت �مل�ص�همني كم� يف 31 دي�صمرب 2010 

غري متاأخرة ال�ضداد
وغري منخف�ضة القيمة

املجموع الفئة
اال�ضتثمارية

الفئة
غري اال�ضتثمارية )مقبولة(

متاأخرة ال�ضداد
ولكن غري

منخف�ضة القيمة

ريـال �ضعوديريـال �ضعوديريـال �ضعوديريـال �ضعودي

20.000.000--20.000.000وديعة نظ�مية

49.692.750--49.692.750موجود�ت م�لية �أخرى

40.000.000--40.000.000وديعة ق�صرية �لأجل 

674.388--674.388�ير�د�ت م�صتحقة 

46.085.399--46.085.399نقد وما يف حكمه

156.452.537--156.452.537

مخاطر السيولة 

تتمثل خم�طر �ل�صيولة يف عدم قدرة �ل�صركة على �لوف�ء ب�إلتز�م�ته� �ملرتبطة بعقود �لت�أمني و�ملطلوب�ت �مل�لية عند ��صتحق�قه� .

تتم مر�قبة متطلب�ت �ل�صيولة على �أ�ص��ض �صهري ، وتعمل �لد�رة على �لت�أكد من وجود �لمو�ل �لنقدية �لك�فية ملو�جهة �أية �إلتز�م�ت ح�ل ن�صوئه� .

�لأعم�ل  �صي�ق  �لإلتزم�ت )يف  �ن  كم�  ��صهر،  �صتة  تتج�وز  ل  لفرت�ت  �مل�يل متتد  �ملركز  ق�ئمة  ت�ريخ  �ل�صركة كم� يف  به�  �لتي حتتفظ  للود�ئع  �لأ�صلية  �لإ�صتحق�ق  تو�ريخ  �إن 
�لعتي�دي( يف نه�ية �لفرتة هي غري جوهرية .

�ن جميع �ملطلوب�ت �مل�لية متفق على �صد�ده� خالل فرتة �صنة ولتخ�صع لأي عمولت م�لية حمددة .
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يو�صح �جلدول �لت�يل حتليل �ملوجود�ت و�ملطلوب�ت �مل�لية ح�صب �ملوعد �ملتوقع ل�صرتد�ده� �و ت�صويته� .

كم� يف 31 دي�صمرب 2011

املوجودات املالية لعمليات التاأمني
املجموعاكرث من 12 �ضهرااقل من 12 �ضهرا

ريـال �ضعوديريـال �ضعوديريـال �ضعودي

57.259.911-57.259.911�ق�ص�ط ت�أمني مدينة

96.621.719-96.621.719موجود�ت عقود �إع�دة ت�أمني

111.964-111.964�ير�د�ت فو�ئد م�صتحقة

137.715.642-137.715.642نقد وما يف حكمه

291.709.236-291.709.236اجمايل املوجودات املالية لعمليات التاأمني

�ملطلوب�ت �مل�لية لعملي�ت �لت�أمني

67.465.291-67.465.291ذمم معيدي ت�أمني د�ئنة

8.175.280-8.175.280م�ص�ريف م�صتحقة �لدفع ومطلوب�ت �أخرى

214.122.058-214.122.058مطلوب�ت عقود ت�أمني

289.762.629-289.762.629اجمايل املطلوبات املالية لعمليات التاأمني

كم� يف 31 دي�صمرب 2010

املوجودات املالية لعمليات التاأمني
املجموعاكرث من 12 �ضهرااقل من 12 �ضهرا

ريـال �ضعوديريـال �ضعوديريـال �ضعودي

55.495.567-55.495.567�ق�ص�ط ت�أمني مدينة

62.862.673-62.862.673موجود�ت عقود �إع�دة ت�أمني

17.422-17.422�ير�د�ت فو�ئد م�صتحقة

86.240.115-86.240.115نقد وما يف حكمه

204.615.777-204.615.777اجمايل املوجودات املالية لعمليات التاأمني
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املطلوبات املالية لعمليات التاأمني
املجموعاكرث من 12 �ضهرااقل من 12 �ضهرا

ريـال �ضعوديريـال �ضعوديريـال �ضعودي

34.720.425-34.720.425ذمم معيدي ت�أمني د�ئنة

7.409.023-7.409.023م�ص�ريف م�صتحقة ومطلوب�ت �أخرى

169.239.341-169.239.341مطلوب�ت عقود ت�أمني

211.368.789-211.368.789اجمايل املطلوبات املالية لعمليات التاأمني

كم� يف 31 دي�صمرب 2011

املوجودات املالية للم�ضاهمني
املجموعاكرث من 12 �ضهرااقل من 12 �ضهرا

ريـال �ضعوديريـال �ضعوديريـال �ضعودي

20.000.00020.000.000-وديعة نظ�مية

757.940-757.940�ير�د�ت ف�ئدة م�صتحقة 

40.000.000-40.000.000ود�ئع ق�صرية �لأجل

26.272.575-26.272.575نقد وما يف حكمه

44.896.7226.500.00051.396.722موجود�ت م�لية �أخرى

111.927.23726.500.000138.427.237اجمايل املوجودات املالية للم�ضاهمني

�ملطلوب�ت �مل�لية للم�ص�همني

838.903-838.903م�ص�ريف م�صتحقة �لدفع ومطلوب�ت �أخرى

838.903-838.903اجمايل املطلوبات املالية للم�ضاهمني
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كم� يف 31 دي�صمرب 2010

املوجودات املالية للم�ضاهمني
املجموعاكرث من 12 �ضهرااقل من 12 �ضهرا

ريـال �ضعوديريـال �ضعوديريـال �ضعودي

20.000.00020.000.000-وديعة نظ�مية

674.388-674.388�ير�د�ت فو�ئد م�صتحقة

40.000.000-40.000.000وديعة ق�صرية �لأجل

46.085.399-46.085.399نقد وما يف حكمه

43.192.7506.500.00049.692.750موجود�ت م�لية �أخرى

129.952.53726.500.000156.452.537اجمايل املوجودات املالية للم�ضاهمني

�ملطلوب�ت �مل�لية للم�ص�همني

783.423-783.423م�ص�ريف م�صتحقة ومطلوب�ت �أخرى

783.423-783.423اجمايل املطلوبات املالية للم�ضاهمني

مخاطر أسعار السوق 

تتمثل خم�طر �أ�صع�ر �ل�صوق يف �لتقلب�ت �لتي تطر�أ على قيمة �لأد�ة �مل�لية نتيجة للتغري�ت يف �أ�صع�ر �ل�صوق فيم� لو ك�نت هذه �لتغري�ت تعود لعو�مل حمددة لالور�ق �مل�لية 
مبفرده� �أو �جلهة �لتى ��صدرته� �أو عو�مل توؤثر على جميع �لأور�ق �مل�لية �ملتد�ولة يف �ل�صوق . 

تعمل �ل�صركة على �حلد من خم�طر �ل�صوق ب�لحتف�ظ مبحفظة متنوعة ومبر�قبة �لتطور�ت يف �صوق �لأور�ق �مل�لية . ول يوجد لدى �ل�صركة �أي خم�طر �صوق ه�مة .

