
 

 

 

 

 نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

    الخليج األهلية للتأمين التعاوني  إتحادشركة 
 

رقم  والقرار الوزاري م(، 11/10/2006ه )املوافق 18/09/1427( وتاريخ 60م(، واملرسوم امللكي رقم )م/09/10/2006ه )املوافق 16/09/1427( وتاريخ 233تأسست بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ) للتأمين التعاوني هي شركة مساهمة سعوديةاألهلية  الخليج إتحادشركة 

 م(.26/08/2007ه )املوافق 13/07/1428وتاريخ ( 2050056228)وبموجب السجل التجاري رقم  م(،05/08/2007ه )املوافق 22/7/1428ق( وبتاريخ /196)

شرين مليون وأربعمائة مائتان وتسعة وعة تبلغ إجمالي( رياالت سعودية للسهم الواحد عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية بقيمة 10( سهم عادي بسعر طرح يبلغ عشرة )22,947,464) اثنان وعشرين مليون وتسعمائة وسبعة وأربعين ألف وأربعمائة وأربعة وستينطرح 

 .( ريال سعودي458,949,280) أربعمائة وثمانية وخمسين مليون وتسعمائة وتسعة وأربعين ألف ومائتان وثمانين%(، ليصبح رأس مال الشركة 100( ريال سعودي، وتمثل زيادة في رأس مال الشركة بنسبة )229,474,640)وأربعة وسبعين ألف وستمائة وأربعين 

افق 08/10/1443 م االثنينالتداول: تبدأ من يو فترة  افقه )15/10/1443 م االثنينيو وتنتهي في م( 09/05/2022ه )املو  (م16/05/2022 املو

افق) ه08/10/1443 م االثنينفترة االكتتاب: تبدأ من يو   افق) ه18/10/1443 م الخميس يو وتنتهي في ( م09/05/2022 املو  (م19/05/2022 املو

 

صدر»أو « الشركة»)ويشار إليها فيما بعد بـ الخليج األهلية للتأمين التعاوني إتحادشركة تأسست 
ُ
سعودية شركة مساهمة ك«( امل

ه )املوافق 16/09/1427( بتاريخ 233بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ) "شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاونياسم " تحت عامة

ق( /196رقم ) القرار الوزاري و م(، 11/10/2006ه )املوافق 18/09/1427( وتاريخ 60م(، واملرسوم امللكي رقم )م/09/10/2006

ه )املوافق 13/07/1428ريخ ( وتا2050056228بموجب السجل التجاري رقم )و ، م(05/08/2007ه )املوافق 22/7/1428وبتاريخ 

حي الخالدية الجنوبية  –، وعنوانه الدمام الدمامويقع املقر الرئيس ي للشركة في مدينة  ، م( الصادر من مدينة الدمام26/08/2007

وبتاريخ اململكة العربية السعودية.  31432الدمام  5719ص.ب. من كيوتو بحي األعمال  3 -  2  - 1الوحدة ، شارع سلمان الفارس ي –

تحاد الخليج للتأمين التعاوني" إ“م( تم دمج شركة "األهلية للتأمين التعاوني" في شركة 06/12/2020ه )املوافق 21/04/1442

وقد برقم السجل التجاري وتاريخه.  االحتفاظليصبح االسم التجاري للشركة "شركة إتحاد الخليج األهلية للتامين التعاوني" مع 

ه )املوافق 29/08/1428( بتاريخ 9/20079)ت م ن /"( رقم البنك املركزي )"البنك املركزي السعودي يح حصلت الشركة على تصر 

. ويبلغ رأس مال (االدخارو التأمين العام، التأمين الصحي، تأمين الحماية الفروع التالي: ) م( ملزاولة نشاط التأمين في11/09/2007

( 22,000,000) مليون  اثنين وعشرين إلى ة( ريال سعودي، مقسم220,000,000مليون ) مائتان وعشرينالشركة عند التأسيس 

ل، ويبلغ رأس مال الشركة الحالي ( رياالت سعودية للسهم الواحد مدفوعة القيمة بالكام10)عشرة سهم عادي بقيمة اسمية قدرها 

 اثنين إلى( ريال سعودي، مقسم 229,474,640) مائتان وتسعة وعشرين مليون وأربعمائة وأربعة وسبعين ألف وستمائة وأربعين

 عشرة ( سهم عادي بقيمة اسمية قدرها22,947,464) وعشرين مليون وتسعمائة وسبعة وأربعين ألف وأربعمائة وأربعة وستين

«(. لحاليةاألسهم ا»ومجتمعة بـ « سهم حالي»( رياالت سعودية للسهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل )ويشار إليها منفردة بـ 10)

إتحاد هي شركة % أو أكثر من أسهم الشركة( 5وكما في تاريخ هذه النشرة فإن املساهمين الكبار في الشركة )ممن يمتلكون نسبة 

%( من أسهم 10.785( سهم، أي مانسبته )2,475,000)وسبعين ألف  وخمسةأربعمائة و  مليونينوالتي تمتلك  الخليج القابضة

 .الشركة قبل الطرح

بزيادة رأس مال الشركة من خالل م( 19/10/2021ه )املوافق 13/03/1443خ مجلس إدارة الشركة في اجتماعه املنعقد بتاريأوص ى 

( 229,474,640طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة مائتان وتسعة وعشرين مليون وأربعمائة وأربعة وسبعين ألف وستمائة وأربعين )

املوافقات النظامية الالزمة وموافقة الجمعية العامة غير العادية. وقد حصلت سعودي، وذلك بعد الحصول على جميع  ريال

ه )املوافق 27/04/1443( بتاريخ 43038443رقم )على زيادة رأس املال بموجب البنك املركزي الشركة على عدم ممانعة 

 م(.  02/12/2021

ة غير العادية للشركة على زيادة رأس مال الشركة من وافقت الجمعية العام (م20/04/2022ه )املوافق 19/09/1443وفي تاريخ 

خالل إصدار أسهم حقوق أولوية، ويتمثل االكتتاب في طرح اثنان وعشرين مليون وتسعمائة وسبعة وأربعين ألف وأربعمائة وأربعة 

( 10عر طرح يبلغ عشرة )بس«( األسهم الجديدة»أو « أسهم حقوق األولوية»( سهم عادي جديد )ويشار إليها بـ22,947,464وستين )

( رياالت سعودية، وذلك لزيادة رأس 10، وبقيمة اسمية قدرها عشرة )«(سعر الطرح»رياالت سعودية للسهم الواحد )ويشار إليه بـ

 إلى( ريال سعودي، 229,474,640مال الشركة من مائتان وتسعة وعشرين مليون وأربعمائة وأربعة وسبعين ألف وستمائة وأربعين )

ريال سعودي ، وزيادة عدد  (458,949,280أربعمائة وثمانية وخمسين مليون وتسعمائة وتسعة وأربعين ألف ومائتان وثمانين )

خمسة  إلى( سهم عادي 22,947,464وعشرين مليون وتسعمائة وسبعة وأربعين ألف وأربعمائة وأربعة وستين ) يناألسهم من اثن

 .( سهم عادي45,894,928)عين ألف وتسعمائة وثمانية وعشرين وأربعين مليون وثمانمائة وأربعة وتس

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

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

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

ويشار إليهم مجتمعين  (م24/04/2022 املوافق) ه23/09/1443العامة غير العادية املتضمنة املوافقة على زيادة رأس املال بتاريخ 

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

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

 .أحقية االكتتاب بسهم واحد جديد وذلك بسعر الطرح

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

يشار إليها السعودية )و مجموعة تداول اب في أسهم حقوق األولوية في التداول واالكتت –الحقوق واالكتتاب في األسهم الجديدة 

 املوافقه )08/10/1443 االثنين ، وتبدأ فترة التداول وفترة االكتتاب في يوم («السعوديةتداول »أو  «السوق »أو « تداول »بـ

، «(فترة التداول »)ويشار إليها بـ (م16/05/2022 املوافقه )15/10/1443 االثنين على أن تنتهي فترة التداول في يومم( 09/05/2022

، «(فترة االكتتاب»)ويشار إليها بـ (م19/05/2022 املوافق) ه18/10/1443 الخميس بينما تستمر فترة االكتتاب حتى نهاية يوم

أن فترة التداول وفترة االكتتاب سوف تبدآن في نفس اليوم في حين تستمر فترة التداول حتى انتهاء اليوم السادس  إلىوتجدر اإلشارة 

وسيكون بإمكان املساهمين املقيدين  .من بداية الفترة، بينما تستمر فترة االكتتاب حتى نهاية اليوم التاسع من بداية نفس الفترة

لتداول وذلك من خالل بيع الحقوق املكتسبة أو جزء منها أو شراء حقوق إضافية عن طريق تداول حقوق األولوية خالل فترة ا

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

 .شراؤها خالل فترة التداول 

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

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

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

 (.له االكتتاب بها بعد انتهاء فترة تسويتها )يومي عمل سيتاحفجديدة 

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

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

 .املتوفرة لدى الوسيط خرى االكتتاب في القنوات والوسائل األ  إلى باإلضافةوالشراء 

فستطرح تلك األسهم على عدد من «( األسهم املتبقية»وفي حال تبقى أسهم لم يكتتب بها بعد انتهاء فترة االكتتاب )ويشار إليها بـ

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

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

 يوم
ً
 األربعاء الساعة الخامسة مساًء من اليوم التالي يوموحتى ( م24/05/2022 املوافق) ه23/10/1443 الثالثاء صباحا

وسيتم تخصيص األسهم املتبقية للمؤسسات «(. فترة الطرح املتبقي»)ويشار إليها بـ (م25/05/2022 املوافق) ه24/10/1443

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

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

سعر الطرح املحصل من عملية الطرح املتبقي للشركة، وتوزع باقي متحصالت عملية الطرح )إن وجدت( بدون  إجماليتسديد 

 ه10/11/1443أو استقطاعات )بما يتجاوز سعر الطرح( على مستحقيها كل بحسب ما يستحقه في موعد أقصاه  احتساب أي رسوم

 أن املستثمر الذي لم يكتتب أو يبع حقوقه، وأصحاب كسور األسهم، قد ال يحصلون على أي مقابل (. م09/06/2022 املوافق)
ً
علما

وفي حال لم تكتتب املؤسسات االستثمارية في جميع األسهم املتبقية وكسور األسهم،  .إذا تم البيع في فترة الطرح املتبقي بسعر الطرح

 راجع القسم ) فسيخصص
ً
املعلومات املتعلقة ( »13ما تبقى من أسهم ملتعهد التغطية الذي سيقوم بشرائها بسعر الطرح )فضال

 املوافقه )28/10/1443وسيتم اإلعالن عن عملية التخصيص النهائية في موعد أقصاه «(. باألسهم وأحكام الطرح وشروطه

 راجع القسم )«( تاريخ التخصيص»)ويشار إليه بـ(. م29/05/2022
ً
املعلومات املتعلقة باألسهم وأحكام الطرح ( »13)فضال

وبعد اكتمال عملية االكتتاب سيصبح رأس مال الشركة أربعمائة وثمانية وخمسين مليون وتسعمائة وتسعة وأربعين  (.«وشروطه

ئة وأربعة وتسعين ألف وتسعمائة خمسة وأربعين مليون وثمانما إلى( ريال سعودي، مقسم 458,949,280ألف ومائتان وثمانين )

( سهم عادي. وسيتم استخدام صافي متحصالت االكتتاب بشكل رئيس في دعم خطط الشركة 45,894,928وثمانية وعشرين )

 راجع املستقبلية وتعزيز هامش املالءة املالية وزيادة مداخيل االستثمار.
ُ
استخدام متحصالت الطرح واملشاريع ( »7القسم ) )فضال

 .«(قبليةاملست

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

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

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

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

وبقيمة  ( سهم عادي22,000,000) ان وعشرين مليون اثنأدرجت كامل أسهم الشركة في السوق املالية السعودية )تداول( بعدد 

عن طريق طرحها لإلكتتاب العام، حيث م( 11/09/2007 )املوافق ه29/08/1428 بتاريخ( رياالت سعودية 10اسمية قدرها عشرة )

( سهم عادي 13,200,000)ومائتا ألف  مليون  ثالثة عشر%( من أسهم الشركة البالغة 60اكتتب املساهمون املؤسسون بما نسبته )

( رياالت 10( ريال سعودي متساوية القيمة قيمة كِل منها عشرة )132,000,000مليون ) مائة واثنين وثالثينة تبلغ إجماليوبقيمة 

( 8,800,000) وثمانمائة ألف ماليين ثمانية%( من أسهم الشركة البالغة 40سعودية، واكتتب املساهمون من الجمهور بما نسبته )

( 10منها عشرة ) ( ريال سعودي متساوية القيمة قيمة كِل 88,000,000مليون ) ثمانية وثمانون ة تبلغ إجماليوبقيمة سهم عادي 

وافقت الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال  م(18/05/2017ه )املوافق 22/08/1438وبتاريخ رياالت سعودية. 

( ريال سعودي بنسبة 150,000,000مليون ) وخمسينمائة  إلى( ريال سعودي 220,000,000مليون )وعشرين الشركة من مائتين 

 إلى( سهم 22,000,000عشرين مليون )اثنين و %( من رأس مال الشركة، وبالتالي تخفيض عدد أسهم الشركة من 31.82) انخفاض

وبتاريخ  .م من األسهم املصدرة للشركة( سه7,000,000ماليين ) سبعة( سهم عن طريق إلغاء 15,000,000عشر مليون ) خمسة

وافقت الجمعية العامة غير العادية على توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال الشركة م( 05/10/2020ه )املوافق 18/02/1442

ائة مائتان وتسعة وعشرين مليون وأربعمائة وأربعة وسبعين ألف وستم إلى( ريال سعودي 150,000,000مليون )وخمسين من مائة 

بمقدار  العوضأسهم مع الشركة األهلية للتأمين التعاوني وإصدار  االندماجعن طريق لك ( ريال سعودي وذ229,474,640وأربعين )

( رياالت سعودية للسهم 10سهم بقيمة اسمية )( 7,947,464وتسعمائة وسبعة وأربعين ألف وأربعمائة وأربعة وستين ) ماليين سبعة

 الواحد. 

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

 السعودية )تداول  مجموعة تداول  إلىلتسجيل وطرح األسهم الجديدة، كما قدمت طلب «( الهيئة»ـالعربية السعودية )ويشار إليها ب

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

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

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

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

املستثمرين األجانب املؤهلين  إلى باإلضافةاديق االستثمار السعودية والخليجية األعضاء في مجلس التعاون الخليجي والشركات وصن

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

رتبطة باألسهم الجديدة من خالل إبرام اتفاقيات مبادلة مع من املستثمرين األجانب الحصول على الفوائد االقتصادية امل خرى األ 

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

الحالة املالك القانوني املسجل لألسهم.                          

 

 الواردين في هذه النشرة قبل اتخاذ قرار استثماري يتعلق بالحقوق أو باألسهم الجديدة.« عوامل املخاطرة( »2في الصفحة )أ( والقسم )« إشعار هام»ينبغي قراءة نشرة اإلصدار هذه بالكامل ودراسة قسم 

   

 

 

 

 

دمت ضمن طلب التسجيل وطرح األوراق املالية بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق املالية وااللتزا
ُ
إدراج األوراق املالية مات املستمرة الصادرة عن هيئة السوق املالية باململكة العربية السعودية )املشار إليها بـ"الهيئة"( وطلب قبول تحتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات ق

اء ن ومنفردين كامل املسؤولية عن دقة املعلومات الواردة في نشرة اإلصدار هذه، ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، بعد إجر بحسب متطلبات قواعد اإلدراج الخاصة بالسوق املالية السعودية. ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر أسماؤهم على الصفحة )د( مجتمعي

 يها مضللة. وال تتحمل الهيئة والسوق املالية السعودية أّي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة، وال تعطيان أّي تأكيدات تتعلق بدقتها أوجميع الدراسات املمكنة وإلى الحد املعقول، أنه ال توجد أّي وقائع أخرى يمكن أن يؤدى عدم تضمينها النشرة إلى جعل أّي إفادة واردة ف

 .اتمالها، وتخليان نفسيهما صراحة من أّي مسؤولية مهما كانت عن أّي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو عن االعتماد على أّي جزء منهاك

م(08/03/2022ه )املوافق 05/08/1443صدر ت هذه النشرة بتاريخ   

 املستشار املالي ومدير االكتتاب ومتعهد التغطية



 

 ب



 

 أ

 إشعار مهم

الخليج األهلية للتأمين التعاوني وعن أسهم حقوق األولوية  إتحادشركة على تفاصيل وافية عن  ("نشرة اإلصدار")تحتوي نشرة اإلصدار هذه 

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

لكترونية لكل تحتـويها نشرة اإلصدار والتي يمكن الحصـول على نسخة منها من املقر الرئيس ي للشركة ومن مدير االكتتاب أو من خالل زيارة املواقع اإل

 .(www.cma.org.sa) وهيئة السوق املالية (www.falcom.com.sa) واملستشار املالي (www.gulfunion.com.sa) من الشركة

 قبل موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة 14عن ) لال تقسيتم نشر نشرة اإلصدار والتأكد من إتاحتها للجمهور خالل فترة 
ً
( يوما

جيل وطرح حقوق األولوية ُعّدت رأس املال، وفي حال عدم موافقة الجمعية العامة غير العادية خالل ستة أشهر من تاريخ موافقة الهيئة على تس

 .موافقة الهيئة ملغاة

"( كمستشار مالي )"املستشار املالي"( ومدير االكتتاب )"مدير االكتتاب"( ومتعهد شركة يقين املالية )يقين كابيتال(وقد قامت الشركة بتعيين )"

  .رأس مال الشركة بموجب هذه النشرةالتغطية )"متعهد التغطية"( وذلك فيما يتعلق بطرح أسهم حقوق األولوية لزيادة 

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

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

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

( أي مسؤولية عن اول السعودية )تداول السعوديةومجموعة تدجعل أي إفادة واردة فيها مضللة. وال تتحمل هيئة السوق املالية  إلىنشرة اإلصدار 

 من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسار 
ً
ة تنتج محتويات هذه النشرة، وال تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخليان نفسيهما صراحة

 .عما ورد في نشرة اإلصدار أو عن االعتماد على أي جزء منها

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

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

أي سبب لالعتقاد بأن هذه املعلومات غير دقيقة في جوهرها،  (،ز( و)والصفحات )ملالي أو أي من مستشاري الشركة الواردة أسماؤهم في أو املستشار ا

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

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

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

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

ها، بأي شكل من األشكال، على أنها وعد أو تأكيد أو إقرار بشأن تحقق علي االعتمادمعلومات شفهية أو كتابية متعلقة بأسهم الطرح أو تفسيرها أو 

  .أي إيرادات أو نتائج أو أحداث مستقبلية

كتتاب ال يجوز اعتبار نشرة اإلصدار هذه بمثابة توصية من جانب الشركة أو من أعضاء مجلس إدارتها أو أي من مستشاريها للمشاركة في عملية اال

ة. وتعتبر املعلومات الواردة في نشرة اإلصدار ذات طبيعة عامة تم إعدادها دون األخذ في االعتبار األهداف االستثمارية الفردية في أسهم حقوق األولوي

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

ارة مهنية من مستشار مالي مرخص له من قبل الهيئة بخصوص االكتتاب لتقييم مدى مالئمة هذا االستثمار واملعلومات الواردة بخصوصه في استش

 .نشرة اإلصدار هذه لألهداف واألوضاع واالحتياجات املالية الخاصة به

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

. وتبدأ فترة التداول ("داول السعودية"تأو  )"تداول" أو "السوق" مجموعة تداول السعوديةالتداول واالكتتاب في أسهم حقوق األولوية في  -الجديدة 

 املوافقه )15/10/1443 م االثنينيو على أن تنتهي فترة التداول في ( م09/05/2022 املوافقه )08/10/1443 وفترة االكتتاب في يوم االثنين

فترة االكتتاب"(. )" (م19/05/2022 املوافق) ه18/10/1443 م الخميسيو (، بينما تستمر فترة االكتتاب حتى نهاية ")"فترة التداول  (م16/05/2022

أن فترة التداول وفترة االكتتاب سوف تبدآن في نفس اليوم في حين تستمر فترة التداول حتى انتهاء اليوم السادس من بداية الفترة،  إلىوتجدر اإلشارة 

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



 

 ب

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

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

 .شراؤها خالل فترة التداول 

 ملا يليوسيتاح االكتتاب في األسهم الجديدة )خال (1
ً
 :ل فترة االكتتاب( على مرحلة واحدة وفقا

 .سيتاح في هذه الفترة لجميع املساهمين املقيدين واملستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة (2

 جديدة  (3
ً
بعد انتهاء  له االكتتاب بها فسيتاحسيتاح للمساهم املقيد االكتتاب مباشرة بعدد أسهمه خالل فترة االكتتاب، وفي حال شرائه حقوقا

 (.فترة تسويتها )يومي عمل

 (.سيتاح للمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة بعد تسوية عملية شراء الحقوق مباشرة )يومي عمل (4

 عن طريق املحفظة االستثمارية في منصات وتطبيقات التداول التي يتم من خاللها إدخال أوامر البيع والشر  (5
ً
اء سيتاح االكتتاب إلكترونيا

 .املتوفرة لدى الوسيط خرى االكتتاب في القنوات والوسائل األ  إلى باإلضافة

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

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

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

فترة الطرح " ) (م25/05/2022 املوافق) ه24/10/1443 م األربعاءيو وحتى الساعة الخامسة مساًء ( م24/05/2022 املوافق) ه23/10/1443

 (. "املتبقي

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

  .تخصيص األسهم بالتناسب على املؤسسات االستثمارية التي تقدم نفس العرض

سعر الطرح املحصل من عملية الطرح املتبقي  إجماليأما بالنسبة لكسور األسهم فسيتم إضافتها لألسهم املتبقية ومعاملتها باملثل، وسيتم تسديد 

يس ه يوم الخمأقصاللشركة وتوزع باقي متحصالت عملية الطرح )إن وجدت( )بما يتجاوز سعر الطرح( على مستحقيها كل بحسب ما يستحقه في موعد 

 م(.09/06/2022 املوافق) ه10/11/1443

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

 .الطرح

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

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

 راجع القسم )"تاريخ التخ (م29/05/2022 املوافقه )28/10/1443أقصاه وسيتم اإلعالن عن عملية التخصيص النهائية في موعد 
ً
صيص"( )فضال

 .( "املعلومات املتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه" من هذه النشرة(13)

 

  املال رأس زيادة على املساهمين موافقة على يتوقف النشرة هذه بموجب األولوية حقوق  أسهم طرح إن
ً
 الشركة وحصول  اإلدارة مجلس لتوصية وفقا

 إصدار خالل من الشركة مال رأس زيادة على للموافقة للشركة العادية غير العامة الجمعية النعقاد دعوة نشر تم ولقد النظامية، املوافقات على

 على املساهمين موافقة على الحصول  يتم لم إذا بأنه العلم املساهمين وعلى(، م29/03/2022 املوافق) ه26/08/1443 بتاريخ األولوية حقوق  أسهم

  سيتوقف األولوية حقوق  أسهم إصدار فإن األولوية، حقوق  أسهم إصدار خالل من املال رأس زيادة
ً
 النشرة هذه تعتبر سوف الوقت ذلك وفي. تلقائيا

 .بذلك املساهمين إشعار وسيتم الغية

 

  



 

 ج

  املعلومات املالية

 للمعايير الدولية للتقرير املالي2018ديسمبر  31املالية املنتهية في  ةللشركة عن السن املدققةتم إعداد القوائم املالية 
ً
 م واإليضاحات املرفقة بها وفقا

(IFRS)  التي  خرى للمحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل واملعايير واإلصدارات األ  البنك املركزي املعتمدة في اململكة العربية السعودية واملعدلة من قبل

ديسمبر  31املالية املنتهية في  واتللشركة عن السن املدققةكما تم إعداد القوائم املالية . (SOCPA)واملحاسبين للمراجعينعودية اعتمدتها الهيئة الس

 واإليضاحات املرفقة بها م 2021سبتمبر  30فترة املالية املنتهية في القوائم املالية األولية املوجزة غير املدققة )املفحوصة( للو  م2020و م2019
ً
وفقا

التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمراجعين  خرى املعتمدة في اململكة العربية السعودية واملعايير واإلصدارات األ  (IFRS) للمعايير الدولية للتقرير املالي

  (SOCPA).واملحاسبين

م عن تلك املذكورة ألغراض املقارنة 2018ديسمبر  31ملنتهية في للسنة املالية ا املدققةم املذكورة في القوائم املالية 2018تختلف املعلومات املالية لعام 

 لتعميم 2019ديسمبر  31للسنة املالية املنتهية في  املدققةفي القوائم املالية 
ً
ه 20/11/1440الوارد بتاريخ  البنك املركزي م، حيث تم تعديلها وفقا

ة للمعالجة املحاسبية للزكاة وضريبة الدخل في قائمة الدخل بما يتماش ى مع م( والتي تنص على تحديث السياسات املحاسبي23/07/2019)املوافق 

 لتعميم 2018لذلك، تـم االعتمـاد فـي هـذه النشـرة علـى املعلومـات املاليـة لعـام . (IFRS) املعايير الدولية للتقرير املالي
ً
البنك م التي تم تعديلها وفقا

 .م2019ديسمبر  31املقارنـة فـي القوائـم املاليـة للسنة املالية املنتهية في  املذكور أعاله وأدرجـت ألغـراض املركزي 

 -من قبل شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه  م2018ديسمبر  31وقد تمت مراجعة وتدقيق البيانات املالية للشركة عن السنة املالية املنتهية في 

م 2019ديسمبر  31، وعن السنوات املالية املنتهية في عبد هللا البصري وشركاه - ساباتشركة الدار لتدقيق الحو  محاسبون ومراجعون قانونيون 

ن عتم فحص البيانات املالية للشركة و  ،وترهاوس كوبرز و شركة برايس و  محاسبون ومراجعون قانونيون  -الخراش ي وشركاه م من قبل شركة 2020و

، وتقـوم الشـركة شركة املحاسبون املتحدون لالستشارات املهنيةو  ترهاوس كوبرز و من قبل شركة برايس و  م2021سبتمبر  30 املالية املنتهية في الفترة

 .بإصـدار قوائمهـا املاليـة بالريـال السـعودي

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

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

  التوقعات واإلفادات املستقبلية

لف د تختلقد تم إعداد التوقعات املستقبلية التي تضمنتها هذه النشرة على أساس افتراضات ُمحددة وُمعلنة تم ذكرها في املواضع ذات العالقة. وق

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

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

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

انات التطلعات هذه وجهة نظر أو "يعتقد" أو الصيغ النافية من هذه املفردات وغيرها من املفردات املقاربة أو املعاكسة لها في املعنى. وتعكس بي

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

 النتائج الفعلية أو األداء أو اإلنجازات التي تحققها الشركة مختلفة بشكل كبير عن أية نتائج أو 
ً
أداء أو إنجازات مستقبلية يمكن أن يعبر عنها صراحة

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

ً
مثل هذا األثر بصورة أكثر تفصيال

 راجع القسم )من هذه  أخرى 
ً
النشرة(. وفيما لو تحقق واحد أو أكثر من هذه املخاطر أو األمور غير " من هذه ( "عوامل املخاطرة2النشرة )فضال

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

 .هذه النشرة

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

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

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

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

  



 

 د

 دليل الشركة

 أعضاء مجلس اإلدارة
عّين بتاريخ 

ُ
افق 20/04/1441مجلس إدارة الشركة امل  م(*17/12/2019ه )املو

 املنصب االسم
صفة العضوية 

 واالستقاللية
 العمر جنسيةال

 األسهم اململوكة

 غير املباشرة  املباشرة

 النسبة العدد النسبة العدد

عبدالعزيز علي عبدالرحمن 

 ** التركي

رئيس مجلس 

 اإلدارة

 غير تنفيذي

 غير مستقل
 - - %0.9911944 227,454 77 سعودي

 **فواز طالل علي التميمي
نائب رئيس 

 مجلس اإلدارة

 غير تنفيذي

 غير مستقل
 %0.0029676 681 38 سعودي

*** 

481,499 

*** 

2.0982667% 

منير هاشم عبدالرزاق 

 البورنو

عضو مجلس 

 اإلدارة

 تنفيذي

 غير مستقل
 - - %0.0029676 681 75 كندي

 ماجد شطي حمود الظفيري 
عضو مجلس 

 اإلدارة

 غير تنفيذي

 غير مستقل
 - - - - 43 سعودي

ابراهيم عبدهللا ابراهيم 

 املطرف

عضو مجلس 

 اإلدارة

 غير تنفيذي

 مستقل
 - - %0.0029676 681 73 سعودي

 اليوسفأيهم محمد عبدهللا 
عضو مجلس 

 اإلدارة

 غير تنفيذي

 مستقل
 - - %0.0004357 100 51 سعودي

غسان محمد عثمان 

 كشميري 

عضو مجلس 

 اإلدارة

 غير تنفيذي

 مستقل
 - - - - 52 سعودي

 أمين سر مجلس اإلدارة

 أحمدسمية عبدالعزيز 

 ** ودقنأب

ر أمين س

 مجلس اإلدارة
 - - - - 32 سعودية -

 الشركة: املصدر

ه 20/04/1441م( على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة للدورة الحالية والتي بدأت من تاريخ 17/12/2019ه )املوافق 20/04/1441وافقت الجمعية العامة العادية للشركة في اجتماعها املنعقد بتاريخ *

 .م(16/12/2022ه )املوافق 22/05/1444م( وملدة ثالث سنوات تنتهي في تاريخ 17/12/2019)املوافق 

 لرئيس  عبدالعزيز علي عبدالرحمن التركيتعيين السيد/  م(24/12/2019ه )املوافق 27/04/1441** قرر مجلس إدارة الشركة بتاريخ 
ً
 ملجلس اإلدارة، وتعيين السيد/ فواز طالل علي التميمي نائبا

ً
رئيسا

 لسر مجلس اإلدارة. وقد حصلت الشركة على عدم ممانعة البنك املركزي بتاريخ  أبودقن أحمدسمية عبدالعزيز /السيدة، وتعيين مجلس اإلدارة
ً
 م(.04/03/2020ه )املوافق 09/07/1441أمينا

 

% من رأس مالها، والتي تمتلك في شركة 100 علي ومحمد التميمي ما نسبته ألصحابهاالتميمي ناتجه عن تملكه في شركه التميمي السيد/ فواز طالل علي اإلدارة ملكية غير مباشرة لنائب رئيس مجلس ***

صدر.%2.0982667ملكيته غير املباشرة بنسبة  إجماليلتصبح  %2.0982667الخليج األهلية للتأمين التعاوني ما نسبته  إتحاد
ُ
 من رأس مال امل

 

من عن طريق حقوق األولوية رأس مال الشركة  زيادةعلى  م(19/10/2021ه )املوافق 13/03/1443 بتاريختمت التوصية من قبل أعضاء مجلس إدارة الشركة واملذكورة أسماؤهم أعاله الجدير بالذكر أنه 

وثمانية وخمسين مليون وتسعمائة وتسعة وأربعين ألف ومائتان وثمانين  ةأربعمائ إلى( ريال سعودي 229,474,640مائتان وتسعة وعشرين مليون وأربعمائة وأربعة وسبعين ألف وستمائة وأربعين )

( سهم عادي 22,947,464عدد أسهم الشركة من اثنان وعشرين مليون وتسعمائة وسبعة وأربعين ألف وأربعمائة وأربعة وستين ) زيادة%، وبالتالي 100ا قدره ارتفاعبنسبة  يريال سعود( 458,949,280)

 .( سهم عادي45,894,928مليون وثمانمائة وأربعة وتسعين ألف وتسعمائة وثمانية وعشرين ) خمسة وأربعين إلى
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 عنوان الشركة وممثلوها

 الخليج األهلية للتأمين التعاوني إتحادشركة 

 شارع سلمان الفارس ي –حي الخالدية الجنوبية  –الدمام 

 من كيوتو بحي األعمال 3 -  2  - 1الوحدة 

 31432الدمام  5719ص.ب. 

  اململكة العربية السعودية

+966 13 8333 544   هاتف: 920029926  – 

 920005922  – 517 8333 13 966+فاكس: 

 Headoffice@gulfunion-saudi.comالبريد اإللكتروني: 

 www.gulfunion.com.saاملوقع اإللكتروني: 
 

 وتداول ممثلو الشركة أمام هيئة السوق املالية  

 الثانيممثل الشركة املفوض  األول ممثل الشركة املفوض  البيان

                                                                                     مشعل ابراهيم صالح الشايع عبدالعزيز علي عبدالرحمن التركي   االسم

 الرئيس التنفيذي رئيس مجلس اإلدارة الصفة

 العنوان 

 شارع سلمان الفارس ي –حي الخالدية الجنوبية  –الدمام 

 من كيوتو بحي األعمال 3 -  2  - 1الوحدة 

 31432الدمام  5719ص.ب. 

 اململكة العربية السعودية

 شارع سلمان الفارس ي –حي الخالدية الجنوبية  –الدمام 

 من كيوتو بحي األعمال 3 -  2  - 1الوحدة 

 31432الدمام  5719ص.ب. 

 اململكة العربية السعودية

+966 13 8249222 رقم الهاتف 5200تحويله:    5119800 11 966+  1001تحويله:  

 517 8333 13 966+ 517 8333 13 966+ الفاكس رقم

 BOD@gulfunion-saudi.com m.shayea@gulfunion-saudi.com البريد اإللكتروني

 املصدر: الشركة 

 

 سوق األسهم

      السعودية )تداول السعودية( تداول مجموعة 

 6897العليا  –طريق امللك فهد 

 15وحدة رقم: 

 3388 - 12211الرياض 

 اململكة العربية السعودية

 +966 920001919هاتف: 

 +966 11 2189133فاكس: 

 csc@saudiexchange.saالبريد اإللكتروني: 

  www.saudiexchange.saاملوقع اإللكتروني: 

 

 

http://www.saudiexchange.sa/
http://www.saudiexchange.sa/
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 املستشارون واملحاسبون القانونيون 

 املستشار املالي ومدير االكتتاب ومتعهد التغطية

 شركة يقين املالية )يقين كابيتال(

 العليا شارع – الورود حي – الرياض

 11421 الرياض 884 ب.ص

 السعوديةاململكة العربية 

 +966 8004298888: هاتف

  +966 11 2054827 :فاكس

 Info@falcom.com.saالبريد اإللكتروني: 

 www.falcom.com.saاملوقع اإللكتروني: 

 

 املستشار القانوني

 سهيل للمحاماة واالستشارات القانونية شركة شركاء

 املعذر الشمالي –طريق العروبة  2163 

 4-6الوحدة  – مجمع البيوت املكتبية

  12334الرياض  7795 ص.ب

 اململكة العربية السعودية

  +966 11 2605555هاتف: 

 capitalmarkets@suhailpartners.sa :البريد اإللكتروني

 www.suhailpartners.saي: املوقع اإللكترون

 

 م2018ديسمبر  31للسنة املالية املنتهية في  املحاسب القانوني

 قانونيون محاسبون ومراجعون  -شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه 

 طريق املطار  –واجهة الرياض  –الرياض 

 11663الرياض  92876ص.ب 

 اململكة العربية السعودية

  +966 11 8748500هاتف: 

 +966 11 8748600فاكس: 

 marketingsa@kpmg.com  البريد اإللكتروني:

  www.kpmg.com.sa املوقع اإللكتروني:

 

 م2018ديسمبر  31للسنة املالية املنتهية في ي املحاسب القانون

   عبد هللا البصري وشركاه -شركة الدار لتدقيق الحسابات 

 مجمع املوس ى التجاري  – شارع العليا –الرياض 

 11451الرياض  2195ص.ب 

 اململكة العربية السعودية

  +966 11 4630680هاتف: 

 +966 11 4645939فاكس: 

 infor@sa.gt.com  البريد اإللكتروني:

  www.grantthornton.saي: املوقع اإللكترون

http://www.falcom.com.sa/
http://www.kpmg.com.sa/
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 م2020م و2019ديسمبر  31للسنوات املالية املنتهية في  املحاسب القانوني

 عبدهللا الخراش ي )الخراش ي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون(شركة سليمان 

 شارع التخصص ي -حي املعذر الشمالي  –الرياض 

 11482الرياض  8306ص.ب 

 اململكة العربية السعودية

 920028229هاتف: 

 +966 11 477 4924فاكس: 

 general@alkharashicaa.comالبريد اإللكتروني: 

 www.alkharashicaa.com  املوقع اإللكتروني:

 

  م2020م و2019ديسمبر  31للسنوات املالية املنتهية في  املحاسب القانوني

 م2021 سبتمبر  30أشهر املنتهية في  التسعةوفترة 

 شركة برايس وترهاوس كوبرز 

 الحقيطبرج  -طريق امللك فهد  – الخبر

467ص.ب  31932 الظهران   

 اململكة العربية السعودية

+ 966 31 8496311هاتف:   

+966 31 8496281 فاكس:  

 ali.basri@pwc.comاإللكتروني: البريد 

www.pwc.com :املوقع اإللكتروني   

 

 م2021 سبتمبر  30أشهر املنتهية في  التسعةفترة ل املحاسب القانوني

 املحاسبون املتحدون لالستشارات املهنيةشركة 

 الطابق االول  3193مبنى رقم  –حي العليا  - طريق العروبة -الرياض 

 8335الرياض  12333ب ص.

 اململكة العربية السعودية

 +966 11 4169361هاتف: 

 +966 11 4169349فاكس: 

 malsous@rsmsaudi.comالبريد اإللكتروني: 

  www.rsmksa.com اإللكتروني:املوقع 

 

 

 

 

 تنويه:

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

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

 .النشرة هذه تاريخ في كما الشركة في نوعها كان مهما مصلحة أو أسهم أية أقاربهم من أي أو لديهم العاملين أو ينالقانوني ينواملحاسب

  

 

http://www.alkharashicaa.com/
http://www.pwc.com/
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 ملخص الطرح
 

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

الواردين في « عوامل املخاطرة( »2) الصفحة )أ( والقسمفي « إشعار هام»قراءة ومراجعة نشرة اإلصدار كاملة، وعلى وجه الخصوص ماورد في قسم 

 كافي التخاذ قرار استثماري، وفيما يلي ملخص عن الطرح: هذه النشرة. حيث أن ملخص الطرح الوارد أدناه غير

صدر  اسم
ُ
 ومعلومات ووصفه امل

 تأسيسه عن

صدر»أو « الشركة»الخليج األهلية للتأمين التعاوني )ويشار إليها فيما بعد بـ إتحادتأسست شركة 
ُ
«( امل

بموجب قرار مجلس تحت اسم "شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني" كشركة مساهمة سعودية عامة 

( وتاريخ 60م(، واملرسوم امللكي رقم )م/09/10/2006ه )املوافق 16/09/1427( بتاريخ 233الوزراء رقم )

ه 22/7/1428ق( وبتاريخ /196م(، والقرار الوزاري رقم )11/10/2006ه )املوافق 18/09/1427

ه 13/07/1428ريخ ( وتا2050056228وبموجب السجل التجاري رقم )م(، 05/08/2007)املوافق 

ويقع املقر الرئيس ي للشركة في مدينة الدمام، م( الصادر من مدينة الدمام ، 26/08/2007)املوافق 

من كيوتو بحي  3 -  2  - 1شارع سلمان الفارس ي، الوحدة  –حي الخالدية الجنوبية  –وعنوانه الدمام 

ه )املوافق 21/04/1442بتاريخ و اململكة العربية السعودية.  31432الدمام  5719األعمال ص.ب. 

إتحاد الخليج للتأمين التعاوني" “م( تم دمج شركة "األهلية للتأمين التعاوني" في شركة 06/12/2020

برقم السجل  االحتفاظليصبح االسم التجاري للشركة "شركة إتحاد الخليج األهلية للتامين التعاوني" مع 

تصريح البنك املركزي السعودي )"البنك املركزي"( رقم )ت م وقد حصلت الشركة على التجاري وتاريخه. 

ملزاولة نشاط التأمين في الفروع التالي:  م(11/09/2007ه )املوافق 29/08/1428( بتاريخ 9/20079ن /

 االدخار(.و )التأمين العام، التأمين الصحي، تأمين الحماية 

صدر نشاطات
ُ
 امل

ه )املوافق 13/07/1428( وتاريخ 2050056228التجاري رقم )تمارس الشركة نشاطها بموجب السجل 

( بتاريخ 21/20095، وبموجب تصريح البنك املركزي السعودي رقم )ت م ن /م(26/08/2007

م( ملزاولة نشاط التأمين في الفروع التالي: )التأمين العام، التأمين 11/05/2009ه )املوافق 15/05/1430

ه )املوافق 20/03/1443 وقد تم تجديد التصريح بتاريخ. خار(صحي، تأمين الحماية مع االدال

وينتهي م( 29/03/2022ه )املوافق 26/08/1443ملدة ثالث سنوات تبدأ من تاريخ  م(26/10/2021

 م(.24/02/2025ه )املوافق 25/08/1446بتاريخ 

التأمين الصحي، التأمين تأمين الحماية مع االدخار،  وتتمثل أنشطة الشركة كما في سجلها التجاري في 

 العام.

وتتمثل أنشطة الشركة كما في نظامها األساس ي في مزاولة أعمال التأمين التعاوني في الفروع التالية ) 

( ، وللشركة أن تقوم بجميع األعمال التي يلزم  واالدخارالتأمين العام ، التأمين الصحي ، تأمين الحماية 

تحريك األموال ال التأمين أو استثمار اموالها وأن تقوم بتملك و ي مجالقيام بها لتحقيق أغراضها سواء ف

جيرها بواسطتها مباشرة أو بواسطة شركات تؤسسها أو أت أوالنقدية أو بيعها أو استبدالها الثابتة و 

  وتمارس أخرى و باالشتراك مع جهات تشتريها أ
ً
ألحكام نظام مراقبة شركات التأمين  الشركة أنشطتها وفقا

وني والئحته التنفيذية واألنظمة والقواعد السارية في اململكة العربية السعودية وبعد الحصول على التعا

 .امع من الجهات املختصة إن وجدت التراخيص الالزمة

وقد حصلت الشركة على تراخيص من البنك املركزي السعودي ملزاولة نشاطها. )ملزيد من املعلومات 

( 10والتراخيص والشهادات الحكومية" من القسم ) ( "املوافقات10.7.1)فضال راجع القسم الفرعي 

 "املعلومات القانونية" من هذه النشرة(



 

 ط

 أسهمهم وعدد الكبار  املساهمون 

 الطرح قبل ملكيتهم ونسب

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

إتحاد القابضة ويوضح الجدول التالي عدد األسهم التي تمتلكها شركة  الخليج إتحادالشركة( هي شركة 

 الخليج القابضة في الشركة قبل الطرح وبعده:

 املساهم
 بعد الطرح* قبل الطرح

 النسبة )%( عدد األسهم النسبة )%( عدد األسهم

 الخليج إتحادشركة 

 القابضة
2,475,000 10.785% 4,950,000 10.785% 

  املصدر: الشركة

بكامل أحقيته في األسهم الجديدة، وقد تختلف القابضة  الخليجشركة إتحاد * عدد األسهم ونسبة امللكية بافتراض اكتتاب 

 االكتتاب بعدد أقل أو أكثر مما تم تخصيصه له عن طريق بيع حقوقه خالل فترة تداول الحقوق أو شراء حقوق.الكمية في حال 

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

 حقوق  أسهم إصدار  من الغرض

 املقترح األولوية

دعم خطط الشركة  إلى أولوية حقوق  أسهم طرح طريق عن مالها رأس زيادة خالل من الشركة تهدف

 . )املستقبلية وتعزيز هامش املالءة املالية وزيادة مداخيل االستثمار
ُ
 استخدام» (7) القسم راجع فضال

 (.«املستقبلية واملشاريع الطرح متحصالت

 

 املتوقع املتحصالت إجمالي

 ووصف وتحليل عليها الحصول 

 لها املقترح االستخدام

مائتان وتسعة وعشرين مليون  األولوية حقوق  أسهم في االكتتاب متحصالت إجمالي يبلغ أن املتوقع من

 صافي استخدام وسيتم .سعودي ريال( 229,474,640) وأربعمائة وأربعة وسبعين ألف وستمائة وأربعين

دعم خطط الشركة املستقبلية وتعزيز هامش املالءة املالية وزيادة  في رئيس بشكل االكتتاب متحصالت

 مداخيل االستثمار.

 :االكتتاب ملتحصالت املقترح االستخدام التالي الجدول  ويوضح

 االستخدام
 القيمة

 (ريال سعودي)

 34,421,196 زيادة الوديعة النظامية

 189,053,444 االستثمار

 6,000,000 تكاليف الطرح

 229,474,640 جمالياإل 

 الشركة: املصدر

  ولالطالع على تحليل ووصف االستخدامات املشار إيها في الجدول أعاله)
ً
( 7) القسم راجع فضال

 (.«املستقبلية واملشاريع الطرح متحصالت استخدام»

 الطرح تكاليف

  أتعاب وتشمل سعودي، ريال( 6,000,000) ماليينستة  حوالي الطرح تكاليف تبلغ أن املتوقع من
ً
: من كال

ومستشار  القانوني واملحاسب القانوني واملستشار التغطية ومتعهد االكتتاب ومدير املالي املستشار

 املتعلقة املصاريف من وغيرها والتوزيع والطباعة التسويق ومصاريف ورسوم الهيئة العناية املالية املهنية

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

 الطرح متحصالت صافي

وثالثة وعشرين مليون وأربعمائة وأربعة وسبعين مائتان  حوالي الطرح متحصالت صافي يبلغ أن املتوقع من

 ) .سعودي( ريال 223,474,640وستمائة وأربعين ) ألف
ُ
 متحصالت استخدام» (7) القسم راجع فضال

 («املستقبلية واملشاريع الطرح

صدر  مال رأس
ُ
 الطرح قبل امل

( ريال 229,474,640مائتان وتسعة وعشرين مليون وأربعمائة وأربعة وسبعين ألف وستمائة وأربعين )

 .سعودي

صدر  مال رأس
ُ
 الطرح بعد امل

( ريال 458,949,280أربعمائة وثمانية وخمسين مليون وتسعمائة وتسعة وأربعين ألف ومائتان وثمانين )

  .سعودي

صدر  أسهم عدد إجمالي
ُ
 قبل امل

 الطرح

 ( سهم22,947,464اثنان وعشرين مليون وتسعمائة وسبعة وأربعين ألف وأربعمائة وأربعة وستين )

 .مدفوعة بالكامل عادي

صدر  أسهم عدد إجمالي
ُ
 بعد امل

 الطرح

( سهم 45,894,928خمسة وأربعين مليون وثمانمائة وأربعة وتسعين ألف وتسعمائة وثمانية وعشرين )

 .مدفوعة بالكامل عادي



 

 ي

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

 املطروحة األسهم عدد إجمالي
 عادي( سهم 22,947,464اثنان وعشرين مليون وتسعمائة وسبعة وأربعين ألف وأربعمائة وأربعة وستين )

 .مدفوعة بالكامل

 رأس من املطروحة األسهم نسبة

صدر مال
ُ
 امل

صدر مال رأس من 100%
ُ
 .الطرح قبل امل

 .الواحد للسهم سعودية رياالت( 10) عشرة الطرح سعر 

 الطرح قيمة إجمالي
( ريال 229,474,640مائتان وتسعة وعشرين مليون وأربعمائة وأربعة وسبعين ألف وستمائة وأربعين )

 سعودي.

 املتعهد الطرح أسهم عدد

 بتغطيتها

( سهم 22,947,464بعة وستين )اثنان وعشرين مليون وتسعمائة وسبعة وأربعين ألف وأربعمائة وأر 

 .عادي

 املتعهد الطرح قيمة إجمالي

 بتغطيته

( ريال 229,474,640مائتان وتسعة وعشرين مليون وأربعمائة وأربعة وسبعين ألف وستمائة وأربعين )

 سعودي.

 .الجدد واملستثمرون املقيدون، املساهمون  املستهدفون  املستثمرون فئات

 املقيدون  املساهمون 

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

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

 (.م24/04/2022ه )املوافق 23/09/1443 بتاريخ العادية غير العامة

 الجدد املستثمرون

 حقوق  بشراء قاموا ممن – املقيدون  املساهمون  باستثناء – واملؤسسات األفراد من املستثمرون عامة

 .التداول  فترة خالل األولوية

 األولوية حقوق 

 املوافقة بعد املطروحة الجديدة األسهم في االكتتاب أحقية لحاملها تعطي للتداول  قابلة مالية أوراق هي

 الحق تداول  ويجوز . املقيدين املساهمين لجميع مكتسب حق األوراق هذه وتعتبر املال، رأس زيادة على

 بسعر الجديدة األسهم من واحد بسهم االكتتاب أحقية لحاملة حق كل ويعطى. التداول  فترة خالل

 غير العامة الجمعية انعقاد بعد املقيدين املساهمين محافظ في األولوية حقوق  إيداع وسيتم. الطرح

 جديد رمز تحت املقيدين املساهمين محافظ في الحقوق  هذه وستظهر. املال رأس بزيادة الخاصة العادية

 .األولوية بحقوق  خاص

صدرة األولوية حقوق  عدد
ُ
 .حق( 22,947,464اثنان وعشرين مليون وتسعمائة وسبعة وأربعين ألف وأربعمائة وأربعة وستين ) امل

 األحقية معامل
 الجديدة األسهم عدد قسمة ناتج هو املعامل وهذا يملكه سهم( 1) كل عن حق( 1) مقيد مساهم كل يمنح

 .للشركة الحالية األسهم عدد على



 

 ك

 األحقية تاريخ

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

 غير العامة الجمعية انعقاد يلي تداول  يوم ثاني تداول  بنهاية الشركة مساهمي سجل في واملقيدون  املال

 (.م24/04/2022ه )املوافق 23/09/1443 بتاريخ وذلك املال، رأس بزيادة الخاصة العادية

 التداول  فترة

 م االثنينيو  نهاية حتى وتستمر (م09/05/2022 ه )املوافق08/10/1443 م االثنينيو  في التداول  فترة تبدأ

 سواءً  - األولوية حقوق  حملة لجميع الفترة هذه خالل ويجوز  (.م16/05/2022ه )املوافق 15/10/1443

 .األولوية حقوق  واكتتاب بتداول  القيام - جدد مستثمرين أو مقيدين مستثمرين كانوا

 االكتتاب فترة

م يو  نهاية حتى وتستمر (م09/05/2022ه )املوافق 08/10/1443 م االثنينيو  في االكتتاب فترة تبدأ

 حقوق  حملة لجميع الفترة هذه خالل ويجوز  (.م19/05/2022ه )املوافق 18/10/1443الخميس 

 األسهم في باالكتتاب حقهم ممارسة - جدد مستثمرين أو مقيدين مستثمرين كانوا سواءً  - األولوية

 .الجديدة

 االكتتاب طريقة
  االكتتاب طلبات تقديم يتم

ً
 الخدمات هذه تتيح التي اإللكترونية الوسطاء ومنصات مواقع عبر إلكترونيا

 .الوسطاء يقدمها أخرى  وسيلة أي خالل من أو للمكتتبين

 حقوق  في االكتتاب ممارسة

 األولوية

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

 
ً
 أخرى  وسيلة أي خالل من أو الخدمات هذه تتيح التي اإللكترونية الوسطاء ومنصات مواقع عبر إلكترونيا

 :كالتالي األولوية حقوق  ممارسة املستحقين لألشخاص يمكن كما. الوسطاء يقدمها

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

 يحق كما. الجديدة األسهم في االكتتاب طريق عن التداول  فترة خالل بشرائها قاموا إضافية حقوق 

 .يملكونها التي الحقوق  بخصوص إجراء أي اتخاذ عدم لهم

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

 بخصوص إجراء أي اتخاذ عدم لهم يحق كما. الجديدة األسهم في االكتتاب طريق عن التداول 

 .يملكونها التي الحقوق 

 في االكتتاب في حقهم بممارسة الجدد املستثمرين أو املقيدين املساهمين من أي قيام عدم حال وفي

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

 اإلرشادية الحق قيمة

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

 موقعها على التداول  فترة خالل اإلرشادية الحق قيمة ونشر باحتساب" تداول " وستقوم. الطرح

  وسيقوم دقائق، بخمس متأخرة اإللكتروني
ً
 املعلومة هذه بنشر السوق  معلومات خدمات مزودو أيضا

 .األوامر إدخال عند اإلرشادية الحق قيمة على االطالع للمستثمرين يتسنى حتى

 الحق تداول  سعر 
  به، الحق تداول  يتم الذي السعر هو

ً
 قد فإنه وبالتالي والطلب، العرض آلية خالل من يحدد بأنه علما

 .اإلرشادية الحق قيمة عن يختلف

 املتبقي الطرح

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

 االستثمارية املؤسسات تلك وتقوم(. االستثمارية املؤسسات) املؤسس ي الطابع ذوي  املستثمرين من عدد

  العاشرة الساعة من ابتداءً  العروض تلك استقبال وسيتم املتبقية األسهم لشراء عروضها بتقديم
ً
 صباحا

م يو  التالي اليوم من مساءً  الخامسة الساعة وحتى (م24/05/2022ه )املوافق 23/10/1443 م الثالثاءيو 

 األسهم تخصيص وسيتم(. املتبقي الطرح فترة) (م25/05/2022ه )املوافق 24/10/1443 األربعاء

( الطرح سعر عن يقل ال أن شرط) فاألقل األقل ثم األعلى العرض ذات االستثمارية للمؤسسات املتبقية

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

 .باملثل ومعاملتها املتبقية لألسهم إضافتها فسيتم األسهم لكسور 

 الفائض ورد التخصيص طريقة

 وسيتم. ومكتمل صحيح بشكل مارسها التي الحقوق  عدد على بناءً  مستثمر لكل األسهم تخصيص سيتم

 فترة خالل االستثمارية املؤسسات على طرحها ثم ومن املتبقية األسهم إلى وإضافتها األسهم كسور  جمع

 ستوزع فيما املتبقية، األسهم بيع من املحصل الطرح سعر إجمالي على الشركة ستحصل. املتبقي الطرح



 

 ل

 سعر يتجاوز  ما أي) استقطاعات أو رسوم أي احتساب بدون ( وجدت إن) املتبقي الطرح متحصالت باقي

  يكتتبوا لم الذين مستحقيها على( الطرح
ً
  أو كليا

ً
  األسهم، كسور  وملستحقي الجديدة األسهم في جزئيا

ً
 علما

 إذا مقابل أي على يحصلون  ال قد األسهم، كسور  وأصحاب حقوقه، يبع أو يكتتب لم الذي املستثمر أن

 . )الطرح بسعر املتبقي الطرح فترة في البيع تم
ً
 باألسهم املتعلقة املعلومات( "13) القسم راجع فضال

 النشرة(. هذه من" وشروطه الطرح وأحكام

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

 (.م29/05/2022ه )املوافق 28/10/1443 يوم األحد أقصاه موعد في األسهم تخصيص سيتم التخصيص تاريخ

 االكتتاب من الفائض رد تاريخ
 موعد في االكتتاب مدير من استقطاعات أو عموالت أي دون ( وجد إن) االكتتاب من الفائض رد سيتم

 (.م09/06/2022ه )املوافق 10/11/1443 م الخميسيو  أقصاه

 وجدت( إن) التعويض مبالغ دفع

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

 
ً
م يو  أقصاه موعد في استقطاعات أي دون  من األسهم كسور  وملستحقي الجديدة األسهم في جزئيا

 ، (م09/06/2022ه )املوافق 10/11/1443 الخميس
ً
 الذي املبلغ تمثل النقدي التعويض مبالغ بأن علما

 .األسهم وكسور  املتبقية األسهم بيع متحصالت صافي من الطرح سعر على يزيد

 املعدل السعر 

 اليوم تداول  قبل وذلك للسهم سعودي ريال (12.08) إلى املالية السوق  في الشركة سهم سعر تعديل تم

 بسعر انخفاض ذلك ويمثل املال، رأس بزيادة الخاصة العادية غير العامة الجمعية انعقاد ليوم التالي

 .الواحد للسهم سعودي ريال (2.08) بمقدار السهم

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

 .إدراجهاو  وتخصيصها

 األولوية حقوق  وتداول  إدراج

 رمز األولوية لحقوق  ويكون . األولوية حقوق  تداول  فترة خالل تداولها ويتم تداول  في األولوية حقوق  تدرج

 خالل املقيدون  املساهمون  ويملك. تداول  شاشة على للشركة الحالية األسهم رمز عن ومستقل منفصل

 حقوق  شراء أو السوق  في منها جزء أو الحقوق  ببيع قيامهم تتضمن والتي خيارات عدة التداول  فترة

 حقوق  شراء أو ببيعها سواءً  األولوية حقوق  حيال إجراء أي اتخاذ عدم أو السوق  خالل من إضافية

 بيع أو السوق  طريق عن حقوق  شراء في الحق التداول  فترة خالل الجدد للمستثمرين وسيكون . إضافية

. التداول  فترة خالل شراؤها تم التي الحقوق  حيال إجراء أي اتخاذ عدم أو منها جزء أو الحقوق  تلك

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

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

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

 التصويت حقوق 

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

  ومساوية بالكامل القيمة مدفوعة الجديدة
ً
 صوت في الحق لحامله سهم كل ويعطي. القائمة لألسهم تماما

 غير أو العادية سواءً ) للمساهمين العامة الجمعية اجتماع حضور  الشركة في مساهم لكل ويحق واحد

 الشركة، إدارة مجلس أعضاء غير من آخر، مساهم تفويض للمساهم ويجوز . فيه والتصويت( العادية

 .العامة الجمعية اجتماعات حضور  في عنه لينوب

 تداول  على املفروضة القيود

 األسهم

الجدير بالذكر أن ، م(11/09/2007ه )املوافق 29/08/1428الشركة في تداول بتاريخ تم إدراج أسهم 

 على املساهمين  فترة الحظر التي تبلغ ثالث سنوات مالية كاملة ال
ً
تقل كل منها عن اثني عشر شهرا

 للقواعد واللوائح والتعليمات 
ً
املؤسسين قد انقضت، وعليه فإن جميع األسهم قابلة للتداول وفقا



 

 م

لصادرة عن هيئة السوق املالية، إال أن املساهمين املؤسسين يجب عليهم الحصول على موافق البنك ا

 املركزي السعودي ومن ثم موافقة هيئة السوق املالية قبل التصرف بأسهمهم.

 تداول  على املفروضة القيود

 الحقوق 
 .الحقوق  تداول  على مفروضة قيود أية يوجد ال

 إدراجها للُمصدر  سبق التي األسهم

أدرجت كامل أسهم الشركة في السوق املالية السعودية )تداول( بعدد اثنان وعشرين مليون 

ه 29/08/1428 تاريخب رياالت سعودية( 10( سهم عادي  وبقيمة اسمية قدرها عشرة )22,000,000)

عن طريق طرحها لإلكتتاب العام، حيث اكتتب املساهمون املؤسسون بما  م(11/09/2007املوافق )

( سهم عادي وبقيمة 13,200,000%( من أسهم الشركة البالغة ثالثة عشر مليون ومائتا ألف )60نسبته )

( ريال سعودي متساوية القيمة قيمة كِل منها 132,000,000ة تبلغ مائة واثنين وثالثين مليون )إجمالي

%( من أسهم الشركة 40رياالت سعودية، واكتتب املساهمون من الجمهور بما نسبته ) (10عشرة )

ة تبلغ ثمانية وثمانون إجمالي( سهم عادي وبقيمة 8,800,000البالغة ثمانية ماليين وثمانمائة ألف )

  .( رياالت سعودية10( ريال سعودي متساوية القيمة قيمة كِل منها عشرة )88,000,000مليون )

م( وافقت الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس 18/05/2017ه )املوافق 22/08/1438ريخ وبتا

مائة وخمسين مليون  إلى( ريال سعودي 220,000,000مال الشركة من مائتين وعشرين مليون )

%( من رأس مال الشركة، وبالتالي تخفيض عدد 31.82) انخفاض( ريال سعودي بنسبة 150,000,000)

( 15,000,000خمسة عشر مليون ) إلى( سهم 22,000,000الشركة من اثنين وعشرين مليون )أسهم 

 ( سهم من األسهم املصدرة للشركة. 7,000,000سهم عن طريق إلغاء سبعة ماليين )

م( وافقت الجمعية العامة غير العادية على توصية 05/10/2020ه )املوافق 18/02/1442وبتاريخ 

مائتان  إلى( ريال سعودي 150,000,000مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال الشركة من مائة وخمسين مليون )

سعودي  ال( ري229,474,640وتسعة وعشرين مليون وأربعمائة وأربعة وسبعين ألف وستمائة وأربعين )

مع الشركة األهلية للتأمين التعاوني وإصدار أسهم العوض بمقدار سبعة  االندماجوذلك عن طريق 

( 10( سهم بقيمة اسمية )7,947,464ماليين وتسعمائة وسبعة وأربعين ألف وأربعمائة وأربعة وستين )

 رياالت سعودية للسهم الواحد.

 حقوق  أسهم في االكتتاب شروط

 األولوية

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

  االكتتاب وتعليمات وأحكام شروط على ولالطالع. الصلة
ً
 املتعلقة املعلومات( "13) القسم راجع فضال

 .النشرة هذه من" وشروطه الطرح وأحكام باألسهم

 املخاطرة عوامل

( 1: إلى املخاطر هذه تصنيف ويمكن معينة، مخاطر على األولوية حقوق  أسهم في االستثمار ينطوي 

 الجديدة، باألسهم تتعلق مخاطر( 3 والقطاع بالسوق  تتعلق مخاطر( 2 الشركة بأعمال تتعلق مخاطر

 دراسته يتوجب والذي النشرة، هذه من" املخاطرة عوامل( "2) القسم في املخاطر هذه مناقشة تمت وقد

 .األولوية حقوق  أسهم في استثماري  قرار أي اتخاذ قبل بعناية

 الجديدة األسهم
( سهم 22,947,464اثنان وعشرين مليون وتسعمائة وسبعة وأربعين ألف وأربعمائة وأربعة وستين )

 .الشركة مال رأس لزيادة إصدارها سيتم والتي عادي،

 طرأت التي الجوهرية التعديالت

 اإلفصاح تم التي املعلومات على

 إصدار نشرة آخر  في عنها

ه )املوافق 25/04/1428تمت موافقة الهيئة على نشر آخر نشرة إصدار للشركة في تاريخ 

 راجع القسم الفرعي ) م(.12/05/2007
ً
املعلومات الجوهرية التي تغيرت منذ موافقة ( »10.11)فضال

 من هذه النشرة(.« املعلومات القانونية( »10من القسم )« الهيئة على آخر نشرة إصدار

 .األولوية حقوق  أسهم في استثماري  قرار أي اتخاذ قبل تامة بعناية هذه اإلصدار نشرة من" املخاطرة عوامل( "2) والقسم( أ) الصفحة في" مهم إشعار" قسم دراسة ينبغي :تنويه
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 التواريخ املهمة وإجراءات االكتتاب

 التاريخ الحدث

 املال رأس زيادة على املوافقة املتضمنة العادية غير العامة الجمعية انعقاد

  املستحقين، واملساهمين األحقية تاريخ وتحديد
ً
 املساهمين بأن علما

 الجمعية انعقاد يوم تداول  بنهاية لألسهم املالكون  املساهمون  هم املستحقين

 مساهمي سجل في واملقيدون  املال رأس بزيادة الخاصة العادية غير العامة

 الجمعية انعقاد يلي تداول  يوم ثاني نهاية في اإليداع مركز لدى الشركة

 .العادية غير العامة

 (م20/04/2022 املوافق) ه19/09/1443يوم األربعاء 

 التداول  فترة

م( 09/05/2022 املوافق) ه08/10/1443 م االثنينيو  في التداول  فترة تبدأ

. (م16/05/2022 املوافق) ه15/10/1443 م االثنينيو  نهاية حتى روتستم

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

 .األولوية حقوق  واكتتاب بتداول  القيام - جدد مستثمرين أو مقيدين

 االكتتاب فترة

 (م09/05/2022 املوافق) ه08/10/1443 م االثنينيو  في االكتتاب فترة تبدأ

 .(م19/05/2022 املوافق) ه18/10/1443 م الخميسيو  نهاية حتى وتستمر

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

 .الجديدة األسهم في باالكتتاب حقهم ممارسة - جدد مستثمرين أو مقيدين

 االكتتاب فترة انتهاء
 م الخميسيو  بانتهاء االكتتاب طلبات استقبال وينتهي االكتتاب فترة تنتهي

 .(م19/05/2022 املوافق) ه 18/10/1443

 املتبقي الطرح فترة

  العاشرة الساعة في املتبقي الطرح فترة تبدأ
ً
 م الثالثاءيو  من صباحا

 الخامسة الساعة حتى وتستمر (م24/05/2022 املوافق) ه23/10/1443

 .(م25/05/2022 املوافق) ه24/10/1443 م األربعاءيو  التالي اليوم من مساءً 

 (م29/05/2022 املوافق) ه28/10/1443 م األحديو  النهائي بالتخصيص اإلشعار

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

  االكتتاب
ً
  أو كليا

ً
 .األسهم كسور  ومستحقي جزئيا

 (م09/06/2022 املوافق) ه10/11/1443 م الخميسيو 

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

 .تداول  موقع على الجديدة األسهم في التداول 

 تداول السعودية )تداول السعودية(مجموعة  موقع على الفعلية التواريخ عن اإلعالن وسيتم تقريبية، أعاله الزمني الجدول  في املذكورة التواريخ جميع :تنويه
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 تواريخ اإلعالنات املهمة

علن اإلعالن
ُ
 تاريخ اإلعالن امل

 الشركة اإلعالن عن الدعوة الجتماع الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس املال
  هـ 26/08/1443 م الثالثاءيو 

 (م29/03/2022 املوافق)

 الشركة اإلعالن عن نتائج الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس املال
  ه20/09/1443 الخميس يوم

 (م21/04/2022 املوافق)

 تداول  اإلعالن عن تعديل سعر سهم الشركة وإيداع الحقوق وقيمة الحق اإلرشادية
  ه20/09/1443 الخميس يوم

 (م21/04/2022 املوافق)

 الشركة اإلعالن عن تحديد فترة تداول الحقوق وفترة االكتتاب في األسهم الجديدة
  ه20/09/1443 الخميس يوم

 (م21/04/2022 املوافق)

 تداول  االكتتاب وفترة الحقوق  تداول  فترة بدء عن اإلعالن
 ه 08/10/1443 اإلثنين يوم

 م(09/05/2022 املوافق)

 الشركة إعالن تذكيري عن بدء فترة تداول الحقوق وفترة االكتتاب
  ه08/10/1443اإلثنين  يوم

 م(09/05/2022 املوافق)

 الشركة وآخر يوم لالكتتابإعالن تذكيري عن آخر يوم لتداول الحقوق 
  ه15/10/1443 اإلثنين يوم

 (م16/05/2022 املوافق)

 اإلعالن عن:

 نتائج االكتتاب 

  تفاصيل عملية بيع األسهم التي لم يتم االكتتاب فيها )إن وجدت( وبدء فترة الطرح

 املتبقي

 الشركة
  ه21/10/1443 األحد يوم

 (م22/05/2022 املوافق)

 الشركة الطرح املتبقي وتخصيص أسهم حقوق األولويةاإلعالن عن نتائج 
  ه28/10/1443 م األحديو 

 (م29/05/2022 املوافق)

 مركز اإليداع اإلعالن عن إيداع األسهم الجديدة في محافظ املستثمرين
  ه03/11/1443 الخميس يوم

 (م02/06/2022 املوافق)

 الشركة اإلعالن عن توزيع مبالغ التعويض ملستحقيها )إن وجدت(
  ه10/11/1443 م الخميسيو 

 (م09/06/2022 املوافق)

 تداول السعودية )تداول السعودية( مجموعة موقع على الفعلية التواريخ عن اإلعالن وسيتم تقريبية، أعاله الزمني الجدول  في املذكورة التواريخ جميع :تنويه

(www.saudiexchange.sa.) 

 (.يداعمركز اإل ) املالية األوراق إيداع مركز شركة مع بالتنسيق املستثمرين محافظ في الجديدة األسهم إيداع تاريخ تحديد سيتم ذلك إلى باإلضافة

 

 كيفية التقدم بطلب االكتتاب

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

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

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

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

 .الخدمات هذه يقدمون  الذين الوسطاء

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

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

  الجديدة
ً
  أو كليا

ً
 ويمثل تسليمه بعد سحبه أو االكتتاب طلب في التعديل يجوز  وال. االكتتاب متطلبات أو شروط من ألي استيفائه عدم حالة في جزئيا

  تقديمه عند االكتتاب طلب
ً
  عقدا

ً
 .املستحق واملساهم الشركة بين ملزما
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 األولوية حقوق  عن وأجوبة أسئلة

 األولوية؟ حقوق  ماهي

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

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

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

 األولوية؟ حقوق  تمنح ملن

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

 األولوية؟ حقوق  إيداع يتم متى

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

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

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

 املحفظة؟ في الحقوق  بإيداع األولوية بحقوق  املستثمر  إشعار  يتم كيف

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

 .الوساطة شركات طريق عن ترسل قصيرة

 املقيد؟ املساهم عليها سيحصل التي األولوية حقوق  عدد كم

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

 .العادية غير العامة

 األحقية؟ معامل هو  ما

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

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

  األحقية، تاريخ في املقيد للمساهم مملوك سهم (1) لكل حق( 1) هو األحقية
ً
 األحقية تاريخ في سهم( 1,000) يملك مقيد مساهم كان إذا لذلك، ووفقا

 .أسهم من يملكه ما مقابل حق( 1,000) له فسيخصص

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

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

 .الحقوق 

 تداوله؟ بداية عند الحق قيمة هي ما

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

( رياالت سعودية، فإن السعر االفتتاحي للحق سيكون 10( ريال سعودي، وسعر الطرح )15في اليوم السابق ) الشركة سهم إغالق سعر كان إذا املثال،

 ( رياالت سعودية.5)

 املقيد؟ املساهم هو  من

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

 إضافية؟ أسهم في االكتتاب املقيدون  املساهمون  يستطيع هل

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



 

 ف

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

 أولوية؟ حقوق  أسهم طرح طريق عن املال رأس

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

 االكتتاب؟ عملية تتم كيف

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

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

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

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

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

 في سهم( 1,000) يملك مساهم كان إذا املثال، سبيل فعلى. بالحقوق  املرتبطة الشركة أسهم بها املودع املحفظة نفس في األولوية حقوق  إيداع سيتم

 أن اعتبار على حق (1,000) ستودع التي الحقوق  مجموع فإن ،(ب) محفظة في سهم( 200) و( أ) محفظة في سهم( 800) التالي النحو على الشركة

 ب(.) محفظة في حق( 200)و( أ) محفظة في حق( 800) إيداع فسيتم عليه. حق( 1) سهم لكل

 والتداول؟ االكتتاب األسهم شهادات لحملة يحق هل

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

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

  اشترى  ملن يحق هل
 
  حقوقا

 
 ؟أخرى  مرة تداولها إضافية

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

 األولوية؟ حقوق  من جزء بيع باإلمكان هل

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

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

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

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

 حال وفي. ذلك ممارسة عدم أو األولوية حقوق  بأسهم االكتتاب في الحق ممارسة فقط الحق ملالك يتبقى التداول  فترة انقضاء بعد. ذلك يمكن ال ال،

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

 .الطرح سعر من أعلى بسعر

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

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

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

 .الطرح بسعر

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

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

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

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

 .العادية غير العامة الجمعية انعقاد ليوم التالي اليوم تداول  بداية قبل السوق  طريق عن السهم سعر تعديل يتم
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 مال رأس زيادة على املترتبة األولوية حقوق  على الحصول  له يحق فهل الجمعية انعقاد يوم في املالية األوراق بشراء مستثمر  قام لو 

 املصدر؟

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

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

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

 .املال

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

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

  أكملت وإذا الكسور، تلك
ً
  رقما

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

 واالكتتاب؟ التداول  فترات ماهي

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

 .الشركة وإعالنات النشرة هذه في

 األسبوع؟ نهاية عطلة خالل االكتتاب يمكن هل

 .ذلك يمكن ال ال،

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

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

 

 :إضافية مساعدة

 سوف قانونية، وألسباب( Headoffice@gulfunion-saudi.com) اإللكترونيالبريد  على الشركة مع التواصل الرجاء استفسارات، أي وجود حال في

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

 .االستثمارية أو القانونية أو الضريبية أو املالية املشورة تقديم حتى أو

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

 .النشرة هذه في الواردة املعلومات
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 ملخص املعلومات األساسية

 تنويه للمستثمرين

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

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

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

 .هذه النشرة ( "التعريفات واملصطلحات"، في1الجديدة. وقد تم تعريف جميع املصطلحات والعبارات املختصرة الواردة في هذه النشرة في القسم )

 الشركة عن نبذة

صدر»أو « الشركة»الخليج األهلية للتأمين التعاوني )ويشار إليها فيما بعد بـ إتحادتأسست شركة 
ُ
تحت اسم كشركة مساهمة سعودية عامة «( امل

م(، واملرسوم امللكي 09/10/2006ه )املوافق 16/09/1427( بتاريخ 233بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )"شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني" 

م(، 05/08/2007ه )املوافق 22/7/1428ق( وبتاريخ /196م(، والقرار الوزاري رقم )11/10/2006ه )املوافق 18/09/1427( وتاريخ 60رقم )م/

حي  –وعنوانه الدمام ، م( الصادر من مدينة الدمام26/08/2007ه )املوافق 13/07/1428ريخ ( وتا2050056228وبموجب السجل التجاري رقم )

اململكة العربية السعودية.  31432الدمام  5719من كيوتو بحي األعمال ص.ب.  3 -  2  - 1شارع سلمان الفارس ي، الوحدة  –الخالدية الجنوبية 

إتحاد الخليج للتأمين التعاوني" ليصبح االسم “دمج شركة "األهلية للتأمين التعاوني" في شركة م( تم 06/12/2020ه )املوافق 21/04/1442وبتاريخ 

 برقم السجل التجاري وتاريخه. االحتفاظالتجاري للشركة "شركة إتحاد الخليج األهلية للتامين التعاوني" مع 

م( ملزاولة نشاط 11/05/2009ه )املوافق 15/05/1430( بتاريخ 21/20095رقم )ت م ن /وقد حصلت الشركة على تصريح البنك املركزي السعودي 

ه )املوافق 20/03/1443االدخار(. وقد تم تجديد التصريح بتاريخ و  الحماية التأمين الصحي، تأمينالتأمين في الفروع التالي: )التأمين العام، 

 م(.24/02/2025ه )املوافق 25/08/1446م( وينتهي بتاريخ 29/03/2022ه )املوافق 26/08/1443م( ملدة ثالث سنوات تبدأ من تاريخ 26/10/2021

( ريال سعودي، مقسم 229,474,640وتسعة وعشرين مليون وأربعمائة وأربعة وسبعين ألف وستمائة وأربعين ) الحالي مائتانيبلغ رأس مال الشركة 

( رياالت 10( سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة )22,947,464أربعمائة وأربعة وستين )وعشرين مليون وتسعمائة وسبعة وأربعين ألف و  اثنين إلى

 .للسهم الواحد مدفوعة القيمة بالكاملسعودية 

والتي القابضة  الخليج إتحادشركة % أو أكثر من أسهم الشركة( 5وكما في تاريخ هذه النشرة فإن املساهمين الكبار في الشركة )ممن يمتلكون نسبة 

 %( من أسهم الشركة قبل الطرح.10.785( سهم، أي مانسبته )2,475,000)وسبعين ألف  وخمسةمليونين تمتلك 

  مالها رأس هيكل في التطورات وأهم الشركة تاريخ

  تحت اسم "شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني" كشركة مساهمة سعودية عامة لخليج األهلية للتأمين ا إتحادتأسست شركة

( وتاريخ 60م(، واملرسوم امللكي رقم )م/09/10/2006ه )املوافق 16/09/1427( بتاريخ 233بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )

وبموجب م(، 05/08/2007ه )املوافق 22/7/1428ق( وبتاريخ /196م(، والقرار الوزاري رقم )11/10/2006ه )املوافق 18/09/1427

 .م( الصادر من مدينة الدمام26/08/2007ه )املوافق 13/07/1428( وتاريخ 2050056228السجل التجاري رقم )

  أدرجت كامل أسهم الشركة في السوق املالية السعودية )تداول( بعدد اثنان م( 11/09/2007 )املوافق ه29/08/1428 بتاريخو

( رياالت سعودية عن طريق طرحها لإلكتتاب العام، حيث 10( سهم عادي  وبقيمة اسمية قدرها عشرة )22,000,000وعشرين مليون )

( سهم عادي 13,200,000ليون ومائتا ألف )%( من أسهم الشركة البالغة ثالثة عشر م60اكتتب املساهمون املؤسسون بما نسبته )

( رياالت 10( ريال سعودي متساوية القيمة قيمة كِل منها عشرة )132,000,000ة تبلغ مائة واثنين وثالثين مليون )إجماليوبقيمة 

( 8,800,000ف )%( من أسهم الشركة البالغة ثمانية ماليين وثمانمائة أل40سعودية، واكتتب املساهمون من الجمهور بما نسبته )

( رياالت 10( ريال سعودي متساوية القيمة قيمة كِل منها عشرة )88,000,000ة تبلغ ثمانية وثمانون مليون )إجماليسهم عادي وبقيمة 

 سعودية. 

  م( وافقت الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة من مائتين 18/05/2017ه )املوافق 22/08/1438وبتاريخ

%( 31.82) انخفاض( ريال سعودي بنسبة 150,000,000مائة وخمسين مليون ) إلى( ريال سعودي 220,000,000رين مليون )وعش

خمسة عشر مليون  إلى( سهم 22,000,000من رأس مال الشركة، وبالتالي تخفيض عدد أسهم الشركة من اثنين وعشرين مليون )

 ( سهم من األسهم املصدرة للشركة. 7,000,000( سهم عن طريق إلغاء سبعة ماليين )15,000,000)
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  م( وافقت الجمعية العامة غير العادية على توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال 05/10/2020ه )املوافق 18/02/1442وبتاريخ

سبعين ألف مائتان وتسعة وعشرين مليون وأربعمائة وأربعة و  إلى( ريال سعودي 150,000,000الشركة من مائة وخمسين مليون )

مع الشركة األهلية للتأمين التعاوني وإصدار أسهم العوض  االندماجسعودي وذلك عن طريق  ( ريال229,474,640وستمائة وأربعين )

( رياالت سعودية 10( سهم بقيمة اسمية )7,947,464بمقدار سبعة ماليين وتسعمائة وسبعة وأربعين ألف وأربعمائة وأربعة وستين )

 للسهم الواحد. 

  التعاوني"  إتحاد الخليج للتأمين“م( تم دمج شركة "األهلية للتأمين التعاوني" في شركة 06/12/2020ه )املوافق 21/04/1442وبتاريخ

 .برقم السجل التجاري وتاريخه االحتفاظليصبح االسم التجاري للشركة "شركة إتحاد الخليج األهلية للتامين التعاوني" مع 

  بنسبة  الشركة مال رأس زيادةعلى  للشركةالجمعية العامة غير العادية  وافقت (م20/04/2022)املوافق  ه19/09/1443 وفي تاريخ

  إلى( ريال سعودي 229,474,640من مائتان وتسعة وعشرين مليون وأربعمائة وأربعة وسبعين ألف وستمائة وأربعين ) %(100)

( ريال سعودي، وبتالي زيادة عدد 458,949,280أربعمائة وثمانية وخمسين مليون وتسعمائة وتسعة وأربعين ألف ومائتان وثمانين )

خمسة  إلى( سهم عادي 22,947,464اثنان وعشرين مليون وتسعمائة وسبعة وأربعين ألف وأربعمائة وأربعة وستين ) إلىاألسهم من 

( سهم عادي متساوية القيمة قيمة كٍل منها 45,894,928وأربعة وتسعين ألف وتسعمائة وثمانية وعشرين )وأربعين مليون وثمانمائة 

اثنان وعشرين مليون وتسعمائة وسبعة وأربعين ألف وأربعمائة وأربعة وستين  ( رياالت سعودية، وذلك عن طريق إصدار10عشرة )

 .( رياالت سعودية للسهم الواحد10اسمية قدرها عشرة ) ( سهم عادي جديد كأسهم حقوق أولوية بقيمة22,947,464)

 

 للشركة الرئيسية األنشطة ملخص

م(، وتتمثل أنشطة الشركة 26/08/2007ه )املوافق 13/07/1428( وتاريخ 2050056228)تمارس الشركة نشاطها بموجب السجل التجاري رقم 

 التأمين الصحي، التأمين العام.تأمين الحماية مع االدخار، كما في سجلها التجاري في 

، تأمين الحماية وتتمثل أنشطة الشركة كما في نظامها األساس ي في مزاولة أعمال التأمين التعاوني في الفروع التالية ) التأمين العام ، التأمين الصحي 

ي مجال التأمين أو استثمار اموالها وأن تقوم بتملك ( ، وللشركة أن تقوم بجميع األعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق أغراضها سواء ف واالدخار

اك مع جهات وتحريك األموال الثابتة والنقدية أو بيعها أو استبدالها أو تأجيرها بواسطتها مباشرة أو بواسطة شركات تؤسسها أو تشتريها أو باالشتر 

 ألحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعا أخرى 
ً
وني والئحته التنفيذية واألنظمة والقواعد السارية في اململكة العربية وتمارس الشركة أنشطتها وفقا

 السعودية وبعد الحصول على التراخيص الالزمة امع من الجهات املختصة إن وجدت.

لشبكة نقاط البيع املنتشرة  باإلضافة جدة،، الرياض، الدمام، وفروعها في مدينة الدمامبمدينة  يوتمارس الشركة أنشطتها من خالل مقرها الرئيس 

 راجع 
ً
( "املعلومات القانونية" من هذه 10الشركة ونقاط البيع" من القسم ) ( "فروع10.7.2.8القسم الفرعي )في اململكة )ملزيد من املعلومات فضال

م( ملزاولة أنشطة 11/05/2009وافق ه )امل15/05/1430( بتاريخ 21/20095النشرة(. وقد حصلت الشركة على تصريح البنك املركزي رقم )ت م ن /

 التأمين التالية:

 التأمين العام، وتشمل: (أ

  التأمين من الحوادث واملسؤولية 

 التأمين على املمتلكات. 

 التأمين الهندس ي. 

 .التأمين على املركبات 

 .التأمين البحري 

 التأمين الصحي (ب

 

  واالدخار تأمين الحماية  (ت

 راجع القسم)
ً
الشركة وطبيعة أعمالها" من هذه  ( "خلفية عن3( "األنشطة الرئيسية للشركة" من القسم )3.3الفرعي ) ملزيد من املعلومات فضال

 النشرة(.

  



 

 ش

 

 الشركة رؤية

 تقديم خدمات وتغطيات تأمينية ألكبر شريحة ممكنة من عمالء الشركة عبر فتح مكاتب في مدن ومناطق مختلفة.

 الشركة رسالة

 العمل على تقديم خدمات وتغطيات تأمينية بأسعار تنافسية ونوعية متميزة لكل عمالء الشركة. إلىتسعى الشركة 

 الشركة استراتيجية

 :البنود التالية الشركةاستراتيجية تمكنها من تحقيق رسالتها ورؤيتها، وتشمل استراتيجية  األهلية الخليج إتحادوضعت شركة 

  واملستهلكين.الشركات  عمالءالتوسع في استخدام الحلول الرقمية للتعامل مع 

  ات.في الشرك  املعلوماتالعمل على تطوير البنية التحتية لنظم تقنية 

  األرباح.للتركيز على تعظيم  اململكةتوحيد جهود الشركة على مستوى 

  ت.مع مقدمي الخدما العالقاتتحسين وتطوير 

  األعلىذات هامش الربحية  العمالءونوعية  اتاملنتجالتركيز على. 

 

 للشركة التنافسية وامليزات القوة نواحي

 :يلي بما منافسيها، عن الشركة تتميز

 توسطة.ملناصب العليا واملإدارة ذات خبرة عالية منها كفاءات سعودية في ا 

 ومعيدي التأمين. الءقات متميزة مع العمالع 

 ة تجارية معروفة ومرموقة.المع 

 متطور.الء برنامج خدمة عم 

  لكة.ملمنتشار في ااال شبكة نقاط بيع واسعة 

 ا.داخليً ر رنامج إدارة مطالبات طبية مطو ب 

  



 

 ت

 ملخص املعلومات املالية

)تحتوي على أرقام  م2019 ديسمبر 31ة في للشركة للسنوات املالية املنتهي املدققةإن ملخص املعلومات املالية الواردة أدناه مبني على القوائم املالية 

 30فترة املالية املنتهية في القوائم املالية األولية املوجزة غير املدققة )املفحوصة( للم و 2020و م(2018ديسمبر  31املقارنة للسنة املالية املنهية في 

 م واإليضاحات املرفقة بها.2021سبتمبر 

 قائمة املركز املالي

 )ريال سعودي( 

 سبتمبر 30فترة التسعة أشهر املنتهية في  ديسمبر 31في السنة املالية املنتهية 

 م2018

 (املدققة) 

 م2019

 (املدققة) 

 م2020

 (املدققة) 

 م2021

 (غير مدققة) 

 964,903,749 1,139,717,663 706,121,926 638,955,708 املوجودات إجمالي

 816,991,688 867,386,153 561,619,233 471,507,743 املطلوبات إجمالي

 147,912,061 272,331,510 144,502,693 167,447,965 حقوق املساهمين إجمالي

 964,903,749 1,139,717,663 706,121,926 638,955,708 املطلوبات وحقوق املساهمين إجمالي

 م.2021سبتمبر  30في  املنتهيةلفترة التسعة أشهر م و 2020م و2019في للسنوات املالية املنتهية  للشركةاملصدر: القوائم املالية 

 

 قائمة الدخل

 )ريال سعودي(

 سبتمبر 30املنتهية في فترة التسعة أشهر  ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 

 م2018

 (املدققة)

 م 2019

 (املدققة)

 م2020

 (املدققة) 

 م2020

 (غير مدققة) 

 م2021

 (غير مدققة)

 421,672,124 383,026,602 557,123,448 558,796,291 328,001,675 أقساط التأمين املكتتبة إجمالي

 321,620,020 306,339,776 452,466,878 423,862,914 203,671,339 صافي أقساط التأمين املكتتبة

 448,457,651 309,031,986 434,884,137 326,855,467 167,996,116 صافي أقساط التأمين املكتسبة

 465,526,580 325,320,836 459,429,225 353,814,690 196,846,368 اإليرادات إجمالي

 (518,422,890) (270,253,386) (410,407,293) (316,818,036) (128,961,529) تكاليف ومصاريف االكتتاب إجمالي

 (52,896,310) 55,067,450 49,021,932 36,996,654 67,884,839  االكتتاب )خسارة( صافي دخل

 (67,757,125) (60,747,975) ((88,386,053 (67,735,235) (61,552,920) خرى )املصاريف( التشغيلية األ  إجمالي

 (124,419,449) (3,746,168) (41,134,268) (22,945,272) (1,194,161)  الخسارة الشاملة إجمالي

 .م2021سبتمبر  30م ولفترة التسعة أشهر املنتهية في 2020م و2019املالية املنتهية في القوائم املالية للشركة للسنوات املصدر: 

  



 

 ث

 التدفقات النقديةقائمة 

 )ريال سعودي(

 سبتمبر 30فترة التسعة أشهر املنتهية في  ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 

 م2018

 (املدققة) 

 م 2019

 (املدققة)

 م2020

 (املدققة) 

  م2020

 (غير مدققة)

 م2021

 (غير مدققة) 

صافي التدفقات النقدية الناتجة من 

 )املستخدمة في( األنشطة التشغيلية
1,879,970 23,032,568 17,497,524 27,624,298 (140,606,621) 

صافي التدفقات النقدية )املستخدمة في( 

 األنشطة االستثماريةالناتجة من 
(98,059,564) 7,643,837 97,448,752 43,177,881 82,128,944 

صافي التدفقات النقدية الناتجة من 

 )املستخدمة في( األنشطة التمويلية
- 14,061,396 (2,301,000) (2,236,000) (84,000) 

صافي التغير في النقد وما في حكمه خالل 

 الفترة/السنة
(96,179,594) 44,737,801 112,645,276 68,566,179 (58,561,677) 

 179,508,029 66,862,753 66,862,753 22,124,952 118,304,546 الفترة/وما في حكمه بداية السنةالنقد 

 120,946,352 135,428,932 179,508,029 66,862,753 22,124,952 الفترة/النقد وما في حكمه نهاية السنة

 .م2021سبتمبر  30ولفترة التسعة أشهر املنتهية في  م2020م و2019القوائم املالية للشركة للسنوات املالية املنتهية في املصدر: 

 

 املؤشرات الرئيسية
وحدة 

 املؤشر

 سبتمبر 30الفترة املنتهية في  ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 

 م 2021 م 2020 م2020 م2019 م2018

 %23.7 %20.0 %18.8 %24.2 %37.9 % اإلسنادمعدل 

 %76.3 %80.0 %81.2 %75.9 %62.1 % االحتفاظ معدل

 %102.4 %78.9 %85.1 %89.8 %59.3 % صافي معدل الخسارة

وثائق تأمين / صافي  اقتناءتكاليف 

 األقساط املكتسبة
%  10.3% 8.8% 9.6% 9.6% 9.2% 

عموالت اعادة تأمين / صافي األقساط 

 املكتسبة
%  16.7% 8.2% 5.6% 5.2% 3.7% 

 %19.7 %25.0 %25.5 %26.8 %45.0 % معدل املصاريف

 %127.5 %108.3 %114.7 %117.3 %98.0 % النسبة املوحدة

 املصدر: معلومات اإلدارة

  



 

 خ

السوق  إلىالنظرة العامة   

 ل
ً
 إجمالي ا فيارتفاع شهد قطاع التأمين فقد ا(.الصادر عن البنك املركزي السعودي )مؤسسة النقد سابًق  م2021الربع الثالث من عام تقرير وفقا

 الصحي،. حيث شهد كل من التأمين مليار ريال سعودي 9.7 إلىلتصل م 2020 مقارنة بالربع الثالث من عام% 9.9أقساط التأمين املكتتب بها بنسبة 

 بنسبةن الصحي األقساط املكتتب بها للتأمي إجمالي ارتفاع األقساط املكتتبة. حيث أدى إجماليا في ارتفاع خرى والحماية واالدخار، وأنوع التأمين األ 

%( في الربع 61.4) إلىلتصل  م2020في الربع الثالث من عام  %(59.2)األقساط املكتتب بها من  إجماليحصة التأمين الصحي من  ارتفاع إلى% 13.9

بنسبة  واالدخاراألقساط املكتتب بها لتأمين الحماية  إجمالي ارتفعت نسبة ،الجانب األخر وفي%(. 2.2قدرها ) ارتفاعم بنسبة 2021الثالث من عام 

%( في الربع الثالث من 3.9لتصبح ) م2020 %( في الربع الثالث من3.4األقساط املكتتب بها من ) إجماليمن  اتهحص ارتفاع إلى%(، مما أدى 25.8)

%( مقارنة بالربع املطابق من العام 11.6بنسبة ) ارتفاعهناك بأن ظ لوح خرى العام الحالي. ومن جانب األقساط املكتتب بها ألنواع التأمين العام األ 

بالنسبة لتأمين  أما .م2020%( في الربع الثالث من عام 14.7)مقارنة بنسبة  %(15.8)األقساط املكتتب بها  إجمالياملاض ي، حيث بلغت حصتها من 

 .للعام الحالي األقساط املكتتب بها إجمالي( من %18.9) ه%( لتشكل مانسبت4.6بنسبة )انخفضت األقساط املكتتب بها  إجمالي املركبات فإن نسبة

 من  ا فيانخفاض أظهر التقرير
ً

الناتج  إلىعمق التأمين ، حيث أن الناتج املحلي غير النفطي إلىمين أالت وعمق جماليالناتج املحلي اإل  إلىعمق التأمين كال

مين أالت أما بالنسبة لعمق، للعام %( في الربع األول 1.8)م مقارنة بنسبة 2021من عام  الثاني للربع%( 1.3)نسبة  إلىانخفض ليصل  جمالياملحلي اإل 

أظهرت النتائج أن صافي أقساط كما  .من العام األول  للربع%( 2.4) مقارنة بنسبة للربع الثاني%( 1.8)فقد شكل نسبة الناتج املحلي غير النفطي  إلى

 م2021في الربع الثالث من عام مليون ريال ( 8,007.8) لتصبح للعام املاض يلربع الثالث مليون ريال في ا( 7,410.4من ) ارتفعتن املكتتب بها التأمي

 %(.8.06)قدرها  ارتفاعبنسبة 

مليون  (295) البالغمقارنة بالعام املاض ي الحالي للربع الثالث من العام  لمليون ريا (10)حيث شكل  ،الدخل ككل صافيا في انخفاض كما أظهر التقرير

 خسارةالخالل العامين  نخفاض%. حيث كان السبب الرئيس ي لال 21.3صافي دخل االستثمار بنسبة  ارتفاعم رغم 2020ريال للربع الثالث من عام 

معدل مصروفات شركات  رتفاعم وذلك ال 2021( مليون ريال للربع الثالث من عام 273) قدرها خسارةالتأمين والتي شكلت  عملياتفي دخل  الحاصلة

 من ككل مينلقطاع التأمعدل الخسارة  ارتفاعالربع الثالث من العام، لوحظ  خاللو  .الحالي العام من الثالث للربع% 19.3 إلى %18.3التأمين من 

  رتفاعم. قد يكون أثر اال 2021%( للربع الثالث من عام 81.7نسبة ) إلىم ليصل 2020للربع الثالث لعام  %(78.5)
ً
من تأمين  الحاصل بسبب كال

في معدل الخسارة للربع الثالث للعام مقارنة بالعام املاض ي للتأمين الصحي،  %(0.7) تعادل ارتفاع بنسبةاملركبات والتأمين الصحي بشكل خاص وذلك 

سهمت في أفمن العوامل التي قد تكون  .املركبات لتأمين املاض ي بالعام مقارنة للعام الثالث للربع الخسارة معدل في%( 13.8تعادل ) ارتفاعونسبة 

 ارتفاعمستوياتها قبل جائحة كورونا،  إلىمستويات املطالبات التأمينية  عودة :التأثير على معدل الخسارة لكل من تأمين املركبات والتأمين الصحي

 .املنافسة السعرية وتأثير تأجيل االجراءات الطبية غير الطارئة

ا
ً
م بعد تفش ي فايروس كورونا خارج الصين وذلك على جميع األصعدة ومن أهمها الصعيد االقتصادي. 2020استثنائية خالل عام  شهد العالم ظروف

الطلب العاملي على منتجات الطاقة والذي نتج عن إغالق  انخفاضحيث أن م 2020في عام  (4.1%)فخالل الجائحة، انكمش اقتصاد اململكة بنسبة 

للحد  التي وضعت القطاع غير النفطي نظًرا للتدابير االحترازية وتأثر لحظر الكامل لبعض الدول قد أدى النكماش القطاع النفطياالقتصاد العاملي وا

من تخفيف آثار الجائحة والحفاظ على  م2021خالل عام اململكة تمكنت  من انتشار الوباء ومن أهمها إغالق األسواق املحلية ومنع التجول. 

 عدد من املبادرات واملخرجات لدعم االقتصاد العاملي والتغلب على آثار الجائحة.  عن طريق إطالق املكتسبات

تمديـد وثائق تأمين املركبات لألفراد ملدة  أبرزهـا:كان من  التأمين،بإطالق عـدد مـن املبادرات للحـد مـن آثـار الجائحـة على قطاع  البنـك املركزي  كما قام

وتوجيه شركات التأمين بوضـع مخصصات فنية كافية للمطالبات الصحية الناجمة عن تأجيل الخدمات  إضافية،ي تكاليف شهرين دون تحمل أ

 للمملكة،ومـن منطلق تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدراتـه فـي مواجهة املخاطر ومواكبة النمو االقتصادي  التجول.ما بعد فترة حظر  إلىالصحية 

حيث  واالستحواذ، االندماجالسعودي على حث شركات التأمين على زيادة رؤوس أموالها عبر أحـد أهـم وسائل تحقيـق ذلـك وهـو يعمـل البنك املركزي 

وشهد القطـاع نجـاح  املنافسة.في تعزيز القدرات التنافسية لقطاع التأميـن مـن خـالل خلق كيانات تأمينية كبيـرة قـادرة على  االندماجتسهم عمليات 

للتأمين التعاوني لتصبح كيان  إتحاد الخليجشركة الشركة األهلية للتأمين التعاوني و اندماج  أحدها هو، يتـي اندماج لشركات تأمين في اململكةعمل

 .(م2021ه/1442لتقرير السنوي الصادر عن البنك املركزي ملصدر: اا) واحد بإسم "شركة إتحاد الخليج األهلية للتأمين التعاوني".
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 تطلحاصالتعريفات وامل 1
 يبين الجدول التالي قائمة بالتعريفات واملصطلحات للعبارات املستخدمة في نشرة اإلصدار هذه:

 التعريف املصطلح أو االختصار املعرف

صدر
ُ
 . سعودية، شركة مساهمة الخليج األهلية للتأمين التعاوني إتحادشركة  الشركة أو امل

 .اإلدارة التنفيذية للشركة اإلدارة

 .اململكة العربية السعودية اململكة

 .النظام األساس ي للشركة النظام األساس ي

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

( باململكة العربية السعودية.وزارة االستثمار )الهيئة العامة  وزارة االستثمار
ً
 لالستثمار سابقا

قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات 

 املستمرة

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

ام السوق املالية الصادر باملرسوم م(. بناًء على نظ27/12/2017ه )املوافق 09/4/1439وتاريخ  3-123-2017

وتاريخ  2021-07-1رقم ه. واملعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية 02/06/1424وتاريخ  30امللكي رقم م/

 .م(14/01/2021ه )املوافق 01/06/1442

املجلس أو مجلس اإلدارة أو أعضاء مجلس 

 اإلدارة
 (.128)( و42)و)د( فحة على الصمجلس إدارة الشركة، والذين تظهر أسماؤهم 

 .(ز و ( و)والصفحة )الشركة املوضحة أسماؤهم على  و مستشار  املستشارون

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

(. البنك املركزي 
ً
 هو البنك املركزي السعودي )مؤسسة النقد العربي السعودي سابقا

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

 يطرأ عليه من تعديالت.

 شركة تداول السعودية

( إحدى شركات مجموعة تداول السعودية، 
ً
شركة تداول السعودية )شركة السوق املالية السعودية سابقا

 لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 
ً
 لنظام 19/03/2007ه )املوافق 29/02/1428املؤسسة وفقا

ً
م(، وذلك تنفيذا

السوق املالية، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية، والجهة الوحيدة املصرح لها بالعمل كسوق لألوراق املالية 

 في اململكة العربية السعودية، حيث تقوم بإدراج األوراق املالية وتداولها.

املالية أو  السوق املالية السعودية أو السوق 

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

 النظام اآللي لتداول األسهم السعودية. نظام تداول 

 نظام الشركات

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

م( واملعدل 02/05/2016)املوافق  ه25/07/1437م( والذي دخل حيز التنفيذ في تاريخ 10/11/2015)املوافق 

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

 نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
بتاريخ  32م امللكي رقم م/نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني في اململكة الصادر بموجب املرسو 

 م(.31/07/2003ه )املوافق 02/06/1424

الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات 

 التأمين التعاوني أو الالئحة التنفيذية

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

 م(.20/04/2004)املوافق ه 01/03/1425بتاريخ 

 تصريح البنك املركزي 
تصريح مزاولة أعمال التأمين وإعادة التأمين )حيثما ينطبق الصادر عن البنك املركزي "مؤسسة النقد 

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

 من قبل املؤّمن )أو شركة التأمين(.

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

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

 الجمعية العامة للمساهمين في الشركة. الجمعية العامة

 الجمعية العامة العادية للمساهمين في الشركة. الجمعية العامة العادية

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

 اململكة العربية السعودية.حكومة  الحكومة 

 الئحة حوكمة الشركات

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

م(. بناًء على نظام الشركات الصادر باملرسوم 13/02/2017ه. )املوافق 16/05/1438وتاريخ  2017-16-8رقم 

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

 م(.20/05/2019ه )املوافق 15/09/1440

 الئحة حوكمة شركات التأمين التعاوني
ه )املوافق 08/01/1437الئحة حوكمة شركات التأمين الصادرة من البنك املركزي السعودي بتاريخ 

 م(.21/10/2015

 األطراف ذوي العالقة

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

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

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

  :م(، على ما يلي14/01/2021ه )املوافق 01/06/1442

صدر. (1
ُ
 تابعي امل

صدر. (2
ُ
 املساهمين الكبار في امل

 أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين للُمصدر. (3

صدر. (4
ُ
 أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي امل

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

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

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

 قواعد اإلدراج

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

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

بتاريخ  2021-22-1م(، واملعدلة بموجب قراره رقم 30/09/2019ه )املوافق 01/02/1441بتاريخ  104-2019

 م(.24/02/2021ه )املوافق 12/07/1442

املعايير املحاسبية الدولية إلعداد التقارير 

 (IFRSاملالية )

 مجموعة املعايير املحاسبية وتفسيراتها الصادرة عن مجلس معايير املحاسبة الدولية.

