
الشركة الوطنية للتأمين هي شركة مساهمة عامة سعودية تأسست بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم 53/م الصادر بتاريخ 
)الموافق  1430/10/16هـ  بتاريخ  الصادر   330 رقم  الموقر  الوزراء  مجلس  وقرار  2009/10/10م(  )الموافق  1430/10/21هـ 
وتعمل  2005/03/07م(.  )الموافق  1426/01/26هـ  بتاريخ   112730128101-01 رقم  االستثمار  وزارة  وترخيص  2009/10/05م( 
الشركة بموجب السجل التجاري الصادر من مدينة جدة رقم 4030200981 )الرقم الموحد 7001629364( وتاريخ 1431/06/01هـ 
)الموافق  1431/07/04هـ  وتاريخ  ن/20106/29  م  ت  رقم  السعودي  المركزي  البنك  وترخيص  2010/05/15م(  )الموافق 

2010/06/16م( لمزاولة نشاط التأمين وفقًا ألحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية.

طرح عشرين مليون )20,000,000( سهم عادي بسعر طرح يبلغ عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد عن طريق إصدار أسهم 
حقوق أولوية تمثل زيادة رأس مال الشركة الوطنية للتأمين من مائتي مليون )200,000,000( ريال سعودي إلى اربعمائة مليون 

)400,000,000( ريال سعودي أي بنسبة زيادة قدرها 100% عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية.

الشركة الوطنية للتأمين )يُشار إليها بـ »الشركة« أو »الوطنية«( هي شركة مساهمة عامة سعودية تأسست بموجب المرسوم 
الملكي الكريم رقم 53/م الصادر بتاريخ 1430/10/21هـ )الموافق 2009/10/10م( وقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 330 
بتاريخ   112730128101-01 رقم  االستثمار  وزارة  وترخيص  2009/10/05م(  )الموافق  1430/10/16هـ  بتاريخ  الصادر 
1426/01/26هـ )الموافق 2005/03/07م(. وتعمل الشركة بموجب السجل التجاري الصادر من مدينة جدة رقم 4030200981 
)الرقم الموحد 7001629364( وتاريخ 1431/06/01هـ )الموافق 2010/05/15م(. ويقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة 

جدة، طريق المدينة، بناية الجفالي، ص.ب. 5832، جدة 21432، المملكة العربية السعودية.

وقد حصلت الشركة على ترخيص البنك المركزي السعودي )»البنك المركزي«( رقم ت م ن/20106/29 وتاريخ 1431/07/04هـ 
)الموافق 2010/06/16م( لمزاولة نشاط التأمين وفقاً ألحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية.

ويبلغ رأس مال الشركة الحالي مائتي مليون )200,000,000( ريال سعودي مقسم إلى عشرين مليون )20,000,000( سهم عادي 
بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل )ويشار إليها بـ »األسهم الحالية«(. وقد 
أوصى مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 1443/02/09هـ )الموافق 2021/09/16م( بزيادة رأس مال الشركة 
عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة مائتي مليون )200,000,000( ريال سعودي )»زيادة رأس المال«(، مشروطة بالحصول 

على كافة الموافقات النظامية الالزمة وموافقة الجمعية العامة غير العادية. 

كما حصلت الشركة على عدم ممانعة من البنك المركزي السعودي على زيادة رأس المال بموجب الخطاب رقم 43028502 
بتاريخ 1443/04/01هـ )الموافق 2021/11/06م(.

وبتاريخ 1443/09/12هـ )الموافق 2022/04/13م( وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة عن طريق 
إصدار أسهم حقوق أولوية، وسيتم ذلك عن طريق طرح عشرين مليون )20,000,000( سهم عادي جديد )»أسهم حقوق األولوية« 
أو »األسهم الجديدة«( بسعر طرح يبلغ عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد )»سعر الطرح«( وبقيمة اسمية مقدارها 
عشرة )10( رياالت سعودية وذلك لزيادة رأس مال الشركة من مائتي مليون )200,000,000( ريال سعودي إلى اربعمائة مليون 

)400,000,000( ريال سعودي أي بنسبة زيادة قدرها 100% )»الطرح«(.

سوف يتم إصدار حقوق األولوية كأوراق مالية قابلة للتداول )يُشار إليها منفردة بـ »حق األولوية« ومجتمعة بـ »حقوق األولوية«( 
للمساهمين المالكين لألسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المتضمنة الموافقة على زيادة رأس المال 
والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية 
المتضمنة الموافقة على زيادة رأس المال بتاريخ 1443/09/13هـ )الموافق 2022/04/14م( )»تاريخ األحقية«( )ويشار إليهم 
المساهمين  محافظ  في  الحقوق  تلك  تودع  أن  على  المقيدين«(  »المساهمين  بـ  ومجتمعين  المقيد«  »المساهم  بـ  منفردين 
المقيدين بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية المتضمنة الموافقة على زيادة رأس المال أخذاً في االعتبار إجراءات التسوية 
بعدد حق واحد )1( لكل سهم واحد )1( قائم من أسهم الشركة، ويعطي كل حق لحامله أحقية االكتتاب بسهم واحد )1( جديد 

وذلك بسعر الطرح.

وسيكون بإمكان المساهمين المقيدين وغيرهم من عامة المستثمرين )»المستثمرين الجدد«( - الذين يجوز لهم تداول الحقوق 
واالكتتاب في األسهم الجديدة - التداول واالكتتاب في أسهم حقوق األولوية في شركة تداول السعودية )»تداول« أو »السوق«(. 
وتبدأ كل من فترة التداول وفترة االكتتاب في يوم اإلثنين بتاريخ 1443/09/24هـ )الموافق 2022/04/25م(، على أن تنتهي فترة 
التداول في يوم اإلثنين بتاريخ 1443/10/08هـ )الموافق 2022/05/09م( )»فترة التداول«(، وأن تستمر فترة االكتتاب حتى 
نهاية يوم الخميس بتاريخ 1443/10/11هـ )الموافق 2022/05/12م( )»فترة االكتتاب«(. وتجدر اإلشارة إلى أن فترة التداول 
وفترة االكتتاب تبدآن في نفس اليوم في حين تستمر فترة التداول حتى انتهاء اليوم السادس من بداية الفترة، بينما تستمر فترة 

االكتتاب حتى انتهاء اليوم التاسع من بداية نفس الفترة.

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

عن طريق السوق وبيع الحقوق التي يتم شراؤها خالل فترة التداول.

وسيتاح االكتتاب في األسهم الجديدة خالل فترة االكتتاب على مرحلة واحدة وفقا للتالي:

سيتاح في هذه الفترة لجميع المساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة.- 1
سيتاح للمساهم المقيد االكتتاب مباشرة بكامل عدد أسهمه أو بجزء منها خالل فترة االكتتاب، وفي حال شرائه حقوق - 2

جديدة فسيتاح له االكتتاب بها بعد انتهاء فترة تسويتها )يومي عمل(.
سيتاح للمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة بعد انتهاء فترة تسويتها )يومي عمل(.- 3
سيتاح االكتتاب الكترونياً عن طريق المحفظة االستثمارية في منصات وتطبيقات التداول التي يتم من خاللها إدخال أوامر - 4

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

في حال تبقت أسهم لم يتم االكتتاب بها بعد انتهاء فترة االكتتاب )»األسهم المتبقية«(، فستطرح تلك األسهم بسعر الطرح كحد 
أدنى على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي )»المؤسسات االستثمارية«( )ويشار إلى عملية الطرح هذه بـ »الطرح 
المتبقي«(، على أن تقوم تلك المؤسسات االستثمارية بتقديم عروض شراء لألسهم المتبقية، وسيتم استقبال هذه العروض 
ابتداء من الساعة العاشرة )10( صباحاً يوم الثالثاء 1443/10/16هـ )الموافق 2022/05/17م( وحتى الساعة الخامسة )5( 
مساًء من يوم األربعاء بتاريخ 1443/10/17هـ )الموافق 2022/05/18م(، )»فترة الطرح المتبقي«(. وسيتم تخصيص األسهم 
المتبقية للمؤسسات االستثمارية ذات العرض األعلى ثم األقل فاألقل )شرط ااّل يقل عن سعر الطرح( على أن يتم تخصيص 
األسهم بالتناسب على المؤسسات االستثمارية التي تقدم نفس العرض. أما بالنسبة لكسور األسهم )إن وجد( فسيتم إضافتها 
إلى األسهم المتبقية ومعاملتها بالمثل، وسيتم تسديد إجمالي سعر الطرح المحصل من عملية الطرح المتبقي للشركة وتوزيع 
باقي متحصالت بيع األسهم المتبقية وكسور األسهم )بما يتعدى سعر الطرح، إن وجد( من دون أي رسوم أو استقطاعات على 
مستحقيها، من األشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم باالكتتاب كليا أو جزئيا وكذلك مستحقي كسور األسهم، كل 

حسب ما يستحقه في موعد أقصاه الخميس 1443/11/03هـ )الموافق 2022/06/02م(.

نرشة إصدار أسهم حقوق أولوية الرشكة الوطنية للتأمني

فرتة التداول: تبدأ من يوم اإلثنني 1443/09/24هـ )املوافق 2022/04/25م( وتنتهي يف يوم اإلثنني 1443/10/08هـ )املوافق 2022/05/09م(

فرتة االكتتاب: تبدأ من يوم اإلثنني 1443/09/24هـ )املوافق 2022/04/25م( وتنتهي يف يوم الخميس 1443/10/11هـ )املوافق 2022/05/12م(

وفي حال لم تكتتب المؤسسات االستثمارية في جميع األسهم المتبقية وكسور األسهم )إن وجد(، فسيخصص ما تبقى من هذه 
األسهم لمتعهد التغطية الذي سيقوم بشرائها بسعر الطرح )فضال راجع القسم 11 »متعهد التغطية« والقسم 13 »المعلومات 

المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه«(. 

)الموافق  1443/10/21هـ  األحد  أقصاه  موعد  في  الجديدة  لألسهم  النهائية  التخصيص  عملية  عن  اإلعالن  وسيتم 
الطرح وشروطه«(.  المتعلقة باألسهم وأحكام  »المعلومات  القسم 13  راجع  التخصيص«( )فضال  )»تاريخ  2022/05/22م( 
كما تم التعهد بالتغطية الكاملة لالكتتاب من قبل شركة العربي الوطني لالستثمار )فضال راجع القسم 11 »متعهد التغطية«(.

وبعد اكتمال عملية االكتتاب، سيصبح رأس مال الشركة اربعمائة مليون )400,000,000( ريال سعودي مقّسم إلى اربعين مليون 
لاللتزام  وذلك  الشركة  أعمال  لدعم  رئيسي  بشكل  الطرح  متحصالت  صافي  استخدام  وسيتم  عادي.  سهم   )40,000,000(

بمتطلبات المالءة المالية )فضال راجع القسم 7 »استخدام متحصالت الطرح«(.

إن المساهمين الكبار في الشركة )أي الذين يملكون بشكل مباشر 5% أو أكثر من رأس مال الشركة( كما في 2022/02/15م هم 
شركة سنك للتأمين ش.م.ب. مقفلة )التي تملك بشكل مباشر 27.5% من أسهم الشركة( وشركة الثروات الخاصة لالستثمار 
القابضة )التي تملك بشكل مباشر 20% من أسهم الشركة( وشركة نيو ريانشور انس المحدودة )التي تملك بشكل مباشر %10 

من أسهم الشركة( وشركة ابراهيم الجفالي واخوانه )التي تملك بشكل مباشر 5% من أسهم الشركة(.

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

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

بلغ رأس مال الشركة التأسيسي مائة مليون )100,000,000( ريال سعودي مقسم إلى عشرة مليون )10,000,000( سهم عادي 
بعدد  المؤسسون  المساهمون  اكتتب  وقد  بالكامل.  القيمة  مدفوعة  الواحد  للسهم  رياالت   )10( قدرها عشرة  اسمية  بقيمة 
سبعة مليون )7,000,000( سهم تمثل 70% من إجمالي أسهم الشركة ودفعوا قيمتها بالكامل، وقد تم طرح األسهم المتبقية 
بلغ عشرة )10(  اكتتاب  العام بسعر  الشركة لالكتتاب  تمثل 30% من إجمالي أسهم  والبالغة ثالثة مليون )3,000,000( سهم 
رياالت سعودية للسهم الواحد. تم ادراج وبدء تداول أسهم الشركة في شركة تداول السعودية بتاريخ 1431/06/23هـ )الموافق 
زيادة رأس  العادية على  العامة غير  الجمعية  وافقت  )الموافق 2016/07/31م(،  وبتاريخ 1437/10/26هـ  2010/06/06م(. 
مال الشركة بمبلغ مائة مليون )100,000,000( ريال سعودي من خالل إصدار أسهم حقوق أولوية. وبعد نهاية االكتتاب، أصبح 
رأس مال الشركة مائتي مليون )200,000,000( ريال سعودي مقسم إلى عشرين مليون )20,000,000( سهم عادي بقيمة اسمية 
قدرها عشرة )10( رياالت للسهم الواحد. وبتاريخ 1443/09/12هـ )الموافق 2022/04/13م(، وافقت الجمعية العامة غير 
العادية على زيادة رأس مال الشركة من مائتي مليون )200,000,000( ريال سعودي إلى اربعمائة مليون )400,000,000( ريال 

سعودي من خالل إصدار أسهم حقوق أولوية.