مخاطر أسعار العمولة

تن�ص�أ خم�طر �أ�صع�ر �لعمولة من �مك�نية ت�أثري �لتغري�ت يف �أ�صع�ر �لعمولة على �لربحية �مل�صتقبلية �أو �لقيم �لع�دلة لالأدو�ت �مل�لية . وتتعر�ض �ل�صركة ملخ�طر �أ�صع�ر �لعمولة على 
بع�ض من ح�ص�ب�ته� لدى �لبنوك و�لنقد . وتعمل �ل�صركة على �حلد من خم�طر �أ�صع�ر �لعمولة مبر�قبة �لتغري�ت يف �أ�صع�ر �لعمولة للعمالت �مل�صجل به� �لنقد و�ل�صتثم�ر�ت .  

ك�ن �صعر �لعمولة �لفعلي يف نه�ية �ل�صنة 0.83 ٪ )2010 :  0.77 ٪( . 
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�إن ت�ريخ �ل�صتحق�ق جلميع �لأدو�ت �مل�لية �لتي حتمل عمولة يكون �أقل من �صنة و�حدة كم� يف نه�ية �ل�صنة فيم� عد� �ل�صتثم�ر يف �ل�صند�ت �ملحتفظ به� لت�ريخ �ل�صتحق�ق . 

�ن �لأثر على ق�ئمة عملي�ت �مل�ص�همني ميثل �لأثر �لتقريبي للتغري�ت �ملفرت�صة يف �أ�صع�ر �لعمولة على خ�ص�رة �ل�صركة لل�صنة على �أ�ص��ض �ملوجود�ت �مل�لية ذ�ت �ل�صعر �لع�ئم 
و�ملحتفظ به� كم� يف 31 دي�صمرب 2011 .

�ن �لأثر على ق�ئمة عملي�ت �مل�ص�همني من �لنقـ�ض يف �صعر �لعمولة لع�صر نق�ط �أ�ص��صية )تغري�ت معقولة ممكنة( ، مع ثب�ت ك�فة �ملتغري�ت �لأخرى ، �صوف يكون له �أثر يف 
تخفي�ض �لرب�ح بو�قع 0.14 مليون ريـ�ل �صعودي )2010 : زي�دة يف �خل�ص�رة بو�قع 0.15 مليون ريـ�ل �صعودي( .

مخاطر العمالت االجنبية

تتمــثل خم�طر �لعمالت �لأجنبية يف �لتقلب�ت �لتي تطر�أ على قيمة �لأدو�ت �مل�لية نتيجة للتغري�ت يف �أ�صع�ر �صرف �لعمالت �لأجنبية . 

�لعمالت  لتعر�صه� ملخ�طر  ب�لتحوط  �ل�صركة  ، ل تقوم  وب�لت�يل  �لأجنبي  �ل�صرف  �أ�صع�ر  �لتقلب�ت يف  لوقوع خ�ص�ئر ه�مة ن�جتة عن  �نه يوجد خم�طر متدنية  �لإد�رة  تعتقد 
�لجنبية .

مخاطر التأمين

تتمثل خم�طر �لت�أمني يف �أن تتعدى �ملط�لب�ت �لفعلية �مل�صتحقة �لدفع �لى ح�ملي بو�ل�ض �لت�أمني و�ملتعلقة ب�لأحد�ث �ملوؤمن عليه� ، �لقيمة �لدفرتية ملطلوب�ت �لت�أمني . وقد يحدث 
ذلك لكون تكر�ر �ملط�لب�ت �و مب�لغه� �أكرث مم� هو متوقع .

تن�ص�أ خم�طر �لت�أمني يف �ل�صركة عن :

�لتقلب�ت يف تكر�ر وحجم وتوقيت �ملط�لب�ت وت�صويته� ن�صبة مل� هو متوقع .  �
ت�صعرية خم�طر �لت�أمني ب�صكل غري دقيق �و �لكتت�ب غري �ملالئم عند �لكتت�ب . �
عدم كف�ية تغطية �ع�دة �لت�أمني . �
عدم كف�ية �لحتي�طي�ت . �

وتقوم �ل�صركة ب�لكتت�ب فقط يف عقود ق�صرية �لجل مثل �ل�صي�ر�ت و�ملخ�طر �لطبية و�ملمتلك�ت و�خرى تت�صمن �ملخ�طر �لهند�صية وتغطية �حلو�دث �لع�مة و�حلريق و�حلو�دث 
وخم�طر �ل�صحن �لبحري . �ن ��صرت�تيجية �ل�صركة �ملتعلقة ب�لكتت�ب وقبول �ملخ�طر متفق عليه� من جمل�ض �لد�رة من خالل �صي��ص�ت و��ص�ض حمددة . تد�ر �عم�ل �لت�أمني 

لل�صركة وت�صعر على م�صتوى �ملركز �لرئي�صي لل�صركة .
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�لرتكيز على مطلوب�ت عقود �لت�أمني ح�صب نوع �لعقد :

ال�ضايفح�ضة معيدي التاأمنياالجمايل

ريـال �ضعوديريـال �ضعوديريـال �ضعودي

كما يف 31 دي�ضمرب 2011

40.086.927)34.802.451(74.889.378طبي

49.160.632)359.046(49.519.678�صي�ر�ت

2.184.618)15.362.849(17.547.467ممتلك�ت

21.207.427)46.097.373(67.304.800اخرى

112.639.604)96.621.719(209.261.323املجموع

ال�ضايفح�ضة معيدي التاأمنياالجمايل

ريـال �ضعوديريـال �ضعوديريـال �ضعودي

كما يف 31 دي�ضمرب 2010

13.176.960)8.724.696(21.901.656طبي

81.729.063)344.582(82.073.645�صي�ر�ت

3.344.092)15.116.516(18.460.608ممتلك�ت

14.936.655)25.131.348(40.068.003اخرى

113.186.770)49.317.142(162.503.912املجموع

إدارة مخاطر التأمين

يتم ت�صجيل خم�طر �لت�أمني �له�مة من خالل �ط�ر �د�رة �ملخ�طر يف �ل�صركة . تقوم �ل�صركة ب�صورة ربع �صنوية مبر�جعة جلميع خم�طر �لت�أمني �لتي ميكن �ن تتعر�ض �ليه� يف 
جميع خطوط �عم�له� و�لتى تكون خمرج�ته� هي مدخالت ��ص��صية على تقييم ر�أ�ض �مل�ل �ملبني على �ملخ�طرة . 

يقوم �لفريق �لتنفيذي مبر�قبة وتطوير �د�رة خم�طر �عم�ل �لت�أمني ويقوم بتقييم �لتعر�ض للمخ�طر �لكلية وكذلك هو م�صوؤول عن تطوير وتطبيق ومر�جعة �صي��ص�ت �ل�صركة 
حول �لكتت�ب ، �ملط�لب�ت ، �ع�دة �لت�أمني و�لحتي�طي�ت �لتي تعمل �صمن �ط�ر �د�رة �ملخ�طر يف �ل�صركة . 
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احتياطات مطالبات التأمين

�لت�أمني . ير�قب �لفريق �لتنفيذي  �لت�أمني وفق� ل�صي��ص�ت �حتي�طي�ت  �ن �حتي�طي�ت �ملط�لب�ت �لكتو�رية تتم من قبل �خلبري �لكتو�ري �لد�خلي يف خمتلف خطوط �عم�ل 
ويح�فظ على �صي��صة �حتي�طي �لت�أمني ويقوم مبر�جع�ت ربع �صنوية لحتي�طي مط�لب�ت �لت�أمني لل�صركة ومدى كف�يته� . تت�صمن �ملر�جعة مر�جع�ت �لنظر�ء من �ل�صتنت�ج�ت 
به� خرب�ء  يقوم  بعمل مر�جع�ت دورية خ�رجية  �ي�ص�  �ل�صركة  وتقوم    ، �لد�خلي  �لكتو�ري  للت�أكيد على مدى معقولية مر�جعة �خلبري  �مل�صتقل   �لتحليل  �خل��صة ف�صال عن 

�كتو�ريون حمليون .