.(International Financial Reporting Standards) 

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

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

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

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

 الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين 

(SOCPA) 
 في اململكة العربية السعودية. الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين

 املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

 جتماعية"()"التأمينات اال 
 .اململكة العربية السعوديةاملؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في 

( في اململكة العربية السعودية. وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية
ً
 وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية )العمل والتنمية االجتماعية سابقا
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 يوم عمل
ة العربية السعودية أو أي أي يوم عمل فيما عدا يومي الجمعة والسبت وأي يوم يكون عطلة رسمية في اململك

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

 نظام العمل
، )م27/09/2005املوافق (. ه23/08/1426وتاريخ  51نظام العمل السعودي الصادر باملرسوم امللكي رقم م/

 م(.26/08/2020ه )املوافق 07/01/1442( وتاريخ 5/)ماملعدل باملرسوم امللكي رقم 

 التقويم الهجري  ه

 التقويم امليالدي م

شركة مركز إيداع األوراق املالية/ مركز 

 اإليداع

، تأسست في عام تداول السعودية )تداول السعودية( جموعةهي شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل مل

ه )املوافق 28/01/1437بتاريخ  3الصادر باملرسوم امللكي رقم م/م بموجب نظام الشركات السعودي 2016

 م(.11/11/2015

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

 وتنويع االقتصاد السعودي وتطوير الخدمات العامة.

 (VATضريبة القيمة املضافة )

م( املوافقة على االتفاقية املوحدة لضريبة 30/01/2017)املوافق  ه02/05/1438قرر مجلس الوزراء بتاريخ 

 القيمة املضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي بدأ العمل بها ابتداء من

ل بها من قبل الواجب العم خرى م، كضريبة جديدة تضاف ملنظومة الضرائب والرسوم األ 2018يناير  1

(، وقد تم %5قطاعات محددة في اململكة، وفي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. مقدار هذه الضريبة )

وقررت والتعليم(. استثناء عدد من املنتجات منها )كاألغذية األساسية والخدمات املتعلقة بالرعاية الصحية 

 م.2020يوليو  01وذلك ابتداًء من تاريخ  %15 إلى %5ن حكومة اململكة زيادة نسبة ضريبة القيمة املضافة م

 الحقوق أو الحقوق األولوية

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

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

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

(. وستظهر هذه الحقوق في حسابات م09/05/2022ه )املوافق 08/10/1443بزيادة رأس املال وذلك بتاريخ 

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

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

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

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

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

 عن قيمة الحق اإلرشادية.

 .شركة يقين املالية )يقين كابيتال( املستشار املالي

 .شركة يقين املالية )يقين كابيتال( متعهد التغطية 

 .شركة يقين املالية )يقين كابيتال( مدير االكتتاب

 فترة الطرح 
ه 18/10/1443 م الخميسيو  إلى (م09/05/2022ه )املوافق 08/10/1443 االثنين الفترة التي تبدأ من يوم

 .(م19/05/2022)املوافق 

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

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

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

 .طرحها في فترة الطرح املتبقي

 فترة الطرح املتبقي
 الفترة التي تبدأ 

ً
وحتى  م(24/05/2022ه )املوافق 23/10/1443 م الثالثاءيو من الساعة العاشرة صباحا

 .م(25/05/2022ه )املوافق 24/10/1443 م األربعاءيو الساعة الخامسة مساًء من اليوم التالي 

 األسهم الجديدة
( سهم عادي، 22,947,464اثنان وعشرين مليون وتسعمائة وسبعة وأربعين ألف وأربعمائة وأربعة وستين )

 والتي سيتم إصدارها لزيادة رأس مال الشركة.
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 ناتج قسمة عدد األسهم الجديدة على عدد األسهم الحالية للشركة. معامل األحقية

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

 التداول.

 املساهمون الكبار

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

القابضة والتي  الخليج إتحاد% أو أكثر من أسهم الشركة( هي شركة 5الكبار في الشركة )ممن يمتلكون نسبة 

( سهم، أي مانسبته 2,473,737تملك مليونين وأربعمائة وثالثة وسبعين ألف وسبعمائة وسبعة وثالثين )

 %( من أسهم الشركة قبل الطرح.10.78)

 املساهمون املؤسسون للشركة. املساهمون املؤسسون 

 الجمهور 

 :شخاص غير املذكورين أدناهيعني في قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة األ

صدر تابعي (1
ُ
 .امل

صدر في الكبار املساهمين (2
ُ
 .امل

 .للُمصدر التنفيذيين وكبار اإلدارة مجلس أعضاء (3

صدر لتابعي التنفيذيين وكبار اإلدارة مجالس أعضاء (4
ُ
 .امل

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

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

 .أعاله( 6 و، أ5، 4، 3، 2، 1) في إليهم املشار األشخاص من أي عليها يسيطر شركة أي (7

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

 .إدراجها

 بعد حسم مصاريف الطرح.صافي متحصالت الطرح  صافي متحصالت الطرح

 الشخص الطبيعي. الشخص

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

 اإلدراج
مجموعة  إلىتقديم طلب إدراج  -حيث يسمح سياق النص بذلك  -إدراج األوراق املالية في السوق الرئيسية أو 

 عودية )تداول السعودية(.تداول الس

 املساهمون املقيدون 

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

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

 .(م24/04/2022ه )املوافق 23/09/1443تاريخ العادية ب

 املستثمرون الجدد
ممن قاموا بشراء حقوق األولوية  –باستثناء املساهمون املقيدون  –عامة املستثمرون من األفراد واملؤسسات 

 خالل فترة التداول.

 األسهم
وأربعين ألف وأربعمائة وأربعة األسهم العادية للشركة والبالغة عددها اثنان وعشرين مليون وتسعمائة وسبعة 

 ( رياالت سعودية للسهم الواحد10( سهم عادي، وبقيمة اسمية عشرة )22,947,464وستين )

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

 وكيل.

 املؤسسات االستثمارية

 :املؤسسات وهي كالتالي تشمل مجموعة من

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

تعترف بها الهيئة، أو مركز  أخرى أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، وأي سوق مالية 

 .اإليداع

 إضافة صناديق االستثمار العامة املؤسسة في اململكة املطروحة ط .2
ً
 عاما

ً
الصناديق  إلىرحا

الخاصة والتي تستثمر في األوراق املالية املدرجة في السوق املالية السعودية إذا كانت شروط 

وأحكام الصندوق تتيح له ذلك، مع االلتزام باألحكام والقيود املنصوص عليها في الئحة صناديق 

 .االستثمار

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

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

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

 .الحصول على موافقة مسبقة منه إلىدون الحاجة  السوق املالية السعودية نيابة عن العميل

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

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

 .أي تعارض في املصالح إلىمشاركة الشركة 

تثمرين الخليجين من ذوي الشخصية االعتبارية والتي تشمل الشركات والصناديق املؤسسة املس .6

 .في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

 .املستثمرون األجانب املؤهلون  .7

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

 لة.شروط وضوابط اتفاقيات املباد

 أي شخص يكتتب في أسهم مطروحة لالكتتاب. املكتتب

 من أي وقت محدد. املساهم
ً
 مالك أو حامل األسهم اعتبارا

 مجلس التعاون لدول الخليج العربي. مجلس التعاون الخليجي

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

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

 الوباء أو فيروس كورونا

 "19 -"كوفيد 

 "كوفيد 
ً
بدأ باالنتشار في معظم "، حيث 19 -هو مرض فيروس ي ُمعدي يُعرف باسم )فيروس كورونا واختصارا

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

 الصحة العاملية بأنه جائحة.

 هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
(، وهي إحدى الجهات الح

ً
كومية التي ترتبط هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )مصلحة الزكاة والدخل سابقا

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

 اتفاقية التعهد بالتغطية بين الشركة واملتعهد بالتغطية. اتفاقية التعهد بالتغطية

القواعد املنظمة الستثمار املؤسسات املالية 

 املدرجة.األجنبية املؤهلة في األوراق املالية 

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

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

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

 م(.17/06/2019

اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات 

املدرجة أسهمها في السوق التي بلغت 

( فأكثر من رأس 20خسائرها املتراكمة )%

 مالها

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

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

 م(.18/07/2018هـ )املوافق 05/11/1439

نظام التأمين ضد التعطل عن العمل 

 "ساند"

هو نظام تابع للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية يقوم على رعاية العامل السعودي وأسرته خالل فترة 

طله عن عمله لظروف خارجة عن إرادته، يطبق على جميع السعوديين دون سن التاسعة والخمسين تع

الخاضعون لفرع املعاشات بموجب نظام التأمينات االجتماعية، وصدر هذا النظام بموجب املرسوم امللكي 

 من 12/03/1435( وتاريخ 18رقم )م/
ً
ه للمنشآت التي 01/11/1435ه، وبدأ تطبيق النظام في اململكة اعتبارا

 م للمنشآت التي تتبع التقويم امليالدي.01/09/2014تتبع التقويم الهجري، وابتداًء من 

 برنامج نطاقات

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

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

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

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

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

 إلىم( حيث تم إلغاء النطاق األصفر من برنامج نطاقات ونقل جميع املنشآت في النطاق األصفر 26/11/2019

 ذه املنشآت.النطاق األحمر وتطبيق معايير النطاق األحمر الواردة في دليل برنامج نطاقات على ه
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 وسيط التأمين
الشخص االعتباري الذي يقوم لقاء مقابل مادي بالتفاوض مع الشركة إلتمام عملية التأمين لصالح املؤمن 

 له.

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

 املخصصات. وتكوين

 عملية قبول التأمين على الخطر. االكتتاب

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

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

 االحتياطيات النظامية

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

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

 م(.31/07/2003املوافق )

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

 دفعه للمؤّمن لهم إذا تعرضوا للضرر أو الخسارة.

 األقساط املكتتبة إجمالي
شركات إعادة  إلىاألقساط املسندة  اقتطاعأقساط عقود التأمين املكتتبة خالل فترة محددة دون  إجمالي

 التأمين.

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

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

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

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

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

 .عمليات التأمين إلىالتي تعود  خرى العامة األ 

 املطالبات املدفوعة إجمالي
قيمة ما تدفعه شركة التأمين للمؤمن لهم كتعويض عن األخطار او األضرار التي تعرضوا لها بحسب شروط 

 .وأحكام وثيقة التأمين

 .املطالبات بعد خصم عمولة معيدي التأمين من تلك املطالبات إجمالي املطالبات املدفوعة صافي

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

 .الوثائق في نفس فترة االستحقاق

 عنهامطالبات متكبدة غير مبلغ 
غ عنها في تاريخ إعداد القوائم 

ّ
ؤّمن لصالح املؤمن لهم جراء املطالبات التي حدثت ولم يبل

ُ
املبالغ املستحقة على امل

 املالية.

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

 فائض عمليات التأمين
التكاليف  إجمالياإليرادات و  إجماليصافي نتائج أعمال شركة التأمين من التأمين، ويمثل الفرق بين 

 .واملصروفات

 فائض الخسارة

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

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

 .املخاطر املسندة إليه

 .الشخص الطبيعي أو املعنوي الذي يبرم عقد التأمين املؤَمن له
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 املؤِمن
شركة التأمين التي تقبل عقود التأمين من املؤَمن له وتتولى التعويض عن األخطار التي يتعرض لها املؤَمن له 

 .مباشر بشكل

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

 التأمين العام

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

 يتضمن اآلتي:

 .ةواملسؤوليالتأمين من الحوادث  .1

 التأمين على املركبات. .2

 التأمين على املمتلكات. .3

 التأمين البحري. .4

 تأمين الطيران. .5

 تأمين الطاقة. .6

 التأمين الهندس ي. .7

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

 التأمين من الحوادث واملسؤولية

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

. التأمين من املسؤولية الناتجة عن 6. التأمين من املسؤولية العامة. 5. التأمين من املسؤولية تجاه الغير. 4

. التأمين من السرقة والسطو. 9املسؤولية املهنية. . التأمين من 8. التأمين من املسؤولية الطبية. 7املنتجات. 

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

 ضمن نطاق التأمين من املسؤوليات.

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

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

 ضمن نطاق التأمين على املمتلكات. أخرى واالضطرابات، وأي تأمينات 

 التأمين البحري 
 وهياكل السفن واملسؤوليات، وأي تأمينات ويشمل التأمين على البضائع املنقو 

ً
تقع ضمن نطاق  أخرى لة بحرا

 التأمين البحري.

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

 تقع ضمن التأمين الهندس ي. أخرى اآلالت، وأي تأمينات 

 الصحيالتأمين 
ويشمل التأمين على التكاليف الطبية واألدوية وجميع الخدمات واملستلزمات الطبية والعالجية، وإدارة البرامج 

 الطبية.

 تأمين الحماية واالدخار

تأمين الحماية: ويشمل عمليات التأمين التي تتعلق بآثار الوفاة والعجز الدائم الكلي أو الجزئي أو  .1

 واملجموعات.املؤقت للفرد 

 أو مبالغ، بما  .2
ً
تأمين الحماية مع االدخار: ويشمل عمليات التأمين التي يدفع بموجبها املؤمن مبلغا

 فيها حصيلة االدخار، في تاريخ مستقبلي مقابل مايدفعه املؤمن له من اشتراكات.

التي لم يتم فروع تأمين الحماية واالدخار األخرى: ويشمل فروع تأمين الحماية واالدخار األخرى  .3

.
ً
 ذكرها آنفا

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

 وكالة ستاندرد آند بورز وهي وكالة أمريكية متخصصة في مجال التصنيف االئتماني. (S&Pستاندرد أند بورز )

 (A.M.Bestأي إم بيست )
تركز على قطاع التأمين في جميع  االئتمانيوكالة إيه إم بست وهي وكالة أمريكية متخصصة في مجال التصنيف 

 أنحاء العالم.

 شركة األهلية
إتحاد الخليج للتأمين “تم دمج شركة "األهلية للتأمين التعاوني" في شركة شركة األهلية للتأمين التعاوني، 

 للشركة "شركة إتحاد الخليج األهلية للتامين التعاوني"التعاوني" ليصبح االسم التجاري 
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 عوامل املخاطرة 2
الواردة في هذه النشرة، يتوجب على كل من يرغب باالستثمار في األسهم املطروحة لالكتتاب دراسة كافة املعلومات  خرى املعلومات األ  إلى باإلضافة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .كامل استثماره بهذه األسهم أو جزء منها

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

 .نفس اآلثار أو العواقب الواردة في هذه النشرة

 املخاطر املتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها 2.1

  املتعلقة بعدم كفاية رأس املال ومتطلبات الحد األدنى املطلوب لرأس املال املخاطر  2.1.1

( من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادرة من البنك 68(، واملادة الثامنة والستون )66وفقا للمادة السادسة والستون )

 للمادة للفقرة )أ( من االحتفاظاملركزي، فإنه يجب على شركات التأمين 
ً
( من املادة 2البند ) بمستويات معينة من املالءة ملختلف أنواع األعمال. وفقا

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

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

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

 :من اإلجراءات لتصحيح أوضاعها ومن ضمنها

 .زيادة رأس مال الشركة (1

 .تعديل األسعار (2

 .تخفيض التكاليف (3

 .التوقف عن قبول أي اكتتاب جديد (4

 .تسييل بعض األصول  (5

 ويوافق  (6
ً
 .عليها البنك املركزي أي إجراء آخر تراه الشركة مناسبا

وكما في %(، 80م بلغ غطاء هامش املالءة املالية )2019ديسمبر  31%(، وكما في 125م فقد بلغ غطاء هامش املالءة املالية )2018 ديسمبر 31وكما في 

%(، وقد أوص ى مجلس 2بلغ غطاء هامش املالءة املالية )م 2021سبتمبر  30وكما في  ،%(108م بلغ غطاء هامش املالءة املالية )2020ديسمبر  31

بزيادة رأس مال الشركة من خالل طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة  م(19/10/2021ه )املوافق 13/03/1443إدارة الشركة في اجتماعه املنعقد بتاريخ 

بعد الحصول على جميع  ( ريال سعودي، وذلك229,474,640تسعة وعشرين مليون وأربعمائة وأربعة وسبعين ألف وستمائة وأربعين )مائتان و 

ملال بموجب املوافقات النظامية الالزمة وموافقة الجمعية العامة )غير العادية(. وقد حصلت الشركة على عدم ممانعة البنك املركزي على زيادة رأس ا

 م(.02/12/2021ه )املوافق 27/04/1443بتاريخ  (43038443)رقم الخطاب 
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مستوى املالءة املالية املطلوبة من البنك املركزي  إلىوتعمل الشركة على زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، وذلك للوصول 

( 7.2طرح لرفع هامش املالءة املالية" من القسم الفرعي )( "استخدام صافي متحصالت ال7.2.3عليها )فضال راجع القسم الفرعي )واملحافظة 

وفي حال لم تستطيع الشركة ( "استخدام متحصالت الطرح واملشاريع املستقبلية" من هذه النشرة( 7"استخدام متحصالت الطرح" من القسم رقم )

ستشار أو يقوم بسحب ترخيص الشركة ومنعها من بيع منتجاتها الوصول للحد األدنى لهامش املالءة املطلوب يحق للبنك املركزي الزامها بتعيين م

في حال لم تلتزم الشركة بتصحيح أوضاعها املالية خالل فترة يحددها البنك املركزي. مما قد يؤثر ذلك بشكل سلبي وجوهري على أعمال  ةالتأميني

 .الشركة ونتائج عملياتها ومركزها املالي وتوقعاتها املستقبلية

 املتعلقة بالخسائر املتراكمةاملخاطر  2.1.2

( 13,964,902ثالثة عشر مليون وتسعمائة وأربعة وستين ألف وتسعمائة واثنين )مبلغ  م2019ر ديسمب 31بلغت الخسائر املتراكمة للشركة كما في 

 ل سعودي.ريا (150,000,000مائة وخمسين مليون )في ذلك الوقت غ من رأس مالها البال%( 9.31)ريال سعودي، أي ما يمثل 

م تسعة وخمسين مليون وخمسمائة وواحد وأربعين ألف وتسعمائة وخمسة وتسعين 2020ديسمبر  31وكما بلغت الخسائر املتراكمة للشركة في  

 من رأس مالها البالغ مائتان وتسعة وعشرين مليون وأربعمائة وأربعة وسبعين ألف وستمائة%( 25.95)( ريال سعودي أي ما يمثل 59,541,995)

  ريال سعودي. (229,474,640وأربعين )

اثنان وتسعين مليون وسبعمائة وستة آالف وتسعمائة وخمسة وثمانين  م2021سبتمبر  30وكما بلغت الخسائر املتراكمة للشركة في 

ة وسبعين ألف وستمائة من رأس مالها البالغ مائتان وتسعة وعشرين مليون وأربعمائة وأربع%( 40.40)ريال سعودي أي ما يمثل  (92,706,985)

 .( ريال سعودي229,474,640وأربعين )

م مبلغ مائة وسبعة عشر مليون وثالثمائة وثمانية وثالثين ألف 2021مارس  31والجدير بالذكر بأن الشركة واجهت خسائر متراكمة بلغت كما في 

مائتان وتسعة وعشرين مليون وأربعمائة وأربعة وسبعين ألف من رأس مالها البالغ %( 51.13( ريال سعودي أي مايمثل )117,338,700وسبعمائة )

ه )املوافق 19/11/1442وقد وافقت الجمعية العامة العادية باجتماعها املنعقد في تاريخ ( ريال سعودي. 229,474,640وستمائة وأربعين )

لبالغ تسعة وثمانين مليون وأربعمائة وثمانية وثمانين م وا2021مارس  31م( على استخدام كامل رصيد عالوة اإلصدار للشركة كما في 29/06/2021

( ريال سعودي إلطفاء جزء من الخسائر املتراكمة لتصبح سبعة وعشرين مليون وثمانمائة وخمسين 89,488,445ألف وأربعمائة وخمسة وأربعين )

 27,850,255ألف ومائتان وخمسة وخمسين )
ً
 من رأس املال.  (%12.14 (( ريال سعودي، ممثال

( بتعديل اإلجراءات والتعليمات 2016-130-1(م( صدر قرار مجلس الهيئة رقم 24/10/2016هـ )املوافق 23/01/1438وتجدر اإلشارة أنه في تاريخ 

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

فأكثر من رأس مالها، وتم العمل %( 20)اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات املدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها املتراكمة «لتصبح 

 ودون تأخ22/04/2017هـ )املوافق 25/07/1438بها ابتداًء من تاريخ 
ً
ير بإعالن م(، والتي تنص على أنه يجب على الشركة أن تفصح للجمهور فورا

 .فأكثر (%20مستقل عند بلوغ خسائرها املتراكمة )

 ودون تأخير بإعالن مستقل عند بلوغ خسائرها املتراكمة )
ً
أو  (%50كذلك تنص تلك اإلجراءات على أنه يجب على الشركة أن تفصح للجمهور فورا

 ملتطلبات املادة  الجمعية العامة غير إلىأكثر من رأس مالها، مع تقديم توصية من مجلس إدارتها 
ً
من نظام الشركات، إما بزيادة رأس 150العادية، تبعا

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

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

نسبة الخسائر  بلوغحال الجدير بالذكر أنه حسب لوائح هيئة السوق املالية فإنه في ال توجد أي ضمانات بعدم تسجيل الشركة خسائر إضافية. و 

ات الخاصة بالشركات املدرجة اإلجراءات والتعليم“أو أكثر من رأس مال الشركة فإن الشركة ستخضع لالئحة الهيئة الخاصة بـ  (%20املتراكمة )

أو أكثر فإن الشركة  (%50فأكثر من رأس مالها". وفي حال بلغت نسبة الخسائر املتراكمة )( %20أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها املتراكمة )

ول في الشركة أو مراجع الحسابات من نظام الشركات التي تلزم أي مسؤ  150ستخضع لعدد من املتطلبات األكثر صرامة، وعلى وجه الخصوص املادة 

أو أكثر من رأس مالها بإبالغ رئيس مجلس اإلدارة، وعلى رئيس مجلس اإلدارة إبالغ أعضاء املجلس  (%50فور علمه ببلوغ الخسائر املتراكمة للشركة )

 بذلك، وعلى مجلس اإلدارة خالل )
ً
 من علمه بذلك دعوة الجمعية العامة غير العادية15فورا

ً
 من تاريخ علم املجلس 45لالجتماع خالل ) ( يوما

ً
( يوما

ما دون نصف رأس املال املدفوع، أو حل  إلىالحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر  إلىبالخسائر؛ لتقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه 

إذا لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خالل املدة الشركة قبل األجل املحدد في النظام األساس ي للشركة، وستعد الشركة منقضية بقوة النظام 

من نظام الشركات  150املحددة أعاله، أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في املوضوع، أو إذا قررت زيادة رأس املال وفق األوضاع املقررة في املادة 
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 من صدور 90ولم يتم االكتتاب في كل زيادة رأس املال خالل )
ً
من نظام  150قرار الجمعية بالزيادة. وفي حال انقضاء الشركة بموجب املادة ( يوما

 سيؤدي إلى إلغاء إدراج أسهم الشركة في السوق.الشركات أو بقرار من الجمعية العامة غير العادية، فإن ذلك 

( بشأن تعليق العمل ببعض أحكام مواد 15016م( صدر األمر امللكي الكريم رقم )02/11/2020ه )املوافق 16/03/1442تجدر اإلشارة أنه وبتاريخ و 

تعليق م( بناًء على األمر امللكي الكريم ب25/11/2020ه )املوافق 10/04/1442( وتاريخ 348) التجارة رقمنظام الشركات، وقد صدر قرار معالي وزير 

 م(.25/03/2020ه )املوافق 01/08/1441( من نظام الشركات ملدة سنتين من تاريخ 150العمل باملادة املائة والخمسون )

 املخاطر املتعلقة بالعقوبات من قبل الجهات الرقابية املختصة 2.1.3

ومجلس الضمان الصحي وبناًء على ذلك، فإن  لعديد من األنظمة والتعليمات الصادر عن البنك املركزي، وهيئة السوق املالية،الشركة تخضع 

عقوبات وجزاءات في حال عدم تقيدها باألنظمة واللوائح والتعليمات أو التأخر في استيفاء  إلىالشركة معرضة لجوالت تفتيشية ومراقبة مما قد يؤدي 

لسوق املالية ومنها تعليق بعض أو جميع أعمالها بما سيأثر أي منها. قد تتعرض الشركة لعدد من العقوبات واملخالفات من قبل البنك املركزي وهيئة ا

 .بصورة سلبية وجوهرية على أعمالها ومركزها املالي وتوقعاتها املستقبلية

ات وغيرها من اإلجراء البنك املركزي والذي يعتبر أحد الجهات الرقابية على شركات التأمين في اململكة ببعض الزيارات التفتيشية ملقر الشركة قام

للتحقق من مدى التزام الشركة باملتطلبات النظامية والتعليمات الصادرة من البنك املركزي فيما  وذلك، م2021عام خالل  رافية والرقابيةاإلش

ألنظمة الخاصة بالبنك املركزي وفي لوالجدير بالذكر أن الشركة تعرضت لعدد من الغرامات املالية نظير مخالفتها يخص ممارسة نشاط التأمين، 

 بكافة األنظمة والتعليمات الصادرة عن البنك املركزي السعودي وأنظمة  استمرارحال 
ً
الشركة في ارتكاب املخالفات أو عدم التزام الشركة مستقبال

لتي سيفرضها عليها البنك املركزي السعودي أو فإنها معرضة للغرامات والعقوبات ا أخرى  ةتنظيميوقواعد ومتطلبات هيئة السوق املالية و أي جهة 

 وأرباحها.، األمر الذي سيزيد من التكاليف التشغيلية عليها وسيكون له األثر الجوهري على عملياتها أخرى هيئة السوق املالية أو أي جهة تنظيمية 

 :، وهي كما يليلى الشركةعقوبات ع إلىيلي تفاصيل الجوالت التفتيشية والتي نتج عنها مالحظات مما أدى  اوفيم
 (: تفاصيل اإلجراءات التفتيشية للبنك املركزي 1الجدول رقم )

اإلجراءحالة   م التاريخ موضوع اإلجراء نتيجة اإلجراء الغرامة املالية 

 تحت اإلجراء

يتم تزويد البنك املركزي بتقرير ربعي عن سير 

مالحظات،  10عدد املالحظات، تم تصحيح 

 أن املتبقي عدد 
ُ
مالحظة ومن املتوقع  15حيث

م2021االنتهاء من تصحيحها بنهاية عام   

ال يوجد غرامة مالية 

 حتى تاريخه

مالحظة  25تم رصد عدد 

 على الشركة

مناقشة أنشطة الشركة 

الحالية وخطط العمل 

فيما يخص أمن 

املعلومات، تقنية 

املعلومات، واستمرارية 

 األعمال

ه01/06/1442  

)املوافق  

م(14/01/2021  

1 

مالحظات من  5تم االنتهاء من تصحيح عدد 

مالحظة 11أصل   

ال يوجد غرامة مالية 

 حتى تاريخه

مالحظة  11تم رصد عدد 

 على الشركة

التحقق من مدى التزام 

الشركة باإلجراءات 

النظامية لتسوية مطالبات 

املركبات )أفراد وشركات( 

النظامية وفق املدة 

 املحددة

ه14/11/1442  

)املوافق  

م(24/06/2021  

2 

تم الرد على البنك املركزي باملستندات الداعمة 

وجاري العمل على تصحيح  مالحظات، 3لعدد 

 املالحظات املتبقية.

ال يوجد غرامة مالية 

 حتى تاريخه

مالحظة  13تم رصد عدد 

 على الشركة

التحقق من مدى التزام 

باإلجراءات الشركة 

 الخاصة باالحتيال

ه 24/01/1443  

)املوافق 

م(01/09/2021  

3 

طلب البنك املركزي إفادة الشركة على 

 .(13املالحظات املرصودة )عدد 

تم الرد من قبل الشركة على املالحظات بتاريخ 

 م06/01/2022

ال يوجد غرامة مالية 

 حتى تاريخه

مالحظة  13تم رصد عدد 

 على الشركة

من مدى التزام التحقق 

الشركة باإلجراءات 

 الخاصة بالعناية بالعمالء

ه12/04/1443  

)املوافق  

م(17/11/2021  

4 

 املصدر: الشركة
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 املخاطر املتعلقة بعدم القدرة على تنفيذ االستراتيجية 2.1.4

وتعتمد استراتيجية الشركة على عدة عوامل من بينها  .تعتمد قدرة الشركة في زيادة إيراداتها وتحسين ربحيتها على مدى تحقيقها الستراتيجيتها بنجاح

األرباح  التوسع في استخدام الحلول الرقمية للتعامل مع العمالء، والعمل على تطوير البنية التحتية لنظم تقنية املعلومات، والتركيز على تعظيم

 راجع القسم الفرعي )
ً
( "خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها" من هذه النشرة(. 3القسم )( "استراتيجية الشركة " من 3.7)ملزيد من املعلومات فضال

أو في حال تنفيذها الستراتيجيتها بنجاح ولم تثمر في نتائج عمليات الشركة في تنفيذ أي جزء من استراتيجيتها ألي سبب من األسباب،  فشلوفي حال 

 .نتائج عملياتها ومركزها املالي وتوقعاتها املستقبليةله تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة و الشركة، فإن ذلك قد يكون 

 املخاطر املتعلقة باالئتمان 2.1.5

 –دينة املتأمين القساط تأمين وإعادة أوقد بلغ رصيد " عندما يعجز أحد األطراف عن الوفاء بالتزام مالي معين للطرف اآلخر. االئتمانتنشأ مخاطر 

( ريال سعودي كما في 148,907,472ريال سعودي و) (206,568,729( ريال سعودي و)182,355,653( ريال سعودي و)112,591,219صافي" )

وقد تواجه الشركة مخاطر  م على التوالي.2021سبتمبر  30م وكما في الفترة املنتهية في 2020م و2019م و2018ديسمبر 31السنوات املالية املنتهية في 

)ملزيد من  في عدة حاالت مؤقتة أو دائمة منها عجز معيدي التأمين على الوفاء بالتزاماتهم من التسويات، ووجود أرصدة مدينة من العمالء ئتماناال 

 راجع القسم الفرعي 
ً
قشة مجلس ( "املعلومات املالية ومنا6" من القسم )التأمين املدينة، صافي وإعادةأقساط تأمين  " (6.9.1.3)املعلومات فضال

 .دائنة بالوفاء بالتزاماتهم تجاه الشركة، وغيرها أخرى ، وفشل أطراف اإلدارة" من هذه النشرة(

م، وقد 2018يناير  1( إلعداد التقارير املالية بدًءا من IFRS9) 9قامت البنوك واملؤسسات املالية السعودية بتطبيق معيار املحاسبة الدولية رقم 

 9التأجيل، حيث يقدم منهج التأجيل للمنشأة إذا كانت مؤهلة إعفاًءا مؤقًتا من تطبيق املعيار الدولي للتقرير املالي رقم قامت الشركة بتطبيق منهج 

( IFRS9) 9م أيهما أقرب. وفي حال لم تقم الشركة بتطبيق معيار املحاسبة الدولية رقم 2023حتى التاريخ الفعلي ملعيار عقود التأمين الجديد أو عام 

لك سيعرضها لعقوبات وغرامات قد تفرضها عليها الجهات التنظيمية األمر الذي من شأنه التأثير بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة فإن ذ

 ونتائجها املالية وتوقعاتها املستقبلية. 

 باملادة السادسة )
ً
( من الوثيقة املوحدة للتأمين اإللزامي على املركبات الصادر من البنك املركزي، تلتزم شركات التأمين بتعويض طرف أو 6وعمال

من له أو السائق أطراف )غير املؤمن له( عما يترتب على الحوادث املغطاة بموجب وثيقة التأمين ضد الغير، ولشركات التأمين الحق في الرجوع على املؤ 

املؤمن له أو السائق أو املسؤول عن الحادث الستعادة  إلىأو املسؤول عن الحادث للمطالبة باملبالغ املدفوعة للغير، وبناًء على ذلك فإنه عند الرجوع 

 تم دفعه من مبالغ ماليه قد يترتب على ذلك مخاطر عدم التمكن من الحصول على املبالغ أو املماطلة من الب ما
ً
عض في السداد مما سيؤثر ذلك سلبا

 .وبشكل جوهري على الشركة وعلى وضعها املالي ونتائج عملياتها

 املخاطر املتعلقة بالتصنيف االئتماني 2.1.6

تقدمت الشركة للحصول على تصنيف ائتماني فإنه ال  كما في تاريخ هذه النشرة، فإن الشركة لم تتقدم للحصول على تصنيف ائتماني، وفي حال

 في حالسن الشركة أيضمن ب ما يوجد
ً
الحصول على تصنيف ائتماني  كانت لديها مخاطر عالية تحصل على التصنيف، وال تضمن الشركة أيضا

عند  وتؤثر أي تصنيفات ائتمانية قد تحصل عليها الشركة في املستقبل على الشروط التي يرغب األطراف املتعاملة مع الشركة في االعتماد عليهاجيد، 

+( ووكالة B++( وحتى )Aيتراوح ما بين ) A.M.Bestمل مع الشركة، والجدير بالذكر بأن التصنيف الجيد ألشهر وكاالت التصنيف العاملية مثل التعا

S&P  ( يتراوح ما بينAAA( وحتى )BBB- حيث يسهم حصول الشركة على تصنيف ائتماني جيد في تحسين شروط اتفاقيات إعادة التأمين لديها ،)

الشركة في وكسب ثقة العمالء بشكل أكبر وتشجع طالبي التأمين املرتقبين إلجراء تأمينهم معها  عن غيرها من شركات التأمين املنافسة، وقد تواجهه 

تصنيفها االئتماني من وقت آلخر نتيجة لعدد من العوامل التي تؤثر في التصنيفات االئتمانية للشركة والتي حال حصلت على التصنيف اختالف في 

يمكن أن تخرج عن سيطرتها، وفي حال واجهت الشركة هبوط في مستوى التنصيف للشركة الذي تمنحه لها أي وكالة تصنيف )في حال الحصول 

 وبشكل جوهري على الشركة وعلى وضعها أعمالها التجارية وعلى هوامش أرباح الشركة عليه( قد يؤثر على قدرتها على القيام ب
ً
مما قد يؤثر ذلك سلبا

 .املالي ونتائج عملياتها
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  املخاطر املتعلقة بعملية إدارة املطالبات 2.1.7

باملطالبات ومعالجتها وتعويض حملة الوثائق  شعارللشركة واالحتياطات الخاصة باملطالبات بالفترة التي بين اإل  ةالتأمينييعتمد تسعير املنتجات 

 .إدارة املطالبات بمدى كفاءة وفعالية موظفي الشركة في القدرة على اتخاذ القرارات وإدارتها ومعالجتها في الوقت املناسب التأمينية. وتعتمد

ويض الخاطر الناتج عن قرارات غير مدروسة، مما قد يكلف تأخير معالجة املطالبات أو التع إلىإن عدم توفر الكفاءة املطلوبة لدى الشركة قد يؤدي 

 وبشكل جوهري على الشركة وعلى وضعها املالي ونتائج عملياتها وقدالقرارات، الشركة خسائر ناتج عن تلك 
ً
 .يؤثر ذلك سلبا

 املخاطر املتعلقة بتعامالت األطراف ذات العالقة 2.1.8

أقساط تأمين مكتتبة ومطالبات مدفوعة، حيث بلغت قيمة أقساط  متمثلـة فـي عالقةمـع أطـراف ذات  االعتياديةتتعامـل الشـركة فـي سـياق أعمالهـا 

( ريال سعودي 1,509,379( ريال سعودي و)14,596,545( ريال سعودي و )17,379,699( ريال سعودي و)10,827,113ة )جمالياملكتتبة اإل التأمين 

ة جماليم، وبلغت قيمة املطالبات املدفوعة اإل 2021سبتمبر 30وفترة التسعة أشهر املنتهية في م 2020م و2019م و2018ديسمبر  31كما في 

م 2018ديسمبر  31سعودي كما في  ريال (3,286,828( ريال سعودي و)3,214,010( ريال سعودي و )6,848,838( ريال سعودي و)5,589,995)

فـي املسـتقبل العالقة ذات  األطرافمـع  واالتفاقياتالتعامالت وفـي حـال لـم تتـم  م.2021برسبتم 30م وفترة التسعة أشهر املنتهية في 2020م و2019و

 على أعمال الشركة ووضعها املالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبلية. علـى أسـس 
ً
 تجارية بحتة فإن ذلك سيؤثر سلبا

م(، حيث أنه تم التصويت على املوافقة 29/06/2021ه )املوافق 19/11/1442بتاريخ نتائج اجتماع الجمعية العادية املنعقدة  إلىوتجدر اإلشارة 

ضاء على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركات لها مصالح غير مباشرة ببعض أعضاء مجلس اإلدارة، واألعمال التي تمت بين الشركة وأع

 روابط عائلية. وهي كاآلتي:مجلس اإلدارة التي لهم مصلحة مباشرة بصفتهم الشخصية أو 

  السيد/ عبدالعزيز علي عبدالرحمن التركي  -األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة روابي القابضة والتي لرئيس مجلس اإلدارة

التأمين أقساط  إجماليث بلغ يعن وثائق تأمين، حمصلحة مباشرة فيها )حيث يشغل فيها منصب رئيس مجلس اإلدارة(. وهي عبارة 

 ( ريال سعودي.1,456,778م )2020املكتتبة خالل عام 

  السيد/فواز طالل علي التميمي مصلحة  –األعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة التميمي والتي لنائب رئيس مجلس اإلدارة

أقساط التأمين املكتتبة  إجماليث بلغ يعن وثائق تأمين، حغير مباشرة فيها )حيث يشغل فيها منصب عضو مجلس اإلدارة(. وهي عبارة 

 ( ريال سعودي.7,098,298م )2020خالل عام 

  السيد/ ماجد شطي حمود الظفيري مصلحة  –األعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة املهيدب والتي لعضو مجلس اإلدارة

أقساط التأمين املكتتبة خالل عام  إجماليث بلغ يغير مباشرة فيها )حيث يشغل فيها منصب تنفيذي(. وهي عبارة عن وثائق تأمين، ح

 ( ريال سعودي.6,028,238م )2020

  مصلحة الظفيري  حمود السيد/ ماجد شطي –ارة والتي لعضو مجلس اإلداألعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة املهيدب

قيمة االيجار خالل  إجماليغير مباشرة فيها )حيث يشغل فيها منصب تنفيذي(.  وهي عبارة عن ايجار سنوي ملكاتب الشركة، حيث بلغ 

 ( ريال سعودي.2,897,306م )2020عام 

 راجع القسم 
ً
" املعلومات املالية ومناقشة االدارة" (6القسم )أطراف ذات عالقة" من  صدة("معامالت وأر 6.9.3الفرعي ))ملزيد من املعلومات فضال

 .(من هذه النشرة

ت مع ويجب أن تخضع جميع التعامالت مع األطراف ذات العالقة ملوافقة مجلس اإلدارة والجمعية العامة العادية للشركة وفي حال وجود أية تعامال 

أطراف ذات عالقة مستقبلية قسيتم عرضها على أقرب جمعية عامة، وفي حال عدم موافقة الجمعية العامة للشركة على هذه التعامالت، فستضطر 

  .أطراف ذوي عالقة إلىمن غير ذوي العالقة للتعامل معهم على تنفيذ األعمال املسندة  أخرى الشركة للبحث عن أطراف 

 وبش
ً
كل إن عدم قدرة الشركة على تجديد أو إبرام العقود مع األطراف ذات العالقة، أو تجديدها بشروط ال تناسب الشركة فإن ذلك سيؤثر سلبا

 .ة ووضعها املالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبليةجوهري على أعمال الشرك
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 املخاطر املتعلقة بالعقود مع الغير  2.1.9

حيث بلغت قيمة أبرمت الشركة عدد من العقود واالتفاقيات مع الغير تتعلق في مجال التأمين كعقود إعادة التأمين، وعقود الوساطة على التأمين 

سعودي  ( ريال81,387,713( ريال سعودي و)85,791,281( ريال سعودي و )120,099,674ريال سعودي و)( 120,369,942عقود إعادة التأمين )

م ، وبلغت قيمة عقود الوساطة على التأمين 2021سبتمبر 30م وفترة التسعة أشهر املنتهية في 2020م و2019وم 2018ديسمبر  31كما في 

ديسمبر  31كما في  ( ريال سعودي212,171,000( ريال سعودي و)142,524,000ي و )( ريال سعود000,73,843( ريال سعودي و)266,278,000)

 "ملخص (10.8))ملزيد من املعلومات فضال راجع القسم الفرعي رقم م. 2021سبتمبر 30م وفترة التسعة أشهر املنتهية في 2020م و2019م و2018

هذه النشرة(. وعليه تتعرض الشركة لخطر عدم قدرة الجهات املتعاقدة معها أو  ومات القانونية" منل("املع10العقود الجوهرية" من القسم رقم )

 إلفالسها أو عدم رغبتها بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية. وقد تخل الجهات التي تتعاقد معها الشركة بالتزاماتها ألي سبب من األسباب بما في ذلك نت
ً
يجة

 .ح املخاطر التي تنشأ عن التعامل مع هذه الجهات أكثر حّدة في ظل ظروف السوق الصعبةعدم مالءتها املالية أو تعطل عملياتها، وتصب

اللتزام كما ال يمكن التأكيد بأن تلك األطراف سوف تكون على مستوى تطلعات الشركة، وفي حال عدم قدرة الشركة أو األطراف املتعاقدة معها على ا

 وبشكل جوهري على  ببنود تلك العقود، أو في حال وقوع أي منازعات
ً
مستقبلية أو قضايا، وخسارة الشركة لتلك املنازعات فإن ذلك سيؤثر سلبا

 .مركزها املالي وتدفقاتها النقدية ونتائجها التشغيلية

  املخاطر املتعلقة بعدم كفاية املخصصات واالحتياطيات 2.1.10

 للمادة التاسعة والستون ) بمخصصات ملواجهة وتغطية االلتزامات املالية وذلك االحتفاظتقوم الشركة ب
ً
( من الالئحة التنفيذية لنظام 69وفقا

 :مراقبة شركات التأمين التعاوني. وتشمل تلك املخصصات التالي

  مخصصات األقساط غير املكتسبة (أ

 مخصصات املطالبات تحت التسوية (ب

 مخصصات مصاريف تسوية املطالبات (ت

 بعد مخصصات األخطار التي وقعت ولم تتم املطالبة بها (ث

 مخصصات املخاطر التي لم تسقط  (ج

 مخصصات الكوارث (ح

 مخصصات املصاريف العامة (خ

 املخصصات املتعلقة بتأمين الحماية واالدخار مثل العجز، الشيخوخة، الوفاة، املصاريف الطبية...إلخ   (د

ع مستوى ويتم تقدير حجم االحتياطات بناًء على االتجاهات املتوقعة في حجم املطالبات ومدى تكرارها بحسب البيانات املتاحة في حينه. ويعتبر وض

 لصعوبة وتعقيد وضع االفتراضات الالزمةعملية غير مالئم من احتياطات املطالبات 
ً
تلك ويوضح الجدول التالي مبالغ  .مؤكدة بطبيعتها نظرا

 م:2021سبتمبر  30م وكما في 2020ديسمبر  31املخصصات كما في 

 املخصصات واالحتياطيات املستقبلية(: تفاصيل 2الجدول رقم )

م2021سبتمبر  30كما في   

)ريال سعودي(   

م0202ديسمبر  31كما في   

)ريال سعودي(   
 املخصصات

 مخصصات األقساط غير املكتسبة 375,588,801 256,253,197

 مخصصات املطالبات تحت التسوية 104,742,560 110,061,286

 مخصصات مصاريف تسوية املطالبات 11,211,593 14,166,805

213,742,405 170,897,914 
مخصصات األخطار التي وقعت ولم تتم املطالبة 

 بها بعد

 تسقطمخصصات املخاطر التي لم  11,295,391 18,568,923

 مخصصات الكوارث الينطبق الينطبق

 مخصصات املصاريف العامة 27,125,666 25,331,876

 املصدر: الشركة
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جاوزت وبما أن حجم االحتياطات يعتمد على تقديرات مستقبلية، فإنه من املمكن أن يثبت عدم كفاية احتياطات الشركة في أي فترة، وإذا حدث أن ت

"من خالل تغيير االفتراضات واملنهجيات التي تم االعتماد عليها   املطالبات، فإنه سيتوجب على الشركة زيادة احتياطاتهااملطالبات الفعلية احتياطي 

 إلىونتيجة لذلك، فقد يثبت عدم كفاية االحتياطيات املخصصة ملواجهة مطالبات وثائق التأمين وبالتالي قد تحتاج الشركة في تقدير االحتياطيات"، 

 وبشكل جوهري على مركزها املالي وتدفقاتها النقدية ونتائجها التشغيليةزيادة احتي
ً
 .اطاتها. قد يؤثر ذلك سلبا

 املخاطر املتعلقة بااللتزامات املحتملة  2.1.11

متعلقة بنشاط  أخرى أي التزامات أو تكاليف  إلى باإلضافةمثل التكاليف املتعلقة بالزكاة والضرائب،  الشركة،على قد تنشأ بعض االلتزامات املحتملة 

تمثل ريال سعودي مليون  (1,8التزامات رأسمالية بمبلغ )فإنه لدى الشركة  م2021سبتمبر  30الشركة كمكافأة نهاية الخدمة للموظفين، وكما في 

مسئولة بشكل عرض ي  ، كما كانت الشركة( لعقود التأمين17اليف تطبيق الشركة لبرنامج تقني جديد سيتم من خالله تطبيق املعيار الدولي رقم )تك

مثل هذا االلتزام ضمان ضد التقاض ي نتيجة ، ي( مليون ريال سعودي1عن الضمانات املالية الصادرة ضد التقاض ي في سياق األعمال العادية بمبلغ )

زكاة املادة الخامسة العتراض الشركة على الربط الزكوي الصادر عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حيث نصت الالئحة التنفيذية لجباية ال

 25% و ال يزيد عن 10اليقل عن  والعشرون البند الثالث على دفع ما
ً
)ملزيد من املعلومات  .% من املبالغ املعترض عليها لضمان قبول االعتراض شكليا

 راجع القسم الفرعي 
ً
شة وتحليل اإلدارة" من هذه النشرة( وفي ( املعلومات املالية ومناق6االلتزامات املحتملة" من القسم )التعهدات و "( 6.9.4)فضال

 وبشكل جوهري على الوضع املالي للشركة ومركزها املالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستق
ً
 .بليةحال تحقق هذه االلتزامات فإنها ستؤثر سلبا

 

 املخاطر املتعلقة بإعادة التأمين 2.1.12

محفظتها التأمينية لدى شركات إعادة التأمين املحلية والخارجية وذلك لتقليل مخاطر  يتعين على الشركة بناًء على نشاطها أن تقوم بإعادة تأمين

 للمادة األربعون )
ً
البنك املركزي فإنه يجب على الشركة  الصادرة منقبة شركات التأمين التعاوني ا( من الالئحة التنفيذية ملر 40التأمين، وفقا

 للمادة. ن مجموع مبالغ االشتراكاتم%( 30بما اليقل عن ثالثين باملائة ) االحتفاظ
ً
ذاتها فإنه يجب على الشركة االلتزام بإعادة التأمين بما  ووفقا

 بهذا الشرط حيث بلغت نسبة إعادة التأمين داخل اململكة ) .األقل%( من مجموع االشتراكات على 30نسبته ثالثين باملائة )
ً
ال تلتزم الشركة حاليا

 األقساط(. إجمالي% من 11

 للمادة الحادية وال
ً
فإنه يجوز للبنك املركزي فرض غرامة  ( من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر من البنك املركزي،21شرون )عووفقا

د بهذه النسب ريال سعودي على الشركات التي ال تقوم بالتقيد بالنسب املذكورة أعاله، بالتالي في حال لم تقم الشركة بالتقي مليوني إلىمالية تصل 

 وبشكل جوهري على الوضع املالي للشركة ومركزها املالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها املست
ً
 .قبليةستتعرض الشركة لتلك الغرامة مما سيؤثر سلبا

سائدة والتي الشركة على الحصول على شركات إلعادة التأمين وبتكاليف تناسب الشركة يخضع لعدة عوامل من أهمها شروط السوق ال ةإن قدر 

ملدى القوة املالية لشركات إعادة التأمين وفي حال عدم تمكن الشركة من املحافظة على عالقاتها  باإلضافةعادة ما تكون خارجة عن إرادة الشركة. 

د من قدرتها على مع شركات إعادة التأمين أو استبدالها بشركات إعادة تأمين بنفس الكفاءة، فسوف يزيد ذلك من نسبة تعرضها للمخاطر وسيح

لتغييرات زيادة حجم أعمالها. كما تنطوي املعامالت مع معيدي التأمين خارج اململكة على مخاطر إضافية تتعلق بالظروف السياسية، واالقتصادية، وا

سداد حصصها من املطالبات التنظيمية في قطاع التأمين في املناطق التي ينتمون إليها، وإذا ما أثرت هذه العوامل على قدرة هذه الشركات على 

 وبشكل جوهري على الوضع املالي للشركة ومركزها املالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبلية
ً
 .املستقبلية، مما سيؤثر سلبا

 املخاطر املتعلقة بتركز إعادة التأمين 2.1.13

نية، وقد يعرض الشركة ملخاطر تعثر الطرف األخر. وقد تقوم عدة شركات إعادة تأمين وذلك لتأمين محفظتها التأميتقوم الشركة بإعادة التأمين مع 

 
ً
ي تأمين داخل وخارج اململكة )ملزيد من املعلومات فضال راجع القسم الفرع إعادة شركات (26) ستة وعشرينعدد لدى بإعادة التأمين  الشركة حاليا

("املعلومات القانونية" من 10( "ملخص العقود الجوهرية" من القسم رقم )10.8إعادة التأمين" من القسم الفرعي رقم ) اتفاقيات( "10.8.3رقم )

وفترة التسعة  م2020وم، 2019م، و2018ديسمبر  31وقد شكلت أكبر ثالث شركات إعادة التأمين التي تعاملت معها الشركة كما في هذه النشرة(. 

األقساط املعاد تأمينها على التوالي. وفي حال إعسار أو  إجمالي%( 23.61) (،%19.78)، %(24.46)، %(54.31م )2021سبتمبر  30أشهر املنتهية في 

 وبشكل جوهري على الوضع املالي للشركة ومركزها املالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها  إفالس أو حصول أي ضائقة ألحد معيدي التأمين فسيؤثر ذلك
ً
سلبا

 .املستقبلية
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 التأمين عتماد على وسطاءاملخاطر املتعلقة باال  2.1.14

كة من تعتمد الشركة في مزاولة نشاطها وتوزيع منتجاتها وخدماتها عن طريق شبكة وسطاء التأمين في اململكة، وقد مثلت نسبة توزيع منتجات الشر 

أقساط التأمين املكتتبة كما  إجماليمن %( 50.32و)%(  25.58)و  %( 13.21)و %( 81.18)الشركة معهم نسبة قبل وسطاء التأمين الذين تتعامل 

 على التوالي.  م2021سبتمبر  30وكما في الفترة املنتهية في  م2020وم 2019م و2018ديسمبر  31في 

عدم إن عدم قدرة الشركة على تجديد العقود مع الوسطاء أو فرض البنك املركزي عقوبة االيقاف إلحدى شركات الوساطة املتعاقدة مع الشركة أو 

تكبد الشركة خسائر مما قد يؤثر ذلك بشكل سلبي وجوهري  إلىى توفير عقود مع وسطاء آخرين بشروط تناسب الشركة، فإنه قد يؤدي القدرة عل

 .على الوضع املالي للشركة ومركزها املالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبلية

 املخاطر املتعلقة بسوء تقدير املخاطر 2.1.15

ر تتعلق تعمل الشركة على دراسة املخاطر املحتملة قبل إصدار وثائق التأمين للطلبات املقدمة، حيث تتم عن طريق الخبير االكتواري وإعداد تقاري

دقيق و ل واضح بذلك والذي يقوم بدراسة أنماط تطور املخاطر والتوقعات املستقبلية بناًء على األداء التاريخي. إن عدم تقدير املخاطر املحتملة بشك

تكبد الشركة خسائر مما قد يؤثر ذلك بشكل سلبي وجوهري على الوضع املالي للشركة ومركزها املالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها  إلىقد يؤدي 

 .املستقبلية

 املخاطر املتعلقة بسياسات إدارة املخاطر 2.1.16

ذلك عن طريق عن طريق لجنة إدارة املخاطر، والرفع بالتوصيات حيال ذلك تتبع الشركة سياسات إدارة املخاطر ومتابعتها وتحديثها بشكل مستمر و 

درتين عن البنك ملجلس اإلدارة، بما يتماش ى مع الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحة إدارة املخاطر في شركات التأمين الصا

عدم تطبيق السياسات بالشكل الصحيح أو عدم تحديثها أو عدم قدرة اإلدارة على تحديد املركزي، والتي يتم تقييمها وتحديثها بشكل دوري. إن 

مخاطر متنوعة، منها على سبيل املثال عدم االلتزام بنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني  إلىاملخاطر وتقييمها في التوقيت املناسب سيعرض الشركة 

راءات الواردة في النظام بما في ذلك سحب ترخيص الشركة، مما يؤثر بشكل سلبي وجوهري على ولوائحه، والتي قد تعرض الشركة ملختلف اإلج

 .الوضع املالي للشركة ومركزها املالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبلية

 املخاطر املتعلقة باالستثمار 2.1.17

ر املرتبطة تعتمد النتائج التشغيلية للشركة بشكل جزئي على أداء محفظتها االستثمارية، وتخضع نتائج االستثمار لعدة مخاطر استثمارية منها املخاط

ضاع األو  إلىباألوضاع االقتصادية العامة ومستوى التذبذب في السوق وتقلب أسعار الفائدة في السوق ومخاطر السيولة واالئتمان، إضافة 

 .ريال سعودي( 251,527,559) فقد بلغت االستثمارات املتاحة للبيعم 2021سبتمبر  30السياسية. وكما في 

تصفية  إلىوقد تؤدي  للمحفظةضعف االداء االستثماري  إلىإن عدم قدرة الشركة على موازنة محفظتها االستثمارية ومالءمتها مع مطلوباتها، سيؤدي 

سعار غير مناسبة، وتتطلب إدارة هذه االستثمارات نظام إداري فعال ومتابعة وقدرة عالية على اختيار جودة االستثمارات استثماراتها في أوقات وبأ

تكبد الشركة خسائر قد تؤثر بشكل سلبي وجوهري على  إلى فإن ذلك سيؤدي عائدات الشركة الناتجة عن االستثمارات انخفاضوتنوعها. وفي حال 

 .ومركزها املالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبليةالوضع املالي للشركة 

 املخاطر املتعلقة بعدم استخراج أو عدم تجديد التراخيص والتصاريح والشهادات 2.1.18

تراخيص يتعين على الشركة الحصول على التصاريح والتراخيص واملوافقات النظامية املختلفة فيما يتعلق بأنشطتها واملحافظة عليها. وتشمل هذه ال

لتي وتراخيص املنتجات اوترخيص وزارة االستثمار، على سبيل املثال ال الحصر: ترخيص البنك املركزي، وترخيص مجلس الضمان الصحي التعاوني، 

تحصل عليها الشركة من البنك املركزي ورخص البلدية وشهادات تسجيل الشركة الصادرة من وزارة التجارة وشهادات عضوية الغرفة التجارية 

 
ً
اجع  ر وشهادة تسجيل العالمة التجارية وشهادات السعودة وشهادات الزكاة وشهادة التسجيل في ضريبة القيمة املضافة. )ملزيد من املعلومات فضال

 .النشرة( هذه( "املعلومات القانونية" من 10" من القسم ) الحكومية والشهادات والتراخيص املوافقات" (10.7.1) القسم الفرعي

و انتهاء إن عدم تمكن الشركة من تجديد رخصها وتصاريحها وشهاداتها الحالية أو الحصول على أي من التراخيص الالزمة ألعمالها أو إذا تم تعليق أ

من تراخيصها أو إذا تم تجديد أي من تلك التراخيص بشروط غير مناسبة للشركة، أو في حالة عدم قدرة الشركة الحصول على الرخص  أي

طلب منها في املستقبل، فإن ذلك قد يعرض الشركة للتوقف وعدم القدرة على القيام بأعمالها كإ
ُ
غالق والتصاريح والشهادات اإلضافية التي قد ت

تجميد جميع الخدمات التي تقدمها الجهات الرقابية لهم )كتجديد التراخيص والشهادات واستخراج التأشيرات ورخص اإلقامة ونقل  للشركة أو

 الكفاالت...الخ( مما سينتج عنه تعطل عمليات الشركة وتكبدها تكاليف إضافية وعقوبات مالية حسب األنظمة ذات العالقة، وبالتالي سيؤثر 
ً
سلبا

 .الشركة ونتائج عملياتها ومركزها املالي وتوقعاتها املستقبلية على أعمال
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 املخاطر املتعلقة باالعتماد على املوظفين الرئيسيين واإلدارة التنفيذية 2.1.19

استقطاب وتوظيف  إلىتعتمد الشركة وخططها املستقبلية للنجاح على خبرات وكفاءات إدارتها التنفيذية واملوظفين الرئيسيين، وتهدف الشركة 

ان األشخاص املؤهلين لضمان كفاءة وجودة األعمال من خالل اإلدارة الفعالة والتشغيل السليم. وليس هناك ما يؤكد بأن الشركة ستتمكن من ضم

مؤهالت وخبرات زيادة رواتب موظفيها لكي تضمن بقاءهم أو الستقطاب كوادر جديدة ذات  إلىاستمرارية خدمات موظفيها، كذلك ستحتاج الشركة 

 من كبار التنفيذيين أو املوظفين املؤهلين ولم تتمكن من توظيف بدائل بنفس مستوى الخبرة واملؤهال 
ً
ت وبتكلفة مناسبة. وعليه إذا خسرت الشركة أيا

 على أعمال الشركة ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبلية
ً
 جوهريا

ً
 سلبيا

ً
 .مناسبة للشركة فسيكون لذلك تأثيرا

مشعل إبراهيم م( أعلنت الشركة في صفحتها في موقع )تداول( عن قرار مجلس اإلدارة بتعيين السيد/ 13/04/2021ه )املوافق 01/09/1442تاريخ وب

 عن الرئيس التنفيذي رئيس تنفيذي وذلك بعد الحصول على عدم ممانعة البنك املركزي السعودي على التعيين. وقد تم تعيينه  صالح الشايع
ً
بدال

 م(.21/03/2021ه )املوافق 08/08/1442والذي قدم استقالته بتاريخ  البورنو عبدالرزاقالسيد/ منير هاشم السابق 

 املخاطر املتعلقة بإلغاء أو عدم تجديد وثائق التأمين 2.1.20

 لوجود الشركة في سوق تأميني تنافس ي، وحيث أن وثائق التأمين تكون قصيرة املدة في طبيعتها، فقد ال تتم
ً
كن الشركة من االستمرار في تجديد نظرا

فإن مستوى  وثائق التأمين الصادرة أو الوثائق التي ستصدرها في املستقبل على النحو املتوقع. وفي حال عدم تجديد أو إلغاء حملة الوثائق لوثائقهم

الشركة خسائر قد تؤثر بشكل سلبي جوهري  دتكب إلىاألقساط املكتتبة للشركة في السنوات القادمة مما قد يؤثر على استمرارية الشركة أو يؤدي 

  .على نتائج الشركة املالية وتوقعاتها املستقبلية

 املخاطر املتعلقة بترجمة وثائق التأمين 2.1.21

 أن ترجمة بعض بنود وثائق التأم
ّ

 لوجود بعض وثائق التأمين للشركة مكتوبة باللغة العربية وهي مترجمة من اللغة اإلنجليزية. إال
ً
التي تقدمها ين نظرا

حدوث نزاع بين األطراف حول تفسير املقصود من  إلىالشركة ليست دقيقة من حيث توضيح بعض املصطلحات الواردة في الوثيقة، مما قد يؤدي 

 وأن املحاكم في اململكة العربية السعودية تعتمد على النص باللغة العربية في حال نشأ أّي خالف بين الشركة وأحد 
ً
قد  عمالئها، مماالوثيقة خاصة

التأثير بشكل سلبي على  إلىيعرض الشركة للدخول في نزاعات مع العمالء وقد يترتب عليها تكاليف أو خسائر تتكبدها الشركة األمر الذي سيؤدي 

 .نتائج الشركة املالية وتوقعاتها املستقبلية

2.1.22  
 
 املخاطر املتعلقة بتوفر التمويل مستقبال

على قروض وتسهيالت بنكية لتمويل خطط التوسع في املستقبل، ومن الجدير بالذكر، أن الحصول على التمويل الحصول  إلىقد تحتاج الشركة 

ن بشأن يعتمد على رأس مال الشركة ومركزها املالي وتدفقاتها النقدية والضمانات املقدمة وسجلها االئتماني. وال تعطي الشركة أي تأكيد أو ضما

ذا استدعت الحاجة، لذلك فإن عدم قدرة الشركة على الحصول على التمويل الذي تحتاجه من جهات ممولة، أو حصولها على التمويل املناسب إ

 .تمويل بشروط تفضيلية مقبولة تتناسب مع الشركة، سيكون له أثر سلبي على أداء الشركة وعملياتها التشغيلية وخططها املستقبلية

 خرى التأمينية الزائفة واألنشطة االحتيالية األ ات واملطالبات االستخداماملخاطر املتعلقة ب 2.1.23

. ويشمل ذلك العمالء الذين يقدمون إفادات أخرى إن الشركة معرضة للغش واالحتيال من مصادر مختلفة، مثل مورديها ووسطائها وعمالئها وأطراف 

ية، وحاملي وثائق التأمين الذين يقدمون مطالبات غير صحيحة أو يخفقون في الكشف بشكل كامل عن املخاطر املغطاة قبل شراء التغطية التأمين

أن األساليب الفنية املطبقة ملمارسة الغش واالحتيال تتطور باستمرار، مما يجعل من  إلىاحتيالية أو يبالغون في تلك املطالبات. وتجدر اإلشارة 

 .الصعب اكتشاف حاالت الغش واالحتيال

تأثير سلبي وجوهري على  إلىبدوره سيؤدي والذي االحتيال في أي جانب من جوانب أعمال الشركة  وال تضمن الشركة حدوث أّي من حاالت الغش أو

 .أداء الشركة وعملياتها التشغيلية وخططها املستقبلية
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 املخاطر املتعلقة بزيادة مطلوبات الشركة 2.1.24

 على الوضع املالي العام للشركة وم
ً
من إجمالي املطلوبات  إجماليالءتها املالية، حيث بلغت نسبة من املمكن أن تشكل زيادة مطلوبات الشركة خطرا

( كما %84.67)م، 2020 ديسمبر 31كما في ( %76.11)م، 2019ديسمبر  31كما في ( %79.54)م، و 2018ديسمبر  31كما في ( %73.79)املوجودات 

كما في مره(  0.80و)م، 2019ديسمبر  31كما في مره( 1.25، و)م2018ديسمبر  31مره( كما في  1.10)السيولة  معدلوكما بلغ م. 2021سبتمبر  30في 

 31كما في مره(  0.30، و)م2018ديسمبر  31مره( كما في  0.43. بينما بلغ معدل النقد )م2021سبتمبر  30كما في مره(  0.53، و)م2020ديسمبر  31

 إلىوعليه فإن زيادة مطلوبات الشركة ستؤدي ). م2021سبتمبر  30كما في مره(  0.16، و)م2020ديسمبر  31كما في مره(  0.38و)م، 2019ديسمبر 

تأثير  التأثير بشكل سلبي على مركزها املالي وزيادة تكاليف التمويل، وفي حال حدوث ذلك، سيصعب على الشركة الوفاء بالتزاماتها، وسيكون لذلك

 راجع القسم الفرعي سلبي على أعمال الشركة ووضعها املالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها امل
ً
"قائمة املركز  (6.9)ستقبلية. )وملزيد من املعلومات فضال

 (.( "املعلومات املالية ومناقشة وتحليل اإلدارة" من هذه النشرة6املالي" من القسم )

 املخاطر املتعلقة بمتطلبات التوطين 2.1.25

 صادر 
ً
 نظاميا

ً
 يعتبر االلتزام بمتطلبات التوطين متطلبا

ً
من قبل وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية باململكة، بحيث تلتزم بموجبه جميع  ا

نسبة. الشركات العاملة في اململكة، بما في ذلك الشركة، بتوظيف نسبة معينة من املوظفين السعوديين بين مجموع موظفيها واملحافظة على تلك ال

 لبرنامج نطاقات الصادر من وزارة املو 
ً
.%( 71.25)ارد البشرية والتنمية االجتماعية، بلغت نسبة التوطين كما في تاريخ هذه النشرة حوالي ووفقا

، إال أنه في حال عدم استمرارها في الحفاظ على هذه النسب أو في حال قررت وزارة املوارد البشرية والتنمية  "البالتيني"وُمصنفة ضمن النطاق 

شدة في املستقبل، ولم تتمكن الشركة من االلتزام بمتطلبات وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية، فإن االجتماعية فرض سياسات توطين أكثر 

فرض عقوبات على الشركة تفرضها الجهات الحكومية، كتعليق طلبات تأشيرات العمل ونقل الكفالة للعاملين غير السعوديين،  إلىذلك سيؤدي 

 راجع القسم الفرعي والتي سيكون لها تأثير سلبي جوه
ً

ري على أعمال الشركة ومركزها املالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها. )وملزيد من املعلومات، فضال

 .( "خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها" من هذه النشرة(3"املوظفون والسعودة" من القسم ) (3.16)

 املخاطر املتعلقة بوقوع الكوارث الطبيعية 2.1.26

تكبد الشركة تكاليف كبيرة  إلى، خرى الكوارث الطبيعية يصيب مرافق الشركة مثل الفيضانات والزالزل واألحداث الطبيعية األ قد يؤدي أي ضرر من 

. وفي حالة حدوث كوارث طبيعية وإضرارها بمرافق الشركة، فسيكون لذلك أثر سلبي عملياتهاوطائلة. كما يؤثر بشدة على قدرة الشركة على ممارسة 

 .عمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها املالي وتوقعاتها املستقبليةوجوهري على أ

 املخاطر املتعلقة بالتقاض ي 2.1.27

ء التأميني. قد تتعرض الشركة في سياق ممارسة أعمالها لقضايا ودعاوى تتعلق بعملياتها العامة وعملياتها التأمينية ونزاعات ومطالبات تتعلق بالغطا

رفع قضايا لدى الجهات  إلىتتعامل معها أو بينها وبين بعض حاملي الوثائق، مما قد يؤدي  أخرى تضمن الشركة عدم وقوع نزاع بينها وبين أطراف ال و 

القضائية املختصة سواء من الشركة أو ضد الشركة. ونتيجة لذلك، قد تكون الشركة عرضة ملطالبات قضائية من هيئات وإدارات حكومية 

يمكن للشركة توقع نتائج تلك املطالبات في حال  الت بما فيها سياق الضوابط الجديدة على قطاع التأمين في اململكة. وبطبيعة الحال، وتحقيقا

ن تستطيع أ اليكون لتلك املطالبات تأثير جوهري على أعمالها ووضعها املالي ونتائج عملياتها. كما أن الشركة  التضمن الشركة أن  الحدوثها، كما 

حكام التي أل القضائية التي يمكن أن تقيمها أو تقام ضدها أو النتائج النهائية لتلك الدعاوى أو ا اإلجراءاتتتوقع بشكل دقيق حجم تكلفة الدعاوى أو 

 على الشركة. اهذه القضايا سوف تؤثر سلبً  تصدر فيها وما تتضمنه من تعويضات وجزاءات، وبالتالي فإن أي نتائج سلبية ملثل

دعوى رفعتها الشركة بمطالبات يبلغ مجموعها أربعة عشر  199)) إلى، وتنقسم هذه القضايا مطالبة )312) عدد يوجد النشرة هذه عدادإ بتاريخ وكما

دعوى مرفوعة على الشركة من عمالئها بمجموع  113)( ريال سعودي، و)14,279,446مليون ومائتين وتسعة وسبعين ألف وأربعمائة وستة وأربعين )

 ( ريال سعودي.12,115,526مطالبات اثنا عشر مليون ومائة وخمسة عشر ألف وخمسمائة وستة وعشرين )

"املعلومات القانونية"  (10من القسم رقم )"  املنازعات والدعاوى القضائية( "10.10القسم والقسم الفرعي )وبخالف ما تم اإلفصاح عنه في هذا 

ا في دعوى قضائية أو مطالبة أو تحكيم أو إجراءات إدارية، مجتمعة أو منفردة، خارج إطار عملها املعتادة أو من شأنها أن  فإن الشركة
ً
ليست طرف

 على أعمالها أو وضعها املالي. 
ً
 جوهريا

ً
 تؤثر تأثيرا
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 املحتملة واملطالبات اإلضافيةاملخاطر املتعلقة باستحقاقات الزكاة الشرعية  2.1.28

م. وباستثناء املذكور أدناه، فقد سددت الشركة الزكاة 2020ديسمبر  31قامت الشركة بتقديم إقراراتها الزكوية والضريبية منذ تأسيسها وحتى 

بة والجمارك الربوط الزكوية عن م. وأصدرت هيئة الزكاة والضري2020املستحقة، وحصلت على شهادات الزكاة املقيدة عن تلك السنوات وحتى عام 

 م، وهي موضحة كما يلي:2018م وحتى 2014األعوام من 

( مليون ريال 7.1م نتج عنه مطالبة بمبلغ إضافي بقيمة )2014م استلمت الشركة ربط الزكاة وضريبة الدخل لعام 2020خالل شهر يوليو من عام 

ة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على بعض األرصدة املتعلقة باملطالبات القائمة، سعودي، تعود الفروق الزكوية بشكل رئيس ي إلى عدم موافق

دمت الشركة املطالبات املتكبدة التي لم يتم اإلبالغ عنها، أرصدة معيدي تأمين دائنة، واملبالغ املستحقة إلى أطراف ذات عالقة من وعاء الزكاة. ق

 بمبلغ )طلب استئناف لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك 
ً
 محدثا

ً
( مليون ريال سعودي، كما قدمت الشركة طلب استئناف ضد 3.3واستلمت ربطا

 الربط املحدث إلى لجنة الفصل في املخالفات واملنازعات الضريبية وال يزال الطلب تحت الدراسة كما في تاريخ هذه النشرة.

 ربط الزكاة وضريبة الدخل عن2020خالل عام 
ً
م نتج عنه مطالبة بمبلغ إضافي بقيمة 2018م وحتى 2015األعوام من  م استلمت الشركة أيضا

ل رئيس ي إلى عدم موافقة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على بعض األرصدة املتعلقة ك( مليون ريال سعودي، تعود الفروق الزكوية بش10.25)

( مليون ريال سعودي لالعتراض ودفعت ذلك املبلغ لهيئة 1.9قدره )بالودائع ألجل واالستثمارات من وعاء الزكاة. أثبتت الشركة مخصص إضافي 

وال يزال الزكاة والضريبة والجمارك. وبالتوازي، قدمت الشركة طلب استئناف لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك ضد الربط الزكوي املشار إله أعاله 

 الطلب تحت الدراسة كما في تاريخ هذه النشرة.

م مع التزام زكاة إضافي 2018م وحتى 2015م استلمت الشركة تقييمات معدلة للسنوات من 2021سبتمبر  30أشهر املنتهية في خالل فترة التسعة 

( مليون ريال سعودي، قدمت الشركة طلب استئناف ضد التقييم املعدل إلى لجنة الفصل في املخالفات واملنازعات الضريبية واليزال 8.36قدره )

م لم يتم تكوين مخصص إضافي ملطالبات الزكاة 2021سبتمبر  30كما في تاريخ هذه النشرة. والجدير بالذكر بأنه كما في الطلب تحت الدراسة 

 اإلضافية املشار إليها أعاله، ولم يتم تكوين مخصص لضريبة الدخل بسبب صافي الخسارة املعدلة.

إقراراتها الزكوية إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وحصلت على شهادات م فقد قامت الشركة بتقديم 2020م و2019يتعلق باألعوام  فيماأما 

 الزكاة عن هذه األعوام ولم تستلم أي ربط زكوي عن هذه األعوام من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حتى تاريخ هذه النشرة.

 الشركة األهلية للسنوات ما قبل االندماج –الزكاة وضريبة الدخل 

مليون ريال سعودي. تقدمت الشركة  2.1بقيمة  م2012وم 2011م، استلمت الشركة األهلية ربط الزكاة وضريبة الدخل لسنتي 2018في سنة 

تزال النتيجة معلقة كما في تاريخ هذه النشرة.  الضريبية والاألهلية باستئناف ضد ربط هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إلى األمانة العامة للجان 

مليون ريال  9.5م بمبلغ 2018م إلى 2015م، استلمت الشركة األهلية ربوط الزكاة وضريبة الدخل للسنوات من 2020ى ذلك، خالل سنة عالوة عل

ب الربوط سعودي. تقدمت الشركة األهلية باستئناف أمام اللجنة العليا والتزال النتيجة معلقة كما في تاريخ هذه النشرة. تعود الفروق الزكوية حس

م بشكل رئيس ي إلى عدم سماح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ألرصدة معينة متعلقة 2018إلى  م2015و م2011وم 2010لية للسنوات األو 

يبة والجمارك باالستثمارات والودائع النظامية والخسائر املتراكمة املعدلة من وعاء الزكاة، قدمت الشركة األهلية طلب تسوية إلى هيئة الزكاة والضر 

م كاٍف. حصلت الشركة األهلية 2021سبتمبر  30مليون ريال سعودي، وترى أن مستوى املخصصات للزكاة كما في  7.8ميع الربوط املعلقة بمبلغ لج

م 2019م، كما أن ربط الزكاة وضريبة الدخل لعام 2019على شهادات الزكاة وضريبة الدخل من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للسنوات حتى سنة 

 يد املراجعة كما في تاريخ هذه النشرة من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.ق

اتها ال تستطيع الشركة التنبؤ ما إذا كانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ستقبل طلبات االستئناف ضد املطالبات اإلضافية، أو ستقبل تقدير 

هذا الخطر، والتي لم تقم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حتى تاريخ هذه النشرة بإصدار الربوط الزكوية عن السنوات املالية املذكورة املشار إليها في 

 عن هذه األعوام، وفي حال قامت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بمطالبة الش
ً
ركة بدفع الزكوية لها، أو ستطالبها بدفع أي فروقات زكوية مستقبال

، فإن ذلك
ً
 وبشكل جوهري على أرباح الشركة ونتائج عملياتها  أي فروقات زكوية مستقبال

ً
سيعرض الشركة لدفع مبالغ إضافية، وبالتالي سيؤثر سلبا

 ومركزها املالي وتوقعاتها املستقبلية.
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 املخاطر املتعلقة بتركز أقساط التأمين املكتتبة  2.1.29

 ، وتتركزوالحفظ ة( الحماي4 املمتلكات والحوادث( 3( املركبات 2 ي( الصح1قطاعات رئيسية وهي:  أربعتتكون أقساط التأمين املكتتبة للشركة من 

%( 55.69و)( %36.69ما نسبته ) القطاع الصحي حيث شكلي الصحي واملركبات قطاعالإيرادات الشركة من هذه القطاعات في األقساط الناتجة من 

أقساط التأمين املكتتبة  إجماليمن ( %40.15( و)%17.81و) (%31.85( و)%47.69)فيما شكل قطاع املركبات مانسبته ( %44.82( و)%70.24و)

ز م 2021سبتمبر  30وفترة التسعة أشهر املنتهية في  م2020وم 2019م و2018ديسمبر  31للشركة كما في 
ّ
أقساط التأمين  إجماليعلى التوالي. إن ترك

أمين التاشر في حال انخفض الطلب أو زاد العرض على منتجات يجعل الشركة عرضه للتأثر بشكل كبير ومب التأمين الصحياملكتتبة على قطاع 

 انخفاضتجديد الوثائق التأمينية الحالية و/أو عدم امكانيتها على اكتتاب وثائق تأمين جديدة. وبالتالي فإنه في حال  و/أو لم تستطع الشركة الصحي

بشكل خاص، فإن ذلك سوف يؤثر بشكل سلبي على األقساط  الصحي قطاعالقطاعات التأمينية للشركة بشكل عام ومن الاألقساط املكتتبة من 

 راجع القسم 
ً
أقساط التأمين  إجمالي( "6.8.14.1الفرعي )املكتتبة للشركة وبالتالي على نتائج العمليات التشغيلية واملالية. )وملزيد من املعلومات فضال

 (.( "املعلومات املالية ومناقشة وتحليل اإلدارة" من هذه النشرة6)( " قائمة الدخل" من القسم 6.8املكتتبة" من القسم الفرعي )

 املخاطر املتعلقة بحماية العالمات التجارية وحقوق امللكية 2.1.30

مركزها تعتمد قدرة الشركة في تسويق خدماتها ومنتجاتها وتطوير أعمالها على استخدام اسمها وشعارها وعالمتها التجارية، والتي تدعم أعمالها و 

 راجع القسم التنا
ً
 في السوق بين العمالء. وقد قامت الشركة بتسجيل عالمتها التجارية لدى الجهات املختصة )فضال

ً
 واضحا

ً
فس ي وتمنحها تميزا

تخدام ( "املعلومات القانونية" من هذه النشرة(. إن أي إخالل بحقوق امللكية أو اس10" من القسم )وحقوق امللكية التجارية ( "العالمات10.9)الفرعي 

التأثير على سمعة الشركة، وقد تضطر الشركة للدخول في إجراءات قضائية مكلفة وأن تركز جهود  إلىغير مشروع للعالمة التجارية للشركة سيؤدي 

جارية بشكل فعال لهذه اإلجراءات وذلك من أجل حماية عالمتها التجارية. وفي حال ما إذا فشلت الشركة في حماية عالمتها الت اإلداريينبعض موظفيها 

 على أعمال الشركة ونتائج عم
ً
 على قيمتها، مما ينعكس سلبا

ً
لياتها عند تجديد شهادة التسجيل أو تتبع العالمات املشابهة، فإن ذلك سيؤثر سلبا

 .ومركزها املالي وتوقعاتها املستقبلية

 املخاطر املتعلقة باالعتماد على املوظفين غير السعوديين 2.1.31

املوظفين في الشركة، مما قد يؤثر على نتائج أعمال  إجمالي%( من 28.75النشرة حوالي )ن غير السعوديين كما في تاريخ هذه تشكل نسبة املوظفي

نفس املهارات الشركة ووضعها املالي ونتائجها التشغيلية بشكل سلبي إذا لم تتمكن من املحافظة على كوادرها من غير السعوديين أو إيجاد بدالء عنهم ب

  .والتنمية االجتماعية نتج عنها زيادة في نسبة سعودة القطاعوالخبرات املطلوبة أو حدث تغير في سياسات ولوائح وزارة املوارد البشرية 

رئيس القسم ، مدير قسم تقنية املعلوماتوالجدير بالذكر أن الشركة لديها أربع مناصب رئيسية يشغلها كوادر غير سعوديين وتشمل هذه املناصب )

 (.مين العاممدير قسم اكتتاب التأ، األعمال مسؤول إدارة املشاريع وتطوير، االكتواري 

 من القرارات األ  
ً
تنفيذ إصالحات شاملة في سوق العمل في اململكة العربية السعودية، والتي  إلىالتي تهدف  خرى كما اتخذت الحكومة باململكة عددا

 من 
ً
ص اإلقامة م وعلى إصدار رخ2018يناير 1تضمنت فرض رسوم إضافية على كل موظف غير سعودي يعمل لدى املؤسسات السعودية اعتبارا

)ملزيد من  م مع العلم أن الرسوم تزيد بشكل تدريجي2017يوليو 1وتجديدها لألسر غير السعودية، والتي دخلت الرسوم حيز التنفيذ ابتداًء من 

 راج
ً
( 2من القسم ) "( "املخاطر املتعلقة بالرسوم الحكومية املطبقة على توظيف املوظفين غير السعوديين2.2.13ع الخطر رقم )املعلومات فضال

الرسوم  ارتفاع إلى، وحيث أن الشركة تعتمد على نسبة مرتفعة من املوظفين غير السعوديين مما سيؤدي "عوامل املخاطرة" من هذه النشرة(

زيادة في تكاليف الشركة بشكل عام،  إلىالحكومية التي تتحملها الشركة مقابل كل موظف غير سعودي من رخص عمل وإقامات، األمر الذي يؤدي 

 على أعمالها وأدائها املالي ونتائج عملياتها
ً
 .وبالتالي يؤثر سلبا

  



 

20 

 "19 –املخاطر املتعلقة بتفش ي جائحة فيروس كورونا "كوفيد  2.1.32

 "كوفيد 2020مع مطلع العام 
ً
االنتشار في معظم دول العالم "(، حيث بدأ ب19 –م انتشر مرض فيروس ي ُمعدي يعرف باسم )فيروس كورونا واختصارا

اتخاذ اإلجراءات  إلىم بأنه جائحة، ودعت 2020مارس  11ومن ضمنها اململكة العربية السعودية، وعلى أثر ذلك صنفته منظمة الصحة العاملية بتاريخ 

اتخاذ قرارات صارمة بهذا الشأن نتج  إلىدية الوقائية الالزمة ملواجهة هذا الفيروس وللحد من انتشاره. وعليه سارعت حكومة اململكة العربية السعو 

عنها على سبيل املثال ال الحصر؛ فرض حظر التجول الجزئي أو الكلي في بعض مدن ومحافظات اململكة وإقفال للمطارات واملجمعات التجارية 

لبعض القطاعات وإلزام بعضها بالعمل عن  وجميع األنشطة داخلها باستثناء محال بيع املواد الغذائية والصيدليات، وتقليص عدد ساعات العمل

 .بعد. تأثرت املجموعة كغيرها من الشركات العاملة في اململكة العربية السعودية بالقرارات االحترازية

 ملعالجة كيفية إدارة آثار تفش ي املرض وتقييم االضرابات واملخاطر األ  
ً
ن ودعم لعملياتها، وتشمل حماية املوظفي خرى وقد وضعت الشركة خططا

ملكة قد خدمات العمالء، ويظهر التأثير الرئيس ي في الجائحة بالنسبة لقطاع التأمين في قطاع التأمين الطبي وتأمين املركبات وحيث أن حكومة امل

واتي، وقد شهدت قد ساعد في تقليل أي تأثير غير م هالتزمت بتكاليف العالج الطبي لكل املواطنين السعوديين والوافدين الناجم عن الجائحة فإن

، وفيما يتعلق بقطاع التأمين على املركبات فإنه ووفق تعميم البنك املركزي لجميع شركات التأمين رقم )انخفاضاملطالبات الطبية 
ً
( بتاريخ 189ا

ائحة جرين. وحيث أن الم( القاض ي بتمديد فترة صالحية جميع بواليص التأمين على املركبات الحالية ملدة شه08/05/2020ه )املوافق 15/09/1441

 على الوضع املالي للشركة ومركزها املالي ونتائج عملياتها و 
ً
توقعاتها التزال مستمرة فإن الشركة التضمن حدوث أي خسائر مستقبلية قد تؤثر سلبا

 .املستقبلية

  املخاطر املرتبطة بسمعة الشركة 2.1.33

 بالغ األهمية الستقطاب عمالء جدد واالبقاء عليهم واقامة عالقة قوية مع األطراف النظيرة، ويمكن أن تتضرر سمع
ً
ة الشركة تعد سمعة الشركة أمرا

امية ضد الشركة في املستقبل نتيجة عدة عوامل تشمل على سبيل املثال ال الحصر: تراجع نتائجها املالية أو تعديلها أو االجراءات القانونية أو النظ

 على  إلىأو سلوك أحد موظفيها الذي قد يتسبب في اخالل الشركة باملتطلبات النظامية املعمول بها، وسيؤدي تضرر سمعة الشركة 
ً
التأثير سلبا

 .أعمالها ووضعها املالي ونتائج عملياتها وربحية سهمها وتوقعاتها املستقبلية

 

 والقطاع بالسوق  املتعلقة املخاطر  2.2

  للمملكة االقتصادي باألداء املتعلقة املخاطر  2.2.1

 ال املثال سبيل على وتشمل، عام بشكل اململكة في االقتصادية باألوضاع تتعلق التي العوامل من عدد على للشركة املتوقع املستقبلي األداء يعتمد

 النفط على أساس ي بشكل والجزئي الكلي اململكة اقتصاد ويعتمد. ذلك ونحو الفرد دخل ومتوسط املحلي الناتج ونمو التضخم عوامل الحصر،

 النفط أسعار في تحدث مواتية غير تقلبات أي فإن وعليه ،جمالياإل  املحلي الناتج من كبيرة حصة على تسيطر تزال ال والتي النفطية والصناعات

  التأثير شأنه من والذي الحكومي، اإلنفاق معدالت وعلى عام بشكل اململكة اقتصاد ونمو خطط على والجوهري  املباشر أثرها لها سيكون 
ً
 على سلبا

  املالي، الشركة أداء
ً
 .الحكومي اإلنفاق بمعدالت وتأثرها اململكة اقتصاد منظومة ضمن لعملها نظرا

 البنية في والخاص الحكومي القطاعين واستثمارات السكاني النمو استمرار فيها بما أخرى  عوامل عدة على اململكة اقتصاد نمو استمرار يعتمد كما

 الشركة أعمال على وجوهري  سلبي بشكل سيؤثر وبالتالي االقتصاد على كبير تأثير له سيكون  العوامل هذه من أي في سلبي تغيير أي فإن لذا التحتية،

 .املستقبلية وتوقعاتها املالية ونتائجها
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 األوسط الشرق  منطقة في واالقتصادي السياس ي االستقرار  بعدم املتعلقة املخاطر  2.2.2

 على بدورها تؤثر التي العاملية االقتصادية للظروف باإلضافة اململكة في السائدة والسياسية االقتصادية الظروف على للشركة املالي األداء يعتمد

 يؤثر قد مما النفط، أسعار في تقلبات تحدث وقد. للمملكة املحلي الناتج إجمالي من األكبر النصيب يحتل النفط قطاع يزال وال. اململكة اقتصاد

 اململكة تواجه كما. األخيرة األعوام خالل تباطؤ شهد اململكة في االقتصادي النمو معدل أن بالذكر والجدير. اململكة اقتصاد على سلبي بشكل

 عليه سيترتب األمر الذي اململكة، اقتصاد على سلبي تأثير العوامل هذه لجميع يكون  وقد. السكاني النمو معدالت في النسبي رتفاعباال  تتعلق تحديات

 .املستقبلية وتوقعاتها املالي ووضعها عملياتها ونتائج الشركة أعمال على وجوهري  سلبي تأثير

 تؤثر لن أخرى  دول  في أو الدول، تلك في والسياسية االقتصادية الظروف أو الدول، هذه مع العالقات في السلبية التطورات أن يضمن ما هناك وليس

 وجوهري  سلبي بشكل العوامل تلك تؤثر وقد عام، بوجه اململكة في املال أسواق على أو فيها املباشر األجنبي االستثمار أو اململكة اقتصاد على سلبا

 .املستقبلية وتوقعاتها املالي ووضعها عملياتها ونتائج الشركة أعمال على

 في بما األوسط، الشرق  في أخرى  دول  أية أو/  و اململكة في القانونية أو االقتصادية أو السياسية البيئة في متوقعة غير كبرى  تغييرات أي شأن من

 التكنولوجية والتحوالت البطالة معدالت ارتفاعو  واألعسار االقتصادي والركود األسواق في العادية التقلبات الحصر، ال املثال سبيل على ذلك،

 .املستقبلية وتوقعاتها املالي ووضعها عملياتها ونتائج الشركة أعمال على وجوهري  سلبي تؤثر أن التطورات، من وغيرها

 واللوائح باألنظمة املتعلقة املخاطر  2.2.3

 قطاع على والرقابة اإلشراف مهام إليها املوكل الجهة هي أنه حيث املركزي  البنك إلشراف املختلفة ونشاطاتها أعمالها وتسيير إدارتها في الشركة تخضع

 ،(م31/07/2003 املوافق) ه02/06/1424 وتاريخ( 32/م) رقم امللكي باملرسوم التعاوني التأمين شركات مراقبة نظام صدر حيث اململكة، في التأمين

(. م20/04/2004 املوافق) ه01/03/1425 بتاريخ( 596/1) رقم املالية وزير من بقرار التعاوني التأمين شركات ملراقبة التنفيذية الالئحة إصدار وتم

 على الشركة قدرة من يحد قد ذلك فإن والتغيير، التطوير ومستمرة والناشئة الحديثة األسواق من يعتبر اململكة في التأمين سوق  أن وحيث

 تأكيد أي تقديم للشركة يمكن ال لذا. النظامية واللوائح باألنظمة للتقيد كبيرة سنوية نفقات تحمل على ذلك يجبرها وقد السوق، لفرص االستجابة

  يشهد لن اململكة في التأمين لقطاع التنظيمي اإلطار أو األنظمة بأن
ً
 ووضعها الشركة أعمال على وجوهري  سلبي بشكل تؤثر قد التي التغيرات من مزيدا

 الغرامة منها نظامية لعقوبات تخضع سوف نهافإ بها، املعمول  والتعليمات واللوائح باألنظمة الشركة تلتزم لم إذا وكذلك،. عملياتها نتائج أو املالي

 وتوقعاتها املالي ومركزها الشركة أعمال على وجوهري  سلبي بشكل سيؤثر الذي األمر التأمين، نشاط بمزاولة الخاص الترخيص وسحب العمل وتعليق

 .املستقبلية

  الشركة وتخضع
ً
 وتاريخ( 79/م) رقم امللكي باملرسوم واملعدل ،(م11/11/2015 املوافق) هـ28/01/1437 بتاريخ الصادر الشركات نظام ألحكام أيضا

 املوافق) هـ16/1/1438 وتاريخ( 2016-127-8) رقم القرار بموجب الهيئة مجلس أصدر كما(. م11/04/2018 املوافق) ه25/07/1439

  الصادرة التنظيمية واإلجراءات الضوابط( م17/10/2016
ً
 الهيئة مجلس بقرار واملعدلة املدرجة املساهمة بشركات الخاصة الشركات لنظام تنفيذا

( 2017-16-8) رقم القرار بموجب الهيئة مجلس أصدر ذلك، إلى باإلضافةو (. م20/05/2019 املوافق) ه15/09/1440 وتاريخ (2019-57-3) رقم

 ه15/09/1440 وتاريخ (2019-57-3) رقم الهيئة مجلس بقرار واملعدلة الشركات حوكمة الئحة( م13/2/2017 املوافق) هـ16/5/1438 وتاريخ

 والتي الشركات وحوكمة بالتنظيم املتعلقة الجديدة املتطلبات بعض الشركات حوكمة والئحة الشركات نظام ويفرض(. م20/05/2019 املوافق)

 الشركات، جميع على إلزامية تعتبر والتي وقواعده أحكامه مخالفة على صرامة أشد عقوبات الشركات نظام فرض كما. بها االلتزام الشركة على يجب

 أو السجن أو مالية غرامات من العقوبات هذه مثل إلى التنفيذية إدارتها أو إدارتها مجلس أعضاء أو الشركة تتعرض أن املمكن من فإنه وبالتالي

 أو كاذبة بيانات سجل مصف أو حسابات مراجع أو إدارة مجلس عضو أو مسؤول أو مدير كل أن على الشركات نظام نص املثال سبيل على) كالهما

. والقواعد األحكام بتلك التزامها عدم حال في( سعودي ريال ماليين خمسة على تزيد ال وبغرامة سنوات 5 عن تزيد ال مدة بالسجن يعاقب فإنه مضللة

 الصادرة الشركات حوكمة الئحة في اإللزامية املواد وبجميع الشركات نظام مواد بجميع ملتزمة النشرة هذه تاريخ في كما الشركة بأن اإلشارة وتجدر

، الشركات حوكمة الئحة في اإللزامية املواد وجميع الشركات نظام مواد بجميع بااللتزام إخفاقها حال في ولكن الهيئة، عن
ً
 أصبحت حال في أو مستقبال

 وغرامات لعقوبات سيعرضها ذلك فإن بها، وااللتزام بتطبيقها الشركة تقم ولم إلزامية، الشركات حوكمة الئحة في االسترشادية املواد كل أو بعض

 .املستقبلية وتوقعاتها املالي ووضعها عملياتها ونتائج الشركة أعمال على وجوهري  سلبي تأثير له سيكون  الذي األمر نظامية،
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 جديدة وقوانين أنظمة صدور  أو /و الحالية والقوانين باألنظمة التقيد بعدم املتعلقة املخاطر  2.2.4

 الصحي الضمان ومجلس املركزي  البنك الحصر ال املثال سبيل على ذلك في بما اململكة، في الحكومية الجهات من عدد إلشراف الشركة تخضع

 والتعاميم واللوائح األنظمة في التغييرات ملخاطر الشركة تخضع بالتالي. ووزارة االستثمار وغيرها التجارة ووزارة املالية السوق  وهيئة التعاوني

 بشكل وتحسينها تطويرها يتم والتي واللوائح، األنظمة من العديد إصدار اململكة في والتنظيمية التشريعية البيئة وتشهد. اململكة في والسياسات

 فإن جديدة لوائح أو قوانين إصدار أو الحالية اللوائح أو األنظمة على تغييرات إدخال حالة وفي. مرتفعة األنظمة لهذه االلتزام تكاليف وتعتبر. مستمر

 قد أو القوانين، هذه اشتراطات وتلبية اللوائح بتلك بااللتزام تتعلق ألغراض متوقعة غير إضافية مالية ملصروفات الشركة تكبد إلى سيؤدي ذلك

  سيؤثر مما مستمر، بشكل واألنظمة اللوائح لهذه التزامها عدم حال في املختصة اإلشرافية السلطات تفرضها التي والغرامات للعقوبات تخضع
ً
 سلبا

 .املستقبلية وتوقعاتها املالي ومركزها عملياتها ونتائج أعمالها على

 التأمين أنشطة مزاولة تصريح بسحب املتعلقة املخاطر  2.2.5

ه )املوافق 29/08/1428( بتاريخ 9/20079رقم )ت م ن / املركزي  البنك تصريح بموجب التأميني نشاطها مزاولة تصريح على الشركة حصلت

وقد تم تجديد التصريح بتاريخ  م( ملزاولة نشاط التأمين في الفروع التالي: )التأمين العام، التأمين الصحي، تأمين الحماية واالدخار(. 11/09/2007

ه 25/08/1446م( وينتهي بتاريخ 29/03/2022ه )املوافق 26/08/1443م( ملدة ثالث سنوات تبدأ من تاريخ 26/10/2021ه )املوافق 20/03/1443

 م(.24/02/2025)املوافق 

 
ً
 :التالية الحاالت في الترخيص سحب حق املركزي  للبنك فإن التعاوني التأمين شركات مراقبة لنظام التنفيذية الالئحة من( 76) للمادة وفقا

 .أشهر من تاريخ إصدار الترخيصإذا لم تمارس الشركة النشاط املرخص لها به خالل ستة  (أ

 .إذا لم تِف الشركة بمتطلبات نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولوائحه التنفيذية (ب

 .إذا تبين أن الشركة قد تعمدت تزويد البنك املركزي بمعلومات أو بيانات غير صحيحة (ت

 .ضة للضياع نتيجة للطريقة التي يمارس بها النشاطإذا تبين للمؤسسة أن حقوق املؤمن لهم أو املستفيدين أو املساهمين معر  (ث

 .إذا أفلست الشركة، مما يجعلها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها (ج

 .إذا مارست الشركة نشاطها بأسلوب متعمد للنصب واالحتيال (ح

الواردة في الالئحة التنفيذية لنظام  إذا انخفض رأس مال الشركة عن الحد األدنى املقرر أو لم تستوف الشركة متطلبات املالءة املالية (خ

 .مراقبة شركات التأمين التعاوني

 .املستوى الذي يرى معه البنك املركزي عدم فعالية أدائه إلىإذا انخفض النشاط التأميني في فروع التأمين  (د

 .إذا رفضت الشركة دفع املطالبات املستحقة للمستفيدين بدون وجه حق (ذ

 .التفتيش املكلف من قبل البنك املركزي عن أداء مهمته في فحص السجالتإذا منعت الشركة فريق  (ر

 .إذا امتنعت الشركة عن تنفيذ حكم نهائي صادر في أي من املنازعات التأمينية  (ز

 لترخيصا سحب حال وفي بها، الخاص التأمين أنشطة مزاولة ترخيص لسحب معرضة الشركة فإن أعاله، املذكورة الحاالت أحد انطبقت حال وفي

 أعمالها على سلبي تأثير لذلك وسيكون . السعودية العربية اململكة في نظامية بصورة نشاطها ممارسة في االستمرار الشركة باستطاعة يكون  لن فإنه

 يخسر فقد ذلك على وبناءً . السوق  في سهمها وسعر املستقبلية توقعاتها وعلى املالي ووضعها عملياتها ونتائج الشركة أعمال على السلبي التأثير وبالتالي

  املساهمون 
ً
 .الشركة في استثماراتهم كل أو من جزءا
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  النقد مؤسسة) املركزي  البنك بتعديالت املتعلقة املخاطر  2.2.6
 
 الدخل وضريبة الزكاة عن للمحاسبة( سابقا

  بها املرفقة واإليضاحات م2018 ديسمبر 31 في املنتهية املالية السنة عن للشركة  املدققة املالية القوائم إعداد تم
ً
 املالي للتقرير الدولية للمعايير وفقا

(IFRS) الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين   اعتمدتها التي خرى األ  واإلصدارات واملعايير السعودية العربية اململكة في املعتمدة(SOCPA)، 

 معيار عدا فيما (IFRS) املالي للتقرير الدولية املعايير جميع تتطلب والتي الدخل وضريبة الزكاة عن للمحاسبة املركزي  البنك قبل من واملعدلة

  الدخل وضريبة بالزكاة الرتباطهم" ضرائب( "21) رقم التفاسير لجنة وتفسير ،"الدخل ضريبة( "12) رقم الدولي املحاسبة
ً
 املركزي  البنك لتعميم وفقا

 الدخل، وضريبة الزكاة عن باملحاسبة يتعلق فيما بها الالحقة والتعديالت( م11/04/2017 املوافق) ه14/07/1438 بتاريخ( 381000074519) رقم

 املالية القوائم إعداد تم كما .املبقاة األرباح في املساهمين حقوق  خالل من سنوي  ربع اساس على يكون  الدخل وضريبة الزكاة استحقاق أن حيث

التسعة أشهر  ( لفترةاملدققةللقوائم املالية املوجزة )غير  باإلضافة  م2020م و2019 ديسمبر 31 في املنتهية املالية السنوات عن للشركة املدققة

  بهم املرفقة واإليضاحات ،م2021سبتمبر  30في  املنتهية
ً
 واملعايير السعودية العربية اململكة في املعتمدة (IFRS) املالي للتقرير الدولية للمعايير وفقا

 بتاريخ املركزي  البنك قبل من صدرت التي التعليمات على بناءً  ،(SOCPA)الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين  اعتمدتها التي خرى األ  واإلصدارات

 قائمة في الدخل وضريبة الزكاة عن للمحاسبة للمعالجة املحاسبية السياسات تحديث على تنص والتي( م23/07/2019 املوافق) ه20/11/1440

  الدخل
ً
 بما رجعي بأثر األثر بتعديل الشركة قامت وقد. سابقا املبقاة األرباح في املساهمين حقوق  خالل من سنوي  ربع بشكل احتسابها عن بدال

  املعلومات ملزيد من( )IFRSاملالي ) للتقرير الدولية املعايير مع يتماش ى
ً
 هذه من" اإلدارة وتحليل ومناقشة املالية املعلومات( "6) القسم راجع فضال

 هذه في تغييرات أي فإن وبالتالي. آلخر وقت من املعايير هذه على تطرأ التي التغييرات أو التعديالت بتطبيق الحالة هذه في ملزمة والشركة النشرة(.

  يؤثر أن املمكن من الجديدة املعايير بعض تطبيق إلزامية أو املعايير
ً
 .املالي ومركزها للشركة املالية النتائج على وبالتالي املالية القوائم على سلبا

 املطلوبة بالتقارير  املتعلقة املخاطر  2.2.7

 أسس على معدة سنوية، وتقارير مالية قوائم املركزي  البنك إلى الشركة تقدم أن على التنفيذية والئحته التأمين شركات مراقبة نظام يشترط

 املالي والوضع وامللكية املال رأس وهيكل للشركة العام بالنشاط املتعلقة العمليات حول  معلومات فيها بما أخرى  ومعلومات معينة، نظامية محاسبية

  ذلك، في بما للشركة،
ً
  كشفا

ً
 أن املركزي  البنك رأى لو فيما وغرامات وعقوبات إلجراءات الشركة وتخضع. املدفوعة الطارئة العموالت جماليإل  سنويا

 سيؤدي والتعليمات واللوائح األنظمة بهذه التقيد في تقصير أي فإن وعليه،. بها املعمول  والتعليمات واللوائح األنظمة من بأي التقيد في فشلت الشركة

  تؤثر أن يمكن كبيرة غرامات فرض أو أعمالها مزاولة على الشركة قدرة من تحد قيود فرض إلى
ً
 .املالي ووضعها الشركة أعمال نتائج على سلبا

 وااللتزامات املالية األوراق طرح وقواعد املالية السوق  هيئة بمتطلبات بالوفاء تقصيرها حال في وغرامات لعقوبات تتعرض سوف الشركة أن كما

 وتوقعاتها املالي وأداءها الشركة أعمال على وجوهري  سلبي بشكل ذلك يؤثر السعودية )تداول( مما قد املالية السوق  في بها املعمول  واإلفصاح املستمرة

 .املستقبلية

 التنافسية بالبيئة املتعلقة املخاطر  2.2.8

 
ً
 شركة( 30) ثالثون  عدد يوجد فإنه النشرة هذه تاريخ في وكما التأمين وإعادة التأمين نشاط لها املرخص الشركات عن املركزي  البنك لتقرير وفقا

 املكتتبة األقساط إجمالي من%( 75.8) حوالي نسبته ما على شركات ثمان أكبر تستحوذ حيث اململكة، في التأمين نشاط ملزاولة نشط تصريح لديها

 الشركة فإن ذلك على وبناءً  ،(السعودي املركزي  البنك عن الصادر م2020 للعام السعودي التأمين سوق  تقرير )بحسب م2020 ديسمبر 31 في كما

 التأمينية ملنتجاتها والتسعير املالي مركزها قوة تشمل التي العوامل من العديد على للشركة التنافس ي الوضع ويعتمد قوية، تنافسية بيئة في تعمل

 .الشركة وسمعة العمالء مع والعالقة

 تؤدي وقد التنافسية، البيئة هذه في األقساط من محدد مستوى  بأي االحتفاظ او تحقيق على قادرة تكون  سوف الشركة أن على التأكيد يمكن ال

 :طريق عن وذلك املالي، ووضعها وتوقعاتها الشركة أداء على جوهرية سلبية تأثيرات حدوث إلى املنافسة حدة

 الهوامش والربحية انخفاض. 