السوق. وقد  تداولها في  يتم حاليا  النشرة عشرين مليون )20,000,000( سهم  تاريخ هذه  المدرجة حتى  ويبلغ عدد األسهم 
تقدمت الشركة بطلب لهيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية )»الهيئة«( لتسجيل وطرح األسهم الجديدة كما قدمت 
طلب إلى تداول لقبول إدراجها، وقد تم تقديم جميع المستندات المطلوبة والوفاء بكافة متطلبات الجهات ذات العالقة وتمت 
الموافقة على نشرة اإلصدار هذه. ومن المتوقع أن يبدأ تداول األسهم الجديدة في السوق في وقت قريب بعد االنتهاء من عملية 
تخصيص األسهم الجديدة ورد الفائض )فضال راجع الصفحة )م( من هذه النشرة »التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب«(. 
وسيكون التداول في األسهم الجديدة - بعد تسجيلها وقبول إدراجها - متاحا لمواطني المملكة العربية السعودية والمقيمين 
فيها إقامة نظامية ولمواطني الدول األعضاء في مجلس التعاون الخليجي وللشركات والبنوك وصناديق االستثمار السعودية 
والشركات والمؤسسات من الدول األعضاء في مجلس التعاون الخليجي باإلضافة إلى المستثمرين األجانب المؤهلين بموجب 
القواعد المنظمة الستثمار المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األوراق المالية المدرجة. وعالوة على ذلك، يحق للفئات 
األخرى من المستثمرين األجانب الحصول على الفائدة االقتصادية المرتبطة باألسهم الجديدة من خالل إبرام اتفاقيات مبادلة 
مع األشخاص المرخص لهم من قبل الهيئة )»الشخص المرخص له«(، مع العلم أن الشخص المرخص له سيكون في هذه 

الحالة المالك القانوني المسجل لألسهم.

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

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

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

صدرت هذه النشرة بتاريخ 1443/08/05هـ )الموافق 2022/03/08م(.

املستشار املايل ومدير االكتتاب ومتعهد التغطية
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إشعار هام

تحتوي نشرة اإلصدار هذه )»نشرة اإلصدار«( على تفاصيل وافية عن الشركة الوطنية للتأمين وعن أسهم حقوق األولوية المطروحة لالكتتاب. وعند التقدم 
بطلب لالكتتاب في األسهم الجديدة، ستتم معاملة المستثمرين على أساس أن طلباتهم تستند على المعلومات التي تحتويها نشرة اإلصدار هذه، والتي يمكن 
 )www.wataniya.com.sa( الحصول على نسخة منها من المقر الرئيسي للشركة ومدير االكتتاب أو من خالل زيارة المواقع اإللكترونية لكل من الشركة

.)www.cma.org.sa( أو الموقع اإللكتروني للهيئة )www.anbinvest.com.sa( والمستشار المالي ومدير االكتتاب

سيتم نشر نشرة اإلصدار والتأكد من إتاحتها للجمهور خالل فترة ال تقل عن )14( يوماً قبل موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس 
المال، وفي حال عدم موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال خالل ستة )6( أشهر من تاريخ موافقة الهيئة على تسجيل وطرح 

حقوق األولوية ُعّدت موافقة الهيئة ملغاة.

االكتتاب  لتغطية  ومتعهداً  االكتتاب«(  )»مدير  لالكتتاب  ومديراً  المالي«(  )»المستشار  مالياً  مستشاراً  لالستثمار  الوطني  العربي  شركة  الشركة  عّينت 
)»متعهد التغطية«(، وذلك فيما يتعلق بطرح أسهم حقوق األولوية لزيادة رأس مال الشركة بموجب هذه النشرة. 

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

هذه أو عن االعتماد على أي جزء منها.

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

تقديم أي التزام أو إفادة فيما يتعلق بدقة هذه المعلومات أو اكتمالها.

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

أية إيرادات أو نتائج أو أحداث مستقبلية.

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

واألوضاع واالحتياجات المالية الخاصة به.

وسيكون بإمكان المساهمين المقيدين وغيرهم من عامة المستثمرين )»المستثمرين الجدد«( - الذين يجوز لهم تداول الحقوق واالكتتاب في األسهم 
الجديدة - التداول واالكتتاب في أسهم حقوق األولوية في السوق خالل مرحلة التداول ومرحلة االكتتاب اللتان تبدآن في الوقت ذاته في يوم اإلثنين 
1443/09/24هـ )الموافق 2022/04/25م( على أن تنتهي فترة التداول في انتهاء اليوم السادس يوم اإلثنين 1443/10/08هـ )الموافق 2022/05/09م( 

)»فترة التداول«(، بينما تستمر فترة االكتتاب حتى نهاية اليوم التاسع يوم الخميس 1443/10/11هـ )الموافق 2022/05/12م( )»فترة االكتتاب«(.

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

فترة التداول.

أ

http://www.wataniya.com.sa
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وسيتاح االكتتاب في األسهم الجديدة خالل فترة االكتتاب على مرحلة واحدة وفقا للتالي:

سيتاح في هذه الفترة لجميع المساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة.- 1
سيتاح للمساهم المقيد االكتتاب مباشرة بكامل عدد أسهمه أو بجزء منها خالل فترة االكتتاب، وفي حال شرائه حقوق جديدة فسيتاح له - 2

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

باإلضافة إلى االكتتاب في القنوات والوسائل األخرى المتوفرة لدى الوسيط.

وفي حال تبقت أسهم لم يتم االكتتاب بها بعد انتهاء فترة االكتتاب )»األسهم المتبقية«(، فسوف تطرح تلك األسهم بسعر الطرح كحد أدنى على عدد 
من المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي )»المؤسسات االستثمارية«( )ويشار إلى عملية الطرح هذه بـ »الطرح المتبقي«(، على أن تقوم تلك المؤسسات 
االستثمارية بتقديم عروض شراء لألسهم المتبقية، وسيتم استقبال هذه العروض ابتداء من الساعة العاشرة )10( صباحاً يوم الثالثاء 1443/10/16هـ 
)الموافق 2022/05/17م( وحتى الساعة الخامسة )5( مساًء من اليوم التالي يوم األربعاء بتاريخ 1443/10/17هـ )الموافق 2022/05/18م( )»فترة الطرح 
المتبقي«(، وسيتم تخصيص األسهم المتبقية للمؤسسات االستثمارية ذات العرض األعلى ثم األقل فاألقل على أن يتم تخصيص األسهم بالتناسب على 
المؤسسات االستثمارية التي تقدم نفس العرض، أما بالنسبة لكسور األسهم )إن وجد( فسيتم إضافتها إلى األسهم المتبقية ومعاملتها بالمثل، وسوف يتم 
تسديد إجمالي سعر طرح األسهم المتبقية للشركة وتوزيع باقي متحصالت بيع األسهم المتبقية وكسور األسهم )بما يتعدى سعر الطرح( على مستحقيها، 
من األشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم باالكتتاب كليا أو جزئيا وكذلك مستحقي كسور األسهم، كل حسب ما يستحقه في موعد أقصاه يوم 
الخميس 1443/11/03هـ )الموافق 2022/06/02م(. علماً بأن المستثمر الذي لم يكتتب أو يبع حقوقه، وأصحاب كسور األسهم، قد ال يحصلون على أي 

مقابل إذا تم بيع األسهم المتبقية بسعر الطرح.

وفي حال لم تكتتب المؤسسات االستثمارية في جميع األسهم المتبقية وكسور األسهم )إن وجد(، فسيخصص ما تبقى من هذه األسهم لمتعهد التغطية 
الذي سيقوم بشرائها بسعر الطرح )فضال راجع القسم 11 »متعهد التغطية« والقسم 13 »المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه«(. وسيتم 
اإلعالن عن عملية التخصيص النهائية في موعد أقصاه يوم األحد 1443/10/21هـ )الموافق 2022/05/22م( )»تاريخ التخصيص«( فضاًل راجع القسم 

13 »المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه«(. 

إن طرح أسهم حقوق األولوية بموجب هذه النشرة يتوقف على موافقة المساهمين، وسيتم نشر دعوة النعقاد جمعية عامة غير عادية للشركة للموافقة على 
إصدار أسهم حقوق األولوية بتاريخ 1443/08/12هـ )الموافق 2022/03/15م(. وعلى المستثمرين العلم بأنه إذا لم يتم الحصول على موافقة المساهمين 

في ذلك االجتماع، فإن إصدار أسهم حقوق األولوية سيتوقف، وتعتبر هذه النشرة الغية مباشرة، وسيتم إشعار المساهمين بذلك.

كما يجب على متلقي هذه النشرة االطالع على كافة القيود القانونية والتنظيمية المتعلقة بهذا االكتتاب وبيع األسهم الجديدة وااللتزام بها.

ب
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املعلومات املالية واإلحصائية 

تم إعداد القوائم المالية للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م واإليضاحات المرفقة بها، والقوائم المالية األولية الموجزة 
غير المدققة المنتهية في 30 يونيو 2021م واإليضاحات المرفقة بها، وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي )IFRS( المعتمدة في المملكة العربية السعودية 

والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

تم تدقيق القوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م من قبل شركة آرنست ويونغ وشركاهم محاسبون قانونيون )شركة مهنية ذات مسؤولية 
محدودة( وشركة السيد العيوطي وشركاه محاسبون قانونيون في حين تم تدقيق القوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م وفحص القوائم المالية 
األولية الموجزة المنتهية في 30 يونيو 2021م من قبل شركة آرنست ويونغ وشركاهم محاسبون قانونيون )شركة مهنية ذات مسؤولية محدودة( وشركة 

برايس وترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون. وتصدر الشركة قوائمها بالريال السعودي.

التوقعات واإلفادات املستقبلية

تم إعداد التوقعات الواردة في هذه النشرة بناًء على افتراضات محددة ومعلنة، وقد تختلف ظروف الشركة في المستقبل عن االفتراضات المستخدمة، 
وبالتالي فإنه ال يوجد أي تأكيد أو ضمان أو تعهد فيما يتعلق بدقة أو اكتمال أي من هذه التوقعات. 

وتمثل بعض التوقعات واإلفادات الواردة في هذه النشرة »توقعات وإفادات مستقبلية« والتي من الممكن أن يستدل عليها من خالل استخدام بعض الكلمات 
ذات الداللة المستقبلية مثل »سوف«، »قد«، »تخطط«، »تنوي«، »تعتزم«، »تقدر«، »تعتقد«، »تتوقع« أو »من المتوقع«، »يمكن« أو »من الممكن«، »يحتمل« 
أو »من المحتمل« والصيغ النافية لها وغيرها من المفردات المقاربة أو المشابهة لها في المعنى. وتعكس هذه التوقعات واإلفادات وجهة نظر الشركة 
حالياً فيما يتعلق باألحداث المستقبلية، ولكنها ال تشكل ضماناً أو تأكيداً ألي أداء فعلي مستقبلي للشركة، إذ أن هناك العديد من العوامل التي قد تؤثر 
على األداء الفعلي للشركة أو إنجازاتها أو نتائجها وتؤدي إلى اختالفها بشكل كبير عما كان متوقعاً صراحًة أو ضمناً. وقد تم استعراض أهم المخاطر 
والعوامل التي يمكن أن تؤدي إلى ذلك بصورة أكثر تفصياًل في أقسام أخرى من هذه النشرة )فضاًل راجع القسم  2 »عوامل المخاطرة«(. وفي حال تحقق 
واحد أو أكثر من هذه المخاطر، أو لو ثبت عدم صحة أو عدم دقة أي من التوقعات واإلفادات المستقبلية الواردة في هذه النشرة، فإن النتائج الفعلية 

للشركة قد تختلف بشكل جوهري عن تلك التي تم توقعها أو تقديرها أو التخطيط لها أو افتراضها في هذه النشرة.

مع مراعاة متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، تلتزم الشركة بتقديم نشرة إصدار تكميلية إلى الهيئة إذا علمت في أي وقت بعد 
صدور موافقة الهيئة على هذه النشرة وقبل قبول وإدراج أسهمها في تداول بما يلي:

وجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في هذه النشرة، أو أي مستند مطلوب بموجب قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة؛ أو- 1
ظهور أية مسائل مهمة كان يجب تضمينها في النشرة.- 2

وباستثناء الحالتين المذكورتين أعاله، فإن الشركة ال تعتزم تحديث أو تعديل أي معلومات سواًء كان ذلك نتيجة معلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو 
غير ذلك. ونتيجة لما تقدم وللمخاطر واالفتراضات واألمور غير المؤكدة األخرى، فإن توقعات األحداث والظروف المستقبلية المبينة في هذه النشرة قد 
ال تحدث على النحو الذي تتوقعه الشركة أو قد ال تحدث إطالقاً. وعليه فيجب على المستثمرين المحتملين فحص جميع اإلفادات المستقبلية في ضوء 

هذه التفسيرات مع عدم االعتماد على تلك اإلفادات المستقبلية بشكل أساسي.
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دليل الرشكة

مجلس إدارة الرشكة 

أعضاء م:لس إدامة الشركة(:  1ال:دول مقر )

مجلس إدارة الشركة المعين بتاريخ 1440/08/20هـ )الموافق 2019/04/25م( *

األسهم المملوكة **
تاريخ التعيين صفة العضوية العمر الجنسية الجهة الممثلة المنصب االسم

النسبة غير 
مباشرة****** مباشرة

%0.06 - 12,000 2019/04/26م غير مستقل/
غير تنفيذي 50 سعودي - رئيس مجلس 

اإلدارة

حسين 
سعيد 

عقيل***

%0.02 - 4,000 2019/04/26م غير مستقل/
غير تنفيذي 57 سعودي

شركة سنك 
للتأمين ش.م.ب. 