تكرار وحجم المطلبات

قد يت�أثر تكر�ر وحجم �ملط�لب�ت ب�لعديد من �لعو�مل ،  تقوم �ل�صركة ب�صكل رئي�صي ب�لكتت�ب لت�أمني �ملركب�ت و�ل�صحة و�خرى و�لتى تت�صمن خم�طر �ل�صحن �لبحري و�لهند�صة 
و�حلريق و�حلو�دث �لع�مة ،  حيث يتم �عتب�ره� كعقود ت�أمني ق�صرية �لجل حيث �ن �ملطلبــــ�ت يتم �لبالغ عنه� وت�صويته� ع�دة خالل �صنة و�حدة من وقع �حلدث �ملوؤمن عليه 

مم� ي�ص�عد على تقلي�ض خم�طر �لت�أمني .

استراتيجية إعادة التأمين

من �أجل  تقليل �لتعر�ض للمخ�طر �مل�لية �لن��صئة عن �ملط�لب�ت �ل�صخمة ، تقوم �ل�صركة ، يف �ل�صي�ق �لع�دي لالأعم�ل ، ب�إبر�م عقود مع جه�ت �أخرى لأغر��ض �إع�دة �لت�أمني . 
وتوفر �تف�قي�ت �إع�دة �لت�أمني هذه تنوع �أكرب يف خم�طر �لأعم�ل وت�صمح لالإد�رة ب�لتحكم يف �خل�ص�ئر �ملحتملة �لن�جمة عن �ملخ�طر �لكربى ،  توؤمن �إمك�نية منو �إ�ص�يف.  يتم 

جزء كبري من عملي�ت �إع�دة �لت�أمني مبوجب �تف�قي�ت و�إع�دة ت�أمني ف�ئ�ض �خل�ص�رة.

تتم مر�جعة م�صرتي�ت �ع�دة �لت�أمني �له�مة �صنوي� من قبل فريق �لتنفيذيني للتحقق من �ن م�صتوى �حلم�ية �لتي يجري �صر�وؤه� تعك�ض �أي تطور�ت يف تعر�ض �ل�صركة للمخ�طر 
وقبول �لخط�ر . يجب �ن تكون م�صرتي�ت �ع�دة �لت�أمني وفق� لال�صرت�تيجية �ملدرجة يف �صركتن� يف دليل �ع�دة �لت�أمني و�لتي متت �ملو�فقة عليه� من قبل جمل�ض �لد�رة .

من �أجل �لتقليل من �لتعر�ض للخ�ص�ئر �له�مة نتيجة �إفال�ض معيدي �لت�أمني ، تقوم �ل�صركة بتقدير �لو�صع �مل�يل ملعيدي �لت�أمني . وتتع�مل �ل�صركة فقط مع معيدي ت�أمني تتحقق 
لديهم متطلب�ت �لم�ن �ملحددة من قبل �ل�صركة وتتع�مل مع معيدي ت�أمني مو�فق عليهم من قبل جمل�ض �لد�رة . وتقوم �ل�صركة ح�ليً� وب�صكل رئي�صي ب�إع�دة �لت�أمني لدى جمموعة 

. )Hanover RE( معيدي �لت�مني �لت�بعني له�نوفر ّ�ر �إي

ميثل �أكبـر خم�صـة معيـدي ت�أمني 76 ٪ من �حلد �لأق�صى للتعر�ض ملخ�طر �لإئتم�ن كم� يف 31 دي�صمرب 2011 )66 ٪ ع�م 2010(.

التأمين الطبي 

يتم �ن�ص�ء �لت�أمني �لطبي لتعوي�ض ح�ملي �لعقود عن �مل�ص�ريف �ملتكبدة يف عالج مر�ض �و �إ�ص�بة . 

ب�لن�صبة للت�أمني �لطبي ، ف�إن �ملخ�طر �لرئي�صية تتمثل يف تك�ليف �لأمر��ض و�لرع�ية �ل�صحية ذ�ت �لعالقة . يقدم �لت�أمني �لطبي بوجه ع�م �لى عمالء �ل�صرك�ت ذ�ت �لعدد 
�لكبري ليتم تغطيتهم مبوجب بو�ل�ض �لت�أمني . 
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السيارات 

يتم �ن�ص�ء ت�أمني �ل�صي�ر�ت لتعوي�ض �أ�صح�ب �لعقود عن �لأ�صر�ر �لتي حلقت مبركب�تهم �أو �للتز�م�ت �لى �جله�ت �لأخرى �لن�جتة عن �حلو�دث . ميكن لأ�صح�ب �لعقود �أي�صً� 
�حل�صول على تعوي�ض عن حريق �و �صرقة  مركب�تهم .

تتمثل �ملخ�طر �لرئي�صية لعقود ت�مني �ملحرك�ت يف �ملط�لب�ت مق�بل �لوف�ة و�لأ�صر�ر �جل�صدية و��صتبد�ل �أو �صي�نة �ملركب�ت . وترتبط جميع عقود ت�مني �ملحرك�ت ب�صكل جوهري 
بعمالء �ل�صرك�ت . ولدى �ل�صركة تغطية �إع�دة �لت�أمني للحد من �خل�ص�ئر لأي مط�لب فردية ت�صل �إلى 1 مليون ريـ�ل �صعودي .

يعترب م�صتوى �لتعوي�ص�ت لدى �ملح�كم فيم� يتعلق بتعوي�ص�ت �لوف�ة و�لأطر�ف �مل�ص�بة ب�لأذى وتك�ليف ��صتبد�ل و�إ�صالح �ل�صي�ر�ت من �أهم �لعو�مل �لتي توؤثر على م�صتوى 
�ملط�لب�ت .

الممتلكات

يتم �إن�ص�ء ت�أمني �ملمتلك�ت لتعوي�ض �أ�صح�ب �لعقود عن �ل�صرر �لذي يلحق ب�ملمتلك�ت �أو عن قيمة �ملمتلك�ت �ل�ص�ئعة . ميكن لأ�صح�ب �لعقود �حل�صول �أي�صً� على تعوي�ض عن 
خ�ص�رة �لأرب�ح �لن�جتة عن عدم �لقدرة على ��صتخد�م �ملمتلك�ت �ملوؤمن عليه� . 

يعترب �حلريق و�إع�قة �لعمل من �أهم خم�طر عقود ت�أمني �ملمتلك�ت . ولدى �ل�صركة �صي��ص�ت ت�أمني على �ملمتلك�ت �لتي حتتوي على �جهزة ��صت�صع�ر �حلريق فقط . 