 تباطؤ نمو قاعدة عمالء الشركة. 

 الحصة السوقية انخفاض. 

 معدل استقاالت أفراد اإلدارة العليا واملبيعات ارتفاع. 

 تضخم النفقات التشغيلية مثل مصاريف التسويق واملبيعات. 

  الحصول على وثائق التأمينزيادة تكاليف. 

  التأثير وبالتالي السوق  في الشركة حصة خفض إلى يؤدي مما الشركات، منافسة على باستمرار قادرة ستكون  الشركة بأن ضمان يوجد وال
ً
 على سلبا

 .املالية ونتائجها الشركة أرباح
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  التأمين سوق  بنمو  املتعلقة املخاطر  2.2.9

 أنه ُيعتبر أحداث، أو عوامل بعدة اململكة في التأمين سوق  نمو يتأثر
ُ
 غير مستقبلية توقعات على مبني افتراض ي أمر عام بشكل القطاع نمو وحيث

نتظر النمو املختلفة التأمين فئات أو التأمين قطاع يشهد لم حال وفي .الشركة سيطرة نطاق عن مؤكدة وخارجة
ُ
 الشركة، توقعات بحسب امل

 .أداء الشركة املالي وتوقعاتها املستقبلية على ذلك بشكل سلبي وجوهري  فسيؤثر

 التاريخية البيانات بمحدودية املتعلقة املخاطر  2.2.10

 فترة منذ إال الذي يواكب تطور هذا القطاع بالشكل تنظيمه يتم لم التأمين رغم أن مفهوم التأمين ليس بحديث على السوق السعودي إال أن قطاع

 تقدير في التأمين شركات تعتمد ذلك وبسبب .دقيق بشكل التأمينية الجداول  لبناء املطلوبة والبيانات املعلومات وتوفير جمع يتم ولذلك لم .قريبة

األمر  ةالتأمينية للشرك للمحافظ املخاطرة نسبة تزيد فقد وبالتالي الدقة من املطلوب التصل للمستوى  قد تقديرات على وتقييم األقساط الخسائر

 .أداء الشركة املالي وتوقعاتها املستقبلية على وجوهري  سلبي بشكل يؤثر مما قد للشركةخسائر  تكبد إلى الذي قد يؤدي

 أهميتها ومدى للتأمين الثقافية التوعية في بالنقص املتعلقة املخاطر  2.2.11

  تشكل التأمين قطاع تجاه املجتمع نظرة إن
ً
  عامال

ً
عامة، وما تؤول إليه تلك  بصفة النظرة تلك حول  مخاطرة يوجد وبذلك .القطاع لنجاح أساسيا

 .وتوقعاته املستقبلية املالي ومركزها الشركة أعمال بشكل سلبي وجوهري على النظرة من قلة إقبال على خدمات التأمين األمر الذي قد يؤثر

 املضافة القيمة بضريبة املتعلقة املخاطر  2.2.12

%( 5م. ويفرض هذا النظام قيمة مضافة بنسبة )2018يناير  1قامت اململكة بإصدار نظام ضريبة القيمة املضافة والذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 

 إلى%( 5على عدد من املنتجات والخدمات وذلك حسب ما هو وارد في النظام، وقد قررت حكومة اململكة زيادة نسبة ضريبة القيمة املضافة من )

م من هذا العام، وبالتالي، فإنه يتعين على املنشآت ذات العالقة معرفة طبيعة ضريبة القيمة املضافة 2020والذي بدأ تطبيقه من شهر يوليو  %(15)

على الشركة  الجهات الحكومية ذات العالقة. وبناًء على ذلك، يتعين إلىوطريقة تطبيقها وكيفية حسابها. كما سيتعين عليها تقديم تقاريرها الخاصة 

ة على التكيف مع التغييرات الناتجة عن تطبيق ضريبة القيمة املضافة، والتي تشمل تحصيلها وتسليمها، وتأثير تطبيق نظام ضريبة القيمة املضاف

ات الشركة ولم تظهر في ذلك منتج زيادة أسعار معظم البضائع والخدمات بما إلىأعمال الشركة، وقد أدى تطبيق ضريبة القيمة املضافة في اململكة 

وقت الحالي بعد اآلثار املترتبة من رفع الضريبة على مبيعات الشركة حيث بدأ تطبيق الزيادة الضريبية من شهر يوليو من هذا العام. وال يوجد في ال

الضريبة من قبل إدارة الشركة، أي مطالبات أو اعتراضات حالية متعلقة بضريبة القيمة املضافة، ومع ذلك فإن أي انتهاك أو تطبيق خاطئ لنظام 

 من التكاليف واملصاريف التشغيلية، وهو ما يمكن أن يقلل من  إلىسوف ُيعرضها لغرامات أو عقوبات أو يؤدي 
ً
اإلضرار بسمعتها مما سيزيد أيضا

املالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها  الوضع التنافس ي للشركة ومستوى الطلب على منتجاتها، مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على الشركة ووضعها

 املستقبلية

 السعوديين غير  املوظفين توظيف على املطبقة الحكومية بالرسوم املتعلقة املخاطر  2.2.13

  الحكومة أقرت
ً
 رسوم إقرار على اشتملت والتي السعودية، العربية اململكة في العمل لسوق  شاملة إصالحات إلجراء تهدف التي القرارات من عددا

  سعودية جهة لدى يعمل سعودي غير موظف كل مقابل إضافية
ً
  سعودي ريال( 400) أربعمائة وبواقع م،01/01/2018 من اعتبارا

ً
 كل عن شهريا

  سعودي ريال( 600) ستمائة إلى تزيد م،2018 في عام سعودي غير موظف
ً
  سعودي ريال( 800) ثمانمائة ثم م2019 في عام شهريا

ً
 في عام شهريا

 الشركة تكاليف في زيادة وبالتالي السعوديين، غير موظفيها مقابل الشركة ستدفعها التي الحكومية الرسوم زيادة إلى سيؤدي الذي األمر. م2020

 السعوديين غير املوظفين رسوم قيمة إجمالي بلغ وقد. عملياتها ونتائج املالي وأدائها أعمالها على وجوهري  سلبي بشكل سيؤثر الذي األمر عام، بشكل

( لفترة 3,319,964، و)م2020( ريال سعودي 5,155,496)و م،2019 عام سعودي ريال( 4,328,435)و م2018 في عام سعودي ريال( 2,944,041)

  الحكومة أقرت فقد ذلك إلى باإلضافة م.2021سبتمبر  30التسعة أشهر املنتهية في 
ً
 غير املوظفين ومرافقي لتابعي اإلقامة وتجديد إصدار رسوم أيضا

  نافذة أصبحت والتي( املرافقين رسوم) السعوديين
ً
  م،01/07/2017 من اعتبارا

ً
  سترتفع أنها علما

ً
  سعودي ريال( 100) مائة من تدريجيا

ً
 لكل شهريا

  سعودي ريال( 400) أربعمائة إلى لتصل م،2017 عام في تابع
ً
 التي اإلقامة وتجديد إصدار رسوم في الزيادة فإن وعليه م،2020 عام في تابع لكل شهريا

 في للعمل توجهه إلى يؤدي أن شأنه من الذي األمر عليه، املعيشة تكلفة زيادة إلى تؤدي أن املمكن من عائلته عن السعودي غير املوظف سيتحملها

 األمر السعوديين، غير موظفيها على املحافظة في صعوبة الشركة فستواجه األمر هذا مثل حدث ما وإذا أقل، فيها املعيشة تكلفة تكون  أخرى  دول 

 األجور  رفع طريق عن مباشرة غير بطريقة أو مباشر، بشكل منها جزء أو السعوديين غير املوظفين عن التكاليف تلك تحمل إلى يضطرها قد الذي

 املالي وأدائها أعمالها على وجوهري  سلبي تأثير له سيكون  وبالتالي الشركة، تكاليف في زيادة إلى سيؤدي الذي األمر السعوديين، غير بموظفيها الخاصة

 .عملياتها ونتائج
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 العمالء ثقة بتراجع املتعلقة املخاطر  2.2.14

 صناعة أو العميل ثقة في تراجع أي إن املقابل، وفي. القطاع هذا قوة تعزيز في بالغة أهمية لها العالم مستوى  على التأمين بقطاع العمالء ثقة إن

 على سيؤثر الذي األمر األموال واسترجاع التأمين وثائق إلغاء حاالت عدد ارتفاع إلى يؤدي قد خاص بشكل الشركة في ثقته أو عام بشكل التأمين

  الشركة
ً
 .املستقبلية وتوقعاتها املالي أداءها وعلى سلبا

 التعاوني الصحي الضمان مجلس بأنظمة التقيد بعدم املتعلقة املخاطر  2.2.15

 التعاوني الصحي الضمان مجلس ويفرض املركزي، البنك من وموافقتها اعتماها بعد التعاوني الصحي الضمان مجلس لرقابة الشركة منتجات تخضع

 أقص ى، بحد الطلب استالم وقت من دقيقة( 60) فترة خالل الطبية املوافقات بتوفير االلتزام منها التأمين شركات على واإلجراءات األنظمة من العديد

 االلتزام عدم يؤدي وقد. يوم( 45) تتجاوز  ال زمنية فترة خالل الطبية الخدمات ُمقدمي من وغيرها والعيادات املستشفيات مستحقات بدفع وااللتزام

 يؤثر قد مما الصحي، التأمين منتجات تصريح سحب أو الشركة على مالية غرامات أو عقوبات فرض إلى التعاوني الصحي الضمان مجلس بأنظمة

 .املالي وأدائها الشركة أعمال على وجوهري  سلبي بشكل

 العمالت صرف أسعار  في بالتقلبات املتعلقة املخاطر  2.2.16

 أسعار ملخاطر تتعرض التي والشركات. الصرف أسعار في للتغير نظرا املالية االستثمارات في التقلبات إلى العمالت بأسعار املتعلقة باملخاطر يقصد

 كافة أن كما السعودي بالريال تتم الشركة عمليات معظم. األطراف تلك وبعمالت اململكة خارج أطراف مع تعامالت لديها الغالب في العمالت صرف

 املستقبل، في السعودي الريال غير بعمالت بتعامالت الشركة قامت حال في أنه إال املحلية، وبالعملة املحلية السوق  في عمالء من محققة إيراداتها

 وجوهري  سلبي أثر له سيكون  مما النفقات، في زيادة إلى وبالتالي السعودي، الريال مقابل خرى األ  العمالت صرف أسعار في للتقلبات معرضة فستصبح

 .املستقبلية وتوقعاتها املالي ومركزها عملياتها ونتائج الشركة أعمال على

 األسعار في التحكم بعدم املتعلقة املخاطر  2.2.17

 يختص فيما وذلك التأمين بوثائق الخاصة التسعيرات بوضع يختص فيما اإلكتواري  املستشار وتوصيات املركزي  البنك تعليمات باتباع الشركة تلتزم

املركزي  للبنك التسعيرات اإلكتواري( بتقديم املستشار عن الصادر كفاية التسعير تقرير على )وبناء سنوي  الشركة بشكل تقوم حيث. التأمين بوثائق

" النقد ةمؤسس“السعودي 
ً
 .نظامي كمتطلب سابقا

 اإلكتوارية املعطيات على وبناء الشركة، تمتلكها التي التأمينية املحفظة دراسة خالل من التسعير كفاية تقارير بإصدار اإلكتواريين املستشارون يقوم

 في االكتواري  املستشار توصيات تكون  قد. عام( بشكل التأمينية املحفظة أداء إلى بالنظر )وذلك التأمينية الوثائق هذه أداء االعتبار بعين تأخذ والتي

 بعض أسعار ارتفاع إن. الوقت ذلك في التأمينية املحفظة أداء تغير إلمكانية وذلك الشركة ملحفظة التأمين وثائق أسعار بتغيير تقتض ي الحين ذلك

 الشركة حصة على يؤثر مما الحاليين، عمالئها وخسارة جدد عمالء استقطاب من الشركة تمكن عدم إلى سيؤدي التأمينية الوثائق هذه كل أو

  التأثير وبالتالي السوقية الدامجة
ً
 .املستقبلية وتوقعاتها سهمها وربحية عملياتها ونتائج املالي ووضعها الشركة أعمال على سلبا

 املؤهلة املحلية الكوادر  بندرة املتعلقة املخاطر  2.2.18

ر حال وفي .الخبرة ذوي  املوظفين من الشركة باحتياجات تكفي ال وقدإن الكوادر املحلية املؤهلة في اململكة تعد قليلة 
َّ
 استقطاب الشركة على تعذ

على الكوادر  لأنها تتحص ضمان وال تستطيع الشركة .اململكة خارج من موظفين الستقدام فإنها قد تضطر املحلية، السوق  من الكوادر املؤهلة

 املوارد البشرية والتنمية وزارة من الالزمة العمل تأشيرات من الكافي الحصول على العدد املؤهلة في الوقت املناسب والكفاءة املطلوبة وكذلك

 بقائهم استمرار وضمان كوادرها وتأهيل لتدريب التأمين شركات بين منافسة عالية يخلق مما السعودة متطلبات ظل في سيما ال االجتماعية،

  تشكل قد التي األجور  زيادة في عنه ينتج قد مما املحلي السوق  من الكفاءات واستقطاب
ً
  عبأ

ً
 على الشركة قدرة عدم إن كذلك .الشركة على إضافيا

  سيؤثر الذي األمر عملها، استراتيجية تطبيق إعاقة إلى سوف يؤدي بهم، االحتفاظو  املؤهلين املوظفين استقطاب
ً
 ووضعها عملياتها نتائج على سلبا

 .املالي

 التأمينية األعمال بدورة املرتبطة املخاطر  2.2.19

 واألوضاع الكارثية واألحداث املنافسة إلى سببها ويرجع العمليات، نتائج في ملموسة تذبذبات مع دورية تغييرات العاملي املستوى  على التأمين قطاع شهد

 قطاع في العاملة الشركات سيطرة عن خارجة العوامل من وغيرها عام بشكل آخر إلى وقت من الدول  كافة بها تمر التي واالجتماعية االقتصادية

 على الحصول  للشركات فيها يتاح فترات وكذلك العرض فائض عن الناتجة األسعار في باملنافسة تتصف فترات ذلك عن ينتج قد وبالتالي. التأمين

  سيؤثر مما آلخر، وقت من التأمين شركات أعمال دورة تتأثر أن املتوقع ومن أفضل، أقساط
ً
 املالي ومركزها عملياتها ونتائج الشركة أعمال على سلبا

 .املستقبلية وتوقعاتها
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 املطروحة املالية باألوراق املتعلقة املخاطر  2.3

 األولوية حقوق  سعر  في املحتمل بالتذبذب املتعلقة املخاطر  2.3.1

  التذبذب هذا يكون  وقد. الشركة سهم على املؤثرة العوامل في التغير بسبب كبيرة لتذبذبات األولوية لحقوق  السوقي السعر يخضع قد
ً
 بسبب كبيرا

 ارتفاع %10 في تتمثل والتي) بها املسموح اليومي التذبذب نسبة بين الفرق 
ً
  ا

ً
  للحقوق، بالنسبة( السابق لليوم اإلغالق سعر من وهبوطا

ً
 بنسبة مقارنة

 العادل للسعر السوق  ورؤية الشركة أسهم تداول  سعر على الحقوق  تداول  سعر ويعتمد. الشركة ألسهم بالنسبة بها املسموح اليومي التذبذب

  تؤثر أن املمكن من العوامل هذه إن. للحقوق 
ً
 .الحقوق  تداول  سعر على سلبا

 السهم سعر  في املحتملة بالتذبذبات املتعلقة املخاطر  2.3.2

  التداول  فترة أثناء للحقوق  السوقي السعر يكون  ال قد
ً
 الشركة سهم سعر يكون  ال قد وكذلك. الطرح بعد الشركة ألسهم السوقي السعر على مؤشرا

 
ً
  التقلبات هذه تنتج وقد. للشركة الحالية األسهم أو بالحقوق  املتعلقة السوق  ظروف عن الناتجة التقلبات بسبب كبير بشكل يتأثر وقد مستقرا

ً
 أيضا

 دخول  املستقبلية، الشركة خطط تنفيذ على القدرة عدم الشركة، أداء ضعف األسهم، سوق  ظروف: الحصر دون  منها العوامل من العديد عن

 بعمليات يتعلق منافسيها من أي أو للشركة إعالن وأي املالية، األوراق لسوق  واملحللين الخبراء تقديرات أو رؤية في التغير للسوق، جدد منافسين

 .استراتيجية تحالفات أو واستحواذ اندماج

  البيع هذا مثل حدوث باحتمالية اإلعتقاد أو املساهمين قبل من األسهم من كبيرة كميات بيع وسيؤثر
ً
. السوق  في الشركة أسهم سعر على سلبا

  ذلك يؤثر أن دون  السوق  في أسهمهم بيع من املساهمون  يتمكن ال قد ذلك، إلى باإلضافة
ً
 السعر أن يضمن ما هناك ليس. األسهم سعر على سلبا

 االكتتاب إلغاء يمكن ال فإنه الجديدة، األسهم في املستثمرين اكتتاب بعد األمر هذا حدث وإذا الطرح، سعر من أقل يكون  لن الشركة ألسهم السوقي

  خسائر املستثمرون يتكبد قد وعليه. تعديله أو
ً
 . لذلك نتيجة

ً
 أسهمه بيع من يتمكن سوف املساهم أن يضمن ما هناك ليس تقدم، ما على عالوة

 .الجديدة األسهم في اإلكتتاب بعد عنه يزيد أو الطرح سعر يساوي  بسعر

 األولوية حقوق  بيع أو  ربحية بعدم املتعلقة املخاطر  2.3.3

 عدم إلى ينوه مما األساس من بيعه من التمكن ضمان عدم ذلك، إلى ويضاف. أعلى بسعر به التداول  خالل من السهم ربحية يضمن ما هنالك ليس 

  الشركة، قبل من تعويض استالم أو األولوية حقوق  ملمارسة السوق  في الكافي الطلب يضمن ما وجود
ً
 حقوقه، يبع أو يكتتب لم الذي املستثمر أن علما

 .الطرح بسعر املتبقي الطرح فترة في البيع تم إذا مقابل أي على يحصلون  ال قد األسهم، كسور  وأصحاب

 املستقبلية بالبيانات املتعلقة املخاطر  2.3.4

  توقعها يمكن ال للشركة األداء وبيانات املستقبلية النتائج إن
ً
 على الشركة وقدرة نجازاتإ أن إذ. النشرة هذه في املوجودة عن تختلف وقد فعليا

 املساهم على يجب التي املخاطر إحدى تعتبر والنتائج البيانات دقة عدم إن. تحديدها أو توقعها يمكن ال والتي الفعلية النتائج تحدد من هي التطور 

  األداء وبيانات املستقبلية النتائج اختالف حال في أنه حيث. االستثماري  قراره على تؤثر ال حتى عليها التعرف
ً
  اختالفا

ً
 هذه في مذكور  هو ما عن جوهريا

 .الشركة أسهم في استثماراتهم كل أو جزء املساهمين خسارة إلى سيؤدي ذلك فإن النشرة

 جديدة أسهم إصدار  باحتمال املتعلقة املخاطر  2.3.5

 أسهم إصدار الشركة قررت حال ففي للمساهمين، العادية غير العامة الجمعية موافقة على يعتمد الشركة قبل من جديدة أسهم أي إصدار إن

 حقوقهم بممارسة املساهمون  يقم ولم القرار، هذا على للمساهمين العادية غير العامة الجمعية ووافقت مالها، رأس لزيادة أولوية كحقوق  جديدة

 مما األرباح على والحصول  التصويت حق من ملحقاتها إلى إضافة تناسبي بشكل تنخفض فسو  األسهم ملكية فإن الجديدة، باألسهم باالكتتاب

 .للسهم السوقي السعر على سيؤثر

  الشركة وأسهم األولوية حقوق  على الطلب انخفاضب املتعلقة املخاطر  2.3.6

 مساهم كان سواءً ) األولوية حقوق  حامل لتمكين وذلك التداول، فترة خالل األولوية حقوق  على كاٍف  طلب هناك سيكون  أنه يضمن ما هناك ليس

 سيكون  بأنه ضمان أي هناك ليس أنه كما. اإلطالق على الحقوق  بيع من تمكينه أو منها، ربح وتحقيق األولوية حقوق  بيع من( جديد مستثمر أو مقيد

 عروض بتقديم االستثمارية املؤسسات تقم لم حال وفي. املتبقي الطرح فترة خالل االستثمارية املؤسسات قبل من الشركة أسهم على كاٍف  طلب هناك

 ألصحاب أو باالكتتاب حقهم يمارسوا لم الذين األولوية حقوق  أصحاب على لتوزيعه كافي تعويض هناك يكون  ال قد عالي، بسعر املتبقية لألسهم

 . األسهم كسور 
ً
 حقوق  ممارسة خالل من إما مكتتب عليها حصل التي األسهم على السوق  في كاٍف  طلب وجود من ضمان هناك ليس ذلك على وعالوة

 .املفتوحة السوق  خالل من أو املتبقي الطرح خالل من أو األسهم، لهذه األولوية
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  امللكية نسبة انخفاضب املتعلقة املخاطر  2.3.7

 هناك ليس أنه كما. لها التابعة التصويت وحقوق  ملكيتهم تنخفض سوف الجديدة، األسهم في حقهم بكامل األولوية حقوق  أصحاب يكتتب لم إذا

  يتلقاه الذي العائد يكون  بأن التداول، فترة خالل به الخاصة األولوية حقوق  ببيع املقيد األولوية حقوق  حامل رغب حال في ضمان أي
ً
 لتعويضه كافيا

  الشركة مال رأس في ملكيته نسبة انخفاض عن بالكامل
ً
 املساهمين على يوزع تعويض مبلغ هناك يكون  بأن ضمان يوجد ال كما. مالها رأس لزيادة نتيجة

 عروض بتقديم املتبقي الطرح فترة في االستثمارية املؤسسات تقم لم حال في األسهم كسور  ألصحاب أو باالكتتاب حقهم يمارسوا لم الذين املستحقين

 ( وجد إن) التعويض مبلغ يكون  ان أو عالي، بسعر املتبقية لألسهم
ً
 .الشركة مال رأس في امللكية نسبة انخفاض عن للتعويض كافيا

 املناسب الوقت في األولوية حقوق  ممارسة بعدم املتعلقة املخاطر  2.3.8

 الحقوق  مالكي على ويجب (.م19/05/2022ه )املوافق 18/10/1443 في وستنتهي( م09/05/2022ه )املوافق 08/10/1443 في االكتتاب ترةف تبدأ

 املساهمون  يتمكن لم إذا. االكتتاب فترة انقضاء قبل الالزمة التعليمات جميع التباع املناسبة التدابير اتخاذ يمثلونهم الذين املاليين والوسطاء

 أن ضمان يوجد فال األولوية، حقوق  من يملكونه ما على بناءً  االكتتاب، فترة نهاية بحلول  صحيح بشكل االكتتاب حقوق  ممارسة من املستحقون 

 ألصحاب أو صحيح بشكل االكتتاب ممارسة بإجراءات يقوموا لم ممن أو املشاركين غير املستحقين املساهمين على يوزع تعويض مبلغ هناك يكون 

 .األسهم كسور 

 األسهم لحاملي أرباح بتوزيع املتعلقة املخاطر  2.3.9

 الرأسمالية واالحتياجات الجيد املالي مركزها على واملحافظة الشركة ربحية بينها من العوامل من عدد على املستقبل في السهم أرباح تعتمد 

 ربحية انخفاض إلى الشركة مال رأس زيادة تؤدي قد. العامة االقتصادية واألوضاع للشركة املتوفرة االئتمانية والقوة للتوزيع القابلة واحتياطاتها

  األسهم من أكبر عدد على توزع سوف الشركة أرباح أن خلفية على املستقبل في السهم
ً
 على أرباح أية بأن الشركة تضمن ال. مالها رأس لزيادة نتيجة

، توزع سوف األسهم
ً
 األساس ي النظام عليها ينص معينة وشروط لقيود األرباح توزيع يخضع. معينة سنة أي في سيوزع الذي املبلغ تضمن ال كما فعليا

 .للشركة

 األولوية حقوق  في باملضاربة املتعلقة املخاطر  2.3.10

 األولوية حقوق  تداول  لسعر به املسموح اليومي التذبذب نطاق ويفوق . جوهرية خسائر في تتسبب قد ملخاطر األولوية حقوق  في املضاربة تخضع

 ارتفاع %10 في يتمثل والذي) السوقي للسعر به املسموح اليومي التذبذب نطاق
ً
  ا

ً
 طردية عالقة توجد كما ،(السابق لليوم اإلغالق سعر من وهبوطا

 السعرية بالحدود الحقوق  لتداول ( اليومي التذبذب نطاق أي) اليومية السعرية الحدود ستتأثر وعليه. اإلرشادية الحق وقيمة الشركة سهم سعر بين

 في لالكتتاب الحقوق  هذه ممارسة إما خيارين أمام فسيكون  التداول، فترة نهاية قبل للحقوق  املساهم بيع عدم حال وفي. األسهم لتداول  اليومية

 نخفاضاال  أو للخسارة املستثمر يخضع أن يمكن الحقوق  ممارسة عدم حال وفي ذلك، ممارسة عدم أو االكتتاب، فترة نهاية قبل الجديدة األسهم

 مراجعة املستثمرين على يجب وبالتالي. الطرح سعر من أعلى بسعر املتبقي الطرح فترة في األسهم بيع حال في الربح أو االستثمارية، محفظته قيمة في

 أي استناد من للتأكد وذلك فيها، املؤثرة العوامل بجميع واإلملام عملها، وطريقة الجديدة واألسهم الحقوق  وتداول  إدراج آلية عن الكاملة التفاصيل

 . )كاملين وإدراك وعي على استثماري  قرار
ً
 .(النشرة هذه في" وشروطه الطرح وأحكام باألسهم املتعلقة املعلومات( "13) القسم راجع فضال

 الشركة بتعليق تداول وإلغاء إدراج أسهماملخاطر املتعلقة  2.3.11

م 2020ديسمبر  31عن عدم تمكنها من نشر نتائجها املالية السنوية املوحدة املنتهية في  اول م بموقعها في تد31/03/2021أعلنت الشركة في تاريخ 

 
ً
 لقواعد اإلدراج املوافق عليها بقرار مجلس هيئة وفق املهلة املحددة. ونظرا

ً
لذلك، فإنه سيتم تطبيق إجراءات تعليق األوراق املالية املدرجة وفقا

صدر من نشر معلوماته 30/01/2019ه )املوافق 24/05/1440( بتاريخ 1-10-2019السوق املالية رقم )
ُ
م(. والتي تنص على أنه في حال عدم تمكن امل

لجلسة تداول واحدة تلي انتهاء املهلة النظامية. ملدة املالية بنهاية املهلة املحددة فإن شركة السوق املالية السعودية تقوم بتعليق تداول األوراق املالية 

باإلعالن  عدم نشر املعلومات املالية خالل عشرين جلسة تداول التي تلي جلسة التداول املعلقة األولى، تقوم شركة السوق املالية السعودية وفي حال

لشركة مدة ستة أن تقوم باإلعالن عن نتائجها املالية. وفي حال استمر تعليق أسهم تداول األوراق املالية ل إلىعن إعادة تعليق األوراق املالية للشركة 

 أشهر من دون أن تأخذ اإلجراءات املناسبة لتصحيح ذلك التعليق، فيجوز للهيئة إلغاء إدراج الورقة املالية للشركة. 

إعالنها عن وتقوم السوق املالية برفع التعليق بعد مرور جلسة تداول واحدة تلي اإلعالن عن النتائج املالية للشركة. ولكن في حال تأخر الشركة في 

الذي همها. األمر نتائجها املالية، أو في حال لم تتمكن من نشرها خالل الفترة املذكورة، فإن ذلك سيتسبب في تعليق أسهم الشركة أو إلغاء إدراج أس

 على ذلك، فقد تقوم هيئة السوق املالية  سيؤثر
ً
بشكل سلبي وجوهري على مصلحة مساهمي الشركة وعلى سمعة الشركة ونتائج عملياتها. إضافة

 بإلغاء عملية طرح أسهم حقوق األولوية للشركة وذلك في حال رأت أن الطرح قد ال يكون في مصلحة املساهمين.
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 أعمالها وطبيعة الشركة عن خلفية 3

 الشركة عن نبذة 3.1

صدر»أو « الشركة»تأسست شركة إتحاد الخليج األهلية للتأمين التعاوني )ويشار إليها فيما بعد بـ
ُ
تحت اسم كشركة مساهمة سعودية عامة «( امل

م(، واملرسوم امللكي 09/10/2006ه )املوافق 16/09/1427( بتاريخ 233بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )"شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني" 

م(، 05/08/2007ه )املوافق 22/7/1428ق( وبتاريخ /196م(، والقرار الوزاري رقم )11/10/2006ه )املوافق 18/09/1427( وتاريخ 60رقم )م/

حي  –م( الصادر من مدينة الدمام، وعنوانه الدمام 26/08/2007ه )املوافق 13/07/1428ريخ ( وتا2050056228وبموجب السجل التجاري رقم )

اململكة العربية السعودية.  31432الدمام  5719من كيوتو بحي األعمال ص.ب.  3 -  2  - 1شارع سلمان الفارس ي، الوحدة  –الخالدية الجنوبية 

إتحاد الخليج للتأمين التعاوني" ليصبح االسم “دمج شركة "األهلية للتأمين التعاوني" في شركة م( تم 06/12/2020ه )املوافق 21/04/1442وبتاريخ 

 برقم السجل التجاري وتاريخه. االحتفاظالتجاري للشركة "شركة إتحاد الخليج األهلية للتامين التعاوني" مع 

م( ملزاولة نشاط 11/05/2009ه )املوافق 15/05/1430( بتاريخ 21/20095رقم )ت م ن /وقد حصلت الشركة على تصريح البنك املركزي السعودي 

ه )املوافق 20/03/1443التأمين في الفروع التالي: )التأمين العام، التأمين الصحي، تأمين الحماية مع االدخار(. وقد تم تجديد التصريح بتاريخ 

 م(.24/02/2025ه )املوافق 25/08/1446م( وينتهي بتاريخ 29/03/2022ه )املوافق 26/08/1443م( ملدة ثالث سنوات تبدأ من تاريخ 26/10/2021

( ريال سعودي، مقسم 229,474,640وتسعة وعشرين مليون وأربعمائة وأربعة وسبعين ألف وستمائة وأربعين ) الحالي مائتانيبلغ رأس مال الشركة 

( رياالت 10( سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة )22,947,464تين )ن وعشرين مليون وتسعمائة وسبعة وأربعين ألف وأربعمائة وأربعة وسياثن إلى

 .للسهم الواحد مدفوعة القيمة بالكاملسعودية 

والتي القابضة  الخليج إتحادشركة % أو أكثر من أسهم الشركة( 5وكما في تاريخ هذه النشرة فإن املساهمين الكبار في الشركة )ممن يمتلكون نسبة 

 %( من أسهم الشركة قبل الطرح.10.78( سهم، أي مانسبته )2,473,737) وأربعمائة وثالثة وسبعين ألف وسبعمائة وسبعة وثالثينمليونين تمتلك 

 مالها رأس هيكل في التطورات وأهم الشركة تاريخ 3.2

  ليج للتأمين تحت اسم "شركة إتحاد الخكشركة مساهمة سعودية عامة لخليج األهلية للتأمين التعاوني ا إتحادتأسست شركة

( 60م(، واملرسوم امللكي رقم )م/09/10/2006ه )املوافق 16/09/1427( بتاريخ 233بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )التعاوني" 

م(، 05/08/2007ه )املوافق 22/7/1428ق( وبتاريخ /196م(، والقرار الوزاري رقم )11/10/2006ه )املوافق 18/09/1427وتاريخ 

 .م( الصادر من مدينة الدمام26/08/2007ه )املوافق 13/07/1428( وتاريخ 2050056228التجاري رقم )السجل وبموجب 

  أدرجت كامل أسهم الشركة في السوق املالية السعودية )تداول( بعدد اثنان م( 11/09/2007 )املوافق ه29/08/1428 بتاريخو

( رياالت سعودية عن طريق طرحها لإلكتتاب العام، حيث 10شرة )( سهم عادي  وبقيمة اسمية قدرها ع22,000,000وعشرين مليون )

( سهم عادي 13,200,000%( من أسهم الشركة البالغة ثالثة عشر مليون ومائتا ألف )60اكتتب املساهمون املؤسسون بما نسبته )

( رياالت 10قيمة كِل منها عشرة )( ريال سعودي متساوية القيمة 132,000,000ة تبلغ مائة واثنين وثالثين مليون )إجماليوبقيمة 

( 8,800,000%( من أسهم الشركة البالغة ثمانية ماليين وثمانمائة ألف )40سعودية، واكتتب املساهمون من الجمهور بما نسبته )

( رياالت 10( ريال سعودي متساوية القيمة قيمة كِل منها عشرة )88,000,000ة تبلغ ثمانية وثمانون مليون )إجماليسهم عادي وبقيمة 

 سعودية. 

  م( وافقت الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة من مائتين 18/05/2017ه )املوافق 22/08/1438وبتاريخ

%( 31.82) انخفاض( ريال سعودي بنسبة 150,000,000مائة وخمسين مليون ) إلى( ريال سعودي 220,000,000وعشرين مليون )

خمسة عشر مليون  إلى( سهم 22,000,000بالتالي تخفيض عدد أسهم الشركة من اثنين وعشرين مليون )من رأس مال الشركة، و 

 ( سهم من األسهم املصدرة للشركة. 7,000,000( سهم عن طريق إلغاء سبعة ماليين )15,000,000)
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  م( وافقت الجمعية العامة غير العادية على توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال 05/10/2020ه )املوافق 18/02/1442وبتاريخ

مائتان وتسعة وعشرين مليون وأربعمائة وأربعة وسبعين ألف  إلى( ريال سعودي 150,000,000الشركة من مائة وخمسين مليون )

مع الشركة األهلية للتأمين التعاوني وإصدار أسهم العوض  االندماجسعودي وذلك عن طريق  ال( ري229,474,640وستمائة وأربعين )

( رياالت سعودية 10( سهم بقيمة اسمية )7,947,464بمقدار سبعة ماليين وتسعمائة وسبعة وأربعين ألف وأربعمائة وأربعة وستين )

 للسهم الواحد. 

  إتحاد الخليج للتأمين “تم دمج شركة "األهلية للتأمين التعاوني" في شركة  م(06/12/2020ه )املوافق 21/04/1442وبتاريخ

برقم السجل التجاري  االحتفاظالتعاوني" ليصبح االسم التجاري للشركة "شركة إتحاد الخليج األهلية للتامين التعاوني" مع 

 .وتاريخه

  بنسبة  الشركة مال رأس على زيادة للشركةم( وافقت الجمعية العامة غير العادية 20/04/2022ه )املوافق 19/09/1443وفي تاريخ

  إلى( ريال سعودي 229,474,640من مائتان وتسعة وعشرين مليون وأربعمائة وأربعة وسبعين ألف وستمائة وأربعين ) %(100)

( ريال سعودي، وبتالي زيادة عدد 458,949,280أربعمائة وثمانية وخمسين مليون وتسعمائة وتسعة وأربعين ألف ومائتان وثمانين )

خمسة  إلى( سهم عادي 22,947,464اثنان وعشرين مليون وتسعمائة وسبعة وأربعين ألف وأربعمائة وأربعة وستين ) إلىاألسهم من 

( سهم عادي متساوية القيمة قيمة كٍل منها 45,894,928وأربعة وتسعين ألف وتسعمائة وثمانية وعشرين )وأربعين مليون وثمانمائة 

اثنان وعشرين مليون وتسعمائة وسبعة وأربعين ألف وأربعمائة وأربعة وستين  ( رياالت سعودية، وذلك عن طريق إصدار10عشرة )

 .( رياالت سعودية للسهم الواحد10اسمية قدرها عشرة ) ( سهم عادي جديد كأسهم حقوق أولوية بقيمة22,947,464)

 

 للشركة الرئيسية األنشطة 3.3

م(، وتتمثل أنشطة الشركة 26/08/2007ه )املوافق 13/07/1428( وتاريخ 2050056228)تمارس الشركة نشاطها بموجب السجل التجاري رقم 

 الصحي، التأمين العام.تأمين الحماية مع االدخار، التأمين كما في سجلها التجاري في 

، تأمين الحماية وتتمثل أنشطة الشركة كما في نظامها األساس ي في مزاولة أعمال التأمين التعاوني في الفروع التالية ) التأمين العام ، التأمين الصحي 

لتأمين أو استثمار اموالها وأن تقوم بتملك ( ، وللشركة أن تقوم بجميع األعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق أغراضها سواء في مجال ا واالدخار

اك مع جهات وتحريك األموال الثابتة والنقدية أو بيعها أو استبدالها أو تأجيرها بواسطتها مباشرة أو بواسطة شركات تؤسسها أو تشتريها أو باالشتر 

 ألحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئ أخرى 
ً
حته التنفيذية واألنظمة والقواعد السارية في اململكة العربية وتمارس الشركة أنشطتها وفقا

 السعودية وبعد الحصول على التراخيص الالزمة امع من الجهات املختصة إن وجدت.

ملنتشرة لشبكة نقاط البيع ا باإلضافة جدة،، الرياض، الدمام، وفروعها في مدينة الدمامبمدينة  يوتمارس الشركة أنشطتها من خالل مقرها الرئيس 

 راجع القسم 
ً
( "املعلومات القانونية" من هذه 10الشركة ونقاط البيع" من القسم ) ( "فروع10.7.2.8الفرعي )في اململكة )ملزيد من املعلومات فضال

ملزاولة أنشطة م( 11/05/2009ه )املوافق 15/05/1430( بتاريخ 21/20095النشرة(. وقد حصلت الشركة على تصريح البنك املركزي رقم )ت م ن /

 التأمين التالية:

 التأمين العام، وتشمل: (ث

 من الحوادث واملسؤوليةتأمين ال. 

 التأمين على املركبات 

 التأمين على املمتلكات. 

  التأمين البحري. 

 التأمين الهندس ي. 

 التأمين الصحي (ج

  واالدخار تأمين الحماية  (ح
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 منتجات الشركة 3.4

موافقات على منتجات تأمينية كانت قد حصلت عليها من قبل البنك املركزي، وال يتضمن تفاصيل املنتجات كما في تاريخ هذه النشرة فإن لدى الشركة 

 مع بنود الوثائق، وبالتالي فإنه يجب االطال 
ً
ع على جميع شروط وأحكام وثائق التأمين ذات الصلة، وقد يتضمن هذا القسم بنودا ال تتوافق كليا

 .االعتماد على ما يرد من تفاصيل املنتجات في هذا القسم في أي حال من األحوال نصوص وثائق التأمين الواردة وعدم

 راجع القسم الفرعي منتج تأميني( 48عدد )وتقدم الشركة 
ً
، والتي قد حصلت على موافقاتها النهائية من قبل البنك املركزي )ملزيد من املعلومات فضال

( "املعلومات 10القسم ) " من( "املوافقات والتراخيص والشهادات الحكومية10.7املوافقات والتراخيص" من القسم الفرعي ) ( "جداول 10.7.1)

 ملا يلي: هذهالقانونية" من 
ً
 النشرة(، وهي موضحة وفقا

 الحوادث واملسؤولية من تأمينال 3.4.1

 :بتسويقها وتقوم الشركة تقدمها التي التأمين من الحوادث واملسؤولية منتجات التالي الجدول  يوضح
 الحوادث واملسؤوليةمنتجات التأمين من  (:3الجدول رقم )

افقة اسم املنتج م افقة وصف املنتج رقم املو افقة نوع املو  تاريخ املو

1 
وثيقة تأمين املسؤولية 

 املدنية
1259 \IS 

بتعويض املؤمن له عن أي مسؤولية تقوم الشركة بموجب هذه الوثيقة 

أمام القانون عن تكاليف ومصروفات األضرار واملطالبين بخصوص 

اإلصابة الجسدية العرضية ألي شخص أو الضرر العرض ي للممتلكات 

الذي يحدث أثناء فترة التأمين في مباني محددة واملرتبط بأعمال محددة 

 وذلك خالل فترة الوثيقة.

 موافقة نهائية

 هـ12/05/1433

املوافق 

 م(04/04/2012)

2 
وثيقة تأمين املسؤولية 

 املدنية املوسعة
341000001013 

تقوم الشركة بموجب هذه الوثيقة بتعويض املؤمن له عن أي مسؤولية 

أمام القانون عن تكاليف ومصروفات األضرار واملطالبين بخصوص 

اإلصابة الجسدية العرضية ألي شخص أو الضرر العرض ي للممتلكات 

الذي يحدث أثناء فترة التأمين في مباني محددة واملرتبط بأعمال محددة 

بإجراء قانوني ضد املؤمن له خالل فترة الوثيقة أو خالل شريطة القيام 

 شهرا بعد انتهاء الوثيقة. 18

 موافقة نهائية

 هـ04/01/1434

املوافق 

 م(18/11/2012)

3 

وثيقة تأمين الحماية 

 للمجموعات 

 )التكافل الجماعي(

1165 \IS\ 
تقوم الشركة بموجب هذه الوثيقة بتعويض املؤمن له في حالة وفاة أو 

 عجز موظف املؤمن له املشمول بالتأمين.
 موافقة نهائية

 هـ03/05/1433

املوافق 

 م(26/03/2012)

4 
وثيقة تأمين تعويضات 

 العمال
371000088916 

تقوم الشركة بموجب هذه الوثيقة بتعويض املؤمن له عن كل املبالغ 

 بدفعها بموجب قانون العمل السعودي، ألي موظف في 
ً
التي يكون ملزما

الخدمة املباشرة للمؤمن له والذي يصاب بأي إصابة جسدية أو مرض 

 ناتج عن وأثناء عمله لدى املؤمن له. 

 موافقة نهائية

 هـ10/08/1437

املوافق 

 م(17/05/2016)

5 
وثيقة تأمين مسؤولية 

 صاحب العمل
371000088906 

تقوم الشركة بموجب هذه الوثيقة بدفع جميع املبالغ التي سيكون 

املؤمن له مسؤوال قانونا عن دفعها بسبب اإلصابة الجسدية التي حدثت 

أو نجمت عن أعمال املؤمن له شريطة حدوث هذه اإلصابة الجسدية 

 للموظف أثناء عمله لدى املؤمن له. 

 موافقة نهائية

 هـ 10/08/1437

املوافق 

 م(17/05/2016)

6 

وثيقة تأمين مسؤولية 

عمال التحميل 

 والتفريغ

371000088902 

تغطية مسؤولية املؤمن عليه تقوم الشركة بموجب هذه الوثيقة ب

ؤمن عليه املالقانونية كشاحني ومفرغي سفن  ويشمل ذلك مسؤولية 

بموجب هذه الوثيقة ضد الخسارة، الضرر أو املصروفات التي تلحق 

ويتضمن كذلك  في الوثيقة بممتلكات أي مؤمن عليه آخر يرد اسمه 

مسؤولية املؤمن عليه العرضية املتعلقة بأداء العمل املوصوف هنا، بأي 

 والدفعالوثيقة  مقاول من الباطن أو آخرين( ما عدا ماقد يستثنى في

نيابة عن املؤمن عليه أي مبلغ أو مبالغ يكون مسئوال عن دفعها بسبب 

حادث أو واقعة تتعلق أو ترتبط بالعمل  و/أو العمليات و/أو النشاط 

و/أو االعمال الخاصة باملؤمن عليه كشاحني ومفرغي سفن ، في املكان 

ميع أو األمكنة املذكورة في الجدول في اململكة العربية السعودية، ودفع ج

 .بذلك املتعلقةالرسوم 

 موافقة نهائية

 هـ10/08/1437

املوافق  

 م(17/05/2016)
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7 

مسؤولية املديرين 

واملوظفين وتعويض 

 الشركة

371000115276 

نيابة عن أي مدير أو مسؤول تقوم الشركة بموجب هذه الوثيقة بالدفع 

تنفيذي الخسارة الناشئة من أي مطالبة تقام ضدهم أثناء فترة التأمين 

نيابة عن الشركة الخسارة تدفع  عنها أولم توفر الشركة تعويضا 

الناشئة من أي مطالبة مقامة ضد أي مدير أو مسؤول تنفيذي أثناء 

ذا املدير أو فترة التأمين متى وبالحد الذي تعوض فيه الشركة ه

خسارة مدير أو مسؤول  تدفع نيابة عن الشركةكما  املسؤول تنفيذي

تنفيذي أي كيان خارجي ناشئة من اي مطالبة مقامة ضدهم أثناء فترة 

  .التأمين

 موافقة نهائية

 هـ 06/11/1437

املوافق 

 م(10/08/2016)

8 

وثيقة تأمين املسؤولية 

املدنية ومسؤولية 

 املنتجات

371000088908 

تقوم الشركة بموجب هذه الوثيقة بتعويض املؤمن له عن أي مسؤولية 

أمام القانون عن تكاليف ومصروفات األضرار واملطالبين بخصوص 

اإلصابة الجسدية العرضية ألي شخص أو الضرر العرض ي للممتلكات 

الذي يحدث أثناء فترة التأمين في مباني محددة واملرتبط بأعمال محددة 

بإجراء قانوني ضد املؤمن له. كما تقوم الشركة بموجب شريطة القيام 

هذه الوثيقة بتعويض املؤمن له عن أي مسؤولية أمام القانون عن 

تكاليف ومصروفات األضرار واملطالبين بخصوص اإلصابة الجسدية 

ألي شخص أو الضرر العرض ي للممتلكات الذي ينشأ عن توريد أي 

علق بالعمل أو بالعقد املحدد في منتج ضمن الحدود الجغرافية فيما يت

 الوثيقة. 

 موافقة نهائية

 هـ 10/08/1437

املوافق 

 م(17/05/2016)

9 

وثيقة تأمين الحوادث 

الشخصية 

 للمجموعات

371000088906 
املطالبات الناجمة عن  إجماليتقوم الشركة بموجب هذه الوثيقة بدفع 

 اإلصابات الجسدية للمؤمن لهم خالل مدة التأمين. 
 موافقة نهائية

 هـ 10/08/1437

املوافق 

 م(17/05/2016)

10 
وثيقة تأمين الحوادث 

 الشخصية لألفراد
371000088893 

املطالبات الناجمة عن  إجماليتقوم الشركة بموجب هذه الوثيقة بدفع 

 اإلصابات الجسدية للمؤمن له خالل مدة التأمين. 
 موافقة نهائية

 هـ 10/08/1437

املوافق 

 م(17/05/2016)

11 

تأمين املسؤولية املهنية 

املهندسون  –

املعماريون 

واملهندسون املدنيون 

 )مجموعات(

F-GUAH-1-C-21-

046 

الشركة بموجب هذه الوثيقة بتعويض املؤمن له عن أي مسؤولية أمام 

القانون عن تكاليف ومصروفات األضرار واملطالبين بخصوص اإلصابة 

شخص أو الضرر العرض ي للممتلكات الذي الجسدية العرضية ألي 

يحدث عن املهندسون املعماريون واملهندسون املدنيون شريطة القيام 

بإجراء قانوني ضد املؤمن له فيما عدا استثناءات خاصة حسبما هو 

 .مذكور في الوثيقة

 موافقة نهائية

 ه17/04/1443

املوافق 

 م(22/11/2021)

12 

تأمين املسؤولية املهنية 

 املحاسبون  –

 )مجموعات(

F-GUAH-1-C-21-

045 

تقوم الشركة بموجب هذه الوثيقة بتعويض املؤمن له عن أي مسؤولية 

أمام القانون عن تكاليف ومصروفات األضرار واملطالبين بخصوص 

اإلصابة الجسدية العرضية ألي شخص أو الضرر العرض ي للممتلكات 

هنة املحاسبون شريطة القيام بإجراء قانوني ضد الذي يحدث عن م

 .املؤمن له فيما عدا استثناءات خاصة حسبما هو مذكور في الوثيقة

 موافقة نهائية

 ه17/04/1443

املوافق 

 م(22/11/2021)

13 

تأمين املسؤولية املهنية 

املستشارون  –

 املاليون 

 )مجموعات(

F-GUAH-1-C-21-

044 

الوثيقة بتعويض املؤمن له عن أي مسؤولية تقوم الشركة بموجب هذه 

أمام القانون عن تكاليف ومصروفات األضرار واملطالبين بخصوص 

اإلصابة الجسدية العرضية ألي شخص أو الضرر العرض ي للممتلكات 

الذي يحدث عن مهنة املستشارون املاليون شريطة القيام بإجراء 

حسبما هو مذكور في  قانوني ضد املؤمن له فيما عدا استثناءات خاصة

 .الوثيقة

 موافقة نهائية

 ه17/04/1443

املوافق 

 م(22/11/2021)

 املصدر: الشركة
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 تأمين املركبات 3.4.1

 :بتسويقها وتقوم الشركة تقدمها التي على املركبات التأمين منتجات التالي الجدول  يوضح
 املركبات منتجات التأمين على (:4الجدول رقم )

افقة اسم املنتج م افقة وصف املنتج رقم املو افقة نوع املو  تاريخ املو

1 

وثيقة تأمين تجارة 

 املركبات

 )األخطار الداخلية( 

1135\IS \36588 

تقوم الشركة بموجب هذه الوثيقة بتعويض املؤمن له عن 

الضرر الذي يلحق بأي سيارة )ويشمل ذلك الكماليات 

مملوكة للمؤمن له أو أي فرد من أسرته أو من املوجودة فيها(، 

يقيم معه، بفعل وسائل عرضية، خارجية ومرئية والتي تحدث 

 .في أو على املباني

 موافقة نهائية

 هـ10/08/1429

املوافق 

 م(12/08/2008)

2 

وثيقة تأمين تجارة 

 املركبات

 )األخطار الخارجية(

1135\IS \36588 

بتعويض املؤمن له عن أي  تقوم الشركة بموجب هذه الوثيقة

حادث خسارة أو ضرر للسيارة، اململوكة أو التي هي في عهدة 

 .أو سيطرة املؤمن له، وكمالياتها وقطع الغيار التي عليها

 موافقة نهائية

 هـ10/08/1429

املوافق 

 م(12/08/2008)

3 

وثيقة تأمين الغطاء 

الشامل للمركبات 

 التجارية

341000062967 

تقوم الشركة بموجب هذه الوثيقة بتعويض املؤمن له عن 

الخسارة أو الضرر العرض ي ملركبة املؤمن له وملحقاتها 

املوجودة فيها نتيجة أي حادث فجائي عرض ي ما عدا ما هو 

 مستثنى صراحة في الوثيقة. 

 موافقة نهائية

19/05/1434 

املوافق 

 م(30/03/2013)

4 

 تأمين الغطاءوثيقة   

للمركبات  الشامل

 الخصوصية

341000062967 

تقوم الشركة بموجب هذه الوثيقة بتعويض املؤمن له عن 

الخسارة أو الضرر العرض ي ملركبة املؤمن له وملحقاتها 

املوجودة فيها نتيجة أي حادث فجائي عرض ي ما عدا ما هو 

 مستثنى صراحة في الوثيقة. 

 موافقة نهائية

19/05/1434 

املوافق 

 م(30/03/2013)

5 

الوثيقة املوحدة 

للتأمين اإللزامي على 

الطرف  –املركبات 

 الثالث

341000062967 

 عن 
ً
تقوم الشركة بموجب هذه الوثيقة بتعويض الغير نقدا

املبالغ جميعها التي يلزم املؤمن له أو سائق املركبة املؤمن عليها 

املركبة  بدفعها لقاء األضرار الجسدية التي تلحق بالغير داخل

أو خارجها سواء أكانت ناشئة عن استعمال املركبة أو توقفها 

 .وذلك داخل أراض ي اململكة العربية السعودية

 موافقة نهائية

19/05/1434 

املوافق 

 م(30/03/2013)

 املصدر: الشركة

 التأمين على املمتلكات 3.4.2

 :بتسويقها وتقوم الشركة تقدمها التي على املمتلكات التأمين منتجات التالي الجدول  يوضح
 مين على املمتلكاتمنتجات التأ (:5الجدول رقم )

افقة اسم املنتج م افقة وصف املنتج رقم املو افقة نوع املو  تاريخ املو

 IS\48708\1322 وثيقة تأمين الزجاج 1

تقوم الشركة بموجب هذه الوثيقة بتعويض املؤمن له إذا تعرض 

أي من زجاج املبنى املؤمن عليه خالل فترة التأمين لكسر نافذ عبر 

كامل سماكة الزجاج نتيجة ألي حادث أو سوء طالع غير مستثنى 

في هذه الوثيقة. تقوم الشركة باستبدال ذلك الزجاج املكسور 

بزجاج مساو له في الجودة أو أن تدفع للمؤمن له قيمة الزجاج 

 املكسور بسعر السوق املعمو 
ً
ل به في تاريخ كسر الزجاج )مخصوما

 منه قيمة أي ش يء منفذ(.

 موافقة نهائية

 هـ21/10/1430

املوافق 

 م(24/01/2009)

2 

وثيقة تأمين ضرر 

(: مع LM7املمتلكات )

خيار إعادة املمتلكات 

بوضعها األول قبل 

حدوث الخسائر أو 

 استبدالها

2960\IS 

تقوم الشركة بموجب هذه الوثيقة بالدفع للمؤمن له، إذا حدث 

للممتلكات املؤمن عليها أو أي جزء منها خسارة عرضية مادية أو 

املمتلكات وقت حدوث تلك الخسارة، أو  تلفت، قيمةهلكت أو 

الهالك أو قيمة ذلك الضرر أو أن تقوم حسب اختيارها بإعادة 

 الها أو استبدال أي جزء منها. املمتلكات لوضعها األول أو استبد

 موافقة نهائية

 هـ27/12/1433

املوافق 

 م(12/11/2012)

3 

وثيقة تأمين ضرر 

(: مع ABIاملمتلكات )

خيار استبدال 

 املمتلكات فقط

2960\IS 

تقوم الشركة بموجب هذه الوثيقة بالدفع للمؤمن له، إذا تعرضت 

أي من ممتلكاته للضرر أو للفقد أو الهالك أو الضرر املادي، قيمة 

املمتلكات في وقت حدوث الخسارة أو الهالك أو الضرر، أو تقوم 

 الشركة بناء على خيارها باستبدال هذه املمتلكات أو أي جزء منها. 

 موافقة نهائية

 هـ27/12/1433

املوافق 

 م(12/11/2012)
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 371000088913 وثيقة تأمين رب البيت 4
تقوم الشركة بموجب هذه الوثيقة بتعويض املؤمن له عن خسارة 

 أو ضرر مباني املسكن الخاص. 
 موافقة نهائية

 هـ10/08/1437

املوافق 

 م(17/05/2016)

5 

وثيقة تأمين ضد 

جميع أخطار 

 املجوهرات

371000088905 

تقوم الشركة بموجب هذه الوثيقة بتعويض املؤمن له إذا تعرضت 

ممتلكاته أو جزء منها للخسارة أو الضرر بفعل حادثة أو محنة أثناء 

وجودها بمكانها، وذلك بالدفع أو، بناء على خيار الشركة، إعادة 

 املمتلكات لحالتها األولى أو إصالحها. 

 موافقة نهائية

 هـ10/08/1437

املوافق 

 م(17/05/2016)

 \IS\1598 وثيقة تأمين السرقة 6

قدت 
ُ
تقوم الشركة بموجب هذه الوثيقة بتعويض املؤمن له إذا ف

أو تضررت أي من ممتلكاته أثناء وجودها في أماكنها بفعل السرقة 

التي تتبع االقتحام الفعلي عنوة وبالعنف في الدخول أو الخروج من 

هذه األمكنة أو أي محاولة لذلك، أو إذا حصل أي ضرر لألمكنة 

 ملحاولة. بسبب تلك السرقة أو ا

 موافقة نهائية

 هـ01/09/1430

املوافق 

 م(22/08/2009)

 IS\49207\1844 وثيقة تأمين النقود 7

تقوم الشركة بموجب هذه الوثيقة بتعويض املؤمن له عن فقدان 

النقود ألي سبب مهما كان، الخسارة أو الضرر ألية خزنة أو غرفة 

محصنة بسبب السرقة أو محاولة السرقة، والخسارة أو الضرر 

للمالبس واملقتنيات الشخصية التي يملكها املؤمن له أو موظفيه 

ولة السرقة والتي تشمل أي عنف كنتيجة مباشرة للسرقة أو محا

 أو تهديد بذلك. 

 موافقة نهائية

 ه18/10/1431

املوافق 

 م(27/09/2010)

8 
وثيقة تأمين النقل 

 البري 
371000088895 

تقوم الشركة بموجب هذه الوثيقة بتعويض املؤمن له عن 

 حين مرورها عبر 
ً
الخسارة أو الضرر الالحق بالبضائع املنقولة برا

 بلد ثالث.  

 موافقة نهائية

 هـ10/08/1437

املوافق 

 م(17/05/2016)

9 
وثيقة تأمين ضمان 

 األمانة
701\IS\ 

تقوم الشركة بموجب هذه الوثيقة بتعويض املؤمن له عن خسارة 

مملوكة للمؤمن له أو يكون مسؤوال عنها  أخرى املال أو ممتلكات 

، ويكون ذلك نتيجة مباشرة ألي فعل احتيال أو عدم أمانة 
ً
قانونيا

 يرتكبها أي من موظفي املؤمن له بما ال يزيد عن املبلغ املضمون. 

 موافقة نهائية

 هـ16/03/1433

املوافق 

 م(08/02/2012)

 371000115093 وثيقة تأمين السفر 10

تغطية شاملة للمسافرين على الرحالت الدولية  الوثيقةتوفر هذه 

من املخاطر املتعلقة بالسفر خارج السعودية، ضد ما قد يتعرض 

له املسافر من خسائر بفعل مجموعة من الحوادث مثل إلغاء أو 

تقصير مدة الرحلة أو فوات موعد رحلة املغادرة، وفقدان 

، كما تشمل الحقائب في السفر أو تأخر وصولها في الوقت املناسب

تغطية املصاريف الطبية الطارئة أو الحوادث الشخصية، أو 

املسؤولية تجاه الغير حسب الشروط واالستثناءات املوضحة في 

  .وثيقةال

 موافقة نهائية

 هـ05/11/1437

 املوافق

 م(08/08/2016) 

11 
وثيقة أقساط التأمين 

 املعدلة(السفر )على 
381000081437 

تغطية شاملة للمسافرين على الرحالت الدولية  توفر هذه الوثيقة

من املخاطر املتعلقة بالسفر خارج السعودية، ضد ما قد يتعرض 

له املسافر من خسائر بفعل مجموعة من الحوادث مثل إلغاء أو 

تقصير مدة الرحلة أو فوات موعد رحلة املغادرة، وفقدان 

، كما تشمل الحقائب في السفر أو تأخر وصولها في الوقت املناسب

تغطية املصاريف الطبية الطارئة أو الحوادث الشخصية، أو 

املسؤولية تجاه الغير حسب الشروط واالستثناءات املوضحة في 

  .وثيقةال

 موافقة نهائية

 ه 05/08/1438

 املوافق 

 م(01/05/2017)

12 
وثائق تأمين تأشيرة 

 الزيارة )بيع الكتروني(
381000035181 

 رعاية صحية متميزة هذه الوثيقة بتوفير تقوم الشركة بموجب

اإلصابة الناتجة عن  وحاالتللحاالت الطبية الطارئة  للمؤمن له

التي تحدث أثناء وجوده داخل  حوادث السير واإلخالء الطبي

 . األراض ي السعودية

 موافقة نهائية

 ه 30/03/1438

 املوافق

 (29/12/ 2016) 

 IS\2960 وثيقة تأمين الحريق 13

الشركة بموجب هذه الوثيقة بالدفع للمؤمن له، إذا هلكت تقوم 

أو تضررت ممتلكاته بفعل الحريق أو الصاعقة، قيمة املمتلكات 

مع بقاء الخيار للشركة في أن تعيد  عند هلكها أو مقدار ذلك الضرر 

تلك املمتلكات أو أي جزء منها لسابق حالها أو أن تستبدلها في 

 وثيقة. حدود املبالغ املوضحة في ال

 موافقة نهائية

 ه27/12/1433

املوافق 

 م(12/11/2012)
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14 
وثيقة تأمين توقف 

 العمل )حريق(
2960\IS 

تقوم الشركة بموجب هذه الوثيقة بالدفع للمؤمن له مقدار 

الخسارة الناتجة عن توقف العمل في حال تعرض أي مبنى أو 

باني أو أي جزء منها يستخدمه املؤمن له في امل أخرى ممتلكات 

خطار املحددة في أل بغرض األعمال، للدمار أو الضرر بفعل ا

 الوثيقة. 

 موافقة نهائية

 هـ27/12/1433

املوافق 

 م(12/11/2012)

15 
توقف  وثيقة تأمين

 العمل
2960\IS 

تقوم الشركة بموجب هذه الوثيقة بالدفع للمؤمن له مبلغ 

ممتلكات الخسارة جراء توقف األعمال أو إعاقتها في مباني أو 

  ي.املؤمن له أو جزء منها التي تضررت أو أتلفت جراء حادث عرض 

 موافقة نهائية

 هـ27/12/1433

املوافق 

 م(12/11/2012)

16 
وثيقة تأمين التخريب 

 واالرهاب
361000106200 

تقوم الشركة بموجب هذه الوثيقة بتعويض املؤمن له عن 

الخسارة املادية املباشرة والضرر املسبب من أو الناجم عن 

الشغب و/أو اإلضرابات و/أو اإلضرابات األهلية، بما في ذلك 

أضرار الحريق والخسارة املترتبة عن النهب الذي يعقب الشغب 

و/أو الضرر الكيدي، كما و/أو اإلضرابات و/أو اإلضرابات األهلية، 

 هي موصوفة في الوثيقة. 

 موافقة نهائية

 هـ03/08/1436

املوافق 

 م(21/05/2015)

 املصدر: الشركة

 التأمين البحري  3.4.3

 :بتسويقها وتقوم الشركة تقدمها التي البحري  التأمين منتجات التالي الجدول  يوضح
 البحري منتجات التأمين  (:6الجدول رقم )

افقة اسم املنتج م افقة وصف املنتج رقم املو افقة نوع املو  تاريخ املو

1 
وثيقة تأمين هياكل 

 السفن
371000088911 

تقوم الشركة بموجب هذه الوثيقة بتغطية أجسام السفن 

 ضد املخاطر املرتبطة باملالحة. 
 موافقة نهائية

 هـ10/08/1437

املوافق 

 م(17/05/2016)

2 
وثيقة تأمين الشحن 

 البحري 
371000088911 

تقوم الشركة بموجب هذه الوثيقة بتغطية البضائع )شحنة 

ا رً أو ب اأو بحرً  اجوً  مفردة( ضد املخاطر املرتبطة بالنقل سواءً 

 الستثناءات في الوثيقة.  احسب اختيار العميل والشروط و 

 موافقة نهائية

 هـ10/08/1437

املوافق 

 م(17/05/2016)

3 
وثيقة تأمين 

 الشحنات البحرية
371000088899 

شحنات  -تقوم الشركة بموجب هذه الوثيقة بتغطية البضائع 

سواًء جًوا أو متعددة ملدة معينة ضد املخاطر املرتبطة بالنقل 

حسب اختيار العميل والشروط واالستثناءات في  بحًرا أو بًرا

 الوثيقة.  

 موافقة نهائية

 هـ10/08/1437

املوافق 

 م(17/05/2016)

 املصدر: الشركة

 التأمين الهندس ي 3.4.1

 :بتسويقها وتقوم الشركة تقدمها التي الهندس ي التأمين منتجات التالي الجدول  يوضح
 منتجات التأمين الهندس ي (:7الجدول رقم )

افقة اسم املنتج م افقة وصف املنتج رقم املو افقة تاريخ نوع املو  املو

1 
وثيقة تأمين عطل 

 اآلالت
126\IS\ 

تقوم الشركة بموجب هذه الوثيقة بتعويض املؤمن له إذا 

تعرضت آالته أثناء وجودها بمكانها للخسارة أو الضرر املادي 

توقع بفعل أي سبب غير مستثنى في الوثيقة 
ُ
والفجائي وغير امل

والذي يستدعي إصالح أو استبدال، وذلك بالدفع أو، بناء على 

 ا األولى أو إصالحها. خيار الشركة، إعادة املمتلكات لحالته

 موافقة نهائية

 ه27/01/1430

املوافق 

 م(24/01/2009)

2 

وثيقة تأمين خسائر 

األرباح الناتجة عن 

 عطل اآلالت

126\IS\ 

تقوم الشركة بموجب هذه الوثيقة بالدفع للمؤمن له مقدار 

الخسارة الناتجة عن توقف العمل الناتج عن عطل اآلالت 

 املؤمن عليها. 

 نهائيةموافقة 

 هـ27/01/1430

املوافق 

 م(24/01/2009)

3 

وثيقة تأمين تلف 

املخزون في املستودعات 

 املبردة

 )فساد األطعمة(

126\IS\ 

تقوم الشركة بموجب هذه الوثيقة بتعويض املؤمن له عن 

الخسارة أو الضرر بسبب التلف الناجم عن أي خسارة أو ضرر 

 
ً
مادي وفجائي وغير متوقع لتجهيزات آالت التبريد يكون قابال

 للتعويض بموجب وثيقة عطل آالت سارية املفعول. 

 موافقة نهائية

 هـ27/01/1430

املوافق 

 م(24/01/2009)
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4 

وثيقة تأمين مرجل 

 ووعاء ضغط

 )غاليات صناعية( 

126\IS\ 

تقوم الشركة بموجب هذه الوثيقة بتعويض املؤمن له عن 

الخسارة أو الضرر بسبب التلف الناجم عن أي خسارة أو ضرر 

مادي تعرض له مرجل أو وعاء ضغط أو املمتلكات املحيطة 

)باستثناء األضرار جراء انفجار أو انهيار املرجل أو الوعاء 

 الناجمة عن حريق(.

 موافقة نهائية

 هـ27/01/1430

املوافق 

 م(24/01/2009)

5 
وثيقة تأمين األجهزة 

 ةاإللكتروني
126\IS\ 

تقوم الشركة بموجب هذه الوثيقة بتعويض املؤمن له عن 

توقع بفعل أي سبب 
ُ
الخسارة أو الضرر املادي والفجائي وغير امل

الوثيقة والذي يستدعي إصالح أو استبدال غير مستثنى في 

 األجهزة اإللكترونية املؤمن عليها.

 موافقة نهائية

 هـ27/01/1430

املوافق 

 م(24/01/2009)

6 
وثيقة تأمين أخطار 

 املقاولين االنشائية
126\IS\ 

تقوم الشركة بموجب هذه الوثيقة بتعويض املؤمن له عن 

تسببت أو نشأت أو الخسارة أو الضرر أو املسؤولية التي 

تفاقمت عن أعمال املقاولين )فيما عدا استثناءات خاصة 

 (.حسبما هو مذكور في الوثيقة

 موافقة نهائية

 هـ27/01/1430

املوافق 

 م(24/01/2009)

7 
وثيقة تأمين أخطار 

 التركيبات-املقاولين 
126\IS\ 

تقوم الشركة بموجب هذه الوثيقة بتعويض املؤمن له عن 

الخسارة أو الضرر أو املسؤولية التي تسببت أو نشأت أو 

تفاقمت عن أعمال التركيب )فيما عدا استثناءات خاصة 

 حسبما هو مذكور في الوثيقة(. 

 موافقة نهائية

 هـ27/01/1430

املوافق 

 م(24/01/2009)

8 
وثيقة تأمين تجهيزات 

 وآليات املقاولين
126\IS\ 

تقوم الشركة بموجب هذه الوثيقة بتعويض املؤمن له عن 

توقع بفعل أي سبب 
ُ
الخسارة أو الضرر املادي والفجائي وغير امل

غير مستثنى في الوثيقة والذي يستدعي إصالح أو استبدال 

 .تجهيزات وآليات املقاولين املؤمن عليها

 موافقة نهائية

 هـ27/01/1430

املوافق 

 م(24/01/2009)

 املصدر: الشركة

 الصحيالتأمين  3.4.1

 :بتسويقها وتقوم الشركة تقدمها التي الصحي التأمين منتجات التالي الجدول  يوضح
 منتجات التأمين الصحي (:8الجدول رقم )

افقة اسم املنتج م افقة وصف املنتج رقم املو افقةتاريخ  نوع املو  املو

1 
الضمان التعاوني 

 الصحي اإللزامي
1074\Is\ 

تقوم الشركة بموجب هذه الوثيقة بتغطية تكاليف تقديم 

الخدمات الطبية لجميع العاملين على رأس العمل فعليا 

املؤهلين للتأمين حسب الفئات املحددة من شبكة مقدمي 

 للشروط 
ً
الخدمات الطبية املعينين من قبل الشركة، ووفقا

 واألحكام والقيود الواردة في الوثيقة. 

 موافقة نهائية

هـ 09/07/1429

املوافق 

 م(12/07/2008)

 \Is\1074 التأمين الصحي لألفراد 2

تقوم الشركة بموجب هذه الوثيقة بتغطية تكاليف تقديم 

الخدمات الطبية لألشخاص املؤمن لهم حسب الفئات املحددة 

من شبكة مقدمي الخدمات الطبية املعينين من قبل الشركة، 

 للشروط واألحكام والقيود الواردة في الوثيقة. 
ً
 ووفقا

 موافقة نهائية

 هـ09/07/1429

املوافق 

 م(12/07/2008)

3 
تأمين أخطاء ممارسة 

 املهن الطبية
371000115274 

تقوم الشركة بموجب هذه الوثيقة بتعويض املؤمن له عن أي 

مسؤولية أمام القانون عن اإلصابة الجسدية أو اإلصابة 

الذهنية أو املرض أو الداء أو الوفاة ألي مريض والتي يكون 

 من املؤمن له وذلك
ً
 أو خطأ وتقصيرا

ً
خالل معالجة  سببها إهماال

طبية عادية، وطارئة، وحاالت الزيارات العالجية املنزلية 

والرعاية الطبية عن بعد وذلك في نطاق تأدية وظيفته أو مهنته 

خالل تواجده داخل اململكة العربية السعودية. فيما عدا 

 .استثناءات خاصة حسبما هو مذكور في الوثيقة

 موافقة نهائية

 هـ06/11/1437

املوافق 

 م(10/08/2016)

 املصدر: الشركة
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 الشركة رؤية 3.5

 .مختلفة ومناطق مدن في مكاتب فتح عبر الشركة عمالء من ممكنة شريحة ألكبر تأمينية وتغطيات خدمات تقديم

 الشركة رسالة 3.6

 .الشركة عمالء لكل متميزة ونوعية تنافسية بأسعار تأمينية وتغطيات خدمات تقديم على العمل إلى الشركة تسعى

 الشركة استراتيجية 3.7

 :البنود التالية الشركةاستراتيجية تمكنها من تحقيق رسالتها ورؤيتها، وتشمل استراتيجية  األهلية الخليج إتحادوضعت شركة 

  واملستهلكين.الشركات  عمالءالتوسع في استخدام الحلول الرقمية للتعامل مع 

  ات.في الشرك  املعلوماتالعمل على تطوير البنية التحتية لنظم تقنية 

  األرباح.للتركيز على تعظيم  اململكةتوحيد جهود الشركة على مستوى 

  ت.مع مقدمي الخدما العالقاتتحسين وتطوير 

  األعلىذات هامش الربحية  العمالءونوعية  املنتجاتالتركيز على. 

 للشركة التنافسية وامليزات القوة نواحي 3.8

 :تتميز الشركة عن منافسيها، بما يلي

  توسطة.ملناصب العليا واملذات خبرة عالية منها كفاءات سعودية في اإدارة 

 ومعيدي التأمين. الءقات متميزة مع العمالع 

 ة تجارية معروفة ومرموقة.المع 

 متطور.الء برنامج خدمة عم 

  لكة.ملمنتشار في ااال شبكة نقاط بيع واسعة 

 ا.داخليً ر رنامج إدارة مطالبات طبية مطو ب 

 الكباراملساهمون  3.9

 يوضح الجدول أدناه امللكية املباشرة للمساهمون الكبار، كما في تاريخ هذه النشرة:

 (: امللكية املباشرة للمساهمون الكبار9الجدول رقم )

 عدد األسهم امللكية املساهم                                               

 2,473,737 %10.78 القابضة الخليج إتحاد شركة

  املصدر: الشركة

 نبذة عن املساهمون الكبار 3.9.1

  القابضة الخليج إتحادشركة 

% كما في تاريخ 510.78وتبلغ ملكيتها م(. 09/09/1982ه )املوافق 21/11/1402 تاريخو  (1 – 12885مساهمة بحرينية مقفلة رقم القيد )هي شركة 

 في الشركة:إتحاد الخليج القابضة هذه النشرة. وفيما يلي تفاصيل ملكية شركة 
  القابضة الخليج إتحادملكية شركة  (:10لجدول رقم )ا

 عدد األسهم امللكية االسم                                                م

 2,475,000 %10.785 القابضة الخليج إتحاد شركة 1

 2,475,000 %10.785 جمالياإل 

  املصدر: الشركة
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 ونقاط البيع فروع الشركة 3.10

 ،جدة الرياض،الدمام،  مدينة في عهاو وفر  ،الدمام مدينة في يالرئيس  مركزها خالل من املختلفة التأمينية منتجاتها وتسويق بتقديم الشركة تقوم

  املعلومات من وملزيد) اململكة في املنتشرة البيع نقاط إلى باإلضافة
ً
 رقم القسم من" البيع ونقاط الشركة فروع( "10.7.2.8) الفرعي القسم راجع فضال

 تفاصيل يلي وفيما. التعاوني التأمين شركات مراقبة بنظام ملتزمة الشركة فإن النشرة، هذه تاريخ في وكما(. النشرة هذه من" القانونية املعلومات( "10)

 : البيع ونقاط الفروع
 الشركة فروع(: 11الجدول رقم )

 تاريخ االنتهاء تاريخ اإلصدار النشاط التجاري  السجل رقم العنوان االسم م

1 
فرع شركة إتحاد الخليج 

 األهلية للتأمين التعاوني

، مركز الدمام

 املعجل التجاري 
2050118944 

تأمين الحماية مع االدخار، 

 التأمين العام الصحي،التأمين 

هـ 09/02/1440

)املوافق 

 م(18/10/2018

هـ 09/02/1444

)املوافق 

 م(05/09/2022

2 
فرع شركة إتحاد الخليج 

 األهلية للتأمين التعاوني

، حي الرياض

 اليرموك
1010238441 

 االدخار،تأمين الحماية مع 

 التأمين العام الصحي،التأمين 

هـ 07/09/1428

)املوافق 

 م(19/09/2007

هـ 07/09/1443

)املوافق 

 م(08/04/2022

3 
فرع شركة إتحاد الخليج 

 األهلية للتأمين التعاوني
 4030177933 ، حي السالمجدة

 االدخار،تأمين الحماية مع 

 التأمين العام الصحي،التأمين 

هـ 28/03/1429

)املوافق 

 م(05/04/2008

هـ 28/03/1444

)املوافق 

 م(24/10/2022

 املصدر: الشركة

 نقاط البيع(: 12الجدول رقم )

 تاريخ االنتهاء تاريخ اإلصدار النشاط التجاري  السجل رقم املدينة االسم م

 1010352878 الرياض (1نقطة بيع ) 1
تأمين الحماية مع االدخار، 

 التأمين العامالتأمين الصحي، 

هـ 24/11/1433

)املوافق 

 م(10/10/2012

هـ 24/11/1444

)املوافق 

 م(13/06/2023

 1010346145 الرياض (2نقطة بيع ) 2
تأمين الحماية مع االدخار، 

 التأمين الصحي، التأمين العام

هـ 10/09/1433

)املوافق 

 م(29/07/2012

هـ 10/09/1443

)املوافق 

 م(11/04/2022

 1131040190 بريده (3نقطة بيع ) 3
تأمين الحماية مع االدخار، 

 التأمين الصحي، التأمين العام

هـ 06/04/1433

)املوافق 

 م(28/02/2012

ه 06/04/1444

)املوافق 

 م(31/10/2022

 1010467877 الرياض (4نقطة بيع ) 4
تأمين الحماية مع االدخار، 

 التأمين الصحي، التأمين العام

هـ 02/05/1438

)املوافق 

 م(30/01/2017

ه 21/02/1444

)املوافق 

 م(17/09/2022

 1011024249 الخرج (5نقطة بيع ) 5
تأمين الحماية مع االدخار، 

 التأمين الصحي، التأمين العام

هـ 22/02/1438

)املوافق 

 م(22/11/2016

هـ 21/02/1444

)املوافق 

 م(17/09/2022

 4030232161 جدة (6نقطة بيع ) 6
االدخار، تأمين الحماية مع 

 التأمين الصحي، التأمين العام

هـ 09/09/1433

)املوافق 

 م(28/07/2012

هـ 09/09/1444

)املوافق 

 م(31/03/2023

 4650081718 املدينة املنورة (7نقطة بيع ) 7
تأمين الحماية مع االدخار، 

 التأمين الصحي، التأمين العام

هـ 22/02/1438

)املوافق 

 م(22/11/2016

ه 21/02/1444

)املوافق 

 م(17/09/2022

 4032050998 الطائف (8نقطة بيع ) 8
تأمين الحماية مع االدخار، 

 التأمين الصحي، التأمين العام

هـ 21/02/1438

)املوافق 

 م(21/11/2016

ه 20/02/1444

)املوافق 

 م(16/09/2022

 4031098822 مكة املكرمة (9نقطة بيع ) 9
تأمين الحماية مع االدخار، 

 الصحي، التأمين العامالتأمين 

هـ 05/05/1438

)املوافق 

 م(02/02/2017

هـ 21/02/1444

)املوافق 

 م(17/09/2022
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 4032032799 الطائف (10نقطة بيع ) 10
تأمين الحماية مع االدخار، 

 التأمين الصحي، التأمين العام

هـ 06/04/1433

)املوافق 

 م(28/02/2012

هـ 06/04/1444

)املوافق 

 م(31/10/2022

 5950025326 نجران (11نقطة بيع ) 11
تأمين الحماية مع االدخار، 

 التأمين الصحي، التأمين العام

هـ 27/01/1434

)املوافق 

 م(11/12/2012

هـ 26/01/1444

)املوافق 

 م(24/08/2022

 5900021365 جيزان (12نقطة بيع ) 12
تأمين الحماية مع االدخار، 

 التأمين الصحي، التأمين العام

هـ 24/04/1434

)املوافق 

 م(06/03/2013

ه 24/04/1444

)املوافق 

 م(18/11/2022

 5855045568 خميس مشيط (13نقطة بيع ) 13
تأمين الحماية مع االدخار، 

 التأمين الصحي، التأمين العام

هـ 10/09/1433

)املوافق 

 م(29/07/2012

ه 10/09/1444

)املوافق 

 م(01/04/2023

 5951002456 هشرور  (14نقطة بيع ) 14
تأمين الحماية مع االدخار، 

 التأمين الصحي، التأمين العام

ه 22/02/1438

)املوافق 

 م( 22/11/2016

ه 21/02/1444

)املوافق 

 م(17/09/2022

 2050085219 الدمام (15نقطة بيع ) 15
تأمين الحماية مع االدخار، 

 التأمين الصحي، التأمين العام

ه 09/09/1433

)املوافق 

 م(28/07/2012

ه 09/09/1444

)املوافق 

 م(31/03/2023

 2511025375 حفر الباطن (16نقطة بيع ) 16
تأمين الحماية مع االدخار، 

 التأمين الصحي، التأمين العام

ه 21/02/1438

)املوافق 

 م(21/11/2016

ه 20/02/1444

)املوافق 

 م(16/9/2022

 2053026200 القطيف (17نقطة بيع ) 17
الحماية مع االدخار، تأمين 

 التأمين الصحي، التأمين العام

ه 09/09/1433

)املوافق 

 م(28/07/2012

ه 09/09/1444

)املوافق 

 م(31/03/2023

 2057009090 الخفجي (18نقطة بيع ) 18
تأمين الحماية مع االدخار، 

 التأمين الصحي، التأمين العام

ه 05/05/1438

)املوافق 

 م(02/02/2017

ه 10/09/1444

)املوافق 

 م(01/04/2023

 2055018060 الجبيل (19نقطة بيع ) 19
تأمين الحماية مع االدخار، 

 التأمين الصحي، التأمين العام

ه 27/01/1434

)املوافق 

 م(11/12/2012

ه 27/01/1444

)املوافق 

 م(25/08/2022

 2250048144 األحساء (20نقطة بيع ) 20
تأمين الحماية مع االدخار، 

 الصحي، التأمين العامالتأمين 

ه 09/09/1433

)املوافق 

 م(28/07/2012

ه 09/09/1444

)املوافق 

 م(31/03/2023

 3450015434 عرعر (21نقطة بيع ) 21
تأمين الحماية مع االدخار، 

 التأمين الصحي، التأمين العام

ه 21/02/1438

)املوافق 

 م(21/11/2016

ه 20/02/1444

)املوافق 

 م(16/09/2022

 3350044433 حائل (22بيع )نقطة  22
تأمين الحماية مع االدخار، 

 التأمين الصحي، التأمين العام

ه 22/02/1438

)املوافق 

 م(22/11/2016

ه 21/02/1444

)املوافق 

 م(17/09/2022

 3550039233 تبوك (23نقطة بيع ) 23
تأمين الحماية مع االدخار، 

 التأمين الصحي، التأمين العام

ه 01/12/1438

)املوافق 

 م(23/08/2017

ه 01/12/1443

)املوافق 

 م(30/06/2022

 املصدر: الشركة
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 التأمين فروع حسب الشركة إيراداتتوزيع  3.11

 نشاط ملزاولة( م11/05/2009 املوافق) ه15/05/1430 بتاريخ( 21/20095/ ن م ت) رقم املركزي  البنك تصريح بموجب نشاطها الشركة تمارس

 املوافق) ه20/03/1443 بتاريخ التصريح تجديد تم وقد(. واالدخار الحماية تأمين الصحي، التأمين العام، التأمين: )التالي الفروع في التأمين

(. م24/02/2025 املوافق) ه25/08/1446 بتاريخ وينتهي( م29/03/2022 املوافق) ه26/08/1443 تاريخ من تبدأ سنوات ثالث ملدة( م26/10/2021

 م بحسب2021سبتمبر  30والفترة املالية املنتهية في  م2020و م2019و م2018 املالية للسنوات للشركة املكتتبة األقساط إجمالي تفاصيل يلي وفيما

 :التأمين فروع

 توزيع إيرادات الشركة حسب فروع التأمين (:13لجدول رقم )ا

 الفرع
 م2018

 )ريال سعودي(

 م2019

 سعودي()ريال 

 م2020

 )ريال سعودي(

 م2021سبتمبر  30

 )ريال سعودي(

 232,665,145 165,772,738 247,600,833 207,654,517 التأمين العام

 189,006,979 391,350,710 311,195,458 120,347,158 التأمين الصحي

 - - - - واالدخار الحماية تأمين

 421,672,124 557,123,448 558,796,291 328,001,675 جمالياإل 

 املصدر: الشركة

افية حسب الشركة إيراداتتوزيع  3.12  املنطقة الجغر

 في وفروعها الدمام، مدينة في الرئيس ي ركزها مركزها خالل من املختلفة التأمينية املنتجات وتسويق بيع خالل من التأميني نشاطها الشركة تزاول 

  املعلومات من وملزيد) اململكة في املنتشرة البيع قنوات خالل ومن جدة، ،الدمام، الرياض مدينة
ً
 الشركة فروع( "10.7.2.8) الفرعي القسم راجع فضال

 املالية للسنوات للشركة املكتتبة األقساط إجمالي تفاصيل يلي وفيما(. النشرة هذه من" القانونية املعلومات( "10) القسم رقم من" البيع ونقاط

 :الجغرافية املنطقة بحسب م2021 سبتمبر 30 في املنتهية املالية والفترة م2020و م2019و م2018

 الجغرافية املنطقةتوزيع إيرادات الشركة حسب  (:14لجدول رقم )ا

 املنطقة
 م2018

 ريال سعودي(ألف )

 م2019

 ريال سعودي(ألف )

 م2020

 ريال سعودي(ألف )

 م2021سبتمبر  30

 ريال سعودي(ألف )

 269,962 234,891 294,529 131,217 املنطقة الشرقية

 111,721 222,578 167,160 164,073 املنطقة الوسطى

 39,989 99,654 97,107 32,712 املنطقة الغربية

 421,672 557,123 558,796 328,002 جمالياإل 

 املصدر: الشركة

 إعادة التأمين 3.13

إعادة تأمين داخل وخارج اململكة وذلك بهدف تغطية جـزء مـن املخاطـر التـي تؤمـن عليهـا الشركة بموجـب  اتشرك  (26)الشركة مع عدد تتعامل 

 التأمين التي تتعامل معها الشركة:إعادة ويوضح الجدول التالي شركات ، تقـوم بهـاعمليـات التأمين التـي 
شركات إعادة التأمين التي تتعامل معها الشركة  (:15الجدول رقم )  

 الشركة املصنفة التصنيف الدولة اسم الشركة م

 (S&P) ستاندرد أند بورز -AA فرنسية    (SCOR Global P&C) سكور جلوبال بي أند س ي 1

 (S&P) ستاندرد أند بورز -AA أملانية R+V Versicherung AG)) فيأر أند  2

 (S&P) ستاندرد أند بورز -A فرنسية  (Odyssey Re) أودس ي ري  3

 (S&P) ستاندرد أند بورز +A فرنسية  (Partner Re)بارتنر ري   4

 (S&P) ستاندرد أند بورز -A أملانية  (Munich Re)ميونيخ ري   5

 (S&P) ستاندرد أند بورز -AA سويسرية  (Swiss Re Switzerland) ي سويس ر   6

 (S&P) ستاندرد أند بورز +BBB سعودية (Saudi Re)   إلعادة التأمين التعاوني الشركة السعودية 7

 (A.M.Best) أي إم بيست -A هندية   ("General Insurance Company "GIC)جي أي س ي 8
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 (S&P) ستاندرد أند بورز +A سويسرية  (Echo Re) ايكو إلعادة التأمين 9

 (S&P) ستاندرد أند بورز -A سويسرية  (Helvetia) هلفاتيا 10

 (S&P) ستاندرد أند بورز -A فرنسية  (CCR Re) س ي س ي أر   11

 (A.M.Best) أي إم بيست -A كويتية (Kuwait Re) إعادة التأمين الكويتية  12

 (A.M.Best) أي إم بيست +A أمريكية  (TransRe) ترانس ري   13

 (S&P) ستاندرد أند بورز A الجنوبيةكوريا  (Korean Re) إعادة التأمين الكورية  14

 (A.M.Best) أي إم بيست A جزيرة كايمان  (Barents Re) بارنتس ري   15

 (A.M.Best) أي إم بيست A اماراتية   (Oman Insurance Company) شركة عمان للتأمين 16

 (S&P) ستاندرد أند بورز -A امارتية (Adnic)شركة ابوظبي الوطنية للتأمين   17

 (A.M.Best) أي إم بيست A امريكية (Aspen Re) التأمين   إلعادةشركة اسبن  18

 (A.M.Best) أي إم بيست -A فرنسية (AXA Re) التأمين  إلعادةشركة اكسا  19

 (S&P) ستاندرد أند بورز +A بريطانيا  (Lloyd's syndicates)ليودز  سيندكيت 20

 (A.M.Best) أي إم بيست -A ماراتيةإ Malaysian Re)ي )ماليزيان ر  21

 (S&P) ستاندرد أند بورز +A ماراتيةإ  (Liberty) ليبرتي 22

 (A.M.Best) أي إم بيست +A بريطانية Chaucer) ) شاوسر 23

 (S&P) ستاندرد أند بورز +A أملانية  (Deutsche Rueck) دويتشه روك 24

 (A.M.Best) أي إم بيست +A اجنوب أفريقي  (SANTAM RE/ NEW RE) سانتام ري نيو ري  25

 (A.M.Best) أي إم بيست +A بحرينية  (Hannover Ruck Se) هانوفر 26

  املصدر: الشركة

 الشركات التي تمتلك فيها الشركة حصص أو أسهم 3.14

في شركات سواء في اململكة أو خارجها وال تمتلك  أخرى تمتلك أي استثمارات  فيما عدا استثمار الشركة في شركة نجم لخدمات التأمين فإن الشركة ال

 .الشركة أي شركة تابعة لها

 شركة نجم لخدمات التأمين 

لخدمات التأمين وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية بموجب السجل التجاري رقم  %( في شركة نجم7.69نسبته ) ماتمتلك الشركة 

( 5,000,008خمسة ماليين وثمانية ) إلى( ريال سعودي، مقسم 50,000,080(، ويبلغ رأس مال الشركة خمسون مليون وثمانون ريال )1010229751)

ة الشركة في شركة نجم يحد مدفوعة القيمة بالكامل. وفيما يلي تفاصيل ملك( رياالت سعودية للسهم الوا10سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة )

 لخدمات التأمين:

 تفاصيل ملكية الشركة في شركة نجم لخدمات التأمين (:16الجدول رقم )

 عدد األسهم امللكية )%( الشركة
  لألسهم األسمية القيمة

 (السعودي بالريال)

 3,846,160 384,616 %7.69 التأمين لخدمات نجم شركة

  املصدر: الشركة

 األعمال انقطاع 3.15

 في الوضع املالي خالل الـ)
ً
 ملحوظا

ً
 األخيرة12لم يكن هناك أّي انقطاع في أعمال الشركة يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيرا

ً
 .( شهرا

 والسعودة املوظفون  3.16

 . سعودي غير موظف( 117)و سعوديين موظفين( 290) منهم موظف( 407) الشركة موظفي عدد بلغ النشرة، هذه تاريخ في كما
ً
 نطاقات لبرنامج ووفقا

 النطاق ضمن ومصنفة، .%(71.25) حوالي النشرة هذه تاريخ في كما التوطين نسبة بلغت االجتماعية، والتنمية البشرية املوارد وزارة من الصادر

 ."بالتيني"
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 للشركة التنظيميالهيكل  4
 

 التنظيمي الهيكل 4.1

 :يوضح الشكل التالي الهيكل التنظيمي للشركة

 

 للشركة التنظيمي الهيكل(: 1) رقم لشكلا

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 املصدر: الشركة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املصدر: الشركة

  

 أعضاء مجلس اإلدارة

لجنة  اللجنة التنفيذية

 املراجعة

 رئيس قسم الرئيس التنفيذي

االلتزام   

اإلقليم مدير 

 الشرقي

لجنة الترشيحات 

 واملكافآت
لجنة إدارة  لجنة االستثمار

 املخاطر

 رئيس قسم

الداخلية املراجعة   

 رئيس قسم

إدارة املخاطر   

 املدير العام

 رئيس قسم 

 تقنية املعلومات

املدير 

 املال

مدير األمن 

يالسيبران  

 رئيس قسم

املوارد البشرية   

مدير اإلقليم 

 األوسط

مدير اإلقليم 

 الغربي
 مدير نقاط البيع

 مدير قسم اكتتاب

مالتأمين العا   

 مدير قسم اكتتاب

تأمين املركبات   

دير قسم اكتتابم  

التأمين الطبي   

 مدير عمليات

إعادة التأمين   

مدير خدمة 

 العمالء

 مسؤول إدارة املشاريع

وتطوير االعمال   

رئيس الشؤون 

 القانونية

مدير التعويضات 

 املركزية
 رئيس القسم التقني

 رئيس القسم 

 االكتواري 



 

42 

 مجلس اإلدارة 4.2

 :الشركة إدارة مجلس أعضاء التالي الجدول  يوضح

 الشركة إدارة مجلس أعضاء (:17الجدول رقم )

 مجلس اإلدارةأعضاء 
عّين بتاريخ 

ُ
افق 20/04/1441مجلس إدارة الشركة امل  م(*17/12/2019ه )املو

 املنصب االسم

صفة 

العضوية 

 واالستقاللية

 العمر جنسيةال

 األسهم اململوكة

 غير املباشرة  املباشرة

 النسبة العدد النسبة العدد

عبدالعزيز علي 

 ** عبدالرحمن التركي

مجلس رئيس 

 اإلدارة

 غير تنفيذي

 غير مستقل
 - - %0.9911944 227,454 77 سعودي

 **فواز طالل علي التميمي
نائب رئيس 

 مجلس اإلدارة

 غير تنفيذي

 غير مستقل
 %0.0029676 681 38 سعودي

*** 

481,499 

*** 

2.0982667% 

منير هاشم عبدالرزاق 

 البورنو

عضو مجلس 

 اإلدارة

 تنفيذي

 غير مستقل
 - - %0.0029676 681 75 كندي

ماجد شطي حمود 

 الظفيري 

عضو مجلس 

 اإلدارة

 غير تنفيذي

 غير مستقل
 - - - - 43 سعودي

ابراهيم عبدهللا ابراهيم 

 املطرف

عضو مجلس 

 اإلدارة

 غير تنفيذي

 مستقل
 - - %0.0029676 681 73 سعودي

أيهم محمد عبدهللا 

 اليوسف

عضو مجلس 

 اإلدارة

 غير تنفيذي

 مستقل
 - - %0.0004357 100 51 سعودي

غسان محمد عثمان 

 كشميري 

عضو مجلس 

 اإلدارة

 غير تنفيذي

 مستقل
 - - - - 52 سعودي

 أمين سر مجلس اإلدارة

 أحمدسمية عبدالعزيز 

 ** ودقنأب

ر مجلس أمين س

 اإلدارة
 - - - - 32 سعودية -

 الشركة: املصدر

ه 20/04/1441م( على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة للدورة الحالية والتي بدأت من تاريخ 17/12/2019ه )املوافق 20/04/1441اجتماعها املنعقد بتاريخ وافقت الجمعية العامة العادية للشركة في *

 .م(16/12/2022ه )املوافق 22/05/1444م( وملدة ثالث سنوات تنتهي في تاريخ 17/12/2019)املوافق 

 لرئيس  عبدالعزيز علي عبدالرحمن التركيتعيين السيد/ م( 24/12/2019ه )املوافق 27/04/1441** قرر مجلس إدارة الشركة بتاريخ 
ً
 ملجلس اإلدارة، وتعيين السيد/ فواز طالل علي التميمي نائبا

ً
رئيسا

 لسر مجلس اإلدارة. وقد حصلت الشركة على عدم مما أبودقن أحمدسمية عبدالعزيز /السيدة، وتعيين مجلس اإلدارة
ً
 م(.04/03/2020ه )املوافق 09/07/1441نعة البنك املركزي بتاريخ أمينا

 

% من رأس مالها، والتي تمتلك في شركة 100علي ومحمد التميمي ما نسبته  ألصحابهاناتجه عن تملكه في شركه التميمي السيد/ فواز طالل علي التميمي اإلدارة ملكية غير مباشرة لنائب رئيس مجلس ***

صدر. %2.0982667ملكيته غير املباشرة بنسبة  إجماليلتصبح  %2.0982667الخليج األهلية للتأمين التعاوني ما نسبته  إتحاد
ُ
 من رأس مال امل

 

من عن طريق حقوق األولوية رأس مال الشركة  زيادةعلى  م(19/10/2021ه )املوافق 13/03/1443 تمت التوصية من قبل أعضاء مجلس إدارة الشركة واملذكورة أسماؤهم أعاله بتاريخالجدير بالذكر أنه 

وثمانية وخمسين مليون وتسعمائة وتسعة وأربعين ألف ومائتان وثمانين  ةأربعمائ إلى( ريال سعودي 229,474,640مائتان وتسعة وعشرين مليون وأربعمائة وأربعة وسبعين ألف وستمائة وأربعين )

( سهم عادي 22,947,464عدد أسهم الشركة من اثنان وعشرين مليون وتسعمائة وسبعة وأربعين ألف وأربعمائة وأربعة وستين ) زيادة%، وبالتالي 100ا قدره ارتفاعبنسبة  يريال سعود( 458,949,280)

 .( سهم عادي45,894,928خمسة وأربعين مليون وثمانمائة وأربعة وتسعين ألف وتسعمائة وثمانية وعشرين ) إلى
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 لجان الشركة 4.3

 :لجنة لكل الحاليين واألعضاء ومسؤولياتها الشركة للجان وصف يلي فيما

 املراجعةلجنة  4.3.1

 املراجعةم( على تشكيل لجنة 17/12/2019ه )املوافق 20/04/1441العادية للشركة في اجتماعها املنعقد بتاريخ غير وافقت الجمعية العامة 

م( وملدة ثالث سنوات 17/12/2019ه )املوافق 20/04/1441ة والتي بدأت من تاريخ وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الحالي

ه )املوافق 15/02/1441 وقد حصلت الشركة عدم ممانعة البنك املركزي السعودي بتاريخ، م(16/12/2022ه )املوافق 22/05/1444تنتهي في تاريخ 

 :املراجعة. ويوضح الجدول التالي أعضاء لجنة م(14/10/2019
 املراجعة لجنة أعضاء(: 18الجدول رقم )

 الوظيفة االسم

 رئيس  إبراهيم عبدهللا ابراهيم املطرف

  عضو الشائععطاهللا محمد عقيل 

 عضو  املقحمإبراهيم إبراهيم عبدالعزيز 

 الشركة: املصدر

 

 بصفة اللجنة امهم وتشمل ا،هفي الداخلية الرقابة املالية وأنظمة التقارير والقوائم ةهونزا سالمة من والتحقق الشركة أعمال بمراقبة اللجنة تختص

 :ما يلي خاصة

 املراجعةمهام ومسؤوليات لجنة 

 فاعليتها مدى من التحققو  الشركة في الداخلية املراجعة إدارة على اإلشراف. 

 عليها ملحوظاتها وإبداء القانوني املحاسب مع املراجعة نتائج استعراض. 

 شأنها في تم ما ومتابعة املالية القوائم على القانوني املحاسب مالحظات دراسة. 

 .مراجعة مدى كفاية الضوابط املالية والتشغيلية الداخلية للشركة 

 شأنه في وتوصياتها رأيها عن مكتوب تقرير ووضع الداخلية الرقابة نظام دراسة. 

 .للمجلس املقدمة الدورية التقارير خالل من اإلدارة مجلس قبل من اللجنة على الرقابة ويتم

 ومسؤولياتهمواملكافآت لجنة الترشيحات  4.3.2

على تشكيل لجنة الترشيحات واملكافآت وتحديد مهامها  م(24/12/2019ه )املوافق 26/04/1441قرر مجلس اإلدارة في اجتماعه املنعقد في تاريخ 

م( وملدة ثالث سنوات تنتهي في تاريخ 17/12/2019ه )املوافق 20/04/1441تاريخ الحالية والتي بدأت من وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة 

 وفيما يلي أعضاء لجنة الترشيحات واملكافآت:م(، 16/12/2022ه )املوافق 22/05/1444
 واملكافآت الترشيحات لجنة أعضاء(: 19الجدول رقم )

 الوظيفة االسم

 رئيس إبراهيم عبدهللا ابراهيم املطرف

 عضو أيهم محمد عبدهللا اليوسف

 عضو فواز طالل علي التميمي

 الشركة: املصدر
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 تئاواملكاف مهام ومسؤوليات لجنة الترشيحات

  وخطط املشاركة  الحوافز مدير تنفيذي وخطط كل عضو مجلس إدارة أو تبمكافئامجلس اإلدارة فيما يتعلق  إلىترفع اللجنة توصياتها

 .تئافي رأس املال وغيرها من خطط املكاف

  الضوء على أية اختالفات تلك السياسة وتسلط املعتمدة،املكافئات املدفوعة وسياسة املكافئات توضح اللجنة العالقة بين. 

  
ً
 .وتقييم فعاليتها في تحقيق أهدافهااملكافئات باستعراض سياسة  تقوم اللجنة دوريا

 سياسات ومعايير واضحة لعضوية املجلس واإلدارة التنفيذية اللجنة تقترح. 

 للقدرات واملؤهالت الالزمة لعضوية املجلس واملناصب 
ً
 .التنفيذية اإلدارية تعد اللجنة وصفا

 باستعراض املهارات والخبرات املطلوبة من أعضاء املجلس واإلدارة التنفيذية 
ً
 .تقوم اللجنة سنويا

  هيكل املجلس واإلدارة التنفيذية وتقدم توصيات بشأن التغييرات التي يمكن إدخالها على هذا الهيكل باستعراضتقوم اللجنة. 

  التأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء املستقلين وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة

 .أخرى 

 إجراؤها يمكن التي التغييرات شأن في صياتالتو  ورفع اإلدارة مجلس هيكل مراجعة. 

 املجلس عن املنبثقة املختلفة اللجان لعضوية املرشحين يخص فيما اإلدارة ملجلس التوصية. 

 للشركة التنفيذية اإلدارة بتعيين التوصية. 

 .للمجلس املقدمة الدورية التقارير خالل من اإلدارة مجلس قبل من اللجنة على الرقابة ويتم

 

 اللجنة التنفيذية 4.3.3

على تشكيل اللجنة التنفيذية وتحديد مهامها وضوابط م( 24/12/2019ه )املوافق 26/04/1441تاريخ ارة في اجتماعه املنعقد في قرر مجلس اإلد

ه 22/05/1444ي تاريخ م( وملدة ثالث سنوات تنتهي ف17/12/2019ه )املوافق 20/04/1441عملها ومكافآت أعضائها للدورة الحالية والتي بدأت تاريخ 

 م(، وفيما يلي أعضاء اللجنة التنفيذية:16/12/2022)املوافق 
 اللجنة التنفيذية أعضاء(: 20الجدول رقم )

 الوظيفة االسم

 رئيس عبدالعزيز علي عبدالرحمن التركي

 عضو فواز طالل علي التميمي

 عضو البورنو عبدالرزاقمنير هاشم  

 املصدر: الشركة

 التنفيذية مهام ومسؤوليات اللجنةملخص 

  تطوير أهداف الشركة االستراتيجيةتقديم التوصيات بشأن. 