مقفلة

نائب رئيس 
مجلس 
اإلدارة

فيصل 
محمد 

شراره***

%0.00 - - 2019/04/26م غير مستقل/
غير تنفيذي 62 سعودي شركة ابراهيم 

الجفالي واخوانه
عضو مجلس 

إدارة
أمين موسى 

العفيفي

%0.00 - - 2019/04/26م غير مستقل/
غير تنفيذي 51 الماني

شركة نيو 
ريانشورانس 

المحدودة

عضو مجلس 
إدارة

بيرند ألويس 
كوهن

%0.01 - 1,500 2021/10/06م غير مستقل/
تنفيذي 49 سعودي - عضو مجلس 

إدارة منتدب
هيثم حبيب 
البكري****

%0.00 - 10 2019/04/26م مستقل/غير 
تنفيذي 59 سعودي - عضو مجلس 

إدارة
نضال محمد 

رضوان 

%0.00 - - 2019/04/26م مستقل/غير 
تنفيذي 53 سعودي - عضو مجلس 

إدارة
راكان عامر 

الهوشان 

%0.00 - - 2019/04/26م مستقل/غير 
تنفيذي 51 سعودي - عضو مجلس 

إدارة
هيثم فاروق 

أخضر 

%0.00 - - 2019/04/26م مستقل/غير 
تنفيذي 52 بحريني - عضو مجلس 

إدارة
رائد سلمان 

ساتر 

%0.00 - - 2021/04/11م غير مستقل/
غير تنفيذي 65 سعودي - عضو مجلس 

إدارة
طاهر محمد 

الدباغ*****

المصدر: الشركة
*وافقت الجمعية العامة العادية للشركة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 1440/08/20هـ )الموافق 2019/04/25م( على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة للدورة الحالية والتي تبدأ من 1440/08/21هـ 

)الموافق 2019/04/26م( ولمدة ثالث سنوات تنتهي في 1443/09/24هـ )الموافق 2022/04/25م(.
**الملكية كما في 2022/02/15م.

*** قرر مجلس إدارة الشركة تعيين الدكتور/ حسين سعيد عقيل رئيساً لمجلس اإلدارة )غير تنفيذي( واألستاذ/ فيصل محمد شراره نائباً لرئيس مجلس اإلدارة )غير تنفيذي( وقد حصلت 
الشركة على عدم ممانعة من البنك المركزي السعودي رقم 89/38911 وتاريخ 1440/11/22هـ الموافق )2019/07/25م(.

بدال عن عضو مجلس  منتدب  - عضو  تنفيذي  إدارة  مجلس  كعضو  البكري  حبيب  هيثم  األستاذ/  2021/07/08م(  )الموافق  1442/11/28هـ  بتاريخ  تعيين  الشركة  إدارة  مجلس  قرر   ****
االدارة األستاذ/ سورين نيكوال جيسين والذي قدم استقالته في تاريخ 1442/08/30هـ )الموافق 2021/04/12م(، بعد استالم الشركة البريد االلكتروني من البنك المركزي السعودي بتاريخ 
1443/02/29هـ )الموافق 2021/10/06م( والذي ينص على عدم ممانعته على هذا التعيين، على أن يعرض هذا التعيين على المساهمين للتصويت في أول اجتماع للجمعية العامة، والذي سوف 

يعلن عن تاريخه الحقا. 
*****وافقت الجمعية العامة الغير عادية للشركة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 1442/08/29هـ )الموافق 2021/04/11م( على قرار مجلس اإلدارة بتعيين األستاذ / طاهر محمد الدباغ - 
عضوا غير تنفيذي بمجلس اإلدارة ابتداء من تاريخ تعيينه في 1442/03/19هـ )الموافق 2020/11/05م( إلكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 1443/09/24هـ )الموافق 

2022/04/25م(.
****** ليس ألعضاء مجلس اإلدارة ملكية غير مباشرة في تاريخ هذه النشرة.
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عنوان الرشكة وممثلوها

عنوان الشركة

الشركة الوطنية للتأمين 
طريق المدينة - بناية الجفالي
ص.ب. 5832 - جدة 21432 

المملكة العربية السعودية
هاتف: 6200 660 12 966+ 
فاكس: 4530 667 12 966+

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

ممثلو الشركة

فيصل محمد شراره
نائب رئيس مجلس اإلدارة

طريق المدينة - بناية الجفالي
 ص.ب. 5832 - جدة 21432 

المملكة العربية السعودية
هاتف: 2222 667 12 966+ 
فاكس: 4010 669 12 966+

jcofin2@eajb.com.sa :البريد اإللكتروني

هيثم حبيب البكري
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

طريق المدينة - بناية الجفالي
ص.ب. 5832 - جدة 21432 

المملكة العربية السعودية
هاتف: 8888 272 12 966+ 
فاكس: 4530 667 12 966+

h.albakree@wataniya.com.sa :البريد اإللكتروني

سوق األسهم

مجموعة تداول السعودية 
طريق الملك فهد - العليا 6897

وحدة رقم 15
الرياض 12211 - 3388
المملكة العربية السعودية

هاتف: 920001919 11 966+
فاكس: 9133 218 11 966+

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

ه
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املستشارون

المستشار المالي ومدير االكتتاب ومتعهد التغطية

شركة العربي الوطني لالستثمار
شارع الملك فيصل - مبنى شركة العربي الوطني لالستثمار

ص.ب. 220009 - الرياض 11311
المملكة العربية السعودية

هاتف: 2500 406 11 966+
فاكس: 2548 406 11 966+

Investment.Banking@anbinvest.com.sa :البريد اإللكتروني
www.anbinvest.com.sa :الموقع اإللكتروني

المستشار القانوني للمصدر

شركة محمد مجدي زارع وخالد ناصر الحمدان للمحاماة واالستشارات القانونية 
مجمع سنتيريا - الطابق 4 - مكتب 405 - شارع العليا

ص.ب: 9629 - الرياض 11423
 المملكة العربية السعودية

هاتف: 8058 228 11 966+
فاكس: 5405 288 11 966+

info@zh-partners.com :البريد اإللكتروني
 www.zh-partners.com:الموقع اإللكتروني

المستشار القانوني للمستشار المالي ومدير االكتتاب ومتعهد التغطية

المستشارون القانونيون
عبدالعزيز العجالن وشركاه محامون ومستشارون قانونيون
مبنى العليان - برج 2 - الدور 3 - شارع األحساء - الملز

ص.ب. 69103 - الرياض 11547
المملكة العربية السعودية

هاتف: 8900 265 11 966+
فاكس: 8999 265 11 966+

البريد اإللكتروني:
legal.advisors@legal-advisors.com 

www.legal-advisors.com :الموقع اإللكتروني
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ال المحاسبون القانونيون

احملاسب القانوني
للسنوات املالية املنتهية يف 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م وفترة الستة أشهر املنتهية يف 30 يونيو 2021م

شركة آرنست ويونغ وشركاهم محاسبون قانونيون )شركة مهنية ذات مسؤولية محدودة(
برج طريق الملك - الدور الثالث عشر - طريق الملك عبد العزيز 

ص.ب. 1994 - جدة 21441
المملكة العربية السعودية

هاتف: 8400 221 12 966+
فاكس: 4408 664 12 966+

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

احملاسب القانوني
للسنة املالية املنتهية يف 31 ديسمبر 2020م وفترة الستة أشهر املنتهية يف 30 يونيو 2021م

شركة برايس وترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون
جميل سكوير - شارع التحلية

ص.ب. 16415 - جدة 21464
المملكة العربية السعودية

هاتف: 4400 610 12 966+
فاكس: 4411 610 12 966+

mufaddal.ali@pwc.com :البريد اإللكتروني
www.pwc.com/me :الموقع اإللكتروني

احملاسب القانوني
للسنوات املالية املنتهية يف 31 ديسمبر 2018م و2019م

شركة السيد العيوطي وشركاه محاسبون قانونيون 
حي الحمراء - شارع الوطن العربي

ص.ب. 780 - جدة 21421
المملكة العربية السعودية

هاتف: 3478 669 12 966+
فاكس: 2432 660 12 966+

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

الســید العیوطي وشركاه
محاســبون ومراجعون قانونیون 

تنويه:

قدم المستشارون الواردة أسماؤهم أعاله موافقتهم الخطية على اإلشارة إلى أسمائهم وشعاراتهم وعلى تضمين إفاداتهم بالشكل والمضمون الواردين في 
هذه النشرة، ولم يتم سحب تلك الموافقات حتى تاريخ إصدار هذه النشرة.
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ملخص الطرح

يهدف ملخص الطرح هذا إلى تقديم نبذة موجزة عن المعلومات التي تحتوي عليها هذه النشرة. وبالتالي فإن هذا الملخص ال يحتوي على جميع المعلومات 
التي قد تهم المساهمين وغيرهم من عامة المستثمرين من المؤسسات واألفراد. وعليه، يتعين على مستلمي هذه النشرة قراءتها بالكامل قبل اتخاذ أي 
قرار استثماري باالكتتاب أو بالتداول في أسهم حقوق األولوية. وعلى وجه الخصوص، فإنه من الضروري مراعاة ما ورد في قسم »إشعار هام« والقسم 2 

»عوامل المخاطرة« من هذه النشرة. وفيما يلي ملخص للطرح: 

الشركة

بتاريخ  الصادر  53/م  رقم  الكريم  الملكي  المرسوم  بموجب  تأسست  سعودية  عامة  مساهمة  شركة  هي  للتأمين  الوطنية  الشركة 
)الموافق  1430/10/16هـ  بتاريخ  الصادر   330 رقم  الموقر  الوزراء  مجلس  وقرار  2009/10/10م(  )الموافق  1430/10/21هـ 
2009/10/05م( وترخيص وزارة االستثمار رقم 01-112730128101 بتاريخ 1426/01/26هـ )الموافق 2005/03/07م(. وتعمل 
الشركة بموجب السجل التجاري الصادر من مدينة جدة رقم 4030200981 )الرقم الموحد 7001629364( وتاريخ 1431/06/01هـ 

)الموافق 2010/05/15م(. 
وقد حصلت الشركة على ترخيص البنك المركزي السعودي رقم ت م ن/20106/29 وتاريخ 1431/07/04هـ )الموافق 2010/06/16م( 

لمزاولة نشاط التأمين وفقاً ألحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية.
ويقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة جدة، طريق المدينة، بناية الجفالي، ص.ب. 5832، جدة 21432، المملكة العربية السعودية.

أنشطة الشركة

بحسب المادة الثالثة من النظام األساسي للشركة، تتمثل أغراض الشركة بما يلي: مزاولة أعمال التأمين التعاوني في فرع التأمين 
العام وتأمين الحماية واالدخار وللشركة أن تباشر جميع األعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق أغراضها وتمارس الشركة أنشطتها 
وفقاً لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية واألحكام الصادرة من البنك المركزي واألنظمة والقواعد السارية في 

المملكة العربية السعودية وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة إن وجدت.

املساهمني الكبار

هم األشخاص الذين يملكون بشكل مباشر 5% أو أكثر من أسهم رأس مال الشركة. فيما يلي جدول يوضح ملكية المساهمين الكبار 
كما في 2022/02/15م:

نسبة الملكية المباشرة قبل الطرح عدد األسهم قبل الطرح المساهمون رقم

%27.50 5,500,000 شركة سنك للتأمين ش.م.ب. مقفلة 1

%20.00 4,000,000 شركة الثروات الخاصة لالستثمار القابضة 2

%10.00 2,000,000 شركة نيو ريانشورانس المحدودة 3

%5.00 1,000,000 شركة ابراهيم الجفالي واخوانه 4
المصدر: الشركة

زيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية.طبيعة الطرح

استخدام متحصالت الطرح

من المتوقع أن يبلغ صافي متحصالت الطرح حوالي 194.0 مليون ريال سعودي وذلك بعد خصم جميع تكاليف الطرح البالغة حوالي 
6.0 مليون ريال سعودي، علماً بأن هذا المبلغ تقديري. وسيتم استخدام صافي متحصالت الطرح لدعم أعمال الشركة وذلك لاللتزام 
بمتطلبات المالءة المالية، حيث سيتم ذلك من خالل استخدام متحصالت الطرح في االستثمارات المالية باإلضافة إلى زيادة الوديعة 
النظامية التي ينص عليها البنك المركزي. ولن يحصل المساهمون على أي من متحصالت الطرح. ويوضح الجدول التالي االستخدام 

المقترح لمتحصالت الطرح:

النسبة من إجمالي متحصالت الطرح القيمة )مليون ريال سعودي(  االستخدام 

%10.0 20 زيادة الوديعة النظامية

%12.0 24 أعمال عامة

%75.0 150 استثمارات مالية

%3.0 6 تكاليف الطرح المقدرة

%100.0 200 إجمالي متحصالت الطرح
المصدر: الشركة

ولمزيد من المعلومات حول استخدام متحصالت الطرح، فضاًل راجع القسم 7 »استخدام متحصالت الطرح«.
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إجمالي املتحصالت التي 
سبق احلصول عليها يف آخر 

عملية إصدار أسهم حقوق 
أولوية

)الموافق  1437/10/26هـ  بتاريخ  العادية  غير  العامة  الجمعية  لقرار  وفقاً  تم  والذي  السابق  الطرح  متحصالت  إجمالي  بلغ 
2016/07/31م( مبلغاً وقدره مائة مليون )100,000,000( ريال سعودي.