يتم �كتت�ب هذه �لعقود ب�لرجوع �لى قيمة ��صتبد�ل �لعق�ر�ت و�ملحتوي�ت �لتي مت ت�أمينه�. تعترب تكلفة �إع�دة بن�ء �ملمتلك�ت و �حل�صول على حمتوي�ت �ل�صتبد�ل و�لوقت �مل�صتغرق 
للبدء ب�لعملي�ت و�لذي يوؤدي �إلى �ع�قة �لعمل من �أهم �لعو�مل �لتي توؤثر على م�صتـوى �ملطـ�لب�ت . ولـدى �ل�صركة تغطية �إع�دة ت�أمني عن مثل هذ� �ل�صرر للحد من �خل�ص�ئر لأي 

مط�لب فردية ت�صل �لى 2 مليون ريـ�ل �صعودي . 

الحوادث العامة

يتكون �لت�أمني �صد �حلو�دث �لع�مة ب�صكل مبدئي من �ملخ�طر �لتي يتم �تخ�ذه� جت�ه �لأمو�ل و�لأم�نة وتعوي�ص�ت �لعم�ل و�لتز�م�ت ع�مة و�ملخ�طر �لهند�صية وغريه� . ويتم 
�ن�ص�ء �لت�أمني �صد �لأ�صر�ر لتعوي�ض ح�ملي �لعقود عن �لأ�صر�ر �لتي حلقت بهم �أو ب�لآخرين و�لن�جتة عن �حلو�دث و�ل�صرقة وغريه� .  وترتبط جميع عقود �لأ�صر�ر ب�صكل 

جوهري بعمالء �ل�صرك�ت .  لدى �ل�صركة تغطية �إع�دة ت�أمني للحد من خ�ص�ئر �أي مط�لب فردية ت�صل �إلى 1 مليون ريـ�ل �صعودي .
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الشحن البحري

يتم �ن�ص�ء ت�أمني �ملالحة لتعوي�ض �أ�صح�ب �لعقود عن �ل�صرر و�للتز�م �لن�جت من خالل �خل�ص�رة �و �ل�صرر �و حو�دث �ملالحة �لبحرية �مل�صببة خل�ص�رة كلية �أو جزئية للب�ص�ئع .  

تتمثل �ملخ�طر �لرئي�صية لت�أمني �ملالحة يف �خل�ص�رة و�ل�صرر �و حو�دث �ملالحة �مل�صببة خل�ص�رة كلية �أو جزئية للب�ص�ئع. 

�ن ��صرت�تيجية �لت�أمني �خل��صة بفئة �أعم�ل �لت�أمني �ملالحية ت�صمن تنوع �ل�صي��ص�ت ب�صكل جيد ح�صب �صروط م�ص�ر�ت �ل�صفن و�ل�صحن �ملغط�ة . لدى �ل�صركة تغطية �إع�دة ت�أمني 
للحد من خ�ص�ئر �أي مط�لب فردية ت�صل �لى 2 مليون ريـ�ل �صعودي .

ادارة رأس المال

�ن �لغر�ض �لرئي�صي لإد�رة ر�أ�صم�ل �ل�صركة هو �صم�ن �حلف�ظ على معدلت ر�أ�صم�لية جيدة لكي تدعم �أعم�له� وترفع قيمة �مل�ص�همني . 

تدير �ل�صركة هيكل ر�أ�ض �مل�ل وجتري تعديالته� عليه يف �صوء �لتغري�ت يف ظروف �لعمل . مل يتم �جر�ء �أية تغيري�ت يف �لأهد�ف �أو �ل�صي��ص�ت �أو �لعملي�ت خالل �ل�صنة . تت�ألف 
حقوق �مل�ص�همني من ر�أ�ض �مل�ل و�خل�ص�ئر �ملرت�كمة .

المخاطر االستراتيجية

نحن نتعر�ض لعدة خم�طر ��صرت�تيجية وب�لت�يل حتت�ج ��صرت�تيجي�تن� �لى دعم روؤيتن� و�غر��صن� و�هد�فن� و�ل�صتج�به �لى �لبيئة �لد�خليـة و�خل�رجية مثل �لتغري�ت �لنظ�مية 
ويف ��صلوب �ملن�ف�صة و�صلوك �لعمالء و�لتغري�ت �لنظ�مية وفر�ض �لندم�ج و�ل�صتحو�ذ . يتم ��صتيع�ب �ملخ�طر �ل�صرت�تيجية من خالل مر�جعة �ل�صرت�تيجي�ت وعملية �لتخطيط 

.  يقيم �لتطوير من خالل عملي�ت �د�رة �لد�ء ب�صكل ربع �صنوي وذلك من جميع جو�نب وك�فة �عتب�ر�ت �ملخ�طر . 

نر�قب عن كثب �لتطور�ت �لنظ�مية و�لق�نونية و�مل�لية وكذلك نتع�مل ب�صكل ن�صط مع �لطر�ف �خل�رجية لتق��صم خرب�تن� يف دعم �ل�صتج�بة للمخ�طر �لن��صئة وملق�بلة �لتحدي 
لهذه �ملخ�طر �لتي ميكن �ن تلحق �لذى ب�عم�لن� وب�ل�صن�عة ككل .

المخاطر التشغيلية

�ن �ملخ�طر �لت�صغيلية هي خم�طر �خل�ص�رة �لن��صئة من عدم كف�ية �و ف�صل �لعملي�ت �لد�خلية �و �لفر�د و�لنظمة �و من �لحد�ث �خل�رجية .  �ن �ملخ�طر �لت�صغيلية ت�صمل حم�ية 
�لعم�ل وتقنية �ملعلوم�ت و�ل�صخ��ض و�ملخ�طر �لق�نونية و�لتنظيمية .
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إدارة المخاطر التشغيلية

نحن نقوم بعدد كبري من �ملع�مالت عرب خطوط متنوعة من منتج�ت �لعم�ل وهي تعتمد �عتم�د� كبري� على �لد�ء �ل�صليم لتكنولوجي� �ملعلوم�ت و�نظمة �لت�ص�لت . نحن نعتمد 
جزئي� على �د�ء �لعملي�ت �لت�صغيلية يف �صركتن� للم�ص�در �خل�رجية مت�صمنة وظ�ئف معينة وخدمة تقنية �ملعلوم�ت .  هن�لك مو�رد ه�مة قد مت و�صعه� للحف�ظ على كف�ءة 

وفع�لية �لعملي�ت �صمن �ط�ر م�صوؤولية �ل�صركة و�ل�صي��ص�ت و�ملب�دئ و�لقو�عد �لخالقية .

�ن �عم�لن� هي �مل�صوؤولة ��ص��ص� عن حتديد و�إد�رة �ملخ�طر �لت�صغيلية وفق� للحد �لدنى ملع�يري �لرق�بة �ملن�صو�ض عليه� يف �صي��صتن� .  يتم تقييم كل �ملخ�طر �لت�صغيلية من خالل 
�لنظر يف �لث�ر �ملحتملة و�حتم�ل وقوع �حلدث ،  وتعترب تقييم�ت �لثر مق�بلة للمع�يري �مل�لية و�لت�صغيلية ولل�صمعة .

يجب �ن تكون جمموع�ت �د�رة �لعم�ل ر��صية لن كل �ملخ�طر �له�مة �لتي تقع خ�رج حدود قبولن� للمخ�طر �و مت جتنبه� وفر�ض رق�بة عليه� مب�صتوى من��صب .  �ن �أي خم�طر 
مب�صتوى ت�أثري ع�ل وكبري متت مر�قبته مركزي� على ��ص��ض منتظم .