 مراجعة استراتيجية األداء للشركة بشكل دوري، والتحقق وتحديد ما إذا قامت الشركة بتحقيق أهدافها على املدى القصير والبعيد. 

  والتشغيلي للشركةمراقبة األداء املالي. 

 .مع استراتيجيات الشركة املعتمدة 
ً
 مراجعة جميع القرارات االستثمارية الكبرى واملوافقة عليها تماشيا

 .تشكيل أو إعادة هيكلة أي مشروع مشترك. أو شراكة بما في ذلك أي نفقات مرتبطة بها 

 .التوصية بعمليات الدمج في حال إعادة تنظيم الشركة 

 املجلس فيما يتعلق بإدارة الشركة "للمسؤولية االجتماعية للشركة" واملتعلقة باملوظفين واملجتمع والبيئة. إلىتوصيات تقديم ال 

 ويتم الرقابة على اللجنة من قبل مجلس اإلدارة من خالل التقارير الدورية املقدمة للمجلس.

  



 

45 

 املخاطرإدارة لجنة  4.3.4

وتحديد مهامها وضوابط  املخاطرإدارة لجنة على تشكيل م( 24/12/2019ه )املوافق 26/04/1441 ارة في اجتماعه املنعقد في تاريخقرر مجلس اإلد

ه 22/05/1444م( وملدة ثالث سنوات تنتهي في تاريخ 17/12/2019ه )املوافق 20/04/1441عملها ومكافآت أعضائها للدورة الحالية والتي بدأت تاريخ 

 :املخاطرإدارة جنة لم(، وفيما يلي أعضاء 16/12/2022)املوافق 
 املخاطرإدارة لجنة  أعضاء(: 21الجدول رقم )

 الوظيفة االسم

 رئيس ماجد شطي حمود الظفيري 

 عضو أيهم محمد عبدهللا اليوسف

 عضو غسان محمد عثمان كشميري 

 املصدر: الشركة

 املخاطر إدارة لجنةمهام ومسؤوليات 

 املخاطر التي من املحتمل أن تواجهها الشركة.  تحديد 

 اإلشراف على نظام إدارة املخاطر وتقييم فعاليتها. 

  إعادة تقييم قدرة الشركة على تحمل املخاطر وتعرضها لها بشكل دوري. 

  التطورات  خالل مراعاةومراجعتها وتحديثها على أساس منتظم من  ،واإلشراف على تنفيذهااعتماد استراتيجية شاملة إلدارة املخاطر

 .الداخلية والخارجية للشركة

 مراجعة سياسات إدارة املخاطر. 

 ا.إلدارتهمناسبة  املجلس عن تفاصيل التعرض للمخاطر والتوصية باتخاذ إجراءات إلىقارير قديم تت 

 تقديم املشورة للمجلس حول القضايا املتعلقة بإدارة املخاطر. 

 لجنة االستثمار 4.3.5

وتحديد مهامها وضوابط  لجنة االستثمارعلى تشكيل م( 24/12/2019ه )املوافق 26/04/1441تاريخ ارة في اجتماعه املنعقد في قرر مجلس اإلد

ه 22/05/1444م( وملدة ثالث سنوات تنتهي في تاريخ 17/12/2019ه )املوافق 20/04/1441عملها ومكافآت أعضائها للدورة الحالية والتي بدأت تاريخ 

 :لجنة االستثمارم(، وفيما يلي أعضاء 16/12/2022)املوافق 
 لجنة االستثمار أعضاء(: 22الجدول رقم )

 الوظيفة االسم

 رئيس النعيم عبدالعزيزعبدالعزيز عبدهللا 

 عضو ماجد شطي حمود الظفيري 

 عضو البورنو عبدالرزاقمنير هاشم  

 عضو *مشعل إبراهيم صالح الشايع

، مشعل إبراهيم صالح الشايعم( إضافة عضو جديد بلجنة االستثمار وذلك بترشيح السيد/ 29/12/2020ه )املوافق 14/05/1442تاريخ *قرر مجلس اإلدارة في اجتماعه املنعقد في 

 م(.14/03/2021)املوافق ه 01/08/1442حيث تم اعتماد تعيينه بعد الحصول على عدم ممانعة البنك املركزي السعودي بتاريخ 

 لجنة االستثمارمهام ومسؤوليات 

  صياغة سياسة االستثمار ومراجعة تنفيذها على أساس ربع سنوي إعداد و. 

 التوصية للمجلس بفرص استثمارية مختلفة. 

  مجلس اإلدارة إلىتقديم تقرير مراجعة األداء ، و فئات األصول  نفئة ماستعراض أداء كل. 

  لسياسة االستثماررصد املخاطر الشاملة. 

 .التوصية ملجلس اإلدارة بما يتعلق باالستراتيجية املالية للشركة 

 معمول بها أخرى وأي قوانين وأنظمة  البنك املركزي االستثمار ملتطلبات تنظيم االستثمار الصادرة عن  ضمان امتثال جميع أنشطة. 
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 اإلدارة التنفيذية 4.4

 :التنفيذية للشركةيوضح الجدول التالي تفاصيل اإلدارة 
 للشركة التنفيذية اإلدارة(: 23الجدول رقم )

 تاريخ التعيين العمر الجنسية املنصب االسم

 األسهم اململوكة

 غير مباشر مباشر

 النسبة العدد النسبة العدد

 - - - - م13/04/2021 46 سعودي الرئيس التنفيذي مشعل إبراهيم صالح الشايع

 - - - - م21/07/2013 39 سعودي املدير العام عبد هللا سعيد حربوش ال الحارث

 - - - - م16/09/2021 40 سعودي املدير املالي ناجي أحمد علي املصطفى

 - - - - م11/12/2017 34 سعودي مدير قسم املوارد البشرية عايد عيد رفاعي الحزيمي

 - - - - م01/10/2014 40 مصري  مدير قسم تقنية املعلومات حسن أحمد حسن عطية

 - - - - م04/01/2018 32 سعودي يالسيبرانمدير األمن  زهراء شاكر عبدهللا الورش

 - - - - م07/01/2018 40 سعودي مدير خدمة العمالء إيمان محمد علي العيثان

 - - - - م11/03/2021 29 باكستاني رئيس القسم االكتواري  عبدهللا شير خان

 - - - - م26/10/2018 41 سعودي رئيس القسم التقني عبداملنعم عبدهللا أحمد البوعلي

 - - - - م28/03/2021 40 سعودي مدير التعويضات املركزية سعيد سعد الحميدي السبيعي

 - - - - م23/04/2017 31 سعودي رئيس الشؤون القانونية حمد عبدهللا حمد الناصر

 سيفكومار سيشادري 
مسؤول إدارة املشاريع 

 وتطوير األعمال
 - - - - م11/04/2021 47 هندي

 - - - - م31/12/2011 41 سعودي مدير نقاط البيع ممدوح محسن صالح البراهيم

 - - - - م18/09/2016 31 سعودي مدير اإلقليم الغربي محمد حسين محمد الطليلي

 - - - - م17/09/2011 47 سعودي اإلقليم األوسط مدير عثمان سليمان عثمان النذير

 - - - - م09/04/2019 38 سعودي مدير اإلقليم الشرقي مرتض ى محمد حسن املحسن

 فيليراكاتيتو مورالي
مدير قسم اكتتاب التأمين 

 العام
 - - - - م02/12/1991 62 هندي

 رزان صالح علي اليحيى
مدير قسم اكتتاب تأمين 

 املركبات
 - - - - م09/07/2017 31 سعودي

 جاسم محمد أحمد آل جعفر
مدير قسم اكتتاب التأمين 

 الطبي
 - - - - م01/11/2011 34 سعودي

 - - - - م01/12/2019 33 سعودي مدير عمليات إعادة التأمين فاضل عباس حسين الهاشم

 الشركة: املصدر

 تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين 4.5

 الجدول  ويوضح. واملكافآت الترشيحات لجنة على التنفيذيين وكبار اإلدارة مجلس أعضاء يتقاضاها التي واملكافآت التعويضات اقتراح مسؤولية تقع

 :املاضية أعوام الثالثة خالل تنفيذيين مدراء خمسة وأعلى اإلدارة مجلس أعضاء تقاضاها التي والبدالت واملكافآت الرواتب قيمة التالي

 التنفيذيين وكبار اإلدارة مجلس أعضاء ومكافآت تعويضات(: 24الجدول رقم )

 ألف ريال سعودي
 31السنة املالية املنتهية في 

 م2018ديسمبر 

 31السنة املالية املنتهية في 

 م2019ديسمبر 

السنة املالية املنتهية في 

 م2020ديسمبر  31

 3,446 3,981 4,054.72 اإلدارةأعضاء مجلس 

 6,797.8 5,217.12 4,342.37 تنفيذيينالكبار 

 10,243.8 9,198.12 8,397.1 جمالياإل 

 الشركة: املصدر
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 املوظفون  5

 النشرة لهذه الخاضعة املالية األوراق وطرح التسجيل طلب تقديم قبل القائمة للموظفين األسهم برامج 5.1

 .ملوظفيها أسهم تخصيص برامج أي الشركة لدى يوجد ال النشرة، هذه بتاريخ كما

 

 املال رأس في املوظفين تشرك ترتيبات 5.2

 .الشركة مال رأس في املوظفين تشرك ترتيبات أي يوجد ال النشرة، هذه يخبتار  كما
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 اإلدارة وتحليل ومناقشة املالية املعلومات 6

 مقدمة 6.1

دارة للوضع املالي ونتائج العمليات الواردة أدناه مراجعة تحليلية ألداء الشركة ووضعها املالي خالل لومات املالية ومناقشة وتحليل اإل يتضمن قسم املع

م واملتضمنة أرقام املقارنة لفترة 2021سبتمبر  30م وفترة التسعة أشهر املنتهية في 2020م و2019م و2018ديسمبر  31السنوات املالية املنتهية في 

للشركة عن السنوات املالية املنتهية في  املدققةم. وهي تستند ويجب أن تقرأ باالقتران مع القوائم املالية 2020سبتمبر  30التسعة أشهر املنتهية في 

سبتمبر  30عن فترة التسعة أشهر املنتهية في  غير املدققة )املفحوصة(م، وكذلك القوائم املالية األولية املوجزة 2020م و2019م و2018ديسمبر  31

م، واإليضاحات املرفقة بها )يشار إليها فيما يلي بـاسم "القوائم 2020سبتمبر  30تضمنة أرقام املقارنة لفترة التسعة أشهر املنتهية في م وامل2021

 املالية"(.

 اجعون قانونيون شركاه محاسبون ومر م من قبل شركة كي بي ام جي الفوزان و 2018ديسمبر  31تم تدقيق القوائم املالية للسنة املالية املنتهية في 

 31و م2019ديسمبر 31ن املنتهيتين في وشركة الدار لتدقيق الحسابات عبدهلل البصري وشركاه، في حين تم تدقيق القوائم املالية للشركة عن السنتي

املالية األولية  ئمون قانونيون. وقد تم فحص القوام من قبل شركة برايس وترهاوس كوبرز وشركة الخراش ي وشركاه محاسبون ومراجع2020ديسمبر

 لالستشارات املهنية.  كوبرز وشركة املحاسبون املتحدون  م من قبل شركة برايس وترهاوس2021سبتمبر  30املوجزة للشركة عن الفترة املنتهية في 

ري وشركاه وشركة برايس ال تمتلك شركة كي بي ام جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون وشركة الدار لتدقيق الحسابات عبدهلل البص

وترهاوس كوبرز وشركة الخراش ي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون وشركة املحاسبون املتحدون لالستشارات املهنية وال أي من الشركات 

ية على استخدام التابعة لديهم أو الشقيقة أي حصة أو مصلحة من أي نوع في الشركة، كما وقد قدم كل من املحاسبين القانونيين موافقة  خط

دورهم بصفتهم مراجعي حسابات الشركة للفترات املذكورة  إلىأسماءهم وشعاراتهم وإفادتهم والتي لم يتم سحبها فيما يتعلق باإلشارة في نشرة اإلصدار 

 أعاله.

 للمعايير الدولية للتقرير املالي )2018ديسمبر  31للشركة عن للسنة املالية املنتهية في  املدققةتم إعداد القوائم املالية 
ً
( املعتمدة في IFRSم وفقا

(، واملعدلة من قبل البنك املركزي  SOCPAالتي اعتمدتها الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين ) خرى اململكة العربية السعودية واإلصدارات األ 

( الصادرة من قبل املجلس الدولي IFRSالزكاة وضريبة الدخل، حيث يتطلب التعديل تطبيق جميع املعايير الدولية للتقرير املالي )للمحاسبة عن 

"ضرائب" الرتباطهم بالزكاة وضريبة الدخل،  21"ضريبة الدخل "و تفسير لجنة التفاسير رقم  12للمعايير الدولية فيما عدا معيار املحاسبة الدولي 

 لتعميم البنك املركزي رقم )حيث 
ً
م( والتعديالت الالحقة به فيما يتعلق 11/04/2017ه )املوافق14/07/1438( بتاريخ 381000074519أنه وفقا

 ة. باملحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل، يكون استحقاق الزكاة وضريبة الدخل على أساس ربع سنوي من خالل حقوق املساهمين في األرباح املبقا

 للمعايير الدولية للتقرير املالي )2020م و2019ديسمبر  31للشركة عن السنة املالية املنتهية في  املدققةتم إعداد القوائم املالية كما 
ً
( IFRSم وفقا

ًء على التعليمات (، بناSOCPAالتي اعتمدتها الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين  ) خرى املعتمدة في اململكة العربية السعودية واإلصدارات األ 

م( والتي تنص على تحديث السياسات املحاسبية للمعالجة 23/07/2019ه )املوافق 20/11/1440التي صدرت من قبل البنك املركزي في بتاريخ 

 (. IFRSللتقرير املالي )املحاسبية للزكاة وضريبة الدخل في قائمة الدخل، وقد قامت الشركة بتعديل األثر بأثر رجعي بما يتماش ى مع املعايير الدولية 

أقرب عدد صحيح،  إلىإن جميع املعلومات املالية التي يحتويها هذا القسم معروضة بالريال السعودي ما لم ينص على خالف ذلك. وتم تقريب املبالغ 

أنه تم  إلىلك الجداول. كما تجدر اإلشارة وعليه فإنه في حال تم جمع األرقام الواردة في الجداول، قد ال يتوافق مجموعها مع املجاميع املذكورة في ت

 على األرقام التي تم تقريبها في الجداول أدناه. ومعدالت النمو السنوية وهوامش الربحية والتكاليف بناءً  احتساب جميع النسب املئوية

م 2018ديسمبر  31للسنوات املالية املنتهية في  دققةاملإن املعلومات املالية الواردة في هذا القسم مستخرجة دون تغييرات جوهرية من القوائم املالية 

م 2021سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر املنتهية في  املدققةم وااليضاحات املرفقة بها، والقوائم املالية األولية املوجزة غير 2020م و2019و

م كما هي مصنفة في القوائم املالية للسنة املالية املنتهية 2018ديسمبر  31واإليضاحات املرفقة بها. وقد تم استخدام أرقام السنة املالية املنتهية في 

م كما هي مصنفة في القوائم املالية للسنة املالية املنتهية 2019ديسمبر  31في  م، كما وقد تم استخدام أرقام السنة املالية املنتهية2019ديسمبر  31في 

 م. 2020ديسمبر  31في 

 
ً
خطط اإلدارة وتوقعاتها الحالية فيما  إلىقد يشتمل هذا القسم على بيانات ذات طبيعة مستقبلية مرتبطة بإمكانيات الشركة املستقبلية استنادا

  ياتها وأوضاعها املاليةيتعلق بنمو الشركة ونتائج عمل
ً
وقد تنطوي على مخاطر وتوقعات غير مؤكدة. كما قد تختلف نتائج الشركة الفعلية جوهريا

 
ً
و في عن تلك التوقعات وذلك نتيجة لعوامل وأحداث مستقبلية متعددة بما في ذلك العوامل التي تمت مناقشتها في هذا القسم من نشرة اإلصدار أ

  منها. أخرى أماكن 
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 ارات أعضاء مجلس االدارة بخصوص املعلومات املاليةإقر   6.2

 يقر أعضاء مجلس إدارة الشركة بما يلي: 

أنه قد تم اإلفصاح عن جميع الحقائق الجوهرية املتعلقة بالشركة وأدائها املالي في هذه النشرة، وأنه ال توجد أي معلومات أو مستندات  .1

 لو تم إغفال ذكرها ستصبح البيانات الواردة في هذه النشرة بيانات مضللة. أخرى أو حقائق 

ديسمبر  31للسنوات املالية املنتهية في  املدققةأن املعلومات املالية الواردة بهذا القسم مستخرجة دون تغييرات جوهرية من القوائم املالية  .2

 م2021سبتمبر  30عن التسعة أشهر املنتهية في  )املفحوصة( املدققةجزة غير وكذلك القوائم املالية األولية املو  م2020و م2019وم 2018

وعالوة على ذلك، فقد تم إعداد القوائم املالية وفق املعايير الدولية للتقارير املالية كما أنها واردة بصيغة تتسق مع تلك القوائم املالية. 

(IFRS املعدلة من قبل البنك املركزي السعودي لحساب ) 2018الزكاة وضريبة الدخل لسنة( م ووفق املعايير الدولية للتقارير املاليةIFRS )

 .م2021سبتمبر  30ولفترة التسعة أشهر املنتهية في  م2020م و2019للسنوات املالية 

م 2021سبتمبر  30نتهية في امل والفترة املاليةم 2020م و2019ديسمبر  31أن الشركة تكبدت خسائر مالية خالل السنوات املالية املنتهية في  .3

وباستثناء ما تم اإلفصاح عنه في هذه النشرة، ليس لدى الشركة أي تغير سلبي جوهري في الوضع املالي والتجاري خالل السنوات الثالثة 

تي يشملها تقرير نهاية الفترة ال إلىالسابقة املباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح الحقوق األولية الخاضعة لهذه النشرة إضافة 

 املحاسب القانوني حتى اعتماد نشرة االصدار.

 ( شهًرا تلي مباشرة تاريخ نشر هذه النشرة.12أن الشركة تمتلك رأس مال عامل يكفي لفترة اإلثني عشر ) .4

بما في ذلك السحب على املكشوف من الحسابات املصرفية، كما يقرون بعدم وجود  أخرى ال يوجد لدى الشركة أي قروض أو مديونيات  .5

في ذلك الضمان الشخص ي أو غير املشمولة بضمان شخص ي أو املضمونة برهن أو غير املضمونة برهن( أو إلتزامات  ضمان( بماأي إلتزامات 

 ء ما تم اإلفصاح عنه في هذا القسم.تحت القبول أو إئتمان القبول أو إلتزامات الشراء التأجيري بإستثنا

 ال توجد أي رهونات أو حقوق أو أي أعباء أو تكاليف على ممتلكات الشركة حتى تاريخ هذه النشرة. -وعلى حد علمهم  -أنه  .6

ه لم يتم منح أي عموالت أو خصومات أو وساطات أو تعويضات غير نقدية  .7
ّ
ة أو أعضاء أٍيّ من أعضاء مجلس اإلدار  إلىمن الشركة  أخرى أن

ت مجلس اإلدارة املقترحين أو كبار التنفيذيين أو القائمين بعرض أو طرح األوراق املالية أو الخبراء الذين حصلوا على أي من تلك الدفعا

وراق أو املنافع فيما يتعلق بإصدار أو طرح أي أوراق مالية خالل السنوات الثالث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح األ 

 املالية الخاضعة لهذه النشرة.

ال تمتلك الشركة أي موجودات أو أوراق مالية تعاقدية أو غيرها من املوجودات التي تخضع قيمتها للتقلبات أو التي يصعب التحقق من  .8

 قيمتها والتي لها تأثير كبير على تقييم الوضع املالي للشركة.

ضمانات أو أي موجودات ثابتة مهمة مزمع على شرائها أو استئجارها باستثناء ماجرى ال يوجد لدى الشركة أي التزامات محتملة أو  .9

 القسم. االلتزامات املحتملة" من هذاالتعهدات و ( "6.9.4الفرعي )االفصاح عنه في القسم 

 ليس لدى الشركة أي أسهم خاضعة لعقود خيار كما في تاريخ هذه النشرة.  .10

 عوامل موسمية أو دورات اقتصادية متعلقة بالنشاط قد يكون لها تأثير في األعمال والوضع املالي للشركةأن الشركة ليست على دراية بأي  .11

 ( "عوامل املخاطرة" من هذه النشرة.2باستثناء ما جرى اإلفصاح عنه في القسم )

لها  أخرى أن الشركة ليست على دراية بأي معلومات بشأن أي سياسات حكومية أو اقتصادية أو مالية أو نقدية أو سياسية أو أي عوامل  .12

( "عوامل املخاطرة" 2باستثناء ما جرى اإلفصاح عنه في القسم )أو قد يكون لها تأثير جوهري مباشر أو غير مباشر على عمليات الشركة؛ 

 .من هذه النشرة

 أّن الشركة لم تصدر أدوات دين أو قروض ألجل أو رهون عقارية مضمونة أو غير مضمونة أو حالية أو معتمدة لكن غير مصدرة. .13

ا على الوضع املالي خالل فترة اإلثني عشر .14
ً
 لم يكن هناك أي انقطاع في أعمال الشركة والذي يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيًرا ملحوظ

 رة من تاريخ نشرة اإلصدار هذه.( شهًرا األخي12)

أنه وكما في تاريخ هذه النشرة فإن الشركة ليس لديها أي شركات تابعة. .15
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 أسس اإلعداد 6.3

 لفت انتباه

متطلبات هامش  تستوفأن الشركة لم  فيه م لفت انتباه ذكر2021سبتمبر  30القوائم املالية األولية املوجزة لفترة التسعة أشهر املنتهية في تضمنت 

ل قدرة الشركة شك جوهري حو  إلىوجود حالة عدم تأكد جوهري قد تؤدي  إلىم وأن العجز في هامش املالءة يشير 2021سبتمبر  30املالءة كما في 

 عمالها على أساس مبدأ االستمرارية.أعلى االستمرار في 

 31 لم تستوف الشركة متطلبات هامش املالءة كما هو مطلوب بموجب الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني )"اللوائح"( منذ

 م.2021سبتمبر  30وم 2021يونيو  30م والتي تدهورت بشكل أكبر خالل فترات التقارير املنتهية في 2021مارس 

م يفيد بتدهور هامش املالءة املالية للشركة ويطلب من الشركة تقديم 2021يونيو  25بتاريخ املركزي السعودي البنك تلقت الشركة خطاًبا من 

 على خطاب  68إجراءات التصحيح وفًقا للمادة 
ً
قدمت الشركة إجراءات التصحيح املخطط لها وذكرت أنه ، البنك املركزي السعوديمن اللوائح. ردا

م. وتشمل إجراءات التصحيح املخطط لها التي اقترحتها الشركة، 2021املالءة مع اللوائح بحلول الربع الرابع من عام من املتوقع أن يتماش ى هامش 

، تحسين ملف قبول األصول، وتحسين خطط ضمان الدفع املتميز، وتحسين سياسات وعمليات االكتتاب، وتوسيع منصات أخرى من بين أمور 

 بسبب التآزر الناتج عن الدمج وتحسين عمليات إدارة املطالبات. اإلداريةالعمومية و  املبيعات الرقمية، وخفض املصروفات

بمتطلبات هامش املالءة املالية خالل الفترة الزمنية املحددة  لاللتزامالشركة  إلىخطاًبا آخر البنك املركزي السعودي م، أصدرت 2021سبتمبر  13في 

 68)د( من املادة  2اتخاذ إجراء تنظيمي بما يتماش ى مع البند  إلىأن عدم االلتزام بذلك سيؤدي  إلىوأشارت  من اللوائح 68على النحو املحدد في املادة 

 على هذا الخطاب، صرحت الشركة أنه 
ً
إجراءات التصحيح املخطط لها، فقد أعدت خطة عمل تتضمن زيادة مقترحة  إلى باإلضافةمن اللوائح. ردا

مليون ريال سعودي. من املقرر انجاز هذه الزيادة املقترحة في رأس املال خالل الربع  229.5بقيمة ار حقوق أولوية في رأس مال الشركة عن طريق إصد

، وافق مجلس اإلدارة على خطة العمل املذكورة أعاله 2021أكتوبر  19عاله في وقت الحق لتاريخ التقرير. في أم. كما هو موضح 2022الثاني من سنة 

كة بزيادة رأس املال من خالل إصدار حقوق أولوية تخضع ملوافقة السلطات التنظيمية ذات الصلة ومساهمي الشركة كما في وأوص ى مساهمي الشر 

 ولية املوجزة.تاريخ املوافقة على هذه املعلومات املالية األ 

خطط العمل املعتمدة  إلىأجرت اإلدارة تقييًما الفتراض االستمرارية وأعدت املعلومات املالية األولية املوجزة على أساس مبدأ االستمرارية. استناًدا 

. ومع املقبلةعشر شهًرا للشركة، تعتقد اإلدارة أن الشركة ستكون قادرة على االستمرار في عملياتها والوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها خالل االثني 

عدد من االفتراضات بما في ذلك، على سبيل املثال ال الحصر، النتيجة اإليجابية لتدابير التصحيح املخطط لها،  إلىذلك، فإن تقييم اإلدارة يستند 

ساهمين، كما هو مذكور في الفقرات واستمرارية تراخيص االكتتاب والحصول على جميع املوافقات املطلوبة من السلطات التنظيمية ذات الصلة وامل

شك جوهري حول قدرة الشركة على االستمرار في  إلىوجود حالة عدم تأكد جوهري قد تؤدي  إلىأعاله. وبناء عليه، تشير هذه االحداث والظروف 

 اعمالها على أساس مبدأ االستمرارية.

  االلتزامبيان 

 للمعايير 
ً
الصادرة عن  خرى الدولية للتقرير املالي املعتمدة في اململكة العربية السعودية واملعايير واإلصدارات األ تم إعداد القوائم املالية للشركة وفقا

 .الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين )الهيئة(

القوائم املالية  كما تقتض ي أنظمة التأمين السعودية، تحتفظ الشركة بدفاتر حسابات منفصلة لعمليات التأمين وعمليات املساهمين ويتم عرض

 لذلك. يتم تسجيل املوجودات واملطلوبات واإليرادات والنفقات املنسوبة بوضوح ألي نشاط في الحسابات املعنية. يتم تحديد أساس تو 
ً
زيع وفقا

 املصاريف من العمليات املشتركة واملوافق عليها من قبل اإلدارة ومجلس اإلدارة.

يجب  للشركة،ركات التأمين التعاوني )"اللوائح"( الصادرة عن البنك املركزي السعودي ووفًقا للنظام الداخلي وفًقا ملتطلبات الالئحة التنفيذية لش

املتبقية. يتم تحويل أي عجز  %10حاملو الوثائق على نسبة  وسيحصلمن الفائض السنوي من عمليات التأمين  %90على مساهمي الشركة استالم 

 يات املساهمين بالكامل.عمل إلىناتج عن عمليات التأمين 

التي تم تقديمها كمعلومات  ناملساهمييتم عرض قائمة املركز املالي وقوائم الدخل والدخل الشامل والتدفقات النقدية لعمليات التأمين وعمليات 

 مالية تكميلية 
ً
البنك املركزي تتطلب اللوائح التنفيذية الصادرة عن ، البنك املركزي السعوديملتطلبات املبادئ التوجيهية الصادرة عن  امتثاال

الي، الفصل الواضح بين املوجودات واملطلوبات واإليرادات واملصاريف لعمليات التأمين وعمليات املساهمين, وبالتالي ، فإن قائمة املركز املالسعودي 

تأمين وعمليات املساهمين املشار إليها أعاله، تعكس فقط املوجودات وقائمة الدخل، وقائمة الدخل الشامل والتدفقات النقدية املعدة لعمليات ال

 واملطلوبات واإليرادات واملصاريف واألرباح أو الخسائر الشاملة للعمليات املعنية.
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يتم دمج أرصدة ومعامالت عمليات عند إعداد هذه القوائم املالية للشركة وفًقا للمعايير الدولية للتقرير املالي املعتمدة في اململكة العربية السعودية، 

أثناء  التأمين مع تلك الخاصة بعمليات املساهمين، يتم حذف األرصدة واملعامالت املتداخلة واألرباح والخسائر غير املحققة، إن وجدت، بالكامل

  ت واألحداث املشابهة في الظروف املماثلة.الدمج. إن السياسات املحاسبية املعتمدة لعمليات التأمين وعمليات املساهمين موحدة بالنسبة للمعامال 

 أسس القياس 

 ء ما هو موضح في السياسات املحاسبية الهامة أدناه.باستثنا، التاريخيةلتکلفة ومبدأ ایة رارالستمدأ امبس ساألمالیة علی داد القوائم اعم إیت

 أسس العرض 

قد وما ال يتم عرض قائمة املركز املالي باستخدام تصنيف متداول / غير متداول. مع ذلك ، يتم تصنيف األرصدة التالية بصفة عامة كمتداولة: الن

ومستحق  بالصافي  -أطراف ذات عالقة  –بالصافي وأقساط تأمين مدينة  -في حكمه والودائع قصيرة األجل وأقساط التأمين وإعادة التأمين املدينة 

، إيراد عموالت مستحقة على الوديعة النظامية، ذمم دائنة، مستحقات أخرى من أطراف ذات عالقة بالصافي ومصاريف مدفوعة مقدًما وموجودات 

، السعوديالبنك املركزي  إلى، أرصدة إعادة تأمين دائنة، الزكاة وضريبة الدخل، فائض توزيع دائن، إيرادات عمولة مستحقة الدفع أخرى ومطلوبات 

احتياطات حصة معيدي التأمين من املطالبات القائمة، املطالبات القائمة، مطالبات متكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها، احتياطات أقساط تأمين اضافية، 

على أنها غير متداولة:  وحصة معيدي التأمين من املطالبات املتكبدة والتي لم يتم اإلبالغ عنها. يتم تصنيف األرصدة التالية بصفة عامة أخرى فنية 

، موجودات غير ملموسة، وديعة نظامية والتزامات منافع املوظفين. االستخداماستثمارات، ودائع طويلة األجل، ممتلكات ومعدات، موجودات حق 

املكتسبة، تكاليف اقتناء  تتضمن األرصدة املختلطة بطبيعتها، أي تشمل األجزاء املتداولة وغير املتداولة حصة معيدي التأمين من األقساط غير

 وثائق التأمين، أقساط تأمين غير مكتسبة، عمولة إعادة تأمين غير مكتسبة ومطلوبات عقود اإليجار.

 العملة الوظيفية وعملة العرض

 إن القوائم املالية معبر عنها بالريال السعودي )الرياالت السعودية(، وهي العملة الوظيفية وعملة العرض للشركة. 

 موسمية العمليات

 ال توجد تغيرات موسمية قد تؤثر على عمليات التأمين في الشركة. 

 السياسات املحاسبية الهامة 6.4

د بعض إن السياسات املحاسبية والتقديرات واالفتراضات املستخدمة في إعداد القوائم املالية تتسق مع جميع السنوات املعروضة، باستثناء اعتما

 :2020يناير  1والتي تسري على الفترة التي تبدأ في أو بعد  أدناه،سيرات والتعديالت على املعايير الحالية كما هو موضح املعايير الجديدة والتف

 املعايير الدولية الجديدة واملعدلة التي اعتمدتها الشركة 6.4.1

 : 2020يناير  1طبقت الشركة املعايير والتعديالت التالية ألول مرة لفترة التقرير التي بدأت في 

 19 –تخفيضات اإليجار املتعلقة بـ كوفيد  –"عقود اإليجار"  16تعديالت على املعيار الدولي للتقرير املالي رقم 

. قد تتخذ هذه 19 -تم إصدار التعديل لتوضيح املعاملة املحاسبية عن تخفيضات اإليجار التي تم منحها للمنشآت نتيجة فيروس كورونا كوفيد 

 متنوع
ً

ة، بما في ذلك تأجيل مدفوعات اإليجار. يوفر التعديل وسيلة عملية اختيارية للمستأجرين لتقييم ما إذا كان تخفيض اإليجار الحوافز أشكاال

 على عقد اإليجار. يمكن للمستأجرين اختيار حساب تخفيضات اإليجار بنفس الطريقة التي كان سيحاسب بها فيما  19 -املتعلق بـ كوفيد 
ً
يعد تعديال

 تعديال على عقد اإليجار. سينتج عن ذلك احتساب  لو لم يكن

 حدوث السداد املخفض.  إلىتخفيضات اإليجار كمدفوعات إيجار متغيرة في الفترة التي يحدث فيها الحدث أو الشرط الذي أدى 

 األهمية النسبيةتعريف  8عرض القوائم املالية ومعيار املحاسبة الدولي رقم  1تعديالت على معيار املحاسبة الدولي رقم 

التعتيم على املعلومات والذي تتناول املواقف التي يكون فيها التأثير مشابًها لحذف تلك املعلومات أو تحريفها. كما تنص على أن  إلىيشير التعديل 

ساسيين للقوائم املالية للغرض العام املنشأة تقوم بتقييم األهمية النسبية في سياق القوائم املالية ككل. يوضح التعديل أيًضا معنى املستخدمين األ 

أن ''الذين يتم توجيه هذه القوائم املالية إليهم"، من خالل تعريفهم على أنهم مستثمرون وُمقرضون ودائنون آخرون حاليون ومحتملون ''يجب 

تعديالت تعريف األهمية النسبية وتجعل معايير يعتمدوا على القوائم املالية لألغراض العامة لكثير من املعلومات املالية التي يحتاجونها. توضح ال

ا.
ً
 التقرير املالية الدولية أكثر اتساق

 لم يكن لتطبيق التعديالت املذكورة أعاله أي تأثير مادي على البيانات املالية املرفقة.
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 تعريف األعمال –دمج األعمال  – 3املعيار الدولي للتقرير املالي رقم 

، كما أنه خرى "املخرجات" للتركيز على السلع والخدمات املقدمة للعمالء، وتوليد الدخل االستثماري واإليرادات األ تم تضييق حدود تعريف مصطلح 

. لم يعد من الضروري أيًضا تقييم ما إذا كان املشاركين في السوق قادرين خرى التكاليف والفوائد االقتصادية األ  انخفاضيستبعد العوائد في شكل 

 صر املفقودة أو دمج األنشطة واملوجودات املقتناة.على استبدال العنا

 املعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة التي لم يتم اعتمادها من قبل الشركة 6.4.2

حتى ير مطبقة اختارت الشركة عدم التطبيق املبكر للمعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة التالية على املعايير الحالية التي تم إصدارها ولكنها غ

ى املعايير الدولية اآلن وتقوم بتقييم تأثيرها في الوقت الحالي، فيما يلي نبذة عن املعايير الدولية للتقرير املالي الجديدة، والتفسيرات والتعديالت عل

 :2020يناير  1للتقرير املالي الحالية، والتي تدخل حيز التنفيذ للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 )عقود التأمين( 17ولي للتقرير املالي رقم املعيار الد

 نظرة عامة

، وهو يحدد مبادئ االعتراف بقياس عقود التأمين وعرضها واإلفصاح عنها ويحل محل املعيار الدولي للتقرير املالي 2017تم نشر هذا املعيار في مايو 

 عقود التأمين. - 4رقم 

وعلى جميع عقود إعادة التأمين وعقود االستثمار ذات امليزات التقديرية املشاركة، بشرط أن ينطبق املعيار الجديد على عقود التأمين الصادرة، 

 تصدر الجهة أيًضا عقود التأمين، يتطلب فصل املكونات التالية عن عقود التأمين:

 املشتقات الضمنية، إذا كانت تلبي معايير محددة معينة. 

 االستثمار املميزة عناصر. 

 ددة أو خدمات غير تأمينية.أي تعهد بنقل سلع مح 

الدولية للتقرير املالي رقم واملعايير  9يجب أن يتم حساب هذه املكونات بشكل منفصل وفًقا للمعايير ذات الصلة )املعيار الدولي للتقرير املالي رقم 

15.) 

 القياس

لشركات التأمين بمواصلة استخدام السياسات املحاسبية ألغراض ، والذي سمح 4على عكس املتطلبات الواردة في املعيار الدولي للتقرير املالي رقم 

 نماذج القياس املختلفة التالية: 17، يوفر املعيار الدولي للتقرير املالي رقم 2015القياس التي كانت موجودة قبل يناير 

 نموذج القياس العام

 يعتمد نموذج القياس العام على "لبنات البناء" التالية:

 التدفقات النقدية الواجب تحقيقها، والتي تشمل: أ(

 تقديرات مرجحة الحتماالت التدفقات النقدية املستقبلية؛- -

 تعديل لتعكس القيمة الزمنية للنقود )أي الخصم( واملخاطر املالية املرتبطة بهذه التدفقات النقدية املستقبلية؛ و- -

 تعديل املخاطر للمخاطر غير املالية. -

ة التعاقدي يمثل هامش الخدمة التعاقدي الربح غير املكتسب ملجموعة من عقود التأمين وسيتم االعتراف بها ككيان يقدم هامش الخدم ب(

 الخدمات في املستقبل، ال يمكن أن يكون هامش الخدمة التعاقدية 
ً
عند بدايتها؛ سيتم تسجيل أي مبلغ سلبي صاٍف من التدفقات النقدية سلبيا

 ي الربح أو الخسارة على الفور.للوفاء في البداية ف

 في نهاية كل فترة تقرير الحقة، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية ملجموعة من عقود التأمين على أنها:

اإللتزام عن التغطية املتبقية، والتي تضم إستيفاء التدفقات النقدية املتعلقة بالخدمات املستقبلية وهامش الخدمة التعاقدي ملجموعة  -

 تأمين في ذلك التاريخ؛ وعقود ال

اإللتزام عن املطالبات املتكبدة، والتي تقاس على أنها تدفقات نقدية محققة متعلقة بخدمات سابقة تم توزيعها على مجموعة عقود  -

 التأمين في ذلك التاريخ.
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قبلية ولكن ال يمكن أن تكون هامش الخدمة يتم تعديل هامش الخدمة التعاقدي الحًقا للتغيرات في التدفقات النقدية املتعلقة بالخدمات املست

 الخسارة.التعاقدية سلبية، يتم االعتراف بالتغيرات في التدفقات النقدية املستقبلية أكبر من املتبقية في هامش الخدمة التعاقدية في الربح أو 

امل اآلخر، والذي يتم تحديده من خالل اختيار السياسة سيتم التقرير عن تأثير التغيرات في معدالت الخصم إما في الربح أو الخسارة أو الدخل الش

 املحاسبية.

دم في يتم أيًضا زيادة الفائدة على هامش الخدمة التعاقدي بأسعار مقيدة عند االعتراف املبدئي بالعقد )على سبيل املثال، معدل الخصم املستخ

 إلىستناًدا البداية لتحديد القيمة الحالية للتدفقات النقدية املقدرة(. عالوة على ذلك، سيتم إضافة هامش الخدمة التعاقدي في الربح أو الخسارة ا

 وحدات التغطية، مما يعكس كمية الفوائد املقدمة ومدة التغطية املتوقعة للعقود املتبقية في املجموعة.

 طريقة الرسوم املتغيرة

يتم عمل هذا التقييم ملعرفة ما إذا كان ، "(هي طريقة إلزامية لقياس العقود ذات ميزات املشاركة املباشرة )يشار إليها أيًضا بـ"عقود املشاركة املباشرة

التعديل  إلىضافة إالعقد يحقق هذه املعايير في بداية العقد وال يتم إعادة تقييمها الحًقا. بالنسبة لهذه العقود، يتم تعديل هامش الخدمة التعاقدي 

 ضمن النموذج العام لتشمل:

 ألساسية؛ والتغيرات في حصة املنشأة من القيمة العادلة للبنود ا  (1

 التغيرات في تأثير القيمة الوقتية للمال واملخاطر املالية التي ال تتعلق بالبنود األساسية.  (2

 طريقة توزيع األقساط املبسطة

جوهري ُيسمح باستخدام طريقة توزيع األقساط املبسطة من أجل قياس التزام التغطية املتبقية في حال كانت الطريقة تقدم قياًسا ال يختلف بشكل 

سنة واحدة أو أقل. وبهذه الطريقة، يتم موائمة  تهاعن النموذج العام ملجموعة العقود أو أن فترة التغطية لكل عقد في مجموعة عقود التأمين مد

 
ً
 منها التدفقات النقدية املكتسبة من التأمين. يظل  التزام التغطية املتبقي مع األقساط املستلمة عند االعتراف األولي مخصوما

ً
 النموذج العام قابال

املخاطر  للتطبيق لقياس املطالبات املتكبدة، ومع ذلك، ال يتوجب على املنشأة تعديل التدفقات النقدية املستقبلية للقيمة الزمنية للنقد وتأثير

 طالبات التي يتم تكبدها.املالية في حال من املتوقع حال النقدية املتوقعة سيتم دفعها/استالمها خالل سنة واحدة أو أقل من تاريخ امل

 تاريخ السريان 

في املعيار الدولي للتقرير  9حيز التنفيذ وتأجيل اإلعفاء املؤقت للمعيار الدولي للتقرير املالي رقم  17إن تاريخ دخول املعيار الدولي للتقرير املالي رقم 

، ُيسمح بالتطبيق املبكر في حال تطبيق املعيار الدولي 2021يناير  1لسابق . إن هذا التأجيل مقارنة بالتاريخ ا2023يناير  1، حالًيا هو 4املالي رقم 

األدوات املالية. تعتزم الشركة تطبيق املعيار في تاريخ  - 9اإليرادات من العقود مع العمالء واملعيار الدولي للتقرير املالي رقم  - 15للتقرير املالي رقم 

 دخوله حيز التنفيذ.

 التحول 

إما  اختياره في حال كان التطبيق بأثر رجعي ملجموعة من عقود التأمين غير مجد، يجب على املنشأة عندئذ أنإال  ،عيار بأثر رجعييجب تطبيق امل

 طريقة التطبيق املعدلة بأثر رجعي أو طريقة القيمة العادلة.

 العرض واإلفصاح

 املحاسبية لعقود التأمين وإعادة التأمين، مع تعديالت على العرض واإلفصاحات.تتوقع الشركة أن ينتج عن هذا املعيار الجديد تغيير في السياسات 
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 التأثير

والذي يتطلب تطوير وتصميم عمليات وإجراءات جديدة لألعمال بما في  17الشركة حالًيا في مرحلة تصميم تطبيق املعيار الدولي للتقرير املالي رقم 

 للمعياملذلك أي تطوير للنظم 
ً
وتقييم مفصل ملتطلبات العمل. فيما يلي املجاالت الرئيسية قيد مرحلة  17ار الدولي للتقرير املالي رقم طلوبة وفقا

 التصميم وسير العمل الذي تم إحرازه من قبل الشركة حتى اآلن:

 تم إحرازه من قبل الشركة حتى اآلناملجاالت الرئيسية قيد مرحلة التصميم وسير العمل الذي  (:25الجدول رقم )

 ملخص التأثير مجال التأثير 

 إطار الحوكمة والرقابة 
والذي يتضمن إنشاء لجنة إشرافية  17وضعت الشركة برنامج حوكمة شامل لتطبيق املعيار الدولي للتقرير املالي رقم 

 على مختلف أصحاب املصلحة.ملتابعة ورصد التقدم املحرز في التنفيذ وتوزيع األدوار واملسؤوليات 

 مجال العمليات

 في تصميم الجوانب التشغيلية ملرحلة التصميم والتي تشمل وضع سياسة بيانات شاملة وقاموس 
ً
تحرز الشركة تقدما

للبيانات. كما تقوم الشركة بوضع اللمسات األخيرة على التصاميم الفنية لألنظمة الفرعية املختلفة. أحرزت الشركة تقدًما 

من خالل تقييم متطلبات العمل وتعمل حالًيا على اختيار البائعين أثناء االنتهاء من العمليات املختلفة الالزمة لالنتقال 

 وتقييم املوارد الجديدة املطلوبة.

 املجال الفني واملالي

قرارات السياسة املطلوبة أكملت الشركة وضع سياسات مختلفة تشمل العديد من املسائل الفنية واملالية بعد االنتهاء من 

. يتم اتخاذ القرارات الخاصة بالسياسات بعد املداوالت الالزمة بين مختلف 17بموجب املعيار الدولي للتقرير املالي رقم 

أصحاب العالقة. حالًيا، تمت املوافقة على غالبية مستندات السياسات من قبل اللجنة اإلشرافية ملشروع املعيار الدولي 

 التابعة للشركة. 17الي رقم للتقرير امل

 خطة التأكيد
 تعمل الشركة مع أصحاب العالقة اآلخرين لوضع اللمسات األخيرة على خطة التأكيد للفترات االنتقالية وما بعد التنفيذ.

 تأثير العمليات

يا لعملية تقييم التأثير التشغيلي لتطبيق املعيار الدولي للتقرير املالي رقم
ً
 .17 تخضع الشركة حال

 

 لطريقة توزيع األقساط املبسطة، فمن املتوقع أن يكون تأثير العملية 
ً
 ألن غالبية عقود الشركة سيتم قياسها وفقا

ً
نظرا

 متوسط.

 

في حالة فشل عدد قليل من العقود في اجتياز اختبار األهلية طريقة توزيع األقساط املبسطة، فمن املتوقع أن يكون تأثير  

 العملية مرتفًعا.

 التأثير على ترتيبات إعادة التأمين
 
ً
تخضع عقود إعادة التأمين التي تحتفظ بها الشركة للمراجعة ويتم تقييمها لتحديد نموذج القياس املعمول به وفقا

 .17للمعيار الدولي للتقرير املالي رقم 

التأثير على السياسات وإطار 

 مفاهيم الرقابة

 خارًجيا لتعديل
ً
را
ً
سياساتها وإطار الرقابة الحاليين بما يتماش ى مع متطلبات املعيار الدولي للتقرير  عينت الشركة مستشا

 .17املالي رقم 

  م2020ديسمبر  31املالية املنتهية في  للسنة املدققةاملصدر: القوائم املالية 

 

 " "األدوات املالية 9املعيار الدولي للتقرير املالي رقم 

 . يتناول املعيار الجديد البنود التالية املتعلقة باألدوات املالية:39وحل بديال عن معيار املحاسبة الدولي رقم  2014يوليو  24تم نشر هذا املعيار في 

 ( التصنيف والقياسأ

لعادلة من خالل نموذجا واحًدا لتحديد ما إذا كان يتم قياس األصل املالي بالتكلفة املطفأة أو القيمة ا 9يستخدم املعيار الدولي للتقرير املالي رقم 

 الدخل الشامل اآلخر أو القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يتم قياس األصل املالي بالتكلفة املطفأة إذا:

  باألصول املالية لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية؛ و االحتفاظأن ُيحتفظ باألصل املالي ضمن نموذج أعمال هدفه هو 

 عد فقط دفعات من املبلغ األصلي والفائدة على املبلغ أن ينشأ عن هذه الشروط التعاقدي
ُ
ة األصل املالي، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية ت

 األصلي القائم.
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و الخسارة يتم قياس األصل املالي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وسيتم إعادة تدوير األرباح أو الخسائر املحققة من خالل الربح أ

 بيع، في حالة استيفاء الشرطين التاليين:عند ال

  باألصول املالية لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وللبيع؛ و االحتفاظأن ُيحتفظ باألصل املالي ضمن نموذج أعمال هدفه هو 

 .الشروط التعاقدية للتدفقات النقدية هي مدفوعات أصل الدين والفائدة فقط على املبلغ األصلي املستحق 

ذلك، عند االعتراف املبدئي، يمكن  إلى باإلضافةيتم قياس األصول التي ال تفي بأي من هذه الفئات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 

لتطابق للمنشأة استخدام الخيار لتعيين أصل مالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا كان ذلك يلغي أو يقلل بشكل كبير من عدم ا

 املحاسبي.

ل الشامل بالنسبة ألدوات حقوق امللكية غير املحتفظ بها للمتاجرة، يمكن للمنشأة أيًضا إجراء خيار ال رجعة فيه لعرض التغيرات الالحقة في الدخ

 ح أو الخسارة.في القيمة العادلة لألدوات )بما في ذلك األرباح والخسائر املحققة(، ويتم إثبات توزيعات األرباح في الرب اآلخر

ذلك، بالنسبة لاللتزامات املالية التي تم تحديدها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، فإن مقدار التغير في القيمة العادلة  إلى باإلضافة

مخاطر االئتمان الخاصة بذلك يتم االعتراف به في الدخل الشامل اآلخر، ما لم يتم االعتراف من آثار التغيرات  التغيرات في إلىلاللتزام املالي الذي يعزى 

 في مخاطر االئتمان لاللتزام في الدخل الشامل اآلخر والذي من شأنه أن يخلق أو يوسع عدم تطابق املحاسبة في الربح أو الخسارة.

 في القيمة  نخفاضب( اال 

خسائر االئتمان املتوقعة، كما لو تم استخدامها وفقا ملعيار املحاسبة الدولي  9القيمة وفقا للمعيار الدولي للتقرير املالي رقم  نخفاضاعكس نموذج 

 . ليس من الضروري حصول حدث ائتماني قبل االعتراف بخسائر9كخسائر إئتمان متكبدة، وفًقا ملنهج املعيار الدولي للتقرير املالي رقم  39رقم 

 من ذلك، تقوم املنشأة دائًما باحتساب الخسائر االئتمانية املتوقعة والتغيرات في تلك الخسائر االئتمانية املتوقعة.
ً
يتم تحديث مبلغ  االئتمان، بدال

 خسائر االئتمان املتوقعة في تاريخ كل فترة تقرير لتعكس التغيرات في مخاطر االئتمان منذ االثبات األولي.

 التحوطج( محاسبة 

بشكل أقرب مع إدارة املخاطر. تعمل املتطلبات على تأسيس  لتتماش ىمتطلبات جديدة ملحاسبة التحوط  9يقدم املعيار الدولي للتقرير املالي رقم 

لعادلة منهج قائم على أساس مبادئ للنموذج العام ملحاسبة التحوط. تنطبق التعديالت على كامل محاسبة التحوط باستثناء تحوطات القيمة ا

 بـ "التحوطات الكلية للقيمة العادلة"(. فيما يتعلق بتحوطات القيمة العادلة، قد تستمر املنشأ
ً
ة في تطبيق ملخاطر سعر الفائدة )يشار إليها عادة

ايير املحاسبة الدولي . تم استخدام هذا االستثناء بشكل كبير لكون مجلس مع39متطلبات محاسبة التحوط حالًيا كما في معيار املحاسبي الدولي رقم 

 يعالج 
ً
 محاسبة التحوط كمشروع منفصل. حاليا

 تاريخ السريان 

عقود التأمين:  - 4. ومع ذلك، فإن التعديالت على املعيار الدولي للتقرير املالي رقم 2018يناير  1هو  9كان تاريخ سريان املعيار الدولي للتقرير املالي رقم 

 12"( ، التي صدرت في 4عقود التأمين )"املعيار الدولي للتقرير املالي  - 4مع املعيار الدولي للتقرير املالي رقم  9املالي رقم تطبيق املعيار الدولي للتقرير 

للتخفيف من بعض آثار تطبيق املعيار الدولي  4، تسمح للمنشآت التي تصدر عقود التأمين ضمن نطاق املعيار الدولي للتقرير املالي 2016سبتمبر 

عقود التأمين الصادر عن مجلس معايير املحاسبة الدولي حيز التنفيذ. تقدم  - 17قبل أن يدخل املعيار الدولي للتقرير املالي رقم  9رير املالي رقم للتق

 التعديالت خيارين بديلين وهما:

 حتى: 9أ.  تطبيق إعفاء مؤقت من تطبيق املعيار الدولي للتقرير املالي رقم 

  التأمين الجديد؛ أو عيارمتاريخ سريان 

  بعد هذا التاريخ. افصاحات اضافية متعلقة باملوجودات املالية مطلوبة خالل  2023يناير  1فترات التقرير املالي السنوي التي تبدأ في أو بعد

 أو سابًقا؛ 9فترة التمديد. هذا الخيار متاح فقط للمنشآت التي ترتبط أنشطتها بشكل دائم بالتأمين ولم تطبق املعيار الدولي للتقرير املالي رقم 

، ولكن بالنسبة ملوجودات مالية محددة، يتم استبعاد تأثيرات بعض حاالت عدم التطابق املحاسبية التي 9ب. تطبيق املعيار الدولي للتقرير املالي رقم 

 ية.تظهر قبل تطبيق معيار عقود التأمين الجديد من الربح أو الخسارة. خالل الفترة األولية، توجد حاجة إلفصاحات إضاف
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 على: 2019يناير  1قامت الشركة بتنفيذ تقييم مفصل في بداية 

  بما في ذلك عناصر الودائع أو  4مقارنة القيمة الدفترية ملطلوبات الشركة الناشئة عن العقود ضمن نطاق املعيار الدولي للتقرير املالي رقم(

 قيمة الدفترية لجميع مطلوباتها؛ واملشتقات الضمنية التي ال ترتبط بعقود التأمين( مع مجموع القيمة ال

  2016ابريل  1مقارنة مجموع مطلوبات القيمة الدفترية للشركة التي ترتبط بالتأمين مع مجموع القيمة الدفترية لجميع مطلوباتها كما في .

تأجيل تطبيق املعيار الدولي للتقرير نها مؤهلة لإلعفاء املؤقت. وبالتالي، قررت الشركة أهذه التقييمات استطاعت الشركة تحديد  إلىًدا استنا

حيز التنفيذ. إن اإلفصاحات املطلوبة والتي تتعلق باملوجودات املالية خالل فترة  17حتى تاريخ دخول معيار عقود التأمين رقم  9املالي رقم 

 التأجيل مدرجة ضمن القوائم املالية للشركة.

 تقييم التأثير

 334.1مليون ريال سعودي ومبلغ  971.4موجودات مالية وموجودات تتعلق بعقود التأمين بمبلغ  إجماليم، لدى الشركة 2020ديسمبر  31كما في 

أقساط وأرصدة  مليون ريال سعودي على التوالي. في الوقت الحالي، تتكون املوجودات املالية املحتفظ بها بالتكلفة املطفأة من نقد وما يماثله، ودائع،

أطراف ذات عالقة، بالصافي، حصة معيدي التأمين من املطالبات القائمة، استثمارات محتفظ  -، أقساط تأمين مدينة بالصافي إعادة تأمين مدينة،

  االستحقاقبها حتى تاريخ 

 مليون ريال سعودي(. 480.2: 2019مليون ريال سعودي ) 644.2التي تبلغ قيمتها  خرى وبعض الذمم املدينة األ 

مليون ريال سعودي( مع زيادة صافية في  138.8: 2019مليون ريال سعودي ) 224من استثمارات متاحة للبيع بقيمة  ى خر تتكون املوجودات املالية األ 

مليون ريال سعودي(. تتوقع الشركة استخدام تصنيف القيمة  8.3: صافي زيادة قدره 2019مليون ريال سعودي ) 3.5القيمة العادلة خالل السنة 

مل اآلخر لهذه املوجودات املالية بناًء على نموذج أعمال الشركة فيما يتعلق بأوراق الدين والطبيعة االستراتيجية العادلة من خالل الدخل الشا

بلغ األصلي لالستثمارات في األسهم. ومع ذلك، فإن الشركة لم تقم بعد بإجراء تقييم مفصل لتحديد ما إذا كانت أوراق الدين تستوفي اختبار دفعات امل

 .9هو مطلوب وفقا للمعيار الدولي للتقرير املالي رقم  والفائدة كما

و أدارة الشركة أن تصنف االستثمار في الصناديق املصنفة ضمن االستثمارات املتاحة للبيع ستكون مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح إتتوقع 

 املعيار الدولي للتقرير املالي رقم 
ً
 .9الخسارة وفقا

تقييم تأثير رفيع املستوى للمعايير الدولية  إلى. يستند ما سبق 2019و 2020ديسمبر  31منخفضة في  ائتمانيةاملوجودات املالية للشركة لديها مخاطر 

فاصيل، تحليالت أو املعلومات املتاحة حالًيا وقد يخضع للتغييرات الناشئة عن املزيد من الت إلى. يستند هذا التقييم األولي 9للتقرير املالي رقم 

القيمة في  انخفاضمعلومات معقولة وداعمة إضافية متاحة للشركة في املستقبل. بشكل عام، تتوقع الشركة بعض التأثير في تطبيق متطلبات 

.  9القيمة في املعيار الدولي للتقرير املالي رقم  انخفاض. ومع ذلك، فإن تأثير متطلبات 9الدولي للتقرير املالي رقم املعيار 
ً
ليس من املتوقع أن يكون هاما

 ألن الشركة لم تقم بعد بإجراء مراجعة مفصلة. 9في الوقت الحالي، ال يمكن تقديم تقدير معقول آلثار تطبيق املعيار الدولي للتقرير املالي رقم 

يجب أن يأخذ اعتماد املعيار الدولي . 4جيل بموجب التعديالت على املعيار الدولي للتقرير املالي رقم تعتبر الشركة مؤهلة وقد اختارت تطبيق منهج التأ

على هذا النحو، ال يمكن إجراء . حد كبير، في اإلعتبار التفاعل مع معيار عقود التأمين القادمة إلىعلى املعلومات املالية للشركة  9للتقرير املالي رقم 

 .9تطبيق املعيار الدولي للتقرير املالي رقم تقييم كامل لتأثير 

 عقود التأمين 6.4.3

ملي عقود التأمين هي تلك العقود التي يقبل فيها )املؤمن( مخاطر تأمين كبيرة من طرف آخر )حاملي الوثائق( عن طريق املوافقة على تعويض حا

كمبدأ توجيهي عام، تحدد الشركة ما إذا كانت لديها مخاطر تأمين الوثائق إذا كان هناك حدث مستقبلي غير مؤكد محدد يؤثر سلًبا على حاملها، 

 كبيرة، من خالل مقارنة املزايا واملنافع املدفوعة مع املزايا واملنافع املستحقة الدفع في حالة عدم حدوث الحدث املؤمن عليه.
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 إثبات اإليرادات 6.4.4

 إثبات إيرادات أقساط التأمين وعموالت إعادة التأمين

األقساط والعموالت في قائمة الدخل حسب شروط السياسات التي تتعلق بها على أساس تناسبي. يتم اإلبالغ عن جزء من األقساط،  يتم تسجيل

ساط وحصة إعادة التأمين من األقساط وعموالت إعادة التأمين التي سيتم كسبها في املستقبل كأقساط غير مكتسبة، وحصة إعادة التأمين من األق

 وعموالت إعادة التأمين غير املكتسبة، على التوالي، ويتم تأجيلها وفًقا للطرق التالية: غير املكتسبة

  تعتبر أقساط التأمين للشهور الثالثة األخيرة في تاريخ التقرير غير مكتسبة فيما يتعلق بالشحن البحري. 

 حساب محدد مسبق 
ُ
ما بعد سنة واحدة. وفًقا لهذا الحساب، يتم الحصول على أقساط  إلىعمال الهندسية للمخاطر التي تمتد األ تأمين  لفئةا

 .أقل في السنة األولى والتي تزداد تدريجًيا في نهاية فترة وثيقة التأمين

  خرى العدد الفعلي لأليام لقطاعات األعمال األ. 

 تغطية. يتم تحميل التغير في مخصص األقساط غير تمثل األقساط غير املكتسبة الجزء من األقساط املكتتبة املتعلقة بالسنة غير املنتهية لل

 قائمة الدخل بنفس الترتيب الذي يتم فيه إثبات اإليرادات على مدار سنة املخاطرة. إلىاملكتسبة 

  خرى األرباح واإليرادات األ  وتوزيعاتإيرادات العموالت 

لفعلي يتم إثبات إيرادات العموالت على الودائع قصيرة األجل والودائع طويلة األجل على أساس التناسب الزمني باستخدام طريقة معدل الفائدة ا

على  ويتم اإلفصاح عنها ضمن إيرادات االستثمار والعموالت في قائمة الدخل. يتم إثبات إيرادات توزيعات األرباح عندما ينشأ الحق في الحصول 

رادات توزيعات األرباح. يتم إثبات إيرادات صندوق املنافذ لألطراف الثالثة للتأمين وصندوق عمرة للمنتجات الطبية وصندوق تأمين الحوادث كإي

 على أساس القوائم املالية الربعية الصادرة عن مدير الصندوق، أي شركة التأمين التعاوني.  أخرى 

 املطالبات 6.4.5

ونفقات تسوية الخسائر ذات الصلة، بعد خصم عمليات االسترداد  خرى ملبالغ املستحقة الدفع لحاملي الوثائق واألطراف األ تتكون املطالبات من ا

 وغيرها، ويتم تحميلها على التغيرات في املطالبات املعلقة في قائمة الدخل عند تكبدها.

بات املتكبدة ولكن لم تتم تسويتها في تاريخ التقرير مع تكاليف معالجة املطالبات التكلفة املقدرة للمطال إجمالياملطالبات املعلقة على  إجمالييشتمل 

خ التقرير على ذات الصلة، سواء تم اإلبالغ عنها من قبل املؤمن عليه أم ال. يتم وضع مخصصات للمطالبات املبلغ عنها والتي لم يتم دفعها كما في تاري

بمخصص بناًء على تقدير اإلدارة وخبرة الشركة السابقة لتغطية تكلفة تسوية  االحتفاظذلك، يتم  لىإ باإلضافةأساس تقديرات الحاالت الفردية. 

ربما تزيد أو تقل  املطالبات املتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنها بما في ذلك تكاليف معالجة املطالبات ذات الصلة في تاريخ التقرير. املسؤولية النهائية

 عن املبلغ املقدم.

ويتم عرض الحصة ذات الصلة من معيدي التأمين بشكل منفصل. عالوة على ذلك، ال تقوم  إجمالييتم عرض املطالبات تحت التسوية على أساس 

 ر.الشركة بخصم التزاماتها املتعلقة باملطالبات غير املسددة حيث من املتوقع أن يتم دفع جميع املطالبات خالل عام واحد من تاريخ التقري

 ادات الحطام والخردة استرد 6.4.6

ة تسمح بعض عقود التأمين للشركة ببيع موجودات مستحوذة )متضررة عادة( عند تسوية املطالبات )على سبيل املثال، الحطام والخردة(، وللشرك

 لدفع جزء من أو كل املطالبات )على سبيل املثال، االستردادات(. أخرى الحق بمالحقة ومطالبة أطراف 

ردادات الخردة تعد مشمولة كمخصص في حساب املطالبات القائمة ويعتبر املخصص هذا بالقيمة التي باإلمكان استردادها بعد التقديرات من است

 التخلص من املوجودات.

 كمخصص في حساب املطالبات تحت التسوية، ويعتبر املخصص هو املبلغ التقديري املمكن استرداده من التصرف ض
َ
د يعتبر استرداد الحطام أيضا

 الطرف اآلخر الدائن.
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  عقود إعادة التأمين 6.4.7

الصافية  يتأثر برنامج إعادة التأمين الخاص بالشركة من خالل املواضع التناسبية وغير التناسبية والخيارات االختيارية بناًء على سياسة الشركة

في سياق العمل املعتاد لجميع منتجاتها. تمثل موجودات  لالحتفاظ، وحدود املعاهدات، وطبيعة وحجم املخاطر. تتنازل الشركة عن مخاطر التأمين

لقة وتتوافق إعادة التأمين األرصدة املستحقة من شركات إعادة التأمين. يتم تقدير املبالغ القابلة لالسترداد بطريقة تتفق مع مخصص املطالبات املع

 مع عقود إعادة التأمين.

القيمة خالل السنة املشمولة  انخفاضريخ تقرير أو بشكل أكثر تواترا عندما ينشأ مؤشر على في القيمة في كل تا نخفاضيتم إجراء مراجعة اال 

القيمة عند وجود دليل موضوعي على أن الشركة قد ال تسترد املبالغ غير املسددة بموجب شروط العقد وعندما يمكن  انخفاضيحدث  بالتقرير،

القيمة في قائمة الدخل عند  انخفاضقياس التأثير على املبالغ التي ستحصل عليها الشركة من معيد التأمين بشكل موثوق. يتم تسجيل خسارة 

 تكبدها.

مين املسندة ال تعفي الشركة من التزاماتها تجاه حاملي الوثائق. يتم إثبات أقساط التأمين واملطالبات على إعادة التأمين املفترضة ترتيبات إعادة التأ

ا تجارًيا مباشًرا، مع األخذ في االعتبار تصنيف منتجات ال
ً
عاد شركة املكإيرادات ومصروفات بالطريقة نفسها كما لو كانت إعادة التأمين تعتبر نشاط

ة التأمين تأمينها. تمثل مطلوبات إعادة التأمين األرصدة املستحقة لشركات إعادة التأمين. يتم تحديد املبالغ املستحقة بطريقة تتفق مع عقد إعاد

 املرتبط.

 طرف آخر. إلىالعقد  يتم إلغاء إثبات أصول أو مطلوبات إعادة التأمين عندما يتم إبطال الحقوق التعاقدية أو انتهاء صالحيتها أو عند نقل

حق االسترداد  إلىيتم إثبات املطالبات املستردة املستحقة القبض من معيدي التأمين كأصل في نفس الوقت حيث يتم أيًضا إثبات املطالبات التي تؤدي 

 كالتزام ويتم قياسها باملبلغ املتوقع استرداده.

  االلتزاماختبار كفاية  6.4.8

وم الشركة بتقييم ما إذا كانت التزامات التأمين التي تم إثباتها كافية باستخدام التقديرات الحالية للتدفقات النقدية في تاريخ كل قائمة مركز مالي، تق

كاليف اقتناء منها تاملستقبلية بموجب عقود التأمين الخاصة بها. إذا أظهر هذا التقييم أن القيمة الدفترية اللتزامات التأمين الخاصة به )مخصوًما 

ويتم صة املؤجلة ذات الصلة( غير كافية في ضوء التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة، يتم إثبات العجز بالكامل على الفور في قائمة الدخل البولي

 تكوين مخصص للمخاطر غير منتهية الصالحية.

 التزامات عقد التأمين  6.4.9

املتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنها ومخصص األقساط غير املكتسبة واحتياطي تشمل التزامات عقد التأمين مخصص املطالبات القائمة واملطالبات 

. تستند مخصصات املطالبات املعلقة ومخصصات خرى األقساط اإلضافية )بما في ذلك احتياطيات نقص األقساط( واالحتياطيات الفنية األ 

قدرة لجميع املطالبات املتكبدة ولكن لم يتم تسويتها في تاريخ التقرير، سواء تم التكلفة النهائية امل إلىاملطالبات املتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنها 

. يمكن أن يكون هناك خرى جانب تكاليف معالجة املطالبات ذات الصلة وخفض القيمة املتوقعة لإلنقاذ واملبالغ املستردة األ  إلىاإلبالغ عنها أم ال، 

البات، وبالتالي، فإن التكلفة النهائية لهذه املطالبات ال يمكن أن تعرف على وجه اليقين في تاريخ التقرير. تأخير في اإلخطار وتسوية أنواع معينة من املط

ية واالفتراضات يتم احتساب االلتزام في تاريخ التقرير باستخدام مجموعة من تقنيات إسقاط املطالبة االكتوارية القياسية، بناًء على البيانات التجريب

 اؤها.م خصم االلتزام للقيمة الزمنية للنقود. يتم إلغاء االعتراف بااللتزامات عندما ينتهي االلتزام بدفع املطالبة أو يتم تفريغها أو إلغالحالية. ال يت

التقرير. يمثل مخصص األقساط غير املكتسبة ذلك الجزء من األقساط املستلمة أو املستحقة القبض التي تتعلق باملخاطر التي لم تنته بعد في تاريخ 

املقدمة  يتم إثبات هذا االعتماد عند إبرام العقود وتحميل األقساط، ويتم حسابها كإيرادات مميزة على مدار مدة العقد وفًقا لنمط خدمة التأمين

د ما إذا كان هناك أي بموجب العقد. في تاريخ كل تقرير، تقوم الشركة بمراجعة مخاطرها غير املنتهية ويتم إجراء اختبار كفاية االلتزامات لتحدي

ة للتدفقات زيادة عامة في املطالبات املتوقعة وتكاليف االستحواذ املؤجلة على أقساط التأمين غير املكتسبة. يستخدم هذا الحساب التقديرات الحالي

تأمين الفنية ذات الصلة. إذا أظهرت هذه النقدية التعاقدية املستقبلية بعد مراعاة عائد االستثمار املتوقع أن ينشأ على األصول املتعلقة بشروط ال

في قائمة التقديرات أن القيمة الدفترية لألقساط غير املكتسبة )ناقًصا تكاليف االستحواذ املؤجلة ذات الصلة( غير كافية، يتم االعتراف بالنقص 

تسوية الخسارة غير املخصص واحتياطي الدخل عن طريق وضع مخصص لنقص األقساط. يشتمل االحتياطي الفني اآلخر على احتياطي مصاريف 

مستحقات إعادة التأمين النسبي وغير املتناسب. يتم تحديد احتياطي مصروفات تسوية الخسائر غير املخصصة في نهاية كل فترة تقرير ويمثل 

ة التأمين )متناسب وغير متناسب( يتم التكلفة املقدرة ملعالجة املطالبات التي ستتحملها الشركة في وقت دفع املطالبات. احتياطي مستحقات إعاد

 احتسابه كمبلغ من أقساط إعادة التأمين أو عموالت إعادة التأمين أو أي مشاركات خسارة لم يتم استحقاقها بالكامل.
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 تكاليف اكتتاب وثائق التأمين املؤجلة  6.4.10

التأمين على شروط عقود التأمين التي تتعلق بها، على غرار املتعلقة مباشرة بشراء وتجديد عقود  خرى يتم تأجيل وإطفاء العموالت والتكاليف األ 

في "تكاليف اقتناء وثائق التأمين"  االستهالككمصروفات عند تكبدها. يتم تسجيل  خرى األقساط املكتسبة. يتم االعتراف بجميع تكاليف االستحواذ األ 

 في قائمة الدخل.

مط املتوقع الستهالك املنافع االقتصادية املستقبلية املتضمنة في األصل عن طريق تغيير سنة يتم حساب التغيرات في العمر اإلنتاجي املتوقع أو الن

 اإلطفاء ويتم تسويتها كتغيير في التقدير املحاسبي.

االفتراضات القيمة. إذا لم يتم تحقيق  انخفاضالقيمة في كل تاريخ تقرير أو بشكل أكثر تواترا عندما ينشأ مؤشر على  انخفاضيتم إجراء مراجعة 

القيمة اإلضافية في قائمة  انخفاضاملتعلقة بالربحية املستقبلية لوثائق التأمين، يمكن تسريع إطفاء هذه التكاليف وقد يتطلب ذلك أيًضا شطب 

 الدخل. يتم أيًضا النظر في تكاليف استحواذ وثائق التأمين املؤجلة في اختبار كفاية االلتزام في كل تاريخ للتقرير.

 وأرصدة إعادة تأمين مدينة  أقساط 6.4.11

ستحق يتم احتساب أقساط وأرصدة إعادة التأمين املدينة عند استحقاقها وقياسها عند اإلثبات املبدئي بالقيمة العادلة للمقابل املستلم أو امل

 منها أي مبالغ غير قابلة للتحصيل. تتم مراجعة القيمة الجماليالقبض ويتم تسجيلها بالقيمة اإل 
ً
دفترية ألقساط وأرصدة إعادة التأمين ة مطروحا

أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد، يتم تسجيل خسارة  إلىالقيمة وعندما تشير األحداث أو الظروف  انخفاضاملدينة للتحقق من 

 .القيمة في قائمة الدخل. يتم الغاء إثبات أقساط وأرصدة إعادة التأمين املدينة عند استيفاء معايير إلغاء اإلثبات باملوجودات املالية انخفاض

 االستثمارات  6.4.12

 القروض والذمم املدينة 

في سوق نشط بخالف تلك التي تنوي  جهاإدراالقروض والذمم املدينة هي أصول مالية غير مشتقة ذات مدفوعات ثابتة أو قابلة للتحديد ال يتم 

هذه الفئة  الشركة بيعها على املدى القصير أو التي حددتها كاستثمارات متاحة للبيع. يتم تصنيف الذمم املدينة الناشئة عن عقود التأمين أيًضا في

 قيمة القروض واملدينين. انخفاضالقيمة كجزء من مراجعة  انخفاضوتتم مراجعتها لتحديد 

 االستثمارات املتاحة للبيع 

ت املصنفة على االستثمارات املتاحة للبيع هي تلك االستثمارات غير املحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق أو املحتفظ بها للمتاجرة. يتم قياس االستثمارا

حوط من القيمة العادلة، يتم االعتراف بأي ربح أو أنها "متاحة للبيع" الحقا بالقيمة العادلة. بالنسبة لالستثمارات املتاحة للبيع حيث لم يتم الت

 في قائمة الدخل الشامل حتى يتم إلغاء االستثمار أو 
ً
قيمته في الوقت الذي  انخفاضخسارة غير محققة ناتجة عن تغيير في القيمة العادلة مباشرة

ل في قائمة الدخل للسنة. يتم إدراج االستثمارات املتاحة للبيع والتي يجب إدراج الربح أو الخسارة املتراكمة املعترف بها سابًقا في قائمة الدخل الشام

 منها مخصص 
ً
 القيمة. انخفاضال يمكن قياس قيمتها العادلة بشكل موثوق بالتكلفة املطفأة مطروحا

 استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 

حتى تاريخ االستحقاق ضمن بها  االحتفاظيتم تصنيف االستثمارات التي لها مدفوعات ثابتة أو محددة ولدى الشركة النية اإليجابية والقدرة على 

الل القيمة. يتم احتساب التكلفة املطفأة من خ انخفاضهذه الفئة. يتم قياس هذه االستثمارات الحًقا بالتكلفة املطفأة، مطروًحا منها مخصص 

الستثمار أو مراعاة أي خصم أو عالوة على االستحواذ. يتم إدراج أي ربح أو خسارة من هذه االستثمارات في قائمة الدخل عندما يتم إلغاء اإلعتراف با

 قيمته. انخفاض

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

بح أو الخسارة هي تلك االستثمارات التي يتم شراؤها بغرض إعادة البيع على املدى القصير ويتم املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الر 

 بالقيمة العادلة. تدرج األرباح والخسائر غير املحققة في قائمة الدخل. إدراجهاتصنيفها كاستثمارات تجارية. يتم قياس هذه االستثمارات و 

 اإلثبات  وإلغاءاإلثبات، القياس  6.4.13

يتم اإلعتراف  يتم االعتراف بشراء وبيع االستثمارات املتاحة للبيع في تاريخ التداول، وهو التاريخ الذي تلتزم فيه الشركة بشراء أو بيع االستثمار.

 
ً
ا إليها تكاليف املعاملة التي تنسب مباشرة

ً
 الحًقا بالقيمة العادلة. راجهاإدحيازتها ويتم  إلىباالستثمارات املتاحة للبيع مبدئًيا بالقيمة العادلة مضاف

بالقيمة العادلة. يتم إدراج األرباح والخسائر غير املحققة في قائمة  إدراجهايتم قياس األصول املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ويتم 

 الدخل.
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 ل الشامل.يتم إثبات التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات املتاحة للبيع في قائمة الدخ

 منها مخصص اال 
ً
 في القيمة. نخفاضتدرج القروض والذمم املدينة واالستثمارات املحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق بالتكلفة املطفأة مطروحا

ي قائمة يتم احتساب التكلفة املطفأة من خالل مراعاة أي خصم أو عالوة على االستحواذ. يتم تسجيل أي ربح أو خسارة من هذه االستثمارات ف

 قيمته. انخفاضالدخل عندما يتم إلغاء تحقق االستثمار أو 

شركة بنقل يتم إلغاء إثبات األصول املالية عندما تكون حقوق تلقي التدفقات النقدية من تلك األصول قد انتهت صالحيتها أو تم نقلها، وقد قامت ال

 حد كبير. إلىجميع املخاطر والعوائد املتعلقة بامللكية 

قيمة االستثمارات املتاحة للبيع، يتم تسجيل تعديالت القيمة العادلة املتراكمة التي تم إثباتها في حقوق امللكية في قائمة  انخفاضيتم بيع أو عندما 

املحسوبة  الدخل على أنها "أرباح وخسائر من استثمارات متاحة للبيع". يتم إثبات إيرادات العمولة واالستثمار على االستثمارات املتاحة للبيع

 باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي في قائمة الدخل.

 املقاصة  6.4.14

إلتزام قانوني  يتم إجراء مقاصة للموجودات املالية واملطلوبات املالية ويتم التقرير عن املبلغ الصافي في قائمة املركز املالي فقط عندما يكون هناك

يكون هناك نية للتسوية على أساس صاٍف أو تحقيق املوجودات وتسوية املطلوبات في وقت واحد. ال ملزم حالًيا إلجراء مقاصة للمبالغ املعترف بها و 

 يتم إجراء مقاصة للدخل واملصروفات في قائمة الدخل ما لم يطلب أو يسمح به أي معيار أو تفسير محاسبي.

 محاسبة تاريخ التداول  6.4.15

راء والبيع املنتظمة للموجودات املالية في تاريخ التداول )أي التاريخ الذي تلتزم فيه الشركة يتم االعتراف / التوقف عن االعتراف بجميع عمليات الش

وجودات خالل بشراء أو بيع املوجودات(. املشتريات أو املبيعات بالطريقة املعتادة هي عمليات شراء أو بيع للموجودات املالية التي تتطلب تسوية امل

 وجب اللوائح أو االتفاقية لنظام السوق.اإلطار الزمني املحدد عموًما بم

 تحديد القيم العادلة  6.4.16

أسعار العطاءات الحالية. في حالة عدم وجود سوق نشط لألصل املالي، يتم تحديد  إلىتستند القيم العادلة لالستثمارات املدرجة في األسواق النشطة 

قييم القيمة العادلة باستخدام أساليب التقييم. ويشمل ذلك استخدام معامالت تجارية حديثة، وتحليل التدفقات النقدية املخصومة، وأساليب الت

ج توزيعات األرباح على االستثمارات املتاحة للبيع في قائمة الدخل، عندما يتم إثبات حق املستخدمة من قبل املشاركين في السوق. يتم إدرا خرى األ 

 الشركة في تلقي املدفوعات.

 قيمة املوجودات املالية  انخفاض 6.4.17

ة قد تقوم الشركة، في تاريخ كل تقرير، بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على أن أحد املوجودات املالية أو مجموعة من املوجودات املالي

في القيمة عندما يكون هنالك أكثر من حدث من األحداث التي حدثت منذ االعتراف املبدئي لألصل )"حدث خسارة"  انخفاضانخفضت قيمته. يوجد 

وتقديرها بشكل تكبده(، وكان له تأثير على التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة لألصل املالي أو مجموعة األصول املالية التي يمكن االعتماد عليها 

 مقبول.

 القيمة ما يلي: انخفاضقد تشمل أدلة 

 صعوبة مالية كبيرة للمصدر أو املدين. -

 تأخر سداد املدفوعات. خرق بنود العقد، مثل التخلف عن السداد أو -

 .خرى أصبح من املحتمل أن املصدر أو املدين سيدخل اإلفالس أو إعادة التنظيم املالي األ  -

 زوال سوق نشط لتلك األصول املالية بسبب الصعوبات املالية. -

ة من املوجودات املالية منذ ملموس في التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة من مجموع انخفاضوجود  إلىبيانات قابلة للمالحظة تشير  -

 مع املوجودات املالية الفردية في الشركة، بما في ذلك: نخفاضاالعتراف األولي بتلك املوجودات، على الرغم من أنه ال يمكن بعد تحديد اال 

  أو الشركة؛تغييرات سلبية في حالة الدفع للمصدرين أو املدينين في 

  في بلد املصدرين الذين يرتبطون بالتقصير في املوجودات.الظروف االقتصادية الوطنية أو املحلية 
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 في القيمة على النحو التالي: نخفاضفي قيمة املوجود املالي، يتم تحديد اال  انخفاضفي حالة وجود دليل موضوعي على وجود 

 جل في القيمة العادلة لألصل املالي. الجوهري أو طويل األ  نخفاضالقيمة هو اال  انخفاضبالنسبة للموجودات املدرجة بالقيمة العادلة، فإن  -

التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة التي يتم خصمها بسعر  إلىفي القيمة  نخفاضبالنسبة للموجودات املدرجة بالتكلفة املطفأة، يستند اال  -

 العمولة الفعلي األصلي.

تقرير بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على أن االستثمار أو مجموعة من بالنسبة للموجودات املالية املتاحة للبيع، تقوم الشركة في تاريخ كل 

 االستثمارات قد انخفضت قيمتها.

القيمة. قد يتضمن  انخفاضفي حالة أدوات الدين املصنفة كأداة متاحة للبيع، تقوم الشركة بتقييم فردي ما إذا كان هناك دليل موضوعي على 

ن املقترض يواجه صعوبة مالية كبيرة، أو تقصير أو جنوح في إيرادات العموالت الخاصة أو مدفوعات رأس املال، الدليل املوضوعي مؤشرات على أ

ملموس في املقدرة التدفقات  انخفاضوجود  إلىوحيثما تشير البيانات القابلة للمالحظة  أخرى واحتمال أن يدخل في حالة إفالس أو إعادة تنظيم مالي 

في القيمة  نخفاضالنقدية املستقبلية، مثل التغيرات في الظروف االقتصادية التي ترتبط مع التخلف عن السداد. ومع ذلك، فإن املبلغ املسجل لال 

في القيمة على ذلك  انخفاضناقًصا أي خسارة هو الخسارة املتراكمة التي يتم قياسها على أنها الفرق بين التكلفة املطفأة والقيمة العادلة الحالية، 

طة بشكل موضوعي االستثمار املعترف به مسبًقا في قائمة الدخل. في حالة زيادة القيمة العادلة ألداة الدين في فترة الحقة ويمكن أن تكون الزيادة مرتب

 القيمة من خالل قائمة الدخل. انخفاضخسارة القيمة في قائمة الدخل، يتم عكس  انخفاضبحدث ائتمان يحدث بعد االعتراف بخسارة 

الجوهري أو طويل األجل في القيمة العادلة بأقل من تكلفته يمثل  نخفاضبالنسبة لالستثمارات في األسهم املحتفظ بها على أنها متاحة للبيع، فإن اال 

 على 
ً
 موضوعيا

ً
في القيمة من  نخفاضب حكم. ال يمكن عكس خسارة اال جوهري أو طويل األجل يتطل انخفاضالقيمة. تحديد ما هو  انخفاضدليال

القيمة ال يمكن االعتراف بها إال في الدخل  انخفاضخالل قائمة الدخل طاملا استمر االعتراف باألصل، أي أن أي زيادة في القيمة العادلة بعد تسجيل 

سبق االعتراف بها في الدخل الشامل اآلخر في قائمة الدخل ضمن الشامل اآلخر. عند التوقف عن االعتراف، يتم إدراج أي ربح أو خسارة متراكمة 

 "الربح / )الخسارة( املحققة" على االستثمارات املتاحة للبيع.

ية كما هو عند إجراء تقييم ملعرفة ما إذا كان االستثمار في أداة الدين قد انخفضت قيمته، تدرس الشركة عوامل مثل تقييم السوق للجدارة االئتمان

أسواق رأس املال إلصدار ديون جديدة.  إلىفي عوائد السندات وتقييم وكاالت التصنيف للجدارة االئتمانية وقدرة الدولة على الوصول  موضح

في  نخفاضتكبد أصحاب الخسائر من خالل إعفاء الديون الطوعي أو اإللزامي. إن املبلغ املسجل لال  إلىواحتمال إعادة هيكلة الديون، مما يؤدي 

في القيمة على  انخفاضمة هو الخسارة املتراكمة التي يتم قياسها على أنها الفرق بين التكلفة املطفأة والقيمة العادلة الحالية، ناقًصا أي خسارة القي

 ذلك االستثمار املعترف به مسبًقا في قائمة الدخل.

 املطلوبات املالية  6.4.18

ا في األحكام التعاقدية لألداة. يتم االعتراف باملطلوبات املالية مبدئًيا يتم االعتراف بجميع املطلوبات املالية في الوقت الذي ت
ً
صبح فيه الشركة طرف

 عمولة الفعلي.بالقيمة العادلة مطروًحا منها أي تكلفة معاملة مباشرة. بعد االعتراف املبدئي، يتم قياسها بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة معدل ال

بمقترض آخر من نفس يتم إلغاء االعتراف بااللتزام املالي عندما يتم إعفاء االلتزام أو إلغاؤه أو انتهاء صالحيته. عندما يتم استبدال التزام مالي قائم 

ديل على أنه إلغاء حد كبير، أو يتم تعديل شروط االلتزام الحالي بشكل جوهري، يتم التعامل مع هذا التبادل أو التع إلىاملقرض بشروط مختلفة 

 لاللتزام األصلي واالعتراف بالتزام جديد والفرق في القيمة الدفترية املعنية يتم إدراجه في قائمة الدخل.

 في املوجودات غير املالية  نخفاضاال  6.4.19

ؤشر من هذا القبيل، أو عند قيمة أحد األصول. في حالة وجود أي م انخفاضتقوم الشركة في تاريخ كل تقرير بتقييم ما إذا كان هناك مؤشر على 

القيمة السنوي لألصل، تقوم الشركة بتقدير املبلغ القابل لالسترداد لألصل. القيمة القابلة لالسترداد لألصل هي القيمة  انخفاضاختبار  إلىالحاجة 

يتم تحديد املبلغ القابل لالسترداد لألصل ، أيهما أعلى. االستخدامالعادلة لألصل أو الوحدة املولدة للنقد ناقصا تكاليف التخلص وقيمتها قيد 

أو مجموعات األصول. عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل  خرى حد كبير عن األصول األ  إلىالفردي، إال إذا لم يولد األصل تدفقات نقدية مستقلة 

 القيمة القابلة لالسترداد. إلىفيضه القابلة لالسترداد، يتم اعتبار األصل منخفض القيمة ويتم تخ القيمةأو وحدة توليد النقد 

قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة  إلى، يتم خصم التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة االستخدامعند تقدير القيمة قيد 

يتم الذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود واملخاطر الخاصة باألصل. عند تحديد القيمة العادلة ناقًصا تكاليف التخلص، 

مالت، فسيتم استخدام نموذج تقييم مناسب. يتم دعم هذه إذا لم يكن باإلمكان تحديد مثل هذه املعا االعتبار،أخذ معامالت السوق الحديثة في 

 الحسابات بمضاعفات التقييم، وأسعار األسهم املدرجة للشركات املتداولة في البورصة أو غيرها من مؤشرات القيمة العادلة املتاحة.
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يتم إعدادها بشكل منفصل لكل وحدة من وحدات القيمة على أساس امليزانيات التفصيلية وحسابات التنبؤ، والتي  انخفاضحساب بتقوم الشركة 

أطول، توليد النقد للشركة، والتي يتم تخصيص األصول الفردية بها. تغطي هذه امليزانيات والحسابات املتوقعة عموًما فترة خمس سنوات. لفترات 

القيمة في  انخفاضسنة الخامسة. يتم إدراج خسائر يتم حساب معدل نمو طويل األجل وتطبيقه على التدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة بعد ال

 قائمة الدخل.

 توزيعات األرباح  6.4.20

ن قبل مساهمي يتم إثبات توزيعات األرباح على مساهمي الشركة كالتزام في القوائم املالية للشركة في السنة التي يتم فيها اعتماد توزيعات األرباح م

 الشركة.

 نقد وما يماثله  6.4.21

قصيرة األجل ذات سيولة عالية تستحق خالل  أخرى يشتمل نقد وما يماثله على النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك بما في ذلك استثمارات 

 أقل من ثالثة أشهر من تاريخ االستحواذ.

 العمالت األجنبية  6.4.22

ي تاريخ املعاملة. يتم إعادة تحويل املوجودات واملطلوبات النقدية يتم تسجيل املعامالت بالعمالت األجنبية بالريال السعودي بسعر الصرف السائد ف

الريال السعودي بسعر الصرف السائد في تاريخ التقرير. تؤخذ جميع الفروقات في قوائم الدخل. يتم تحويل البنود غير النقدية  إلىبالعمالت األجنبية 

ة باستخدام سعر الصرف في تاريخ املعاملة األولية وال يتم إعادة قياسها الحًقا. يتم إدراج التي يتم قياسها من حيث التكلفة التاريخية بالعملة األجنبي

ي بالدوالر مكاسب أو خسائر صرف العمالت األجنبية من االستثمارات املتاحة للبيع في قائمة الدخل، نظًرا ألن معامالت الشركة بالعمالت األجنبية ه

 ائر صرف العمالت األجنبية ليست جوهرية.األمريكي بشكل أساس ي، فإن مكاسب وخس

 قطاعات التشغيل  6.4.23

عن تلك يعتبر القطاع مكوًنا مميًزا للشركة يتمثل في تقديم املنتجات أو الخدمات )قطاع األعمال(، والذي يخضع للمخاطر واملكافآت التي تختلف 

ال بناًء على منتجاتها وخدماتها. يتم تقييم أداء القطاع بناًء على الربح . ألغراض اإلدارة، يتم تنظيم الشركة في وحدات أعمخرى الخاصة بالقطاعات األ 

 أو الخسارة والذي، في بعض النواحي، يتم قياسه بشكل مختلف عن الربح أو الخسارة في القوائم املالية.

ماثل بطريقة مماثلة للمعامالت مع أطراف بالنسبة ألي معامالت بين القطاعات، يتم تحديد أسعار التحويل بين قطاعات العمل على أساس تجاري م

 ثالثة.

يتم  عمليات املساهمين عبارة عن قطاع غير تشغيلي، حيث يمثل الدخل املكتسب من الودائع ألجل واالستثمارات النشاط الوحيد املدر لإليرادات.

 مناسب.لهذا القطاع على أساس  خرى تخصيص بعض مصروفات التشغيل املباشرة واملصروفات العامة األ 

التشغيلي يتم اإلبالغ عن قطاعات التشغيل بطريقة تتوافق مع التقارير الداخلية املقدمة لصانع القرار التشغيلي الرئيس ي. تم تحديد صانع القرار 

 اإلستراتيجية.الرئيس ي، املسؤول عن تخصيص املوارد وتقييم أداء القطاعات التشغيلية، باعتباره الرئيس التنفيذي الذي يتخذ القرارات 

 ألغراض اإلدارة، يتم تنظيم الشركة في وحدات أعمال بناًء على منتجاتها وخدماتها ولديها القطاعات التالية:

 الصحي -

 املركبات -

 املمتلكات والحوادث )القطاعات املتعلقة باملمتلكات والبحرية والهندسة والحوادث العامة(؛ و -

 في املنتهية أشهر التسعة وفترةم، 2020م، 2019م، 2018 سنواتاليتم تسجيل مبيعات في هذا القطاع التشغيلي خالل  لم) الحماية والحفظ -

 م(2021 سبتمبر 30

 الودائع قصيرة وطويلة األجل  6.4.24

ولكن أقل من أو يساوي اثني الودائع قصيرة األجل مودعة لدى البنوك واملؤسسات املالية املحلية ذات أجل استحقاق أصلي يزيد عن ثالثة أشهر 

 عشر شهرا من تاريخ اإليداع.

 تمثل الودائع طويلة األجل ودائع تستحق خالل أكثر من عام من تاريخ اإليداع وتودع لدى مؤسسة مالية لحفظ إيرادات العموالت.
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 املمتلكات واملعدات  6.4.25

في القيمة. يتم تضمين التكاليف الالحقة في القيمة الدفترية  انخفاضخسائر  املتراكم وأي االستهالكيتم إدراج املمتلكات واملعدات بالتكلفة ناقًصا 

 إلىبند لألصل أو االعتراف بها كأصل منفصل، حسب االقتضاء، فقط عندما يكون من املحتمل أن تتدفق املنافع االقتصادية املستقبلية املرتبطة بال

على قائمة الدخل خالل السنة املالية التي يتم  خرى الشركة ويمكن قياس تكلفة العنصر بصورة موثوقة. تحمل جميع مصاريف اإلصالح والصيانة األ 

 تكبدها فيها.

القيم الدفترية لهذه املوجودات تتم مراجعة القيم املتبقية لألعمار وعمرها اإلنتاجي في تاريخ كل تقرير ويتم تعديلها إن كان ذلك مناسًبا. تتم مراجعة 

أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد. في حالة وجود مثل هذا  إلىالقيمة عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف  انخفاضلتحديد 

 تها القابلة لالسترداد.قيم إلىاملؤشر وحيث تتجاوز القيم الدفترية القيمة املقدرة القابلة لالسترداد، يتم تخفيض األصول 

 في قائمة الدخل. إدراجهايتم تحديد األرباح والخسائر الناتجة عن عمليات االستبعاد من خالل مقارنة املتحصالت بالقيمة الدفترية ويتم 

 األصول غير امللموسة والشهرة  6.4.26

مدار عمرها  تتمثل األصول غير امللموسة ببرامج الكمبيوتر، ويتم قياسها بالتكلفة. يتم إطفاء األصول غير امللموسة ذات العمر اإلنتاجي املحدد على

ي لإلطفاء، بل يتم اإلنتاجي املقّدر وفًقا لنمط اإلطفاء املتوقع للمنافع االقتصادية. ال تخضع األصول غير امللموسة ذات العمر اإلنتاجي الالنهائ

القيمة. تتم مراجعة  انخفاضالقيمة في تاريخ كل قائمة مركز مالي أو في كثير من األحيان في حالة وجود مؤشر على  انخفاضاختبارها لتحديد 

أن القيمة الدفترية قد  ىإلفي القيمة عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف  نخفاضاملوجودات غير امللموسة ذات العمر املحدود لتحديد اال 

 ال تكون قابلة لالسترداد.

 يتم عرض الشهرة الناتجة عن االستحواذ على شركة كبند منفصل في قائمة املركز املالي.

في  فاضنخيتم تسجيل الشهرة الناتجة عن استحواذ األعمال بالتكلفة كما في تاريخ االستحواذ. ال يتم إطفاء الشهرة ولكن يتم اختبارها من أجل اال 

في قيمتها، ويتم تسجيلها بالتكلفة  نخفاضاحتمال تعرضها ال  إلىالقيمة سنوًيا، أو بشكل أكثر تكراًرا إذا كانت األحداث أو التغيرات في الظروف تشير 

 القيمة. انخفاضخسائر  ناقص

وحدات توليد النقد التي من املتوقع  إلى، االندماجالقيمة، يتم تخصيص الشهرة املكتسبة في دمج األعمال، اعتبارا من تاريخ  انخفاضلغرض اختبار 

قيمة الوحدة املولدة  انخفاضأن تستفيد من عمليات الدمج وتمثل أدنى مستوى يتم عنده مراقبة الشهرة ألغراض اإلدارة الداخلية. يتم اختبار 

في قيمتها.  نخفاضاحتمال تعرضها ال  إلىتم تخصيص الشهرة لها سنوًيا، أو بشكل أكثر تكراًرا إذا أشارت األحداث أو التغيرات في الظروف للنقد التي 

 لتخفيض القيمة  انخفاضإذا كانت القيمة القابلة لالسترداد للوحدة املولدة للنقد أقل من قيمتها الدفترية، يتم تخصيص خسارة 
ً
القيمة أوال

للوحدة املولدة للنقد على أساس تناسبي على أساس القيمة الدفترية من  خرى األصول األ  إلىلدفترية ألي شهرة مخصصة للوحدة املولدة للنقد ثم ا

 كل أصل في وحدة توليد النقد.

 قيمة الشهرة الحًقا. انخفاضفي القيمة مباشرة في قائمة الدخل. ال يتم عكس  انخفاضيتم إثبات أي خسارة 

ير امللموسة تم االعتراف مبدئيا باألصول غير امللموسة التي يتم حيازتها بشكل منفصل وقياسها بالتكلفة. بعد االعتراف املبدئي، يتم قياس األصول غي

 عند االقتضاء. القيمة، انخفاضبالتكلفة ناقًصا اإلطفاء املتراكم وخسائر 

 اإليجارات  6.4.27

 اإليجار التزامات

اإليجار يتم قياس التزام اإليجار مبدئًيا بالقيمة الحالية الصافية ملدفوعات اإليجار التي لم يتم دفعها في تاريخ البداية. يتم خصم مدفوعات 

د اإليجار في باستخدام معدل الفائدة الضمني في عقد اإليجار. إذا لم يكن باإلمكان تحديد هذا املعدل بسهولة، وهذا هو الحال عموًما بالنسبة لعقو 

صول الشركة، يتم استخدام معدل االقتراض اإلضافي للمستأجر، وهو املعدل الذي يتعين على املستأجر الفرد دفعه القتراض األموال الالزمة للح

 في بيئة اقتصادية مماثلة مع شروط مماثلة، وظروف مماثلة. االستخدامعلى أصل ذي قيمة مماثلة للموجودات بموجب حق 

 معدل االقتراض اإلضافي، فإن الشركة:لتحديد 

  حيثما أمكن، يستخدم 
ً
  تمويال

ً
من طرف ثالث حصل عليه املستأجر الفرد كنقطة بداية، تم تعديله ليعكس التغيرات في شروط التمويل  حديثا

 منذ استالم تمويل الطرف الثالث؛

  يستخدم 
ً
  نهجا

ً
خاطر االئتمان لعقود اإليجار التي يحتفظ بها املستأجر الفرد، والتي ال يبدأ بسعر فائدة خاٍل من املخاطر يتم تعديله مل تراكميا

ا من طرف ثالث؛ و
ً
 حديث

ً
 تملك تمويال

 .إجراء تعديالت خاصة بعقد اإليجار، على سبيل املثال األجل والبلد والعملة واألمان 
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 تشمل التزامات اإليجار صافي القيمة الحالية ملدفوعات اإليجار التالية:

 منها أي حوافز إيجار مستحقة القبض؛مدفوع 
ً
 ات اإليجار الثابت، مطروحا

 مدفوعات اإليجار املتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل، تقاس في البداية باستخدام املؤشر أو املعدل في تاريخ البدء؛ 

 املبالغ التي يتوقع أن يدفعها املستأجر بموجب ضمانات القيمة املتبقية؛ 

  خيارات الشراء، إذا كان املستأجر على يقين معقول من ممارسة الخيارات؛ وسعر ممارسة 

 .دفع غرامات إنهاء عقد اإليجار، إذا كانت مدة اإليجار تعكس ممارسة خيار إنهاء عقد اإليجار 

 يتم أيًضا تضمين مدفوعات اإليجار بموجب خيارات تمديد معينة بشكل معقول في قياس االلتزام.

 اإليجار كبند منفصل في قائمة املركز املالي. يتم عرض التزام

لفعلي( وعن يتم قياس التزام اإليجار الحًقا عن طريق زيادة القيمة الدفترية لعكس الفائدة على التزامات اإليجار )باستخدام طريقة معدل الفائدة ا

 طريق تخفيض القيمة الدفترية لتعكس مدفوعات اإليجار املدفوعة.

 الصلة( كلما: ذات االستخدامة قياس التزام اإليجار )وإجراء تعديل مماثل للموجودات بموجب حق تقوم الشركة بإعاد

 تغيرت مدة عقد اإليجار أو كان هناك تغيير في تقييم ممارسة خيار الشراء، وفي هذه الحالة يتم إعادة قياس التزام اإليجار عن طريق خصم 

 معدل.مدفوعات اإليجار املعدلة باستخدام معدل خصم 

  تتغير مدفوعات اإليجار بسبب التغيرات في مؤشر أو معدل أو تغيير في املدفوعات املتوقعة بموجب قيمة متبقية مضمونة، وفي هذه الحاالت

ات يتم إعادة قياس التزام اإليجار عن طريق خصم مدفوعات اإليجار املنقحة باستخدام معدل الخصم األولي )ما لم يكن اإليجار تغيير املدفوع

 مستحقة(.

 ق يتم تعديل عقد اإليجار، وال يتم احتساب تعديل عقد اإليجار كعقد إيجار منفصل، وفي هذه الحالة يتم إعادة قياس التزام اإليجار عن طري

 خصم مدفوعات اإليجار املعدلة باستخدام معدل خصم معدل.

  االستخدامموجودات حق 

اللتزام اإليجار املقابل، ومدفوعات اإليجار التي تمت في أو قبل يوم البدء وأي تكاليف مباشرة  على القياس األولي االستخدامتشمل موجودات حق 

 القيمة، إن وجدت. انخفاضاملتراكم وخسائر  االستهالكمبدئية. يتم قياسها الحقا بالتكلفة ناقًصا 

الحالة  إلىعندما تتحمل الشركة التزاًما بتكاليف تفكيك وإزالة أصل مؤجر، أو استعادة املوقع الذي يتواجد عليه األصل أو استعادة األصل األساس ي 

املحتملة  توااللتزاما"املخصصات  37املطلوبة بموجب شروط عقد اإليجار، يتم االعتراف باملخصص وقياسه وفًقا ملعيار املحاسبة الدولية رقم 

 ذات الصلة، ما لم يتم تكبد هذه التكاليف إلنتاج مخزون. االستخدامواألصول املحتملة". يتم تضمين التكاليف في املوجودات بموجب حق 

يجار يهما أقصر. إذا كان عقد اإل أعلى مدى فترة عقد اإليجار أو العمر اإلنتاجي لألصل األساس ي  االستخداميتم استهالك املوجودات بموجب حق 

تعكس أن الشركة تتوقع ممارسة خيار الشراء، يتم إهالك املوجودات  االستخدامينقل ملكية األصل األساس ي أو تكلفة املوجودات بموجب حق 

 في تاريخ بدء عقد اإليجار. االستهالكذات الصلة على مدى العمر اإلنتاجي لألصل األساس ي. يبدأ  االستخدامبموجب حق 

 كبند منفصل في قائمة املركز املالي. االستخداميتم عرض املوجودات بموجب حق 

قد انخفضت  االستخدام"الهبوط في قيمة األصول" لتحديد ما إذا كان أحد املوجودات بموجب حق  36تطبق الشركة معيار املحاسبة الدولي رقم 

 في القيمة املحددة. انخفاضأي خسائر  واحتسابقيمتها 

. يتم التعرف على االستخدامضمين اإليجارات املتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل في قياس التزام اإليجار واملوجودات بموجب حق ال يتم ت

 هذه املدفوعات ويتم تضمينها في الربح أو الخسارة. إلىاملدفوعات ذات الصلة كمصروف في الفترة التي يحدث فيها الحدث أو الشرط الذي يؤدي 

  أخرى خصصات ومطلوبات امل 6.4.28

ويمكن يتم االعتراف باملخصصات عندما يكون لدى الشركة التزام )قانوني أو بناء( ناش ئ عن أحداث سابقة، وتكون تكاليف تسوية االلتزام محتملة 

بمخصصات خسائر التشغيل املستقبلية. يتم اإلقرار بااللتزامات للمبالغ الواجب دفعها في املستقبل للبضائع  االعترافقياسها بشكل موثوق. ال يتم 

 أو الخدمات املستلمة، سواء تمت املطالبة بها من قبل املورد أم ال.
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 التزامات منافع املوظفين  6.4.29

أحدث الرواتب  إلىتدير الشركة خطة مكافأة نهاية الخدمة ملوظفيها بناًء على أنظمة ولوائح العمل في اململكة العربية السعودية السائدة والتي تستند 

 وعدد سنوات الخدمة.