ويوضح الجدول التالي مقارنة بين استخدام متحصالت الطرح كما وردت في النشرة التي صدرت بتاريخ 1437/10/26هـ )الموافق 
2016/07/31م( واالستخدام الفعلي لهذه المتحصالت:

نسبة االنحراف عن 
االستخدام المقترح

الفرق بين االستخدام 
المقترح واالستخدام 

الفعلي

قيمة االستخدام 
الفعلية

قيمة االستخدام 
المقترحة البيان

)%( )ريال سعودي( )ريال سعودي( )ريال سعودي(

%0.0 - 100,000,000 100,000,000 إجمالي متحصالت الطرح

%5.5- )382,810( 6,617,190 7,000,000 تكاليف الطرح *

%0.4 382,810 93,382,810 93,000,000 صايف متحصالت الطرح

%0.0 - 10,000,000 10,000,000 زيادة الوديعة النظامية

%10.1 7,077,890 77,077,890 70,000,000 استثمارات مالية **

%37.0- )3,695,080( 6,304,920 10,000,000 تكاليف استبدال نظام 
المعلومات الحالي ***

%100.0- )3,000,000( - 3,000,000 تكاليف إعادة هيكلة بعض 
اجراءات العمل في الشركة****

المصدر: الشركة
* يعود سبب االنحراف في تكاليف الطرح إلى أن المبالغ الفعلية لهذه التكاليف كانت أقل من التقديرات األولية.
** نتيجة االنحراف في تكاليف استبدال نظام المعلومات وعدم إعادة هيكلة بعض اجراءات العمل في الشركة.

*** يعود سبب االنحراف في تكاليف استبدال نظام المعلومات إلى أن المبالغ الفعلية للتكاليف كانت أقل من التقديرات األولية، 
وعليه تم استثمار الفرق في استثمارات مالية.

**** لم يتم إعادة هيكلة بعض اجراءات العمل في الشركة المقترح، وعليه تم استثمار الفرق في استثمارات مالية.

التعديالت اجلوهرية التي 
طرأت على املعلومات التي مت 

اإلفصاح عنها يف آخر نشرة 
إصدار

تم نشر آخر نشرة إصدار للشركة في تاريخ 1437/10/26هـ )الموافق 2016/07/31م(. لالطالع على التعديالت الجوهرية التي 
طرأت على المعلومات التي تم اإلفصاح عنها في آخر نشرة إصدار، فضاًل راجع القسم الفرعي 10-12 »المعلومات الجوهرية التي 

تغيرت منذ موافقة الهيئة على آخر نشرة إصدار أسهم« من القسم 10 »المعلومات القانونية«.

مائتي مليون )200,000,000( ريال سعودي. رأس مال الشركة قبل الطرح

إجمالي عدد األسهم القائمة 
عشرين مليون )20,000,000( سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل.واملصدرة قبل الطرح

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

الزيادة في رأس مال الشركة بقيمة مائتي مليون )200,000,000( ريال سعودي من مئتين مليون )200,000,000( ريال سعودي إلى زيادة رأس املال
اربعمائة مليون )400,000,000( ريال سعودي.

إجمالي عدد األسهم 
عشرين مليون )20,000,000( سهم عادي.املطروحة لالكتتاب

100%.نسبة الزيادة يف رأس املال

عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد.سعر الطرح

مائتي مليون )200,000,000( ريال سعودي.إجمالي قيمة الطرح

تم تعديل سعر سهم الشركة في تداول إلى 20.48 ريال سعودي للسهم وذلك بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية السعر املعدل
المتضمنة الموافقة على زيادة رأس المال. ويمثل ذلك انخفاض بسعر السهم بمقدار 10.48 ريال سعودي للسهم الواحد.

عشرين مليون )20,000,000( حق.عدد حقوق األولوية 

عدد أسهم الطرح املتعهد 
عشرين مليون )20,000,000( سهم عادي.بتغطيتها

ط
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مائتي مليون )200,000,000( ريال سعودي.بتغطيته

إجمالي عدد األسهم بعد 
اربعين مليون )40,000,000( سهم.الطرح

اربعمائة مليون )400,000,000( ريال سعودي.رأس مال الشركة بعد الطرح

تكاليف الطرح

ستتحمل الشركة كافة التكاليف المرتبطة بالطرح، والتي من المقدر أن تبلغ حوالي 6.0 مليون ريال سعودي. وسيتم خصمها من 
إجمالي متحصالت الطرح البالغة 200 مليون ريال سعودي. وتشمل هذه المبالغ أتعاب كاًل من: المستشار المالي، ومدير االكتتاب، 
والمستشار القانوني، والمتعهد بتغطية االكتتاب، ومصاريف اإلعالنات وغيرها من المصاريف ذات العالقة، علماً بأن هذه التكاليف 

تقديرية وغير نهائية.

املساهمون املقيدون
المال  رأس  زيادة  على  الموافقة  المتضمنة  العادية  غير  العامة  الجمعية  انعقاد  يوم  تداول  بنهاية  لألسهم  المالكون  المساهمون 
العادية  غير  العامة  الجمعية  انعقاد  يوم  يلي  تداول  يوم  ثاني  نهاية  في  اإليداع  مركز  لدى  الشركة  في سجل مساهمي  والمقيدون 

المتضمنة الموافقة على زيادة رأس المال بتاريخ 1443/09/13هـ )الموافق 2022/04/14م(.

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

المساهمون المقيدون والمستثمرون الجدد.املستثمرون املستهدفون

اجلمهور

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

حقوق األولوية

هي أوراق مالية قابلة للتداول تمنح حاملها أحقية االكتتاب في األسهم الجديدة بعد الموافقة على زيادة رأس المال، وهو حق مكتسب 
لجميع المساهمين المقيدين، ويجوز تداول الحق خالل فترة التداول. ويعطى كل حق لحامله أحقية االكتتاب بسهم واحد من األسهم 
الجديدة وذلك بسعر الطرح. وسيتم إيداع حقوق األولوية خالل يومين من تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية المتضمنة الموافقة 

على زيادة رأس المال. وستظهر الحقوق في محافظ المساهمين المقيدين تحت رمز جديد خاص بحقوق األولوية.

عشرين مليون )20,000,000( سهم عادي، ستصدر نتيجة لزيادة رأس المال.األسهم اجلديدة

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

تاريخ األحقية
المساهمون المالكون لألسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة المتضمنة الموافقة على زيادة رأس المال والمقيدون في سجل 
مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المتضمنة الموافقة على 

زيادة رأس المال بتاريخ 1443/09/13هـ )الموافق 2022/04/14م(.

فترة التداول
1443/10/08هـ  اإلثنين  يوم  نهاية  حتى  وتستمر  2022/04/25م(،  )الموافق  1443/09/24هـ  اإلثنين  يوم  في  التداول  فترة  تبدأ 
)الموافق 2022/05/09م(. ويجوز خالل هذه الفترة لجميع حملة حقوق األولوية، سواء أكانوا مساهمين مقيدين أو مستثمرين جدد، 

القيام بتداول حقوق األولوية.

فترة االكتتاب
تبدأ فترة االكتتاب في يوم اإلثنين 1443/09/24هـ )الموافق 2022/04/25م(، وتستمر حتى نهاية يوم الخميس 1443/10/11هـ 
)الموافق 2022/05/12م( ويجوز خالل هذه الفترة لجميع حملة حقوق األولوية، سواء أكانوا مساهمين مقيدين أو مستثمرين جدد، 

ممارسة حقهم باالكتتاب في األسهم الجديدة.

األسهم المتبقية، إن وجدت، التي لم يتم االكتتاب بها خالل فترة االكتتاب.األسهم املتبقية

ي
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الطرح املتبقي

من  عدد  على  األسهم  تلك  فستطرح  المتبقية«(،  )»األسهم  االكتتاب  فترة  انتهاء  بعد  بها  االكتتاب  يتم  لم  أسهم  تبقت  حال  في 
المؤسسات االستثمارية بتقديم عروض شراء  المؤسسي )»المؤسسات االستثمارية«(، على أن تقوم تلك  الطابع  المستثمرين ذوي 
لألسهم المتبقية، وسيتم استقبال هذه العروض ابتداء من الساعة العاشرة )10( صباحاً من يوم الثالثاء 1443/10/16هـ )الموافق 
)الموافق 2022/05/18م(. وسيتم  التالي األربعاء 1443/10/17هـ  اليوم  الخامسة )5( مساًء من  الساعة  2022/05/17م( وحتى 
تخصيص األسهم المتبقية للمؤسسات االستثمارية ذات العرض األعلى ثم األقل فاألقل )شرط أن ال يقل عن سعر الطرح( على أن 
يتم تخصيص األسهم بالتناسب على المؤسسات االستثمارية التي تقدم نفس العرض، أما بالنسبة لكسور األسهم )إن وجد( فسيتم 

إضافتها إلى األسهم المتبقية ومعاملتها بالمثل.

جميع حملة حقوق األولوية سواًء كانوا من المساهمين المقيدين أو المستثمرين الجدد ممن قاموا بشراء حقوق األولوية خالل فترة األشخاص املستحقون
التداول.

دفع مبالغ التعويض )إن 
وجدت(

الجديدة  في األسهم  أو جزئياً  كلياً  االكتتاب  يمارسوا حقهم في  لم  الذين  المستحقين  نقدية لألشخاص  تعويض  سيتم دفع مبالغ 
ولمستحقي كسور األسهم )إن وجد( في موعد أقصاه يوم الخميس 1443/11/03هـ )الموافق 2022/06/02م( )فضال راجع القسم 
13 »المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه«(. علما بأن مبالغ التعويض تمثل باقي متحصالت بيع األسهم المتبقية 

وكسور األسهم )بما يتعدى سعر الطرح( من عملية الطرح المتبقي.

إدراج وتداول حقوق األولوية

تقوم تداول بتجهيز آليات لتنظيم عملية تداول حقوق األولوية في أنظمتها، ويوضع رمز منفصل لحقوق األولوية للشركة يكون مستقاًل 
عن رمز األسهم الحالية للشركة على شاشة تداول.

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

الحقوق التي تم شرائها خالل فترة التداول.
وسيقوم نظام »تداول« بإلغاء رمز حقوق األولوية للشركة بعد انتهاء فترة التداول، وبالتالي سيتوقف تداول حقوق األولوية مع انتهاء 

هذه الفترة.

 يمكن االكتتاب باستخدام منصات التداول التي يتم من خاللها إدخال أوامر البيع والشراء، إضافة إلى إمكانية االكتتاب من خالل أي طريقة االكتتاب
وسائل أخرى يوفرها الوسيط للمستثمرين.

ممارسة االكتتاب يف حقوق 
األولوية

باستخدام منصات  الكترونياً  االكتتاب  األولوية عن طريق  باالكتتاب في أسهم حقوق  المستحقين ممارسة حقهم  يحق لألشخاص 
لألشخاص  يمكن  كما  الوسطاء.  يقدمها  أخرى  وسائل  أي  من خالل  أو  والشراء  البيع  أوامر  إدخال  من خاللها  يتم  التي  التداول 

المستحقين ممارسة حقوق األولوية على النحو التالي:
يحق للمساهمين المقيدين خالل فترة االكتتاب ممارسة الحقوق الممنوحة لهم في تاريخ األحقية وأي حقوق إضافية قاموا - 1

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

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

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

قيمة احلق اإلرشادية

تتمثل قيمة الحق اإلرشادية في الفرق بين القيمة السوقية لسهم الشركة خالل فترة التداول وسعر الطرح.
وستقوم تداول باحتساب ونشر قيمة الحق اإلرشادية خالل فترة التداول على موقعها اإللكتروني متأخرة بخمسة )5( دقائق، وسيقوم 
أيضاً مزودي خدمة معلومات السوق بنشر هذه المعلومة حتى يتسنى للمستثمرين االطالع على القيمة اإلرشادية للحق عند إدخال 

األوامر.

هو السعر الذي يتم تداول الحق به، ويتحدد هذا السعر من خالل آلية العرض والطلب بالسوق، وبالتالي فإنه قد يختلف عن قيمة سعر تداول احلق
الحق اإلرشادية.

سيتم تخصيص األسهم في موعد أقصاه يوم األحد 1443/10/21هـ )الموافق 2022/05/22م(.تاريخ التخصيص

تخصيص األسهم اجلديدة

سيتم تخصيص األسهم الجديدة لألشخاص المستحقين بناًء على عدد الحقوق التي مارسوها بشكل مكتمل وصحيح. وسيتم جمع 
كسور األسهم )إن وجد( وإضافتها إلى األسهم المتبقية ومن ثم طرحها للمؤسسات االستثمارية خالل فترة الطرح المتبقي. 