ي�صرف �لفريق �لتنفيذي لل�صركة على كل �ملخ�طر �لت�صغيلية �لتي ميكن �ن تتعر�ض له� �ل�صركة ويرفع تق�ريره �لى جمل�ض �لد�رة ،  ويعد �لتو�صي�ت �خل��صة بقبول �ملخ�طر �لتي 
من �ملمكن �ن تعمل من خالله� �ل�صركة فيم� يتعلق ب�ملخ�طر �لت�صغيلية ويقيم وير�قب كل م� تتعر�ض له من �ملخ�طر�لت�صغيلية ويعمل على حتديد �لرتكيز�ت للمخ�طر �لت�صغيلية 
وعلى وجه �خل�صو�ض يعمل على �لتحقق من �ن �خلطط �لتى تهدف لتقليل �ملخ�طر مطبقة .  يركز �لفريق �لتنفيذي على جم�لت حمددة من �ملخ�طر �ل�صرت�تيجية و�لت�صغيلية 

مب� يف ذلك �لعمالء وحم�ية �لعم�ل وتقنية �ملعلوم�ت و�لتقيد ب�لنظمة و�لقو�نني .

مخاطرالمتطلبات النظامية

تخ�صع عملي�ت �ل�صركة للمتطلب�ت �لنظ�مية �ملحلية يف �ط�ر �ل�صلطة �لق�ص�ئية �لتي ت�أ�ص�صت �ل�صركة يف ظله� . �إن هذه �لأنظمة  ل تتطلب �حل�صول على �ملو�فق�ت  ومر�قبة 
�لن�ص�ط�ت فح�صب ، بل وتفر�ض بع�ض �ملتطلب�ت �ل�ص�رمة لتقليل خم�طر �لعجز و�لفال�ض من قبل �صرك�ت �لت�أمني ولتمكينه� من �لوف�ء ب�لتز�م�ته� غري �ملتوقعة عند ن�صوئه� .

تقوم �د�رة �ل�صركة وم�صوؤول �للتز�م ب�لتحقق من �للتز�م مبتطب�ت �لنظمة ويف �لوقت �ملن��صب يب�در بتحديث �لتغري�ت �لتى تطر�أ يف �لنظمة و�للو�ئح وبهذ� ميكن لل�صركة �ن 
تظل ملتزمة يف ظل �لتغيري�ت على �لنظمة و�للو�ئح .
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ربح ) خسارة ( السهم   -27
يتم �حت�ص�ب ربح ) خ�ص�رة ( �ل�صهم من عملي�ت �مل�ص�همني بتق�صيم �ص�يف ربح ) خ�ص�رة ( �ل�صنة على �ملتو�صط �ملرجح لعدد �ل�صهم �لع�دية �لق�ئمة خالل �ل�صنة .

يتم �حت�ص�ب ربح ) خ�ص�رة ( �ل�صهم من عملي�ت �مل�ص�همني �ل�ص�ملة بتق�صيم �جم�يل �لربح ) �خل�ص�رة ( �ل�ص�ملة لل�صنة على �ملتو�صط �ملرجح لعدد �لأ�صهم �لع�دية �لق�ئمة 
خالل �ل�صنة .

28- االلتزامات المحتملة
خالل ع�م 2010 ، ق�م �حد �صرك�ء �حدى �ل�صرك�ت �ل�صقيقة برفع دعوى ق�ص�ئية على �ل�صركة و3 �صرك�ء يف �صرك�ت �صقيقة �خرى مط�لب� مببلغ 40 مليون ريـ�ل �صعودي مق�بل 
ح�صته من �ل�صهرة نتيجة لت�صفية �عم�ل �لت�أمني وت�أ�صي�ض �صركة جديدة . تعتقد �د�رة �ل�صركة �ن �لنتيجة �لنه�ئية لهذه �لدعوى لي�صت يف �ص�لح �ملدعي حيث �نه لي�ض هن�ك �أي 

��ص��ض ق�نوين له� وب�لت�يل مل يتم جتنيب �أي خم�ص�ض له� .

خالل �لع�م ، ق�م �حد وكالء �ل�صركة برفع دعوى ق�ص�ئية على �ل�صركة مط�لب� مببلغ 74.7 مليون ريـ�ل �صعودي مق�بل �ل�صر�ر �لن�جتة عن عدم �للتز�م ب�صروط �لعقد .  تعتقد 
�د�رة �ل�صركة �ن �لنتيجة �لنه�ئية لهذه �لدعوى لي�صت يف �ص�لح �ملدعي حيث �نه لي�ض هن�ك �أي ��ص��ض ق�نوين له� وب�لت�يل مل يتم جتنيب �أي خم�ص�ض له� .

29- اعتماد القوائم المالية
مت �عتم�د �لقو�ئم �مل�لية من قبل جمل�ض �لإد�رة بت�ريخ 22 ربيع �لول 1433هـ �ملو�فق 14 فرب�ير 2012 م .
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 (Ω2015/05/17 ≥aGƒŸG) `g1436/07/28 óMC’G Ωƒj øe :á«fÉãdG ÜÉààc’G á∏Môe

(Ω2015/05/19 ≥aGƒŸG) `g1436/08/01 AÉKÓãdG Ωƒj ≈dEG            

 ácô°T »g ( zA’h{ hCG  zácô°ûdG{ `H  ó©H Éª«a É¡«dEG  QÉ°ûjh) (zA’h{) ÊhÉ©àdG ÚeCÉà∏d IóëàŸG ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG
 QGôbh (Ω2006/10/11 ≥aGƒŸG) `g1427/09/18 ïjQÉJ (60/Ω) ºbQ »µ∏ŸG Ωƒ°SôŸG ÖLƒÃ áeÉY áªgÉ°ùe
 áµ∏ªŸG- ÈÿG áæjóe ‘ á∏é°ùe ,(Ω2006/10/09 ≥aGƒŸG) `g1427/09/16 ïjQÉJh 233 ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏›
 ,(Ω2007/07/04  ≥aGƒŸG)  ```̀g1428/06/19  ïjQÉJh  2051034982  ºbQ  …QÉ`̀Œ  πé°ùH  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG
 ¿ƒ«∏e  øjô°ûY   ≈`̀dEG  º°ù≤e  ,…Oƒ©°S  ∫ÉjQ  (200^000^000)  ¿ƒ«∏e  »àFÉe  ‹É◊G  ácô°ûdG  ∫Ée  ¢`̀SCGQ  ≠∏Ñjh
  ≈dEG QÉ°ûjh) óMGƒdG º¡°ù∏d (10) ä’ÉjQ Iô°ûY ÉgQób á«ª°SG áª«≤H (zº¡°SC’G{) kÉjOÉY kÉª¡°S (20^000^000)