ي مستقل بناًء على طريقة ائتمان ال يتم تمويل خطط منافع املوظفين. ومن ثم، يتم إجراء تقييم لاللتزامات بموجب الخطة بواسطة خبير اكتوار 

كل سنة خدمة  إلىالوحدة املتوقعة. تتكون التكاليف املتعلقة بهذه الخطط في املقام األول من القيمة الحالية للمنافع املنسوبة على قدم املساواة 

 والفائدة على هذا االلتزام فيما يتعلق بخدمة املوظفين في السنوات السابقة.

الخدمة الحالية والسابقة املتعلقة باستحقاقات ما بعد التوظيف مباشرة في قائمة الدخل، بينما يتم تسجيل إلغاء االلتزام يتم إدراج تكاليف 

االعتبار  بمعدالت الخصم املستخدمة في قائمة الدخل. أي تغييرات في صافي االلتزام بسبب التقييمات االكتوارية والتغيرات في االفتراضات تؤخذ في

 ة قياسها في قائمة الدخل الشامل.عند إعاد

 في قائمة الدخل ا
ً
لشامل ويتم يتم االعتراف بأرباح وخسائر إعادة القياس الناتجة عن تعديالت الخبرة والتغيرات في االفتراضات االكتوارية مباشرة

 األرباح املبقاة في قائمة التغيرات في حقوق امللكية في الفترة التي تحدث فيها. إلىتحويلها 

خل كتكاليف يتم االعتراف بالتغيرات في القيمة الحالية اللتزامات املنافع املحددة الناتجة عن تعديالت الخطة أو تقليصها على الفور في قائمة الد

ظام العمل خدمة سابقة. تعتمد مدفوعات نهاية الخدمة على الرواتب والبدالت النهائية للموظفين وسنوات الخدمة التراكمية، كما هو مذكور في ن

 باململكة العربية السعودية.

 الزكاة وضريبة الدخل 6.4.30

في حقوق  تخضع الشركة للزكاة وفًقا للوائح وأنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل )" الهيئة"(. يتم احتساب الزكاة على حصة املساهمين السعوديين

لزكاة. يتم احتساب ضرائب الدخل على حصة املساهمين األجانب من صافي امللكية أو صافي الدخل باستخدام األساس املحدد بموجب لوائح وأنظمة ا

 غ.الدخل املعدل للسنة. يتم احتساب املبالغ اإلضافية املستحقة الدفع، إن وجدت، عند االنتهاء من الربوط النهائية عند تحديد هذه املبال

 أ( الزكاة

 للوائح 
ً
مصروفات الزكاة من خالل الربح أو الخسارة. ال يتم احتساب الزكاة كضريبة دخل  احتسابالهيئة. يتم  وأنظمةتخضع الشركة للزكاة وفقا

 ال يتم احتساب أي ضريبة مؤجلة تتعلق بالزكاة. وبالتالي

 ب( ضريبة الدخل

بة الدخل املطبق إن مصروف ضريبة الدخل للفترة هي الضريبة املستحقة على الدخل الخاضع للضريبة في الفترة الحالية على أساس معدل ضري

الفروق املؤقتة والخسائر الضريبية الغير  إلىالضريبية املؤجلة التي تعزى  واملطلوباتلكل نطاق قضائي مع تعديلها بالتغيرات في املوجودات 

 في قائمة الدخل. احتسابهامستخدمة ويتم 

ة تاريخ التقرير. تقوم اإلدارة بشكل دوري بتقييم املواقف يتم احتساب ضريبة الدخل على أساس أنظمة الضرائب املشرعة بشكل جوهري في نهاي

على املبالغ  املتخذة في اإلقرارات الضريبية فيما يتعلق بالحاالت التي يخضع فيها للتنظيم الضريبي للتعديالت. يتم تحديد مخصص، عند اللزوم، بناءً 

 املتوقع دفعها للسلطات الضريبية.

 ات ضرائب الدخل النهائية في الفترة التي تكون قد عملت فيها هذه التقديرات.تسجل التعديالت الناشئة من تقدير 

 جـ( الضربية املؤجلة

ألغراض يتم اإلعتراف بضريبة الدخل املؤجلة باستخدام طريقة اإللتزام على الفروق املؤقتة الناشئة بين القيم الدفترية للموجودات واملطلوبات 

دمة ألغراض الضرائب. يستند مبلغ الضريبة املؤجلة املعترف به على الطريقة املتوقعة لتحقيق أو تسوية القيم التقارير املالية واملبالغ املستخ

بة الدفترية للموجودات واملطلوبات باستخدام معدالت الضريبة املشرعة أو املشرعة بشكل جوهري في تاريخ التقرير. يتم اإلعتراف بأصل الضري

كون فيه من املحتمل أن تكون األرباح املستقبلية الخاضعة للضريبة متاحة مقابل أن تكون الفروق املؤقتة القابلة الحد الذي ي إلىاملؤجلة فقط 

الحد الذي لم يعد من املحتمل فيه تحقيق املزايا الضريبية  إلىللخصم واالعتمادات الضريبية قابلة لإلستخدام. يتم تخفيض أصل الضريبة املؤجلة 

 ذات الصلة.

األعمال(  االعتراف بهذه األصول وااللتزامات إذا نشأت الفروق املؤقتة من االعتراف األولي بالشهرة أو األصل أو االلتزام في معاملة )بخالف دمجال يتم 

 التي ال تؤثر على الربح الخاضع للضريبة وال الربح املحاسبي
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ابل للتنفيذ من الناحية القانونية ملوازنة املوجودات واملطلوبات الضريبية يتم موازنة موجودات ومطلوبات الضريبة املؤجلة عندما يكون هناك حق ق

للمنشأة الحالية وعندما تتعلق أرصدة الضريبة املؤجلة بنفس السلطة الضريبية. تتم موازنة املوجودات واملطلوبات الضريبية الحالية عندما يكون 

 إما التسوية على أساس صافي أو تحقيق األصل وتسوية االلتزامات في وقت واحد. حق قابل للتنفيذ من الناحية القانونية للموازنة وتعتزم

 في حقوق يتم إثبات الضريبة الحالية واملؤجلة في الربح أو الخسارة، باستثناء ما يتعلق منها بالبنود املعترف بها في الدخل الشامل اآلخر أو م
ً
باشرة

 بالضريبة في الدخل الشامل اآلخر أو مباشرة في حقوق امللكية.امللكية. في هذه الحالة، يتم أيًضا اإلعتراف 

 دمج األعمال 6.4.31

صول يتم استخدام طريقة االستحواذ للمحاسبة عن كافة عمليات تجميع األعمال، بغض النظر عما إذا كان قد تم إقتناء أدوات حقوق امللكية أو أ

 . يتكون العوض املحول لالستحواذ على منشأة مما يلي:خرى األ 

 القيمة العادلة لألصول املحولة؛ 

 املطلوبات املتكبدة للمالك السابقين لألعمال املقتناة؛ 

 حقوق امللكية املصدرة من قبل الشركة؛ 

 القيمة العادلة ألي أصل أو التزام ناتج عن ترتيبات العوض املحتمل؛ و 

 .القيمة العادلة ألي حصة ملكية موجودة مسبًقا في املنشأة املستحوذ عليها 

قيمة العادلة يتم، مع استثناءات محدودة، قياس املوجودات واملطلوبات القابلة للتحديد واللتزامات املحتملة املفترضة في تجميع األعمال مبدئًيا بال

عادلة أو على في تاريخ االستحواذ. تقوم الشركة باثبات أي حصة غير مسيطرة في الشركة املقتناة على أساس كل استحواذ على حدة إما بالقيمة ال

 أساس الحصة النسبية للحصة غير املسيطرة في صافي األصول القابلة للتحديد للشركة املقتناة.

 يتم تسجيل التكاليف املتعلقة باالستحواذ كمصروفات عند تكبدها.

 فائض:

 العوض املحول؛ 

 مبلغ أي حصة غير مسيطرة في املنشأة املستحوذ عليها؛ و 

  االستحواذ ألي حصة ملكية سابقة في املنشأة املستحوذ عليها.القيمة العادلة في تاريخ 

األصول املحددة على القيمة العادلة لصافي األصول القابلة للتحديد املقتناة يتم تسجيلها كشهرة. إذا كانت هذه املبالغ أقل من القيمة العادلة لصافي 

 خسارة بصفتها صفقة شراء.لألعمال املقتناة، يتم االعتراف بالفرق مباشرة في الربح أو ال

قيمتها الحالية كما في تاريخ املعاملة. معدل  إلىعندما يتم تأجيل تسوية أي جزء من العوض النقدي، يتم خصم املبالغ املستحقة الدفع في املستقبل 

ممول مستقل بموجب أحكام  الخصم املستخدم هو معدل االقتراض اإلضافي للمنشأة، وهو املعدل الذي يمكن به الحصول على قرض مماثل من

 وشروط قابلة للمقارنة.

العادلة يتم تصنيف العوض املحتمل، إن وجد، إما كحقوق ملكية أو مطلوبات مالية. املبالغ املصنفة كمطلوبات مالية يعاد قياسها الحًقا بالقيمة 

األعمال على مراحل، فإن القيمة الدفترية لتاريخ االستحواذ لحصة مع إثبات التغيرات في القيمة العادلة في الربح أو الخسارة. إذا تم تحقيق اندماج 

و خسائر ناتجة عن ملكية املشتري املحتفظ بها سابًقا في الشركة املقتناة يتم إعادة قياسها بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ. يتم إثبات أي أرباح أ

 إعادة القياس في الربح أو الخسارة.

العوض املحول، ويتم قياسه  إجماليمج األعمال باستخدام طريقة االستحواذ. يتم قياس تكلفة االستحواذ على أساس يتم احتساب عمليات د

صة بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ ومبلغ أي حصص غير مسيطرة في الشركة املقتناة. لكل عملية تجميع أعمال، يقوم املستحوذ بقياس الح

قتناة إما بالقيمة العادلة أو بالحصة التناسبية من صافي األصول القابلة للتحديد للشركة املقتناة. يتم تحميل التكاليف غير املسيطرة في الشركة امل

 في قائمة الدخل الشامل. اإلداريةفي املصاريف العمومية و  إدراجهااملتعلقة باالستحواذ كمصروفات عند تكبدها ويتم 

 يتم قياس الشهرة مبدئي
ً
العوض املحول واملبلغ التي تم إثباتها للحصة غير املسيطرة على القيمة العادلة لصافي  إجماليبالتكلفة التي تمثل الزيادة في  ا

 لعادلة لصافياملوجودات امللموسة وغير امللموسة القابلة للتحديد واملقتناة واملطلوبات املتكبدة و / أو املفترضة. إذا كان العوض أقل من القيمة ا

 موجودات الشركة التابعة املقتناة، يتم إثبات بالفرق في قائمة الدخل. بعد التحقق املبدئي، يتم قياس الشهرة بالتكلفة 
ً
 انخفاضأي خسائر ناقصا

حدات القيمة، يتم تخصيص الشهرة املكتسبة من دمج األعمال، من تاريخ االستحواذ، لكل وحدة من و  انخفاضمتراكمة في القيمة. لغرض اختبار 

للشركة املشتراة املخصصة لتلك  خرى توليد النقد للشركة التي من املتوقع أن تستفيد من الدمج، بغض النظر عما إذا كانت األصول أو االلتزامات األ 

 الوحدات.
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 رية.القيمة الدفت انخفاضاحتمال  إلىقيمة الشهرة سنوًيا كما في تاريخ التقرير وعندما تشير الظروف  انخفاضيتم اختبار 

في قيمة الشهرة عن طريق تقييم املبلغ القابل لالسترداد لكل وحدة توليد نقد تتعلق بها الشهرة. عندما يكون املبلغ القابل  نخفاضيتم تحديد اال 

القيمة  نخفاضاالقيمة في قائمة الدخل. ال يمكن عكس خسائر  انخفاضلالسترداد لوحدة توليد النقد أقل من القيمة الدفترية، يتم إثبات خسارة 

 املتعلقة بالشهرة في فترات مستقبلية.

 دمج األعمال مع الشركة األهلية للتأمين التعاوني 6.5

م(، وقعت الشركة اتفاقية اندماج ملزمة )"االتفاقية"( مع الشركة األهلية للتأمين التعاوني )"األهلية"(، 2020يونيو  4هـ )املوافق 1441شوال  12في 

هـ 1441الحجة ذو  20التي عملت كشركة مساهمة سعودية )مرخصة للقيام بأعمال التأمين التعاوني في جميع أنحاء اململكة العربية السعودية(. في 

م(، 2020سبتمبر  10هـ ) 1442محرم  22مع األهلية. في  االندماجعلى البنك املركزي السعودي م(، حصلت الشركة على موافقة 2020أغسطس  10)

أكتوبر  5هـ )1442صفر  18في  االندماجحصلت الشركة على موافقة هيئة السوق املالية. عالوة على ذلك، وافق مساهمو الشركة واألهلية على 

ديسمبر  6هـ )1442ربيع األول  21هو  االندماجم(، على التوالي. وفًقا لالتفاقية، كان تاريخ نفاذ 2020نوفمبر  2هـ )1442ربيع األول  16وم( 2020

ل األسهم عن طريق م( )"تاريخ النفاذ"(. اعتباًرا من تاريخ النفاذ، استحوذت الشركة على جميع األسهم املصدرة لألهلية بموجب عرض تباد2020

 بقيمة اسمية 7,947,464سهم في األهلية. نتج عن ذلك إصدار  1.54766350624551إصدار سهم واحد في الشركة مقابل كل 
ً
 جديدا

ً
 عاديا

ً
 سهما

 جديدة من خالل زيادة رأس مالها من  10قدرها 
ً
ريال  229,474,640 إلىريال سعودي  150,000,000رياالت سعودية للسهم. أصدرت الشركة أسهما

 سعودي.

تجميع األعمال مع كون الشركة هي  - 3باستخدام طريقة االستحواذ بموجب املعيار الدولي التقرير املالي رقم  االندماجاحتسبت الشركة عملية 

فاذ. سيتم االنتهاء من التعديالت على املستحوذ واألهلية هي الشركة املقتناة، بناًء على القيم العادلة لصافي األصول املستحوذ عليها كما في تاريخ الن

، حيث ستحصل الشركة على وقت كاف 3العادلة في غضون اثني عشر شهًرا من تاريخ النفاذ وفًقا ملا يسمح به املعيار الدولي للتقرير املالي رقم القيم 

ذ، تم إزالة سهم األهلية من "تداول". وقد تم إلغاء السجل للحصول على املعلومات الالزمة لتحديد وقياس صافي األصول املكتسبة. الحًقا لتاريخ النفا

 التجاري لألهلية.

أقساط التأمين املكتتبة  إجماليفإن  ،2020يناير  1تتضمن هذه القوائم املالية نتائج شركة األهلية من تاريخ النفاذ. إذا كان االستحواذ قد حدث في 

 31مليون ريال سعودي للسنة املنتهية في  10.1مليون ريال سعودي وخسارة السنة املنسوبة للمساهمين تزيد بمقدار  181للشركة قد يزيد بمقدار 

: ال ش يء( تم 2019ديسمبر  31دي )مليون ريال سعو  3.2مبلغ  2020ديسمبر  31للسنة املنتهية في  االندماج. بلغت التكاليف املتعلقة ب2020ديسمبر 

 .اإلداريةالعمومية و  ضمن املصاريففي قائمة الدخل  إثباتها كمصروف

 عوض الشراء

سهم في األهلية  1.54766350624551استحوذت الشركة على جميع األسهم املصدرة في الشركة األهلية بإصدار سهم واحد في الشركة مقابل كل 

 للشركة ملساهمي الشركة األهلية بالقيمة العادلة ) 7,947,464إصدار  في تاريخ النفاذ. نتج عن ذلك
ً
 جديدا

ً
ريال سعودي للسهم الواحد(  21.26سهما

 ريال سعودي كمقابل عوض الشراء. 168,963,085بمبلغ 

 رأس املال وحصص أقساط التأمين

سهًما  7,947,464ريال سعودي ) 79,474,640مال الشركة بمبلغ نتج عن إصدار األسهم الجديدة، كما هو مذكور في الفقرة السابقة، زيادة رأس 

 ريال سعودي، كما في تاريخ النفاذ. 89,488,445رياالت سعودية لكل سهم( وإثبات عالوة إصدار بقيمة  10بقيمة اسمية قدرها 
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 لصافي األصول املقتناة كما في تاريخ النفاذ هي كما يلي: األوليةالقيم العادلة 
 القيم العادلة املؤقتة لصافي األصول املقتناة كما في تاريخ النفاذ (:26رقم )الجدول 

 املجموع )ريال سعودي( بيان

  املوجودات

 147,359,189 نقد وما يماثله

 40,368,219 ودائع قصيرة األجل

 45,906,604 بالصافي –أقساط وأرصدة إعادة تأمين مدينة

 4,338,001 حصة معيدي التأمين من األقساط غير املكتسبة

 15,980,527 حصة معيدي التأمين من املطالبات القائمة

 1,528,473 حصة معيدي التأمين من املطالبات املتكبدة التي لم يتم اإلبالغ عنها

 7,540,381 تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة

 14,413,873 استثمارات

 2,394,461 أطراف ذات عالقةمستحق من 

 وموجودات 
ً
 13,369,069 أخرى مصاريف مدفوعة مقدما

 3,673,191 ممتلكات ومعدات

 2,791,322 االستخدامموجودات حق 

 7,052,576 موجودات غير ملموسة

 24,000,000 وديعة نظامية

 3,515,288 إيراد مستحق على وديعة نظامية

 334,231,174 مجموع املوجودات

  املطلوبات

 18,701,160 ذمم دائنة

 14,851,401 أخرى مستحقات ومطلوبات 

 3,919,445 ارصدة معيدي تأمين دائنة

 107,975,551 أقساط تأمين غير مكتسبة

 1,083,764 عمولة معيدي تأمين غير مكتسبة

 36,792,956 مطالبات قائمة

 40,751,611 مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها

 14,247,658 احتياطات أقساط تأمين اضافية

 2,216,738 أخرى احتياطات فنية 

 1,321,462 مطلوبات عقود اإليجار

 6,585,890 التزامات منافع املوظفين

 15,621,219 الزكاة وضريبة الدخل

 1,470,696 فائض توزيع دائن

 3,515,288 البنك املركزي السعودي إلىإيرادات عمولة مستحقة الدفع 

 269,054,839 مجموع املطلوبات

 65,176,335  صافي املوجودات القابلة للتحديد

 م2021سبتمبر  30للفترة املنتهية في  املدققةوالقوائم املالية األولية غير  م2020ديسمبر  31املالية املنتهية في  للسنة املدققةاملصدر: القوائم املالية 
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 الشهرة املعترف بها كما في تاريخ النفاذ 

 الشهرة املعترف بها كما في تاريخ النفاذ (:27الجدول رقم )

 168,963,085 عوض الشراء 

 (65,176,335) يخصم: صافي املوجودات املقتناة القابلة للتحديد 

 103,786,750 شهرة

 م2021سبتمبر  30للفترة املنتهية في  املدققةوالقوائم املالية األولية غير  م2020ديسمبر  31املالية املنتهية في  للسنة املدققةاملصدر: القوائم املالية 

 

 الشهرة 6.6

عزى الشهرة الناتجة عن 
ُ
أي أصل آخر غير ملموس  إلىأوجه التماثل املتوقعة من دمج عمليات الشركة واألهلية وال يمكن تخصيصها  إلى االندماجت

توزيع الشهرة على الشركة كوحدة واحدة لتوليد النقد، وهي العمليات املشتركة للشركة واألهلية. اعتبر حكم اإلدارة  قابل للتحديد ومنفصل. يتم

ي قيمة الشهرة على أساس ف نخفاضبتخصيص الشهرة للشركة السبب األوسع لالستحواذ، أي التآزر من دمج العمليات. تقوم الشركة باختبار اال 

. تتطلب االستخدامالقيمة، تحدد اإلدارة املبلغ القابل لالسترداد لوحدة توليد النقد بناًء على حسابات القيمة قيد  انخفاضسنوي. بالنسبة الختبار 

تمدة آلخر خمس سنوات، واستخدام هذه الحسابات استخدام التقديرات فيما يتعلق بالتدفقات النقدية املستقبلية، بناًء على خطة العمل املع

معدل خصم مناسب ينطبق على ظروف الشركة. يتم استنتاج التدفقات النقدية بعد فترة الخمس سنوات باستخدام معدل النمو املقدر املوضح 

نتاج النقد. يعتبر حساب القيمة أدناه. يتوافق معدل النمو هذا مع التوقعات الواردة في تقارير الصناعة الخاصة بالصناعة التي تعمل فيها وحدة إ

 ألقساط التأمين ومتوسط نسبة املطالبات. االفتراضات الرئيسية التي تقوم عليها التوقعات هي: جمالياملستخدمة أكثر حساسية الفتراضات النمو اإل 

 االفتراضات الرئيسية

 االفتراضات الرئيسية (:28الجدول رقم )

 % بيان

 %11.2 أقساط التأمين املكتتبة إجمالي

 %69.0 تاملطالبامتوسط معدل 

 %13.5 معدل الخصم

 %2.0 معدل النمو النهائي

 م2021سبتمبر  30للفترة املنتهية في  املدققةوالقوائم املالية األولية غير  م2020ديسمبر  31املالية املنتهية في  للسنة املدققةاملصدر: القوائم املالية 

 تحليل الحساسية للتغيرات في االفتراضات

 أقساط التأمين املكتتبة إجمالي

 خرى . إذا بقيت جميع االفتراضات األ %11.2بمعدل نمو سنوي مركب قدره فترة التوقعات املالية ألقساط التأمين املكتتبة في  جماليتم تقدير النمو اإل 

 مساوية للقيمة الدفترية الحالية. االستخدامسيعطي قيمة قيد  %6.8 إلى %11.2على حالها، فإن خفض معدل النمو هذا من 

 متوسط معدل املطالبات

ثابتة، فإن خفض معدل النمو هذا  خرى . إذا بقيت جميع االفتراضات األ %69بحوالي فترة التوقعات املالية تم تقدير متوسط معدل املطالبات في 

 سيعطي قيمة استخدام مساوية للقيمة الدفترية الحالية. %72.7 إلى %69.0من 

املذكورة أعاله من شأنه  خرى ، تعتقد اإلدارة أنه ال يوجد تغيير معقول محتمل في أي من االفتراضات الرئيسية األ االستخدامفيما يتعلق بتقييم قيمة 

 أن يتسبب في أن تنخفض القيمة القابلة لالسترداد بشكل جوهري دون القيمة الدفترية للوحدة املولدة للنقد بما في ذلك الشهرة.

 األحكام والتقديرات واالفتراضات املحاسبية الهامة 6.7

 للمعايير الدولية للتقرير املالي استخدام بعض التقديرات واألحكام الهامة التي تؤثر على املبالغ
ً
املدرجة للموجودات  يتطلب إعداد القوائم املالية وفقا

 التقرير،املبلغ عنها خالل فترة  واملطلوبات واإلفصاح عن املوجودات واملطلوبات املحتملة في تاريخ إعداد التقارير املالية ومبالغ اإليرادات واملصروفات

، بما في ذلك توقعات األحداث املستقبلية التي يعتقد أنها معقولة أخرى الخبرة التاريخية وعوامل  إلىيتم تقييم التقديرات واألحكام باستمرار وتستند 

 ما تتساوى 
ً
التقديرات املحاسبية الناتجة مع النتائج الفعلية ذات في ظل هذه الظروف. تقوم الشركة بعمل تقديرات وأحكام تتعلق باملستقبل. ونادرا

ا التالية الصلة. التقديرات التي تنطوي على مخاطر التسبب في تعديل جوهري على القيم الدفترية للموجودات واملطلوبات خالل فترة االثني عشر شهرً 

 موضحة أدناه:
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 19 –تأثير كوفيد  6.7.1

( على أنه جائحة بسبب انتشاره السريع على مستوى العالم. 19 -ملية تفش ي فيروس كورونا )كوفيدم، أعلنت منظمة الصحة العا2020مارس  11في 

العالم  وقد أثر هذا التفش ي أيًضا على منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك اململكة العربية السعودية. اتخذت الحكومات في جميع أنحاء

اململكة العربية السعودية إغالق للحدود، وأصدرت أدلة توجيهية للتباعد االجتماعي، وفرضت حظر  . نفذت19 -خطوات الحتواء انتشار كوفيد

 التجول على مستوى الدولة.

في اململكة العربية السعودية وما يترتب على ذلك من تعطل لألنشطة االجتماعية واالقتصادية، قامت إدارة الشركة  19 -استجابة النتشار كوفيد

 على عمليات الشركة واتخذت سلسلة من اإلجراءات االستباقية والوقائية لضمان: بتقييم أثرها

 صحة وسالمة موظفيها واملجتمع بأكمله حيث تقوم بعمليات التشغيل؛ و 

 .استمرارية أعمالها في جميع أنحاء اململكة العربية السعودية محمية وبقائها سليمة 

 احتياطيات فنية طبية:

صابتهم قد ساعد في تقليل أي أثر إمبادرة الحكومة السعودية بتقديم رعاية صحية مجانية للمرض ى املصابين واملشتبه ب تعتقد إدارة الشركة أن

ا في املطالبات الطبية املبلغ انخفاضسلبي. خالل فترة اإلغالق وحظر التجول كما نفذ من قبل حكومة اململكة العربية السعودية، شهدت الشركة 

تجربة املطالبات التي كان من املمكن أن تكون ناتجة عن تأجيل  انخفاض إلىطالبات العالج االختيارية وغير املزمنة( مما أدى عنها )بشكل رئيس ي م

نظرت إدارة الشركة على النحو الواجب في تأثير هذا التأجيل للمطالبات الطبية في التقدير الحالي للتدفقات  ذلك،بعض العالجات الطبية. وبناًء على 

م الختبار كفاية االلتزامات. بناًء على النتائج، لم يتم االعتراف بأي 2020ديسمبر  31النقدية التعاقدية املستقبلية لعقود التأمين السارية في 

م: ال ش يء( للسياسات الطبية الصادرة ملراعاة التأجيل املوضح 2020ديسمبر  31م )2021سبتمبر  30قبل الشركة كما في احتياطيات إضافية من 

 أعاله.

 احتياطيات فنية للمركبات:

ن في اململكة م لجميع شركات التأمي2020مايو  8)"التعميم"( بتاريخ  189تعميم رقم البنك املركزي السعودي  ، أصدر19 -استجابة لجائحة كوفيد

املتعلقة بقطاع التأمين، يوجه التعميم جميع شركات التأمين لتمديد فترة صالحية جميع وثائق  خرى العربية السعودية. من بين مختلف األمور األ 

ى السيارات التجزئة التأمين القائمة على سيارات البيع بالتجزئة ملدة شهرين، وكذلك توفير تغطية إضافية ملدة شهرين لجميع وثائق التأمين عل

 الجديدة املكتتبة في غضون شهر واحد من تاريخ هذا التعميم.

 ناقشت اإلدارة، باالشتراك مع الخبير االكتواري املعين، مجموعة متنوعة من العوامل الداخلية وقامت الشركة بتقييم مستقبلي ملدى كفاية

ت البيع بالتجزئة الحالية املتأثرة بالتعميم. بالنسبة لوثائق سيارات البيع بالتجزئة احتياطيات املخاطر غير املنتهية فيما يتعلق بسياسات سيارا

 الجديدة الصادرة وفًقا للتعميم أعاله، يتم اكتساب القسط على مدى اثني عشر شهًرا. 

ية بموجب عقود التأمين الخاصة بها أجرت الشركة اختبار كفاية االلتزام باستخدام التقديرات الحالية للتدفقات النقدية التعاقدية املستقبل

سبتمبر  30لى تقييم السياسات السارية كما في إ ا. واستنادً 2021سبتمبر  30بالنسبة لوثائق البيع بالتجزئة الحالية واملستقبلية للمركبات كما في 

سبتمبر  30ضافي في أقساط التأمين كما في إعجز  حتياطياالشركة  لم تسجلدارة باالشتراك مع الخبير االكتواري املعين، دته اإل أ، الذي م2021

 (.2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  4.5م )2021

 االستثمارات والقروض واملدينين: -املوجودات املالية 

تقييًما وفًقا لسياستها بالنسبة لالستثمارات املحتفظ بها حتى االستحقاق واملوجودات املالية املصنفة كقروض وذمم مدينة، أجرت الشركة 

 نخفاضلتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي على تعرض أصل مالي أو مجموعة أصول مالية قد تعرضت ال  19 -املحاسبية بسبب جائحة كوفيد

أخر في سداد املدفوعات، في القيمة. وتشمل هذه العوامل مثل الصعوبات املالية الكبيرة للمصدرين أو املدينين، أو التخلف عن سداد الديون أو الت

أجرت الشركة تقييًما  للبيع،، إلخ. بالنسبة لالستثمارات املتاحة خرى أو احتمالية أن املصدر أو املدين سيدخالن في اإلفالس أو إعادة التنظيم املالي األ 

 نخفاضمثل اال  أخرى جانب عوامل نوعية  إلىالتكلفة أقل من  إلىكبير في القيمة العادلة لالستثمارات املتاحة للبيع  انخفاضلتحديد ما إذا كان هناك 

، تعتقد املطول في قيمة االستثمارات ألدوات حقوق امللكية و / أو حدوث حدث تقصير في االئتمان في حالة أدوات الدين. بناًء على هذه التقييمات

م والسنة 2021ديسمبر  31ها الشركة لفترة التسعة أشهر املنتهية في لم يكن لها أي تأثير مادي على النتائج التي أبلغت عن 19 -الشركة أن جائحة كوفيد

 م. وتواصل الشركة مراقبة الوضع عن كثب.2020ديسمبر  31في  املالية املنتهية
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 الناشئة عن املطالبات املقدمة بموجب عقود التأمين  االلتزامات 6.7.2

 من قبل اإلدارة. تستند 
ً
 كبيرا

ً
هذه التقديرات يتطلب تقدير املبالغ املستحقة لحاملي وثائق التأمين الناشئة عن املطالبات بموجب عقود التأمين حكما

ج الفعلية افتراضات جوهرية حول عدة عوامل تتضمن درجات متفاوتة وقد تكون كبيرة من األحكام وعدم اليقين وقد تختلف النتائ إلىبالضرورة 

 تغيرات مستقبلية في املطلوبات املقدرة. إلىعن تقديرات اإلدارة مما يؤدي 

 ولكنات املتكبدة بالتحديد، يجب عمل تقديرات للتكلفة النهائية املتوقعة للمطالبات املبلغ عنها في تاريخ التقرير والتكلفة النهائية املتوقعة للمطالب

ير. الطريقة األساسية التي تتبناها اإلدارة في تقدير تكلفة املطالبات املبلغ عنها واملطالبات املتكبدة ولكن لم بتم اإلبالغ لم يتم اإلبالغ عنها في تاريخ التقر 

 باتجاهات تسوية املطالبات املستقبلية.  للتنبؤعنها، هي استخدام اتجاهات تسوية املطالبات السابقة 

ات يتم تقدير املطالبات التي تتطلب قرارات من املحكمة أو التحكيم إن وجدت، بشكل فردي. يقدر خبراء تسوية الخسائر املستقلين عادة مطالب

 إلى ركةاملمتلكات. تقوم اإلدارة بمراجعة مخصصاتها للمطالبات واملطالبات املتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنها، على أساس ربع سنوي. تتعرض الش

اس منازعات مع معيدي التأمين أو احتماالت تخلف عن السداد. تعمل الشركة على مراقبة تطور هذه الخالفات وتقييم قوة معيدي التأمين على أس

 ربع سنوي.

 قيمة أقساط وأرصدة التأمين املدينة  انخفاض 6.7.3

 للشروط يتم إجراء تقدير للمبلغ الغير قابل للتحصيل من أقساط التأمين املدينة، إن 
ً
وجدت عندما يكون تحصيل املبلغ الكامل للذمم املدينة وفقا

. بالنسبة للمبالغ الجوهرية بشكل فردي، فإن هذا التقدير يتم على أساس فردي. أما املبالغ غير الجوهرية بشكل غير محتملاألصلية لوثيقة التأمين 

 عالوة تطبق على حسب طول مدة االستحقاق وخبرة الشركة السابقة. فردي ولكنها مستحقة السداد فيتم تقييمها بشكل جماعي ويتم وضع

 القيمة العادلة لألدوات املالية  6.7.4

هام أو طويل األمد في القيمة العادلة أقل من تكلفتها أو في حالة  انخفاضتعامل الشركة االستثمارات على أنها منخفضة القيمة عندما يكون هناك 

ذلك، تقوم الشركة  إلى باإلضافةالقيمة. إن تحديد ما هو "هام" أو "طويل األمد" يتطلب أحكاًما جوهرية.  انخفاضوجود دليل موضوعي آخر على 

، بما في ذلك التذبذب الطبيعي في سعر السهم لالستثمارات املدرجة والتدفقات النقدية املستقبلية وعوامل الخصم أخرى بتقييم عوامل 

 لالستثمارات غير املدرجة.

 ومطلوبات عقود االيجار  الستخداماموجودات حق  6.7.5

مليات تم تضمين خيارات التمديد واإلنهاء في عقود إيجار الشركة. تستخدم هذه لتعظيم املرونة التشغيلية من حيث إدارة األصول املستخدمة في ع

 الشركة.

فًزا اقتصادًيا ملمارسة خيار التمديد، أو عدم ممارسة عند تحديد مدة عقد اإليجار، تأخذ اإلدارة في االعتبار جميع الحقائق والظروف التي تخلق حا

يتم تمديد خيار اإلنهاء. يتم تضمين خيارات التمديد )أو فترات ما بعد خيارات اإلنهاء( فقط في مدة اإليجار إذا كان من املؤكد بشكل معقول أنه س

 عقد اإليجار )أو لم يتم إنهاؤه(.

الفائدة املتضمن في عقد اإليجار. إذا تعذر تحديد هذا السعر بسهولة، وهو ما يحدث عموًما لعقود يتم خصم مدفوعات اإليجار باستخدام معدل 

لحصول اإليجار في الشركة، يتم استخدام معدل االقتراض اإلضافي للمستأجر، وهو السعر الذي يتعين على الشركة دفعه القتراض األموال الالزمة ل

 في بيئة اقتصادية مماثلة بشروط وأمن وشروط مماثلة. داماالستخعلى أصل بقيمة مماثلة ألصل حق 

 قيمة الشهرة  انخفاضاختبار  6.7.6

في القيمة. يتطلب ذلك تقدير املبلغ  انخفاضقد تعرضت ألي  االندماجتختبر إدارة الشركة، على أساس سنوي، ما إذا كانت الشهرة الناشئة عن 

 القابل لالسترداد للوحدة املنتجة للنقد التي تم تخصيص الشهرة لها. 
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 قائمة الدخل 6.8

 30م وللفترة املنتهية في 2020ديسمبر  31م و 2019ديسمبر  31وم 2018ديسمبر  31يعرض الجدول التالي قائمة الدخل للسنوات املالية املنتهية في 

 م.2020سبتمبر  30م وأرقام املقارنة لفترة التسعة أشهر املنتهية في 2021سبتمبر 
 قائمة الدخل (:29الجدول رقم )

 )ألف ريال سعودي(

 ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 
 املنتهية في أشهرفترة التسعة 

 سبتمبر 30 
التغيير 

 السنوي 

 -م 2018

 م2019

التغيير 

 السنوي 

 -م 2019

 م2020

التغيير 

 سبتمبر

 -م 2020

 م2021

م 2018

 (املدققة)

م 2019

 (املدققة)

م 2020

 (املدققة)

 م 2020

 (غير مدققة)
  م2021

 (غير مدققة)

 %10.1 %(0.3) %70.4 421,672 383,027 557,123 558,796 328,002 أقساط التأمين املكتتبة إجمالي

 أقساط إعادة التأمين مسندة:

 %25.9 %(32.9) %(1.0) (71,976) (57,191) (74,022) (110,330) (111,488) أجنبي

 %3.2 %9.3 %21.3 (9,411) (9,118) (11,769) (10,770) (8,882) محلي

 الفائض من خسائر أقساط التأمين:

 %70.6 %35.6 %241.2 (17,087) (10,013) (18,324) (13,514) (3,960) أجنبي

 %332.7 %69.2 - (1,578) (365) (541) (320) - محلي

 %5.0 %6.7 %108.1 321,620 306,340 452,467 423,863 203,671 صافي أقساط التأمين املكتتبة

التغيرات في أقساط التأمين غير 

 املكتسبة
(51,422) (74,088) (10,100) 8,068 119,336 44.1% (86.4)% 1379.2% 

التغيرات في حصة معيدي التأمين 

 من أقساط التأمين غير املكتسبة
15,747 (22,920) (7,482) (5,375) 7,502 (245.5)% (67.4)% (239.6)% 

 %45.1 %33.1 %94.6 448,458 309,032 434,884 326,855 167,996 صافي أقساط التأمين املكتسبة

 %4.0 %(9.1) %(4.5) 16,779 16,132 24,322 26,758 28,011 عموالت اعادة تأمين

 %84.0 %11.2 %(76.1) 289 157 223 201 839 إيرادات رسوم من التأمين

 %43.1 %29.9 %79.7 465,527 325,321 459,429 353,815 196,846 مجموع اإليرادات

 تكاليف ومصاريف االكتتاب

 %69.4 %6.6 %117.2 (461,980) (272,706) (400,562) (375,809) (173,053) املطالبات املدفوعة إجمالي

 إجماليحصة معيدي التأمين من 

 املطالبات املدفوعة
71,345 146,730 60,988 45,130 59,510 105.7% (58.4)% 31.9% 

املصاريف املتكبدة املتعلقة 

 باملطالبات
(3,663) (3,659) (5,894) (3,709) (11,619) (0.1)% 61.1% 213.3% 

 خرى صافي املطالبات واملنافع األ 

 املدفوعة
(105,371) (232,739) (345,468) (231,285) (414,089) 120.9% 48.4% 79.0% 

 %(308.7) %(56.1) %(522.4) (5,319) 2,548 7,135 16,270 (3,852) التغيرات في املطالبات القائمة

معيدي التأمين التغيرات في حصة 

 من املطالبات القائمة
10,058 (37,971) 5,785 4,143 1,064 (477.5)% (115.2)% (74.3)% 

التغيرات في مطالبات متكبدة لم يتم 

 االبالغ عنها
(2,393) (29,328) (32,845) (15,113) (42,844) 1125.5% 12.0% 183.5% 

التغيرات في حصة معيدي التأمين 

لم يتم اإلبالغ  من مطالبات متكبدة

 عنها

1,897 (9,882) (4,754) (4,015) 1,948 (620.8)% (51.9)% (148.5)% 

 خرى صافي املطالبات واملنافع األ 

 املتكبدة
(99,660) (293,649) (370,147) (243,722) (459,239) 194.7% 26.1% 88.4% 

 %39.0 %45.3 %65.9 (41,252) (29,677) (41,895) (28,829) (17,379) تكاليف اقتناء وثائق التأمين

التغيرات في احتياطات أقساط تأمين 

 اضافية
(9,384) 8,111 8,446 5,493 (7,274) (186.4)% 4.1% (232.4)% 
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 %389.6 %458.1 %135.1 (2,955) (604) (4,015) (719) (306) أخرى التغيرات في احتياطات فنية 

 %341.7 %61.5 %(22.5) (7,703) (1,744) (2,796) (1,731) (2,233) أخرى مصاريف اكتتاب 

مجموع تكاليف ومصاريف 

 اإلكتتاب، بالصافي
(128,962) (316,818) (410,407) (270,253) (518,423) 145.7% 29.5% 91.8% 

 %(196.1) %32.5 %(45.5) (52,896) 55,067 49,022 36,997 67,885 صافي دخل اإلكتتاب

عكس )مخصص( الديون املشكوك 

 تحصيلهافي 
3,066 (4,388) (8,952) (10,111) (5,124) (243.1)% 104.0% (49.3)% 

 %23.6 %22.4 %5.9 (83,029) (67,160) (102,074) (83,364) (78,718) مصاريف ادارية وعمومية

 %71.5 %(11.6) %91.6 13,334 7,773 12,273 13,878 7,243 إيرادات االستثمار والعموالت

من االستثمارات األربح املحققة 

 املتاحة للبيع
639 - - - - (100.0)% - - 

مطلوبات عقود  –تكاليف التمويل 

 اإليجار
- (216) (255) (192) (220) - 17.7% 14.5% 

 %(18.6) %67.1 %2.2 7,282 8,942 10,622 6,356 6,217 أخرى ايرادات 

 خرى مصاريف التشغيل األ  مجموع

 بالصافي
(61,553) (67,735) (88,386) (60,748) (67,757) 10.0% 30.5% 11.5% 

مجموع الدخل )الخسارة( 

للسنة/للفترة ما قبل نسبة الفائض، 

 الزكاة وضربية الدخل

6,332 (30,739) (39,364) (5,681) (120,653) (585.5)% 28.1% 2024.0% 

 - - %(100.0) - - - - (582) عمليات التأمين إلىالفائض املنسوب 

مجموع الدخل )الخسارة( 

للسنة/للفترة ما قبل الزكاة وضريبة 

 الدخل 

5,750 (30,739) (39,364) (5,681) (120,653) (634.6)% 28.1% 2024.0% 

 %(25.9) %(476.6) %(151.7) (2,000) (2,701) (6,213) 1,650 (3,192) مصروف الزكاة

 - %(100.0) %238.6 - - - (54) (16) مصروف ضريبة الدخل

مجموع الدخل )الخسارة( 

 للسنة/للفترة املنسوبة للمساهمين
2,542 (29,143) (45,577) (8,381) (122,653) (1246.6)% 56.4% 1363.5% 

 الدخل / )الخسارة( الشامل اآلخر:

 قائمة الدخل في السنوات الالحقة: إلىالبنود التي لن يتم إعادة تصنيفها 

)خسارة( ربح من إعادة قياس 

 التزامات منافع املوظفين املحددة
(1,374) (2,073) 902 - - 50.9% (143.5)% - 

 قائمة الدخل في السنوات الالحقة: إلىالبنود التي يمكن إعادة تصنيفها 

 إلىمكاسب محققة معاد تصنيفها 

 قائمة الدخل
- - (1,304) (39) - - - (100.0)% 

صافي التغير في القيمة العادلة 

 لالستثمارات املتاحة للبيع
(2,362) 8,271 4,845 4,674 (1,766) (450.2)% (41.4)% (137.8)% 

مجموع )الخسارة( الدخل الشامل 

 اآلخر
(3,736) 6,198 4,443 4,635 (1,766) (265.9)% (28.3)% (138.1)% 

مجموع الخسارة الشاملة 

 للسنة/للفترة
(1,194) (22,945) (41,134) (3,746) (124,419) 1821.5% 79.3% 3221.2% 

 م2021سبتمبر  30للفترة املنتهية في  املدققةم والقوائم املالية األولية غير 2020م و2019م و2018ديسمبر  31للسنوات املالية املنتهية في  املدققةاملصدر: القوائم املالية 
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م وللفترة 2020ديسمبر  31وم 2019ديسمبر  31وم 2018ديسمبر  31يعرض الجدول التالي مؤشرات األداء الرئيسية للسنوات املالية املنتهية في 

 م.2020سبتمبر  30م وأرقام املقارنة لفترة التسعة أشهر املنتهية في 2021سبتمبر  30املنتهية في 

 مؤشرات األداء الرئيسية (:30الجدول رقم )

 املؤشرات الرئيسية
 سبتمبر 30فترة التسعة أشهر املنتهية في  ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 

 م 2018

 (املدققة)

 م 2019

 (املدققة)
 م 2020

 (املدققة)
 م 2020

 (غير مدققة)
  م2021

 (غير مدققة)
 %23.7 %20.0 %18.8 %24.2 %37.9 اإلسنادمعدل 

 %76.3 %80.0 %81.2 %75.9 %62.1 االحتفاظ معدل

 %102.4 %78.9 %85.1 %89.8 %59.3 صافي معدل الخسارة

 %9.2 %9.6 %9.6 %8.8 %10.3  وثائق تأمين / صافي األقساط املكتسبة اقتناءتكاليف 

 %3.7 %5.2 %5.6 %8.2 %16.7  عموالت اعادة تأمين / صافي األقساط املكتسبة

 %19.7 %25.0 %25.5 %26.8 %45.0 املصاريفمعدل 

 %127.5 %108.3 %114.7 %117.3 %98.0 النسبة املوحدة

 املصدر: الشركة

 أقساط التأمين املكتتبة إجمالي 6.8.1

 إجماليمن % 85.0% و88.1% و87.5% و84.4ساهما مجتمعين بنسبة  وقديعتبر القطاع الصحي وقطاع املركبات قطاعي األعمال الرئيسيين للشركة 

  على التوالي. م،2021سبتمبر  30م وفترة التسعة أشهر املنتهية في 2020م و2019م و2018أقساط التأمين املكتتبة خالل السنوات املالية 

م، 2019مليون ريال سعودي في سنة  558.8 إلىم 2018مليون ريال سعودي في سنة  328.0% من 70.4أقساط التأمين املكتتبة بنسبة  إجماليارتفع 

مليون  120.3% من 158.6أقساط التأمين املكتتبة بنسبة  إجماليفي  ارتفاعنتيجة النمو في جميع القطاعات وباألخص القطاع الصحي الذي سجل 

 م. 2019مليون ريال سعودي في سنة  311.2 إلىم 2018ريال سعودي في سنة 

مليون ريال سعودي.  557.1 إلىم ليصل 2019% مقارنة مع سنة 0.3بنسبة  أقساط التأمين املكتتبة بشكل طفيف إجماليم، انخفض 2020في سنة 

 إلىم 2019مليون ريال سعودي في سنة  178.0% من 44.2أقساط التأمين املكتتبة لقطاع املركبات بنسبة  إجماليفي  انخفاضإال أنه تم تسجيل 

 391.4 إلى% ليصل 25.8أقساط التأمين املكتتبة للقطاع الصحي بنسبة  إجماليفي  ارتفاعم والذي قابله 2020مليون ريال سعودي في سنة  99.2

 م.2020مليون ريال سعودي في سنة 

 421.7 إلىم 2020 سبتمبر 30مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر املنتهية في  383.0من  %10.1أقساط التأمين املكتتبة بنسبة  إجماليارتفع 

 م 2021 سبتمبر 30سها املنتهية في مليون ريال سعودي في الفترة نف
ً
أقساط التأمين املكتتبة في قطاعات املركبات واملمتلكات والحوادث  ارتفاعب متأثرا

 االندماججراء عملية 
ً
% في فترة التسعة أشهر املنتهية 26.4في أقساط التأمين املكتتبة للقطاع الصحي الذي شهد تراجع بنسبة  انخفاض ، قابله جزئيا

 م.2020سبتمبر  30م مقارنة مع نفس الفترة املنتهية في 2021 سبتمبر 30في 

 أقساط إعادة التأمين املسندة 6.8.2

تتم عمليات تقوم الشركة بإعادة التأمين وفقا الستراتيجية إدارة املخاطر بهدف حماية الشركة من الخسائر املحتملة ولتأمين إمكانية نمو إضافية. و 

 وعقود إعادة تأمين تناسبية واختيارية وإعادة تأمين فائض الخسارة.إعادة التأمين بموجب اتفاقيات 

عدم تجديد  إلىم، ويعود ذلك بشكل رئيس ي 2018% في سنة 37.9البالغ  اإلسناد% باملقارنة مع معدل 24.1 إلىم 2019في سنة  اإلسنادانخفض معدل 

% من صافي قسط املخاطر في سنة 30على هذا القطاع  اإلسنادم )حيث بلغت نسبة 2019اتفاقية إعادة التأمين التناسبي للقطاع الصحي في سنة 

 30ية في م وفترة التسعة أشهر املنته2020م و2019إعادة تأمين فائض الخسارة فقط في سنة  اتفاقياتم(. وتم تغطية هذا القطاع من خالل 2018

 أقساط تأمين القطاع الصحي تكون مرتفعة.بم، وبالتالي، فإن نسبة احتفاظ الشركة 2021سبتمبر 

% نتيجة الزيادة في أقساط التأمين املكتتبة املتعلقة بالقطاع الصحي الخاضعة لنسبة احتفاظ 18.8 إلى اإلسنادم، انخفض معدل 2020في سنة 

 عالية.

م، 2020سبتمبر  30% في الفترة نفسها املنتهية في 20.0% مقارنة مع 23.7 إلىم 2021سبتمبر  30التسعة أشهر املنتهية في في فترة  اإلسنادارتفع معدل 

 عادة التأمين املسندة للمركبات.إزيادة في أقساط  إلىبشكل رئيس ي جراء نمو في قطاع املركبات والذي أدى 
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 صافي أقساط التأمين املكتتبة 6.8.3

م نتج بشكل 2020مليون ريال سعودي في سنة  452.5 إلىم 2018مليون ريال سعودي في سنة  203.7في صافي أقساط التأمين املكتتبة من  رتفاعاال إن 

القطاع في هذا  االحتفاظبالشركة، حيث بلغت نسبة  خرى رئيس ي عن القطاع الصحي الذي سّجل أعلى نسبة احتفاظ بين جميع قطاعات التأمين األ 

صافي أقساط التأمين  إجماليم. وقد مثل صافي أقساط التأمين املكتتبة في القطاع الصحي النسبة األعلى من 2020م و2018بين سنة  %93.9معدل 

 م.2020م و2018بين سنة % 71.6املكتتبة بمعدل 

مليون  321.6 إلىم 2020سبتمبر  30مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر املنتهية في  306.3من % 5.0ارتفع صافي أقساط التأمين املكتتبة بنسبة 

 م 0212سبتمبر  30ريال سعودي في الفترة نفسها املنتهية في 
ً
في هذا  االحتفاظنسبة  ارتفاع إلى باإلضافةبشكل أساس ي بنمو قطاع املركبات  متأثرا

م(، والذي قابله 2021% في سنة 25 إلىم 2020% في سنة 40بموجب اتفاقية إعادة التأمين التناسبي من  اإلسنادتقليص معدل  عنالقطاع )ناتج 

 
ً
 صافي أقساط التأمين املكتتبة للقطاع الصحي.في  انخفاضجزئيا

 التغير في أقساط التأمين غير املكتسبة، صافي 6.8.4

 أقساط التأمين املكتتبة وصافي أقساط التأمين املكتسبة خالل كل سنة/فترة. يمثل صافي التغير في أقساط التأمين غير املكتسبة الفرق بين صافي

 صافي أقساط التأمين املكتسبة 6.8.5

م، 2019مليون ريال سعودي في سنة  326.9 إلىم 2018مليون ريال سعودي في سنة  168.0% من 94.6ارتفع صافي أقساط التأمين املكتسبة بنسبة 

 مع مدفوعا بشكل رئيس ي من القطاع الص
ً
 أقساط التأمين املكتتبة لهذين القطاعين.  إجمالي ارتفاعحي وقطاع املركبات تماشيا

م، نتيجة زيادة األعمال في القطاع الصحي 2020مليون ريال سعودي في سنة  434.9 إلى% ليصل 33.1ارتفع صافي أقساط التأمين املكتسبة بنسبة 

 
ً
 قطاع املركبات. إلىين املكتسبة املنسوبة في صافي أقساط التأم انخفاضوالذي قابله جزئيا

 448.5 إلىم 2020سبتمبر  30مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر املنتهية في  309.0% من 45.1ارتفع صافي أقساط التأمين املكتسبة بنسبة 

 االحتفاظنسبة  ارتفاع إلى باإلضافةي قطاع املركبات النمو ف عنم، ناتج بشكل أساس ي 2021سبتمبر  30مليون ريال سعودي في نفس الفترة املنتهية في 

 في هذا القطاع.

 عموالت إعادة التأمين  6.8.6

يات إعادة تمثل عموالت إعادة التأمين الدخل الناتج عن ترتيبات/اتفاقيات إعادة التأمين. وتعتمد عموالت إعادة التأمين في أغلبية ترتيبات/اتفاق

 املطالبات املتكبدة. انخفاضالتأمين على ربحية املحفظة املعاد تأمينها التي تتأثر بشكل سلبي أو إيجابي في حال زيادة أو 

مليون ريال سعودي دخل عموالت أرباح تخص سنوات سابقة تم تسجيلها ضمن عموالت  28.0م البالغة 2018عموالت إعادة التأمين لسنة تضمنت 

مليون ريال سعودي(. إن دخل عموالت األرباح يرتبط بأداء اتفاقيات إعادة التأمين التناسبي لكل اتفاقية  5.5إعادة التأمين لقطاع املركبات )بقيمة 

 ى حده، وتعتبر خاضعة للتغيير حسب األداء وشروط اتفاقية إعادة التأمين لكل سنة.عل

مليون ريال سعودي، ويعود ذلك بشكل رئيس ي  26.8 إلىم لتصل 2018م مقارنة مع سنة 2019% في سنة 4.5انخفضت عموالت إعادة التأمين بنسبة 

 م.2019غياب دخل عموالت األرباح في سنة  إلى

أقساط  انخفاضمليون ريال سعودي، نتيجة  24.3 إلىم لتصل 2019مقارنة مع سنة % 9.1أمين بنسبة التانخفضت عموالت إعادة  م،2020في سنة 

 م. 2019م مقارنة مع سنة 2020اعادة التأمين املسندة في سنة 

سبتمبر  30م مقارنة مع نفس الفترة املنتهية في 2021سبتمبر  30عموالت إعادة التأمين في فترة التسعة أشهر املنتهية في في ال يوجد تحركات جوهرية 

 م.  2020
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 املتكبدة خرى صافي املطالبات واملنافع األ  6.8.7

مليون ريال سعودي في سنة  293.6 إلىم 2018مليون ريال سعودي في سنة  99.7% من 194.7املتكبدة بنسبة  خرى ارتفع صافي املطالبات واملنافع األ 

 مع  ارتفاع إلىم ويعود ذلك 2019
ً
م، مما نتج 2019األعمال في هذين القطاعين في سنة  ارتفاععدد املطالبات للقطاع الصحي وقطاع املركبات تماشيا

 م.2019% في سنة 89.8 إلىم 2018ي سنة % ف59.3عنه زيادة في صافي معدل الخسارة للشركة من 

املتكبدة  خرى صافي املطالبات واملنافع األ  انخفاض%، مدفوع بشكل أساس ي ب85.1 إلىم، انخفض صافي معدل الخسارة للشركة 2020في سنة 

تقليص  إلىم والتي أدت 2020( في بداية سنة 19-املنسوبة لقطاع املركبات الناجم عن فترة اإلغالقات والتي تسببت بها جائحة فيروس كورونا )كوفيد

ركة نحو تصفية صافي معدل الخسارة للقطاع الصحي وذلك بسبب توجه الش انخفاض إلى باإلضافةاستخدام منفعة تأمين املركبات في هذه الفترة 

  عدد من وثائق تأمين الشركات عالية الخسارة في هذه السنة.

 إلىم 2020سبتمبر  30مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر املنتهية في  243.7% من 88.4املتكبدة بنسبة  خرى ارتفع صافي املطالبات واملنافع األ 

% في فترة 78.9زيادة في صافي معدل الخسارة للشركة من  إلىم، مما أدى 2021سبتمبر  30مليون ريال سعودي في نفس الفترة املنتهية في  459.2

 :إلىم. ويعود ذلك بشكل أساس ي 2021سبتمبر  30% في فترة التسعة أشهر املنتهية في 102.4 إلى م2020سبتمبر  30التسعة أشهر املنتهية في 

 خالل الفترة نفسها بسبب التأخر في استالم وتسجيل مطالبات متكبدة 114.9 إلى% 84.2صافي معدل الخسارة للقطاع الصحي من  ارتفاع %

م ؛ 2021سبتمبر  30وسدادها في فترة التسعة أشهر املنتهية في  إدراجها( والتي تم 19-م جراء جائحة فيروس كورونا )كوفيد2020تخص سنة 

 و

 عدد مطالبات املركبات مقارنة  ارتفاع إلى% خالل الفترة نفسها ويعود ذلك 84.0 إلى% 72.1ي معدل الخسارة لقطاع املركبات من صاف ارتفاع

نمو  إلى باإلضافة(، 19-م والتي تأثرت باإلغالقات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا )كوفيد2020سبتمبر  30مع فترة التسعة أشهر املنتهية في 

 م.2021سبتمبر  30املركبات ومزاولة املبيعات عبر منصة تأميني في فترة التسعة أشهر املنتهية في  أعمال قطاع

 تكاليف اقتناء وثائق التأمين 6.8.8

مندوبي املبيعات والوسطاء والوكالء. وتتماش ى هذه التكاليف مع التحركات  إلىتتعلق تكاليف اقتناء وثائق التأمين بصورة رئيسية بالعموالت املدفوعة 

 أقساط التأمين املكتتبة. إجماليفي 

م، 2019مليون ريال سعودي في سنة  28.8 إلىم 2018مليون ريال سعودي في سنة  17.4% من 65.9تكاليف اقتناء وثائق التأمين بنسبة  إجماليارتفع 

 أقساط التأمين املكتتبة من خالل وسطاء في القطاع الصحي وقطاع املركبات. يإجمال ارتفاعتماشيا مع 

مليون ريال سعودي، بشكل رئيس ي  41.9 إلىم ليصل 2019% مقارنة مع سنة 45.3تكاليف اقتناء وثائق التأمين بنسبة  إجماليم، ارتفع 2020في سنة 

في أقساط التأمين املكتتبة عن طريق الوسطاء والوكالء  إجمالي ارتفاعقطاع الصحي نتيجة ال إلىتكاليف اقتناء وثائق التأمين املنسوبة  ارتفاعبسبب 

  هذا القطاع.

 41.3 إلىم 2020سبتمبر  30مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر املنتهية في  29.7% من 39.0تكاليف اقتناء وثائق التأمين بنسبة  إجماليارتفع 

القطاع الصحي  إلىتكاليف اقتناء وثائق التأمين املنسوبة  ارتفاع إلىم، ويعود ذلك 2021سبتمبر  30مليون ريال سعودي في نفس الفترة املنتهية في 

 على وثائق الشركات الصغيرة والصغيرة جدا( وقطاع املركبات )جراء 
ً
أقساط  إجمالي رتفاعا)بسبب تكبد تكاليف اقتناء وثائق التأمين مرتفعة نسبيا

 التأمين املكتتبة عن طريق وسطاء(.

 أخرى التغيرات في احتياطات أقساط تأمين اضافية والتغيرات في احتياطات فنية  6.8.9

م 2019م و2018املدرجة في قائمة الدخل للسنوات املالية  أخرى إن التغيرات في احتياطات أقساط تأمين اضافية والتغيرات في احتياطات فنية 

 م مبنية على توصيات الخبير اإلكتواري.2021م و2020سبتمبر  30م وفترتي التسعة أشهر املنتهية في 2020و
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 مخصص الديون املشكوك في تحصيلها 6.8.10

املستحقة منذ فترة طويلة األمد والتي تشير األحداث أو  يرتبط مخصص الديون املشكوك في تحصليها في القيمة الدفترية لذمم األقساط املدينة

 إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد. تقوم الشركة بمراجعة القيمة الدفترية ألقساط التأمين وإعادة التأمين املدينة وفقا إلىالظروف 

قيمة األقساط املتأخرة املستحقة كمخصص الديون املشكوك  انخفاضفي  اإلرشادات التي وضعها البنك املركزي السعودي وتقوم بتسجيل التغير

 في تحصيلها.

 مصاريف إدارية وعمومية 6.8.11

م، 2019في سنة مليون ريال سعودي  83.4 إلىم 2018مليون ريال سعودي في سنة  78.7% من 5.9والعمومية بنسبة  اإلداريةارتفعت املصاريف 

أقساط التأمين املكتتبة(،  إجمالي ارتفاع)تماشيا مع مليون ريال سعودي  1.4حيث تم تسجيل زيادة في عدة بنود أبرزها: رسوم إشراف وفحص بقيمة 

، تكاليف مع شركة األهلية في تلك الفترة( االندماج)بسبب تكاليف غير متكررة مرتبطة بتقييم عملية مليون ريال سعودي  1.8األتعاب املهنية بقيمة 

بقيمة م(، وتكاليف خدمات تقنية املعلومات 2019مليون ريال سعودي )بسبب ادراج تكاليف ايجار تخص سنوات سابقة في سنة  1.6بقيمة اإليجار 

1.4  
ً
 ن ريال سعودي.مليو  3.5بقيمة م 2019في رواتب ومزايا في سنة  انخفاضمليون ريال سعودي. وقد قابله جزئيا

مصاريف ضريبة  ارتفاعمليون ريال سعودي نتيجة  102.1 إلىلتصل % 22.4والعمومية بنسبة  اإلداريةم، ارتفعت املصاريف 2020في سنة 

حيث قامت الشركة م 2019حتى م 2013 السنواتوالتي تمثل زيادة في مصروف ضريبة االستقطاع عن )مليون ريال سعودي  7.6االستقطاع بقيمة 

 ارتفاع)تمثل مبالغ غير قابلة لالسترداد مرتبطة بمليون ريال سعودي  2.8وضريبة القيمة املضافة بقيمة  (بتسويتها مع الهيئة العامة للزكاة والضرائب

جراء عملية مليون ريال سعودي )ناتجة من زيادة في تكاليف املوظفين  2.3ورواتب ومزايا بقيمة %( 15 إلى% 5نسبة ضريبة القيمة املضافة من 

 .مع شركة األهلية االندماجعملية مليون ريال سعودي بشكل رئيس ي بسبب  3.5زيادة األتعاب املهنية بقيمة  إلى باإلضافةمع شركة األهلية(،  االندماج

مليون ريال سعودي  83.0 إلىم 2020سبتمبر  30مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر املنتهية في  67.2والعمومية من  اإلداريةارتفعت املصاريف 

مليون ريال سعودي ناتجة عن  14.9الرواتب واملزايا بقيمة  ارتفاع إلىم، ويعود ذلك بشكل أساس ي 2021سبتمبر  30في فترة التسعة أشهر املنتهية في 

 ريال سعودي(.مليون  3.0مكافآت املوظفين )بقيمة زيادة في مصاريف  إلى باإلضافة مع شركة األهلية االندماجعملية 

 الزكاة وضريبة الدخل 6.8.12

م، استلمت الشركة 2020م. في يوليو 2020حصلت الشركة على شهادات الزكاة وضريبة الدخل من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للسنوات حتى 

لية بشكل رئيس ي إلى عدم موافقة مليون ريال سعودي. تعود الفروق الزكوية حسب الربوط األو  7.1م بمبلغ 2014ربط الزكاة وضريبة الدخل لسنة 

رصدة معيدي تأمين وأهيئة الزكاة والضريبة والجمارك على بعض األرصدة املتعلقة باملطالبات القائمة، املطالبات املتكبدة التي لم يتم اإلبالغ عنها، 

لربط األولي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك دائنة، واملبالغ املستحقة إلى أطراف ذات عالقة من وعاء الزكاة. تقدمت الشركة باستئناف ضد ا

 
ً
ا بمبلغ  واستلمت ربطا

ً
  3.3محدث

ً
إلى لجنة الفصل في املخالفات واملنازاعات الضريبية وتعتقد أن  مليون ريال سعودي. كما قدمت الشركة استئنافا

 نتيجة هذا االستئناف ستكون لصالح الشركة. 

مليون ريال سعودي. تعود الفروق  10.25م بمبلغ 2018م حتى 2015ط الزكاة وضريبة الدخل للسنوات م، استلمت الشركة أيًضا رب2020خالل سنة 

ستثمارات الزكوية حسب الربوط األولية بشكل رئيس ي إلى عدم موافقة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على بعض األرصدة املتعلقة بالودائع ألجل واال 

مليون ريال سعودي لالعتراض ودفعت ذلك املبلغ لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك،  1.9إضافي قدره  ثبتت الشركة مخصصأمن وعاء الزكاة. 

ا ضد الربط األولي للهيئة وتعتقد أن نتيجة هذا االستئناف ستكون لصالح الشركة. خالل فترة التسعة شهور املنت
ً
 30هية في وبالتوازي قدمت استئناف

مليون ريال سعودي. قدمت  8.36م مع التزام زكاة إضافي بقيمة 2018م حتى 2015ييمات معدلة للسنوات من م، استلمت الشركة تق2021سبتمبر 

 
ً
أن نتيجة هذا االستئناف  الشركة إلى لجنة الفصل في املخالفات واملنازعات الضريبية ضد الربط املراجع من قبل الهيئة وتعتقد الشركة استئنافا

ة ستكون لصالح الشركة. وبناًء عليه، لم يتم تكوين مخصص إضافي ملثل هذه الربوط اإلضافية في القوائم املالية. لم يتم تكوين مخصص لضريب

 م، بسبب صافي الخسارة املعدلة لهذه الفترة.2021سبتمبر  30شهر املنتهية في أالدخل لفترة التسعة 

للمراجعة من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. كما في تاريخ هذه النشرة تخضع  2020و 2019ة وضريبة الدخل للشركة للسنوات إن ربوط الزكا

بة يمكن أن يختلف التزام الزكاة وضريبة الدخل كما تحسبه الشركة عن التزام الزكاة وضريبة الدخل كما تم ربطه من قبل هيئة الزكاة والضري

 سنوات التي لم يتم رفع الربوط الخاصة بها من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.والجمارك لل
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 الزكاة وضريبة الدخل – شركة األهلية

مليون ريال سعودي. تقدمت الشركة األهلية  2.1بقيمة  م2012وم 2011م، استلمت الشركة األهلية ربط الزكاة وضريبة الدخل لسنتي 2018في سنة 

م، 2020تزال النتيجة معلقة. عالوة على ذلك، خالل سنة  الضريبية والباستئناف ضد ربط هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إلى األمانة العامة للجان 

مليون ريال سعودي. تقدمت الشركة األهلية  9.5م بمبلغ 2018م إلى 2015استلمت الشركة األهلية ربوط الزكاة وضريبة الدخل للسنوات من 

م 2018إلى  م2015و م2010وم 2011باستئناف أمام اللجنة العليا والتزال النتيجة معلقة. تعود الفروق الزكوية حسب الربوط األولية للسنوات 

الستثمارات والودائع النظامية والخسائر املتراكمة املعدلة من بشكل رئيس ي إلى عدم سماح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ألرصدة معينة متعلقة با

في الربوط  وعاء الزكاة. تعتقد اإلدارة أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ستعيد النظر في الربوط األولية وستسمح ببعض الحسومات من وعاء الزكاة

مليون ريال سعودي،  7.8ئة الزكاة والضريبة والجمارك لجميع الربوط املعلقة بمبلغ النهائية. ومع ذلك، قدمت إدارة الشركة األهلية طلب تسوية إلى هي

 وترى أن مستوى املخصصات الحالية للزكاة كاٍف في الوقت الحالي. حصلت الشركة األهلية على شهادات الزكاة وضريبة الدخل من هيئة الزكاة

م قيد املراجعة حالًيا من قبل هيئة الزكاة والضريبة 2019لزكاة وضريبة الدخل لعام م، كما أن ربط ا2019والضريبة والجمارك للسنوات حتى سنة 

 والجمارك.

 مجموع الخسارة الشاملة للسنة/للفترة  6.8.13

 إلىم، ويعود ذلك بشكل رئيس ي 2020مليون ريال سعودي في سنة  41.1 إلىم 2018مليون ريال سعودي في سنة  1.2ارتفعت الخسارة الشاملة من 

صافي معدل  ارتفاعم )بسبب 2019مليون ريال سعودي في سنة  49.0 إلىم 2018مليون ريال سعودي في سنة  67.9صافي دخل االكتتاب من  انخفاض

م 2018مليون ريال سعودي في سنة  78.7والعمومية من  اإلداريةسنوي في املصاريف  ارتفاع إلى باإلضافةالخسارة في القطاع الصحي وقطاع املركبات( 

 م.2020مليون ريال سعودي في سنة  102.1 إلى

مليون ريال سعودي في فترة  124.4 إلىم 2020سبتمبر  30مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر املنتهية في  3.7ارتفعت الخسارة الشاملة من 

 بشكل أساس ي بالقطاع الصحي الذي سجل 2021سبتمبر  30التسعة أشهر املنتهية في 
ً
في صافي نتائج االكتتاب من دخل بقيمة  ضانخفام، مدفوعا

 30مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر املنتهية في  88.2خسارة بقيمة  إلىم 2020سبتمبر  30مليون ريال في فترة التسعة أشهر املنتهية في  20.5

سبتمبر  30والعمومية في فترة التسعة أشهر املنتهية في  اإلداريةمليون ريال سعودي في املصاريف  15.9زيادة بقيمة  إلى باإلضافةم، 2021سبتمبر 

 م.2020سبتمبر  30م مقارنة مع نفس الفترة املنتهية في 2021

 االيرادات 6.8.14

 املكتتبةلتأمين أقساط ا إجمالي 6.8.14.1

 أقساط التأمين املكتتبة إجمالي (:31الجدول رقم )

 نوع التأمين

 )ألف ريال سعودي( 

 سبتمبر 30فترة التسعة أشهر املنتهية في  ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 
التغيير 

 السنوي 

 -م 2018

 م2019

التغيير 

 السنوي 

 -م 2019

 م2020

التغيير 

 سبتمبر

 -م 2020

 م2021

م 2018

 (املدققة)
م 2019

 (املدققة)
م 2020

 (املدققة)
 م2020

 (غير مدققة)
 م2021

 (غير مدققة)

 %(26.4) %25.8 %158.6 189,007 256,913 391,351 311,195 120,347 الصحي

 %119.0 %(44.2) %13.8 169,311 77,313 99,231 177,972 156,424 املركبات

 %29.8 %(4.4) %35.9 63,354 48,801 66,542 69,629 51,231 املمتلكات والحوادث

 %10.1 %(0.3) %70.4 421,672 383,027 557,123 558,796 328,002 أقساط التأمين املكتتبة إجمالي

 ماليجإل النسبة من ا

       %44.8 %67.1 %70.2 %55.7 %36.7 الصحي

       %40.2 %20.2 %17.8 %31.8 %47.7 املركبات

       %15.0 %12.7 %11.9 %12.5 %15.6 املمتلكات والحوادث

       %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0  جمالياإل 

 م2021سبتمبر  30للفترة املنتهية في  املدققةم والقوائم املالية األولية غير 2020م و2019م و2018ديسمبر  31للسنوات املالية املنتهية في  املدققةاملصدر: القوائم املالية 
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بشكل رئيس ي على وثائق  م2021سبتمبر  30فترة التسعة أشهر املنتهية في م و 2018أقساط التأمين املكتتبة التي سجلتها الشركة بين سنة  إجمالي تتركز

 أقساط التأمين املكتتبة خالل هذه الفترة. إجماليمن  %55الشركات والتي مثلت معدل 

لعربية السعودية تقوم الشركة بإصدار وثائق التأمين من خالل البيع املباشر عبر مكتبها الرئيس ي في الدمام وفروعها ونقاط البيع املنتشرة في اململكة ا

قية التي مثلت الوسطاء املعتمدين من الجهات املنظمة للعمل في سوق التأمين السعودي. تتمركز مبيعات الشركة في املنطقة الشر  إلى باإلضافة

% واملنطقة الغربية بنسبة 21.3م، تليها املنطقة الوسطى بنسبة 2020م وسنة 2018أقساط التأمين املكتتبة بين سنة  إجمالي% من 48.5معدل 

 %.18.3بنسبة  خرى % واملناطق األ 11.9

م وفترة 2020م و2019م و2018في السنوات  أقساط التأمين املكتتبة إجماليمن % 44.8% و70.2% و55.7% و36.7شكل القطاع الصحي نسبة 

 إجماليمن % 40.2% و17.8% و31.8% و47.7م، على التوالي. يليه قطاع املركبات الذي ساهم بنسبة 2021سبتمبر  30التسعة أشهر املنتهية في 

 أقساط التأمين املكتتبة على التوالي خالل نفس الفترة.

 القطاع الصحي

مليون ريال  120.4مليون ريال سعودي مقارنة مع  311.2 إلىم لتصل 2019في سنة % 158.6ارتفعت أقساط التأمين املكتتبة للقطاع الصحي بنسبة 

 م، ويعود ذلك لعدة اسباب أبرزها:2018سعودي في سنة 

 باإلضافةووكيل )الشركة األولى لخدمات التأمين(  (نمو في عمالء التجزئة الذي تم بشكل رئيس ي من خالل التعاقد مع وسيط )تكافل اإلمارات 

 افتتاح عدد من نقاط البيع الجديدة؛ و إلى

 .استقطاب عدد من الوثائق الصحية التابعة لشركات صغيرة ومتوسطة وكبيرة الحجم، باألخص من خالل وسطاء تأمين 

م بسبب الزيادة في أقساط التأمين 2020مليون ريال سعودي في سنة  391.4 إلى% لتصل 25.8ارتفعت أقساط التأمين املكتتبة للقطاع الصحي بنسبة 

 تراجع في أقساط التأمين املكتت
ً
 مدفوعة بأسعار الشركة التنافسية في السوق، وقابلها جزئيا

ً
بة للشركات املكتتبة للمؤسسات الصغيرة والصغيرة جدا

 تأمينية من الوثائق عالية الخسائر.الكبيرة واملتوسطة نتيجة توجه الشركة لتصفية املحفظة ال

م 2020سبتمبر  30مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر املنتهية في  256.9% من 26.4انخفضت أقساط التأمين املكتتبة للقطاع الصحي بنسبة 

 بعد رفع  انخفاضم جراء 2021سبتمبر  30مليون ريال سعودي في نفس الفترة املنتهية  189.0 إلى
ً
املبيعات للمؤسسات الصغيرة والصغيرة جدا

عدم تجديد عدد من الوثائق الصحية التابعة لشركات متوسطة وكبيرة الحجم ذات معدالت خسارة  إلى باإلضافةاألسعار ومراجعة آلية التسعير 

 مرتفعة.

 قطاع املركبات

مليون ريال سعودي في  178.0 إلىم 2018مليون ريال سعودي في سنة  156.4من % 13.8ارتفعت أقساط التأمين املكتتبة لقطاع املركبات بنسبة 

  وسطاء. استقطاب مجموعات كبيرة ومتوسطة الحجم عن طريقفي أقساط التأمين املكتتبة للشركات جراء  ارتفاعم نتيجة 2019سنة 

 انخفاض مليون ريال سعودي، ويعود ذلك بسبب 99.2 إلى% لتصل 44.2م، انخفضت أقساط التأمين املكتتبة لقطاع املركبات بنسبة 2020في سنة 

الفئة معدالت الخسارة لهذه  رتفاعفي املبيعات عبر اإلنترنت ونقاط البيع بعد رفع أسعار تأمين األفراد )باألخص تأمين مسؤولية ضد الغير( نتيجة ال 

 عدم تجديد وثيقة تابعة لشركة كبيرة الحجم. إلى باإلضافةودخول عدد من شركات التأمين في املنافسة عبر منصات البيع االلكترونية 

مليون ريال  169.3 إلىم لتصل 2021سبتمبر  30في فترة التسعة أشهر املنتهية في % 119.0ارتفعت أقساط التأمين املكتتبة لقطاع املركبات بنسبة 

 م نتيجة:2020سبتمبر  30مليون ريال سعودي في الفترة نفسها املنتهية في  77.3سعودي مقارنة مع 

  ؛ وأقساط التأمين املكتتبة للشركات ارتفاعوالتي ساهمت ب االندماجإضافة املحفظة التأمينية الخاصة بشركة األهلية بعد عملية 

 االكتتاببتعديل طريقة مبيعات األفراد )باملجمل تأمين املسؤولية ضد الغير( عن طريق منصات البيع االلكترونية بعد أن قامت الشركة  ارتفاع 

 وإعادة هيكلة التسعير.
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 املمتلكات والحوادثقطاع 

مليون ريال  69.6 إلىم 2018مليون ريال سعودي في سنة  51.2% من 35.9ارتفعت أقساط التأمين املكتتبة لقطاع املمتلكات والحوادث بنسبة 

 م بسبب استقطاب عمالء جدد في قطاعات الحوادث العامة والبحري واملمتلكات والهندس ي.2019سعودي في سنة 

 م.2019م مقارنة مع سنة 2020ال يوجد تحركات جوهرية في أقساط التأمين املكتتبة لقطاع املمتلكات والحوادث في سنة 

 سبتمبر 30في فترة التسعة أشهر املنتهية في  مليون ريال سعودي 48.8% من 29.8ارتفعت أقساط التأمين املكتتبة لقطاع املمتلكات والحوادث بنسبة 

نتيجة إضافة املحفظة التأمينية الخاصة بشركة األهلية بعد م 2021 سبتمبر 30مليون ريال سعودي في الفترة نفسها املنتهية في  63.4 إلىم 2020

 .أقساط التأمين املكتتبة وخاصة في قطاع الحوادث العامة ارتفاعوالتي ساهمت ب االندماجعملية 

 أقساط إعادة التأمين املسندة 6.8.14.2

 ذلك فائض الخسارةأقساط اعادة التأمين املسندة بما في  (:32الجدول رقم )

 نوع التأمين

 )ألف ريال سعودي(

 سبتمبر 30املنتهية في  فترة التسعة أشهر ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 
التغيير 

 السنوي 

 -م 2018

 م2019

التغيير 

 السنوي 

 -م 2019

 م2020

التغيير 

 سبتمبر

 -م 2020

 م2021

م 2018

 (املدققة)
م 2019

 (املدققة)
م 2020

 (املدققة)
 م2020

 (غير مدققة)
 م2021

 (غير مدققة)

 %70.7 %23.4 %(41.1) 14,164 8,299 15,646 12,681 21,513 الصحي

 %42.7 %(44.1) %12.8 44,753 31,355 40,742 72,893 64,628 املركبات

 %11.1 %(2.2) %29.3 41,135 37,033 48,268 49,360 38,189 املمتلكات والحوادث

 %30.5 %(22.4) %8.5 100,052 76,687 104,657 134,933 124,330 أقساط اعادة التأمين املسندة إجمالي

 أقساط التأمين املكتتبة إجماليأقساط إعادة التأمين املسندة /  :اإلسناد عدلم

       %7.5 %3.2 %4.0 %4.1 %17.9 الصحي

       %26.4 %40.6 %41.1 %41.0 %41.3 املركبات

       %64.9 %75.9 %72.5 %70.9 %74.5 املمتلكات والحوادث

       %23.7 %20.0 %18.8 %24.1 %37.9 اإلسنادمعدل 

 م2021سبتمبر  30للفترة املنتهية في  املدققةم والقوائم املالية األولية غير 2020م و2019م و2018ديسمبر  31للسنوات املالية املنتهية في  املدققةاملصدر: القوائم املالية 

 .
ً
 ومحليا

ً
تمثل أقساط تقوم الشركة بإعادة تأمين جزء من الوثائق املصدرة من قبلها بموجب اتفاقيات وعقود إعادة تأمين تناسبية واختيارية أجنبيا

سبتمبر  30م وفترة التسعة أشهر املنتهية في 2018أقساط إعادة التأمين املسندة بين سنة  إجمالي% من 79.3إعادة التأمين املسندة الخارجية معدل 

 %.11.9% وترتيبات فائض الخسارة 8.8م بينما تمثل أقساط إعادة التأمين املسندة املحلية معدل 2021

 30م وفترة التسعة أشهر املنتهية في 2018بة بين سنة أقساط التأمين املكتت إجمالي% من 24.9أقساط إعادة التأمين املسندة معدل  إجمالييبلغ 

% 70.6م. وتشمل قطاعات األعمال الرئيسية التي قامت الشركة بإسنادها خالل هذه الفترة هي قطاع املمتلكات والحوادث بمعدل 2021سبتمبر 

 %.6.3% يليها القطاع الصحي بمعدل 37.0وقطاع املركبات بمعدل 

 ارتفاعم بسبب 2020% في سنة 18.8 إلىم 2018أقساط التأمين املكتتبة في سنة  إجماليمن % 37.9ة التأمين املسندة من أقساط إعاد إجماليتراجع 

 إلى اإلسنادنسبة  ارتفاعفي هذا القطاع. وبالرغم من  اإلسنادأقساط التأمين املكتتبة تزامنا مع تخفيض معدل  إجماليحصة القطاع الصحي من 

في قطاع املركبات وقطاع املمتلكات  اإلسنادال أن الشركة قامت بتخفيض معدل إم 2021سبتمبر  30ة أشهر املنتهية في % في فترة التسع23.7

 والحوادث )كما هو مشروح أدناه(.

م ويعود ذلك 2019مليون ريال سعودي في سنة  134.9 إلىم 2018مليون ريال سعودي في سنة  124.3ارتفعت أقساط إعادة التأمين املسندة من 

نمو في أقساط إعادة التأمين املسندة في جميع القطاعات، باستثناء القطاع الصحي نتيجة عدم تجديد اتفاقية إعادة التأمين  إلىبشكل أساس ي 

 لحصة القطاع 2019% في سنة 24.1 إلىم 2018% في سنة 37.9من  اإلسنادمعدل  انخفاض إلىم. وقد أدى ذلك 2019التناسبي في سنة 
ً
م نظرا

 أقساط التأمين املكتتبة. إجماليالصحي الكبيرة من 
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مليون ريال سعودي ويعزى ذلك  104.7 إلىم لتصل 2019% مقارنة مع سنة 22.4م، انخفضت أقساط إعادة التأمين املسندة بنسبة 2020في سنة 

% في 24.1م مقارنة مع 2020% في سنة 18.8 إلى اإلسنادأقساط التأمين املكتتبة لقطاع املركبات. انخفض معدل  إجماليفي  التراجع إلىبشكل رئيس ي 

 م نتيجة زيادة أعمال القطاع الصحي والذي يخضع لنسبة احتفاظ عالية.2019سنة 

مليون ريال سعودي  100.1 إلىم لتصل 2021بتمبر س 30% في فترة التسعة أشهر املنتهية في 30.5ارتفعت أقساط إعادة التأمين املسندة بنسبة 

أقساط التأمين املسندة لقطاع املركبات تماشيا  ارتفاعم، مدفوعة ب2020سبتمبر  30مليون ريال سعودي في الفترة نفسها املنتهية في  76.7مقارنة مع 

 أقساط التأمين املكتتبة في هذا القطاع.  إجمالي ارتفاعمع 

 القطاع الصحي

م نتيجة قرار الشركة عدم تجديد اتفاقية إعادة التأمين 2019% في سنة 4.1 إلىم 2018% في سنة 17.9في القطاع الصحي من  اإلسنادانخفض معدل 

م )حيث 2019في سنة والذي لم ترى الشركة أنه في صالحها  االتفاقيةبعد تقدم شركة إعادة التأمين بطلب تعديل على التناسبي للقطاع الصحي 

إعادة تأمين فائض  اتفاقياتم(. وتم تغطية هذا القطاع من خالل 2018% من صافي قسط املخاطر في سنة 30على هذا القطاع  اإلسنادبلغت نسبة 

م، وبالتالي، فإن نسبة احتفاظ الشركة من أقساط تأمين 2021سبتمبر  30م وفترة التسعة أشهر املنتهية في 2020م و2019الخسارة فقط في سنة 

 قطاع الصحي مرتفعة.ال

 م.2019م باملقارنة مع سنة 2020ال يوجد أي تغيرات جوهرية في معدل اسناد القطاع الصحي في سنة 

سبتمبر  30% في الفترة نفسها املنتهية في 7.5 إلىم 2020سبتمبر  30% في فترة التسعة أشهر املنتهية في 3.2في القطاع الصحي من  اإلسنادارتفع معدل 

 30في فترة التسعة أشهر املنتهية في مليون ريال سعودي  11.1ويعود ذلك لتسجيل تعديالت على الفائض من خسائر أقساط التأمين بقيمة م 2021

سبتمبر  30الفترة نفسها املنتهية في مليون ريال سعودي مدرجة في  6.7م مقارنة مع 2020م و2019بسنتي  رئيس يمتعلقة بشكل  م2021سبتمبر 

 .2019تعلقة بسنة امل م2020

 قطاع املركبات

 م.2020م وسنة 2018ال توجد أي تغيرات جوهرية في معدل اسناد قطاع املركبات بين سنة 

 30% في الفترة نفسها املنتهية في 26.4 إلىم 2020سبتمبر  30% في فترة التسعة أشهر املنتهية في 40.6في قطاع املركبات من  اإلسنادانخفض معدل 

بموجب اتفاقية إعادة التأمين  اإلسنادفي هذا القطاع والناتج عن قرار الشركة تقليص معدل  االحتفاظنسبة  ارتفاع إلىم نتيجة 2021سبتمبر 

 .م2021% منذ بداية سنة 25 إلىم 2020% في سنة 40التناسبي من 

 املمتلكات والحوادثقطاع 

 م.2020م وسنة 2018أي تغيرات جوهرية في معدل اسناد قطاع املمتلكات والحوادث بين سنة ال توجد 

% في الفترة نفسها املنتهية 64.9 إلىم 2020سبتمبر  30% في فترة التسعة أشهر املنتهية في 74.9في قطاع املمتلكات والحوادث من  اإلسنادتراجع معدل 

أقساط التامين املكتتبة لتأمين أخطاء ممارسة املهن الطبية الفرعي )مدرج ضمن قطاع  رتفاعإلى ا يس يرئم، ويعود ذلك بشكل 2021سبتمبر  30في 

.
ً
 الحوادث العامة( والذي يخضع لنسبة احتفاظ مرتفعة نسبيا
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 صافي أقساط التأمين املكتتبة 6.8.14.3

 صافي أقساط التأمين املكتتبة (:33الجدول رقم )

 نوع التأمين

 )ألف ريال سعودي(

 سبتمبر 30ي شهر املنتهية فأفترة التسعة  ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 
التغيير 

 السنوي 

 -م 2018

 م2019

التغيير 

 السنوي 

 -م 2019

 م2020

التغيير 

 سبتمبر

 -م 2020

 م2021

م 2018

 (املدققة)
م 2019

 (املدققة)
 م2020

 (املدققة) 
 م2020

 (مدققةغير )
 م2021

 (غير مدققة)

 %(29.7) %25.9 %202.0 174,843 248,613 375,704 298,514 98,834 الصحي

 %171.0 %(44.3) %14.5 124,558 45,958 58,489 105,079 91,796 املركبات

 %88.8 %(9.8) %55.4 22,219 11,768 18,274 20,269 13,042 املمتلكات والحوادث

 %5.0 %6.7 %108.1 321,620 306,340 452,467 423,863 203,672 أقساط التأمين املكتتبةصافي 

 أقساط التأمين املكتتبة إجماليصافي أقساط التأمين املكتتبة /  :االحتفاظمعدل 

       %92.5 %96.8 %96.0 %95.9 %82.1 الصحي

       %73.6 %59.4 %58.9 %59.0 %58.7 املركبات

       %35.1 %24.1 %27.5 %29.1 %25.5 والحوادثاملمتلكات 

       %76.3 %80.0 %81.2 %75.9 %62.1 االحتفاظمعدل 

 م2021سبتمبر  30للفترة املنتهية في  املدققةم والقوائم املالية األولية غير 2020م و2019م و2018ديسمبر  31للسنوات املالية املنتهية في  املدققةاملصدر: القوائم املالية 

في القطاع  االحتفاظصافي أقساط التأمين املكتتبة حيث ارتفعت نسبة يشكل القطاع الصحي وقطاع املركبات املحركان األساسيان للتغيرات في 

م. في حين ارتفعت 2021سبتمبر  30م، وفترة التسعة أشهر املنتهية في 2020م، 2019في % 95.2حوالي معدل  إلىم 2018% في سنة 82.1الصحي من 

سبتمبر  30% في فترة التسعة أشهر املنتهية في 73.6 إلىم 2020م، و2019م، 2018% في سنة 58.9في قطاع املركبات من حوالي معدل  االحتفاظنسبة 

 م. 2021

م بشكل 2020مليون ريال سعودي في سنة  452.5 إلىم 2018مليون ريال سعودي في سنة  203.7في صافي أقساط التأمين املكتتبة من  رتفاعاال  نتج

بالشركة. وقد مثل صافي أقساط التأمين  خرى رئيس ي عن نمو في القطاع الصحي الذي سّجل أعلى نسبة احتفاظ بين جميع قطاعات التأمين األ 

 م.2020م و2018% بين سنة 71.6صافي أقساط التأمين املكتتبة بمعدل  إجماليع الصحي النسبة األعلى من املكتتبة في القطا

مليون  321.6 إلىم 2020سبتمبر  30مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر املنتهية في  306.3من % 5.0ارتفع صافي أقساط التأمين املكتتبة بنسبة 

 بنمو قطاع املركبات 0212سبتمبر  30ريال سعودي في الفترة نفسها املنتهية في 
ً
في هذا القطاع )ناتج  االحتفاظنسبة  ارتفاع إلى باإلضافةم مدفوعا

 2021% في بداية سنة 25 إلىم 2020% في سنة 40بموجب اتفاقية إعادة التأمين التناسبي من  اإلسنادتقليص معدل  عن
ً
م(، والذي قابله جزئيا

 صافي أقساط التأمين املكتتبة للقطاع الصحي.في  انخفاض
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 صافي التغيرات في أقساط التأمين غير املكتسبة 6.8.14.4

 نة/فترة. يمثل صافي التغيرات في أقساط التأمين غير املكتسبة الفرق بين صافي أقساط التأمين املكتتبة وصافي أقساط التأمين املكتسبة خالل كل س

 صافي أقساط التأمين املكتسبة 6.8.14.5

 صافي أقساط التأمين املكتسبة (:34الجدول رقم )

 ريال سعودي(نوع التأمين )ألف 

 سبتمبر 30املنتهية في  فترة التسعة أشهر ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 
التغيير 

 السنوي 

 -م 2018

 م2019

التغيير 

 السنوي 

 -م 2019

 م2020

التغيير 

 سبتمبر

 -م 2020

 م2021

م 2018

 (املدققة)

م 2019

 (املدققة)

م 2020

 (املدققة)

 م2020

 (غير مدققة)

 م2021
 (مدققةغير )

 %18.0 %93.1 %90.6 287,074 243,286 340,797 176,481 92,592 الصحي

 %162.1 %(44.1) %116.0 134,232 51,221 74,564 133,386 61,739 املركبات

 %86.9 %14.9 %24.3 27,151 14,525 19,523 16,989 13,665 املمتلكات والحوادث

 %45.1 %33.1 %94.6 448,458 309,032 434,884 326,855 167,996 صافي أقساط التأمين املكتسبة

 جماليالنسبة من اإل 

    %64.0 %78.7 %78.4 %54.0 %55.1 الصحي

    %29.9 %16.6 %17.1 %40.8 %36.8 املركبات

    %6.1 %4.7 %4.5 %5.2 %8.1 املمتلكات والحوادث

    %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 صافي أقساط التأمين املكتسبة

 م 2021سبتمبر  30للفترة املنتهية في  املدققةم والقوائم املالية األولية غير 2020م و2019م و2018ديسمبر  31للسنوات املالية املنتهية في  املدققةاملصدر: القوائم املالية 

ل القطاع الصحي النسبة األعلى من صافي أقساط التأمين املكتسب
ّ
م وفترة 2018% من اإلجمالي في الفترة ما بين سنة 65.1ة حيث ساهم بمعدل مث

%، حيث تحتفظ الشركة بالقسم األكبر من عملياتها في هذين 29.3م، يليه قطاع املركبات بمعدل 2021سبتمبر  30التسعة أشهر املنتهية في 

 القطاعين.

م، 2019مليون ريال سعودي في سنة  326.9 إلىم 2018مليون ريال سعودي في سنة  168.0% من 94.6ارتفع صافي أقساط التأمين املكتسبة بنسبة 

 
ً
 مع ببشكل رئيس ي  مدفوعا

ً
في  االحتفاظأقساط التأمين املكتتبة لهذين القطاعين وزيادة نسبة  إجمالي ارتفاعالقطاع الصحي وقطاع املركبات تماشيا

 م. 2019القطاع الصحي ابتداًء من سنة 

م، نتيجة زيادة األعمال في القطاع الصحي 2020مليون ريال سعودي في سنة  434.9 إلى% ليصل 33.1ارتفع صافي أقساط التأمين املكتسبة بنسبة 

 
ً
 بات.قطاع املرك إلىفي صافي أقساط التأمين املكتسبة املنسوبة  انخفاضوالذي قابله جزئيا

 448.5 إلىم 2020سبتمبر  30مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر املنتهية في  309.0% من 45.1ارتفع صافي أقساط التأمين املكتسبة بنسبة 

 االحتفاظمعدل  ارتفاع إلى باإلضافةالنمو في قطاع املركبات  عنم، ناتج بشكل أساس ي 2021سبتمبر  30مليون ريال سعودي في نفس الفترة املنتهية في 

 م.2021في هذا القطاع منذ بداية سنة 
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 عموالت إعادة التأمين 6.8.14.6

 عموالت إعادة التأمين (:35الجدول رقم )

 نوع التأمين

 )ألف ريال سعودي(

 سبتمبر 30املنتهية في  فترة التسعة أشهر ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 
التغيير 

 السنوي 

 -م 2018

 م2019

التغيير 

 السنوي 

 -م 2019

 م2020

التغيير 

 سبتمبر

 -م 2020

 م2021

م 2018

 (املدققة)
م 2019

 (املدققة)
م 2020

 (املدققة)
 م2020

 (غير مدققة)
 م2021

 (غير مدققة)

 %0.0 %0.0 %(100.0) - - - - 146 الصحي

 %(5.3) %(49.2) %18.7 6,186 6,532 8,453 16,632 14,016 املركبات

 %10.4 %56.7 %(26.9) 10,593 9,599 15,869 10,127 13,849 املمتلكات والحوادث

 %4.0 %(9.1) %(4.5) 16,779 16,132 24,322 26,758 28,011 عموالت إعادة التأمين 

 املستلمة كنسبة مئوية من األقساط املسندةعموالت إعادة التأمين 

    %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 الصحي

    %18.4 %18.2 %18.1 %18.3 %27.9 املركبات

    %23.9 %22.9 %33.4 %26.1 %35.3 املمتلكات والحوادث

    %18.0 %18.5 %22.4 %19.5 %25.3 كافة القطاعات

 م2021سبتمبر  30للفترة املنتهية في  املدققةم والقوائم املالية األولية غير 2020م و2019م و2018ديسمبر  31للسنوات املالية املنتهية في  املدققةاملصدر: القوائم املالية 

ن على ربحية تمثل عموالت إعادة التأمين الدخل الناتج عن اتفاقيات إعادة التأمين. وتعتمد عموالت إعادة التأمين في أغلبية اتفاقيات إعادة التأمي

 املطالبات املتكبدة. انخفاضاملحفظة املعاد تأمينها التي تتأثر بشكل سلبي أو إيجابي في حال زيادة أو 

 قطاع املركبات 

في السنوات % 18.4و% 18.1و% 18.3و %27.9بلغ معدل عموالت إعادة التأمين املستلمة كنسبة مئوية من األقساط املسندة في قطاع املركبات 

 م، على التوالي.2021سبتمبر  30م وفترة التسعة أشهر املنتهية في 2020م و2019م و2018

مليون ريال سعودي، لم يطرأ أي تغيير جوهري في نسبة  5.5م حيث تم تسجيل دخل عموالت أرباح تخص سنوات سابقة بقيمة 2018ما عدا سنة 

 م. 2021سبتمبر  30م وفترة التسعة أشهر املنتهية في 2020م و2019اسبي لقطاع املركبات في السنتين العموالت الخاصة باتفاقية إعادة التأمين التن

 املمتلكات والحوادثقطاع 

في % 23.9و% 33.4و% 26.1و %35.3بلغ معدل عموالت إعادة التأمين املستلمة كنسبة مئوية من األقساط املسندة في قطاع املمتلكات والحوادث 

 م، على التوالي.2021سبتمبر  30م وفترة التسعة أشهر املنتهية في 2020م و2019و م2018السنوات 

م 2019م و2018إعادة التأمين التناسبي في قطاع املمتلكات والحوادث في السنوات  باتفاقيةلم يطرأ أي تغيير جوهري في نسبة العمولة الخاصة 

م، إال أن التغيرات في النسب الواردة أعاله ناجمة بشكل رئيس ي عن التغيرات في توزيع 2021سبتمبر  30م وفترة التسعة أشهر املنتهية في 2020و

 لعموالت إعادة تأمين أقل من التأمين التناسبي. واالختياري األقساط املسندة بين إعادة التأمين التناسبي 
ً
 حيث يخضع األخير عامة
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 كاليف ومصاريف االكتتابت 6.8.15

 املطالبات 6.8.15.1

 وحصة معيدي التأمين من املطالبات املدفوعة إجمالي (:36الجدول رقم )

 نوع التأمين

 )ألف ريال سعودي(

 ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 
 املنتهية في فترة التسعة أشهر

التغيير  سبتمبر 30 

 السنوي 

 -م 2018

 م2019

التغيير 

 السنوي 

 -م 2019

 م2020

التغيير 

 سبتمبر

 -م 2020

 م2021
م 2018

 (املدققة)
م 2019

 (املدققة)
م 2020

 (املدققة)
 م2020

 (غير مدققة)
 م2021

 (غير مدققة)

 %55.8 %112.8 %79.2 305,588 196,124 293,031 137,677 76,838 الصحي

 %97.0 %(49.5) %132.9 142,586 72,385 98,615 195,280 83,834 املركبات

 %228.9 %(79.2) %246.1 13,805 4,197 8,916 42,852 12,380 املمتلكات والحوادث

 %69.4 %6.6 %117.2 461,980 272,706 400,562 375,809 173,053 املطالبات املدفوعة إجمالي

 %72.1 %(40.9) %16.2 (23,091) (13,415) (18,467) (31,272) (26,919) الصحي

 %3.4 %(51.6) %111.6 (29,909) (28,939) (37,106) (76,656) (36,235) املركبات

 %134.5 %(86.0) %373.7 (6,511) (2,776) (5,415) (38,801) (8,192) املمتلكات والحوادث

حصة معيدي التأمين من املطالبات 

 املدفوعة
(71,345) (146,730) (60,988) (45,130) (59,510) 105.7% (58.4)% 31.9% 

 %213.3 %61.1 %(0.1) 11,619 3,709 5,894 3,659 3,663 املتكبدة املتعلقة باملطالبات املصاريف

 %(163.6) %(159.5) %(449.7) 4,255 (6,691) (12,921) 21,702 (6,206) التغيرات في املطالبات القائمة، صافي

التغيرات في املطالبات املتكبدة التي لم 

 يتم االبالغ عنها، صافي 
496 39,209 37,600 19,128 40,896 7810.6% (4.1)% 113.8% 

 خرى صافي املطالبات واملنافع األ 

 املتكبدة
99,660 293,649 370,147 243,722 459,239 194.7% 26.1% 88.4% 

 املطالبات املدفوعة إجماليحصة معيدي التأمين كنسبة مئوية من 

       %7.6 %6.8 %6.3 %22.7 %35.0 الصحي

       %21.0 %40.0 %37.6 %39.3 %43.2 املركبات

       %47.2 %66.1 %60.7 %90.5 %66.2 املمتلكات والحوادث

       %12.9 %16.5 %15.2 %39.0 %41.2 كافة القطاعات

 م2021سبتمبر  30للفترة املنتهية في  املدققةم والقوائم املالية األولية غير 2020م و2019م و2018ديسمبر  31للسنوات املالية املنتهية في  املدققةاملصدر: القوائم املالية 

 املطالبات املدفوعة إجمالي 6.8.15.2

م، 2019مليون ريال سعودي في سنة  375.8 إلىم 2018مليون ريال سعودي في سنة 173.1% من 117.2املطالبات املدفوعة بنسبة  إجماليارتفع 

 عدة أسباب، أبرزها: إلىويعود ذلك 

 مع  ارتفاعقطاع الصحي: ال 
ً
في متوسط حجم املطالبات بسبب  ارتفاع إلى باإلضافة األعمال في هذا القطاع ارتفاعفي عدد املطالبات تماشيا

 ضافة منافع جديدة لوثائق التأمين الصحي من قبل مجلس الضمان الصحي التعاوني؛ إ

  ارتفاع إلى باإلضافةقطاع املركبات: ارتفع عدد املطالبات وباألخص تلك الناتجة عن وثائق تأمين األفراد املصدرة من خالل منصة تأميني 

 خالل الفترة؛ وعدد املطالبات املرتبطة بوثائق الشركات التي تم استقطابها 

  24.0املطالبات املدفوعة املتعلقة بقطاع املمتلكات جراء مطالبة كبيرة نتيجة حريق بقيمة  إجمالياملمتلكات والحوادث: ارتفع قطاع 

 مليون ريال سعودي. 22.2عيدي التأمين من املطالبة مليون ريال سعودي وقد بلغت حصة م
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م، نتيجة الزيادة في 2020مليون ريال سعودي في سنة  400.6م إلى 2019مليون ريال سعودي في سنة  375.8ارتفع إجمالي املطالبات املدفوعة من 

مليون ريال سعودي  293.0م إلى 2019مليون ريال سعودي في سنة  137.7% من 112.8إجمالي املطالبات املدفوعة املنسوبة للقطاع الصحي بنسبة 

 بارتفاع إجمالي األق2020في سنة 
ً
 ً انخفاض في إجمالي املطالبات املدفوعة املنسوبة إلى قطاع م مدفوعا

ً
ساط املكتتبة في هذا القطاع، قابله جزئيا

م والتي أدت إلى تقليص استخدام منفعة 2020( في بداية سنة 19-املركبات الناجم عن فترة اإلغالقات والتي تسببت بها جائحة فيروس كورونا )كوفيد

 .رة.تأمين املركبات في هذه الفت

مليون  462.0 إلىم 2020سبتمبر  30مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر املنتهية في  272.7% من 69.4املطالبات املدفوعة بنسبة  إجماليارتفع 

 أدناه: رتفاعبرز أسباب اال أم. تم عرض 2021سبتمبر  30ريال سعودي في الفترة نفسها املنتهية في 

  30مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر املنتهية في  305.6 إلى% لتصل 55.8املطالبات املدفوعة بنسبة  إجماليقطاع الصحي: ارتفع 

م بسبب التأخر في استالم وتسجيل 2020سبتمبر  30مليون ريال سعودي في الفترة نفسها املنتهية في  196.1م باملقارنة مع 2021سبتمبر 

وسدادها في فترة التسعة أشهر املنتهية  إدراجها( والتي تم 19-ائحة فيروس كورونا )كوفيدم جراء ج2020مطالبات متكبدة تخص سنة 

 م؛ 2021سبتمبر  30في 

  إلىم 2020سبتمبر  30مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر املنتهية في  73.4املطالبات املدفوعة من  إجماليقطاع املركبات: ارتفع 

عدد املطالبات مقارنة مع فترة التسعة أشهر  ارتفاعم بسبب 2021سبتمبر  30فترة نفسها املنتهية في مليون ريال سعودي في ال 142.6

نمو أعمال قطاع  إلى باإلضافة( 19-م والتي تأثرت باإلغالقات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا )كوفيد2020سبتمبر  30املنتهية في 

 م؛ و2021سبتمبر  30املركبات في فترة التسعة أشهر املنتهية في 

  نتيجة زيادة في مطالبات قطاع  املمتلكات والحوادثلقطاع املطالبات املدفوعة  إجماليفي  ارتفاعاملمتلكات والحوادث: تم تسجيل

مليون ريال في الفترة نفسها  8.1 إلىم 2020سبتمبر  30مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر املنتهية في  0.8الحوادث العامة من 

مليون ريال سعودي  5.6مطالبات تأمين أخطاء ممارسة املهن الطبية بقيمة  عنأساس ي ناتجة بشكل  م2021سبتمبر  30املنتهية في 

 .تأمين الحماية العامةة بمليون ريال متعلق 1.5بقيمة ومطالبة 

 حصة معيدي التأمين من املطالبات املدفوعة 6.8.15.3

 املدفوعة باتفاقية إعادة التأمين الخاصة بكل قطاع من قطاعات التأمين بالشركة.تتحدد حصة معيدي التأمين من املطالبات 

م، 2020% في سنة 15.2 إلىم 2018% في سنة 41.2املطالبات املدفوعة من  إجماليانخفضت نسبة حصة معيدي التأمين من املطالبات املدفوعة من 

فقط منذ بداية  إعادة تأمين فائض الخسارة التفاقيةالقطاع الصحي والتي خضعت  إلىاملطالبات املدفوعة املنسوبة  ارتفاعمدفوعة بشكل رئيس ي ب

 م.2018% من صافي قسط املخاطر في سنة 30إعادة تأمين تناسبي بنسبة  باتفاقيةم )أي نسبة احتفاظ مرتفعة( مقارنة 2019

سبتمبر  30% في فترة التسعة أشهر املنتهية في 16.5املدفوعة من  املطالبات إجماليانخفضت نسبة حصة معيدي التأمين من املطالبات املدفوعة من 

في قطاع املركبات بموجب اتفاقية  اإلسنادم، وذلك بشكل رئيس ي بسبب خفض نسبة 2021سبتمبر  30% في الفترة نفسها املنتهية في 12.9 إلىم 2020

 م.2021% من بداية سنة 25 إلىم 2020% في سنة 40إعادة التأمين التناسبي من 

 املصاريف املتكبدة املتعلقة باملطالبات 6.8.15.4

م باألخص في 2020مليون ريال سعودي في سنة  5.9 إلىم 2018مليون ريال سعودي في سنة  3.7ارتفعت املصاريف املتكبدة املتعلقة باملطالبات من 

 .املدفوعة خالل الفترة نفسها تاملطالبا ارتفاعالقطاع الصحي بسبب 

مليون ريال  11.6 إلىم 2020سبتمبر  30مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر املنتهية في  3.7ارتفت املصاريف املتكبدة املتعلقة باملطالبات من 

التأمينية  من مصاريف شركة نجم الخاصة بقطاع املركبات واملتعلقة باملحفظةم بشكل اساس ي 2021سبتمبر  30سعودي في الفترة نفسها املنتهية في 

 مليون ريال سعودي. 6.3لشركة األهلية والتي بلغت 

 التغيرات في املطالبات القائمة واملطالبات املتكبدة التي لم يتم االبالغ عنها، صافي 6.8.15.5

املقدرة واملطالبات املتكبدة غير تمثل التغيرات في املطالبات القائمة والتغيرات في املطالبات املتكبدة وغير املبلغ عنها التغيرات في احتياطي املطالبات 

 املبلغ عنها املقدرة من جانب الخبير االكتواري خالل السنة/الفترة.
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 املتكبدة خرى صافي املطالبات واملنافع األ  6.8.15.6

 املتكبدة خرى صافي املطالبات واملنافع األ  (:37الجدول رقم )

 نوع التأمين 

 )ألف ريال سعودي(

 سبتمبر 30املنتهية في  فترة التسعة أشهر ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 
التغيير 

 السنوي 

 -م 2018

 م2019

التغيير 

 السنوي 

 -م 2019

 م2020

التغيير 

 سبتمبر

 -م 2020

 م2021

 م 2018

 (املدققة)
م 2019

 (املدققة)
 م 2020

 (املدققة)
 م2020

 (غير مدققة)
 م2021

 (غير مدققة)

 %60.9 %79.2 %200.4 329,798 204,923 306,573 171,122 56,959 الصحي

 %205.2 %(54.2) %210.5 112,719 36,935 57,829 126,287 40,680 املركبات

 %797.3 %(252.5) %(286.4) 16,723 1,864 5,746 (3,760) 2,021 املمتلكات والحوادث

 خرى صافي املطالبات واملنافع األ 

 املتكبدة
99,660 293,649 370,147 243,722 459,239 194.7% 26.1% 88.4% 

 املتكبدة / صافي أقساط التأمين املكتسبة خرى صافي معدل الخسارة: صافي املطالبات واملنافع األ 

    %114.9 %84.2 %90.0 %97.0 %61.5 الصحي

    %84.0 %72.1 %77.6 %94.7 %65.9 املركبات

    %61.6 %12.8 %29.4 %(22.2) %14.8 والحوادثاملمتلكات 

    %102.4 %78.9 %85.1 %89.8 %59.3 صافي معدل الخسارة

 م2021سبتمبر  30للفترة املنتهية في  املدققةم والقوائم املالية األولية غير 2020م و2019م و2018ديسمبر  31للسنوات املالية املنتهية في  املدققةاملصدر: القوائم املالية 

 القطاع الصحي 

م، لعدة أسباب أهمها: إضافة منافع جديدة لوثائق 2019% في سنة 97.0م إلى 2018% في سنة 61.5ارتفع صافي معدل الخسارة للقطاع الصحي من 

ارتفاع في املطالبات على و عدم كفاية الزيادة باألسعار املطبقة بسبب املنافسة في السوق، و من قبل مجلس الضمان الصحي التعاوني، التأمين الصحي 

، وزيادة في احتياطي املطالبات املتكبدة وغير املبلغ عنها بناًء على توصية وثائق تأمين الشركات ما أدى إلى ارتفاع صافي معدالت الخسارة لهذه الوثائق

 الخبير االكتواري.