وستحصل الشركة على إجمالي سعر الطرح المحصل من بيع األسهم المتبقية وكسور األسهم، فيما ستوزع باقي المتحصالت )أي ما 
يتجاوز سعر الطرح، إن وجد( على مستحقيها الذين لم يكتتبوا كلياً أو جزئياً في األسهم الجديدة ولمستحقي كسور األسهم )إن وجد( 

)فضال راجع القسم 13 »المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه«(.

سوف يتم إعادة فائض االكتتاب )إن وجد( إلى المكتتبين دون أي عموالت أو استقطاعات من مدير االكتتاب. وسوف يتم رد الفائض إعادة فائض االكتتاب
)إن وجد( في موعد أقصاه يوم الخميس 1443/11/03هـ )الموافق 2022/06/02م(.

يبدأ تداول األسهم الجديدة في تداول بعد استكمال كافة اإلجراءات المتعلقة بتسجيل األسهم الجديدة وتخصيصها وإدراجها.تداول األسهم اجلديدة

ستستحق األسهم الجديدة أية أرباح تعلن الشركة عن توزيعها بعد تاريخ إصدارها.أرباح األسهم اجلديدة

ك
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حقوق التصويت
إن جميع أسهم الشركة من فئة واحدة وليس ألي مساهم أية حقوق تفضيلية. ولكل مساهم صوت عن كل سهم في الجمعيات العامة، 
المساهم في  العامة واشتراك  الجمعيات  اجتماعات  اإلدارة. ويجوز عقد  انتخاب مجلس  التراكمي في  التصويت  ويجب استخدام 

مداوالتها والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة وفقاً للضوابط التي تضعها الجهة المختصة.

القيود املفروضة على األسهم

تم إدراج أسهم الشركة في تداول بتاريخ 1431/06/23هـ )الموافق 2010/06/06م(، وعليه فإن فترة الحظر التي تبلغ ثالث سنوات 
مالية كاملة ال تقل كل منها عن اثني عشر شهراً على المساهمين المؤسسين قد انقضت، وبالتالي إن جميع األسهم قابلة للتداول 
وفقاً للقواعد واللوائح والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية. غير أن المساهمين المؤسسين للشركة يجب عليهم الحصول على 

موافقة البنك المركزي ومن ثم موافقة هيئة السوق المالية قبل التصرف بأسهمهم.

القيود املفروضة على حقوق 
ال توجد قيود مفروضة على اكتتاب المساهمين في أسهم حقوق األولوية الجديدة.األولوية

األسهم التي سبق إدراجها

بتاريخ 1431/06/23هـ )الموافق 2010/06/06م( أدرجت الشركة عشرة مليون )10,000,000( سهم عادي في تداول حيث قامت  	
بطرح ثالثة مليون )3,000,000( سهم عادي لالكتتاب العام.

بتاريخ 1437/10/26هـ )الموافق 2016/07/31م(، وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة من مائة  	
مليون )100,000,000( ريال سعودي إلى مائتي مليون )200,000,000( ريال سعودي من خالل إصدار عشرة مليون )10,000,000( 

أسهم حقوق أولوية.

ينطوي االستثمار في أسهم حقوق األولوية على مخاطر معينة، ويمكن تصنيف هذه المخاطر إلى: )1( مخاطر متعلقة بأعمال الشركة، عوامل املخاطرة
و)2( مخاطر ذات صلة بالسوق والقطاع، و)3( مخاطر متعلقة باألسهم الجديدة )فضالُ راجع القسم 2 »عوامل المخاطرة«(.

شروط االكتتاب يف أسهم 
احلقوق األولوية

يجب على األشخاص المستحقين الراغبين في االكتتاب استيفاء شروط االكتتاب ذات الصلة. وتحتفظ الشركة بحقها في رفض أي 
طلب اكتتاب في األسهم المطروحة )كلياً أو جزئياً( إذا لم يستوف كافة شروط االكتتاب ومتطلباته. ولالطالع على شروط االكتتاب 

فضال راجع القسم 13 »المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه«.

تنويه: يجب قراءة قسمي »إشعار هام« والقسم  2 »عوامل المخاطرة« الواردين في هذه النشرة بعناية تامة قبل اتخاذ أي قرار يتعلق باالستثمار في أسهم 
حقوق األولوية وفق هذه النشرة.

ل
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التواريخ املهمة وإجراءات االكتتاب

ال:دول الزمني المتوقع للطرح(:  2ال:دول مقر )

التاريخالحدث

المال  رأس  زيادة  على  الموافقة  المتضمنة  العادية  غير  العامة  الجمعية  انعقاد 
المساهمين  بأن  علماً  المستحقين  والمساهمين  األحقية  تاريخ  وتحديد 
المستحقين هم المساهمون المالكون لألسهم في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية 
والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول 

يلي يوم انعقاد الجمعية

يوم األربعاء 1443/09/12هـ )الموافق 2022/04/13م(.

فترة التداول 

2022/04/25م(،  )الموافق  1443/09/24هـ  االثنين  يوم  التداول  فترة  تبدأ 
2022/05/09م(،  )الموافق  1443/10/08هـ  االثنين  يوم  نهاية  حتى  وتستمر 
الفترة لجميع حملة الحقوق األولية - سواء كانوا مستثمرين  ويجوز خالل هذه 

مقيدين أو مستثمرين جدد - القيام بتداول حقوق األولوية.

فترة االكتتاب

2022/04/25م(،  )الموافق  1443/09/24هـ  االثنين  يوم  االكتتاب  فترة  تبدأ 
2022/05/12م(،  )الموافق  1443/10/11هـ  الخميس  يوم  نهاية  حتى  وتستمر 
الفترة لجميع حملة الحقوق األولية - سواء كانوا مستثمرين  ويجوز خالل هذه 

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

يوم الخميس 1443/10/11هـ )الموافق 2022/05/12م(.تاريخ انتهاء فترة االكتتاب

فترة الطرح المتبقي
)الموافق  1443/10/16هـ  الثالثاء  يوم  من  صباحاً   10:00 الساعة  تبدأ 
األربعاء  يوم  من  مساًء   5:00 الساعة  حتى  وتستمر  2022/05/17م(، 

1443/10/17هـ )الموافق 2022/05/18م(.

يوم األحد 1443/10/21هـ )الموافق 2022/05/22م(.اإلشعار بالتخصيص النهائي

الذين لم يشاركوا في  التعويض )إن وجدت( لألشخاص المستحقين  دفع مبالغ 
االكتتاب كلًيا أو جزئًيا ومستحقي كسور األسهم )إن وجد(

الخميس  يوم  أقصاه  موعد  في  وجدت(  )إن  التعويض  مبالغ  دفع  سيتم 
1443/11/03هـ )الموافق 2022/06/02م(.

بدء تداول األسهم الجديدة
اإلجراءات  كافة  االنتهاء من  المطروحة لالكتتاب عند  األسهم  تداول  يتم  سوف 
العالقة. وسيتم االعالن عنه الحقا على موقع تداول اإللكتروني  النظامية ذات 

.)www.saudiexchange.sa(

الفعلية على موقع تداول اإللكتروني  التواريخ والمواعيد  يتم اإلعالن عن  الزمني أعاله تقريبية. وسوف  المذكورة في الجدول  التواريخ  تنويه: جميع 
 .)www.saudiexchange.sa(

م

http://www.saudiexchange.sa
http://www.saudiexchange.sa
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تواريخ اإلعالنات املهمة

تواميخ اإلعالنات المهمة(:  3ال:دول مقر )

تاريخ اإلعالن الُمعلن اإلعالن

يوم الثالثاء 1443/08/12هـ )الموافق 2022/03/15م( الشركة إعالن الدعوة الجتماع الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس 
المال

يوم الخميس 1443/09/13هـ )الموافق 2022/04/14م( الشركة إعالن نتائج الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال 

يوم الخميس 1443/09/13هـ )الموافق 2022/04/14م( تداول الحق  قيمة  وإعالن  الحقوق  وإيداع  الشركة  سهم  سعر  تعديل  إعالن 
اإلرشادية

يوم الخميس 1443/09/13هـ )الموافق 2022/04/14م( الشركة إعالن تحديد فترة التداول وفترة االكتتاب 

يوم الثالثاء 1443/09/18هـ )الموافق 2022/04/19م( إيداع إعالن إضافة حقوق األولوية للشركة الوطنية للتأمين

يوم االثنين 1443/09/24هـ )الموافق 2022/04/25م( الشركة إعالن عن بدء فترة التداول وفترة االكتتاب

يوم االثنين 1443/10/08هـ )الموافق 2022/05/09م( الشركة إعالن تذكيري عن آخر يوم لتداول حقوق األولوية والتنويه بأهمية بيع 
الحقوق لمن ال يرغب باالكتتاب

يوم األحد 1443/10/14هـ )الموافق 2022/05/15م( الشركة

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

وبدء فترة الطرح المتبقي

يوم األحد 1443/10/21هـ )الموافق 2022/05/22م( الشركة إعالن نتائج الطرح المتبقي واإلشعار بالتخصيص النهائي

يوم األربعاء 1443/10/24هـ )الموافق 2022/05/25م( إيداع إعالن بإيداع األسهم الجديدة في محافظ المستثمرين

يوم الخميس 1443/11/03هـ )الموافق 2022/06/02م( الشركة إعالن توزيع مبالغ التعويض )إن وجدت( لألشخاص المستحقين

اإللكتروني  تداول  موقع  على  الفعلية  والمواعيد  التواريخ  عن  اإلعالن  يتم  وسوف  تقريبية.  أعاله  الجدول  في  المذكورة  التواريخ  جميع  تنويه: 
.)www.saudiexchange.sa(

كيفية التقدم بطلب االكتتاب

يقتصر االكتتاب في أسهم حقوق األولوية على األشخاص المستحقين، سواء كانوا من المساهمين المقيدين أو مستثمرين جدد. وفي حال عدم ممارسة 
المؤسسات  على  تطرح  سوف  المستحقين  األشخاص  قبل  من  بها  يكتتب  لم  متبقية  أسهم  أية  فإن  المستحقين  باألشخاص  الخاصة  األولوية  حقوق 

االستثمارية من خالل طرحها في فترة الطرح المتبقي.

يمكن االكتتاب باستخدام منصات التداول التي يتم من خاللها إدخال أوامر البيع والشراء، إضافة إلى إمكانية االكتتاب من خالل أي وسائل أخرى يوفرها 
الوسيط للمستثمرين وذلك بشرط أن يكون للشخص المستحق حساب استثماري لدى أحد الوسطاء الذين يقدمون هذه الخدمات.

وتحتفظ الشركة بحقها في رفض أي طلب لالكتتاب في األسهم الجديدة كلياً أو جزئياً، في حالة عدم استيفائه ألي من شروط أو متطلبات االكتتاب. وال 
يجوز التعديل في طلب االكتتاب أو سحبه بعد تسليمه، ويمثل هذا الطلب عند تقديمه عقداً ملزماً بين الشركة والشخص المستحق )فضاًل راجع القسم 

13 »المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه«(.

ن
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أسئلة وأجوبة عن اآللية الجديدة لحقوق األولوية

ما هي حقوق األولوية؟

هي أوراق مالية قابلة للتداول تعطي حاملها أحقية االكتتاب في األسهم الجديدة المطروحة عند صدور قرار الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة 
رأس المال عن طريق إصدار أسهم جديدة، وهو حق مكتسب لجميع المساهمين المالكين لألسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية 
المتضمنة الموافقة على زيادة رأس المال والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية 
العامة غير العادية المتضمنة الموافقة على زيادة رأس المال. ويعطي كل حق لحامله أحقية االكتتاب بسهم واحد من األسهم الجديدة وذلك بسعر الطرح.

ملن متنح حقوق األولوية؟

لجميع حملة األسهم المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المتضمنة 
الموافقة على زيادة رأس المال.

متى يتم إيداع حقوق األولوية؟

يتم ذلك خالل يومين من تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة وموفقتها على زيادة رأس المال، وستظهر في محافظ المساهمين المقيدين 
تحت رمز جديد خاص بحقوق األولوية، ولن يسمح بتداول هذه الحقوق أو االكتتاب بها إال عند بداية فترة التداول وفترة االكتتاب.

كيف يتم إشعار املساهم املقيد بإيداع حقوق األولوية يف املحفظة؟

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

كم عدد الحقوق التي سيحصل عليها املساهم املقيد؟

يعتمد العدد على معامل أحقية االكتتاب وعدد األسهم التي يمتلكها المساهم المقيد بحسب سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم 
تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المتضمنة الموافقة على زيادة رأس المال.

ما هو معامل أحقية االكتتاب؟ 

العامة غير  التي يمتلكها بتاريخ انعقاد الجمعية  هو المعامل الذي يمكن المساهم المقيد من معرفة عدد حقوق األولوية المستحقة له مقابل األسهم 
العادية. ويحسب هذا المعامل بقسمة عدد األسهم الجديدة على عدد األسهم المصدرة للشركة. وعليه فإن معامل األحقية هو حق واحد لكل سهم واحد 
مملوك للمساهم المقيد في تاريخ األحقية. ووفقاً لذلك، إذا كان مساهم مقيد يملك ألف )1,000( سهم في تاريخ األحقية فسيخصص له ألف )1,000( 

حق مقابل ما يملكه من أسهم. 