 .πeÉµdÉH áYƒaóe É¡©«ªLh (zá«dÉM º¡°SCG{ É¡©«ªL ≈dEGh z‹ÉM º¡°S{ `H É¡æe πc

 IOÉjõH (Ω2014/04/30 ≥aGƒŸG) `g1435/07/01 ïjQÉàH ó≤©æŸG ¬YÉªàLG ‘ ácô°ûdG IQGOEG ¢ù∏› ≈°UhCG óbh
 (400^000^000)  ¿ƒ«∏e  áFÉª©HQCG  ≈dEG  …Oƒ©°S  ∫ÉjQ  (200^000^000)  ¿ƒ«∏e  »àFÉe  øe  ácô°ûdG  ∫Ée  ¢SCGQ
 ≥aGƒŸG) ``̀g1436/04/02 ïjQÉàH ¬fCG  Éªc .áeRÓdG á«eÉ¶ædG äÉ≤aGƒŸG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ó©H ∂dPh …Oƒ©°S ∫ÉjQ
 Ú©HQCG  ≠∏ÑÃ  QGó`̀°`̀UE’G  IhÓ`̀Y  áª«b  ójóëàH  »°Uƒj  kGQGô``̀b  ácô°ûdG  IQGOEG  ¢ù∏›  Qó`̀°`̀UCG  (Ω2015/01/22
 ¿ƒ«∏e  ¿ƒ©HQCGh  ¿ÉàFÉe  ≠∏Ñe  ácô°û∏d  ájƒdhC’G  ¥ƒ≤M  º¡°SCG  áª«b  ¿ƒµàd  …Oƒ©°S  ∫ÉjQ  (40^000^000)  ¿ƒ«∏e
 ```g1436/07/08  ÚæKC’G  ïjQÉàH  ájOÉ©dG  ÒZ  áeÉ©dG  á«©ª÷G  â≤aGh  óbh  .…Oƒ©°S  ∫ÉjQ  (240^000^000)

 .ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ IOÉjõH IQGOE’G ¢ù∏› á«°UƒJ ≈∏Y (Ω2015/04/27 ≥aGƒŸG)

 …OÉY ójóL º¡°S (20^000^000) ¿ƒ«∏e øjô°ûY ìôW ‘ (zÜÉààc’G{) ájƒdhC’G ¥ƒ≤M º¡°SCG ‘ ÜÉààc’G πãªàj
 óMGƒdG  º¡°ù∏d  …Oƒ©°S ∫ÉjQ (12) ô°ûY ÉæKG  ≠∏Ñj  ìôW ô©°ùH  (zIójó÷G º¡°SC’G{  hCG  zájƒdhC’G  ¥ƒ≤M º¡°SCG{)
  »àFÉe øe ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ IOÉjõd ∂dPh ,ájOƒ©°S ä’ÉjQ (10) Iô°ûY ÉgQób á«ª°SG áª«≤H (zìô£dG ô©°S{)
 πã“ IOÉjõH …CG ,…Oƒ©°S ∫ÉjQ (400^000^000) ¿ƒ«∏e áFÉª©HQCG  ≈dEG …Oƒ©°S ∫ÉjQ (200^000^000) ¿ƒ«∏e

.‹É◊G ∫ÉŸG ¢SCGQ øe %100

 IOôØæeh zájƒdhCG  ¥ƒ≤M{ `H  á©ªà› É¡«dEG  QÉ°ûjh) ∫hGóà∏d  á∏HÉb  á«dÉe ¥GQhCÉc  ájƒdhC’G  ¥ƒ≤M QGó°UEG  ºàj  ±ƒ°S
 áeÉ©dG  á«©ª÷G  OÉ≤©fG  Ωƒj  ∫hGóJ  ájÉ¡æH  Éªc  ácô°ûdG  »ªgÉ°ùe  πé°ùH  øjó«≤ŸG  ÚªgÉ°ùª∏d  (zájƒdhCG  ≥M{  `H
 º¡«dEG  QÉ°ûjh) (zá«≤MC’G ïjQÉJ{) (Ω2015/04/27 ≥aGƒŸG) `g1436/07/08 ÚæKC’G Ωƒj ïjQÉàH ájOÉ©dG  ÒZ
 ÚªgÉ°ùŸG ßaÉfi ‘ ¥ƒ≤◊G ∂∏J ´OƒJ ¿CG ≈∏Y (zó«≤ŸG ºgÉ°ùŸG{ `H øjOôØæeh zøjó«≤ŸG ÚªgÉ°ùŸG{ `H Ú©ªà›
 ¬∏eÉ◊ ≥M πc »£©jh ,ácô°ûdG  º¡°SCG  øe º¡°S πµd óMGh ≥M Oó©H á«≤MC’G  ïjQÉJ  øe Úeƒj ∫ÓN øjó«≤ŸG
 …G  »LG  …G  ácô°T  »g   ácô°ûdG  ‘  ÒÑµdG  ºgÉ°ùŸGh  .ìô£dG  ô©°ùH  ∂dPh  ,ójóL  óMGh  º¡°S  ÜÉààc’G  á«≤MCG

.ácô°ûdG º¡°SCG øe %10^5 ∂∏“h á«ª°TÉ¡dG á«fOQC’G áµ∏ªŸÉH á∏é°ùŸG ÚeCÉàdG ÜÉààc’

 ¥ƒ°ùdG ‘ ájƒdhC’G ¥ƒ≤M ∫hGóJ OGôaC’Gh äÉ°ù°SDƒŸG øe øjôªãà°ùŸG áeÉYh øjó«≤ŸG ÚªgÉ°ùŸG ¿ÉµeEÉH ¿ƒµ«°Sh
 ,(Ω2015/05/05 ≥aGƒŸG) `g1436/07/16 AÉKÓãdG Ωƒj øe IÎØdG ∫ÓN (z¥ƒ°ùdG{ hCG z∫hGóJ{) ájOƒ©°ùdG á«dÉŸG

.(z∫hGóàdG IÎa{) (Ω2015/05/14 ≥aGƒŸG) `g1436/07/25 ¢ù«ªÿG Ωƒj ∫hGóJ ájÉ¡f ≈àM ôªà°ùJh

 :Éªg Úà∏Môe ≈∏Y Iójó÷G º¡°SC’ÉH ÜÉààc’G ºà«°S

 Ωƒj ∫hGóJ ájÉ¡f ≈àM ôªà°ùJh ,(Ω2015/05/05 ≥aGƒŸG) `g1436/07/16 AÉKÓãdG Ωƒj CGóÑJ :≈dhC’G á∏MôŸG (CG)
 ÚªgÉ°ùª∏d  É¡dÓN ìÉàjh  ,(z≈dhC’G  ÜÉààc’G á∏Môe{) ,(Ω2015/05/14 ≥aGƒŸG) `g1436/07/25 ¢ù«ªÿG
 »àdG ájƒdhC’G ¥ƒ≤M OóY OhóM ‘ Iójó÷G º¡°SC’G ‘ (kÉ«FõL hCG kÉ«∏c) ÜÉààc’ÉH º¡≤M á°SQÉ‡ §≤a øjó«≤ŸG
 Iójó÷G º¡°SC’G øe Oó©H ÜÉààc’G ≈∏Y §≤a á≤aGƒŸG ºàJ ±ƒ°Sh á«©ª÷G OÉ≤©fG ó©H º¡¶aÉfi ‘ É¡YGójEG ”
 ÜÉààc’G á∏Môe øeGõàJh .∫hGóàdG IÎa ájÉ¡f óæY á¶ØëŸG ‘ IOƒLƒŸG ájƒdhC’G ¥ƒ≤M OóY ÖLƒÃ á≤ëà°ùŸG
 OGôaC’Gh äÉ°ù°SDƒŸG øe øjôªãà°ùŸG áeÉYh øjó«≤ŸG ÚªgÉ°ùª∏d øµÁ »àdGh ,ájƒdhC’G ¥ƒ≤M ∫hGóJ IÎa ™e ≈dhC’G

