
شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني هي شركة مساهمة سعودية تأسست بموجب المرسوم الملكي رقم )م/49( وتاريخ 1432/07/27هـ )الموافق 2011/06/29م( وقرار مجلس الوزراء رقم )224( وتاريخ 1432/07/25هـ )الموافق 2011/06/27م( 
وبسجل تجاري رقم )4030223528( الصادر من مدينة جدة بتاريخ 1433/03/27هـ )الموافق 2012/02/19م(.

طرح )13,000,000( سهم عادي بسعر طرح يبلغ 10 رياالت سعودية للسهم الواحد عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية بقيمة إجمالية تبلغ )130,000,000( ريال سعودي، وتمثل زيادة في رأس مال الشركة بنسبة )130%( ليصبح رأس مال الشركة 
)230,000,000( ريال سعودي.

فترة التداول: يوم الخميس 1444/04/16هـ )الموافق 2022/11/10م( وتستمر حتى نهاية يوم الخميس 1444/04/23هـ )الموافق 2022/11/17م(.
فترة االكتتاب: من يوم الخميس 1444/04/16هـ )الموافق 2022/11/10م( وتستمر حتى نهاية يوم الثالثاء 1444/04/28هـ )الموافق 2022/11/22م(.

نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية
شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني

متعهد التغطيةالمستشار المالي مدير االكتتاب

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

مسؤولية مهما كانت عن أّي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو عن االعتماد على أي جزء منها.
صدرت هذه النشرة بتاريخ 1444/04/07هـ )الموافق 2022/11/01م(

تأسست شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني )ويشار إليها فيما بعد »الشركة« أو 
)م/49(  رقم  الملكي  المرسوم  بموجب  تأسست  سعودية  مساهمة  كشركة  »عناية«( 
رقم  الوزراء  مجلس  وقرار  2011/06/29م(  )الموافق  1432/07/27هـ  وتاريخ 
رقم  تجاري  وبسجل  2011/06/27م(  )الموافق  1432/07/25هـ  وتاريخ   )224(
تسجيلها  وتم  2012/02/19م(.  )الموافق  1433/03/27هـ  بتاريخ   )4030223528(
بسجل مدينة جدة حيث مقر المركز الرئيسي للشركة. وبدأت الشركة مزاولة نشاط 
التأمين في فرع التأمين الصحي بعد حصولها على موافقة البنك المركزي السعودي 
 /32 ن/  م  )ت  رقم  تصريح  بموجب  السعودي«(  العربي  النقد  »مؤسسة  )سابقاً 

20128( وتاريخ 1433/09/19هـ )الموافق 2012/08/07م(. 
ريال سعودي  مليون )400,000,000(  أربعمائة  التأسيس  الشركة عند  مال  بلغ رأس 
مقسم إلى أربعين مليون )40,000,000( سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( 
المؤسسون  المساهمون  اكتتب  بالكامل. وقد  القيمة  الواحد مدفوعة  للسهم  رياالت 
يمثل )60%( من إجمالي أسهم  أربعة وعشرين مليون )24,000,000( سهم ما  بعدد 
عشر  ستة  والبالغة  المتبقية  األسهم  طرح  تم  وقد  بالكامل،  قيمتها  ودفعوا  الشركة 
من  الفترة  في  تم  الذي  العام  لالكتتاب   )%40( يمثل  ما  )16,000,000( سهم  مليون 
)الموافق  1433/01/30هـ  إلى  2011/12/19م(  )الموافق  1433/01/24هـ  تاريخ 
الواحد، وتم  بلغ عشرة )10( رياالت سعودية للسهم  اكتتاب  2011/12/25م( بسعر 
إدراج األسهم في السوق المالية السعودية )تداول السعودية( بتاريخ 1433/04/05هـ 

)الموافق 2012/02/27م(.
يبلغ رأس مال الشركة الحالي مائة مليون )100,000,000( ريال سعودي مقسم إلى 
عشرة ماليين )10,000,000( سهم عادي متساوية القيمة، قيمة كل منها عشرة )10( 
الشركة  في  الكبار  المساهمون  ويتمثل  نقدية.  عادية  أسهم  وجميعها  سعودي  ريال 
 - الصحي  للضمان  الوطنية  الشركة  في  رأسمالها(  من  أكثر  أو   %5 يملكون  )الذين 
ضمان )بنسبة ملكية تبلغ 10%(، وشركة خالد احمد الجفالي المحدودة )بنسبة ملكية 
تبلغ 5.767%(، وشركه ميونخ ري )بنسبة ملكية تبلغ 5%(، وشركة مجموعة المرجان 

القابضة )بنسبة ملكية تبلغ %5(.
)الموافق  1444/01/20هـ  بتاريخ  قراره  في  الشركة  إدارة  مجلس  أوصى 
أولوية  حقوق  أسهم  طرح  خالل  من  الشركة  مال  رأس  بزيادة  2022/08/18م( 
الحصول على  بعد  ريال سعودي، وذلك  بقيمة مائة وثالثون مليون )130,000,000( 
البنك  موافقة  على  الشركة  حصلت  وقد  هذا  الالزمة.  النظامية  الموافقات  كافة 
المركزي السعودي على زيادة رأس مالها بموجب الخطاب رقم )44020304( بتاريخ 
1444/04/12هـ  األحد  يوم  وفي  2022/10/07م(.  )الموافق  1444/03/11هـ 
زيادة  على  للشركة  العادية  غير  العامة  الجمعية  وافقت  2022/11/06م(،  )الموافق 
رأسمال الشركة من خالل إصدار أسهم حقوق أولوية )»االكتتاب«(، ويتمثل االكتتاب 
في طرح ثالثة عشر مليون )13,000,000( سهم عادي جديد )»أسهم حقوق األولوية« 
الواحد  يبلغ )10( عشرة رياالت سعودية للسهم  أو »األسهم الجديدة«( بسعر طرح 
)»سعر الطرح«(، وبقيمة اسمية قدرها )10( عشرة رياالت سعودية وذلك لزيادة رأس 
مال الشركة من مائة مليون )100,000,000( ريال سعودي مقسم إلى عشرة ماليين 
)10,000,000( سهم عادي إلى مائتين وثالثون مليون )230,000,000( ريال سعودي 
موافقة  بعد  وذلك  عادي،  سهم   )23,000,000( مليون  وعشرون  ثالثة  إلى  مقسم 

الجمعية العامة غير العادية.  
سوف يتم إصدار حقوق األولوية كأوراق مالية قابلة للتداول )ويشار إليها مجتمعة ب 
»حقوق أولوية« ومنفردة ب »حق أولوية«( للمساهمين المالكين لألسهم بنهاية تداول 
المال  رأس  زيادة  على  الموافقة  المتضمنة  العادية  غير  العامة  الجمعية  انعقاد  يوم 
)»تاريخ األحقية«( والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية 
ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المتضمنة الموافقة على 
إليهم  )ويشار  2022/11/06م(،  )الموافق  1444/04/12ه  بتاريخ  المال  رأس  زيادة 
مجتمعين بـ »المساهمين المقيدين« ومنفردين بـ »المساهم المقيد«( على أن تودع 
تلك الحقوق في محافظ المساهمين المقيدين بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية 
أخذاً في االعتبار إجراءات التسوية بعدد )1.3( حق تقريبا لكل )1( سهم من أسهم 
الشركة ويعطي كل حق لحامله أحقية االكتتاب بسهم واحد جديد وذلك بسعر الطرح.
وسيكون بإمكان المساهمين المقيدين وغيرهم من عامة المستثمرين )»المستثمرين 
الجدد«( - الذين يجوز لهم تداول الحقوق واالكتتاب في األسهم الجديدة - التداول 
واالكتتاب في أسهم حقوق األولوية في السوق المالية السعودية )»تداول السعودية« 
أو »السوق«(. وتبدأ فترة التداول وفترة االكتتاب بعد )3( ثالثة أيام عمل من موافقة 
يوم  في  المال  رأس  زيادة  على  الموافقة  المتضمنة  العادية  غير  العامة  الجمعية 
التداول  فترة  تنتهي  أن  على  2022/11/10م(  )الموافق  1444/04/16هـ  الخميس 
التداول«(،  )»فترة  2022/11/17م(  )الموافق  1444/04/23هـ  الخميس  يوم  في 
)الموافق  1444/04/28هـ  الثالثاء  يوم  نهاية  حتى  االكتتاب  فترة  تستمر  بينما 
وفترة  التداول  فترة  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر  االكتتاب«(.  )»فترة  2022/11/22م( 
االكتتاب سوف تبدآن في نفس اليوم في حين تستمر فترة التداول حتى انتهاء اليوم 
السادس من بداية الفترة، بينما تستمر فترة االكتتاب حتى نهاية اليوم التاسع من بداية 
نفس الفترة. وسيكون بإمكان المساهمين المقيدين تداول حقوق األولوية خالل فترة 
التداول وذلك من خالل بيع الحقوق المكتسبة أو جزء منها أو شراء حقوق إضافية 

عن طريق السوق كما يحق لهم أيضاً عدم اتخاذ أي إجراء بخصوص الحقوق التي 
القيام بشراء  التداول  فترة  الجدد خالل  المستثمرين  بإمكان  يملكونها. كما سيكون 

حقوق عن طريق السوق وبيع الحقوق التي يتم شراؤها خالل فترة التداول.  
وسيتاح االكتتاب في األسهم الجديدة على مرحلة واحدة وفقا لما يلي:

الجدد  والمستثمرين  المقيدين  المساهمين  لجميع  الفترة  هذه  في  سيتاح   .1
االكتتاب في األسهم الجديدة.

سيتاح للمساهم المقيد االكتتاب مباشرة بعدد أسهمه أو أقل من عدد أسهمه   .2
خالل فترة االكتتاب. وفي حال شراءه حقوقا جديدة فسيتاح له االكتتاب بها 

بعد انتهاء فترة تسويتها )يومي عمل(.
عملية  تسوية  بعد  الجديدة  األسهم  في  االكتتاب  الجدد  للمستثمرين  سيتاح   .3

شراء الحقوق مباشرة )يومي عمل(. 
منصات  في  االستثمارية  المحفظة  طريق  عن  إلكترونيا  االكتتاب  سيتاح   .4
وتطبيقات التداول التي يتم من خاللها إدخال أوامر البيع والشراء باإلضافة 

إلى االكتتاب في القنوات والوسائل األخرى المتوفرة لدى الوسيط.
وفي حال تبقت أسهم لم يكتتب بها بعد انتهاء فترة االكتتاب )»األسهم المتبقية«( 
)ويشار  المؤسسي  الطابع  ذوي  المستثمرين  من  عدد  على  األسهم  تلك  فستطرح 
»الطرح  بـ  هذه  الطرح  عملية  إلى  )ويشار  االستثمارية«(  »المؤسسات  بـ  إليهم 
األسهم  لشراء  عروضها  بتقديم  االستثمارية  المؤسسات  تلك  وتقوم  المتبقي«(. 
المتبقية وسيتم استقبال تلك العروض ابتداء من الساعة العاشرة صباحاً يوم االثنين 
1444/05/04هـ )الموافق 2022/11/28م( وتستمر إلى الساعة الخامسة مساًء من 
المتبقي«(.  الطرح  )»فترة  )الموافق 2022/11/29م(  الثالثاء 1444/05/05هـ  يوم 
األعلى  العرض  ذات  االستثمارية  للمؤسسات  المتبقية  األسهم  تخصيص  وسيتم 
األسهم  تخصيص  يتم  أن  على  الطرح(  سعر  عن  يقل  أال  )شرط  فاألقل  األقل  ثم 
بالتناسب على المؤسسات االستثمارية التي تقدم نفس العرض. أما بالنسبة لكسور 
بالمثل، وسيتم تسديد إجمالي  المتبقية ومعاملتها  األسهم فسيتم إضافتها لألسهم 
متحصالت  باقي  وتوزع  للشركة،  المتبقي  الطرح  عملية  من  المحصل  الطرح  سعر 
الطرح(  سعر  يتجاوز  )بما  استقطاعات  أو  رسوم  أي  احتساب  بدون  الطرح  عملية 
على مستحقيها كل بحسب ما يستحقه في موعد أقصاه يوم االحد 1444/06/08هـ 

)الموافق 2023/01/01م(.
وكسور  المتبقية  األسهم  جميع  في  االستثمارية  المؤسسات  تكتتب  لم  حال  وفي 
األسهم، فسيخصص ما تبقى من أسهم لمتعهد التغطية الذي سيقوم بشرائها بسعر 
الطرح  وأحكام  باألسهم  المتعلقة  »المعلومات   )12( القسم  راجع  )فضاًل  الطرح 
وشروطه«(. وسيتم اإلعالن عن عملية التخصيص النهائية في موعد أقصاه يوم االحد 
راجع  )فضال  التخصيص«(  )»تاريخ  2022/12/04م(  )الموافق  1444/05/10هـ 
القسم )12( »المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه«(. وبعد اكتمال 
 )230,000,000( مليون  وثالثون  مائتين  الشركة  مال  رأس  االكتتاب، سيصبح  عملية 
وسيتم  عادي.  سهم   )23,000,000( مليون  وعشرون  ثالثة  إلى  مقسم  سعودي  ريال 
استخدام صافي متحصالت الطرح لدعم خطط الشركة المستقبلية وتعزيز هامش 
»استخدام متحصالت الطرح«(. إن جميع  القسم )6(  المالية )فضال راجع  المالءة 
تفضيلية. وستكون  لحامله حقوق  أي سهم  يعطي  وال  واحد،  فئة  الشركة من  أسهم 
ويعطي  القائمة.  لألسهم  تماما  ومساوية  بالكامل  القيمة  مدفوعة  الجديدة  األسهم 
كل سهم لحامله الحق في صوت واحد ويحق لكل مساهم في الشركة )»المساهم«( 
حضور اجتماع الجمعية العامة للمساهمين )»الجمعية العامة«( )سواء العادية أو غير 
العادية( والتصويت فيه. وسيستحق مالكي األسهم الجديدة أي أرباح تعلن الشركة عن 

توزيعها بعد تاريخ إصدارها )إن وجدت(. 
ريال سعودي  مليون )400,000,000(  أربعمائة  التأسيس  الشركة عند  بلغ رأس مال 
مقسم إلى أربعين مليون )40,000,000( سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( 
المؤسسون  المساهمون  اكتتب  بالكامل. وقد  القيمة  الواحد مدفوعة  للسهم  رياالت 
يمثل )60%( من إجمالي أسهم  أربعة وعشرين مليون )24,000,000( سهم ما  بعدد 
عشر  ستة  والبالغة  المتبقية  األسهم  طرح  تم  وقد  بالكامل،  قيمتها  ودفعوا  الشركة 
من  الفترة  في  تم  الذي  العام  لالكتتاب   )%40( يمثل  ما  )16,000,000( سهم  مليون 
)الموافق  1433/01/30هـ  إلى  2011/12/19م(  )الموافق  1433/01/24هـ  تاريخ 
الواحد، وتم  بلغ عشرة )10( رياالت سعودية للسهم  اكتتاب  2011/12/25م( بسعر 
إدراج األسهم في السوق المالية السعودية )تداول السعودية( بتاريخ 1433/04/05هـ 

)الموافق 2012/02/27م(. 
رأس  بتخفيض  2016/10/18م(  )الموافق  1438/01/17هـ  بتاريخ  الشركة  قامت 
أربعمائة  من  آنذاك،   %52.70 البالغة  المتراكمة  الخسائر  معظم  إلطفاء  مالها، 
مليون )400,000,000( ريال سعودي إلى مائتي مليون )200,000,000( ريال سعودي، 
إلى  سهم   )40,000,000( مليون  أربعين  من  الشركة  أسهم  عدد  تخفيض  وبالتالي 
 )20,000,000( مليون  عشرين  إلغاء  طريق  عن  سهم   )20,000,000( مليون  عشرين 
سهم وبنسبة تخفيض في رأس المال مقدارها )50%( وبمعدل تخفيض سهم واحد عن 
كل )2( سهم. كما قامت الشركة بتاريخ 1439/09/26هـ )الموافق 2018/06/10م( 
بتخفيض رأس مالها، وذلك إلعادة هيكلة رأس مال الشركة إلطفاء الخسائر المتراكمة 

ريال   )200,000,000( مليون  مائتي  من  الشركة،  مال  رأس  %من   50 تجاوزت  التي 
سعودي إلى مائة مليون )100,000,000( ريال سعودي، وبالتالي تخفيض عدد أسهم 
 )10,000,000( مليون  عشرة  إلى  سهم   )20,000,000( مليون  عشرين  من  الشركة 
رأس  في  تخفيض  وبنسبة  )10,000,000( سهم  مليون  إلغاء عشرة  سهم عن طريق 
المال مقدارها )50%( وبمعدل تخفيض سهم واحد عن كل )2( سهم. وقامت الشركة 
بنسبة %200  مالها  رأس  بزيادة  )الموافق 2018/12/12م(  بتاريخ 1440/04/05هـ 
 )300,000,000( مليون  ثالثمائة  إلى  ريال سعودي   )100,000,000( مليون  مائة  من 
ريال سعودي، وبالتالي زيادة عدد أسهم الشركة من عشرة مليون )10,000,000( سهم 
إلى ثالثين مليون )30,000,000( سهم عن طريق إصدار أسهم حقوق األولوية البالغة 
عشرين مليون )20,000,000( سهم بعدد )2( حق لكل )1( سهم من أسهم الشركة، 
بسعر طرح بلغ عشرة )10( رياالت للسهم الواحد بقيمة إجمالية بلغت مائتين مليون 
)200,000,000( ريال سعودي. كما قامت الشركة بتاريخ 1441/08/29هـ )الموافق 
2020/04/22م( بتخفيض رأس مالها، وذلك إلعادة هيكلة رأس مال الشركة إلطفاء 
مائة  إلى  سعودي  ريال   )300,000,000( مليون  ثالثمائة  من  المتراكمة،  الخسائر 
وخمسون مليون )150,000,000( ريال سعودي، وبالتالي تخفيض عدد أسهم الشركة 
من ثالثين مليون )30,000,000( سهم إلى خمسة عشر مليون )15,000,000( سهم عن 
طريق إلغاء خمسة عشر مليون )15,000,000( سهم وبنسبة تخفيض في رأس المال 
مقدارها )50%( وبمعدل تخفيض سهم واحد عن كل )2( سهم. كما قامت الشركة 
بتاريخ 1444/03/22هـ )الموافق 2022/10/18م( بتخفيض رأس مالها، وذلك إلعادة 
وخمسون  مائة  من  المتراكمة،  الخسائر  من  جزء  إلطفاء  الشركة  مال  رأس  هيكلة 
مليون )150,000,000( ريال سعودي إلى مائة مليون )100,000,000( ريال سعودي، 
سهم   )15,000,000( مليون  عشر  خمسة  من  الشركة  أسهم  عدد  تخفيض  وبالتالي 
إلى عشرة ماليين )10,000,000( سهم عن طريق إلغاء خمسة ماليين )5,000,000( 
سهم  تخفيض  وبمعدل   )%33.33( مقدارها  المال  رأس  في  تخفيض  وبنسبة  سهم 

واحد عن كل )3( سهم. 
)»تداول  السعودية  المالية  السوق  في  للشركة  القائمة  األسهم  تداول  حاليا  يتم 
بالمملكة  المالية  السوق  لهيئة  بطلب  الشركة  تقدمت  وقد  »السوق«(  أو  السعودية« 
الى  كما قدمت طلب  الجديدة  األسهم  لتسجيل وطرح  )»الهيئة«(  السعودية  العربية 
والوفاء  المطلوبة  المستندات  تم تقديم جميع  إدراجها، وقد  لقبول  السعودية  تداول 
بكافة متطلبات الجهات ذات العالقة وتمت الموافقة على نشرة اإلصدار هذه. ومن 
المتوقع أن يبدأ تداول األسهم الجديدة في السوق خالل فترة قصيرة بعد االنتهاء 
)م(  رقم  الصفحة  راجع  الفائض )فضال  ورد  الجديدة  من عملية تخصيص األسهم 
»التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب«(. وسيكون التداول في األسهم الجديدة -بعد 
تسجيلها وقبول إدراجها -متاحا لمواطني المملكة العربية السعودية والمقيمين فيها 
والشركات  الخليجي  التعاون  مجلس  في  األعضاء  الدول  ومواطني  نظامية  إقامة 
األجانب  المستثمرين  إلى  باإلضافة  والخليجية  السعودية  االستثمار  وصناديق 
المؤهلة  األجنبية  المالية  المؤسسات  المنظمة الستثمار  القواعد  بموجب  المؤهلين 
في األوراق المالية المدرجة. وعالوة على ذلك، يحق للفئات األخرى من المستثمرين 
األجانب الحصول على الفوائد االقتصادية المرتبطة باألسهم الجديدة من خالل إبرام 
اتفاقيات مبادلة مع األشخاص المرخص لهم من قبل الهيئة )»الشخص المرخص 
القانوني  المالك  الحالة  هذه  في  سيكون  له  المرخص  الشخص  أن  العلم  مع  له«(، 

المسجل لألسهم.
ينبغي قراءة نشرة اإلصدار هذه بالكامل ودراسة قسم »إشعار هام« في الصفحة )أ( 
والقسم )2( »عوامل المخاطرة« الواردين في هذه النشرة قبل اتخاذ قرار استثماري 

يتعلق بالحقوق أو باألسهم الجديدة.  

موافقة  على  يتوقف  النشرة  هذه  بموجب  الجديدة  العادية  األسهم  طرح  إن 
على  الشركة  وحصول  اإلدارة  مجلس  لتوصية  وفًقا  المال  رأس  بزيادة  المساهمين 
الموافقات النظامية، ولقد تم نشر دعوة النعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة 
بتاريخ  للموافقة على زيادة رأس مال الشركة من خالل إصدار أسهم حقوق أولوية 
1444/04/12هـ )الموافق 2022/11/06م(، وعلى المساهمين العلم بأنه إذا لم يتم 
الحصول على موافقة المساهمين على زيادة رأس المال من خالل إصدار أسهم حقوق 
الوقت سوف  ذلك  وفي  تلقائًيا،  األولوية سيتوقف  أسهم حقوق  إصدار  فإن  أولوية، 

تعتبر هذه النشرة الغية وسيتم إشعار المساهمين بذلك.
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إشعـــار هــــام
تحتوي نشرة اإلصدار هذه )»نشرة اإلصدار«( على تفاصيل وافية عن شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني وعن أسهم حقوق األولوية 
إلى  تستنـد  أن طلبـاتهم  أساس  المستثمرين على  معاملة  الجديدة، ستتم  األسهم  لالكتتاب في  بطلب  التقدم  وعند  لالكتتاب.  المطروحة 
أو  الرئيسي للشركة ومن مدير االكتتاب  المقر  التي تحتـويها نشرة اإلصدار هذه والتي يمكن الحصـول على نسخة منها من  المعلـومات 
من خالل زيارة المواقع اإللكترونية لكل من الشركة )www.saudienaya.com( والمستشار المالي )www.wasatah.com.sa( وموقع هيئة 

 .)www.cma.org.sa( السوق المالية

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

حقوق األولوية ُعّدت موافقة الهيئة ملغاة.

النفيعي  مجموعة  وشركة  المالي«(  )»المستشار  مالي  كمستشار  كابيتال«(  )»وساطة  المالية  الوساطة  شركة  بتعيين  الشركة  قامت  وقد 
لإلستثمار )»النفيعي لإلستثمار«( مدير االكتتاب )»مدير االكتتاب«(. كما قامت الشركة بتعيين شركة الوساطة المالية )»وساطة كابيتال«( 

للعمل كمتعهد تغطية )»متعهد التغطية«( وذلك فيما يتعلق بطرح أسهم حقوق األولوية لزيادة رأس مال الشركة بموجب هذه النشرة.

تحتوي نشرة اإلصدار على معلومات قدمت بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة 
السوق المالية بموجب القرار رقم 3-123-2017 وتاريخ 1439/04/09هـ )الموافق 2017/12/27م( والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق 
في  أسماؤهم  تظهر  الذين  اإلدارة  مجلس  أعضاء  ويتحمل  2022/01/05م(.  )الموافق  1443/06/02هـ  وتاريخ   2022-5-5 رقم  المالية 
الصفحة )د( مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار هذه، ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، 
بعد إجراء الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها في نشرة اإلصدار إلى جعل 
أي إفادة واردة فيها مضللة. وال تتحمل هيئة السوق المالية ومجموعة تداول )تداول السعودية( أي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة، وال 
تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخليان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في نشرة 

اإلصدار هذه أو عن االعتماد على أي جزء منه.

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

التزام أو إفادة فيما يتعلق بدقة هذه المعلومات أو اكتمالها. 

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

وعد أو تأكيد أو إقرار بشأن تحقق أي إيرادات أو نتائج أو أحداث مستقبلية.

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

هذا االستثمار والمعلومات الواردة بخصوصه في نشرة اإلصدار هذه لألهداف واألوضاع واالحتياجات المالية الخاصة به.

وسيكون بإمكان المساهمين المقيدين وغيرهم من عامة المستثمرين )»المستثمرين الجدد«( – الذين يجوز لهم تداول الحقوق واالكتتاب 
وتبدأ  »السوق«(.  أو  السعودية«  )»تداول  السعودية  المالية  السوق  في  األولوية  أسهم حقوق  في  واالكتتاب  -التداول  الجديدة  األسهم  في 
فترة التداول وفترة االكتتاب بعد )3( ثالثة أيام عمل من موافقة الجمعية العامة غير العادية المتضمنة الموافقة على زيادة رأس المال، 
)الموافق  1444/04/23هـ  الخميس  يوم  في  التداول  فترة  تنتهي  أن  على  2022/11/10م(  )الموافق  1444/04/16هـ  الخميس  يوم  في 
2022/11/17م( )»فترة التداول«(، بينما تستمر فترة االكتتاب حتى نهاية يوم الثالثاء 1444/04/28هـ )الموافق 2022/11/22م( )»فترة 
االكتتاب«(. وتجدر اإلشارة إلى أن فترة التداول وفترة االكتتاب سوف تبدآن في نفس اليوم في حين تستمر فترة التداول حتى انتهاء اليوم 

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

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

الحقوق التي يتم شراؤها خالل فترة التداول. 
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وسيتاح االكتتاب في األسهم الجديدة على مرحله واحدة وفقا لما يلي:

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

االكتتاب بها بعد انتهاء فترة تسويتها )يومي عمل(.
سيتاح للمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة بعد تسوية عملية شراء الحقوق مباشرة )يومي عمل(. . 3
سيتاح االكتتاب إلكترونيا عن طريق المحفظة االستثمارية في منصات وتطبيقات التداول التي يتم من خاللها إدخال أومر . 4

البيع والشراء باإلضافة إلى االكتتاب في القنوات والوسائل األخرى المتوفرة لدى الوسيط.

وفي حال تبقى أسهم لم يكتتب بها بعد انتهاء فترة االكتتاب )»األسهم المتبقية«( فستطرح تلك األسهم على عدد من المستثمرين ذوي الطابع 
المؤسسي )ويشار إليهم بـ »المؤسسات االستثمارية«( )ويشار إلى عملية الطرح هذه بـ »الطرح المتبقي«(. وتقوم تلك المؤسسات االستثمارية 
االثنين 1444/05/04هـ  يوم  العاشرة صباحاً  الساعة  من  ابتداء  العروض  تلك  استقبال  وسيتم  المتبقية  األسهم  لشراء  بتقديم عروضها 
)الموافق 2022/11/28م( وحتى الساعة الخامسة مساءا من اليوم التالي الثالثاء 1444/05/05هـ )الموافق 2022/11/29م( )»فترة الطرح 
المتبقي«(. وسيتم تخصيص األسهم المتبقية للمؤسسات االستثمارية ذات العرض األعلى ثم األقل فاألقل )شرط أال يقل عن سعر الطرح( 
على أن يتم تخصيص األسهم بالتناسب على المؤسسات االستثمارية التي تقدم نفس العرض. أما بالنسبة لكسور األسهم فسيتم إضافتها 
لألسهم المتبقية ومعاملتها بالمثل، وسيتم تسديد إجمالي سعر الطرح المحصل من عملية الطرح المتبقي للشركة وتوزع باقي متحصالت 
عملية الطرح )إن وجدت( )بما يتجاوز سعر الطرح( على مستحقيها كل بحسب ما يستحقه في موعد أقصاه 1444/06/08هـ )الموافق 
2023/01/01م(. علماً بأن المستثمر الذي لم يكتتب أو يبع حقوقه، وأصحاب كسور األسهم، قد ال يحصلون على أي مقابل إذا تم البيع في 

فترة الطرح المتبقي بسعر الطرح.

التغطية  المتبقية وكسور األسهم، فسيخصص ما تبقى من أسهم لمتعهد  وفي حال لم تكتتب المؤسسات االستثمارية في جميع األسهم 
الذي سيقوم بشرائها بسعر الطرح )فضاًل راجع القسم )12( »المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه«(. وسيتم اإلعالن عن 
عملية التخصيص النهائية في موعد أقصاه 1444/05/07هـ )الموافق 2022/12/01م( )»تاريخ التخصيص«( )فضال راجع القسم )12( 

»المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه« من هذه النشرة(.

المعلومات المالية
تم إعداد القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م 
واإليضاحات المرفقة بها والقوائم المالية غير المراجعة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م واإليضاحات المرفقة بها وفقاً 
الهيئة  اعتمدتها  التي  األخرى  واإلصدارات  والمعايير  السعودية  العربية  المملكة  في  المعتمدة   )IFRS( المالية  للتقارير  الدولية  للمعايير 
السعودية للمراجعين والمحاسبيين )SOCPA(. وقد تمت مراجعة وتدقيق البيانات المالية للشركة عن السنه المالية المنتهية 31 ديسمبر 
2019م من قبل شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه - محاسبون قانونيون وشركة سندي وبترجي - محاسبون قانونيون ومستشارون، 
وتمت مراجعة وتدقيق البيانات المالية للشركة عن السنه المالية المنتهية 31 ديسمبر 2020م من قبل شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه 
- محاسبون قانونيون وشركة العظم والسديري وأل الشيخ وشركاؤهم - محاسبون ومراجعون قانونيون، وتمت مراجعة وتدقيق البيانات 
العيوطى وشركاه - محاسبون ومراجعون قانونيون  المنتهية 31 ديسمبر 2021م من قبل شركة السيد  المالية  المالية للشركة عن السنه 
وشركة العظم والسديري وال الشيخ وشركاؤهم - محاسبون ومراجعون قانونيون, وتم فحص البيانات المالية للشركة عن فترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 يونيو 2022م من قبل شركة السيد العيوطى وشركاه - محاسبون ومراجعون قانونيون وشركة العظم والسديري وال الشيخ 
وشركاؤهم - محاسبون ومراجعون قانونيون، وتقوم الشركة بإصدار قوائمها المالية بالريال السعودي. وتجدر اإلشارة إن بعض المعلومات 
المالية واإلحصائية التي تحتوي عليها هذه النشرة تم تقريبها إلى أقرب عدد صحيح. فإذا تم جمع االرقام الواردة في الجدول، قد يظهر 

إخالف بسيط في االرقام المذكورة بالجداول مقارنة بتلك المذكورة في هذه النشرة.

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

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

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

الفعلية قد تختلف بشكل جوهري عن تلك المذكورة في هذه النشرة من توقعات واعتقادات أو تقديرات أو خطط. 

مع مراعاة متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، يجب على الشركة تقديم نشرة إصدار تكميلية إلى الهيئة إذا علمت 
الشركة في أي وقت بعد تاريخ نشر نشرة اإلصدار هذه وقبل اكتمال الطرح بأي من اآلتي: 

1. وجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في نشرة اإلصدار أو

2. ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في نشرة اإلصدار

وباستثناء هاتين الحالتين، فإن الشركة ال تعتزم تحديث أو تعديل أية معلومات تتضمنها هذه النشرة سواًء كان ذلك نتيجة معلومات إضافية 
جديدة أو نتيجة حوادث مستقبلية أو غير ذلك تتعلق بالشركة أو القطاع أو عوامل المخاطرة. ونتيجة لهذه المخاطر وغيرها من المخاطر، 
واالفتراضات، فإن األحداث وظروف التطلعات المستقبلية المبينة في هذه النشرة قد ال تحدث على النحو الذي تتوقعه الشركة، أو ربما ال 
تحدث إطالقاً، وعليه فإنه يجب على المستثمرين المحتملين دارسة جميع بيانات التطلعات المستقبلية على ضوء هذه التفسيرات، مع عدم 

االعتماد غير الالزم على بيانات التطلعات المستقبلية.
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دليل الشركة

أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس

التمثيلالمنصب*االسم

سية
جن

ال

الصفةالعمر

األسهم المملوكة

تاريخ العضوية غير مباشرة**مباشرة

النسبةالعددالنسبةالعدد

عمرو محمد خاشقجي
رئيس 
مجلس 
اإلدارة

2021/03/08م0.00%0.000%0مستقل72سعوديعن نفسه

فيصل فاروق محمد 
تمر

نائب رئيس 
مجلس 
اإلدارة

غير 55سعوديعن نفسه
2021/03/08م0.00%0.000830%83تنفيذي

2021/03/08م0.00%0.000%0مستقل53سعوديعن نفسهعضوخالد عابد قامة

غير 34سعوديعن نفسهعضوالدانا خالد الجفالى ***
2021/03/08م0.0577%0.666675,766%66,666تنفيذي

حمد عبد اهلل 
عضوالمحياس آل علي ****

عن شركة 
الوطنية 
للضمان 
الصحي

غير 42إماراتي
2021/03/08م0.00%0.000%0تنفيذي

2021/03/08م0.00%0.000%0مستقل48سعوديعن نفسهعضومحمد عبد اهلل الدار

عبد اهلل محسن 
2021/03/08م0.00%0.000%0مستقل43سعوديعن نفسهعضوالنمري

شاغر ****

المصدر: إدارة الشركة
*وافقت الجمعية العامة )العادية( باجتماعها المنعقد بتاريخ 1442/07/20هـ )الموافق 2021/03/04م( على تعيين أعضاء في مجلس اإلدارة على أن يبدأ سريان التعيين في تاريخ 2021/03/08م 

تنتهي في تاريخ2024/01/07م. 
** تعني األسهم المملوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة بشكل غير مباشر في الشركة من خالل ملكيتهم في شركات تملك اسهم في الشركة.

*** تمثل األسهم التي تملكها بصفه شخصية، الملكية الغير مباشرة ناتجه عن ملكيتها المباشرة في شركة خالد احمد الجفالي بنسبة 1% التي تملك عدد 576,700 سهم عادي من أسهم شركة 

عناية السعودية للتأمين التعاوني.
****تملك شركة الوطنية للضمان الصحي عدد 1,000,000 سهم عادي بنسبة 10% من أسهم شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني.

 ***** بتاريخ 2022/08/11م أعلنت الشركة قبول مجلس اإلدارة استقالة العضو األستاذ / كورنيليوس إلكساندر من عضوية في مجلس اإلدارة ومن اللجان التابعة له )رئيس لجنة المخاطر(. 

مالحظة:
تمت التوصية من قبل األعضاء المذكورة أسماؤهم أعاله بتاريخ 1444/01/20م )الموافق 2022/08/18م( بتخفيض رأس مال الشركة من )150,000,000( ريال سعودي إلى )100,000,000( 
ريال سعودي عن طريق إلغاء )5,000,000( سهم من األسهم المصدرة، ومن ثم زيادة رأس مال الشركة بعد التخفيض من خالل طرح أسهم حقوق األولوية بقيمة )130,000,000( ريال سعودي 

ليصبح رأس المال بعد الزيادة )230,000,000( ريال سعودي.
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هـ

عنوان الشركة

شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
جدة -شارع األمير سلطان، حي الخالدية

مبنى رقم 7521 الرقم الفرعي 3732 
الرمز البريدي 23423

المملكة العربية السعودية
هاتــــف: 5923500 )12( 966+
فاكس: 5923741 )12( 966+

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

ممثل الشركة المفوض الثانيممثل الشركة المفوض األول

االسم: عمرو محمد خاشقجي
المنصب: رئيس مجلس اإلدارة

شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
جدة - شارع إبراهيم الجفالي 

هاتــــف: 2119443 12 966+ مباشر
فاكس: 5923740 12 966+

ak@amkest.com :بريد إلكتروني
www.saudienaya.com :موقع إلكتروني

سلطان محمد عبد الروؤف 
المنصب: الرئيس التنفيذي 

شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني
جدة - شارع األمير سلطان 

هاتــــف: 5923653 12 966+ مباشر
فاكس: 5923740 12 966+

sultan.abdulrauf@saudienaya.com :بريد إلكتروني
www.saudienaya.com :موقع إلكتروني

شركة تداول السعودية 
طريق الملك فهد - العليا 6897 

وحدة رقم: 15
الرياض 3388-12211

 المملكة العربية السعودية
هاتف:966920001919+
فاكس:996112189133+

csc@saudiexchange.sa :البريد اإللكتروني
 www.saudiexchange.com.sa :الموقع اإللكتروني

mailto:info@saudienaya.com
file:///C:\Users\d.alhurib\AppData\Roaming\Microsoft\Word\www.saudienaya.com
file:///C:\Users\d.alhurib\AppData\Roaming\Microsoft\Word\www.saudienaya.com
file:///C:\Users\d.alhurib\AppData\Roaming\Microsoft\Word\www.saudienaya.com
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المستشارون

المستشار المالي

شركة الوساطة المالية )»وساطة كابيتال«( 
الرياض - شارع العليا العام، حي المروج

مبنى رقم 7459 الرقم الفرعي 2207 
الرمز البريدي 12283

المملكة العربية السعودية 
هاتف: 4944067 11 966+
فاكس: 4944205 11 966+

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

مدير االكتتاب

شركة مجموعة النفيعي لإلستثمار
B704 مركز بن حمران، شارع التحلية، الدور السابع مكتب رقم

ص.ب 17381 جده 21484
المملكة العربية السعودية

هاتف: 966126655071+
 فاكس: 966126655723+

www.nefaie.com :البريد اإللكتروني
info@nefaie.com :الموقع اإللكتروني

متعهد التغطية

شركة الوساطة المالية )»وساطة كابيتال«( 
الرياض -شارع العليا العام، حي المروج
مبنى رقم 7459 الرقم الفرعي 2207 

الرمز البريدي 12283
المملكة العربية السعودية 

هاتف: 4944067 )11( 966+
فاكس: 4944205 )11( 966+

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

المستشار القانوني

شركاء سهيل محاماة واستشارات قانونية
طريق العروبة - حي المعذر الشمالي

مبني رقم )7( - مجمع البيوت المكتبية 
 الرياض 12334-7795 - المملكة العربية السعودية

هاتف: 2065555 11 966+
www.suhailpartners. sa :الموقع اإللكتروني

capitalmarkets@suhailpartners.sa :البريد اإللكتروني

http://www.wasatah.com.sa
mailto:info@wasatah.com.sa
http://www.wasatah.com.sa
mailto:info@wasatah.com.sa


ز من ١٢٥

جدول
المحتويات

المحاسب القانوني للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م

شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون
PKF - البسام وشركاؤه

طريق األمير عبد العزيز بن مساعد -حي السليمانية 
ص.ب. 69658 -الرياض 11557 

المملكة العربية السعودية
هاتــــف: 2065333 11 966+
فاكس: 2065444 11 966+

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

المحاسب القانوني للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م

شركة عبدالقادر سندي ومازن بترجي
جده، المملكة العربية السعودية 

شارع الخلق الحسن، حي النهضة
هاتــــف: 6123322 11 966+
فاكس: 6079391 11 966+

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

المحاسب القانوني للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م و2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م

العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم محاسبون قانونيون )عضو كرو الدولية(
الرياض، شارع األمير محمد بن عبد العزيز، وحدة رقم 11

ص.ب 10504 الرياض 11443
المملكة العربية السعودية

هاتــــف: 2175000 11 966+
فاكس: 2176000 11 966+

www.crowe.com/sa :الموقع اإللكتروني
info@crowe.sa :البريد اإللكتروني

المحاسب القانوني للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م

)MOORE( - السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون
58 الوطن العربي -الحمراء 

ص.ب 780 جده 21421
المملكة العربية السعودية 

هاتــــف: 6693478 11 966+
فاكس: 6602432 11 966+

www.elayouty-cpas.com :الموقع اإللكتروني
info@elayouty.com :البريد اإللكتروني

تنويه: قدم جميع المستشارين والمحاسبين القانونين المذكورون أعاله موافقتهم الكتابية على نشر أسمائهم وشعاراتهم وعلى تضمين إفادتهم بالشكل والمضمون الواردين في هذه النشرة. ولم 
يقم أي منهم بسحب تلك الموافقة حتى تاريخ هذه النشرة. وال يمتلك أي من المستشارين أو المحاسبين القانونيين أو العاملين لديهم أو أي من أقاربهم أي أسهم أو مصلحة مهما كان نوعها 

في الشركة كما في تاريخ هذه النشرة

file:///C:\Users\d.alhurib\AppData\Roaming\Microsoft\Word\info.sa@pkf.com
file:///C:\Users\d.alhurib\AppData\Roaming\Microsoft\Word\www.pkfalbassam.com
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ملخص الطرح 
المتعلق  اتخاذ قرارهم االستثماري  كاملة قبل  الطرح قراءة نشرة اإلصدار  االكتتاب في أسهم هذا  الراغبين في  المستثمرين  يجب على 

باالكتتاب في أسهم حقوق األولوية، حيث أن ملخص الطرح غير كافي التخاذ قرار استثماري. وفيما يلي ملخص عن الطرح:

اسم المصدر ووصفه 
ومعلومات عن تأسيسه

تأسست  سعودية  مساهمة  كشركة  »عناية«(  أو  »الشركة«  بعد  فيما  إليها  )ويشار  التعاوني  للتأمين  السعودية  عناية  شركة  تأسست 
وتاريخ   )224( رقم  الوزراء  مجلس  وقرار  2011/06/29م(  )الموافق  1432/07/27هـ  وتاريخ  )م/49(  رقم  الملكي  المرسوم  بموجب 
1432/07/25هـ )الموافق 2011/06/27م( وبسجل تجاري رقم )4030223528( بتاريخ 1433/03/27هـ )الموافق 2012/02/19م(. 

وتم تسجيلها بسجل مدينة جدة حيث مقر المركز الرئيسي للشركة. 
وبدأت الشركة مزاولة نشاط التأمين في فرع التأمين الصحي بعد حصولها على موافقة البنك المركزي السعودي )سابقاً »مؤسسة النقد 

العربي السعودي«( بموجب تصريح رقم )ت م ن/ 32/ 20128( وتاريخ 1433/09/19هـ )الموافق 2012/08/07م(.
بلغ رأس مال الشركة عند التأسيس أربعمائة مليون )400,000,000( ريال سعودي مقسم إلى أربعين مليون )40,000,000( سهم عادي 
بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت للسهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل. وقد اكتتب المساهمون المؤسسون بعدد أربعة وعشرين 
مليون )24,000,000( سهم ما يمثل )60%( من إجمالي أسهم الشركة ودفعوا قيمتها بالكامل، وقد تم طرح األسهم المتبقية والبالغة ستة 
عشر مليون )16,000,000( سهم ما يمثل )40%( لالكتتاب العام الذي تم في الفترة من تاريخ 1433/01/24هـ )الموافق 2011/12/19م( 
إلى 1433/01/30هـ )الموافق 2011/12/25م( بسعر اكتتاب بلغ عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد، وتم إدراج األسهم في 

السوق المالية السعودية )تداول السعودية( بتاريخ 1433/04/05هـ )الموافق 2012/02/27م. )
يبلغ رأس مال الشركة الحالي مائة مليون )100,000,000( ريال سعودي مقسم إلى عشرة ماليين )10,000,000( سهم عادي متساوية 

القيمة، قيمة كل منها عشرة )10( ريال سعودي وجميعها أسهم عادية نقدية.

أنشطة الشركة

تمارس الشركة نشاطها بموجب السجل التجاري رقم)4030223528( الصادر بتاريخ 1433/03/27هـ )الموافق 2012/02/19م(
ويتمثل نشاط الشركة كما في سجلها التجاري في التأمين الصحي

وكما في نظامها األساس تتمثل أغراض الشركة في مزاولة أعمال التأمين التعاوني في فرع التأمين الصحي وللشركة أن تباشر جميع 
االعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق أغراضها وتمارس الشركة أنشطتها وفقا لنظام مراقبة شركات التامين التعاوني والئحته التنفيذية 
واالحكام الصادرة من المؤسسة واألنظمة والقواعد السارية في المملكة العربية السعودية وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من 

الجهات المختصة إن وجدت.

كبار المساهمين

إن كبار المساهمين في الشركة، الذين يمتلكون نسبة 5% أو أكثر من أسهم الشركة، وحتى تاريخ هذه النشرة

الجنسيةاالسمرقم
بعد الطرح*قبل الطرح

نسبة 
نسبة عدد األسهمالملكية

الملكية
عدد 

االسهم

102,300,000%101,000,000%اماراتيةالشركة الوطنية للضمان الصحي )ضمان(1
5.7671,326,410%5.767576,700%سعوديةشركة خالد الجفالي المحدودة2
51,150,000%5500,000%المانيةشركة ميونخ ري3
51,150,000%5500,000%سعوديةشركة مجموعة المرجان القابضة4

*عدد األسهم ونسبة الملكية بعد الطرح بإفتراض اكتتاب المساهمين الكبار بكامل أحقيتهم في األسهم الجديدة، وقد تختلف في حال 

االكتتاب بعدد اقل او أكثر مما تم تخصيصه له عن طريق بيع حقوقه خالل فترة التداول أو شرائها

الجمهور

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

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

الغرض من إصدار أسهم 
حقوق األولية المقترح

تهدف الشركة من خالل زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية لدعم خطط الشركة المستقبلية وتعزيز هامش المالءة 
المالية.

إجمالي عدد أسهم الشركة 
القائمة والمصدرة قبل 

الطرح
عشر مليون )10,000,000( سهم عادي.

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

مائة مليون )100,000,000( ريال سعوديرأس مال الشركة قبل الطرح
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إجمالي عدد األسهم 
الجديدة المطروحة 

لالكتتاب
ثالثة عشر مليون )13,000,000( سهم عادي.

عشرة )10( رياالت سعودي للسهم الواحد.سعر الطرح

مائة وثالثون مليون )130,000,000( ريال سعودي.القيمة اإلجمالية الطرح

تم تعديل سعر سهم الشركة في السوق المالية إلى )15.90( ريال سعودي للسهم وذلك قبل تداول اليوم التالي ليوم انعقاد الجمعية السعر المعدل
العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال، ويمثل ذلك انخفاض بسعر السهم بمقدار )7.66( ريال سعودي للسهم الواحد.

فئات المستثمرين 
المساهمون المقيدون والمستثمرون الجدد. المستهدفين

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

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

حقوق األولوية

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

بزيادة رأس المال. وستظهر هذه الحقوق في محافظ المساهمين المقيدين تحت رمز جديد خاص بحقوق األولوية.

ثالثة عشر مليون )13,000,000( سهم عادي، والتي ستصدر نتيجة لزيادة رأس المال.األسهم الجديدة

يمنح كل مساهم مقيد )1.3( حق تقريبا عن كل )1( سهم واحد يملكه وهذا المعامل هو ناتج قسمة عدد األسهم الجديدة على عدد معامل األحقية
األسهم الحالية للشركة. 

عدد حقوق األولوية 
ثالثة عشر مليون )13,000,000( حق. المصدرة

عدد األسهم الجديدة 
ثالثة عشر مليون )13,000,000( سهم عادي.المتعهد بتغطيتها

إجمالي قيمة األسهم 
مائة وثالثون مليون )130,000,000( ريال سعودي.الجديدة المتعهد بتغطيتها

عدد األسهم المصدرة بعد 
ثالثة وعشرون مليون )23,000,000( سهم عادي.زيادة رأس المال

رأس مال الشركة بعد زيادة 
مائتين وثالثون مليون )230,000,000( ريال سعودي.رأس المال

نسبة األسهم المطروحة من 
)130%( من رأس المال قبل الزياده. رأس مال الشركة

إجمالي المتحصالت 
المتوقع الحصول عليها 

وتحليل ووصف االستخدام 
المقترح لها

من المتوقع أن يبلغ إجمالي متحصالت االكتتاب في أسهم حقوق األولوية مائة وثالثون مليون )130,000,000( ريال سعودي مقسمة إلى 
ثالثة عشر مليون )13,000,000( سهم عادي لدعم خطط الشركة المستقبلية وتعزيز هامش المالءة المالية.

ويوضح الجدول التالي االستخدام المتوقع لمتحصالت الطرح:

قيمة االستخدام المقترحة )ريال سعودي(البند

53,800,000الودائع البنكية
26,900,000صناديق استثمار
26,900,000سندات وصكوك

12,000,000الوديعة النظامية )15% من زيادة رأس المال المدفوع(
10,400,000مصاريف الطرح المقدرة

130,000,000إجمالي متحصالت الطرح
ولمزيد من المعلومات )فضال راجع القسم )6( »استخدام متحصالت الطرح«(.

تكاليف الطرح
تبلغ قيمة تكاليف الطرح حوالي عشرة ماليين وأربعمائة ألف )10,400,000( ريال سعودي ويشمل ذلك تكاليف المستشار المالي ومدير 
المصاريف  من  وغيرها  والتوزيع  والطباعة  التسويق  ومصاريف  القانوني  والمحاسب  القانوني  والمستشار  التغطية  ومتعهد  االكتتاب 

المتعلقة باالكتتاب، علما بأن هذا المبلغ تقديري )فضال راجع القسم )6( »استخدام متحصالت الطرح«(. 

سوف تستخدم الشركة صافي متحصالت الطرح في دعم خطط الشركة المستقبلية وتعزيز هامش المالءة المالية )فضال راجع القسم استخدام متحصالت الطرح
)6( »استخدام متحصالت الطرح«(.
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إجمالي المتحصالت التي 
سبق

الحصول عليها في آخر 
عملية إصدار

أسهم حقوق أولوية

بلغ إجمالي المتحصالت التي حصلت عليها الشركة في اخر عملية إصدار أسهم حقوق أولوية مبلغ مائتين مليون )200,000,000( ريال 
سعودي

حيث وافقت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة في تاريخ 1440/04/05هـ )الموافق 2018/12/12م( بزيادة رأس مالها 
من مائة مليون )100,000,000( ريال سعودي إلى ثالثمائة مليون )300,000,000( ريال سعودي وذلك عن طريق إصدار عشرين مليون 
)20,000,000( سهم أسهم حقوق أولوية بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودي للسهم الواحد، وذلك من أجل المحافظة على 

هامش المالءة المطلوب ودعم نمو الشركة 
يوضح الجدول التالي استخدام متحصالت الطرح كما تم اإلفصاح عنه في نشرة اإلصدار ذات العالقة 

قيمة االستخدام المقترحة )ريال سعودي(البند

200,000,000إجمالي متحصالت الطرح
8,000,000مصاريف الطرح المقدرة
192,000,000صافي متحصالت الطرح

30,000,000الوديعة النظامية )15% من زيادة رأس المال المدفوع(
162,000,000ودائع مرابحة

)وقد التزمت الشركة باالستخدام المقترح الوارد في نشرة اإلصدار(

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

1444/04/12هـ )الموافق 2022/11/06م(.

فترة التداول
تبدأ فترة التداول بعد )3( ثالثة أيام عمل من موافقة الجمعية العامة غير العادية المتضمنة الموافقة على زيادة رأس المال، في يوم 
2022/11/17م(  )الموافق  1444/04/23هـ  الخميس  يوم  نهاية  حتى  وتستمر  2022/11/10م(  )الموافق  1444/04/16هـ  الخميس 
ويجوز خالل هذه الفترة لجميع حملة حقوق األولوية -سواء كانوا مستثمرين مقيدين أو مستثمرين جدد -القيام بتداول حقوق األولوية.

فترة الطرح

تبدأ فترة االكتتاب بعد )3( ثالثة أيام عمل من موافقة الجمعية العامة غير العادية المتضمنة الموافقة على زيادة رأس المال، في يوم 
الخميس 1444/04/16هـ )الموافق 2022/11/10م( وتستمر حتى نهاية يوم الثالثاء 1444/04/28هـ )الموافق 2022/11/22م( ويجوز 
خالل هذه الفترة لجميع حملة حقوق األولية -سواء كانوا مستثمرين مقيدين أو مستثمرين جدد -ممارسة حقهم باالكتتاب في األسهم 

الجديدة.

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

الطرح المتبقي

في حال تبقى أسهم لم يكتتب بها بعد انتهاء فترة االكتتاب )األسهم المتبقية( فستطرح تلك األسهم على عدد من المستثمرين ذوي الطابع 
المؤسسي )المؤسسات االستثمارية(. وتقوم تلك المؤسسات االستثمارية بتقديم عروضها لشراء األسهم المتبقية وسيتم استقبال تلك 
العروض ابتداء من الساعة العاشرة صباحاً يوم االثنين 1444/05/04هـ )الموافق 2022/11/28م( وحتى الساعة الخامسة مساءا من 
اليوم التالي الثالثاء 1444/05/05هـ )الموافق 2022/11/29م( )فترة الطرح المتبقي(. وسيتم تخصيص األسهم المتبقية للمؤسسات 
االستثمارية ذات العرض األعلى ثم األقل فاألقل )شرط أال يقل عن سعر الطرح( على أن يتم تخصيص األسهم بالتناسب على المؤسسات 

االستثمارية التي تقدم نفس العرض. أما بالنسبة لكسور األسهم فسيتم إضافتها لألسهم المتبقية ومعاملتها بالمثل.

دفع مبالغ التعويض )إن 
وجدت(

الجديدة  أو جزئيا في األسهم  كليا  لم يمارسوا حقهم في االكتتاب  الذين  المستحقين  النقدي لألشخاص  التعويض  سيتم دفع مبالغ 
مبالغ  بأن  علما  2023/01/01م(،  )الموافق  1444/06/08هـ  أقصاه  موعد  في  استقطاعات  أي  دون  من  األسهم  كسور  ولمستحقي 

التعويض النقدي تمثل المبلغ الذي يزيد على سعر الطرح من صافي متحصالت بيع األسهم المتبقية وكسور األسهم.

إدراج وتداول حقوق األولوية

تدرج حقوق األولية في تداول ويتم تداولها خالل فترة تداول حقوق األولية. ويكون لحقوق األولوية رمز منفصل ومستقل عن رمز األسهم 
الحالية للشركة على شاشة تداول.

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

تم شراؤها خالل فترة التداول.
وسيقوم نظام »تداول« بإلغاء رمز حقوق األولوية للشركة على شاشة التداول بعد انتهاء فترة تداول حقوق األولوية، وبالتالي سيتوقف 

تداول حقوق األولوية مع انتهاء تلك الفترة. 

يتم تقديم طلبات االكتتاب إلكترونيا عبر مواقع ومنصات الوسطاء اإللكترونية التي تتيح هذه الخدمات للمكتتبين أو من خالل أي وسيلة طريقة االكتتاب
أخرى يقدمها الوسطاء.

ممارسة االكتتاب في حقوق 
األولوية

ومنصات  مواقع  عبر  إلكترونيا  االكتتاب  األولوية عن طريق  أسهم حقوق  في  باالكتتاب  ممارسة حقهم  المستحقين  لألشخاص  يحق 
الوسطاء اإللكترونية التي تتيح هذه الخدمات االكتتاب أو من خالل أي وسيلة أخرى يقدمها الوسطاء. كما يمكن لألشخاص المستحقين 

ممارسة حقوق األولوية كالتالي:
يحق للمساهمين المقيدين خالل فترة االكتتاب ممارسة الحقوق الممنوحة لهم في تاريخ األحقية وأي حقوق إضافية قاموا بشرائها 

خالل فترة التداول عن طريق االكتتاب في األسهم الجديدة. كما يحق لهم عدم اتخاذ أي إجراء بخصوص الحقوق التي يملكونها. 
يحق للمستثمرين الجدد خالل فترة االكتتاب ممارسة الحقوق التي قاموا بشرائها خالل فترة التداول عن طريق االكتتاب في األسهم 

الجديدة. كما يحق لهم عدم اتخاذ أي إجراء بخصوص الحقوق التي يملكونها.
وفي حال عدم قيام أي من المساهمين المقيدين أو المستثمرين الجدد بممارسة حقهم في االكتتاب في األسهم الجديدة خالل فترة 

االكتتاب، فسيتم طرح األسهم المرتبطة بتلك الحقوق في فترة الطرح المتبقي. 



ك من ١٢٥

جدول
المحتويات

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

وستقوم »تداول« باحتساب ونشر قيمة الحق اإلرشادية خالل فترة التداول على موقعها اإللكتروني متأخرة بخمس دقائق، وسيقوم أيضا 
مزودو خدمات معلومات السوق بنشر هذه المعلومة حتى يتسنى للمستثمرين االطالع على قيمة الحق اإلرشادية عند إدخال األوامر.

هو السعر الذي يتم تداول الحق به علما بأنه يحدد من خالل آلية العرض والطلب، وبالتالي فإنه قد يختلف عن قيمة الحق اإلرشادية.سعر تداول الحق

سيتم تخصيص األسهم في موعد أقصاه يوم الخميس 1444/05/07هـ )الموافق 2022/12/01م(.تاريخ التخصيص

طريقة التخصيص ورد 
الفائض 

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

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

ولمستحقي كسور األسهم )فضال راجع القسم )12( »المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه«(.

بعد االنتهاء من جميع اإلجراءات الالزمة، سوف يتم اإلعالن عن تاريخ بدء التداول في األسهم الجديدة على موقع تداول. على أن تكون تداول األسهم الجديدة
الفترة الزمنية بين نهاية االكتتاب في حقوق األولوية وإيداع األسهم في محافظ المساهمين هي 9 أيام عمل.

سيستحق مالكوا األسهم الجديدة أي أرباح تعلن الشركة عن توزيعها بعد تاريخ إصدارهااألحقية في األرباح

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

العامة للمساهمين )سواء العادية أو غير العادية( والتصويت فيه.
القيود المفروضة على 

األسهم الجديدة نتيجة 
زيادة رأس المال

يوجد قيود مفروضة على تداول األسهم الجديدة نتيجة زيادة رأس المال وفق ما هو مشار إليه بالتفصيل في الفقرة الفرعية )8-3( 
»فترة الحظر« من القسم )3( »خلفية عن الشركة وطبيعة اعمالها«.

القيود المفروضة على 
ال يوجد أية قيود مفروضة على تداول الحقوق.تداول الحقوق

األسهم التي سبق للُمصدر 
إدراجها

بلغ رأس مال الشركة عند التأسيس أربعمائة مليون )400,000,000( ريال سعودي مقسم إلى أربعين مليون )40,000,000( سهم  	
عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت للسهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل. وقد اكتتب المساهمون المؤسسون بعدد 
أربعة وعشرين مليون )24,000,000( سهم ما يمثل )60%( من إجمالي أسهم الشركة ودفعوا قيمتها بالكامل، وقد تم طرح األسهم 
المتبقية والبالغة ستة عشر مليون )16,000,000( سهم ما يمثل )40%( لالكتتاب العام الذي تم في الفترة من تاريخ 1433/01/24هـ 
)الموافق 2011/12/19م( إلى 1433/01/30هـ )الموافق 2011/12/25م( بسعر اكتتاب بلغ عشرة )10( رياالت سعودية للسهم 

الواحد، وتم إدراج األسهم في السوق المالية السعودية )تداول السعودية( بتاريخ 1433/04/05هـ )الموافق 2012/02/27م(.
قامت الشركة بتاريخ 1438/01/17هـ )الموافق 2016/10/18م( بتخفيض رأس مالها، إلطفاء معظم الخسائر المتراكمة البالغة  	

وبالتالي  سعودي،  ريال   )200,000,000( مليون  مائتي  إلى  سعودي  ريال   )400,000,000( مليون  أربعمائة  من  آنذاك،   %52.70
تخفيض عدد أسهم الشركة من أربعين مليون )40,000,000( سهم إلى عشرين مليون )20,000,000( سهم عن طريق إلغاء عشرين 

مليون )20,000,000( سهم وبنسبة تخفيض في رأس المال مقدارها )50%( وبمعدل تخفيض سهم واحد عن كل )2( سهم. 
الشركة  	 مال  رأس  هيكلة  وذلك إلعادة  مالها،  رأس  بتخفيض  )الموافق 2018/06/10م(  بتاريخ 1439/09/26هـ  الشركة  قامت 

إلى مائة  ريال سعودي  الشركة، من مائتي مليون )200,000,000(  التي تجاوزت 50 %من رأس مال  المتراكمة  الخسائر  إلطفاء 
مليون )100,000,000( ريال سعودي، وبالتالي تخفيض عدد أسهم الشركة من عشرين مليون )20,000,000( سهم إلى عشرة مليون 
)10,000,000( سهم عن طريق إلغاء عشرة مليون )10,000,000( سهم وبنسبة تخفيض في رأس المال مقدارها )50%( وبمعدل 

تخفيض سهم واحد عن كل )2( سهم.
قامت الشركة بتاريخ 1440/04/05هـ )الموافق 2018/12/12م( بزيادة رأس مالها بنسبة 200% من مائة مليون )100,000,000(  	

ريال سعودي إلى ثالثمائة مليون )300,000,000( ريال سعودي، وبالتالي زيادة عدد أسهم الشركة من عشرة مليون )10,000,000( 
سهم إلى ثالثين مليون )30,000,000( سهم عن طريق إصدار أسهم حقوق األولوية البالغة عشرين مليون )20,000,000( سهم 
بعدد )2( حق لكل )1( سهم من أسهم الشركة، بسعر طرح بلغ عشرة )10( رياالت للسهم الواحد بقيمة إجمالية بلغت مائتين مليون 

)200,000,000( ريال سعودي. 
الشركة  	 مال  رأس  هيكلة  وذلك إلعادة  مالها،  رأس  بتخفيض  )الموافق 2020/04/22م(  بتاريخ 1441/08/29هـ  الشركة  قامت 

ريال   )150,000,000( مليون  وخمسون  مائة  إلى  ريال سعودي   )300,000,000( مليون  ثالثمائة  من  المتراكمة،  الخسائر  إلطفاء 
سعودي، وبالتالي تخفيض عدد أسهم الشركة من ثالثين مليون )30,000,000( سهم إلى خمسة عشر مليون )15,000,000( سهم 
عن طريق إلغاء خمسة عشر مليون )15,000,000( سهم وبنسبة تخفيض في رأس المال مقدارها )50%( وبمعدل تخفيض سهم 

واحد عن كل )2( سهم. 
الشركة  	 مال  رأس  هيكلة  وذلك إلعادة  مالها،  رأس  بتخفيض  )الموافق 2022/10/18م(  بتاريخ 1444/03/22هـ  الشركة  قامت 

إلطفاء جزء من الخسائر المتراكمة، من مائة وخمسون مليون )150,000,000( ريال سعودي إلى مائة مليون )100,000,000( ريال 
سعودي، وبالتالي تخفيض عدد أسهم الشركة من خمسة عشر مليون )15,000,000( سهم إلى عشرة ماليين )10,000,000( سهم 
عن طريق إلغاء خمسة ماليين )5,000,000( سهم وبنسبة تخفيض في رأس المال مقدارها )33.33%( وبمعدل تخفيض سهم 

واحد عن كل )3( سهم. 

عوامل المخاطرة
ينطوي االستثمار في أسهم حقوق األولوية على مخاطر معينة، ويمكن تصنيف هذه المخاطر إلى: )1( مخاطر تتعلق بأعمال الشركة، 
)2( مخاطر تتعلق بالسوق والقطاع و)3( مخاطر تتعلق باألسهم الجديدة، وقد تمت استعراض هذه المخاطر في القسم )2( »عوامل 

المخاطرة« من هذه النشرة، والذي يتوجب دراسته بعناية قبل اتخاذ أي قرار استثماري في الحقوق أو األسهم الجديدة.

شروط االكتتاب في أسهم 
حقوق األولوية

يجب على األشخاص المستحقين الراغبين في االكتتاب باألسهم الجديدة استيفاء شروط االكتتاب ذات الصلة. ولالطالع على شروط 
وأحكام وتعليمات االكتتاب يرجى مراجعة القسم )12( »المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه«.



ل من ١٢٥

جدول
المحتويات

التعديالت الجوهرية التي 
طرأت على المعلومات التي 

تم اإلفصاح عنها في آخر 
نشرة إصدار

الهيئة على نشر آخر نشرة إصدار للشركة في تاريخ 2018/12/13م. فضاًل راجع القسم الفرعي )9-7( »المعلومات  تمت موافقة 
الجوهرية التي تغيرت منذ موافقة الهيئة على آخر نشرة إصدار أسهم« من القسم )9( »المعلومات القانونية« للمعلومات الجوهرية 

التي تعتقد الشركة أنها تغيرت منذ ذلك التاريخ.

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



م من ١٢٥

جدول
المحتويات

التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب 

التاريخالجدول الزمني

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

علماً بأن المساهمين المستحقين هم المساهمون المقيدون في سجل 
الشركة وال يتم تقييدهم إال بعد يومين من تاريخ االنعقاد.

1444/04/12هـ )الموافق 2022/11/06م(

فترة التداول

تبدأ فترة التداول بعد )3( ثالثة أيام عمل من موافقة الجمعية العامة غير العادية المتضمنة 
الموافقة على زيادة رأس المال، في يوم الخميس 1444/04/16هـ )الموافق 2022/11/10م( 
وتستمر حتى نهاية يوم الخميس 1444/04/23هـ )الموافق 2022/11/17م( ويجوز خالل هذه 
الفترة لجميع حملة حقوق األولية -سواء كانوا مستثمرين مقيدين أو مستثمرين جدد -القيام 

بتداول حقوق األولوية.

فترة االكتتاب

تبدأ فترة االكتتاب بعد )3( ثالثة أيام عمل من موافقة الجمعية العامة غير العادية المتضمنة 
الموافقة على زيادة رأس المال، في يوم الخميس 1444/04/16هـ )الموافق 2022/11/10م( 
وتستمر حتى نهاية يوم الثالثاء 1444/04/28هـ )الموافق 2022/11/22م( ويجوز خالل هذه 
الفترة لجميع حملة حقوق األولية -سواء كانوا مستثمرين مقيدين أو مستثمرين جدد -ممارسة 

حقهم باالكتتاب في األسهم الجديدة.

1444/04/28هـ انتهاء فترة االكتتاب الثالثاء  يوم  بانتهاء  االكتتاب  طلبات  استقبال  وينتهي  االكتتاب  فترة  تنتهي 
)الموافق 2022/11/22م(

2022/11/28م( فترة الطرح المتبقي )الموافق  1444/05/04هـ  االثنين  يوم  من  صباحاً  العاشرة  الساعة  تبدأ 
وتستمر إلى الساعة الخامسة مساًء من يوم الثالثاء 1444/05/05هـ )الموافق 2022/11/29م(

يوم االحد 1444/05/10هـ )الموافق 2022/12/04م(اإلشعار بالتخصيص النهائي

دفع مبالغ التعويض )إن وجدت( لألشخاص المستحقين الذين لم 
يوم االحد 1444/06/08هـ )الموافق 2023/01/01م(يشاركوا في االكتتاب كليا أو جزئيا ومستحقي كسور األسهم

التاريخ المتوقع لبدء التداول في األسهم الجديدة
بعد االنتهاء من جميع اإلجراءات الالزمة، سوف يتم اإلعالن عن تاريخ بدء التداول في األسهم 
الجديدة على موقع تداول، على أن تكون الفترة الزمنية بين نهاية االكتتاب في حقوق األولوية 

وإيداع األسهم في محافظ المساهمين هي 9 أيام عمل.
 )www.saudiexchange.com.sa( تنويه: جميع التواريخ المذكورة في الجدول الزمني أعاله تقريبية، وسيتم اإلعالن عن التواريخ الفعلية على موقع تداول



ن من ١٢٥

جدول
المحتويات

تواريخ اإلعالنات المهمة

تاريخ اإلعالنالُمعلناإلعالن

يوم االربعاء 1444/04/08هـ )الموافق 2022/11/02م(الشركةإعالن الدعوة الجتماع الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال

يوم االثنين 1444/04/13هـ )الموافق 2022/11/07م(الشركةإعالن نتائج الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال

يوم االثنين 1444/04/13هـ )الموافق 2022/11/07م(تداولإعالن تعديل سعر سهم الشركة وإيداع الحقوق وقيمة الحق اإلرشادية

يوم االربعاء 1444/04/15هـ )الموافق 2022/11/09م(إيداعإعالن إضافة حقوق األولوية لشركة عناية السعودية للتأمين التعاوني

يوم الثالثاء 1444/04/14هـ )الموافق 2022/11/08م(الشركةإعالن تحديد فترة تداول الحقوق وفترة االكتتاب

يوم االربعاء 1444/04/15هـ )الموافق 2022/11/09م(الشركةإعالن عن بدء فترة تداول الحقوق وفترة االكتتاب

يوم الخميس 1444/04/16هـ )الموافق 2022/11/10م(الشركةإعالن تذكيري عن بدء فترة تداول الحقوق وفترة االكتتاب

يوم األربعاء 1444/04/22هـ )الموافق 2022/11/16م(الشركةإعالن تذكيري عن آخر يوم لتداول حقوق األولوية 

اإلعالن عن:
نتائج االكتتاب 	
تفاصيل عملية بيع األسهم التي لم يتم االكتتاب فيها )إن وجدت( وبدء فترة  	

الطرح المتبقي

يوم الخميس 1444/04/30هـ )الموافق 2022/11/24م(الشركة

يوم االحد 1444/05/10هـ )الموافق 2022/12/04م(الشركةإعالن نتائج الطرح المتبقي واإلشعار بالتخصيص النهائي

يوم الخميس 1444/05/14هـ )الموافق 2022/12/08م(إيداعإعالن بإيداع األسهم الجديدة في محافظ المستثمرين

يوم االحد 1444/06/08هـ )الموافق 2023/01/01م(الشركةإعالن توزيع مبالغ التعويض )إن وجدت(
تنويه: جميع التواريخ المذكورة في الجدول الزمني أعاله تقريبية، وسيتم اإلعالن عن التواريخ الفعلية على موقع تداول السعودية )www.saudiexchange.com.sa( وذلك بالتنسيق مع شركة 

مركز إيداع األوراق المالية )إيداع( ل تحديد تاريخ إيداع األسهم.

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

اسم الُمصدر ورقم سجله التجاري . 1
 األوراق المالية وقيمتها ونوعها وفئتها التي يشملها طلب تسجيل األوراق المالية وطرحها . 2
العناوين واألماكن التي يمكن الجمهور الحصول فيها على نشرة اإلصدار . 3
تاريخ نشر نشرة اإلصدار . 4
بيان بأن اإلعالن هو للعلم فقط وال يشكل دعوًة أو طرحاً المتالك األوراق المالية شرائها أو االكتتاب فيها. 5
 اسم مدير االكتتاب ومتعهد التغطية )إن وجد( والمستشار المالي والمستشار القانوني. 6
أي . 7 السعودية(  )تداول  السعودية  المالية  السوق  المالية وشركة  السوق  تتحمل هيئة  »ال  اآلتية:  بالصيغة  إخالء مسؤولية 

مسؤولية عن محتويات هذا اإلعالن، وال تعطيان أّي تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحًة من أّي 
مسؤولية مهما كانت عن أّي خسارة تنتج عما ورد في هذا اإلعالن أو عن االعتماد على أّي جزء منه«.

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

المستحق حساب استثماري لدى أحد الوسطاء الذي يقدمون هذه الخدمات.

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

االكتتاب أو سحبه بعد تسليمه ويمثل طلب االكتتاب عند تقديمه عقدا ملزما بين الشركة والمساهم المستحق.



س من ١٢٥

جدول
المحتويات

أسئلة وأجوبة عن حقوق األولوية 

ماهي حقوق األولوية؟

هي أوراق مالية قابلة للتداول تعطي حاملها أحقية االكتتاب في األسهم الجديدة المطروحة عند اعتماد زيادة رأس المال، وهو حق مكتسب 
والمقيدين في سجل مساهمي  المال  بزيادة رأس  الخاصة  العادية  العامة غير  الجمعية  انعقاد  يوم  المالكين لألسهم  المساهمين  لجميع 
الشركة لدى مركز اإليداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. ويعطي كل حق لحامله أحقية االكتتاب في 

سهم واحد، وذلك بسعر الطرح.

لمن تمنح حقوق األولوية؟

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

متى يتم إيداع حقوق األولوية؟

بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية وموافقتها على زيادة رأس المال من خالل طرح أسهم حقوق أولوية، وتودع حقوق األولوية كأوراق 
مالية في المحافظ الخاصة بالمساهمين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بنهاية ثاني يوم تداول بعد انعقاد الجمعية العامة 
غير العادية، وستظهر األسهم في محافظهم تحت رمز جديد خاص بحقوق األولوية، ولن يسمح بتداول هذه الحقوق أو االكتتاب فيها إال 

عند بداية فترتي التداول واالكتتاب.

كيف يتم إشعار المستثمر بحقوق األولوية بإيداع الحقوق في المحفظة؟

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

كم عدد حقوق األولوية التي سيحصل عليها المساهم المقيد؟

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

ما هو معامل األحقية؟

هو المعامل الذي يمكن للمساهمين المقيدين من معرفة عدد حقوق األولوية المستحقة لهم مقابل األسهم التي يمتلكونها بنهاية ثاني يوم 
تداول بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية. ويحسب هذا المعامل بقسمة عدد األسهم الجديدة على عدد األسهم الحالية للشركة. وعليه 
فإن معامل األحقية هو )1.3( حق تقريبا لكل سهم )1( واحد مملوك للمساهم المقيد في تاريخ األحقية. ووفقا لذلك، إذا كان مساهم مقيد 

يملك ألف )1,000( سهم في تاريخ األحقية فسيخصص له )1,300( حق مقابل ما يملكه من أسهم.

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

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

ما هي قيمة الحق عند بداية تداوله؟

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

فإن السعر االفتتاحي للحق سيكون خمسة )5( رياالت سعودية.