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

نعم، سيتم إيداع حقوق األولوية لمحافظ المستثمرين تحت اسم السهم األصلي، وبإضافة كلمة حقوق أولوية، إضافة إلى رمز جديد لهذه الحقوق.

ما هي قيمة الحق عند بداية تداوله؟

سيكون سعر االفتتاح هو الفرق بين سعر إغالق سهم الشركة في اليوم السابق إلدراج الحق وسعر الطرح. فعلى سبيل المثال )باستخدام أسعار افتراضية( 
لو كان سعر إغالق السهم في اليوم السابق اربعة وعشرين )24( ريال سعودي وسعر الطرح عشرة )10( رياالت سعودية، عندها يكون سعر االفتتاح لحقوق 

األولوية عند بداية التداول سبعة عشر )17( ريال سعودي.

من هو املساهم املقيد؟

هو أي مساهم يملك أسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المتضمنة الموافقة على زيادة رأس المال والمقيد في سجل مساهمي 
الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المتضمنة الموافقة على زيادة رأس المال. 

س
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هل يستطيع املساهمون املقيدون االكتتاب يف أسهم إضافية؟

يستطيع المساهمون المقيدون االكتتاب في أسهم إضافية من خالل شراء حقوق جديدة خالل فترة التداول ومن ثم االكتتاب بها خالل فترة االكتتاب بعد 
إتمام شراء وتسوية الحقوق.

هل من املمكن أن يفقد املساهم أحقيته يف االكتتاب حتى لو كان له حق حضور الجمعية العامة الغري عادية الخاصة بزيادة رأس 
املال عن طريق إصدار أسهم جديدة؟

نعم، يفقد المساهم أحقيته في االكتتاب في حال قام ببيع أسهمه في يوم انعقاد الجمعية العامة الغير عادية المتضمنة الموافقة على زيادة رأس المال 
أو قبلها بيوم عمل.

كيف تتم عملية االكتتاب؟

تتم عملية االكتتاب كما هو معمول به حالياً عن طريق تقديم طلبات االكتتاب أثناء فترة االكتتاب عن طريق المحفظة االستثمارية في منصات التداول التي 
يتم من خاللها إدخال أوامر البيع والشراء، إضافة إلى إمكانية االكتتاب من خالل أي وسائل أخرى يوفرها الوسيط.

يف حالة امتالك أسهم الرشكة من خالل أكرث من محفظة استثامرية يف أي محفظة يتم إيداع حقوق األولوية؟

سيتم إيداع حقوق األولوية في نفس المحفظة المودع بها أسهم الشركة المرتبطة بالحقوق، فعلى سبيل المثال إذا كان مساهم يملك ألف )1,000( سهم 
في الشركة موزعة كما يلي، ثمانمائة )800( سهم في محفظة )أ(، ومائتي )200( سهم في محفظة )ب(، فإن مجموع الحقوق التي ستودع، على اعتبار أن 

لكل سهم حق واحد، هو ألف )1,000( حق، عليه فسيتم إيداع ثمانمائة )800( حق في محفظة )أ( ومائتي )200( حق في محفظة )ب(.

هل يحق لحملة شهادات األسهم االكتتاب والتداول؟

نعم، يحق لحملة شهادات األسهم االكتتاب لكن لن يستطيعوا التداول إال بعد إيداع الشهادات في محافظ استثمارية عن طريق الوسطاء أو مركز اإليداع 
في تداول وإحضار الوثائق الالزمة، وذلك قبل نهاية فترة االكتتاب.

إذا تم االكتتاب يف األسهم الجديدة وتم بيع الحقوق بعد ذلك ماذا يحدث يف هذه الحالة؟

في حال قام أحد المساهمين المقيدين باالكتتاب ومن ثم بيع حقوق األولوية ولم يتم شراء عدد حقوق أولوية يعادل عدد الحقوق التي اكتتب فيها قبل نهاية 
فترة التداول فسيتم رفض طلب االكتتاب كلياً في حال تم بيع جميع الحقوق أو جزئياً بما يعادل ما تم بيعه من حقوق وسيتم إبالغ المساهم المقيد وإعادة 

مبلغ االكتتاب المرفوض إليه عبر الجهة المستلمة.

هل يحق ملن اشرتى حقوق إضافية تداولها مرة أخرى؟

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

هل باإلمكان بيع جزء من هذه الحقوق؟

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

متى يستطيع املساهم االكتتاب يف حقوق األولوية التي اشرتاها خالل فرتة التداول؟

في أي وقت خالل فترة االكتتاب، أي حتى اليوم التاسع )9(، بعد تسوية شراء الحقوق )يومي عمل(.

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

ال، ال يمكن ذلك، بعد انقضاء فترة التداول يتبقى للشخص المستحق فقط ممارسة الحق في االكتتاب بالزيادة في رأس المال أو عدم ممارسة ذلك، وفي 
حال عدم ممارسة الحق يمكن أن يخضع المستثمر للخسارة أو االنخفاض في قيمة محفظته االستثمارية.

ع
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ما هي فرتة التداول وفرتة االكتتاب؟

تبدأ فترة التداول وفترة االكتتاب في نفس اليوم في حين تستمر فترة التداول حتى انتهاء اليوم السادس من بداية الفترة، بينما تستمر فترة االكتتاب حتى 
انتهاء اليوم التاسع من بداية نفس الفترة وذلك حسب ما هو مذكور في هذه النشرة وإعالنات الشركة.

ماذا يحدث لحقوق األولوية التي مل يتم بيعها أو مامرسة االكتتاب بها خالل فرتة االكتتاب؟

تطرح األسهم المتبقية الناتجة عن عدم ممارسة أو بيع هذه الحقوق في فترة الطرح المتبقي الذي ينظمه مدير االكتتاب بحسب المعايير التي تحددها 
نشرة اإلصدار هذه.

من له األحقية يف حضور الجمعية العامة غري العادية والتصويت عىل زيادة رأس املال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية؟

يحق للمساهم المقيد في سجل مساهمي الشركة بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال حضور الجمعية العامة غير 
العادية والتصويت على زيادة رأس مال المصدر عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

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

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

لو قام مستثمر برشاء األوراق املالية يف يوم انعقاد الجمعية العامة الخاصة بزيادة رأس املال عن طريق إصدار أسهم جديدة، 
فهل يحق له الحصول عىل حقوق األولوية املرتتبة عىل زيادة رأس مال املصدر؟

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

التصويت في الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال.

إذا كان لدى املستثمر أكرث من محفظة مع أكرث من رشكة وساطة، كيف سيتم احتساب الحقوق له؟

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

هل ميكن االكتتاب خالل عطلة نهاية االسبوع؟

ال، ال يمكن ذلك.

هل يستطيع عامة املستثمرين من غري املساهمني املقيدين االكتتاب يف أسهم حقوق األولوية؟

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

مساعدة إضافية:

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

المشورة المالية أو الضريبية أو القانونية أو االستثمارية. 

ولمزيد من المعلومات عن شروط وأحكام االكتتاب، فضاًل راجع القسم 13 »المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه«.

ف

mailto:info@wataniya.com.sa
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ملخص املعلومات األساسية

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

بالحقوق أو األسهم الجديدة.

نبذة عن الرشكة

الصادر  53/م  رقم  الكريم  الملكي  المرسوم  بموجب  تأسست  سعودية  عامة  مساهمة  شركة  هي  »الوطنية«(  أو  )»الشركة«  للتأمين  الوطنية  الشركة 
بتاريخ 1430/10/21هـ )الموافق 2009/10/10م( وقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 330 الصادر بتاريخ 1430/10/16هـ )الموافق 2009/10/05م(. 
وتعمل الشركة بموجب السجل التجاري الصادر من مدينة جدة رقم 4030200981 )الرقم الموحد 7001629364( وتاريخ 1431/06/01هـ )الموافق 
2010/05/15م(. كما تم ترخيصها من وزارة االستثمار بالترخيص رقم 01-112730128101 وتاريخ 1426/01/26هـ )الموافق 2005/03/07م(. يقع 

المقر الرئيسي للشركة في مدينة جدة، طريق المدينة، بناية الجفالي، ص.ب. 5832، جدة 21432، المملكة العربية السعودية.

وقد حصلت الشركة على ترخيص البنك المركزي السعودي )»ساما«( رقم ت م ن/20106/29 وتاريخ 1431/07/04هـ )الموافق 2010/06/16م( لمزاولة 
التنفيذية. وقد تم تجديد التصريح  التعاوني والئحته  التأمين  العام ونشاط تأمين الحماية واالدخار وفقاً ألحكام نظام مراقبة شركات  التأمين  نشاط 
بتاريخ 1443/02/23هـ )الموافق 2021/09/30م( لمدة ثالث )3( سنوات تبدأ من تاريخ 1443/07/03هـ )الموافق 2022/02/04م( وتنتهي في تاريخ 

1446/07/02هـ )الموافق 2025/01/02م(.

تزاول الشركة نشاطها وفقا لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية واألنظمة والتعليمات األخرى السارية في المملكة العربية السعودية 
تحت إشراف البنك المركزي، حيث تمارس نشاطات التأمين العام والحماية واالدخار.

وتشمل منتجات الشركة: التأمين على السيارات، والتأمين البحري، والتأمين الهندسي، وتأمين الحوادث والمسؤولية، والتأمين على الممتلكات، وتأمين 
الضمان الممتد، والتأمين على الحياة. وتلتزم الشركة بالحصول على التراخيص الالزمة من البنك المركزي لألنشطة التي تزاولها أو المنتجات التي تقدمها.

التغريات الرئيسية يف رأس مال الرشكة

بلغ رأس مال الشركة التأسيسي مائة مليون )100,000,000( ريال سعودي مقسم إلى عشرة مليون )10,000,000( سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة 
)10( رياالت للسهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل. وقد اكتتب المساهمون المؤسسون بعدد سبعة مليون )7,000,000( سهم تمثل 70% من إجمالي 
أسهم الشركة ودفعوا قيمتها بالكامل، وقد تم طرح األسهم المتبقية والبالغة ثالثة مليون )3,000,000( سهم تمثل 30% من إجمالي أسهم الشركة لالكتتاب 
العام بسعر اكتتاب بلغ عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد. تم ادراج وبدء تداول أسهم الشركة في شركة تداول السعودية بتاريخ 1431/06/23هـ 

)الموافق 2010/06/06م(.

وبتاريخ 1436/06/26هـ )الموافق 2015/04/15م( أوصى مجلس ادارة الشركة بزيادة رأس مال الشركة من مائة )100,000,000( مليون ريال سعودي 
إلى مائتي مليون )200,000,000( ريال سعودي، حيث حصلت الشركة على موافقة البنك المركزي السعودي على زيادة رأسمالها بموجب الخطاب رقم 

371000004974 بتاريخ 1437/01/12هـ )الموافق 2015/10/25م(.

مليون  مائة  بمبلغ  الشركة  مال  رأس  زيادة  على  للشركة  العادية  غير  العامة  الجمعية  وافقت  2016/07/31م(،  )الموافق  1437/10/26هـ  وبتاريخ 
)100,000,000( ريال سعودي من خالل إصدار أسهم حقوق أولوية. وبعد نهاية االكتتاب، أصبح رأس مال الشركة مائتي مليون )200,000,000( ريال 

سعودي مقسم إلى عشرين مليون )20,000,000( سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت للسهم الواحد.

وبتاريخ 1443/02/09هـ )الموافق 2021/09/16م( أوصى مجلس ادارة الشركة بزيادة رأس مال الشركة من مائتي مليون )200,000,000( ريال سعودي إلى 
اربعمائة مليون )400,000,000( ريال سعودي، عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، مشروطة بالحصول على كافة الموافقات النظامية الالزمة وموافقة الجمعية 
العامة غير العادية. وقد استلمت الشركة خطاب البنك المركزي السعودي رقم 43028502 بتاريخ 1443/04/01هـ )الموافق 2021/11/06م( والمتضمن 
عدم ممانعة من البنك المركزي السعودي على زيادة رأس مال الشركة بقيمة مائتي مليون )200,000,000( ريال سعودي عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية 
بحيث يصبح رأس مال الشركة بعد الزيادة اربعمائة مليون )400,000,000( ريال سعودي شريطة استيفاء الشركة لجميع متطلبات الجهات الرسمية األخرى.

وبتاريخ 1443/09/12هـ )الموافق 2022/04/13م(، وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة من مائتي مليون )200,000,000( 
ريال سعودي إلى اربعمائة مليون )400,000,000( ريال سعودي من خالل إصدار أسهم حقوق أولوية.
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رؤية الرشكة

تجسيدا لإلنسانية وإيمانا بالمعرفة، تعزز الشركة إمكاناتها، سعيا نحو التفرد في أمن وأمان عمالئها.

رسالة الرشكة

عمال بما يقتضيه إرثها وتمليه خبراتها ومهاراتها، وفي الوقت الذي تقوم فيه بتنمية قدراتها البشرية والتقنية، تسعى الشركة جاهدا إلى التميز واالبهار، 
وحل اإلشكاالت والتعقيدات، بما ينسجم ويتناغم مع بيئتها.