  .ájƒdhC’G ¥ƒ≤M ∫hGóJ É¡dÓN

نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية


الشركة السعودية املتحدة للتأمني التعاو

 Ωƒj  ájÉ¡f  ≈àM  ôªà°ùJh  ,(Ω2015/05/17  ≥aGƒŸG)  ```̀g1436/07/28  ó`̀MC’G  Ωƒj  CGóÑJ  :á«fÉãdG  á∏MôŸG  (Ü)
 á∏ªM ™«ª÷ É¡dÓN íª°ùjh ,(zá«fÉãdG ÜÉààc’G á∏Môe{) ,(Ω2015/05/19 ≥aGƒŸG) `g1436/08/01 AÉKÓãdG
 ,∫hGóàdG  IÎa  ∫ÓN  ájƒdhC’G  ¥ƒ≤M  AGô°ûH  GƒeÉb  ø‡  hCG  øjó«≤ŸG  ÚªgÉ°ùŸG  øe  GƒfÉc  AGƒ°S  ájƒdhC’G  ¥ƒ≤M
  .ÜÉààc’ÉH º¡≤M á°SQÉªÃ (z≥ëà°ùŸG ¢üî°ûdG{ `H øjOôØæeh zÚ≤ëà°ùŸG ¢UÉî°TC’G{ `H Ú©ªà› º¡«dEG QÉ°ûjh)

.á∏MôŸG √òg ‘ ájƒdhC’G ¥ƒ≤M ∫hGóJ øµÁ ’h

 äÉ¡÷G {) áª∏à°ùŸG äÉ¡÷G ´hôa øe ´ôa …CG iód á«fÉãdGh ≈dhC’G Úà∏MôŸG Óc ‘ ÜÉààc’G äÉÑ∏W Ëó≤J ºàj
 É¡«a  ÜÉààc’G  ºàj  ⁄  º¡°SCG  ≈≤ÑJ  ∫ÉM  ‘h  .√òg  IQGó°UE’G  Iô°ûf  øe  (∑)  áëØ°üdG  ‘  áë°VƒŸG  (záª∏à°ùŸG
 »°ù°SDƒŸG ™HÉ£dG …hP øjôªãà°ùŸG øe OóY ≈∏Y ìô£J ±ƒ°ùa á«fÉãdGh ≈dhC’G Úà∏MôŸG ‘ (zá«≤ÑàŸG º¡°SC’G{)
 º¡°SCÓd AGô°T ¢VhôY Ëó≤àH ájQÉªãà°S’G äÉ°ù°SDƒŸG ∂∏J Ωƒ≤J ¿CG ≈∏Y (zájQÉªãà°S’G äÉ°ù°SDƒŸG{ `H º¡«dEG QÉ°ûjh)
 ≥aGƒŸG) ``̀g1436/08/06 óMC’G Ωƒj kÉMÉÑ°U 10:00 áYÉ°ùdG øe AGóàHG ¢Vhô©dG √òg ∫ÉÑ≤à°SG ºà«°Sh á«≤ÑàŸG
 ≥aGƒŸG)  ```̀g1436/08/07  ÚæKC’G  ïjQÉàH  ‹ÉàdG  Ωƒ«dG  øe  kÉMÉÑ°U  10:00  áYÉ°ùdG  ≈àMh  (Ω2015/05/24
 äÉ°ù°SDƒª∏d á«≤ÑàŸG º¡°SC’G ¢ü«°üîJ ºà«°Sh .(z»≤ÑàŸG ìô£dG{) `H ìô£dG Gòg  ≈dEG QÉ°ûjh .(Ω2015/05/25
 º¡°SC’G ¢ü«°üîJ ºàj ¿CG ≈∏Y (ìô£dG ô©°S øY π≤j ’CG •ô°T) πbC’Éa πbC’G ºK ≈∏YC’G ¢Vô©dG äGP ájQÉªãà°S’G
 É¡àaÉ°VEG  ºà«°ùa  ,º¡°SC’G  Qƒ°ùµd  áÑ°ùædÉH  ÉeCG  .¢Vô©dG  ¢ùØf  Ωó≤J  »àdG  ájQÉªãà°S’G  äÉ°ù°SDƒŸG  ≈∏Y  Ö°SÉæàdÉH
 »bÉH  ´RƒJh  .ácô°û∏d  á«≤ÑàŸG  º¡°SC’G  ìôW ô©°S  ‹ÉªLEG  ójó°ùJ  ºàj  ±ƒ°Sh  .πãŸÉH  É¡à∏eÉ©eh  á«≤ÑàŸG  º¡°SCÓd
 ¢ù«ªÿG √É°übCG óYƒe ‘ ¬≤ëà°ùj Ée Ö°ùM mπc É¡«≤ëà°ùe ≈∏Y º¡°SC’G Qƒ°ùch á«≤ÑàŸG º¡°SC’G ™«H äÓ°üëàe

 .(Ω2015/06/04 ≥aGƒŸG) `g1436/08/17

 á«£¨àdG ó¡©àŸ º¡°SC’G √òg ¢ü«°üîJ ºàj ±ƒ°ùa ájQÉªãà°S’G äÉ°ù°SDƒŸG πÑb øe √GÎ°ûe ÒZ º¡°SCG OƒLh ∫ÉM ‘h
 Ëó≤Jh  ÜÉààc’G  äÉª«∏©Jh  ΩÉµMCGh  •hô°T{  18  ºbQ  º°ù≤dG  ™LGQ)  ÜÉààc’G  ô©°ùH  É¡FGô°ûH  Ωƒ≤j  ±ƒ°S  …òdG
 ∫ÉjQ (400^000^000) ¿ƒ«∏e áFÉª©HQCG ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ íÑ°üj ±ƒ°S ÜÉààc’G á«∏ªY ∫ÉªàcG ó©Hh .(z¢Vhô©dG
 äÓ°üëàe ‘É°U ΩGóîà°SG ºà«°Sh .º¡°S (40^000^000) ¿ƒ«∏e Ú©HQCG  ácô°ûdG º¡°SCG  OóY ≠∏Ñ«°Sh …Oƒ©°S
 ºàj ±ƒ°Sh .(zÜÉààc’G äÓ°üëàe ΩGóîà°SG{ 9 ºbQ º°ù≤dG ™LGQ ) á«dÉŸG IAÓŸG äÉÑ∏£àÃ AÉØjEÓd ÜÉààc’G
  (Ω2015/05/27 ≥aGƒŸG) `g1436/08/09 AÉ©HQC’G √É°übCG óYƒe ‘ á«FÉ¡ædG ¢ü«°üîàdG á«∏ªY øY ¿ÓYE’G

 (z¢Vhô©dG Ëó≤Jh ÜÉààc’G äÉª«∏©Jh ΩÉµMCGh •hô°T{ 18 ºbQ º°ù≤dG ™LGQ) (z¢ü«°üîàdG ïjQÉJ{)

 Iójó÷G º¡°SC’G ¿ƒµà°Sh .á«∏«°†ØJ ¥ƒ≤M ¬∏eÉ◊ º¡°S …CG  ≈£©j ’h ,IóMGh áÄa øe ácô°ûdG º¡°SCG  ™«ªL ¿EG
 ≥ëjh ,óMGh äƒ°U ‘ ≥◊G ¬∏eÉ◊ º¡°S πc »£©jh .áªFÉ≤dG º¡°SCÓd ÉeÉ“ ájhÉ°ùeh πeÉµdÉH áª«≤dG áYƒaóe
 ÚªgÉ°ùª∏d áeÉ©dG á«©ª÷G äÉYÉªàLG Qƒ°†M º¡°S (20) øjô°ûY øY π≤j ’ Ée ∂∏Á (zºgÉ°ùŸG{) ºgÉ°ùe πµd
 ïjQÉJ øe IÎØdG øY ácô°ûdG É¡æ∏©J ìÉHQCG ájCG Iójó÷G º¡°SC’G ≥ëà°ùà°Sh .É¡«a âjƒ°üàdGh (záeÉ©dG á«©ª÷G{)