م وذلك بسبب توجه الشركة نحو تصفية عدد من 2019م باملقارنة مع سنة 2020% في سنة 90.0عدل الخسارة للقطاع الصحي إلى انخفض صافي م

. وثائق تأمين الشركات عالية الخسارة في هذه السنة
ً
 وزيادة األسعار على وثائق التأمين للمجموعات واملؤسسات املتوسطة والصغيرة جدا

% في فترة التسعة أشهر 84.2م باملقارنة مع 2021سبتمبر  30% في فترة التسعة أشهر املنتهية في 114.9ة للقطاع الصحي إلى ارتفع صافي معدل الخسار 

م جراء جائحة فيروس 2020م، ويعود ذلك لعدة أسباب أبرزها: التأخر في استالم مطالبات طبية متكبدة تخص سنة 2020سبتمبر  30املنتهية في 

ارتفاع صافي معدالت الخسارة على وثائق تأمين و م، 2021سبتمبر  30والتي تم إدراجها وسدادها في فترة التسعة أشهر املنتهية في  (19-كورونا )كوفيد

 ،
ً
 .زيادة في احتياطي املطالبات املتكبدة وغير املبلغ عنها بناًء على توصية الخبير االكتواري و املؤسسات الصغيرة والصغيرة جدا

 قطاع املركبات 

م نتيجة الزيادة في مطالبات تأمين املسؤولية ضد 2019% في سنة 94.7 إلىم 2018% في سنة 65.9ارتفع صافي معدل الخسارة لقطاع املركبات من 

 لية. وجود عدد من وثائق تأمين الشركات ذات معدالت خسارة عا إلى باإلضافةالغير )باألخص لوثائق تأمين األفراد املصدرة من خالل منصة تأميني( 

 بفترة اإلغالقات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا )كوفيد2020% في سنة 77.6 إلىانخفض صافي معدل الخسارة لقطاع املركبات 
ً
( في 19-م متأثرا

تقليص املبيعات عبر املنصات  إلى باإلضافةصافي معدالت الخسارة،  انخفاض إلىالحد من حركة املركبات ما أدى  إلىم والتي أدت 2020بداية سنة 

 معدالت الخسارة لهذه الوثائق. رتفاعم نتيجة ال 2020في سنة  االلكترونية

% في فترة التسعة أشهر 72.1م باملقارنة مع 2021سبتمبر  30% في فترة التسعة أشهر املنتهية في 84.0 إلىارتفع صافي معدل الخسارة لقطاع املركبات 

م والتي تأثرت 2020سبتمبر  30عدد مطالبات املركبات مقارنة مع فترة التسعة أشهر املنتهية في  ارتفاع إلىم، ويعود ذلك 2020سبتمبر  30املنتهية في 

نمو أعمال قطاع املركبات ومزاولة املبيعات عبر منصة تأميني في فترة  إلى باإلضافة(، 19-باإلغالقات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا )كوفيد

 م.2021سبتمبر  30املنتهية في  التسعة أشهر
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 املمتلكات والحوادثقطاع 

في احتياطي املطالبات  انخفاض%( بسبب تحريرات و 22.2م حيث بلغ )2019ظهر صافي معدل الخسارة لقطاع املمتلكات والحوادث بالسالب في سنة 

 املتكبدة التي لم يتم االبالغ عنها واملطالبات تحت التسوية عند تسوية املطالبات.

 م.2019% في سنة 29.4 إلىم 2019%( في سنة 22.2ارتفع صافي معدل الخسارة لقطاع املمتلكات والحوادث من )

% في فترة 12.8م باملقارنة مع 2021سبتمبر  30% في فترة التسعة أشهر املنتهية في 61.6 إلىارتفع صافي معدل الخسارة لقطاع املمتلكات والحوادث 

 ارتفاعاملطالبات املتعلقة بتأمين أخطاء ممارسة املهن الطبية و  ارتفاع إلىم، ويعود ذلك بشكل أساس ي 2020سبتمبر  30التسعة أشهر املنتهية في 

 بالغ عنها.احتياطي املطالبات املتكبدة التي لم يتم اال 

 تكاليف اقتناء وثائق التأمين 6.8.15.7

 تكاليف اقتناء وثائق التأمين (:38الجدول رقم )

 نوع التأمين

 )ألف ريال سعودي(

التغيير  سبتمبر 30املنتهية في  فترة التسعة أشهر ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 

 السنوي 

 -م 2018

 م2019

 التغيير

 السنوي 

 -م 2019

 م2020

التغيير 

 سبتمبر

 -م 2020

 م2021

م 2018

 (املدققة)
م 2019

 (املدققة)
 م 2020

 (املدققة)
 م2020

 (غير مدققة)
 م2021

 (غير مدققة)

 %28.7 %121.7 %63.1 24,342 18,913 27,322 12,323 7,557 الصحي

 %56.1 %(23.5) %80.2 11,424 7,316 9,993 13,061 7,248 املركبات

 %59.1 %33.0 %33.8 5,486 3,448 4,580 3,444 2,575 املمتلكات والحوادث

 %39.0 %45.3 %65.9 41,252 29,677 41,895 28,829 17,379 تكاليف اقتناء وثائق التأمين

 تكاليف وثائق تأمين مسددة / إجمالي أقساط التأمين املكتتبة

    %10.8 %8.2 %8.2 %6.8 %5.8 الصحي

    %8.1 %8.2 %12.4 %6.9 %5.6 املركبات

    %11.8 .%6.0 %10.9 %6.1 %5.3 املمتلكات والحوادث

    %9.9 %7.9 %7.9 %6.7 %5.7 كافة القطاعات

 م2021سبتمبر  30للفترة املنتهية في  املدققةم والقوائم املالية األولية غير 2020م و2019م و2018ديسمبر  31للسنوات املالية املنتهية في  املدققةاملصدر: القوائم املالية 

مندوبي املبيعات والوسطاء والوكالء. وتتماش ى هذه التكاليف مع التحركات  إلىتتعلق تكاليف اقتناء وثائق التأمين بصورة رئيسية بالعموالت املدفوعة 

 أقساط التأمين املكتتبة. إجماليفي 

% 88.1و %85.2تكاليف اقتناء وثائق التأمين، حيث مثال مجتمعين معدل  إجماليعين ساهما في يشكل القطاع الصحي وقطاع املركبات أكبر قطا

م، 2021سبتمبر  30م وفترة التسعة أشهر املنتهية في 2020م و2019م و2018تكاليف اقتناء وثائق التأمين في السنوات  إجماليمن  %86.7% و89.1و

 على التوالي.

مليون ريال سعودي  17.4مليون ريال سعودي باملقارنة مع  28.8 إلىم لتصل 2019% في سنة 65.9تكاليف اقتناء وثائق التأمين بنسبة  إجماليارتفع 

القطاع الصحي وقطاع املركبات نتيجة زيادة أقساط التأمين املكتتبة من  إلىوثائق التأمين املنسوبة  اقتناءتكاليف  ارتفاعم، بسبب 2018في سنة 

 ل وسطاء ووكالء.خال

ناتج بشكل  ،مليون ريال سعودي 41.9م ليصل الى 2019% مقارنة مع سنة 45.3ارتفع إجمالي تكاليف اقتناء وثائق التأمين بنسبة م، 2020في سنة 

خالل وسطاء في هذه السنة، وثائق التأمين املنسوبة إلى القطاع الصحي نتيجة نمو أقساط التأمين املكتتبة من اقتناء ن االرتفاع في تكاليف عرئيس ي 

 
ً
 م.2020أقساط تأمين قطاع املركبات املكتتبة في سنة التراجع في وثائق التأمين املنسوبة إلى قطاع املركبات بسبب اقتناء تكاليف  نخفاضا قابله جزئيا

 مليون ريال سعودي 41.2م ليصل إلى 2021مبر سبت 30% في فترة التسعة أشهر املنتهية في 39.0ارتفع إجمالي تكاليف اقتناء وثائق التأمين بنسبة 

 م لعدة اسباب، أبرزها:2020سبتمبر  30مليون ريال سعودي خالل الفترة نفسها املنتهية في  29.7باملقارنة مع 

  م مقارنة مع 2021سبتمبر  30القطاع الصحي: بالرغم من االنخفاض في إجمالي أقساط التأمين املكتتبة في فترة التسعة أشهر املنتهية في

% 28.7ارتفع إجمالي تكاليف اقتناء وثائق التأمين املنسوبة للقطاع الصحي بنسبة إال أنه قد م، 2020سبتمبر  30نفس الفترة املنتهية في 

السابقة والتي يتم اآلن إنفاقها وإضافتها إلى تكلفة اإلقتناء في فترة التسعة أشهر املنتهية في  نةاملؤجلة في الس ائقتكلفة اقتناء الوثنتيجة 

 و م؛2021سبتمبر  30

  قطاع املركبات.القطاعات األخرى: ارتفاع تكاليف اقتناء وثائق التأمين تماشيا مع ارتفاع اجمالي أقساط التأمين املكتتبة وخاصة في 
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  أخرى مصاريف اكتتاب  6.8.15.8

 م.2020 وسنةم 2018ال يوجد أي تغير جوهري في مصاريف اكتتاب اخرى بين سنة 

مليون ريال سعودي في الفترة  7.7م إلى 2020سبتمبر  30مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر املنتهية في  1.7ارتفعت مصاريف اكتتاب أخرى من 

ينية املتعلقة باملحفظة التأمتلك مصاريف شركة نجم الخاصة بقطاع املركبات )ما عدا م بشكل اساس ي بسبب 2021سبتمبر  30نفسها املنتهية في 

ولية املدنية تجاه ؤ تأمين املسوثائق باإلضافة إلى مصاريف إصدار باملطالبات(  املتعلقةدراجها ضمن املصاريف املتكبدة إلشركة األهلية والتي يتم 

  .الغير للمركبات األجنبية الداخلة والعابرة ألراض ي اململكة العربية السعودية )منافذ(

 أخرى مصاريف وايرادات تشغيلية  6.8.16

 مخصص الديون املشكوك في تحصيلها 6.8.16.1

البنك املركزي السعودي. تذبذب مخصص الديون املشكوك  الصادرة عنإلى االرشادات  اتم احتساب مخصص الديون املشكوك في تحصيلها استنادً 

عكس وزيادة مخصصات إلى م ويعود ذلك 2021سبتمبر  30م وفترة التسعة أشهر املنتهية في 2020م و2019م و2018في تحصيلها خالل فترة السنوات 

 الديون املشكوك في تحصيلها بناء على عمليات التحصيل الالحقة.

  مصاريف إدارية وعمومية 6.8.16.2

م وللفترة 2020ديسمبر  31وم 2019ديسمبر  31وم 2018ديسمبر  31والعمومية للسنوات املالية املنتهية في  اإلداريةيعرض الجدول التالي املصاريف 

 م.2021سبتمبر  30املنتهية في 
 مصاريف إدارية وعمومية (:39الجدول رقم )

 )ألف ريال سعودي(

 ديسمبر 31املالية املنتهية في  السنة
 املنتهية في فترة التسعة أشهر

 سبتمبر 30 

التغيير 

 السنوي 

 -م 2018

 م2019

التغيير 

 السنوي 

 -م 2019

 م2020

التغيير 

 سبتمبر

 -م 2020

 م2021
م 2018

 (املدققة)
م 2019

 (املدققة)
م 2020

 (املدققة)
 م2020

 (غير مدققة)
 م2021

 (غير مدققة)

 %48.6 %5.5 %(7.8)  45,642 30,709 44,075 41,773 45,316 رواتب ومزايا 

 %(4.5)  %(24.0)  %10.1 3,149 3,297 4,573 6,019 5,469 مصاريف تأمين

 %(3.8)  %20.0 %45.5 3,304 3,433 5,278 4,398 3,024 رسوم إشراف وفحص

 %(45.8)  %51.8 %36.2 2,774 5,117 10,185 6,709 4,925 أتعاب مهنية

 %109.0 %(8.6)  %48.0 5,114 2,447 4,417 4,832 3,265 استهالك وإطفاء 

 %111.1 %(46.1)  %54.6 3,507 1,661 2,448 4,542 2,938 إيجار

 %(28.3)  %4.7 %47.9 2,580 3,600 4,523 4,318 2,920 تقنية املعلومات

 %9.8 %(6.0) %23.2 2,318 2,112 2,433 2,588 2,100 التزمات منافع املوظفين 

 - %42.5 - 1,650 - 1,229 863 - إصالح وصيانة

 %(87.4) %152.4 %48.2 391 3,106 3,929 1,557 1,051 سفر ومواصالت

قرطاسية ومطبوعات دورية 

 وإشتراكات
885 716 133 82 504 (19.1)% (81.4)% 517.7% 

 %(39.5) %2232.2 %(20.6) 46 76 1,888 81 102 ترويج وإعالن

 %10331.6 %13.2 %827.6 1,616 15 734 649 70 هاتف وبريد

 %(9.3) %275.7 %(35.1) 10,436 11,506 16,227 4,319 6,654 أخرى 

 %23.6 %22.4 %5.9 83,029 67,160 102,074 83,364 78,718 مصاريف إدارية وعمومية

 جماليالنسبة من اإل 

    %55.0 %45.7 %43.2 %50.1 %57.6 رواتب ومزايا

    %3.8 %4.9 %4.5 %7.2 %6.9 مصاريف تأمين

    %4.0 %5.1 %5.2 %5.3 %3.8 رسوم إشراف وفحص

    %3.3 %7.6 %10.0 %8.0 %6.3 أتعاب مهنية

    %6.2 %3.6 %4.3 %5.8 %4.1 استهالك وإطفاء 

    %4.2 %2.5 %2.4 %5.4 %3.7 إيجار

    %3.1 %5.4 %4.4 %5.2 %3.7 تقنية املعلومات
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    %2.8 %3.1 %2.4 %3.1 %2.7 التزمات منافع املوظفين

    %2.0 - %1.2 %1.0 - إصالح وصيانة

    %0.5 %4.6 %3.8 %1.9 %1.3 سفر ومواصالت

قرطاسية ومطبوعات دورية 

 وإشتراكات
1.1% 0.9% 0.1% 0.1% 0.6%    

    %0.1 %0.1 %1.8 %0.1 %0.1 ترويج وإعالنة

    %1.9 %0.0 %0.7 %0.8 %0.1 هاتف وبريد

    %12.6 %17.1 %15.9 %5.2 %8.5 أخرى 

    %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 مصاريف إدارية وعمومية

 م2021سبتمبر  30للفترة املنتهية في  املدققةم والقوائم املالية األولية غير 2020م و2019م و2018ديسمبر  31للسنوات املالية املنتهية في  املدققةاملصدر: القوائم املالية 

 رواتب ومزايا 

 إجمالي%% من 55.0% و43.2% و50.1% و57.6والعمومية حيث شكلت  اإلداريةتمثل رواتب ومزايا املوظفين املصروف الرئيس ي ضمن املصاريف 

 .م، على التوالي2021سبتمبر  30م وفترة التسعة أشهر املنتهية في 2020م و2019م و2018والعمومية في السنوات  اإلداريةاملصاريف 

املكافآت واملزايا واشتراكات املؤسسة العامة  إلى باإلضافةتتكون رواتب ومزايا املوظفين بشكل رئيس ي من الراتب األساس ي وبدالت السكن والنقل 

م، 2019مليون ريال سعودي في سنة  41.8 إلىم 2018مليون ريال سعودي في سنة  45.3للتأمينات االجتماعية وغيرها. انخفضت هذه التكاليف من 

م 2019موظف في نهاية سنة  365 إلىدد غالق عدد من نقاط البيع خالل السنة ليصل العإبشكل رئيس ي نتيجة لتخفيض عدد املوظفين بسبب 

 م.2018موظف في نهاية سنة  416باملقارنة مع 

مليون ريال سعودي نتيجة إضافة رواتب ومزايا  44.1 إلىم لتصل 2019م باملقارنة مع سنة 2020% في سنة 5.5ارتفعت رواتب ومزايا املوظفين بنسبة 

موظف في نهاية سنة  480مليون ريال سعودي. وقد بلغ عدد املوظفين  1.6والتي بلغت  ندماجاال وعالوات متعلقة بشركة األهلية بعد تاريخ عملية 

 .م(2020في شهر ديسمبر  االندماجضافتهم من شركة األهلية بعد عملية إموظفين تم  137م )تشمل عدد 2020

مليون ريال  45.6 إلىم 2020سبتمبر  30مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر املنتهية في  30.7% من 48.6ارتفعت رواتب ومزايا املوظفين بنسبة 

د املوظفين مع شركة األهلية حيث بلغ عد االندماجعدد املوظفين بسبب عملية  ارتفاع م نتيجة2021سبتمبر  30سعودي في الفترة نفسها املنتهية في 

مكافآت املوظفين )بقيمة زيادة في مصاريف  إلى باإلضافةم. 2020سبتمبر  30موظف كما في  343موظف مقابل عدد  401م 2021سبتمبر  30كما في 

 مليون ريال سعودي(.  3.0

 رسوم إشراف وفحص 

والبنك املركزي السعودي. ارتفعت رسوم إشراف وفحص تتضمن تكاليف اإلشراف والرقابة الرسوم املستحقة إلى مجلس الضمان الصحي التعاوني 

 مليون ريال سعودي تماشيا مع ارتفاع اجمالي أقساط التأمين املكتتبة. 5.3م إلى 2018مليون ريال سعودي في سنة  3.0من 

ثالث سنوات بدًء من الربع األول من م، قام البنك املركزي السعودي بإعفاء الشركة من تكاليف االشراف والتفتيش السنوية ملدة 2020خالل سنة 

مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر  3.3مع شركة األهلية. عليه، فإن رسوم اإلشراف والفحص البالغة  االندماجعملية لدعم  م2021سنة 

 .م تمثل إطفاء رسوم إشراف مؤجلة من السنة السابقة2021سبتمبر  30املنتهية في 

 أتعاب مهنية

م بشكل اساس ي بسبب تكاليف غير 2019مليون ريال سعودي في سنة  6.7 إلىم 2018مليون ريال سعودي في سنة  4.9تعاب املهنية من ارتفعت األ

 متكررة مرتبطة بتقييم عملية اندماج مع شركة األهلية في تلك الفترة.

م مدفوعة بتكاليف عملية الدمج مع 2020مليون ريال سعودي في سنة  10.2 إلىم 2019مليون ريال سعودي في سنة  6.7ارتفعت األتعاب املهنية من 

 مليون ريال سعودي. 3.0شركة األهلية واملقدرة بحوالي 

مليون ريال سعودي في الفترة نفسها  2.8 إلىم 2010سبتمبر  30مليون ريال سعودي في فترة النسعة أشهر املنتهية  5.1انخفضت التكاليف املهنية من 

 .االندماجاملصاريف غير املتكررة املرتبطة بعملية  توقفم نتيجة 2021سبتمبر  30هية في املنت
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 أخرى مصاريف إدارية وعمومية 

م مدفوعة بشكل اساس ي 1920مليون ريال سعودي في سنة  4.3م إلى 2018مليون ريال سعودي في سنة  6.7انخفضت املصاريف األخرى من 

 مليون ريال سعودي. 1.1 بانخفاض املصاريف الحكومية بمبلغ

م نتيجة ارتفاع مصاريف ضريبة 2020مليون ريال سعودي في سنة  16.3م إلى 2019مليون ريال سعودي في سنة  4.3األخرى من  ارتفعت املصاريف

يث قامت الشركة حم 2019حتى م 2013 السنواتوالتي تمثل زيادة في مصروف ضريبة االستقطاع عن )مليون ريال سعودي  7.6االستقطاع بقيمة 

)تمثل مبالغ غير قابلة لالسترداد مرتبطة بارتفاع مليون ريال سعودي   2.8وضريبة القيمة املضافة بقيمة  (بتسويتها مع الهيئة العامة للزكاة والضرائب

 مليون ريال سعودي.  3.1، باإلضافة إلى رسوم شركة نجم املتعلقة بقطاع املركبات بقيمة %(15لى إ% 5نسبة ضريبة القيمة املضافة من 

 م.2020سبتمبر  30م مقارنة مع نفس الفترة املنتهية في 2021سبتمبر  30في فترة التسعة أشهر املنتهية في  خرى ال يوجد أي تغير جوهري في املصاريف األ 

 إيرادات االستثمار والعموالت  6.8.16.3

 والعموالتإيرادات االستثمار  (:40الجدول رقم )

 )ألف ريال سعودي(

 ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 
 املنتهية في فترة التسعة أشهر

التغيير  سبتمبر 30

 السنوي 

 -م 2018

 م2019

التغيير 

 السنوي 

 -م 2019

 م2020

التغيير 

 سبتمبر

 -م 2020

 م2021
م 2018

 (املدققة)
م 2019

 (املدققة)
م 2020

 (املدققة)
 م2020

 (غير مدققة)
 م2021

 (غير مدققة)

استثمارات ودخل توزيعات 

 أرباح
1,975 4,634 7,592 4,413 5,529 134.6% 63.8% 25.3% 

دخل عموالت خاصة على 

 الودائع
5,267 9,244 4,681 3,360 7,805 75.5% (49.4)% 132.3% 

 %71.5 %(11.6) %91.6 13,334 7,773 12,273 13,878 7,243 والعموالت إيرادات االستثمار

 م2021سبتمبر  30للفترة املنتهية في  املدققةم والقوائم املالية األولية غير 2020م و2019م و2018ديسمبر  31للسنوات املالية املنتهية في  املدققةاملصدر: القوائم املالية 

 ارتفاعمدفوعة بم، 2019مليون ريال سعودي في سنة  13.9 إلىم 2018مليون ريال سعودي في سنة  7.2ارتفعت إيرادات االستثمار والعموالت من 

 متوسط نسبة العائد نتيجة زيادة استثمارات الشركة في الصكوك. ارتفاع إلى باإلضافةالشركة االستثمارية  محفظة

 م نتيجة األسباب التالية:2020مليون ريال سعودي في سنة  12.3 إلى% لتصل 11.6انخفضت إيرادات االستثمار والعموالت بنسبة 

  م نتيجة 2020مليون ريال سعودي في سنة  4.7 إلىم 2019مليون ريال سعودي في سنة  9.2انخفض دخل عموالت خاصة على الودائع من

  انخفاض
ً
 االستثمارات في الودائع ألجل خالل السنة؛ قابله جزئيا

  م 2020مليون ريال سعودي في سنة  7.6 إلىم 2019مليون ريال سعودي في سنة  4.6زيادة في دخل استثمارات ودخل توزيعات أرباح من

 مليون ريال سعودي.  2.1صندوق عقاري محلي والبالغة  عناألرباح املحققة الناتجة  إلىويعود ذلك بشكل اساس ي 

مليون ريال سعودي  13.3 إلىم 2020سبتمبر  30مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر املنتهية في  7.8ارتفعت إيرادات االستثمار والعموالت من 

 :إلىعود ذلك يم و 2021سبتمبر  30في الفترة نفسها املنتهية في 

 مليون  7.8 إلىم 2020سبتمبر  30رة التسعة أشهر املنتهية في مليون ريال سعودي في فت 3.4دخل عموالت خاصة على الودائع من  ارتفاع

مع  االندماجم نتيجة عملية 2020الودائع ألجل في نهاية سنة  ارتفاعم، بسبب 2021سبتمبر  30ريال سعودي في الفترة نفسها املنتهية في 

  شركة األهلية.

  5.5 إلىم 2020سبتمبر  30دي في فترة التسعة أشهر املنتهية في مليون ريال سعو  4.4ارتفع دخل استثمارات ودخل توزيعات أرباح من 

 حجم محفظة الشركة االستثمارية.  ارتفاعم، تماشيا مع 2021سبتمبر  30مليون ريال سعودي في الفترة نفسها املنتهية في 
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  أخرى ايرادات  6.8.16.4

م بشكل اساس ي من حصة الشركة من 2021سبتمبر  30مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر املنتهية في  7.3البالغة  خرى تتضمن االيرادات األ 

 أرباح صندوق العمرة من شركة التعونية.

 رة مجموع الخسارة الشاملة للسنة/للفت 6.8.17

 إلىم، ويعود ذلك بشكل رئيس ي 2020مليون ريال سعودي في سنة  41.1 إلىم 2018مليون ريال سعودي في سنة  1.2ارتفعت الخسارة الشاملة من 

صافي معدل  ارتفاعم )بسبب 2019مليون ريال سعودي في سنة  49.0 إلىم 2018مليون ريال سعودي في سنة  67.9صافي دخل االكتتاب من  انخفاض

م 2018مليون ريال سعودي في سنة  78.7والعمومية من  اإلداريةملصاريف سنوي في ا ارتفاع إلى باإلضافةالخسارة في القطاع الصحي وقطاع املركبات( 

 م.2020مليون ريال سعودي في سنة  102.1 إلى

مليون ريال سعودي في فترة  124.4 إلىم 2020سبتمبر  30مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر املنتهية في  3.7ارتفعت الخسارة الشاملة من 

في صافي نتائج االكتتاب من دخل بقيمة  انخفاضم، مدفوعة بشكل أساس ي بالقطاع الصحي الذي سجل 2021سبتمبر  30في  التسعة أشهر املنتهية

 30مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر املنتهية في  88.2خسارة بقيمة  إلىم 2020سبتمبر  30مليون ريال في فترة التسعة أشهر املنتهية في  20.5

سبتمبر  30والعمومية في فترة التسعة أشهر املنتهية في  اإلداريةمليون ريال سعودي في املصاريف  15.9زيادة بقيمة  إلى باإلضافةم، 2021سبتمبر 

 م.2020سبتمبر  30م مقارنة مع نفس الفترة املنتهية في 2021

 قائمة املركز املالي  6.9

سبتمبر  30م و2020ديسمبر  31م و2019ديسمبر  31م و2018ديسمبر  31بالشركة كما في يقدم الجدول التالي ملخصا لقائمة املركز املالي الخاصة 

 م.2021

 قائمة املركز املالي (:41الجدول رقم )

 )ألف ريال سعودي(

 ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 

 م 2021 سبتمبر 30

 (غير مدققة)

التغيير 

 السنوي 

 -م 2018

 م2019

التغيير 

 السنوي 

 -م 2019

 م2020

 ديسمبرالتغيير 

 –م 2020

 م2021سبتمبر 
م 2018

 (املدققة)
م 2019

 (املدققة)
م 2020

 (املدققة)

 %(15.3) %61.4 %10.5 964,904 1,139,718 706,122 638,956 مجموع املوجودات

 %(5.8) %54.4 %19.1 816,992 867,386 561,619 471,508 مجموع املطلوبات 

 %(45.7) %88.5 %(13.7) 147,912 272,332 144,503 167,448 مجموع حقوق املساهمين

 %(15.3) %61.4 %10.5 964,904 1,139,718 706,122 638,956 مجموع املطلوبات وحقوق املساهمين

 م2021سبتمبر  30للفترة املنتهية في  املدققةم والقوائم املالية األولية غير 2020م و2019م و2018ديسمبر  31للسنوات املالية املنتهية في  املدققةاملصدر: القوائم املالية 

 مجموع املوجودات

مليون ريال سعودي كما  639.0مليون ريال سعودي باملقارنة مع  706.1 إلىم ليصل 2019ديسمبر  31% كما في 10.5ارتفع مجموع املوجودات بنسبة 

 بصورة رئيسية ب2018ديسمبر  31في 
ً
مليون ريال سعودي  64.8وصافي أقساط تأمين وإعادة تأمين مدينة  من  في االستثمارات ارتفاعم، مدفوعا

مليون ريال سعودي على التوالي كما في  182.4مليون ريال سعودي و 166.1 إلىم 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي على التوالي كما في  112.6و

 2019ديسمبر  31
ً
 64.7مليون ريال سعودي  و 167.7في ودائع قصيرة األجل وحصة معيدي التأمين من املطالبات القائمة من  انخفاضم. قابله جزئيا

ديسمبر  31مليون ريال سعودي على التوالي كما في  26.7مليون ريال سعودي و 90.3 إلىم 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي على التوالي كما في 

 م.2019

مليون ريال سعودي، ونتج ذلك بشكل أساس ي من عملية دمج  1,139.7 إلىم ليصل 2020ديسمبر  31% كما في 61.4ارتفع مجموع املوجودات بنسبة 

م( 2020ديسمبر  6) االندماجمليون سعودي كما في تاريخ نفاذ  334.2موجودات بمبلغ االستحواذ على  إلىاألعمال مع شركة األهلية والتي أدت 

 م. 2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في 103.8ادراج الشهرة الناتجة عن عملية الدمج والبالغة  إلى باإلضافة

صافي  إلىون ريال سعودي، ويعود ذلك بشكل رئيس ي ملي 964.9 إلىم ليصل 2021سبتمبر  30% كما في 15.3انخفض مجموع املوجودات بنسبة 

مليون  179.5الخسارة املتكبدة خالل الفترة والتي تم تمويلها بشكل أساس ي من حسابات النقد وما يماثله وودائع قصيرة األجل والتي انخفضت من 

مليون ريال سعودي وصفر ريال سعودي على التوالي كما  120.9 إلىم 2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي على التوالي كما في  126.6ريال سعودي و

 م.2021سبتمبر  30في 
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 مجموع املطلوبات

مليون ريال سعودي كما  471.5مليون ريال سعودي باملقارنة مع  561.6 إلىم ليصل 2019ديسمبر  31% كما في 19.1ارتفع مجموع املطلوبات بنسبة 

مليون ريال  183.4في أقساط تأمين غير مكتسبة واملطالبات املتكبدة التي لم يتم اإلبالغ عنها من  ارتفاعم، ناتج بشكل رئيس ي عن 2018ديسمبر  31في 

مليون ريال سعودي على التوالي  97.3مليون ريال سعودي و 257.5 إلىم 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي على التوالي كما في  68.0سعودي و

 م.2019ديسمبر  31كما في 

مليون ريال سعودي، حيث قامت الشركة باالستحواذ على  867.4 إلىم ليصل 2020ديسمبر  31% كما في 54.4موع املطلوبات بنسبة ارتفع مج

زيادة في املطالبات املتكبدة التي  إلىم و 2020ديسمبر  6مع شركة األهلية في  االندماجمليون ريال سعودي ناتجة عن عملية  269.0مطلوبات بقيمة 

م بناًء 2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  170.9 إلىم 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  97.3بالغ عنها للشركة من لم يتم اإل 

 على توصية الخبير االكتواري.

 بشكل أساس ي  817.0 إلىم ليصل 2021سبتمبر  30% كما في 5.8انخفض مجموع املطلوبات بنسبة 
ً
في  انخفاضعن مليون ريال سعودي، ناتجا

م 2021سبتمبر  30مليون ريال سعودي كما في  256.3 إلىم 2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  375.6أقساط تأمين غير مكتسبة من 

 2021 سبتمبر 30في أعمال الشركة في القطاع الصحي في فترة التسعة أشهر املنتهية في  نخفاضتماشيا مع اال 
ً
ي حسابات ف ارتفاعم، قابله جزئيا

ديسمبر  31مليون ريال سعودي على التوالي كما في  72.1مليون ريال سعودي و 170.9املطالبات املتكبدة التي لم يتم اإلبالغ عنها والذمم الدائنة من 

 م.2021سبتمبر  30مليون ريال سعودي على التوالي كما في  89.7مليون ريال سعودي و 213.7إلىم 2020

 املساهمينمجموع حقوق 

مليون ريال  167.4مليون ريال سعودي باملقارنة مع  144.5 إلىم ليصل 2019ديسمبر  31% كما في 13.7انخفض مجموع حقوق املساهمين بنسبة 

 م. 2019م، نتيجة تكبد الشركة صافي خسارة في سنة 2018ديسمبر  31سعودي كما في 

صدار إمليون ريال سعودي، وذلك بشكل أساس ي بسبب  272.3 إلىم ليصل 2020ديسمبر  31% كما في 88.5ارتفع مجموع حقوق املساهمين بنسبة 

ثبات عالوة اصدار إمليون ريال سعودي و  79.5زيادة رأس مال الشركة بقيمة  إلىمع شركة األهلية، مما أدى  االندماجسهم جديدة خالل عملية أ

  89.5بقيمة 
ً
مليون ريال  59.5 إلىم 2019 ديسمبر 31مليون ريال سعودي كما في  14.0الخسائر املتراكمة من  ارتفاعمليون ريال سعودي. قابله جزئيا

 م.2020م بسبب تكبد الشركة صافي خسارة في سنة 2020 ديسمبر 31سعودي كما في 

مليون ريال سعودي، نتيجة تسجيل صافي خسارة  147.9 إلىم ليصل 2021سبتمبر  30% كما في  45.7انخفض مجموع حقوق املساهمين بنسبة 

 م.2021سبتمبر  30مليون ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر املنتهية في  124.4شاملة بقيمة 
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 املوجودات 6.9.1

 م.2021سبتمبر  30م و2020ديسمبر  31م و2019ديسمبر  31م و2018ديسمبر  31موجودات الشركة كما في  إجمالييعرض الجدول التالي 
 املوجودات (:42الجدول رقم )

 )ألف ريال سعودي(

 ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 
سبتمبر  30

  م2021

 (غير مدققة)

التغيير 

 السنوي 

 -م 2018

 م2019

التغيير 

 السنوي 

 -م 2019

 م2020

 التغيير

 -م 2020ديسمبر 

 م2021سبتمبر 
م 2018

 (املدققة)
م 2019

 (املدققة)
م 2020

 (املدققة)

 %(32.6) %168.5 %202.2 120,946 179,508 66,863 22,125 النقد وما يماثله

 %(100.0) %40.1 %(46.1) - 126,571 90,322 167,709 ودائع قصيرة األجل

 %(27.9) %13.3 %62.0 148,907 206,569 182,356 112,591 بالصافي –أقساط تأمين وإعادة تأمين مدينة 

 –أطراف ذات عالقة  -أقساط تأمين مدينة 

 بالصافي
2,723 9,817 8,311 6,866 260.6% (15.3)% (17.4)% 

حصة معيدي التأمين من األقساط غير 

 املكتسبة
62,539 39,619 36,475 43,977 (36.6)% (7.9)% 20.6% 

 %2.2 %81.5 %(58.7) 49,553 48,489 26,723 64,694 حصة معيدي التأمين من املطالبات القائمة 

حصة معيدي التأمين من املطالبات املتكبدة 

 التي لم يتم اإلبالغ عنها
33,170 23,289 20,063 22,011 (29.8)% (13.9)% 9.7% 

 %(32.4) %50.8 %82.4 19,933 29,475 19,545 10,716 وثائق تأمين مؤجلةتكاليف اقتناء 

 - - - 1,854 - - - اقساط التأمين املؤجلة خسارةفائض 

 %12.3 %54.8 %156.2 288,748 257,059 166,095 64,830 إستثمارات 

 - - %(100.0) - - - 14,762 بالصافي -العالقة  ياملستحق من طرف ذ

 وموجودات 
ً
 %49.9 %65.4 %39.0 46,191 30,821 18,630 13,406   أخرى مصاريف مدفوعة مقدما

 - %(100.0) %(43.2) 40,033 - 20,160 35,512 ودائع طويلة االجل

 %(16.2) %73.3 %6.2 9,022 10,770 6,213 5,849 ممتلكات ومعدات

 %(15.5) %28.3 - 7,841 9,279 7,231 -  االستخدامموجودات حق 

 %8.0 %291.6 %8.2 13,073 12,107 3,092 2,856 موجودات غير ملموسة 

 - - - 103,787 103,787 - - شهرة

 %(34.9) %135.0 - 34,421 52,871 22,500 22,500 وديعة نظامية 

 %2.3 %106.3 %23.3 7,739 7,563 3,666 2,973 إيراد مستحق على وديعة نظامية 

 %(15.3) %61.4 %10.5 964,904 1,139,718 706,122 638,956 مجموع املوجودات

 م2021سبتمبر  30للفترة املنتهية في  املدققةم والقوائم املالية األولية غير 2020م و2019م و2018ديسمبر  31للسنوات املالية املنتهية في  املدققةاملصدر: القوائم املالية 
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 النقد وما يماثله 6.9.1.1

 م.2021سبتمبر  30م و2020ديسمبر  31م و2019ديسمبر  31م و2018ديسمبر  31النقد وما يماثله كما في يعرض الجدول التالي 
 النقد وما يماثله (:43الجدول رقم )

 )ألف ريال سعودي(

 سبتمبر 30 ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 

 م 2021

 (غير مدققة)

 التغيير السنوي 

 -م 2018

 م2019

 التغيير السنوي 

 -م 2019

 م2020

 ديسمبرالتغيير 

 –م 2020

 م2021سبتمبر 
م 2018

 (املدققة)
م 2019

 (املدققة)
م 2020

 (املدققة)

 - %(36.7) %(42.3) 20 20 32 55 نقد بالصندوق 

 %(52.7) %371.5 %(36.8) 19,847 41,921 8,890 14,063 حسابات جارية  -أرصدة لدى البنوك 

 %(26.5) %137.4 %623.7 101,079 137,567 57,941 8,007 ودائع ألجل

 %(32.6) %168.5 %202.2 120,946 179,508 66,863 22,125 النقد وما يماثله

    %0.0 %0.0 %0.0 %0.3 نقد بالصندوق 

    %16.4 %23.4 %13.3 %63.6 حسابات جارية  -أرصدة لدى البنوك 

    %83.6 %76.6 %86.7 %36.2 ودائع ألجل 

    %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 النقد وما يماثله

 م2021سبتمبر  30للفترة املنتهية في  املدققةم والقوائم املالية األولية غير 2020م و2019م و2018ديسمبر  31للسنوات املالية املنتهية في  املدققةاملصدر: القوائم املالية 

أشهر من يتألف النقد وما يماثله من النقد بالصندوق والحسابات الجارية لدى البنوك والودائع ألجل التي تقل فترة استحقاقها األصلية عن ثالثة 

والخبير  األكبر من الودائع ألجل مودعة لدى األول كابيتال البنكية مودعة لدى بنك إتش إس بي س ي والجزءتاريخ االقتناء. إن غالبية الحسابات 

 املالية.

مليون ريال سعودي كما في  22.1م مقارنة مع 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  66.9 إلى% ليصل 202.2ارتفع النقد وما يماثله بنسبة 

 ب2018ديسمبر  31
ً
مليون  57.9 إلىمليون ريال سعودي  8.0من  )التي تقل فترة استحقاقها األصلية عن ثالثة أشهر( في الودائع ألجل ارتفاعم، مدفوعا

واريخ ريال سعودي للفترة نفسها، بسبب استحقاق ودائع ألجل ذات تواريخ استحقاق ألكثر من ثالثة أشهر واستثمار جزء منها في ودائع ألجل ذات ت

 استحقاق أقل من ثالثة أشهر.

 االندماجعملية  إلىم، ويعود ذلك بشكل رئيس ي 2020ديسمبر  31يال سعودي كما في مليون ر  179.5 إلى% ليصل 168.5ارتفع النقد وما يماثله بنسبة 

 م. 2020ديسمبر  6بند النقد وما يماثله كما في  إلىمليون ريال سعودي  147.4اضافة مبلغ  إلىمع شركة األهلية والذي أدى 

م، وذلك لتمويل األنشطة التشغيلية الناجمة 2021سبتمبر  30ا في مليون ريال سعودي كم 120.9 إلى% ليصل 32.6انخفض النقد وما يماثله بنسبة 

 م.2021سبتمبر  30عن صافي الخسارة املتكبدة في التسعة أشهر املنتهية في 

 ودائع قصيرة األجل  6.9.1.2

( 42األصلي. إن جدول رقم )تتكون ودائع قصيرة األجل من ودائع ألجل عند البنوك بتواريخ استحقاق ألكثر من ثالثة أشهر من تاريخ ايداعها 

 م.2021سبتمبر  30م و2020ديسمبر  31م و2019ديسمبر  31م و2018ديسمبر  31يعرض األرصدة كما في  "املوجودات“

مليون ريال  167.7م مقارنة مع 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  90.3 إلى% ليصل 46.1انخفض رصيد ودائع قصيرة األجل بنسبة 

م، نتيجة استحقاق الودائع ألجل واستخدام األرصدة املستحقة في استثمارات وودائع ألجل ذات تواريخ استحقاق 2018ديسمبر  31في  سعودي كما

 ألقل من ثالثة شهور )من ضمن النقد وما يماثله(.

 31مليون ريال سعودي كما في  90.3م مقارنة مع 2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  126.6 إلىارتفع رصيد ودائع قصيرة األجل ليصل 

م جراء عملية 2020ديسمبر  6مليون ريال سعودي في  40.3االستحواذ على ودائع قصيرة األجل بقيمة  إلىم، ويعود ذلك بشكل رئيس ي 2019ديسمبر 

 مع شركة األهلية. االندماج

م، 2021سبتمبر  30صفر ريال سعودي كما في  إلىم 2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  126.6ائع قصيرة األجل من انخفض رصيد ود

استخدام جزء منها لتمويل  إلى باإلضافة أخرى األرصدة املستحقة في ودائع طويلة االجل واستثمارات  نتيجة استحقاق الودائع ألجل واستثمار

 م.2021سبتمبر  30اجمة عن صافي الخسارة املتكبدة في التسعة أشهر املنتهية في األنشطة التشغيلية الن
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 دينة املأمين التأقساط تأمين وإعادة  6.9.1.3

سبتمبر  30م و2020ديسمبر  31م و2019ديسمبر  31م و2018ديسمبر  31دينة كما في املتأمين اليعرض الجدول التالي صافي أقساط تأمين وإعادة 

 م.2021
 بالصافي –دينة املتأمين الأقساط تأمين وإعادة  (:44الجدول رقم )

 )ألف ريال سعودي(

 ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 
سبتمبر  30

  م2021

 (غير مدققة)

التغيير 

 السنوي 

 -م 2018

 م2019

التغيير 

 السنوي 

 -م 2019

 م2020

 التغيير

 -م 2020ديسمبر 

 م2021سبتمبر 
م 2018

 (املدققة)

م 2019

 (املدققة)

م 2020

 (املدققة)

 %(25.6) %32.4 %49.8 147,218 197,986 149,499 99,786 حاملي وثائق تأمين

 %5.4 %32.2 %3.5 38,516 36,558 27,654 26,727 وسطاء التأمين

 %(24.1) %(57.2) %92.9 15,932 20,987 48,989 25,390 ذمم مدينة من معيدي التأمين

 %(21.1) %13.0 %48.9 201,666 255,531 226,143 151,903 التأمين املدينة أقساط تأمين وإعادة  إجمالي

ناقصا: مخصص مقابل ذمم حاملي وثائق 

 التأمين املدينة
(31,468) (35,108) (37,890) (38,381) 11.6% 7.9% 1.3% 

 %61.6 %46.2 %(21.0) (9,040) (5,594) (3,826) (4,844) ناقصا: مخصص مقابل ذمم وسطاء التأمين

: مخصص مقابل ذمم معيدي التأمين 
ً
ناقصا

 املدينة
(3,000) (4,853) (5,478) (5,338) 61.8% 12.9% (2.6)% 

 %7.8 %11.8 %11.4 (52,759) (48,962) (43,787) (39,312) مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها  إجمالي

 – املدينة التأمينأقساط تأمين وإعادة 

 بالصافي
112,591 182,356 206,569 148,907 62.0% 13.3% (27.9)% 

 م2021سبتمبر  30للفترة املنتهية في  املدققةم والقوائم املالية األولية غير 2020م و2019م و2018ديسمبر  31للسنوات املالية املنتهية في  املدققةاملصدر: القوائم املالية 

العربية  تتألف أقساط التأمين املدينة من صافي األرصدة املدينة ملجموعة من العمالء )حاملي وثائق تأمين ووسطاء تأمين( بشكل رئيس ي في اململكة

ألوسط األرصدة املدينة لشركات تأمين وإعادة تأمين بشكل رئيس ي في الشرق االسعودية، كما تتألف الذمم املدينة من معيدي التأمين من صافي 

ديسمبر  31م و2019ديسمبر  31م و2018ديسمبر  31األقساط املدينة كما في  من %19% و23% و39% و34عمالء  10وأوروبا. تشكل أرصدة أكبر 

 م على التوالي.2021سبتمبر  30م و2020

ا، وتنص سياسة الشركة على أن جميع العمالء ال تدخل الشركة في عقود التأمين وإعادة التأمين إال مع أطراف أخرى ذات جدارة ائتمانية معترف به

ر من الذين يرغبون في التداول بشروط ائتمان يخضعون إلجراءات التحقق من االئتمان. باإلضافة إلى ذلك، تتم مراقبة الذمم املدينة بشكل مستم

 90الشركة عموما" تسوية ذمم األقساط خالل  أجل تقليل تعرض الشركة للديون املعدومة. جميع الذمم املدينة بالريال السعودي. تقتض ي شروط

 
ً
 يوما

ً
 إجراء تسوية إذا تجاوز الرصيد مبلغا محددا متفق . تتطلب الترتيبات مع معيدي التأمين عادة

ً
 عليه. ا

مليون ريال سعودي كما في  182.4 إلىم 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  112.6ارتفع صافي اقساط التأمين واعادة التأمين املدينة من 

مليون  25.4مليون ريال سعودي و 99.8صافي أرصدة حاملي وثائق تأمين والذمم املدينة من معيدي التأمين من  رتفاعم نتيجة ال 2019ديسمبر  31

م 2019ديسمبر  31لى التوالي كما في مليون ريال سعودي ع 49.0مليون ريال سعودي و 149.5 إلىم 2018ديسمبر  31ريال سعودي على التوالي كما في 

 م.2018م مقارنة مع سنة 2019أقساط التأمين املكتتبة خالل سنة  إجماليفي  رتفاعتماشيا مع نمو أعمال الشركة واال 

ديسمبر  06في  بند صافي أقساط تأمين وإعادة تأمين مدينة كما إلىمليون ريال سعودي  45.9إضافة مبلغ  إلىمع شركة األهلية أدى دمج األعمال 

م. 2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  206.6 إلىم وشكل ذلك السبب الرئيس ي في زيادة صافي أقساط التأمين وإعادة التأمين املدينة 2020

 
ً
 20.9 إلىمليون ريال سعودي  48.9في ذمم مدينة من معيدي التأمين التابعة لشركة اتحاد الخليج األهلية للتأمين التعاوني من  انخفاض قابله جزئيا

 خالل الفترة ذاتها. مليون ريال سعودي

القيمة الصافية ألقساط التأمين وإعادة التأمين املدينة لشركة  دمج األعمال مليون ريال سعودي الذي تم االستحواذ عليه عند 45.9يمثل مبلغ 

لى اجمالي أقساط تأمين وإعادة تأمين مدينة. إاألهلية، حيث أنه لم يتم فصل مخصص الذمم املشكوك في تحصيلها وقد تم اضافة املبلغ الصافي 

م مخصص الذمم املشكوك في تحصيلها لشركة 2021سبتمبر  30م و2020ديسمبر  31جمالي أقساط تأمين وإعادة تأمين مدينة كما في إشمل يعليه، 

مليون ريال سعودي. وبالتالي، ال يظهر هذا املخصص كإضافة في حركة مخصص الشركة لسنة  31.4م والبالغ 2020ديسمبر  6األهلية املجنب كما في 

 م )تم عرض حركة املخصص أدناه(.2020
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مليون ريال سعودي كما في  148.9م إلى 2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  206.6ن مدينة من انخفض صافي أقساط تأمين وإعادة تأمي

تحصيل عدد من األرصدة املستحقة من حاملي وثائق إلى  جراءات التحصيل ما أدىإتحسين  عنصورة أساسية م، والذي نتج ب2021سبتمبر  30

 التأمين.

 أعمار أقساط تأمين وإعادة تأمين مدينة (:45الجدول رقم )

 )ألف ريال سعودي(

 ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 
سبتمبر  30

  م2021

 (غير مدققة)

التغيير 

 السنوي 

 -م 2018

 م2019

التغيير 

 السنوي 

 -م 2019

 م2020

 التغيير

 -م 2020ديسمبر 

 م2021سبتمبر 
م 2018

 (املدققة)

م 2019

 (املدققة)

م 2020

 (املدققة)

 %(19.2) %12.9 %32.6 93,456 115,657 102,411 77,245 غير متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة

   180 إلى 91من 
ً
 %(59.9) %13.4 %469.0 23,270 58,048 51,175 8,994 يوما

  360إلى 181من 
ً
 %(12.2) %(15.1) %17.8 21,180 24,131 28,415 24,127 يوما

 %10.5 %30.7 %6.3 63,760 57,696 44,141 41,537 يوم 360أكثر من 

 %(22.6) %13.0 %65.7 108,210 139,875 123,732 74,658 متأخرة السداد ومنخفضة القيمة 

 %(21.1) %13.0 %48.9 201,666 255,531 226,143 151,903 مجموع

 م2021سبتمبر  30للفترة املنتهية في  املدققةم والقوائم املالية األولية غير 2020م و2019م و2018ديسمبر  31للسنوات املالية املنتهية في  املدققةاملصدر: القوائم املالية 

دينة أقساط تأمين وإعادة تأمين م إجمالي% من 31.6%و22.6%و19.5%و27.3أن  إلىتشير أعمار أقساط تأمين وإعادة تأمين مدينة في الجدول أعاله 

 م على التوالي، كانت قائمة لفترة تزيد عن سنة واحدة.2021سبتمبر  30م و2020ديسمبر 31م و2019ديسمبر  31م و2018ديسمبر  31كما في 

 الحركة في مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها (:46الجدول رقم )

 )ألف ريال سعودي(

 ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 
سبتمبر  30

  م2021

 (غير مدققة)

التغيير 

 السنوي 

 -م 2018

 م2019

التغيير 

 السنوي 

 -م 2019

 م2020

 التغيير

 -م 2020ديسمبر 

 م2021سبتمبر 
 م2018

 (املدققة) 
م 2019

 (املدققة)
م 2020

 (املدققة)

 %11.8 %11.4 %(6.7) 48,962 43,787 39,312 42,154 يناير 1الرصيد، 

 %(38.6) %70.3 %(258.6) 4,678 7,619 4,475 (2,821) بالصافي –)عكس( للسنة/للفترة مخصص 

 %(63.9) - %(100.0) (882) (2,444) - (21) أقساط تم شطبها

 %7.8 %11.8 %11.4 52,759 48,962 43,787 39,312 الرصيد، نهاية السنة/الفترة

 م2021سبتمبر  30للفترة املنتهية في  املدققةم والقوائم املالية األولية غير 2020م و2019م و2018ديسمبر  31للسنوات املالية املنتهية في  املدققةاملصدر: القوائم املالية 

 مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها 

 « متأخرة السداد ومنخفضة القيمة»تصنف الشركة األرصدة كـ 
ً
حسب دراستها لكل حالة على حده وتقوم بإعداد املخصصات الفنية وفقا

-م، وخالل جائحة فيروس كورونا )كوفيد2020من الالئحة التنفيذية للبنك املركزي السعودي بالحد األدنى. في عام ( 69)للمنصوص عليه في املادة 

سبتمبر  30فق البنك املركزي السعودي على استخدام طريقة تاريخ االستحقاق الحتساب مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها. كما في (، وا19

م، اعتمدت اإلدارة طريقة تاريخ االستحقاق في احتساب مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها )على خالف الفترات السابقة التي تم فيها احتساب 2021

 ريخ بداية سريان الوثيقة(.املخصص بناًء على تا

ديسمبر  31% من اجمالي أقساط تأمين وإعادة تأمين مدينة كما في 26.2% و19.2% و19.4% و25.9شكل مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها نسبة 

 م على التوالي.2021سبتمبر  30م و2020ديسمبر  31م و2019ديسمبر  31م و2018

م 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  74.7ينة املصنفة كمتأخرة السداد ومنخفضة القيمة من ارتفعت أقساط التأمين وإعادة التأمين املد

مليون ريال سعودي إلى  39.3م ما أدى إلى ارتفاع مخصص الذمم املشكوك في تحصيلها من 2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  139.9إلى 

 خالل نفس الفترة.مليون ريال سعودي  49.0

ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  139.9انخفضت أقساط التأمين وإعادة التأمين املدينة املصنفة كمتأخرة السداد ومنخفضة القيمة من 

مليون ريال سعودي  3.9م بينما ارتفع مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها بقيمة 2021سبتمبر  30مليون ريال سعودي كما في  108.2م الى 2020

 نشأ عنه ارتفاع في املخصص. الذيتحويل بعض العمالء إلى قضايا نزاع و لفترة، بسبب خالل نفس ا
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 بالصافي –أطراف ذات عالقة  –أقساط تأمين ذمم مدينة  6.9.1.4

 بالصافي –أطراف ذات عالقة  –أقساط تأمين ذمم مدينة  (:47الجدول رقم )

 )ألف ريال سعودي(

 ديسمبر 31املنتهية في السنة املالية 
سبتمبر  30

  م2021

 (غير مدققة)

التغيير 

 السنوي 

 -م 2018

 م2019

التغيير 

 السنوي 

 -م 2019

 م2020

 التغيير

 -م 2020ديسمبر 

 م2021سبتمبر 
م 2018

 (املدققة)
م 2019

 (املدققة)
م 2020

 (املدققة)

 %(10.0) %(1.7) %218.8 9,039 10,038 10,211 3,203 ذمم مدينة من أطراف ذات عالقة

ناقصا: مخصص الذمم املدينة 

 املشكوك في تحصيلها
(480) (393) (1,727) (2,173) (18.1)% 339.4% 25.8% 

أطراف ذات  –أقساط تأمين ذمم مدينة 

 بالصافي –عالقة 
2,723 9,817 8,311 6,866 260.5% (15.3)% (17.4)% 

 م2021سبتمبر  30للفترة املنتهية في  املدققةم والقوائم املالية األولية غير 2020م و2019م و2018ديسمبر  31للسنوات املالية املنتهية في  املدققةاملصدر: القوائم املالية 

 

 أطراف ذات عالقة –أعمار أقساط تأمين ذمم مدينة  (:48الجدول رقم )

 )ألف ريال سعودي(

 ديسمبر 31املنتهية في  السنة املالية
سبتمبر  30

  م2021

 (غير مدققة)

التغيير 

 السنوي 

 -م 2018

 م2019

التغيير 

 السنوي 

 -م 2019

 م2020

 التغيير

م 2020ديسمبر 

سبتمبر  -

 م2021

م 2018

 (املدققة)
م 2019

 (املدققة)
م 2020

 (املدققة)

 %(43.6) %(52.7) %877.1 2,230 3,952 8,364 856 غير متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة

   180 إلى 91من 
ً
 %39.7 %240.2 %(54.1) 2,105 1,507 443 966 يوما

  360إلى 181من 
ً
 %(3.9) %235.5 %(6.1) 2,961 3,083 919 979 يوما

 %16.5 %209.1 %20.7 1,743 1,496 484 401 يوم 360أكثر من 

 %11.9 %229.7 %(21.3) 6,810 6,086 1,846 2,347 متأخرة السداد ومنخفضة القيمة 

 %(9.9) %(1.7) %218.8 9,039 10,038 10,211 3,203 مجموع

 م2021سبتمبر  30للفترة املنتهية في  املدققةم والقوائم املالية األولية غير 2020م و2019م و2018ديسمبر  31للسنوات املالية املنتهية في  املدققةاملصدر: القوائم املالية 

 % للذمم املدينة من أطراف ذات عالقة مستحق70م، كان ما يقرب من 2021سبتمبر  30 كما في
ً
 31% من طرفين كما في 94% و57من طرفين ) ا

 م على التوالي(.2019ديسمبر  31وم 2020ديسمبر 

% 75.3قة فوق التسعين يوما تمثل ال أن ذمم أقساط التأمين من جهات ذات عالإ تقتض ي شروط الشركة عموًما تسوية األقساط خالل تسعين يوًما،

على أساس الخبرة السابقة، تعتقد الشركة أن تكون أقساط التأمين للذمم املدينة غير منخفضة القيمة من األطراف أقساط الـتأمين.  إجماليمن 

 فإن جميع الذمم املدينة غير مضمونة .ذات العالقة قابلة لالسترداد بالكامل .ال تحصل الشركة على ضمانات على هذه الذمم املدينة، وبالتالي 

مليون ريال سعودي كما  9.8 إلىم 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  2.7من جهات ذات عالقة من ارتفع صافي أقساط تأمين ذمم مدينة 

 بشكل اساس ي من 2019ديسمبر  31في 
ً
مليون ريال سعودي في سنة  10.8ة من صافي أقساط التأمين املكتتبة من أطراف ذات عالق ارتفاعم مدفوعا

 م.2019مليون ريال سعودي في سنة  17.4 إلىم 2018

مليون ريال سعودي  8.3 إلىم 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  9.8انخفض صافي أقساط تأمين ذمم مدينة من جهات ذات عالقة من 

التأمين املدينة املصنفة أقساط  ارتفاع مليون ريال سعودي بسبب 1.3ضافي بقيمة م، تم تجنيب مخصص إ2020م. في سنة 2020ديسمبر  31كما في 

 م.2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  6.1 إلىم 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  1.8كمتأخرة السداد ومنخفضة القيمة من 

مليون ريال سعودي  6.9 إلىم 2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  8.3انخفض صافي أقساط تأمين ذمم مدينة من جهات ذات عالقة من 

مخصص الذمم  ارتفاع إلى باإلضافةطفيف في صافي أقساط التأمين املكتتبة من أطراف ذات عالقة  انخفاضم بسبب 2021سبتمبر  30كما في 

  م. 2021سبتمبر  30مليون ريال سعودي كما في  2.2 إلىم 2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  1.7كوك في تحصيلها من املدينة املش
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 تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة  6.9.1.5

سبتمبر  30م و2020ديسمبر  31م و2019ديسمبر  31م و2018ديسمبر  31يعرض الجدول التالي حركة تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة كما في 

 م.2021

 حركة تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة (:49الجدول رقم )

 )ألف ريال سعودي(

 ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 
سبتمبر  30

  م2021

 (غير مدققة)

التغيير 

 السنوي 

 -م 2018

 م2019

التغيير 

 السنوي 

 -م 2019

 م2020

 التغيير

 -م 2020ديسمبر 

 م2021سبتمبر 
م 2018

 (املدققة)
م 2019

 (املدققة)
م 2020

 (املدققة)

 %50.8 %82.4 %12.3 29,475 19,545 10,716 9,544 الرصيد االفتتاحي

 %(6.0) %17.6 %103.0 41,639 44,284 37,658 18,551 املتكبد خالل السنة / الفترة

 %(100.0) - - - 7,540 - - اضافات خاصة بالدمج

 %22.2 %45.3 %65.9 (51,181) (41,895) (28,829) (17,379) / املكتسب خالل / الفترة املطفأ

 %(32.4) %50.8 %82.4 19,933 29,475 19,545 10,716 الرصيد النهائي

 م2021سبتمبر  30للفترة املنتهية في  املدققةم والقوائم املالية األولية غير 2020م و2019م و2018ديسمبر  31للسنوات املالية املنتهية في  املدققةاملصدر: القوائم املالية 

املتعلقة تشمل تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة بصورة رئيسية عموالت الوسطاء والوكالء وفريق التسويق الخاص بالشركة. تقيد تكاليف االكتتاب 

 بإصدار وثائق التأمين الجديدة كتكاليف اكتتاب مؤجلة ويتم اطفائها في قائمة الدخل على مدى فترة التغطية التأمينية ذات العالقة.

 م2020ديسمبر  31م و2019ديسمبر  31م و2018ديسمبر  31يعرض الجدول التالي تحليل تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة بحسب القطاع كما في 

 م.2021سبتمبر  30و

 تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة (:50الجدول رقم )

 نوع التأمين

 )ألف ريال سعودي( 

 ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 
سبتمبر  30

  م2021

 (غير مدققة)

التغيير 

 السنوي 

 -م 2018

 م2019

التغيير 

 السنوي 

 -م 2019

 م2020

 التغيير

 -م 2020ديسمبر 

 م2021سبتمبر 
م 2018

 (املدققة)
م 2019

 (املدققة)
م 2020

 (املدققة)

 %(49.8) %38.4 %217.3 8,933 17,798 12,864 4,054 الصحي

 %(0.5) %47.7 %(13.8) 7,205 7,239 4,900 5,685 املركبات

 %(14.5) %149.2 %82.3 3,795 4,439 1,781 977 املمتلكات والحوادث

 %(32.4) %50.8 %82.4 19,933 29,475 19,545 10,716 تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة

 كنسبة مئوية من العموالت املسددة بحسب القطاع

       %43.8 %55.2 %60.9 %58.0 الصحي

       %52.5 %58.7 %39.9 %64.3 املركبات

       %50.6 %61.3 %41.9 %35.9 املمتلكات والحوادث

       %47.9 %56.9 %51.9 %57.8 كافة القطاعات

 م2021سبتمبر  30للفترة املنتهية في  املدققةم والقوائم املالية األولية غير 2020م و2019م و2018ديسمبر  31للسنوات املالية املنتهية في  املدققةاملصدر: القوائم املالية 

تكاليف اقتناء  إجمالي% من 81.0% و 84.9% و90.9% و90.9تمثل تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة املتعلقة بالقطاع الصحي وقطاع املركبات 

 م، على التوالي.2021سبتمبر  30م و2020ديسمبر  31م و2019ديسمبر  31م و2018ديسمبر  31وثائق تأمين مؤجلة كما في 

ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  29.5 إلىم 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  10.7ارتفعت تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة من 

ذه الزيادة في اكتتاب أقساط التأمين في القطاع الصحي وقطاع املركبات من خالل الوسطاء والوكالء خالل ه إلىم، ويعود ذلك بشكل رئيس ي 2020

 م.2020مليون ريال سعودي في سنة  7.5اضافات خاصة بعملية الدمج بقيمة  إلى باإلضافةالفترة 

مليون  29.5م مقارنة مع 2021سبتمبر  30مليون ريال سعودي كما في  19.9 إلى% لتصل 32.4انخفضت تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة بنسبة 

مليون ريال كما  17.8% من 49.8تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة للقطاع الصحي بنسبة  خفاضانم بسبب 2020ديسمبر  31ريال سعودي كما في 

 مع 2021سبتمبر  30مليون ريال سعودي كما في  8.9 إلىم 2020ديسمبر  31في 
ً
أقساط التأمين املكتتبة في القطاع الصحي  إجمالي انخفاضم تماشيا

 خالل الفترة نفسها.
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 استثمارات 6.9.1.6

 .م2021سبتمبر  30م و2020ديسمبر  31م و2019ديسمبر  31م و2018ديسمبر  31يعرض الجدول التالي االستثمارات كما في 
 االستثمارات تصنيف (:51الجدول رقم )

 )ألف ريال سعودي(

 ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 
سبتمبر  30

  م2021

 (غير مدققة)

التغيير 

 السنوي 

 -م 2018

 م2019

التغيير 

 السنوي 

 -م 2019

 م2020

 التغيير

م 2020ديسمبر 

 م2021سبتمبر  -
م 2018

 (املدققة)
م 2019

 (املدققة)
م 2020

 (املدققة)

 %12.3 %61.3 %531.9 251,528 224,005 138,843 21,973 متاحة للبيع

 %12.6 %21.3 %(36.4) 37,221 33,054 27,252 42,857 بها حتى تاريخ اإلستحقاق محتفظ

 %12.3 %54.8 %156.2 288,748 257,059 166,095 64,830 مجموع االستثمارات

 م2021سبتمبر  30للفترة املنتهية في  املدققةم والقوائم املالية األولية غير 2020م و2019م و2018ديسمبر  31للسنوات املالية املنتهية في  املدققةاملصدر: القوائم املالية 

 حركة االستثمارات (:52الجدول رقم )

 )ألف ريال سعودي(

 ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 
سبتمبر  30

  م2021

 (غير مدققة)

التغيير 

 السنوي 

 -م 2018

 م2019

التغيير 

 السنوي 

 -م 2019

 م2020

 التغيير

 -م 2020ديسمبر 

 م2021سبتمبر 
م 2018

 (املدققة)
م 2019

 (املدققة)
م 2020

 (املدققة)

 %54.8 %156.2 %19.7 257,059 166,095 64,830 54,175 في بداية السنة / الفترة

 %(66.6) %3.4 %(1.7) 39,219 117,439 113,600 115,580 الفترة / استحواذ خالل السنة

 %(100.0) - - - 14,414 - - االندماجإضافات من 

 %(87.4) %121.5 %(80.0) (5,764) (45,641) (20,605) (103,202) استبعادات خالل السنة / الفترة

 %(136.5) %(41.4) %(450.2) (1,766) 4,845 8,271 (2,362) االرباح )الخسائر( غير املحققة

األرباح )الخسائر( املحققة من 

 االستبعادات
639 - 1,212 - (100.0)% - (100.0)% 

 إلىمعاد تصنيفها من حقوق املساهمين 

 قائمة الدخل األولية املوجزة
- - (1,304) - - - (100.0)% 

 %12.3 %54.8 %156.2 288,748 257,059 166,095 64,830 في نهاية السنة / الفترة

 م2021سبتمبر  30للفترة املنتهية في  املدققةم والقوائم املالية األولية غير 2020م و2019م و2018ديسمبر  31للسنوات املالية املنتهية في  املدققةاملصدر: القوائم املالية 

 االستثمارات طبيعة (:53الجدول رقم )

 )ألف ريال سعودي(

 ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 
سبتمبر  30

  م2021

 (غير مدققة)

التغيير 

 السنوي 

 -م 2018

 م2019

التغيير 

 السنوي 

 -م 2019

 م2020

 التغيير

 -م 2020ديسمبر 

 م2021سبتمبر 
م 2018

 (املدققة)
م 2019

 (املدققة)
م 2020

 (املدققة)

 %29.1 %8.7 %104.2 57,433 44,504 40,939 20,050 صناديق االستثمار

 - %100.0 - 3,846 3,846 1,923 1,923 أسهم عادية

 %9.0 %69.4 %187.5 227,469 208,709 123,234 42,857 صكوك

 %12.3 %54.8 %156.2 288,748 257,059 166,095 64,830 مجموع االستثمارات

 م2021سبتمبر  30للفترة املنتهية في  املدققةم والقوائم املالية األولية غير 2020م و2019م و2018ديسمبر  31للسنوات املالية املنتهية في  املدققةاملصدر: القوائم املالية 

 صناديق االستثمار 

 الصناديق االستثمارية من ضمن االستثمارات املتاحة للبيع. معظمتقوم الشركة بتصنيف 

مليون ريال سعودي  40.9إلى م 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في تاريخ  20.1% من 104.2ارتفع الرصيد في الصناديق االستثمارية بنسبة 

 ستثمار الشركة في صندوق تمويل املتاجرة حيث بلغت قيمة الوحدات اململوكة من الشركةانتيجة م، بشكل أساس ي 2019ديسمبر  31كما في تاريخ 

  .م2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  15.3

 رباح غير املحققةاأل رتفاع إن عبشكل رئيس ي  ناتج، م2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  44.5ارتفع الرصيد في الصناديق االستثمارية إلى 

 .ةحليامل ةعقاريالق يداصنأحد ال وباألخص الصناديقعلى بعض 

ستثمار الشركة انتيجة زيادة مليون ريال سعودي  57.4ليصل إلى % 29.1ارتفع الرصيد في الصناديق االستثمارية بنسبة  م،2021سبتمبر  30 كما في

 .مدفوع بالعائد املرتفع على هذا الصندوق في صندوق تمويل املتاجرة 
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 أسهم

مليون ريال  1.9ضافة حصة شركة األهلية والبالغ قيمتها إم، تم 2020تمثل األسهم حصة الشركة في أسهم شركة نجم لخدمات التأمين. خالل سنة 

 سعودي. يتم تصنيف األسهم من ضمن االستثمارات املتاحة للبيع.

 صكوك

 مليون ريال سعودي 12.0بعض الصكوك الصادرة عن شركات بقيمة  تقوم الشركة بتصنيف الصكوك من ضمن االستثمارات املتاحة للبيع ما عدا

 ستحقاق.والتي يتم تصنيفها من ضمن االستثمارات املحتفظ بها حتى تاريخ اال  م2021سبتمبر  30كما في 

م، 2019ديسمبر  31تاريخ مليون ريال سعودي كما في  123.2م إلى 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في تاريخ  42.8ارتفع رصيد الصكوك من 

مليون ريال  18.8مليون ريال سعودي وصكوك شركة أرامكو بقيمة  47.0صكوك حكومية سعودية إضافية بقيمة  نتيجة استحواذ الشركة على

 مليون ريال سعودي، مقابل استحقاق صكوك صادرة من شركات 28.2لى صكوك صادرة من مصارف محلية ودولية بقيمة إضافة سعودي باإل 

 مليون ريال سعودي. 3.0مليون ريال سعودي وبيع صكوك بقيمة  13.9ومصارف بقيمة 

م 2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في تاريخ  208.7إلى م 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في تاريخ  123.2رصيد الصكوك من ارتفع 

 7.3مليون ريال سعودي مقابل استحقاق صكوك صادرة من مصارف بقيمة  87.4ضافة صكوك حكومية سعودية بقيمة إبشكل أساس ي بسبب 

 مليون ريال سعودي.

ن زيادة استثمارات الشركة في الصكوك ع، ناتجا بشكل رئيس ي م2021سبتمبر  30تاريخ سعودي كما في  مليون ريال 227.5لى إرصيد الصكوك ارتفع 

 مليون ريال سعودي. 3.8وك مصارف دولية بقيمة مليون ريال سعودي وصك 15.5الحكومية السعودية بقيمة 

 أخرى مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات  6.9.1.7

 30م و2020ديسمبر  31م و2019ديسمبر  31م و2018ديسمبر  31كما في  خرى يعرض الجدول التالي املصاريف املدفوعة مقدما واملوجودات األ 

 م.2021سبتمبر 

 وموجودات  (:54الجدول رقم )
ً
   أخرى مصاريف مدفوعة مقدما

 )ألف ريال سعودي(

 ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 
سبتمبر  30

  م2021

 (غير مدققة)

التغيير 

 السنوي 

 -م 2018

 م2019

التغيير 

 السنوي 

 -م 2019

 م2020

 التغيير

م 2020ديسمبر 

سبتمبر  -

 م2021

م 2018

 (املدققة)
م 2019

 (املدققة)
م 2020

 (املدققة)

 - - - 13,657 - - - رسوم مؤجلة لشركة نجم 

ذمة مدينة من صندوق منافذ 

 االستثماري 
2,574 3,169 575 - 23.1% (81.8)% (100.0)% 

 %229.7 %25.5 - 9,774 2,965 2,361 - ذمم مدينة لضريبة القيمة املضافة

ايداعات املستشفيات والضمانات 

 البنكية
2,264 2,259 5,337 4,949 (0.2)% 136.3% (7.3)% 

 %(92.2) %92.4 %136.2 603 7,763 4,036 1,708 رسوم اشراف مؤجلة

 - - %(100.0) - - - 22 ايرادات مستحقة

 %(57.7) %101.5 %(7.2) 1,452 3,434 1,704 1,836 ذمم املوظفين

 - - %(100.0) - - - 1,922 رسوم تأمين مدفوعة مقدما

 %(39.1) %162.5 - 1,038 1,704 649 - مدفوعة مقدمارسوم اشتراك 

 %47.7 %48.8 %(67.3) 783 530 356 1,088 مصاريف ايجار مدفوعة مقدما

 %63.6 %107.9 %105.5 13,934 8,515 4,096 1,993 أخرى 

 وموجودات 
ً
مصاريف مدفوعة مقدما

  أخرى 
13,406 18,630 30,821 46,191 39.0% 65.4% 49.9% 

 م2021سبتمبر  30للفترة املنتهية في  املدققةم والقوائم املالية األولية غير 2020م و2019م و2018ديسمبر  31للسنوات املالية املنتهية في  املدققةاملصدر: القوائم املالية 
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 واملوجودات األ 
ً
مليون ريال سعودي كما  30.8 إلىم 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  13.4من  خرى ارتفعت املصاريف املدفوعة مقدما

 م. 2021سبتمبر  30مليون ريال سعودي كما في  46.2 إلىلتصل  رتفاعم وواصلت اال 2020ديسمبر  31في 

 واملوجودات األ  ،م2021سبتمبر  30كما في 
ً
مليون ريال  13.7رسوم مؤجلة لشركة نجم ) بشكل رئيس ي خرى تتضمن املصاريف املدفوعة مقدما

   مليون ريال سعودي(.  4.9وايداعات املستشفيات والضمانات البنكية )، مليون ريال سعودي( 9.8) القيمة املضافة لضريبةمدينة وذمم  سعودي(،

 رسوم مؤجلة لشركة نجم 

حيث أصبحت الشركة تستلم فاتورة شهرية من شركة نجم ويتم تسجيلها من املتعلقة بتأمين املركبات الرسوم ؤجلة لشركة نجم املرسوم تمثل ال

 واملوجودات األخرى واطفاءها 
ً
  فترة الوثائق التي تتعلق بها. فيضمن املصاريف املدفوعة مقدما

 ذمة مدينة من صندوق منافذ االستثماري 

التأمين اإللزامي على املركبات األجنبية الداخلة أو العابرة لألراض ي السعودية يمثل هذا البند حصة الشركة من أرباح صندوق منافذ االستثماري من 

 30م وبالتالي ال يوجد أي ذمم مدينة من الصندوق كما في 2020من خالل املنافذ الحدودية. انتهت أعمال صندوق منافذ االستثماري في نهاية سنة 

 م.2021سبتمبر 

 ذمم مدينة لضريبة القيمة املضافة 

 30مليون ريال سعودي كما في  9.8م لتصل إلى 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  2.4من  ذمم مدينة لضريبة القيمة املضافة فعتارت

 . الشركةم بسبب النمو من أعمال 2021سبتمبر 

 ايداعات املستشفيات والضمانات البنكية 

يطلب بعض مقدمو الخدمات الطبية ايداعات مقدمة كأحد شروط التعامل مع شركات التأمين. ارتفعت ايداعات املستشفيات والضمانات البنكية 

م، ناتجة عن 2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  5.3 إلىم 2019ديسمبر  31وم 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  2.3من 

 .مليون ريال سعودي من عملية الدمج مع شركة األهلية 3.0 اضافة مبلغ

 شراف مؤجلة إرسوم 

 2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  7.8م إلى 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  1.7ارتفعت رسوم االشراف املؤجلة من 
ً
م تماشيا

 الفترة.مع االرتفاع في إجمالي أقساط التأمين املكتتبة خالل 

م، قام البنك املركزي السعودي باعفاء الشركة من تكاليف االشراف والتفتيش السنوية ملدة ثالث سنوات بدًء من الربع األول من 2020خالل سنة 

 0.6إلى  م2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  7.8عملية اإلندماج مع شركة األهلية، ما أدى إلى إنخفاض الرصيد من  دعمل م2021سنة 

 .2021سبتمبر  30مليون ريال سعودي كما في 

  أخرى 

نتيجة ارتفاع  م2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  4.1م إلى 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  2.0االخرى من البند ارتفع رصيد 

.صاريف متنوعة املدفوعة املااليرادات املستحقة على ودائع ألجل و  في
ً
 مقدما

م بسبب إضافات ناتجة من عملية االندماج مع شركة األهلية بقيمة 2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  8.5االخرى إلى البند ارتفع رصيد 

 مليون ريال سعودي. 1.9يرادات املستحقة على ودائع ألجل بقيمة لى ارتفاع اإل إضافة باإل مليون ريال سعودي  2.8

 لى ارتفاع املصاريف املم، ويعود ذلك بشكل أساس ي إ2021سبتمبر  30مليون ريال سعودي كما في  13.9االخرى إلى البند ارتفع رصيد 
ً
دفوعة مقدما

 مليون ريال سعودي. 5.0والرخص وغيرها بقيمة املتعلقة بخدمات األمن السيبراني 
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 ودائع طويلة األجل  6.9.1.8

ديسمبر  31األرصدة كما في املوجودات" ( “42رقم )تتمتع ودائع طويلة األجل بتواريخ استحقاق ألكثر من سنة من تاريخ ايداعها األصلي. يعرض جدول 

 م.2021سبتمبر  30م و2020ديسمبر  31م و2019ديسمبر  31م و2018

م بسبب 2020ديسمبر  31صفر ريال سعودي كما في  إلىم 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  35.5انخفض رصيد ودائع طويلة األجل من 

 استحقاق الودائع طويلة األجل.

م، نتيجة استحقاق الودائع قصيرة األجل واستثمار األرصدة املستحقة في 2021سبتمبر  30مليون ريال سعودي كما في  40.0 إلىارتفع رصيد الودائع 

 ودائع طويلة األجل.

 ممتلكات ومعدات، صافي  6.9.1.9

 م.2021سبتمبر  30م و2020ديسمبر  31م و2019ديسمبر  31م و2018ديسمبر  31يعرض الجدول التالي ممتلكات ومعدات، صافي كما في 

 ممتلكات ومعدات، صافي (:55الجدول رقم )

 )ألف ريال سعودي(

 ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 
سبتمبر  30

  م2021

 (غير مدققة)

التغيير 

 السنوي 

 -م 2018

 م2019

التغيير 

 السنوي 

 -م 2019

 م2020

 التغيير

 -م 2020ديسمبر 

 م2021سبتمبر 
م 2018

 (املدققة)
م 2019

 (املدققة)
م 2020

 (املدققة)

 %(11.3) %46.9 %9.7 6,152 6,938 4,724 4,304 أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية

 %(24.2) %18.1 %(3.5) 1,334 1,760 1,490 1,543 حاسبات آلية

 - - %(100.0) 0 0 0 2 سيارات

 %(25.9) - - 1,537 2,072 0 0 تحسينات على عقارات مستأجرة

 %(16.2) %73.3 %6.2 9,022 10,770 6,213 5,849 ممتلكات ومعدات، صافي

 م2021سبتمبر  30للفترة املنتهية في  املدققةم والقوائم املالية األولية غير 2020م و2019م و2018ديسمبر  31للسنوات املالية املنتهية في  املدققةاملصدر: القوائم املالية 

 
مليون  5.8م مقارنة مع 1920ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  6.2 إلى% ليصل 6.2ارتفع صافي القيمة الدفترية للممتلكات واملعدات بنسبة 

شاملة لالستهالك وتتعلق باملعظم باألثاث وتركيبات  سعودي( غيرمليون ريال  1.7نتيجة إضافات بقيمة  م2018ديسمبر  31ريال سعودي كما في 

 يال سعودي.مليون ر  1.4السنة بقيمة  خاللاستهالك ومعدات مكتبية( والتي قابلها 

م بسبب اضافة مبلغ 2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  10.8 إلى% ليصل 73.3ارتفع صافي القيمة الدفترية للممتلكات واملعدات بنسبة 

مليون  2.1عقارات مستأجرة )ل بتحسينات باملعظممع شركة األهلية والتي تتعلق  االندماجصافي املمتلكات واملعدات جراء  إلىمليون ريال سعودي  2.3

 مليون ريال سعودي تتعلق باملجمل باألثاث وتركيبات ومعدات مكتبية.  2.3ريال سعودي( واضافات بقيمة 

 املحمل خالل الفترة وغياب أي إضافات جوهرية. االستهالكمليون ريال سعودي نتيجة  9.0 إلىانخفض صافي القيمة الدفترية للممتلكات واملعدات 

 تاريخ هذه النشرة ليس لدى الشركة أي عقارات مملوكة لها. وقد قامت الشركة باستئجار املواقع التي تستخدمها ملزاولة نشاطها. كما في

  االستخدامموجودات حق  6.9.1.10

"عقود اإليجار" نموذج وحيد للمحاسبة عن عقود االيجار. يقوم املستأجر باالعتراف بأصل حق  16يقدم املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 

قود يمثل حقه في استخدام األصل األساس ي والتزام اإليجار الذي يمثل التزامه بسداد دفعات اإليجار. يوجد هناك اعفاءات اختيارية لع االستخدام

 اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار للموجودات ذات القيمة املنخفضة. 

 9.3مليون ريال سعودي و 7.2وسجلت مستحقات اإليجار بقيمة  2019يناير  1في  16اعتمدت الشركة املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم 

م. على 2021سبتمبر  30م، و2020ديسمبر  31م، 2019ديسمبر  31ما في مليون ريال سعودي كأصل حق استخدام ك 7.8مليون ريال سعودي و

 التوالي.

 ما يتم إبرام عقود اإليجار ملدة 
ً
 10 إلىأشهر  6تستأجر الشركة مكاتب ومتاجر مختلفة لنقاط البيع في جميع أنحاء اململكة العربية السعودية. عادة

 سنوات، ولكن قد يكون لها خيارات التمديد. 

تمديد مدة اإليجار التعاقدي. بلغ املتوسط املرجح ملعدل االقتراض اإلضافي  إلىم وأدى هذا التعديل 2020ل إيجار مقر الشركة خالل سنة تم تعدي

% خالل العام. اعترفت الشركة بثالثة عقود إيجار إضافية كأصول حق استخدام ومطلوبات إيجار ناتجة عن 4.0املطبق على التزام اإليجار املعدل 

 مج األعمال.د
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 موجودات غير ملموسة 6.9.1.11

بخمس  تتكون املوجودات غير امللموسة باملجمل من تكاليف البرامج اإللكترونية وتكنولوجيا املعلومات. يقدر العمر االنتاجي لبرامج الكمبيوتر

 سنوات. 

 م.2021سبتمبر  30م و2020ديسمبر  31م و2019ديسمبر  31م و2018ديسمبر  31األرصدة كما في  املوجودات"( “42رقم )يعرض جدول  

م، 2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  12.1 إلىم 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  3.1ارتفعت املوجودات غير امللموسة من 

مليون  2.0اضافات في برامج األمن اإللكتروني بمبلغ  إلى باإلضافةمع شركة األهلية،  االندماج مليون ريال سعودي جراء 7.0ناتجة عن اضافة مبلغ 

 م.2021سبتمبر  30مليون ريال سعودي كما في  13.1 إلى وجودات غير امللموسةارتفعت املريال سعودي. 

 الشهرة 6.9.1.12

مليون  103.8مع شركة األهلية والبالغة  االندماجالشـهرة الناتجة عن  حول لتفاصيل اضافية  ( من هذا القسم6.6القسم الفرعي "الشهرة" )راجع 

 م.2021سبتمبر  30م و2020ديسمبر  31ريال سعودي كما في 

 وديعة نظامية 6.9.1.13

 ملتطلبات املادة 
ً
من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادرة عن البنك املركزي السعودي، يتعين على الشركة  58وفقا

حبه فقط % من رأس املال املدفوع. تم إيداع هذه الوديعة النظامية لدى أحد البنوك في اململكة ويمكن س10بوديعة قانونية ال تقل عن  االحتفاظ

 بعد موافقة البنك املركزي السعودي.

 لتعليمات البنك املركزي السعودي بموجب التعميم الصادر بتاريخ 
ً
عن العمولة املتوجبة من الوديعة  باإلفصاح, قامت الشركة 2016مارس  1وفقا

 مليون ريال سعودي. 7.7الغة والب ملطلوبات في القوائم املاليةام في جانب املوجودات و 2021سبتمبر  30النظامية كما في 

يمة صدار بقإمليون ريال سعودي واثبات عالوة  79.5أسهم جديدة بمبلغ  بإصدارمع شركة األهلية، قامت الشركة  االندماجكما في تاريخ نفاذ عملية 

مليون ريال سعودي  52.9 إلىم 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  22.5زيادة الوديعة النظامية من  إلىمليون ريال سعودي مما أدى  89.5

 إلىم مما أدى 2020سبتمبر  30خسائر متراكمة في فترة التسعة أشهر املنتهية في  إلطفاءتم استخدام عالوة االصدار م. 2020ديسمبر  31كما في 

 م.  2021سبتمبر  30مليون ريال سعودي كما في  34.4 إلىخفض الوديعة النظامية 
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  املطلوبات 6.9.2

 م.2021سبتمبر  30م و2020ديسمبر  31م و2019ديسمبر  31م و2018ديسمبر  31يعرض الجدول التالي املطلوبات كما في 

 املطلوبات (:56الجدول رقم )

 (ألف ريال سعودي)

 ديسمبر 31املنتهية في السنة املالية 
سبتمبر  30

  م2021

 (غير مدققة)

التغيير 

 السنوي 

 -م 2018

 م2019

التغيير 

 السنوي 

 -م 2019

 م2020

 التغيير

 -م 2020ديسمبر 

 م2021سبتمبر 
م 2018

 (املدققة)
م 2019

 (املدققة)
م 2020

 (املدققة)

 %24.4 %53.2 %36.8 89,702 72,108 47,065 34,399 ذمم دائنة 

 %(9.2) %44.3 %55.7 25,332 27,905 19,336 12,415 أخرى مستحقات ومطلوبات 

 %(25.9) %290.4 %(78.7) 11,396 15,380 3,939 18,517 ارصدة معيدي تأمين دائنة

 %(31.8) %45.9 %40.4 256,253 375,589 257,513 183,425 أقساط تأمين غير مكتسبة

 %14.5 %(8.8) %(12.1) 10,104 8,826 9,680 11,019 عمولة معيدي تأمين غير مكتسبة

 %5.1 %39.5 %(17.8) 110,061 104,743 75,085 91,354 مطالبات قائمة

 %25.1 %75.6 %43.1 213,742 170,898 97,301 67,973 مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها

 %64.4 %105.6 %(59.6) 18,569 11,295 5,493 13,604 احتياطات أقسط تأمين إضافي

 %26.4 %125.1 %16.9 14,167 11,212 4,980 4,261 أخرى احتياطات فنية 

 %0.1 %(4.5) - 7,507 7,501 7,852 - مطلوبات عقود االيجار

 %(10.0) %32.5 %10.1 18,597 20,659 15,595 14,163 التزامات منافع املوظفين

 %0.6 %620.6 %(54.2) 20,073 19,959 2,770 6,051 الزكاة وضريبة الدخل

 - %21.2 %(0.1) 13,749 13,749 11,343 11,351 فائض توزيع دائن

إيرادات عمولة مستحقة الدفع للبنك 

 املركزي السعودي
2,973 3,666 7,563 7,739 23.3% 106.3% 2.3% 

 %(5.8) %54.4 %19.1 816,992 867,386 561,619 471,508 مجموع املطلوبات

 م2021سبتمبر  30للفترة املنتهية في  املدققةم والقوائم املالية األولية غير 2020م و2019م و2018ديسمبر  31للسنوات املالية املنتهية في  املدققةاملصدر: القوائم املالية 

 ذمم دائنة 6.9.2.1

م، ويعود ذلك 2019ديسمبر  31ريال سعودي كما في مليون  47.1م إلى 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  34.4ارتفعت الذمم الدائنة من 

 لى زيادة في العمولة املستحقة لوسطاء التأمين.إ ضافةباإل  ومقيمي املطالباتاملستشفيات لى إة نلى ارتفاع املبالغ الدائبشكل أساس ي إ

نتج االرتفاع م. 2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  72.1لى إم 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  47.1من ارتفعت الذمم الدائنة 

الدمج مع شركة األهلية باإلضافة إلى ارتفاع العمولة املستحقة بقيمة  بسببم 2020مليون ريال سعودي خالل عام  18.7ن إضافة عبشكل رئيس ي 

 مليون ريال سعودي.  3.9

 ة إلى املستشفيات نم وذلك بسبب ارتفاع املبالغ الدائ2021سبتمبر  30سعودي كما في ون ريال ملي 89.7ارتفعت الذمم الدائنة إلى 
ً
في  بزيادة مدفوعا

 املطالبات املنسوبة للقطاع الصحي.
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 أخرى مستحقات ومطلوبات  6.9.2.2

 م.2021سبتمبر  30م و2020ديسمبر  31م و2019ديسمبر  31م و2018ديسمبر  31كما في  خرى يعرض الجدول التالي املستحقات واملطلوبات األ 

 أخرى مستحقات ومطلوبات  (:57الجدول رقم )

 )ألف ريال سعودي(

 ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 
سبتمبر  30

  م2021

 (غير مدققة)

التغيير 

 السنوي 

 -م 2018

 م2019

التغيير 

 السنوي 

 -م 2019

 م2020

 التغيير

م 2020ديسمبر 

 م2021سبتمبر  -
م 2018

 (املدققة)
م 2019

 (املدققة)
م 2020

 (املدققة)

 %38.2 %(2.9) %35.6 17,233 12,471 12,840 9,473 مصاريف مستحقة الدفع

 %6.8 %76.7 %175.8 7,711 7,223 4,087 1,482 ضرائب استقطاع دائنة

 %(100.0) %235.4 %71.3 - 7,015 2,092 1,221 اشراف مستحقة أتعاب

 %(67.5) %277.4 %32.0 388 1,197 317 240 منافع موظفين مستحقة

 %(9.2) %44.3 %55.7 25,332 27,905 19,336 12,415 أخرى مستحقات ومطلوبات 

 م2021سبتمبر  30للفترة املنتهية في  املدققةم والقوائم املالية األولية غير 2020م و2019م و2018ديسمبر  31للسنوات املالية املنتهية في  املدققةاملصدر: القوائم املالية 

 31مليون ريال سعودي كما في  27.9 إلىم 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  12.4من  خرى ارتفعت املصاريف املستحقة واملطلوبات األ 

 م.2021سبتمبر  30مليون ريال سعودي كما في  25.3 إلىثم انخفضت  ومنم، 2020ديسمبر 

 مصاريف مستحقة الدفع 

مة ولم يتم و مصاريف تكنولوجيا املعلومات وغيرها دائنة، و من مطالبات مستحقة، بشكل أساس ي الدفع ون بند مصاريف مستحقة يتك
ّ
شيكات مسل

 12.8لى إم 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  9.5مستحقة الدفع من  قضايا مرفوعة ضد الشركة. ارتفعت املصاريف ومخصصصرفها 

يجار غير إوارتفاع في مستحقات التالفة(  )السياراتيرادات مؤجلة من بيع الخردة إم مدفوعة بشكل رئيس ي من 2019ديسمبر  31مليون ريال كما في 

 مدفوعة.

م وذلك 2021سبتمبر  30مليون ريال كما في  17.2لى إم 2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  12.5ارتفعت مصاريف مستحقة الدفع من 

 لشركة.ومخصص قضايا مرفوعة على ا بسبب ارتفاع املصاريف املتنوعة مثل مستحقات لشركة نجم ومصاريف أتعاب مهنية

 ضرائب استقطاع دائنة 

  2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  4.1م إلى 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  1.5ارتفعت ضرائب استقطاع دائنة من 
ً
 متماشيا

 لى شركات دولية.إارتفاع أقساط إعادة التأمين املسندة  مع

م ومن 2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  7.2م إلى 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  4.1ارتفعت ضرائب استقطاع دائنة من 

مليون ريال تم االستحواذ عليها خالل  5.2م، ناتجة عن ضريبة استقطاع مستحقة بقيمة 2021سبتمبر  30مليون ريال سعودي كما في  7.7لى إثم 

 م. 2020ية الدمج مع شركة األهلية في عام عمل

 أتعاب اشراف مستحقة 

م 2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  7.0 إلىم 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  1.2اشراف مستحقة من بند ارتفعت أتعاب 

 الفترة. املكتتبة خاللأقساط التأمين  إجمالي ارتفاعتماشيا مع 

الشركة من تكاليف االشراف والتفتيش السنوية ملدة  بإعفاءلعملية الدمج مع شركة األهلية للتأمين التعاوني، قام البنك املركزي السعودي دعما 

 م.2020سبتمبر  30وبالتالي ال توجد أي أتعاب اشراف مستحقة كما في  م.2021ثالث سنوات بدًء من الربع األول من سنة 
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 رصدة معيدي تأمين دائنة أ 6.9.2.3

عديالت تمثل ارصدة معيدي تأمين دائنة أقساط إعادة التأمين املسندة واملستحقة الدفع بموجب معامالت واتفاقيات إعادة التأمين، والتي تخضع لت

 وفقا لعموالت إعادة التأمين املستحقة من معيدي التأمين وحصة معيدي التأمين من املطالبات املدفوعة.

م 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  3.9 إلىم 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  18.5ت ارصدة معيدي تأمين دائنة من انخفض

 بسبب سداد مستحقات معيدي التأمين الدائنة.