من هو المساهم المقيد؟

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



ع من ١٢٥

جدول
المحتويات

هل يستطيع المساهمون المقيدون االكتتاب في أسهم إضافية؟

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

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

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

كيف تتم عملية االكتتاب؟

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

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

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

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

سيتم إيداع حقوق األولوية في نفس المحفظة المودع بها أسهم الشركة المرتبطة بالحقوق. فعلى سبيل المثال، إذا كان مساهم يملك ألف 
)1,000( سهم في الشركة على النحو التالي: ثمانمائة )800( سهم في محفظة )أ( ومائتا )200( سهم في محفظة )ب(، فإن مجموع الحقوق 
التي ستودع ألف وثالثمائة )1,300( حق على اعتبار أن لكل سهم )1.3( حق تقريبا. عليه فسيتم إيداع ألف وأربعون )1,040( حق في محفظة 

)أ( مئتان وستون )260( حق في محفظة )ب(.

هل يحق لحملة شهادات األسهم االكتتاب والتداول؟

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

هل يحق لمن اشترى حقوقًا إضافيًة تداولها مرة أخرى؟

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

هل باإلمكان بيع جزء من حقوق األولوية؟

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

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

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

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

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

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

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

فترة الطرح المتبقي بسعر الطرح. 



ف من ١٢٥

جدول
المحتويات

مــن لــه األحقيــة فــي حضــور الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة والتصويــت علــى زيــادة رأس مــال الشــركة عــن طريــق طــرح أســهم 
حقــوق أولويــة؟

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

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

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

لــو قــام مســتثمر بشــراء األوراق الماليــة فــي يــوم انعقــاد الجمعيــة فهــل يحــق لــه الحصــول علــى حقــوق األولويــة المترتبــة علــى 
زيــادة رأس مــال المصــدر؟

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

العادية الخاصة بزيادة رأس المال.

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

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

من الحقوق.

ماهي فترات التداول واالكتتاب؟

يبدأ تداول واكتتاب الحقوق في الوقت ذاته بعد )3( ثالثة أيام عمل من موافقة الجمعية العامة غير العادية المتضمنة الموافقة على زيادة 
رأس المال، حتى انتهاء التداول في اليوم السادس، بينما يستمر االكتتاب حتى اليوم التاسع وذلك حسب ما هو مذكور في هذه النشرة 

وإعالنات الشركة.

هل يمكن االكتتاب خالل عطلة نهاية األسبوع؟ 

ال، ال يمكن ذلك.

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

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

مساعدة إضافية: 

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

الحقوق أو حتى تقديم المشورة المالية أو الضريبية أو القانونية أو االستثمارية.



ص من ١٢٥

جدول
المحتويات

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

قرار استثماري يتعلق بالحقوق أو األسهم الجديدة.

نبذة عن الشركة 
تأسست الشركة كشركة مساهمة سعودية تأسست بموجب المرسوم الملكي رقم )م/49( وتاريخ 1432/07/27هـ )الموافق 2011/06/29م( 
بتاريخ   )4030223528( رقم  تجاري  وبسجل  2011/06/27م(  )الموافق  1432/07/25هـ  وتاريخ   )224( رقم  الوزراء  مجلس  وقرار 

1433/03/27هـ )الموافق 2012/02/19م(. وتم تسجيلها بسجل مدينة جدة حيث مقر المركز الرئيسي للشركة. 

وبدأت الشركة مزاولة نشاط التأمين في فرع التأمين الصحي بعد حصولها على موافقة البنك المركزي السعودي )سابقاً »مؤسسة النقد 
العربي السعودي«( بموجب تصريح رقم )ت م ن/ 32/ 20128( وتاريخ 1433/09/19هـ )الموافق 2012/08/07م(. 

بلغ رأس مال الشركة عند التأسيس أربعمائة مليون )400,000,000( ريال سعودي مقسم إلى أربعين مليون )40,000,000( سهم عادي بقيمة 
اسمية قدرها عشرة )10( رياالت للسهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل. وقد اكتتب المساهمون المؤسسون بعدد أربعة وعشرين مليون 
)24,000,000( سهم ما يمثل )60%( من إجمالي أسهم الشركة ودفعوا قيمتها بالكامل، وقد تم طرح األسهم المتبقية والبالغة ستة عشر 
مليون )16,000,000( سهم ما يمثل )40%( لالكتتاب العام الذي تم في الفترة من تاريخ 1433/01/24هـ )الموافق 2011/12/19م( إلى 
1433/01/30هـ )الموافق 2011/12/25م( بسعر اكتتاب بلغ عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد، وتم إدراج األسهم في السوق المالية 

السعودية )تداول السعودية( بتاريخ 1433/04/05هـ )الموافق 2012/02/27م(. 

يبلغ رأس مال الشركة الحالي مائة مليون )100,000,000( ريال سعودي مقسم إلى عشرة ماليين )10,000,000( سهم عادي متساوية القيمة، 
قيمة كل منها عشرة )10( ريال سعودي وجميعها أسهم عادية نقدية. 

ويتمثل المساهمون الكبار في الشركة )الذين يملكون 5% أو أكثر من رأسمالها( في الشركة الوطنية للضمان الصحي - ضمان )بنسبة ملكية 
تبلغ 10%(، وشركة خالد احمد الجفالي المحدودة )بنسبة ملكية تبلغ 5.767%(، وشركه ميونخ ري )بنسبة ملكية تبلغ 5%(، وشركة مجموعة 

المرجان القابضة )بنسبة ملكية تبلغ %5(.

تاريخ الشركة واهم التطورات هيكل رأس مال الشركة
بلغ رأس مال الشركة عند التأسيس أربعمائة مليون )400,000,000( ريال سعودي مقسم إلى أربعين مليون )40,000,000( سهم  	

عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت للسهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل. وقد اكتتب المساهمون المؤسسون بعدد أربعة 
وعشرين مليون )24,000,000( سهم ما يمثل )60%( من إجمالي أسهم الشركة ودفعوا قيمتها بالكامل، وقد تم طرح األسهم المتبقية 
والبالغة ستة عشر مليون )16,000,000( سهم ما يمثل )40%( لالكتتاب العام الذي تم في الفترة من تاريخ 1433/01/24هـ )الموافق 
2011/12/19م( إلى 1433/01/30هـ )الموافق 2011/12/25م( بسعر اكتتاب بلغ عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد، وتم 

إدراج األسهم في السوق المالية السعودية )تداول السعودية( بتاريخ 1433/04/05هـ )الموافق 2012/02/27م(. 
قامت الشركة بتاريخ 1438/01/17هـ )الموافق 2016/10/18م( بتخفيض رأس مالها، إلطفاء معظم الخسائر المتراكمة البالغة  	

52.70% آنذاك، من أربعمائة مليون )400,000,000( ريال سعودي إلى مائتي مليون )200,000,000( ريال سعودي، وبالتالي تخفيض 
عدد أسهم الشركة من أربعين مليون )40,000,000( سهم إلى عشرين مليون )20,000,000( سهم عن طريق إلغاء عشرين مليون 

)20,000,000( سهم وبنسبة تخفيض في رأس المال مقدارها )50%( وبمعدل تخفيض سهم واحد عن كل )2( سهم. 
الشركة  	 مال  رأس  هيكلة  إلعادة  وذلك  مالها،  رأس  بتخفيض  2018/06/10م(  )الموافق  1439/09/26هـ  بتاريخ  الشركة  قامت 

مائة  إلى  ريال سعودي   )200,000,000( مليون  مائتي  من  الشركة،  مال  رأس  %من   50 تجاوزت  التي  المتراكمة  الخسائر  إلطفاء 
مليون )100,000,000( ريال سعودي، وبالتالي تخفيض عدد أسهم الشركة من عشرين مليون )20,000,000( سهم إلى عشرة مليون 
)10,000,000( سهم عن طريق إلغاء عشرة مليون )10,000,000( سهم وبنسبة تخفيض في رأس المال مقدارها )50%( وبمعدل 

تخفيض سهم واحد عن كل )2( سهم.
 قامت الشركة بتاريخ 1440/04/05هـ )الموافق 2018/12/12م( بزيادة رأس مالها بنسبة 200% من مائة مليون )100,000,000(  	

ريال سعودي إلى ثالثمائة مليون )300,000,000( ريال سعودي، وبالتالي زيادة عدد أسهم الشركة من عشرة مليون )10,000,000( 
سهم إلى ثالثين مليون )30,000,000( سهم عن طريق إصدار أسهم حقوق األولوية البالغة عشرين مليون )20,000,000( سهم بعدد 
)2( حق لكل )1( سهم من أسهم الشركة، بسعر طرح بلغ عشرة )10( رياالت للسهم الواحد بقيمة إجمالية بلغت مائتين مليون 

)200,000,000( ريال سعودي. 
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قامت الشركة بتاريخ 1441/08/29هـ )الموافق 2020/04/22م( بتخفيض رأس مالها، وذلك إلعادة هيكلة رأس مال الشركة إلطفاء  	
ريال سعودي،  إلى مائة وخمسون مليون )150,000,000(  ريال سعودي  المتراكمة، من ثالثمائة مليون )300,000,000(  الخسائر 
وبالتالي تخفيض عدد أسهم الشركة من ثالثين مليون )30,000,000( سهم إلى خمسة عشر مليون )15,000,000( سهم عن طريق 
إلغاء خمسة عشر مليون )15,000,000( سهم وبنسبة تخفيض في رأس المال مقدارها )50%( وبمعدل تخفيض سهم واحد عن كل 

)2( سهم. 
بتاريخ 1442/03/29هـ )الموافق 2020/11/15م( وقعت شركة عناية السعودية للتامين التعاوني اتفاقية اندماج غير ملزمة مع  	

شركة امانة للتامين التعاوني واتفقت شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني وشركة أمانة للتأمين التعاوني على انه في حال نجاح 
مشروع االندماج سيتم اتمام االندماج بطريق مبادلة االسهم بحيث ستقوم شركة أمانة للتأمين التعاوني عند اكتمال االندماج بإصدار 

أسهم جديدة لمساهمي شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني مقابل كافة االسهم المصدرة في شركة عناية. 
إدارة  	 مجلس  من  كل  توّصل  حيث  ملزمة  اندماج  اتفاقية  الشركتان  وقعت  2021/04/29م(  )الموافق  1442/09/17هـ  وبتاريخ 

شركة عناية وشركة أمانة إلى اتفاق فيما يتعلق بالشروط التي بموجبها سيتم دمج شركة عناية في شركة أمانة ونقل جميع أصول 
والتزامات شركة عناية إلى شركة أمانة وذلك وفقاً لنظام الشركات الصادر من وزارة التجارة ولوائح هيئة السوق المالية بالمملكة 
العربية السعودية بما في ذلك الئحة اإلندماج واالستحواذ وقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمّرة، وقواعد اإلدراج 

الصادرة من شركة السوق المالية السعودية، ولوائح البنك المركزي السعودي ذات الصلة.
 بتاريخ 1442/12/04هـ )الموافق 2021/07/14م( حصلت الشركة على عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة على إتمام االتفاقية  	

وذلك بموجب شهادة الهيئة العامة للمنافسة الصادرة برقم )5(.
بتاريخ 1443/04/18هـ )الموافق 2021/11/23م( حصلت الشركة على موافقة البنك المركزي على عملية االندماج المقترحة. 	
بتاريخ 1443/06/06هـ )الموافق 2022/01/09م(، صوتت العامة غير العادية على عدم الموافقة على العرض المقدم من شركة  	

أمانة للتامين التعاوني لغرض دمج شركة عناية السعودية للتامين التعاوني في شركة أمانة للتامين التعاوني.
قامت الشركة بتاريخ 1443/10/21هـ )الموافق 2022/05/22م( باإلعالن عن توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس مالها عن طريق  	

طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة ثالث مائة مليون )300,000,000( ريال سعودي لدعم الخطط المستقبلية وتعزيز هامش المالءة 
المالية.

مليون  	 وخمسة  مائة  المتراكمة  الخسائر  بلوغ  عن  باإلعالن  2022/08/17م(  )الموافق  1444/01/19هـ  بتاريخ  الشركة  قامت 
وسبع مائة وثالث واربعون ألف )105,743,000( ريال سعودي بنسبة )70.5%( من رأس المال البالغ حينها مائة وخمسين مليون 

)150,000,000( ريال سعودي.
الشركة  	 مال  رأس  بزيادة  المتعلقة  المجلس  توصية  بتعديل  2022/08/18م(  )الموافق  1444/01/20هـ  بتاريخ  الشركة  قامت 

للجمعية العامة غير العادية، لتصبح التوصية تخفيض رأس مال الشركة إلطفاء جزء من الخسائر المتراكمة بقيمة خمسون مليون 
)50,000,000( ريال سعودي ليصبح رأس مال الشركة بعد التخفيض مائة مليون )100,000,000( ريال سعودي ومن ثم زيادة رأس 
مال الشركة بعد التخفيض من خالل طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة مائة وثالثون مليون )130,000,000( ريال سعودي ليصبح رأس 

مال الشركة بعد الزيادة مائتين وثالثون مليون )230,000,000( ريال سعودي. 
بتاريخ 1444/01/23هـ )الموافق 2022/08/21م( صوتت الجمعية العامة غير العادية على الموافقة على توجيه الشركة للمضي  	

في إجراءات زيادة رأس المال والحصول على موافقة الجهات المختصة وعدم الموافقة على توجيه الشركة بالمضي في إجراءات 
حل الشركة والحصول على موافقة الجهات المختصة.

المتضمن  	  )44009075( رقم  المركزي  البنك  موافقة  على  2022/08/18م(  )الموافق  1444/02/04هـ  بتاريخ  الشركة  حصلت 
)الموافق2022/10/18م( بتخفيض رأس مالها،  بتاريخ 1444/03/22هـ  الشركة  المال، وقد قامت  الموافقة على تخفيض راس 
وذلك إلعادة هيكلة رأس مال الشركة إلطفاء جزء من الخسائر المتراكمة، من مائة وخمسون مليون )150,000,000( ريال سعودي 
إلى مائة مليون )100,000,000( ريال سعودي، وبالتالي تخفيض عدد أسهم الشركة من خمسة عشر مليون )15,000,000( سهم 
إلى عشرة ماليين )10,000,000( سهم عن طريق إلغاء خمسة ماليين )5,000,000( سهم وبنسبة تخفيض في رأس المال مقدارها 

)33.33%( وبمعدل تخفيض سهم واحد عن كل )3( سهم.
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ملخص أنشطة الشركة
تمارس الشركة نشاطها بموجب السجل التجاري رقم )4030223528( الصادر بتاريخ 1433/03/27هـ )الموافق 2012/02/19م(.

ويتمثل نشاط الشركة كما في سجلها التجاري في التأمين الصحي.

تباشر جميع  أن  التامين الصحي وللشركة  التعاوني في فرع  التامين  الشركة في مزاولة اعمال  تتمثل أغراض  وكما في نظامها األساس 
االعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق أغراضها وتمارس الشركة أنشطتها وفقا لنظام مراقبة شركات التامين التعاوني والئحته التنفيذية 
واالحكام الصادرة من المؤسسة واألنظمة والقواعد السارية في المملكة العربية السعودية وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات 

المختصة ان وجدت.

رؤية الشركة 
ان تصبح الشركة رائدة ومتخصصة بالتأمين الصحي ومن أفضل الشركات في السوق.

رسالة الشركة 
ان تقدم بشكل مستدام منتجات تامين صحي عالية الجودة متمركزة حول العمالء لمصلحة األعضاء والمستثمرين والمجتمع.

استراتيجية الشركة 
تقوم استراتيجية الشركة على األهداف التالية:

االستقرار المالي . 1
التميز التجاري. 2
الكفاءة التشغلية . 3
التحول التنظيمي. 4

وفي سبيل تحقيق األهداف االستراتيجية تقوم الشركة بما يلي:

زيادة راس المال وتحري فرص االندماج  	
زيادة مجمل األقساط المكتتبة والتميز بخدمة العمالء 	
التحكم بالمصاريف الطبية وتحسين الكفاءة عن طريق االتمتة  	
تطوير ثقافة المنظمة والحوكمة وإدارة المخاطر 	

نواحي القوة والميزات التنافسية للشركة 
التركيز على منتج التأمين الطبي واكتساب فريق عمل احترافي يمتلك خبرة في القطاع. 	
ربط الكتروني فيما بين العمالء والشركة وإتاحة تقييم الوثائق الطبية بشكل مباشر. 	
إمكانية اجراء التعديالت واالضافات على الوثيقة بشكل مباشر. 	
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نظرة عامة عن القطاع

أبرز تطورات قطاع التامين السعودي

شهد قطاع التأمين نمواً يقدر ب 8.4% خالل عام 2021م، حيث بلغ اجمالي األقساط المكتتبة 42.0 مليار ريال سعودي. كما شهد  	
قطاع تأمين الحماية واالدخار والممتلكات ارتفاعا ملحوظا في اجمالي األقساط المكتتبة.

التامين االلكتروني من 6.9% في عام  	 التأمين ومنصات وساطة  المواقع االلكترونية لشركات  المبيعات من خالل  ارتفعت نسبة 
2020م الى عام 7.5% في عام 2021م.

انخفض بشكل طفيف عمق قطاع التامين من الناتج المحلي غير النفطي خالل عام 2021م ليصل الى 1.91% مقارنة 1.92% خالل  	
عام 2020م.

ارتفع معدل الخسارة اإلجمالي للقطاع، حيث بلغ ما نسبته 83.4% خالل عام 2021م مقابل معدل خسارة 76.7% خالل عام 2020م؛  	
وذلك نتيجة عودة مستوى المطالبات لمستويات ما قبل جائحة كورونا.

حقق القطاع صافي خسارة )بعد الزكاة والضريبة( بما يقارب 47 مليون ريال سعودي في عام 2021م فيما ساهم االرتفاع في دخل  	
االستثمار في موازنة االرتفاع في خسائر عمليات التأمين. 

واصلت نسبة التوطين في شركات التأمين ارتفاعها من 75% في عام 2020م لتصل الى 77% خالل العام 2021م. 	
برنامج تطوير  	 المملكة 2030 من خالل  لتحقيق اهداف رؤية  التأمين على االندماج واالستحواذ  المركزي شركات  البنك  يشجع 

القطاع المالي، وتقوية للوضع المالي لقطاع التامين حفاظا على حقوق المؤمن لهم، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعمالء، 
وخفض التكاليف، وتحسين الكفاءة، وتنويع المنتجات المقدمة، والقدرة على الحصول على الكفاءات البشرية واإلبقاء عليها.

أبرز التطورات التنظيمية في قطاع التامين لعام ٢0٢١م

تعديل بعض مواد نظام مراقبة شركات التامين وذلك لدعم استدامة واستقرار القطاع المالي حيث تعزز هذه التعديالت من دور  	
البنك المركزي في حفظ حقوق المؤمن لهم والمستفيدين والمستثمرين.

اصدار البنك المركزي عدد من القواعد والضوابط المنظمة لمواكبة التغيرات في القطاع بشكل خاص واالقتصاد بشكل عام، من  	
أبرزها التالي:

ضوابط انشاء وإدارة اوعية مخاطر التامين الصحي عبر الوسطاء، والتي تهدف الى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتسهيل - 
حصولها على المنتجات التأمينية بتغطيات وأسعار مناسبة.

الصيغة النموذجية لوثيقة التامين ضد األخطاء المهنية الطبية، والتي تضع الحد األدنى من التغطيات الواجب توافرها في - 
وثيقة التأمين التي يجب ان يحصل عليها الممارسون الطبيون لتغطية أخطاء الممارسة الطبية المهنية.

استحداث عدد من المنتجات التأمينية من قبل القطاع وذلك استمرارا لدور البنك المركزي في تطوير صناعة التامين في المملكة،  	
الرياضية  للمنشآت  الغير، منتج تأميني  المهنية للحرفيين تجاه  تامين المسؤولية  القيادة،  المركبات ذاتية  وأبرزها االتي: تغطية 

الخاصة لتغطية مخاطر الممتلكات واصابات الالعبين والمشتركين في هذه المنشآت، التامين على الطرود البريدية.
تقدم ملحوظ في تطبيق خطة البنك المركزي للتحول للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم )IFRS 17(، حيث أكمل القطاع بنجاح  	

المرحلة الثالثة من مشروع التحول لتطبيق المعيار وانتقل الى المرحلة الرابعة واألخيرة. ومن المنجزات خالل هذه المرحلة اكمال 
شركات التامين التشغيل التجريبي األول لعام 2021م ومن المقرر اكمال التشغيل التجريبي الثاني والثالث خالل عام 2022م. ومن 

المستهدف أن يوفر المعيار معلومات أكثر دقة وشفافية وجودة لمستخدمي القوائم المالية لشركات التامين.
الموافقة على الترخيص المبدئي لمنصتي وساطة تامين االلكترونية وذلك لإلطالق التجريبي باإلضافة الى منصتي وساطة التامين  	

االلكترونية التي سبق الترخيص لها في وقت سابق، كم تمت إضافة التامين الصحي ضمن قنوات بيع منصات الوساطة االلكترونية 
مما سيساهم في تسهيل الوصول للمنتجات التأمينية وبخاصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

المصدر: تقارير رسمية، البنك المركزي السعودي، تقرير سوق التامين السعودي لعام 2021م.
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ملخص المعلومات المالية
إن ملخص المعلومات المالية الوارد أدناه مبني على القوائم المالية المراجعة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م 

و2020م و2021م والقوائم المالية األولية المفحوصة في الفترة الستة أشهر المنتهية في 2022/06/30م واإليضاحات المرفقة بها.

١-الوضع المالي

31 ديسمبر 2019مألف ريال سعودي
)مدققة(

31 ديسمبر 2020م
)مدققة(

31 ديسمبر 2021م
)مدققة(

30 يونيو 2022م
)مفحوصة(

345,159315,981345,925314,291إجمالي الموجودات 

195,795194,246286,237269,101إجمالي المطلوبات

149,364121,73559,68845,190إجمالي حقوق الملكية

345,159315,981345,925314,291إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

٢-األداء التشغيلي

ألف ريال سعودي
السنة المالية 

2019م
)مدققة(

السنة المالية 
2020م

)مدققة(

السنة المالية 
2021م

)مدققة(

فترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 يونيو 

2021م
)مفحوصة(

فترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 يونيو 

2022م
)مفحوصة(

98,446174,290177,27977,968112,704إجمالي اإليرادات

)110,622()88,283()199,025()157,429()143,422(اجمالي تكاليف ومصاريف االكتتاب 

2,082)10,315()21,746(16,861)44,976(صافي )خسارة( / دخل االكتتاب

)16,080()19,383()36,239()48,772()56,376(إجمالي المصروفات التشغيلية األخرى

)13,998()29,698()57,985()31,911()101,352(صافي الخسارة للسنة قبل الزكاة

)14,498()31,198()61,972()28,413()106,152(صافي الخسارة للسنة بعد الزكاة

3-التدفقات النقدية

ألف ريال سعودي
السنة المالية 

2019م
)مدققة(

السنة المالية 
2020م

)مدققة(

السنة المالية 
2021م

)مدققة(

فترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 يونيو 

2022م
)مفحوصة(

)24,521(10,097)22,772()110,081(صافي النقد الناتج من / )المستخدم في( األنشطة التشغيلية

62,23835,5328,831)69,265(صافي النقد الناتج من األنشطة االستثمارية

)400()1,703()1,615(200,000صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

4-المؤشرات الرئيسية 

ألف ريال سعودي
السنة المالية 

2019م
)مدققة(

السنة المالية 
2020م

)مدققة(

السنة المالية 
2021م

)مدققة(

فترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 يونيو 

2021م
)مفحوصة(

فترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 يونيو 

2022م
)مفحوصة(

)90.5%()93.6%()91.6%()87.3%()121.0%(صافي معدل الخسارة

)6.2%()4.8%()4.3%()3.4%()4.5%(نسبة العمولة 

18.6%34.6%25.6%32.1%64.9%نسبة المصاريف

)78.1%()63.9%()70.3%()58.5%()60.7%(النسبة الموحدة

صافي نتائج االكتتاب كنسبة من اجمالي 
1.8%)13.2%()12.3%(9.7%)45.7%(االقساط المكتتبة
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جدول
المحتويات

ملخص عوامل المخاطرة
يوجد عدد من المخاطر التي تتعلق بإصدار أسهم حقوق األولوية، وهي تتلخص فيما يلي:

مخاطر تتعلق بأعمال الشركة 	
مخاطر تتعلق بالسوق والقطاع 	
مخاطر تتعلق باألسهم الجديدة 	
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جدول محتويات

1 التعريفات والمصطلحات   -1

6 عوامل المخاطرة   -2

6 المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها   1-2

6 المخاطر المتعلقة بانخفاض هامش المالءة المالية   1-1-2

7 المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة الرئيسي    2-1-2

7 مخاطر إلغاء أو عدم تجديد وثائق التأمين   3-1-2

7 مخاطر عدم الحصول على التراخيص والتصاريح والشهادات الالزمة وعدم تجديدها   4-1-2

8 مخاطر التصنيف االئتماني   5-1-2

8 مخاطر األعتماد على الوسطاء والوكالء   6-1-2

9 المخاطر المتعلقة باإلئتمان    7-1-2

9 2-1-8  المخاطر المتعلقة بعملية إدارة المطالبات 

9 المخاطر المتعلقة بإعادة التأمين   9-1-2

10 المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على تنفيذ االستراتيجية   10-1-2

10 المخاطر المتعلقة بإدارة المخاطر في الشركة   11-1-2

10 مخاطر سوء تقدير المخاطر   12-1-2

10 المخاطر المتعلقة بزيادة مطلوبات الشركة   13-1-2

10 مخاطر متعلقة بعدم كفاية المخصصات واإلحتياطات    14-1-2

12 2-1-15  المخاطر المتعلقه بالزيادة في أرصدة المصاريف المستحقه واإللتزامات األخرى 

12 مخاطر متعلقة بالعقوبات والجزاءات وتعليق األعمال من قبل الجهات المختصة    16-1-2

13 مخاطر التقاضي   17-1-2

13 المخاطر المتعلقة باإلستثمار   18-1-2

14 مخاطر استهالك واضمحالل األصول:   19-1-2

15 المخاطر المتعلقة بالتعامالت مع األطراف ذات العالقة   20-1-2

15 2-1-21  المخاطر المرتبطة بوجود رأس مال أجنبي 

15 المخاطر المتعلقة بوقوع الكوارث الطبيعية أوإنقطاع األعمال   22-1-2

15 مخاطر أعطال األنظمة وتقنية المعلومات   23-1-2

15 المخاطر المرتبطة بسمعة الشركة   24-1-2

16 المخاطر المتعلقة بعدم االلتزام بمعاير الجودة والمواصفات المطلوبة من قبل العمالء   25-1-2

16 مخاطر لوائح مكافحة غسيل األموال   26-1-2

16 المخاطر المتعلقة بحماية العالمة التجارية    27-1-2

16 المخاطر المتعلقة باالستخدامات والمطالبات التأمينية الزائفة واألنشطة االحتيالية األخرى   28-1-2

16 المخاطر المتعلقة بأخطاء الموظفيين وسلوكهم   29-1-2

16 المخاطر األعتماد على موظفين الرئيسيين وأستقطاب الكفاءات   30-1-2

17 مخاطر عدم القدرة على االلتزام بمتطلبات السعودة   31-1-2

17 المخاطر المتعلقة بعدم الحصول على الموافقات النظامية أو عدم الممانعة من الجهات التنظيمية   32-1-2

17 المخاطر المتعلقة باستقالة أحد أعضاء مجلس اإلدارة   33-1-2

17 المخاطر المتعلقة بعدم تفعيل دور اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة    34-1-2

17 المخاطر المتعلقة بعدم االلتزام بالبنود االلزامية في عقد العمل   35-1-2
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18 مخاطر التغيرات في المعايير المحاسبية الهامة والمعايير الجديدة   36-1-2

18 المعايير الصادرة وغير النافذة   37-1-2

18  )COVID-19( المخاطر المتعلقة بجائحة فيروس كورونا  38-1-2

19 المخاطر المتعلقة بالزكاة   39-1-2

19 2-1-40  المخاطر المتعلقة بأقساط التأمين المكتتبة فى اإلعوام 2019م و2021م 

19 المخاطر المتعلقة بالخسائر المتراكمة   41-1-2

20 المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع   2-2

20 المخاطر المتعلقة بعدم االستقرار السياسي واالجتماعي واالقتصادي    1-2-2

20 المخاطر المتعلقة بتطبيق نظام الشركات   2-2-2

21 المخاطر المتعلقة باألداء االقتصــادي للمملكــة العربيــة ا لســعودية   3-2-2

21 مخاطر متعلقة بنمو سوق التأمين   4-2-2

21 مخاطر قطاع التأمين وعدم استقراره   5-2-2

21 مخاطر سحب ترخيص مزاولة أنشطة الـتأمين   6-2-2

22 مخاطر عدم االلتزام بلوائح مجلس الضمان الصحي التعاوني   7-2-2

22 مخاطر القيود على ملكية شركات التأمين   8-2-2

22 2-2-9  المخاطر المتعلقة بتقلب اسعار صرف العمالت  

22 المخاطر المتعلقة بتذبذب سعر الفائدة   10-2-2

22 2-2-11  مخاطر البيئة التنظمية 

23 مخاطر عدم حصول الموافقات الالزمة لطرح منتجات جديدة أو تجديد المنتجات الحالية   12-2-2

23 2-2-13  المخاطر المتعلقة بالتغيرات في االنظمة والقوانين ذات العالقة 

23 2-2-14  المخاطر المتعلقة بفرض رسوم أو ضرائب جديدة 

23 مخاطر ضريبة القيمة المضافة   15-2-2

24 مخاطر التقارير المطلوبة   16-2-2

24 المخاطر المتعقلة باألوراق المالية المطروحة   3-2

24 المخاطر المتعلقة بضعف وعي المساهمين بآلية التداول وممارستهم لحقوقهم   1-3-2

24 المخاطر المرتبطة بالتذبذب المحتمل في سعر حقوق األولوية   2-3-2

24 المخاطر المتعلقة بالتذبذبات المحتملة في سعر السهم   3-3-2

24 المخاطر المتعلقة بعدم ربحية أو بيع الحقوق األولوية   4-3-2

25 المخاطر المتعلقة بالبيانات المستقبلية   5-3-2

25 المخاطر المتعلقة باحتمال إصدار أسهم جديدة   6-3-2

25 المخاطر المتعلقة بانخفاض الطلب على حقوق األولوية وأسهم الشركة   7-3-2

25 مخاطر انخفاض نسب الملكية   8-3-2

25 مخاطر عدم ممارسة حقوق األولوية في الوقت المناسب   9-3-2

25 مخاطر توزيع أرباح لحاملي األسهم   10-3-2

25 المخاطر المتعلقة بالمضاربة في حقوق األولوية   11-3-2

26 المخاطر المتعلقة بتعليق تداول أو إلغاء أسهم الشركة نتيجة عدم نشر قوائمها المالية خالل المدة النظامية   12-3-2

28 خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها   -3

28 نبذة عن الشركة   1-3

28 تاريخ الشركة وأهم التطورات في هيكل رأس مالها   2-3

30 نشاط الشركة   3-3
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30 منتجات الشركة   4-3

30 الرؤية والرسالة واالستراتيجية   5-3

31 3-6 المزايا التنافسية   6-3

31 3-7 كبار مساهمي الشركة   7-3

31 فترة الحظر    8-3

32 فروع الشركة   9-3

32 الشركات التي تمتلك فيها الشركة حصص او أسهم   10-3

32 انقطاع األعمال   11-3

32 الموظفون والسعودة   12-3

34 الهيكل التنظيمي للشركة   -4

34 الهيكل التنظيمي   1-4

34 مجلس اإلدارة وأمين السر    2-4

35 لجان مجلس اإلدارة   3-4

35 لجنة المراجعة   1-3-4

36 لجنة المكافآت والترشيحات   2-3-4

37 لجنة التنفيذية   3-3-4

37 لجنة االستثمار   4-3-4

38 لجنة المخاطر   5-3-4

38 اإلدارة التنفيذية   4-4

39 تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين   5-4

41 المعلومات المالية ومناقشة وتحليل االدارة   -5

41 المقدمة   1-5

41 إقرار أعضاء مجلس اإلدارة حول القوائم المالية   2-5

42 نبذة عن الشركة   3-5

43 السياسات المحاسبية الهامة   4-5

المعايير الدولية للتقارير المالية، وتفاسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة وتعديالتها، المعتمدة من قبل   1-4-5
43 الشركة 

44 المعايير الصادرة وغير النافذة   2-4-5

48 ج. السياسات المحاسبية الهامة المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية موضحة أدناه:   3-4-5

56 نتائج العمليات   5-5

56 قائمة الدخل   1-5-5

66 قائمة المركز المالي   2-5-5

82 قائمة التدفق النقدي   3-5-5

84 قائمة المالءة المالية   4-5-5
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87 استخدام متحصالت الطرح   -6

87 صافي متحصالت الطرح   1-6

87 استخدام متحصالت الطرح    2-6

88 هامش المالءة   3-6

91 إفادات الخبراء   -7

93 إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة   -8

95 المعلومات القانونية   -9

95 معلومات الشركة   1-9

95 اسم الشركة   1-1-9

95 التاريخ والتأسيس   2-1-9

95 التغيرات الرئيسية في رأس المال   3-1-9

96 9-1-4  أغراض الشركة 

96 9-1-5  مدة الشركة 

96 مجلس اإلدارة   6-1-9

100 اإلدارة التنفيذية   7-1-9

100 حوكمة الشركة   8-1-9

101 الموافقات والتراخيص والشهادات الحكومية   2-9

101 جداول الموافقات والتراخيص    1-2-9

102 االلتزامات المستمرة التي تفرضها الجهات الحكومية على الشركة   2-2-9

104 فروع الشركة    3-9

105 ملخص العقود الجوهرية    4-9

105 العقود والتعامالت مع األطراف ذات العالقة:   1-4-9

105 اتفاقيات وساطة التأمين   2-4-9

105 عقود اإليجار   3-4-9

106 العالمات التجارية وحقوق الملكية   5-9

106 المنازعات والدعاوى القضائية   6-9

106 المعلومات الجوهرية التي تغيرت منذ موافقة الهيئة على آخر نشرة إصدار   7-9

107 اإلقرارات المتعلقة بالمعلومات القانونية   8-9
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109 10- تغطية االكتتاب 

109 متعهد التغطية   1-10

109 ملخص اتفاقية التعهد بالتغطية   2-10

111 11- اإلعفاءات 

113 12- المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه 

113 الطرح   1-12

113 كيفية التقدم بطلب االكتتاب في أسهم حقوق األولوية )األسهم الجديدة(   2-12

113 طلب االكتتاب   3-12

113 مرحلة التداول واالكتتاب وفترة الطرح المتبقي   4-12

114 التخصيص ورد الفائض   5-12

115 نشرة اإلصدار التكميلية   6-12

115 تعليق أو إلغاء الطرح   7-12

115 أسئلة وأجوبة عن حقوق األولوية    8-12

118 القرارات والموافقات التي ستطرح األسهم بموجبها   9-12

118 بنود متفرقة   10-12

118 إفادة عن أي ترتيبات قائمة لمنع التصرف في أسهم معينة   11-12

120 13- التغيرات في سعر السهم نتيجة لزيادة رأس المال 

122 14- التعهدات الخاصة باالكتتاب 

122 نبذة حول طلب وتعهدات االكتتاب   1-14

122 عمليات التخصيص   2-14

122 السوق المالية السعودية )تداول(   3-14

123 تداول أسهم الشركة في سوق األسهم السعودي   4-14

125 15- المستندات المتاحة للمعاينة 
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الجداول

1 الجدول رقم )1(: التعريفات والمصطلحات 

11 الجدول رقم )2(: مخصصات الشركة 

30 الجدول رقم )3(: منتجات الشركة 

31 الجدول رقم )4(: كبار مساهمي الشركة 

34 الجدول رقم )5(: اعضاء مجلس االدارة 

35 الجدول رقم )6(: عدد اجتماعات مجلس اإلدارة 

36 الجدول رقم )7(: أعضاء لجنة المراجعة 

36 الجدول رقم )8(: عدد اجتماعات لجنة المراجعة 

36 الجدول رقم )9(: أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات 

36 الجدول رقم )10(: عدد اجتماعات لجنة المكافآت والترشيحات  

37 الجدول رقم )11(: أعضاء اللجنة التنفيذية 

37 الجدول رقم )12(: عدد اجتماعات اللجنة التنفيذية 

37 الجدول رقم )13(: أعضاء لجنة االستثمار 

37 الجدول رقم )14(: عدد اجتماعات اللجنة 

38 الجدول رقم )15(: أعضاء لجنة المخاطر 

38 الجدول رقم )16(: عدد اجتماعات اللجنة 

38 الجدول رقم )17(: اإلدارة التنفيذية للشركة 

39 الجدول رقم )18(: تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعلى مدراء التنفيذيين 

44 الجدول رقم )19(: المعايير الصادرة وغير النافذة 

46 الجدول رقم )20(: المجاالت الرئيسية مرحلة التطبيق والتشغيل التجريبي وحالة التقدم الذي أحرزته الشركة حتى اآلن 

56 الجدول رقم )21(: مؤشرات األداء الرئيسية للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م و2022م 

56 الجدول رقم )22(: قائمة الدخل للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م و2022م 

59 الجدول رقم )23(: صافي اإليرادات للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م و2022م 

الجدول رقم )24(: إجمالي أقساط التأمين المكتتبة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م 
60 و2022م 

الجدول رقم )25(: مصروفات عمومية وادارية للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م و2022م
64  

66 الجدول رقم )26(: مؤشرات األداء الرئيسية للمركز المالي كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م 

67 الجدول رقم )27(: قائمة المركز المالي للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م 

الجدول رقم )28(: الموجودات والمطلوبات المتعلقة بالتأمين للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 
68 2022م 

68 الجدول رقم )29(: النقد وما في حكمه للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م  

69 الجدول رقم )30(: أقساط تأمين مدينة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م  

الجدول رقم )31(: الحركة في مخصص اقساط التأمين المشكوك في تحصيلها خالل السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة الستة أشهر 
70 المنتهية في 30 يونيو 2021م  

70 الجدول رقم )32(: أعمار أقساط التأمين المدينة الناشئة عن عقود التأمين 

70 الجدول رقم )33(: ذمم معيدي تأمين مدينة خالل السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م  
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الجدول رقم )34(: الحركة في مخصص ذمم معيدي التأمين المدينة خالل السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة الستة أشهر المنتهية 
71 في 30 يونيو 2021م  

الجدول رقم )35(: مصروفات مدفوعة مقدما وموجودات أخرى خالل السنة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة الستة أشهر المنتهية 
71 في 30 يونيو 2021م 

الجدول رقم )36(: تكاليف إقتناء وثائق تأمين مؤجلة خالل السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 
72 2021م 

72 الجدول رقم )37(: استثمارات خالل السنة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م 

الجدول رقم )38(: الحركة في رصيد االستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل خالل السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م 
73 وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م 

الجدول رقم )39(: الحركة في االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق خالل السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة الستة 
73 أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م 

74 الجدول رقم )40(: ممتلكات ومعدات خالل السنة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م 

الجدول رقم )41(: موجودات غير ملموسة خالل السنة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م
74  

الجدول رقم )42(: حق استخدام األصول خالل السنة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م
74  

الجدول رقم )43(: الحركة في االقساط غير المكتسبة خالل السنة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 
75 يونيو 2021م 

76 الجدول رقم )44(: مطالبات تحت التسوية للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م 

الجدول رقم )45(: التعهدات وااللتزامات المحتملة خالل السنة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 
76 2022م 

الجدول رقم )46(: مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى خالل السنة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 
77 يونيو 2021م 

الجدول رقم )47(: القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة خالل السنة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة الستة أشهر المنتهية 
78 في 30 يونيو 2021م 

الجدول رقم )48(: الحركة في التزامات المنافع المحددة خالل السنة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 
78 30 يونيو 2021م 

الجدول رقم )49(: تسوية القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة خالل السنة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة الستة أشهر 
78 المنتهية في 30 يونيو 2021م 

الجدول رقم )50(: التزامات عقود اإليجار خالل السنة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م
79  

الجدول رقم )51(: الزكاة وضريبة الدخل خالل السنة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م
79  

الجدول رقم )52(: المعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل السنة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 
80 يونيو 2021م 

الجدول رقم )53(: الرواتب والمكافآت والبدالت السنوية التي حصل عليها أعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي االدارة التنفيذية خالل السنة للسنوات المالية المنتهية 
80 في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م 

81 الجدول رقم )54(: حقوق المساهمين خالل السنة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م 

82 الجدول رقم )55(: قائمة التدفق النقدي للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م 

84 الجدول رقم )56(: قائمة المالءة المالية للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م 

96 الجدول رقم )57(: اعضاء مجلس االدارة 

97 الجدول رقم )58(: رئيس مجلس اإلدارة ونائب الرئيس وأمين السر 

98 الجدول رقم )59(: أعضاء لجنة المراجعة 

99 الجدول رقم )60(: أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت 

99 الجدول رقم )61(: أعضاء لجنة إدارة المخاطر 
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99 الجدول رقم )62(: أعضاء اللجنة التنفيذية 

100 الجدول رقم )63(: أعضاء لجنة االستثمار 

100 الجدول رقم )64(: االدارة التنفيذية 

101 الجدول رقم )65(: التراخيص والموافقات التي حصلت عليها الشركة 

101 الجدول رقم )66(: ملخص الموافقات الصادرة عن البنك المركزي السعودي )ساما( والمتعلقة بمنتجات التأمين التي تقدمها الشركة وفًقا لألنظمة المعمول بها 

104 الجدول رقم )67(: تفاصيل السجل التجاري ورخص البلدية المصدرة لفروع الشركة 

105 الجدول رقم )68(: العقود والتعامالت مع أعضاء المجلس واألطراف ذات العالقة 

105 الجدول رقم )69(: بعقود اإليجار السارية والمجددة للمواقع التي تشغلها الشركة 

106 الجدول رقم )70(: تفاصيل العالمة التجارية الخاصة بالشركة 

األشكال

34 الشكل رقم )1(: الهيكل التنظيمي  
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جدول
المحتويات

التعريفات والمصطلحات- 1

التعريفات والمصطلحات(: 1الجدول رقم )
التعريفالمصطلح

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

مستشارو الشركة الموضحة أسماؤهم على الصفحتين )و( و)ز(.المستشارون

إدارة شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني.اإلدارة

مجلس إدارة الشركة والذين تظهر أسماؤهم على الصفحة )د(.المجلس أو مجلس اإلدارة

النظام األساسي للشركة.النظام األساسي

)الموافق نظام الشركات 1437/01/28هـ  وتاريخ  )م/3(  رقم  الملكي  المرسوم  بموجب  الصادر  السعودية  العربية  المملكة  في  الشركات  نظام 
2015/11/10م( والذي دخل حيز التنفيذ في تاريخ 1437/07/25هـ )الموافق 2016/05/02م( وتعديالته

نظام الضمان الصحي التعاوني رقم )71( بتاريخ 1420/04/27هـ )الموافق 1999/08/11م( الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/10( نظام الضمان الصحي
1420/05/01هـ )الموافق 1999/08/13م(

 نظام مراقبة
شركات التامين التعاوني

نظام مراقبة شركات التامين التعاوني في المملكة العربية السعودية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم )م/32( وتاريخ 1424/06/02هـ 
وعدل  2013/04/08م(،  )الموافق  1434/05/27هـ  وتاريخ  )م/30(  رقم  الملكي  المرسوم  بموجب  وعدل  2003/07/31م(  )الموافق 

بموجب المرسوم الملكي رقم )م/12( وتاريخ 1443/01/23هـ )الموافق 2021/09/01م(

المملكة العربية السعودية.المملكة أو السعودية

حكومة المملكة العربية السعودية. الحكومة

وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية )تم تعديل مسمى »وزارة التجارة واالستثمار« لتصبح »وزارة التجارة«(.وزارة التجارة 

وزارة الموارد البشرية 
والتنمية االجتماعية

وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية في المملكة العربية السعودية )تم تعديل مسمى »وزارة العمل والتنمية االجتماعية« لتصبح 
»وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية«(.

البنك المركزي او ساما
البنك المركزي السعودي )تم تعديل مسمى »مؤسسة النقد العربي السعودي« لتصبح »البنك المركزي السعودي«(، وهو الجهة المسؤولة 
عن القطاعات المالية المصرح لها بالعمل في المملكة العربية السعودية مثل المصارف وشركات التامين وشركات التمويل ومؤسسات 

الصرافة وشركات المعلومات االئتمانية.

 ترخيص البنك
المركزي السعودي

الترخيص الممنوح للشركة من قبل البنك المركزي السعودي بموجب شهادة تصريح رقم )ت م ن/ 32/ 20128( وتاريخ 1433/09/19هـ 
)الموافق 2012/08/07م(. للسماح للشركة بمزاولة نشاط التامين الصحي. وقد قامت الشركة بتجديد الترخيص بتاريخ 1442/10/06هـ 
)الموافق 2021/05/18م( ولمدة ثالث سنوات تبدأ بتاريخ 1442/10/25هـ )الموافق 2021/06/06م( وتنتهي بتاريخ 1445/10/24هـ 

)الموافق 2024/05/24م(

هيئة حكومية لإلشراف على تطبيق نظام الضمان الصحي التعاونيمجلس الضمان الصحي

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

شركة تداول السعودية )تداول السعوديه(. السوق المالية السعودية 

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

وثيقة قانونية أو عقد تصدره الشركة للمؤمن له تبين فيه شروط العقد لتعويض المؤمن له عن الخسارة والضرر التي تغطيها الوثيقة وثيقة التامين 
مقابل قسط يدفعه المؤمن لها.

الشخص الذي ابرم عقد التامين ويحق له تعويضات مالية مقابل اضرار معينة.حملة وثائق التامين

الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يبرم عقد التامين.المؤمن له

شركة التامين التي تقبل عقود التامين من المؤمن له وتتولى التعويض عن االخطار التي يتعرض لها المؤمن له بشكل مباشر.المؤمن

نسبة اجمالي أقساط التامين المكتتب بها الى اجمالي الناتج المحلي.عمق التامين 

معدل إنفاق الفرد على التامين. كثافة التامين 

مستشار يقوم بإعداد النظريات اإلحصائية واالحتماالت المختلفة التي على أساسها يتم تسعير الخدمات وتقييم االلتزامات وحساب الخبير االكتواري 
المخصصات. 

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

هي المبالغ التي تخصصها الشركة لتغطية خسائر متوقعة تنتج عن الوثائق الخاصة بنوع من أنواع التامين وما ينتج عنها من التزامات المخصصات الفنية
مالية وتحتسب هذه المخصصات الفنية بموجب متطلبات البنك المركزي السعودي بناء على المعايير المحاسبية المقبولة. 

احتياطي عجز أقساط 
التامين 

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

مدى إمكانية تحويل أصول الشركة الى نقد )فيما يتعدى التزاماتها(.هامش المالءة 

شخص اعتباري يقوم مقابل اجر معين بتمثيل المؤمن عليهم القائمين او المحتملين في اجتذاب عقود تامين والتفاوض عليها.وسطاء التامين 

شخص معنوي يقوم مقابل عمولة بتمثيل المؤمن الجتذاب عقود التامين والتفاوض عليها وابرامها.وكالء التامين

العملية التي تقوم من خاللها شركة التامين او معيد التامين بالتامين او إعادة التامين على مؤمن اخر او معيد تامين اخر ضد كافة او إعادة التامين 
جزء من مخاطر التامين او إعادة التامين.

شركة إعادة التامين التي تقبل عقود التامين من شركة تامين أخرى عن كافة او بعض االخطار التي تتحملها.معيد التامين

مالك أو حامل األسهم اعتبارا من أي وقت محدد.المساهم

المساهمون المؤسسون للشركة.المساهمون المؤسسون

كبار المساهمين

المساهمين الذين يمتلكون نسبة 5% أو أكثر من أسهم الشركة، وهم:
الشركة الوطنية للضمان الصحي )ضمان( بنسبة ملكية تبلغ )%10(. 1
شركة خالد الجفالي المحدودة بنسبة ملكية تبلغ )%5.767(. 2
شركة ميونخ ري بنسبة ملكية تبلغ )%5(. 3
شركة مجموعة المرجان القابضة بنسبة ملكية تبلغ )%5(. 4

الجمعية العامة للمساهمين في الشركة.الجمعية العامة

اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة الذي يعقد وفق النظام األساسي للشركة.الجمعية العامة العادية

اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة الذي يعقد وفق النظام األساسي للشركة.الجمعية العامة غير العادية

األطراف ذوي العالقة

يقصد بهم:
تابعي الشركة.. 1
المساهمين الكبار في الشركة.. 2
أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين للشركة.. 3
أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي الشركة.. 4
أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في الشركة.. 5
أي أقرباء لألشخاص المشار إليهم في )1، 2، 3، 4، أو 5( أعاله.. 6
أي شركة يسيطر عليها أي األشخاص مشار إليهم في )1، 2، 3، 4، 5، أو 6( أعاله.. 7
األشخاص الذين يعملون باالتفاق معا ويملكون مجتمعين )5%( أو أكثر من فئة األسهم المراد إدراجها.. 8

الئحة حوكمة الشركات 
 )2017-16-8( رقم  القرار  بموجب  المالية  السوق  هيئة  الصادرة عن مجلس  السعودية  العربية  المملكة  في  الشركات  الئحة حوكمة 
وتاريخ 1438/05/16هـ )الموافق 2017/02/13م( بناء على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 3 وتاريخ 1437/1/28هـ، 

والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 1-94-2022 وتاريخ 1444/1/24هـ )الموافق 2021/08/22م(
 الئحة حوكمة

الئحة حوكمة شركات التأمين الصادرة عن البنك المركزي السعودي بتاريخ 1437/01/08هـ )الموافق 2015/10/21م(شركات التأمين

 الالئحة التنفيذية
لنظام مراقبة شركات 

التامين التعاوني

الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التامين التعاوني الصادرة بقرار وزير المالية رقم )569/1( وتاريخ 1425/03/01هـ )الموافق 
)2004/04/20

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

قواعد اإلدراج

قواعد اإلدراج الصادرة عن السوق المالية السعودية )تداول( والموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 3-123-2017 بتاريخ 
1439/04/09هـ )الموافق 2017/12/27م( والمعدلة بموجب قراره رقم 1-19-2022 بتاريخ 1443/7/12هـ الموافق 2022/2/13م، 
والمعدلة بموجب قراره رقم )1-52-2022م( بتاريخ 1443/09/12م )الموافق 2022/04/13م(، والمعدلة بموجب قراره رقم )96-3-

2022م( بتاريخ 1444/02/10م )الموافق 2022/09/06م(.

قواعد طرح األوراق المالية 
وااللتزامات المستمرة

قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 3-123-2017 وتاريخ 
1424/6/2هـ  وتاريخ  م/30  رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  المالية  السوق  نظام  على  بناًء  2017/12/27م(  )الموافق  1439/4/9هـ 

والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 1-94-2022 وتاريخ1444/01/24هـ )الموافق 2022/08/22م(.
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القواعد المنظمة الستثمار 
المؤسسات المالية األجنبية 
المؤهلة في األوراق المالية 

المدرجة

وهي قواعد خاصة بتنظيم االستثمار باألوراق المالية من قبل أشخاص غير سعوديين مقيمين خارج المملكة. الصادرة عن مجلس هيئة 
السوق المالية بموجب القرار )1-42-2015( وتاريخ 1436/07/15هـ )الموافق 2015/05/04م( والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق 

المالية رقم 3-65-2019 وتاريخ 1440/10/14هـ )الموافق 2019/6/17م(.

اإلجراءات والتعليمات 
الخاصة بالشركات المدرجة 

أسهمها في السوق التي 
بلغت خسائرها المتراكمة 
)20%( فأكثر من رأس مالها

وتاريخ 1435/01/15هـ   )2013-48-4( القرار  بموجب  الهيئة  المتراكمة صادرة عن مجلس  الخسائر  ذات  بالشركات  قواعد خاصة 
)الموافق 2013/11/18م( بناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 1424/06/02هـ والمعدلة بقرار 

مجلس هيئة السوق المالية رقم 1-77-2018 وتاريخ 1439/11/05هـ )الموافق 2018/07/18م(.

الرصيد الظاهر كبند مستقل ضمن حقوق المساهمين في قائمة المركز المالي.رأس المال

الحقوق أو حقوق األولوية

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

تحت رمز جديد خاص بحقوق األولوية. وسيتم إبالغ المساهمين المقيدين بإيداع الحقوق في محافظهم.

أي شخص يكتتب في أسهم مطروحة لالكتتاب.المكتتب

شركة مجموعة النفيعي لإلستثمارمدير االكتتاب

شركة الوساطة الماليةمتعهد التغطية

شركة الوساطة المالية أو 
وساطة كابيتال

التعامل بصفة أصيل  لها  والذي يجيز  بترخيص رقم )08125-37(  المالية  السوق  شركة مساهمة سعودية مقفلة مرخصة من هيئة 
والتعهد بالتغطية واإلدارة والترتيب والحفظ في األوراق المالية. 

اتفاقية التعهد بالتغطية بين الشركة والمتعهد بالتغطية.اتفاقية التعهد بالتغطية 

صافي متحصالت الطرح بعد حسم مصاريف الطرح.صافي متحصالت الطرح

10 رياالت سعودية لكل سهم.سعر الطرح/االكتتاب

ثالثة عشر مليون )13,000,000( سهم عادي.االسهم المطروحة لالكتتاب

األسهم العادية للشركة والبالغ عددها عشرة مليون )10,000,000( سهم بقيمة اسمية عشرة )10( رياالت للسهم الواحد. األسهم الحالية

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

الفترة التي تبدأ بعد )3( ثالثة أيام عمل من موافقة الجمعية العامة غير العادية المتضمنة الموافقة على زيادة رأس المال من يوم فترة الطرح 
الخميس 1444/04/16هـ )الموافق 2022/11/10م( إلى يوم الثالثاء 1444/04/28هـ )الموافق 2022/11/22م(.

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

فترة الطرح المتبقي

وفي حال تبقى أسهم لم يكتتب بها بعد انتهاء فترة االكتتاب )»األسهم المتبقية«( فستطرح تلك األسهم على عدد من المستثمرين ذوي 
الطابع المؤسسي )ويشار إليهم بـ »المؤسسات االستثمارية«( )ويشار إلى عملية الطرح هذه بـ »الطرح المتبقي«(. وتقوم تلك المؤسسات 
االثنين  يوم  العاشرة صباحاً  الساعة  من  ابتداء  العروض  تلك  استقبال  وسيتم  المتبقية  األسهم  لشراء  عروضها  بتقديم  االستثمارية 
1444/05/04هـ )الموافق 2022/11/28م( وحتى الساعة الخامسة مساءا من يوم الثالثاء 1444/05/05هـ )الموافق 2022/11/29م( 
)»فترة الطرح المتبقي«(. وسيتم تخصيص األسهم المتبقية للمؤسسات االستثمارية ذات العرض األعلى ثم األقل فاألقل )شرط أال 
يقل عن سعر الطرح( على أن يتم تخصيص األسهم بالتناسب على المؤسسات االستثمارية التي تقدم نفس العرض. أما بالنسبة لكسور 

األسهم فسيتم إضافتها لألسهم المتبقية ومعاملتها بالمثل.

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

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

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

الريال السعودي والتي يتم عرض القوائم المالية الموحدة بها.العملة الوظيفية

الريال السعودي العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية.ريال
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المؤسسات االستثمارية

تشمل مجموعة من المؤسسات وهي كالتالي:
الجهات الحكومية والشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق مدير محفظة خاصة، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، . 1

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

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

األشخاص المرخص لهم في التعامل في األوراق المالية بصفة أصيل، مع التزام متطلبات الكفاية المالية.. 3
عمالء شخص مرخص له في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن يكون ذلك الشخص المرخص له قد تم تعيينه بشروط تمكنه من . 4

اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح واالستثمار في السوق المالية السعودية نيابة عن العميل دون الحاجة إلى 
الحصول على موافقة مسبقة منه.

أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع، آخذا باالعتبار ضوابط . 5
استثمار الشركات المدرجة في األوراق المالية، على أال تؤدي مشاركة الشركة إلى أي تعارض في المصالح.

المستثمرين الخليجين من ذوي الشخصية االعتبارية والتي تشمل الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول . 6
الخليج العربية.

المستثمرون األجانب المؤهلون.. 7
مستفيد نهائي من ذوي الصفة االعتبارية في اتفاقية مبادلة مبرمة مع شخص مرخص له وفق شروط وضوابط اتفاقيات المبادلة.. 8

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

المعايير الدولية إلعداد 
)IFRS( مجموعة من المعايير المحاسبية وتفسيراتها الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية.التقارير المالية

الهيئة السعودية للمراجعين 
)SOCPA( الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين في المملكة العربية السعودية، الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين سابقاً.والمحاسبين

ضريبة القيمة المضافة 
)VAT(

قرر مجلس الوزراء بتاريخ 1438/05/02هـ الموافقة على االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية والتي بدأ العمل بها ابتداء من 1 يناير 2018م، كضريبة جديدة تضاف لمنظومة الضرائب والرسوم األخرى الواجب العمل بها من 
قبل قطاعات محددة في المملكة، وفي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. مقدار هذه الضريبة )5%(، وقد قررت حكومة المملكة 
زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة من )5%( إلى )15%( وذلك ابتداء من شهر يوليو 2020م، وقد تم استثناء عدد من المنتجات منها 

)األغذية األساسية والخدمات المتعلقة بالرعاية الصحية والتعليم(.
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عوامل المخاطرة- 2

باإلضافة إلى المعلومات األخرى الواردة في هذه النشرة، يتوجب على كل من يرغب باالستثمار في األسهم المطروحة لالكتتاب دراسة كافة 
المعلومات التي تحتويها نشرة اإلصدار هذه بعناية، بما فيها عوامل المخاطرة المبينة أدناه في هذا القسم قبل اتخاذ قرار شراء أسهم 
الطرح، علماً بأن المخاطر الموضحة أدناه قد ال تشمل كافة المخاطر التي يمكن أن تواجهها الشركة، بل من الممكن وجود مخاطر إضافية 
ليست معلومة للشركة في الوقت الحالي، أو قد تعتبرها الشركة غير جوهرية، أو أنها قد ال تعيق عملياتها. وقد يتأثر نشاط الشركة ومركزها 
المالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية وتوقعاتها المستقبلية بشكل سلبي وجوهري في حال حدوث أو تحقق أحد عوامل المخاطر المشار 

إليها أدناه.

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

يستعين بمستشار مالي مرخص له من قبل هيئة السوق المالية للحصول على المشورة المناسبة بشأن االستثمار في األسهم المطروحة.

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

المستثمر المحتمل كامل استثماره بهذه األسهم أو جزء منها.

إن المخاطر المبينة أدناه مذكورة بترتيب ال يعبر عن مدى أهميتها، كما أن المخاطر اإلضافية غير المعلومة أو التي تعتبر غير جوهرية 
حالياً قد يكون لها التأثيرات المبينة في هذه النشرة.

المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها 2-1

المخاطر المتعلقة بانخفاض هامش المالءة المالية 2-1-1
تخضع الشركة للعديد من األنظمة والتعليمات التي تنص عليها الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادرة من البنك 
المركزي السعودي، حيث نصت المادة السادسة والستون )66( من الالئحة التنفيذية أن على الشركة التي تزاول التأمين العام والصحي 
االحتفاظ بهامش المالءة المطلوب باعتماد األعلى ألي من الطرق الثالث اآلتية: )أ( الحد األدنى لرأس المال )ب( مجموع األقساط المكتتبة 
)ج( المطالبات، كما نصت الفقرة رقم )2( من المادة الثامنة والستون )68( من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني في 
الفقرة الفرعية )أ( على أنه إذا أصبح هامش المالءة الفعلي ما بين 75% إلـى 100% مـن هـامش المـالءة المطلوب, فيجب على الشركة العمل 
على تعديل هذه النـسبة لتـصبح علـى األقـل 100%خالل الربع التالي. والفقرة الفرعية )ب( على أنه إذا أصبح هامش المالءة الفعلي ما بين 
50% إلى 75%من هامش المالءة المطلوب، أو إذا لم يتم التقيد بما ذكر في الفقرة )أ( أعاله لربعين متتاليين، فيجب على الـشركة أن تقدم 
للبنك المركزي السعودي خطة تصحيحية توضح الخطوات التي ستتخذها الـشركة لتحـسين مالءتها المالية والمدة الزمنية الالزمة لذلك، 
والفقرة الفرعية )ج( على أنه في حال أصبح هامش المالءة الفعلي ما بين 25% إلى 50% من هامش المالءة المطلوب، أو إذا لم يتم التقيد بما 
ذكر في الفقرة )ب( أعاله لربعين متتاليين، يحق للمؤسـسة إلـزام الشركة باتخاذ كٍل أو أٍي من اإلجراءات اآلتية: )1( زيادة رأس مال الشركة 
)2( تعديل األسعار )3( تخفيض التكاليف )4( التوقف عن قبول أي اكتتاب جديد )5( تسييل بعض األصول )6( أي إجراء آخر تراه الشركة 
مناسباً ويوافق عليه البنك المركزي السعودي. والفقرة الفرعية )د( على أنه إذا انخفض هامش المالءة الفعلي عن 25% أو أخفقـت الـشركة 

فـي تـصحيح أوضاعها المالية، يحق للبنك المركزي السعودي تعيين مستشار لتقديم المشورة للشركة، أو طلـب سـحب ترخيص الشركة.

 وتجدر اإلشارة إلى تدهور المالءة المالية للشركة خالل السنوات الماضية حيث بلغ فائض هامش المالئه الماليه )24.9( مليون ريال 
سعودي ثم انخفض إلى )7.7( مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م على التوالي. وأستمر باإلنخفاض وتحول إلى عجز 
قدره)57.0( مليون ريال سعودي، و)80.3( مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م،و 30 يونيو 2022م على التوالي، هذا وقد بلغ 
غطاء هامش المالءة المالية للشركة مانسبته )125%( و)107.7%( و)43%( و)19.7%( وذلك للسنوات المالية المنتهية في31 ديسمبر 2019م 
و2020م و2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م على التوالي، ويعزى انخفاض غطاء هامش المالءة المالية للشركة من 
عام 2020م إلى عام 2021م بسبب إرتفاع إجمالي المطالبات بقيمة )132.6( مليون ريال سعودي حيث بلغ رصيد إجمالي المطالبات )427( 
مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م وذلك بالرغم من إرتفاع األصول المقبولة لحاملي وثائق التأمين بقيمة )67.9( مليون ريال 
سعودي واستمر غطاء هامش المالءة باإلنخفاض في 30 يونيو 2022م بسبب انخفاض األصول المقبولة لحاملي وثائق التأمين بقيمة)24.5( 

مليون ريال سعودي، في حين كانت إجمالي المطلوبات مستقرة نسبًيا حيث بلغ ) 425.8( مليون ريال سعودي.

وكجزء من عمليات التفتيش المنتظمة التي يقوم بها البنك المركزي السعودي )»ساما«( تلقت الشركة خطاب من البنك المركزي السعودي 
المالية  المالءة  لمتطلبات هامش  الشركة  استيفاء  )1/40734( بخصوص عدم  برقم  )الموافق 2018/05/27م(  بتاريخ 1439/09/12هـ 



7 من ١٢٥

جدول
المحتويات

الى المادة )68( من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التامين التعاوني حيث بلغت نسبة هامش المالءة  المطلوبة نظاماً واستناداً 
المالية للشركة حينها 14.5% وأقر عليها التالي:

األحد . 1 يوم  من  اعتبارا  تأمين  وثائق  أي  تجديد  أو  إصدار  من  منعها  وبالتالي  جدد  مكتتبين  قبول  من  الشركة  منع   
1439/09/12هـ )الموافق 2018/05/27م( 

 إلزام الشركة بتعيين مستشار مستقل على نفقتها يوافق عليه البنك المركزي السعودي لتقديم المشورة في شأن انخفاض . 2
هامش المالءة المالية. وتقديم تقرير أسبوعي للبنك المركزي السعودي.

 على رئيس مجلس إدارة الشركة إطالع كافة أعضاء المجلس على خطاب المؤسسة المشار إلية واتخاذ مايلزم حيال ذلك. . 3

وفي تاريخ 1440/05/18هـ )الموافق 2019/01/24م( تلقت الشركة خطاب من البنك المركزي السعودي برقم )31506/89( متضمن رفع 
المنع عن الشركة من إصدار أو تجديد أي وثيقة تأمين وذلك إعتباراً من يوم الخميس بتاريخ 1440/05/18هـ الموافق 2019/01/24م على 

ان تلتزم باستكمال اإلجراءات التصحيحية المتعلقة بمهام إدارة المراجعة الداخلية وإدارة االلتزام. 

ولذلك فأنه في حال لم تلتزم الشركة بالمتطلبات النظامية المفروضة من قبل البنك المركزي ونظرا إلنخفاض هامش مالءة الشركة الحالي 
إلى مادون 25% فأنها عرضه ألن يطبق عليها ماورد أعاله في الفقرة الفرعية )د( والتي بدوره سوف يؤثر بشكل سلبي وجوهري على سمعة 

الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وسوف يحد من إمكانية إستمراريتها في المستقبل.

المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة الرئيسي  2-1-2
يلعب قطاع التأمين دور كبير ومهم جدا في الحياة اإلقتصادية والمالية سواء لألفراد والشركات والدول حيث يساهم التأمين بتقليل المخاطر 
وتعويض المتضررين، وتواجه شركات التأمين خطر زيادة معدل الخسارة الناتجة عن أعمال التأمين والذي قد تحدث للعديد من األسباب 
منها التسعير الخاطئ لوثائق التأمين، اإلكتتاب في وثائق تأمينية عالية المخاطر، انتشار األمراض والفايروسات المعدية على سبيل المثال 
)فايروس كوفيد -19، مرض اإليدز، الطاعون(، إن الشركة معرضه للعديد من المخاطر التي تؤثر على شركات التأمين منها ارتفاع حدة 
المنافسة في السوق حيث أنها معرضة لمخاطر أعلى من منافسيها نظرا لتركز نشاطها في مجال التأمين الصحي مقارنة بالمنافسين الذين 

يمتلكون أكثر من فرع تأمين مثل )التأمين العام، التأمين الصحي، تأمين الحماية واالدخار(.

ويعتبر التأمين الصحي أكبر أنشطة التأمين حجما في المملكة العربية السعودية حيث شكل مانسبته )59.3%( و)58.9%( و)59.7%( من 
إجمالي أقساط التأمين كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م على التوالي وبالرغم من أن التأمين الصحي 
هو النشاط الرئيسي للشركة اإل أن حصة الشركة ال تمثل سوا )0.69%( و)0.73%( و)0.87%( من إجمالي أقساط التأمين الصحي في 

القطاع وذلك كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م على التوالي. 

وتجدر اإلشارة إلى أن معدل صافي الخسارة للشركة بلغ مانسبته )121.0%( و)87.3%( و)91.6%( و)90.5%( وذلك كما في 31 ديسمبر 
2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م على التوالي، كما تعتبر النسبة المجمعة 
التي تختص بقياس ربحية شركات التأمين من خالل فحص أقساطها المكتسبة من حملة وثائقها ودفعات المطالبات والمصروفات التي قد 
تتكبدها مرتفعة بشكل عام خالل األعوام السابقة والتي تتجاوز باستمرار 100% وقد واجهت الشركه أيضا إرتفاع في معدالت المصروفات 
نسبيا خالل الفترات الماضيه، ومع زيادة المبادرات التى إتخذتها الشركه لتحسين اإلنفاق، وتحسين نسبتها المجمعه، انخفضت النفقات 
من 64.9% في السنة المالية 2019م إلى 25.6% في السنة المالية 2021م، ثم إلى 18.6% في النصف األول من عام 2022م كما انخفضت 
النسبة المجمعة من 190.4% في السنة المالية 2019م إلى 121.5% في السنة المالية 2021م ثم إلى 115.3% في النصف األول من عام 
2022م مدفوعة بانخفاض معدل صافي الخسارة واستمرار االنخفاض في نسبة النفقات. وبالرغم من اإلنخفاض في النسبة المجمعة اال 
أنها مازالت مرتفعة. وفي حال لم تستطع الشركة تقدير المخاطر المحتملة قبل إصدار وثائق التأمين لعمالئها بشكل صحيح، فقد يؤدي 
ذلك إلى تكبد الشركة المزيد من الخسائر والذي بدورة سوف يؤثر بشكل سلبي وجوهري على الوضع المالي للشركة ومركزها المالي ونتائج 

عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. 

مخاطر إلغاء أو عدم تجديد وثائق التأمين 2-1-3
إن الشركة في سوق تأمين تنافسي، ونظرا ألن مدة وثائق التأمين قصيرة المدة في طبيعتها، فقد ال تتمكن الشركة من تجديد وثائق التأمين 
الصادرة أو الوثائق التي ستصدرها في المستقبل باستمرار وعلى النحو المتوقع، وفي حال عدم تجديد أو إلغاء حملة الوثائق لوثائقهم، فإن 

مستوى األقساط المكتسبة للشركة في السنوات القادمة ستتأثر بشكل سلبي وجوهري مما سيؤثر على نتائج أعمال الشركة. 

مخاطر عدم الحصول على التراخيص والتصاريح والشهادات الالزمة وعدم تجديدها 2-1-4
ينبغي على الشركة الحصول على التصاريح والتراخيص والموافقات النظامية الالزمة والمحافظة عليها فيما يتعلق بنشاطها. وتشمل هذه 
التراخيص على سبيل المثال ال الحصر: ترخيص البنك المركزي السعودي )ساما(، وترخيص مجلس الضمان الصحي التعاوني، وتراخيص 
المنتجات التأمينية التي تحصل عليها الشركة من البنك المركزي السعودي )ساما( لكل منتج، وتراخيص فتح المعارض الصادرة من وزارة 
الشؤون البلدية والقروية واإلسكان، وشهادات تسجيل الشركة وفروعها الصادرة من وزارة التجارة ومن وزارة االستثمار، وشهادات عضوية 
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الفرعي  القسم  راجع  )فضاًل  االجتماعية  والتأمينات  والزكاة  السعودة  وشهادات  التجارية،  العالمات  تسجيل  وشهادات  التجارية،  الغرف 
)9-2( »الموافقات والتراخيص والشهادات الحكومية« من القسم )9( »المعلومات القانونية«(. باإلضافة إلى ذلك، تخضع معظم تراخيص 
وشهادات وتصاريح الشركة لشروط قد يتم بموجبها تعليق أو إنهاء التراخيص والشهادات والتصاريح والموافقات إذا فشلت الشركة في 

الوفاء وااللتزام بتلك الشروط. 

وعلى كافة الشركات المرخصة من وزارة االستثمار التقدم بطلب تعديل ترخيصها تبعاً ألي تعديالت في بياناتها ومنها على سبيل المثال 
زيادة رأس المال أو تعديل االسم التجاري أو فتح فروع لها. 

تجدر اإلشارة أنه وكما في تاريخ هذه النشرة فإن لدى الشركة عدد من التراخيص قيد التجديد )فضاًل راجع القسم الفرعي )9-3( من 
القسم رقم )9( »المعلومات القانونية« من هذه النشرة( إن عدم تمكن الشركة من إتمام تجديد رخصها الحالية أو الحصول على أي من 
التراخيص الالزمة ألعمالها أو إذا تم تعليق أو انتهاء أي من تراخيصها أو إذا تم تجديد أي من تلك التراخيص بشروط غير مناسبة للشركة، 
أو في حالة عدم قدرة الشركة على الحصول على الرخص اإلضافية التي قد تُطلب منها في المستقبل، فإن ذلك قد يعرض الشركة للتوقف 
واالمتناع عن القيام بأعمالها كإغالق لبعض الفروع ونقاط البيع مما سينتج عنه تعطل عمليات الشركة وتكبدها تكاليف إضافية مما سيؤثر 

بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر التصنيف االئتماني 2-1-5
يسهم حصول الشركة على تصنيف ائتماني جيد في قدرتها على الحصول على اتفاقيات إعادة التأمين بشروط مناسبة لها وكسب ثقة 
العمالء بشكل أكبر وتشجيع طالبي التأمين المرتقبين إلجراء تأمينهم معها عن غيرها من شركات التأمين المنافسة،وتجدر اإلشارة إلى أنه 
حتى تاريخ هذه النشرة لم تحصل الشركة على تصنيف ائتماني من وكاالت التصنيف االئتماني وال يوجد أي ضمان على إمكانية حصول 
الشركة على تصنيف ائتماني جيد في حال تقدمت للحصول عليه في المستقبل، ونظرا لكون الشركة غير مصنفة إئتمانياً فإنها ستواجة 
صعوبة في عملية إستقطاب عمالء جدد حيث يفضل العديد من العمالء وجود تصنيف ائتماني لدى شركة التأمين الذي يتعامل معها حيث 
من خالله يستطيع معرفة مدى قدرة شركة التأمين على اإللتزام بدفع التعويضات للعمالء، إضافة لذلك، وعماًل بأحكام الالئحة التنفيذية 
لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، يجب على الشركة اختيار معيدي تأمين حاصلين بحد أدنى على تصنيف BBB من وكالة التصنيف 
تأمين  الشركة مع معيدي  تتعامل  أن  بها، ويجب  المعترف  العالمية  التصنيف  وكاالت  لذلك من إحدى  تقييم مكافئ  أو   )S&P( االئتماني 
حاصلين على التصنيف المطلوب وفق متطلبات البنك المركزي. وفي حال أرادت الشركة أن تتعامل مع معيدي تأمين غير معتمدين من قبل 
البنك المركزي أو حاصلين على تصنيف أدنى، أو إذا تم تخفيض تصنيف معيدي التأمين أثناء تعاملهم مع الشركة، فيتوجب عليها الحصول 
على موافقة خطية من البنك المركزي. وإذا لم تتمكن الشركة من الحصول على هذه الموافقة، فيجب عليها إيقاف ترتيبات إعادة التأمين 
مع تلك الشركات، مما سيزيد من أعباء الشركة ويعرضها للمزيد من المخاطر ومنها عدم قدرة معيدي التأمين ذوي التصنيف المنخفض 

على الوفاء بالتزاماتهم، وبالتالي التأثير بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر األعتماد على الوسطاء والوكالء 2-1-6
تعتمد الشركة في سياق اعمالها وتوزيع منتجاتها وخدماتها على وسطاء ووكالء كجهات تسوقية لمنتجاتها في المملكة العربية السعودية. 
باإلضافة إلى اعتماد الشركة بشكل أساسي على مبيعاتها المباشرة لعمليات األكتتاب في عامي 2019م و2020م حيث بلغت قيمة اإلكتتابات 
)123.7( مليون ريال سعودي و)124( مليون ريال سعودي على التوالي. وأرتفع اجمالي اقساط التأمين المكتتبة عن طريق الوكالء من )6.3( 
مليون ريال سعودي كما في 2019م إلى )23.3( مليون ريال سعودي كما في 2020م وذلك بسبب رفع المنع عن الشركة من اصدار او تجديد 

أي وثيقة تأمين.

وارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة من قبل الوسطاء من )18.5( مليون ريال سعودي إلى )81.0( مليون ريال سعودي في كما في 2020م 
و2021م، وذلك ناتج عن االسترتيجية المتبعة من قبل الشركة والمتعلقة بإستهداف الشركات المتوسطة والصغيرة حيث تمكنت الشركة من 
الحصول على سياسات جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة من قبل وسطائها، والتي استمرت حتى 30 يونيو من عام 2022م. ووفًقا لذلك، 
ارتفعت نسبة عمولة الشركة من 3.4% في السنة المالية 2020م إلى 4.3% في السنة المالية 2021م وإلى 6.2% في 30 يونيو 2022م. 
كما يجب التنوية الى أن زيادة التعامل مع الوسطاء ستؤدي إلى زيادة تكاليف إقتناء تلك السياسات ال سيما في ضوء أداء الشركة وتحقيقها 
للخسائر. وان أي انقطاع أو إنهاء للترتيبات مع الوسطاء أو الوكالء ناتج عن عدم قدرة الشركة على توفير عقود مع وسطاء ووكالء بشروط 
تناسب الشركة أو في حال فرض البنك المركزي السعودي عقوبة االيقاف إلحدى شركات الوساطة أو الوكالء المتعاقدة مع الشركة، فإنه 
قد يؤدي إلى تكبد الشركة خسائر مما قد يؤثر ذلك بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها 

المستقبلية.
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المخاطر المتعلقة باإلئتمان  2-1-7
تنشأ مخاطر االئتمان عندما يعجز أحد األطراف عن الوفاء بإلتزام مالي معين للطرف اآلخر وقد تواجه الشركة مخاطر اإلئتمان في عدة 
حاالت مؤقتة أو دائمة منها وجود ارصدة مدينة من العمالء، فشل أطراف أخرى مدينة بالوفاء بالتزاماتها تجاه الشركة، وغيرها من الحاالت 
التي تكون الشركة فيها معرضة لمخاطر اإلئتمان. ولذلك قامت الشركة بتكوين مخصص خسائر ائتمانية بلغت قيمته )26.3( مليون ريال 
سعودي و)26.5( مليون ريال سعودي و)17.3( مليون ريال سعودي و)20.9( مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 
2020م و31 ديسمبر 2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م على التوالي، وبلغ رصيد صافي الذمم المدينة للشركة )47.8( 
مليون ريال سعودي و)49.3( مليون ريال سعودي و)58.5( مليون ريال سعودي و)53.2( مليون ريال سعودي كما 31 ديسمبر 2019م و31 
ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م ووفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م على التوالي، تمثل مانسبتة )13.86%( و)%15.60( 
و)16.91%( و)16.92%( من إجمالي أصول الشركة كما في كما 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م وفترة الستة 
أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م على التوالي، كما تراوحت أعمار الذمم المدينة كاألتي: 21.7% من إجمالي أقساط التأمين المدينة 
بين 3 إلى 6 أشهر، و5.5% تتراوح بين 6 إلى 12 شهًرا، و31.6% فوق سنة واحدة وذلك كما في 30 يونيو 2022م وفي حال عجزت الشركة 
على تحصيل ذممها المدينة وأستمرت بتكوين مخصصات إضافية فقد يؤثر ذلك بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي 

ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

 المخاطر المتعلقة بعملية إدارة المطالبات 2-1-8
تعتبر عملية إدارة المطالبات واحدة من أهم العمليات في نشاط التأمين حيث يتمحور دورها حول تحديد مقدار المطالبات المستحقة 
للعمالء وتسويتها خالل مدة ال تتجاوز )45( يوم وفًقا لالئحة التنفيذية من نظام الضمان الصحي التعاوني، كما تعتمد عملية تسعير المنتجات 
التأمينية للشركة وتكوين اإلحتياطات الخاصة بالمطالبات على فترة اإلشعار بالمطالبات ومعالجتها والدفع مقابلها، وبلغت مطالبات التأمين 
تحت التسوية لدى الشركة )21.4( مليون ريال سعودي و)39.3( مليون ريال سعودي و)46.8( مليون ريال سعودي و)39.2( مليون ريال 
سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م على التوالي. 
وتتطلب إدارة المطالبات وجود أشخاص مؤهلين ذو كفاءة عالية لديهم القدرة على إتخاذ القرارات الصحيحة بشأن إدارة وسداد المطالبات. 
وتجدر اإلشارة إلى أن خطاب البنك المركزي السعودي بتاريخ 1439/09/12هـ )الموافق 2018/05/27م(والتي تمت اإلشارة إليه في الخطر 
رقم (2-1-1) »المخاطر المتعلقة بانخفاض هامش المالءة المالية« تضمن مالحظة تخص وجود العديد من المطالبات المبلغ عنها والتي 
لم يتم تسجيلها في نظام الشركة والذي بدورة عزز من قرار البنك المركزي بإيقاف الشركة من إصدار أو تجديد أي وثائق تأمين بجانب 
هامش المالءة المنخفض. وال يوجد أي ضمان على عدم ارتكاب الشركة أي مخالفات في المستقبل. وبتاريخ 1441/12/11هـ )الموافق 
2020/08/01م( وقعت الشركة اتفاقية تقديم خدمات إدارة المطالبات التأمينية مع شركة غلوب مد السعودية وفي حال عجزت عن إدارة 
المطالبات بالشكل المطلوب فمن شأنه أن يتسبب بتأخير سداد العمالء ومن الممكن أن ينتج عنه تعويض خاطئ للعمالء ونظرا لجوالت 
التفتيش المنتظمة التي يقوم بها البنك المركزي السعودي )»ساما«( على شركات التأمين فمن شأن أي غرامة أو عقوبة يفرضها أن تؤثر 

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

المخاطر المتعلقة بإعادة التأمين 2-1-9
تحتاج شركات التأمين في سياق أعمالها إلعادة تأمين محفظتها التأمينية لدى شركات إعادة التأمين للحد من مخاطر التأمين في سجالتها 
كما أنه وفًقا للمادة )40( من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني يتعين على شركات التأمين االلتزام بإعادة تأمين 
ما نسبته )30%( من مجموع االشتراكات على األقل داخل المملكة عند إعادة التأمين )ال تلتزم الشركة حالياً بهذا الشرط حيث بلغت نسبة 

إعادة التأمين داخل المملكة 0% من إجمالي األقساط(. 

كما بلغ إجمالي أرصدة معيدي التأمين المستحقة القبض المتعلقة بفترات سابقة مبلغ 6.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م، 
7.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م وال يوجد أرصده كما فى 30 يونيو 2022م. تكبدت الشركة مخصصات قدرها 3.0 
مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م و3.8 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م. علما بأن الشركه قد قامت بتحصيل مبلغ 

بقيمة )421( ألف ريال سعودي خالل العام المالى 2021م، وتم شطب باقى الرصيد بالكامل بحلول نهاية العام.

ونظرا لعدم إلتزام الشركة بمتطلب إعادة التأمين، فقد تكون عرضة ألي مخالفات أو غرامات وفًقا ألحكام المادة )21( من نظام مراقبة 
شركات التأمين التعاوني، والتي تمنح البنك المركزي السعودي )ساما( صالحية فرض غرامة تصل إلى مليوني )2,000,000( ريال سعودي 
على كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام. وبالتالي في حال لم تقم الشركة بالتقيد بهذه النسب قد يعرضها لتلك الغرامة مما سيؤثر 

بشكل سلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزهاالمالي وتوقعاتها المستقبلية.

وإن أوضاع السوق الخارجة عن نطاق سيطرة الشركة هي التي تحدد مدى توفر إعادة التأمين المناسبة وتكلفتها، فضاًل عن استالم المبالغ 
المستحقة من معيدي التأمين في المستقبل، والقوة المالية لمعيدي التأمين. وعلى غرار قطاع إعادة التأمين يعتبر قطاع إعادة التأمين 
قطاًعا دورًيا معرًضا لخسائر كبيرة في السوق مما سيؤثر سلًبا على أسعار إعادة التأمين، وشروط وتوافر إعادة التأمين، وقدرة معيدي 
التأمين تسديد المطالبات التي تقدمها الشركة لهم. وبالمثل، قد تتغير الرغبة في المخاطرة بين معيدي التأمين، مما قد يؤدي إلى تغيرات 
في األسعار أو إلى رغبة في إعادة التأمين على بعض المخاطر في المستقبل. وقد تؤدي التغييرات النظامية اإلضافية إلعادة التأمين إلى 
عدم التوافق بين المتطلبات النظامية لشركات التأمين والتغطية المتاحة لدى معيدي التأمين. وفي حال تحقق أي من هذه الحوادث أو 
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أي تغييرات جوهرية في أسعار إعادة التأمين، قد تضطر الشركة إلى تحمل نفقات إضافية إلعادة التأمين، أو إلى الحصول على إعادة 
تأمين بشروط غير مناسبة، أو قد ال تكون قادرة على الحصول على تغطية إعادة تأمين مناسبة، وبالتالي تصبح الشركة معرضة لزيادة 
المخاطر المحتجزة واحتمال زيادة نسبة الخسائر. وفي حال لم يعرض معيدو التأمين على الشركة تجديد منتجاتهم وخدماتهم، ألي سبب 
من األسباب، هناك خطر يتمثل في عدم قدرة الشركة على إيجاد غطاء بديل التفاقيات إعادة التأمين السابقة بأسعار مقبولة، كما يجوز أن 
تكون الشركة معرضة لخسائر إعادة التأمين خالل أي فترة بين إنهاء االتفاقيات القائمة وبدء أي غطاء بديل. وفي حال وجود أي تقصير من 
معيد التأمين الذي تتعامل معه الشركة بصورة جوهرية، سوف تكون الشركة معرضة أيضا لخسائر كبيرة، مما سيكون له أثر سلبي وجوهري 

على وضع الشركة المالي ونتائج أعمالها.

المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على تنفيذ االستراتيجية 2-1-10
الفّعال لخطط أعمالها وتحقيقها الستراتيجيتها، وتضمنت  التنفيذ  إيراداتها وتحسين ربحيتها على مدى  تعتمد قدرة الشركة على زيادة 
إستراتيجية الشركه التحول بعيداً عن حملة وثائق التأمين من الشركات الكبيرة وإستهداف الشركات الصغيرة والمتوسطة )»SMEs«(وذلك 
لتحسين جودة محفظة الشركة وشهدت السنه الماليه 2021م زياده كبيره فى عدد العمالء من الشركات الصغيره والمتوسطه، حيث ارتفعت 
مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المحفظة اإلجمالية من 7.2% في السنة المالية 2020م إلى 47.6% في السنة المالية 2021م، 
ثم إلى 59.1% في 30 يونيو 2022م. وعن طريق اإلستراتيجية المذكوره اعاله نجد أن الشركة نجحت في زيادة إجمالي أقساطها المكتتبة 
طبقا لسياساتها الجديدة. وتعتزم اإلدارة مواصلة تركيزها على االكتتاب للشركات الصغيرة والمتوسطة في المستقبل، مما قد يؤدي إلى 
انخفاض في عدد حاملي الوثائق المؤمن عليهم ولكن قد يؤدي إلى زيادة متوسط إجمالي األقساط المكتتبة وتجدر اإلشارة إلى أنه اليوجد 
أي ضمان على استمرار الشركة في إتباع االستراتيجية المذكورة اعاله أو من مدى نجاحها، وفي حال فشلت اإلستراتيجية المعدة من قبل 

الشركة فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي على نتائج أعمالها وربحيتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بإدارة المخاطر في الشركة 2-1-11
وفًقا للمادة التاسعة عشر بعد المائة من الئحة حوكمة شركات التأمين فإنه يتعين على شركات التأمين بحٍد أدنى تعيين مسؤول عن إدارة 
مخاطر التأمين الصحي، ويجوز االكتفاء بمسؤول مخاطر واحد فقط، إال أن الشركة لم تعين أي مسؤول إلدارة المخاطر والذي يندرج تحت 
وظائف الرقابة. وبالتالي، عدم تعيين الشركة لمسؤول مخاطر قد يعرضها لمخالفات وغرامات تفرضها الجهات التنظيمية مما سيؤثر بشكل 

سلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر سوء تقدير المخاطر 2-1-12
تقوم الشركة بدراسة المخاطر المحتملة قبل إصدار وثائق التأمين للطلبات المقدمة بناًء على تقارير الخبير اإلكتواري الذي يقوم بدراسة 
أنماط تطور المخاطر والتوقعات المستقبلية بناًء على األداء التاريخي، إال أنه في حال أساءت الشركة تقدير المخاطر المحتملة عند إصدار 
وثائق التأمين، ستتكبد الشركة خسائر مالية ستؤثر بشكل سلبي وجوهري على وضع الشركة المالي ونتائج أعمالها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بزيادة مطلوبات الشركة 2-1-13
إجمالي  نسبة  بلغت  أنه  إلى  اإلشارة  وتجدر  أصولها.  عن  مطلوباتها  ارتفعت  حال  في  المالية  ومالئتها  للشركة  المالي  الوضع  يتأثر  قد 
المطلوبات مايعادل 56.73% و61.47 % و82.75% و85.62% من إجمالي الموجودات للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر2019م و31 
ديسمبر2020م و31 ديسمبر2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م على التوالي. وعليه فإن زيادة المطلوبات للشركة ستؤدي 
إلى التأثير بشكل سلبي على مركزها المالي وعليه سيصعب على الشركة الوفاء بالتزاماتها، وسيكون لذلك تأثير سلبي على أعمال الشركة 

ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر متعلقة بعدم كفاية المخصصات واإلحتياطات  2-1-14
تقوم الشركة بتكوين مخصصات في قائمة المركز المالي بحسب متطلبات المادة التاسعة والستون )69( الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة 
شركات التأمين التعاوني الصادرة من البنك المركزي السعودي وذلك للوفاء بالتزاماتها المستقبلية المتوقعة وتشمل تلك المخصصات كحد 

أدنى مايلي:

مخصصات األقساط غير المكتسبة.. 1
مخصصات المطالبات تحت التسوية.. 2
مخصصات مصاريف تسوية المطالبات.. 3
مخصصات األخطار التي وقعت ولم تتم المطالبة بها بعد.. 4
مخصصات المخاطر التي لم تسقط.. 5
مخصصات الكوارث.. 6
مخصصات المصاريف العامة.. 7
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ويتم تقدير حجم المخصصات بناء على التوقعات لحجم المطالبات ومدى تكرارها بحسب البيانات التاريخية في قطاع التأمين. وتعتبر 
عملية تحديد مستوى مالئم من احتياطات المطالبات عملية غير مؤكدة بطبيعتها نظرا لصعوبة وتعقيد وضع اإلفتراضات االزمة. ويوضح 
الجدول التالي مبالغ تلك المخصصات كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م وفترة الستة أشهر المنتهية 

في 30 يونيو 2022م على التوالي:

مخصصات الشركة(: 2الجدول رقم )
2022/06/30م2021م2020م2019مالمخصصات

75,92067,504108,72792,593مخصصات األقساط غير المكتسبة
21,43139,30746,80639,189مخصصات المطالبات تحت التسوية

18,49312,97415,74519,977مخصصات األخطار التي وقعت ولم تتم المطالبة بها بعد 
17,33514,54534,52730,745مخصصات المخاطر التي لم تسقط 

1,460326391396مخصصات المصاريف العامة
00)119()1,034(حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية

000)94(حصة معيدي التأمين من األخطار التي وقعت ولم تتم المطالبه بها بعد

كانت الزيادة في االحتياطيات الفنية من 57.6 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2019م إلى 67.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 
2020م مدفوعة بشكل أساسي بزيادة مخصص المطالبات تحت التسوية بمقدار 17.9 مليون ريال سعودي. كانت هذه الزيادة بشكل أساسي 
نتيجة للتأخير الزمني بين المطالبات المبلغ عنها وتسويتها، والتي زادت خالل جائحة COVID-19 في السنة المالية 2020م عبر قطاع 
التأمين في المملكة العربية السعودية. حيث يوجد عدة مطالبات تم اإلبالغ عنها تتعلق بسياسات التأمين حتى نهاية السنة المالية 2020م. 
وعلى الرغم من زيادة صافي المطالبات المتكبدة من 119.2 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 152.1 مليون ريال سعودي 

في السنة المالية 2020م، انخفض معدل صافي الخسارة بمقدار 33.8 نقطة بسبب الزيادة في صافي األقساط المكتسبة. 

مع  تماشياً  2021م  ديسمبر   31 في  كما  سعودي  ريال  مليون   46.8 إلى  أخرى  مرة  التسوية  تحت  المطالبات  مخصص  معدل  ارتفع  ثم 
زيادة في إجمالي المطالبات المدفوعة )+12.3 مليون ريال سعودي(. ثم انخفض مخصص المطالبات تحت  نمو االكتتاب، قابله جزئياً 

التسويةإلى 39.2 مليون ريال سعودي في 30 يونيو 2022م.

انخفض مخصص األخطار المتكبدة والتي لم يتم اإلبالغ عنها من 18.5 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2019م إلى 13.0 مليون ريال 
سعودي في 31 ديسمبر 2020م )على خلفية زيادة مخصص المطالبات تحت التسوية(. ثم ارتفع مخصص األخطار المتكبدة والتي لم يتم 
اإلبالغ عنها بعد ذلك إلى 15.7 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2021م و20.0 مليون ريال سعودي في 30 يونيو 2022م. وكانت هذه 

الزيادات متماشية مع النمو في االكتتاب.

وفيما يخص مخصص المخاطر التي لم تسقط ، فقد انخفض من 17.3 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2019م إلى 14.5 مليون ريال 
سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م بسبب تحسن سجل المطالبات. ثم ارتفع مخصص المخاطر التي لم تسقط بشكل ملحوظ إلى 34.5 
مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2021م، مدفوًعا بشكل رئيسي بزيادة االكتتاب في السنة المالية 2021م، والذي أدى إلى إنخفاض 
رصيد مخصص األقساط الغير المكتسبة من 75.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 67.5 مليون ريال سعودي كما في 
31 ديسمبر 2020م بقيمة إنخفاض بلغت 8.4 مليون ريال سعودي، ثم أرتفع رصيد مخصص األقساط الغير مكتسبة من 67.5 مليون ريال 
سعودي  كما في 31 ديسمبر 2020م ليصبح 108.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م بقيمة إرتفاع بلغت 41.2 مليون ريال 

سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م.

وانخفض مخصص المصاريف العامة من 1.5 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2019م إلى 326 ألف ريال سعودي في 31 ديسمبر 
2020م. ويرجع ذلك بسبب اإلنخفاض مخصص األخطار المتكبدة والتي لم يتم اإلبالغ عنها .

كما انخفضت حصة معيد التأمين من المطالبات تحت التسوية من 1.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 119 ألف ريال 
سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م ،كما بلغت حصة معيدي التأمين من األخطار التي وقعت ولم تتم المطالبه بها بعد 94ألف ريال سعودي 

كما في 2019م 

في حين ظل مخصص األقساط غير المكتسبة للشركة مستقراً خالل الفترة من 31 ديسمبر 2019م إلى 31 ديسمبر 2020م ثم ارتفع 
متوسطه من 36.1 مليون ريال سعودي.  إلى 54.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م تماشياً مع الزيادة في االكتتابات قبل أن 

يرتفع مرة اخرى إلى 61.0 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2022م.

وبناء على التقرير الصادر من قبل الخبير اإلكتواري الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م والذي أوصى بأن تقوم الشركة 
بعمل تحسينات على بعض المسائل التي تخص جودة التقارير التي من شأنها أن تساعد الشركة على إحتساب االحتياطيات الفنية المطلوبة 
بشكل أدق وتمكنها من تسعير المنتجات التأمينية التي تقدمها الشركة حيث ان هناك بعض الفروقات الغير جوهرية بين المطالبات تحت 
التسوية والمطالبات المدفوعة. وبما أن حجم المخصصات يعتمد على إجراءات تقييم تعد من قبل الخبير اإلكتواري، فإنه من الممكن أن 
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يثبت عدم كفاية مخصصات الشركة في أي فترة، وإذا حدث أن تجاوزت المطالبات الفعلية احتياطي المطالبات، فإنه سيتوجب على الشركة 
زيادة مخصصاتها. وسوف يكون لذلك أثر سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها.

 المخاطر المتعلقه بالزيادة في أرصدة المصاريف المستحقه واإللتزامات األخرى 2-1-15
أستقرت المصروفات المستحقة للشركة والمطلوبات األخرى عند متوسط   36.1 مليون ريال سعودي خالل الفترة 31 ديسمبر 2019م حتى 
31 ديسمبر 2020م، قبل أن ترتفع بشكل ملحوظ إلى 54.2 مليون ريال سعودي و60.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م و30 
يونيو 2022م على التوالي وقد كانت الزيادة في المصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى كما في 31 ديسمبر 2021م مدفوعة بالزيادة في 
الذمم الدائنة لمقدمي الخدمات الطبية من 15.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 36.5 مليون ريال سعودي كما في 

31 ديسمبر 2021م وما بعده إلى 41.9 مليون ريال سعودي في 30 يونيو 2022م.

ويعود سبب اإلرتفاع في الذمم الدائنة لمقدمي الخدمات الطبية إلى ما يلي:

زيادة في المطالبات المبلغ عنها والمتكبدة. 	
تعيين أطراف ثالثة إلدارة مطالبات الشركة والذي ساعد فى تعزيز العمليات في السنة المالية 2021م، مما أدى إلى مزيد  	

من الفحوصات والتحقق من المطالبات المبلغ عنها قبل التسويات.
توقيت التسويات لمقدمي الخدمات الطبية. 	

باإلضافة إلى ذلك، ارتفعت الذمم الدائنة للموردين من متوسط   1.6 مليون ريال سعودي خالل الفترة من 31 ديسمبر 2020م إلى 31 ديسمبر 
2021م ثم إلى 4.5 مليون ريال سعودي في 30 يونيو 2022م. ويعود ذلك إلى اختالفات التوقيت، حيث يتعلق الرصيد بالموردين غير الطبيين 

للعمليات العادية بما في ذلك األدوات المكتبية والمواد وما إلى ذلك.

وارتفعت المصاريف المستحقة من 11.9 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2019م إلى 16.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 
2020م، قبل أن تنخفض إلى 10.5 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2021م ثم إلى 9.6 مليون ريال سعودي في 30 يونيو 2022م.

الفترة من 31  وانخفضت خالل  والوسطاء  الشركة  مبيعات  لموظفي  المبيعات  رئيسى من عموالت  المستحقه بشكل  المصاريف  وتتكون 
ديسمبر 2021م إلى 30 يونيو 2022م بسبب الفرق بين تقديم المطالبة والتعويض. ومن شأن االرتفاع في المصاريف المستحقة والذمم 
الدائنة أن يؤثر على مستوى السيولة لدى الشركة مما سيكون له تأثير بشكل سلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي 

وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر متعلقة بالعقوبات والجزاءات وتعليق األعمال من قبل الجهات المختصة  2-1-16
نظًرا ألن أعمال الشركة تخضع للعديد من األنظمة والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي )ساما( وهيئة السوق المالية وعدد من 
الجهات الحكومية األخرى فإن الشركة بالتالي تخضع للعديد من الجهات الراقبية التي عليها متابعو تحديثات أنظمتها واللوائح والتعليمات. 
األمر الذي قد جعلها عرضة للعقوبات والجزاءات في حال عدم استمرار تقيدها بأي من تلك األنظمة واللوائح والتعليمات أو التأخر في 
استيفاء أي منها. قد تتعرض الشركة لعدد من العقوبات والمخالفات من قبل البنك المركزي السعودي )ساما( وهيئة السوق المالية وغيرها 
من الجهات ومنها تعليق بعض أو جميع أعمالها أو التداول على أسهمها بما سيؤثر بصورة سلبية وجوهرية على اعمالها ومركزها المالي 

وتوقعاتها المستقبلية.

كما أن الشركة وفي سياق عملها المعتاد ارتكبت بعض المخالفات اإلجرائية، وفيما يلي ملخص المخالفات غير الجوهرية التي نتجت عن 
الزيارات التفتيشية من قبل البنك المركزي السعودي )ساما( والهيئة: 

غرامة مالية قدرها )23,97( ريال سعودي، تم فرضها من ِقبل البنك المركزي السعودي )ساما( في عام 2019م، وذلك نظير . 1
التأخر في دفع تكاليف اإلشراف والتفتيش الخاصة بالربع الرابع من العام المالي 2018م.

غرامة مالية قدرها )20,000( ريال سعودي، تم فرضها من ِقبل الهيئة في عام 2019م، وذلك نظير عدم إفصاح الشركة . 2
فوًرا ومن دون تأخير عن ترسية عقد على مسشفى الدكتور سليمان فقيه.

غرامة مالية قدرها )90,000( ريال سعودي، تم فرضها من ِقبل البنك المركزي السعودي )ساما( في عام 2020م، وذلك . 3
نظير استمرار المدير المالي القيام بمهامه على الرغم من انتهاء فترة تعيينه، باالضافة إلى عدم تعيين شخص سعودي 

مؤهل في هذا المنصب خالل المدة المحددة.
غرامة مالية قدرها )200,000( ريال سعودي، تم فرضها من ِقبل البنك المركزي السعودي )ساما( في عام 2020م، وذلك . 4

نظير عدم قيام الشركة بتقييم المخاطر االستراتيجية التي تتعرض لها الشركة والحد منها، وعدم التزام الشركة بتحديث 
بيان قابلية تحمل المخاطر، وعدم شمولية الئحة الحوكمة الخاصة بالشركة على هيكل االدارة العليا.

غرامة مالية قدرها )15,000( ريال سعودي، تم فرضها من ِقبل البنك المركزي السعودي )ساما( في عام 2020م، وذلك . 5
نظير عدم مراعاة المساحات الكافية للتباعد بين الموظفين، وعدم وجود نقاط فرز.
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غرامة مالية قدرها )20,000( ريال سعودي، تم فرضها من ِقبل البنك المركزي السعودي )ساما( في عام 2021م، وذلك . 6
نظير استمرار التعامل مع وسيط تأمين بعد انتهاء ترخيصه الصادر عن البنك المركزي السعودي )ساما(.

غرامة مالية قدرها )16,900( ريال سعودي، تم فرضها من ِقبل البنك المركزي السعودي )ساما( في عام 2021م، وذلك . 7
نظير التأخر في سداد تكاليف االشراف والتفتيش إلى البنك المركزي السعودي )ساما(.

غرامة مالية قدرها )20,000( ريال سعودي، تم فرضها من ِقبل البنك المركزي السعودي )ساما( في عام 2021م، وذلك . 8
نظير عدم التزام الشركة بالحد األدنى من اجتماعات اللجنة التنفيذية في مجلس إدارة الشركة.

غرامة مالية قدرها )100,000( ريال سعودي، تم فرضها من ِقبل البنك المركزي السعودي )ساما( في عام 2022م، وذلك . 9
نظير عدم التزام الشركة ببعض مواد ضوابط االمن السيبراني الصادر عن البنك المركزي السعودي )ساما(.

غرامة مالية قدرها )20,000( ريال سعودي، تم فرضها من ِقبل البنك المركزي السعودي )ساما( في عام 2022م، وذلك . 10
نظير عدم تضمين الشركة العموالت المدفوعة الى وسيط التأمين في جدول وثيقة العقد.

 وعملت الشركة على سداد جميع الغرامات المفروضة عليها والمذكورة أعاله.

وفي حال استمرار الشركة في ارتكاب المخالفات أو عدم التزام الشركة مستقباًل بكافة األنظمة والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي 
السعودي )ساما( وأنظمة وقواعد ومتطلبات هيئة السوق المالية وأي جهة تنظيمة أخرى فإنها معرضة للغرامات والعقوبات التي سيفرضها 
عليها البنك المركزي السعودي )ساما( أو هيئة السوق المالية أو أي جهة تنظيمية أخرى، األمر الذي سيزيد من التكاليف التشغيلية عليها 

وسيكون له األثر الجوهري على عملياتها وأرباحها.

مخاطر التقاضي 2-1-17
تتعرض الشركة في سياق ممارسة أعمالها لقضايا ودعاوى تتعلق بعملياتها العامة وعملياتها التأمينية ونزاعات ومطالبات تتعلق بالغطاء 
التأميني. وال تضمن الشركة عدم وقوع نزاع بينها وبين أطراف أخرى تتعامل معها أو بينها وبين بعض حاملي الوثائق، مما قد يؤدي إلى رفع 
قضايا لدى الجهات القضائية المختصة سواء من الشركة أو ضد الشركة. ونتيجة لذلك تكون الشركة عرضة لمطالبات قضائية من هيئات 
وإدارات حكومية وتحقيقات بما فيها سياق الضوابط الحالية أو أي ضوابط جديدة على قطاع التأمين في المملكة. وبطبيعة الحال، ال يمكن 
للشركة توقع نتائج تلك المطالبات في حال حدوثها، كما ال تضمن الشركة أن ال يكون لتلك المطالبات تأثير جوهري على أعمالها ووضعها 
المالي ونتائج عملياتها. كما أن الشركة ال تستطيع أن تتوقع بشكل دقيق حجم تكلفة الدعاوى أو اإلجراءات القضائية التي يمكن أن تقيمها أو 
تقام ضدها أو النتائج النهائية لتلك الدعاوى أو األحكام التي تصدر فيها وما تتضمنه من تعويضات وجزاءات، وبالتالي فإن أي نتائج سلبية 

لمثل هذه القضايا سوف تؤثر سلًبا على الشركة.

ويوجد دعاوى مقامة من ِقبَل وضد الشركة منظورة أمام لجان الفصل في المنازاعات والمخالفات التأمينية ناشئة عن مطالبات لوثائق تأمين 
طبية لمختلف أنواع المنتجات مثل التأمين الطبي على المجموعات. 

وبخالف ما تم اإلفصاح عنه في هذا القسم والقسم الفرعي )9-6( من القسم رقم )9( »المعلومات القانونية«(. فإن الشركة ليست طرًفا 
في دعوى قضائية أو مطالبة أو تحكيم أو إجراءات إدارية، مجتمعة أو منفردة، خارج إطار عملها المعتادة أو من شأنها أن تؤثر تأثيراً جوهرياً 

على أعمالها أو وضعها المالي. 

المخاطر المتعلقة باإلستثمار 2-1-18
تخضع إستثمارات الشركة للعديد من مواد الالئحة التنفيذية الخاصة بنظام مراقبة شركات التأمين حيث نصت المادة التاسعة والخمسون 
)59( أنه على الشركة القيام بوضع سياسة استثمارية مكتوبة ومعتمدة من مجلس إدارة الشركة وموافق عليها من البنك المركزي تنظم 
عمليات اإلستثمار وطرق إدارة المحافظ اإلستثمارية وأن يكون اإلستثمار بالريال السعودي بما نسبته )50%( خمسون بالمئة من مجموع 
السعودي.  المركزي  البنك  من  كتابية مسبقة  موافقة  أخذ  فيجب  النسبة  تخفيض هذه  الشركة,  رغبت  وإذا  لإلستثمار،  المتاحة  األصول 
كما نصت المادة الستون )60( على أنه يجب أن يكون لدى الشركة سياسة استثمارية مكتوبة ومعتمدة من مجلس اإلدارة لتوزيع األصول 
اإلستثمارية أخذا في االعتبار باألخطار المحيطة بالشركة والمنطقة التي تمارس نشاطها فيها كما يجب على الشركة اتخاذ اإلجراءات 
المناسبة إلدارة تلك المخاطر، وأن يكون هناك، كحد أدنى، تحليل للمخاطر األتية: ) مخاطر السوق - مخاطر االئتمان - مخاطر أسعار 
الفائدة- مخاطر أسعار صرف العمالت - مخاطر السيولة - مخاطر العمليات - مخاطر الدول - المخاطر القانونية - مخاطر إعادة التأمين 
- مخاطر التقنية(. كما نصت المادة الحادية والستون )61( على الشركة عند وضع سياستها االستثمارية مراعاة أن تكون مدة االستحقاق 
لألصول المستثمرة موازية اللتزامات الشركة حسب الوثائق المصدرة وعلى أن تقدم للبنك المركزي برنامج اإلستثمار شامال توزيع األصول، 
وإذا لم يوافق البنك على البرنامج تلتزم الشركة باألوعية والنسب الواردة بالجدول رقم )1( من االئحة التنفذية لنظام مراقبة شركات التأمين 
التعاوني، على أال يتجاوز اإلستثمار خارج المملكة )20%( من إجمالي اإلستثمارات مع اإللتزام بما ورد في الفقرة )2( من المادة التاسعة 
والخمسون على الشركة األخذ في اإلعتبار بمخاطر تركيز اإلستثمار بحيث ال تتجاوز نسبة التركز )50%( من كل وعاء استثماري كما ورد 

في الجدول رقم )1( من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

والجدير بالذكر أنه حتى تاريخ هذه النشرة لم تحصل الشركة على موافقة البنك المركزي على سياسة االستثمار لديها، إذ أنها بصدد 
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الحصول عليها من البنك المركزي.

ركزت استراتيجية استثمار اإلدارة على االستثمارات قصيرة األجل التى تكون منخفضة المخاطر. وشملت اإلستثمارات بشكل رئيسي ودائع 
مرابحة قصيرة األجل.

وشملت االستثمارات أيضا إستثمارات فى أصول محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق تتعلق بإيداع صكوك بمبلغ 60.0 مليون ريال سعودي 
في السنة المالية 2019م. وقد تمت تصفية الصكوك الحًقا في السنة المالية 2021م لتحقيق مكاسب فعلية قدرها 5.2 مليون ريال سعودي. 

بلغت االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق صفراً كما في 31 ديسمبر2021م، و30 يونيو 2022م.

احتفظت الشركة أيًضا باستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر، وذلك فيما يتعلق بــ:

استثمار 4.9 مليون ريال سعودي في االكتتاب العام لشركة أرامكو السعودية في السنة المالية 2019م، والذي تمت تصفيته  	
الحًقا في السنة المالية 2020م. 

ديسمبر  	 و31  2019م  ديسمبر   31 الفترة  ريال سعودي خالل  مليون   7.2 متوسطه  بلغ  والذي  للمرابحة،  البدر  صندوق 
2020م، قبل تصفية 6.7 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م مما أدى إلى رصيد قدره 664 ألف ريال سعودي 
كما في 31 ديسمبر 2021م. تمت تصفية الرصيد المتبقي الحًقا، حيث كان االستثمار في صندوق البدر للمرابحة صفراً 

كما في 30 يونيو 2022م.
 بلغ حجم الصندوق السعودي الفرنسي للطروحات األولية لدول مجلس التعاون الخليجي 702 ألف ريال سعودي كما في  	

31 ديسمبر 2019م، وزاد خالل الفترة التاريخية بشكل رئيسي من خالل المكاسب غير المحققة نتيجة للزيادات في القيمة 
العادلة. على هذا النحو، زاد االستثمار في صندوق االكتتاب العام من 702 ألف ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م 

إلى 1.1 مليون ريال سعودي في 30 يونيو 2022م.
ونصت المادة الثانية والستون )62( على أنه اليجوز للشركة استخدام األدوات المالية مثل المشتقات المالية والبنود خارج الميزانية العمومية 
قبل الحصول على موافقة كتابية مسبقة من البنك المركزي السعودي كما اليجوز للشركة إستخدام هذه األدوات في أغراض غير إدارة 
المحفظة االستثمارية ويجب األخذ في االعتبار باألتي: أن تكون مدرجة في سوق مالي رئيسي، وقابلة للتسييل في وقت قصير، ومبنية على 
أصول مدرجة في جدول تقويم األصول، ولها طريقة تسعير واضحة ومعلومة وعلى أن يكون لدى الشركة مخصصات وأصول كافية لمواجهة 

أي التزامات ناتجة أو محتملة من االستثمار في هذه األدوات، وعلى أن يكون الطرف اآلخر في التعامل ذات مالءة وسمعة مقبولة. 

نظًرا لموقف المالءة المالية المتعثر للشركة، تظل اإلدارة محدودة في إستراتيجيتها االستثمارية وغير قادرة على توليد عوائد كافية لتعويض 
خسائر االكتتاب والتكاليف الثابتة. ونالحظ إن خيارات اإلستثمار المتاحة للشركة محدودة وتخضع للعديد من المتطلبات النظامية التي 
يجب على الشركة تطبيقها وفي حال لم تلتزم بها فإنها سوف تكون معرضه للعقوبات التي من شأنها أن تؤثر بشكل سلبي وجوهري على 

أعمال الشركة ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر استهالك واضمحالل األصول: 2-1-19
إنخفضت قيمة صافي ممتلكات والمعدات الملموسة للشركه تدريجيا من 2.4 مليون ريال سعودي إلى 1.5 مليون ريال سعودي كما في 31 
ديسمبر 2019م و2021م على التوالي. ويرجع ذلك بشكل أساسى الى اإلنخفاض فى مستوى إضافات األصول الثابته خالل الفترة المذكورة 
أعاله وفي 30 يوينو 2022م ارتفعت قيمة صافي الممتلكات والمعدات إلى 1.6 مليون ريال سعودي وذلك نتيجة لتحسينات على العقارات 

المستأجره بقيمة 512 ألف ريال سعودى والتى لم تستهلك بعد حتى 30 يوينو 2022م.

وكما في 30 يونيو 2022م، بلغت نسبة إجمالي العمر اإلنتاجي المتبقي لمتوسط أصول الشركة 8.1%. على النحو التالى:

أجهزة الكمبيوتر التي تم استهالكها بنسبة %91.8. 	
األثاث والتجهيزات والمعدات المكتبية التي تم استهالكها بنسبة %95.3. 	
تحسينات العقارات المستأجرة التي تم إهالكها بنسبة %90.2.  	
السيارات التي تم استهالكها بالكامل.  	

ملموسة من  الغير  انخفضت األصول  والتراخيص، حيث  الكمبيوتر  ببرامج  أساسي فى  للشركة بشكل  الملموسة  تتعلق األصول غير  كما 
753 ألف ريال سعودي إلى 455 ألف ريال سعودي، ثم إلى 308 ألف ريال سعودي كما في عام 2019م و2020م و2021م على التوالي. كما 
تم إهالك أصول الشركة غير الملموسة بنسبة 97.0% كما في 30 يونيو 2022م مع عدم وجود أي إضافات خالل النصف األول من عام 
2022م. وانخفضت صافي القيمة الدفترية لألصول الغير الملموسة تدريجياً من 1.1 مليون ريال سعودي إلى 707 ألف ريال سعودي كما 
في عام2019م و30 يونيو 2022م على التوالي. مما أدى إلى انخفاض في العمر اإلنتاجي المتبقي لألصول الغير ملموسة من 4.8% إلى %30 

خالل عام 31 ديسمبر 2019م حتى 30 يونيو 2022م. 
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وبذلك قد تحتاج الشركة إلى تحمل بعض النفقات الرأسمالية في المستقبل من أجل زيادة تحسين عملياتها خاصة وأن اإلدارة تسعى الى 
النمو في المستقبل أو استبدال وتحديث البرامج الحالية من أجل التخفيف من المشكالت المحددة. وفي حال عدم قدرة الشركة في تحمل 

تلك المصاريف سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالتعامالت مع األطراف ذات العالقة 2-1-20
أقر نظام الشركات في مادته الحادية والسبعين على أنه ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة أن يكون لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في 
األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة إال بترخيص من الجمعية العامة العادية على هذه التعامالت. وقد ال تحصل الشركة على ترخيص 
الجمعية العامة العادية على كافة التعامالت مع األطراف ذات العالقة لعام 2022م، مما قد يضع الشركة محل مخالفة لما نصت عليه المادة 
الحادية والسبعين من نظام الشركات. ونتيجة لذلك، من الممكن أن تتعرض الشركة لمخاطر حال عدم حصولها على ترخيص الجمعية 

العامة العادية على كافة التعامالت قد تتمثل في إبطال هذه التعامالت، مما قد يؤثر على أداء الشركة.

 المخاطر المرتبطة بوجود رأس مال أجنبي 2-1-21
وتاريخ  )م/1(  رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  األجنبي  اإلستثمار  لنظام  السعودية  الشركات  في  األجانب  المستثمرين  ملكية  تخضع 
1421/01/15 هـ والئحته التنفيذية الصادرة برقم )20/1( وتاريخ 1423/04/13 هـ، والتي نصت على عدد من المخالفات والممارسات 
ألحكام نظام االستثمار األجنبي والئحتة التنفيذية والتي في حال قيام المستثمر األجنبي بارتكابها فإنه قد يتعرض إلى عدد من العقوابات 
وفقا لنظام االستثمار األجنبي والتي قد تصل إلى إلغاء ترخيص االستثمار األجنبي، وتشكل ملكية المسثمرين األجانب مانسبته )%7.21( 
كما بتاريخ 2022/10/10م من رأس مال الشركة، ولذلك إن حدوث أو ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في الالئحة التنفيذية 
لنظام االستثمار األجنبي، قد يعرض المستثمر األجنبي لعقوبات تصل إلى إلغاء ترخيصه وبالتالي إلغاء ملكيته في الشركة ولكون وجود 
مسثتمر مؤسسي يملك مايزيد عن )5%( من إجمالي ملكية المستثمرين األجانب فإن فقدانه سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال 

الشركة ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية. 

المخاطر المتعلقة بوقوع الكوارث الطبيعية أوإنقطاع األعمال 2-1-22
إن جميع شركات التأمين معرضة لخسائر ناتجة عن أحداث ال يمكن التنبؤ بها والتي قد تؤثر على العديد من المخاطر التي تغطيها الشركة، 
ال سيما أحداث الطقس واسعة النطاق فيما يتعلق بالتأمين على المركبات، أو األوبئة على نطاق واسع في حالة التأمين الصحي، أو الجوائح 
بصورة عامة التي تقيد التحركات والتصرفات على العمليات التي تستدعي خدمات الشركة التأمينية. وتشمل األحداث األخرى التي يمكن 
أن تؤثر على الشركة ووثائق التأمين األحداث الطبيعية وغير الطبيعية ومنها، على سبيل المثال ال الحصر، العواصف الثلجية أو الرملية، 
والفيضانات، والبََرد، والرياح، والحرائق، واالنفجارات، والزلزال والحوادث الصناعية والعمليات اإلرهابية. ويتأثر حجم خسائر الشركة نتيجة 
لتلك األحداث الكارثية على تواترها وشدة كل حدث منها، وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الشركة للحد من تعرضها لهذه األحداث، 
أو تحديد سعر مناسب لها، أو وضع الشروط المناسبة للتأمين على المخاطر، إال أن هذه الجهود قد ال تنجح. باإلضافة إلى ذلك، فإن أي 
كارثة قد تؤثر على مكاتب الشركة أو أي مواقع أخرى لديها ستؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي وتوقعاتها 

المستقبلية.

مخاطر أعطال األنظمة وتقنية المعلومات 2-1-23
لعمالئها، حيث  الخدمات  لتوفير  التشغيلية وهي ضرورية  آلي خالل عملياتها  وبرامج حاسب  تقنية  أنظمة  باستخدام عدة  الشركة  تقوم 
أن قطاع التأمين يعتمد على األنظمة اإللكترونية بشكل كبير، والتي تشمل برامج األتصاالت والمبيعات وإصدار الوثائق والبرامج المالية 
والتقنية إضافة إلى حفظ المعلومات والبيانات وتخزين الملفات اإللكترونية وغيرها. وتساعد هذه البرامج واألنظمة التقنية في معالجة 
عدد هائل من العمليات بشكل مستمر ودون توقف، وتوفر الحماية من المشاكل واألعطال التقنية والفيروسات التي قد تظهر بشكل مفاجئ. 
وال يعني ذلك أن الشركة غير معرضة لتلك المشاكل فإن أنظمة تقنية المعلومات لدى الشركة تخضع لمخاطر خارجية وداخلية أخرى، 
مثل البرامج الضارة وعيوب الشفرات ومحاوالت اختراق شبكات الشركة وعدم توفر التحديثات أو التعديالت المطلوبة وتسرب البيانات 
وحدوث أخطاء بشرية، وكل ذلك يشكل خطرا مباشرا على خدمات الشركة وبياناتها. ومن التهديدات األخرى تعطل المعدات والهجوم البدني 
وسرقة معلومات العمالء والحريق واألنفجار والفيضانات والطقس القاسي وانقطاع التيار الكهربائي وغيرها من المشاكل التي قد تحدث 
أثناء عمليات ترقية الشبكات أو إحداث تغييرات رئيسية أخرى. وفي حال حصول انهيار جزئي أو كلي في أي من أنظمة تقنية المعلومات 
أو األتصاالت، قد تتوقف أنشطة الشركة التجارية أو تتأثر بشدة، كما يمكن ألي خلل في النظام أو حادث أو اختراق أن يسبب انقطاعا 
في عمليات الشركة أو يؤثر على قدرتها على تقديم الخدمات لعمالئها. وعالوة على ذلك، فإن زيادة استخدام الخدمات السحابية لتخزين 
البيانات قد يؤدي إلى الزيادة من احتمالية تعرض الشركة لخطر فشل نظام تكنولوجيا المعلومات بشكل عام. فعلى سبيل المثال، قد يؤدي 
هجوم اإللكتروني على شبكة التأمين إلى عجز الشركة عن تقديم الخدمات إلى عمالئها، مما قد يلحق الضرر بسمعتها ويسبب خسارة في 
إيراداتها أو يعرضها لعقوبات مالية. وفي حال فشلت األنظمة والبرامج والخطط األحتياطية للشركة أو ألي من فروعها أو الجهات المرتبطة 
بها خالل العمليات التشغيلية، فال تضمن الشركة من عدم حدوث أي توقف مؤقت أو جزئي أو كلي في عملياتها مما يعوق من قدرتها على 

مزاولة أعمالها بشكل طبيعي، مما سيؤثر سلبا على أدائها المالي ونتائج عملياتها وسمعتها.

المخاطر المرتبطة بسمعة الشركة 2-1-24
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تعد سمعة الشركة أمر بالغ األهمية الستقطاب عمالء جدد وللحفاظ على عمالئها وإقامة عالقة قوية مع األطراف النظيرة، ومن الممكن أن 
تتضرر سمعة الشركة في المستقبل نتيجة عدة عوامل منها تراجع نتائج الشركة المالية أو اإلجراءات القانونية أو النظامية ضد الشركة أو 
سلوك أحد موظفيها الذي قد يتسبب في إخالل الشركة بالمتطلبات النظامية المعمول بها. وسيؤدي تضرر سمعة الشركة إلى التأثير سلًبا 

على أعمالها ووضعها المالي ونتائج عملياتها وربحية أسهمها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بعدم االلتزام بمعاير الجودة والمواصفات المطلوبة من قبل العمالء 2-1-25
تسعى الشركة إلى المحافظة على رضا عمالئها من خالل األستمرار في تقديم نفس مستوى جودة منتجاتها، ولكن في حال عدم قدرة 
الشركة على األستمرار بتقدم منتجاتها بنفس مستوى الجودة، فإن ذلك سوف يؤثر سلباً على سمعتها لدى عمالئها وبالتالي عزوف التعامل 

معها، مما قد يؤثر بشكل سلبي على مبيعات الشركة وبالتالي على نتائج العمليات التشغيلية والمالية.

مخاطر لوائح مكافحة غسيل األموال 2-1-26
تمتثل الشركة حالًيا بلوائح غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب الصادرة عن البنك المركزي السعودي )ساما(، وبقواعد مكافحة غسل 
األموال وتمويل اإلرهاب لشركات التأمين، وبنظام مكافحة غسل األموال والئحته التنفيذية، وبنظام مكافحة جرائم اإلرهاب وتمويله وقواعده 
التنفيذية، وتوضح هذه اللوائح اإلجراءات الالزم اتخاذها عند قبول أي عميل ) سواء فرد وشركة (، كما توضح إجراءات العناية الواجبة 

الالزم اتباعها، باإلضافة إلى إجراءات اإلبالغ عن العمليات المشبوهة وغيرها من اإلجراءات.

إن عدم االمتثال بلوائح غسل األموال ومكافحة اإلرهاب يجعل الشركة عرضة المساءلة القانونية من قبل الجهات التنظيمية، وبالتالي قد 
يؤدي ذلك إلى فرض غرامات وعقوبات إذ تحملتها الشركة سيظهر تأثيرها الجوهري والسلبي على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج 

عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. 

المخاطر المتعلقة بحماية العالمة التجارية  2-1-27
لدى الشركة عالمة تجارية تم تسجيلها لدى وزارة التجارة بالرقم )143413032(، وسيمكن ذلك الشركة من استخدام واستعمال هذه العالمة 

تجارًيا وتسويقًيا كونها قامت بتسجيل العالمة التجارية ومنحها الحماية القانونية الالزمة.

تعتمد قدرة الشركة في تسويق منتجاتها التأمينية وتطوير أعمالها على استخدام عالمتها التجارية وشعارها. إن عدم قدرة الشركة على منع 
انتهاك حقوقها بهذا الخصوص سيؤثر سلًبا على حقها باستخدام عالمتها التجارية وسوف يجعل ممارسة عملها أكثر تكلفة مما سيؤثر على 

نتائج الشركة التشغيلية. وسيتأثر عمل الشركة أكثر إذا كان عليها أن تتنافس مع عالمات تجارية مشابهة.

المخاطر المتعلقة باالستخدامات والمطالبات التأمينية الزائفة واألنشطة االحتيالية األخرى 2-1-28
الذين  العمالء  ذلك  ويشمل  أخرى،  وأطراف  مثل مورديها ووسطائها وعمالئها  واالحتيال من مصادر مختلفة،  للغش  الشركة معرضة  إن 
يقدمون إفادات غير صحيحة أو يخفقون في الكشف بشكل كامل عن المخاطر المغطاة قبل شراء التغطية التأمينية، وحاملي وثائق التأمين 
الذي يقدمون مطالبات احتيالية أو يبالغون في المطالبات، وتجدر اإلشارة إلى أن األساليب الفنية المطبقة لممارسة الغش واالحتيال تتطور 

باستمرار، مما يجعل اكتشاف حاالت الغش واالحتيال صعًبا. 

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

المخاطر المتعلقة بأخطاء الموظفيين وسلوكهم 2-1-29
قد يصدر من موظفي الشركة أخطاء أو سوء سلوك أثناء أدائهم ألعمالهم تخالف األنظمة واللوائح التي تخضع لها الشركة، مما قد يضر 
الشركة وسمعتها ويعرضها للمخالفات أو العقوبات أو الغرامات التي قد تفرضها الجهات التنظيمية. وال تضمن الشركة عدم صدور أي خطأ 

أو سلوك سيء من ِقبل عامليها مما قد يؤثر سلًبا على أداء الشركة.

المخاطر األعتماد على موظفين الرئيسيين وأستقطاب الكفاءات 2-1-30
تعتمد الشركة على خبرات وقدرات الموظفين القياديين، وعليه فإن نجاح الشركة قد يعتمد على مدى قدراتها على ضمان استمرارية بقاء 
هذه الكفاءات، وإيجاد بدائل لهم في حال مغادرتهم الشركة. وقد نشط مؤخًرا حاالت االندماج بين شركات التأمين المدرجة. إن تكتل 
الشركات بهذه الصورة يخلق كيانات أكبر وأكثر تعقيًدا وأكثر تنافسية. لذلك ليس هناك ما يؤكد بأن الشركة ستتمكن من ضمان استمرارية 
خدمات موظفيها وعدم انتقالهم لكيانات منافسة، أو رفع مستوى مهاراتهم في ظل تضخم حجم عمليات الشركة. كذلك قد تحتاج الشركة 
لزيادة الرواتب لكي تضمن تنافسيتها واستمرارية بقاء موظفيها واستقطاب كوادر جديدة ذات مؤهالت مناسبة، مما قد يكون له أثر سلبي 
على وضع الشركة المالي. وقد يؤدي كل ذلك إلى شعوبة المحافظة على بعض الموظفين وقد يؤدي فقدان الشركة لخدمات واحد أو أكثر 
من أعضاء إدارتها العليا أو أقسامها أو إداراتها إلى إعاقة تطبيق استراتيجية عملها، وهذا سيكون له تأثير سلبي على أعمالها ووضعها 

المالي ونتائج عملياتها.
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مخاطر عدم القدرة على االلتزام بمتطلبات السعودة 2-1-31
المواطنين  توظيف  على  الشركات  لتشجيع  تصميمه  تم  الذي  نطاقات  برنامج  بتطبيق  االجتماعية  والتنمية  البشرية  الموارد  وزارة  بدأت 
التزام الشركة بمتطلبات  العاملين لدى الشركة. ووفقا لبرنامج نطاقات فإنه يتم قياس  السعوديين وزيادة نسبتهم من مجموع الموظفين 

السعودة مقابل نسبة المواطنين السعوديين العاملين لدى الشركة مقارنة بمتوسط نسبة السعودة في الشركات العاملة في نفس القطاع.

حققت الشركة نسبة سعودة قدرها )61.90%( وهي مصنفة ضمن في النطاق البالتيني لبرنامج نطاقات إال أنه ال يوجد أي ضمان بأن تستمر 
الشركة في المحافظة على نسبة السعودة المطلوبة ضمن المستويات المقررة نظاما. حيث أن وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية قد 
تبنت مؤخًرا برنامج نطاقات المطور والذي يؤثر جوهرًيا على آلية احتساب نسب السعودة في التخصصات الدقيقة للشركات العاملة محلًيا 
ولم يظهر أثره بعد على عمليات الشركة. إن أي تغير جوهري في هذه النسب سيعرض الشركة لعقوبات لعدم التزامها بالقرارات الصادرة 
بهذا الخصوص والتي تصل إلى وقف إصدار تأشيرات العمالة الالزمة للشركة أو نقل كفالة الموظفين غير السعوديين أو استبعاد الشركة 

من االشتراك في المناقصات الحكومية، مما سيؤثر سلباً على أعمال الشركة ونتائج عملياتها.

المخاطر المتعلقة بعدم الحصول على الموافقات النظامية أو عدم الممانعة من الجهات التنظيمية 2-1-32
الحصول على  تتطلب  والتي  العالقة،  ذات  واللوائح  األنظمة  بموجب  التأمين  نشاط  لممارستها  نظامية عديدة  لمتطلبات  الشركة  تخضع 
موافقات أو عدم ممانعة من الجهات التشريعية والرقابية التي تخضع لها عند ممارسة أعمالها، والتي تتمثل في -على سبيل المثال ال 
الحصر- متطلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي )ساما( على ترشيح أعضاء مجلس إدارة الشركة وأعضاء اللجان أو موافقة 
البنك المركزي على بعض السياسات في الشركة. وبالتالي، قد ال تلتزم الشركة بالحصول على الموافقات النظامية الالزمة أو عدم ممانعة 
الجهات النظامية لبعض األعمال التي قد تتطلب ذلك، األمر الذي قد يعرض الشركة للمخالفات أو العقوبات أو الغرامات تُفرض من ِقبل 

الجهات التنظيمية والرقابية. والتي من شأنها أن تؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة باستقالة أحد أعضاء مجلس اإلدارة 2-1-33
وفًقا لالئحة حوكمة شركات التأمين، فإنه يجب أن يكون لدى الشركة مجلس إدارة ال يقل عدد أعضاؤه عن خمسة )5( أعضاء وال يزيد على 
إحدى عشر )11( عضًوا. ونص النظام األساس للشركة على أن يكون للشركة مجلس إدارة يدير الشركة مكون من ثمانية )8( أعضاء. وقامت 
الشركة بتاريخ 1442/07/20هـ )الموافق 2021/03/04م( بالحصول على موافقة الجمعية العامة العادية على انتخاب األعضاء المرشحين 
لعضوية مجلس اإلدارة، وذلك للدورة الرابعة لمجلس إدارة الشركة والتي تبدأ من تاريخ 2021/03/08م وتنتهي بتاريخ 2024/01/07م. 

وحصلت الشركة على عدم ممانعة البنك المركزي على ترشيح أعضاء مجلس إدارة الشركة بتاريخ 2021/02/01م. 

والجدير بالذكر، أن عضو مجلس إدارة الشركة ورئيس لجنة المخاطر كورنيليوس أليكسندر أنكيل قد تقدم باستقالته من عضوية مجلس 
اإلدارة واللجان التابعة لها بتاريخ 1443/11/29هـ )الموافق 2022/06/28م( ألسباب شخصية، وتم قبول استقالته بتاريخ 1444/01/13هـ 
)الموافق 2022/08/11م(. ولم تعين الشركة بدياًل عن العضو المستقيل حتى تاريخ هذه النشرة. وفي حال لم تعين الشركة عضًوا بدياًل في 
المركز الشاغر قد يجعلها عرضة لمخالفة أحكام نظامها األساس. كما وأنه يجب على الشركة الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي 
السعودي )ساما( على األعضاء المرشحين ليشغلوا المقعد الشاغر في مجلس إدارة الشركة، لذلك قد يترتب على ذلك تأخر الشركة في 

تعيين عضو بديل.

المخاطر المتعلقة بعدم تفعيل دور اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة  2-1-34
يقع على الشركة التزام تشكيل عدد من اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة بموجب نظام الشركات والئحة حوكمة الشركات والئحة 

حوكمة شركات التأمين، وتقوم اللجان بالعديد من األدوار المختلفة ذات األهمية في صناعة القرارات لدى الشركة. 

وضعت الئحة حوكمة الشركات والئحة حوكمة شركات التأمين أحكاًما على كافة الشركات ذات العالقة بااللتزام بالحد األدنى النظامي لعدد 
االجتماعات لكل لجنة منبثقة عن مجلس اإلدارة على حدة. وتأسيًسا لما سبق، قد ال تلتزم الشركة بالنصوص النظامية ذات العالقة وال 
تعقد لجان الشركة االجتماعات الالزمة، مما قد يضع الشركة محل مخالفة لألحكام النظامية ذات العالقة، وعليه قد تتعرض لمخالفات 

وغرامات تُفرض من الجهات التنظيمية.

والجدير بالذكر، أن الشركة لم تقم بتفعيل دور لجنة إدارة المخاطر )أو كحد أدنى موظف إلدارة المخاطر( ولجنة االستثمار واللجنة التنفيذية 
وذلك لعدم عقد االجتماعات الكافية والمطلوبة من هذه اللجان، األمر الذي عرضها للعقوبات والغرامات؛ مما سيُضعف من حوكمة قرارات 

الشركة لعدم تفعيل دور اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة وإشراكها في اتخاذ القرارات الجوهرية في الشركة.

المخاطر المتعلقة بعدم االلتزام بالبنود االلزامية في عقد العمل 2-1-35
وفًقا للمادة الثانية والخمسين من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي )م/51( وتاريخ 1426/08/23هـ، يجب على الشركة االلتزام بالبنود 
االلزامية الواردة في النموذج الموحد لعقود العمل الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية. وقد ال تلتزم الشركة بتضمين 
كافة البنود االلزامية المقررة في النموذج الموحد في عقود العاملين لديها أو تسجيل كافة عامليها في منصة قوى، األمر الذي قد يضع 
الشركة محل مخالفة أمام الجهة التنظيمة المعنية التي قد تفرض عليها عقوبات أو مخالفات أو غرامات. من شأنها أن تؤثر بشكل سلبي 

على أعمال الشركة ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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مخاطر التغيرات في المعايير المحاسبية الهامة والمعايير الجديدة 2-1-36
قد يؤدي تغيير المعايير المحاسبية الدولية )IFRS( المتعارف عليها إلى معايير محاسبية دولية معدلة أو جديدة إلى عدم إمكانية مقارنة 
قوائم الشركة المالية السابقة بسهولة. وعلى وجه الخصوص، قد ال تكون قوائم الشركة المالية عن السنوات المالية والفترات التي تبدأ بعد 
30 يونيو 2022م والتي قد يتم إعدادها وتقديمها بموجب معايير محاسبية دولية معدلة أو جديدة قابلة للمقارنة بسهولة مع تلك الخاصة 
بالفترات المالية السابقة الواردة في هذه النشرة والتي تم إعدادها وتقديمها بموجب المعايير المحاسبية الدولية )IFRS( المتعارف عليها 
حاليا، ويوضح الجدول التالى المعايير الصادرة وغير النافذة حتى تاريخ إصدار القوائم المالية لفترة الستة أشهر المنتهيه فى 30 يونيو 

2022م.

المعايير الصادرة وغير النافذة 2-1-37

تاريخ التنفيذالوصفالمعيار والتفسير والتعديالت

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 1، 
عرض القوائم المالية، بشأن تصنيف االلتزامات

توضح هذه التعديالت ضيقة النطاق لمعيار المحاسبة الدولي 1، »عرض القوائم 
المالية«، أن االلتزامات مصنفة على أنها متداولة أو غير متداولة، اعتماًدا على 

الحقوق الموجودة في نهاية فترة التقرير. ال يتأثر التصنيف بتوقعات المنشأة أو 
األحداث بعد تاريخ التقرير )على سبيل المثال، استالم تنازل أو خرق للتعهد(. 

يوضح التعديل أيًضا ما يعنيه معيار المحاسبة الدولي 1 عندما يشير إلى 
»تسوية« التزام.

مؤجل حتى الفترات 
المحاسبية التي ال تبدأ قبل 1 

يناير 2024م

تعديالت ضيقة النطاق على معيار المحاسبة 
الدولي رقم 1 وبيان ممارسة المعايير الدولية 

إلعداد التقارير المالية رقم 2 ومعيار المحاسبة 
الدولي رقم 8

تهدف التعديالت إلى تحسين إفصاحات السياسة المحاسبية ومساعدة 
مستخدمي القوائم المالية على التمييز بين التغييرات في التقديرات المحاسبية 

والتغيرات في السياسات المحاسبية.

الفترات السنوية التي تبدأ في 
أو بعد 1 يناير 2023م

تعديل معيار المحاسبة الدولي رقم 12 
-الضريبة المؤجلة المتعلقة باألصول 
وااللتزامات الناشئة عن معاملة واحدة

تتطلب هذه التعديالت من الشركات اثبات الضريبة المؤجلة على المعامالت 
التي، عند االثبات األولي، تؤدي إلى مبالغ متساوية من الفروقات المؤقتة 

الخاضعة للضريبة والخصم.

الفترات السنوية التي تبدأ في 
أو بعد 1 يناير 2023م

يحدد المعيار مبادئ االعتراف والقياس والعرض واالفصاح عن عقود التأمين، المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 17
ويحل محل المعيار الدولي للتقرير المالي )4( »عقود التأمين«.

تنوي الشركة تطبيق المعيار 
في تاريخه الفعلي في 1 يناير 

2023م

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 

تم نشر هذا المعيار في 24 يوليو 2014 ليحل محل معيار المحاسبة الدولي 
)39(. ويستخدم المعيار الدولي للتقارير المالية )9( منهًجا واحًدا لتحديد قياس 

األصل المالي بالتكلفة المطفأة، أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
اآلخر، أو القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

فترات التقرير المالي السنوي 
التي تبدأ في 1 يناير 2023م 

أو بعد هذا التاريخ

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 37 
تحــدد التعديــالت أن تكلفـة تنفيـذ العقــد تشــمل التكاليــف المتعلقــة مباشــرة 

بالعقــد. وتنطبــق هــذه التعديــالت علــى العقــود التــي لــم تــِف بهــا الشــركة 
بجميــع التزاماتهــا بدايــة مــن أول فتــرة تطبــق فيهــا الشــركة ذلــك التعديــل.

فترات التقرير المالي السنوي 
التي تبدأ في 1 يناير 2022م 

أو بعد هذا التاريخ

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 

تحظــر التعديــالت خصــم مــن تكلفــة أي بنــد مــن بنــود الممتلكات واألالت 
والمعدات أي عائدات من بيع البنود المنتجـة. قبـل أن يصبـح هـذا األصـل متاحا 

لالسـتخدام باإلضافــة إلــى ذلــك، توضــح التعديــالت أيضــا معنى اختبـار مـا 
إذا كان أحـد األصـول يعمـل بشـكل صحيـح

فترات التقرير المالي السنوي 
التي تبدأ في 1 يناير 2022م 

أو بعد هذا التاريخ

وقد ينتج عن تطبيق المعايير المحاسبيه الجديده المشار إليها اعاله إنخفاض فى قيمة األصول او اثبات خسائره ناتجه عن عملية إعادة 
قياس الموجودات الماليه, مما يؤثر ذلك بشكل سلبي وجوهري على مستوى نتائج عمليات الشركة ووضعها المالي. )ولمزيد من المعلومات، 

فضال راجع القسم )5( »المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة« الفقرة الفرعية )5-4-2( »المعايير الصادرة وغير النافذة«(. 

2-1-38 )COVID-19( المخاطر المتعلقة بجائحة فيروس كورونا
بدء انتشار فيروس كورونا المستجد )COVID 19( في ديسمبر 2019م، وأعلنت منظمة الصحة العالمية الفيروس وباء عالمياً في مارس 
2020م وانتشر الفيروس بعد ذلك بشكل واسع وسريع ليؤثر على على معظم دول العالم، وتسبب بأزمة صحية واقتصادية لم يسبق لها مثيل. 
وفي النصف الثاني من شهر فبراير 2020م، بدأت الدول بفرض تدابير احتواء صحية عامة لتأخير انتشاره وتعزيز قدرة القطاع الصحي، 
وقد أدى تطور الوضع بهذا الشكل إلى توقف مفاجئ في األنشطة االقتصادية وانخفاض حاد في اآلفاق اإلقتصادية على األفراد والشركات 

والحكومات. 

وقد قامت حكومة المملكة العربية السعودية بفرض تدابير صحية واقتصادية الحتواء تبعات تزايد تفشي الفيروس مثل دول العالم األخرى، 
وشملت التدابير الصحية فرض حظـر التجـول الجزئـي أو الكامـل فـي بعـض مـدن ومحافظـات المملكـة واإلغالق الكامل والجزئي لألنشطة 
االقتصادية والحكومية وإغالق مراكـز التسـوق ومعـارض البيـع بالتجزئـة وإغالق المجمعـات التجاريـة وجميـع األنشطة داخلهـا باسـتثناء 
محـالت بيـع المـواد الغذائيـة والصيدليـات وتقليـص عـدد سـاعات العمـل لبعـض القطاعـات أو إلـزام بعضهـا بالعمـل عـن بعـد وغيـر ذلـك، 
وتعليـق جميـع رحـالت الطيـران الداخلـي والحافالت وسـيارات األجرة والقطـارات، وتعليـق الدخـول ألغراض العمـرة وزيـارة المسـجد النبـوي 
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مـن خـارج المملكـة، والحجر الصحي، بينما تضمنت التدابير االقتصادية الدعم المالي للمواطنين والمتضررين من جائحة كورونا، واإلجازات 
العائلية والمرضية المدفوعة من الدولة، والتوسع في تعويضات البطالة، وتأخير مدفوعات الضرائب، وتدابير أخرى لدعم الشركات. وقد 
ساعد قرار الحكومة المتعلق بتحمل تكاليف العالج الطبي لكل من المواطنين السعوديين والمقيمين في الحد من أي تأثير جوهري على 
نشاط الشركة خالل فترة اإلغالق، حيث شهدت الشركة انخفاًضا في المطالبات الطبية، وبعد رفع اإلغالق منذ تاريخ 21 يونيو 2020م، 
شهدت الشركة ارتفاًعا في المطالبات بما يتماشى مع توقعات اإلدارة. وقد سجلت الشركة مبلغ 319 ألف ريال سعودي كاحتياطي نقص 

أقساط التأمين كما في 31 ديسمبر 2020م )صفر كما فى 31 ديسمبر 2021م(.

وحيــث أنــه ال يوجــد تاريــخ متوقــع النتهــاء هــذا الوبــاء ولذلك فــإن الشــركة ال يمكنهــا ضمــان عـدم تأثـر عملياتهـا أو تقديـر حجـم الخسـائر 
الناجمـة عـن هـذه الجائحـة وتبعاتهـا فـي المسـتقبل ممـا سـيؤثر سـلبا وبشــكل جوهــري علــى أعمــال الشــركة ومركزهــا المالــي ونتائج 

عملياتهــا المســتقبلية.

المخاطر المتعلقة بالزكاة 2-1-39
الزكاة  زكاة من هيئة  تأسيسها وحتى 31 ديسمبر 2021م، وحصلت على شهادة  والضريبية منذ  الزكوية  اقراراتها  بتقديم  الشركة  قامت 
1444/10/10هـ  تاريخ  حتى  سارية  2022/05/20م(  )الموافق  1443/10/19هـ  وتاريخ   )1110040847( بالرقم  والجمارك  والضريبة 

)الموافق 2023/04/30م(.

تم االنتهاء من ربوط الزكاة حتى عام 2014م وتسويتها. كما قامت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإصدار ربوط للسنوات 2015م و2016م 
و2017م و2018م نتج عنها فروقات زكوية إضافية بقيمة اجمالية بلغت )9.5( مليون ريال سعودي قد كونت الشركة مخصص بكامل المبلغ 
البالغ )9.5( مليون ريال سعودي كما قد قدمت الشركة طلب استئناف على هذه الربوط وجميعها منظورة لدى محكمة االستئناف حتى 

تاريخ هذه النشرة.

وفيما يتعلق بالسنوات 2019م و2020م و2021م لم تستلم الشركة أي ربط زكوي عن هذه السنوات ومازالت تحت المراجعة من قبل هيئة 
الزكاة والضريبة والجمارك كما بتاريخ هذه النشرة.

تجدر اإلشارة الى ان الشركة تخضع لضريبة الدخل بنسبة 19% التي تنطبق على المساهمين األجانب ونسبة 81% زكاة التي تنطبق على 
المساهمين المحليين.

او ستقبل  المطالبات اإلضافية،  والجمارك ستقبل طلبات االستئناف ضد  والضريبة  الزكاة  كانت هيئة  اذا  ما  التنبؤ  الشركة  ال تستطيع 
النشرة بإصدار  تاريخ هذه  الزكاة والضريبة والجمارك حتى  المذكورة أعاله، والتي لم تقم هيئة  المالية  الزكوية عن السنوات  تقديراتها 
الربوط الزكوية لها، او ستطالبها بدفع أي فروقات زكوية مستقبال عن هذه األعوام مما قد يلزم الشركة بدفع مبالغ تفوق ما تم تخصيصه 

لتلك السنوات األمر الذي سيؤثر سلبا على ربحية الشركة وأدائها.

 المخاطر المتعلقة بأقساط التأمين المكتتبة فى اإلعوام 2019م و2021م 2-1-40
بلغ صافي خسارة االكتتاب للشركة ما قيمته )45( مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م. وقد تحسنت النتائج إلى صافي دخل بقيمة 
)16.9( مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م، وكان ذلك االرتفاع نتيجة لفترة الحظر المطبقه أثناء فترة جائحة كورونا والتى نتج 
عنها إغالق للمستشفيات والمراكز الصحيه الرئيسيه كما ركزت المستشفيات في تلك الفترة على تقديم الرعايه الصحيه للمصابين بكورونا. 

مما ساهم في انخفاض المطالبات المتكبدة. 

انخفض صافي دخل االكتتاب إلى خسارة بقيمة 21.7 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م وذلك بسبب زيادة قيمة المطالبات 
المتكبدة بعد التعافي من جائحة كورونا )COVID-19( وبسبب تسوية مطالبات معينة تم اإلبالغ عنها في السنة المالية 2020م في السنة 

المالية 2021م بسبب التأخيرات الناتجة عن الجائحة.

أيضا ساهمت الزيادة في احتياطي عجز أقساط التأمين بمبلغ 20.0 مليون ريال سعودي في انخفاض صافي األقساط المكتتبة، باإلضافة 
إلى الزياده في تكاليف اقتناء الوثائق )+ 1.7 مليون ريال سعودي( ومصاريف اكتتاب أخرى )+ 5.6 مليون ريال سعودي( والتى تعود بشكل 

رئيسي إلى رسوم األطراف األخرى المستقله التى تعتمد عليها اإلدارة.

كما سجلت الشركة صافي دخل االكتتاب في النصف األول من عام 2022م بقيمة 2.1 مليون ريال سعودي،وفي حال استمرت الشركة في 
تحقيق صافي خسارة االكتتاب فمن شأن ذلك أن يؤثر بشــكل سلبي جوهــري علــى أعمــال الشــركة ومركزهــا المالــي ونتائج عملياتهــا 

المســتقبلية.

المخاطر المتعلقة بالخسائر المتراكمة 2-1-41
بلغت الخسائر المتراكمة للشركة )44.7( مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م بما يعادل )44.7%( من رأس مالها البالغ )100( 
مليون ريال سعودي وبناء على ذلك وافقت الجمعية العامة الغير عادية المنعقدة بتاريخ 1440/04/05هـ )الموافق 2018/12/12م( على 
زيادة رأس مال الشركة من )100( مليون ريال سعودي الى )300( مليون ريال سعودي عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية تحسبا للخسائر 
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باإلرتفاع حتى أصبحت )150( مليون ريال سعودي كما في 31 ديسبمر 2019م  المتراكمة  المستقبل، واستمرت الخسائر  المتراكمة في 
بتاريخ  المنعقدة  الغير عادية  العامة  الجمعية  وافقت  ذلك  واثر   , ريال سعودي  مليون  البالغ )300(  مالها  يعادل )50.29%( من رأس  بما 
1441/08/30هـ )الموافق 2020/04/23م( على تخفيض رأس مال الشركة بقيمة )150( مليون ريال سعودي من )300( مليون ريال سعودي 
إلى( 150) مليون ريال سعودي وذلك إلعادة هيكلة رأس مال الشركة عن طريق إطفاء )150( مليون ريال سعودي من الخسائر المتراكمة، 

وعليه أصبحت الخسائر المتراكمة للشركة )860( ألف ريال سعودي. 