اسرتاتيجية الرشكة

المحافظة على، وتوظيف وتدريب، الكوادر المهنية في جميع التخصصات الرئيسية  	
المحافظة على محفظة متوازنة من المخاطر  	
المحافظة على معدالت تجديد للوثائق بنسبة تصل إلى %90 	
توفير خدمات متميزة لما بعد البيع للعمالء، من خالل إدارة المطالبات وخدمات العمالء  	
تطوير فريق المبيعات  	
توفير الخدمات التأمينية للعمالء وتقديم أفضل الحلول التقنية والرقمية باستخدام أحدث تطبيقات وتقنيات المعلومات اآللية 	
االلتزام بكافة اللوائح والمتطلبات المحلية 	
المحافظة على محفظة مربحة من خالل المراجعة المستمرة لمعدالت الخسارة لكافة العمالء واتخاذ اإلجراء المناسب 	
التوسع في تأمينات األفراد والمبيعات خالل التطبيقات اإللكترونية  	
اتباع التعليمات الخاصة بالتباعد االجتماعي والمحافظة على بيئة عمل آمنة لجميع أصحاب المصلحة 	

قيم الرشكة

التركيز على العميل 	
تهيئة بيئة عمل جماعي 	
الشفافية 	
التفوق التشغيلي 	
استخدام التقنية الحديثة 	

فلسفة الرشكة 

تؤمن الشركة بأن خدمة العمالء هي أهم مقومات النجاح في صناعة التأمين، وعليه تم تدريب الموظفين على الرد على جميع االستفسارات ومعالجة 
جميع المطالبات ألجل تجاوز توقعات العمالء، مما انعكس ايجاباً على استمرارية العمالء.

نواحي القوة واملزايا التنافسية للرشكة

فريق إداري وفريق عمل ذو خبرة ومهارة  	
باقة واسعة من الحلول التأمينية المتكاملة لتلبية متطلبات العمالء 	
تشكيلة واسعة من الخدمات والمنتجات التأمينية 	
اتفاقيات إعادة تأمين مع شركات مصنفة بالدرجة األولى 	
قاعدة متنوعة من المساهمين 	
معدالت تجديد الوثائق التأمينية عالية 	
تصنيف مستقر على مدى السنوات السابقة 	

ق
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نظرة عامة عن السوق

نظرة عامة عىل قطاع التأمني يف اململكة العربية السعودية1

صدر نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني في المملكة عام 2003م، حيث كانت معظم شركات التأمين العاملة في المملكة قبل صدور هذا النظام بمثابة 
فروع ومكاتب ممثلة لشركات مسجلة في الخارج معظمها في البحرين. وفي عام 2003م، صدر نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني بالمرسوم الملكي 
رقم )م/32( وتاريخ 1424/06/02هـ )الموافق 2003/07/31م(، وأسند هذا النظام مهام اإلشراف والرقابة على قطاع التأمين في المملكة إلى البنك 

المركزي السعودي.

يعمل البنك المركزي السعودي على كل ما يسهم في نمو قطاع التأمين وازدهاره، وتحقيق أهداف رؤية 2030، وذلك من خالل نشر الوعي فيما يتعلق 
بأهمية التأمين في شتى النواحي االجتماعية واالقتصادية، إضافة إلى تحديث األنظمة واللوائح والتعليمات وتطويرها.

ومن منطلق تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدراته في مواجهة المخاطر ومواكبة النمو االقتصادي في المملكة، يعمل البنك المركزي السعودي على حث 
شركات التأمين على زيادة رؤوس أموالها عبر االندماج واالستحواذ، حيث تسهم عمليات االندماج في تعزيز القدرات التنافسية لقطاع التأمين من خالل 

خلق كيانات تأمينية كبيرة قادرة على المنافسة.

وكما بتاريخ هذه النشرة يتكون سوق التأمين السعودي من 29 شركة تأمين مدرجة في شركة تداول السعودية باإلضافة إلى شركات المهن الحرة المتخصصة 
لمساندة خدمات التأمين. وقد شهد قطاع التأمين في المملكة عمليتي اندماج ناجحتين في عام 2020م وعملية اندماج واحدة في عام 2021م.

أبرز التطورات يف قطاع التأمني السعودي2

يمكن تقسيم قطاع التأمين في المملكة إلى 3 قطاعات رئيسية وهي التأمين الصحي، والتأمين العام، وتأمين الحماية واالدخار. ويمكن تجزئة التأمين 
العام إلى 7 خطوط أعمال وهي التأمين على المركبات، وتأمين الممتلكات والحرائق، والتأمين على الحوادث والمسؤولية، والتأمين الهندسي، وتأمين 

الطاقة، والتأمين البحري، وتأمين الطيران. 

ويجدر الذكر أن التأمين الصحي إلزامي على منشآت القطاع الخاص والتأمين على المركبات ضد الغير إلزامي على مالكها في المملكة.

وقد حافظ قطاع التأمين الصحي بشقيه اإللزامي واالختياري على مكانته كأكبر نشاط تأميني حيث استحوذ على 58.9% من إجمالي اقساط التأمين 
المكتتبة في المملكة عام 2020م، يليه قطاع التأمين العام وقطاع تأمين الحماية واالدخار بنسب 37.9% و3.3% من إجمالي اقساط التأمين المكتتبة في 
المملكة عام 2020م، على التوالي. وقد احتل قطاع التأمين على المركبات المرتبة الثانية حيث استحوذ على 21.6% من إجمالي اقساط التأمين المكتتبة 

عام 2020م.

شهد قطاع التأمين في المملكة ارتفاعاً في إجمالي األقساط المكتتبة بنسبة 2.3% عام 2020م ليصل إلى 38.8 مليار ريال سعودي مقارنة بـ 37.9 مليار 
ريال سعودي عام 2019م. وجاء هذا النمو نتيجة لالرتفاع:

المصدر:
1 التقرير السنوي السابع والخمسين للبنك المركزي السعودي

2 تقرير سوق التأمين السعودي 2020م الصادر من البنك المركزي السعودي

بنسبة 2.8% في قطاع التأمين العام حيث ارتفعت إجمالي األقساط المكتتبة من 14.3 مليار ريال سعودي عام 2019م إلى 14.7 مليار ريال  	
سعودي عام 2020م

بنسبة 1.6% في قطاع التأمين الصحي حيث ارتفعت إجمالي األقساط المكتتبة من 22.5 مليار ريال سعودي عام 2019م إلى 22.8 مليار  	
ريال سعودي عام 2020م

بنسبة 11.3% في قطاع تأمين الحماية واالدخار حيث ارتفعت إجمالي األقساط المكتتبة من 1.1 مليار ريال سعودي عام 2019م إلى 1.3  	
مليار ريال سعودي عام 2020م

وقد استحوذت المنطقة الوسطى على أعلى حصة سوقية من حيث إجمالي اقساط التأمين المكتتبة، حيث بلغت حصتها السوقية 50% من إجمالي اقساط 
التأمين المكتتبة عام 2020م، تليها المنطقة الغربية بنسبة 31% والمنطقة الشرقية بنسبة %16.
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ملخص عوامل املخاطرة

هنالك عدد من المخاطر المتعلقة بإصدار أسهم حقوق األولوية. ينبغي على المستثمرين المحتملين أن يقوموا بدراسة كافة المعلومات الواردة في هذه 
اتخاذ أي قرار  »عوامل المخاطرة«، وذلك قبل  القسم 2  الواردة بشكل مفصل في  المخاطرة  بعناية بما في ذلك على وجه الخصوص عوامل  النشرة 

استثماري حول الحقوق أو األسهم الجديدة. وقد تم تلخيص هذه المخاطر في ثالثة مجموعات أساسية هي كما يلي:

املخاطر املتعلقة بأعامل الرشكة- 1

المخاطر المتعلقة بعدم كفاية رأس المال ومتطلبات الحد األدنى المطلوب لرأس لمال 	
مخاطر عدم الحصول على التراخيص والتصاريح والشهادات الالزمة وعدم تجديدها  	
مخاطر العقوبات والجزاءات وتعليق األعمال من قبل الجهات المختصة 	
مخاطر االئتمان  	
المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على تنفيذ االستراتيجية 	
مخاطر التصنيف االئتماني 	
المخاطر المتعلقة بعملية إدارة المطالبات 	
المخاطر المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة 	
مخاطر تركز األعمال في قطاع التأمين على السيارات 	
المخاطر المتعلقة بعدم كفاية المخصصات واالحتياطات 	
المخاطر المتعلقة بااللتزامات المحتملة 	
مخاطر الوضع الراهن للزكاة وضريبة الدخل 	
المخاطر المرتبطة بوجود رأس مال أجنبي في الشركة 	
مخاطر العقود مع الغير 	
مخاطر التقاضي 	
المخاطر المتعلقة بإعادة التأمين 	
المخاطر المتعلقة بتركز إعادة التأمين 	
المخاطر المتعلقة باالعتماد على الموظفين غير السعوديين 	
مخاطر حماية العالمة التجارية 	
المخاطر المتعلقة بالحوكمة 	
المخاطر المتعلقة بلوائح مكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب 	
المخاطر المتعلقة باالعتماد على الوسطاء والوكالء 	
المخاطر المتعلقة بسياسة إدارة المخاطر 	
مخاطر سوء تقدير المخاطر 	
المخاطر المتعلقة باالستثمار 	
المخاطر المتعلقة باألداء المالي 	
مخاطر االعتماد على الموظفين الرئيسين واستقطاب الكفاءات  	
مخاطر إلغاء أو عدم تجديد وثائق التأمين 	
مخاطر ترجمة وثائق التأمين 	
مخاطر الحصول على التمويل المناسب 	
المخاطر المتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية المعلومات 	
المخاطر المتعلقة بحدوث الكوارث وانقطاع اإلعمال 	
المخاطر المتعلقة بعدم االلتزام بمعاير الجودة والمواصفات المطلوبة من قبل العمالء 	
المخاطر المتعلقة بزيادة مطلوبات الشركة 	

ش
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المخاطر المتعلقة باستخدامات والمطالبات التأمينية الزائفة واألنشطة االحتيالية األخرى 	
المخاطر المتعلقة بتفشي جائحة كوفيد-19 	
المخاطر المتعلقة بسمعة الشركة 	
مخاطر سوء سلوك الموظفين 	

املخاطر املتعلقة بالسوق والقطاع- 2

مخاطر االلتزام باألنظمة واللوائح 	
المخاطر المتعلقة باألداء االقتصادي للمملكة 	
المخاطر المتعلقة بعدم االستقرار السياسي واالقتصادي في منطقة الشرق األوسط 	
مخاطر االلتزام باألنظمة والقوانين الحالية و / أو صدور أنظمة وقوانين جديدة 	
المخاطر المتعلقة بسحب تصريح مزاولة أنشطة التأمين 	
المخاطر المتعلقة بالرسوم الحكومية المطبقة على توظيف موظفين غير سعوديين 	
المخاطر المتعلقة بتعديالت البنك المركزي السعودي للمحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل 	
مخاطر المنافسة 	
مخاطر نقص التوعية الثقافية للتأمين ومدى أهميتها 	
مخاطر التقارير المطلوبة 	
مخاطر الحصول على الموافقات الالزمة لطرح منتجات جديدة أو تجديد المنتجات الحالية 	
مخاطر عدم القدرة على االلتزام بمتطلبات السعودة ومتطلبات المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 	
المخاطر المتعلقة بضريبة القيمة المضافة 	
مخاطر عدم االلتزام باألنظمة والتعليمات الرسمية 	
مخاطر تأثير تراجع ثقة العمالء 	
مخاطر عدم توفر كوادر محلية مؤهلة في قطاع التأمين 	
المخاطر المتعلقة بنمو سوق التأمين 	
مخاطر عدم التحكم في األسعار 	
مخاطر البيئة التنظيمية 	
مخاطر دورة األعمال التأمينية 	
المخاطر المتعلقة بأسعار صرف العمالت 	

املخاطر املتعلقة باألسهم الجديدة- 	

المخاطر المتعلقة بالتذبذبات المحتملة في سعر السهم 	
المخاطر المتعلقة بالتذبذبات المحتملة في سعر حقوق األولوية 	
المخاطر المتعلقة بعدم ربحية أو بيع حقوق األولوية 	
مخاطر التداول في حقوق األولوية 	
المخاطر المتعلقة بنقص الطلب على حقوق األولوية وأسهم الشركة 	
المخاطر المتعلقة بانخفاض نسبة الملكية 	
المخاطر المتعلقة بعدم ممارسة الحقوق في الوقت المناسب 	
المخاطر المتعلقة باحتمال إصدار أسهم جديدة 	
المخاطر المتعلقة بأرباح األسهم 	
مخاطر المتعلقة بالبيانات المستقبلية 	
المخاطر المتعلقة بتعليق تداول أو إلغاء أسهم الشركة نتيجة عدم نشر قوائمها المالية خالل المدة النظامية 	

ت
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ملخص املعلومات املالية 

في  المنتهية  المالية  للسنوات  المدققة  المالية  القوائم  مع  أدناه  الواردة  للشركة  الرئيسية  األداء  مؤشرات  وجدول  المالية  القوائم  ملخص  قراءة  يجب 
يونيو 2021م   30 في  المنتهية  للفترة  المدققة  غير  الموجزة  األولية  المالية  والقوائم  بها  المرفقة  واإليضاحات  و2020م  و2019م  ديسمبر 2018م   31

واإليضاحات المرفقة بها.