م 2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  15.4لى إم 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  3.9ارتفعت ارصدة معيدي تأمين دائنة من 

 . ري  سكور لى إلى ارتفاع في األرصدة املستحقة إمليون ريال سعودي من عملية الدمج مع شركة األهلية باالضافة  3.9ناتجة عن اضافة مبلغ 

 .سداد مستحقات معيدي التأمين الدائنةم بسبب 2021سبتمبر  30مليون ريال سعودي كما في  11.4لى إانخفضت ارصدة معيدي تأمين دائنة 

 أقساط تأمين غير مكتسبة وحصة معيدي التأمين من أقساط التأمين غير مكتسبة 6.9.2.4

 31م و2018ديسمبر  31كما في يعرض الجدول التالي احتياطي أقساط تأمين غير مكتسبة وحصة معيدي التأمين من أقساط تأمين غير مكتسبة 

 م.2021سبتمبر  30م و2020ديسمبر  31م و2019ديسمبر 

 أقساط التأمين غير مكتسبة وحصة معيدي التأمين من أقساط التأمين غير مكتسبة (:58الجدول رقم )

 نوع التأمين

 )ألف ريال سعودي( 

 ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 
سبتمبر  30

  م2021

 (غير مدققة)

التغيير 

 السنوي 

 -م 2018

 م2019

التغيير 

 السنوي 

 -م 2019

 م2020

 التغيير

م 2020ديسمبر 

سبتمبر  -

 م2021

م 2018

 (املدققة)
م 2019

 (املدققة)
م 2020

 (املدققة)

 %(49.8) %26.6 %167.8 113,331 225,562 178,171 66,524 الصحي

 %(0.3) %98.6 %(46.6) 106,831 107,129 53,936 101,005 املركبات

 %(15.9) %68.9 %59.8 36,091 42,897 25,405 15,895 املمتلكات والحوادث

 %(31.8) %45.9 %40.4 256,253 375,589 257,513 183,425 أقساط التأمين غير مكتسبة إجمالي

 - - %(100.0) - - - (10,386) الصحي

 %55.6 %(22.6) %(46.3) (26,232) (16,855) (21,787) (40,549) املركبات

 %(9.6) %10.0 %53.7 (17,745) (19,619) (17,832) (11,603) املمتلكات والحوادث

حصة معيدي التأمين من أقساط 

 التأمين غير مكتسبة
(62,538) (39,619) (36,475) (43,977) (36.6)% (7.9)% 20.6% 

 %(37.4) %55.6 %80.2 212,276 339,114 217,892 120,886 غير املكتسبة صافي أقساط التأمين

 أقساط التأمين املكتتبة إجماليأقساط التأمين غير املكتسبة كنسبة مئوية من 

       %60.0 %57.6 %57.3 %55.3 الصحي

       %63.1 %108.0 %30.3 %64.6 املركبات

       %57.0 %64.5 %36.5 %31.0 املمتلكات والحوادث

       %60.8 %67.4 %46.1 %55.9 املجموع

 حصة معيدي التأمين من األقساط غير املكتسبة كنسبة مئوية من أقساط التأمين غير املكتسبة

       - - - %15.6 الصحي

       %24.6 %15.7 %40.4 %40.1 املركبات

       %49.2 %45.7 %70.2 %73.0 املمتلكات والحوادث

       %17.2 %9.7 %15.4 %34.1 املجموع

 م2021سبتمبر  30للفترة املنتهية في  املدققةم والقوائم املالية األولية غير 2020م و2019م و2018ديسمبر  31للسنوات املالية املنتهية في  املدققةاملصدر: القوائم املالية 
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 أقساط تأمين غير مكتسبة

قائمة الدخل على أساس نسبي على مدى فترات وثائق التأمين التي تخصها. تمثل أقساط تأمين غير مكتسبة الحصة في  إلىترحل أقساط التأمين 

 أقساط التأمين املكتتبة املتعلقة بفترة التغطية سارية املفعول. 

 31م و2019ديسمبر  31م و2018ر ديسمب 31% من أقساط التأمين غير املكتسبة كما في 44.2% و60.1% و69.2% و36.3يمثل القطاع الصحي 

% من أقساط التأمين غير املكتسبة كما 41.7% و28.5% و20.9% و55.1م، على التوالي. ويمثل قطاع املركبات 2021 سبتمبر 30م و2020ديسمبر 

 م، على التوالي.2021 سبتمبر 30م و2020ديسمبر  31م و2019ديسمبر  31م و2018ديسمبر  31في 

ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  257.5 إلىم 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  183.4ارتفعت أقساط تأمين غير مكتسبة من 

أقساط التأمين املكتتبة في هذا  إجماليأقساط التأمين غير املكتسبة املنسوبة للقطاع الصحي تماشيا مع نمو  ارتفاعم، مدفوعة بشكل رئيس ي ب2019

م باملقارنة مع 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  47.1بقيمة  باملقابل، تراجعت أقساط التأمين غير املكتسبة في قطاع املركباتالقطاع. 

تراجع الوثائق الصادرة في  إلىما أدى م م2019سعار وثائق تأمين األفراد بشكل تدريجي خالل عام أوذلك لبدء الشركة برفع  م2018ديسمبر  31

 النصف الثاني من السنة.

عملية الدمج مع شركة األهلية  عنساس ي أم ناتجة بشكل 2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  375.6 إلىارتفعت أقساط تأمين غير مكتسبة 

 م.2020ديسمبر  6ودي كما في مليون ريال سع 107.9ضافة أقساط تأمين غير مكتسبة بمبلغ إوالتي نتج عنها 

 انخفاضم، متأثرة بشكل اساس ي ب2021سبتمبر  30مليون ريال سعودي كما في  256.2 إلى% لتصل 31.8انخفضت أقساط تأمين غير مكتسبة بنسبة 

أقساط تأمين غير  إجمالي انخفاض إلىما أدى  م2021سبتمبر  30أقساط التأمين املكتتبة في القطاع الصحي خالل التسعة أشهر املنتهية في  إجمالي

 م.2021سبتمبر  30مليون ريال سعودي كما في  113.3 إلىم 2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  225.6الصحي من قطاع الفي  مكتسبة

 حصة معيدي التأمين من أقساط تأمين غير مكتسبة

حتسب حصة معيدي التأمين من أقساط تأمين غير مكتسبة على أساس
ُ
النسبة والتناسب بنفس آلية احتساب أقساط تأمين غير مكتسبة. وتتزامن  ت

 ن.حصة معيدي التأمين من أقساط تأمين غير مكتسبة بالتناسب مع حصة معيدي التأمين من أقساط التأمين املكتتبة حسب اتفاقيات إعادة التأمي

مليون ريـال سعودي  39.6 إلىم 2018ديسمبر  31ريال سعودي كما في  مليون  62.5انخفضت حصة معيدي التأمين من األقساط غير املكتسبة من 

م )حيث بلغت 2019عدم تجديد اتفاقية إعادة التأمين التناسبي للقطاع الصحي في سنة  إلىم، ويعود ذلك بشكل رئيس ي 2019ديسمبر  31كما في 

تراجع حصة معيدي التأمين من األقساط غير املكتسبة  إلى إلضافةبام( 2018% من صافي قسط املخاطر في سنة 30على هذا القطاع  اإلسنادنسبة 

حصة معيدي التأمين  انخفاضقطاع املركبات. وقد ساهم قرار اإلدارة بعدم تجديد اتفاقية إعادة التأمين التناسبي للقطاع الصحي ب إلىاملنسوبة 

ديسمبر  31% كما في 34.1م باملقارنة مع 2019ديسمبر  31% كما في 15.4 إلىمن أقساط تأمين غير مكتسبة كنسبة من أقساط تأمين غير مكتسبة 

 .م2018

م وتراجعت حصة معيدي التأمين 2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  36.5 إلىانخفضت حصة معيدي التأمين من األقساط غير املكتسبة 

ديسمبر  31% كما في 15.4م باملقارنة مع 2020ديسمبر  31% كما في 9.7 لىإمن أقساط تأمين غير مكتسبة كنسبة من أقساط تأمين غير مكتسبة 

أن املحفظة التأمينية الخاصة باملركبات التي تم إضافتها من شركة األهلية تخضع إلعادة تأمين فائض الخسارة فقط وبالتالي لم يتم  م، حيث2019

 .االندماجر املكتسبة خالل عملية إضافة مبالغ جوهرية من ضمن حصة معيدي التأمين من األقساط غي

مليون ريـال سعودي كما  44.0 إلىم 2020ديسمبر  31مليون ريـال سعودي كما في  36.4ارتفعت حصة معيدي التأمين من األقساط غير املكتسبة من 

سبتمبر  30ترة التسعة أشهر املنتهية في قطاع املركبات في ف إلىأقساط التأمين املنسوبة  إجمالي ارتفاعم، بشكل رئيس ي بسبب 2021سبتمبر  30في 

 م. 2021إعادة تأمين تناسبي منذ بداية سنة  اتفاقية% بموجب 25م والتي خضعت ملعدل اسناد بلغ 2021
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 عمولة معيدي تأمين غير مكتسبة  6.9.2.5

سبتمبر  30م و2020ديسمبر  31وم 2019ديسمبر  31م و2018ديسمبر  31يعرض الجدول التالي رصيد عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة كما في 

 م.2021

 عمولة معيدي تأمين غير مكتسبة (:59الجدول رقم )

 (ألف ريال سعودي)

 ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 
سبتمبر  30

  م2021

 (غير مدققة)

التغيير 

 السنوي 

 -م 2018

 م2019

التغيير 

 السنوي 

 -م 2019

 م2020

 التغيير

م 2020ديسمبر 

سبتمبر  -

 م2021

م 2018

 (املدققة)
م 2019

 (املدققة)
م 2020

 (املدققة)

 %(8.8) %(12.1) %48.8 8,826 9,680 11,019 7,404 الرصيد في بداية السنة / الفترة

 %(23.0) %(7.7) %(19.6) 18,058 23,467 25,420 31,626 عموالت مستلمة خالل السنة / الفترة

 %(31.0) %(9.1) %(4.5) (16,779) (24,322) (26,758) (28,011) عموالت مكتسبة خالل السنة / الفترة

 %14.5 %(8.8) %(12.1) 10,104 8,826 9,680 11,019 الرصيد في نهاية السنة / الفترة

 م2021سبتمبر  30للفترة املنتهية في  املدققةم والقوائم املالية األولية غير 2020م و2019م و2018ديسمبر  31للسنوات املالية املنتهية في  املدققةاملصدر: القوائم املالية 

قائمة الدخل يتم استالم دخل عمولة إعادة التأمين من األعمال املسندة وفقا ملعامالت إعادة التأمين التناسبي واالختياري. ويتم تسجيل العمولة في 

الفترة غير على فترة وثائق التأمين التي ترتبط بها على أساس النسبة والتناسب. وتمثل عمولة إعادة التأمين غير املكتسبة حصة العمولة املتعلقة ب

 املنتهية من التغطية التأمينية.

م 2020ديسمبر  31م و2019ديسمبر  31م و2018ديسمبر  31يعرض الجدول التالي عمولة إعادة التأمين غير املكتسبة حسب قطاع التأمين كما في 

 م.2021سبتمبر  30و

 عمولة معيدي تأمين غير مكتسبة (:60الجدول رقم )

 نوع التأمين

 )ألف ريال سعودي(

 ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 
سبتمبر  30

  م2021

 (غير مدققة)

التغيير 

 السنوي 

 -م 2018

 م2019

التغيير 

 السنوي 

 -م 2019

 م2020

 التغيير

م 2020ديسمبر 

 م2021سبتمبر  -
م 2018

 (املدققة)
م 2019

 (املدققة)
م 2020

 (املدققة)

 - - - - - - - الصحي

 %66.8 %(26.1) %(43.9) 5,142 3,083 4,169 7,427 املركبات

 %(13.6) %4.2 %53.5 4,963 5,743 5,512 3,592 املمتلكات والحوادث

 %14.5 %(8.8) %(12.1) 10,104 8,826 9,680 11,019 عمولة معيدي تأمين غير مكتسبة

 م2021سبتمبر  30للفترة املنتهية في  املدققةم والقوائم املالية األولية غير 2020م و2019م و2018ديسمبر  31للسنوات املالية املنتهية في  املدققةاملصدر: القوائم املالية 

عمولة معيدي تأمين غير مكتسبة  إجمالي% من 50.9% و34.9% و43.1% و67.4ساهمت عمولة معيدي تأمين غير مكتسبة لقطاع املركبات بنسبة 

 م، على التوالي. 2021سبتمبر  30م و2020ديسمبر  31م و2019ديسمبر  31م و2018ديسمبر  31كما في 

ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  8.8 إلىم 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  11.0انخفضت عمولة معيدي تأمين غير مكتسبة من 

مليون ريال سعودي  3.1 إلىمليون ريال سعودي  7.4قطاع املركبات من  إلىعمولة معيدي تأمين غير مكتسبة املنسوبة  انخفاضم، مدفوعة ب2020

 مع خال
ً
 أقساط التأمين في القطاع. إجماليفي  انخفاضل الفترة نفسها تماشيا

في في أقساط اعادة التأمين املسندة  ارتفاعم، بسبب 2021سبتمبر  30مليون ريال سعودي كما في  10.1 إلىارتفعت عمولة معيدي تأمين غير مكتسبة  

 .م2021سبتمبر  30في القطاع املركبات خالل فترة التسعة أشهر املنتهية في 
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 مطالبات قائمة وحصة معيدي التأمين من املطالبات القائمة  6.9.2.6

ديسمبر  31م و2019ديسمبر  31م و2018ديسمبر  31كما في  يعرض الجدول التالي مطالبات قائمة وحصة معيدي التأمين من املطالبات القائمة

 م.2021سبتمبر  30م و2020

 مطالبات قائمة، بالصافي (:61الجدول رقم )

 نوع التأمين

 )ألف ريال سعودي(

 ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 
سبتمبر  30

  م2021

 (غير مدققة)

التغيير 

 السنوي 

 -م 2018

 م2019

التغيير 

 السنوي 

 -م 2019

 م2020

 التغيير

م 2020ديسمبر 

سبتمبر  -

 م2021

م 2018

 (املدققة)
م 2019

 (املدققة)
م 2020

 (املدققة)

 %66.0 %(45.8) %206.4 24,046 14,489 26,709 8,718 الصحي

 %(39.2) %4.2 %68.8 20,559 33,803 32,454 19,222 املركبات

 %16.0 %254.6 %(74.9) 65,457 56,450 15,921 63,414 املمتلكات والحوادث

 %5.1 %39.5 %(17.8) 110,061 104,743 75,085 91,354 املطالبات القائمة

 %(95.7) %(62.7) %(40.5) )24( )558( )1,496( (2,514( الصحي

 %(23.4) %12.4 %72.5 )11,371( )14,849( )13,209( (7,657( املركبات

 %15.3 %175.2 %(78.0) )38,158( )33,082( )12,019( (54,523) املمتلكات والحوادث

املطالبات حصة معيدي التأمين من 

 القائمة
(64,694) )26,723( )48,489( )49,553( (58.7)% 81.4% 2.2% 

 %7.6 %16.3 %81.4 60,508 56,253 48,360 26,661 صافي املطالبات القائمة

 حصة معيدي التأمين من املطالبات القائمة كنسبة مئوية من املطالبات القائمة  

       %0.1 %3.9 %5.6 %28.8 الصحي

       %55.3 %43.9 %40.7 %39.8 املركبات

       %58.3 %58.6 %75.5 %86.0 املمتلكات والحوادث

       %45.0 %46.3 %35.6 %70.8 املجموع

 م2021سبتمبر  30للفترة املنتهية في  املدققةم والقوائم املالية األولية غير 2020م و2019م و2018ديسمبر  31للسنوات املالية املنتهية في  املدققةاملصدر: القوائم املالية 

 املطالبات القائمة إجمالي

يتم تجنيب مخصصات لقاء  .التكلفة املقدرة للمطالبات املتكبدة غير املسددة بتاريخ قائمة املركز املالي إجمالي املطالبات القائمة إجمالييشمل 

 لتقديرا
ً
غ عنها وغير املدفوعة بتاريخ قائمة املركز املالي على أساس تقدير كل حاله على حده. كما يجنب مخصص، وفقا

ّ
بل
ُ
ت اإلدارة وخبرة املطالبات امل

غ عنها بتاريخ قائمة املركز املا
ّ
لي. ويمكن أن تزيد االلتزامات النهائية أو تقل عن الشركة السابقة، لقاء تكلفة سداد املطالبات املتكبدة غير املبل

 املخصص الذي تم تجنيبه.

 31مليون ريال كما في  91.4م باملقارنة مع 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  75.1% لتصل إلى 17.8انخفضت املطالبات القائمة بنسبة 

ر ديسمب 31مليون ريال سعودي كما في  54.5م مدفوعة بشكل رئيس ي من انخفاض املطالبات القائمة في قطاع املمتلكات والحوادث من 2018ديسمبر 

مليون ريال خالل  24.0سداد مطالبة كبيرة بقيمة  إلىم وذلك يعود بشكل اساس ي 2019ديسمبر  31سعودي كما في مليون ريال  12.0م إلى 2018

 ارتفاع في 2019سنة 
ً
ين املطالبات القائمة للقطاعين الصحي واملركبات نتيجة االرتفاع في إجمالي أقساط التأمم. وقد قابل هذا االنخفاض جزئيا

 م.2018م مقارنة مع سنة 2019ة وصافي معدل الخسارة في سنة باملكتت

مالي مطالبات قائمة بقيمة جم، بشكل أساس ي بسبب إضافة إ2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  104.7ارتفعت املطالبات القائمة إلى 

 مليون ريال سعودي من شركة األهلية خالل عملية االندماج. 36.8

م نتيجة ارتفاع صافي معدالت الخسارة في 2021سبتمبر  30مليون ريال سعودي كما في  110.1% لتصل إلى 5.1املطالبات القائمة بنسبة ارتفعت 

م إلى 2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  14.5جميع القطاعات وبشكل أساس ي في القطاع الصحي حيث ارتفعت املطالبات القائمة من 

 .م2021سبتمبر  30ال سعودي كما في مليون ري 24.0
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 حصة معيدي التأمين من املطالبات القائمة

 لشروط أمن معيدي الت لالسترداديتم إثبات املبالغ القابلة 
ً
 إعادة التأمين. اتفاقياتمين بصورة مماثلة للمبالغ املتعلقة بعقود التأمين طبقا

مليون ريـال سعودي كما  26.7م إلى 2018ديسمبر  31مليون ريـال سعودي كما في  64.7انخفضت حصة معيدي التأمين من املطالبات القائمة من 

مليون ريال سعودي  22.2م، بسبب سداد املطالبة الكبيرة في قطاع املمتلكات والحوادث والتي بلغت حصة معيدي التأمين منها 2019ديسمبر  31في 

 م جراء عدم تجديد اتفاقية اعادة التامين التناسبي.2019ابتداًء من سنة في القطاع الصحي  االحتفاظلى زيادة نسبة إباإلضافة 

مليون ريال سعودي كما في  49.6م إلى 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  26.7ارتفعت حصة معيدي التأمين من املطالبات القائمة من 

 م تماشيا مع االرتفاع في املطالبات القائمة. 2021سبتمبر  30

 لبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها وحصة معيدي التأمين من املطالبات املتكبدة التي لم يتم اإلبالغ عنهامطا 6.9.2.7

 مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها، صافي (:62الجدول رقم )

 نوع التأمين

 )ألف ريال سعودي(

 ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 
سبتمبر  30

  م2021

 (غير مدققة)

التغيير 

 السنوي 

 -م 2018

 م2019

التغيير 

 السنوي 

 -م 2019

 م2020

 التغيير

م 2020ديسمبر 

سبتمبر  -

 م2021

 م 2018

 (املدققة)
م 2019

 (املدققة)
م 2020

 (املدققة)

 %29.6 %101.0 %207.5 149,815 115,592 57,515 18,702 الصحي

 %9.4 %50.9 %0.5 43,609 39,870 26,416 26,278 املركبات

 %31.6 %15.5 %(41.9) 20,318 15,436 13,370 22,994 املمتلكات والحوادث

 %25.1 %75.6 %43.1 213,742 170,898 97,301 67,973 مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها

 %35.8 %171.7 %(57.5) )8,829( )6,501( )2,393( )5,629( الصحي

 %3.8 %(53.4) %1.5 )5,225( )5,035( )10,810( )10,655( املركبات

 %(6.7) %(15.4) %(40.3) )7,957( )8,528( )10,085( )16,886( املمتلكات والحوادث

حصة معيدي التأمين من املطالبات 

 املتكبدة التي لم يتم اإلبالغ عنها
(33,170) )23,288( )20,063( )22,011( (29.8)% (13.8)% 9.7% 

مطالبات متكبدة لم يتم  صافي

 اإلبالغ عنها
34,802 74,013 150,835 191,731 112.7% 103.8% 27.1% 

 حصة معيدي التأمين من املطالبات املتكبدة التي لم يتم اإلبالغ عنها كنسبة مئوية من املطالبات املتكبدة التي لم يتم اإلبالغ عنها

       %5.9 %5.6 %4.2 %30.1 الصحي

       %12.0 %12.6 %40.9 %40.5 املركبات

       %39.2 %55.2 %75.4 %73.4 املمتلكات والحوادث

       %10.3 %11.7 %23.9 %48.8 املجموع

 م2021سبتمبر  30للفترة املنتهية في  املدققةم والقوائم املالية األولية غير 2020م و2019م و2018ديسمبر  31للسنوات املالية املنتهية في  املدققةاملصدر: القوائم املالية 

كبدة ولكن لم يتم يتم إجراء التقديرات في نهاية فترة إعداد التقارير لكل من التكلفة النهائية للمطالبات والتكاليف النهائية املتوقعة للمطالبات املت

دام عة باستخوفدلمر اغیت الباطلمر ایدتقم یتت إعادة التأمين. اإلبالغ عنها باإلضافة إلى حصة معيدي التأمين من هذه املطالبات بناًء على اتفاقيا

للشركة. في نهاية كل فترة تقرير، يتم إعادة تقييم تقديرات املطالبات للفترة السابقة للتأكد من كفاءتها لمبلغة ایة ردلفت للحاالت التقییمات اخالدم

 ويتم إجراء التغييرات على املخصص.

 للمطالبات التي يتوقع اإلبالغ عنها بعد تاريخ قائمة املركز املالي بشأن الحادث املؤمن عليه يعتبر مخصص املطالبات املت
ً
كبدة وغير املبلغ عنها تقديرا

دة غير طالبات املتكبالذي وقع قبل تاريخ قائمة املركز املالي. إن الطرق الفنية املتبعة من قبل اإلدارة في تقدير تكلفة املطالبات املبلغ عنها وكذلك امل

 املبلغ عنها تتمثل في اتباع نفس طرق سداد املطالبات السابقة عند التنبؤ بطرق سداد املطالبات املستقبلية.

يستخدم االكتواريين مجموعة من الطرق مثل طريقة سلم السلسلة وطريقة بورنهوتير فيرغوسون وطريقة معدل الخسارة املتوقعة لتحديد هذه 

ير االكتواري نهج القطاعات بما في ذلك تحليل التكلفة لكل عضو في السنة بالنسبة للقطاع الصحي. تستند هذه املخصصات. كما استخدم الخب

 األساليب إلى عدد من االفتراضات الصريحة أو الضمنية املتعلقة بقيمة التسوية املتوقعة وأنماط تسوية املطالبات.
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مليون ريال  97.3م إلى 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  68.0% من 43.1ها بنسبة ارتفعت املطالبات املتكبدة التي لم يتم االبالغ عن

 18.7م مدفوعة بشكل رئيس ي بارتفاع املطالبات املتكبدة التي لم يتم االبالغ عنها املنسوبة إلى القطاع الصحي من 2019ديسمبر  31سعودي كما في 

م بسبب نمو األعمال في هذا القطاع وبناًء على 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  57.5إلى م 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في 

 توصية الخبير االكتواري.

مليون ريال سعودي، ويعود ذلك  170.9% لتصل إلى 75.6م، ارتفعت املطالبات املتكبدة التي لم يتم اإلبالغ عنها بنسبة 2020ديسمبر  31كما في 

إلى الى زيادة في املطالبات املتكبدة التي لم يتم اإلبالغ عنها املنسوبة إلى القطاع الصحي بناًء على توصية الخبير االكتواري باإلضافة بشكل رئيس ي 

اس ي مليون ريال سعودي من شركة األهلية خالل عملية االندماج متركزة بشكل أس 40.8االستحواذ على مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها بقيمة 

 في قطاعي املركبات والحوادث العامة. 

م بشكل أساس ي بسبب 2021سبتمبر  30مليون ريال سعودي كما في  213.7% لتصل إلى 25.1ارتفعت املطالبات املتكبدة غير املبلغ عنها بنسبة 

م إلى 2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  115.6االرتفاع في املطالبات املتكبدة التي لم يتم اإلبالغ عنها املنسوبة إلى القطاع الصحي من 

 م بناًء على توصية الخبير االكتواري.2021سبتمبر  30مليون ريال سعودي كما في  149.8

 احتياطي قسط تأمين إضافي 6.9.2.8

ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  5.5 إلىم 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  13.6انخفض احتياطي عجز أقساط تأمين من 

قطاع املركبات( بناًء على  إلىمليون ريال سعودي من احتياطي أقساط تأمين اضافية )منسوب بشكل رئيس ي  8.1م، نتيجة تحرير الشركة ملبلغ 2019

 توصية الخبير االكتواري. 

 بشكل أساس ي بإضافات 2020ديسمبر  31 مليون ريال سعودي كما في 11.3ارتفع احتياطي عجز أقساط تأمين إلى 
ً
مليون ريال  14.2 قيمتهام، متأثرا

 مليون ريال سعودي مرتبط بالقطاع الصحي بناًء على توصية الخبير االكتواري. 7.7سعودي جراء عملية االندماج مع شركة األهلية مقابل تحرير مبلغ 

 إلىم، حيث قامت الشركة بزيادة االحتياطي املنسوب 2021سبتمبر  30مليون ريال سعودي كما في  18.6 إلىارتفع احتياطي عجز أقساط تأمين 

 تحرير احتياطي عجز األقساط في قطاع املركبات بقيمة  17.7القطاع الصحي بقيمة 
ً
مليون ريال سعودي بناًء  10.5مليون ريال سعودي، قابله جزئيا

 على توصية الخبير االكتواري.

 أخرى احتياطيات فنية  6.9.2.9

اضافة  إلىم ويعود ذلك 2020ديسمبر  31مليون ريال كما في  11.2 إلىم 2019ديسمبر  31مليون ريال كما في  5.0من  أخرى ارتفعت احتياطيات فنية 

مليون ريال  3.4تسجيل احتياطي اضافي في القطاع الصحي بقيمة  إلى باإلضافةمع شركة األهلية  االندماجمليون ريال سعودي نتيجة عملية  2.2

 سعودي بناًء على توصية الخبير االكتواري.

م مدفوعة بزيادة في 2021سبتمبر  30مليون ريال كما في  14.2 إلىم 2020ديسمبر  31مليون ريال كما في  11.2من  أخرى ارتفعت احتياطيات فنية 

 الصحي بناًء على توصية الخبير االكتواري. في القطاع أخرى احتياطيات فنية 

 التزامات عقود االيجار 6.9.2.10

م 2019ديسمبر 31مليون ريال سعودي كما في  7.5مليون ريال سعودي و 7.5مليون ريال سعودي و 7.8ارتبطت التزامات اإليجار التي بلغت قيمتها 

 م2020وم 2019م، على التوالي بإيجارات مكاتب الشركة. تم تسجيل هذه االلتزامات كبنود مستقلة في سنة 2021سبتمبر  30م و2020ديسمبر  31و

 ( لتسجيل عقود اإليجار.16م بعد اتباع معيار التقارير املالية الدولي رقم )2021سبتمبر  31كما في و 
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 التزامات منافع املوظفين 6.9.2.11

  السعودية.تدير الشركة خطة مكافأة نهاية الخدمة ملوظفيها بما يتماش ى مع متطلبات قانون العمل في اململكة العربية 
ً
يتم إعداد املستحقات وفقا

قييم االكتواري بموجب طريقة ائتمان الوحدة املتوقعة بينما يتم الوفاء بالتزامات مدفوعات املزايا واملنافع عند استحقاقها. ان خطط للت

 استحقاقات نهاية الخدمة للموظفين هي خطط غير ممولة ويتم الوفاء بالتزامات مدفوعات املزايا واملنافع عند استحقاقها.

م، 2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  20.7 إلىم 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  15.6املوظفين من  ارتفعت التزامات منافع

 .االندماجبسبب اضافة االلتزامات املتعلقة بموظفين شركة األهلية خالل عملية 

عدد  انخفاض إلىمليون ريال سعودي ويعود السبب  18.9 إلىصل تم ل2021سبتمبر  30% كما في 10.0انخفضت التزامات منافع املوظفين بنسبة 

 م.2021سبتمبر  30املوظفين خالل فترة التسعة أشهر املنتهية في 

 الزكاة وضريبة الدخل  6.9.2.12

الشركة  استلمتم، 2020م. في يوليو 2020حصلت الشركة على شهادات الزكاة وضريبة الدخل من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للسنوات حتى 

عدم موافقة  إلىمليون ريال سعودي. تعود الفروق الزكوية حسب الربوط األولية بشكل رئيس ي  7.1م بمبلغ 2014ربط الزكاة وضريبة الدخل لسنة 

ارصدة معيدي تأمين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على بعض األرصدة املتعلقة باملطالبات القائمة، املطالبات املتكبدة التي لم يتم اإلبالغ عنها، 

أطراف ذات عالقة من وعاء الزكاة. تقدمت الشركة باستئناف ضد الربط األولي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك  إلىدائنة، واملبالغ املستحقة 

 واستلمت 
ً
 محدث ربطا

ً
ا  3.3بمبلغ  ا

ً
ازاعات الضريبية وتعتقد أن لجنة الفصل في املخالفات واملن إلىمليون ريال سعودي. كما قدمت الشركة استئناف

 نتيجة هذا االستئناف ستكون لصالح الشركة. 

مليون ريال سعودي. تعود الفروق  10.25م بمبلغ 2018م حتى 2015م، استلمت الشركة أيًضا ربط الزكاة وضريبة الدخل للسنوات 2020خالل سنة 

ة والضريبة والجمارك على بعض األرصدة املتعلقة بالودائع ألجل واالستثمارات عدم موافقة هيئة الزكا إلىالزكوية حسب الربوط األولية بشكل رئيس ي 

مليون ريال سعودي لالعتراض ودفعت ذلك املبلغ لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك،  1.9من وعاء الزكاة. اثبتت الشركة مخصص إضافي قدره 

ا ضد الربط األولي للهيئة وتعتقد أن نت
ً
 يجة هذا االستئناف ستكون لصالح الشركة. وبالتوازي قدمت استئناف

م مع التزام زكاة إضافي 2018م حتى 2015م، استلمت الشركة تقييمات معدلة للسنوات من 2021سبتمبر  30خالل فترة التسعة شهور املنتهية في 

ا  8.36بقيمة 
ً
الضريبية ضد الربط املراجع من قبل الهيئة لجنة الفصل في املخالفات واملنازعات  إلىمليون ريال سعودي. قدمت الشركة استئناف

الية. لم وتعتقد أن نتيجة هذا االستئناف ستكون لصالح الشركة. وبناًء عليه، لم يتم تكوين مخصص إضافي ملثل هذه الربوط اإلضافية في القوائم امل

 افي الخسارة املعدلة لهذه الفترة.م، بسبب ص2021سبتمبر  30املنتهية في  أشهريتم تكوين مخصص لضريبة الدخل لفترة التسعة 

تخضع حالًيا للمراجعة من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. يمكن أن يختلف  م2020وم 2019إن ربوط الزكاة وضريبة الدخل للشركة للسنوات 

سنوات التزام الزكاة وضريبة الدخل كما تحسبه الشركة عن التزام الزكاة وضريبة الدخل كما تم ربطه من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لل

 ة والضريبة والجمارك.التي لم يتم رفع الربوط الخاصة بها من قبل هيئة الزكا

 للتأمين التعاوني الزكاة وضريبة الدخل شركة األهلية

مليون ريال سعودي. تقدمت الشركة األهلية  2.1بقيمة  م2012وم 2011م، استلمت الشركة األهلية ربط الزكاة وضريبة الدخل لسنتي 2018في سنة 

م، 2020تزال النتيجة معلقة. عالوة على ذلك، خالل سنة  الضريبية والاألمانة العامة للجان  إلىباستئناف ضد ربط هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 

مليون ريال سعودي. تقدمت الشركة األهلية  9.5م بمبلغ 2018 إلىم 2015الزكاة وضريبة الدخل للسنوات من  استلمت الشركة األهلية ربوط

م 2018 إلى م2015و م2010وم 2011قة. تعود الفروق الزكوية حسب الربوط األولية للسنوات باستئناف أمام اللجنة العليا والتزال النتيجة معل

عدم سماح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ألرصدة معينة متعلقة باالستثمارات والودائع النظامية والخسائر املتراكمة املعدلة من  إلىبشكل رئيس ي 

ة والضريبة والجمارك ستعيد النظر في الربوط األولية وستسمح ببعض الحسومات من وعاء الزكاة في الربوط وعاء الزكاة. تعتقد اإلدارة أن هيئة الزكا

مليون ريال سعودي،  7.8هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لجميع الربوط املعلقة بمبلغ  إلىالنهائية. ومع ذلك، قدمت إدارة الشركة األهلية طلب تسوية 

الحالية للزكاة كاٍف في الوقت الحالي. حصلت الشركة األهلية على شهادات الزكاة وضريبة الدخل من هيئة الزكاة  وترى أن مستوى املخصصات

من قبل هيئة الزكاة والضريبة املراجعة م قيد 2019م، كما أن ربط الزكاة وضريبة الدخل لعام 2019والضريبة والجمارك للسنوات حتى سنة 

 ة.حتى تاريخ هذه النشر  والجمارك

  



 

114 

 فائض توزيع دائن  6.9.2.13

% من صافي الفائض 10يمثل فائض توزيع دائن صافي الفائض من عمليات التأمين املستحق لحاملي وثائق التأمين، حيث إن الشركة مطالبة بتوزيع 

 90حاملي الوثائق وتخصيص النسبة املتبقية البالغة  إلىمن عمليات التأمين 
ً
لنظام التأمين والئحته التنفيذية الصادرة عن البنك  % ملساهميها وفقا

 املركزي السعودي.

م بسبب 2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  13.7 إلىم 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  11.3ارتفع فائض التوزيع الدائن من 

مليون ريال سعودي. ال يوجد تغيير في رصيد فائض توزيع دائن لعدم تحقيق أرباح في فترة التسعة  1.5مع شركة األهلية بقيمة  االندماجإضافات من 

 .م2021سبتمبر  30أشهر املنتهية في 

 أطراف ذات العالقة وأرصدة عامالت م 6.9.3

سبتمبر  30م و2020ديسمبر  31م و2019ديسمبر  31م و2018سمبر دي 31يعرض الجدول التالي املعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة كما في 

 م.2021

 املعامالت مع األطراف ذات العالقة (:63الجدول رقم )

 املعاملة )ألف ريال سعودي(

 كما في نهاية

ديسمبر  31

 م2018

 )مراجعة(

ديسمبر  31

 م2019

 )مراجعة(

ديسمبر  31

 م2020

 )مراجعة(

سبتمبر  30

 م 2020

 (غير مدققة)

سبتمبر  30

 م2021

 (غير مدققة)

 املساهمين الرئيسيين

 11,977 14,680 14,597 17,380 10,827 أقساط التأمين املكتتبة

 (10,345) (7,754) (3,214) (6,849) (5,590) املطالبات املدفوعة

 - (2,140) (2,242) (2,344) (108) مصروف اإليجار

 - (267) (655) (457) (412) خدمات

مكافأت أعضاء مجلس اإلدارة 

 ورسوم االجتماع
(213) (330) (1,446) (2,170) (572) 

 كبار موظفي االدارة
 (4,839) (3,932) (5,250) (5,093) (3,157) رواتب ومنافع موظفين

 (348) (234) (312) (330) (213) مكافأت نهاية الخدمة

 م2021سبتمبر  30للفترة املنتهية في  املدققةم والقوائم املالية األولية غير 2020م و2019م و2018ديسمبر  31للسنوات املالية املنتهية في  املدققةاملصدر: القوائم املالية 

 رصدة مع األطراف ذات العالقةاأل  (:64الجدول رقم )

 (ألف ريال سعودي)

 ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 
سبتمبر  30

  م2021

 (غير مدققة)

التغيير 

 السنوي 

 -م 2018

 م2019

التغيير 

 السنوي 

 -م 2019

 م2020

 التغيير

 -م 2020ديسمبر 

 م2021سبتمبر 
م 2018

 (املدققة)
م 2019

 (املدققة)
م 2020

 (املدققة)

 %(9.9) %(1.7) %218.8 9,039 10,038 10,211 3,203 قسط مستحق من أطراف ذات عالقة

 - - - 10 - - (879) املطالبات املدفوعة

أطراف املبالغ املستحقة من  إجمالي

 عالقة ذات
2,324 10,211 10,038 9,049 339.3% (1.7)% (9.9)% 

 م2021سبتمبر  30للفترة املنتهية في  املدققةم والقوائم املالية األولية غير 2020م و2019م و2018ديسمبر  31للسنوات املالية املنتهية في  املدققةاملصدر: القوائم املالية 

ي شركات تمثل األطراف ذات العالقة كبار املساهمين واملديرين وكبار موظفي اإلدارة في الشركة والشركات التي هم أصحابها ومالكها األساسيين وأ

. يتم اعتماد سياسات التسعير وشروط هذه املعامالت م أخرى 
ً
 جوهريا

ً
ن مسيطر عليها مباشرة أو بصورة مشتركة أو تؤثر عليها هذه األطراف تأثيرا

 قبل إدارة الشركة ومجلس اإلدارة. تشمل األطراف ذات العالقة التي تتعامل معها الشركة:
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 املساهمين الرئيسيين  6.9.3.1

 مصروف االيجار والخدمات. إلى باإلضافةتشمل املعامالت مع املساهمين الرئيسيين أقساط التأمين املكتتبة واملطالبات املدفوعة 

 كبار موظفي اإلدارة 6.9.3.2

تنفيذي وهم األشخاص الذين يتمتعون بالصالحية واملسؤولية عن تخطيط وتوجيه ومراقبة أنشطة الشركة )كبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس ال

 واملدير املالي(. وتشمل املعامالت مع كبار موظفي الشركة الرواتب واملزايا ومكافآت نهاية الخدمة.

 بالصافي  -املستحق من طرف ذي العالقة  6.9.3.3

بي.اس.س ي، سعودي من شركة اتحاد الخليج للتأمين وإدارة املشاريع القابضة شركة لایر مليون  22.3كان لدى الشركة صافي رصيد مستحق بمبلغ 

، تم السعودي م, عند حل النزاع واألخذ بالتعديالت حسب املطلوب من قبل البنك املركزي 2015مساهم في الشركة، كانت قيد النزاع حتى يونيو 

 سعودي(.لایر مليون 16.7سعودي و رصيد دائن لایر مليون  31.4سعودي )رصيد مدين لایر مليون  14.8تخفيض صافي الرصيد املستحق إلى 

املدينة من اتحاد الخليج للتأمين وإدارة املشاريع القابضة كمحصل من استبعادات أسهم الشركة اململوكة من  ةرصدم، تم جمع األ 2019 خالل سنة

سعودي، ما قلل من حصة اتحاد الخليج للتأمين وإدارة املشاريع القابضة لایر مليون  14.9للتأمين وإدارة املشاريع القابضة بمبلغ الخليج قبل اتحاد 

 م.2019مليون ريال سعودي في سنة  150.0من رأس مالها البالغ  (%16.50% إلى 23.24% )من 6.8في الشركة بنسبة 

 التعهدات وااللتزامات املحتملة 6.9.4

قد الشركة تخضع الشركة، مع الغالبية العظمى من شركات التأمين، للتقاض ي في السياق العادي ألعمالها. بناًء على استشارة قانونية مستقلة، ال تعت

خصص أن نتائج هذه القضايا سيكون لها تأثير جوهري على األداء املالي للشركة. تقوم الشركة بمراجعة القضايا املرفوعة بشكل دوري واحتساب م

 م. 2021سبتمبر  30مليون ريال سعودي كما في  5.4. بلغت قيمة املخصص ضد الشركةللقضايا التي تتوقع أن يصدر الحكم 

. كما أن : ال ش يء(2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي لتطبيق برنامج جديد ) 1.8 بقيمة، لدى الشركة التزامات رأسمالية 2021سبتمبر  30كما في 

 30كما في مليون ريال سعودي  1الشركة كانت مسؤولة بشكل عرض ي عن الضمانات املالية الصادرة ضد التقاض ي في سياق األعمال العادية بمبلغ 

% من الربط الزكوي املعترض عليه من قبل الشركة وفق ما تنص عليه الالئحة 25نسبته يمثل ما  والذي: ال ش يء( 2020ديسمبر  31) 2021سبتمبر 

 الخاصة بالهيئة العامة للزكاة والضرائب.

 حقوق املساهمين 6.9.5

 م.2021سبتمبر  30م و2020ديسمبر  31م و2019ديسمبر  31م و2018ديسمبر  31يعرض الجدول التالي حقوق املساهمين كما في  

 حقوق املساهمين (:65الجدول رقم )

 (ألف ريال سعودي)

 ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 
سبتمبر  30

  م2021

 (غير مدققة)

التغيير 

 السنوي 

 -م 2018

 م2019

التغيير 

 السنوي 

 -م 2019

 م2020

 التغيير

 -م 2020ديسمبر 

 م2021سبتمبر 
م 2018

 (املدققة)
م 2019

 (املدققة)
م 2020

 (املدققة)

 - %53.0 - 229,475 229,475 150,000 150,000 رأس املال

 %(100.0) - - - 89,488 - - عالوة اصدار

 - - - 4,886 4,886 4,886 4,886 احتياطي نظامي

 %55.7 %326.4 %(192.0) (92,707) (59,542) (13,965) 15,178 أرباح مبقاة )خسائر متراكمة(

احتياطي إعادة قياس التزامات منافع 

 املوظفين
(1,033) (3,105) (2,203) (2,203) 200.8% (29.1)% - 

 %(17.3) %52.9 %(522.3) 8,462 10,228 6,687 (1,583) احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات

 %(45.7) %88.5 %(13.7) 147,912 272,332 144,503 167,448 مجموع حقوق املساهمين

 م2021سبتمبر  30للفترة املنتهية في  املدققةم والقوائم املالية األولية غير 2020م و2019م و2018ديسمبر  31للسنوات املالية املنتهية في  املدققةاملصدر: القوائم املالية 
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 قائمة التغيرات في حقوق املساهمين (:66الجدول رقم )

 (ألف ريال سعودي)

 ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 
سبتمبر  30

  م2021

 (غير مدققة)

التغيير 

 السنوي 

 -م 2018

 م2019

التغيير 

 السنوي 

 -م 2019

 م2020

 التغيير

 -م 2020ديسمبر 

 م2021سبتمبر 
 م 2018

 (املدققة)
م 2019

 (املدققة)
م 2020

 (املدققة)

 %88.5 %(13.7) %(0.7) 272,332 144,503 167,448 168,642 الفترة /الرصيد في بداية السنة 

 /مجموع الخسارة الشاملة للسنة 

 الفترة
(1,194) (22,945) (41,134) (124,419) 1821.5% 79.3% 202.5% 

إصدار أسهم عادية مقابل عوض 

 الشراء لتجميع األعمال
- - 79,475 - - - (100.0)% 

 %(100.0) - - - 89,488 - - عالوة إصدار

 %(45.7) %88.5 %(13.7) 147,912 272,332 144,503 167,448 الرصيد في نهاية السنة / الفترة

 م2021سبتمبر  30للفترة املنتهية في  املدققةم والقوائم املالية األولية غير 2020م و2019م و2018ديسمبر  31للسنوات املالية املنتهية في  املدققةاملصدر: القوائم املالية 

 رأس املال 6.9.5.1

مليون سهم بقيمة  22.9م ويتكون من 2021سبتمبر  30مليون ريال سعودي كما في  229.5يبلغ رأس املال املصرح به واملصدر واملدفوع بالكامل 

 ريال سعودي لكل سهم.  10اسمية قدرها 

وجب عرض تبادل األسهم عن طريق إصدار م(، استحوذت الشركة على جميع األسهم املصدرة لألهلية بم2020ديسمبر  06اعتباًرا من تاريخ النفاذ )

 بقيمة  7،947،464األهلية. نتج عن ذلك إصدار  شركة سهم في 1.54766350624551سهم واحد في الشركة مقابل كل 
ً
اسمية سهما عاديا جديدا

لایر مليون  229.5 إلىعودي سلایر مليون  150.0رياالت سعودية للسهم. أصدرت الشركة أسهما جديدة من خالل زيادة رأس مالها من  10 وقدرها

 سعودي.

 عالوة اصدار  6.9.5.2

مليون ريال سعودي كما في تاريخ النفاذ. وافقت  89.5نتج عن إصدار األسهم الجديدة، كما هو مذكور في الفقرة السابقة، إثبات عالوة إصدار بقيمة 

مليون ريال  89.5استخدام كامل رصيد عالوة اإلصدار بقيمة ( على ه19/11/1442م )املوافق 29/06/2021الجمعية العامة العادية املنعقدة بتاريخ 

 م.2021مارس  31سعودي وذلك إلطفاء جزء من الخسائر املتراكمة للشركة كما في 

 أرباح مبقاة )خسائر متراكمة(  6.9.5.3

مليون ريال سعودي كما  14.0ة بقيمة خسائر متراكم إلىم 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  15.2تغير بند األرباح املبقاة من أرباح بقيمة 

م بسبب تكبد الشركة صافي خسائر 2021سبتمبر  30مليون ريال سعودي كما في  92.7  إلىم ومن ثم ارتفعت الخسائر املتراكمة 2019ديسمبر  31في 

الفقرة السابقة، وافقت الجمعية العامة  م. كما هو مذكور في2021سبتمبر  30م وفترة التسعة أشهر املنتهية في 2020م، 2019م، 2018في السنوات 

مليون ريال سعودي وذلك  89.5( على استخدام كامل رصيد عالوة اإلصدار بقيمة ه19/11/1442م )املوافق 29/06/2021العادية املنعقدة بتاريخ 

 م.2021مارس  31إلطفاء جزء من الخسائر املتراكمة للشركة كما في 

 ارات احتياطي القيمة العادلة لالستثم 6.9.5.4

بلغ احتياطي يمثل احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات األرباح/)الخسائر( التراكمية غير املحققة في القيمة العادلة لالستثمارات املتاحة للبيع. 

 م.2021سبتمبر  30مليون ريال سعودي كما في  8.5 استثماراتإعادة تقييم 
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 قائمة التدفقات النقدية 6.10

م 2020سبتمبر  30م و2020سمبر دي 31م و2019ديسمبر  31م و2018ديسمبر  31قائمة التدفقات النقدية كما في يعرض الجدول التالي 

 م.2021سبتمبر 30و
 قائمة التدفقات النقدية (:67الجدول رقم )

 )ألف ريال سعودي(
 سبتمبر 30 املنتهية في فترة التسعة أشهر ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 

م 2018

 (املدققة)
م 2019

 (املدققة)
م 2020

 (املدققة)
 م2020

 (غير مدققة)
 م2021

 (غير مدققة)

مجموع الربح )الخسارة( للسنة/للفترة ما قبل نسبة الفائض، الزكاة 

 وضربية الدخل
6,332 (30,739) (39,364) (5,681) (120,653) 

 النقدية:تعديالت على البنود غير 

 1,929 1,057 1,393 1,351 1,397 استهالك املمتلكات واملعدات

 1,941 1,378 1,908 2,155 1,869 اطفاء املوجودات غير امللموسة

 1,421 787 1,116 1,325 - االستخداماستهالك موجودات حق 

 220 192 255 216 - تكاليف التمويل على مطلوبات عقود اإليجار

 (13,334) (7,826) (11,062) (13,878) (7,243) االستثمار والعموالتإيرادات 

 5,124 10,111 8,952 4,388 (3,066) )عكس( مخصص الديون املشكوك في تحصيلها

 848 2,112 2,433 2,588 2,117 مخصص التزامات منافع املوظفين

 (112) 1 1 (35) - عقود اإليجار إنهاء مطلوباتخسارة )ربح( من 

 - - - 23 - الخسارة من بيع املمتلكات واملعدات، بالصافي

 - 53 (1,212) - - مكاسب غير محققة من استبعاد استثمارات متاحة للبيع

  1,406 (32,604) (35,579) 2,183 (122,617) 

 التغيرات في املوجودات وااللتزامات التشغيلية

 52,537 8,978 12,741 (74,153) (37,287) أقساط وأرصدة إعادة تأمين مدينة

 1,445 2,787 1,506 (7,095) (2,056) أطراف ذات عالقة –أقساط تأمين مدينة 

 (7,502) 5,375 7,482 22,920 (15,747) حصة معيدي التأمين من األقساط غير املكتسبة

 (1,064) (4,143) (5,785) 37,971 (8,939) حصة معيدي التأمين من املطالبات القائمة

 (1,948) 4,015 4,754 9,882 (1,897) حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة الم يتم اإلبالغ عنها

 9,542 (604) (2,389) (8,829) (1,172) تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة

 (1,714) (1,218) - - - فائض خسارة أقساط التأمين املؤجلة 

 (15,859) 3,391 4,507 (3,560) (1,456) أخرى مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات 

 17,594 5,231 6,342 12,666 9,061 ذمم دائنة

 (2,574) 220 (5,347) 6,920 (4,056) أخرى مستحقات ومطلوبات 

 (3,984) 9,917 7,521 (14,578) (2,394) أرصدة معيدي تأمين دائنة

 (119,336) (8,068) 10,100 74,088 51,422 أقساط تأمين غير مكتسبة

 1,278 (1,931) (1,938) (1,338) 3,615 عمولة معيدي تأمين غير مكتسبة

 5,319 (2,548) (7,135) (16,270) 2,733 مطالبات قائمة

 42,844 15,113 32,845 29,328 2,393 مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها

 7,274 (5,493) (8,446) (8,111) 9,384 احتياطات أقساط تأمين اضافية

 2,955 604 4,015 719 306 أخرى احتياطات فنية 

 (2,910) (1,540) (3,053) (3,228) (1,175) التزامات منافع املوظفين

 (1,886) (4,645) (4,645) (1,686) (2,260) الزكاة وضريبة الدخل املدفوعة 

 - - - (8) (1) فائض توزيع مدفوع

 (140,607) 27,624 17,498 23,033 1,880 )املستخدم في( األنشطة التشغيليةصافي النقد الناتج من/ 

 - (192,870) (217,490) (422,342) (524,906) إيداعات في ودائع قصيرة األجل 

 126,571 250,003 245,469 499,729 427,092 متحصالت من ودائع قصيرة األجل

 (29,288) (25,437) - - (301) إيداعات في ودائع طويلة األجل

 (40,033) - - 15,352 - متحصالت من ودائع طويلة األجل

 - - 147,359 - - نقد وما يماثله املقتنى من خالل دمج األعمال

 (9,931) (5,000) (90,728) (108,600) (100,446) شراء استثمارات متاحة للبيع
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 - - (5,000) (5,000) (12,933) شراء استثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق

 - 7,313 12,638 - 97,223 متحصالت من بيع استثمارات متاحة للبيع

 5,764 9,417 11,292 20,605 3,140 متحصالت من بيع استثمارات محتفط بها حتى االستحقاق

 13,684 4,914 6,427 12,029 7,221 إيرادات استثمار وعموالت مستلمة 

 (402) (1,877) (2,277) (1,744) (3,654) شراء ممتلكات ومعدات

 468 - - 5 - متحصالت من استبعاد ممتلكات ومعدات

 (3,154) (3,285) (3,870) (2,391) (995) املوجودات غير امللموسة  إلىإضافة 

 18,450 - (6,371) - 10,500 بالصافي   -الوديعة النظامية إلىمتحصالت )إضافة( 

 82,129 43,178 97,449 7,644 (98,060) )املستخدم في( / من األنشطة االستثماريةصافي النقد الناتج 

 (78) (2,051) (2,245) (696) - العناصر الرئيسية ملدفوعات عقود اإليجار

 (6) (185) (56) (5) - تكاليف التمويل مدفوعة

 - - - 14,762 - مستحق من أطراف ذات عالقة، بالصافي

 (84) (2,236) (2,301) 14,061 - من / )املستخدم في( األنشطة التمويلية صافي النقد الناتج

 (58,562) 68,566 112,645 44,738 (96,180) صافي التغير في النقد وما يماثله

 179,508 66,863 66,863 22,125 118,305 الفترة / النقد وما يماثله، بداية السنة

 120,946 135,429 179,508 66,863 22,125 نهاية السنة / الفترة يماثله،النقد وما 

 م2021سبتمبر  30للفترة املنتهية في  املدققةم والقوائم املالية األولية غير 2020م و2019م و2018ديسمبر  31للسنوات املالية املنتهية في  املدققةاملصدر: القوائم املالية 

مليون ريال سعودي كما في  22.1م مقارنة مع 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  66.9 إلى% ليصل 202.2ارتفع النقد وما يماثله بنسبة 

التشغيلية  ةطشناأل عنصافي التدفقات النقدية االيجابية الناتجة  إلى باإلضافةم بسبب استحقاق مبلغ من أطراف ذات عالقة 2018ديسمبر  31

 واالستثمارية.

مليون ريال سعودي بشكل أساس ي نتيجة نقد وما يماثله املقتنى  179.5 إلى% ليصل 168.5م، ارتفع النقد وما يماثله بنسبة 2020ديسمبر  31كما في 

 االستثمارية. األنشطةمن خالل دمج األعمال مع شركة األهلية والذي تم احتسابه من ضمن صافي التدفقات النقدية الناتجة من 

 بصورة رئيسية بالخسائر التي تكبدتها 2021سبتمبر  30مليون ريال سعودي كما في  120.9 إلى% ليصل 32.5تراجع النقد وما يماثله بنسبة 
ً
م مدفوعا

 صافي التدفقات النقدية املستخدمة في األنشطة التشغيلية. ارتفاع إلىوالتي أدت  الفترة،الشركة خالل 

 التشغيليةاألنشطة  6.10.1

م ويعود 2019مليون ريال سعودي في سنة  23.0 إلىم 2018مليون ريال سعودي في سنة  1.9شطة التشغيلية من نارتفع صافي النقد الناتج من األ

افي املطالبات التدفقات النقدية الواردة جراء الحركة في صافي أقساط تأمين غير املكتسبة وفي صافي املطالبات املتكبدة وص إلىذلك بشكل أساس ي 

 تدفقات نقدية خارجة بشكل أساس ي نتيجة الحركة في أقساط وأرصدة إعادة تأمين مدينة.  التي لم يتم اإلبالغ عنها والذمم الدائنة
ً
 وقابلها جزئيا

اتج من االنشطة التشغيلية م مقارنة مع صافي النقد الن2020مليون ريال سعودي في سنة  17.5 إلىانخفض صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 

 م. 2019مليون ريال سعودي في سنة  23.0بقيمة 

م مقارنة مع صافي 2021سبتمبر  30مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر املنتهية في  140.6التشغيلية األنشطة بلغ صافي النقد املستخدم في 

بصورة رئيسية ذلك م، ويعزى 2020سبتمبر  30عودي في فترة التسعة أشهر املنتهية في مليون ريال س 27.6النقد الناتج من األنشطة التشغيلية بقيمة 

 صافي الخسارة املتكبدة خالل الفترة. إلى

 األنشطة االستثمارية 6.10.2

االستثمارية بقيمة م مقابل صافي النقد املستخدم في األنشطة 2019مليون ريال سعودي في سنة  7.6بلغ صافي النقد الناتج من األنشطة االستثمارية 

 م.2019م مقارنة بسنة 2018م، حيث أن الشركة زادت استثماراتها في ودائع قصيرة األجل في سنة 2018مليون ريال سعودي في سنة  98.1

اثله املقتنى من النقد وما يم إلىمليون ريال سعودي ويعود ذلك بشكل أساس ي  97.4م، بلغ صافي النقد الناتج من األنشطة االستثمارية 2020في سنة 

 مليون ريال سعودي.  147.4خالل دمج األعمال مع شركة األهلية بقيمة 

مليون ريال سعودي حيث تم استخدام  82.1م، بلغ صافي النقد الناتج من األنشطة االستثمارية 2021سبتمبر  30في فترة التسعة أشهر املنتهية في 

 غيلية.املتحصالت من الودائع ألجل لتمويل األنشطة التش
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 األنشطة التمويلية 6.10.3

مليون ريال  14.8م بقيمة 2019ال يوحد أي تحركات جوهرية في األنشطة التمويلية ما عدا تحصيل مبلغ مستحق من أطراف ذات عالقة خالل سنة 

 سعودي.

 قائمة املالءة املالية 6.11

 م.2021سبتمبر  30م و2020ديسمبر  31م و2019 ديسمبر 31م و2018ديسمبر  31يعرض الجدول التالي قائمة املالءة املالية كما في 
 قائمة املالءة املالية (:68الجدول رقم )

 (ألف ريال سعودي)

 ديسمبر 31السنة املالية املنتهية في 
 م2021سبتمبر  30

 (غير مدققة)
م2018  

(املدققة)  
 م2019

 (املدققة)
 م2020

 (املدققة)

 املقبولةاملوجودات 

 497,401 606,486 478,209 406,558 عمليات حملة الوثائق

 307,646 359,320 151,883 177,567 عمليات املساهمين

مسموح اضافتها في تغطية الحد  أخرى يضاف: موجودات 

 األدنى للهامش
- - 165,523 235,986 

 1,041,033 1,131,330 630,092 584,125 املوجودات املقبولة إجمالي

 املطلوبات

 774,920 829,006 543,038 450,038 عمليات حملة الوثائق

 264,151 193,825 6,723 9,123 عمليات املساهمين

 1,039,071 1,022,831 549,761 459,161 املطلوبات إجمالي

 صافي املوجودات املقبولة

 (277,519) (222,520) (64,829) (43,480) عمليات حملة الوثائق

 43,495 165,495 145,160 168,444 املساهمين عمليات

 235,986 165,523 - - تعديالت: اضافات واستبعادات مسموحة

 1,962 108,499 80,331 124,964 صافي املوجودات املقبولة )أ( إجمالي

 الحد األدنى للهامش املطلوب

 87,570 80,429 77,934 40,805 هامش املالءة املطلوب إجمالي

 100,000 100,000 100,000 100,000 متطلبات رأس املال )ب(أدنى 

 100,000 100,000 100,000 100,000 ) العمليتينبين  مطلوب( األعلىأدنى هامش  إجمالي

الزيادة / )العجز( في صافي املوجودات املقبولة مقارنة 

 )ب(-بهامش الحد األدنى املطلوب )أ(
24,964 (19,669) 8,499 (98,038) 

 %2.0 %108.5 %80.3 %125.0 غطاء هامش املالءة

 املصدر: نماذج مؤسسة النقد العربي السعودي وإدارة شركة التامين العربية التعاونية

  

الالئحة ي يعتمد مجموع املوجودات املقبولة في كامل الجدول على عوامل إمكانية القبول )أي نسب إمكانية القبول لكل نوع من املوجودات( املحددة ف

من  %100التنفيذية للبنك املركزي السعودي. وإذا كانت نسبة موجودات معينة من مجموع املوجودات تقل عن نسبة إمكانية القبول، فإن نسبة 

 املوجودات تعتبر مقبولة. 

اع مجموع املطلوبات لكي يتحقق البنك تقارن املوجودات املقبولة في ضوء هامش املالءة املالية الذي ينص عليه البنك املركزي السعودي بعد اقتط

 املركزي السعودي ما إذا كانت شركة التأمين تتمتع باملالءة املالية الكافية. 
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من الالئحة التنفيذية التي تنص على هامش  4و  3( جدول 66تحافظ الشركة على رأسمالها وفقا للتوجيهات التي وضعها البنك املركزي في املادة )

ينبغي املحافظة عليه. ووفقا للمادة املذكورة، ينبغي على الشركة املحافظة على هامش مالءة يعادل املستوى األعلى من الطرق الثالث املالءة الذي 

 التالية:

  مليون ريال سعودي. 100.0الحد األدنى من متطلبات رأس املال وهو 

 .هامش مالءة أقساط التأمين 

 .هامش مالءة مطالبات التأمين 

م 2021مارس  31لم تستوف الشركة متطلبات هامش املالءة كما هو مطلوب بموجب الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني منذ 

 م.2021سبتمبر  30وم 2021يونيو  30والتي تدهورت بشكل أكبر خالل فترات التقارير املنتهية في 

م يفيد بتدهور هامش املالءة املالية للشركة ويطلب من الشركة تقديم 2021يونيو  25ودي بتاريخ تلقت الشركة خطاًبا من البنك املركزي السع

 على خطاب البنك املركزي السعودي، قدمت الشركة إجراءات التصحيح املخطط لها وذكرت أنه  68إجراءات التصحيح وفًقا للمادة 
ً
من اللوائح. ردا

م. وتشمل إجراءات التصحيح املخطط لها التي اقترحتها الشركة، 2021للوائح بحلول الربع الرابع من سنة من املتوقع أن يتماش ى هامش املالءة مع ا

، تحسين ملف قبول األصول، وتحسين خطط ضمان الدفع املتميز، وتحسين سياسات وعمليات االكتتاب، وتوسيع منصات أخرى من بين أمور 

 بسبب التآزر الناتج عن الدمج وتحسين عمليات إدارة املطالبات. إلداريةااملبيعات الرقمية، وخفض املصروفات العمومية و 

بمتطلبات هامش املالءة املالية خالل الفترة الزمنية املحددة  لاللتزامالشركة  إلىم، أصدر البنك املركزي السعودي خطاًبا آخر 2021سبتمبر  13في 

 68)د( من املادة  2اتخاذ إجراء تنظيمي بما يتماش ى مع البند  إلىأن عدم االلتزام بذلك سيؤدي  إلىمن اللوائح وأشارت  68على النحو املحدد في املادة 

 على هذا الخطاب، صرحت الشركة أنه 
ً
إجراءات التصحيح املخطط لها، فقد أعدت خطة عمل تتضمن زيادة مقترحة  إلى باإلضافةمن اللوائح. ردا

مليون ريال سعودي. من املقرر انجاز هذه الزيادة املقترحة في رأس املال خالل الربع  229.5وية بمبلغ في رأس مال الشركة عن طريق إصدار حقوق أول

 م. 2022الثاني من سنة 

وق األولوية يعتمد نجاح توقع الشركة في الوفاء بمتطلبات هامش املالءة على النتيجة اإليجابية لتدابير التصحيح املخطط لها واالكتتاب في إصدار حق

قترحة، بما في ذلك الحصول على املوافقات املطلوبة من السلطات التنظيمية ذات الصلة ومساهمي الشركة. وفًقا لذلك، تشير هذه األحداث امل

 حول قدرة الشركة على االستمرار في اعمالها كمنشأة مستمرة. إلىوالظروف 
ً
ا جوهريا

ً
 وجود حالة عدم تأكد جوهري قد تؤدي شك

خطط العمل  إلىًما الفتراض االستمرارية وأعدت هذه املعلومات املالية األولية املوجزة على أساس مبدأ االستمرارية. استناًدا أجرت اإلدارة تقيي

عشر شهًرا املعتمدة للشركة، تعتقد اإلدارة أن الشركة ستكون قادرة على االستمرار في عملياتها والوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها خالل االثني 

عدد من االفتراضات بما في ذلك، على سبيل املثال ال الحصر، النتيجة اإليجابية لتدابير التصحيح  إلىادمة. ومع ذلك، فإن تقييم اإلدارة يستند الق

و املخطط لها، واستمرارية تراخيص االكتتاب والحصول على جميع املوافقات املطلوبة من السلطات التنظيمية ذات الصلة واملساهمين، كما ه

شك جوهري حول قدرة الشركة  إلىوجود حالة عدم تأكد جوهري قد تؤدي  إلىمذكور في الفقرات أعاله. وبناء عليه، تشير هذه االحداث والظروف 

 .على االستمرار في اعمالها على أساس مبدأ االستمرارية
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 املستقبلية واملشاريع الطرح متحصالت استخدام 7

 الطرح متحصالت صافي 7.1
مائتان وتسعة وعشرين مليون وأربعمائة وأربعة وسبعين ألف وستمائة وأربعين متحصالت طرح أسهم حقوق األولوية بقيمة  إجمالييقدر 

سعودي، لتغطية تكاليف الطرح والتي تشمل أتعاب املستشار املالي ( ريال 6,000,000ستة ماليين )سعودي، سيدفع منها حوالي ( ريال 229,474,640)

تعهد التغطية واملستشار القانوني واملحاسب القانوني ومصاريف التسويق والطباعة والتوزيع وغيرها من املصاريف املتعلقة ومدير اإلكتتاب وم

 .باالكتتاب

سعودي، ( ريال 223,474,640مائتان وثالثة وعشرين مليون وأربعمائة وأربعة وسبعين ألف وستمائة وأربعين )سيبلغ صافي متحصالت الطرح حوالي 

سيستخدم بشكل رئيس ي في تعزيز هامش املالءة ودعم عمليات التوسع في نشاط الشركة. ولن يحصل املساهمون على أي من املتحصالت  والذي

 .الناشئة عن الطرح

الفعلي  االستخدام%( أو أكثر بين 5كما ستقوم الشركة باإلفصاح للجمهور على موقع السوق املالية السعودية )تداول( عند وجود اختالف بنسبة )

 للفقرة )ب( من املادة )
ً
فِصح عنه في نشرة اإلصدار هذه فور علمها بذلك. وذلك وفقا

ُ
( من قواعد طرح األوراق املالية 55ملتحصالت الطرح مقابل ما أ

صدر اإلفصاح للجمهور عند وجود اختالف بنسبة 
ُ
الفعلي  ستخداماال % أو أكثر بين 5وااللتزامات املستمرة والتي تنص على أنه "يجب على امل

فِصح عنه في نشرة اإلصدار ذات العالقة فور علمه بذلك
ُ
 ."ملتحصالت إصدار أسهم حقوق األولوية مقابل ما أ

 الطرح متحصالت استخدام 7.2
 لنظام مراقبة شركات التأمين والالئحة التنفيذية والتعديالت الالحقة

ً
التي تصدر من  تزاول جميع شركات التأمين العاملة في اململكة نشاطها وفقا

 .البنك املركزي من وقت آلخر

ضها وسيتم استخدام صافي متحصالت الطرح بشكل رئيس ي في دعم عمليات التوسع في نشاط الشركة مع االلتزام بمتطلبات املالءة املالية التي يفر 

 في تمويل الزيادة البنك املركزي، حيث سيتم ذلك من خالل استخدام متحصالت االكتتاب في االستثمارات والودائع ا
ً
ملالية، وسيتم استخدامها ايضا

ت في الوديعة النظامية املفروضة على الشركة من البنك املركزي وذلك بسبب زيادة رأس مال الشركة. ولن يحصل املساهمون على أي من املتحصال 

 الناشئة عن الطرح.

 املتوقع ملتحصالت الطرح: االستخدامويوضح الجدول التالي 
 املتوقع ملتحصالت الطرح االستخدام(: 69رقم )الجدول 

 االستخدام
 الربع الثاني

 م2022

 اإلجمالي

 (سعودي)ريال 

 34,421,196 34,421,196 زيادة الوديعة النظامية

 189,053,444 189,053,444 االستثمار

 6,000,000 6,000,000 تكاليف الطرح

 229,474,640 229,474,640 اإلجمالي

 املصدر: الشركة

 وستقوم الشركة باستخدام متحصالت الطرح كاآلتي:

 استخدام صافي متحصالت الطرح لزيادة الوديعة النظامية 7.2.1

 للمادة الثامنة والخمسون )
ً
( من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر من البنك املركزي، فإنه يجب أن تكون 58وفقا

عشر  خمسة إلى%( من رأس املال املدفوع، وللبنك املركزي السعودي أن يرفع هذه النسبة بحد أقص ى 10نسبة الوديعة النظامية عشرة باملائة )

 للمخاطر التي تواجهها الشركة. وبموجب خطاب البنك املركزي رقم )15باملائة )
ً
م( 20/11/2019ه )املوافق 23/03/1441 ( وتاريخ89/8223%( وفقا

 10فقد قرر البنك املركزي إلزام الشركة برفع نسبة الوديعة النظامية من عشرة باملائة )
ً
الشركة، %( من رأس مال 15خمسة عشر ) إلى%( سابقا

ريال سعودي من ( 34,421,196) أربعة وثالثين مليون وأربعمائة وواحد وعشرين ألف ومائة وستة وتسعينوبناًء على ذلك ستقوم الشركة بتخصيص 

مائتان وتسعة وعشرين مليون وأربعمائة وأربعة وسبعين ألف وستمائة متحصالت الطرح كوديعة نظامية. بعد زيادة رأس مال الشركة من  إجمالي

( ريال 458,949,280أربعمائة وثمانية وخمسين مليون وتسعمائة وتسعة وأربعين ألف ومائتان وثمانين ) إلىسعودي ( ريال 229,474,640وأربعين )

 .سعودي
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 استخدام صافي متحصالت الطرح في االستثمارات املالية 7.2.2

زيادة وتنويع محفظة  إلى باإلضافةوطويلة األجل،  قصيرةمبالغ متحصالت الطرح املخصصة لالستثمارات والودائع املالية  باستخدامشركة ستقوم ال

 إلى باإلضافةكصناديق املرابحة واملتاجرة والدخل الثابت واألسهم والصكوك  االستثمارصناديق الشركة االستثمارية والتي يتم االستثمار بها في 

عن البنك  ةالصادر وذلك بما يتوافق مع الالئحة التنفيذية ملراقبة شركات التأمين التعاوني  واألسهم،في السندات والصكوك ر املباش االستثمار

ملكة ر داخل املقليلة ومتوسطة املخاط استثماريةفي أوعية  االستثمارات وستتركز معظماملعتمدة من مجلس اإلدارة.  االستثماراملركزي وسياسة 

( ريال 189,053,444وتسعة وثمانين مليون وثالثة وخمسين ألف وأربعمائة وأربعة وأربعين ) تنوي الشركة تخصيص مبلغ مائة، العربية السعودية

  االنتهاءسعودي، وتنوي الشركة القيام باالستثمارات والودائع املالية فور 
ً
من عملية زيادة رأس املال، وسيتم توزيع املبالغ على قنوات االستثمار وفقا

 ( من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والتي تنص على مايلي:61للمادة الحادية والستون )

ستثمرة موازية اللتزامات الشركة حسب الوثائق على الشركة عند وضع سياستها االستثمارية مراعاة أن تكون مدة االستحقاق لألصول امل (1

 توزيع األصول، وإذا لم توافق املؤسسة على البرنامج تلتزم الشركة 
ً
املصدرة، وعلى الشركة أن تقدم للمؤسسة برنامج االستثمار شامال

%( عشرين باملائة من 20ر خارج اململكة )(  من الالئحة التنفيذية، وعلى أال يتجاوز االستثما1باألوعية والنسب الواردة في الجدول رقم )

( والتي تنص على أن يكون االستثمار بالريال بما 59( من املادة التاسعة والخمسون )2االستثمارات مع االلتزام بما ورد في الفقرة ) إجمالي

ذه النسبة فيجب أخذ موافقة األصول املتاحة لالستثمار، وإذا رغبت الشركة في تخفيض ه إجمالي%( خمسون باملائة من 50نسبته )

 كتابية مسبقة من البنك املركزي.

%( خمسين باملائة من كل وعاء استثماري في 50بمخاطر تركيز االستثمار بحيث ال تتجاوز نسبة التركز ) االعتبارعلى الشركة األخذ في  (2

 ( من الالئحة التنفيذية.1الجدول رقم )

الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والتي تنص على أنه اليجوز للشركة استخدام  ( من62واملادة الثانية والستون )

اليجوز  األدوات املالية مثل املشتقات املالية والبنود خارج امليزانية العمومية قبل الحصول على موافقة كتابية مسبقة من البنك املركزي، كما

 راض غير إدارة املحفظة االستثمارية. ويجب األخذ في االعتبار باآلتي:للشركة استخدام األدوات في أغ

أن تكون مدرجة في سوق مالي رئيس، وقابلة للتسييل في وقت قصير، ومبنية على أصول مدرجة في جدول تقويم األصول، ولها  (1

 طريقة تسعير واضحة ومعلومة.

 مات ناتجة أو محتملة من االستثمار في هذه األدوات.أن تكون لدى الشركة مخصصات وأصول كافية ملواجهة أي التزا (2

 أن يكون الطرف اآلخر في التعامل ذا مالءة وسمعة مقبولة. (3

 متحصالت الطرح الهدف من استخدام 7.2.3

املالية ، وفي االستثمارات سعودي ريال( 34,421,196متحصالت الطرح في زيادة الوديعة النظامية بمبلغ )صافي استخدام  خاللمن  تهدف الشركة

 الشركة. لتعزيز هامش املالءة املالية ودعم عمليات التوسع في نشاط، ( ريال سعودي189,053,444بمبلغ )

بحد أدنى من صافي األصول القابلة للتضمين في حساب هامش املالءة  االحتفاظوتفرض الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني 

%( لهامش املالءة املالية )صافي األصول القابلة للتضمين في حساب 100بالحد األدنى من الغطاء التام ) االحتفاظ إلىة ويترجم املطلوب في الحاج

 على الحد األدنى لهامش املالءة(.
ً
 املالءة املالية مقسوما

  ويفرض البنك املركزي على شركات التأمين أن تقّوم صافي أصولها لغرض احتساب صافي األصول القابلة
ً
للتضمين في حساب املالءة املالية وفقا

 للمادة الخامسة والستون )
ً
( من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات 65لجداول ونسب تضمين محددة من البنك املركزي على أن يرعى اآلتي وفقا

 التأمين التعاوني:

صة بتأمين الحماية واالدخار املرتبطة بالجزء الخاص أال يتجاوز تقويم األصول قيمتها السوقية، ويستثنى من ذلك األصول الخا (1

 باالستثمار.

 األصول املسموح بها املرتبطة بطرف واحد. إجمالي%( من 20أن يكون الحد األقص ى عشرين باملائة ) (2

التي تزاول التأمين العام والصحي ( من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني بأنه على الشركة 66وتنص املادة السادسة والستون )

 بحد أدنى لهامش املالءة املالية املطلوب باعتماد األعلى ألي من الطرق الثالث اآلتية: االحتفاظ

( ريال 200,000,000مليون ) ومائتان( ريال سعودي لشركات التأمين، 100,000,000الحد األدنى ملتطلبات رأس املال هو مائة مليون ) (1

 سعودي لشركات إعادة التأمين أو شركات التأمين التي تزاول في الوقت نفسه أعمال إعادة التأمين

 مجموع األقساط املكتتبة. (2

 املطالبات. (3
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 م:2021سبتمبر  30م وفترة التسعة أشهر املنتهية في 2020و م2019وم 2018ديسمبر  31كما في  وفيما يلي تفاصيل هامش املالءة املالية

 (: هامش املالءة املالية70الجدول رقم )

 م2021سبتمبر  30 م2020ديسمبر  31 م2019ديسمبر  31 م2018ديسمبر  31 املبلغ

 100,000 100,000 100,000 100,000  متطلبات الحد األدنى من رأس املال

 87,570 80,429 77,934 40,805 هامش املالءة املالية لألقساط

 66,192 63,014 44,781 23,006 هامش املالءة املالية للمطالبات

الحد األدنى املطلوب لهامش املالءة 

  املالية
100,000 100,000 100,000 100,000 

صافي األصول القابلة للتضمين في 

  املالءة املالية
584,125 630,092 1,131,330 1,041,033 

 2% 108% 80% 125% (%)املالية غطاء هامش املالءة 

 املصدر: الشركة

%(، حيث بلغ غطاء 100لم تلتزم الشركة بالحد األدنى لغطاء هامش املالءة املالية املفروض من البنك املركزي والبالغ )م 2021سبتمبر  30كما في 

 %( مما أوجب على الشركة زيادة رأس املال للوفاء بمتطلبات الحد األدنى من غطاء هامش املالءة املالية املطلوب.2هامش املالءة املالية )

الل وفيما يلي اإلسهامات املتوقعة لصافي متحصالت الطرح في املحافظة على متطلبات رأس املال املفروضة على الشركة من قبل البنك املركزي خ

 سنوات القادمة. الثالث

 (: اإلسهامات املتوقعة لصافي متحصالت الطرح71الجدول رقم )

 املبلغ
 م2022ديسمبر  31

 )تقديرية(

 م2023ديسمبر  31

 )تقديرية(

 م2024ديسمبر  31

 )تقديرية(

 100,000 100,000 100,000  متطلبات الحد األدنى من رأس املال

 149,000 114,000 87,000 لألقساطهامش املالءة املالية 

 61,245 51,758 52,744 هامش املالءة املالية للمطالبات

الحد األدنى املطلوب لهامش املالءة 

  املالية
100,000 100,000 100,000 

صافي األصول القابلة للتضمين في 

  املالءة املالية
74,000 313,000 344,000 

 %231 %274 %74 (%)املالية غطاء هامش املالءة 

  الداخلية الشركةتقديرات املصدر: 
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 إفادات الخبراء 8
أسمائهم وشعاراتهم وعلى نشر  إلىعلى اإلشارة الكتابية موافقتهم  من هذه النشرة ،(ز) ( ووالصفحات )الواردة أسماؤهم في قدم جميع املستشارون 

 موافقته حتى تاريخ هذه النشرة. بسحبإفاداتهم في هذه النشرة، ولم يقم أي منهم 

ضمن فريق العمل القائم على تقديم خدمات للشركة أو أقاربهم ال يملكون أي أسهم وليس ألي منهم إن جميع املستشارين والعاملين لديهم من 

 مصلحة مهما كان نوعها في الشركة بما قد يؤثر على استقاللهم كما في تاريخ هذه النشرة.

 .في هذه النشرةضمينها تتم خبير  أعدهاهذا وال يوجد أي إفادة 
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 اإلقرارات 9
 :حتى تاريخ هذه النشرة بما يلياإلدارة  مجلسأعضاء  يقر

 في الوضع املالي خالل الشركة لم يكن هناك أي انقطاع في أعمال ال  .1
ً
 ملحوظا

ً
 األخيرة.( 12)ـ يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيرا

ً
 شهرا

 وات الثالث السابقة مباشرةخالل السن شركةعوض غير نقدي من قبل ال أّي أو  أتعاب وساطةأو  خصوماتأو  عموالت لم تمنح أّي  .2

 . أوراق ماليةطرح أّي أو  يتعلق بإصدار فيما وطرح األوراق املاليةطلب التسجيل  تقديم لتاريخ

 النشرة، هذه في" املخاطرة عوامل( "2) املتراكمة" في القسم بالخسائر املتعلقة ( "املخاطر2.1.2الخطر رقم )في بخالف ماتم اإلفصاح عنه  .3

طلب  تقديم لتاريخ وات الثالث السابقة مباشرةخالل السن شركةللتغيير سلبي جوهري في الوضع املالي والتجاري  لم يكن هناك أّي 

 الفترة التي يشملها تقرير املحاسب القانوني حتى اعتماد نشرة اإلصدار. إلىوطرح األوراق املالية الخاضعة لهذه النشرة، إضافة التسجيل 

ليس ( "عوامل املخاطرة في هذه النشرة، 2" في القسم ) املرتبطة مع األطراف ذات العالقة ( "املخاطر2.1.8الخطر رقم )في ورد بخالف ما  .4

 .شركةنوع في ال أسهم أو مصلحة من أّي  من أقربائهم أّي  ألعضاء مجلس اإلدارة أو ألٍيّ 

 الشركة. أسهم شراء عملية على باملوافقة للشركة العادية غير العامة الجمعية تقم لم تحتفظ الشركة بأسهم خزينة، ولم .5

 سبتمبر 30املنتهية في  والفترة املاليةم 2020م و2019ديسمبر  31املالية املنتهية في السنوات ن الشركة تكبدت خسائر مالية خالل أ .6

ما تم اإلفصاح عنه في هذه النشرة، ليس لدى الشركة أي تغير سلبي جوهري في الوضع املالي والتجاري خالل السنوات  م وباستثناء2021

نهاية الفترة التي يشملها  إلىالثالثة السابقة املباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح الحقوق األولية الخاضعة لهذه النشرة إضافة 

 .تقرير املحاسب القانوني حتى اعتماد نشرة االصدار
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 املعلومات القانونية 10
 

 الشركة اسم 10.1

 إتحاد الخليج األهلية للتأمين التعاوني".سم التجاري "شركة تحت اال  الدمامتم قيد الشركة في السجل التجاري للشركات املساهمة بمدينة 

 

 التاريخ والتأسيس 10.2

 كشركة مساهمة سعودية عامة تحت مسمى "شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني"  تأسست شركة إتحاد الخليج األهلية للتأمين التعاوني،
ً
بداية

 الصادر( 233) رقم املوقر الوزراء مجلس وقرار ،(م11/10/2006 املوافق) هـ18/09/1427 بتاريخ الصادر( 60/م) رقم امللكي املرسوم بموجبوذلك 

 وبموجب السجل ،(م05/08/2007 املوافق) ه22/7/1428 وبتاريخ( ق/196) رقم الوزاري  والقرار م(09/10/2006 املوافق) هـ16/09/1427 بتاريخ

ه )املوافق 21/04/1442.وبتاريخ (م26/08/2007 املوافق) هـ13/08/1428 بتاريخ الدمام مدينة من الصادر( 2050056228) رقمالتجاري 

اتحاد الخليج للتأمين التعاوني" ليصبح االسم التجاري للشركة "شركة “تم دمج شركة "الشركة األهلية للتأمين التعاوني" في شركة  م(06/12/2020

 برقم السجل التجاري وتاريخه. االحتفاظإتحاد الخليج األهلية للتامين التعاوني" مع 

( وتزوال الشركة 9/20079البنك املركزي السعودي  رقم )ت م ن/ تصريححصلت الشركة على  (م11/09/2007املوافق)ه 29/08/1428وبتاريخ 

 ألحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته
ً
 املوافق)هـ 20/03/1443بتاريخ التنفيذية، وقد تم تجديد هذا الترخيص  نشاطاتها وفقا

 م(24/02/2025هـ )املوافق 25/08/1446م( وتنتهي في 29/03/2022هـ )املوافق 26/08/1443ملدة ثالث سنوات تبدأ من ( م26/10/2021

ريال سعودي مقسم  (229,474,640الحالي مائتان وتسعة وعشرين مليون وأربعمائة وأربعة وسبعين ألف وستمائة وأربعين )يبلغ رأس مال الشركة 

سهم إسمي متساوية القيمة، بقيمة اسمية قدرها  (22,947,464اثنين وعشرين مليون وتسعمائة وسبعة وأربعين ألف وأربعمائة وأربعة وستين ) إلى

 .( رياالت سعودية للسهم الواحد10عشرة )

 

 التغيرات الرئيسية في رأس املال 10.3

 اثنان بعدد( السعودية تداول ) السعودية املالية السوق  في الشركة أسهم كامل أدرجت( م11/09/2007 املوافق) ه29/08/1428 بتاريخ 

 حيث العام، لالكتتاب طرحها طريق عن سعودية رياالت( 10) عشرة قدرها اسمية وبقيمة عادي سهم( 22,000,000) مليون  وعشرين

 عادي سهم( 13,200,000) ألف ئتاوما مليون  عشر ثالثة البالغة الشركة أسهم من%( 60) نسبته بما املؤسسون  املساهمون  اكتتب

 سعودية، رياالت( 10) عشرة منها كِل  قيمة القيمة متساوية سعودي ريال( 132,000,000) مليون  وثالثين واثنين مائة ةإجمالي وبقيمة

 عادي سهم( 8,800,000) ألف وثمانمائة ماليين ثمانية البالغة الشركة أسهم من%( 40) نسبته بما الجمهور  من املساهمون  واكتتب

 .سعودية رياالت( 10) عشرة منها كِل  قيمة القيمة متساوية سعودي ريال( 88,000,000) مليون  وثمانون  ثمانية تبلغ ةإجمالي وبقيمة

  ( 31.82بنسبة ) الشركة مال رأس تخفيض على العادية غير العامة الجمعية وافقت( م18/05/2017 املوافق) ه22/08/1438 بتاريخو%

 تخفيض وبالتالي سعودي ريال( 150,000,000) مليون  وخمسين مائة إلى سعودي ريال( 220,000,000) ريال مليون  وعشرين ائتينم من

 سبعة إلغاء طريق عن سهم( 15,000,000) مليون  عشرة خمسة إلى سهم( 22,000,000) مليون  وعشرين اثنين من الشركة أسهم عدد

 .للشركة املصدرة األسهم من سهم( 7.000.000) مليون 

  وخمسين مائة من الشركة مال زيادة رأس على العادية غير العامة الجمعية وافقت( م05/10/2020 املوافق) ه18/02/1442 بتاريخو 

ريال  (229,474,640مائتين وتسعة وعشرين مليون وأربعمائة وأربعة وسبعين ألف وستمائة وأربعين ) إلىريال ( 150,000,000) مليون 

 وسبعة وتسعمائة ماليين سبعة بمقدار العوض أسهم وإصدار التعاوني للتأمين األهلية الشركة مع االندماج طريق عن وذلك سعودي

 .الواحد للسهم سعودية رياالت( 10) اسمية بقيمة سهم( 7,947,464) وستين وأربعة وأربعمائة ألف وأربعين
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  على زيادة رأس مال الشركة من خالل  وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة (م20/04/2022ه )املوافق 19/09/1443وبتاريخ

 وستين وأربعة وأربعمائة ألف وأربعين وسبعة وتسعمائة مليون  وعشرينإصدار أسهم حقوق أولوية، وسيتم ذلك من خالل طرح اثنان 

سهم عادي ـ  وبذلك يرتفع رأس مال الشركة بعد اكتمال عملية االكتتاب من مائتين وتسعة وعشرين مليون وأربعمائة  ( 22,947,464)

 وأربعين وتسعة وتسعمائة مليون  وخمسين وثمانية أربعمائة إلىريال سعودي  (229,474,640وأربعة وسبعين ألف وستمائة وأربعين )

 % في رأس مال الشركة الحالي.100يال سعودي، أي بزيادة قدرها ر ( 458,949,280) وثمانين ومائتان ألف

 الشركة أغراض 10.4

 ( للسجل التجاري رقم 
ً
، يجوز للشركة القيام باألنشطة اآلتية: (م26/08/2007 املوافقهـ )13/08/1428( وتاريخ 2050056228وفقا

 تأمين الحماية مع االدخار، التأمين الصحي، التأمين العام.

  للمادة 
ً
 ( من النظام األساس ي، يجوز للشركة القيام باألنشطة اآلتية:3رقم )وفقا

 مزاولة أعمال التأمين التعاوني في الفروع التالية )التأمين العام، التأمين الصحي، تأمين الحماية واالدخار(، وللشركة أن تقوم بجميع

ة لنقدياألعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق أغراضها سواًء في مجال التأمين أو استثمار أموالها وأن تقوم بتملك وتحريك األموال الثابتة وا

تمارس الشركة  أخرى أو بيعها أو استبدالها أو تأجيرها بواسطتها مباشرة أو بواسطة شركات تؤسسها أو تشتريها أو باالشتراك مع جهات 

ية أنشطتها وفًقا ألحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية واألنظمة والقواعد السارية في اململكة العربية السعود

 الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات املختصة إن وجدت.  وبعد

 

 راجع القسم الفرعي مل البنك املركزي السعودي وقد حصلت الشركة على املوافقة النهائية من قبل
ً
زاولة نشاطها التأميني ملزيد من املعلومات )فضال

 م(."التراخيص والتصاريح التي تعمل الشركة بموجبها" من هذا القس 9-3-1

 

 الشركة مدة 10.5

  تبدأ ميالدية سنة( 99) وتسعين تسعة الشركة مدة تكون  أن على األساس ي النظام من( 6) السادسة املادة نصت
ً
 السجل في قيدها تاريخ من اعتبارا

 التجاري  السجل بيانات وتشير. األقل على بسنة املدة هذه انتهاء قبل العادية غير العامة الجمعية تصدره بقرار الشركة مدة إطالة وتجوز  التجاري،

 (.م03/07/2077 املوافق) ه12/08/1527 تاريخ في الشركة مدة انتهاء إلى
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 مجلس اإلدارة 10.6

 تشكيل املجلس 10.6.1

 للمادة الخامسة عشر )
ً
( أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية 7( من نظامها األساس ي مجلس إدارة مؤلف من سبعة )15يتولى إدارة الشركة وفقا

م( انتخبت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين 17/12/2019ه )املوافق 20/04/1441( ثالث سنوات. بتاريخ 3للمساهمين ملدة ال تزيد عن )

م( وملدة ثالث سنوات وتنتهي في تاريخ 17/12/2019ه )املوافق 20/04/1441أعضاء مجلس اإلدارة للدورة الحالية والتي بدأت من تاريخ 

 م(. وقد تشكل مجلس اإلدارة للدورة املذكورة من السادة التالية أسماؤهم:16/12/2022ه )املوافق 22/05/1444
 أعضاء مجلس اإلدارة (:72الجدول رقم )

 أعضاء مجلس اإلدارة
عّين بتاريخ 

ُ
افق 20/04/1441مجلس إدارة الشركة امل  م(*17/12/2019ه )املو

 املنصب االسم
صفة العضوية 

 واالستقاللية
 العمر جنسيةال

 األسهم اململوكة

 غير املباشرة  املباشرة

 النسبة العدد النسبة العدد

عبدالعزيز علي عبدالرحمن 

 ** التركي

رئيس مجلس 

 اإلدارة

 غير تنفيذي

 غير مستقل
 - - %0.9911944 227,454 77 سعودي

 **فواز طالل علي التميمي
نائب رئيس 

 مجلس اإلدارة

 غير تنفيذي

 غير مستقل
 %0.0029676 681 38 سعودي

*** 

481,499 

*** 

2.0982667% 

منير هاشم عبدالرزاق 

 البورنو

عضو مجلس 

 اإلدارة

 تنفيذي

 غير مستقل
 - - %0.0029676 681 75 كندي

 ماجد شطي حمود الظفيري 
عضو مجلس 

 اإلدارة

 غير تنفيذي

 غير مستقل
 - - - - 43 سعودي

ابراهيم عبدهللا ابراهيم 

 املطرف

عضو مجلس 

 اإلدارة

 غير تنفيذي

 مستقل
 - - %0.0029676 681 73 سعودي

 أيهم محمد عبدهللا اليوسف
عضو مجلس 

 اإلدارة

 غير تنفيذي

 مستقل
 - - %0.0004357 100 51 سعودي

غسان محمد عثمان 

 كشميري 

عضو مجلس 

 اإلدارة

 غير تنفيذي

 مستقل
 - - - - 52 سعودي

 أمين سر مجلس اإلدارة

 أحمدسمية عبدالعزيز 

 ** ودقنأب

ر أمين س

 مجلس اإلدارة
 - - - - 32 سعودية -

 املصدر: الشركة

ه 20/04/1441الحالية والتي بدأت من تاريخ م( على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة للدورة 17/12/2019ه )املوافق 20/04/1441وافقت الجمعية العامة العادية للشركة في اجتماعها املنعقد بتاريخ 

 .م(16/12/2022ه )املوافق 22/05/1444م( وملدة ثالث سنوات تنتهي في تاريخ 17/12/2019)املوافق 

 ملجلس  عبدالعزيز علي عبدالرحمن التركيتعيين السيد/ م( 24/12/2019ه )املوافق 27/04/1441** قرر مجلس إدارة الشركة بتاريخ 
ً
 لرئيس رئيسا

ً
اإلدارة، وتعيين السيد/ فواز طالل علي التميمي نائبا

 لسر مجلس اإلدارة. وقد حصلت الشركة على عدم ممانعة البنك املركزي بتاريخ  أبودقن أحمدسمية عبدالعزيز /السيدة، وتعيين مجلس اإلدارة
ً
 م(.04/03/2020ه )املوافق 09/07/1441أمينا

 

% من رأس مالها، والتي تمتلك في شركة 100 علي ومحمد التميمي ما نسبته ألصحابهاالتميمي ناتجه عن تملكه في شركه التميمي السيد/ فواز طالل علي اإلدارة مجلس  ملكية غير مباشرة لنائب رئيس***

صدر.%2.0982667ملكيته غير املباشرة بنسبة  إجماليلتصبح  %2.0982667الخليج األهلية للتأمين التعاوني ما نسبته  إتحاد
ُ
 من رأس مال امل

 

من عن طريق حقوق األولوية رأس مال الشركة  زيادةعلى  م(19/10/2021ه )املوافق 13/03/1443 تمت التوصية من قبل أعضاء مجلس إدارة الشركة واملذكورة أسماؤهم أعاله بتاريخالجدير بالذكر أنه 

وثمانية وخمسين مليون وتسعمائة وتسعة وأربعين ألف ومائتان وثمانين  ةأربعمائ إلى( ريال سعودي 229,474,640مائتان وتسعة وعشرين مليون وأربعمائة وأربعة وسبعين ألف وستمائة وأربعين )

( سهم عادي 22,947,464من اثنان وعشرين مليون وتسعمائة وسبعة وأربعين ألف وأربعمائة وأربعة وستين )عدد أسهم الشركة  زيادة%، وبالتالي 100ا قدره ارتفاعبنسبة  يريال سعود( 458,949,280)

 .( سهم عادي45,894,928خمسة وأربعين مليون وثمانمائة وأربعة وتسعين ألف وتسعمائة وثمانية وعشرين ) إلى
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الصادرة عن مجلس إدارة هيئة السوق املالية والئحة حوكمة شركات التأمين الصادرة عن البنك بنظام الشركات والئحة الحوكمة وتلتزم الشركة 

يجب أن يكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة عدد أعضاء املجلس النظام األساس ي للشركة ينص على أن حيث أن املركزي السعودي، 

من الئحة الحوكمة التي تلزم الشركات املدرجة بأن ) 16)التزام الشركة باملادة ئحة حوكمة الشركة ال . كما تبين العادية ملدة ال تزيد على ثالث سنوات

 (أيهما أكثر) تكون أغلبية أعضاء املجلس من األعضاء غير التنفيذين وبأن ال يقل عدد أعضائه املستقلين عن عضوين أو عن ثلث أعضاء املجلس

. وحالًيا يوجد ثالثة أعضاء مستقلين في مجلس إدارة شركة إتحاد الخليج األهلية )الئحة حوكمة شركات التأمين ( من54وبالتالي تلتزم الشركة بالبند ))

 للتأمين التعاوني من أصل سبعة أعضاء. 
 

 رئيس مجلس اإلدارة ونائب الرئيس وأمين السر 10.6.2

سوق املالية والئحة حوكمة شركات التأمين الصادرة عن البنك الشركة ملتزمة بالنظام األساس ي والئحة الحوكمة الصادرة عن مجلس إدارة هيئة ال

م( على 24/12/2019ه )املوافق 27/04/1441املركزي السعودي من ناحية التعيين اإللزامي في هذه املناصب حيث وافق مجلس إدارة الشركة بتاريخ 

 ملجلس إدارة 
ً
 تعيين األستاذ/ عبدالعزيز علي عبدالرحمن التركي رئيسا

ً
الشركة، كما وافق املجلس على تعيين األستاذ/ فواز طالل علي التميمي نائبا

م(، وفيما يلي 04/03/2020ه )املوافق 09/07/1441لرئيس مجلس اإلدارة، وقد حصلت الشركة على عدم ممانعة البنك املركزي السعودي بتاريخ 

 :مناصبهم
 يس مجلس اإلدارة ونائب الرئيس وأمين السررئ(: 73الجدول رقم )

 الوظيفة االسم

 رئيس مجلس اإلدارة عبدالعزيز علي عبدالرحمن التركي

 نائب رئيس مجلس اإلدارة فواز طالل علي التميمي

 أمين سر مجلس اإلدارة سمية عبدالعزيز أحمد أبودقن

 املصدر: الشركة

، ويكون له في حدود اختصاصه أن يفوض ااإلدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة بما يحقق أغراضهوبحسب النظام األساس ي للشركة يكون ملجلس 

 بما ال يتعارض مع األنظمة واللوائح ذات العالقة. –واحًدا أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة 

الشركة في عالقتها مع الغير والجهات الحكومية والخاصة وأمام كافة املحاكم الشرعية ، على سبيل املثال ال الحصر، تمثيل ولرئيس مجلس اإلدارة

 خرى لقضائية األ وديوان املظالم ومكاتب العمل والعمال واللجان العليا واالبتدائية لتسوية الخالفات العمالية ولجنة األوراق التجارية وكافة اللجان ا

الشرطة والغرف التجارية والصناعية وكافة الشركات واملؤسسات والبنوك واملصارف التجارية وبيوت  وهيئات التحكيم والحقوق املدنية وأقسام

املال وكافة صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي بمختلف مسمياتها واختصاصاتها وغيرهم من املقرضين، ولرئيس مجلس اإلدارة حق اإلقرار 

نازل والصلح وقبول األحكام ونفيها والتحكيم وطلب تنفيذ األحكام ومعارضتها وقبض ما يحصل من واملطالبة واملدافعة واملرافعة واملخاصمة والت

حق التعاقد والتوقيع باسم الشركة ونيابة عنها على كافة  كما لرئيس مجلس اإلدارةالتنفيذ والدخول في املناقصات وبيع وشراء ورهن العقارات. 

ي ذلك دون حصر عقود تأسيس الشركات التي تشترك فيها الشركة ما كافة تعديالتها ومالحقها وقرارات أنواع العقود والوثائق واملستندات بما ف

يع التعديل والتوقيع على االتفاقيات والصكوك أمام كاتب العدل والجهات الرسمية، وكذلك اتفاقيات القروض والضمانات والكفاالت والصكوك لب

ة نيابة عن الشركة، والبيع والشراء واإلفراغ وقبوله واالستالم والتسليم واالستئجار والتأجير والقبض وشراء العقارات وإصدار الوكاالت الشرعي

 والدفع وفتح الحسابات واالعتمادات والسحب واإليداع لدى البنوك وإصدار الضمانات للبنوك والصناديق ومؤسسات التمويل الحكومي والتوقيع

 يكات وكافة األوراق التجارية واملستندات وكافة املعامالت املصرفية. على كافة األوراق وسندات األمر والش

 مكافآت املجلس 10.6.3

والذي تمت املوافقة )م 2020رير مجلس اإلدارة لعام اشتمل تقتو  .منصوص عليه في النظام األساس ي للشركةوفًقا ملا هو تكون مكافأة مجلس اإلدارة ت

والذي تمت املوافقة عليه من قبل م )2019م(، وعام 29/06/2021ه )املوافق 19/11/1442عليه من قبل الجمعية العامة )العادية( في تاريخ 

لجمعية العامة والذي تمت املوافقة عليه من قبل ام )2018م(، وعام 23/06/2020ه )املوافق 02/11/1411الجمعية العامة )العادية( في تاريخ 

على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة املالية من م( 19/05/2019ه )املوافق 14/09/1440)العادية( في تاريخ 

يين أو ما ومصروفات وغير ذلك من املزايا؛ كما تضمن التقرير املذكور على بيان ما قبضه أعضاء املجلس بوصفهم موظفين أو إدار  مكافآت وبدل

 على بيان بعدد جلسات املجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آ
ً
خر قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارية ويشتمل أيضا

ية أو العينية لكل يحدد مجلس اإلدارة جميع املكافآت واملزايا املال( من النظام األساس ي للشركة بأن 19املادة )نصت كما اجتماع للجمعية العامة. 