كما بلغت الخسائر المتراكمة )91.3( مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م بما يعادل )60.8%( من رأس مالها البالغ )150( مليون 
ريال سعودي واستمرت باإلرتفاع حتى بلغت )105.74( مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2022م بما يعادل)70.5%( من رأس المال البالغ 
)150( مليون ريال سعودي وذلك بسبب تحقيق صافي خسارة بقيمة )62( مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م وبقيمة 14.5 
مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2022م. ونظرا لتخطي الخسائر المتراكمة 50% من رأس مال الشركة البالغ )150( مليون ريال سعودي 
وإلتزاماً باإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق والتي بلغت خسائرها المتراكمة )20%( فأكثر من رأسمالها 
باإلضافة للمادة 150 من نظام الشركات التي تلزم أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه ببلوغ الخسائر المتراكمة للشركة 
)50%( أو أكثر من رأس مالها بإبالغ رئيس مجلس اإلدارة بذلك وعلى مجلس اإلدارة خالل )15( يوم من علمه بذلك دعوة الجمعية العامة 
غير العادية وعلى رئيس مجلس اإلدارة إبالغ أعضاء المجلس فورا لألجتماع خالل )45( يوم من تاريخ علم المجلس بالخسائر لتقرر إما زيادة 
رأس مال الشركة أو تخفيضه إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع، أو حل الشركة قبل األجل 
المحدد في النظام األساسي للشركة، وستعد الشركة منقضية بقوة النظام إذا لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خالل المدة المحددة 
أعاله، أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع، أو إذا قررت زيادة رأس المال وفق األوضاع المقررة في المادة 150 من نظام 
الشركات ولم يتم األكتتاب في كل زيادة رأس المال خالل )90( يوم من صدور قرار الجمعية بالزيادة، علما أنه بموجب المادة السادسة من 
اإلجراءات والتعليمات بالشركات المدرجة أسهمها في التي بلغت خسائرها المتراكمة )20%( فأكثر من رأسمالها، يلغى إدراج أسهم الشركة 

عند انقضاء الشركة بقوة النظام أو إذا قررت الجمعية العامة غير العادية حل الشركة قبل األجل المحدد.

 أوصى مجلس إدارة الشركة تخفيض رأس مال الشركة من )150( مليون ريال سعودي إلى )100( مليون ريال سعودي وذلك إلعادة هيكلة 
رأس مال الشركة عن طريق إطفاء )50( مليون ريال سعودي من الخسائر المتراكمة كما قد أوصى على زيادة رأس مال الشركة بعد اإلنتهاء 
من عملية التخفيض بقيمة )130( مليون ريال سعودي ليصبح رأس مال الشركة 230 مليون ريال سعودي وبتاريخ 1444/01/23هـ )الموافق 
المال والحصول على موافقة  زيادة رأس  الشركة للمضي في إجراءات  العادية على توجيه  العامة غير  الجمعية  2022/08/21م( وافقت 
بتاريخ 1444/03/22هـ )الموافق 2022/10/18م( على توصية  المنعقدة  العادية  العامة غير  الجهات المختصة كما قد وافقت الجمعية 
مجلس اإلدارة المتعلقة بتخفيض رأس مال الشركة ليصبح 100 مليون ريال سعودي وفي حال عدم حصول الشركة على موافقة الجمعية 
العامة غير عادية على زيادة رأس مال الشركة من خالل طرح أسهم حقوق أولوية موضوع نشرة اإلصدار هذه أو في حال لم يتم األكتتاب 
في كل زيادة رأس المال خالل )90( يوم من موافقة الجمعية العامة الغير عادية على الزيادة فسوف يؤثر ذلك بشكل سلبي وجوهري على 

أعمال الشركة حيث سوف تكون الشركة مقضية بقوة النظام.

المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع 2-2

المخاطر المتعلقة بعدم االستقرار السياسي واالجتماعي واالقتصادي  2-2-1
يقع المقر الرئيسي للشركة ومصنعها التي تمارس فيه أنشطتها التشغيلية داخل المملكة العربية السعودية. وتقوم الشركة ببيع منتجاتها 
في عدة دول ومناطق مختلفة ويشمل ذلك أمريكا الشمالية وأوربا وأفريقيا وآسيا ودول الخليج. وقد يكون ألي تغيرات غير متوقعة في 
االوضاع السياسية أو االجتماعية أو االقتصادية في المملكة وفي الدول التي تباع فيها منتجات الشركة أثر مباشر وسلبي على قدرة الشركة 
على االنتاج بشكل اقتصادي وفعال، وعلى ربحيتها، وعلى تكاليفها، وقد يخفض هوامش الربح والطلب على منتجات الشركة. وتشمل هذه 
التغيرات -على سبيل المثال ال الحصر- التغيرات في الحكومات واالدارات والتغيرات في السياسات العامة واالوضاع االقتصادية والتغيرات 
في القوانين والحوافز )والتي تشمل تقييد وتثبيط المنتجات االجنبية( وغيرها. وذلك يجعل الشركة عرضة لمخاطر هذه الدول والدول 
األخرى التي تأمل الشركة بالتوسع فيها وأي عوامل تؤثر على اقتصاد هذه الدول واالستثمارات القائمة فيها ستؤثر على أعمال الشركة، 

وعملياتها التشغيلية ووضعها المالي وتدفقاتها النقدية وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بتطبيق نظام الشركات 2-2-2
التزمــت الشــركة بنظــام الشــركات الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/3( بتاريــخ 1437/01/28هـ )الموافــق 2015/11/10م والمنشــور 
بالجريـدة الرسـمية )أم القـرى بتاريـخ 1437/01/22هــ الموافـق 2015/12/04م، والـذي دخـل حيـز النفـاذ بتاريـخ 1437/01/27هــ )الموافـق 
2016/05/04م( والمعـدل بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/79( وتاريـخ 1439/07/25هــ (الموافـق 2018/04/11م، كمـا التزمـت بالمـادة )224(

مـن نظـام الشـركات من ناحية تعديل نظامها االساسي وقد تم اصدار اخر نسخة من نظامها االساسي بناء على قرار الجمعية العامة غير 
العادية بتاريخ 1440/01/20هـ الموافق 2018/09/30م.

يفــرض نظــام الشــركات بعــض المتطلبات النظاميــة التــي يتوجــب علــى الشــركة االلتزام بهــا. وسيســتلزم ذلــك قيــام الشــركة باتخــاذ 
االجراءات والتدابيــر لاللتزام بمثــل هــذه المتطلبات والتــي مــن الممكن أن تؤثــر علــى خطــة أعمالهــا أو تســتغرق وقــت طويــل. كمــا 
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فــرض نظــام الشـركات الحالــي عقوبــات أشــد صرامــة علــى مخالفــة أحكامــه وقواعــده االلزامية حيــث تصــل الغرامة إلى 500 ألف ريال 
سعودي حســب المادة)213( من نظــام الشــركات كمــا نصــت المادة )214( مــن نظــام الشــركات علــى تضاعــف العقوبـات فـي حـال تكــرار 
المخالفات، وبالتالـي فـإن الشـركة سـتكون عرضـة إلــى مثــل هــذه العقوبــات فــي حــال عــدم التزامهــا بتلــك القواعـد واألحكام، والـذي مـن 

شـأنه التأثيـر ســلبا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعهــا المالي ونتائــج عملياتهــا.

تجدر اإلشارة إلى أن الشركة لم تلتزم بالمادة الحادية والثمانون من النظام الذي يلزم الشركة بتحديد المكافئة الخاصة لرئيس المجلس 
والعضو المنتدب في النظام االساسي للشركة علما أنه تم منح مكافئة خاصة لرئيس المجلس تتجاوز 500 ألف ريال لألعوام الثالثة السابقة 

ومكافئة خاصة للعضو المنتدب تتجاوز 500 ألف ريال في عام 2020م.

المخاطر المتعلقة باألداء االقتصــادي للمملكــة العربيــة ا لســعودية 2-2-3
يعتمد االداء المستقبلي المتوقع للشركة على عدد من العوامل التي تتعلق باألوضاع االقتصادية في المملكة بشكل عام وتشمل - على سبيل 
المثال- عوامل التضخم ونمو الناتج المحلي ومتوسط دخل الفرد ونحو ذلك. ويعتمد اقتصاد المملكة الكلي والجزئي بشكل أساسي على 
النفط والصناعات النفطية والتي التزال تسيطر على حصة كبيرة من الناتج المحلي االجمالي، وعليه فإن أي تقلبات غير مؤاتية تحدث في 
اسعار النفط سيكون لها أثرها المباشر على والجوهري على خطط ونمو اقتصاد المملكة بشكل عام وعلى معدالت االنفاق الحكومي، والتي 

من شأنها التأثير سلبا على اداء الشركة المالي.

مخاطر متعلقة بنمو سوق التأمين 2-2-4
إن التأثير على سوق التأمين في المملكة نتيجة زيادة معدل النمو في عدد المؤمن لهم بالتزامن مع النمو االقتصادي والسكاني في المملكة، 
إضافة إلى استمرار التطوير في مجال الرعاية االجتماعية والتغيرات السكانية وفتح سوق التأمين في المملكة للشركات األجنبية واستمرار 
عمليات االندماج واالستحواذ بين شركات التأمين القائمة لتشكيل تكتالت أكبر ذات حضور أوسع هو بشكل عام أمر مستقبلي غير واضح 
في الوقت الراهن، وبالتالي فإن النمو والتطور في سوق التأمين في المملكة يخضع لعدة توقعات غير مؤكدة وخارجة عن نطاق سيطرة 

الشركة، مما قد يؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة.

مخاطر قطاع التأمين وعدم استقراره 2-2-5
مع أن غالبية شركات التأمين تكبدت خسائر كثيفة في الفترة األخيرة. والجدير بالذكر، أنه يوجد عدد من الشركات لجأت إلى االندماج مع 
شركات تأمين أخرى أو االستحواذ عليها، األمر الذي أدى إلى ظهور تكتالت كبيرة وشركات أكبر بحصص سوقية جديدة. مما قد يؤثر على 
استقرار قطاع التأمين واستمرارية الشركات الحالية في السوق والتغير في األسعار المطروحة في السوق. لذلك، في حال تزعزع استقرار 

قطاع التأمين، فقد يؤثر ذلك ذلك سلًبا على إيرادات الشركة وعلى عوائدها ونتائج أعمالها.

مخاطر سحب ترخيص مزاولة أنشطة الـتأمين 2-2-6
حصلت الشركة على ترخيص البنك المركزي السعودي )ساما( رقم )ت م ن/20128/32( بتاريخ 1433/09/19هـ الموافق )2012/08/07م( 
لمزاولة نشاط التأمين الصحي، وقامت الشركة بتجديد هذا الترخيص بتاريخ 1442/09/27 هـ )الموافق 2021/05/09م( ولمدة ثالث 

سنوات تبدأ بتاريخ 1442/10/25هـ )الموافق 2021/06/06م( تنتهي بتاريخ 1445/10/24هـ )الموافق 2024/05/03م(.

وتنص المادة السادسة والسبعون )76( من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني على أن للبنك المركزي السعودي حق 
سحب الترخيص في الحاالت التالية :

إذا لم تمارس الشركة النشاط المرخص لها به خالل ستة أشهر. . 1
إذا لم تِف الشركة بمتطلبات نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني أو الئحته التنفيذية. . 2
إذا تبين للبنك المركزي السعودي تعمد الشركة تزويده بمعلومات أو بينات غير صحيحة.. 3
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وفي حال تم سحب الترخيص من الشركة فإنه لن يكون باستطاعتها االستمرار في ممارسة نشاطها بصورة نظامية في المملكة العربية 
المالي ونتائج عملياتها في حينها كذلك أن يخسر  السعودية مما يؤثر بشكل سلبي وجوهري على نشاط الشركة واستمراريتها ووضعها 

المساهمون كل أو جزء من استثماراتهم في الشركة. 

مخاطر عدم االلتزام بلوائح مجلس الضمان الصحي التعاوني 2-2-7
بعد حصول الشركة على موافقة البنك المركزي السعودي )ساما( على منتجات التأمين الصحي، تخضع منتجات التأمين الصحي التي 
الصحية  المنتجات  بتقديم  الخاصة  بالمتطلبات  االلتزام  الشركة  على  ويتعين  التعاوني.  الصحي  الضمان  مجلس  لرقابة  الشركة  تقدمها 
المفروضة من مجلس الضمان الصحي التعاوني، والتي تتمثل في توفير فريق طبي متخصص إلعطاء الموافقات خالل مهلة ال تتجاوز )60( 
دقيقة. كما تلزم تلك المتطلبات شركات التأمين بسداد المبالغ المستحقة لمقدمي الخدمات الصحية مثل المستشفيات والعيادات وغيرها 
من مقدمي الخدمات الطبية خالل مدة ال تتجاوز )45( يوم وفًقا لالئحة التنفيذية من نظام الضمان الصحي التعاوني. إذا لم تلتزم الشركة 
بمتطلبات الضمان الصحي التعاوني، فإنها سوف تخضع لعقوبات نظامية منها سحب ترخيص تقديم منتجات الخدمات الصحية، األمر الذي 

سيؤثر سلًبا ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر القيود على ملكية شركات التأمين 2-2-8
إن ملكية األسهم في شركات التأمين تخضع لقيود معينة يفرضها نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية. وفًقا للمادة 
التاسعة )9( من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والمادة التاسعة والثالثين من الئحته التنفيذية، ال يجوز لشركات التأمين وإعادة 
التأمين االندماج مع شركات التأمين وإعادة التأمين األخرى أو تملكها أو السيطرة عليها أو شراء أسهم فيها دون الحصول على الموافقة 
الخطية المسبقة من البنك المركزي السعودي )ساما(. والتزاًما بالمادة الثامنة والثالثين من الالئحة التنفيذية، ينبغي على الشركة إبالغ 
البنك المركزي السعودي )ساما( بنسبة ملكية أي شخص يمتلك )5%( أو أكثر من اسهم الشركة، من خالل تقرير ربع سنوي تُعده الشركة 
بهذا الخصوص. وينبغي على الشخص نسه إبالغ البنك المركزي السعودي )ساما( خطًيا بنسبة ملكيته أو أي تغيير يطرأ عليها خالل خمسة 

)5( أيام من تاريخ حدوث هذا التغيير.

قد تؤدي هذه القيود إلى تقليل فرص الشركة في استقطاب مستثمرين ماليين أو استراتيجيين في حال رفض البنك المركزي السعودي 
)ساما( أو تأخره في إصدار الموافقة المطلوبة أو فرض شروط ال تستطيع الشركة استيفائها مما ينتج عن ذلك تأثير سلبي جوهري على 

عمليات الشركة وتوقعاتها المستقبلية.

 المخاطر المتعلقة بتقلب اسعار صرف العمالت  2-2-9
تتعامل الشركة في جميع وارداتها وصادراتها الدولية مع عمالت ترتبط ارتباط وثيق بالريال السعودي مثل الدوالر واليورو. وأي تذبذب بين 
الريال السعودي وأي من تلك العمالت قد يكون له تأثير سلبي على إيرادات الشركة وأرباحها. من الجدير بالذكر أن الريال السعودي مربوط 
بالدوالر بسعر صرف ثابت وهو 3.75 ريال سعودي لكل دوالر أمريكي وال يوجد ما يضمن استمرار ارتباط الريال بالدوالر في المستقبل. 
ومع استمرار الشركة بالتوسع قد يزداد تعرضها للتقلبات في أسعار الصرف. وعليه، فقد تتعرض الشركة لزيادة كبيرة في تكاليف عملياتها. 

وقد يكون لذلك االرتفاع تأثير سلبي وجوهري على اعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بتذبذب سعر الفائدة 2-2-10
إن القروض بموجب التسهيالت البنكية للشركة هي في األساس بمعدالت فائدة متغيرة. قد تؤدي الزيادة في أسعار الفائدة المتغيرة وغير 
الخاضعة للحماية وفقا التفاقيات التحوط إلى زيادة تكلفة قروض الشركة وزيادة مصروفات الفائدة وخفض التدفقات النقدية. كما تتأثر 
أسعار الفائدة بعوامل عديدة منها عوامل تتعلق بالسياسات الحكومية والنقدية والضريبية والظروف االقتصادية الدولية والمحلية، وعوامل 
أخرى تخرج عن نطاق سيطرة الشركة. ال تتحوط الشركة حالًيا ضد تعرضها ألي تقلبات في أسعار الفائدة ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تكبدها 
لخسائر في حال ارتفاع أسعار الفائدة، وهو ما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها 

المستقبلية.

 مخاطر البيئة التنظمية 2-2-11
تخضع أعمال الشركة لألنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة. وقد تكون البيئة التنظيمية التي تعمل بها الشركة عرضة للتغيير. كما أن 
التغييرات التنظيمية الناجمة عن العوامل السياسية واالقتصادية والفنية والبيئية قد يكون لها تأثير كبير على عمليات الشركة من خالل 
تقييد تطوير الشركة أو زيادة عدد عمالئها، والحد من عمليات الشركة ومبيعات خدمات الشركة أو زيادة إمكانية وجود منافسة إضافية. 
وقد ترى الشركة ضرورة أو مناسبة تعديل عملياتها من أجل العمل بما يتفق مع تلك النظم وقد تتحمل تكاليف إضافية بهذا الخصوص، مما 
سيكون له تأثير سلبي جوهري على عمليات الشركة ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية. باإلضافة إلى ذلك، سيؤدي عدم االلتزام بهذه 

األنظمة واللوائح إلى عقوبات إدارية أو جنائية أو تعليق عملياتها أو إنهائها.
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مخاطر عدم حصول الموافقات الالزمة لطرح منتجات جديدة أو تجديد المنتجات الحالية 2-2-12
بناًء على نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية الخاصة بطرح منتجات تأمينية جديدة، فإنه يتعين على الشركة الحصول 
على موافقة البنك المركزي السعودي )ساما( )نهائية أو مؤقتة( قبل تسويق أو طرح أي منتج جديد، علًما أن عملية الموافقة على المنتجات 
الـتأمينية للشركة تتم على ثالثة مراحل، وهي: 1-تقديم تطلب الموافقة على المنتج. 2-مراجعة النموذج. 3- منح الموافقة النهائية أو 

المؤقتة على المنتج أو رفضه.

والجدير بالذكر، أن الشركة ال تضمن الحصول على موافقة البنك المركزي على أي منتجات تأمينية ترغب في تسويقها أو طرحها في 
المستقبل. كما إن أي تأخير يتعلق بالحصول على موافقات لمنتجات جديدة أو تجديد الموافقات للمنتجات الحالية سوف يؤثر سلبا على 

أعمال الشركة وربحيتها في المستقبل.

 المخاطر المتعلقة بالتغيرات في االنظمة والقوانين ذات العالقة 2-2-13
كغيرهـا مـن الشـركات العاملـة فـي المملكـة العربيـة السـعودية، تخضـع الشـركة لعـدد مـن األنظمـة والقوانيـن كنظـام الشـركات، ونظـام العمـل 
وأنظمـة البلديـات والدفـاع المدنـي واألنظمـة واللوائـح الصـادرة عـن هيئـة السـوق الماليـة وغيرهـا، والتـي قـد تتغيـر أو يتـم تحديثهـا مـن 
قبـل الجهـات المختصـة. كذلـك، فقـد تصـدر قوانيـن وأنظمـة جديـدة مـن الجهـات الرسـمية ذات العالقـة مـن حيـن إلـى آخـر. وعليـه فـإن 
أعمـال الشـركة قـد تتأثـر بشـكل سـلبي فـي حـال حـدوث أي تغيـر جوهـري ألي مـن األنظمـة ذات العالقـة أو اسـتحداث أنظمـة إضافيـة لهـا 

تأثيـر مباشـر علـى أداء وربحيـة الشـركة.

كذلـك قـد تخضـع الشـركة بصفتهـا شـركة مسـاهمة عامـة لعقوبـات وغرامـات فـي حالـة عـدم اسـتيفائها لمتطلبـات هيئـة السـوق الماليـة 
الماليـة  السـوق  الصـادرة عـن  االدراج  الماليـة وقواعـد  السـوق  الصـادرة عـن هيئـة  المسـتمرة  الماليـة وااللتزامـات  االوراق  وقواعـد طـرح 
السـعودية )تـداول( مـن ناحيــة عــدم اإلفصــاح عــن بعــض األحــداث المعتبــرة جوهريــة وفــق المــادة )62( مــن قواعــد طــرح االوراق الماليــة 
وااللتزامــات المســتمرة باالضافــة للتقاريــر الماليــة المطلوبــة فــي الوقــت المحــدد لهــا بحســب المادتيــن )63( و)64( مــن قواعــد طــرح 
االوراق الماليــة وااللتزامــات المسـتمرة أو التأخـر فـي توقيـت اإلفصـاح، األمر الـذي سـيكون لـه تأثيـر سـلبي وجوهـري علـى أعمـال الشـركة 

ونتائـج عملياتهـا ومركزهـا المالـي وتوقعاتهـا المسـتقبلية.

كذلـك تلـزم الفقـرة الفرعيـة )ب( مـن المـادة )54( مـن قواعـد طـرح االوراق الماليـة وااللتزامـات المسـتمرة الشـركات المسـاهمة العامـة 
علـى اإلفصـاح للجمهـور عنـد وجـود اختـالف بنسـبة )5%( أو أكثـر مـن بيـن االسـتخدام الفعلـي لمتحصـالت إصـدار أسـهم حقـوق األولويـة 
مقابـل مـا أُفصـح عنـه فـي نشـرات االصـدار ذات العالقـة فـور علمـه بذلـك ولمزيد من المعلومات الخاصة باسـتخدام متحصـالت الطـرح 
والمشـاريع المسـتقبلية فضال راجع القسم الفرعي )6-2( )»استخدام متحصالت الطرح« من القسم )6( »استخدام متحصالت الطرح« من 

هذه النشرة(.

وفـي حـال عـدم التـزام إدارة الشـركة بذلـك أو حـدوث أي انحـراف فسـتضطر الشـركة لإلفصـاح عـن ذلـك فـي موقـع تـداول دون تأخيـر 
وعليهـا كذلـك عـرض الموضـوع فـي أول اجتمـاع للجمعيـة العامـة للمسـاهمين يلـي حصـول هـذا الحـدث وذلـك العتمـاد التعديـل أو االنحـراف 
الـذي طـرأ علـى طريقـة اسـتخدام المتحصـالت المفصـح عنهـا فـي نشـرة االصـدار هـذه. وفـي حـال عـدم االلتـزام باالجـراءات سـيترتب 
عليـه مخاطـر قانونيـة علـى الشـركة فـي حـال قـام أحـد المسـاهمين باالحتجـاج علـى عـدم أخـذ موافقـة الجمعيـة العامـة. وفـي حـال حـدوث 

ذلـك، فـإن ذلـك سـينعكس بشـكل سـلبي علـى عمليـات الشـركة ومركزهـا المالـي.

 المخاطر المتعلقة بفرض رسوم أو ضرائب جديدة 2-2-14
بالرغم من أن الشركة ال تخضع في الوقت الراهن ألي نوع من الضرائب بخالف الزكاة الشرعية وضريبة القيمة المضافة البالغة حالياً %15 
من رسوم المنتجات التي تقدمها الشركة، إال أنه من المحتمل فرض رسوم أخرى أو ضرائب على الشركات من قبل الحكومة في المستقبل، 
وعليه في حال تم فرض ضرائب جديدة على الشركات أو رسوم بخالف المطبقة حالياً، فان ذلك سيؤثر بشكل سلبي على ارباح الشركة 

الصافية. 

مخاطر ضريبة القيمة المضافة 2-2-15
لدول  المضافة  القيمة  الموحدة لضريبة  االتفاقية  الموافقة على  )الموافق 2017/01/30م(  بتاريخ 1438/05/02هـ  الوزراء  قرر مجلس 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية. والتي بدأ العمل بها اعتباراً من األول من يناير 2018م. ويفرض هذه النظام قيمة مضافة بنسبة )%5( 
على عدد من المنتجات والخدمات كضريبة جديدة تُضاف لبقية الضرائب والرسوم األخرى على قطاعات محددة بالمملكة، بما في ذلك 
قطاع التأمين الذي تعمل فيها الشركة، وبتاريخ 1441/09/25هـ )الموافق 2020/05/18م( تم إقرار زيادة في نسبة ضريبة القيمة المضافة 

من )5%( إلى )15%( وقد بدأ العمل بها من تاريخ 1441/11/10هـ )الموافق 2020/07/01م(.

وبناًء على ذلك، يجب على الشركة التكيف مع التغييرات الناتجة عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والتي تشمل تحصيلها وتسليمها، حيث إن 
أي انتهاك أو تطبيق خاطئ لنظام الضريبة من قبل إدارة الشركة سوف يعرضها لغرامات أو عقوبات أو يؤدي إلى االضرار بسمعة الشركة، 
مما سيزيد أيضاً من التكاليف والمصاريف التشغيلية، وهو ما يمكن أن يقلل من الوضع التنافسي للشركة ومستوى الطلب على منتجاتها مما 

سيكون له أثر على نتائج عمليات الشركة وتوقعاتها المستقبلية.
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مخاطر التقارير المطلوبة 2-2-16
يشترط نظام مراقبة شركات التأمين والئحته التنفيذية على الشركة أن تقدم إلى البنك المركزي السعودي )ساما( قوائم مالية وتقارير 
سنوية، معدة على أسس محاسبية نظامية معينة، ومعلومات أخرى بما فيها معلومات حول العمليات المتعلقة بالنشاط العام وهيكل رأس 
المال والملكية والوضع المالي للشركة، بما في ذلك، كشًفا سنوًيا إلجمالي العموالت الطارئة المدفوعة. وتخضع الشركة إلجراءات وعقوبات 
وغرامات فيما لو اتضح للبنك المركزي السعودي أن الشركة فشلت في التقيد بأي من األنظمة واللوائح والتعليمات المعمول لها. وعليه فإن 
أي تقصير في التقيد بهذه األنظمة واللوائح والتعليمات، سيؤدي إلى فرض قيود تحد من قدرة الشركة على مزاولة أعمالها أو فرض غرامات 

كبيرة يمكن أن تؤثر سلًبا على نتائج أعمال الشركة ووضعها المالي.

كما أن الشركة سوف تتعرض لعقوبات وغرامات في حال تقصيرها بالوفاء بمتطلبات هيئة السوق المالية وقواعد طرح األوراق المالية 
الشركة  أعمال  على  وجوهري  بشكل سلبي  الذي سيؤثر  األمر  السعودية،  تداول  في شركة  بها  المعمول  واإلفصاح  المستمرة  االلتزامات 

ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعقلة باألوراق المالية المطروحة 2-3

المخاطر المتعلقة بضعف وعي المساهمين بآلية التداول وممارستهم لحقوقهم 2-3-1
قامت هيئة السوق المالية في عام 2013م بالتعاون مع تداول السعودية، بتطوير آلية لطرح وتسجيل وتداول الحقوق كأوراق مالية تسمح 
للمساهمين المقيدين باالكتتاب أو بيع حقوقهم كلًيا أو جزئًيا أو شراء أو التداول في الحقوق وذلك خالل فترة تداول الحقوق. هذه اآللية 
تسمح للمستثمرين )من غير المساهمين( بشراء الحقوق من المساهمين المستحقين خالل فترة تداول الحقوق. على الرغم من قيام الهيئة 
بنشر مواد توعوية وورشات عمل خاصة لتعريف المستثمرين على حقوق االولوية وطريقة رفع رأس المال عن طريق اصدار أسهم حقوق 
أولوية وكيفية االشتراك والتداول وغيرها، فإنه قد يصعب على بعض المساهمين والمستثمرين فهم آلية تداول حقوق األولوية وخاصة طريقة 
احتساب السعر النهائي، مما قد يفوت الفرصة على المساهمين التخاذ قرار مناسب في الوقت المناسب. وتجدر اإلشارة الى أن المستثمر 
الذي يقوم بشراء حق وثم ال يكتتب باألسهم قد يخسر كامل استثماره الذي دفعه مقابل الحق في حال اكتتاب المستثمرين المؤسسيين في 

األسهم الجديدة خالل فترة الطرح المتبقي بسعر الطرح.

المخاطر المرتبطة بالتذبذب المحتمل في سعر حقوق األولوية 2-3-2
قد يخضع السعر السوقي لحقوق األولوية لتذبذبات كبيرة بسبب التغير في العوامل المؤثرة على سهم الشركة. وقد يكون هذا التذبذب كبيًرا 
بسبب الفرق بين نسبة التذبذب اليومي المسموح بها )والتي تتمثل في 10% ارتفاعاً وهبوطاً من سعر اإلغالق لليوم السابق( بالنسبة للحقوق، 
مقارنة بنسبة التذبذب اليومي المسموح بها بالنسبة ألسهم الشركة. ويعتمد سعر تداول الحقوق على سعر تداول أسهم الشركة ورؤية السوق 

للسعر العادل للحقوق. وقد تؤثر هذه العوامل سلًبا على سعر تداول الحقوق.

المخاطر المتعلقة بالتذبذبات المحتملة في سعر السهم 2-3-3
قد ال يكون السعر السوقي للحقوق أثناء فترة التداول مؤشًرا على السعر السوقي ألسهم الشركة بعد الطرح. وكذلك قد ال يكون سعر سهم 
الشركة مستقًرا وقد يتأثر بشكل كبير بسبب التقلبات الناتجة عن ظروف السوق المتعلقة بالحقوق أو األسهم الحالية للشركة. وقد تنتج هذه 
التقلبات أيًضا عن العديد من العوامل منها دون الحصر: ظروف سوق األسهم، ضعف أداء الشركة، عدم القدرة على تنفيذ خطط الشركة 
المستقبلية، دخول منافسين جدد للسوق، التغير في رؤية أو تقديرات الخبراء والمحللين لسوق األوراق المالية، وأي إعالن للشركة أو أي من 

منافسيها يتعلق بعمليات اندماج واستحواذ أو تحالفات استراتيجية.

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

المساهم سوف يتمكن من بيع أسهمه بسعر يساوي سعر الطرح أو يزيد عنه بعد االكتتاب في األسهم الجديدة.

المخاطر المتعلقة بعدم ربحية أو بيع الحقوق األولوية 2-3-4
ليس هنالك ما يضمن ربحية السهم من خالل التداول به بسعر أعلى. ويضاف إلى ذلك، عدم ضمان التمكن من بيعه من األساس، مما ينوه 
إلى عدم وجود ما يضمن الطلب الكافي في السوق لممارسة حقوق األولوية أو استالم تعويض من قبل الشركة، علماً أن المستثمر الذي لم 

يكتتب أو يبع حقوقه، وأصحاب كسور األسهم، قد اليحصلون على أي مقابل إذا تم البيع في فترة الطرح المتبقي بسعر الطرح.
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المخاطر المتعلقة بالبيانات المستقبلية 2-3-5
إن النتائج المستقبلية وبيانات األداء للشركة ال يمكن توقعها فعلًيا وقد تختلف عن ما هي موجودة في هذه النشرة. إذ أن إنجازات وقدرة 
الشركة على التطور هي من تحدد النتائج الفعلية والتي ال يمكن توقعها أو تحديدها. إن عدم دقة البيانات والنتائج تعتبر إحدى المخاطر التي 
يجب على المساهم التعرف عليها حتى ال تؤثر على قراره االستثماري. حيث أنه في حال اختالف النتائج المستقبلية وبيانات األداء اختالفاً 

جوهرياً عن ماهو مذكور في هذه النشرة فإن ذلك سيؤدي إلى خسارة المساهمين جزء أو كل استثماراتهم في أسهم الشركة. 

المخاطر المتعلقة باحتمال إصدار أسهم جديدة 2-3-6
في حال قررت الشركة إصدار أسهم جديدة )غير أسهم حقوق األولوية المذكورة في هذه النشرة(، من قبل الشركة يعتمد على موافقة 
الجمعية العامة الغير عادية للسماهمين، ففي حال قررت الشركة إصدار أسهم جديدة كحقوق أولوية لزيادة رأس مالها، ووافقت الجمعية 
العامة الغير عادية للمساهمين على هذا القرر، ولم يقم المساهمون بممارسة حقوقهم باألكتتاب باألسهم الجديدة. فإن ملكية األسهم سوف 
تنخفض بشكل تناسبي إضافة ومايلحقها من حق التصويت ووحق الحصول على األرباح وقد يكون ألي طرح إضافي أثر جوهري على السعر 

السوقي للسهم.

المخاطر المتعلقة بانخفاض الطلب على حقوق األولوية وأسهم الشركة 2-3-7
ليس هناك ما يضمن أنه سيكون هناك طلب كاف على حقوق األولوية خالل فترة التداول وذلك لتمكين حامل حقوق األولوية )سواء كان 
مساهم مقيد أو مستثمر جديد( من بيع حقوق األولوية وتحقيق ربح منها، أو تمكينه من بيع الحقوق على اإلطالق. كما أنه ليس هناك 
أي ضمان بأنه سيكون هناك طلب كاف على أسهم الشركة من قبل المؤسسات االستثمارية خالل فترة الطرح المتبقي. وفي حال لم تقم 
المؤسسات االستثمارية بتقديم عروض لألسهم المتبقية بسعر عالي، قد ال يكون هناك تعويض كافي لتوزيعه على أصحاب حقوق األولوية 
الذين لم يمارسوا حقهم باالكتتاب ومستحقي كسور األسهم. وعالوة على ذلك، ليس هناك ضمان من وجود طلب كاف في السوق على األسهم 

التي حصل عليها مكتتب إما من خالل ممارسة حقوق األولوية لهذه األسهم، أو من خالل الطرح المتبقي أو من خالل السوق المفتوحة.

مخاطر انخفاض نسب الملكية 2-3-8
إذا لم يكتتب أصحاب حقوق األولوية بكامل حقهم في األسهم الجديدة، سوف تنخفض ملكيتهم وحقوق التصويت التابعة لها. كما أنه ليس 
هناك أي ضمان في حال رغب حامل حقوق األولوية المقيد ببيع حقوق األولوية الخاصة به خالل فترة التداول، بأن يكون العائد الذي 
يتلقاه كافيا لتعويضه بالكامل عن انخفاض نسبة ملكيته في راس مال الشركة نتيجة لزيادة رأس مالها. كما اليوجد ضمان بأن يكون هناك 
مبلغ تعويض يوزع على المساهمين المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم باالكتتاب أو ألصحاب كسور األسهم في حال لم تقم المؤسسات 
االستثمارية في فترة الطرح المتبقي بتقديم عروض لألسهم المتبقية بسعر عالي، أو أن يكون مبلغ التعويض )إن وجد( كافًيا للتعويض عن 

انخفاض نسبة الملكية في رأس مال الشركة.

مخاطر عدم ممارسة حقوق األولوية في الوقت المناسب 2-3-9
تبدأ فترة االكتتاب في يوم الخميس 1444/04/16هـ )الموافق 2022/11/10م( وتستمر حتى نهاية يوم الثالثاء 1444/04/28هـ )الموافق 
2022/11/22م(. ويجب على مالكي الحقوق والوسطاء الماليين الذين يمثلونهم اتخاذ التدابير المناسبة التباع جميع التعليمات الالزمة قبل 
انقضاء فترة االكتتاب. إذا لم يتمكن المساهمون المستحقون من ممارسة حقوق االكتتاب بشكل صحيح بحلول نهاية فترة االكتتاب، بناًء على 
ما يملكونه من حقوق األولوية، فال يوجد ضمان أن يكون هناك مبلغ تعويض يوزع على المساهمين المستحقين غير المشاركين أو ممن لم 

يقوموا بإجراءات ممارسة االكتتاب بشكل صحيح أو ألصحاب كسور األسهم.

مخاطر توزيع أرباح لحاملي األسهم 2-3-10
واالحتياجات  الجيد  المالي  مركزها  على  والمحافظة  الشركة  ربحية  بينها  من  العوامل  من  عدد  على  المستقبل  في  السهم  أرباح  تعتمد 
الرأسمالية واحتياطاتها القابلة للتوزيع والقوة االئتمانية المتوفرة للشركة واألوضاع االقتصادية العامة. قد تؤدي زيادة رأس مال الشركة إلى 

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

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

المخاطر المتعلقة بالمضاربة في حقوق األولوية 2-3-11
تخضع المضاربة في حقوق األولوية لمخاطر قد تتسبب في خسائر جوهرية. ويفوق نطاق التذبذب اليومي المسموح به لسعر تداول حقوق 
األولوية نطاق التذبذب اليومي المسموح به للسعر السوقي )والذي يتمثل في 10% ارتفاعا وهبوطا من سعر اإلغالق لليوم السابق(. كما 
توجد عالقة طردية بين سعر سهم الشركة وقيمة الحق اإلرشادية. وعليه ستتأثر الحدود السعرية اليومية )أي نطاق التذبذب اليومي( لتداول 
الحقوق بالحدود السعرية اليومية لتداول األسهم. وفي حال عدم بيع المضارب للحقوق قبل نهاية فترة التداول، ولم يقم بممارسة هذه 
الحقوق لالكتتاب في األسهم الجديدة، قد يتكبد بعض الخسائر. وبالتالي يجب على المستثمرين مراجعة التفاصيل الكاملة عن آلية إدراج 
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وتداول الحقوق واألسهم الجديدة وطريقة عملها، واإللمام بجميع العوامل المؤثرة فيها، وذلك للتأكد من استناد أي قرار استثماري على وعي 
وإدراك كاملين. )فضاًل راجع القسم )12( »المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه« في هذة النشرة(.

المخاطر المتعلقة بتعليق تداول أو إلغاء أسهم الشركة نتيجة عدم نشر قوائمها المالية خالل المدة  2-3-12
النظامية

في حال عدم تمكن الشركة من نشر معلوماتها المالية المالية خالل المدة النظامية )ثالثين يوما من نهاية الفترة المالية للقوائم المالية 
األولية وثالثة أشهر من نهاية الفترة المالية للقوائم المالية السنوية( يتم تطبيق إجراءات تعليق األوراق المالية المدرجة وفقا لقواعد اإلدراج 
- مجلس هيئة السوق المالية رقم )2017-123-3 ( بتاريخ 1439/04/09هـ )الموافق 2017/12/27م ( والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق 
المالية رقم )1-94-2022 ( وتاريخ 1444/01/24هـ )الموافق 2022/08/22م( والتي تنص على أن تقوم السوق بتعليق تداول األوراق المالية 
لمدة جلسة تداول واحدة تلي انتهاء المهلة النظامية. وفي حال عدم نشر المعلومات المالية خالل عشرين جلسة تداول تلي جلسة التداول 
المعلقة األولى، تقوم شركة تداول السعودية باإلعالن عن إعادة تعليق األوراق المالية للشركة إلى أن تقوم باإلعالن عن نتائجها المالية. وفي 
حال استمر تعليق تداول أسهم الشركة مدة ستة أشهر من دون أن تأخذ الشركة اإلجراءات المناسبة لتصحيح ذلك التعليق، فيجوز للهيئة 
إلغاء إدراج األوراق المالية للشركة. وتقوم شركة تداول السعودية برفع التعليق بعد مرور جلسة تداول واحدة تلي اإلعالن عن النتائج المالية 
للشركة. ولكن في حال تأخر الشركة في إعالنها عن نتائجها المالية، أو الذي سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على مصلحة مساهمي الشركة 
وعلى سمعة الشركة ونتائج عملياتها. في حال لم تتمكن من نشرها خالل المهلة النظامية المشار إليها أعاله، فإن ذلك سيتسبب في تعليق 
أسهم الشركة أو إلغاء إدراج أسهمها، األمر الذي سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على مصلحة مساهمي الشركة وعلى سمعة الشركة ونتائج 
عملياتها. إضافة إلى ذلك، فقد تقوم الهيئة بإلغاء عملية طرح أسهم حقوق األولية للشركة في حال رأت أن الطرح قد ال يكون في مصلحة 

المساهمين.
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خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها- 3

نبذة عن الشركة 3-1

تأسست الشركة كشركة مساهمة سعودية تأسست بموجب المرسوم الملكي رقم )م/49( وتاريخ 1432/07/27هـ )الموافق 2011/06/29م( 
بتاريخ   )4030223528( رقم  تجاري  وبسجل  2011/06/27م(  )الموافق  1432/07/25هـ  وتاريخ   )224( رقم  الوزراء  مجلس  وقرار 

1433/03/27هـ )الموافق 2012/02/19م(. وتم تسجيلها بسجل مدينة جدة حيث مقر المركز الرئيسي للشركة. 

وبدأت الشركة مزاولة نشاط التأمين في فرع التأمين الصحي بعد حصولها على موافقة البنك المركزي السعودي )سابقاً »مؤسسة النقد 
العربي السعودي«( بموجب تصريح رقم )ت م ن/ 32/ 20128( وتاريخ 1433/09/19هـ )الموافق 2012/08/07م(. 

بلغ رأس مال الشركة عند التأسيس أربعمائة مليون )400,000,000( ريال سعودي مقسم إلى أربعين مليون )40,000,000( سهم عادي بقيمة 
اسمية قدرها عشرة )10( رياالت للسهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل. وقد اكتتب المساهمون المؤسسون بعدد أربعة وعشرين مليون 
)24,000,000( سهم ما يمثل )60%( من إجمالي أسهم الشركة ودفعوا قيمتها بالكامل، وقد تم طرح األسهم المتبقية والبالغة ستة عشر 
مليون )16,000,000( سهم ما يمثل )40%( لالكتتاب العام الذي تم في الفترة من تاريخ 1433/01/24هـ )الموافق 2011/12/19م( إلى 
1433/01/30هـ )الموافق 2011/12/25م( بسعر اكتتاب بلغ عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد، وتم إدراج األسهم في السوق المالية 

السعودية )تداول السعودية( بتاريخ 1433/04/05هـ )الموافق 2012/02/27م(.

يبلغ رأس مال الشركة الحالي مائة مليون )100,000,000( ريال سعودي مقسم إلى عشرة ماليين )10,000,000( سهم عادي متساوية القيمة، 
قيمة كل منها عشرة )10( ريال سعودي وجميعها أسهم عادية نقدية. 

ويتمثل المساهمون الكبار في الشركة )الذين يملكون 5% أو أكثر من رأسمالها( في الشركة الوطنية للضمان الصحي - ضمان )بنسبة ملكية 
تبلغ 10%(، وشركة خالد احمد الجفالي المحدودة )بنسبة ملكية تبلغ 5.767%(، وشركه ميونخ ري )بنسبة ملكية تبلغ 5%(، وشركة مجموعة 

المرجان القابضة )بنسبة ملكية تبلغ %5(.

تاريخ الشركة وأهم التطورات في هيكل رأس مالها 3-2

بلغ رأس مال الشركة عند التأسيس أربعمائة مليون )400,000,000( ريال سعودي مقسم إلى أربعين مليون )40,000,000(  	
المساهمون  اكتتب  وقد  بالكامل.  القيمة  مدفوعة  الواحد  للسهم  رياالت   )10( عشرة  قدرها  اسمية  بقيمة  عادي  سهم 
قيمتها  ودفعوا  الشركة  أسهم  إجمالي  من   )%60( يمثل  ما  سهم   )24,000,000( مليون  وعشرين  أربعة  بعدد  المؤسسون 
بالكامل، وقد تم طرح األسهم المتبقية والبالغة ستة عشر مليون )16,000,000( سهم ما يمثل )40%( لالكتتاب العام الذي 
تم في الفترة من تاريخ 1433/01/24هـ )الموافق 2011/12/19م( إلى 1433/01/30هـ )الموافق 2011/12/25م( بسعر 
اكتتاب بلغ عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد، وتم إدراج األسهم في السوق المالية السعودية )تداول السعودية( 

بتاريخ 1433/04/05هـ )الموافق 2012/02/27م(.
قامت الشركة بتاريخ 1438/01/17هـ )الموافق 2016/10/18م( بتخفيض رأس مالها، إلطفاء معظم الخسائر المتراكمة  	

البالغة 52.70% آنذاك، من أربعمائة مليون )400,000,000( ريال سعودي إلى مائتي مليون )200,000,000( ريال سعودي، 
وبالتالي تخفيض عدد أسهم الشركة من أربعين مليون )40,000,000( سهم إلى عشرين مليون )20,000,000( سهم عن 
طريق إلغاء عشرين مليون )20,000,000( سهم وبنسبة تخفيض في رأس المال مقدارها )50%( وبمعدل تخفيض سهم 

واحد عن كل )2( سهم. 
مال  	 رأس  هيكلة  إلعادة  وذلك  مالها،  رأس  بتخفيض  2018/06/10م(  )الموافق  1439/09/26هـ  بتاريخ  الشركة  قامت 

الشركة إلطفاء الخسائر المتراكمة التي تجاوزت 50 %من رأس مال الشركة، من مائتي مليون )200,000,000( ريال سعودي 
إلى مائة مليون )100,000,000( ريال سعودي، وبالتالي تخفيض عدد أسهم الشركة من عشرين مليون )20,000,000( سهم 
إلى عشرة مليون )10,000,000( سهم عن طريق إلغاء عشرة مليون )10,000,000( سهم وبنسبة تخفيض في رأس المال 

مقدارها )50%( وبمعدل تخفيض سهم واحد عن كل )2( سهم.
مليون  	 مائة  من   %200 بنسبة  مالها  رأس  بزيادة  2018/12/12م(  )الموافق  1440/04/05هـ  بتاريخ  الشركة  قامت   

)100,000,000( ريال سعودي إلى ثالثمائة مليون )300,000,000( ريال سعودي، وبالتالي زيادة عدد أسهم الشركة من 
عشرة مليون )10,000,000( سهم إلى ثالثين مليون )30,000,000( سهم عن طريق إصدار أسهم حقوق األولوية البالغة 
عشرين مليون )20,000,000( سهم بعدد )2( حق لكل )1( سهم من أسهم الشركة، بسعر طرح بلغ عشرة )10( رياالت للسهم 

الواحد بقيمة إجمالية بلغت مائتين مليون )200,000,000( ريال سعودي. 
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رأس  	 هيكلة  إلعادة  وذلك  مالها،  رأس  بتخفيض  2020/04/22م(  )الموافق  1441/08/29هـ  بتاريخ  الشركة  قامت 
مليون  وخمسون  مائة  إلى  سعودي  ريال   )300,000,000( مليون  ثالثمائة  من  المتراكمة،  الخسائر  إلطفاء  الشركة  مال 
إلى خمسة  مليون )30,000,000( سهم  الشركة من ثالثين  أسهم  وبالتالي تخفيض عدد  ريال سعودي،   )150,000,000(
عشر مليون )15,000,000( سهم عن طريق إلغاء خمسة عشر مليون )15,000,000( سهم وبنسبة تخفيض في رأس المال 

مقدارها )50%( وبمعدل تخفيض سهم واحد عن كل )2( سهم. 
بتاريخ 1442/03/29هـ )الموافق 2020/11/15م( وقعت شركة عناية السعودية للتامين التعاوني اتفاقية اندماج غير ملزمة  	

مع شركة امانة للتامين التعاوني واتفقت شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني وشركة أمانة للتأمين التعاوني على انه 
في حال نجاح مشروع االندماج سيتم اتمام االندماج بطريق مبادلة االسهم بحيث ستقوم شركة أمانة للتأمين التعاوني عند 
اكتمال االندماج بإصدار أسهم جديدة لمساهمي شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني مقابل كافة االسهم المصدرة في 

شركة عناية. 
توّصل كل من مجلس  	 اندماج ملزمة حيث  اتفاقية  الشركتان  )الموافق 2021/04/29م( وقعت  وبتاريخ 1442/09/17هـ 

إدارة شركة عناية وشركة أمانة إلى اتفاق فيما يتعلق بالشروط التي بموجبها سيتم دمج شركة عناية في شركة أمانة ونقل 
جميع أصول والتزامات شركة عناية إلى شركة أمانة وذلك وفقاً لنظام الشركات الصادر من وزارة التجارة ولوائح هيئة 
السوق المالية بالمملكة العربية السعودية بما في ذلك الئحة اإلندماج واالستحواذ وقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات 

المستمّرة، وقواعد اإلدراج الصادرة من شركة السوق المالية السعودية، ولوائح البنك المركزي السعودي ذات الصلة.
 بتاريخ 1442/12/04هـ )الموافق 2021/07/14م( حصلت الشركة على عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة على إتمام  	

االتفاقية وذلك بموجب شهادة الهيئة العامة للمنافسة الصادرة برقم )5(.
االندماج  	 عملية  على  المركزي  البنك  موافقة  على  الشركة  حصلت  2021/11/23م(  )الموافق  1443/04/18هـ  بتاريخ 

المقترحة.
بتاريخ 1443/06/06هـ )الموافق 2022/01/09م(، صوتت العامة غير العادية على عدم الموافقة على العرض المقدم من  	

شركة أمانة للتامين التعاوني لغرض دمج شركة عناية السعودية للتامين التعاوني في شركة أمانة للتامين التعاوني.
قامت الشركة بتاريخ 1443/10/21هـ )الموافق 2022/05/22م( باإلعالن عن توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس مالها عن  	

طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة ثالث مائة مليون )300,000,000( ريال سعودي لدعم الخطط المستقبلية وتعزيز 
هامش المالءة المالية.

قامت الشركة بتاريخ 1444/01/19هـ )الموافق 2022/08/17م( باإلعالن عن بلوغ الخسائر المتراكمة مائة وخمسة مليون  	
وسبع مائة وثالث واربعون ألف )105,743,000( ريال سعودي بنسبة )70.5%( من رأس المال البالغ حينها مائة وخمسين 

مليون )150,000,000( ريال سعودي.
قامت الشركة بتاريخ 1444/01/20هـ )الموافق 2022/08/18م( بتعديل توصية المجلس المتعلقة بزيادة رأس مال الشركة  	

للجمعية العامة غير العادية، لتصبح التوصية تخفيض رأس مال الشركة إلطفاء جزء من الخسائر المتراكمة بقيمة خمسون 
مليون )50,000,000( ريال سعودي ليصبح رأس مال الشركة بعد التخفيض مائة مليون )100,000,000( ريال سعودي ومن 
ثم زيادة رأس مال الشركة بعد التخفيض من خالل طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة مائة وثالثون مليون )130,000,000( 

ريال سعودي ليصبح رأس مال الشركة بعد الزيادة مائتين وثالثون مليون )230,000,000( ريال سعودي. 
بتاريخ 1444/01/23هـ )الموافق 2022/08/21م( صوتت الجمعية العامة غير العادية على الموافقة على توجيه الشركة  	

الشركة  توجيه  على  الموافقة  وعدم  المختصة  الجهات  موافقة  على  والحصول  المال  رأس  زيادة  إجراءات  في  للمضي 
بالمضي في إجراءات حل الشركة والحصول على موافقة الجهات المختصة.

حصلت الشركة بتاريخ 1444/02/04هـ )الموافق 2022/08/18م( على موافقة البنك المركزي رقم )44009075( المتضمن  	
الموافقة على تخفيض راس المال، وقد قامت الشركة بتاريخ 1444/03/22هـ )الموافق 2022/10/18م( بتخفيض رأس 
مالها، وذلك إلعادة هيكلة رأس مال الشركة إلطفاء جزء من الخسائر المتراكمة، من مائة وخمسون مليون )150,000,000( 
ريال سعودي إلى مائة مليون )100,000,000( ريال سعودي، وبالتالي تخفيض عدد أسهم الشركة من خمسة عشر مليون 
إلغاء خمسة ماليين )5,000,000( سهم وبنسبة  )15,000,000( سهم إلى عشرة ماليين )10,000,000( سهم عن طريق 

تخفيض في رأس المال مقدارها )33.33%( وبمعدل تخفيض سهم واحد عن كل )3( سهم.
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نشاط الشركة 3-3

تمارس الشركة نشاطها بموجب السجل التجاري رقم )4030223528( الصادر بتاريخ 1433/03/27هـ )الموافق 2012/02/19م(.

ويتمثل نشاط الشركة كما في سجلها التجاري في التأمين الصحي.

تباشر جميع  أن  التامين الصحي وللشركة  التعاوني في فرع  التامين  الشركة في مزاولة اعمال  تتمثل أغراض  وكما في نظامها األساس 
االعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق أغراضها وتمارس الشركة أنشطتها وفقا لنظام مراقبة شركات التامين التعاوني والئحته التنفيذية 
واالحكام الصادرة من المؤسسة واألنظمة والقواعد السارية في المملكة العربية السعودية وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات 

المختصة ان وجدت.

منتجات الشركة 3-4

تختص اعمال الشركة في التامين الصحي التعاوني. وقد حصلت الشركة على موافقة البنك المركزي السعودي النهائية لتقديم المنتجات 
المدرجة في الجدول ادناه: 

منتجات الشركة(: 3الجدول رقم )
تاريخ الموافقةرقم الموافقةالمنتجم

1433/05/29هIS/1348التأمين الطبي على المجموعات1

1437/09/24ه371000104687التأمين الطبي على الزائرين2

1433/08/04هIS/1855/41828التأمين الطبي على األفراد والعائالت3

ويترتب على ذلك التزام الشركة تجاه األطراف المؤمن لهم بتوفير التغطية والحماية التامينية، والتزامها بمتطلبات البنك المركزي السعودي 
فيما يتعلق بتوفير المستندات الالزمة لتحديث او تعديل أي من هذه المنتجات ووثائقها.

الرؤية والرسالة واالستراتيجية 3-5

رؤية الشركة 

ان تصبح الشركة رائدة ومتخصصة بالتأمين الصحي ومن أفضل الشركات في السوق.

رسالة الشركة 

ان تقدم بشكل مستدام منتجات تامين صحي عالية الجودة متمركزة حول العمالء لمصلحة األعضاء والمستثمرين والمجتمع.

استراتيجية الشركة 

تقوم استراتيجية الشركة على األهداف التالية:

االستقرار المالي . 1
التميز التجاري. 2
الكفاءة التشغلية . 3
التحول التنظيمي. 4

وفي سبيل تحقيق األهداف االستراتيجية تقوم الشركة بما يلي:

زيادة راس المال وتحري فرص االندماج  	
زيادة مجمل األقساط المكتتبة والتميز بخدمة العمالء 	
التحكم بالمصاريف الطبية وتحسين الكفاءة عن طريق االتمتة  	
تطوير ثقافة المنظمة والحوكمة وإدارة المخاطر 	
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3-6 المزايا التنافسية 3-6

 التركيز على منتج التأمين الطبي واكتساب فريق عمل احترافي يمتلك خبرة في القطاع. 	
ربط الكتروني فيما بين العمالء والشركة وإتاحة تقييم الوثائق الطبية بشكل مباشر. 	
إمكانية اجراء التعديالت واالضافات على الوثيقة بشكل مباشر. 	

3-7 كبار مساهمي الشركة 3-7

يوضح الجدول التالي كبار مساهمي الشركة )المساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من أسهم الشركة( كما في تاريخ هذه النشرة:

كبار مساهمي الشركة(: 4الجدول رقم )
عدد األسهمنسبة الملكيةالجنسيةاالسمرقم

101,000,000%اماراتية الشركة الوطنية للضمان الصحي )ضمان( 1

5.767576,700%سعوديةشركة خالد الجفالي المحدودة 2

5500,000%المانيةشركة ميونخ ري 3

5500,000%سعوديةشركة مجموعة المرجان القابضة 4

فترة الحظر  3-8

التي تبلغ  	 تم ادراج أسهم الشركة في تداول بتاريخ 1433/04/05هـ )الموافق 2012/02/27م( وعليه فإن فترة الحظر 
ثالث سنوات مالية كاملة ال تقل كل منها عن اثني عشر شهراً على المساهمين المؤسسين قد انقضت، وعليه فان جميع 
األسهم قابلة للتداول وفقاً للقواعد واللوائح والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية، غير ان المساهمين المؤسسين 
يجب عليهم الحصول على موافقة البنك المركزي السعودي ومن ثم موافقة هيئة السوق المالية قبل التصرف في اسهمهم. 

يوضح الجدول التالي المساهمين الخاضعين لفترة الحظر كما بتاريخ هذه النشرة

نسبة الملكيةاالسمرقم

0.33%شركة تواد لالستثمار التجاري1

10.00%الشركة الوطنية للضمان الصحي )ضمان(2

0.33%رامي خالد علي التركي3

0.66%منى محمد عبد العزيز الوزان4

0.25%خالد فهد مزيد الرعجان5

5.00%شركة ميونخ ري6

1.66%شركة محمد ووليد احمد محمد ناغي التضامنية7

5.76%شركة خالد احمد الجفالي المحدودة8

5.00%شركة مجموعة المرجان القابضة*9

*تنطبق فترة الحظر على المساهم شركة مجموعة المرجان القابضة لشراءة أسهم من المساهم المؤسس ميونخ ري بنسبة %5 
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فروع الشركة 3-9

لدى الشركة فرع واحد يقع في مدينة الرياض )ولمزيد من التفاصيل راجع القسم )9( »المعلومات القانونية« الفقرة الفرعية )9-3( »فروع 
الشركة«(.

الشركات التي تمتلك فيها الشركة حصص او أسهم 3-10

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

انقطاع األعمال 3-11

من الجدير بالذكر ان الشركة تلقت خطاب من البنك المركزي السعودي بتاريخ 1439/09/12هـ )الموافق 2018/05/27م( برقم )1/40734( 
الى المادة )68( من الالئحة التنفيذية لنظام  بخصوص عدم استيفاء الشركة لمتطلبات هامش المالءة المالية المطلوبة نظاماً واستناداً 

مراقبة شركات التامين التعاوني فقد قرر البنك المركزي السعودي التالي:

أواًل: منع الشركة من قبول مكتتبين جدد وبالتالي منعها من إصدار أو تجديد أي وثائق تأمين اعتباراً من يوم االحد 1439/09/12هـ )الموافق 
2018/05/27م(.

ثانيًا: إلزام الشركة بتعيين مستشار مستقل على نفقتها يوافق عليه البنك المركزي السعودي لتقديم المشورة في شأن انخفاض هامش 
المالءة المالية. وتقديم تقرير أسبوعي للبنك المركزي السعودي.

ثالثًا: على رئيس مجلس إدارة الشركة إطالع كافة أعضاء المجلس على خطاب البنك المركزي السعودي المشار إليه واتخاذ ما يلزم حيال 
ما ورد فيه. 

وفي تاريخ 1440/05/18هـ )الموافق 2019/01/24م( تلقت الشركة خطاب من البنك المركزي السعودي برقم )31506/89( متضمن رفع 
المنع عن الشركة على ان تلتزم باستكمال اإلجراءات التصحيحية المتعلقة بمهام إدارة المراجعة الداخلية وإدارة االلتزام.

وباستثناء ما ورد أعاله يقر أعضاء مجلس إدارة الشركة بانة لم يكن هناك أي انقطاع في اعمال الشركة يمكن ان يؤثر او يكون قد أثر تأثيرا 
ملحوظا في الوضع المالي للشركة خالل )12( شهراً األخيرة.

الموظفون والسعودة 3-12

بتاريخ 1444/03/14هـ )الموافق 2022/10/10م( بلغ عدد موظفي الشركة )105( موظف منهم )65( موظف سعودي )40( موظف غير 
سعودي أي بنسبة سعودة قدرها حوالي )61.90%( وتندرج الشركة حالياً تحت النطاق )البالتيني( من برنامج نطاقات للسعودة المطبق من 

قبل وزارة العمل والتنمية االجتماعية.

وكما بتاريخ هذه النشرة ليس لدى الشركة:

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

الهيكل التنظيمي للشركة- 4

الهيكل التنظيمي 4-1

يوضح الشكل التالي الهيكل التنظيمي للشركة: 

الشكل رقم )1(: الهيكل التنظيمي 

اللجنة التنفيذيةجلنة املراجعةجلنة ا�اطرجلنة اإلستثمار

رئيس قسم اإللتزام

مدير املراجعات الداخلية

الرئيس التنفيذي

مساعد شخصي

جلنة الترشيحات واملكافئات

أخصائي قانوني رئيس األمن السيبراني مدير تقنية املعلومات

مدير البيئة التحتية

املدير التجاري مدير رعاية العمالء الرئيس املالي التنفيذي مدير املوارد البشرية مدير اإلكتواري

إدارة مراقبة الطرف الثالث

مدير اإلدارة التقنية

إدارة اخلدمات التقنية

مدير ا�اطر

إدارة العناية الصحية

مجلس اإلدارة

مدير مراقبة الطرف الثالث

مسؤول املرافق
والعالقات احلكومية

مسؤول املوارد البشرية

مدير التقارير املالية

رئيس التقارير املالية

مدير العمالت املالية

مشرف رعاية العمالء

قائد فريق مندوب املستشفيات

مسؤول األمن السيبرانيرئيس الوسطاء

مدير فرع جدة

مدير فرع الرياض

مدير املبيعات الهاتفية

نائب مدير اإلكتتاب مدير الصحة الوقائية

مدير قسم العضويات مدير مكافحة اإلحتيال

مجلس اإلدارة وأمين السر  4-2

ويوضح الجدول التالي أعضاء مجلس اإلدارة كما بتاريخ هذه النشرة:

اعضاء مجلس االدارة(: 5الجدول رقم )

الصفةالعمرالجنسيةالتمثيلالمنصب*االسم

األسهم المملوكة

تاريخ العضوية غير مباشرة**مباشرة

النسبةالعددالنسبةالعدد

عمرو محمد خاشقجي
رئيس 
مجلس 
اإلدارة

2021/03/08م0.00%0.000%0مستقل72سعوديعن نفسه

فيصل فاروق محمد تمر

نائب 
رئيس 
مجلس 
اإلدارة

غير 55سعوديعن نفسه
2021/03/08م0.00%0.000830%83تنفيذي

2021/03/08م0.00%0.000%0مستقل53سعوديعن نفسهعضوخالد عابد قامة

غير 34سعوديعن نفسهعضوالدانا خالد الجفالى ***
2021/03/08م0.0577%0.666675,766%66,666تنفيذي



3٥ من ١٢٥

جدول
المحتويات

الصفةالعمرالجنسيةالتمثيلالمنصب*االسم

األسهم المملوكة

تاريخ العضوية غير مباشرة**مباشرة

النسبةالعددالنسبةالعدد

حمد عبد اهلل المحياس 
عضوآل علي ****

عن شركة 
الوطنية 
للضمان 
الصحي

غير 42إماراتي
2021/03/08م0.00%0.000%0تنفيذي

2021/03/08م0.00%0.000%0مستقل48سعوديعن نفسهعضومحمد عبد اهلل الدار

2021/03/08م0.00%0.000%0مستقل43سعوديعن نفسهعضوعبد اهلل محسن النمري
شاغر ****

المصدر: إدارة الشركة
تاريخ  التعيين في  بتاريخ 1442/07/20هـ )الموافق 2021/03/04م( على تعيين أعضاء في مجلس اإلدارة على أن يبدأ سريان  المنعقد  )العادية( باجتماعها  العامة  وافقت الجمعية   *

2021/03/08م تنتهي في تاريخ2024/01/07م. 
تعني األسهم المملوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة بشكل غير مباشر في الشركة من خالل ملكيتهم في شركات تملك اسهم في الشركة.   **

تمثل األسهم التي تملكها بصفه شخصية، الملكية الغير مباشرة ناتجه عن ملكيتها المباشرة في شركة خالد احمد الجفالي بنسبة 1% التي تملك عدد 576,700 سهم عادي من أسهم   ***

شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني.
تملك شركة الوطنية للضمان الصحي عدد 1,000,000 سهم عادي بنسبة 10% من أسهم شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني.  ****

بتاريخ 2022/08/11م أعلنت الشركة قبول مجلس اإلدارة استقالة العضو األستاذ / كورنيليوس إلكساندر من عضوية في مجلس اإلدارة ومن اللجان التابعة له )رئيس لجنة المخاطر(.   *****

مالحظة:
تمت التوصية من قبل األعضاء المذكورة أسماؤهم أعاله بتاريخ 1444/01/20م )الموافق 2022/08/18م( بتخفيض رأس مال الشركة من )150,000,000( ريال سعودي إلى )100,000,000( 
ريال سعودي عن طريق إلغاء )5,000,000( سهم من األسهم المصدرة، ومن ثم زيادة رأس مال الشركة بعد التخفيض من خالل طرح أسهم حقوق األولوية بقيمة )130,000,000( ريال سعودي 

ليصبح رأس المال بعد الزيادة )230,000,000( ريال سعودي.

عدد اجتماعات مجلس اإلدارة(: 6الجدول رقم )
30 يونيو 2022م وحتى تاريخه2021م2020م2019مالجهة اإلدارية

4684أعضاء مجلس اإلدارة

لجان مجلس اإلدارة 4-3

قام المجلس بتكوين عدد من اللجان المتخصصة، سواء وفق متطلبات نظام الشركات ونظام هيئة السوق المالية ولوائحها التنفيذية أو على 
ضوء حاجة العمل بالشركة، لمساعدة المجلس في إدارة مهامه بفعالية أكبر، وهي على النحو التالي:

لجنة المراجعة 4-3-1

اختصاصات ومهام اللجنة 

المراجعين  	 استقالل  من  والتأكد  الخارجيين  المراجعين  تعيين  وإعادة  تعيين  على  بالموافقة  اإلدارة  لمجلس  التوصية 
الخارجيين عن الشركة وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا فيها

االطالع ومناقشة القوائم المالية السنوية والربع سنوية المسودات األولية والتوصية لمجلس اإلدارة بشأنها قبل إصدارها  	
مراجعة السياسات المحاسبية الهامة واجراءاتها والتغيرات التي قد تطرأ عليها واعداد توصيات لمجلس اإلدارة فيما يتعلق  	

بمدى مالئمة السياسات المحاسبية المطبقة لطبيعة الشركة
تقييم التقارير التي تصدرها الشركة  	
مراجعة واعتماد خطة إدارة المراجعة الداخلية وفريق عملها  	
دراسة خطة إدارة االلتزام وإقرارها ومتابعة تنفيذها 	
تقييم مستوى كفاءة وفعالية وموضوعية اعمال المراجعين الخارجيين وإدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي وإدارة  	

االلتزام أو مسؤول االلتزام
مراجعة ودراسة تقارير الخبير االكتواري ورفع التوصيات لمجلس اإلدارة بشأنها  	
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جدول
المحتويات

دراسة مالحظات البنك المركزي السعودي والجهات اإلشرافيه والرقابية ذات العالقة بشأن أي مخالفات نظامية أو طلب  	
إجراءات تصحيحية ورفع التوصيات بشأنها لمجلس اإلدارة

مراجعة القوائم المالية السنوية النهائية ورفع التوصية لمجلس اإلدارة لالطالع عليها واعتمادها التخاذ اإلجراءات وإصدار  	
واجراء  والخارجيين  الداخليين  المراجعين  يبديها  التي  للمالحظات  اإلدارة  استجابة  ومتابعة  بشأنها  الالزمة  القرارات 

مراجعة سنوية ألداء المحاسب القانوني 

أعضاء لجنة المراجعة(: 7الجدول رقم )
تاريخ العضويةالمنصباالسم

2021/05/30مالرئيسخالد عابد قامه

2021/05/30معضوكنانة مزاحم الشريف

2021/05/30معضو علي حامد االزهري
المصدر: إدارة الشركة

عدد اجتماعات لجنة المراجعة(: 8الجدول رقم )
30 يونيو 2022م وحتى تاريخه2021م2020م2019مالجهة اإلدارية

5 886لجنة المراجعة

لجنة المكافآت والترشيحات 4-3-2

اختصاصات ومهام اللجنة

المراجعة السنوية لالحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة واعداد وصف للقدرات والمؤهالت  	
المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة 

تحديد الوقت الذي يلزم ان يخصصه العضو ألعمال المجلس ومراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات في شأن  	
التغيرات التي يمكن اجرائها وتحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة 

الشركة.
وضع معايير لتحديد استقاللية عضو مجلس اإلدارة والتأكد من عدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية  	

مجلس إدارة شركة أخرى 
وضع سياسة للمكافآت والحوافز ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين بالشركة 	
تنظيم جهود كل عضو في مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين في تطبيق االستراتيجية للشركة 	
تقييم األداء الشخصي لكل عضو ومدير في مقابل األهداف التي وضعتها االدارة 	

أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات(: 9الجدول رقم )
تاريخ العضويةالمنصباالسم

2021/04/12مرئيس عبد اهلل محسن النمري

2021/04/12معضو خالد عابد قامه

2021/04/12معضوالدانا خالد الجفالي

2021/04/12معضوحمد عبد اهلل المحياس آل علي
المصدر: إدارة الشركة

عدد اجتماعات لجنة المكافآت والترشيحات (: 10الجدول رقم )
30 يونيو 2022م وحتى تاريخه2021م2020م2019مالجهة اإلدارية

2234لجنة المكافآت والترشيحات
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جدول
المحتويات

لجنة التنفيذية 4-3-3

اختصاصات ومهام اللجنة

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

تقديم التوصيات والمساعدة للمجلس والقيام باألعمال بناء على تفويض المجلس 	
دراسة المشاريع المتعلقة بالمشاركة في الشركات وانشاء شركات ومشاريع جديدة واالستحواذ على شركات أخرى  	
اتخاذ القرارات المتعلقة بالمواضيع الطارئة التي تحتاج الى اتخاذ قرار عاجل  	
التأكد من وضع واعداد الخطة االستراتيجية التي تحقق اهداف الشركة  	
اعداد ومراجعة األهداف واالستراتيجيات المالية السنوية وطويلة االجل 	

أعضاء اللجنة التنفيذية(: 11الجدول رقم )
تاريخ العضويةالمنصباالسم

2021/04/12مرئيس فيصل بن فاروق تمر

2021/04/12معضو حمد عبد اهلل المحياس ال علي

2021/04/12معضوسلطان محمد عبدالروؤف

2021/04/12معضوعمرو بن محمد خالد خاشقجي
المصدر: إدارة الشركة

عدد اجتماعات اللجنة التنفيذية(: 12الجدول رقم )
30 يونيو 2022م وحتى تاريخه2021م2020م2019مالجهة اإلدارية

6263اللجنة التنفيذية

لجنة االستثمار 4-3-4

اختصاصات ومهام اللجنة

االشراف على األنشطة االستثمارية وتنفيذ السياسات االستثمارية 	
التأكد من اإلدارة االحترافية والمالئمة الحتياجات ومتطلبات الشركة والتزاماتها وتقيدها التام بالنظم السائد  	
المساعدة بضبط وترشيد درجة المخاطر وتحديد السياسات االستثمارية للشركة 	
تقديم التوصيات لمجلس اإلدارة  	

أعضاء لجنة االستثمار(: 13الجدول رقم )
تاريخ العضويةالمنصباالسم

2021/04/12مرئيس محمد عبد اهلل جعفر الدار

2021/04/12معضو سلطان محمد عبدالروؤف

2021/04/12معضوعبد اهلل محسن النمري
المصدر: إدارة الشركة

عدد اجتماعات اللجنة(: 14الجدول رقم )
30 يونيو 2022م وحتى تاريخه2021م2020م2019مالجهة اإلدارية

2131لجنة االستثمار
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جدول
المحتويات

لجنة المخاطر 4-3-5

اختصاصات ومهام اللجنة

مساعدة مجلس اإلدارة في تحديد المخاطر التي قد تعرض الشركة للخطر  	
الحفاظ على مخاطر مقبولة للشركة  	
االشراف على نظام إدارة المخاطر وتقييم مدى فعاليتها  	
تحديد استراتيجية شاملة إلدارة مخاطر الشركة  	
مراجعة سياسات إدارة المخاطر 	

أعضاء لجنة المخاطر(: 15الجدول رقم )
تاريخ العضويةالمنصباالسم

-رئيس شاغر *

2021/04/12معضو كنانة مزاحم الشريف

2021/04/12معضومحمد عبد اهلل جعفر الدار
المصدر: إدارة الشركة

*بتاريخ 2022/08/11م أعلنت الشركة قبول مجلس اإلدارة استقالة العضو األستاذ / كورنيليوس إلكساندر من عضوية في مجلس اإلدارة ومن اللجان التابعة له )رئيس لجنة المخاطر(.

عدد اجتماعات اللجنة(: 16الجدول رقم )
30 يونيو 2022م وحتى تاريخه2021م2020م2019مالجهة اإلدارية

2320لجنة المخاطر

اإلدارة التنفيذية 4-4

يوضح الجدول التالي تفاصيل اإلدارة التنفيذية للشركة:

اإلدارة التنفيذية للشركة(: 17الجدول رقم )
تاريخ التعيينالجنسيةالمؤهل العلميالمنصباالسم

2020/08/05مسعوديماجستير في المحاسبة ونظم المعلومات الماليةالرئيس التنفيذيسلطان عبد الرؤوف 

2021/10/14مباكستانيبكالوريوس محاسبةالرئيس المالي المكلف عبد اهلل بوري

الماجستير المصغر في إدارة االعمال، المحاسبة المالية مسؤول دعم اإلدارات الرقابيةمازن شهاوي
2022/09/01مسعوديوإدارة المحاسبة بكالوريوس في إدارة االعمال

2022/07/27مسعوديةبكالوريوس علم نفسمدير الموارد البشريةوجدان باخربية 

2022/07/27مسعوديدكتوراه في إدارة االعمالمدير االمن السبرانيريان النزهة

2017/05/04مسعوديبكالوريوس تسويق مدير رعاية العمالءعبد الجبار المربعي

2020/05/05مسعوديبكالوريوس اتصاالتالمدير التجاري سامي المالكي

2020/07/05مألمانيماجستير في إدراة االعمالمدير االكتتاب المكلفتوماس رين
المصدر: إدارة الشركة
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المحتويات

تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين 4-5

المكافآت  لجنة  عمل  إطار  ضمن  التنفيذيين  وكبار  اإلدارة  مجلس  أعضاء  يتقاضاها  التي  والمكافآت  التعويضات  اقتراح  مسؤولية  تقع 
والترشيحات.

ويوضح الجدول التالي قيمة الرواتب والمكافآت والبدالت التي تقاضاها أعضاء مجلس اإلدارة( خالل الثالثة أعوام الماضية: 

تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعلى مدراء التنفيذيين(: 18الجدول رقم )
2021م2020م2019مريال سعودي

893,828902,9931,240,740أعضاء مجلس اإلدارة

4,038,8774,337,5775,185,337المدراء التنفيذيين

4,128,7055,240,5706,426,077االجمالي
المصدر: إدارة الشركة
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4١ من ١٢٥

جدول
المحتويات

المعلومات المالية ومناقشة وتحليل االدارة- 5

المقدمة 5-1

للتأمين  لعناية  المالي  والوضع  التشغيلي  تحليلية لألداء  العمليات« مراجعة  المالي ونتائج  »مناقشة اإلدارة وتحليل الوضع  يتضمن قسم 
التعاوني )شركة مساهمة سعودية( خالل السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م والستة أشهر المنتهية في 30 

يونيو 2021م و2022م.