 2 ºbQ º°ù≤dGh zìÉHQC’G ™jRƒJ á°SÉ«°S{ 8 ºbQ º°ù≤dG ™LGQ) äóLh ¿EG É¡«∏J »àdG á«dÉŸG äGƒæ°ùdG øYh ÉgQGó°UEG

.(zIôWÉîŸG πeGƒY{

 ‘ (Ω2007/07/17 ≥aGƒŸG) `g1428/07/02 ïjQÉàH kÉª¡°S (20^000^000) ¿ƒ«∏e øjô°ûY ácô°ûdG âLQOCG
 %40 ìôW ”h ácô°ûdG ∫Éª°SCGQ øe %60 `H ¿ƒ°ù°SDƒŸG ¿ƒªgÉ°ùŸG ÖààcG å«M ,(z∫hGóJ{) ájOƒ©°ùdG á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG

.Qƒ¡ª÷G πÑb øe ΩÉ©dG ÜÉààcÓd ácô°ûdG ∫Éª°SCGQ øe

 á«Hô©dG  áµ∏ªŸÉH  á«dÉŸG  ¥ƒ°ùdG  áÄ«¡d  ácô°ûdG  âeó≤J  óbh  .∫hGóJ  ‘  ácô°û∏d  áªFÉ≤dG  º¡°SC’G  ∫hGóJ  É«dÉM  ºàj
 óbh .√òg QGó°UE’G Iô°ûf ≈∏Y á≤aGƒŸG â“h ¥ƒ°ùdG ‘ Iójó÷G º¡°SC’G êGQOEG ∫ƒÑbh π«é°ùàd Ö∏£H ájOƒ©°ùdG
 ™bƒàŸG øeh .ìô£dG á«∏ª©H ΩÉ«≤∏d áeRÓdG á«ª°SôdG äÉ≤aGƒŸG ™«ªL ≈∏Y ∫ƒ°ü◊Gh áaÉc äÉÑ∏£àŸÉH AÉaƒdG ”
 Iójó÷G º¡°SC’G  ¢ü«°üîJ  á«∏ªY  øe  AÉ¡àf’G  ó©H  Öjôb  âbh  ‘ ¥ƒ°ùdG  ‘ Iójó÷G º¡°SC’G  ∫hGóJ  CGóÑj  ¿CG
 »æWGƒŸh É¡«a Úª«≤ŸGh ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG »æWGƒŸ íª°ùj ±ƒ°Sh .(zÚÑààµª∏d áª¡e ïjQGƒJ{ º°ùb ™LGQ)
 äÉ°ù°SDƒŸGh  äÉcô°ûdGh  ájOƒ©°ùdG  QÉªãà°S’G  ≥jOÉæ°Uh  ∑ƒæÑdGh  äÉcô°û∏dh  è«∏ÿG  ∫hód  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏›  ∫hO
 ó©H Iójó÷G º¡°SC’G ‘ ∫hGóàdÉH (ádOÉÑe äÉ«bÉØJG ∫ÓN øe) áµ∏ªŸG êQÉN ÖfÉLC’G øjôªãà°ùª∏dh á«é«∏ÿG
 πeGƒYzh zº¡e QÉ©°TEG{ »ª°ùb á°SGQOh πeÉµdÉH √òg QGó°UE’G Iô°ûf IAGôb »¨Ñæj .¥ƒ°ùdG ‘ É¡dhGóJ ájGóHh É¡LGQOEG
 áMhô£ŸG º¡°SC’G ‘ QÉªãà°S’ÉH QGôb …CG PÉîJG πÑb Ú≤ëà°ùŸG ÚªgÉ°ùŸG πÑb øe ájÉæ©H É¡«a øjOQGƒdG zIôWÉîŸG

.Iô°ûædG √òg ÖLƒÃ ÜÉààcÓd

 ïjQÉJ (60/Ω) ºbQ »µ∏ŸG Ωƒ°SôŸGh (Ω2006/10/09 ≥aGƒŸG) `g1427/09/16 ïjQÉJh (233) ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏› QGôb ÖLƒÃ â°ù°SCÉJ ájOƒ©°S áªgÉ°ùe ácô°T
.(Ω2007/07/05 ≥aGƒŸG) `g1428/06/19 ïjQÉJh 2051034982 ºbQ …QÉéàdG πé°ùdGh (Ω2006/10/11 ≥aGƒŸG) `g1427/09/18

.‹É◊G ∫ÉŸG ¢SCGQ øe %100 πã“ ájƒdhC’G ¥ƒ≤M ìôW ∫ÓN øe …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e 200 ≠∏ÑJ á«dÉªLEG á«ª°SEG áª«≤H º¡°S ¿ƒ«∏e 20 ìôW

 ≈∏Y ºgDhÉª°SCG ô¡¶J øjòdG IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG πªëàjh .(záÄ«¡dG{`H É¡«dEG QÉ°ûŸGh) ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸÉH á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«g øY IQOÉ°üdG êGQOE’Gh π«é°ùàdG óYGƒb äÉÑ∏£àe Ö°ùëH âeób äÉeƒ∏©e ≈∏Y √òg QGó°UE’G Iô°ûf …ƒà–{
 ΩóY …ODƒj ¿CG øµÁ iôNCG ™FÉbh …CG óLƒJ ’ ¬fCG ,∫ƒ≤©ŸG ó◊G ≈dEGh áæµªŸG äÉ°SGQódG ™«ªL AGôLEG ó©H ,ºgOÉ≤àYGh º¡ª∏Y Ö°ùëH ¿hócDƒjh ,√òg QGó°UE’G Iô°ûf ‘ IOQGƒdG äÉeƒ∏©ŸG ábO øY á«dhDƒ°ùŸG πeÉc øjOôØæeh Ú©ªà› (`g) áëØ°U
 …CG øe áMGô°U Éª¡«°ùØf ¿É«∏îJh ,É¡dÉªàcG hCG É¡àbóH ≥∏©àJ äGó«cCÉJ …CG ¿É«£©J ’h ,Iô°ûædG √òg äÉjƒàfi øY á«dhDƒ°ùe …CG (∫hGóJ) ájOƒ©°ùdG á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG ácô°Th áÄ«¡dG πªëàJ ’h .á∏∏°†e É¡«a IOQGh IOÉaEG …CG π©L ≈dEG Iô°ûædG É¡æ«ª°†J

.zÉ¡æe AõL …CG ≈∏Y OÉªàY’G øY hCG Iô°ûædG √òg ‘ OQh ÉªY èàæJ IQÉ°ùN …CG øY âfÉc Éª¡e á«dhDƒ°ùŸG

(Ω2015/04/27 ≥aGƒŸG) `g1436/07/08 ïjQÉàH Iô°ûædG √òg äQó°U

املستشار املا ومدير االكتتاب ومتعهد التغطية

اجلهات املستلمة