ريال( خمسمائة  500,000عضو من أعضاء املجلس، بحيث يكون الحد األعلى ملجموع ما يحصل عليه العضو من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ )
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 وفق الضوابط التي تضعها الجهات املختصة. كما أجازت املادة
ً
أن يتم توزيع نسبة  . وفي حال حققت الشركة أرباح يجوز ألف ريال سعودي سنويا

 ألحكام نظام  10تعادل )
ً
وبعد  مراقبة شركات التأمين التعاوني%( من باقي صافي الربح بعد خصم االحتياطيات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقا

 مع عدد الجلسات التي مال الشركة املدفوع، على أن يكون استحقاق هذه املكافأة متنا %( من رأس5توزيع ربح على املساهمين ال يقل عن )
ً
سبا

 .
ً
 يحضرها العضو، وكل تقدير يخالف ذلك يكون باطال

 اجتماعات املجلس 10.6.4

 لالجتماع يدعو أن املجلس رئيس على ويجبفي املركز الرئيس للشركة بدعوه من رئيسه  النظام األساس ي للشركة يجتمع املجلس ( من21املادة ) وفق

عقد. املجلس يراها التي بالطريقة موثقة الدعوة تكون  أن جبوي األعضاء من اثنان ذلك إليه طلب متى
ُ
 دعت وكلما دورية بصفة املجلس اجتماعات وت

  اجتماعات بحيث يكون هناك اجتماع واحد على األقل كل ثالثة أشهر. (4أربع ) ، على أن ال يقل عدد اجتماعات املجلس السنوية عنالحاجة

 لجان املجلس 10.6.5

 ( لجان فرعية، وهي على النحو التالي:5)لدى مجلس اإلدارة خمسة 

 املراجعةلجنة  -

 ه20/04/1441بتاريخ  املنعقدة العاديةغير  العامة الجمعية قبل من املراجعة لجنة أعضاء تعيين تم وقد أعضاء،( 3) ثالثةمن املراجعة لجنة  تتشكل

 املركزي  البنك ممانعة عدم الشركة حصلت وقد ،م(16/12/2022ه )املوافق 22/5/1444ملدة ثالث سنوات تنتهي في تاريخ م( 17/12/2019)املوافق 

 :أسمائهم التالية األعضاء من تتكون  وهي( م14/10/2019 املوافق) ه15/02/1441 بتاريخ السعودي
 املراجعة لجنة أعضاء(: 74الجدول رقم )

 الوظيفة االسم

 رئيس  ابراهيم املطرفإبراهيم عبدهللا 

  عضو الشائععطاهللا محمد عقيل 

 عضو  املقحمإبراهيم إبراهيم عبدالعزيز 

 الشركة: املصدر

 .م(19/12/2019)املوافق  ه20/04/1441بتاريخ  املنعقدة العاديةغير  العامة الجمعية قبل من املراجعة لجنة عمل الئحة اعتماد تم

 ديسمبر 31 في املنتهي املالي العام خالل اجتماعات( 6) وستة م،2018 ديسمبر 31 في املنتهي املالي العام خالل اجتماعات( 8) ثمانية اللجنة عقدت وقد

 .م2019 ديسمبر 31 في املنتهي املالي العام خالل اجتماعات( 10) وعشرة م،2019
 

 لجنة الترشيحات واملكافآت  -

 إدارة مجلس قرار بموجب اإلدارة مجلس قبل من لجنة والترشيحات واملكافآت أعضاء تعيين تم وقد( 3) ثالثة من لجنة الترشيحات واملكافآت تتشكل

ه 22/05/1444 تاريخ في الحالية اإلدارة مجلس دورة بنهاية وتنتهي ،(م24/12/2019 املوافق) ه26/04/1441 بتاريخ املنعقد اجتماعه في الشركة

 وهيم(. 04/03/2020ه )املوافق 09/07/1441بتاريخ السعودي وقد حصلت الشركة على عدم ممانعة البنك املركزي  ،م(16/12/2022)املوافق 

 :أسمائهم التالية األعضاء من تتكون 
 واملكافآت الترشيحات لجنة أعضاء(: 75الجدول رقم )

 الوظيفة االسم

 رئيس املطرفإبراهيم عبدهللا ابراهيم 

 عضو أيهم محمد عبدهللا اليوسف

 عضو فواز طالل علي التميمي

 الشركة: املصدر

 ( 12) وأثني عشر م،2018 ديسمبر 31 في املنتهي املالي العام خالل اجتماعات( 10) عشرة اللجنة عقدت وقد
ً
 31 في املنتهي املالي العام خالل اجتماعا

 .م2020 ديسمبر 31 في املنتهي املالي العام خالل اجتماعات( 5) وخمسة م،2019 ديسمبر
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 اللجنة التنفيذية -

 في الشركة إدارة مجلس قرار بموجب اإلدارة مجلس قبل من اللجنة التنفيذية أعضاء تعيين تم وقد أعضاء،( 3) ثالثة من اللجنة التنفيذية تتشكل

ه )املوافق 22/05/1444 تاريخ في الحالية اإلدارة مجلس دورة بنهاية وتنتهي ،(م24/12/2019 املوافق) ه26/04/1441 بتاريخ املنعقد اجتماعه

 من تتكون  وهيم(. 04/03/2020ه )املوافق 09/07/1441بتاريخ السعودي وقد حصلت الشركة على عدم ممانعة البنك املركزي  ،م(16/12/2022

 :أسمائهم التالية األعضاء
 اللجنة التنفيذية أعضاء(: 76الجدول رقم )

 الوظيفة االسم

 رئيس عبدالعزيز علي عبدالرحمن التركي

 عضو فواز طالل علي التميمي

 عضو البورنو عبدالرزاقمنير هاشم  

 املصدر: الشركة

 املخاطرإدارة  لجنة -

 الشركة إدارة مجلس قرار بموجب اإلدارة مجلس قبل من املخاطرلجنة إدارة  أعضاء تعيين تم وقد أعضاء،( 3) ثالثة من لجنة إدارة املخاطر تتشكل

ه )املوافق 22/05/1444 تاريخ في الحالية اإلدارة مجلس دورة بنهاية وتنتهي ،(م24/12/2019 املوافق) ه26/04/1441 بتاريخ املنعقد اجتماعه في

 من تتكون  وهيم(. 04/03/2020ه )املوافق 09/07/1441بتاريخ السعودي وقد حصلت الشركة على عدم ممانعة البنك املركزي  ،م(16/12/2022

 :أسمائهم التالية األعضاء
 املخاطرإدارة لجنة  أعضاء(: 77الجدول رقم )

 الوظيفة االسم

 رئيس ماجد شطي حمود الظفيري 

 عضو أيهم محمد عبدهللا اليوسف

 عضو غسان محمد عثمان كشميري 

 املصدر: الشركة

 ( 3) ثالثة م،2018 ديسمبر 31 في املنتهي املالي العام خالل اجتماعات( 3) ثالثة اللجنة عقدت وقد
ً
 ديسمبر 31 في املنتهي املالي العام خالل اجتماعا

 .م2020 ديسمبر 31 في املنتهي املالي العام خالل اجتماعات( 3) وثالثة م،2019
 

 لجنة االستثمار -

 في الشركة إدارة مجلس قرار بموجب اإلدارة مجلس قبل من لجنة االستثمار أعضاء تعيين تم وقد أعضاء،( 4) أربعة من االستثمارلجنة  تتشكل

ه )املوافق 22/05/1444 تاريخ في الحالية اإلدارة مجلس دورة بنهاية وتنتهي ،(م24/12/2019 املوافق) ه26/04/1441 بتاريخ املنعقد اجتماعه

 من تتكون  وهيم(. 04/03/2020ه )املوافق 09/07/1441بتاريخ السعودي وقد حصلت الشركة على عدم ممانعة البنك املركزي  ،م(16/12/2022

 :أسمائهم التالية األعضاء
 لجنة االستثمار أعضاء(: 78الجدول رقم )

 الوظيفة االسم

 رئيس النعيم عبدالعزيزعبدالعزيز عبدهللا 

 عضو ماجد شطي حمود الظفيري 

 عضو البورنو عبدالرزاقمنير هاشم 

 عضو *مشعل إبراهيم صالح الشايع

، مشعل إبراهيم صالح الشايعم( إضافة عضو جديد بلجنة االستثمار وذلك بترشيح السيد/ 29/12/2020ه )املوافق 14/05/1442تاريخ *قرر مجلس اإلدارة في اجتماعه املنعقد في 

 م(.14/03/2021ه )املوافق 01/08/1442تم اعتماد تعيينه بعد الحصول على عدم ممانعة البنك املركزي السعودي بتاريخ  حيث

 ديسمبر 31 في املنتهي املالي العام خالل اجتماعات( 3) وثالثة ،م2018 ديسمبر 31 في املنتهي املالي العام خالل اجتماعات( 3) ثالثة اللجنة عقدت وقد

 .م2020 ديسمبر 31 في املنتهي املالي العام خالل اجتماعات( 4) أربعة م،2019
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 اإلدارة التنفيذية 10.6.6

 
ً
 من تاريخ  /السيديشغل منصب الرئيس التنفيذي حاليا

ً
م(، 15/06/2021ه )املوافق 05/11/1442مشعل إبراهيم صالح الشايع وذلك اعتبارا

 للشركة:ويوضح الجدول التالي تفاصيل اإلدارة التنفيذية 
 للشركة التنفيذية اإلدارة(: 79الجدول رقم )

 تاريخ التعيين العمر الجنسية املنصب االسم

 األسهم اململوكة

 غير مباشر مباشر

 النسبة العدد النسبة العدد

 - - - - م13/04/2021 46 سعودي الرئيس التنفيذي مشعل إبراهيم صالح الشايع

 - - - - م21/07/2013 39 سعودي املدير العام عبد هللا سعيد حربوش ال الحارث

 - - - - م16/09/2021 40 سعودي املدير املالي ناجي أحمد علي املصطفى

 - - - - م11/12/2017 34 سعودي مدير قسم املوارد البشرية عايد عيد رفاعي الحزيمي

 - - - - م01/10/2014 40 مصري  تقنية املعلوماتمدير قسم  حسن أحمد حسن عطية

 - - - - م04/01/2018 32 سعودي يالسيبرانمدير األمن  زهراء شاكر عبدهللا الورش

 - - - - م07/01/2018 40 سعودي مدير خدمة العمالء إيمان محمد علي العيثان

 - - - - م11/03/2021 29 باكستاني رئيس القسم االكتواري  عبدهللا شير خان

 - - - - م26/10/2018 41 سعودي رئيس القسم التقني عبداملنعم عبدهللا أحمد البوعلي

 - - - - م28/03/2021 40 سعودي مدير التعويضات املركزية سعيد سعد الحميدي السبيعي

 - - - - م23/04/2017 31 سعودي رئيس الشؤون القانونية حمد عبدهللا حمد الناصر

 سيفكومار سيشادري 
مسؤول إدارة املشاريع 

 وتطوير األعمال
 - - - - م11/04/2021 47 هندي

 - - - - م31/12/2011 41 سعودي مدير نقاط البيع ممدوح محسن صالح البراهيم

 - - - - م18/09/2016 31 سعودي مدير اإلقليم الغربي محمد حسين محمد الطليلي

 - - - - م17/09/2011 47 سعودي مدير اإلقليم األوسط عثمان سليمان عثمان النذير

 - - - - م09/04/2019 38 سعودي مدير اإلقليم الشرقي مرتض ى محمد حسن املحسن

 فيليراكاتيتو مورالي
مدير قسم اكتتاب التأمين 

 العام
 - - - - م02/12/1991 62 هندي

 رزان صالح علي اليحيى
مدير قسم اكتتاب تأمين 

 املركبات
 - - - - م09/07/2017 31 سعودي

 جاسم محمد أحمد آل جعفر
مدير قسم اكتتاب التأمين 

 الطبي
 - - - - م01/11/2011 34 سعودي

 - - - - م01/12/2019 33 سعودي مدير عمليات إعادة التأمين فاضل عباس حسين الهاشم

 الشركة: املصدر

 ةحوكمة الشرك 10.6.7

 لألنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق 
ً
املالية وعلى وجه الخصوص الئحة حوكمة الشركات الصادرة بموجب قرار مجلس وفقا

م( بناًء على نظام الشركات الصادر باملرسوم امللكي رقم 2017 /13/02ه )املوافق 1438 /16/05م( وتاريخ 2017-16-8الهيئة بموجب القرار رقم )

)املوافق  ه01/06/1442( وتاريخ 2021–7-1قرار مجلس الهيئة رقم )م( واملعدلة ب10/11/2015ه )املوافق 28/01/1437( وتاريخ 3)م/ 

 تتم وضع دليل حوكمة خاص بالشركة وتمالئحة حوكمة شركات التأمين الصادرة عن البنك املركزي السعودي؛  إلى باإلضافة، م(14/01/2021

م( ، كما تمت املوافقة على تعديله وذلك وفًقا الجتماع 28/06/2018ه )املوافق 14/10/1439ة بتاريخ املوافقة عليه من قبل الجمعية العامة العادي

  .م(19/05/2019ه )املوافق 14/09/1440بتاريخ املنعقد الجمعية العامة 
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افقات والتراخيص والشهادات الحكومية 10.7  املو

افقات والتراخيص  10.7.1  جداول املو

وتشغيلية من الجهات املختصة، ويتم تجديد تلك التراخيص والشهادات حصلت الشركة )بما في ذلك فروعها( على عدة تراخيص وشهادات نظامية 

ويقر أعضاء مجلس اإلدارة بأن الشركة حاصلة على جميع التراخيص  ، وما انتهى منها فهو قيد التجديد وفق اإلجراءات املعتادة.بصفة دورية

. وتوضح قيد التجديد وليسوا على اطالع على ما يمنع تجديد أي مما انتهى منها ، وما انتهى منهاواملوافقات الالزمة ملزاولة أعمالها واالستمرار في ذلك

 الجداول التالية التراخيص والشهادات الحالية التي حصلت عليها الشركة:

 
 التراخيص واملوافقات التي حصلت عليها الشركة(: 80الجدول رقم )

 الجهة املصدرة تاريخ االنتهاء تاريخ اإلصدار الترخيصرقم  الغرض نوع الترخيص

 السجل التجاري 
قيد الشركة في سجل الشركات 

 التجارية )شركات املساهمة(
2050056228 

هـ 13/08/1428

)املوافق 

 م(26/08/2007

 هـ12/08/1443

)املوافق 

 م(15/03/2022

 -وزارة التجارة 

مكتب السجل 

التجاري بمدينة 

 الدمام

عضوية شهادة 

الغرفة التجارية 

 الصناعية

التزام الشركة بنظام السجل 

التجاري الذي يوجب على 

الشركة االشتراك في الغرفة 

 التجارية الصناعية

89500 

هـ 30/01/1443

)املوافق 

 م(.07/09/2021

 هـ12/08/1443

)املوافق 

 م(15/03/2022

 غرفة الشرقية

تصريح بمزاولة 

 نشاط التأمين

التأمين العام، مزاولة نشاط 

التأمين الصحي، تأمين الحماية 

 واالدخار

 9/20079ت م ن/

هـ 29/08/1428

)املوافق 

 م(11/09/2007

 ه25/08/1446

)املوافق 

 م(24/02/2025

البنك املركزي 

 السعودي

ترخيص استثماري 

 خدمي
 2732029484 مزاولة نشاط التأمين

هـ 13/09/1426

)املوافق 

 م(16/10/2005

 ه12/02/1444

)املوافق 

 م(08/09/2022

 وزارة االستثمار

شهادة التأمينات *

 االجتماعية

التزام الشركة تجاه أنظمة 

املؤسسة العامة للتأمينات 

 االجتماعية

502012673 

هـ 06/04/1443

)املوافق 

 م(12/11/2021

هـ 06/05/1443

)املوافق 

 م(11/12/2021

املؤسسة العامة 

للتأمينات 

 االجتماعية

الزكاة شهادة 

 والدخل

لإلفادة بأن الشركة قدمت 

إقرارها عن الفترة املنتهية في 

 م31/12/2020

1110818989 

هـ 19/11/1442

)املوافق 

 م(29/06/2021

هـ 29/09/1443

)املوافق 

 م(30/04/2022

هيئة الزكاة 

 والضريبة والجمارك

 شهادة سعودة

 لإلفادة بأن الشركة ملتزمة

 بنسبة التوطين املطلوبة

 منها وفق برنامج نطاقات

20002111018317 

هـ 16/04/1443

)املوافق 

 م(21/11/2021

هـ 20/07/1443

)املوافق 

 م(21/02/2022

وزارة املوارد البشرية 

 والتنمية االجتماعية

مجلس الضمان 

 الصحي التعاوني

ترخيص تأهيل ملمارسة أعمال 

 الضمان الصحي التعاوني
 ال يوجد ال يوجد

هـ 13/07/1443

)املوافق 

 م(15/02/2022

مجلس الضمان 

 الصحي التعاوني

 الشركة: املصدر

 .كما في تاريخ هذه النشرة *جاري التجديد
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 ملخص املوافقات املتعلقة بمنتجات التأمين التي تقدمها الشركة وفًقا لألنظمة املعمول بها:

 املتعلقة بمنتجات التأمين التي تقدمها الشركة وفًقا لألنظمة املعمول بهاملخص املوافقات (: 81الجدول رقم )
 تاريخ املوافقة رقم املوافقة املنتج م

 IS\ 1259 وثيقة تأمين املسؤولية املدنية 1
 هـ12/05/1433

 م(04/04/2012املوافق )

 341000001013 وثيقة تأمين املسؤولية املدنية املوسعة 2
 هـ04/01/1434

 م(18/11/2012املوافق )

3 
 وثيقة تأمين الحماية للمجموعات

 )التكافل الجماعي(
1165 \IS\ 

 هـ03/05/1433

 م(26/03/2012املوافق )

 371000088916 وثيقة تأمين تعويضات العمال 4
 هـ10/08/1437

 م(17/05/2016املوافق )

 371000088906 وثيقة تأمين مسؤولية صاحب العمل 5
املوافق هـ 10/08/1437

 م(17/05/2016)

 371000088902 وثيقة تأمين مسؤولية عمال التحميل والتفريغ 6
هـ املوافق 10/08/1437

 م(17/05/2016)

 371000115276 مسؤولية املديرين واملوظفين وتعويض الشركة 7
هـ املوافق 06/11/1437

 م(10/08/2016)

 371000088908 املنتجاتوثيقة تأمين املسؤولية املدنية ومسؤولية  8
هـ املوافق 10/08/1437

 م(17/05/2016)

 371000088906 وثيقة تأمين الحوادث الشخصية للمجموعات 9
هـ املوافق 10/08/1437

 م(17/05/2016)

 371000088893 وثيقة تأمين الحوادث الشخصية لألفراد 10
هـ املوافق 10/08/1437

 م(17/05/2016)

 املهندسون املعماريون واملهندسون املدنيون )مجموعات( –املهنية تأمين املسؤولية  11
F-GUAH-1-C-21-

046 

 ه17/04/1443

 م(22/11/2021املوافق )

12 
 املحاسبون  –تأمين املسؤولية املهنية 

 )مجموعات(

F-GUAH-1-C-21-

045 

 ه17/04/1443

 م(22/11/2021املوافق )

13 
 املاليون املستشارون  –تأمين املسؤولية املهنية 

 )مجموعات(

F-GUAH-1-C-21-

044 

 ه17/04/1443

 م(22/11/2021املوافق )

14 
 وثيقة تأمين تجارة املركبات

 )األخطار الداخلية(
1135\IS \36588 

 هـ10/08/1429

 م(12/08/2008املوافق )

15 
 وثيقة تأمين تجارة املركبات

 )األخطار الخارجية(
1135\IS \36588 

 هـ10/08/1429

 م(12/08/2008) املوافق

 341000062967 وثيقة تأمين الغطاء الشامل للمركبات التجارية 16
19/05/1434 

 م(30/03/2013املوافق )

 341000062967 للمركبات الخصوصية وثيقة  تأمين الغطاء الشامل 17
19/05/1434 

 م(30/03/2013املوافق )

 341000062967 الطرف الثالث –الوثيقة املوحدة للتأمين اإللزامي على املركبات  18
19/05/1434 

 م(30/03/2013املوافق )

 IS\48708\1322 وثيقة تأمين الزجاج 19
 هـ21/10/1430

 م(24/01/2009املوافق )

20 
(: مع خيار إعادة املمتلكات بوضعها األول قبل LM7وثيقة تأمين ضرر املمتلكات )

 حدوث الخسائر أو استبدالها
2960\IS 

 هـ27/12/1433

 م(12/11/2012املوافق )

 IS\2960 (: مع خيار استبدال املمتلكات فقطABIوثيقة تأمين ضرر املمتلكات ) 21
 هـ27/12/1433

 م(12/11/2012املوافق )
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 371000088913 وثيقة تأمين رب البيت 22
 هـ10/08/1437

 م(17/05/2016املوافق )

 371000088905 وثيقة تأمين ضد جميع أخطار املجوهرات 23
 هـ10/08/1437

 م(17/05/2016املوافق )

 \IS\1598 وثيقة تأمين السرقة 24
 هـ01/09/1430

 م(22/08/2009املوافق )

 IS\49207\1844 وثيقة تأمين النقود 25
 ه18/10/1431

 م(27/09/2010املوافق )

 371000088895 وثيقة تأمين النقل البري  26
 هـ10/08/1437

 م(17/05/2016)املوافق 

 \IS\701 وثيقة تأمين ضمان األمانة 27
 هـ16/03/1433

 م(08/02/2012املوافق )

 371000115093 وثيقة تأمين السفر 28

 هـ05/11/1437

 املوافق

 م(08/08/2016)

 381000081437 وثيقة أقساط التأمين على السفر )املعدلة( 29

 ه 05/08/1438

 املوافق

 م(01/05/2017)

 381000035181 وثائق تأمين تأشيرة الزيارة )بيع الكتروني( 30

 ه 30/03/1438

 املوافق

(29/12/ 2016) 

 IS\2960 وثيقة تأمين الحريق 31
املوافق  ه27/12/1433

 م(12/11/2012)

 IS\2960 وثيقة تأمين توقف العمل )حريق( 32
 هـ27/12/1433

 م(12/11/2012املوافق )

 IS\2960 العملتوقف  وثيقة تأمين 33
 هـ27/12/1433

 م(12/11/2012املوافق )

 361000106200 وثيقة تأمين التخريب واالرهاب 34
 هـ03/08/1436

 م(21/05/2015املوافق )

 371000088911 وثيقة تأمين هياكل السفن 35
 هـ10/08/1437

 م(17/05/2016املوافق )

 371000088911 وثيقة تأمين الشحن البحري  36
 هـ10/08/1437

 م(17/05/2016املوافق )

 371000088899 وثيقة تأمين الشحنات البحرية 37
 هـ10/08/1437

 م(17/05/2016املوافق )

 \IS\126 وثيقة تأمين عطل اآلالت 38
 ه27/01/1430

 م(24/01/2009املوافق )

 \IS\126 وثيقة تأمين خسائر األرباح الناتجة عن عطل اآلالت 39
 هـ27/01/1430

 م(24/01/2009املوافق )

40 
 وثيقة تأمين تلف املخزون في املستودعات املبردة

 )فساد األطعمة(
126\IS\ 

 هـ27/01/1430

 م(24/01/2009املوافق )

41 
 وثيقة تأمين مرجل ووعاء ضغط

 )غاليات صناعية(
126\IS\ 

 هـ27/01/1430

 م(24/01/2009املوافق )

 \IS\126 ةاإللكترونيوثيقة تأمين األجهزة  42
 هـ27/01/1430

 م(24/01/2009املوافق )
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 \IS\126 وثيقة تأمين أخطار املقاولين االنشائية 43
 هـ27/01/1430

 م(24/01/2009املوافق )

 \IS\126 التركيبات-وثيقة تأمين أخطار املقاولين  44
 هـ27/01/1430

 م(24/01/2009املوافق )

 \IS\126 وثيقة تأمين تجهيزات وآليات املقاولين 45
 هـ27/01/1430

 م(24/01/2009املوافق )

 \Is\1074 الضمان التعاوني الصحي اإللزامي 46
هـ املوافق 09/07/1429

 م(12/07/2008)

 \Is\1074 التأمين الصحي لألفراد 47
 هـ09/07/1429

 م(12/07/2008املوافق )

 371000115274 تأمين أخطاء ممارسة املهن الطبية 48
 هـ06/11/141437

 م(10/08/2016املوافق )

 املصدر: الشركة

 االلتزامات املستمرة التي تفرضها الجهات الحكومية على الشركة 10.7.2

 تلزم الجهات الرقابية أدناه الشركة االلتزام ببعض املتطلبات الجوهرية على النحو التالي:
 

 االلتزامات املستمرة حسب متطلبات البنك املركزي السعودي: 10.7.2.1

 الحاالت في الشركة ترخيص سحبالسعودي  املركزي  للبنك يحق أنه التأمين، شركات مراقبة لنظام التنفيذية الالئحة من( 76) املادة قضت 

 :التالية

 .الترخيص إصدار تاريخ من أشهر ستة خالل به لها املرخص النشاط الشركة تمارس لم إذا .أ

 .التنفيذية الئحته أو التعاوني التأمين شركات مراقبة نظام بمتطلبات الشركة تف لم إذا .ب

 إذا تبين للبنك املركزي أن مقدم الطلب قد تعمد تزويدها بمعلومات أو بيانات غير صحيحة. .ج

 الشركة بها تمارس التي للطريقة نتيجة للضياع معرضة املساهمين أو املستفيدين أو لهم املؤمن حقوق  أن للبنك املركزي  تبين إذا .د

 .النشاط

 ب املهنة الحرة مما يجعلهما غير قادرين على الوفاء بالتزاماتهما.أو أفلس صاح الشركة أفلست إذا .ه

 .حتيالمعتمد للنصب أو اال  بأسلوب النشاطأو صاحب املهنة الحرة النشاط بأسلوب  الشركة مارست إذا .و

 .التنفيذية الالئحة في الواردة املالية املالءة بمتطلبات الشركة تِف  لم أو املقرر  األدنى الحد عن املال رأس انخفض إذا .ز

 .أدائه فعالية عدم يرى البنك املركزي السعودي الذي املستوى  إلى التأميني النشاط انخفض إذا .ح

 .حق وجه دون للمستفيدين ب املستحقة املطالبات دفع الشركة رفضت إذا .ط

 .السجالت فحص في مهمته أداء عن البنك املركزي السعودي قبل من املكلف التفتيش فريق أو صاحب املهنة الحرة الشركة منعت إذا .ي

 .التأمينية املنازعات من أي في ضدها صادر نهائي حكم تنفيذ عن الحرة املهنة صاحب أو الشركة امتنعت إذا .ك

 ( 66) والستين السادسة املادة حسب املطلوب املالءة بهامش االلتزام الشركة على يجب الشروط، من أعاله الواردة( ز) الفقرة يخص فيما

 هامش غطاء انخفض السابقتين السنتين خالل. التعاوني التأمين شركات مراقبة لنظام التنفيذية الالئحة من( 68) والستين السابعة واملادة

أوص ى ( م19/10/2021 املوافق) ه13/03/1443 وبتاريخ%(. 100) وهو السعودي املركزي  البنك من املطلوب األدنى الحد عن املالية املالءة

 ألف وسبعين وأربعة وأربعمائة مليون  وعشرين وتسعة مائتان بقيمة أولوية حقوق  أسهم طرح خالل من املال رأس بزيادة اإلدارة مجلس

 ألف وأربعين وتسعة وتسعمائة مليون  وخمسين وثمانية أربعمائة الزيادة بعد املال رأس ليصبح سعودي ريال( 229,474,640) وأربعين وستمائة

 راس زيادة على السعودي املركزي  البنك ممانعة عدم على الشركة حصلت فقد عليه، وبناءً  سعودي ريال( 458,949,280) وثمانين ومائتان

 الخطاب بموجب سعودي ريال( 229,474,640) وأربعين وستمائة ألف وسبعين وأربعة وأربعمائة مليون  وعشرين وتسعة مائتان بقيمة املال

 (.  م02/12/2021 املوافق) ه27/04/1443 بتاريخ( 43038443) رقم
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 وزارة التجارة:االلتزامات املستمرة حسب متطلبات  10.7.2.2

 بموجب وذلك الرئيس ي املقر حيث الدمام مدينة في التجاري  السجل إدارة لدى التسجيل فيما يخص التجاري  السجل بنظام ملتزمة الشركة 

  .(م26/08/2007 املوافق) هـ13/08/1428( وتاريخ 2050056228شهادة رقم )

 مع التعديالت الجديدة واالخيرة التي أدخلت على  النظاماعتماد  فيما يخصأن الشركة ملتزمة بنظام الشركات  كما 
ً
األساس ي للشركة تماشيا

املساهمين في اجتماع الجمعية العامة  وموافقةمسودة النظام األساس ي  علىمن وزارة التجارة  مسبقةنظام الشركات وذلك بعد أخذ موافقة 

ه )املوافق 06/05/1442وزارة التجارة بتاريخ ات لدى حوكمة الشرك  إدارة قبلوتم اعتماد النظام األساس ي من ، )غير العادية(

نسخة من النظام  التزمت الشركة بمتطلبات هيئة السوق املالية والسوق املالية السعودية )تداول( من ناحية تحميلكما (. م21/12/2020

 األساس ي على موقع تداول في الصفحة الخاصة بالشركة. 

 الصادرة  الشهادة بموجبة يالصناع يةغرفة التجار الاستخراج شهادة عضوية في  فيما يخصن الشركة ملتزمة بنظام السجل التجاري أ كما

 املوافق)ه 12/08/1443تاريخ  في. وتنتهي صالحيتها (م27/08/2007 املوافق) ه14/08/1428 وتاريخ (89500) رقممن "غرفة الشرقية" 

 (.م15/03/2022

 التسجيل لدى إدارة السجل  فيما يخصوهي ملتزمة بنظام السجل التجاري  فروعهاإجراءات تأسيس  باستكمال ملتزمة الشركة فروعأن  كما

 راجع القسم الفرعي  لكل شهادة عضوية في الغرفة التجارية الصناعية واستخراج التجاري 
ً
 فروع" (10.7.2.8)فرع )ملزيد من املعلومات فضال

 ( "املعلومات القانونية" من هذه النشرة(.10" من القسم )ونقاط البيع الشركة

 االلتزامات املستمرة حسب متطلبات هيئة السوق املالية 10.7.2.3

 وااللتزامات املستمرة والتعليمات الخاصة الصادرة عن الهيئة وقواعد اإلدراج التلزم الهيئة الشركات املدرجة االلتزام بقواعد طرح األوراق املالية 

، كما تلتزم شركات التأمين بإعالن نتائجها املالية وفق النماذج سّيما االلتزام باإلفصاح الدوري عن التطورات الجوهرية واملالية وتقرير مجلس اإلدارة

 إجماليانات واضحة عن فائض )عجز( عمليات التأمين مخصوًما منها عائد استثمارات حملة الوثائق، و املعتمدة من الهيئة والتي يجب أن تتضمن بي

موال أقساط التأمين املكتتبة، وصافي املطالبات املتكبدة، وصافي أرباح )خسائر( استثمارات حملة الوثائق، وصافي أرباح )خسائر( استثمارات أ

رة املقابلة ربع سنوية أو سنوية. وبحسب دليل االلتزامات املستمرة للشركات املدرجة، يجب أن تكون النتائج املساهمين ومقارنة هذه البيانات بالفت

واملعتمدة من املراجع الخارجي للشركة املعين من الجمعية واملعتمدة  املدققةاملالية السنوية املعلنة في موقع )تداول( مستمدة من القوائم املالية 

 تقديم  التقيد بنماذج اإلعالنات الواردة ضمن التعليمات الخاصةيجب من مجلس اإلدارة، و 
ً
بإعالنات الشركات لنتائجها املالية، وعلى الشركة أيضا

 لية.املقارنة بحيث تشمل األسباب جميع بنود إعالن النتائج املا بيان بجميع األسباب واملؤثرات للتغير في النتائج املالية للسنة املالية الحالية مع فترة

 

قرار مجلس الهيئة  (م 2016/  10/  24املوافق )ه  1438/  01/  23أنه بالنسبة ملالءة شركات املساهمة العامة فقد صدر بتاريخ  إلىوتجدر اإلشارة 

%( فأكثر من  50( بتعديل اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات املدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها املتراكمة )1-130-2016 (رقم

تي رأس مالها في ضوء نظام الشركات الجديد، وتم تعديل مسماها لتصبح "اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات املدرجة أسهمها في السوق ال

ه )املوافق  1438/  07 / 25%( فأكثر من رأس مالها"، على أن يعمل باإلجراءات والتعليمات املعدلة ابتداًء من تاريخ  20بلغت خسائرها املتراكمة )

 م(. 2017/  04/  22

%( فأكثر من رأس املال املدفوع باإلفصاح على موقع تداول  50كما ألزمت الهيئة الشركات املدرجة في السوق املالية التي تبلغ خسائرها املتراكمة )

 ( من نظام الشركات.150ة )ق املادم( عن خطتها حيال تطبي 2017/  04/  21ه )املوافق  1438/  07/  24قبل تاريخ 

لسوق املالية كما ألزمت الهيئة الشركات املدرجة في السوق املالية باتباع الئحة التعليمات الخاصة بإعالنات الشركات املساهمة املدرجة أسهمها في ا

 م(. 2017/  01/  24ه )املوافق  1438/  04/  26( وتاريخ 2017 -8 -4الصادرة بموجب قرار مجلس الهيئة رقم )

ويؤكد أعضاء  كما بتاريخ نشر هذه النشرة، الشركة لم تخالف أي من التعليمات املبينة أعاله وهي ملتزمة بنظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية.

ية )تداول السعودية( مجلس اإلدارة أن الشركة مستمرة في االلتزام بمتطلبات نظام ولوائح وتعليمات هيئة السوق املالية والسوق املالية السعود

 حتى تاريخ هذه النشرة كما يتعهدون باستمرار االلتزام بها.
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 مجلس الضمان الصحي التعاونيااللتزامات املستمرة حسب متطلبات  10.7.2.4

 السعودي املركزي  البنك من إجازتها بعد«(  الضمان مجلس)»  التعاوني الصحي الضمان مجلس ألنظمة خاضعة الصحي التأمين منتجات إن .

 . الصحي التأمين منتجات لتقديم املنظمة بالشروط تقيدها من والتأكد الشركة بمراقبة الضمان مجلس يقوم حيث

 التعاوني الصحي الضمان أعمال بممارسة التأمين لشركات يسمح ال أنه على الصحي الضمان لنظام التنفيذية الالئحة من( 43) املادة نصت 

 الالئحة من( 44) املادة نصت كما. مماثلة أخرى  ملدد للتجديد قابلة سنوات ثالث بمدة مقيدا التأهيل ويكون  املجلس، قبل من تأهيلها بعد إال

 الغرض، لهذا تقديمه يتم طلب على بناء الصحي التأمين ملمارسة التعاوني التأمين شركات تأهيل يتم أنه الصحي الضمان لنظام التنفيذية

 املجلس وعلى لذلك، يلزم ما حدود في الطلبات هذه في تضمينها يتعين التي البيانات ونطاق بطبيعة تتعلق تفاصيل من يراه ما تحديد وللمجلس

 .الطلب تقديم تاريخ من يوما تسعين خالل التأهيل طلب في البت

 الشروط تلك ومن ،الصحي التأمين منتجات لتقديم املنظمة بالشروط تقيدها من والتأكد الشركة بمراقبة الضمان مجلس يقوم: 

 عدم حال وفي دقيقة ستين( 60) يتجاوز  ال زمني موعد خالل الالزمة الصحية املوافقات إلعطاء متخصصة طبية كوادر بتوفير االلتزام -

 . رسميا األسباب توضيح فيجب املوافقة

 .يوم وأربعون  خمسة( 45) يتجاوز  ال موعد في الصحية والعيادات كاملستشفيات الصحية الخدمة مقدمي مستحقات بدفع االلتزام -
 

 :وزارة االستثمار متطلبات حسب املستمرة االلتزامات 10.7.2.5

 ترخيصباستخراج  الشركةفقد قامت  املال، رأس في األسهم (الخليجيين وغير السعوديين غير) األجانب املؤسسين املساهمين بعض مللكية نظرا

 تاريخ لغاية والساري م( 16/10/2005ه )املوافق 13/09/1426 بتاريخ لالستثمار وزارة من صادر))2732029484) رقم الخدمي االستثماري 

 م(.08/09/2022 املوافق) ه12/02/1444

 املوجودة البيانات عن التجاري  السجل بيانات اختالف عدم (1): االتية بالتعليمات االلتزام لها املرخص الشركات على لالستثماروزارة  وتشترط

 الشركة الفروع استثمار ترخيص وجود( 3) أو مرخص غير تجاري  أو استثماري  نشاط ممارسة عدم( 2) أو الهيئة من الصادر االستثماري  بالترخيص

 الظروف حاالت في إال الترخيص، مدة سريان أثناء االستثماري  النشاط ممارسة عن التوقف عدم( 4) أو( البيع نقاط بها ويقصد) التسويق ومراكز

 عدم (5) أو القاهر الظرف حدوث تاريخ من أيام خمسة خالل النشاط ملمارسة العودة تاريخ يبين زمني جدول  تقديم مع الهيئة تقبلها التي القاهرة

 لالسم مخالف تجاري  باسم دعائية وسائل أو أختام أو مطبوعات استخدام او ترخيص دون  محلية أو عاملية تجارية وكالة شعار او اسم استخدام

 كتابيا الهيئة إخطار (7) أو املعتمدة الدولية أو السعودية أو الخليجية املواصفات مع وأسلوبه املنتج مواصفات تطابق( 6) أو الوزارة من املرخص

 .البيانات تحديث او واالتصال املراسلة بيانات وأ العنوان بتعديل

  ترخيصها تعديل بطلب التقدم الستثمارا وزارة من املرخصة الشركات كافة على
ً
 تخفيض حال في املثال سبيل على ومنها بياناتها في تعديالت ألي تبعا

 .لها فروع فتح أو التجاري  االسم تعديل أو املال رأس زيادة أو

 .أعاله إليه املشار الترخيص وتعليمات وشروط الوزارة بمتطلبات ملتزمة الشركة النشرة هذه بتاريخ كما

 

 هيئة الزكاة والضريبة والجمارك:  متطلبات حسب املستمرة االلتزامات 10.7.2.6

يوم من انتهاء السنة املالية وذلك لغرض تجديد الشهادة التي تصدر عن هيئة الزكاة  120تلتزم الشركة بتقديم إقراراتها الزكوية والضريبية خالل 

قد قدمت الشركة إقرارها الزكوي عن ( و 3005242812والضريبة والجمارك. تم تسجيل الشركة بصفتها "مكلف" بموجب الرقم الضريبي املميز )

ه 19/11/1442( وتاريخ 1110818989م وحصلت على شهادة زكاة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالرقم )31/12/2020العام املالي املنتهي في 

 م(.29/06/2021املوافق )

 

 متطلبات وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية:  حسب املستمرة االلتزامات 10.7.2.7

( وفًقا لشهادة السعودة املستخرجة منها. وكما بتاريخ نشر هذه 57388-4تم فتح ملف لدى وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية بالرقم املوحد )

ادة بأن الشركة النشرة تستفيد الشركة من الخدمات اإللكترونية لوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية، وتم استخراج شهادة السعودة لإلف

 ملتزمة بنسبة التوطين املطلوبة منها وفق برنامج نطاقات وتقع بالنطاق البالتيني. 
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 البيع ونقاط الشركة فروع 10.7.2.8

  لها تنش ئ أن للشركة يجوز  أنه على للشركة األساس ي النظام من (5) املادة نصت
ً
 موافقة بعد خارجها أو اململكة داخل توكيالت أو مكاتب أو فروعا

البنك املركزي السعودي  موافقة أخذ ضرورة على تنص والتي التعاوني التأمين شركات مراقبة نظام من (9) للمادة ووفقا. املركزي السعوديالبنك 

 التقيد بضرورة لها فروع افتتاح في ترغب التي التأمين شركات علىالسعودي  يشترط البنك املركزي  التأمين، شركات فروع افتتاح قبل املكتوبة

 عقد أو/و البلدية برخصة يكتفى البيع، لنقاط وبالنسبة .التجارة وزارة عن والصادرة املساهمة للشركات فروع بافتتاح املتعلقة النظامية باإلجراءات

 الشركة حصلت النشرة، هذه إعداد تاريخ حتى(. كالكشك) سياحية منتجعات أو فنادق أو حكومية مرافق في البيع نقطة موقع كان حال في االيجار

 :يلي ما وفق البيع ونقاط الفروع من عدد لفتح النهائية السعودي املركزي  البنك موافقة على
 :عليها الحصول  تم التي البلدية وتراخيص التجارية، وسجالتها الفروع (:82الجدول رقم )

 تاريخ االنتهاء ص البلديةيرخت العنوان تاريخ االنتهاء تاريخ اإلصدار رقم الترخيص الغرض نوع الترخيص

السجل 

 التجاري 

قيد الشركة في 

سجل الشركات 

 التجارية

 )فرع شركة(

2050118944 

هـ 09/02/1440

)املوافق 

 م(18/10/2018

هـ 09/02/1444

)املوافق 

 م(05/09/2022

، مركز الدمام

 املعجل التجاري 
3909207739 

 ه12/11/1443

)املوافق 

 م(11/06/2022

السجل 

 التجاري 

قيد الشركة في 

سجل الشركات 

 التجارية

 )فرع شركة(

1010238441 

هـ 07/09/1428

)املوافق 

 م(19/09/2007

هـ 07/09/1443

)املوافق 

 م(08/04/2022

، حي الرياض

 اليرموك
42013811234 

 ه26/01/1444

)املوافق 

 م(24/08/2022

السجل 

 التجاري 

في قيد الشركة 

سجل الشركات 

 التجارية

 )فرع شركة(

4030177933 

هـ 28/03/1429

)املوافق 

 م(05/04/2008

هـ 28/03/1444

)املوافق 

 م(24/10/2022

 41022580617 ، حي السالمجدة

 ه09/02/1446

)املوافق 

 م(13/08/2024

  املصدر: الشركة

 :عليها الحصول  تم التي البلدية وتراخيص التجارية، وسجالتها البيع نقاط (:83الجدول رقم )

 تاريخ االنتهاء ترخيص البلدية العنوان تاريخ االنتهاء تاريخ اإلصدار رقم الترخيص الغرض نوع الترخيص

السجل 

 التجاري 
 1010352878 نقاط بيع

هـ 24/11/1433

)املوافق 

 م(10/10/2012

هـ 24/11/1444

)املوافق 

 م(13/06/2023

، حي الرياض

 الروضة
 قيد التجديد 40031850127

السجل 

 التجاري 
 1010346145 نقاط بيع

هـ 10/09/1433

)املوافق 

 م(29/07/2012

هـ 10/09/1443

)املوافق 

 م(11/04/2022

 40031930943 ، حي املربعالرياض

 ه01/11/1443

)املوافق 

 م(31/05/2022

السجل 

 التجاري 
 1131040190 نقاط بيع

هـ 06/04/1433

)املوافق 

 م(28/02/2012

ه 06/04/1444

)املوافق 

 م(31/10/2022

، شارع بريده

 األربعين
3909362278 

 ه05/08/1443

)املوافق 

 م(08/03/2022

السجل 

 التجاري 
 1010467877 نقاط بيع

هـ 02/05/1438

)املوافق 

 م(30/01/2017

 قيد التجديد
، حي الرياض

 النظيم
40031916403 

 ه17/10/1443

)املوافق 

 م(18/05/2022

السجل 

 التجاري 
 1011024249 نقاط بيع

هـ 22/02/1438

)املوافق 

 م(22/11/2016

هـ 21/02/1444

)املوافق 

 م(17/09/2022

، جوازات الخرج

 الخرج
43026192617 

 ه04/05/1444

)املوافق 

 م(28/11/2022

السجل 

 التجاري 
 4030232161 نقاط بيع

هـ 09/09/1433

)املوافق 

 م(28/07/2012

هـ 09/09/1444

)املوافق 

 م(31/03/2023

 41042629933 ، حي الكندرةجدة

 ه14/04/1446

)املوافق 

 م(17/10/2024

السجل 

 التجاري 
 4650081718 نقاط بيع

هـ 22/02/1438

)املوافق 

 م(22/11/2016

ه 21/02/1444

)املوافق 

 م(17/09/2022

، املدينة املنورة

بالقرب من 

 الجوازات

41042633316 

 ه20/04/1446

)املوافق 

 م(23/10/2024

السجل 

 التجاري 
 4032050998 نقاط بيع

هـ 21/02/1438

)املوافق 

 م(21/11/2016

ه 20/02/1444

)املوافق 

 م(16/09/2022

، بالقرب الطائف

 من الجوازات
3910723454 

 ه23/05/1444

)املوافق 

 م(17/12/2022
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السجل 

 التجاري 
 4031098822 نقاط بيع

هـ 05/05/1438

)املوافق 

 م(02/02/2017

هـ 21/02/1444

)املوافق 

 م(17/09/2022

، مكة املكرمة

 جوازات مكة 
 قيد التجديد قيد التجديد

السجل 

 التجاري 
 4032032799 نقاط بيع

هـ 06/04/1433

)املوافق 

 م(28/02/2012

هـ 06/04/1444

)املوافق 

 م(31/10/2022

 4911892352 شهار، حي الطائف

 ه07/03/1444

)املوافق 

 م(03/10/2022

السجل 

 التجاري 
 5950025326 نقاط بيع

هـ 27/01/1434

)املوافق 

 م(11/12/2012

هـ 26/01/1444

)املوافق 

 م(24/08/2022

، مقابل نجران

 الجوازات
41042629960 

 ه14/04/1446

)املوافق 

 م(17/10/2024

السجل 

 التجاري 
 5900021365 نقاط بيع

هـ 24/04/1434

)املوافق 

 م(06/03/2013

ه 24/04/1444

)املوافق 

 م(18/11/2022

، مقابل جيزان

 الجوازات
41042629850 

 ه14/04/1446

)املوافق 

 م(17/10/2024

السجل 

 التجاري 
 5855045568 نقاط بيع

هـ 10/09/1433

)املوافق 

 م(29/07/2012

ه 10/09/1444

)املوافق 

 م(01/04/2023

، مشيط خميس

جوازات خميس 

 مشيط

41042628834 

 ه13/04/1444

)املوافق 

 م(07/11/2022

السجل 

 التجاري 
 5951002456 نقاط بيع

ه 22/02/1438

)املوافق 

 م(22/11/2016

ه 21/02/1444

)املوافق 

 م(17/09/2022

، بجوار شروره

االتصاالت 

السعودية 

والضمان 

 االجتماعي

41042632594 

 ه19/04/1446

)املوافق 

 م(22/10/2024

السجل 

 التجاري 
 2050085219 نقاط بيع

ه 09/09/1433

)املوافق 

 م(28/07/2012

ه 09/09/1444

)املوافق 

 م(31/03/2023

، مقابل الدمام

 الجوازات
40042014076 

 ه27/04/1444

 م(21/11/2022)

السجل 

 التجاري 
 2511025375 نقاط بيع

ه 21/02/1438

)املوافق 

 م(21/11/2016

ه 20/02/1444

)املوافق 

 م(16/9/2022

، حفر الباطن

 طريق امللك فهد
40011570614 

 ه23/05/1444

)املوافق 

 م(17/12/2022

السجل 

 التجاري 
 2053026200 نقاط بيع

ه 09/09/1433

)املوافق 

 م(28/07/2012

ه 09/09/1444

)املوافق 

 م(31/03/2023

، شارع القطيف

 القدس
41042626236 

 ه10/04/1444

)املوافق 

 م(04/11/2022

السجل 

 التجاري 
 2057009090 نقاط بيع

ه 05/05/1438

)املوافق 

 م(02/02/2017

ه 10/09/1444

)املوافق 

 م(01/04/2023

، مقابل الخفجي

 املرور
41012555153 

 ه20/04/1444

)املوافق 

 م(14/11/2022

السجل 

 التجاري 
 2055018060 نقاط بيع

ه 27/01/1434

)املوافق 

 م(11/12/2012

ه 27/01/1444

)املوافق 

 م(25/08/2022

، شارع الجبيل

 الجبيل
42023993625 

 ه18/07/1443

)املوافق 

 م(19/02/2022

السجل 

 التجاري 
 2250048144 نقاط بيع

ه 09/09/1433

)املوافق 

 م(28/07/2012

ه 09/09/1444

)املوافق 

 م(31/03/2023

، جوازات األحساء

 محافظة األحساء
40122538432 

 ه23/12/1444

)املوافق 

 م(11/07/2023

السجل 

 التجاري 
 3450015434 نقاط بيع

ه 21/02/1438

)املوافق 

 م(21/11/2016

ه 20/02/1444

)املوافق 

 م(16/09/2022

، بالقرب من عرعر

 الجوازات
40072085135 

 ه25/07/1443

)املوافق 

 م(26/02/2022

السجل 

 التجاري 
 3350044433 نقاط بيع

ه 22/02/1438

)املوافق 

 م(22/11/2016

ه 21/02/1444

)املوافق 

 م(17/09/2022

، طريق امللك حائل

 عبدالعزيز
 قيد التجديد قيد التجديد

السجل 

 التجاري 
 3550039233 نقاط بيع

ه 01/12/1438

)املوافق 

 م(23/08/2017

ه 01/12/1443

)املوافق 

 م(30/06/2022

 41022584872 ، حي السعدةتبوك

 ه15/02/1444

)املوافق 

 م(11/09/2022

  املصدر: الشركة
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 ملخص العقود الجوهرية  10.8

 :العالقة ذات األطراف مع والتعامالت العقود 10.8.1

ساهمين التزمت الشركة عند إبرام العقود واالتفاقيات املشار إليها أدناه بأن تكون جميع التعامالت على أساس تنافس ي تجاري بحت يضمن حقوق امل

التصويت على تلك العقود من قبل الجمعية العامة للشركة بدون مشاركة املساهمين الذين لهم مصالح في تلك العقود، وتؤكد الشركة  وأن يتم

العقود.  وأعضاء مجلس إدارتها التزامهم بقيود نظام الشركات والئحة حوكمة الشركات الخاصة بالتعامالت مع األطراف ذات العالقة فيما يتعلق بتلك

 م(.29/06/2021ه )املوافق 19/11/1442تم التصويت على هذه التعامالت في الجمعية العامة العادية للشركة التي عقدت بتاريخ  وقد

 م.2020يبين الجدول أدناه األعمال والعقود التي تمت والتي فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة ألعضاء مجلس اإلدارة خالل عام 
 العقود والتعامالت مع أعضاء املجلس واألطراف ذات العالقة (:84الجدول رقم )

 طبيعة التعامل العالقة االسم طرف ذو عالقة

قيمة أقساط التأمين 

املكتتبة خالل عام 

 م2020

 شركة روابي القابضة
عبدالعزيز علي عبدالرحمن 

 التركي
 ريال سعودي (1,456,778)  وثائق تأمين يشغل فيها منصب رئيس مجلس اإلدارة

 ريال سعودي (7,098,298)  وثائق تأمين يشغل فيها عضو مجلس اإلدارة فواز طالل علي التميمي مجموعة التميمي

 ريال سعودي (6,028,238)  وثائق تأمين يشغل فيها منصب تنفيذي ماجد شطي حمود الظفيري  مجموعة املهيدب

 ريال سعودي (2,897,306)  إيجار سنوي ملكاتب الشركة يشغل فيها منصب تنفيذي شطي حمود الظفيري ماجد  مجموعة املهيدب

 شركة روابي القابضة
عبدالعزيز علي عبدالرحمن 

 التركي
 سعودي لريا(1,456,778)  وثائق تأمين يشغل فيها منصب رئيس مجلس اإلدارة

  املصدر: الشركة

 اتفاقيات وساطة التأمين 10.8.2

كال من االفراد  إلىتم إبرام اتفاقيات وساطة تأمين مع شركات ذات النشاط وذلك لتسهيل استقطاب العمالء والترويج ملنتجات الشركة التأمينية 

الل واملنشئات والشركات والهيئات، وفي مقابل ذلك فأن لوسطاء التأمين نتاج قيامهم بذلك عمولة مقدرة بنسب مئوية من األقساط املحصلة من خ

 الوسيط من العمالء لكل نوع من أنواع التأمين.

 

 اتفاقيات إعادة التأمين 10.8.3

تنشأ من تم إبرام مجموعة من اتفاقيات إعادة التأمين، وبموجب هذه االتفاقيات تقوم الشركة بإعادة التأمين على كل أو جزء من الخسائر التي قد 

ئر وثائق التأمين التي تصدرها الشركة، لتقليل تعرضها للخسائر، مقابل قسط متفق عليه، ويتم بموجبها تعويض الشركة عن كل وجزء من الخسا

اتفاقيات  عقود التأمين املصدرة. كما أن تلك العقود تشتمل على استثناءات مختلفة تبًعا للمنتج الذي يتم إعادة التأمين عليه. غالًبا، تسري مدة

 إعادة التأمين اثني عشر شهًرا. 
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 التي تتعامل معها الشركة:إعادة التأمين  شركاتوفيما يلي قائمة ب

 
شركات إعادة التأمين التي تتعامل معها الشركة  (:85الجدول رقم )  

 الشركة املصنفة التصنيف الدولة اسم الشركة م

 (S&P) ستاندرد أند بورز -AA فرنسية    (SCOR Global P&C) سكور جلوبال بي أند س ي 1

 (S&P) أند بورزستاندرد  -AA أملانية R+V Versicherung AG))  أر أند في 2

 (S&P) ستاندرد أند بورز -A فرنسية  (Odyssey Re) أودس ي ري  3

 (S&P) ستاندرد أند بورز +A فرنسية  (Partner Re)بارتنر ري   4

 (S&P) ستاندرد أند بورز -A أملانية  (Munich Re)ميونيخ ري   5

 (S&P) بورزستاندرد أند  -AA سويسرية  (Swiss Re Switzerland) ي سويس ر   6

 (S&P) ستاندرد أند بورز +BBB سعودية (Saudi Re)  الشركة السعودية إلعادة التأمين التعاوني  7

 (A.M.Best) أي إم بيست -A هندية   ("General Insurance Company "GIC)جي أي س ي 8

 (S&P) ستاندرد أند بورز +A سويسرية  (Echo Re) ايكو إلعادة التأمين 9

 (S&P) ستاندرد أند بورز -A سويسرية  (Helvetia) هلفاتيا 10

 (S&P) ستاندرد أند بورز -A فرنسية  (CCR Re) س ي س ي أر   11

 (A.M.Best) أي إم بيست -A كويتية (Kuwait Re) إعادة التأمين الكويتية  12

 (A.M.Best) أي إم بيست +A أمريكية  (TransRe) ترانس ري   13

 (S&P) ستاندرد أند بورز A كوريا الجنوبية (Korean Re) إعادة التأمين الكورية  14

 (A.M.Best) أي إم بيست A جزيرة كايمان  (Barents Re) بارنتس ري   15

 (A.M.Best) أي إم بيست A اماراتية   (Oman Insurance Company) شركة عمان للتأمين 16

 (S&P) ستاندرد أند بورز -A امارتية (Adnic)شركة ابوظبي الوطنية للتأمين   17

 (A.M.Best) أي إم بيست A امريكية (Aspen Re) التأمين   إلعادةشركة اسبن  18

 (A.M.Best) أي إم بيست -A فرنسية (AXA Re) التأمين  إلعادةشركة اكسا  19

 (S&P) ستاندرد أند بورز +A بريطانيا  (Lloyd's syndicates)ليودز  سيندكيت 20

 (A.M.Best) أي إم بيست -A ماراتيةإ Malaysian Re)ي )ماليزيان ر  21

 (S&P) ستاندرد أند بورز +A ماراتيةإ  (Liberty) ليبرتي 22

 (A.M.Best) أي إم بيست +A بريطانية Chaucer) ) شاوسر 23

 (S&P) ستاندرد أند بورز +A أملانية  (Deutsche Rueck) دويتشه روك 24

 (A.M.Best) أي إم بيست +A اجنوب أفريقي  (SANTAM RE/ NEW RE) سانتام ري نيو ري  25

 (A.M.Best) أي إم بيست +A بحرينية  (Hannover Ruck Se) هانوفر 26

 املصدر: الشركة
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 عقود اإليجار 10.8.4

 الشركة أبرمت فقد بيع، نقاط أو فروع أكانت سواء نشاطها، ملزاولة الشركة تشغلها التي للمواقع وبالنسبة. لها مملوكة عقارات أي الشركة لدى ليس

 .سنوًيا للمؤجر الشركة تدفعه إيجار مبلغ على تنص أي تقليدية إيجار عقود هي العقود تلك أغلب إيجار. عقد 27

 

 :تفاصيلها وأهم الشركة مواقع إيجار بعقود قائمة يلي وفيما
عقود اإليجار السارية واملجددة للمواقع التي تشغلها الشركة (:86الجدول رقم )  

 املؤجر االستخدام املوقع م
 قيمة اإليجار

 )ريال سعودي(

مدة عقد 

 اإليجار

تاريخ حلول 

اإليجار/إنهاء 

 العقد

 الدمام، حي الخالدية 1
املركز 

 الرئيس ي

 املهيدب عبدالقادر شركة

 وأوالده
 سنوات 5 ريال سعودي( (1,078,783

 م23/02/2023

)املوافق 

 ه(03/08/1444

 فرع شركة ، مركز املعجل التجاري الدمام 2
 وسعد عبدالقادر شركة

 املعجل
 سنة واحدة ريال سعودي( (454,825

 م31/10/2022

)املوافق 

 ه(06/04/1444

 سنوات 5 ريال سعودي ((880,000 االيحاء شركة فرع شركة ، حي اليرموكالرياض 3

 م11/06/2023

)املوافق 

 ه(22/11/1444

 سنة واحدة ريال سعودي( (230,685 عبدالعزيز بن نوف األميرة فرع شركة ، حي السالمجدة 4

 م14/11/2022

)املوافق 

 ه(20/04/1444

 سنة واحدة ريال سعودي ((40,400 واملقاوالت للتجارة سما شركة نقاط بيع *، حي الروضةالرياض 5

 م31/12/2021

)املوافق 

 ه(27/05/1443

 سنة واحدة ريال سعودي  (62,000) خالد حمد عبدالرحمن الراجح نقاط بيع ، حي املربعالرياض 6

 م07/03/2022

)املوافق 

 ه(04/08/1443

 سنة واحدة ريال سعودي ((30,000 العقاري  للتطوير املتر أعمال نقاط بيع ، شارع األربعينبريده 7

 م28/02/2022

)املوافق 

 ه(27/07/1443

 نقاط بيع ، حي النظيمالرياض 8
 العنزي  حمود بسام مكتب

 للعقارات
 سنة واحدة ريال سعودي( (35,000

 م01/06/2022

)املوافق 

 ه(02/11/1443

 سنة واحدة ريال سعودي ((12,000 للعقارات القبيلي مكتب نقاط بيع ، جوازات الخرجالخرج 9

 م04/01/2022

)املوافق 

 ه(01/06/1443

 نقاط بيع ، حي الكندرةجدة 10
 صالح ومحمد احمد أمالك

 كعكي
 سنة واحدة ريال سعودي( (30,000

 م26/02/2022

)املوافق 

 ه(25/07/1443

11 
، بالقرب من املدينة املنورة

 الجوازات
 سنة واحدة ريال سعودي ((35,500 للعقار نايف أبو مكتب نقاط بيع

 م22/09/2022

)املوافق 

 ه(26/02/1444

12 
، بالقرب من الطائف

 *الجوازات
 سنة واحدة ريال سعودي( (35,000 لالستثمارات هيف بن مؤسسة نقاط بيع

 م06/12/2021

)املوافق 

 ه(02/05/1443

 نقاط بيع ، جوازات مكةمكة املكرمة 13
 مبروك احمد هيام مكتب

 للعقارات
 سنة واحدة ريال سعودي ((40,000

 م10/10/2022

)املوافق 

 ه(14/03/1444
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 نقاط بيع ، حي شهارالطائف 14
 للخدمات الصيرفي مؤسسة

 العقارية
 سنة واحدة ريال سعودي( (70,000

 م30/01/2022

)املوافق 

 ه(27/06/1443

 سنة واحدة ريال سعودي ((20,000 األمالك وإدارة للتأجير الوطن نقاط بيع ، مقابل الجوازاتنجران 15

 م11/07/2022

)املوافق 

 ه(12/12/1443

 نقاط بيع ، مقابل الجوازاتجيزان 16
 جازان رواس ي مؤسسة

 العقارية للخدمات
 سنة واحدة ريال سعودي (24,000)

 م05/03/2022

)املوافق 

 ه(02/08/1443

17 
، جوازات خميس مشيط

 خميس مشيط
 نقاط بيع

 للعقار األسمري  مكتب

 واملقاوالت
 واحدةسنة  ريال سعودي( (25,000

 م01/11/2022

)املوافق 

 ه(07/04/1444

18 
، بجوار االتصاالت شروره

 السعودية والضمان االجتماعي
 سنوات 3 ريال سعودي( (20,000 للمقاوالت بالعبيد شركة نقاط بيع

 م03/05/2022

)املوافق 

 ه(02/10/1443

 نقاط بيع ، مقابل الجوازاتالدمام 19
 السليم الزامل علي شركة

 لالستثمار وأوالده
 سنوات 5 ريال سعودي (45,000) 

 م30/09/2022

)املوافق 

 ه(04/03/1444

 سنة واحدة ريال سعودي ((30,000 العقارية للخدمات مكتبنا نقاط بيع ، طريق امللك فهدحفر الباطن 20

 م27/02/2022

)املوافق 

 ه( 26/07/1443

 نقاط بيع ، شارع القدسالقطيف 21
 العوامي محفوظ هاشم شركة

 التجارية
 سنوات 3 ريال سعودي ((30,000

 م25/02/2022

)املوافق 

 ه(24/07/1443

 سنة واحدة ريال سعودي ((10,000 العقاري  أساس مكتب نقاط بيع ، مقابل املرورالخفجي 22

 م15/04/2022

)املوافق 

 ه(14/09/1443

 سنة واحدة ريال سعودي ((25,000 العقاري  الجبيل وسط مكتب نقاط بيع ، شارع الجبيلالجبيل 23

 م20/02/2022

)املوافق 

 ه(19/07/1443

24 
، جوازات محافظة األحساء

 األحساء
 سنة واحدة ريال سعودي ((30,000 هجر واحات مكتب نقاط بيع

 م02/01/2022

)املوافق 

 ه(29/05/1443

 سنة واحدة ريال سعودي( (24,000 للمقاوالت جيت مؤسسة نقاط بيع ، بالقرب من الجوازاتعرعر 25

 م09/04/2022

)املوافق 

 ه(08/09/1443

 نقاط بيع ، طريق امللك عبدالعزيزحائل 26
 البيوض سليمان طارق 

 للعقارات
 سنة واحدة ريال سعودي( (20,000

 م11/07/2022

)املوافق 

 ه(12/12/1443

 سنة واحدة ريال سعودي( (35,000 مجموعة أعمال السامر نقاط بيع تبوك، حي السعدة 27

 م16/02/2022

)املوافق 

 ه(15/07/1443

 املصدر: الشركة

 كما في تاريخ هذه النشرة *جاري التجديد
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 العالمات التجارية وحقوق امللكية 10.9
 الواجهة على وشعارها اسمها وضع من الشركة ذلك وسيمكنالهيئة السعودية للملكية الفكرية،  لدى تسجيلها تم تجارية عالمة الشركة لدى

  الالزمة القانونية الحماية ومنحها التجارية العالمة بتسجيل قامت كونها الشركة تشغلها التي املكاتب أو للمبنى الخارجية
ً
 العالمات لنظام وفقا

 .التجارية

يدعم أعمالها ومركزها  الذي ينعكس في شعارها، والذيو  التجاري  سجلها في املسجل التجاري تعتمد الشركة في تسويق خدماتها ومنتجاتها على اسمها و 

 في السوق بين العمالء.
ً
 واضحا

ً
  التنافس ي، ويمنحها تميزا

 ويوضح الجدول أدناه تفاصيل العالمة التجارية الخاصة بالشركة:
 العالمة التجارية (:87الجدول رقم )

 الحماية نهاية الحماية بداية التسجيل تاريخ املالكة الشركة الشهادة رقم العالمة

 
 

1442020005 

 

شركة إتحاد الخليج 

األهلية للتأمين 

 التعاوني

 ه29/08/1442

)املوافق 

 م(11/04/2021

 ه26/06/1442

)املوافق 

 م( 08/02/2021

 ه 25/06/1452

)املوافق 

 م(23/10/2030

 الشركة: املصدر

كرسم كفين قابضة على رسم للكرة األرضية باللون الذهبي بجانبه من اليمين عبارة (، توصف العالمة 36التجارية مسجلة ضمن الفئة ) العالمة

انشورنس بحروف التينية باللون األسود حيث تكون كلمة  إتحاد الخليج األهلية للتأمين التعاوني بحروف عربية وعبارة قلف يونين األهلية كوبيرتف

 األهلية بالعربي والالتيني باللون األخضر.

 وبراءات التجارية، كالعالمات قّيمة معنوية ممتلكات أية على نشاطها في الشركة تعتمد وال مسجلة، أخرى  فكرية ملكية حقوق  أية للشركة يوجد وال

 .أخرى  فكرية ملكيات أية أو الطبع وحقوق  االختراع،

 املنازعات والدعاوى القضائية  10.10
 بالغطاء تتعلق ومطالبات ونزاعات التأمينية بعملياتها تتعلق الوثائق حاملي بعض أقامها ى ودعاو  لقضايا أعمالها ممارسة سياق في الشركة تعرضت

( دعوى رفعتها الشركة بمطالبات يبلغ مجموعها 199) إلى، وتنقسم هذه القضايا مطالبة )312) عدد يوجد النشرة هذه عدادإ بتاريخ وكما .التأميني

( دعوى مرفوعة على الشركة من 113( ريال سعودي، و)14,279,446أربعة عشر مليون ومائتين وتسعة وسبعين ألف وأربعمائة وستة وأربعين )

 ( ريال سعودي.12,115,526عمالئها بمجموع مطالبات اثنا عشر مليون ومائة وخمسة عشر ألف وخمسمائة وستة وعشرين )

  ليست بأنها الشركةكما وتقر 
ً
 .املالي وضعها وأ عمالهاأ على اجوهريً  يؤثروا ان همأنش من جوهري  تحكيم أو مطالبة أو قضائية دعوى  أي في اطرف

افقة الهيئة على آخر نشرة إصدار  10.11  املعلومات الجوهرية التي تغيرت منذ مو

  :بنسبة  الشركة مال رأس تخفيض على العادية غير العامة الجمعية وافقت( م18/05/2017 املوافق) ه22/08/1438 بتاريخرأس املال

 وبالتالي سعودي ريال( 150,000,000) مليون  وخمسين مائة إلى سعودي ريال( 220,000,000) ريال مليون  وعشرين ائتينم من%( 31.82)

 إلغاء طريق عن سهم( 15,000,000) مليون  عشرة خمسة إلى سهم( 22,000,000) مليون  وعشرين اثنين من الشركة أسهم عدد تخفيض

 العامة الجمعية وافقت( م05/10/2020 املوافق) ه18/02/1442 بتاريخو  .للشركة املصدرة األسهم من سهم( 7.000.000) مليون  سبعة

وتسعة وعشرين مليون وأربعمائة مائتين  إلىريال ( 150,000,000) مليون  وخمسين مائة من الشركة مال زيادة رأس على العادية غير

 التعاوني للتأمين األهلية الشركة مع االندماج طريق عن وذلك ريال سعودي (229,474,640وأربعة وسبعين ألف وستمائة وأربعين )

 اسمية بقيمة سهم( 7,947,464) وستين وأربعة وأربعمائة ألف وأربعين وسبعة وتسعمائة ماليين سبعة بمقدار العوض أسهم وإصدار

 .الواحد للسهم سعودية رياالت( 10)

  :على تغيير اسم الشركة من )شركة  العادية غير العامة الجمعية وافقت( م05/10/2020 املوافق) ه18/02/1442 بتاريخاسم الشركة

 )شركة اتحاد الخليج األهلية للتأمين التعاوني(.  إلىاتحاد الخليج للتأمين التعاوني( 

 :( أعضاء. 7) إلى( أعضاء 10تخفيض عدد أعضاء مجلس اإلدارة من ) مجلس اإلدارة 

 :إقرار لوائح وسياسات داخلية للحوكمة تماشًيا مع أحكام الئحة حوكمة الشركات املدرجة الصادرة عن الهيئة والئحة حوكمة  الحوكمة

م(، 28/06/2018ه )املوافق 14/10/1439شركات التأمين، وقد تمت املوافقة على دليل حوكمة الشركة من قبل الجمعية العامة بتاريخ 

  .م(19/05/2019ه )املوافق 14/09/1440بتاريخ املنعقد ه وذلك وفًقا الجتماع الجمعية العامة كما تمت املوافقة على تعديل

 :ه 06/05/1442تم اعتماد النظام األساس ي للشركة من قبل إدارة حوكمة الشركات في وزارة التجارة بتاريخ  النظام األساس ي للشركة

 م(. 21/12/2020)املوافق 
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 باملعلومات القانونيةاإلقرارات املتعلقة   10.12

 يقر أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي:
 

 .العربية السعودية يخالف األنظمة واللوائح ذات العالقة في اململكةال أن اإلصدار  -أ

 فيها. -ب
ً
 ال يخل اإلصدار بأي من العقود واالتفاقيات التي تكون الشركة طرفا

 تعلقة بالشركة في هذه النشرة.تم اإلفصاح عن جميع املعلومات القانونية الجوهرية املأنه  -ج

ألي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو  ةخاضعت ليس الشركة، الدعاوى القضائية( املنازعات و 10.10بخالف ما ورد في القسم )  -د

 في أعمال الشركة أو في وضعها املالي.
ً
 بمجملها جوهريا

 على في أعمال الشركةأعضاء مجلس اإلدارة ليسوا خاضعين ألي دعاوى أو ن أ -ه
ً
أو في  إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهريا

 املالي. موضعه

 أن الشركة مستمرة في االلتزام بمتطلبات البنك املركزي السعودي حتى تاريخ هذه النشرة كما يتعهدون باستمرار االلتزام بها. -و

 رة حتى تاريخ هذه النشرة كما يتعهدون باستمرار االلتزام بها.أن الشركة مستمرة في االلتزام بمتطلبات وزارة التجا -ز

 أن الشركة مستمرة في االلتزام بمتطلبات وزارة االستثمار حتى تاريخ هذه النشرة كما يتعهدون باستمرار االلتزام بها. -ح

 ة كما يتعهدون باستمرار االلتزام بها.أن الشركة مستمرة في االلتزام بمتطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حتى تاريخ هذه النشر  -ط

 لتزام بها.أن الشركة مستمرة في االلتزام بمتطلبات وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية حتى تاريخ هذه النشرة كما يتعهدون باستمرار اال -ي

 تاريخ حتى( السعودية تداول ) السعودية املالية ق والسو  املالية السوق  هيئة وتعليمات ولوائح نظام بمتطلبات االلتزام في مستمرة الشركة أن -ك

 .بها االلتزام باستمرار يتعهدون  كما النشرة هذه

 أنه وكما في تاريخ هذه النشرة فإن الشركة ليس لديها أي شركات تابعة. -ل
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 التعهد بتغطية االكتتاب 11
اثنان وعشرين مليون وتسعمائة وسبعة ( اتفاقية تعهد بتغطية اكتتاب شركة يقين املالية )يقين كابيتال(أبرمت الشركة ومتعهد تغطية االكتتاب )

مائتان وتسعة  ةإجمالي( رياالت سعودية للسهم الواحد، وبقيمة 10) عشرةعادي، بسعر ( سهم 22,947,464وأربعين ألف وأربعمائة وأربعة وستين )

( من أسهم حقوق األولوية املطروحة %100سعودي، تمثل ) ( ريال229,474,640)وعشرين مليون وأربعمائة وأربعة وسبعين ألف وستمائة وأربعين 

 لالكتتاب )"اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب"(.

 متعهد التغطية 11.1

 شركة يقين املالية )يقين كابيتال(

 العليا شارع – الورود حي – الرياض

 11421 الرياض 884 ب.ص

 السعودية العربية اململكة

 +966 8004298888: هاتف

 +966 11 2054827: فاكس

 Info@falcom.com.sa: اإللكتروني البريد

 www.falcom.com.sa: اإللكتروني املوقع

 

 

 ملخص اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب 11.2

 لشروط وأحكام اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب، فإنه
ً
 :طبقا

خصص ملتعهد التغطية جميع أسهم حقوق األولوية املتعهد تتعهد الشركة ملتعهد التغطية أنه في تاريخ التخصيص سوف  (1
ُ
صدر وت

ُ
ت

 .بتغطيتها في هذا االكتتاب، والتي لم يتم االكتتاب بها من قبل املساهمين املستحقين كأسهم إضافية وذلك بسعر االكتتاب

ت (2
ُ
عهد بتغطيتها في هذا االكتتاب، والتي لم يتعهد متعهد تغطية االكتتاب للشركة بأنه في تاريخ التخصيص، سوف يقوم بشراء األسهم امل

 .يتم االكتتاب بها من قبل املساهمين املستحقين كأسهم إضافية وذلك بسعر االكتتاب

 يتقاض ى متعهد التغطية مقابل مادي محدد لقاء تعهده بالتغطية والذي سيتم دفعه من متحصالت االكتتاب. (3
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 تفاءااإلع 12
 يئة السوق املالية فيما يتعلق بالطرح.ه إلىفاء علم تقم الشركة بتقديم أي طلب إ
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 املعلومات املتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه 13
 الجديدة األسهم إلدراج تداول السعودية )تداول السعودية( مجموعة إلىو  الجديدة األسهم وطرح لتسجيل املالية السوق  لهيئة بطلب الشركة تقدمت

 .اإلدراج وقواعد املستمرة وااللتزامات املالية األوراق طرح قواعد بموجب املتطلبات بكافة الوفاء وتم

 االكتتاب قبل تامة بعناية االكتتاب وتعليمات شروط قراءة العروض ومقدمي املكتسبة الحقوق  وحملة املستحقين املساهمين جميع على يجب 

 نموذج وتسليم توقيع أو االكتتاب طلب تقديم يعتبر حيث. املتبقي الطرح نموذج تعبئة أو الوسيط خالل من االكتتاب طلب تقديم أو اإللكتروني

 .املذكورة واألحكام بالشروط وقبول  موافقة بمثابة املتبقي الطرح

 الطرح 13.1

مائتان وتسعة وعشرين مليون وأربعمائة وأربعة وسبعين ألف  بقيمة أولوية حقوق  أسهم إصدار طريق عن الشركة مال رأس في زيادة الطرح يعتبر

اثنان وعشرين مليون وتسعمائة وسبعة وأربعين ألف وأربعمائة وأربعة وستين  إلى مقسمة سعودي،( ريال 229,474,640وستمائة وأربعين )

 للسهم سعودية رياالت( 10) عشرة بقيمة طرح روسع الواحد للسهم سعودية رياالت( 10) عشرة قدرها اسمية بقيمة عادي،( سهم 22,947,464)

 .الواحد

 كيفية التقدم بطلب االكتتاب في أسهم حقوق األولوية )األسهم الجديدة( 13.2

ظة يتعين على املساهمين املقيدين والراغبين في االكتتاب في أسهم حقوق األولوية تقديم طلب االكتتاب أثناء فترة االكتتاب عن طريق املحف

ها يوفر  أخرى إمكانية االكتتاب من خالل أي وسائل  إلىاالستثمارية في منصات التداول التي يتم من خاللها إدخال أوامر البيع والشراء، إضافة 

 أن يتم خاللها تقديم طلبات اكت
ً
تاب ألّية الوسيط وأمين حفظ األسهم في اململكة خالل فترة االكتتاب. وفي حال وجود فترة طرح متبقية فيمكن أيضا

 .أسهم متبقية من قبل املؤسسات االستثمارية فقط

 :باملشاركة في االكتتاب فإن املكتتب يقر بما يلي

 شركة بعدد األسهم املوضحة في طلب االكتتاباملوافقة على اكتتابه في ال. 

 أنه قد اطلع على نشرة اإلصدار هذه وعلى كافة محتوياتها ودرسها وفهم مضمونها. 

 املوافقة على النظام األساس ي للشركة والشروط الواردة في نشرة اإلصدار هذه. 

  ،وللشركة الحق في رفض كافة الطلبات في حال تكرار طلب أنه لم يسبق له التقدم لالكتتاب في نفس األسهم لهذا الطرح لدى الوسيط

 .االكتتاب

 قبوله األسهم املخصصة بموجب طلب االكتتاب، وقبوله كافة شروط وتعليمات االكتتاب الواردة في الطلب وفي نشرة اإلصدار هذه. 

 .ضمان عدم إلغاء أو تعديل الطلب بعد تقديمه للوسيط 

 االكتتاب طلب 13.3

 عن باالكتتاب يقوم أن فيها االكتتاب له يحق التي األولوية حقوق  أسهم جميع في واالكتتاب حقه كامل بممارسة يرغب الذي املستحق الشخص على

 وأمين الوسيط يوفرها أخرى  وسائل أي خالل من أو والشراء البيع أوامر إدخال خاللها من يتم التي التداول  منصات في االستثمارية املحفظة طريق

 .األسهم حفظ

 املكتتب على يتعين الذي االكتتاب مبلغ أما. يملكها التي األولوية حقوق  عدد بحسب فيها االكتتاب املستحق للشخص يحق التي األسهم عدد يحسب

 .سعودية رياالت عشرة( 10) في االكتتاب فترة نهاية قبل يملكها التي القائمة األولوية حقوق  عدد بضرب فيحسب دفعه
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 واالكتتاب وفترة الطرح املتبقيمرحلة التداول  13.4

 م االثنينيو يتعين على املساهمين املستحقين والراغبين في االكتتاب في أسهم حقوق األولوية تقديم طلب االكتتاب أثناء فترة االكتتاب والتي تبدأ 

 .(م19/05/2022ه )املوافق 18/10/1443 م الخميسيو وتنتهي  (م09/05/2022ه )املوافق 08/10/1443

على توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال الشركة  م(20/04/2022ه )املوافق 19/09/1443وافقت الجمعية العامة غير العادية املنعقدة بتاريخ 

اثنان وعشرين مليون وتسعمائة وسبعة وأربعين ألف وأربعمائة طرح عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية. وبموجب نشرة اإلصدار هذه سيتم 

( من رأس مال الشركة قبل االكتتاب وبسعر %100لالكتتاب في أسهم حقوق األولوية والتي تمثل نسبة ) عادي( سهم 22,947,464وستين )وأربعة 

ة تبلغ إجمالي( رياالت سعودية للسهم الواحد، وبقيمة طرح 10( رياالت سعودية للسهم الواحد، وبقيمة اسمية قدرها عشرة )10طرح يبلغ عشرة )

سعودي، وسيتم إصدار األسهم الجديدة بنسبة ( ريال 229,474,640مائتان وتسعة وعشرين مليون وأربعمائة وأربعة وسبعين ألف وستمائة وأربعين )

ة سهم واحد لكل حق من حقوق األولوية. وسيكون االكتتاب في أسهم حقوق األولوية املطروحة للمساهمين املقيدين في سجل املساهمين في الشرك

وللمستحقين ممن قاموا بشراء ، (م24/04/2022ه )املوافق 23/09/1443في نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 

تي حقوق األولوية خالل فترة تداول حقوق األولوية، بمن فيهم املساهمين املقيدين الذين قاموا بشراء حقوق أولوية إضافية بجانب الحقوق ال

 
ً
 .يملكونها أصال

م وفي حال عدم ممارسة حقوق األولوية الخاصة باألشخاص املستحقين بحلول نهاية فترة االكتتاب، سوف تطرح األسهم املتبقية )الناتجة عن عد

 .بقيممارسة تلك الحقوق أو بيعها من قبل األشخاص املستحقين( على املؤسسات االستثمارية من خالل طرحها في فترة الطرح املت

وتعتبر هذه . مجموعة تداول السعودية )تداول السعودية(سيكون بإمكان املساهمين املقيدين تداول حقوق األولوية التي تم إيداعها في املحافظ عبر 

الخاصة بزيادة الحقوق حق مكتسب لجميع املساهمين املقيدين في سجالت الشركة نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية 

معية. رأس املال. ويعطي كل حق لحامله أحقية ممارسة االكتتاب بسهم واحد جديد، وذلك بسعر الطرح. وسيتم إيداع حقوق األولوية بعد انعقاد الج

بإيداع الحقوق في وستظهر الحقوق في محافظ املساهمين املقيدين تحت رمز جديد خاص بحقوق األولوية وسيتم حينها إشعار املساهمين املقيدين 

 .محافظهم

 :وسيكون الجدول الزمني لتسلسل وتفصيل عملية طرح أسهم حقوق األولوية كالتالي

 .(م20/04/2022ه )املوافق 19/09/1443 ربعاءم األ يو نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية  تاريخ األحقية: (1

على أن تنتهي فترة  (م09/05/2022ه )املوافق 08/10/1443م االثنين يو واالكتتاب في تبدأ مرحلة التداول  مرحلة التداول واالكتتاب: (2

ه 18/10/1443 م الخميسيو وتستمر فترة االكتتاب حتى نهاية ، (م16/05/2022ه )املوافق 15/10/1443 م االثنينيو التداول في 

 .(م19/05/2022)املوافق 

 من تبدأ ف فترة الطرح املتبقي: (3
ً
وتستمر حتى الساعة  (م24/05/2022ه )املوافق 23/10/1443 م الثالثاءيو ي الساعة العاشرة صباحا

وسيتم خالل هذه الفترة طرح األسهم املتبقية . (م25/05/2022ه )املوافق 24/10/1443 م األربعاءيو الخامسة مساًء من اليوم التالي 

"املؤسسات االستثمارية"( على أن تقوم تلك املؤسسات االستثمارية بتقديم ـ شار إليهم بعلى عدد من املستثمرين ذوي الطابع املؤسس ي )وي

عروض شراء األسهم املتبقية. وسيتم تخصيص األسهم املتبقية للمؤسسات االستثمارية ذات العرض األعلى ثم األقل فاألقل )شرط أن 

املؤسسات االستثمارية التي تقدم نفس العرض، أما بالنسبة لكسور ال يقل عن سعر الطرح( على أن يتم تخصيص األسهم بالتناسب على 

ترة األسهم، فسيتم إضافتها لألسهم املتبقية ومعاملتها باملثل. وسوف يكون سعر االكتتاب في األسهم الجديدة التي لم يكتتب بها في هذه الف

الطرح يوزع الفرق )إن وجد( كتعويض لحملة حقوق األولوية  بحد أدنى سعر الطرح، وإذا كان سعر األسهم غير املكتتب بها أعلى من سعر

 .الذين لم يقوموا باالكتتاب بحقوقهم بنسبة ما يملكون من حقوق 

سيتم تخصيص األسهم لكل مستثمر بناًء على عدد الحقوق التي مارسها بشكل مكتمل وصحيح، أما  التخصيص النهائي لألسهم: (4

بالنسبة ملستحقي كسور األسهم، فسيتم جمع كسور األسهم وإضافتها لألسهم املتبقية التي لم يكتتب بها وطرحها على املؤسسات 

سعر طرح األسهم املتبقية للشركة، وتوزع باقي متحصالت بيع األسهم  يإجمالاالستثمارية خالل فترة الطرح املتبقي. وسوف يتم تسديد 

على مستحقيها كل حسب ما يستحقه في  (بما يتعدى سعر الطرح)املتبقية وكسور األسهم بدون احتساب أّي رسوم أو استقطاعات 

 .(م09/06/2022ه )املوافق 10/11/1443 م الخميسيو موعد أقصاه 

سيبدأ تداول األسهم املطروحة لالكتتاب في نظام )تداول( عند استكمال كافة اإلجراءات املتعلقة  السوق:تداول األسهم الجديدة في  (5

 .بتسجيل األسهم املطروحة وتخصيصها
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تداول السعودية )تداول  مجموعة إلىوطرح األسهم الجديدة كما تقدمت الشركة بطلب  هيئة السوق املالية لتسجيل إلىلقد تقدمت الشركة بطلب 

 .إدراجهالقبول  السعودية(

 التخصيص ورد الفائض 13.5

 .ستقوم الشركة ومدير االكتتاب بفتح حساب أمانة يتم إيداع متحصالت االكتتاب فيه

ة ملستحقي يتم تخصيص أسهم حقوق األولوية على األشخاص املستحقين بناًء على عدد الحقوق التي مارسوها بشكل مكتمل وصحيح. أما بالنسب

املتبقي،  كسور األسهم، فسيتم جمع كسور األسهم وإضافتها لألسهم املتبقية التي لم يكتتب بها وطرحها على املؤسسات االستثمارية خالل فترة الطرح

جدت( )بما يتعدى سعر طرح األسهم املتبقية للشركة، وتوزع باقي متحصالت بيع األسهم املتبقية وكسور األسهم )إن و  إجماليوسوف يتم تسديد 

 أن املستثمر الذي . (م09/06/2022ه )املوافق 10/11/1443 م الخميسيو سعر الطرح( على مستحقيها كٌل بحسب ما يستحقه في موعد أقصاه 
ً
علما

الطرح. وفي حال تبقي لم يكتتب أو يبع حقوقه، وأصحاب كسور األسهم، قد ال يحصلون على أي مقابل إذا تم البيع في فترة الطرح املتبقي بسعر 

 .أسهم بعد ذلك غير مكتتب فيها فسيقوم متعهد التغطية بشراء تلك األسهم الجديدة املتبقية وستخصص له

ويتوقع اإلعالن عن العدد النهائي لألسهم التي تم تخصيصها لكل شخص مستحق دون أي عموالت أو استقطاعات من مدير االكتتاب وذلك بقيدها 

ين. ويجب على األشخاص املستحقين االتصال بالوسيط الذي تم تقديم طلب االكتتاب من خالله للحصول على أية معلومات في حسابات املكتتب

 .(م29/05/2022ه )املوافق 28/10/1443 م األحديو إضافية. وسوف يتم اإلعالن عن نتائج التخصيص في موعد أقصاه 

وز سعر الطرح( )إن وجد(، ومبلغ التعويض )إن وجد( لألشخاص املستحقين الذين لم سيتم رد الفائض )باقي متحصالت عملية الطرح بما يتجا

 في األسهم الجديدة وملستحقي كسور األسهم من دون أي استقطاعات في موعد أقصاه 
ً
 أو جزئيا

ً
 م الخميسيو يمارسوا حقهم في االكتتاب كليا

 .(م09/06/2022ه )املوافق 10/11/1443

 نشرة اإلصدار التكميلية 13.6

الهيئة نشرة إصدار تكميلية، وذلك حسب متطلبات قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة، إذا علمت  إلىيتعين على الشركة أن تقدم 

 :الشركة في أي وقت بعد تاريخ نشر نشرة اإلصدار هذه وقبل اكتمال الطرح بأٍي من اآلتي

  النشرةوجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في هذه. 

 ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في هذه النشرة. 

 ترة الطرح.ويجوز للمستثمر الذي اكتتب في األسهم الجديدة قبل نشر نشرة اإلصدار التكميلية أن يلغي أو يعدل اكتتابه في هذه األسهم قبل انتهاء ف

 تعليق أو إلغاء الطرح 13.7

 بتعليق أو إلغاء الطرح إذا رأت أن الطرح يمكن أن ينتج عنه إخالل بنظام السوق املالية أو لوائحه لهيئة السوق املالية في أي وقت أن تصدر 
ً
قرارا

 .التنفيذية أو قواعد السوق. كما أنه سيتم إلغاء الطرح في حال عدم موافقة الجمعية العامة غير العادية على أي من تفاصيل الطرح

 حقوق األولوية املتداولة:يوضح الشكل التالي آلية تداول واكتتاب 
 

 : آلية تداول واكتتاب حقوق األولية املتداولة(2) رقم الشكل

 

 املصدر: تداول 
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 األولوية حقوق  عن وأجوبة أسئلة 13.8

 ماهي حقوق األولوية؟

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

كز اإليداع املساهمين املالكين لألسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس املال واملقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مر 

 .ة. ويعطي كل حق لحامله أحقية االكتتاب في سهم واحد، وذلك بسعر الطرحبنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادي

 ملن تمنح حقوق األولوية؟

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

 متى يتم إيداع حقوق األولوية؟

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

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

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

 كيف يتم إشعار املستثمر بحقوق األولوية بإيداع الحقوق في املحفظة؟

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

 .قصيرة ترسل عن طريق شركات الوساطة

 كم عدد حقوق األولوية التي سيحصل عليها املساهم املقيد؟

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

 .العامة غير العادية

 ما هو معامل األحقية؟

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

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

 لذلك، إذا كان مساهم مقيد يملك )( 1)حق لكل ( 1)األحقية هو 
ً
( سهم في تاريخ األحقية 1,000سهم مملوك للمساهم املقيد في تاريخ األحقية، ووفقا

 .ه من أسهم( حق مقابل ما يملك1,000) فسيخصص له

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

رمز جديد لهذه  إلىمحافظ املستثمرين تحت اسم السهم األصلي، وبإضافة كلمة حقوق أولوية، إضافة  إلىنعم، حيث سيتم إضافة الحق املكتسب 

 .الحقوق 

 ما هي قيمة الحق عند بداية تداوله؟

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

ون ( رياالت سعودية، فإن السعر االفتتاحي للحق سيك10ريال سعودي، وسعر الطرح ) (15)ق سهم الشركة في اليوم السابق املثال، إذا كان سعر إغال 

 .سعودية ( رياالت5)

 من هو املساهم املقيد؟

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

 هل يستطيع املساهمون املقيدون االكتتاب في أسهم إضافية؟

 .خالل شراء حقوق جديدة عن طريق السوق في فترة التداول نعم، يستطيع املساهمون املقيدون االكتتاب في أسهم إضافية من 
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هل من املمكن أن يفقد املساهم أحقيته في االكتتاب حتى لو كان له حق حضور الجمعية العامة غير العادية والتصويت على زيادة 

 رأس املال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية؟

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

 كيف تتم عملية االكتتاب؟

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

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

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

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

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

 في سهم( 1,000) يملك مساهم كان إذا املثال، سبيل فعلى. بالحقوق  املرتبطة الشركة أسهم بها املودع املحفظة نفس في األولوية حقوق  إيداع سيتم

 لكل أن اعتبار على حق( 1,000) ستودع التي الحقوق  مجموع فإن ،(ب) محفظة في سهم( 200)و( أ) محفظة في سهم( 800) التالي النحو على الشركة

 ب(.) محفظة في حق( 200)و( أ) محفظة في حق( 800) إيداع فسيتم عليه. حق( 1) سهم

 هل يحق لحملة شهادات األسهم االكتتاب والتداول؟

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

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

 تداولها مرة 
 
 إضافية

 
 ؟أخرى هل يحق ملن اشترى حقوقا

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

 هل باإلمكان بيع جزء من حقوق األولوية؟

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

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

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

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

حقوق األولوية أو عدم ممارسة ذلك. وفي حال ال، ال يمكن ذلك. بعد انقضاء فترة التداول يتبقى ملالك الحق فقط ممارسة الحق في االكتتاب بأسهم 

في قيمة محفظته االستثمارية، أو الربح في حال بيع األسهم في فترة الطرح املتبقي  نخفاضعدم ممارسة الحق يمكن أن يخضع املستثمر للخسارة أو اال 

 .بسعر أعلى من سعر الطرح

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

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

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

 .بسعر الطرح

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

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

 .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؟

 .تداول اليوم التالي ليوم انعقاد الجمعية العامة غير العاديةيتم تعديل سعر السهم عن طريق السوق قبل بداية 
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لو قام مستثمر بشراء األوراق املالية في يوم انعقاد الجمعية فهل يحق له الحصول على حقوق األولوية املترتبة على زيادة رأس مال 

 املصدر؟

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

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

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

 .املال

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

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

 أو أكثر يتم إضافة الرقم الصحيح 
ً
 صحيحا

ً
 .املحفظة التي يملك فيها املستثمر أكبر كمية من الحقوق  إلىتلك الكسور، وإذا أكملت رقما

 ماهي فترات التداول واالكتتاب؟

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

 .في هذه النشرة وإعالنات الشركة

 هل يمكن االكتتاب خالل عطلة نهاية األسبوع؟

 .ال، ال يمكن ذلك

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

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

 

 :مساعدة إضافية

قانونية، سوف وألسباب  (Headoffice@gulfunion-saudi.com) مع الشركة على البريد اإللكترونيفي حال وجود أي استفسارات، الرجاء التواصل 

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

 .أو حتى تقديم املشورة املالية أو الضريبية أو القانونية أو االستثمارية

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

 .هذه النشرة فياملعلومات الواردة 
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افقات التي ستطرح األسهم بموجبها 13.9  القرارات واملو

بزيادة رأس مال الشركة من خالل طرح أسهم  (م19/10/2021)املوافق  ه13/03/1443 بتاريخأوص ى مجلس إدارة الشركة في اجتماعه املنعقد 

سعودي، وذلك بعد ( ريال 229,474,640مائتان وتسعة وعشرين مليون وأربعمائة وأربعة وسبعين ألف وستمائة وأربعين ) بقيمةحقوق أولوية 

 .غير العاديةالحصول على جميع املوافقات النظامية الالزمة وموافقة الجمعية العامة 

من %( 100بنسبة )وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على زيادة رأس مال الشركة ، (م20/04/2022ه )املوافق 19/09/1443وفي تاريخ 

تين اثنان وعشرين مليون وتسعمائة وسبعة وأربعين ألف وأربعمائة وأربعة وسخالل إصدار أسهم حقوق أولوية، ويتمثل االكتتاب في طرح 

( رياالت سعودية، 10( رياالت سعودية للسهم الواحد، وبقيمة اسمية قدرها عشرة )10عادي جديد بسعر طرح يبلغ عشرة )( سهم 22,947,464)

 إلىسعودي،  ( ريال229,474,640مائتان وتسعة وعشرين مليون وأربعمائة وأربعة وسبعين ألف وستمائة وأربعين )وذلك لزيادة رأس مال الشركة من 

اثنان وعشرين سعودي، وزيادة عدد األسهم  ( ريال458,949,280أربعمائة وثمانية وخمسين مليون وتسعمائة وتسعة وأربعين ألف ومائتان وثمانين )

ألف خمسة وأربعين مليون وثمانمائة وأربعة وتسعين  إلىعادي ( سهم 22,947,464مليون وتسعمائة وسبعة وأربعين ألف وأربعمائة وأربعة وستين )

 .عادي( سهم 45,894,928وتسعمائة وثمانية وعشرين )

كما تمت ، (م17/01/2022املوافق) ه14/06/1443على طلب إدراج األسهم الجديدة بتاريخ  تداول السعودية )تداول السعودية( مجموعةوافقت 

 املوافق) ه05/08/1443املوافقة على نشر نشرة اإلصدار هذه وكافة املستندات املؤيدة التي طلبتها الهيئة وذلك بتاريخ إعالنها في موقع الهيئة يوم 

 .(م08/03/2022

 بنود متفرقة 13.10

  وخلفائهم واملتنازل منهم لصالحهم سيكون طلب االكتتاب وكافة الشروط واألحكام والتعهدات ذات العالقة ملزمة وملنفعة أطرافها

 في هذه النشرة، فإنه ال يتم التنازل عن 
ً
ومنفذي الوصايا ومديري التركات والورثة. ويشترط أنه فيما عدا ما جرى النص عليه تحديدا

النشرة دون الحصول الطلب أو عن أي حقوق أو مصالح أو التزامات ناشئة عنه، أو التفويض بها ألي من األطراف املشار إليهم في هذه 

 .على موافقة كتابية مسبقة من الطرف اآلخر

  لها. وقد يتم تو 
ً
زيع تخضع هذه التعليمات والبنود وأي استالم لنماذج طلب االكتتاب أو العقود املترتبة عليها ألنظمة اململكة وتفسر طبقا

النص العربي والنص اإلنجليزي، يعمل بالنص العربي لنشرة نشرة اإلصدار هذه باللغتين العربية واإلنجليزية، وفي حالة التعارض بين 

 .اإلصدار

 إفادة عن أي ترتيبات قائمة ملنع التصرف في أسهم معينة 13.11

 .ال يوجد أي ترتيبات قائمة ملنع التصرف في أي أسهم
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 التغير في سعر السهم نتيجة لزيادة رأس املال 14
 في سعودي ريال (12.08) إلى يصل أن املتوقع ومن سعودي ريال (14.16) هو العادية غير العامة الجمعية يوم في الشركة لسهم اإلغالق سعر إن

 مساهمي سجل في املقيدين األسهم حملة من أيٍ  اكتتاب عدم حال وفي ،%(14.69) بنسبة انخفاض يمثل التغيير وهذا يليه الذي اليوم افتتاحية

 في ملكيتهم نسبة انخفاض إلى سيؤدي ذلك فإن العادية، غير العامة الجمعية انعقاد تاريخ يلي تداول  يوم ثاني نهاية في اإليداع مركز لدى الشركة

 .الشركة

 :كالتالي املال رأس لزيادة نتيجة السهم سعر  احتساب طريقة

 
 
 العادية غير  العامة الجمعية يوم في اإلغالق عند للشركة السوقية القيمة احتساب: أوال

 للشركة السوقية القيمة=  العادية غير العامة الجمعية يوم في الشركة لسهم اإلغالق سعر x العادية غير العامة الجمعية يوم نهاية في األسهم عدد

 .العادية غير العامة الجمعية يوم في اإلغالق عند

 
 
 العادية غير  العمومية الجمعية يوم يلي الذي اليوم افتتاحية في السهم سعر  احتساب: ثانيا

 العامة الجمعية يوم نهاية في األسهم عدد( / )املطروحة األسهم قيمة+  العادية غير العامة الجمعية يوم في اإلغالق عند للشركة السوقية القيمة(

 .العادية غير العامة الجمعية يوم يلي الذي اليوم افتتاحية في املتوقع السهم سعر( = لالكتتاب املطروحة األسهم عدد+  العادية غير

  



 

157 

 التعهدات الخاصة باالكتتاب 15

 االكتتاب وتعهدات طلب حول  نبذة 15.1

 على الجديدة باألسهم االكتتاب وسيتم. للمستثمرين الوسيط يوفرها أخرى  وسائل أّي  خالل من أو التداول  منصات باستخدام االكتتاب ُيمكن

  واحدة مرحلة
ً
 :يلي ملا وفقا

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

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

 (.عمل يومي) تسويتها فترة

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

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

 .الوسيط لدى املتوفرة خرى األ  والوسائل القنوات في االكتتاب إلى باإلضافة

 :بالتالي الجديدة األسهم في املكتتب ويقر. الطرح بسعر وذلك جديد، واحد بسهم االكتتاب أحقية لحامله األولوية حقوق  من حق كل يعطي

 هذه اإلصدار نشرة في الواردة االكتتاب وتعليمات شروط كافة قبوله. 

 مضمونها وفهم بعناية ودرسها محتوياتها كافة وعلى هذه اإلصدار نشرة على اطلع قد بأنه. 

 للشركة األساس ي للنظام قبوله. 

 تنفيذه بعد االكتتاب طلب تعديل أو إلغاء بعدم التعهد. 

 التخصيص عمليات 15.2

 ملستحقي بالنسبة أما. وصحيح مكتمل بشكل مارسوها التي الحقوق  عدد على بناءً  املستحقين األشخاص على األولوية حقوق  أسهم تخصيص يتم

 املتبقي، الطرح فترة خالل االستثمارية املؤسسات على وطرحها بها يكتتب لم التي املتبقية لألسهم وإضافتها األسهم كسور  جمع فسيتم األسهم، كسور 

( الطرح سعر يتعدى بما) األسهم وكسور  املتبقية األسهم بيع متحصالت باقي وتوزع للشركة، املتبقية األسهم طرح سعر إجمالي تسديد يتم وسوف

 غير ذلك بعد أسهم تبقي حال وفي (م09/06/2022ه )املوافق 10/11/1443 م الخميسيو  أقصاه موعد في يستحقه ما بحسب كل مستحقيها على

 .له وستخصص املتبقية الجديدة األسهم تلك بشراء التغطية متعهد فسيقوم فيها ُمكتتب

 نتائج عن اإلعالن يتم وسوف. إضافية معلومات أية على للحصول  خالله من االكتتاب تم الذي بالوسيط االتصال املستحقين األشخاص على ويجب

 .(م29/05/2022ه )املوافق 28/10/1443 م األحديو  أقصاه موعد في التخصيص

 مجموعة تداول السعودية )تداول السعودية( 15.3

. م1990 عام اململكة في اإللكتروني األسهم تداول  وبدأ اإللكتروني، املالية األوراق معلومات لنظام بديل كنظام م2001 عام في تداول  نظام تأسيس تم

 يوم من األسبوع أيام من عمل يوم كل التداول  ويتم. بتسويتها وانتهاءً  الصفقة تنفيذ من ابتداءً  متكامل إلكتروني نظام خالل من التداول  عملية تتم

  10 الساعة من واحدة فترة على الخميس يوم حتى األحد
ً
، 3 الساعة وحتى صباحا

ً
 فيسمح األوقات هذه خارج أما. األوامر تنفيذ خاللها ويتم عصرا

  9:30 الساعة من وإلغائها وتعديلها األوامر بإدخال
ً
  10 الساعة وحتى صباحا

ً
 .صباحا

  األوامر أولوية وتحديد استقبال ويتم لألوامر، آلية مطابقة خالل من الصفقات تنفيذ ويتم
ً
  السوق  أوامر تنفذ عام وبشكل. للسعر وفقا

ً
 وهي أوال

  تنفيذها يتم فإنه السعر بنفس أوامر عدة إدخال حال وفي السعر، محددة األوامر وتليها األسعار، أفضل على املشتملة األوامر
ً
 .اإلدخال لتوقيت وفقا

 بشكل السوق  بيانات توفير ويتم اإلنترنت، على تداول  موقع أبرزها مختلفة قنوات خالل من املعلومات من شامل نطاق بتوزيع تداول  نظام يقوم

  الصفقات تسوية وتتم". رويترز" مثل املعروفين املعلومات ملزودي فوري
ً
 (.T+2) حسب عمل يومي خالل آليا

 مراقبة مسؤولية تداول  نظام ويتولى". تداول " نظام عبر للمستثمرين بالنسبة املهمة واملعلومات القرارات جميع عن اإلفصاح الشركة على وينبغي

 .السوق  عمليات وكفاءة التداول  عدالة ضمان بهدف السوق،
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 السعودي األسهم سوق  في الشركة أسهم تداول  15.4

 مجموعة تداول السعودية )تداول السعودية( لدى وطلب السعودية األسهم سوق  في األولوية حقوق  أسهم وطرح لتسجيل الهيئة لدى طلب تقديم تم

 .كافة باملتطلبات الوفاء وتم هذه اإلصدار نشرة على املوافقة وتمت دراجهاإل 

 ألسهم النهائي التخصيص عملية من االنتهاء بعد السعودية األسهم سوق  في األولوية حقوق  أسهم في التداول  وبدء التسجيل اعتماد املتوقع ومن 

 هذه في املذكورة التواريخ وتعتبر. اإللكتروني مجموعة تداول السعودية )تداول السعودية( موقع في حينه في ذلك عن يعلن وسوف األولوية، حقوق 

 .املالية السوق  هيئة بموافقة تغييرها ويمكن مبدئية النشرة

 إال ،مجموعة تداول السعودية )تداول السعودية( في أسهمها مدرجة الشركة وأن السعودية األسهم سوق  في مسجلة القائمة األسهم أن من وبالرغم 

  ويحظر. املكتتبين محافظ في وإيداعها لألسهم النهائي التخصيص اعتماد بعد إال الجديدة األسهم في التداول  يمكن ال أنه
ً
  حظرا

ً
 األسهم في التداول  تاما

 .التخصيص عملية اعتماد قبل الجديدة

 الشركة تتحمل ولن عنها الكاملة املسؤولية هذه املحظورة التداول  نشاطات في يتعاملون  الذين املتبقي الطرح في العروض ومقدمو املكتتبون  يتحمل

 .الحالة هذه في قانونية مسؤولية أي
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 املستندات املتاحة للمعاينة 16
وعنوانه  ،الدمام مدينة في والواقع الخليج األهلية للتأمين التعاوني إتحادشركة ل الرئيس املقر في عليها لالطالع متاحة التالية املستندات ستكون 

العربية اململكة  31432الدمام  5719ص.ب.  ،من كيوتو بحي األعمال 3 -  2  - 1الوحدة ، الفارس يشارع سلمان  –حي الخالدية الجنوبية  –الدمام 

  مساًء، 04:00 الساعة وحتى صباًحا 08:00 الساعة بين ما الخميس إلى األحد من الرسمية العمل أيام خالل وذلك ،السعودية
ً
 يوم أول  من اعتبارا

  14 عن الفترة تلك تقل ال أن على العادية، غير العامة الجمعية النعقاد الدعوة تاريخ بعد عمل
ً
 غير العامة الجمعية اجتماع انعقاد موعد قبل يوما

 :الطرح نهاية حتى للمعاينة متاحة املستندات هذه وستبقى. العادية

 :املستندات الخاصة بالتأسيس ونظام الشركة

  السجل التجاري. 

 النظام األساس ي. 

 

افقات املتعلقة   :بأسهم زيادة رأس املالاملو

 قرار مجلس اإلدارة بالتوصية بزيادة رأس املال. 

 نسخة من إعالن موافقة هيئة السوق املالية على طرح أسهم حقوق األولوية. 

  على إدراج أسهم حقوق األولوية تداول السعودية )تداول السعودية( مجموعةموافقة. 

 

 :التقارير والخطابات واملستندات

  التعهد بالتغطية واتفاقية إدارة االكتتاباتفاقية. 

  على استخدام  ينالقانوني يناملستشار املالي ومدير االكتتاب ومتعهد التغطية واملستشار القانوني واملحاسباملوافقات الخطية من قبل

 .داراتهم وإفاداتهم ضمن نشرة اإلصأسمائهم وشعار 



 