 تم مراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2019م من قبل ديوان المحاسبة البسام وشركاه )محاسبون 
متحدون -بي كي إف( وسندي وبترجي )محاسبون متحدون - كرستون(. تم تدقيق ومراجعة القوائم المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 
2020م من قبل البسام وشركاه )محاسبون متحدون -بي كي إف( ومكتب العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم )محاسبون قانونيون -عضو 
مكتب كرو العالمية(. تمت مراجعة وتدقيق القوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م من قبل مكتب العظم والسديري وآل الشيخ 
وشركاؤهم )محاسبون قانونيون -عضو مكتب كرو العالمية(. والسيد العيوطي وشركاه )محاسبون قانونيون -عضو في مور(. تمت مراجعة 
القوائم المالية المنتهية في 30 يونيو 2022م من قبل مكتب العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم )محاسبون قانونيون -عضو مكتب كرو 

العالمية(. والسيد العيوطي وشركاه )محاسبون قانونيون -عضو في مور(.

ال يمتلك ديوان المحاسبة في البسام وشركاه )محاسبون متحدون -بي كي إف( وسندي وبترجي )محاسبون متحدون - كرستون( ومكتب 
العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم )محاسبون قانونيون -عضو مكتب كرو العالمية( والسيد العيوطي وشركاه )محاسبون قانونيون 
-عضو في مور( )»المدققون«( أو الشركات التابعة لها أو أي من الشركات الشقيقة أي أسهم أو مصلحة من أي نوع في الشركة قد تؤثر 

على استقالليتهم. قدم المدققون موافقتهم الخطية على استخدام أسمائهم وشعاراتهم وقائمهم، والتي لم يتم سحبها حتى تاريخ التقرير.

جميع المبالغ المذكورة أدناه معروضة بالريال السعودي، وجميع النسب مقربة إلى أقرب عالمة عشرية. لذلك، فإن حساب النسبة المئوية 
للزيادة/)النقصان( على أساس المبالغ المعروضة في الجداول في التقرير( تظهر بماليين الرياالت السعودية ومقربة إلى أقرب رقم صحيح 

)قد ال يكون معادالً تماًما للنسب المئوية المقابلة كما هو مذكور في الجداول.

قد يتضمن هذا التقرير قوائم تطلعية حول خطط الشركة المستقبلية بناًء على خطط اإلدارة والتوقعات الحالية لنمو الشركة ونتائج العمليات 
والوضع المالي. لذلك، قد تنطوي على مخاطر وشكوك. قد تختلف النتائج الفعلية للشركة مادًيا عن تلك التي تم التعبير عنها أو اإلشارة 

إليها ضمنًيا في مثل هذه القوائم التطلعية نظًرا لعوامل مختلفة وأحداث مستقبلية، بما في ذلك تلك التي تمت مناقشتها في التقرير.

إقرار أعضاء مجلس اإلدارة حول القوائم المالية 5-2

يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن المعلومات المالية الواردة في هذا القسم قد تم استخراجها دون تغييرات جوهرية وتقديمها على أساس موحد 
يتفق مع القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م والقوائم المالية األولية الموجزة غير 
المراجعة للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو2022م، والتي تم إعدادها وفًقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، كما تم اعتمادها في 
المملكة العربية السعودية من قبل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، والمعايير والتصريحات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية 

للمراجعين والمحاسبين ونظام الشركات.

يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن الشركة لديها رأس مال عامل كاف لمدة اثني عشر )12( شهًرا من تاريخ نشر هذا التقرير. 	
يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن الشركة ليست على علم بأي عوامل موسمية أو دورات اقتصادية مرتبطة بأنشطة األعمال،  	

والتي قد يكون لها تأثير على األعمال والمركز المالي للشركة.
يصرح أعضاء مجلس اإلدارة بأن الشركة ليست على علم بأي معلومات عن أٍيّ سياسات حكومية أو اقتصادية أو مالية أو  	

نقدية أو سياسية أو أٍيّ عوامل أخرى أثرت أو يمكن أن تؤثر بشكل جوهري )مباشر أو غير مباشر( في العمليات؛ باستثناء 
أي عوامل تم االفصاح عنها في القسم )2( »عوامل المخاطرة«

يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن الشركة ليس لديها أسهم تحت حقوق خيار اعتباًرا من تاريخ هذا التقرير. 	
يقر أعضاء مجلس اإلدارة، حسب علمهم واعتقادهم، أنه ال توجد رهونات، أو حقوق، أو التزامات، أو تكاليف على ممتلكات  	

الشركة اعتباًرا من تاريخ هذا التقرير.
باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم الفرعى »حقوق المساهمين« من القسم )5( »المعلومات المالية ومناقشة وتحليل  	

اإلدارة« فيما يتعلق بالخسائر المتراكمة، يعلن أعضاء مجلس اإلدارة أنه لم يكن هناك تغيير سلبي جوهري في المركز 
المالي أو التجاري للشركة خالل السنوات المالية الثالث السابق لتاريخ إصدار أسهم حق األولوية وحتى تاريخ هذا التقرير.

يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن الشركة قامت بخفض رأس المال في السنة المالية 2020م بمقدار 150مليون ريال سعودي،  	
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وذلك مقابل الخسائر المتراكمة البالغة 151 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م. كما تمت الموافقة في أكتوبر 
2022م على خفض رأس مال الشركة بمبلغ قدره 50 مليون ريال سعودي وذلك مقابل الخسائر المتراكمة ومن بعدها زيادة 

رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بمبلغ قدره 130 مليون ريال سعودي.
يصرح أعضاء مجلس اإلدارة أن الشركة ليس لديها أي ممتلكات، بما في ذلك األوراق المالية التعاقدية أو األصول األخرى،  	

والتي تخضع قيمتها للتقلبات أو يصعب التأكد منها بحيث تؤثر بشكل كبير على تقييم المركز المالي.
يقر أعضاء مجلس اإلدارة أنه لم تُمنح أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أٍيّ عوض غير نقدي من قبل الُمصدر  	

خالل السنوات الثالث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق المالية في ما يتعلق بإصدار أو طرح أي 
أوراق مالية. من إصدار أسهم الحق وحتى تاريخ هذا التقرير.

يقر أعضاء مجلس اإلدارة أنه تم اإلفصاح عن جميع الحقائق الجوهرية المتعلقة بالشركة وأدائها المالي في هذا التقرير. 	
التزامات أو ضمانات محتملة أو أصول ثابتة أخرى مخطط لشرائها أو تأجيرها باستثناء ما تم  	 ليس لدى الشركة أي 

اإلفصاح عنه في الفقره الفرعيه »التعهدات وااللتزامات المحتملة« من القسم رقم )5( »المعلومات المالية ومناقشة 
وتحليل اإلدارة«.

يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن الشركة ليس لديها أي قروض أو مديونية أخرى، بما في ذلك السحب على المكشوف من  	
البنوك، والتزامات الضمان( المغطاة أو غير المغطاة بضمان شخصي أو رهن عقاري )، أو االلتزامات تحت القبول، أو 
ائتمان القبول، أو التزامات الشراء التأجيري، أو أي أدوات دين صادرة وقائمة أو أدوات دين موافق عليها ولم يتم إصدارها، 
أو قروض ألجل باستثناء، ما تم اإلفصاح عنه في الفقره الفرعيه »مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى« من القسم رقم 

)5( »المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة«.
يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن الشركة لم تصدر أي أدوات دين أو قروض طويلة األجل أو رهونات عقارية )مضمونة أو غير  	

مضمونة(. وأنه ليس لدى الشركة. أي أدوات دين أو قروض طويلة األجل أو رهونات عقارية )مضمونة أو غير مضمونة( 
تم الموافقة عليها ولم يتم إصدارها

يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن ليس لدى الشركة أي شركة تابعة سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها. 	

نبذة عن الشركة 5-3

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

1433هـ )الموافق 19 فبراير 2012م(.

يتمثل نشاط الشركة في مزاولة أعمال التأمين التعاوني الصحي وكل ما يتعلق بهذه االعمال من اعادة تامين، او توكيالت، او تمثيل، او 
مراسلة، أو وساطة ولعناية السعودية ان تقوم بجميع االعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق اغراضها سواء في مجال التامين التعاوني او 

استثمار اموالها.

يقع المركز الرئيسي للشركة بمدينة جدة تحت عنوان الشركة الرئيسي المسجل:

شركة عناية السعودية للتامين التعاوني
شارع االمير سلطان، حي الخالدية

مبنى رقم 7521 الرقم الفرعي 3732 
الرمز البريدي 23423

المملكة العربية السعودية

وتزاول الشركة نشاطها من خالل فرعها بمدينة الرياض وبموجب السجل التجاري رقم 1010421871.

بتاريخ 29 ربيع األول 1442 هـ الموافق 15 نوفمبر 2020م، وقعت الشركة مذكرة تفاهم غير ملزمة )»MOU«( مع شركة أمانة للتأمين 
التعاوني )»أمانة«( لتقييم االندماج المحتمل بين الشركتين. وبتاريخ 18 رمضان 1442 هـ الموافق 30 أبريل 2021م، أعلنت الشركة أنها قد 
وقعت اتفاقية اندماج ملزمة مع أمانة. حيث توصل كل مجلس إدارة لكال الشركتين إلى اتفاق بشأن الشروط التي بموجبها سوف يتم دمج 

عناية في أمانة.

بتاريخ 15 يوليو 2021م أعلنت الشركة لمساهميها أن الهيئة العامة للمنافسة أصدرت شهادة عدم ممانعة إلتمام االندماج وفًقا لشهادة 
)الهيئة( الصادرة برقم 5 بتاريخ 6 ذي الحجة 1442 هـ.
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كما أعلنت الشركة عن صدور موافقة البنك المركزي السعودي في 18 ربيع الثاني 1443هـ )الموافق 23 نوفمبر 2021م( على االندماج 
المحتمل.

في 6 جماد االخرة الموافق )9 يناير 2022م(، صدر قرار في اجتماع الجمعية العامة غير العادي برفض شروط اتفاقية االندماج المبرمة 
بين الشركة وأمانة في 17 رمضان 1442 هـ الموافق 29 أبريل 2021م.

السياسات المحاسبية الهامة 5-4

إن السياسات المحاسبية الهامة التي تتبناها الشركة إلعداد هذه القوائم المالية تتوافق مع المعايير الدولية للتقارير المالية كما هو معتمد 
في المملكة العربية السعودية وتتفق مع تلك المستخدمة في إعداد القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م وللفترة 
المنتهية في 30 يونيو 2022م وتعديالت المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة ولجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية كما هو 
مذكور في المالحظة 3 )أ( التي لم يكن لها تأثير على المركز المالي أو األداء المالي للشركة. تم إعادة تصنيف / إعادة تبويب بعض أرقام 
المقارنة لتتوافق مع عرض الفترة الحالية. لم يكن لهذا أي تأثير على بيان التغيرات المكثف المؤقت في حقوق المساهمين للفترة. إضافة 
لذلك، قامت الشركة بمراجعة المصادر األساسية لالفتراضات والتقديرات غير المؤكدة، المفصح عنها في التقارير المالية للسنة الماضية، 
مقابل آثار جائحة كوفيد-19 )انظر إيضاح 2-6(. سوف تقوم االدارة بتقييم الحالة، وفرض تغييرات في الفترات المستقبلية في حال كان 

هناك حاجة لذلك. 

الجديدة  5-4-1 المالي  للتقرير  الدولية  المعايير  تفسيرات  لجنة  وتفاسير  المالية،  للتقارير  الدولية  المعايير 
وتعديالتها، المعتمدة من قبل الشركة

قامت الشركة بتبني المعايير الجديدة والتعديالت التالية للمعايير القائمة والتي تم إصدارها من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية: 

تعديالت على مراجع اإلطار المفاهيمي في المعايير الدولية للتقرير المالي وتحديث التعاريف ومعايير االعتراف للموجودات وااللتزامات 
وتوضيح بعض المفاهيم المهمة.

اإلطار المفاهيمي المراجع يحتوي على بعض المفاهيم الجديدة، والتعاريف المحدثة، ومعايير االعتراف للموجودات وااللتزامات، وتوضح 
بعض المفاهيم المهمة.

تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 3 - تعريف األعمال والذي أصبح ساري إبتداءا من 1 يناير 2022م 

التعديالت توضح انه لكي تعتبر كنشاط تجاري، مجموعة متكاملة من األنشطة والموجودات يجب ان تضم على أقل تقدير، مدخل وعملية 
موضوعية، حيث مجتمعين يؤثرون بشكل واضح على القدرة لخلق مخرج. باإلضافة إلى ذلك، التعديالت توضح ان النشاط التجاري يمكنه 

ان يتواجد حتى من دون ضم جميع المداخيل والعمليات الخالقة للمخارج.

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 1 ومعيار المحاسبة الدولي رقم 8 بشأن تعريف االهمية النسبية

التعديالت توفر تعريف جديد لألهمية النسبية، ويوضح أن األهمية النسبية تعتمد على طبيعية ومدى المعلومات، سواء كانت منفردة أو 
مضمومة مع معلومات أخرى، في سياق القوائم المالية.

تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 ومعيار المحاسبة الدولي رقم 39 والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 7 - تصحيح 
قياس سعر الفائدة

يتم حاليا مراجعة جوهرية وتصحيح ألكبر مقاييس أسعار الفائدة حول العالم. تخوض المعايير الدولية للمحاسبة في عملية من مرحلتين 
لتعديل االرشادات لتساعد في عملية التحويل من المعدالت المعروضة بين البنوك )ايبور(.

المعيار الدولي للتقرير المالي 16 - امتيازات عقود اإليجار المتعلقة بـ )كوفيد - 19( 

التعديالت توفر امتيازات لعقود اإليجار عن طريق تطبيق االرشاد الخاص بتعديل اإليجار في المعيار الدولي للتقرير المالي 16، التعديل 
الذي يهتم باالمتيازات المتعلقة بشكل مباشر بآثار جائحة كوفيد-19.

تبني التعديل المذكور أعاله ال يحتوي على أي آثار جوهرية على القوائم المالية لهذه السنة.
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المعايير الصادرة وغير النافذة 5-4-2
إن المعايير الصادرة وغير النافذة حتى تاريخ إصدار القوائم المالية مذكورة أدناه. إن القائمة أدناه هي تمثل المعايير والتفسيرات الصادرة، 

والتي تتوقع الشركة بشكل معقول أن تكون قابلة للتطبيق في تاريخ مستقبلي. تنوي الشركة اعتماد هذه المعايير عندما تصبح نافذة.

المعايير الصادرة وغير النافذة(: 19الجدول رقم )
تاريخ التنفيذالوصفالمعيار والتفسير والتعديالت

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 1، 
عرض القوائم المالية، بشأن تصنيف االلتزامات

توضح هذه التعديالت ضيقة النطاق لمعيار المحاسبة الدولي 1، »عرض القوائم 
المالية«، أن االلتزامات مصنفة على أنها متداولة أو غير متداولة، اعتماًدا على 

الحقوق الموجودة في نهاية فترة التقرير. ال يتأثر التصنيف بتوقعات المنشأة أو 
األحداث بعد تاريخ التقرير )على سبيل المثال، استالم تنازل أو خرق للتعهد(. 

يوضح التعديل أيًضا ما يعنيه معيار المحاسبة الدولي 1 عندما يشير إلى 
»تسوية« التزام.

مؤجل حتى الفترات 
المحاسبية التي ال تبدأ قبل 1 

يناير 2024م

تعديالت ضيقة النطاق على معيار المحاسبة 
الدولي رقم 1 وبيان ممارسة المعايير الدولية 

إلعداد التقارير المالية رقم 2 ومعيار المحاسبة 
الدولي رقم 8

تهدف التعديالت إلى تحسين إفصاحات السياسة المحاسبية ومساعدة 
مستخدمي القوائم المالية على التمييز بين التغييرات في التقديرات المحاسبية 

والتغيرات في السياسات المحاسبية.

الفترات السنوية التي تبدأ في 
أو بعد 1 يناير 2023م

تعديل معيار المحاسبة الدولي رقم 12 
-الضريبة المؤجلة المتعلقة باألصول 
وااللتزامات الناشئة عن معاملة واحدة

تتطلب هذه التعديالت من الشركات اثبات الضريبة المؤجلة على المعامالت 
التي، عند االثبات األولي، تؤدي إلى مبالغ متساوية من الفروقات المؤقتة 

الخاضعة للضريبة والخصم.

الفترات السنوية التي تبدأ في 
أو بعد 1 يناير 2023م

أنظر االيضاح أدناهعقود التأمين المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 17
أنظر االيضاح أدناهاألدوات المالية المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )١7( -عقود التأمين

نظرة عامة

صدر هذا المعيار في 18 مايو 2017م، ويحدد المعيار مبادئ االعتراف والقياس والعرض واالفصاح عن عقود التأمين، ويحل محل المعيار 
الدولي للتقرير المالي )4( »عقود التأمين«.

يطبق المعيار الجديد على عقود التأمين الصادرة وعلى جميع عقود إعادة التأمين وعقود االستثمار مع مزايا المشاركة االختيارية بشرط 
أن تقوم المنشأة أيضا باصدار عقود تأمين. يتطلب المعيار فصل العناصر التالية عن عقود التأمين:

المشتقات الضمنية، في حال تحقق بعض المعايير المحددة،. 1
عناصر اإلستثمار المميزة، و. 2
أي وعد لتحويل بضائع محددة أو خدمات ال تتعلق بالتأمين.. 3

يجب إحتساب هذه العناصر بشكل منفصل وفقا للمعايير ذات الصلة )المعيار الدولي للتقرير المالي )9( والمعيار الدولي للتقرير المالي 
.)15(

القياس

على النقيض من متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي )4(، والذي يسمح للمؤمن عليهم االستمرار في استخدام السياسات المحاسبية 
ألغراض القياس القائمة قبل شهر يناير 2015 م، يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي )17( نماذج القياس المختلفة التالية:

يستند نموذج القياس للسنة على »الفئات التأسيسية« التالية:

التدفقات النقدية الواجب تحقيقها، والتي تتكون من:أ. 

التقديرات المرجحة المحتملة للتدفقات النقدية المستقبلية، 	
التعديــل الــذي يعكــس القيمــة الوقتيــة للمــال )اي الخصــم( والمخاطــر الماليــة المرتبطــة بهــذه التدفقــات النقديــة  	

المســتقبلية، و
تعديل المخاطر المتعلقة بالمخاطر غير المالية. 	



4٥ من ١٢٥

جدول
المحتويات

هامش الخدمة التعاقدية: يمثل هامش الخدمة التعاقدية الربح غير المحقق لمجموعة عقود التأمين، ويتم إدراجه حالما ب. 
تقوم المنشأة بتقديم خدمات في المستقبل. ال يمكن أن يكون هامش الخدمات التعاقدية بالسالب في بداية العقد. يتم 
تسجيل أي عجز في التدفقات النقدية التي يجب استيفاؤها في بداية العقد ضمن قائمة الدخل. في نهاية كل فترة تقرير 

مالي الحق، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية لمجموعة عقود التأمين لتشمل كل من:

الخدمات  	 وهامش  المستقبلية  بالخدمات  المتعلقة  النقدية  التدفقات  استيفاء  من  يتكون  الذي  المتبقي  التغطية  التزام 
التعاقدية لمجموعة عقود التأمين في ذلك التاريخ.

التزام المطالبات المتكبدة الذي يتم قياسه كتدفقات نقدية محققة تتعلق بخدمات سابقة تم توزيعها على مجموعة عقود  	
التأمين في ذلك التاريخ، والتي تشمل على استيفاء التدفقات النقدية المتعلقة بالخدمات المستقبلية وهامش الخدمات 

التعاقدية لمجموعة عقود التأمين في ذلك التاريخ. 
يتم تعديل هامش الخدمة التعاقدية الحًقا بحسب التغيرات في التدفقات النقدية التي تتعلق بالخدمات المستقبلية لكن ال يمكن أن يكون 
بالسالب، وبالتالي يتم إدراج التغيرات في التدفقات النقدية التي تزيد عن هامش الخدمات التعاقدية المتبقي في الربح أو الخسارة. معدل 
الفائدة يتراكم أيضا في هامش الخدمة التعاقدية بمعدالت مغلقة منذ االعتراف األولي للعقد )معدالت الخصم تستخدم في البداية لتحدد 
القيمة الحالية للتدفقات المالية المتوقعة(. إضافة إلى ذلك، سيتم إدراج هامش الخدمة التعاقدية في الربح أو الخسارة بناء على وحدات 

التغطية التي تمثل كمية المنافع المقدمة والتغطية المتوقعة خالل الفترة المتبقية للمجموعة.

طريقة الرسوم المتغيرة هي طريقة إلزامية لقياس العقود بمزايا مشاركة مباشرة )يشار إليها أيضا بـ »عقود المشاركة المباشرة«(. يتم عمل 
هذا التقييم لمعرفة ما إذا كان العقد يحقق هذه المعايير في بداية العقد وال يتم إعادة تقييمها الحقا. بالنسبة لهذه العقود، يتم تعديل هامش 

الخدمات التعاقدية إضافة الى التعديل ضمن النموذج السنة لتشمل: 

التغيرات في حصة المنشأة من القيمة العادلة للبنود األساسية.. 1
التغيرات في تأثير القيمة الوقتية للمال والمخاطر المالية التي ال تتعلق بالبنود األساسية.. 2

إضافة إلى ذلك، يسمح بطريقة توزيع األقساط الُمبسطة من أجل قياس التزام التغطية المتبقي في حال كانت الطريقة تقدم قياسا ال 
يختلف بشكل جوهري عن النموذج السنة أو أن فترة التغطية لكل عقد في مجموعة عقود التأمين لمدة سنة واحدة أو أقل. وبهذه الطريقة 
يتم موائمة التزام التغطية المتبقي مع القسط المستلم عند االعتراف األولي ناقصا التدفقات النقدية المكتسبة من التأمين. يظل النموذج 
للسنة قابال للتطبيق من أجل قياس المطالبات المتكبدة. إال أنه ال يتوجب على المنشأة تعديل التدفقات النقدية المستقبلية للقيمة الزمنية 
للنقد وتأثير المخاطر المالية في حال أن التدفقات النقدية المتوقعة سيتم دفعها / استالمها خالل سنة واحدة أو اقل من تاريخ المطالبات 

التي يتم تكبدها.

تاريخ السريان

تنوي الشركة تطبيق المعيار في تاريخه الفعلي في 1 يناير 2023م. في مايو 2017م، نشر مجلس معايير المحاسبة الدولية النسخة النهائية 
من المعيار الدولي للتقارير المالية )17( عقود التأمين. في 17 مارس 2021م، قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية بشكل مبدئي تأجيل 
تاريخ سريان المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )17( لمدة عام واحد إلى فترات إعداد التقارير التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2023م. 
كما قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية بشكل مبدئي السماح لشركات التأمين المؤهلة لتأجيل المعيار الدولي للتقارير المالية )9( لسنة 
إضافية من التأجيل، مما يعني أنه يمكن تطبيقهما على كال المعيارين ألول مرة في فترات التقارير التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2023م. في 
يونيو 2021م، عدل مجلس معايير المحاسبة الدولية المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 17 عقود التأمين. تهدف التعديالت إلى 
مساعدة الشركات على تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 17 وتسهيل شرح أدائها المالي. يسري المعيار الدولي للتقارير 
المالية رقم 17 الذي يتضمن التعديالت من فترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2023م. يقوم البنك المركزي السعودي 
بإصدار تعليمات لمرحلة التصميم. يسمح بالتطبيق المبكر إذا تم تطبيق كاًل من المعيار الدولي للتقرير المالي 15- »االيرادات من العقود 

مع العمالء« والمعيار الدولي للتقرير المالي 9 - »االدوات المالية« وقد تم تطبيقه.

التحول 

يجب تطبيق المعيار بأثر رجعي، إال أنه في حال كان التطبيق بأثر رجعي لمجموعة من عقود التأمين غير مجد، يجب على المنشأة عندئذ 
اختيار طريقة التطبيق المعدلة بأثر رجعي أو طريقة القيمة العادلة. وقد قررت الشركة مبدئياً تطبيق المعيار بأثر رجعي، لكن هذا القرار 

ليس نهائًيا وهو قابل للتغيير.

العرض واالفصاح

تتوقع الشركة أن ينتج عن هذا المعيار الجديد تغيير في السياسات المحاسبية لعقود التأمين، مع تعديالت على العرض واإلفصاح.
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التأثير

تعمل الشركة حالًيا في مرحلة التطبيق والتشغيل التجريبي للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 17 والتي تتطلب تركيب األنظمة، 
وتطبيق خيارات التصميم والسياسة، لقد أكملت الشركة دورتان تجربيتين لمقارنة النتائج ما بين المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 4 

والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17، وسوف يتم استكمال الدورة الثالثة في 30 أكتوبر 2022م.

بالرغم من عدم االنتهاء من الدورات التجريبية لمقارنة النتائج، تم تلخيص نتائج التأثير االولية المتوقعة من تقييم الشركة لتطبيق المعيار 
الدولي للتقرير المالي رقم )17( -عقود التأمين الوارد أدناه. يجدر اإلشارة أنه مبدأًي ال يوجد تأثير جوهري على أرباح الشركة.

31 ديسمبر 2021مألف ريال سعودي

)57,989(الربح المحقق بحسب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ))4

3,115تأثير اطفاء مصاريف إضافية 

)1,043(تغير في تقييم المخاطر

869تغير في التزامات الخسائر المستقبلية

0الفرق في األقساط المكتسبة

)55,047(الربح المحقق بحسب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )17(

فيما يلي المجاالت الرئيسية مرحلة التطبيق والتشغيل التجريبي وحالة التقدم الذي أحرزته الشركة حتى اآلن:

المجاالت الرئيسية مرحلة التطبيق والتشغيل التجريبي وحالة التقدم الذي أحرزته الشركة حتى اآلن(: 20الجدول رقم )
ملخص األثراألمور الرئيسية 

الحوكمة وإطار الرقابة 

لدى الشركة إطار حوكمة شامل للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 والذي يتضمن تكوين لجنة توجيهية تتولى اإلشراف ومراقبة 
التقدم المحرز في التنفيذ والموافقة على القرارات وتوزيع األدوار والمسؤوليات إلى مختلف أصحاب المصلحة.  

تقوم الشركة حالًيا بتنفيذ إطار عمل الرقابة الذي سيتم اعتماده وفًقا للمعيار الدولي للتقارير المالية 17رقم والذي يتوفر فيه النظام 
لإلستخدام رسميا.

التأثير التشغيلي 

الشركة بصدد تنفيذ الحل البرمجي المحدد للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 وتقوم بتنفيذ تغييرات على المحاسبة والنمذجة 
االكتوارية والعمليات وادوات الرقابة والبيانات واألنظمة للتوافق مع متطلبات المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 17. وهذا 
يشمل تنفيذ المرحلة 3 قرارات التصميم، مخططات التصميم الوظيفي للحالة النهائية، عمليات االنتقال، سياسة البيانات الشاملة 

وقاموس البيانات.

التأثير الفني والمالي 

قامت الشركة بتوثيق أوراق السياسة الفنية، ووضع اللمسات األخيرة على قرارات السياسة والخيارات المطلوبة بموجب المعيار 
الدولي للتقارير المالية رقم 17. يتم اتخاذ قرارات وخيارات السياسة بعد إجراء التقييمات التفصيلية والمداوالت الالزمة بين مختلف 

أصحاب المصلحة وتتم الموافقة عليها من قبل اللجنة التوجيهية للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17.
تقوم الشركة حالًيا بتقييم التأثير المالي المتوقع لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17.

التشغيل التجريبي للمعيار 
للتقارير المالية رقم 17

للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 قامت الشركة بإجراء أول اختبار تجريبي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 في نوفمبر 
2021م. تضمن ذلك إعداد القوائم المالية للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 17 كما في 31 ديسمبر 2020م.

قامت الشركة بتحسين خطتها التنفيذية مع األخذ في االعتبار الدروس المستفادة من اإلختبار التجريبي األول. سيتم تنفيذ التشغيل 
التجريبي التالي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 في مايو 2022م.

اختبار المعيار الدولي 
للتقارير المالية رقم 17

تتضمن خطة تنفيذ الشركة عدًدا من مراحل االختبار: التشغيل المتوازي واختبار قبول المستخدم، باإلضافة إلى اإلختبارات 
التجريبية.
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المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )9( -األدوات المالية

تم نشر هذا المعيار في 24 يوليو 2014 ليحل محل معيار المحاسبة الدولي )39(. يعالج المعيار الجديد البنود التالية التي تتعلق بالقوائم 
المالية:

التصنيف والقياس 

يستخدم المعيار الدولي للتقارير المالية )9( منهًجا واحًدا لتحديد قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة، أو القيمة العادلة من خالل الدخل 
الشامل اآلخر، أو القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة في حال استيفاء اآلتي معا:

االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال الغرض منه هو االحتفاظ باألصل لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية، و 	
ينتج عن الشروط التعاقدية لألصل المالي تدفقات نقدية في تواريخ محددة والتي تعتبر فقط مدفوعات ألصل المبلغ وفائدة على  	

أصل المبلغ القائم.
يقاس األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ويتم تدوير المكاسب والخسائر المحققة من خالل الربح أو الخسارة 

عند البيع في حال تحقق الشرطين التاليين:

االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال الغرض منه تحصيل كل من التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية، و 	
الشروط التعاقدية للتدفقات النقدية هي مدفوعات ألصل المبلغ وتعتبر أيضا فائدة على أصل المبلغ القائم. 	

يتم قياس الموجودات المالية التي ال تحقق شروط هذه الفئات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. إضافة الى ذلك وعند االعتراف 
األولي؛ يمكن للمنشأة استخدام خيار تصنيف األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في حال أن القيام بذلك سيعمل على 
استبعاد أو تخفيض الفروقات المحاسبية بشكل جوهري. بالنسبة ألدوات حقوق الملكية التي ال يتم االحتفاظ بها بغرض المتاجرة، يمكن 
للمنشأة أيضا االختيار بشكل غير قابل لإللغاء عرض التغيرات الالحقة للقيمة العادلة لهذه األدوات ضمن الدخل الشامل اآلخر )بما في 

ذلك المكاسب والخسائر المحققة(، بينما يتم عرض توزيعات األرباح في الربح أو الخسارة.

إضافة الى ذلك، بالنسبة للمطلوبات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، يتم إدراج مبلغ التغير في القيمة العادلة 
لإللتزام المالي العائد إلى التغيرات في مخاطر اإلئتمان لذلك اإللتزام في الدخل الشامل اآلخر، إال إذا كان إدراج تأثيرات التغيرات في 

مخاطر اإلئتمان الخاصة باإللتزام في الدخل الشامل اآلخر قد يؤدي الى حالة عدم تطابق محاسبي في الربح أو الخسارة.

اإلنخفاض في القيمة

يعكس نموذج انخفاض القيمة وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي )9( الخسائر االئتمانية المتوقعة، كما لو تم استخدامها وفقا لمعيار 
المحاسبة الدولي )39( كخسائر ائتمان متكبدة. وفقا لمنهج المعيار الدولي للتقرير المالي )9(، ليس من الضروري حصول حدث ائتماني 
قبل ادراج خسائر االئتمان. بدال من ذلك، تقوم المنشأة باحتساب خسائر االئتمان المتوقعة والتغيرات في تلك الخسائر االئتمانية. يتم 

تحديث مبلغ خسائر االئتمان المتوقعة في تاريخ كل فترة تقرير مالي لتعكس التغيرات في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي.

تاريخ السريان

كان تاريخ نفاذ المعيار الدولي للتقارير المالية 9 هو 1 يناير 2018م. ومع ذلك، إن التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية )4( - 
»عقود التأمين«: تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية )9( - األدوات المالية مع المعيار الدولي للتقارير المالية )4( - عقود التأمين، 
المنشورة في 12 سبتمبر 2016م، تسمح للمنشآت التي تقوم بإصدار عقود التأمين ضمن نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية )4( للتخفيف 
من بعض آثار تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية )9( قبل أن يدخل المعيار الدولي للتقارير المالية الجديد )17( »عقود التأمين« الصادر 

عن مجلس معايير المحاسبة الدولي حيز التنفيذ. تقدم التعديالت خيارين بديلين وهما:

تطبيق إعفاء مؤقت من تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية )9( حتى ايهما اسبق:. 1

تاريخ سريان معيار التأمين الجديد؛ أوأ. 
فترات التقرير المالي السنوي التي تبدأ في 1 يناير 2023م أو بعد هذا التاريخ. يقترح مجلس معايير المحاسبة الدولي ب. 

تمديد االعفاء المؤقت لتاريخ سريان المعيار الدولي للتقارير المالية )17( والمعيار الدولي للتقارير المالية )9( في المعيار 
الدولي للتقارير المالية )4( إلى 1 يناير 2023م. هناك حاجة إلفصاحات إضافية تتعلق بالموجودات المالية خالل فترة 
التأجيل. إن هذا الخيار متاح فقط للمنشآت التي ترتبط أنشطتها بشكل دائم بالتأمين ولم تطبق المعيار الدولي للتقارير 

المالية )9( سابقا:
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تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية )9(، ولكن بالنسبة لموجودات مالية محددة، يتم استبعاد تأثيرات بعض حاالت عدم التطابق . 2
المحاسبية التي تظهر قبل تطبيق معيار عقود التأمين الجديد من الربح أو الخسارة. خالل الفترة األولية توجد حاجة إلفصاحات 

إضافية.

قامت الشركة بتنفيذ تقييم مفصل في بداية 1 يناير 2021م على: 

مقارنة القيمة الدفترية لمطلوبات الشركة الناشئة عن العقود ضمن نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية )4( )بما في ذلك عناصر . 1
الودائع أو المشتقات الضمنية التي ال ترتبط بعقود التأمين( مع مجموعة القيمة الدفترية لجميع مطلوباتها، و

)2( مقارنة مجموع مطلوبات القيمة الدفترية للشركة التي ترتبط بالتأمين مع مجموع القيمة الدفترية لجميع مطلوباتها. استنادا . 2
إلى هذه التقييمات استطاعت الشركة تحديد أنها مؤهلة لإلعفاء المؤقت. وبالتالي، قررت الشركة تأجيل تطبيق المعيار الدولي 
للتقارير المالية )9( حتى تاريخ دخول معيار عقود التأمين الجديد حيز التنفيذ. إن اإلفصاحات المطلوبة والتي تتعلق بالموجودات 

المالية خالل فترة التأجيل مدرجة ضمن القوائم المالية للشركة.

تقييم التأثير

كما في 31 ديسمبر 2021م، لدى الشركة اجمالي موجودات مالية )تتضمن أقساط تأمين مدينة / ذمم إعادة تأمين مستردة( وموجودات 
متعلقة بعقود التأمين بمبلغ 331,353 مليون ريال سعودي و130,824 مليون ريال سعودي على التوالي. تتكون الموجودات المالية المحتفظ 
بها حاليا بالتكلفة المطفأة من النقد وما في حكمه وبعض األرصدة المدينة األخرى وتبلغ 318,046 مليون ريال سعودي )2020م: 291,926 
مليون ريال سعودي(. ليس لدى الشركة أي موجودات المالية األخرى من االستثمارات المتاحة للبيع كما في 31 ديسمبر 2021م )2020م: 
الشيء(. تتوقع الشركة استخدام تصنيف هذه الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وفقا لنموذج العمل الخاص 
بالشركة فيما يتعلق بسندات الدين والطبيعة االستراتيجية الستثمارات حقوق الملكية. إال أن الشركة لم تقم بعد بإجراء تقييم مفصل لتحديد 
ما إذا كانت سندات الدين تستوفي اختبار دفعات من المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم كما هو مطلوب في المعيار الدولي 

للتقارير المالية )9(.

بالنسبة إلستثمارات في محافظ مصنفة كاستثمارات متاحة للبيع ستكون بالقيمة العادلة بقائمة الدخل تحت المعيار الدولي للتقرير المالي 
)9(. كما في 31 ديسمبر 2021م تبلغ قيمة سندات الدين بالقيمة العادلة ال شيء وذات األمر مع التغيرات في القيمة العادلة خالل السنة. 
بلغت الموجودات المالية األخرى بالقيمة العادلة مبلغ 1,668 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م مع تغير في القيمة العادلة 
خالل السنة بقيمة 0,237 مليون ريال سعودي. مخاطر االئتمان، التركيز على مخاطر االئتمان وجودتها لهذه الموجودات المالية المذكورة في 
إيضاح 31. الموجودات المالية للشركة هي ذات مستوى منخفض من مخاطر االئتمان كما في 31 ديسمبر 2021م و2020م. المذكور أعاله 
مبني على آثار ذات مستوى عالي لتحليل المعيار الدولي للتقرير المالي )9(. هذا التحليل المبدئي مبني على المعلومات المتوفرة حاليا، وهو 

عرضة للتغيير نتيجة تحليالت أكثر دقة أو في حال توفر معلومات إضافية في المستقبل. 

تتوقع الشركة بشكل عام بعد تطبيق بعض التأثيرات الناتجة من متطلبات االنخفاض حسب المعيار الدولي للتقرير المالي )9(. ومع هذا، ال 
يتوقع ان يكون هذا التأثير ذا أهمية كبيرة. في الوقت الحالي ال يمكن توفير توقع منطقي لتأثير تطبيق هذا المعيار حيث أن الشركة لم تقم 
بعمل تحليل دقيق. نحن في صدد عملية تقدير مخاطر عدم األداء لبعض اتفاقيات معيدي التأمين بناء على المعيار الدولي للتقرير المالي 

)9( فيما يتعلق بنموذج الخسائر اإلئتمانية المتوقعة بإستخدام الطريقة المبسطة.

ج. السياسات المحاسبية الهامة المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية موضحة أدناه: 5-4-3

عقود التأمين. 1
تقوم الشركة بإصدار عقود التأمين التي تنقل مخاطر التأمين. عقود التأمين هي تلك العقود حيث يقبل المؤمن مخاطر التأمين الهامة من 
حامل الوثيقة بالموافقة على تعويض حامل الوثيقة إذا كان هناك حدث مستقبلي غير محدد يؤثر سلًبا على حامل الوثيقة. كإرشادات عامة، 
تحدد الشركة مخاطر التأمين الهامة باعتبارها إمكانية دفع مبلغ معين عند وقوع حادث مؤمن يزيد عن 10% على األقل عن المبلغ المستحق 

إذا لم يحدث الحدث المؤمن.

تحقق اإليرادات. 2

االعتراف بالقسط

يتم تسجيل األقساط في قائمة الدخل على أساس طريقة القسط الثابت على مدى فترة تغطية بوليصة التأمين. يتم احتساب األقساط غير 
المكتسبة بطريقة القسط الثابت على مدى فترة تغطية بوليصة التأمين.

تمثل األقساط غير المكتسبة الجزء من أقساط التأمين المكتتبة الذي يتعلق بالسنة غير المنتهية من التغطية. إن التغير في مخصص 
األقساط غير المكتسبة يؤخذ إلى قائمة الدخل إعتمادا على أن اإليرادات يتم االعتراف بها على مدى فترة المخاطرة.
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إعادة التأمين 

تمثل التزامات إعادة التأمين األرصدة المستحقة لشركات التأمين. يتم تقدير المبالغ المستحقة بطريقة تتماشى مع عقد إعادة التأمين ذي 
الصلة. يتم تقديم األقساط والمطالبات على أساس إجمالي لكل من إعادة التأمين المفترضة والمسندة. يتم استبعاد موجودات أو مطلوبات 

إعادة التإمين عندما تنتهي الحقوق التعاقدية أو تنتهي صالحيتها أو عندما يتم نقل العقد إلى طرف آخر.

يتم احتساب عقود إعادة التأمين التي ال تنقل مخاطر تأمين جوهرية مباشرة من خالل قائمة المركز المالي. وتكون عبارة عن موجودات 
على شكل ودائع أو مطلوبات مالية يتم إثباتها بناًء على المقابل المدفوع أو المستلم ناقًصا أية أقساط أو رسوم محددة واضحة يتم االحتفاظ 
بها من قبل شركة إعادة التأمين. يتم احتساب إيرادات االستثمار على هذه العقود باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية عند استحقاقها.

إيراد االستثمار

يتم احتساب إيرادات االستثمار على أدوات الدين المصنفة ضمن االستثمارات المحتفظ بها حتى االستحقاق وودائع المرابحة على أساس 
الفائدة الفعلية.

ايراد توزيعات االرباح

يتم إثبات إيرادات توزيعات األرباح على أدوات حقوق الملكية المصنفة تحت بند القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل عند إثبات حق استالم 
المدفوعات.

المطالبات. 3
تتكون المطالبات من المبالغ المستحقة لحاملي وثائق التأمين وللطرف الثالث والمصروفات المتعلقة بتعويض الخسارة، والمبالغ المستردة 
األخرى. يمثل إجمالي المطالبات القائمة إجمالي التكلفة التقديرية للمطالبات المتكبدة، ولكن لم يتم تسويتها في تاريخ قائمة المركز المالي 
مع تكاليف معالجة المطالبات ذات الصلة، سواء تم اإلبالغ عنها من قبل المؤمن عليه أم ال. يتم إجراء مخصصات للمطالبات المبلغ عنها 
غير المدفوعة كما في تاريخ قائمة المركز المالي على أساس تقديرات الحالة الفردية. إضافة إلى ذلك، يتم تكوين مخصص يستند إلى حكم 
اإلدارة والخبرة السابقة للشركة في تكلفة تسوية المطالبات المتكبدة، ولكن لم يتم اإلبالغ عنها بما في ذلك تكاليف معالجة المطالبات ذات 
الصلة كما في تاريخ قائمة المركز المالي. تظهر المطالبات المستحقة على أساس إجمالي ويتم عرض الحصة ذات الصلة لمعيدي التأمين 
بشكل منفصل. عالوة على ذلك، ال تقوم الشركة باستبعاد التزاماتها عن المطالبات غير المدفوعة حيث يتوقع أن يتم دفع جميع المطالبات 

خالل سنة واحدة من تاريخ قائمة المركز المالي.

عقود إعادة التأمين. 4
يتم توزيع إعادة التأمين بين عقود إعادة التأمين التعاقدية واالختيارية ووقف الخسارة وفائض الخسارة. إن العقود التي تبرمها الشركة 
مع شركات إعادة التأمين التي بموجبها يتم تعويض الشركة عن الخسائر في واحد أو أكثر من العقود التي تصدرها الشركة والتي تلبي 
متطلبات تصنيف عقود التأمين تصنف كعقود إعادة تأمين محتفظ بها. يتم تصنيف العقود التي ال تفي بمتطلبات التصنيف هذه على أنها 
أصول مالية. إن عقود التأمين التي أبرمتها الشركة والتي بموجبها يكون صاحب العقد هو شركة تأمين أخرى )إعادة التأمين إلى الداخل( 
مدرجة في عقود التأمين. يتم تسجيل أصل أو التزام في قائمة المركز المالي يمثل المدفوعات المستحقة من معيدي التأمين، والخسائر 
القابلة لالسترداد من معيدي التأمين واألقساط المستحقة لمعيدي التأمين. يتم تقدير المبالغ المستحقة من إعادة التأمين بطريقة تتوافق 
مع التزام المطالبة المرتبط باألطراف المؤمن عليهم.يتم استبعاد موجودات أو مطلوبات إعادة التأمين عندما تنتهي الحقوق التعاقدية أو 
تنتهي صالحيتها أو عندما يتم نقل العقد إلى طرف آخر. يتم إجراء مراجعة إلنخفاض القيمة في تاريخ كل تقرير أو على نحو متكرر عندما 
ينشأ مؤشر على انخفاض القيمة خالل السنة المالية. يحدث انخفاض في القيمة عند وجود دليل موضوعي على أن الشركة قد ال تسترد 
المبالغ القائمة بموجب شروط العقد وعندما يمكن قياس األثر على المبالغ التي ستستلمها الشركة من شركة إعادة التأمين بصورة موثوقة. 
يتم تسجيل خسارة انخفاض في قائمة الدخل عند تكبدها. إن ترتيبات إعادة التأمين المسندة ال تعفي الشركة من التزاماتها تجاه حاملي 

وثائق التأمين.

تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة. 5
يتم تأجيل وإطفاء العموالت والتكاليف األخرى المتعلقة مباشرة بشراء عقود التأمين وتجديدها وفًقا لشروط عقود التأمين التي تتعلق بها، 
على غرار األقساط المكتسبة. يتم االعتراف بجميع تكاليف االستحواذ األخرى كمصروفات عند تكبدها. يتم تسجيل اإلطفاء في »تكاليف 
اقتناء وثيقة تأمين« في قائمة الدخل. يتم احتساب التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو النمط المتوقع الستهالك المنافع االقتصادية 
المستقبلية المتضمنة في الموجودات عن طريق تغيير فترة اإلطفاء ويتم التعامل معها كتغير في التقدير المحاسبي. يتم إجراء مراجعة 
إلنخفاض القيمة في تاريخ كل تقرير أو بشكل أكثر تكراراً عندما يظهر مؤشر على انخفاض القيمة. إذا لم يتم تحقيق االفتراضات المتعلقة 
بالربحة المستقبلية لهذه الوثائق، فإنه يمكن تسريع إطفاء هذه التكاليف وقد يتطلب ذلك أيضاً تحويل خسائر انخفاض في القيمة إضافية 

إلى قائمة الدخل. يتم أيًضا النظر في تكاليف اقتناء وثائق التأمين المؤجلة في اختبار كفاية المطلوبات في تاريخ كل تقرير.
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اختبار كفاية المطلوبات. 6
في تاريخ كل قائمة مركز مالي، يتم إجراء اختبارات كفاية المطلوبات للتأكد من كفاية المطلوبات المتعلقة بعقود التأمين بالصافي بعد 
إستبعاد تكاليف اقتناء وثائق التأمين المؤجلة ذات الصلة. عند إجراء هذه االختبارات، تستخدم اإلدارة أفضل التقديرات الحالية للتدفقات 
النقدية التعاقدية المستقبلية ومصروفات المعالجة والمصروفات اإلدارية. يتم تحميل أي عجز في القيمة الدفترية مباشرة على قائمة 

الدخل عن طريق تكوين مخصص للخسائر الناتجة عن اختبارات كفاية المسئولية وفًقا لذلك.

ذمم مدينة. 7
يتم إثبات األقساط المستحقة القبض على أساس أقساط التأمين اإلجمالية المستحقة القبض من عقود التأمين، ناقًصا مخصص ألي 
مبالغ غير قابلة للتحصيل. يتم إثبات أرصدة أقساط التأمين وإعادة التأمين عند استحقاقها ويتم قياسها عند االعتراف المبدئي بالقيمة 
العادلة للمقابل المستلم أو المستحق. يتم مراجعة القيمة الدفترية للمدينين لتحديد انخفاض القيمة وعندما تشير األحداث أو الظروف 
إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد، يتم تسجيل خسارة انخفاض القيمة في »المصروفات العمومية واإلدارية األخرى« في 
قائمة الدخل. يتم استبعاد األرصدة المدينة عندما ال تتحكم الشركة في الحقوق التعاقدية التي تكون الرصيد المذكور، وهو األمر الذي 
يكون عادة عند بيع الرصيد المستحق، أو عندما يتم تمرير جميع التدفقات النقدية المتعلقة بالرصيد إلى طرف ثالث مستقل. تعتبر الذمم 

المدينة المفصح عنها في إيضاح 7 و8 ضمن نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 4 »عقود التأمين«.

االستثمارات. 8

استثمارات متاحة للبيع 	
للمتاجرة أو محتفظ  يتم تصنيفها كمحتفظ بها  التي لم  المالية غير المشتقة  الموجودات  للبيع هي تلك  المتاحة  المالية  الموجودات  إن 
بها حتى تاريخ اإلستحقاق أو القروض والذمم المدينة، كما لم يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يتم تسجيل هذه 
على  اإلستحواذ  إلى  مباشرة  تنسب  التي  المعاملة  تكاليف  متضمنة  المدفوع  للمقابل  العادلة  القيمة  وهي  بالتكلفة،  مبدئًيا  اإلستثمارات 
اإلستثمار ويتم قياسها الحًقا بالقيمة العادلة. تدرج التغيرات التراكمية في القيمة العادلة لهذه االستثمارات في الدخل الشامل اآلخر في 
قائمة الدخل الشامل تحت بند »صافي التغير في القيمة العادلة -االستثمارات المتاحة للبيع«. تدرج األرباح أو الخسائر المحققة من بيع 
هذه االستثمارات في قائمة الدخل ذات الصلة تحت بند »الربح / )الخسارة( المحققة من االستثمارات المتاحة للبيع«. توزيعات األرباح 
والعموالت والربح/ الخسارة بالعملة األجنبية من االستثمارات المتاحة للبيع يتم إثباتها في قائمة الدخل أو قائمة الدخل الشامل -عمليات 
المساهمين كجزء من صافي دخل / خسارة االستثمار. يتم تعديل أي انخفاض جوهري أو طويل األمد في القيمة العادلة لإلستثمارات 
المتاحة للبيع ويتم اإلبالغ عنه في بيان الدخل الشامل ذو الصلة كمصروف انخفاض في القيمة. تستند القيم العادلة لالستثمارات المتاحة 
للبيع على األسعار المعلنة لألوراق المالية القابلة للتداول أو القيم العادلة المقدرة. يتم تقدير القيمة العادلة للبنود التي تحمل عمولة استناداً 
إلى التدفقات النقدية المخصومة باستخدام العمولة لبنود ذات شروط وسمات مخاطر مماثلة. بالنسبة لالستثمارات غير المسعرة، يتم 
تحديد القيمة العادلة بالرجوع إلى القيمة السوقية إلستثمار مماثل أو عندما ال يمكن الحصول على القيم العادلة من األسواق النشطة، يتم 
تحديدها باستخدام مجموعة متنوعة من أساليب التقييم. يتم أخذ مدخالت هذه النماذج من أسواق ملحوظة حيثما أمكن، ولكن عندما يكون 

ذلك غير ممكن، يلزم وجود درجة من األحكام لتحديد القيمة العادلة.

إعادة التصنيف 	
تقوم الشركة بتقييم ما إذا كانت القدرة والنية لبيع أصولها المالية المتاحة للبيع على المدى القريب ال تزال مناسبة. عندما تكون الشركة 
غير قادرة، في ظروف نادرة، على تداول هذه الموجودات المالية بسبب األسواق غير النشطة، يجوز للشركة أن تعيد تصنيف هذه الموجودات 
المالية إذا كانت اإلدارة لديها القدرة والنية على االحتفاظ بالموجودات في المستقبل المنظور أو حتى تاريخ االستحقاق. إن إعادة التصنيف 
إلى القروض والذمم المدينة مسموح بها عندما يستوفي األصل المالي تعريف القروض والذمم المدينة وتكون اإلدارة لديها النية والقدرة 
على االحتفاظ بهذه األصول في المستقبل المنظور أو حتى تاريخ االستحقاق. ال يُسمح بإعادة التصنيف إلى أصول مالية محتفظ بها حتى 
تاريخ اإلستحقاق إال عندما يكون لدى الشركة القدرة والنية على االحتفاظ باألصل المالي حتى االستحقاق. بالنسبة للموجودات المالية 
المعاد تصنيفها من الفئة المتاحة للبيع، فإن القيمة العادلة في تاريخ إعادة التصنيف تصبح التكلفة المطفأة الجديدة وأي أرباح أو خسائر 
سابقة على ذلك األصل تم إثباتها في حقوق الملكية يتم إطفاءها للربح أو الخسارة على العمر المتبقي لالستثمار باستخدام معدل الفائدة 
الفعلي. كما يتم إطفاء أي فرق بين التكلفة المطفأة الجديدة ومبلغ اإلستحقاق على مدى العمر المتبقي لألصل باستخدام معدل الفائدة 

الفعلي. إذا تم تحديد انخفاض قيمة األصل بعد ذلك، يتم إعادة تصنيف المبلغ المسجل في حقوق المساهمين الى قائمة الدخل.

اإلستثمارات المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 	
يتم تصنيف االستثمارات في هذه الفئة إذا كانت محتفظ بها للمتاجرة أو تم تعيينها من قبل اإلدارة كإستثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة 
من خالل قائمة الدخل عند اإلعتراف األولي. يتم شراء االستثمارات المصنفة كمتاجرة بشكل رئيسي لغرض البيع أو إعادة الشراء على 
المدى القصير ويتم تسجيلها في قائمة المركز المالي بالقيمة العادلة. يتم إثبات التغيرات في القيمة العادلة في صافي دخل/ خسارة 

المتاجرة.
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يمكن تخصيص االستثمار ليكون محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل من قبل اإلدارة، عند االعتراف المبدئي، إذا كانت مطابقة 
للمعايير المبينة في معيار المحاسبة الدولي رقم 39 باستثناء أدوات حقوق الملكية التي ال توجد لها أسعار مدرجة في سوق نشط والتي ال 

يمكن قياس قيمتها العادلة بصورة موثوق بها.

يتم تسجيل االستثمارات المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل في قائمة المركز المالي بالقيمة العادلة. يتم إدراج التغيرات 
في القيمة العادلة في قائمة الدخل للسنة التي تنشأ فيها. ال يتم إضافة تكاليف المعامالت، إن وجدت، إلى قياس القيمة العادلة عند 
االعتراف األولي باإلستثمارات المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل. تظهر إيرادات العموالت الخاصة وإيرادات التوزيعات 
على الموجودات المالية المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل كإيرادات للمتاجرة أو دخل من أدوات مالية محتفظ بها بالقيمة 

العادلة من خالل قائمة الدخل في قائمة الدخل.

اعادة التصنيف:

ال يتم إعادة تصنيف اإلستثمارات المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل بعد االعتراف األولي، باستثناء اإلستثمارات غير 
المشتقة، بخالف تلك التي تم تصنيفها كـمحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل عند اإلعتراف المبدئي، يمكن إعادة تصنيفها 
من القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل )على سبيل المثال، تجارياً( إذا لم تعد محتفظ بها لغرض بيعها أو إعادة شراؤها على المدى 

القريب، ويتم استيفاء الشروط التالية:

إذا كان األصل المالي قد استوفى تعريف القروض والذمم المدينة، إذا لم يكن مطلوًبا تصنيف األصل المالي كمحتفظ به أ. 
للمتاجرة عند االعتراف األولي، فيمكن إعادة تصنيفه إذا كان لدى الشركة النية والقدرة على االحتفاظ باألصول المالية 

في المستقبل المنظور أو حتى استحقاقها.
إذا لم تكون الموجودات المالية تحقق تعريف القروض والذمم المدينة، فيمكن إعادة تصنيفها من الفئة التجارية فقط في ب. 

»الظروف النادرة«.

محتفظ بها حتى االستحقاق 	
يتم تصنيف اإلستثمارات التي لها دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وتاريخ استحقاق ثابت وتكون الشركة لديها النية والقدرة على اإلحتفاظ بها 
حتى اإلستحقاق على أنها محتفظ بها لتاريخ اإلستحقاق. يتم إثبات اإلستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق مبدئًيا بالقيمة العادلة 
بما في ذلك تكاليف المعاملة المباشرة والتكميلية ويتم قياسها الحًقا بالتكلفة المطفأة، ناقًصا مخصص انخفاض القيمة. يتم احتساب 

التكلفة المطفأة من خالل األخذ في اإلعتبار أي خصم أو أقساط تأمين عند اإلقتناء باستخدام أساس العائد الفعلي. 

يتم إثبات أي مكسب أو خسارة في هذه االستثمارات في قائمة الدخل عند استبعاد االستثمار أو انخفاض قيمته.

إعادة التصنيف:

االستثمارات التي تصنف على أنها محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق ال يمكن بيعها أو إعادة تصنيفها عادة دون التأثير على قدرة الشركة 
على استخدام هذا التصنيف وال يمكن تصنيفها كبند محوط فيما يتعلق بمعدل العمولة أو مخاطر الدفع المسبق، مما يعكس طبيعة هذه 

االستثمارات على المدى األطول.

ومع ذلك، لن تؤثر المبيعات وعمليات إعادة التصنيف في أي من الحاالت التالية على قدرة الشركة على استخدام هذا التصنيف:

المبيعات أو عمليات إعادة التصنيف التي تكون قريبة من مرحلة االستحقاق بحيث ال يكون للتغييرات في سعر عمولة أ. 
السوق أي تأثير جوهري على القيمة العادلة.

المبيعات أو عمليات إعادة التصنيف بعد أن قامت الشركة بجمع مبلغ األصل بالكامل تقريًبا.ب. 
المبيعات أو عمليات إعادة التصنيف المنسوبة إلى أحداث معزولة غير متكررة خارج نطاق سيطرة الشركة التي لم يكن ج. 

من الممكن توقعها بشكل معقول.

إلغاء االعتراف باألدوات المالية. 9
يحدث استبعاد األدوات المالية عندما ال تسيطر الشركة على الحقوق التعاقدية التي تشتمل على األداة المالية، والتي عادة ما تكون الحالة 
عند بيع األداة، أو عند تمرير جميع التدفقات النقدية المنسوبة إلى األداة إلى طرف ثالث مستقل وتكون الشركة قد قامت بتحويل جميع 

مخاطر ومزايا الملكية إلى حد كبير.
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المقاصة. 10
يتم المقاصة بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية وإظهار صافي المبلغ في قائمة المركز المالي فقط عندما يكون هناك حق قانوني 
قابل للتنفيذ في الوقت الحالي لمقابلة المبالغ المعترف بها وهناك نية للتسوية على أساس صاٍف، أو لتحقيق األصول وتسوية المسؤولية 
في وقت واحد. ال يتم المقاصة بين الدخل والمصروف في قائمة الدخل الشامل ما لم يكن مطلوًبا أو مسموًحا به من قبل معيار محاسبي 

أو تفسير.

محاسبة تاريخ المتاجرة. 11
يتم إثبات / استبعاد جميع عمليات الشراء والبيع العادية للموجودات المالية في تاريخ المتاجرة )أي التاريخ الذي تلتزم فيه الشركة بشراء 
أو بيع الموجودات(. إن المشتريات أو المبيعات بالطرق المعتادة هي مشتريات أو مبيعات الموجودات المالية التي تتطلب تسوية الموجودات 

ضمن اإلطار الزمني المحدد عامة بموجب الئحة أو اتفاقية في السوق.

انخفاض قيمة الموجودات المالية. 12
تقوم الشركة في تاريخ كل تقرير بتقييم ما إذا كان هنالك دليل موضوعي على انخفاض قيمة أصل مالي أو مجموعة من الموجودات المالية. 
يوجد انخفاض في القيمة إذا وقعت واحدة أو أكثر من األحداث التي حدثت منذ اإلعتراف األولي باألصل )»حدث خسارة« متكبدة(، يكون 
له تأثير على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي أو مجموعة األصول المالية والتي يمكن تقديرها بدرجة عالية من الدقة.

دليل االنخفاض قد يشمل:

صعوبة مالية كبيرة للمصدر أو المدين؛ 	
خرق للعقد، مثل التخلف عن السداد أو التأخر في السداد؛ 	
يصبح من المحتمل أن المصدر أو المدين سيدخل في اإلفالس أو أي إعادة تنظيم مالي أخرى؛ 	
اختفاء سوق نشط لهذا األصل المالي بسبب الصعوبات المالية؛ أو 	
مالحظة بيانات تشير إلى وجود انخفاض قابل للقياس في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة من مجموعة من الموجودات  	

المالية منذ اإلعتراف المبدئي بهذه الموجودات، على الرغم من أنه ال يمكن تحديد النقص مع األصول المالية الفردية في الشركة، 
بما في ذلك:

التغييرات السلبية في حالة سداد المصدرين أو المدينين في الشركة؛ أوأ. 
الظروف االقتصادية الوطنية أو المحلية في بلد الجهات المصدرة التي ترتبط بالتخلف عن سداد الموجودات.ب. 

إذا كان هناك دليل موضوعي على وجود خسارة انخفاض في الموجودات المالية، يتم تحديد االنخفاض في القيمة على النحو التالي: 

بالنسبة للموجودات المدرجة بالقيمة العادلة، فإن انخفاض القيمة يمثل اإلنخفاض الكبير أو المطول في القيمة العادلة . 1
للموجودات المالية. 

بالنسبة للموجودات المدرجة بالتكلفة المطفأة، يستند اإلنخفاض في القيمة إلى التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة . 2
التي يتم خصمها بمعدل العمولة الفعلي األصلي.

بالنسبة للموجودات المالية المتاحة للبيع، تقوم الشركة في تاريخ كل تقرير مالي بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على أن استثماًرا 
أو مجموعة استثمارات قد انخفضت قيمتها.

في حالة أدوات الدين المصنفة كمتاحة للبيع، تقوم الشركة بشكل فردي بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض القيمة. 
قد تتضمن األدلة الموضوعية مؤشرات على أن المقترض يعاني من صعوبات مالية كبيرة أو تقصير أو تأخير في دخل عمولة خاصة أو 
مدفوعات أساسية، واحتمال دخوله في اإلفالس أو إعادة تنظيم مالي آخر وحيث تشير البيانات التي يمكن مالحظتها إلى وجود انخفاض 
ملموس عند تقدير التدفقات النقدية المستقبلية، مثل التغيرات في الظروف االقتصادية التي ترتبط مع التخلف عن السداد. ومع ذلك، فإن 
المبلغ المسجل لإلنخفاض في القيمة يمثل الخسارة المتراكمة التي تم قياسها بالفرق بين التكلفة المطفأة والقيمة العادلة الحالية، ناقًصا 
أي خسارة انخفاض في القيمة لتلك اإلستثمارات المعترف بها سابًقا في قائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل. إذا زادت القيمة العادلة ألداة 
الدين في فترة الحقة ويمكن أن ترتبط الزيادة بشكل موضوعي بحدوث حدث ائتماني بعد إثبات خسارة انخفاض القيمة في قائمة الدخل 

وقائمة الدخل الشامل، يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة من خالل قائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل. 

بالنسبة لإلستثمارات في حقوق الملكية المحتفظ بها كمتاحة للبيع، يمثل اإلنخفاض الكبير أو المطَوّل في القيمة العادلة ألقل من تكلفتها 
دلياًل موضوعياً على انخفاض القيمة. ال يمكن عكس خسارة انخفاض القيمة من خالل قائمة الدخل طالما استمر االعتراف باألصل، أي 
أنه يتم تسجيل أي زيادة في القيمة العادلة بعد انخفاض القيمة في الدخل الشامل اآلخر فقط. عند االستبعاد، يتم إدراج أي ربح أو خسارة 
متراكمة تم االعتراف بها سابقاً في الدخل الشامل اآلخر في قائمة الدخل تحت بند »الربح / )الخسارة( المحققة« من االستثمارات المتاحة 

للبيع.
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يتطلب إستخدام الحكم ما هو »هام« أو »مطول«. تعتبر فترة 12 شهر أو أطول فترة طويلة ويعتبر االنخفاض بنسبة 30% من التكلفة األصلية 
جوهرًيا وفًقا لسياسة الشركة. عند إجراء هذا الحكم، تقوم الشركة، من بين عوامل أخرى، بتقييم المدة أو المدى الذي تكون فيه القيمة 

العادلة لإلستثمار أقل من تكلفته.

عند تقييم ما إذا كان االستثمار في أداة الدين منخفض القيمة، تنظر الشركة في عوامل مثل تقييم السوق للجدارة االئتمانية كما هو موضح 
في عوائد السندات، وتقييم وكاالت التصنيف للجدارة االئتمانية، وقدرة الدولة على الوصول إلى أسواق رأس المال إلصدار الدين الجديد 
واحتمال إعادة هيكلة الديون، مما قد يؤدى إلى أن يعاني أصحاب الدين من خسائر من خالل اإلعفاء من الديون طوعا أو إلزامية. إن المبلغ 
المسجل لإلنخفاض في القيمة يمثل الخسارة المتراكمة التي تم قياسها بالفرق بين التكلفة المطفأة والقيمة العادلة الحالية، ناقًصا أي 

خسارة انخفاض في القيمة لتلك اإلستثمارات المعترف بها سابًقا في قائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل.

ممتلكات ومعدات. 13
يتم إثبات الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقًصا اإلستهالك المتراكم وأي خسائر انخفاض في القيمة. تدرج التكاليف الالحقة في القيمة 
اإلقتصادية  الفوائد  تتدفق  أن  المحتمل  يكون من  الحال، فقط عندما  يتم تسجيلها كأصل منفصل، حسب مقتضى  أو  الدفترية لألصل 
المستقبلية المرتبطة بالبند الى الشركة ويمكن قياس تكلفة البند بصورة موثوقة. يتم تحميل جميع اإلصالحات والصيانة األخرى على قائمة 
الدخل خالل السنة المالية التي يتم تكبدها فيها. ال يتم استهالك األرض. يتم استهالك تكلفة بنود الممتلكات والمعدات األخرى بإستخدام 

طريقة القسط الثابت لتوزيع التكلفة على األعمار اإلنتاجية المقدرة، على النحو التالي:

3 سنوات التحسينات على المباني المستأجرة 

4 سنوات حاسب آلي 

5 سنوات السيارات

4 - 10 سنوات األثاث والتجهيزات والمعدات المكتبية 

تتم مراجعة القيم المتبقية لألصول واألعمار اإلنتاجية في تاريخ كل تقرير ويتم تعديلها إذا كان ذلك مناسًبا. تتم مراجعة القيمة الدفترية 
لهذه الموجودات لتحديد انخفاض القيمة عندما يشير حدث أو تغيرات في الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد. في 
حالة وجود مثل هذا المؤشر وحيثما تزيد القيم الدفترية عن المبلغ القابل لالسترداد، يتم تخفيض األصول إلى قيمتها القابلة لالسترداد.

تتضمن األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ الممتلكات التي يتم تطويرها لالستخدام في المستقبل. عند اإلنتهاء من تطويرها، يتم تحويل 
االصل الرأسمالي تحت التنفيذ إلى الفئة المعنية ضمن الممتلكات والمعدات، ويتم استهالكه وفًقا لسياسة الشركة.

يتم تحديد أرباح وخسائر االستبعاد بمقارنة العائدات مع القيمة الدفترية وتدرج في »إيرادات أخرى، صافي« في قائمة الدخل.

ويجدر اإلشارة أنه ال يوجد تعديالت متوقعة لسياسات الممتلكات والمعدات.

حق استخدام االصول . 14
الشركة تطبق نموذج التكلفة، وتقيس حق استخدام األصول حسب التكلفة: 

ناقصا أي اطفاءات متراكمة وأي انخفاضات متراكمة. وأ. 
تعدل حسب أي إعادة قياس لعقود اإليجار لتعديل اإليجار.ب. 

بشكل عام، حق استخدام االصول يساوي عقود اإليجار. ولكن إذا كان هناك أي تكاليف زائدة كـتجهيز الموقع، إيداعات غير قابلة لإلسترداد، 
تكاليف تقديم، ومصروفات آخرى ذات عالقة بالعمليات، يجب أن تضاف لقيمة حق استخدام االصول.

تستهلك اصول حق االستخدام المعترف بها وفقا لطريقة القسط الثابت على مدى عمرها االنتاجي التقديري أو مدة عقد االيجار، اياهما 
اقصر. يجدر اإلشارة أنه ال يوجد تعديالت متوقعةلسياسات حق استخدام االصول.
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الموجودات غير الملموسة. 15
إنتاجي محدد وتدرج الحقاً  التاريخية. ويكون لها عمر  بالتكلفة  الملموسة المكتسبة بشكل منفصل )الفئة المذكورة(  تظهر األصول غير 
المحدود  اإلنتاجي  العمر  ذات  الملموسة  غير  األصول  بإطفاء  الشركة  تقوم  القيمة.  انخفاض  المتراكم وخسائر  اإلطفاء  ناقصاً  بالتكلفة 

باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى الفترات التالية:

4 سنوات البرامج

4 سنوات التراخيص

انخفاض قيمة الموجودات غير المالية. 16
الموجودات التي لها عمر إنتاجي غير محدد -على سبيل المثال، األرض -ال تخضع لالستهالك ويتم اختبارها سنوًيا لتحديد االنخفاض. يتم 
مراجعة الموجودات التي تخضع لإلستهالك لتحديد انخفاض القيمة عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى أن القيمة الدفترية 
قد ال تكون قابلة لالسترداد. يتم إثبات خسارة انخفاض القيمة بالمبلغ الذي تتجاوز به القيمة الدفترية لألصل المبلغ الذي يمكن استرداده. 
المبلغ القابل لالسترداد هو القيمة العادلة لألصل ناقًصا تكاليف البيع أو القيمة المستخدمة. لغرض تقييم اإلنخفاض في القيمة، يتم تجميع 

الموجودات عند أدنى مستوى تتواجد من خالله تدفقات نقدية محددة بشكل منفصل )وحدات توليد النقد(.

التزامات عقود اإليجار . 17
عند االعتراف المبدئى، تعتبر القيمة الحالية لعقد اإليجار قيمة جميع الدفعات المتبقية للمؤجر. اما بعد تاريخ البداية، تقيس الشركة 

عقود اإليجار من خالل:

زيادة القيمة الدفترية لتعكس معدل التمويل اإلضافي على عقد االيجار.أ. 
خفض القيمة الدفترية لتعكس القيمة المدفوعة و:ب. 
إعادة قياس القيمة الدفترية لتعكس أي مراجعة أو تعديل لعقد اإليجار.ج. 

عند التحويل، لعقود إيجار تم احتسابها مسبقا كـعقود تشغيل مع بقاء أقل من 12 شهر على العقد وعقود اإليجار ذات قيمة موجودات 
منخفضة، الشركة طبقت االستثناء االختياري، كي ال تعترف موجودات حق االستخدام ولكن تقوم بحسبة مصاريف عقد اإليجار بطريقة 

القسط الثابت للمتبقي من مدة العقد. 

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين. 18
تقييم  يتم  السعودية.  العربية  المملكة  السائدة في  العمل  قوانين  بناء على  لموظفيها  الخدمة  نهاية  بإحتساب خطة مكافأة  الشركة  تقوم 
المستحقات بالقيمة الحالية للدفعات المستقبلية المتوقعة فيما يتعلق بالخدمات التي يقدمها الموظفون حتى نهاية السنة المشمولة بالتقرير 
باستخدام طريقة وحدة اإلئتمان المتوقعة. يتم وضع مستويات األجور والرواتب المستقبلية المتوقعة في اإلعتبار، والخبرة السابقة فيما 
يخص مغادرة الموظفين وفترات الخدمة. يتم خصم المدفوعات المستقبلية المتوقعة باستخدام عائدات السوق في نهاية السنة المالية 
مع سندات الشراء ذات الجودة العالية بالشروط والعمالت التي تطابق، إلى أقصى حد ممكن، التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة. يتم 
دفع مكافآت نهاية الخدمة عند استحقاقها. يتم إثبات إعادة القياس )األرباح/ الخسائر االكتوارية( نتيجة للتعديالت القائمة على الخبرة 

والتغيرات في االفتراضات االكتوارية في قائمة الدخل الشامل.

الزكاة وضريبة الدخل. 19
تخضع الشركة للزكاة وضريبة الدخل وفًقا للوائح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. يتم احتساب الزكاة على حصة المساهمين السعوديين 
في حقوق الملكية أو صافي الدخل باستخدام األساس المحدد بموجب لوائح الزكاة. يتم احتساب ضرائب الدخل على حصة المساهمين 
األجانب من صافي الدخل المعدل للسنة. تستحق الزكاة وضريبة الدخل على أساس ربع سنوي. المبالغ اإلضافية المستحقة، إن وجدت. 

يتم تحديد القيمة عند االنتهاء من التقييم النهائي.

الضريبة المؤجلة. 20
إن التأثير المالي لتطبيق السياسة المحاسبية للضريبة المؤجلة ليس جوهرًيا في القوائم المالية، وبالتالي لم يتم تعديل مبالغ الفترة السابقة.

توزيع االرباح. 21
يتم اإلعتراف بتوزيعات األرباح على مساهمي الشركة كالتزام في القوائم المالية للشركة في السنة التي تتم فيها الموافقة على توزيعات 

األرباح من قبل مساهمي الشركة.
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النقد وما في حكمه. 22
يشتمل النقد وما في حكمه على النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك بما في ذلك ودائع المرابحة التي تستحق خالل مدة أقل من 

ثالثة أشهر من تاريخ االستحواذ.

قائمة التدفقات النقدية. 23
التشغيلية. يتم تصنيف  أنها تدفق نقدي من األنشطة  التي تصنف على  التأمين  الرئيسية للشركة هي من عمليات  النقدية  التدفقات  إن 

التدفقات النقدية الناتجة عن أنشطة االستثمار والتمويل وفًقا لذلك.

عمالت أجنبية. 24
يتم تسجيل المعامالت بالعمالت األجنبية بالريال السعودي بسعر الصرف السائد في تاريخ المعاملة. يتم تحويل الموجودات والمطلوبات 
النقدية بالعمالت األجنبية إلى الريال السعودي على أساس سعر الصرف السائد في تاريخ قائمة المركز المالي. تؤخذ جميع الفروقات 
إلى قائمة الدخل والدخل الشامل. يتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية بعملة أجنبية باستخدام سعر الصرف 
في تاريخ المعاملة المبدئية وال يتم إعادة قياسها الحًقا. تدرج أرباح أو خسائر صرف العمالت األجنبية  لإلستثمارات المتاحة للبيع في 
»إيرادات أخرى، صافي« في قائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل. وبما أن المعامالت بالعملة األجنبية للشركة هي بالدرجة األولى بالدوالر 

األمريكي، فإن مكاسب وخسائر العمالت األجنبية ليست جوهرية.

قطاعات التشغيل. 25
القطاع هو جزء مميز من الشركة يعمل في تقديم منتجات أو خدمات )قطاع أعمال(، والذي يخضع للمخاطر والعوائد التي تختلف عن 
تلك الموجودة في القطاعات األخرى. ألغراض اإلدارة، يتم تنظيم الشركة إلى قطاعات أعمال إعتماًدا على منتجاتها وخدماتها، وتتضمن 

القطاعات التالية التي يتم التقرير عنها:

التغطية الطبية للتأمين الصحي. 	
يتم التقرير عن قطاعات التشغيل بطريقة تتوافق مع التقارير الداخلية المقدمة إلى صانع القرار التشغيلي الرئيسي. تم تحديد كبير صانعي 
القرارات التشغيلية، وهو المسؤول عن تخصيص الموارد وتقييم أداء القطاعات التشغيلية، ليكون المدير التنفيذي الذي يتخذ القرارات 

االستراتيجية. لم تحدث معامالت بين القطاعات خالل السنة.

االحتياطي النظامي. 26
وفقاً لقانون شركات التأمين، تقوم الشركة بتخصيص 20% من صافي دخلها من عمليات المساهمين كل عام إلى االحتياطي القانوني حتى 

تقوم بتكوين احتياطي مساوي لرأس المال. االحتياطي غير قابل للتوزيع.

القيم العادلة. 27
تستند القيمة العادلة للموجودات المالية على األسعار المدرجة لألوراق المالية القابلة للتداول أو القيم العادلة المقدرة. يتم تقدير القيمة 

العادلة للبنود الحاملة للعمولة على أساس التدفقات النقدية المخصومة باستخدام العمولة لبنود ذات شروط وخصائص مخاطر مماثلة.

بالنسبة للموجودات المالية التي ال يوجد لها سوق نشط، يتم تحديد القيمة العادلة بالرجوع إلى القيمة السوقية ألصول مالية مشابهة أو 
عندما ال يمكن استنباط القيمة العادلة من السوق النشطة، يتم تحديدها باستخدام مجموعة متنوعة من طرق التقييم. يتم أخذ مدخالت 
هذه النماذج من السوق القابلة للمالحظة حيثما أمكن ذلك، ولكن عندما يكون ذلك غير ممكن، فهناك حاجة إلستخدام الحكم في تحديد 

القيم العادلة.

الدائنون والمستحقات الدائنة. 28
يتم إثبات المطلوبات للمبالغ المستحقة الدفع في المستقبل للبضائع أو الخدمات المستلمة سواء تمت إصدار فاتورة بها من قبل المورد 

أم ال.

المخصصات. 29
يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون على الشركة التزام )قانوني أو تجاري( نتيجة لحدث سابق، ومن المحتمل أن يحدث تدفق خارج 

للموارد والذي يتضمن منافع اقتصادية مطلوبة لتسوية االلتزام، ويمكن إجراء تقدير موثوق لمبلغ االلتزام.

مخصص المطالبات تحت التسوية. 30
يتم إستخدام الحكم من قبل اإلدارة في تقدير المبالغ المستحقة لحاملي وثائق التأمين واألطراف الثالثة الناشئة عن المطالبات المقدمة 
بموجب عقود التأمين. تستند هذه التقديرات بالضرورة على افتراضات حول عدة عوامل تتضمن درجات متفاوتة من الحكم وعدم التأكد، 
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وقد تختلف النتائج الفعلية عن تقديرات اإلدارة مما يؤدي إلى تغيرات مستقبلية في المطلوبات المقدرة. تقدر الشركة مطالباتها بناء على 
خبرتها في محفظة التأمين الخاصة بها. يتم تقدير المطالبات التي تتطلب قرارات محكمة أو تحكيم، إن وجدت، بشكل فردي.

تقوم اإلدارة بمراجعة مخصصاتها للمطالبات المتكبدة والمطالبات المتكبدة غيرالمبلغ عنها على أساس شهري. يتم إدراج أي فرق بين 
المخصصات في تاريخ قائمة المركز المالي والتسويات والمخصصات في السنة التالية في قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم لتلك 

السنة. كما يتم التحقق من مخصص المطالبات تحت التسوية وإعتمادة كما في 31 ديسمبر من قبل خبير اكتواري مستقل.

نتائج العمليات 5-5

قائمة الدخل 5-5-1

مؤشرات األداء الرئيسية

الستة أشهر  وفترة  المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م  المالية  للسنوات  الرئيسية  األداء  التالي مؤشرات  الجدول  يعرض 
المنتهية في 30 يونيو 2021م و2022م:

مؤشرات األداء الرئيسية للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة الستة أشهر المنتهية (: 21الجدول رقم )
في 30 يونيو 2021م و2022م

ألف ريال سعودي
السنة المالية 

2019م
)مدققة(

السنة المالية 
2020م

)مدققة(

السنة المالية 
2021م

)مدققة(

فترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 يونيو 

2021م
)مفحوصة(

فترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 يونيو 

2022م
)مفحوصة(

)90.5%()93.6%()91.6%()87.3%()121.0%(صافي معدل الخسارة

)6.2%()4.8%()4.3%()3.4%()4.5%(نسبة العمولة 

18.6%34.6%25.6%32.1%64.9%نسبة المصاريف

)78.1%()63.9%()70.3%()58.5%()60.7%(النسبة الموحدة

صافي نتائج االكتتاب كنسبة من اجمالي 
1.8%)13.2%()12.3%(9.7%)45.7%(االقساط المكتتبة

المصدر: معلومات اإلدارة.

قائمة الدخل

يبين الجدول التالي قائمة الدخل للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م وم2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 
يونيو 2021م و2022م:

قائمة الدخل للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو (: 22الجدول رقم )
2021م و2022م

ألف ريال سعودي

السنة 
المالية 
2019م

)مدققة(

السنة 
المالية 
2020م

)مدققة(

السنة 
المالية 
2021م

)مدققة(

التغير 
السنوي

2019م - 
2020م

التغير 
السنوي
2020م-
2021م

معدل النمو 
السنوي 
المركب

2019م - 
2021م

فترة الستة 
أشهر 

المنتهية 
في 30 يونيو 

2021م
)مفحوصة(

فترة الستة 
أشهر 

المنتهية 
في 30 يونيو 

2022م
)مفحوصة(

التغير لفترة 
نصف السنة 

المالية
2021م 
-2022م

اإليرادات

إجمالي أقساط 
5.1%19.191,87396,570%31.7%7.7%154,028165,874218,502التأمين المكتتبة

صافي أقساط التأمين 
5.1%19.191,87396,570%31.7%7.7%154,028165,874218,502المكتتبة

التغيرات في أقساط 
)216.0%(16,134)13,905()13.9%()589.8%()115.1%()41,223(8,416)55,582(التأمين غير المكتسبة
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ألف ريال سعودي

السنة 
المالية 
2019م

)مدققة(

السنة 
المالية 
2020م

)مدققة(

السنة 
المالية 
2021م

)مدققة(

التغير 
السنوي

2019م - 
2020م

التغير 
السنوي
2020م-
2021م

معدل النمو 
السنوي 
المركب

2019م - 
2021م

فترة الستة 
أشهر 

المنتهية 
في 30 يونيو 

2021م
)مفحوصة(

فترة الستة 
أشهر 

المنتهية 
في 30 يونيو 

2022م
)مفحوصة(

التغير لفترة 
نصف السنة 

المالية
2021م 
-2022م

صافي أقساط التأمين 
44.6%34.277,968112,704%1.7%77.0%98,446174,290177,279المكتسبة

44.6%34.277,968112,704%1.7%77.0%98,446174,290177,279إجمالي اإليرادات

تكاليف ومصاريف االكتتاب:

إجمالي المطالبات 
38.5%)105,422()76,115(4.3%8.8%0.0%)152,024()139,752()139,694(المدفوعة

حصة معيدي التأمين 
من المطالبات 

المدفوعة
ال ينطبق--0.0%ال ينطبق)%85.6(-6,933996

صافي المطالبات 
38.5%)105,422()76,115(7.0%9.6%4.5%)152,024()138,756()132,761(المدفوعة

التغيرات في 
المطالبات تحت 
التسوية، صافي

66.9%4,5637,617ال ينطبق)%59.5()%203.5()7,619()18,791(18,154

التغيرات في 
المطالبات المتكبدة 

وغير المبلغ عنها، 
صافي

)4,559(5,425)2,771()%219.0()%151.1()%22.0()1,464()4,231(%189.0

صافي المطالبات 
39.7%)102,036()73,016(16.7%6.8%27.7%)162,414()152,122()119,166(المتكبدة

احتياطي عجز أقساط 
)145.5%(3,782)8,308(13.5%)816.2%()118.0%()19,982(2,790)15,504(التأمين

)150.0%()4(8)73.2%()105.6%()227.7%()64(1,134)888(احتياطيات فنية أخرى

تكاليف اقتناء وثائق 
84.2%)6,965()3,781(30.7%28.5%32.9%)7,602()5,916()4,451(التأمين

مصروفات اكتتاب 
69.5%)5,399()3,186(62.1%170.4%)2.9%()8,963()3,315()3,413(أخرى

اجمالي تكاليف 
25.3%)110,622()88,283(17.8%26.4%9.8%)199,025()157,429()143,422(ومصاريف االكتتاب 

صافي )خسارة( / دخل 
)120.2%(2,082)10,315()30.5%()229.0%()137.5%()21,746(16,861)44,976(االكتتاب

)مصروفات( / ايرادات تشغيلية اخرى:

عكس / )مخصص( 
ديون مشكوك في 

تحصيلها
349.9%)3,689()820(ال ينطبق)%1548.1()%98.2(2,621)181()9,962(

مصروفات عمومية 
)34.0%()17,234()26,123()5.7%()14.1%(3.6%)47,948()55,817()53,882(وإدارية

ايراد عموالت عن 
2.9%1,8401,893)29.9%()25.4%()34.0%(6,6664,3993,280الودائع

ربح غير محقق من 
)30.3%(188131)39.8%(27.4%)71.6%(655186237االستثمارات

ربح محقق من 
ال ينطبق-0.05,431%4395.7%ال ينطبق1175,260-اإلستثمارات

ال ينطبق--ال ينطبقال ينطبقال ينطبق-108-إيراد توزيعات أرباح

إطفاء استثمارات 
محتفظ بها حتى تاريخ 

االستحقاق،صافي
ال ينطبق--147159213%8.2%34.0%20.4
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ألف ريال سعودي

السنة 
المالية 
2019م

)مدققة(

السنة 
المالية 
2020م

)مدققة(

السنة 
المالية 
2021م

)مدققة(

التغير 
السنوي

2019م - 
2020م

التغير 
السنوي
2020م-
2021م

معدل النمو 
السنوي 
المركب

2019م - 
2021م

فترة الستة 
أشهر 

المنتهية 
في 30 يونيو 

2021م
)مفحوصة(

فترة الستة 
أشهر 

المنتهية 
في 30 يونيو 

2022م
)مفحوصة(

التغير لفترة 
نصف السنة 

المالية
2021م 
-2022م

2691.1%0.01012,819%)95.7%(ال ينطبق2,25798-إيرادات أخرى

إجمالي المصروفات 
)17.0%()16,080()19,383()19.8%()25.7%()13.5%()36,239()48,772()56,376(التشغيلية األخرى

)52.9%()13,998()29,698()24.4%(81.7%)68.5%()57,985()31,911()101,352(صافي الخسارة للسنة

صافي الخسارة للسنة 
العائدة إلى المساهمين 

قبل الزكاة
)101,352()31,911()57,985()%68.5(%81.7)%24.4()29,698()13,998()%52.9(

مخصص / )عكس( 
الزكاة عن سنوات 

سابقة
ال ينطبق--0.0%)146.7%(ال ينطبق)2,475(5,298-

)66.7%()500()1,500()43.9%()16.0%()62.5%()1,512()1,800()4,800(مصروف الزكاة للسنة

)53.5%()14,498()31,198()23.6%(118.1%)73.2%()61,972()28,413()106,152(صافي الخسارة للسنة
المصدر: القوائم المالية الموّحدة المدققة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م والقوائم المالية الموحدة المفحوصة للفترة المنتهية كما في 30 يونيو 2021م 

و2022م.

تقدم الشركة خدمات التأمين الطبية للعديد من أفراد، منشآت متناهية الصغر، منشآت صغيرة، منشآت متوسطة ومنشآت كبيرة.

خالل الفترة قيد المراجعة، تكبدت الشركة خسائر صافية متراكمة. انخفضت الخسائر المتراكمة للشركة من 150.9 مليون ريال سعودي 
في السنة المالية 31 ديسمبر2019م الى 91.24 مليون ريال سعودي في السنة المالية 31 ديسمبر2021م وقد بلغت الخسائر المتراكمة 
كنسبة مئوية من رأس المال 60.83% في 31 ديسمبر 2021م. ارتفعت الخسائر المتراكمة للشركة الى 105.74 مليون ريال سعودي كما في 

30 يونيو 2022م وقد بلغت الخسائر المتراكمة كنسبة مئوية من رأس المال 70.5% في 30 يونيو 2022م.

انخفض صافي الخسارة للسنة من 106.2 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 62 مليون ريال سعودي خالل السنة المالية 
2021م. وثم انخفض صافي الخسائر من 31.2 مليون ريال سعودي في فترة الستة اشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م الى 14.5 مليون 

ريال سعودي في فترة الستة اشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م. 

ارتفع اجمالي االيرادات من 98.4 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م الى 174.3 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م، 
كما استمرت باالرتفاع لتصل الى 177.3 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م ويرجع ذلك أساسا إلى الزيادة الكبيرة في إجمالي 
األقساط المكتتبة من فئة المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر بمقدار 30.1 مليون ريال سعودي من السنة المالية 2019م الى السنة المالية 
2020م وبمقدار 58.2 مليون ريال سعودي من السنة المالية 2020م الى السنة المالية 2021م، هذه الزيادة تتماشى مع استراتيجية الشركة 
للتركيز على تنمية محفظتها للشركات الصغيرة والمتوسطة بدًءا من أواخر السنة المالية 2020م وكان هناك تأثير كامل لهذه االستراتيجية 

في السنة المالية 2021م.

ارتفع صافي االيرادات بنسبة 44.6% من 78 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م إلى 113 مليون ريال 
سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م، ويعزى ذلك إلى الزيادة في إجمالي األقساط المكتتبة من فئة المنشآت الصغيرة 

والمتناهية الصغر بمقدار 12.4 مليون ريال سعودي.

ارتفع اجمالي تكاليف ومصاريف االكتتاب من 143.4 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م الى 157.4 مليون ريال سعودي في السنة 
المالية 2020م كما استمرت باالرتفاع لتصل الى 199 مليون ريال في السنة المالية 2021م، ويعزى ذلك إلى ارتفاع في صافي المطالبات 
المتكبدة بقيمة 33 مليون ريال سعودي من السنة المالية 2019م الى السنة المالية 2020م، وبقيمة 10.3 من السنة المالية 2020م الى 

السنة المالية 2021م.

ارتفع اجمالي تكاليف ومصاريف االكتتاب بنسبة 25.3% من 88.3 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م 
المطالبات  إجمالي  ارتفاع في  إلى  ذلك  ويعزى  يونيو 2022م،  المنتهية في 30  الستة أشهر  فترة  ريال في  ريال سعودي  مليون  الى 111 
المدفوعة من 76.1 مليون ريال سعودي ريال في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م الى 105.4 مليون ريال سعودي ريال في 

فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م.
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ارتفعت مصروفات عمومية وإدارية من 53.9 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م الى 55.8 مليون ريال سعودي في السنة المالية 
2020م ويعزى ذلك إلى ارتفاع في مصاريف أتعاب قانونية ومهنية العائدة الى تكاليف مشروع اتفاقية االندماج المبرمة بين الشركة وشركة 
أمانة للتأمين التعاوني. ثم انخفضت مصروفات عمومية وإدارية الحقا لتصل الى 48 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م، ويعزى 
ذلك إلى تسريح 25 موظف مما ادى الى انخفاض تكاليف الموظفين بنسبة 15.1%، باالضافة الى انخفاض مصاريف االيجار بسبب اعتماد 

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 16 واالنتقال إلى مكتب رئيسي جديد.

استمرت مصروفات عمومية وإدارية باالنخفاض بنسبة 34% من 26.1 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م 
الى 17.2 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م، ويعزى ذلك إلى انعدام وجود اي أتعاب قانونية ومهنية 

في تلك الفترة واستمرار انخفاض تكاليف الموظفين.

صافي االيرادات 

صافي اإليرادات للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 (: 23الجدول رقم )
يونيو 2021م و2022م

ألف ريال سعودي

السنة 
المالية 
2019م

)مدققة(

السنة 
المالية 
2020م

)مدققة(

السنة 
المالية 
2021م

)مدققة(

التغير 
السنوي
2019م 
-2020م

التغير 
السنوي
2020م-
2021م

معدل النمو 
السنوي 
المركب
2019م 
-2021م

فترة الستة 
أشهر 

المنتهية 
في 30 يونيو 

2021م
)مفحوصة(

فترة الستة 
أشهر 

المنتهية 
في 30 يونيو 

2022م
)مفحوصة(

التغير لفترة 
نصف السنة 

المالية
2021م 
-2022م

إجمالي أقساط التأمين 
5.1%19.191,87396,570%31.7%7.7%154,028165,874218,502المكتتبة

5.1%19.191,87396,570%31.7%7.7%154,028165,874218,502صافي أقساط التأمين المكتتبة

التغيرات في أقساط التأمين 
)216.0%(16,134)13,905()13.9%()589.8%()115.1%()41,223(8,416)55,582(غير المكتسبة

صافي أقساط التأمين 
44.6%34.277,968112,704%1.7%77.0%98,446174,290177,279المكتسبة

44.6%34.277,968112,704%1.7%77.0%98,446174,290177,279إجمالي اإليرادات
المصدر: القوائم المالية الموّحدة المدققة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م والقوائم المالية الموحدة المفحوصة للفترة المنتهية كما في 30 يونيو 2022م.

إجمالي األقساط المكتتبة

التأمين الطبي فقط وجميع العمليات المتعلقة بهذا القطاع. ارتفعت أقساط  التأمين المكتتبة من اكتتاب أعمال  تتألف إجمالي أقساط 
التأمين المكتتبة بنسبة 7.7% من 154.0 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 165.9 مليون ريال سعودي في السنة المالية 
2020م مدفوعا بجهود اإلدارة إلعادة بناء األعمال بعد تعليق االكتتاب في األعمال الجديدة الذي فرضه البنك المركزي السعودي من مايو 
2018م الى يناير 2019م. حيث أن استراتيجية اإلدارة قد تحولت من التركيز على الشركات الكبيرة إلى التركيز على الشركات الصغيرة 
والمتوسطة اعتباًرا من الربع الرابع من عام 2020م، حيث تم تأمين 703 بوليصة تأمين جديدة تبلغ قيمتها اإلجمالية 12.1 مليون ريال 

سعودي في أواخر السنة المالية 2020م.

ارتفعت أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 31.7% من 165.9 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م لتصل الى 218.5 مليون ريال 
سعودي في السنة المالية 2021م، مدفوعاً بتأثير السنة الكاملة الكتتاب وثائق تأمين الشركات الصغيرة والمتوسطة الجديدة، حيث ارتفع 
عدد الوثائق المؤمنة إلى 10,281 وثيقة بإجمالي يبلغ 106.8 مليون ريال سعودي، باالضافة الى استراتيجية المبيعات الجديدة والمحّسنة، 

وفريق المبيعات الجديد عبر جميع القنوات وجهود اإلدارة.

استمرت أقساط التأمين المكتتبة باالرتفاع بنسبة 5.1% من 91.9 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م 
لتصل الى 96.6 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م، تماشياً مع استراتيجية اإلدارة لتنمية محفظة 

االكتتاب في محاولة لالستفادة من زيادة الحجم من أجل تحسين استيعاب/تغطية التكاليف الثابتة.
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إجمالي أقساط التأمین المكتتبة - أنواع العمالء

إجمالي أقساط التأمين المكتتبة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة الستة أشهر (: 24الجدول رقم )
المنتهية في 30 يونيو 2021م و2022م

ألف ريال سعودي

السنة 
المالية 
2019م

)مدققة(

السنة 
المالية 
2020م

)مدققة(

السنة 
المالية 
2021م

)مدققة(

التغير 
السنوي

2019م - 
2020م

التغير 
السنوي
2020م-
2021م

معدل 
النمو 

السنوي 
المركب

2019م - 
2021م

فترة الستة 
أشهر 

المنتهية 
في 30 يونيو 

2021م
)مفحوصة(

فترة الستة 
أشهر 

المنتهية 
في 30 يونيو 

2022م
)مفحوصة(

التغير لفترة 
نصف السنة 

المالية
2021م 
-2022م

)49.0%(152.93,6141,842%58.4%303.5%1,4235,7429,098أفراد 

)3.9%(253.29,8919,505%115.6%478.7%2,38113,77829,711منشآت متناهية الصغر

42.2%105.030,41243,231%111.9%98.3%19,08237,83480,189منشآت صغيرة

0.8%3.523,87824,067%27.3%)15.8%(47,41839,92250,840منشآت متوسطة

)25.6%(24,07817,925)23.8%()29.1%()18.1%(83,72468,59848,664منشآت كبيرة

إجمالي أقساط التأمين 
5.1%19.191,87396,570%31.7%7.7%154,028165,874218,502المكتتبة

المصدر: القوائم المالية الموّحدة المدققة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م والقوائم المالية الموحدة المفحوصة للفترة المنتهية كما في 30 يونيو 2021م 
و2022م ومعلومات اإلدارة. 

خالل السنوات الثالث الماضية، حولت الشركة تركيزها من منشآت كبيرة ومتوسطة إلى منشآت صغيرة ومتناهية الصغر وأفراد. حوالي 
85.0% من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة جاء من منشآت كبيرة ومتوسطة خالل السنة المالية 2019م، بينما انخفضت نفس النسبة 
المئوية للعمر خالل السنة المالية 2021م إلى 45.5% من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة. بينما ارتفعت نسبة منشآت صغيرة ومتناهية 

الصغر وأفراد من 15% من اجمالي االيرادات في السنة المالية 2019م إلى 54.5% خالل السنة المالية 2021م. 

و فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م سجلت منشآت كبيرة ومتوسطة 43.4% من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة، بينما سجلت 
إلى منشآت صغيرة ومتناهية الصغر وأفراد 56.5% من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة. 

ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة أفراد من1.4 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 5.7 مليون ريال سعودي في السنة 
المالية 2020م وتابع االرتفاع بنسبة 58.4% في السنة المالية 2021م إلى 9.1 مليون ريال سعودي. انخفض إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 
أفراد من 3.6 مليون ريال سعودي فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م الى 1.8 مليون ريال سعودي فترة الستة أشهر المنتهية 

في 30 يونيو 2022م. يرجع االرتفاع في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لألفراد الىى التركيز على هذا القطاع.

ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة منشآت متناهية الصغر ومنشآت صغيرة من21.5 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 
51.6 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م وتابع االرتفاع في السنة المالية 2021م إلى 110 مليون ريال سعودي ثم الى 52.7 مليون 
ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م من 39.8 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 
2021م. يرجع االرتفاع في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة منشآت متناهية الصغر ومنشآت صغيرة الىى التركيز على هذا القطاع بحسب 

استراتيجية اإلدارة لتنمية الشركة.

انخفض إجمالي أقساط التأمين المكتتبة منشآت متوسطة ومنشآت كبيرة من131.1 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 
108.5مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م وتابع االنخفاض في السنة المالية 2021م إلى 99.5 مليون ريال سعودي ثم الى 42.1 
مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م من 47.9 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 
يونيو 2021م. ان االنخفاض في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة منشآت متوسطة ومنشآت يتماشى مع سياسة الشركة الحالية في تحسين 

استيعاب التكاليف الثابتة.
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التغيرات في أقساط التأمین غیر المكتسبة 

يتم تسجيل األقساط في قائمة الدخل على أساس طريقة القسط الثابت على مدى فترة تغطية بوليصة التأمين. يتم احتساب األقساط غير 
المكتسبة بنفس الطريقة )طريقة القسط الثابت على مدى فترة تغطية بوليصة التأمين(.

تمثل األقساط غير المكتسبة الجزء من أقساط التأمين المكتتبة الذي يتعلق بالسنة غير المنتهية من التغطية. إن التغير في مخصص 
األقساط غير المكتسبة يؤخذ إلى قائمة الدخل إعتماداً على أن اإليرادات يتم االعتراف بها على مدى فترة المخاطرة.

ارتفعت أقساط التأمين غير المكتسبة بنسبة 115.1% من )55.6( مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م لتصل الى 8.4 مليون ريال 
سعودي في السنة المالية 2020م، مدفوعا بشكل كبير بموسمية األعمال. 

انخفضت أقساط التأمين غير المكتسبة بنسبة 590% من 8.4 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م لتصل الى )41.2( مليون ريال 
سعودي في السنة المالية 2021م، نظًرا للزيادة الهائلة في عام 2021م حيث وصل إلى 108 مليون ريال سعودي من 67 مليون ريال سعودي 

في عام2020م. والسبب الرئيسي هو الزيادة في أقساط التأمين المكتتبة وتم كتابة معظم هذه األقساط في نهاية العام.

ارتفعت أقساط التأمين غير المكتسبة بنسبة 216% من )13.9( مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م 
لتصل الى 16.1 مليون ريال سعودي في فترة الستة اشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م، نتيجة االنخفاض الكبير في النصف األول من عام 

2022م مقارنة بعام 2021م.

إجمالي المطالبات المدفوعة

أعداد  ان  إلى  ذلك  ويعزى  و2020م  2019م  المالية  السنة  ريال سعودي خالل  مليون   139.7 عند  المدفوعة  المطالبات  إجمالي  استقر 
المطالبات ومبالغها كانت منخفضة بشكل ملحوظ لبضعة أشهر في 2020م بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد-19( مع انخفاض 

ملحوظ في مطالبات المرضى الداخليين، أدى ذلك إلى انخفاض المطالبات وبالتالي حدوث تغيير ضئيل مقارنة بالسنة المالية 2019م.

ارتفع إجمالي المطالبات المدفوعة بنسبة 8.8% من 139.7 في السنة المالية 2020م لتصل الى 152.0 مليون ريال سعودي في السنة 
المالية 2021م ويعزى ذلك إلى تدفق المطالبات من المرضى الداخليين بعد رفع قيود جائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد-19( وتسديد 

الشركة للمطالبات تحت التسوية.

استمر إجمالي المطالبات المدفوعة باالرتفاع بنسبة 38.5% من 76.1 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 
المطالبات  تسديد  إلى  ذلك  ويعزى  يونيو 2022م  المنتهية في 30  أشهر  الستة  فترة  ريال سعودي في  مليون  الى 105.4  لتصل  2021م 

المدفوعة المتعلقة بالسنوات السابقة بينما لم يتم دفع أية مطالبات في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م.

حصة معیدي التأمین من المطالبات المدفوعة

يتم توزيع إعادة التأمين بين عقود إعادة التأمين التعهدية واالختيارية وعقود إعادة التأمين الزائدة عن الخسارة.

يشير قسط إعادة التأمين المسندة إلى جزء الخطر الذي تنقله الشركة إلى شركة تأمين أخرى. هذا المؤمن اآلخر غالبا ما يكون متخصصا 
في اعادة التأمين. تسمح هذه الممارسة للشركة بتقليل خسائرها المحتملة عندما يكونون مسؤولين عن تعويض حاملي وثائق التأمين عن 

مبالغ كبيرة من المال، عند وقوع حدث مؤمن عليه. 

إن عقود التأمين التي أبرمتها الشركة والتي بموجبها يكون صاحب العقد هو شركة تأمين أخرى )إعادة التأمين إلى الداخل( مدرجة في عقود 
التأمين. يتم تسجيل أصل أو التزام في قائمة المركز المالي يمثل المدفوعات المستحقة من معيدي التأمين، والخسائر القابلة لالسترداد 
من معيدي التأمين واألقساط المستحقة لمعيدي التأمين. يتم تقدير المبالغ المستحقة من إعادة التأمين بطريقة تتوافق مع التزام المطالبة 
المرتبط باألطراف المؤمن عليهم. يتم استبعاد موجودات أو مطلوبات إعادة التأمين عندما تنتهي الحقوق التعاقدية أو تنتهي صالحيتها أو 
عندما يتم نقل العقد إلى طرف آخر. يتم إجراء مراجعة إلنخفاض القيمة في تاريخ كل تقرير أو على نحو متكرر عندما ينشأ مؤشر على 
انخفاض القيمة خالل السنة المالية. يحدث انخفاض في القيمة عند وجود دليل موضوعي على أن الشركة قد ال تسترد المبالغ القائمة 
بموجب شروط العقد وعندما يمكن قياس األثر على المبالغ التي ستستلمها الشركة من شركة إعادة التأمين بصورة موثوقة. يتم تسجيل 
خسارة انخفاض في قائمة الدخل عند تكبدها. إن ترتيبات إعادة التأمين المسندة ال تعفي الشركة من التزاماتها تجاه حاملي وثائق التأمين.

انخفضت حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة بنسبة 85.6% من 6.9 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م لتصل الى 
996 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2020م، كما استمرت حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة باالنخفاض من 996 ألف ريال 
سعودي في السنة المالية 2020م لتصل الى الشيء في السنة المالية 2021م، يرجع االنخفاض إلى أنه في عام 2019م، كان لدى الشركة 
اتفاقية إعادة تأمين )مع RGA( ولكن لم يتم تجديد هذه االتفاقية أو توقيع غيرها في 2020م فصاعداً. بنظر الخبير االكتواري، لن تضيف 

أي اتفاقية إعادة تأمين جديدة أي قيمة للشركة نظًرا لمدة بوالص التأمين الطبية والحجم الحالي لمحفظة األعمال.
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التغيرات في المطالبات تحت التسوية، صافي

يتم استخدام الحكم من قبل اإلدارة في تقدير المبالغ المستحقة لحاملي وثائق التأمين واألطراف الثالثة المعنية بإدارة المطالبات عن 
المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمين. تستند هذه التقديرات بالضرورة على افتراضات حول عدة عوامل تتضمن درجات متفاوتة من 
الحكم وعدم التأكد، وقد تختلف النتائج الفعلية عن تقديرات اإلدارة مما يؤدي إلى تغيرات مستقبلية في المطلوبات المقدرة. تقدر الشركة 
مطالباتها بناء على خبرتها في محفظة التأمين الخاصة بها. يتم تقدير المطالبات التي تتطلب قرارات محكمة أو تحكيم، إن وجدت، بشكل 

فردي. كما يتم التحقق من مخصص المطالبات تحت التسوية وإعتماده كما في 31 ديسمبر من قبل خبير اكتواري مستقل.

انخفضت التغيرات في المطالبات تحت التسوية بنسبة 203.5% من 18.2 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م لتصل الى )18.8( 
مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م ويعزى ذلك إلى ارتفاع في المطالبات تحت التسوية نتيجة الزيادة في إجمالي أقساط التأمين 

المكتتبة واستقرار في المطالبات المدفوعة.

انخفضت التغيرات في المطالبات تحت التسوية بنسبة 59.5% من 18.8 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م لتصل الى 7.6 
مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م ويعزى ذلك إلى ارتفاع في المطالبات تحت التسوية نتيجة الزيادة في إجمالي أقساط التأمين 

المكتتبة والزيادة في المطالبات المدفوعة.

ارتفعت التغيرات في المطالبات تحت التسوية بنسبة 66.9% من 4.6 مليون ريال سعودي في فترة الستة اشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م 
لتصل الى 7.6 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م نتيجة انخفاض في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة.

التغیرات في المطالبات المتكبدة وغیر المبلغ عنھا، صافي

تقوم اإلدارة بمراجعة مخصصاتها للمطالبات المتكبدة والمطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها على أساس شهري. يتم إدراج أي فرق بين 
المخصصات في تاريخ قائمة المركز المالي والتسويات والمخصصات في السنة التالية في قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم لتلك 

السنة.

ارتفعت التغيرات في المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها بنسبة 219% من )4.6( مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م لتصل 
الى 5.4 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م وثم انخفضت التغيرات في المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها بنسبة 151% من 
5.4 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م لتصل الى )2.8( مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م، ثم ارتفعت التغيرات في 
المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها بنسبة 189% من 1.5 مليون ريال سعودي في الفترة المنتهية في 30 يونيو 2021م لتصل الى 4.2 

مليون ريال سعودي في الفترة المنتهية في 30 يونيو 2022م تماشيا مع التقديرات األكتوارية من قبل خبير الشركة األكتواري.

احتیاطي عجز أقساط التامین

للوفاء بالتكلفة المتوقعة للمطالبات المستقبلية، يجب انشاء احتياطي نقص في  عندما ال يكون احتياطي األقساط غير المكتسبة كافياً 
األقساط.

يعتمد تقدير احتياطي نقص األقساط على نسبة الخسارة المتوقعة للجزء غير المنتهي من مخاطر البوالص المكتتبة. للوصول إلى هذه 
التقديرات، ينظر الخبير اإلكتواري في المطالبات تحت التسوية واألقساط المتوقع تحقيقها في المستقبل.

ارتفع التغير في احتياطي عجز أقساط التامين بنسبة 118% من )15.5( مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م ليصل الى 2.8 مليون 
ريال سعودي في السنة المالية 2020م، نتيجة النخفاض التزامات حقوق التأمين العادية من 17.3 مليون ريال سعودي في السنة المالية 
2019م إلى 14.5 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م. يأتي هذا االنخفاض في رصيد دفتر الشروط العام بناًء على توصية الخبير 

االكتواري المعين، بعد دراسة حجم األقساط غير المكتسبة وتكاليف ونفقات المطالبات المتوقعة.

انخفض التغير في احتياطي عجز أقساط التامين بنسبة 816% من 2.8 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م ليصل الى )20( مليون 
ريال سعودي في السنة المالية 2021م، نتيجة للزيادة في التزامات حقوق التأمين العادية إلى 34.5 مليون ريال سعودي في السنة المالية 

2021م بناًء على التوصيات االكتوارية.

ارتفع احتياطي عجز أقساط التامين بنسبة 146% من )8.3( مليون ريال سعودي في الفترة المنتهية في 30 يونيو 2021م ليصل الى 3.8 
مليون ريال سعودي في الفترة المنتهية في 30 يونيو 2022م، تبعاً للتوصيات االكتوارية.



63 من ١٢٥
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احتیاطیات فنیة أخرى

التأمين المستحقة. يستند  الفنية األخرى احتياطيات مصروفات تعديل الخسائر غير المخصصة واحتياطيات إعادة  تمثل االحتياطيات 
احتياطي مصروفات تعديل الخسارة غير المخصصة إلى تقديرات المدفوعات المستقبلية والمستمدة من مصروفات إدارة المطالبات، بما 

في ذلك كشوف المرتبات وتخصيص المصروفات األخرى. 

التقرير  إلى  تستند  والتي  تقرير،  فترة  كل  كما في  والختامية  االفتتاحية  األرصدة  بين  بالفروق  اآلخر  الفني  االحتياطي  التغير في  يتعلق 
اإلكتواري.

تكالیف اقتناء وثائق التأمین

تكلفة الحصول على الوثيقة لها عالقة مباشرة بعالوة التأمين المكتتبة في العديد من المنتجات. تمثل بشكل أساسي المصاريف المتكبدة 
للحصول على بوالص التأمين، والتي تشمل العموالت المدفوعة لوسطاء المبيعات.

ارتفعت تكاليف اقتناء وثائق التأمين بنسبة 33% من 4.5 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م ليصل الى 5.9 مليون ريال سعودي في 
السنة المالية 2020م، والى 7.6 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م، بما يتماشى مع الزيادة في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 

حيث سعت الشركة إلى تنمية محفظتها على مدار الفترة التاريخية.

استمرت تكاليف اقتناء وثائق التأمين باالرتفاع بنسبة 84.2% من 3.8 مليون ريال سعودي في الفترة المنتهية في 30 يونيو 2021م لتصل 
الى 7 مليون ريال سعودي في الفترة المنتهية في 30 يونيو 2022م، مدفوعة بشكل أساسي بالزيادة المستمرة في اكتتاب الوثائق الجديدة 

باإلضافة إلى التركيز على المنشآت الصغيرة والمنشآت المتناهية الصغر واالفراد التي تتطلب عمولة أعلى.

مصروفات اكتتاب أخرى

تشمل مصاريف االكتتاب األخرى رسوم البنك المركزي السعودي، ورسوم مجلس الضمان الصحي، ورسوم الطرف الثالث المعني بإدارة 
المطالبات.

اسقرت مصروفات اكتتاب أخرى بقيمة حوالي 3.4 مليون ريال سعودي بين السنة المالية 2019م والسنة المالية 2020م وارتفعت بنسبة 
170% لتصل الى 9 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م ويعزى ذلك إلى رسوم الطرف الثالث المعني بادارة المطالبات الذي تم 

تعيينه في الربع الرابع من العام 2021م وتشكل رسومه 4% من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة. 

استمرت مصاريف االكتتاب األخرى باالرتفاع بنسبة 69.5% من 3.2 مليون ريال سعودي في الفترة المنتهية في 30 يونيو 2021م ليصل الى 
5.4 مليون ريال سعودي في الفترة المنتهية في 30 يونيو 2022م تماشياً مع ارتفاع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة.

عكس / )مخصص( دیون مشكوك في تحصیلھا

انخفض عكس / )مخصص( ديون مشكوك في تحصيلها بنسبة 98.2% من 10 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م ليصل الى 181 
ألف ريال سعودي في السنة المالية 2020م، يرجع االنخفاض في مخصص الديون إلى حقيقة أنه تم إحداث تغيير كبير في مجموعة الذمم 
المدينة في السنة المالية2020م مقارنة في السنة المالية 2019م، حيث ارتفع من 21.7 مليون ريال سعودي إلى 36.6 مليون ريال سعودي 
في 2019م و2020م على التوالي. ارتفع مبلغ المستحقات المستلمة في السنة المالية 2020م باالضافة الى االرتفاع في اقساط التأمين 
المدينة الناتج عن االرتفاع في اجمالي األقساط المكتتبة يعود الى األرصدة حتى ثالثة أشهر وتعتبر األرصدة حتى ثالثة أشهر غير متأخرة 

وغير معرضة لخسارة اإلنخفاض في القيمة.

ارتفع عكس / )مخصص( ديون مشكوك في تحصيلها بنسبة 1548.1% من )181( ألف ريال سعودي في السنة المالية 2020م ليصل الى 
2.6 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م. حتى السنة المالية 2020م، كانت اإلدارة تخصص 100% على الذمم المدينة التي تزيد 
أعمارها عن سنة واحدة. ولكن خالل السنة المالية 2021م قامت الشركة بذلك من أجل االمتثال إلرشادات »المادة 69 من الالئحة التنفيذية 

للبنك المركزي السعودي لشركات التأمين التعاوني وخفضت نسبة المخصصات إلى 75% نتيجة لعكس الديون المشكوك في تحصيلها.

استمر اجمالي تكاليف ومصاريف االكتتاب باالرتفاع بنسبة 350% من 820 ألف ريال سعودي في الفترة المنتهية في 30 يونيو 2021م ليصل 
الى 3.7 مليون ريال سعودي في الفترة المنتهية في 30 يونيو 2022م، ويعزى ذلك بسبب الزيادة في الذمم المدينة.
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مصروفات عمومية وادارية

مصروفات عمومية وادارية للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة الستة أشهر المنتهية (: 25الجدول رقم )
في 30 يونيو 2021م و2022م

ألف ريال سعودي

السنة 
المالية 
2019م

)مدققة(

السنة 
المالية 
2020م

)مدققة(

السنة 
المالية 
2021م

)مدققة(

التغير 
السنوي

2019م - 
2020م

التغير 
السنوي
2020م-
2021م

معدل 
النمو 

السنوي 
المركب

2019م - 
2021م

فترة الستة 
أشهر 

المنتهية 
في 30 يونيو 

2021م
)مفحوصة(

فترة الستة 
أشهر 

المنتهية 
في 30 يونيو 

2022م
)مفحوصة(

التغير لفترة 
نصف السنة 

المالية
2021م 
-2022م

عمليات التأمين:

)23.5%(15,05511,515)8.0%()15.1%()0.3%(35,31235,21329,885تكاليف الموظفين

)24.7%(6.6550414%5.8%7.4%9591,0301,090االستهالك

)21.9%(247192)22.0%(2.5%)40.7%(808479491إطفاء

)15.6%(0.0854721%98.3%ال ينطبق1,0412,064-إطفاء حق استخدام أصول

)100.0%(-125)75.9%()90.3%()40.5%(4,6452,764269مصروفات اإليجار

)11.6%(15.71,4721,301%)11.4%(51.2%2,2063,3362,955أتعاب قانونية ومهنية

)81.1%(872165)10.6%()14.6%()6.5%(2,9252,7362,336تكاليف صيانة وإصالح 

)100.0%(-2)82.2%()98.2%(74.7%951663مصروفات تسويق

)51.1%(18.13,8471,882%)16.4%(66.9%3,2545,4304,540مصروفات أخرى 

)29.7%(23,02316,190)6.8%()16.4%(4.0%50,20452,19543,633إجمالي عمليات التأمين

عمليات المساهمين:

)100.0%(-98.31,699%19.4%229.4%4631,5251,821أتعاب قانونية ومهنية

)10.5%(155139)2.3%()5.2%(0.6%328330313مصروفات متعلقة باالستثمار

)21.8%(308241)40.8%(12.1%)68.8%(1,083338379اشتراكات

)28.9%(13.3928660%29.6%)0.9%(1,3921,3801,788أتعاب لجان

)50.0%(105)81.6%()71.4%()88.1%(4124914أخرى

)66.3%(8.33,1001,045%19.1%)1.5%(3,6783,6224,315إجمالي عمليات المساهمين

)34.0%(26,12317,235)5.7%()14.1%(3.6%53,88255,81747,948اإلجمالي
المصدر: القوائم المالية الموّحدة المدققة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م والقوائم المالية الموحدة المفحوصة للفترة المنتهية كما في 30 يونيو 2022م.

تشمل مصروفات عمومية وادارية بشكل أساسي تكاليف الموظفين وااليجار واالستهالك واالطفاء وإطفاء حق استخدام أصول وتكاليف 
صيانة وإصالح ومصروفات متعلقة باالستثمار واشتراكات وأتعاب لجان ومصروفات اخرى.

ارتفعت المصاريف العمومية واإلدارية بنسبة 3.6% من 53.9 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م لتصل الى 55.8 مليون ريال 
سعودي في السنة المالية 2020م، نتيجة لزيادة الرسوم القانونية والمهنية من 2.2 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م الى 3.3 

مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م المتعلقة بأتعاب االستشاريين لمشروع االندماج مع شركة أمانة للتأمين التعاوني.

انخفضت المصاريف العمومية واإلدارية بنسبة 14.1% من 55.8 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م لتصل الى 47.9 مليون ريال 
سعودي في السنة المالية 2021م، ويعود ذلك أساًسا إلى انخفاض مصروفات اإليجار من 2.8 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م 
إلى 269 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2021م فيما يتعلق بـ )1( اعتماد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 16 و)2( االنتقال 
إلى مكتب جديد بإيجار أقل حيث ال تتحمل الشركة التكاليف اإلضافية مثل إدارة المصاعد والمولدات والمرافق األخرى على عكس مبنى 

المكاتب السابق )3( باإلضافة الى انخفاض الرسوم القانونية والمهنية نتيجة لجهود الشركة بالتفاوض والبحث عن خيارات أقل تكلفة.

استمرت المصاريف العمومية واإلدارية باالنخفاض بنسبة 34% من 26.1 مليون ريال سعودي في الفترة المنتهية في 30 يونيو 2021م ليصل 
الى 17.2 مليون ريال سعودي في الفترة المنتهية في 30 يونيو 2022م، ويعود ذلك نتيجة )1( إلغاء مشروع االندماج الجديد وانخفاض 
تكاليف الموظفين وفًقا لذلك، )2( عدم وجود مصاريف لألتعاب القانونية والمهنية خالل النصف األول من عام 2022م نتيجة لجهود اإلدارة 

المستمرة للسيطرة على الرسوم والخدمات المهنية.
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ایراد عموالت عن الودائع

تتعلق باألرباح المكتسبة من الودائع قصيرة األجل وطويلة األجل.

انخفض ايراد العموالت عن الودائع بنسبة 34% من 6.7 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م ليصل الى 4.4 مليون ريال سعودي 
في السنة المالية 2020م مما يتماشى مع انخفاض ودائع مرابحة قصيرة األجل.

استمر ايراد العموالت عن الودائع باالنخفاض بنسبة 25.4% من 4.4 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م ليصل الى 3.3 مليون 
ريال سعودي في السنة المالية 2021م ويعزى ذلك إلى انخفاض ملحوظ في نسبة العمولة.

ارتفع ايراد العموالت عن الودائع بنسبة 2.9% من 1.8 مليون ريال سعودي في الفترة المنتهية في 30 يونيو 2021م ليصل الى 1.9 مليون 
ريال سعودي في الفترة المنتهية في 30 يونيو 2022م.

ربح محقق من اإلستثمارات

ارتفع الربح المحقق من االستثمارات من الشيء في السنة المالية 2019م ليصل الى 117 الف ريال سعودي في السنة المالية 2020م، كما 
ارتفع الحقا الربح المحقق من االستثمارات بنسبة 4396% ليصل الى 5.3 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م ويعزى ذلك إلى 

مكاسب محققة من بيع استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق.

انخفض الربح المحقق من االستثمارات من 5.4 مليون ريال سعودي في الفترة المنتهية في 30 يونيو 2021م ليصل الى الشيء في الفترة 
المنتهية في 30 يونيو 2022م.

إطفاء استثمارات محتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق،صافي

يتم تصنيف اإلستثمارات التي لها دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وتاريخ استحقاق ثابت وتكون الشركة لديها النية والقدرة على اإلحتفاظ بها 
حتى اإلستحقاق على أنها محتفظ بها لتاريخ اإلستحقاق. يتم إثبات اإلستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق مبدئًيا بالقيمة العادلة 
بما في ذلك تكاليف المعاملة المباشرة والتكميلية ويتم قياسها الحًقا بالتكلفة المطفأة، ناقًصا مخصص انخفاض القيمة. يتم احتساب 
التكلفة المطفأة من خالل األخذ في اإلعتبار أي خصم أو أقساط تأمين عند اإلقتناء باستخدام أساس العائد الفعلي. يتم إثبات أي مكسب 

أو خسارة في هذه االستثمارات في قائمة الدخل عند استبعاد االستثمار أو انخفاض قيمته.

ارتفع إطفاء استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق بنسبة 8.2% من 147 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2019م ليصل الى 159 
ألف ريال سعودي في السنة المالية 2020م، استمر باالرتفاع بنسبة 34% من 159 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2020م ليصل الى 213 

ألف ريال سعودي في السنة المالية 2021م ويعود هذا الى تصفية الصكوك المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق. 

إیرادات أخرى

يشمل ذلك خصومات المزود، دخل منافذ، حصة مجمع الحج والعمرة، إلخ.

المالية 2020م، مدفوعة  السنة  الى 2.3 مليون ريال سعودي في  المالية 2019م لتصل  السنة  ارتفعت االيرادات األخرى من الشيء في 
باالرتفاع بدخل الحج والعمرة ثم عاودت االنخفاض الحقا بنسبة 96% من 2.3 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م لتصل الى 98 

ألف ريال سعودي في السنة المالية 2021م.

ارتفعت االيرادات األخرى بنسبة 2691% من 101 أالف ريال سعودي في الفترة المنتهية في 30 يونيو 2021م لتصل الى 2.8 مليون ريال 
سعودي في الفترة المنتهية في 30 يونيو 2022م، ويعود ذلك الى االرتفاع في اجمالي االقساط المكتتبة.

مخصص / )عكس( الزكاة عن سنوات سابقة

ارتفع مخصص / )عكس( الزكاة عن سنوات سابقة من الشيء في السنة المالية 2019م لتصل الى 5.3 مليون ريال سعودي في السنة المالية 
2020م ويعزى ذلك إلى اإلفراج عن المخصصات المتعلقة بالسنوات السابقة التي حدثت فيها زيادة في المخصصات.

انخفض مخصص / )عكس( الزكاة عن سنوات سابقة بنسبة 147% من 5.3 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م لتصل الى )2.5( 
مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م.
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مصروف الزكاة للسنة

تخضع الشركة للزكاة وضريبة الدخل وفًقا للوائح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. يتم احتساب الزكاة على حصة المساهمين السعوديين 
في حقوق الملكية أو صافي الدخل باستخدام األساس المحدد بموجب لوائح الزكاة. يتم احتساب ضرائب الدخل على حصة المساهمين 
األجانب من صافي الدخل المعدل للسنة. تستحق الزكاة وضريبة الدخل على أساس ربع سنوي. المبالغ اإلضافية المستحقة، إن وجدت. 

يتم تحديد القيمة عند االنتهاء من التقييم النهائي.

قدمت الشركة االقرارات الزكوية للسنين حتى السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م وتم إنهاء وسداد الربوطات الزكوية حتى عام 2014م.

قامت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )»الهيئة«( بإصدار ربط للسنوات من 2015م إلى 2018م وطالبت فيه بمبلغ زكاة إضافي بمبلغ 9.49 
مليون ريال سعودي. قدمت الشركة اعتراضها على تقييم الهئية وتنتظر الشركة مراجعة الهيئة للتقييم. ال تزال اإلقرارات الزكوية والضريبة 

من عام 2019م إلى عام 2021م تحت المراجعة من قبل الهيئة. 

إلى فهم الشركة ألنظمة الزكاة المعمول بها في المملكة العربية السعودية. تخضع انظمة الزكاة إلى  تم احتساب الوعاء الزكوي استناداً 
تفسيرات مختلفة والربوط التي ستصدرها الهيئة قد تختلف عن االقرارات الزكوية المقدمة من قبل الشركة. وتطبق الزكاة على 81% من 

المساهمين بينما تطبق ضريبة الدخل على 19% من المساهمين.

انخفض مصروف الزكاة للسنة بنسبة 62.5% من 4.8 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م الى 1.8 مليون ريال سعودي في السنة 
المالية 2020م، استمر مصروف الزكاة للسنة باالنخفاض ليصل الى 1.5 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م. تكبدت الشركة 

خسارة خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، وفي السنوات السابقة لم يتم تكوين مخصص لضريبة الدخل في القوائم المالية.

انخفض مصروف الزكاة للسنة بنسبة 67% من 1.5 مليون ريال سعودي في الفترة المنتهية في 30 يونيو 2021م لتصل الى500 ألف ريال 
سعودي في الفترة المنتهية في 30 يونيو 2022م نتيجة النخفاض االساس الزكوي خالل نفس الفترة.

قائمة المركز المالي 5-5-2

مؤشرات األداء الرئيسية

مؤشرات األداء الرئيسية للمركز المالي كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 (: 26الجدول رقم )
يونيو 2022م

31 ديسمبر 2019مألف ريال سعودي
)مدققة(

31 ديسمبر 2020م
)مدققة(

31 ديسمبر 2021م
)مدققة(

30 يونيو 2022م
)مفحوصة(

95.9%49.8%40.7%49.3%أقساط تأمين غير مكتسبة / إجمالي األقساط المكتتبة

حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية /
0.0%0.0%0.3%4.8%مطالبات تحت التسوية 

70.5%60.8%19.5%50.3%خسائر متراكمة كنسبة مئوية من رأس المال
المصدر: معلومات اإلدارة



67 من ١٢٥

جدول
المحتويات

قائمة المركز المالي

قائمة المركز المالي للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في (: 27الجدول رقم )
30 يونيو 2022م

ألف ريال سعودي
31 ديسمبر 

2019م
)مدققة(

31 ديسمبر 
2020م

)مدققة(

31 ديسمبر 
2021م

)مدققة(

معدل النمو 
السنوي المركب
2019م - 2021م

30 يونيو 
2022م

)مفحوصة(

التغير لفترة 
نصف السنة 

المالية
2021م -2022م

الموجودات:
)10.1%(43.4143,062%77,375115,226159,152النقد وما في حكمه 

)14.0%(1.266,969%76,03640,06877,908ودائع مرابحة قصيرة األجل 
)9.1%(14.253,192%44,85949,11658,486أقساط تأمين مدينة، صافي 

ال ينطبق-0.0%-2,995191ذمم معيدي تأمين مدينة
ال ينطبق-0.0%-1,034119حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية

حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة وغير مبلغ 
ال ينطبق-0.0%--94عنها

11.7%13,006)11.8%(14,9756,78011,639مصروفات مدفوعة مقدما وموجودات اخرى
)14.3%(55.95,935%2,8513,2306,926تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة

)32.1%(1,133)84.9%(72,95068,3761,668استثمارات
7.3%1,634)20.2%(2,3922,1731,523ممتلكات ومعدات، صافي

)21.5%(706)9.8%(1,1061,082899موجودات غير ملموسة، صافي
121.8%0.01,506%2,743679-حق استخدام األصول، صافي

0.0%22,500)29.3%(45,00022,50022,500وديعة نظامية
2.3%14.14,648%3,4924,3774,545إيراد عمولة مستحقة على وديعة نظامية

)9.1%(0.1314,291%345,159315,981345,925إجمالي الموجودات  

المطلوبات:
12.4%22.360,955%36,23236,02554,209مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

)14.8%(19.792,593%75,92067,504108,727أقساط تأمين غير مكتسبة

)16.3%(47.839,189%21,43139,30746,806مطالبات تحت التسوية 

26.9%19,977)7.7%(18,49312,97415,745مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها 

)11.0%(41.130,745%17,33514,54534,527احتياطي عجز أقساط التامين

1.3%396)48.2%(1,460326391احتياطيات فنية أخرى 
)1.6%(5,697)1.2%(5,9344,9705,787مخصص مكافأة نهاية الخدمة

)48.8%(0.01,151%2,2182,250-التزامات عقود اإليجار
3.8%13,750)7.5%(15,49812,00013,250الزكاة وضريبة الدخل 

2.3%14.14,648%3,4924,3774,545إيراد عمولة مستحقة الى البنك المركزي السعودي
)6.0%(20.9269,101%195,795194,246286,237إجمالي المطلوبات

حقوق المساهمين:
0.0%150,000)29.3%(300,000150,000150,000رأس المال 

15.9%)105,743()22.2%()91,245()29,273()150,860(خسائر متراكمة 
)24.7%(44,257)37.2%(149,140120,72758,755إجمالي حقوق المساهمين 

احتياطي إعادة قياس مكافاة نهاية الخدمة المتعلق بعمليات 
0.0%104.1933%2241,008933التأمين 

)24.3%(45,190)36.8%(149,364121,73559,688إجمالي حقوق الملكية 

)9.1%(0.1314,291%345,159315,981345,925إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
المصدر: القوائم المالية الموّحدة المدققة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م والقوائم المالية الموحدة المفحوصة للفترة المنتهية كما في 30 يونيو 2022م.
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الموجودات والمطلوبات المتعلقة بالتأمين

وفترة (: 28الجدول رقم ) و2021م  و2020م  2019م  ديسمبر   31 في  المنتهية  المالية  للسنوات  بالتأمين  المتعلقة  والمطلوبات  الموجودات 
الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م

ألف ريال سعودي
31 ديسمبر 

2019م
)مدققة(

31 ديسمبر 
2020م

)مدققة(

31 ديسمبر 
2021م

)مدققة(

معدل النمو 
السنوي المركب
2019م - 2021م

30 يونيو 2022م
)مفحوصة(

التغير لفترة 
نصف السنة 

المالية
2021م -2022م

)9.1%(14.253,192%44,85949,11658,486أقساط تأمين مدينة، صافي 
ال ينطبق-0.0%-2,995191ذمم معيدي تأمين مدينة

ال ينطبق-0.0%-1,034119حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية
حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة وغير 

ال ينطبق-0.0%--94مبلغ عنها

)14.3%(55.95,935%2,8513,2306,926تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة
51,83352,65665,412%12.359,127%6.0

)14.8%()92,593(19.7%)108,727()67,504()75,920(أقساط تأمين غير مكتسبة
)16.3%()39,189(47.8%46,806()39,307()21,431(مطالبات تحت التسوية

26.9%)19,977()7.7%()15,745()12,974()18,493(مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها 
)11.0%()30,745(41.1%)34,527()14,545()17,335(احتياطي عجز أقساط التامين

1.3%)396()48.2%()391()326()1,460(احتياطيات فنية أخرى
)12.1%()123,773(30.4%)140,784()82,000()82,806(المجموع

المصدر: القوائم المالية الموّحدة المدققة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م والقوائم المالية الموحدة المفحوصة للفترة المنتهية كما في 30 يونيو 2022م.

النقد وما في حكمه 

النقد وما في حكمه للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في (: 29الجدول رقم )
30 يونيو 2021م 

ألف ريال سعودي
31 ديسمبر 

2019م
)مدققة(

31 ديسمبر 
2020م

)مدققة(

31 ديسمبر 
2021م

)مدققة(

معدل النمو 
السنوي المركب
2019م - 2021م

30 يونيو 2022م
)مفحوصة(

التغير لفترة 
نصف السنة 

المالية
2021م -2022م

عمليات التأمين:

)57.9%(85.021,029%14,59013,64149,959نقد لدى البنوك وفي الصندوق

عمليات المساهمين:

843.0%109.5745%187979نقد لدى البنوك

ودائع المرابحة المستحقة خالل 3 أشهر من تاريخ 
11.2%31.8121,288%62,767101,506109,114االقتناء 

)10.1%(43.4143,062%77,375115,226159,152اإلجمالي
المصدر: القوائم المالية الموّحدة المدققة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م والقوائم المالية الموحدة المفحوصة للفترة المنتهية كما في 30 يونيو 2022م.

تم وضع جميع األرصدة المصرفية لدى البنوك المحلية الخاضعة لرقابة البنك المركزي السعودي مع تصنيفات ائتمانية سليمة بموجب 
منهجية تصنيف ستاندرد اند بورز ومودي.

ارتفع النقد وما في حكمه من 77.4 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2019م إلى 115.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م 
وما بعده إلى 159.2 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2021م. تعود هذه الزيادات إلى عائدات استحقاق ودائع المرابحة قصيرة األجل 
البالغة 122.2 مليون ريال سعودي في العام المالي 2020م و51.7 مليون ريال سعودي في العام المالي 2021م. قامت الشركة بتصفية 
استثماراتها في حقوق الملكية في أرامكو السعودية في السنة المالية 2020م، والصكوك في السنة المالية 2021م، مما ساهم أيًضا في 

هذه الزيادة.
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انخفض النقد والنقد المعادل إلى 143.1 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2022م نتيجة النخفاض االحتياطيات الفنية، مما أدى إلى 
تدفق نقدي خارج من احتياطي األقساط غير المكتسبة بقيمة 16.1 مليون ريال سعودي والتعّرف البصري على الحروف بقيمة 7.6 مليون 

ريال سعودي.

ودائع مرابحة قصیرة األجل 

الوديعة قصيرة األجل تمثل وديعة مرابحة ذات تاريخ استحقاق أصلي يتراوح بين 3 أشهر و12 شهرا من تاريخ التقرير. 

ا انخفضت ودائع المرابحة قصيرة األجل من 76.0 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2019م إلى 40.1 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 
2020م. كان هذا بشكل رئيسي على خلفية استحقاق ودائع المرابحة التي تم إعادة تصنيفها إلى نقد وما في حكمه.

ارتفعت ودائع المرابحة قصيرة األجل إلى 77.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م على خلفية تصفية االستثمارات بما في ذلك 
الصكوك المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق، والتي تم إيداع جزء منها في ودائع مرابحة قصيرة األجل. في 30 يونيو 2022م انخفضت 

ودائع المرابحة قصيرة األجل إلى 67.0 مليون ريال سعودي بسبب استحقاق بعض اإليداعات. 

تلك الودائع محتفظ بها بالريال السعودي في المملكة العربية السعودية. تستحق عمولة على هذه الودائع تتراوح أسعارها من 1.9% الى 
3.1% في السنة المالية 2019م، 1.2% الى 3.3% في السنة المالية 2020م، 0.85% الى 0.92% في السنة المالية 2021م و0.92% في فترة 

الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م.

أقساط تأمین مدینة، صافي  

أقساط تأمين مدينة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في (: 30الجدول رقم )
30 يونيو 2021م 

ألف ريال سعودي
31 ديسمبر 

2019م
)مدققة(

31 ديسمبر 
2020م

)مدققة(

31 ديسمبر 
2021م

)مدققة(

معدل النمو 
السنوي المركب
2019م - 2021م

30 يونيو 2022م
)مفحوصة(

التغير لفترة 
نصف السنة 

المالية
2021م -2022م

8.8%2.251,103%44,92932,12246,954حملة وثائق التأمين

)26.8%(50.420,644%12,47211,18428,209وسطاء ووكالء 

300.3%2,414)76.3%(10,74825,481603اطراف ذات عالقة

)2.1%(5.474,161%68,14968,78775,766اإلجمالي

21.3%)20,969()13.9%()17,280()19,671()23,290(مخصص ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها

)9.1%(14.253,192%44,85949,11658,486أقساط تأمين مدينة، صاف
المصدر: القوائم المالية الموّحدة المدققة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م والقوائم المالية الموحدة المفحوصة للفترة المنتهية كما في 30 يونيو 2022م.

تضمن األرصدة المستحقة بشكل رئيسي أقساط التأمين المستلمة من حملة الوثائق المباشرة والوسطاء والوكالء واألرصدة المستحقة من 
معيدي التأمين.

تمثل الذمم المدينة المستحقة من حملة الوثائق 100% و65.4% و80% من إجمالي أرصدة الذمم المدينة الصافية كما في 31 ديسمبر 2019م 
و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م على التوالي. عالوة على ذلك، تمثل المستحقات من الوسطاء والوكالء 28% و23%و 48.2% من 

صافي الرصيد كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م على التوالي.

ارتفع صافي األقساط المستحقة القبض من 44.9 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2019م إلى 49.1 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 
2020م. كان هذا نتيجة لالنخفاض في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها على خلفية التحسن في ملف التقادم.

ارتفع صافي أقساط التأمين المدينة إلى 58.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م من خالل زيادة في إجمالي الذمم المدينة 
النمو في إجمالي  التأمين )+14.8 مليون ريال سعودي( والوسطاء والوكالء )17.0 مليون ريال سعودي +( تماشًيا مع  من حاملي وثائق 

أقساط التأمين.

انخفضت األقساط المستحقة القبض إلى 53.2 ريال سعودي في 30 يونيو 2022م. ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى زيادة مخصص الديون 
المشكوك في تحصيلها )+ 3.7 مليون ريال سعودي( إلى جانب انخفاض إجمالي أقساط التأمين المدينة )- 1.6 مليون ريال سعودي(.
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الحركة في مخصص اقساط التأمين المشكوك في تحصيلها خالل السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م (: 31الجدول رقم )
و2020م و2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م 

31 ديسمبر 2019مألف ريال سعودي
)مدققة(

31 ديسمبر 2020م
)مدققة(

31 ديسمبر 2021م
)مدققة(

معدل النمو 
السنوي المركب
2019م - 2021م

30 يونيو 2022م
)مفحوصة(

التغير لفترة 
نصف السنة 

المالية
2021م -2022م

)12.2%(9.817,280%16,32823,29019,671الرصيد في بداية السنة 

)254.3%(3,689ال ينطبق)2,391()3,619(6,962)رد(/ مخصص خالل الفترة

21.3%20,969)13.9%(23,29019,67117,280الرصيد في نهاية السنة
المصدر: القوائم المالية الموّحدة المدققة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م والقوائم المالية الموحدة المفحوصة للفترة المنتهية كما في 30 يونيو 2022م.

انخفض المخصص المتراكم للديون المشكوك في تحصيلها بشكل ملحوظ من 23.3 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م الى 
19.7 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م، بسبب التحصيل واالكتتابات الجديدة، واستمرت باالنخفاض لتصل الى 17.3 مليون 

ريال سعودي في السنة المالية 2021م، ويعود ذلك بسبب تغيير في بوليصة التأمين.

ارتفع المخصص المتراكم للديون المشكوك في تحصيلها ليصل الى 21 مليون ريال سعودي في الفترة المنتهية في 30 يونيو 2021م، ويعود 
ذلك بشكل رئيسي الى نتيجة الزيادة في الذمم المدينة المتعلقة بالوسطاء والوكالء وزيادة مخصص الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها.

أعمار أقساط التأمين المدينة الناشئة عن عقود التأمين(: 32الجدول رقم )

ألف ريال سعودي
لم تتجاوز 

االستحقاق ولم 
تنخفض قيمتها

حتى ثالثة أشهر
أكثر من ثالثة 

أشهر وحتى ستة 
أشهر

أكثر من ستة 
أشهر وحتى أثنى 

عشر شهرا

أكثر من أثنى 
اإلجماليعشر شهرا

44,859-21,75515,5207,584-31 ديسمبر 2019م
49,116-3119,98016,6649,6592,813 ديسمبر 2020م
3117,83925,7695,4014,5394,93858,486 ديسمبر 2021م

3013,89616,75913,6533,0345,85053,192 يونيو 2022م
المصدر: القوائم المالية الموّحدة المدققة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م والقوائم المالية الموحدة المفحوصة للفترة المنتهية كما في 30 يونيو 2022م.

بلغت نسبة أعمار األرصدة المدينة في الجدول أعاله التي تخطت السنة 0% و0% و8.4%و 11% من إجمالي أقساط التأمين ومديني معيدي 
التأمين كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و31 ديسمبر 2021م و30 يونيو 2022م على التوالي، مما يشير إلى أن الشركة ال 

تواجه صعوبات في تحصيل جزء كبير من أرصدة الذمم المدينة.

ذمم معيدي تأمين مدينة

ذمم معيدي تأمين مدينة خالل السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة الستة أشهر (: 33الجدول رقم )
المنتهية في 30 يونيو 2021م 

31 ديسمبر 2019مألف ريال سعودي
)مدققة(

31 ديسمبر 2020م
)مدققة(

31 ديسمبر 2021م
)مدققة(

معدل النمو 
السنوي المركب
2019م - 2021م

30 يونيو 2022م
)مفحوصة(

التغير لفترة 
نصف السنة 

المالية
2021م -2022م

ال ينطبق-0.0%-5,9956,991ذمم معيدي التأمين مدينة 

مخصص ذمم معيدي تأمين مدينة 
ال ينطبق-0.0%-)6,800()3,000(مشكوك فيها

ال ينطبق-0.0%-2,995191ذمم معيدي تأمين مدينة، صافي
المصدر: القوائم المالية الموّحدة المدققة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م والقوائم المالية الموحدة المفحوصة للفترة المنتهية كما في 30 يونيو 2022م.

انخفضت ذمم معيدي التأمين المدينة من 3.0 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2019م إلى 191 ألف ريال سعودي في 31 ديسمبر 2020م 
وبلغت صفًرا بعد ذلك. يتعلق ذلك باألرصدة من اتفاقية فائض الخسارة مع معيد التأمين قبل العام 2019م والتي تم إيقافها. تم تخصيص 
مخصص لتغطية هذا الرصيد بشكل كبير ومن ثم شطبه الحًقا في السنة المالية 2021م بعد استالم مبلغ قدره 421 ألف ريال سعودي من 

معيد التأمين وفقاً لتسوية حصلت بين الشركة ومعيد التأمين في 2021م.
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و2020م (: 34الجدول رقم ) 2019م  ديسمبر   31 في  المنتهية  المالية  السنوات  المدينة خالل  التأمين  معيدي  ذمم  في مخصص  الحركة 
و2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م 

31 ديسمبر 2019مألف ريال سعودي
)مدققة(

31 ديسمبر 2020م
)مدققة(

31 ديسمبر 2021م
)مدققة(

معدل النمو 
السنوي المركب
2019م - 2021م

30 يونيو 2022م
)مفحوصة(

التغير لفترة 
نصف السنة 

المالية
2021م -2022م

)100.0%(-0.0%3,0006,800-الرصيد في بداية السنة

ال ينطبق-ال ينطبق-3,0003,800المخصص خالل السنة

عكس مخصص مقابل ذمم معيدي 
)100.0%(-0.0%)230(--التأمين المدينة

)100.0%(-ال ينطبق)6,570(--المشطوب خالل السنة

ال ينطبق-0.0%-3,0006,800الرصيد في نهاية السنة
المصدر: القوائم المالية الموّحدة المدققة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م والقوائم المالية الموحدة المفحوصة للفترة المنتهية كما في 30 يونيو 2022م.

حصة معیدي التأمین من المطالبات تحت التسویة

انخفضت حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية من 1 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م الى 119 ألف ريال سعودي 
في السنة المالية 2020م، استمرت الحصة باالنخفاض لتصل الى الصفر في السنة المالية 2021م، ويعود ذلك الى وقف اتفاقية إعادة 

التأمين السابقة وعدم عقد أي اتفاقية أخرى.

حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة وغير مبلغ عنها

انخفضت حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها من 94 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2019م لتصل الى 
الصفر في السنة المالية 2020م، ويعود ذلك الى وقف اتفاقية إعادة التأمين السابقة.

مصروفات مدفوعة مقدما وموجودات أخرى

و2020م (: 35الجدول رقم ) 2019م  ديسمبر   31 في  المنتهية  المالية  للسنوات  السنة  خالل  أخرى  وموجودات  مقدما  مدفوعة  مصروفات 
و2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م

31 ديسمبر 2019مألف ريال سعودي
)مدققة(

31 ديسمبر 2020م
)مدققة(

31 ديسمبر 2021م
)مدققة(

معدل النمو 
السنوي المركب
2019م - 2021م

30 يونيو 2022م
)مفحوصة(

التغير لفترة 
نصف السنة 

المالية
2021م -2022م

عمليات التأمين:

30.2%1,344)20.2%(1,6192,9681,032مبالغ مدفوعة مقدما

30.2%0.03,665%8993,781-تكاليف وسطاء تأمين مؤجلة

)3.1%(1,149)55.4%(2,921473581موردون دفعات مقدمة

ضريبة المدخالت على القيمة 
97.7%643)78.4%(4,02370187المضافة المدينة

243.9%11.45,065%4,0901,5465,072اخرى

)0.1%(11,866)8.2%(12,6535,95610,653إجمالي عمليات التأمين

عمليات المساهمين:

ال ينطبق1,140)34.8%(2,322824986إيرادات مستحقة

15.6%13,006)11.8%(14,9756,78011,639اإلجمالي
المصدر: القوائم المالية الموّحدة المدققة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م والقوائم المالية الموحدة المفحوصة للفترة المنتهية كما في 30 يونيو 2022م.



7٢ من ١٢٥

جدول
المحتويات

انخفضت المصاريف المدفوعة مقدًما والموجودات األخرى من 15.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 6.8 مليون ريال 
سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م بسبب )1( االنخفاض في ذمم ضريبة القيمة المضافة من خالل التسويات مع الهيئات التنظيمية، )2( 

انخفاض السلف المقدمة للموردين بما يتماشى مع األعمال االحتياجات، و)3( االنخفاض في األصول األخرى.

زادت المصروفات المدفوعة مقدًما واألصول األخرى إلى 11.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م نتيجة )1( زيادة في األصول 
األخرى، و)2( رسوم مسؤول الطرف الثالث المؤجلة عند تكثيف عملياتها وتأثير الفترة الكاملة في السنة المالية 2021م.

ارتفعت المصاريف المدفوعة مقدًما واألصول األخرى إلى 13.0 مليون ريال سعودي في 30 يونيو 2022م. كان هذا بشكل أساسي نتيجة 
للزيادة في الدفعات المقدمة للموردين وضريبة القيمة المضافة المستحقة على أساس فروق التوقيت / اإليقاف.

تكاليف إقتناء وثائق تأمين مؤجلة

تكاليف إقتناء وثائق تأمين مؤجلة خالل السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة الستة (: 36الجدول رقم )
أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م

31 ديسمبر 2019مألف ريال سعودي
)مدققة(

31 ديسمبر 2020م
)مدققة(

31 ديسمبر 2021م
)مدققة(

معدل النمو 
السنوي المركب
2019م - 2021م

30 يونيو 2022م
)مفحوصة(

التغير لفترة 
نصف السنة 

المالية
2021م -2022م

114.4%76.76,926%1,0352,8513,230الرصيد اإلفتتاحي

)47.1%(34.35,974%6,2676,29511,298المدفوع خالل السنة

)8.4%()6,965(30.7%)7,602()5,916()4,451(المطفأ خالل السنة

)14.3%(55.95,935%2,8513,2306,926الرصيد في نهاية السنة
المصدر: القوائم المالية الموّحدة المدققة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م والقوائم المالية الموحدة المفحوصة للفترة المنتهية كما في 30 يونيو 2022م.

ارتفعت تكاليف اقتناء الوثائق المؤجلة من 2.9 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2019م إلى 3.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 
2020م، ثم ارتفعت إلى 6.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م. كانت هذه الزيادات متماشية مع الزيادة في تكاليف الحصول 
على وثائق التأمين على خلفية الزيادة في وثائق تأمين الشركات الصغيرة والمتوسطة الجديدة التي تم الحصول عليها من خالل قناة الوسيط 

للشركة.

انخفضت تكاليف اقتناء الوثائق المؤجلة إلى 5.9 مليون ريال سعودي في 30 يونيو 2022م بسبب فروق التوقيت والقطع، حيث تم تكبد 
تكاليف اقتناء الوثائق لمدة 6 أشهر مقارنة بالسنة الكاملة المنتهية في 31 ديسمبر.

استثمارات

استثمارات خالل السنة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة الستة أشهر المنتهية (: 37الجدول رقم )
في 30 يونيو 2021م

31 ديسمبر 2019مألف ريال سعودي
)مدققة(

31 ديسمبر 2020م
)مدققة(

31 ديسمبر 2021م
)مدققة(

معدل النمو 
السنوي المركب
2019م - 2021م

30 يونيو 2022م
)مفحوصة(

التغير لفترة 
نصف السنة 

المالية
2021م -2022م

استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من 
)32.1%(1,133)63.9%(12,7808,0471,668خالل قائمة الدخل

استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ 
ال ينطبق-0.0%-60,17060,329االستحقاق

)32.1%(1,133)84.9%(72,95068,3761,668اإلجمالي
المصدر: القوائم المالية الموّحدة المدققة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م والقوائم المالية الموحدة المفحوصة للفترة المنتهية كما في 30 يونيو 2022م.



73 من ١٢٥

جدول
المحتويات

تتكون االستثمارات المتاحة للبيع من أدوات حقوق الملكية الصادرة عن الشركات والمؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية.

انخفضت االستثمارات من 73.0 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2019م إلى 68.4 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2020م بسبب 
التخلص من االستثمار في أسهم أرامكو السعودية. في 31 ديسمبر 2021م، انخفضت االستثمارات بشكل ملحوظ إلى 1.7 مليون ريال 

سعودي نتيجة بيع صكوك محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق بمبلغ 65.8 مليون ريال سعودي ولتمديد أقل لصندوق البدر للمرابحة.

الحركة في رصيد االستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل خالل السنوات المالية المنتهية في (: 38الجدول رقم )
31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م

31 ديسمبر 2019مألف ريال سعودي
)مدققة(

31 ديسمبر 2020م
)مدققة(

31 ديسمبر 2021م
)مدققة(

معدل النمو 
السنوي المركب
2019م - 2021م

30 يونيو 2022م
)مفحوصة(

التغير لفترة 
نصف السنة 

المالية
2021م -2022م

)79.3%(2.31,668%7,69512,7808,047الرصيد االفتتاحي

)100.0%(-)90.3%(42-4,430المشتريات خالل السنة

)90.0%()666(0.0%)6,658()4,919(-إستبعادات خالل السنة

)44.7%(131)39.8%(655186237التغير في القيمة العادلة

)32.1%(1,133)63.9%(12,7808,0471,668الرصيد النهائي
المصدر: القوائم المالية الموّحدة المدققة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م والقوائم المالية الموحدة المفحوصة للفترة المنتهية كما في 30 يونيو 2022م.

انخفضت الحركة في رصيد االستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل من 13 مليون ريال سعودي في السنة المالية 
2019م الى 8.0 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م، كما استمرت باالنخفاض لتصل الى 1.7 مليون ريال سعودي في السنة 

المالية 2021م.

انخفض اجمالي االستثمارات ليصل الى 1.1 مليون ريال سعودي في الفترة المنتهية في 30 يونيو 2022م، ويعود ذلك الى بيع استثمارات 
بالقيمة العادلة تتعلق بصندوق البدر للمرابحة خالل العام.

الحركة في االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق خالل السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م (: 39الجدول رقم )
و2020م و2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م

31 ديسمبر 2019مألف ريال سعودي
)مدققة(

31 ديسمبر 2020م
)مدققة(

31 ديسمبر 2021م
)مدققة(

معدل النمو 
السنوي المركب
2019م - 2021م

30 يونيو 2022م
)مفحوصة(

التغير لفترة 
نصف السنة 

المالية
2021م -2022م

)100.0%(-247.4%5,00060,17060,329الرصيد االفتتاحي

ال ينطبق-0.0%--60,023المشتريات خالل السنة

ال ينطبق-0.0%--)5,000(المستحق خالل السنة

األرباح المحققة من استثمارات 
)100.0%(-0.0%5,218--محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

إطفاء استثمارات محتفظ بها حتى 
)100.0%(-0.0%147159213تاريخ االستحقاق

)100.0%(-20.4%)65,760(--إستبعادات خالل السنة

ال ينطبق-0.0%-60,17060,329الرصيد النهائي
المصدر: القوائم المالية الموّحدة المدققة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م والقوائم المالية الموحدة المفحوصة للفترة المنتهية كما في 30 يونيو 2022م.

انخفضت الحركة في االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق التي بلغت 60.1 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م 
و60.3 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م الى ال شيىء ويعود ذلك الى نتيجة بيع استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 

بقيمة 65.8 مليون ريال سعودي.



74 من ١٢٥

جدول
المحتويات

ممتلكات ومعدات، صافي

أشهر (: 40الجدول رقم ) الستة  وفترة  و2021م  و2020م  2019م  ديسمبر   31 في  المنتهية  المالية  للسنوات  السنة  ومعدات خالل  ممتلكات 
المنتهية في 30 يونيو 2021م

ألف ريال سعودي
31 ديسمبر 

2019م
)مدققة(

31 ديسمبر 
2020م

)مدققة(

31 ديسمبر 
2021م

)مدققة(

معدل النمو 
السنوي 
المركب

2019م - 
2021م

30 يونيو 
2022م

)مفحوصة(

التغير لفترة 
نصف السنة 

المالية
2021م 
-2022م

10.9%0.05,204%4,6924,6924,692تحسينات على المباني المستأجرة
0.0%5.712,144%10,86211,67312,144معدات حاسب آلي

0.0%140)44.2%(449449140سيارات
0.5%0.02,644%2,6322,6322,632اثاث وتجهيزات ومعدات مكتبية

2.7%2.620,132%18,63519,44619,608إجمالي اإلغالق
المصدر: القوائم المالية الموّحدة المدققة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م والقوائم المالية الموحدة المفحوصة للفترة المنتهية كما في 30 يونيو 2022م.

تتكون الموجودات بشكل رئيسي من تحسينات العقارات المستأجرة، ومعدات الكمبيوتر، والمركبات ذات المحركات وقطع األثاث والمعدات 
المكتبية.

انخفضت الممتلكات والمعدات من 2.4 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2019م إلى 2.2 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2020م، 
ثم انخفضت إلى 1.5 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2021م. كان هذا بسبب االستهالك مع انخفاض مستوى اإلضافات. ارتفعت 
الممتلكات والمعدات بشكل طفيف لتصل إلى 1.6 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2022م نتيجة لإلضافات التي بلغت 524 ألف ريال 

سعودي، مقابل رسوم االستهالك البالغة 412 ألف ريال سعودي خالل الفترة.

موجودات غیر ملموسة، صافي

موجودات غير ملموسة خالل السنة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة الستة أشهر (: 41الجدول رقم )
المنتهية في 30 يونيو 2021م

31 ديسمبر 2019مألف ريال سعودي
)مدققة(

31 ديسمبر 2020م
)مدققة(

31 ديسمبر 2021م
)مدققة(

معدل النمو 
السنوي المركب
2019م - 2021م

30 يونيو 2022م
)مفحوصة(

التغير لفترة 
نصف السنة 

المالية
2021م -2022م

)21.4%(707)9.8%(1,1061,082899عمليات التأمين
المصدر: القوائم المالية الموّحدة المدققة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م والقوائم المالية الموحدة المفحوصة للفترة المنتهية كما في 30 يونيو 2022م.

تتكون األصول غير الملموسة من تراخيص البرامج لمنتجات مختلفة عبر اإلنترنت.

انخفضت الموجودات غير الملموسة من 1.1 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م و2020م الى 899 ألف في السنة المالية 2021م، 
حيث استمرت باالنخفاض لتصل الى 707 ألف ريال سعودي في الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2022م، ويعود ذلك بسبب االنخفاض 

بشكل أساسي إلى رسوم اإلطفاء السنوية وتقابله جزئًيا اإلضافات.

حق استخدام األصول، صافي

حق استخدام األصول خالل السنة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة الستة أشهر (: 42الجدول رقم )
المنتهية في 30 يونيو 2021م

31 ديسمبر 2019مألف ريال سعودي
)مدققة(

31 ديسمبر 2020م
)مدققة(

31 ديسمبر 2021م
)مدققة(

معدل النمو 
السنوي المركب
2019م - 2021م

30 يونيو 2022م
)مفحوصة(

التغير لفترة 
نصف السنة 

المالية
2021م -2022م

121.8%0.01,506%02,743679مباني
المصدر: القوائم المالية الموّحدة المدققة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م والقوائم المالية الموحدة المفحوصة للفترة المنتهية كما في 30 يونيو 2022م.



7٥ من ١٢٥
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طبق المعيار الدولي للتقارير المالية 16 - عقود االجار في 2021م وقيمت االصول المستخدمة وهي عقود اي مكاتب الشركة.

 انخفضت أصول حق االستخدام من 2.7 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2020م إلى 679 ألف ريال سعودي في 31 ديسمبر 2021م 
من خالل االستهالك وارتفعت إلى 1.5 مليون ريال سعودي في 30 يونيو 2022م على خلفية اإلضافات المتعلقة بالمكتب الرئيسي الجديد.

ودیعة نظامیة

يمثل الوديعة النظامية 15% من رأس المال المدفوع للشركة الذي يحتفظ به لدى بنك محلي يصنفه البنك المركزي السعودي وفقا لقانون 
بدرجة  ائتماني  بتصنيف  يتمتع  مقابل  طرف  لدى  النظامية  الوديعة  هذا  إيداع  يتم  التأمين.  لشركات  التعاوني  التأمين  شركات  مراقبة 

استثمارية.

انخفضت الوديعة النظامية من 45 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2019م إلى 22.5 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2020م وعلى 
مدار الفترات التاريخية من 31 ديسمبر حتى 30 يونيو 2022م ظلت ثابتة عند 22.5 مليون ريال سعودي لتمثل 15% من رأس المال.

إیراد عمولة مستحقة على ودیعة نظامیة

يتم إظهار دخل العموالت المستحقة على الوديعة النظامية كأصل والتزام في قائمة المركز المالي. يتعلق دخل العموالت المستحقة على 
الوديعة النظامية باألرباح المتراكمة من الوديعة النظامية والتي بلغت 4.6 مليون ريال سعودي في 30 يونيو 2022م.

أقساط تأمین غیر مكتسبة

انخفضت أقساط التأمين غير المكتسبة 75.9 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م الى 67.5 مليون ريال سعودي في السنة المالية 
2020م، ويعود ذلك الى إن التغير في مخصص األقساط غير المكتسبة يؤخذ إلى قائمة الدخل إعتمادا على أن االيرادات يتم العتراف بها 

على مدى فترة المخاطرة.

ارتفعت أقساط التأمين غير المكتسبة لتصل الى 108.7 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م ويعود ذلك الى األعمال الرئيسية 
المكتوبة في الربع الثالث من عام 2021م في زيادة احتياطي األقساط غير المكتسبة في نهاية العام.

انخفضت أقساط التأمين غير المكتسبة لتصل الى 92.6 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م، ويعود ذلك 
الى الحصول على األعمال المكتوبة في الربع الثالث من عام 2021م خالل الربع األول والثاني من عام 2022م بسبب انخفاض المراجعة 

الدورية الشاملة، على سبيل المثال فقيه مكتوب في يوليو 2021م.

الحركة في االقساط غير المكتسبة خالل السنة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة (: 43الجدول رقم )
الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م

31 ديسمبر 2019مألف ريال سعودي
)مدققة(

31 ديسمبر 2020م
)مدققة(

31 ديسمبر 2021م
)مدققة(

معدل النمو 
السنوي المركب
2019م - 2021م

30 يونيو 2022م
)مفحوصة(

التغير لفترة 
نصف السنة 

المالية
2021م -2022م

61.1%82.2108,727%20,33875,92067,504الرصيد في بداية السنة

)55.8%(19.196,570%154,028165,874218,502األقساط المكتتبة خالل السنة

)36.4%()112,704(34.2%)177,279()174,290()98,446(األقساط المكتسبة خالل السنة

)14.8%(19.792,593%75,92067,504108,727الرصيد في نهاية السنة
المصدر: القوائم المالية الموّحدة المدققة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م والقوائم المالية الموحدة المفحوصة للفترة المنتهية كما في 30 يونيو 2022م.

انخفضت أقساط التأمين غير المكتسبة من 75.9 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2019م إلى 67.5 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 
2020م بينما ارتفع إجمالي أقساط التأمين. كان هذا نتيجة لوثيقة تأمين جديدة كبيرة تم اكتتابها خالل الفترة مع تاريخ إصدار في فبراير 

والذي يغطي الفترة بأكملها تقريًبا.

ارتفعت األقساط غير المكتسبة إلى 108.7 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2021م بما يتماشى مع الزيادة في إجمالي أقساط التأمين، 
حيث كان تاريخ إصدار الوثيقة ذات أعلى إجمالي أقساط خالل الربع الثالث من العام.

انخفضت األقساط غير المكتسبة إلى 92.6 مليون ريال سعودي في 30 يونيو 2022م نتيجة في الغالب الختالفات الفترة/ توقيت االكتتاب.
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مطالبات تحت التسویة

مطالبات تحت التسوية للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة الستة أشهر المنتهية (: 44الجدول رقم )
في 30 يونيو 2021م

31 ديسمبر 2019مألف ريال سعودي
)مدققة(

31 ديسمبر 2020م
)مدققة(

31 ديسمبر 2021م
)مدققة(

معدل النمو 
السنوي المركب
2019م - 2021م

30 يونيو 2022م
)مفحوصة(

التغير لفترة 
نصف السنة 

المالية
2021م -2022م

)16.3%(47.839,189%21,43139,30746,806المطالبات تحت التسوية

26.9%19,977)7.7%(18,49312,97415,745مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها

)11.0%(41.130,745%17,33514,54534,527احتياطي عجز أقساط التامين

1.3%396)48.2%(1,460326391احتياطيات فنية اخرى

حصة معيدي التأمين من المطالبات 
ال ينطبق-0.0%-)119()1,034(تحت التسوية

حصة معيدي التأمين من المطالبات 
ال ينطبق-0.0%--)94(المتكبدة وغير المبلغ عنها

صافي المطالبات واالحتياطيات تحت 
)7.3%(30.190,307%57,59167,03397,469التسوية

المصدر: القوائم المالية الموّحدة المدققة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م والقوائم المالية الموحدة المفحوصة للفترة المنتهية كما في 30 يونيو 2022م.

ارتفعت المطالبات تحت التسوية من 57.6 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م الى 67 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م 
استمرت المطالبات باالرتفاع لتصل الى 97.5 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م ويعود ذلك الى زيادة المطالبات بسبب الزيادة 

في األقساط المكتسبة في عام 2020م مقارنًة باألقساط المكتسبة في عام 2019م واستقرار المطالبات المدفوعة. 

انخفضت مطالبات تحت التسوية لتصل الى 90.3 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م، تماشياً مع 
انخفاض احتياطي األقساط غير المكتسبة.

التعهدات وااللتزامات المحتملة

التعهدات وااللتزامات المحتملة خالل السنة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة (: 45الجدول رقم )
الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م

31 ديسمبر 2019مألف ريال سعودي
)مدققة(

31 ديسمبر 2020م
)مدققة(

31 ديسمبر 2021م
)مدققة(

معدل النمو 
السنوي المركب
2019م - 2021م

30 يونيو 2022م
)مفحوصة(

التغير لفترة 
نصف السنة 

المالية
2021م -2022م

ال تنطبق-0.0%-12,54512,545خطابات ضمان
المصدر: القوائم المالية الموّحدة المدققة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م والقوائم المالية الموحدة المفحوصة للفترة المنتهية كما في 30 يونيو 2022م.

استقرت التعهدات وااللتزامات المحتملة عند 12.5 مليون ريال سعودي خالل السنة المالية 2019م و2020م لصالح الهيئة العامة للزكاة 
والدخل والذي تم إصداره مقابل وديعة مرابحة للشركة بمبلغ 14 مليون ريال سعودي لدى البنك السعودي البريطاني. لم تكن لدى الشركة 

أي إجراءات قانونية كبيرة معلقة كما في 31 ديسمبر 2021م ولم يكن هناك التزامات رأسمالية قائمة كما في 30 يونيو 2022م.
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مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م (: 46الجدول رقم ) مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى خالل السنة للسنوات 
وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م

31 ديسمبر 2019مألف ريال سعودي
)مدققة(

31 ديسمبر 2020م
)مدققة(

31 ديسمبر 2021م
)مدققة(

معدل النمو 
السنوي المركب
2019م - 2021م

30 يونيو 2022م
)مفحوصة(

التغير لفترة 
نصف السنة 

المالية
2021م -2022م

14.8%51.341,872%15,94715,88536,489ذمم دائنة لمقدمي الخدمة الطبية

173.7%32.84,459%9241,5131,629ذمم دائنة للموردين

78.7%11.11,440%6531,760806أتعاب الفحص واالشراف

)8.4%(9,644)5.8%(11,86816,29610,528مصروفات مستحقة

)28.6%(0.03,088%2394,327-مصروفات وسطاء تأمين مستحقة

5.1%452)74.9%(6,840332430مطلوبات اخرى

12.4%22.360,955%36,23236,02554,209اإلجمالي
المصدر: القوائم المالية الموّحدة المدققة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م والقوائم المالية الموحدة المفحوصة للفترة المنتهية كما في 30 يونيو 2022م.

و2020م  2019م  المالية  السنوات  سعودي خالل  ريال  مليون   36.1 متوسط  عند  االخرى  والمطلوبات  المستحقة  المصروفات  استقرت 
وارتفعت الى 54.2 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م ويعود ذلك بشكل أساسي بسبب الزيادة في الذمم الدائنة لمقدمي الخدمات 
الطبية )+20.6 مليون ريال سعودي( على خلفية تعيين مسؤول طرف ثالث أدى إلى عمليات تحقق إضافية تم إجراؤها قبل التسويات مع 
مقدمي الخدمات الطبية. ارتفعت المصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى إلى 61 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2022م بسبب 

الزيادة في المدفوعات المستحقة لموردي الخدمات الطبية، وزيادة في المدفوعات للموردين. 

مطالبات متكبدة وغیر مبلغ عنھا  

انخفضت المطالبات المتكبدة، ولكن لم يتم اإلبالغ عنها من 18.5 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2019م إلى 13 مليون ريال سعودي 
في 31 ديسمبر 2020م تماشياً مع التقديرات األكتوارية. زادت المطالبات المتكبدة والتي لم يتم اإلبالغ عنها إلى 15.8 مليون ريال سعودي 

في 31 ديسمبر 2021م وما بعده إلى 20 مليون ريال سعودي في 30 يونيو 2022م تماشياً مع النمو في محفظة الشركة.

احتیاطي عجز أقساط التامین

انخفض احتياطي عجز أقساط التأمين من 17.3 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2019م إلى 14.5 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 
2020م بسبب تحسن تجربة المطالبات نتيجة لوباء COVID-19. ارتفع احتياطي عجز أقساط التأمين إلى 34.5 مليون ريال سعودي في 
31 ديسمبر 2021م نتيجة للزيادة في االكتتاب خالل نفس الفترة. انخفض العجز في أقساط التأمين إلى 30.7 مليون ريال سعودي في 30 

يونيو 2022م بسبب إرشادات االكتتاب األكثر صرامة التي اعتمدتها اإلدارة. 

احتیاطیات فنیة أخرى 

تتعلق االحتياطيات الفنية األخرى بمصروفات تعديل الخسائر غير المخصصة والتي انخفضت من 1.5 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 
2019م إلى 326 ألف ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، وبعد ذلك ظلت مستقرة عند متوسط 394 ألف ريال سعودي خالل الفترة 

من 31 ديسمبر 2021م إلى 30 يونيو 2022م.

مخصص مكافأة نھایة الخدمة

عند  المستحقة  االلتزامات  دفع  يتم  حين  في  المتوقعة  اإلئتمان  وحدة  طريقة  بموجب  االكتواري  للتقييم  وفقا  المستحقات  إجراء  يتم 
استحقاقها. يتم االعتراف بالمبلغ في قائمة المركز المالي والحركة في االلتزامات خالل الفترة المالية بناء على قيمتها الحالية كما يلي:
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القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة

و2020م (: 47الجدول رقم ) 2019م  ديسمبر   31 في  المنتهية  المالية  للسنوات  السنة  خالل  المحددة  المنافع  اللتزامات  الحالية  القيمة 
و2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م

ألف ريال سعودي
31 ديسمبر 

2019م
)مدققة(

31 ديسمبر 
2020م

)مدققة(

31 ديسمبر 
2021م

)مدققة(

معدل النمو 
السنوي المركب
2019م - 2021م

30 يونيو 2022م
)مفحوصة(

التغير لفترة 
نصف السنة 

المالية
2021م -2022م

)1.6%(5,697)1.2%(5,9344,9705,787القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة
المصدر: القوائم المالية الموّحدة المدققة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م والقوائم المالية الموحدة المفحوصة للفترة المنتهية كما في 30 يونيو 2022م.

انخفضت تعويضات نهاية الخدمة من 5.9 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2019م إلى 5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م 
مدفوعة بتخفيض عدد الموظفين من 151 في 31 ديسمبر 2019م إلى 136 في 31 ديسمبر 2020م. ارتفعت تعويضات نهاية الخدمة إلى 
5.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م نتيجة النخفاض مدفوعات المزايا خالل العام. وانخفضت تعويضات نهاية الخدمة إلى 

5.7 ريال سعودي في 30 يونيو 2022م بسبب االنخفاض اإلضافي في المدفوعات خالل الفترة المالية.

الحركة في التزامات المنافع المحددة

الحركة في التزامات المنافع المحددة خالل السنة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م (: 48الجدول رقم )
وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م

ألف ريال سعودي
31 ديسمبر 

2019م
)مدققة(

31 ديسمبر 
2020م

)مدققة(

31 ديسمبر 
2021م

)مدققة(

معدل النمو 
السنوي المركب
2019م - 2021م

30 يونيو 2022م
)مفحوصة(

التغير لفترة 
نصف السنة 

المالية
2021م -2022م

16.4%5,787)7.5%(5,8085,9344,970الرصيد في بداية السنة
)64.2%(19.7464%9041,2981,296تكلفة الخدمة الحالية

)100.0%(-)14.6%(255222186تكلفة الفائدة
)68.7%(13.1464%1,1591,5201,482المحمل على قائمة الدخل

)100.0%(-)63.1%(75)784(550المحمل على قائمة الدخل الشامل األخرى
)25.1%()554()31.6%()740()1,700()1,583(مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة

)1.6%(5,697)1.2%(5,9344,9705,787الرصيد النهائي
المصدر: القوائم المالية الموّحدة المدققة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م والقوائم المالية الموحدة المفحوصة للفترة المنتهية كما في 30 يونيو 2022م.

تسوية القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة

تسوية القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة خالل السنة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م (: 49الجدول رقم )
و2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م

ألف ريال سعودي
31 ديسمبر 

2019م
)مدققة(

31 ديسمبر 
2020م

)مدققة(

31 ديسمبر 
2021م

)مدققة(

معدل النمو 
السنوي المركب
2019م - 2021م

30 يونيو 2022م
)مفحوصة(

التغير لفترة 
نصف السنة 

المالية
2021م -2022م

16.4%5,787)7.5%(5,8085,9344,970الرصيد في بداية السنة
)68.7%(13.1464%1,1591,5201,482المحمل على قائمة الدخل

)الربح(/ الخسارة اإلكتوارية من التعديالت المستندة 
)100.0%(-)63.1%(75)784(550على الخبرة

)25.1%()554()31.6%()740()1,700()1,583(التعويضات المدفوعة خالل السنة
)1.6%(5,697)1.2%(5,9344,9705,787الرصيد النهائي

المصدر: القوائم المالية الموّحدة المدققة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م والقوائم المالية الموحدة المفحوصة للفترة المنتهية كما في 30 يونيو 2022م.
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التزامات عقود اإلیجار 

التزامات عقود اإليجار خالل السنة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة الستة أشهر (: 50الجدول رقم )
المنتهية في 30 يونيو 2021م

31 ديسمبر 2019مألف ريال سعودي
)مدققة(

31 ديسمبر 2020م
)مدققة(

31 ديسمبر 2021م
)مدققة(

معدل النمو 
السنوي المركب
2019م - 2021م

30 يونيو 2022م
)مفحوصة(

التغير لفترة 
نصف السنة 

المالية
2021م -2022م

1.4%0.02,250%2,218--الرصيد في بداية السنة

)141.2%()702(0.0%3,7841,702-إضافات خالل السنة

)90.9%(0.03%4933-تكاليف تمويلية

)76.5%()400(0.0%)1,703()1,615(-مدفوعات خالل السنة

)48.8%(0.01,151%2,2182,250-الرصيد في نهاية السنة
المصدر: القوائم المالية الموّحدة المدققة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م والقوائم المالية الموحدة المفحوصة للفترة المنتهية كما في 30 يونيو 2022م.

ارتفعت التزامات عقود االيجار من 2.2 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م الى 2.3 مليون ريال سعودي في السنة المالية2021م.

وانخفضت التزامات عقود االيجار لتصل الى 1.2 مليون ريال سعودي في الفترة المنتهية في 30 يونيو 2022م، نتيجة لالنتقال إلى المقر 
الجديد بمساحة مستأجرة أصغر. تمتثل الشركة بالكامل للمعيار الدولي رقم 16 إلعداد التقارير المالية، وسبب االنخفاض إلى التغيير في 

مبنى المكاتب حيث انخفض اإليجار السنوي بشكل كبير.

الزكاة وضریبة الدخل 

الزكاة وضريبة الدخل خالل السنة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة الستة أشهر (: 51الجدول رقم )
المنتهية في 30 يونيو 2021م

31 ديسمبر 2019مألف ريال سعودي
)مدققة(

31 ديسمبر 2020م
)مدققة(

31 ديسمبر 2021م
)مدققة(

معدل النمو 
السنوي المركب
2019م - 2021م

30 يونيو 2022م
)مفحوصة(

التغير لفترة 
نصف السنة 

المالية
2021م -2022م

10.4%5.913,250%10,69815,49812,000الرصيد في بداية السنة

عكس مخصص الزكاة للسنوات 
)100.0%(-0.0%2,475)5,298(-السابقة

)66.9%(500)43.9%(4,8001,8001,512المحمل خالل السنة

)100.0%(-0.0%)2,737(--مدفوعات خالل السنة

3.8%13,750)7.5%(15,49812,00013,250الرصيد في نهاية السنة
المصدر: القوائم المالية الموّحدة المدققة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م والقوائم المالية الموحدة المفحوصة للفترة المنتهية كما في 30 يونيو 2022م.

يمثل مخصص الزكاة وضريبة الدخل رسوما إلزامية على دخل الشركة وفي حالة عدم وجود أي إخطار من الهيئة بخصوص الخصم المسموح 
به، تم تعديل المبلغ الكامل للمخصص كبند مماثل للدين. يرجع التباين في أرصدة مخصص الزكاة وضريبة الدخل بين العام المالي 2019م 

والسنة المالية 2021م بشكل رئيسي إلى الخسائر الثابتة التي تكبدتها الشركة.

قدمت الشركة إقرارها الزكوي إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )ZATCA( حتى السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م. وقد تمت 
تسوية جميع التقييمات حتى السنة المالية 2014م مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وتم الحصول على شهادة التخليص النهائي.

قامت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )»الهيئة«( بإصدار ربط للسنوات من 2015 إلى 2018م وطالبت فيه بمبلغ زكاة إضافي بمبلغ 9.49 
مليون ريال سعودي. قدمت الشركة اعتراضها على تقييم الهيئة وتنتظر الشركة مراجعة الهيئة للتقييم. ال تزال اإلقرارات الزكوية والضريبة 
لعامي 2019م و2020م تحت المراجعة من قبل الهيئة. تم احتساب الوعاء الزكوي استناداً إلى فهم الشركة ألنظمة الزكاة المعمول بها في 
المملكة العربية السعودية. تخضع انظمة الزكاة إلى تفسيرات مختلفة والربوط التي ستصدرها الهيئة قد تختلف عن االقرارات الزكوية 

المقدمة من قبل الشركة. وتطبق الزكاة على 81% من المساهمين بينما تطبق ضريبة الدخل على 19% من المساهمين.
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إيراد عمولة مستحقة الى البنك المركزي السعودي

تمثل رسوم البنك المركزي السعودي المؤجلة 5.0% من إجمالي األقساط المكتتبة لكل فترة تقرير ويتم دفعها مقدما.

ارتفع إيراد عمولة مستحقة الى البنك المركزي السعودي من 3.5 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م الى 4.4 مليون ريال سعودي 
في السنة المالية 2020م، كما استمرت باالرتفاع الحقا ليصل الى 4.5 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م. واستمر إيراد عمولة 
مستحقة الى البنك المركزي السعودي باالرتفاع ليصل الى 4.6 مليون ريال سعودي في الفترة المنتهية في 30 يونيو 2022م تماشياً مع 

الزيادة في أقساط التأمين المكتتبة خالل نفس الفترة.

المعامالت مع األطراف ذات العالقة

المعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل السنة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة (: 52الجدول رقم )
الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م

31 ديسمبر 2019مألف ريال سعودي
)مدققة(

31 ديسمبر 2020م
)مدققة(

31 ديسمبر 2021م
)مدققة(

معدل النمو 
السنوي المركب
2019م - 2021م

30 يونيو 2022م
)مفحوصة(

التغير لفترة 
نصف السنة 

المالية
2021م -2022م

)20.7%(2,338)46.4%(10,2595,0532,949الجفالي - شركات شقيقة

ال ينطبق-0.0%-25,07839,232د. سليمان الفقيه - شركات شقيقة

ال ينطبق-0.0%-2,20455,200المركز الطبي الدولي

)20.7%(2,338)72.0%(37,54199,4852,949اإلجمالي
المصدر: القوائم المالية الموّحدة المدققة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م والقوائم المالية الموحدة المفحوصة للفترة المنتهية كما في 30 يونيو 2022م.

تمثل األطراف ذات العالقة المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيين للشركة والشركات التي يكونون مالكين 
رئيسيين لها.

تم وضع التحكم في نظام شركة أمانة لبوالص التأمين بحيث يتم إرسال بريد إلكتروني تلقائيا مع تقرير المعاملة الى ادارة االمتثال عند 
انشاء اي بوليصة ألعضاء مجلس اإلدارة أو أقاربهم من الدرجة األولى. بحلول نهاية كل سنة مالية، يرسل رئيس مجلس اإلدارة تقريرا الى 
المجلس عن معامالت جميع األطراف ذات الصلة. عالوة على ذلك، يتم تقديم خطاب رئيس مجلس اإلدارة أعاله وتقرير التدقيق الخارجي 

إلى المساهمين في اجتماع الجمعية العامة للموافقة على معامالت األطراف ذات الصلة.

تقدم الشركة خدمات التأمين بشكل أساسي لألطراف ذات العالقة، وتشكل هذه المعامالت ما يلي:

أوال : قسط التأمين المكتتب. 

ثانيا : المطالبات المدفوعة.

الرواتب والمكافآت والبدالت السنوية التي حصل عليها أعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي االدارة التنفيذية

التنفيذية خالل (: 53الجدول رقم ) الرواتب والمكافآت والبدالت السنوية التي حصل عليها أعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي االدارة 
السنة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م

31 ديسمبر 2019مألف ريال سعودي
)مدققة(

31 ديسمبر 2020م
)مدققة(

31 ديسمبر 2021م
)مدققة(

30 يونيو 2022م
)مفحوصة(

اإلدارة العليا:

3,3463,7774,0001,505رواتب ومزايا أخرى

12514014858مكافأة نهاية الخدمة

3471391741481563إجمالي

مجلس اإلدارة واللجان:

139213801788659.513رواتب ومزايا أخرى
المصدر: القوائم المالية الموّحدة المدققة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م والقوائم المالية الموحدة المفحوصة للفترة المنتهية كما في 30 يونيو 2022م.
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موظفو اإلدارة الرئيسيون هم األشخاص الذين يتمتعون بالسلطة والمسؤولية عن تخطيط وتوجيه ومراقبة أنشطة الشركة، بشكل مباشر أو 
غير مباشر، ويتألفون من كبار المديرين التنفيذيين بما في ذلك الرئيس التنفيذي، والمدير المالي للشركة. 

حقوق المساهمين

حقوق المساهمين خالل السنة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة الستة أشهر (: 54الجدول رقم )
المنتهية في 30 يونيو 2021م

ألف ريال سعودي

السنة 
المالية 
2019م

)مدققة(

السنة 
المالية 
2020م

)مدققة(

السنة 
المالية 
2021م

)مدققة(

معدل النمو 
السنوي 
المركب

2019م - 
2021م

فترة الستة 
أشهر 

المنتهية 
في 30 يونيو 

2022م
)مفحوصة(

التغير لفترة 
نصف السنة 

المالية
2021م 
-2022م

0.0%150,000)29.3%(300,000150,000150,000رأس المال

15.9%)105,743()22.2%()91,245()29,273()150,860(الخسائر المتراكمة

)24.7%(44,257)37.2%(149,140120,72758,755إجمالي حقوق المساهمين

0.0% 933 104.1%1,008933 224 احتياطي إعادة قياس مكافاة نهاية الخدمة المتعلق بعمليات التأمين

)24.3%(45,190)36.8%(149,364121,73559,688إجمالي حقوق الملكية
المصدر: القوائم المالية الموّحدة المدققة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م والقوائم المالية الموحدة المفحوصة للفترة المنتهية كما في 30 يونيو 2022م.

الجدير بالذكر أنه يتم تمويل الشركة وعملياتها من خالل رأس مالها وليس لدى اللشركة أاي قروض كما هو موضح ضمن فقرة اقرارات أعضاء مجلس اإلدارة.

رأس المال

في 18 يناير 2020م، أوصى أعضاء مجلس اإلدارة بخفض رأس مال الشركة من 300 مليون ريال سعودي إلى 150 مليون ريال سعودي 
مقسمة إلى 15 مليون سهم بالتعويض عن الخسائر المتراكمة. خالل اجتماع الجمعية العمومية غير العادية )االجتماع الثاني( المقام بتاريخ 
29 شعبان 1441هـ الموافق 22 أبريل 2020م، وافق المساهمون في الشركة على هذه التوصية وما يتبعها من تغييرات في القوانين الداخلية 
للشركة. فبالتالي تم تخفيض رأس المال مقابل الخسائر المتراكمة إلى 150 مليون ريال سعودي. تم خفض رأس المال عن طريق خصم سهم 
واحد لكل سهمين مملوكة من قبل المساهم. الهدف من تخفيض رأس المال هو إعادة بناء موقف رأس المال من أجل ان يتماثل مع قوانين 

الشركة. لم يكن هناك اي آثار لخفض رأس المال على التزامات الشركة المالية.

خسائر متراكمة 

انخفض رصيد الخسائر المتراكمة من 151 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م الى 29.3 مليون ريال سعودي في السنة المالية 
2020م، ويعود ذلك الى انخفاض رأس المال بشكل ملحوظ. زادت الخسائر المتراكمة مرة أخرى لتصل الى 91.2 مليون ريال سعودي و106 
مليون ريال سعودي خالل السنة المالية 2021م والفترة المنتهية في 30 يونيو 2021م على التوالي، تشير هذه األحداث والظروف إلى عدم 
تأكد مادي حول قدرة الشركة على االستمرار على أساس مبدأ االستمرارية. إال أنه، وفي االجتماع الذي تم عقده في 19 مايو 2022 م، 
أوصى مجلس اإلدارة بزيادة رأس المال عن طريق طرح حق شراء أسهم للمساهمين بمبلغ مستهدف قدره 300 مليون ريال سعودي، وتخضع 

الزيادة الموصي بها لموافقة الجهات التنظيمية والرقابية.
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قائمة التدفق النقدي 5-5-3

قائمة التدفق النقدي للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في (: 55الجدول رقم )
30 يونيو 2022م

ألف ريال سعودي

السنة 
المالية 
2019م

)مدققة(

السنة 
المالية 
2020م

)مدققة(

السنة 
المالية 
2021م

)مدققة(

فترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 يونيو 

2022م
)مفحوصة(

)13,998()57,985()31,911()101,352(صافي خسارة السنة

9591,0301,090413استهالك ممتلكات ومعدات

808479491193اطفاء موجودات غير ملموسة

1,0412,064721-استهالك حق استخدام االصول

49333-تكاليف تمويل عن التزامات تأجير

3,689)2,621(9,962181)عكس( / مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

)131()237()186()655(أرباح غير محققة من اإلستثمارات

-)5,260()117(-أرباح محققة من اإلستثمارات

-)213()159()147(اطفاء استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

1,1591,5201,482463مخصص مكافاة نهاية الخدمة

)8,647()61,156()28,073()89,266(إجمالي التعديالت على البنود غير النقدية

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

1,605)6,979()638()34,392(اقساط تأمين مدينة

-421)996()5,995(ذمم معيدي تأمين مدينة

4,8239151190حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية

--2,00994حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها

---610حصة معيدي التأمين من إحتياطي عجز أقساط التأمين

991)3,696()379()1,816(تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة

)1,367()4,859(4068,195مصروفات مدفوعة مقدما وموجودات أخرى

6,746-)207()34,875(مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

103---إيراد عمولة مستحقة على وديعة نظامية

-18,184-)939(ذمم معيدي تأمين دائنة

)16,134(41,223)8,416(55,582اقساط تأمين غير مكتسبة

)7,617(17,8767,499)22,977(مطالبات تحت التسوية

2,7714,232)5,519(2,550مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها

)3,782(19,982)2,790(14,894احتياطي عجز أقساط تامين

)103(---إيراد عمولة مستحقة إلى البنك المركزي

655)1,134(888احتياطيات فنية أخرى

)23,968(13,574)21,072()108,498(النقد الناتج من /)المستخدم في( األنشطة التشغيلية

)553()740()1,700()1,583(مكافاة نهاية الخدمة المدفوعة

-)2,737(--الزكاة المدفوعة

)24,521(10,097)22,772()110,081(صافي النقد الناتج من / )المستخدم في( األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية:

- -  - )64,453(شراء استثمارات
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ألف ريال سعودي

السنة 
المالية 
2019م

)مدققة(

السنة 
المالية 
2020م

)مدققة(

السنة 
المالية 
2021م

)مدققة(

فترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 يونيو 

2022م
)مفحوصة(

5,0005,03674,161666متحصالت من بيع استثمارات

10,939)89,550()86,276( - إيداع في وديعة مرابحة قصيرة االجل

)2,250(6,846122,24451,669المتحصل من استحقاق ودائع مرابحة قصيرة األجل

 -  - 22,500)15,000(التقص/)الزيادة( في الوديعة النظامية

)524()471()811()905(االنخفاض في الوديعة النظامية

 -  31  -  - المتحصل/)شراء( ممتلكات ومعدات

 - )308()455()753(شراء موجودات غير ملموسة

62,23835,5328,831)69,265(صافي النقد الناتج من األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية:

---200,000إصدار أسهم حقوق أولية

)400()1,703()1,615(-التزامات التأجير المدفوعة

)400()1,703()1,615(200,000صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

)16,090(20,65437,85143,926صافي التغير في النقد وما في حكمه

56,72177,375115,226159,152النقد وما في حكمه في بداية السنة

77,375115,226159,152143,062النقد وما في حكمه في نهاية السنة
المصدر: القوائم المالية الموّحدة المدققة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م والقوائم المالية الموحدة المفحوصة للفترة المنتهية كما في 30 يونيو 2022م.

صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

تقلبت التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية خالل السنوات المالية 2019م، و2020م، و2021م، خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 
يونيو 2021م و30 يونيو 2022م، ويرجع ذلك أساسا إلى الحركة في إجمالي األقساط غير المكتسبة، واألقساط، ومديني معيدي التأمين، 
ورصيد معيدي التأمين المستحق الدفع، والمطالبات المستحقة، والمطالبات المتكبدة، ولكن لم يتم اإلبالغ عنها والزكاة / الضريبة واألصول 

وااللتزامات األخرى.

تحقق صافي التدفقات النقدية الخارجة البالغة 110.1 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م، مقارنة بصافي التدفقات النقدية 
الخارجة البالغة 22.8 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م، كان هذا مدفوعا بشكل أساسي بالزيادة في التدفقات النقدية الداخلة 

من إجمالي األقساط غير المكتسبة والمطالبات المتكبدة، ولكن لم يتم اإلبالغ عنها خالل السنة المالية 2020م.

تم االعتراف بصافي التدفق النقدي الداخل بمبلغ 10.1 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2021م. تأثرت هذه الحركة النقدية من 
األنشطة التشغيلية بشكل أساسي بالزيادة الكبيرة في إجمالي الخسارة المتكبدة قبل الزكاة والضريبة مقارنة بالسنة المالية 2020م.

انخفض صافي التدفقات النقدية الخارجة 24.5 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2022م. 

صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

شهد النقد الناتج من أو المستخدم في أنشطة االستثمار تقلبات عديدة خالل الفترة بين السنة المالية 2019م والسنة المالية 2021م. أقرت 
الشركة صافي التدفقات النقدية الخارجة من األنشطة االستثمارية بمبلغ 69.3 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م. خالل السنة 
المالية 2020م، أبلغت الشركة عن صافي التدفقات النقدية الداخلة من األنشطة االستثمارية بمبلغ 62.2 مليون ريال سعودي ويرجع ذلك 

أساسا إلى استحقاق ودائع مرابحة قصيرة األجل.

عالوة على ذلك، بلغ صافي التدفقات النقدية الداخلة 35.5 مليون ريال سعودي خالل السنة المالية 2021م، والتي تمثل بشكل رئيسي 
التدفقات النقدية من مدفوعات الودائع قصيرة األجل.

انخفض صافي التدفقات النقدية الداخلة من األنشطة االستثمارية الى 8.8 مليون ريال سعودي خالل الفترة المنتهية في 30 يونيو 2022م 
على التوالي، عدم استحقاق او تحصيل ودائع كبيرة مقارنتا بالفترة السابقة.
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صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

قرت الشركة زيادة اصدار اسهم حقوق اولية بقيمة200 مليون ريال سعودي من األنشطة التمويلية في السنة المالية 2019م بسبب التدفقات 
النقدية الداخلة من زيادة رأس المال خالل السنة.

يعود صافي التدفقات النقدية الخارجة خالل السنتين الماليتين 2020م و2021م بشكل أساسي إلى التدفقات النقدية من التزامات التأجير 
المدفوعة.

انخفض صافي التدفقات النقدية الداخلة من األنشطة التمويلية الى 400 الف ريال سعودي في 30 يونيو 2022م بحيث ان التدفقات تمثل 
نصف سنة.

قائمة المالءة المالية 5-5-4

قائمة المالءة المالية للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في (: 56الجدول رقم )
30 يونيو 2021م

السنة 
المالية 
2019م

)مدققة(

السنة 
المالية 
2020م

)مدققة(

السنة 
المالية 
2021م

)مدققة(

التغير 
السنوي

2019م - 
2020م

التغير السنوي
2020م-2021م

معدل النمو 
السنوي 
المركب

2019م - 
2021م

فترة الستة 
أشهر 

المنتهية 
في 30 يونيو 

2022م
)مفحوصة(

التغير لفترة 
نصف السنة 

المالية
2021م 
-2022م

)37.0%(39.471,464%73.8%11.7%58,36465,217113,348األصول المقبولة-حاملي الوثائق

0.7%218,311)9.1%()8.8%()9.5%(262,585237,730216,800األصول المقبولة-المساهمون

11.3%22.5155,748%41.0%6.5%93,21799,230139,901األصول المقبولة األخرى

)5.2%(6.5445,523%16.9%)2.9%(414,166402,177470,049إجمالي األصول

)6.5%(23.7251,616%51.6%1.0%175,791177,481269,026التزامات حاملي الوثائق

10.2%18.0174,166%35.1%3.1%113,446117,003158,045التزامات المساهمون

)0.3%(21.5425,782%45.0%1.8%289,237294,484427,071إجمالي المطلوبات

)54.1%(19,741)41.3%()60.1%()13.8%(124,929107,69342,978إجمالي صافي األصول المقبولة

2.1%6.935,712%)18.6%(6.4%40,36842,96734,960إجمالي الهامش المطلوب

0.0%0.0100,00%0.0%0.0%100,000100,000100,000الحد األدنى لمتطلبات رأس المال

زيادة )نقص( صافي األصول 
المسموح بها عن الحد األدنى 

للهامش المطلوب
40.8%)80,259(ال ينطبق)%841.2()%69.1()57,022(24,9297,693

المصدر: معلومات اإلدارة

وفقا للمواد 66و67 و68 من الالئحة التنفيذية، يتعين على الشركة الحفاظ على مستويات مالءة معينة لفئات مختلفة من األعمال. يتأثر 
مستوى مالءة الشركة بشكل أساسي باالحتياطي الفني المطلوب االحتفاظ به، والذي يتأثر بدوره بحجم وثائق التأمين المباعة والمطالبات 
المتكبدة. خالل السنة المالية 2021م، بلغ العجز في صافي األصول المسموح بها عن الحد األدنى المطلوب للهامش 57 مليون ريال سعودي 

وازداد ليصل الى 80.3 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2022م.

يفرض البنك المركزي السعودي إجراءات تصحيحية مختلفة على الشركات التي ال تلتزم بمستويات متطلبات المالءة بما في ذلك ما يلي:

زيادة رأس مال الشركة. 1
تعديل أسعار المنتجات. 2
خفض التكاليف. 3
وقف االكتتاب في بوالص جديدة. 4
تصفية بعض األصول. و/ أو . 5
أي إجراء آخر يراه مناسبا للشركة ويوافق علية البنك المركزي السعودي. 6
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قد يطلب البنك المركزي السعودي بشكل متكرر أيضا إضافة أو حذف متطلبات هامش المالءة المالية التي قد تؤثر سلبا على نتائج عمليات 
المالءة في غضون اإلطار  تلبية متطلبات  الشركة في  بالمخصصات اإلضافية. في حالة فشل  المالي بسبب االحتفاظ  الشركة والوضع 
الزمني الذي يحدده البنك المركزي السعودي، وبعد اتخاذ اإلجراءات المذكورة أعاله، يجوز للبنك المركزي السعودي طلب تعيين مستشار 

مالي إلعادة هيكلة الشركة أو سحب الترخيص.
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استخدام متحصالت الطرح- 6

صافي متحصالت الطرح 6-1

يقدر اجمالي متحصالت طرح أسهم حقوق األولوية بقيمة مائة وثالثين مليون )130,000,000( ريال سعودي سيدفع منها عشرة ماليين 
والمستشار  االكتتاب  ومدير  المالي  المستشار  أتعاب  تشمل  والتي  الطرح  مصاريف  لتغطية  سعودي  ريال   )10,400,000( ألف  وأربعمائة 
المصاريف  من  وغيرها  والتوزيع  والطباعة  التسويق  ومصاريف  بالتغطية  التعهد  مصاريف  الى  باإلضافة  القانوني،  والمحاسب  القانوني 

المتعلقة باالكتتاب.

سيبلغ صافي متحصالت الطرح مبلغاً وقدره مائة وتسعة عشر مليون وستمائة ألف )119,600,000( ريال سعودي والذي سيستخدم لدعم 
خطط الشركة المستقبلية وتعزيز هامش المالءة المالية.

كما ستقوم الشركة باإلفصاح للجمهور على موقع تداول السعودية قبل افتتاح جلسة التداول، عند وجود اختالف بنسبة )5%( أو اكثر بين 
االستخدامات الفعلية لمتحصالت الطرح مقابل ما تم اإلفصاح عنه في نشرة اإلصدار هذه فور علمها بذلك وفقاً للفقرة )و( من المادة 
الثانيه والسبعون )72( من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة التي تنص على انه )يجب على اإلفصاح للجمهور، عند وجود 
انحراف بنسبة )5%( أو اكثر بين االستخدام الفعلي لمتحصالت اصدار اسهم حقوق األولوية او اصدار اسهم مع وقف العمل بحق األولوية 

مقابل ما افصح عنه في نشرة اإلصدار ذات العالقة فور علمه بذلك(.

استخدام متحصالت الطرح  6-2

تزاول جميع شركات التامين العاملة في المملكة نشاطها وفقاً لنظام مراقبة شركات التامين والئحته التنفيذية والتعديالت الالحقة التي 
تصدر من البنك المركزي السعودي من وقت آلخر.

سيتم استخدام صافي متحصالت الطرح بشكل عام لدعم خطط الشركة المستقبلية وتعزيز هامش المالءة المالية؛ للوفاء بمتطلبات هامش 
المالءة المالية التي يفرضها البنك المركزي، وسيتم ذلك من خالل استخدام متحصالت الطرح فيما يلي:

زيادة االستثمارات . 31
لدى الشركة سياسة استثمار معتمدة الدارة االستثمارات وفق الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التامين التعاوني الصادرة عن البنك 
القرارات  وإصدار  وتحليل  بدراسة  بدورها  تقوم  التي  االستثمار  لجنة  الى  والتوصيات  التقارير  برفع  الشركة  وتقوم  السعودي،  المركزي 

المناسبة لالستثمار، كما يتم االستعانة بمستشار االستثمار السعودي الفرنسي كابيتال وفق اتفاقية إدارة االستثمار الموقعه مع الشركة.

تنوي الشركة تخصيص مبلغ مائة وسبعة مليون وستمائة ألف )107,600,000( ريال سعودي من صافي متحصالت الطرح لالستثمار في 
كال من:

الودائع البنكية بقيمة ثالثة وخمسون مليون وثمانمائة ألف )53,800,000( ريال سعودي.. 1
 صناديق استثمار في أسواق النقد وأسواق األسهم بقيمة ستة وعشرون مليون وتسعمائة ألف )26,900,000( ريال سعودي.. 2
سندات وصكوك ذات المخاطر المنخفضة بقيمة ستة وعشرون مليون وتسعمائة ألف )26,900,000( ريال سعودي.. 3

وجميع االستثمارات ستكون مدارة من خالل بنوك محلية وخليجية، وتنوي الشركة القيام باالستثمارات فور االنتهاء من عملية زيادة رأس 
المال.

تنص الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التامين التعاوني -المادة الحادية والستون- الصادرة من البنك المركزي السعودي ما يلي:

اللتزامات  	 موازية  المستثمرة  لألصول  االستحقاق  مدة  تكون  ان  مراعاة  االستثمارية  سياستها  وضع  عند  الشركة  على 
الشركة حسب الوثائق المصدرة، وعلى الشركة ان تقدم للبنك المركزي برنامج االستثمار شاماًل توزيع األصول، وإذا لم 
توافق المؤسسة على البرنامج تلتزم الشركة باألوعية والنسب الواردة بالجدول رقم )1( من الالئحة التنفيذية، وعلى ان اال 
يتجاوز االستثمار خارج المملكة عشرين )20%( بالمائة من اجمالي استثمارات مع االلتزام بما ورد في الفقرة )2( من المادة 
التاسعة والخمسون والتي تنص على ان يكون االستثمار بالريال بما نسبته خمسون )50%( بالمائة من اجمالي األصول 

المتاحة لالستثمار، وإذا رغبت الشركة في تخفيض هذه النسبة فيجب اخذ موافقة كتابية مسبقة من البنك المركزي.
على الشركة االخذ في االعتبار بمخاطر تركيز االستثمار بحيث ال تتجاوز نسبة التركيز خمسين )50%( بالمائة من كل وعاء  	

استثماري في الجدول رقم )1( من الالئحة التنفيذية.
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تنص الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التامين التعاوني -المادة الثانية والستون- الصادرة من البنك المركزي السعودي على يلي:

ال يجوز للشركة استخدام األدوات المالية مثل المشتقات المالية والبنود خارج الميزانية العمومية قبل الحصول على موافقة كتابية مسبقة 
من البنك المركزي، كما ال يجوز للشركة استخدام األدوات في أغراض غير إدارة المحفظة االستثمارية. ويجب االخذ في االعتبار باآلتي:

ان تكون مدرجة في سوق مالي رئيس، وقابلة للتسييل في وقت قصير، ومبنية على أصول مدرجة في جدول تقويم األصول،  	
ولها طريقة تسعير واضحة ومعلومة.

ان تكون لدى الشركة مخصصات واصول كافية لمواجهة أي التزامات ناتجة او محتملة من االستثمار في هذه األدوات  	
ان يكون الطرف االخر في التعامل ذا مالءة وسمعة مقبولة. 	

زيادة الوديعة النظامية . 32
تفرض الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التامين التعاوني -المادة الثامنة والخمسون - الصادرة من البنك المركزي السعودي، على 
انه يجب ان تكون نسبة الوديعة النظامية عشرة )10%( بالمئة من راس المال المدفوع، وللمؤسسة ان ترفع هذه النسبة بحد اقصى خمسة 

عشر )15%( بالمئة وفقاً للمخاطر التي تواجهها الشركة.

وبموجب خطاب البنك المركزي رقم )381000033194( وتاريخ 1438/03/23هـ )الموافق 2016/12/22م( فقد قرر البنك المركزي إلزام 
الشركة برفع نسبة الوديعة النظامية من عشرة )10%( بالمئة الى خمسة عشر )15%( بالمئة من راس المال المدفوع. 

ومن الجدير بالذكر انه وكما بتاريخ هذه النشرة تبلغ الوديعة النظامية اثنان وعشرون مليون وخمسمائة ألف )22,500,000( ريال سعودي 
مليون  وثالثون  أربعة  النظامية  الوديعة  اجمالي  لتصبح  سعودي  ريال   )12,000,000( مليون  عشر  اثنا  مبلغ  بتخصيص  الشركة  وستقوم 
وخمسمائة ألف )34,500,000( ريال سعودي، بعد زيادة راس المال من مائة مليون )100,000,000( ريال سعودي الى مائتان وثالثون مليون 

)230,000,000( ريال سعودي.

ويوضح الجدول التالي االستخدام المتوقع لمتحصالت الطرح:

قيمة االستخدام المقترحة )ريال سعودي(البند

53,800,000الودائع البنكية

26,900,000صناديق استثمار

26,900,000سندات وصكوك

12,000,000الوديعة النظامية )15% من زيادة رأس المال المدفوع(

10,400,000مصاريف الطرح المقدرة

130,000,000إجمالي متحصالت الطرح

لن يحصل المساهمون على أي من متحصالت الطرح.

هامش المالءة 6-3

تنوي الشركة زيادة رأس مالها من مائة مليون )100,000,000( ريال سعودي الى مائتين وثالثين مليون )230,000,000( ريال سعودي لدعم 
والوديعة  االستثمارات  زيادة  الطرح في  استخدام متحصالت  وذلك من خالل  المالية.  المالءة  وتعزيز هامش  المستقبلية  الشركة  خطط 

النظامية.

تفرض الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التامين التعاوني االحتفاظ بحد أدنى من صافي األصول القابلة للتضمين في حساب المالءة 
المالية وفقاً لجداول ونسب تضمين محددة من البنك المركزي السعودي على ان يرعى االتي وفقاً للمادة الخامسة والستون )65( من الالئحة 

التنفيذية لنظام مراقبة شركات التامين التعاوني:

اال يتجاوز تقويم األصول قيمتها السوقية، ويستثنى من ذلك األصول الخاصة بتامين الحماية واالدخار المرتبطة بالجزء . 1
الخاص باالستثمار.

ان يكون الحد األقصى عشرين بالمائة )20%( من اجمالي األصول المسموح بها المرتبطة بطرف واحد.. 2
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وتنص المادة السادسة والستون )66( من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التامين التعاوني بانه على الشركة التي تزاول التامين العام 
والصحي االحتفاظ بحد أدنى لهامش المالءة المالية المطلوب باعتماد األعلى ألي من الطرق الثالث االتية:

مليون . 1 ومائتان  التامين،  لشركات  سعودي  ريال   )100,000,000( مليون  مائة  هو  المال  راس  لمتطلبات  األدنى  الحد 
)200,000,000( ريال سعودي لشركات إعادة التامين او شركات التامين التي تزاول في الوقت نفسه اعمال إعادة التامين.

مجموع األقساط المكتتبة.. 2
المطالبات. . 3

كما تفرض الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة الشركات على شركات التامين االحتفاظ بحد أدنى من صافي األصول القابلة للضمين في 
حساب هامش المالءة المالية ويترجم هذا المطلب في الحاجة الى االحتفاظ بالحد األدنى من الغطاء التام )100%( لهامش المالءة المالية 

)صافي األصول القابلة للتضمين في حساب المالءة المالية مقسوماً على الحد األدنى لهامش المالءة(.

يوضح الجدول التالي تفاصيل هامش المالءة وغطاء المالءة للشركة كما في 31/ديسمبر لألعوام 2019م و2020م و2021م و30/يونيو 
2022م.

30 يونيو 2022م2021م2020م2019مالبند )االلف الرياالت(

100,000,000100,000,000100,000,000100,000,000الحد األدنى لراس المال

100%100%100%100%هامش المالءة المالية المطلوب

40,368,00042,966,00034,960,00035,712,000الحد األدنى لهامش المالءة المالية المطلوب

124,929,000107,693,00042,978,00019,741,000صافي األصول المضمنة في حساب هامش المالءة

19.7%43%107.7%124.9%غطاء هامش المالءة المالية )%100(

وفيما يلي االسهامات المتوقعة لصافي متحصالت الطرح في المحافظة على متطلبات رأس المال للسنوات القادمة والتي تم حسابها بناء 
على اشتراطات معينة يفرضها البنك المركزي على شركات التامين.

2026م2025م2024م2023مالبند )االلف الرياالت(

100,000,000300,000,000300,000,000300,000,000الحد األدنى لراس المال

100%100%100%100%هامش المالءة المالية المطلوب

49,296,00065,000,00081,193,00097,945,000الحد األدنى لهامش المالءة المالية المطلوب

65,111,000228,048,000223,105,000221,745,000صافي األصول المضمنة في حساب هامش المالءة

221.7%223.1%228.0%65.1%غطاء هامش المالءة المالية )%100(
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إفادات الخبراء- 7

تم الحصول على الموافقة الكتابية من كٍل من المستشار المالي والمستشار القانوني ومتعهد التغطية ومدير االكتتاب للشركة الذين تظهر 
أسماؤهم على الصفحتين )و( و)ز( على إدراج أسمائهم وشعاراتهم وإفاداتهم بالصيغة الواردة في هذه النشرة. كما تم الحصول على الموافقة 
الكتابية من المحاسبين القانونيين للشركة على إدراج أسمائهم وشعاراتهم بالصيغة الواردة في هذه النشرة. ولم يتم سحب تلك الموافقات 

كما في تاريخ هذه النشرة، كما أنه ليس ألي من المذكورين أعاله أو ألي من أقربائهم أي أسهم أو أية مصلحة في الشركة.
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إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة- 8

يقر أعضاء مجلس اإلدارة حتى تاريخ هذه النشرة بما يلي:

بخالف ما ورد في القسم )3( »خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها« الفقرة الفرعية )3-11( »انقطاع االعمال« من هذه  	
النشرة، لم يكن هناك أي انقطاع في أعمال المصدر يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيراً ملحوظاً في الوضع المالي خالل 

الـ )12( شهراً األخيرة.
لم تُمنح أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أّي عوض غير نقدي من قبل المصدر خالل السنوات الثالث السابقة  	

مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق المالية فيما يتعلق بإصدار أو طرح أي أوراق مالية.
بخالف ما ورد في القسم )3( »خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها« الفقرة الفرعية )3-11( »انقطاع االعمال« من هذه  	

الفقرة الفرعية )2-1-1( »المخاطر المتعلقة بانخفاض  النشرة، وبخالف ما ورد في القسم )2( »عوامل المخاطرة« 
هامش المالءة المالية« من هذه النشرة، لم يكن هناك أّي تغير سلبي جوهري في الوضع المالي والتجاري للُمصدر خالل 
السنوات الثالث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة، إضافة إلى 

الفترة التي يشملها تقرير المحاسب القانوني حتى اعتماد نشرة اإلصدار.
بخالف ما ورد في الصفحة »د« من هذه النشرة، وبخالف ما ورد في القسم )9( »المعلومات القانونية« الفقرة الفرعية  	

)9-4-1( »العقود والتعامالت مع األطراف ذات العالقة« من هذه النشرة، ليس ألعضاء مجلس اإلدارة أو ألي من أقربائهم 
أّي أسهم أو مصلحة من أي نوع في المصدر.

لم تحتفظ الشركة بأسهم خزينة، ولم تقم الجمعية العامة غير العادية للشركة بالموافقة على عملية شراء أسهم الشركة. 	



94 من ١٢٥

9- المعلومات القانونية



9٥ من ١٢٥

جدول
المحتويات

المعلومات القانونية- 9

معلومات الشركة 9-1

اسم الشركة 9-1-1
تم قيد الشركة في السجل التجاري للشركات المساهمة بمدينة جدة تحت االسم التجاري » شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني«.

التاريخ والتأسيس 9-1-2
شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني مساهمة عامة، تأسست وفق أنظمة المملكة العربية السعودية بموجب المرسوم الملكي رقم )م/49( 
وتاريخ 1432/07/27هـ )الموافق 2011/06/29م( وقرار مجلس الوزراء رقم )224( وتاريخ 1432/07/25هـ )الموافق 2011/06/27م( 
والسجل التجاري رقم )4030223528( الصادر للشركة بتاريخ 1433/03/27هـ )الموافق 2012/02/19م(، حيث يقع المقر الرئيسي للشركة 

في مدينة جدة.

كما أن الشركة تُمارس نشاط التأمين في فرع التأمين الصحي بموجب تصريح البنك المركزي السعودي )ساما( رقم )ت م ن/20128/32( 
وتاريخ 1433/09/19هـ )الموافق2012/08/07م(. وقد تم تجديد تصريح البنك المركزي السعودي )ساما( بتاريخ 1442/09/27هـ لمدة 
ثالث سنوات تبدأ من تاريخ 1442/10/25هـ وتنتهي في 1445/10/24هـ، وبموجب موافقة مجلس الضمان الصحي التعاوني على إعادة 
التأهيل بتاريخ 1442/12/12هـ )الموافق 2021/07/2م( لمدة ثالث سنوات، وتنتهي بتاريخ 1446/01/15هـ )الموافق 2024/07/21م(. 

وتزوال الشركة نشاطاتها وفقاً ألحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية.

يبلغ رأس مال الشركة الحالي مائة مليون )100,000,000( ريال سعودي مقسم إلى عشرة ماليين )10,000,000( سهم إسمي متساوية القيمة، 
بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد.

التغيرات الرئيسية في رأس المال 9-1-3
)الموافق . 1 1432/07/27هـ  وتاريخ  )م/49(  رقم  الملكي  المرسوم  بموجب  سعودية  مساهمة  كشركة  الشركة  تأسست 

التجاري  )الموافق 2011/06/27م( والسجل  الوزراء رقم)224( وتاريخ 1432/07/25هـ  2011/06/29م( وقرار مجلس 
رقم )4030223528( وتاريخ 1433/03/27هـ )الموافق 2012/02/19م(، برأس مال يبلغ )400,000,000( أربعمائة مليون 

ريال سعودي، مقسم إلى )40,000,000( أربعون مليون سهم متساوية القيمة، تبلغ كل منها )10( عشرة رياالت سعودية.
بتاريخ 1438/01/17هـ )الموافق 2016/10/18م( قامت الشركة بتخفيض رأس مالها من )400,000,000( أربعمائة مليون . 2

ريال سعودي إلى )200,000,000( مائتي مليون ريال سعودي، وهكذا تم تخفيض عدد أسهم الشركة من )40,000,000( 
أربعين مليون سهم إلى )20,000,000( عشرين مليون سهم عن طريق إلغاء )20,000,000( عشرين مليون سهم، وبنسبة 
تخفيض في رأس المال مقدارها )50%(. وذلك بعد حصول الشركة على موافقة البنك المركزي على تخفيض رأس مال 
الشركة بموجب الخطاب رقم )371000100389( وتاريخ 1437/09/14هـ )الموافق 2016/06/19م( وموافقة الهيئة على 

تخفيض رأس مال الشركة بتاريخ 1437/11/15هـ )الموافق 2016/08/18م(.
من . 3 الشركة  مال  رأس  بتخفيض  بالتوصية  اإلدارة  مجلس  قام  2018/05/09م(  )الموافق  1439/08/23هـ  وبتاريخ 

)200,000,000( مائتي مليون ريال سعودي إلى )100,000,000( مائة مليون ريال سعودي. وقد حصلت الشركة على موافقة 
)الموافق  1439/08/29هـ  وتاريخ   )1093/41( رقم  الخطاب  بموجب  الشركة  مال  رأس  تخفيض  على  المركزي  البنك 
2018/05/15م( وموافقة الهيئة على تخفيض رأس مال الشركة بتاريخ 1439/09/02هـ )الموافق 2018/05/17م(، كما 
وافقت الجمعية العامة غير العادية على التخفيض في اجتماعها الُمنعقد بتاريخ 1439/09/26هـ )الموافق 2018/06/10م(.

وبتاريخ 1440/04/05هـ )الموافق 2018/12/12م( وافقت الجمعية العامة غير العادية على توصية مجلس اإلدارة بزيادة . 4
الزيادة هو )100,000,000( ريال  الشركة قبل  الشركة بقيمة )200,000,000( ريال سعودي ليصبح رأس مال  رأس مال 

سعودي وبعد الزيادة )300,000,000( ريال سعودي.
وبتاريخ 1441/08/29هـ )الموافق 2020/04/22م( وافقت الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة من . 5

)300,000,000( ثالثمائة مليون ريال سعودي إلى )150,000,000( مائة وخمسين مليون ريال سعودي، بنسبة تخفيض %50 
من رأس مال الشركة وذلك عن طريق إلغاء )15,000,000( سهم من أسهم الشركة.

وبتاريخ 1444/03/22هـ الموافق )2022/10/18م( وافقت الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة من . 6
من )150,000,000( ريال سعودي إلى )100,000,000( ريال سعودي، كما بتاريخ 1444/02/04هـ )الموافق 2022/08/31م( 
حصلت الشركة على خطاب البنك المركزي الُمتضمن موافقة البنك المركزي السعودي )ساما( على تخفيض رأس مال 

الشركة بمقدار )50,000,000( ريال سعودي. 
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مال . 7 رأس  زيادة  على  للشركة  العادية  غير  العامة  الجمعية  وافقت  )2022/11/06م(  الموافق  1444/04/12هـ  وبتاريخ 
الشركة من خالل إصدار أسهم حقوق أولوية، وسيتم ذلك من خالل طرح ثالثة عشر مليون )13,000,000( سهم عادي. 
وبذلك يرتفع رأس مال الشركة بعد اكتمال عملية االكتتاب من مائة مليون)100,000,000( ريال سعودي إلى مائتي وثالثون 
مليون )230,000,000( ريال سعودي، أي بزيادة قدرها 130% في رأس مال الشركة الحالي. كما بتاريخ 1444/03/11هـ 
)الموافق 2022/10/07م( حصلت الشركة على خطاب البنك المركزي السعودي )ساما( المتضمن موافقة البنك لمركزي 

على زيادة رأس مال الشركة بمقدار )130,000,000( ريال سعودي.

 أغراض الشركة 9-1-4
وفقاً للمادة رقم )3( من النظام األساسي، يجوز للشركة القيام باألنشطة اآلتية:

مزاولة أعمال التأمين التعاوني في فرع التأمين الصحي وللشركة أن تباشر جميع األعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق أغراضها وتمارس 
الشركة أنشطتها وفًقأ لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية واألحكام الصادرة من البنك المركزي السعودي )ساما( 

واألنظمة والقواعد السارية في المملكة العربية السعودية وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة إن وجدت.

وقد حصلت الشركة على الموافقة النهائية من قبل البنك المركزي السعودي )ساما( لمزاولة نشاطها التأميني لمزيد من المعلومات )فضاًل 
راجع القسم الفرعي 9-3-1 »الموافقات والتراخيص والشهادات الحكومية« من هذا القسم(.

 مدة الشركة 9-1-5
نصت المادة السادسة )6( من النظام األساسي على أن تكون مدة الشركة تسعة وتسعين )99( سنة ميالدية تبدأ اعتباراً من تاريخ قيدها في 
السجل التجاري، وتجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء هذه المدة بسنة على األقل. وتشير بيانات 

السجل التجاري إلى انتهاء مدة الشركة في تاريخ 1445/03/27هـ )الموافق 2023/10/12م(.

مجلس اإلدارة 9-1-6

تشكيل المجلس 9-1-6-1
يتولى إدارة الشركة وفًقا للمادة )15( من نظامها األساسي مجلس إدارة مكون من )8( ثمانية أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية لمدة 
ال تزيد على ثالث سنوات، ويجب أن تعكس تركيبة مجلس اإلدارة تمثياًل مناسباً من األعضاء المستقلين. وفي جميع األحوال ال يجوز أن 
يقل عدد أعضاء المجلس المستقلين عن عضوين أو ثلث أعضاء المجلس أيهما أكثر واستثناًء من ذلك تعين الجمعية التأسيسية اعضاء أول 

مجلس إدارة لمدة ال تتجاوز ثالث سنوات تبدأ من تاريخ شهر قرار وزارة التجارة بتأسيس الشركة.

بتاريخ 1442/07/20هـ )الموافق 2021/03/04م( انتخبت الجمعية العامة العادية للمساهمين أعضاء مجلس اإلدارة للدورة الحالية والتي 
بدأت من تاريخ 1442/07/24هـ )الموافق 2021/03/08م( ولمدة وتنتهي في تاريخ 1445/06/25هـ )الموافق 2024/01/07م( وقد تشكل 

مجلس اإلدارة للدورة المذكورة من السادة التالية أسماؤهم:

اعضاء مجلس االدارة(: 57الجدول رقم )
أعضاء مجلس اإلدارة*

العمرالجنسيةصفة العضويةالمنصباالسم

األسهم المملوكة

غير مباشرمباشرة

النسبةالعددالنسبةالعدد

0%00%720سعوديمستقلرئيس مجلس اإلدارةعمرو محمد خاشقجي

نائب رئيس مجلس فيصل فاروق محمد تمر
0%0.000830%5583سعوديغير تنفيذياإلدارة

0%00%53سعوديمستقلعضوخالد عابد قامه
0.0577%0.666675,766%3466,666سعوديةغير تنفيذيعضوالدانا خالد الجفالي***

0%00%430سعوديمستقلعضوعبد اهلل محسن النمري

0%00%420إماراتيغير تنفيذي عضوحمد عبد اهلل ال علي 

0%00%480سعوديمستقل عضومحمد عبد اهلل الدار
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أعضاء مجلس اإلدارة*

العمرالجنسيةصفة العضويةالمنصباالسم

األسهم المملوكة

غير مباشرمباشرة

النسبةالعددالنسبةالعدد
0%00%0****غير تنفيذيعضوكورنيليوس أليكسندر أنكيل**

المصدر: الشركة 
تاريخ  في  التعيين  سريان  يبدأ  أن  على  اإلدارة  مجلس  في  أعضاء  تعيين  على  2021/03/04م(  )الموافق  1442/07/20هـ  بتاريخ  المنعقد  باجتماعها  )العادية(  العامة  الجمعية  وافقت   *

2021/03/08م تنتهي في تاريخ2024/01/07م.
**قام عضو مجلس إدارة الشركة كورنيليوس ألكسندر أنكيل بتقديم استقالته من عضوية مجلس إدارة الشركة بتاريخ 1443/11/29هـ )الموافق 2022/06/28م( ألسباب شخصية على أن تسري 

استقالته من تاريخ 2022/08/11م.
*** الملكية الغير مباشرة ناتجه عن ملكيتها المباشرة في شركة خالد احمد الجفالي بنسبة 1% التي تملك عدد 576,700 سهم عادي من أسهم شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني.

وتلتزم الشركة بنظام الشركات والئحة الحوكمة الصادرة عن مجلس إدارة هيئة السوق المالية والئحة حوكمة شركات التأمين الصادرة عن 
البنك المركزي السعودي )ساما(، حيث أن النظام األساسي للشركة ينص على أن عدد أعضاء المجلس يجب أن يكون من ثمانية أعضاء 
تنتخبهم الجمعية العامة العادية لمدة ال تزيد على ثالث سنوات. كما تبين الئحة حوكمة الشركة التزام الشركة بالمادة )14( من الئحة 
الحوكمة التي تلزم الشركات المدرجة بأن تكون أغلبية أعضاء المجلس من األعضاء غير التنفيذين وبأن ال يقل عدد أعضائه المستقلين عن 
عضوين أو عن ثلث أعضاء المجلس )أيهما أكثر( )وبالتالي تلتزم الشركة بالبند )54( من الئحة حوكمة شركات التأمين. وحالًيا يوجد أربعة 

أعضاء مستقلين في مجلس إدارة الشركة من أصل سبعة أعضاء. 

رئيس مجلس اإلدارة ونائب الرئيس وأمين السر 9-1-6-2
الشركة ملتزمة بالنظام األساسي والئحة الحوكمة الصادرة عن مجلس إدارة هيئة السوق المالية والئحة حوكمة شركات التأمين الصادرة 
عن البنك المركزي السعودي )ساما( من ناحية التعيين اإللزامي في هذه المناصب حيث وافق مجلس إدارة الشركة بتاريخ 1442/07/27هـ 
)الموافق 2021/03/11م( على تعيين األستاذ/ عمرو محمد خاشقجي رئيساً لمجلس إدارة الشركة، كما وافق المجلس على تعيين األستاذ/ 
بتاريخ  )ساما(  السعودي  المركزي  البنك  ممانعة  عدم  على  الشركة  وقد حصلت  اإلدارة،  مجلس  لرئيس  نائباً  تمر  محمد  فاروق  فيصل 

1442/08/30هـ )الموافق 2021/04/12م(، وفيما يلي مناصبهم:

رئيس مجلس اإلدارة ونائب الرئيس وأمين السر(: 58الجدول رقم )
المنصباسم الشخص المعين

رئيس مجلس اإلدارةعمرو محمد خاشقجي

نائب رئيس مجلس اإلدارةفيصل فاروق محمد تمر

أمين سر مجلس اإلدارةشاغر

وبحسب النظام األساسي للشركة يكون لمجلس اإلدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة بما يحقق أغراضها، ويكون له في حدود اختصاصه 
أن يفوض واحًدا أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة - بما ال يتعارض مع األنظمة واللوائح ذات العالقة.

وكما نصت المادة )30( من النظام األساسي للشركة على أنه يعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيسا ونائباً للرئيس. ويعين رئيًسا تنفيذًيا، 
ويجوز أن يعين عضواً منتدباً، وال يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس اإلدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة، ويحق لرئيس مجلس اإلدارة 
التوقيع عن الشركة وتنفيذ قرارات المجلس. ويختص رئيس مجلس اإلدارة بتمثيل الشركة أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير، ولرئيس 
مجلس اإلدارة بقرار مكتوب أن يفوض بعض صالحياته إلى غيره من أعضاء المجلس أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال محددة. ويحدد 
مجلس اإلدارة الرواتب والبدالت والمكافات لكل من رئيس المجلس والعضو المنتدب وفقاً لما هو مقرر في المادة )19( من النظام األساسي 
للشركة. ويجب على مجلس اإلدارة أن يعين أميًنا لسر المجلس. كما يجوز للمجلس أن يعين مستشاًرا له أو أكثر في مختلف شؤون الشركة 
ويحدد المجلس مكافآتهم. وال تزيد مدة رئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر على مدة عضوية كل منهم في المجلس، ويجوز 
إعادة انتخابهم وللمجلس في أي وقت أن يعزلهم أو أيا منهم دون إخالل بحق من عزل في التعويض إذا وقع العزل لسبب غير مشروع أو 

في وقت غير مناسب.
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مكافآت المجلس 9-1-6-3
تكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة مبلغاً معيناً أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية ونسبة معينة من صافي األرباح، . 1

ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا. 
إذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة؛ فال يجوز أن تزيد هذه النسبة على )10%( من صافي األرباح، وذلك بعد . 2

خصم االحتياطيات التي قررتها الجمعّية العامة تطبيقأ ألحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ونظام الشركات 
والنظام األساس للشركة، وبعد توزيع ربح على المساهمين ال يقل عن )5%( من رأس مال الشركة المدفوع؛ على أن يكون 

استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو، وكل تقدير يخالف ذلك يكون باطاًل.
في جميع األحوال؛ ال يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس اإلدارة من مكافات ومزايا مالية أو عينية مبلغ خمسمائة . 3

ألف ريال سنوياً )ويستثنى من ذلك أعضاء لجنة المراجعة(، وذلك وفق الضوابط التي تضعها هيئة السوق المالية. 
يجب أن يشتمل تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة . 4

خالل السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا، وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء 
المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات. وأن يشتمل أيضاً على بيان 

بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.

اجتماعات المجلس 9-1-6-4
وفق المادة )21( من النظام األساسي للشركة يجتمع المجلس في المركز الرئيس للشركة بدعوة من رئيسه ويجب على رئيس المجلس 
لدعوة الى االجتماع متى طلب إليه ذلك اثنان من األعضاء، ويجب أن تكون الدعوة موثقة بالطريقة التي يراها المجلس. وتُعقد اجتماعات 
المجلس بصفة دورية وكلما دعت الحاجة، على أال يقل عدد اجتماعات المجلس السنوية عن )4( جتماعات بحيث يكون هناك اجتماع واحد 

على األقل كل ثالثة أشهر.

لجان المجلس 9-1-6-5
لدى مجلس اإلدارة خمسة )5( لجان فرعية، وهي على النحو التالي: 

لجنة المراجعة 	

بتاريخ  المنعقدة  العادية  العامة  الجمعية  قبل  من  المراجعة  لجنة  أعضاء  تعيين  تم  وقد  أعضاء،   )3( ثالثة  من  المراجعة  لجنة  تتشكل 
1442/10/18هـ )الموافق 2021/05/30م( لمدة تنتهي في تاريخ 1445/06/25هـ )الموافق 2024/01/07م(، وقد حصلت الشركة عدم 

ممانعة البنك المركزي السعودي )ساما( بتاريخ 1442/08/30هـ )الموافق 2021/04/12م( وهي تتكون من األعضاء التالية أسمائهم:

أعضاء لجنة المراجعة(: 59الجدول رقم )
الوظيفةاالسم

رئيسخالد عابد قامه

عضوعلي األزهري

عضو كنانة آل غالب الشريف
المصدر: الشركة 

العادية المنعقدة بتاريخ 1442/10/18هـ )الموافق 2021/05/30م( وقد  العامة  تم اعتماد الئحة عمل لجنة المراجعة من قبل الجمعية 
عقدت اللجنة ثمانية )8( اجتماعات خالل العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م، ثمانية )8( اجتماعات خالل العام المالي المنتهي 
في 31 ديسمبر 2020م، ستة )6( اجتماعات خالل العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م، وخمسة )5( اجتماعات خالل العام الحالي.
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لجنة الترشيحات والمكافآت  	

تتشكل لجنة الترشيحات والمكافآت من أربعة )4( وقد تم تعيين أعضاء لجنة والترشيحات والمكافآت من قبل مجلس اإلدارة بموجب قرار 
مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 1442/07/27هـ )الموافق 2021/03/11م(، وتنتهي دورة اللجنة بنهاية دورة مجلس اإلدارة 
الحالية في تاريخ 1445/06/25هـ )الموافق 2024/01/07م( وقد حصلت الشركة عدم ممانعة البنك المركزي السعودي )ساما( بتاريخ 

1442/08/30هـ )الموافق 2021/04/12م( وهي تتكون من األعضاء التالية أسمائهم:

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت(: 60الجدول رقم )
الوظيفةاالسم

رئيسعبد اهلل محسن النمري
عضوخالد عابد قامه

عضوالدانا خالد الجفالي
عضوحمد المحياس آل عليي

المصدر: الشركة 

وقد عقدت اللجنة اجتماعين )2( خالل العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م، اجتماعين )2( خالل العام المالي المنتهي في 31 
ديسمبر 2020م، ثالثة )3( اجتماعات خالل العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م، وأربعة )4( اجتماعات خالل العام الحالي.

لجنة إدارة المخاطر 	

تتشكل لجنة إدارة المخاطر من ثالثة )3( أعضاء، وقد تم تعيين أعضاء لجنة إدارة المخاطر من قبل مجلس اإلدارة بموجب قرار مجلس إدارة 
الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 1442/07/27هـ )الموافق 2021/03/11م(، وتنتهي دورة اللجنة بنهاية دورة مجلس اإلدارة الحالية في 
تاريخ 1445/06/25هـ )الموافق 2024/01/07م( وقد حصلت الشركة عدم ممانعة البنك المركزي السعودي )ساما( بتاريخ 1442/08/30هـ 

)الموافق 2021/04/12م( وهي تتكون من األعضاء التالية أسمائهم:

أعضاء لجنة إدارة المخاطر(: 61الجدول رقم )
الوظيفةاالسم

رئيسكورنيليوس أليكسندر أنكيل*
عضوكنانة آل غالب الشريف
عضومحمد عبد اهلل الدار

المصدر: الشركة 
* قام رئيس اللجنة كورنيليوس أليكسندر أنكيل بتقديم استقالته من رئاسة لجنة إدارة المخاطر بتاريخ 1443/11/29هـ )الموافق 2022/06/28م( ألسباب شخصية.

وقد عقدت اللجنة اجتماعين )2( خالل العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م، ثالثة )3( اجتماعات خالل العام المالي المنتهي في 
31 ديسمبر 2020م، اجتماعين )2( اجتماعات خالل العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م، ولم تعقد اللجنة أي اجتماع خالل العام 

الحالي.

اللجنة التنفيذية 	

تتشكل اللجنة التنفيذية من أربعة )4( أعضاء، وقد تم تعيين أعضاء اللجنة التنفيذية من قبل مجلس اإلدارة بموجب قرار مجلس إدارة 
الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 1442/07/27هـ )الموافق 2021/03/11م(، وتنتهي دورة اللجنة بنهاية دورة مجلس اإلدارة الحالية في 
تاريخ 1445/06/25هـ )الموافق 2024/01/07م( وقد حصلت الشركة عدم ممانعة البنك المركزي السعودي )ساما( بتاريخ 1442/08/30هـ 

)الموافق 2021/04/12م( وهي تتكون من األعضاء التالية أسمائهم:

أعضاء اللجنة التنفيذية(: 62الجدول رقم )
الوظيفةاالسم

رئيسفيصل فاروق تمر
عضوعمرو محمد خاشقجي

عضوسلطان محمد عبد الرؤوف
عضوحمد المحياس آل علي

المصدر: الشركة 
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وقد عقدت اللجنة ستة )6( اجتماعات خالل العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م، اجتماعين )2( خالل العام المالي المنتهي في 
31 ديسمبر 2020م، ستة )6( اجتماعات خالل العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م، وثالث اجتماعات )3( خالل العام الحالي.

لجنة االستثمار 	

تتشكل لجنة االستثمار من ثالثة )3( أعضاء، وقد تم تعيين أعضاء لجنة االستثمار من قبل مجلس اإلدارة بموجب قرار مجلس إدارة الشركة 
في اجتماعه المنعقد بتاريخ 1442/07/27هـ )الموافق 2021/03/11م(، وتنتهي دورة اللجنة بنهاية دورة مجلس اإلدارة الحالية في تاريخ 
بتاريخ 1442/08/30هـ  السعودي )ساما(  المركزي  البنك  الشركة عدم ممانعة  )الموافق 2024/01/07م( وقد حصلت  1445/06/25هـ 

)الموافق 2021/04/12م( وهي تتكون من األعضاء التالية أسمائهم:

أعضاء لجنة االستثمار(: 63الجدول رقم )
الوظيفةاالسم

رئيسمحمد عبد اهلل الدار

عضوعبد اهلل محسن النمري

عضو سلطان محمد عبد الرؤوف
المصدر: الشركة 

وقد عقدت اللجنة اجتماعين )2( خالل العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م، اجتماع واحد )1( فقط خالل العام المالي المنتهي في 
31 ديسمبر 2020م، ثالثة )3( اجتماعات خالل العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م، واجتماع واحد خالل العام الحالي.

اإلدارة التنفيذية 9-1-7
يشغل منصب الرئيس التنفيذي حالياً األستاذ/ سلطان محمد عبد الرؤوف وذلك اعتباراً من تاريخ 1441/12/15هـ )الموافق 2020/08/05م(، 

ويوضح الجدول التالي تفاصيل اإلدارة التنفيذية للشركة:

االدارة التنفيذية(: 64الجدول رقم )

تاريخ التعيينالعمرالجنسيةالمنصباالسم

األسهم المملوكة

غير المباشرةمباشرة

النسبةالعددالنسبةالعدد

2020/08/050000م56سعوديالرئيس التنفيذيسلطان عبد الرؤوف

2021/10/140000م36باكستانيالرئيس المالي المكلفعبد اهلل بوري

2022/09/010000م39سعوديمسؤول دعم اإلدارات الرقابيةمازن شهاوي

2022/07/270000م39سعوديةمدير الموارد البشريةوجدان باخربية

2022/07/270000م37سعوديمدير االمن السبرانيريان النزهة

2017/05/040000م45سعوديمدير رعاية العمالءعبد الجبار المربعي

2020/05/050000م41سعوديالمدير التجاريسامي المالكي

2020/07/050000م64ألمانيمدير االكتتاب المكلفتوماس رين
المصدر: الشركة 

حوكمة الشركة 9-1-8
وفقاً لألنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية وعلى وجه الخصوص الئحة حوكمة الشركات الصادرة بموجب قرار 
مجلس الهيئة بموجب القرار رقم )8-16-2017م( وتاريخ 05/16/ 1438هـ )الموافق 02/13/ 2017م( بناًء على نظام الشركات الصادر 
بالمرسوم الملكي رقم )م/ 3( وتاريخ 1437/01/28هـ )الموافق 2015/11/10م( والمعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم )1-7-2021( وتاريخ 
1442/06/01هـ )الموافق 2021/01/14م(، باإلضافة إلى الئحة حوكمة شركات التأمين الصادرة عن البنك المركزي السعودي )ساما(؛ 
)الموافق  1442/04/29هـ  بتاريخ  العادية  غير  العامة  الجمعية  قبل  من  عليه  الموافقة  وتمت  بالشركة  الخاص  الحوكمة  دليل  تعديل  تم 

2020/12/14م(.
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الموافقات والتراخيص والشهادات الحكومية 9-2

جداول الموافقات والتراخيص  9-2-1
حصلت الشركة )بما في ذلك فرعها( على عدة تراخيص وشهادات نظامية وتشغيلية من الجهات المختصة، ويتم تجديد تلك التراخيص 
والشهادات بصفة دورية، وما انتهى منها فهو قيد التجديد وفق اإلجراءات المعتادة. ويقر أعضاء مجلس اإلدارة بأن الشركة حاصلة على 
جميع التراخيص والموافقات الالزمة لمزاولة أعمالها واالستمرار في ذلك، وما انتهى منها قيد التجديد وليسوا على اطالع على ما يمنع 

تجديد أي مما انتهى منها. وتوضح الجداول التالية التراخيص والشهادات الحالية التي حصلت عليها الشركة:

التراخيص والموافقات التي حصلت عليها الشركة(: 65الجدول رقم )

رقم الترخيص/الغرضنوع الترخيص
الجهة المصدرةتاريخ االنتهاءتاريخ اإلصدارالشهادة

قيد الشركة في سجل الشركات السجل التجاري
4030223528التجارية )شركات المساهمة(

1433/03/27هـ
)الموافق 

2012/02/19م(
1544/11/05هـ

وزارة التجارة -مكتب 
السجل التجاري بمدينة 

جدة

شهادة عضوية الغرفة 
التجارية الصناعية

التزام الشركة بنظام السجل 
التجاري الذي يوجب على 

الشركة االشتراك في الغرفة 
التجارية الصناعية

7001703672
1443/04/13هـ 

)الموافق 
2012/03/06م(

1445/03/27هـ 
)الموافق 

2023/10/12م(
غرفة جدة

تصريح بمزاولة نشاط 
التأمين

مزاولة نشاط التأمين العام، 
التأمين الصحي، تأمين الحماية 

واالدخار
ت م ن/20128/32

1433/09/19هـ 
)الموافق 

2012/08/07م(

1445/10/24هـ 
)الموافق 

2023/12/08م(

البنك المركزي السعودي 
)ساما( 

ترخيص استثماري 
01-112031036630مزاولة نشاط التأمينخدمي

1431/02/30هـ 
)الموافق 

2010/02/14م(

1445/02/15هـ 
)الموافق 

2023/09/01م( 
وزارة االستثمار

39111329138التزام الشركة بمتطلبات البلديةرخصة البلدية
1438/06/22هـ 

)الموافق 
2017/03/21م(

أمانة محافظة جدةقيد التجديد

شهادة التأمينات 
االجتماعية

التزام الشركة تجاه أنظمة 
المؤسسة العامة للتأمينات 

االجتماعية
49653809

1444/03/14هـ 
)الموافق 

2022/10/10م(

1444/04/14هـ 
)الموافق 

2022/11/08م(

المؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية

شهادة الزكاة والدخل
لإلفادة بأن الشركة قدمت 

إقرارها عن الفترة المنتهية في 
2020/12/31م

1110040847
1443/10/19هـ 

)الموافق 
2022/05/20م(

1444/10/10هـ 
)الموافق 

2023/04/30م(

هيئة الزكاة والضريبة 
والجمارك

شهادة سعودة
لإلفادة بأن الشركة ملتزمة

بنسبة التوطين المطلوبة
منها وفق برنامج نطاقات

198760-88506497
1444/01/25هـ

)الموافق 
2022/08/23م(

1444/04/28هـ
)الموافق 

2022/11/21م(

وزارة الموارد البشرية 
والتنمية االجتماعية

مجلس الضمان 
الصحي التعاوني

ترخيص تأهيل لممارسة أعمال 
132الضمان الصحي التعاوني

1443/11/23هـ 
)الموافق 

2022/06/22م(

1444/12/03هـ 
)الموافق 

2023/06/21م(

مجلس الضمان الصحي 
التعاوني

المصدر: الشركة

ملخص الموافقات الصادرة عن البنك المركزي السعودي )ساما( والمتعلقة بمنتجات التأمين التي تقدمها الشركة (: 66الجدول رقم )
وفًقا لألنظمة المعمول بها

تاريخ الموافقةرقم الموافقةالمنتجم

1433/05/29هIS/1348التأمين الطبي على المجموعات1

1437/09/24ه371000104687التأمين الطبي على الزائرين2

1433/08/04هIS/1855/41828التأمين الطبي على األفراد والعائالت3
المصدر: الشركة



١0٢ من ١٢٥

جدول
المحتويات

االلتزامات المستمرة التي تفرضها الجهات الحكومية على الشركة 9-2-2
تلزم الجهات الرقابية أدناه الشركة االلتزام ببعض المتطلبات الجوهرية على النحو التالي:

االلتزامات المستمرة حسب متطلبات البنك المركزي السعودي )ساما(: 9-2-2-1
قضت المادة )76( من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين، أنه يحق للبنك المركزي السعودي سحب ترخيص  	

الشركة في الحاالت التالية:

إذا لم تمارس الشركة النشاط المرخص لها به خالل ستة أشهر من تاريخ إصدار الترخيص.أ. 
إذا لم تف الشركة بمتطلبات نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني أو الئحته التنفيذية.ب. 
إذا تبين للبنك المركزي أن مقدم الطلب قد تعمد تزويدها بمعلومات أو بيانات غير صحيحة.ج. 
إذا تبين للبنك المركزي أن حقوق المؤمن لهم أو المستفيدين أو المساهمين معرضة للضياع نتيجة للطريقة التي د. 

تمارس بها الشركة النشاط.
إذا أفلست الشركة أو أفلس صاحب المهنة الحرة مما يجعلهما غير قادرين على الوفاء بالتزاماتهما.ه. 
إذا مارست الشركة أو صاحب المهنة الحرة النشاط بأسلوب النشاط بأسلوب معتمد للنصب أو االحتيال.و. 
الالئحة ز.  في  الواردة  المالية  المالءة  بمتطلبات  الشركة  تِف  لم  أو  المقرر  األدنى  الحد  عن  المال  رأس  انخفض  إذا 

التنفيذية.
إذا انخفض النشاط التأميني إلى المستوى الذي يرى البنك المركزي السعودي عدم فعالية أدائه.ح. 
إذا رفضت الشركة دفع المطالبات المستحقة للمستفيدين بدون وجه حق.ط. 
إذا منعت الشركة أو صاحب المهنة الحرة فريق التفتيش المكلف من قبل البنك المركزي السعودي عن أداء مهمته في ي. 

فحص السجالت.
إذا امتنعت الشركة أو صاحب المهنة الحرة عن تنفيذ حكم نهائي صادر ضدها في أي من المنازعات التأمينية.ك. 

فيما يخص الفقرة )ز( الواردة أعاله من الشروط، يجب على الشركة االلتزام بهامش المالءة المطلوب حسب المادة السادسة والستين 
)66( والمادة السابعة والستين )68( من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني. خالل السنتين السابقتين انخفض غطاء 
هامش المالءة المالية عن الحد األدنى المطلوب من البنك المركزي السعودي )ساما( وهو )100%(. وبتاريخ 1444/01/20هـ )الموافق 
2022/08/18م( أوصى مجلس اإلدارة بخفيض رأس مال الشركة الطفاء جزء من الخسائر المتراكمة بقيمة خمسون مليون )50,000,000( 
ريال سعودي ليصبح رأس مال الشركة بعد التخفيض مائة مليون )100,000,000( ريال سعودي ومن ثم زيادة رأس المال بعد التخفيض من 
خالل طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة مائة وثالثون مليون )130,000,000( ريال سعودي ليصبح رأس المال بعد الزيادة مائتين وثالثون مليون 
)130,000,000( ريال سعودي وبناًء عليه، فقد حصلت الشركة على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي )ساما( على زيادة راس المال بقيمة 
مائة وثالثون مليون )130,000,000( ريال سعودي بموجب الخطاب رقم )44020204( بتاريخ 1444/03/11هـ )الموافق 2022/10/07م(.  

االلتزامات المستمرة حسب متطلبات وزارة التجارة: 9-2-2-2
الشركة ملتزمة بنظام السجل التجاري فيما يخص التسجيل لدى إدارة السجل التجاري في مدينة جدة حيث المقر الرئيسي  	

وذلك بموجب شهادة رقم )4030223528( وتاريخ 1433/03/27هـ )الموافق 2012/02/19م(. 
كما أن الشركة ملتزمة بنظام الشركات فيما يخص اعتماد النظام األساسي للشركة تماشياً مع التعديالت الجديدة واالخيرة  	

التي أدخلت على نظام الشركات وذلك بعد أخذ موافقة مسبقة من وزارة التجارة على مسودة النظام األساسي وموافقة 
المساهمين في اجتماع الجمعية العامة )غير العادية(، وتم اعتماد النظام األساسي من قبل إدارة حوكمة الشركات لدى 
والسوق  المالية  السوق  هيئة  بمتطلبات  الشركة  كما  2021/01/07م(.  )الموافق  1442/05/22هـ  بتاريخ  التجارة  وزارة 
المالية السعودية )تداول( من ناحية تحميل نسخة من النظام األساسي على موقع تداول في الصفحة الخاصة بالشركة. 

التزمت
كما أن الشركة ملتزمة بنظام السجل التجاري فيما يخص استخراج شهادة عضوية في الغرفة التجارية بموجب الشهادة  	

الصادرة من »غرفة جدة« رقم )7001703672( وتاريخ 1433/03/27هـ )الموافق 2012/02/19م(. وتنتهي صالحيتها في 
تاريخ 1445/03/27هـ )الموافق 2023/10/12م(.

كما أن فروع الشركة ملتزمة باستكمال إجراءات تأسيس فروعها وهي ملتزمة بنظام السجل التجاري فيما يخص التسجيل  	
لدى إدارة السجل التجاري واستخراج شهادة عضوية في الغرفة التجارية الصناعية لكل فرع )لمزيد من المعلومات فضاًل 

راجع القسم الفرعي )9-3( »فروع الشركة« من القسم )9( »المعلومات القانونية« من هذه النشرة(.



١03 من ١٢٥

جدول
المحتويات

االلتزامات المستمرة حسب متطلبات هيئة السوق المالية 9-2-2-3
تلزم الهيئة الشركات المدرجة االلتزام بقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة والتعليمات الخاصة الصادرة عن الهيئة وقواعد 
اإلدراج ال سّيما االلتزام باإلفصاح الدوري عن التطورات الجوهرية والمالية وتقرير مجلس اإلدارة، كما تلتزم شركات التأمين بإعالن نتائجها 
المالية وفق النماذج المعتمدة من الهيئة والتي يجب أن تتضمن بيانات واضحة عن فائض )عجز( عمليات التأمين مخصوًما منها عائد 
استثمارات حملة الوثائق، وإجمالي أقساط التأمين المكتتبة، وصافي المطالبات المتكبدة، وصافي أرباح )خسائر( استثمارات حملة الوثائق، 
وصافي أرباح )خسائر( استثمارات أموال المساهمين ومقارنة هذه البيانات بالفترة المقابلة ربع سنوية أو سنوية. وبحسب دليل االلتزامات 
المستمرة للشركات المدرجة، يجب أن تكون النتائج المالية السنوية المعلنة في موقع )تداول( مستمدة من القوائم المالية المدققة والمعتمدة 
من المراجع الخارجي للشركة المعين من الجمعية والمعتمدة من مجلس اإلدارة، ويجب التقيد بنماذج اإلعالنات الواردة ضمن التعليمات 
الخاصة بإعالنات الشركات لنتائجها المالية، وعلى الشركة أيضاً تقديم بيان بجميع األسباب والمؤثرات للتغير في النتائج المالية للسنة 

المالية الحالية مع فترة المقارنة بحيث تشمل األسباب جميع بنود إعالن النتائج المالية.

وتجدر اإلشارة إلى أنه بالنسبة لمالءة شركات المساهمة العامة فقد صدر بتاريخ 1438/01/23هـ )الموافق 2016/10/24م( قرار مجلس 
الهيئة رقم )2016-130-1( بتعديل اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 
)50%( فأكثر من رأس مالها في ضوء نظام الشركات الجديد، وتم تعديل مسماها لتصبح »اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة 
أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة )20%( فأكثر من رأس مالها«، على أن يعمل باإلجراءات والتعليمات المعدلة ابتداًء من 

تاريخ 1438/07/25هـ )الموافق 2017/04/22م(.

كما ألزمت الهيئة الشركات المدرجة في السوق المالية التي تبلغ خسائرها المتراكمة )50%( فأكثر من رأس المال المدفوع باإلفصاح على 
موقع تداول قبل تاريخ 1438/07/24هـ )الموافق 2017/04/21م( عن خطتها حيال تطبيق المادة )150( من نظام الشركات.

كما ألزمت الهيئة الشركات المدرجة في السوق المالية باتباع الئحة التعليمات الخاصة بإعالنات الشركات المساهمة المدرجة أسهمها في 
السوق المالية الصادرة بموجب قرار مجلس الهيئة رقم )4-8-2017( وتاريخ 1438/04/26هـ )الموافق 2017/01/24م(.

كما بتاريخ نشر هذه النشرة، الشركة لم تخالف أي من التعليمات المبينة أعاله وهي ملتزمة بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. ويؤكد 
أعضاء مجلس اإلدارة أن الشركة مستمرة في االلتزام بمتطلبات نظام ولوائح وتعليمات هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية )تداول 

السعودية( حتى تاريخ هذه النشرة كما يتعهدون باستمرار االلتزام بها.

االلتزامات المستمرة حسب متطلبات مجلس الضمان الصحي التعاوني 9-2-2-4
إن منتجات التأمين الصحي خاضعة ألنظمة مجلس الضمان الصحي التعاوني )»مجلس الضمان«( بعد إجازتها من البنك  	

لتقديم  المنظمة  بالشروط  والتأكد من تقيدها  الشركة  يقوم مجلس الضمان بمراقبة  السعودي )ساما(. حيث  المركزي 
منتجات التأمين الصحي. 

أعمال  	 بممارسة  التأمين  لشركات  يسمح  ال  أنه  على  الصحي  الضمان  لنظام  التنفيذية  الالئحة  من   )43( المادة  نصت 
الضمان الصحي التعاوني إال بعد تأهيلها من قبل المجلس، ويكون التأهيل مقيدا بمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد لمدد 
أخرى مماثلة. كما نصت المادة )44( من الالئحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي أنه يتم تأهيل شركات التأمين التعاوني 
لممارسة التأمين الصحي بناء على طلب يتم تقديمه لهذا الغرض، وللمجلس تحديد ما يراه من تفاصيل تتعلق بطبيعة 
ونطاق البيانات التي يتعين تضمينها في هذه الطلبات في حدود ما يلزم لذلك، وعلى المجلس البت في طلب التأهيل خالل 

تسعين يوما من تاريخ تقديم الطلب.
يقوم مجلس الضمان بمراقبة الشركة والتأكد من تقيدها بالشروط المنظمة لتقديم منتجات التأمين الصحي، ومن تلك  	

الشروط:
ــي ال يتجــاوز )60( -  ــة الالزمــة خــالل موعــد زمن ــة متخصصــة إلعطــاء الموافقــات الصحي ــر كــوادر طبي ــزام بتوفي االلت

ســتين دقيقــة وفــي حــال عــدم الموافقــة فيجــب توضيــح األســباب رســميا. 
االلتــزام بدفــع مســتحقات مقدمــي الخدمــة الصحيــة كالمستشــفيات والعيــادات الصحيــة فــي موعــد ال يتجــاوز )45( - 

خمســة وأربعــون يــوم.

االلتزامات المستمرة حسب متطلبات وزارة االستثمار: 9-2-2-5
نظرا لملكية بعض المساهمين المؤسسين األجانب )غير السعوديين وغير الخليجيين( األسهم في رأس المال، فقد قامت الشركة باستخراج 
ترخيص االستثماري الخدمي رقم )112031036630-01( صادر من وزارة لالستثمار بتاريخ 1431/02/30هـ )الموافق 2010/02/14م( 

والساري لغاية تاريخ 1445/02/15هـ )الموافق 2023/09/01م(.

وتشترط وزارة لالستثمار على الشركات المرخص لها االلتزام بالتعليمات االتية: )1( عدم اختالف بيانات السجل التجاري عن البيانات 
الموجودة بالترخيص االستثماري الصادر من الهيئة أو )2( عدم ممارسة نشاط استثماري أو تجاري غير مرخص أو )3( وجود ترخيص 



١04 من ١٢٥

جدول
المحتويات

استثمار الفروع الشركة ومراكز التسويق )ويقصد بها نقاط البيع( أو )4( عدم التوقف عن ممارسة النشاط االستثماري أثناء سريان مدة 
الترخيص، إال في حاالت الظروف القاهرة التي تقبلها الهيئة مع تقديم جدول زمني يبين تاريخ العودة لممارسة النشاط خالل خمسة أيام 
من تاريخ حدوث الظرف القاهر أو )5( عدم استخدام اسم او شعار وكالة تجارية عالمية أو محلية دون ترخيص او استخدام مطبوعات أو 
أختام أو وسائل دعائية باسم تجاري مخالف لالسم المرخص من الوزارة أو )6( تطابق مواصفات المنتج وأسلوبه مع المواصفات الخليجية 

أو السعودية أو الدولية المعتمدة أو )7( إخطار الهيئة كتابيا بتعديل العنوان أو بيانات المراسلة واالتصال او تحديث البيانات.

على كافة الشركات المرخصة من وزارة االستثمار التقدم بطلب تعديل ترخيصها تبعاً ألي تعديالت في بياناتها ومنها على سبيل المثال في 
حال تخفيض أو زيادة رأس المال أو تعديل االسم التجاري أو فتح فروع لها.

كما بتاريخ هذه النشرة الشركة ملتزمة بمتطلبات الوزارة وشروط وتعليمات الترخيص المشار إليه أعاله.

االلتزامات المستمرة حسب متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك:  9-2-2-6
تلتزم الشركة بتقديم إقراراتها الزكوية والضريبية خالل 120 يوم من انتهاء السنة المالية وذلك لغرض تجديد الشهادة التي تصدر عن 
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. تم تسجيل الشركة بصفتها »مكلف« بموجب الرقم الضريبي المميز )3006469776( وقد قدمت الشركة 
بالرقم  والجمارك  والضريبة  الزكاة  هيئة  من  زكاة  شهادة  على  وحصلت  2021/12/31م  في  المنتهي  المالي  العام  عن  الزكوي  إقرارها 

)1110040847( وتاريخ 1443/10/19هـ الموافق )2022/05/20م(.

االلتزامات المستمرة حسب متطلبات وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية:  9-2-2-7
تم فتح ملف لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بالرقم الموحد )9-157615( وفًقا لشهادة السعودة المستخرجة منها. وكما 
بتاريخ نشر هذه النشرة تستفيد الشركة من الخدمات اإللكترونية لوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية، وتم استخراج شهادة السعودة 

لإلفادة بأن الشركة ملتزمة بنسبة التوطين المطلوبة منها وفق برنامج نطاقات وتقع بالنطاق البالتيني. 

فروع الشركة  9-3

نصت المادة )5( من النظام األساسي للشركة على أنه يجوز للشركة أن تنشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيالت داخل المملكة أو خارجها بعد 
موافقة البنك المركزي السعودي )ساما(. ووفقا للمادة )9( من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والتي تنص على ضرورة أخذ موافقة 
البنك المركزي السعودي )ساما( المكتوبة قبل افتتاح فروع شركات التأمين، يشترط البنك المركزي السعودي )ساما( على شركات التأمين 
التي ترغب في افتتاح فروع لها بضرورة التقيد باإلجراءات النظامية المتعلقة بافتتاح فروع للشركات المساهمة والصادرة عن وزارة التجارة. 

حتى تاريخ إعداد هذه النشرة، حصلت الشركة على موافقة البنك المركزي السعودي )ساما( النهائية لفتح فرع واحد وفق ما يلي:

تفاصيل السجل التجاري ورخص البلدية المصدرة لفروع الشركة(: 67الجدول رقم )

رخص العنوانتاريخ االنتهاءتاريخ اإلصدارالسجل التجاريالغرضنوع الترخيص
البلدية

تاريخ 
االنتهاء

قيد الشركة في سجل الشركات السجل التجاري
1010421871التجارية )فرع شركة(

1435/10/23هـ 
)الموافق 

2014/08/19م(

1445/10/23هـ 
)الموافق 

2024/05/02م(
-قيد التجديدالرياض

المصدر: الشركة
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ملخص العقود الجوهرية  9-4

العقود والتعامالت مع األطراف ذات العالقة: 9-4-1
التزمت الشركة عند إبرامها للعقود واالتفاقيات مع األطراف ذات العالقة في عام 2021م على األسس التنافسية التجارية لضمان حقوق 
المساهمين، وتم التصويت على تلك العقود من قبل الجمعية العامة للشركة التي عقدت بتاريخ 1443/10/23هـ )الموافق 2022/05/24م(. 

أما بالنسبة للعقود والتعامالت مع األطراف ذات العالقة الُمبرمة في عام 2022م، فإن الشركة بصدد الحصول على ترخيص الجمعية العامة 
العادية على جميع التعامالت مع األطراف ذات العالقة، ويبين الجدول أدناه األعمال والعقود التي فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة 

ألعضاء مجلس اإلدارة خالل عام 2022م.

العقود والتعامالت مع أعضاء المجلس واألطراف ذات العالقة(: 68الجدول رقم )
القيمةطبيعة التعاملاالسم طرف ذو عالقة

الدانا خالد الجفالي

شركة جاب كورب العربية السعودية المحدودة

وثيقة التأمين الصحي للمجموعات

164,993.95 ريال سعودي

159,537.20 ريال سعوديشركة خالد الجفالي الصناعية

51,346.35 ريال سعوديشركة خالد الجفالي لإلنشاءات المحدودة

258,819 ريال سعوديشركة لونزديل اند اسوشييتس

579,709.25 ريال سعوديشركة خالد الجفالي

87,281.55 ريال سعوديشركة خالد الجفالي لإلنشاءات المحدودة

30,201.30 ريال سعوديشركة لونديل فرع الرياض

37,851.10 ريال سعوديشركة الدهناء الدولية للتسويق

1,369,739.70 ريال سعوديالمجموع
المصدر: الشركة

اتفاقيات وساطة التأمين 9-4-2
تم إبرام اتفاقيات وساطة تأمين مع شركات ذات النشاط وذلك لتسهيل استقطاب العمالء والترويج لمنتجات الشركة التأمينية إلى كال من 
االفراد والمنشئات والشركات والهيئات، وفي مقابل ذلك فإن لوسطاء التأمين نتاج قيامهم بذلك عمولة مقدرة بنسب مئوية من األقساط 

المحصلة من خالل الوسيط من العمالء لكل نوع من أنواع التأمين.

عقود اإليجار 9-4-3
ليس لدى الشركة أي عقارات مملوكة لها. وبالنسبة للمواقع التي تشغلها الشركة لمزاولة نشاطها، فقد أبرمت الشركة عقدي إيجار، يعتبرون 

عقود إيجار تقليدية أي تنص على مبلغ إيجار تدفعه الشركة للمؤجر سنوًيا.

وفيما يلي قائمة بعقود إيجار مواقع الشركة وأهم تفاصيلها:

بعقود اإليجار السارية والمجددة للمواقع التي تشغلها الشركة(: 69الجدول رقم )

قيمة اإليجار سنويًاالمؤجراالستخدامالموقعم
تاريخ حلول اإليجار/إنهاء العقدمدة عقد اإليجار)ريال سعودي(

1445/12/03هـ )الموافق )730( يوًما1,840,000عبد اهلل بن خالد بن عبد العزيز آل سعود تجاريجدة1
2024/06/09م(

1444/11/10هـ )الموفق مدة العقد )364( يوًما175,950.00شركة العجالن القابضةتجاريالرياض2
2023/05/30م(

المصدر: الشركة
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العالمات التجارية وحقوق الملكية 9-5

لدى الشركة عالمة تجارية تم تسجيلها لدى وزارة التجارة، وسيمكن ذلك الشركة من وضع اسمها وشعارها على الواجهة الخارجية للمبنى 
أو المكاتب التي تشغلها الشركة كونها قامت بتسجيل العالمة التجارية ومنحها الحماية القانونية الالزمة وفقاً لنظام العالمات التجارية.

وتعتمد الشركة في تسويق خدماتها ومنتجاتها على اسمها التجاري المسجل في سجلها التجاري والذي ينعكس في شعارها، والذي يدعم 
أعمالها ومركزها التنافسي، ويمنحها تميزاً واضحاً في السوق بين العمالء. 

تفاصيل العالمة التجارية الخاصة بالشركة(: 70الجدول رقم )
نهاية الحمايةبداية الحمايةتاريخ التسجيلالشركة المالكةرقم الشهادةالعالمة

1444/10/20هـ 1434/07/14هـ 1435/07/14هـشركة عناية السعودية للتأمين التعاوني143413032

المصدر: الشركة

العالمة التجارية مسجلة ضمن الفئة )36(، توصف العالمة كرسم دائري يحتوي باللونين األخضر واألزرق يعولها نقطة زرقاء وأسفلها عبارة 
عن شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني بحروف عربية وعبارة سعودي عناية كوابرتف انشورنس كومبني بحروف التينية باللون األسود 

كما بالشكل الموضح أعاله، والحماية للعالمة في مجموعها.

وال يوجد للشركة أية حقوق ملكية فكرية أخرى مسجلة، وال تعتمد الشركة في نشاطها على أية ممتلكات معنوية قّيمة كبراءات االختراع، 
وحقوق الطبع أو أية ملكيات فكرية أخرى.

المنازعات والدعاوى القضائية 9-6

تعرضت وال تزال تتعرض الشركة في سياق ممارسة أعمالها لقضايا ودعاوى أقامها بعض حاملي الوثائق تتعلق بعملياتها التأمينية ونزاعات 
ومطالبات تتعلق بتحصيل عمالء متأخرين أو متعثرين لعدة فترات ماضية. وكما بتاريخ إعداد هذه النشرة يوجد عدد )20( مطالبة تحت 

النظر جميعها مرفوعة من قبل الشركة، ويبلغ مجموعها إجمالي )2,692,732( ريال سعودي.

كما وتقر الشركة بأنها ليست طرًفا في أي دعوى قضائية أو مطالبة أو تحكيم جوهري من شأنهم ان يؤثروا جوهرًيا على أعمالها أو وضعها 
المالي.

المعلومات الجوهرية التي تغيرت منذ موافقة الهيئة على آخر نشرة إصدار 9-7

رأس المال: بتاريخ 1441/08/29هـ )الموافق 2020/04/22م( وافقت الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال  	
الشركة من )300,000,000( ثالثمائة مليون ريال سعودي إلى )150,000,000( مائة وخمسين مليون ريال سعودي، بنسبة 

تخفيض 50% من رأس مال الشركة وذلك عن طريق إلغاء )15,000,000( سهم من أسهم الشركة.
وبتاريخ 1444/03/22هـ )الموافق 2022/10/18م( وافقت الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة من 
)150,000,000( ريال سعودي إلى )100,000,000( ريال سعودي، كما بتاريخ 1444/02/04هـ )الموافق 2022/08/31م( 
حصلت الشركة على خطاب البنك المركزي الُمتضمن موافقة البنك المركزي السعودي )ساما( على تخفيض رأس مال 

الشركة بمقدار )50,000,000( ريال سعودي. 

مجلس اإلدارة: زبادة عدد أعضاء مجلس اإلدارة من )6( أعضاء إلى )8( أعضاء.  	
الحوكمة: إقرار لوائح وسياسات داخلية للحوكمة تماشًيا مع أحكام الئحة حوكمة الشركات المدرجة الصادرة عن الهيئة  	

والئحة حوكمة شركات التأمين، وقد تمت الموافقة على دليل حوكمة الشركة من قبل الجمعية العامة بتاريخ 1442/04/29هـ 
)الموافق 2020/12/14م(.

بتاريخ  	 التجارة  وزارة  الشركات في  إدارة حوكمة  قبل  للشركة من  النظام األساسي  اعتماد  تم  للشركة:  النظام األساسي 
1442/05/22هـ )الموافق 2021/01/07م(. 
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اإلقرارات المتعلقة بالمعلومات القانونية 9-8

يقر أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي:

اإلصدار ال يخالف األنظمة واللوائح ذات العالقة في المملكة العربية السعودية.أ. 
ال يخّل اإلصدار بأيٍّ من العقود واالتفاقيات التي يكون الُمصدر طرًفا فيها.ب. 
تم اإلفصاح عن جميع المعلومات القانونية الجوهرية المتعلقة بالمصدر في نشرة اإلصدار.ج. 
بخالف ما ورد في الصفحة )106( من هذه النشرة، المصدر ليس خاضع ألي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها د. 

أو بمجملها جوهرياً في أعمال المصدر أو في وضعه المالي.
أعضاء مجلس إدارة المصدر ليسوا خاضعين ألي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهرياً على ه. 

في أعمال المصدر أوفي وضعه المالي.
بخالف ما تم اإلفصاح عنه في هذه النشرة، فإن الشركة مستمرة في االلتزام بمتطلبات البنك المركزي السعودي )ساما( و. 

حتى تاريخ هذه النشرة كما يتعهدون باستمرار االلتزام بها.
بخالف ما تم اإلفصاح عنه في هذه النشرة، فإن الشركة مستمرة في االلتزام بمتطلبات وزارة التجارة حتى تاريخ هذه ز. 

النشرة كما يتعهدون باستمرار االلتزام بها.
بخالف ما تم اإلفصاح عنه في هذه النشرة، فإن الشركة مستمرة في االلتزام بمتطلبات وزارة االستثمار حتى تاريخ هذه ح. 

النشرة كما يتعهدون باستمرار االلتزام بها.
بخالف ما تم اإلفصاح عنه في هذه النشرة، فإن الشركة مستمرة في االلتزام بمتطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ط. 

حتى تاريخ هذه النشرة كما يتعهدون باستمرار االلتزام بها.
بخالف ما تم اإلفصاح عنه في هذه النشرة، فإن الشركة مستمرة في االلتزام بمتطلبات وزارة الموارد البشرية والتنمية ي. 

االجتماعية حتى تاريخ هذه النشرة كما يتعهدون باستمرار االلتزام بها.
بخالف ما تم اإلفصاح عنه في هذه النشرة، فإن الشركة مستمرة في االلتزام بمتطلبات نظام ولوائح وتعليمات هيئة السوق ك. 

المالية والسوق المالية السعودية )تداول السعودية( حتى تاريخ هذه النشرة كما يتعهدون باستمرار االلتزام بها.
أنه وكما في تاريخ هذه النشرة فإن الشركة ليس لديها أي شركات تابعة.ل. 
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تغطية االكتتاب- 10

متعهد التغطية 10-1

شركة الوساطة المالية )»وساطة كابيتال«(
الرياض-شارع العليا العام، حي المروج
مبنى رقم 7459 الرقم الفرعي 2207 

الرمز البريدي 12283
المملكة العربية السعودية 

هاتف: 4944067 )11( 966+
فاكس: 4944205 )11( 966+

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

ملخص اتفاقية التعهد بالتغطية 10-2

طبقاً لشروط وأحكام اتفاقية التعهد بتغطية االكتاب، فإنه:

تتعهد الشركة لمتعهدي التغطية أنه في تاريخ التخصيص سوف تصدر وتخص لمتعهدي التغطية جميع أسهم حقوق األولوية . 1
المتعهد بتغطيتها في هذا االكتاب التي لم يكتب بها المساهمون المستحقون كأسهم إضافية وذلك بسعر االكتاب.

بتغطيتها في هذا . 2 المتعهد  يقوم بشراء األسهم  التخصيص، سوف  تاريخ  بأنه في  يتعهد متعهدي تغطية االكتاب لشركة 
االكتاب، والتي لم يتم االكتاب بها من قبل المساهمين المستحقين كأسهم إضافية وذلك بسعر االكتتاب.

يتقاضى متعهدي التغطية مقابل مادي محدد لقاء تعهده بالتغطية والذي سيتم دفعه من متحصالت االكتتاب.. 3
يخضع التزام متعهد التغطية بشراء جميع األسهم المتبقية لألحكام المتعلقة بأنهاء االتفاقية مثل حدوث أي من القوى . 4

القاهرة وفق تعريفها في االتفاقية، او عدم استيفاء عدد من الشروط المسبقة فيما يتعلق باالكتتاب.
ستقوم الشركة بتقديم عدد من الضمانات واالقرارات والتعهدات لمتعهد التغطية.. 5

http://www.wasatah.com.sa
mailto:info@wasatah.com.sa
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اإلعفاءات- 11

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

تقدمت الشركة بطلب لهيئة السوق المالية لتسجيل وطرح األسهم الجديدة وإلى شركة تداول السعودية )تداول( إلدراج األسهم الجديدة وتم 
الوفاء بكافة المتطلبات بموجب قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة وقواعد اإلدراج.

قبل  تامة  بعناية  االكتتاب  وتعليمات  قراءة شروط  العروض  ومقدمي  المكتسبة  الحقوق  وحملة  المستحقين  المساهمين  يجب على جميع 
االكتتاب اإللكتروني أو تقديم طلب االكتتاب من خالل الوسيط أو تعبئة نموذج الطرح المتبقي. حيث يعتبر تقديم طلب االكتتاب أو توقيع 

وتسليم نموذج الطرح المتبقي بمثابة موافقة وقبول بالشروط واألحكام المذكورة.

الطرح 12-1

 بموجب نشرة اإلصدار هذه، سيتم طرح ثالث عشر مليون )13,000,000( سهم عادي-عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية -تمثل %130 
من رأس مال الشركة قبل زيادة رأس المال، بسعر طرح يبلغ عشرة )10( رياالت سعودية للسهم وبقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت 
سعودية، وبقيمة طرح إجمالية تبلغ مائة وثالثون مليون )130,000,000( ريال، وسيتم إصدار سهم واحد لكل 0.7692 سهم مملوك، وذلك 

لزيادة رأس مال الشركة من مائة مليون )100,000,000( ريال سعودي إلى مئتان وثالثون مليون )230,000,000( ريال سعودي.

كيفية التقدم بطلب االكتتاب في أسهم حقوق األولوية )األسهم الجديدة( 12-2

عن طريق  االكتتاب  فترة  أثناء  االكتتاب  طلب  تقديم  األولوية  أسهم حقوق  في  االكتتاب  في  والراغبين  المقيدين  المساهمين  على  يتعين 
المحفظة االستثمارية في منصات التداول التي يتم من خاللها إدخال أوامر البيع والشراء، إضافة إلى إمكانية االكتتاب من خالل أي وسائل 
أخرى يوفرها الوسيط وأمين حفظ األسهم في المملكة خالل فترة االكتتاب. وفي حال وجود فترة طرح متبقية فيمكن أيضا خاللها تقديم 

طلبات اكتتاب ألية أسهم متبقية من قبل المؤسسات االستثمارية فقط.

بالمشاركة في االكتتاب فإن المكتتب يقر بما يلي:

الموافقة على اكتتابه في الشركة بعدد األسهم الموضحة في طلب االكتتاب. 	
أنه قد اطلع على نشرة اإلصدار وعلى كافة محتوياتها ودرسها وفهم مضمونها. 	
الموافقة على النظام األساسي للشركة والشروط الواردة في نشرة اإلصدار. 	
أنه لم يسبق له التقدم لالكتتاب في نفس األسهم لهذا الطرح لدى الوسيط وللشركة الحق في رفض كافة الطلبات في  	

حال تكرار طلب االكتتاب.
نشرة  	 وفي  الطلب  في  الواردة  االكتتاب  وتعليمات  كافة شروط  وقبوله  االكتتاب  بموجب طلب  المخصصة  األسهم  قبوله 

اإلصدار هذه.
ضمان عدم إلغاء أو تعديل الطلب بعد تقديمه للوسيط. 	

طلب االكتتاب 12-3

على الشخص المستحق الذي يرغب بممارسة كامل حقه واالكتتاب في جميع أسهم حقوق األولوية التي يحق له االكتتاب فيها أن يقوم 
باالكتتاب عن طريق المحفظة االستثمارية في منصات التداول التي يتم من خاللها إدخال أوامر البيع والشراء أو من خالل أي وسائل أخرى 

يوفرها الوسيط وأمين حفظ األسهم.

يحسب عدد األسهم التي يحق للشخص المستحق االكتتاب فيها بحسب عدد حقوق األولوية التي يملكها. أما مبلغ االكتتاب الذي يتعين على 
المكتتب دفعه فيحسب بضرب عدد حقوق األولوية القائمة التي يملكها قبل نهاية فترة االكتتاب في )10( ريال.

مرحلة التداول واالكتتاب وفترة الطرح المتبقي 12-4

يتعين على المساهمين المستحقين والراغبين في االكتتاب في أسهم حقوق األولوية تقديم طلب االكتتاب أثناء فترة االكتتاب والتي تبدأ بعد 
)3( ثالثة أيام عمل من موافقة الجمعية العامة غير العادية المتضمنة الموافقة على زيادة رأس المال، في يوم الخميس 1444/04/16هـ 

)الموافق 2022/11/10م( وتنتهي يوم الثالثاء 1444/04/28هـ )الموافق 2022/11/22م(.

وافقت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 1444/04/12هـ )الموافق 2022/11/06م( على توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس 
مال الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية. وبموجب نشرة اإلصدار هذه سيتم طرح ثالث عشر مليون )13,000,000( سهم عادي 
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سهم عادي لالكتتاب في أسهم حقوق األولوية والتي تمثل حوالي )130%( من رأس مال الشركة قبل االكتتاب وبسعر طرح يبلغ عشرة )10( 
رياالت سعودية للسهم الواحد شامل قيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت للسهم الواحد، وبقيمة طرح إجمالية تبلغ مائة وثالثون مليون 
)130,000,000( ريال سعودي، وسيتم إصدار األسهم الجديدة بنسبة سهم واحد لكل حق من حقوق األولوية. وسيكون االكتتاب في أسهم 
حقوق األولوية المطروحة للمساهمين المقيدين في سجل المساهمين في الشركة في نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير 
العادية بتاريخ 1444/04/12هـ )الموافق 2022/11/06م( وللمستحقين ممن قاموا بشراء حقوق األولوية خالل فترة تداول حقوق األولوية، 

بمن فيهم المساهمين المقيدين الذين قاموا بشراء حقوق أولوية إضافية بجانب الحقوق التي يملكونها أصال.

وفي حال عدم ممارسة حقوق األولوية الخاصة باألشخاص المستحقين بحلول نهاية فترة االكتتاب، سوف تطرح األسهم المتبقية الناتجة عن 
عدم ممارسة تلك الحقوق أو بيعها من قبل األشخاص المستحقين على المؤسسات االستثمارية من خالل طرحها في فترة الطرح المتبقي.

سيكون بإمكان المساهمين المقيدين تداول حقوق األولوية التي تم إيداعها في المحافظ عبر السوق المالية السعودية )تداول(. وتعتبر هذه 
الحقوق حق مكتسب لجميع المساهمين المقيدين في سجالت الشركة نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة 
بزيادة رأس المال. ويعطي كل حق لحامله أحقية ممارسة االكتتاب بسهم واحد جديد، وذلك بسعر الطرح. وسيتم إيداع حقوق األولوية بعد 
انعقاد الجمعية. وستظهر الحقوق في محافظ المساهمين المقيدين تحت رمز جديد خاص بحقوق األولوية وسيتم حينها إشعار المساهمين 

المقيدين بإيداع الحقوق في محافظهم.

وسيكون الجدول الزمني لتسلسل وتفصيل عملية طرح أسهم حقوق األولوية كالتالي:

تاريخ األحقية: نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية يوم 1444/04/12هـ )الموافق 2022/11/06م(.. 1
مرحلة التداول واالكتتاب: تبدأ مرحلة التداول واالكتتاب في يوم الخميس 1444/04/16هـ )الموافق 2022/11/10م( على . 2

أن تنتهي فترة التداول في يوم 1444/04/23هـ )الموافق 2022/11/17م(. وتستمر فترة االكتتاب حتى نهاية  يوم الثالثاء 
1444/04/28هـ )الموافق 2022/11/22م(.

وحتى . 3 العاشرة صباحا  الساعة  من  2022/11/28م(  )الموافق  1444/05/04هـ  االثنين  يوم  تبدأ  المتبقي:  الطرح  فترة 
الفترة  هذه  وسيتم خالل  2022/11/29م(.  )الموافق  1444/05/05هـ  بتاريخ  التالي  اليوم  من  مساًء  الخامسة  الساعة 
طرح األسهم المتبقية على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي )ويشار إليهم بـ »المؤسسات االستثمارية«( على 
أن تقوم تلك المؤسسات االستثمارية بتقديم عروض شراء األسهم المتبقية. وسيتم تخصيص األسهم المتبقية للمؤسسات 
بالتناسب على المؤسسات االستثمارية  يتم تخصيص األسهم  العرض األعلى ثم األقل فاألقل على أن  االستثمارية ذات 
التي تقدم نفس العرض، أما بالنسبة لكسور األسهم، فسيتم إضافتها لألسهم المتبقية ومعاملتها بالمثل. وسوف يكون 
سعر االكتتاب في السهم الجديدة التي لم يكتتب بها في هذه الفترة بحد أدنى سعر الطرح، وإذا كان سعر األسهم غير 
المكتتب بها أعلى من سعر الطرح يوزع الفرق )إن وجد( كتعويض لحملة حقوق األولوية الذين لم يقوموا باالكتتاب بحقوقهم 

وأصحاب كسور األسهم بنسبة ما يملكون من حقوق.
مكتمل . 4 بشكل  مارسها  التي  الحقوق  عدد  على  بناء  مستثمر  لكل  األسهم  تخصيص  سيتم  لألسهم:  النهائي  التخصيص 

وصحيح، أما بالنسبة لمستحقي كسور األسهم، فسيتم جمع كسور األسهم وطرحها على المؤسسات االستثمارية خالل 
فترة الطرح المتبقي. وسوف يتم تسديد إجمالي سعر طرح األسهم المتبقية للشركة، وتوزع باقي متحصالت بيع األسهم 
المتبقية وكسور األسهم بدون احتساب أي رسوم أو استقطاعات )بما يتعدى سعر الطرح( على مستحقيها كل حسب ما 

يستحقه في موعد أقصاه يوم 1444/05/10هـ )الموافق 2022/12/04م(.
كافة . 5 استكمال  عند  )تداول(  نظام  في  لالكتتاب  المطروحة  األسهم  تداول  سيبدأ  السوق:  في  الجديدة  األسهم  تداول 

اإلجراءات المتعلقة بتسجيل األسهم المطروحة وتخصيصها على أن تكون الفترة الزمنية بين نهاية االكتتاب في حقوق 
األولوية وإيداع األسهم في محافظ المساهمين هي 9 أيام عمل.

لقد تقدمت الشركة بطلب إلى هيئة السوق المالية لتسجيل وطرح األسهم الجديدة كما تقدمت الشركة بطلب إلى شركة تداول السعودية 
)تداول( لقبول إدراجها.

التخصيص ورد الفائض 12-5

ستقوم الشركة ومدير االكتتاب بفتح حساب أمانة يتم إيداع متحصالت االكتتاب فيه.

يتم تخصيص أسهم حقوق األولوية على األشخاص المستحقين بناًء على عدد الحقوق التي مارسوها بشكل مكتمل وصحيح. أما بالنسبة 
لمستحقي كسور األسهم، فسيتم جمع كسور األسهم وطرحها على المؤسسات االستثمارية خالل فترة الطرح المتبقي، وسوف يتم تسديد 
الطرح( على  يتعدى سعر  )بما  المتبقية وكسور األسهم  بيع األسهم  باقي متحصالت  وتوزع  للشركة،  المتبقية  إجمالي سعر طرح األسهم 
مستحقيها كل بحسب ما يستحقه في موعد أقصاه يوم االحد 1444/06/08هـ )الموافق 2023/01/01م(. وفي حال تبقي أسهم بعد ذلك 

غير مكتتب فيها فسيقوم متعهد التغطية بشراء تلك األسهم الجديدة المتبقية وستخصص له.
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ويتوقع اإلعالن عن العدد النهائي لألسهم التي تم تخصيصها لكل شخص مستحق دون أي عموالت أو استقطاعات من مدير االكتتاب وذلك 
بقيدها في حسابات المكتتبين. ويجب على األشخاص المستحقين االتصال بالوسيط الذي تم تقديم طلب االكتتاب من خالله للحصول على 

أية معلومات إضافية. وسوف يتم اإلعالن عن نتائج التخصيص في موعد أقصاه يوم 1444/05/10هـ )الموافق 2022/12/04م(.

الذين لم يشاركوا كليا أو جزئيا في  الفائض )باقي متحصالت عملية الطرح بما يتجاوز سعر الطرح( لألشخاص المستحقين  سيتم رد 
االكتتاب بأسهم حقوق األولوية )إن وجدت( من دون أي استقطاعات في موعد أقصاه يوم االحد 1444/06/08هـ )الموافق 2023/01/01م(، 
كما يجب التنويه على ضرورة ربط الحسابات البنكية بالمحافظ، ليتم إيداع المبالغ في الحسابات البنكية لألشخاص المستحقين الذين لم 

يمارسوا حقهم في االكتتاب في األسهم الجديدة ومستحقي الكسور.

نشرة اإلصدار التكميلية 12-6

يتعين على الشركة أن تقدم إلى الهيئة نشرة إصدار تكميلية، وذلك حسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، إذا 
علمت الشركة في أي وقت بعد تاريخ نشر نشرة اإلصدار هذه وقبل اكتمال الطرح بأٍي من اآلتي:

وجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في هذه النشرة. 	
ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في هذه النشرة. 	

ويجوز للمستثمر الذي اكتتب في األسهم الجديدة قبل نشر نشرة اإلصدار التكميلية أن يلغي أو يعدل اكتتابه في هذه األسهم قبل انتهاء 
فترة الطرح.

تعليق أو إلغاء الطرح 12-7

لهيئة السوق المالية في أي وقت أن تصدر قراراً بتعليق الطرح إذا رأت أن الطرح يمكن أن ينتج عنه إخالل بنظام السوق المالية أو لوائحه 
التنفيذية أو قواعد السوق. كما أنه من الممكن أن يتم إلغاء الطرح في حال عدم موافقة الجمعية العامة غير العادية على أي من تفاصيل 

الطرح.

أسئلة وأجوبة عن حقوق األولوية  12-8

ماهي حقوق األولوية؟

هي أوراق مالية قابلة للتداول تعطي حاملها أحقية االكتتاب في األسهم الجديدة المطروحة عند اعتماد زيادة رأس المال، وهو حق مكتسب 
والمقيدين في سجل مساهمي  المال  بزيادة رأس  الخاصة  العادية  العامة غير  الجمعية  انعقاد  يوم  المالكين لألسهم  المساهمين  لجميع 
الشركة لدى مركز اإليداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. ويعطي كل حق لحامله أحقية االكتتاب في 

سهم واحد، وذلك بسعر الطرح.

لمن تمنح حقوق األولوية؟

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

متى يتم إيداع حقوق األولوية؟

بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية وموافقتها على زيادة رأس المال من خالل طرح أسهم حقوق أولوية، وتودع حقوق األولوية كأوراق 
مالية في المحافظ الخاصة بالمساهمين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بنهاية ثاني يوم تداول بعد انعقاد الجمعية العامة 
غير العادية، وستظهر األسهم في محافظهم تحت رمز جديد خاص بحقوق األولوية، ولن يسمح بتداول هذه الحقوق أو االكتتاب فيها إال 

عند بداية فترتي التداول واالكتتاب.

كيف يتم إشعار المستثمر بحقوق األولوية بإيداع الحقوق في المحفظة؟

يتم اإلشعار عن طريق اإلعالن في موقع تداول وكذلك عن طريق خدمة )تداوالتي( المقدمة من قبل شركة مركز إيداع األوراق المالية ورسائل 
نصية قصيرة ترسل عن طريق شركات الوساطة.
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كم عدد حقوق األولوية التي سيحصل عليها المساهم المقيد؟

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

ما هو معامل األحقية؟

هو المعامل الذي يمكن للمساهمين المقيدين من معرفة عدد حقوق األولوية المستحقة لهم مقابل األسهم التي يمتلكونها بنهاية ثاني يوم 
تداول بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية. ويحسب هذا المعامل بقسمة عدد األسهم الجديدة على عدد األسهم الحالية للشركة. وعليه 
فإن معامل األحقية هو )1.3( حق تقريبا لكل سهم )1( واحد مملوك للمساهم المقيد في تاريخ األحقية. ووفقا لذلك، إذا كان مساهم مقيد 

يملك ألف )1,000( سهم في تاريخ األحقية فسيخصص له )1,300( حق مقابل ما يملكه من أسهم.

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

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

ما هي قيمة الحق عند بداية تداوله؟

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

فإن السعر االفتتاحي للحق سيكون خمسة )5( رياالت سعودية.

من هو المساهم المقيد؟

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

هل يستطيع المساهمون المقيدون االكتتاب في أسهم إضافية؟

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

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

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

كيف تتم عملية االكتتاب؟

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

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

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

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

سيتم إيداع حقوق األولوية في نفس المحفظة المودع بها أسهم الشركة المرتبطة بالحقوق. فعلى سبيل المثال، إذا كان مساهم يملك ألف 
)1,000( سهم في الشركة على النحو التالي: ثمانمائة )800( سهم في محفظة )أ( ومائتا )200( سهم في محفظة )ب(، فإن مجموع الحقوق 
التي ستودع ألف وثالثمائة )1,300( حق على اعتبار أن لكل سهم )1.3( حق تقريبا. عليه فسيتم إيداع ألف وأربعون )1,040( حق في محفظة 

)أ( مئتان وستون )260( حق في محفظة )ب(.
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هل يحق لحملة شهادات األسهم االكتتاب والتداول؟

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

هل يحق لمن اشترى حقوقًا إضافيًة تداولها مرة أخرى؟

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

هل باإلمكان بيع جزء من حقوق األولوية؟

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

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

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

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

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

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

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

فترة الطرح المتبقي بسعر الطرح. 

مــن لــه األحقيــة فــي حضــور الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة والتصويــت علــى زيــادة رأس مــال الشــركة عــن طريــق طــرح أســهم 
حقــوق أولويــة؟

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

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

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

لــو قــام مســتثمر بشــراء األوراق الماليــة فــي يــوم انعقــاد الجمعيــة فهــل يحــق لــه الحصــول علــى حقــوق األولويــة المترتبــة علــى 
زيــادة رأس مــال المصــدر؟

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

العادية الخاصة بزيادة رأس المال.

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

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

من الحقوق.
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ماهي فترات التداول واالكتتاب؟

يبدأ تداول واكتتاب الحقوق في الوقت ذاته بعد )3( ثالثة أيام عمل من موافقة الجمعية العامة غير العادية المتضمنة الموافقة على زيادة 
رأس المال، حتى انتهاء التداول في اليوم السادس، بينما يستمر االكتتاب حتى اليوم التاسع وذلك حسب ما هو مذكور في هذه النشرة 

وإعالنات الشركة.

هل يمكن االكتتاب خالل عطلة نهاية األسبوع؟ 

ال، ال يمكن ذلك.

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

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

مساعدة إضافية: 

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

الحقوق أو حتى تقديم المشورة المالية أو الضريبية أو القانونية أو االستثمارية.

القرارات والموافقات التي ستطرح األسهم بموجبها 12-9

أوصى مجلس إدارة الشركة في قراره بتاريخ 1444/01/20هـ )الموافق 2022/08/18م( بزيادة رأس مال الشركة من خالل طرح أسهم 
حقوق أولوية بقيمة مائة وثالثين مليون )130,000,000( ريال سعودي وذلك لدعم خطط الشركة المستقبلية وتعزيز هامش المالءة المالية.

وقد حصلت الشركة على موافقة البنك المركزي السعودي على زيادة رأس المال بموجب خطاب رقم )44020304( وتاريخ 1444/03/11هـ 
)الموافق 2022/10/07م(.

وافقت السوق المالية السعودية )تداول( على طلب إدراج األسهم الجديدة بتاريخ 1444/04/06هـ )الموافق 2022/10/31م(. كما تمت 
الموافقة على نشر نشرة اإلصدار هذه وكافة المستندات المؤيدة التي طلبتها الهيئة وذلك بتاريخ إعالنها في موقع الهيئة يوم 1444/04/07هـ 

)الموافق 2022/11/01م(.  

وفي يوم 1444/06/12هـ )الموافق 2022/11/06م(، وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على زيادة رأس مال الشركة من خالل إصدار 
أسهم حقوق أولوية )»الكتتاب«(، ويتمثل االكتتاب ثالث عشر مليون )13,000,000( سهم عادي جديد بسعر طرح يبلغ )10( عشرة رياالت 
سعودية للسهم الواحد، وبقيمة اسمية قدرها )10( عشرة رياالت سعودية وذلك لزيادة رأس مال الشركة من مائة مليون )100,000,000( 

ريال سعودي إلى مائتين وثالثين مليون )230,000,000( ريال سعودي.

بنود متفرقة 12-10

سيكون طلب االكتتاب وكافة الشروط واألحكام والتعهدات ذات العالقة ملزمة ولمنفعة أطرافها وخلفائهم والمتنازل منهم لصالحهم ومنفذي 
الوصايا ومديري التركات والورثة. ويشترط أنه فيما عدا ما جرى النص عليه تحديدا في هذه النشرة، فإنه ال يتم التنازل عن الطلب أو 
عن أي حقوق أو مصالح أو التزامات ناشئة عنه، أو التفويض بها ألي من األطراف المشار إليهم في هذه النشرة دون الحصول على موافقة 

كتابية مسبقة من الطرف اآلخر.

تخضع هذه التعليمات والبنود وأي استالم لنماذج طلب االكتتاب أو العقود المترتبة عليها ألنظمة المملكة وتفسر طبقا لها. وقد يتم توزيع 
لنشرة  العربي  بالنص  يعمل  اإلنجليزي،  والنص  العربي  النص  بين  التعارض  وفي حالة  واإلنجليزية،  العربية  باللغتين  اإلصدار هذه  نشرة 

اإلصدار.

إفادة عن أي ترتيبات قائمة لمنع التصرف في أسهم معينة 12-11

ال يوجد أي ترتيبات قائمة لمنع التصرف في أي أسهم.
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 13- التغيرات في سعر السهم
نتيجة لزيادة رأس المال
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التغيرات في سعر السهم نتيجة لزيادة رأس المال- 13

إن سعر اإلغالق لسهم الشركة في يوم الجمعية العامة غير العادية المتضمنة الموافقة على زيادة رأس المال هو )23.56( ريال سعودي 
ومن المتوقع أن يصل إلى )15.90( ريال سعودي في افتتاح اليوم الذي يليه ويمثل التغيير تراجعا بنسبة )32.51%(. وفي حال عدم اكتتاب 
أي من حملة األسهم المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير 

العادية المتضمنة الموافقة على زيادة رأس المال، فإن ذلك سيؤدي إلى انخفاض نسبة ملكيتهم في الشركة.

طريقة احتساب سعر سهم الشركة نتيجة لزيادة رأس المال كما يلي:

أواًل: احتساب القيمة السوقية للشركة عند اإلغالق في يوم الجمعية العامة غير العادية المتضمنة الموافقة على زيادة رأس المال

عدد األسهم في نهاية يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المتضمنة الموافقة على زيادة رأس المال × سعر اإلغالق لسهم الشركة في يوم 
انعقاد الجمعية العامة غير العادية المتضمنة الموافقة على زيادة رأس المال = القيمة السوقية للشركة عند إغالق التداول في يوم انعقاد 

الجمعية العامة غير العادية المتضمنة الموافقة على زيادة رأس المال.

ثانيًا: احتساب سعر السهم في افتتاحية اليوم الذي يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المتضمنة الموافقة على زيادة رأس المال 

)القيمة السوقية للشركة عند إغالق التداول في يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المتضمنة الموافقة على زيادة رأس المال + قيمة 
أسهم حقوق األولوية( / )عدد أسهم الشركة في نهاية يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المتضمنة الموافقة على زيادة رأس المال + 
عدد األسهم الجديدة المطروحة لالكتتاب( = سعر السهم المتوقع في افتتاحية اليوم الذي يلي يوم انعقاد الجمعية العمومية غير العادية 

المتضمنة الموافقة على زيادة رأس المال. 
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14- التعهدات الخاصة باالكتتاب
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التعهدات الخاصة باالكتتاب- 14

نبذة حول طلب وتعهدات االكتتاب 14-1

يُمكن االكتتاب باستخدام منّصات التداول أو من خالل أي وسائل أخرى يوفرها الوسيط للمستثمرين. وسيتم االكتتاب باألسهم الجديدة 
على مرحلة واحدة وفقا لما يلي:

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

االكتتاب بها انتهاء فترة تسويتها )يومي عمل(.
سيتاح للمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة بعد تسوية عملية شراء الحقوق مباشرة )يومي عمل(. . 3
سيتاح االكتتاب إلكترونيا عن طريق المحفظة االستثمارية في منصات وتطبيقات التداول التي يتم من خاللها إدخال أومر . 4

البيع والشراء باإلضافة إلى االكتتاب في القنوات والوسائل األخرى المتوفرة لدى الوسيط، على أن يتم فقط الموافقة على 
االكتتاب بعدد من األسهم الجديدة المستحقة بموجب حقوق األولوية الموجودة في المحفظة االستثمارية. 

يعطي كل حق من حقوق األولوية لحامله أحقية االكتتاب بسهم واحد جديد، وذلك بسعر الطرح. ويقر المكتتب في األسهم الجديدة بالتالي:

قبوله كافة شروط وتعليمات االكتتاب الواردة في نشرة اإلصدار هذه. 	
بأنه قد اطلع على نشرة اإلصدار هذه وعلى كافة محتوياتها ودرسها بعناية وفهم مضمونها. 	
قبوله للنظام األساسي للشركة. 	
التعهد بعدم إلغاء أو تعديل طلب االكتتاب بعد تنفيذه. 	

عمليات التخصيص 14-2

يتم تخصيص أسهم حقوق األولوية على األشخاص المستحقين بناًء على عدد الحقوق التي مارسوها بشكل مكتمل وصحيح. أما بالنسبة 
لمستحقي كسور األسهم، فسيتم جمع كسور األسهم وطرحها على المؤسسات االستثمارية خالل فترة الطرح المتبقي، وسوف يتم تسديد 
الطرح( على  يتعدى سعر  )بما  المتبقية وكسور األسهم  بيع األسهم  باقي متحصالت  وتوزع  للشركة،  المتبقية  إجمالي سعر طرح األسهم 
مستحقيها كل بحسب ما يستحقه في موعد أقصاه يوم االحد 1444/06/08هـ )الموافق 2023/01/01م(. وفي حال تبقي أسهم بعد ذلك 

غير مكتتب فيها فسيقوم متعهد التغطية بشراء تلك األسهم الجديدة المتبقية وستخصص له.

ويجب على األشخاص المستحقين االتصال بالوسيط الذي تم االكتتاب من خالله للحصول على أية معلومات إضافية. وسوف يتم اإلعالن 
عن نتائج التخصيص في موعد أقصاه يوم االحد 1444/05/10هـ )الموافق 2022/12/04م(.

السوق المالية السعودية )تداول( 14-3

تم تأسيس نظام تداول في عام 2001م كنظام بديل لنظام معلومات األوراق المالية اإللكتروني، وبدأ تداول األسهم اإللكتروني في المملكة 
عام 1990م. تتم عملية التداول من خالل نظام إلكتروني متكامل ابتداًء من تنفيذ الصفقة وانتهاًء بتسويتها. ويتم التداول كل يوم عمل من 
أيام األسبوع من يوم األحد حتى يوم الخميس على فترة واحدة من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 3 عصراً ويتم خاللها تنفيذ األوامر. 

أما خارج هذه األوقات فيسمح بإدخال األوامر وتعديلها وإلغائها من الساعة 9:30 صباحاً وحتى الساعة 10 صباحاً.

ويتم تنفيذ الصفقات من خالل مطابقة آلية لألوامر، ويتم استقبال وتحديد أولوية األوامر وفقاً للسعر. وبشكل عام تنفذ أوامر السوق أوالً 
وهي األوامر المشتملة على أفضل األسعار، وتليها األوامر محددة السعر، وفي حال إدخال عدة أوامر بنفس السعر فإنه يتم تنفيذها وفقاً 

لتوقيت اإلدخال.

يقوم نظام تداول بتوزيع نطاق شامل من المعلومات من خالل قنوات مختلفة أبرزها موقع تداول على اإلنترنت، ويتم توفير بيانات السوق 
.)T+2( بشكل فوري لمزودي المعلومات المعروفين مثل »رويترز«. وتتم تسوية الصفقات آلياً خالل يومي عمل حسب

وينبغي على الشركة اإلفصاح عن جميع القرارات والمعلومات المهمة بالنسبة للمستثمرين عبر نظام »تداول«. ويتولى نظام تداول مسؤولية 
مراقبة السوق، بهدف ضمان عدالة التداول وكفاءة عمليات السوق.



١٢3 من ١٢٥

جدول
المحتويات

تداول أسهم الشركة في سوق األسهم السعودي 14-4

تم تقديم طلب لدى الهيئة لتسجيل وطرح أسهم حقوق األولوية في سوق األسهم السعودية وطلب لدى السوق المالية )تداول( إلدراجها وتمت 
الموافقة على نشرة اإلصدار هذه وتم الوفاء بالمتطلبات كافة.

ومن المتوقع اعتماد التسجيل وبدء التداول في أسهم حقوق األولوية في سوق األسهم السعودية بعد االنتهاء من عملية التخصيص النهائي 
ألسهم حقوق األولوية، وسوف يعلن عن ذلك في حينه في موقع تداول اإللكتروني. وتعتبر التواريخ المذكورة في هذه النشرة مبدئية ويمكن 

تغييرها بموافقة هيئة السوق المالية.

وبالرغم من أن األسهم القائمة مسجلة في سوق األسهم السعودية وأن الشركة مدرجة أسهمها في السوق المالية )تداول(، إال أنه ال يمكن 
التداول في األسهم الجديدة إال بعد اعتماد التخصيص النهائي لألسهم وإيداعها في محافظ المكتتبين. ويحظر حظرا تاما التداول في 

األسهم الجديدة قبل اعتماد عملية التخصيص.

يتحمل المكتتبين ومقدمين العروض في الطرح المتبقي الذين يتعاملون في نشاطات التداول المحظورة هذه المسؤولية الكاملة عنها ولن 
تتحمل الشركة أي مسؤولية قانونية في هذه الحالة.
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15- المستندات المتاحة للمعاينة



١٢٥ من ١٢٥

جدول
المحتويات

المستندات المتاحة للمعاينة- 15

ستكون المستندات التالية متاحة لالطالع عليها في المقر الرئيسي للشركة في مدينة جدة -شارع األمير سلطان، حي الخالدية مبنى رقم 
7521 الرقم الفرعي 3732 الرمز البريدي 23423، وذلك خالل أيام العمل الرسمية من األحد إلى الخميس وذلك خالل ساعات العمل 
الرسمية )من الساعة 8:00 صباحاً حتى الساعة 5:00 مساًء(، اعتباراً من أول يوم عمل بعد تاريخ الدعوة بعد تاريخ الدعوة النعقاد الجمعية 
العامة الغير العادية، على أال تقل تلك الفترة عن 14 يوماً قبل تاريخ الجمعية العامة غير العادية. وستبقى هذه المستندات متاحة للمعاينة 

حتى نهاية الطرح.

المستندات الخاصة بالتأسيس ونظام الشركة:

شهادة السجل التجاري للشركة. 	
النظام األساسي للشركة. 	

الموافقات المتعلقة بأسهم زيادة رأس المال:

قرار مجلس اإلدارة بالتوصية بزيادة رأس المال. 	
موافقة مؤسسة النقد على زيادة رأس المال. 	
موافقة هيئة السوق المالية على طرح أسهم حقوق األولوية. 	
موافقة السوق المالية السعودية )تداول( على إدراج أسهم حقوق األولوية. 	

التقارير والخطابات والمستندات:

اتفاقية التعهد بالتغطية واتفاقية إدارة االكتتاب. 	
والمحاسبون  	 القانوني  والمستشار  بالتغطية،  والمتعهد  االكتتاب  ومدير  المالي  المستشار  قبل  من  الخطية  الموافقات 

القانونيين على استخدام اسمهم وشعارهم وإفاداتهم ضمن نشرة اإلصدار.
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