مؤشرات األداء الرئيسية (:  4ال:دول مقر )

فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو   السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

 2018م  2019م  2020م  2020م  2021م 

%39.3 %40.8 %39.2 %41.7 %39.8 نسبة االسناد

%74.8 %56.9 %63.2 %74.3 %66.4 صافي معدل الخسارة

%58.4 %57.1 %58.9 %56.6 %59.1 نسبة االحتفاظ

%38.2 %43.8 %37.0 %24.3 %33.4 نسبة المصاريف

%112.9 %100.0 %99.1 %98.7 %98.2 المجمع المعدل

%10.9 %0.75 %6.9 %3.2 %23.1 معدل نمو إجمالي األقساط المكتتبة 

المصدر: الشركة

ملخص قائمة الدخل(:  5ال:دول مقر )

فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
2021م )بأالف الرياالت(

)غير مدققة(
2020م

)غير مدققة(
2020م

)مدققة(
2019م

)مدققة(
2018م

)مدققة(

535,180 482,462 785,881 735,044 712,324  إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 

312,582 275,513 462,980 415,706 420,669 صافي أقساط التأمين المكتتبة

237,603 204,702 417,662 410,078 373,063 صافي أقساط التأمين المكتسبة

262,128 235,770 473,368 486,436 446,393 مجموع اإليرادات

222,831 155,868 337,104 372,995 336,400 مجموع تكلفة ومصاريف االكتتاب

39,297 79,902 136,264 113,441 109,993 صافي إيرادات االكتتاب

)64,899( )72,747( )118,572( )87,146( )87,207( صافي مجموع مصاريف تشغيلية أخرى

)25,602( 7,155 17,692 26,295 22,786 صافي الدخل / )الخسارة( قبل التوزيع

- )1,153( )2,468( )2,512( )2,353( صافي الدخل / )الخسارة( العائد إلى حملة الوثائق

)25,602( 6,002 15,224 23,783 20,433 صافي الدخل / )الخسارة( العائد إلى المساهمين قبل 
الزكاة وضريبة الدخل

)27,572( 1,401 7,838 18,438 13,560 صافي الدخل / )الخسارة( العائد إلى المساهمين

المصدر: القوائم المالية والشركة

ث
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ملخص قائمة المركز المالي(:  وال:دول مقر )

فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
 )بأالف الرياالت(

2021م )غير مدققة( 2020م 
)مدققة(

2019م
)مدققة(

2018م 
)مدققة(

1,791,505 1,594,728 1,565,691 1,076,002 إجمالي الموجودات

1,553,513 1,328,896 1,307,421 836,427 إجمالي المطلوبات

237,992 265,832 258,270 239,575 إجمالي حقوق المساهمين

1,791,505 1,594,728 1,565,691 1,076,002 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

المصدر: القوائم المالية والشركة

ملخص قائمة التدفقات النقدية(:  وال:دول مقر )

فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
2021م )غير  )بأالف الرياالت(

مدققة(
2020م )غير 

مدققة(
2020م 
)مدققة(

2019م 
)مدققة(

2018م 
)مدققة(

)25,602( 6,002 15,224 23,783 20,433 صافي الدخل / )الخسارة( للسنة العائد إلى المساهمين قبل الزكاة 
وضريبة الدخل 

58,552 85,633 30,499 51,928 76,820 صافي الناتج من األنشطة التشغيلية

)69,656( )6,734( )304,473( )21,281( )22,319( صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

69,629 433,606 80,733 354,707 324,060 نقد وما يماثله في نهاية السنة / الفترة

المصدر: القوائم المالية والشركة

خ
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مخاطر التقايض���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12  15-1-2

املخاطر املتعلقة بإعادة التأمني������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12  16-1-2

املخاطر املتعلقة برتكز إعادة التأمني������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 13  17-1-2

13 ����������������������������������������������������������������������������������� املخاطر املتعلقة باالعتامد عىل املوظفني غري السعوديني  18-1-2

مخاطر حامية العالمة التجارية������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 13  19-1-2

13 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� املخاطر املتعلقة بالحوكمة  20-1-2

14 ������������������������������������������������������������������������������ املخاطر املتعلقة بلوائح مكافحة غسل األموال ومتويل االرهاب  21-1-2

14 ����������������������������������������������������������������������������������������������� املخاطر املتعلقة باالعتامد عىل الوسطاء والوكالء  22-1-2

15 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� املخاطر املتعلقة بسياسة إدارة املخاطر  23-1-2

مخاطر سوء تقدير املخاطر�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 15  24-1-2

15 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� املخاطر املتعلقة باالستثامر  25-1-2

املخاطر املتعلقة باألداء املايل������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 15  26-1-2

15 ����������������������������������������������������������������������������� مخاطر االعتامد عىل املوظفني الرئيسني واستقطاب الكفاءات   27-1-2

مخاطر إلغاء أو عدم تجديد وثائق التأمني��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 16  28-1-2

مخاطر ترجمة وثائق التأمني�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 16  29-1-2

16 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� مخاطر الحصول عىل التمويل املناسب  30-1-2

املخاطر املتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية املعلومات������������������������������������������������������������������������������������������� 16  31-1-2

املخاطر املتعلقة بحدوث الكوارث وانقطاع اإلعامل������������������������������������������������������������������������������������������������ 16  32-1-2

املخاطر املتعلقة بعدم االلتزام مبعاير الجودة واملواصفات املطلوبة من قبل العمالء������������������������������������������������ 17  33-1-2

17 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� املخاطر املتعلقة بزيادة مطلوبات الرشكة  34-1-2

17 ����������������������������������������������� املخاطر املتعلقة باستخدامات واملطالبات التأمينية الزائفة واألنشطة االحتيالية األخرى  35-1-2

17 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� املخاطر املتعلقة بتفيش جائحة كوفيد-19  36-1-2



نرشة إصدار أسهم حقوق أولوية الرشكة الوطنية للتأمني نرشة إصدار أسهم حقوق أولوية الرشكة الوطنية للتأمني

17 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� املخاطر املتعلقة بسمعة الرشكة  37-1-2

17 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� مخاطر سوء سلوك املوظفني  38-1-2

18 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� املخاطر املتعلقة بالسوق والقطاع   2-2

18 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ مخاطر االلتزام باألنظمة واللوائح  1-2-2

19 ������������������������������������������������������������������������������������������������������� املخاطر املتعلقة باألداء االقتصادي للمملكة  2-2-2

19 ����������������������������������������������� املخاطر املتعلقة بعدم االستقرار السيايس واالقتصادي يف منطقة الرشق األوسط  3-2-2

مخاطر االلتزام باألنظمة والقوانني الحالية و / أو صدور أنظمة وقوانني جديدة������������������������������������������������������������� 19  4-2-2

19 ������������������������������������������������������������������������������������������ املخاطر املتعلقة بسحب ترصيح مزاولة أنشطة التأمني  5-2-2

20 �������������������������������������������������� املخاطر املتعلقة بالرسوم الحكومية املطبقة عىل توظيف موظفني غري سعوديني  6-2-2

20 ���������������������������������������������� املخاطر املتعلقة بتعديالت البنك املركزي السعودي للمحاسبة عن الزكاة ورضيبة الدخل  7-2-2

مخاطر املنافسة��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 21  8-2-2

21 ��������������������������������������������������������������������������������������������� مخاطر نقص التوعية الثقافية للتأمني ومدى أهميتها  9-2-2

مخاطر التقارير املطلوبة����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 21  10-2-2

21 ������������������������������������������������� مخاطر الحصول عىل املوافقات الالزمة لطرح منتجات جديدة أو تجديد املنتجات الحالية  11-2-2

22 �������������������������� مخاطر عدم القدرة عىل االلتزام مبتطلبات السعودة ومتطلبات املؤسسة العامة للتأمينات االجتامعية  12-2-2

22 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� املخاطر املتعلقة برضيبة القيمة املضافة  13-2-2

22 ������������������������������������������������������������������������������������������������ مخاطر عدم االلتزام باألنظمة والتعليامت الرسمية  14-2-2

22 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� مخاطر تأثري تراجع ثقة العمالء  15-2-2

23 ����������������������������������������������������������������������������������������� مخاطر عدم توفر كوادر محلية مؤهلة يف قطاع التأمني  16-2-2

املخاطر املتعلقة بنمو سوق التأمني������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 23  17-2-2

مخاطر عدم التحكم يف األسعار������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 23  18-2-2

23 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ مخاطر البيئة التنظيمية  19-2-2

23 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� مخاطر دورة األعامل التأمينية  20-2-2

املخاطر املتعلقة بأسعار رصف العمالت�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 23  21-2-2

املخاطر املتعلقة باألسهم الجديدة���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 24   3-2

املخاطر املتعلقة بالتذبذبات املحتملة يف سعر السهم���������������������������������������������������������������������������������������� 24  1-3-2

24 ������������������������������������������������������������������������������ املخاطر املتعلقة بالتذبذبات املحتملة يف سعر حقوق األولوية  2-3-2

24 ����������������������������������������������������������������������������������������������� املخاطر املتعلقة بعدم ربحية أو بيع حقوق األولوية  3-3-2

مخاطر التداول يف حقوق األولوية���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 24  4-3-2

24 ����������������������������������������������������������������������� املخاطر املتعلقة بنقص الطلب عىل حقوق األولوية وأسهم الرشكة  5-3-2

24 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ املخاطر املتعلقة بانخفاض نسبة امللكية  6-3-2

املخاطر املتعلقة بعدم مامرسة الحقوق يف الوقت املناسب�������������������������������������������������������������������������������� 25  7-3-2

املخاطر املتعلقة باحتامل إصدار أسهم جديدة������������������������������������������������������������������������������������������������������ 25  8-3-2

25 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ املخاطر املتعلقة بأرباح األسهم  9-3-2

مخاطر املتعلقة بالبيانات املستقبلية����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 25  10-3-2

25 �������������������� املخاطر املتعلقة بتعليق تداول أو إلغاء أسهم الرشكة نتيجة عدم نرش قوامئها املالية خالل املدة النظامية  11-3-2
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نرشة إصدار أسهم حقوق أولوية الرشكة الوطنية للتأمني نرشة إصدار أسهم حقوق أولوية الرشكة الوطنية للتأمني

التعريفات والمصطلحات - 	

يبين الجدول التالي قائمة بالتعريفات والمصطلحات للعبارات في نشرة اإلصدار:

التعريفات والمصطلحات(:  8ال:دول مقر )

التعريفالمصطلح 

الشركة الوطنية للتأمين، شركة مساهمة عامة سعودية.الشركة أو الوطنية أو المصدر

المجلس أو مجلس اإلدارة أو أعضاء مجلس 
مجلس إدارة الشركة، والذين تظهر أسماؤهم في الصفحة )د( من هذه النشرة.اإلدارة

فريق إدارة الشركة.اإلدارة 

االكتتاب أو الطرح
طرح عشرين مليون )20,000,000( سهم عادي من رأس مال الشركة بسعر طرح يبلغ عشرة )10( رياالت سعودية 
مليون  مائتي  قدرها  الشركة  مال  رأس  في  زيادة  تمثل  أولوية  حقوق  أسهم  إصدار  طريق  عن  الواحد  للسهم 

)200,000,000( ريال سعودي، تبلغ نسبتها 100% من رأس مال الشركة.

عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد.سعر الطرح 

عشرين مليون )20,000,000( سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم، جميعها مدفوعة األسهم الحالية
بالكامل.

أسهم حقوق األولوية أو األسهم الجديدة أو 
عشرين مليون )20,000,000( سهم عادي جديد مصدر من قبل الشركة.أسهم االكتتاب أو أسهم الطرح

المملكة العربية السعودية.المملكة

الريال السعودي، العملة المحلية للمملكة العربية السعودية.ريال

هي المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان واإلمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ودولة قطر ومملكة البحرين.دول مجلس التعاون الخليجي

سهم من أسهم الشركة مدفوع بالكامل بقيمة اسمية عشرة )10( رياالت سعودية.سهم

نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المتضمنة الموافقة على زيادة رأس المال.تاريخ األحقية

األساسي الجمعية العامة والنظام  الشركات  نظام  أحكام  بموجب  الشركة  في  المساهمين  بحضور  تنعقد  التي  العامة  الجمعية 
للشركة، وهي قد تكون عادية أو غير عادية.

الجمعية العامة العادية للمساهمين في الشركة.الجمعية العامة العادية

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

الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة 
رأس المال

مليون  مائتي  من  الشركة  مال  رأس  زيادة  على  للموافقة  انعقادها  يتم  التي  للشركة  العادية  غير  العامة  الجمعية 
أسهم حقوق  إصدار  من خالل  ريال سعودي   )400,000,000( مليون  اربعمائة  إلى  ريال سعودي   )200,000,000(

أولوية.

الجمعية العامة غير العادية المتضمنة 
الموافقة على زيادة رأس المال

الجمعية العامة غير العادية للشركة التي وافقت على زيادة رأس مال الشركة من مائتي مليون )200,000,000( ريال 
سعودي إلى اربعمائة مليون )400,000,000( ريال سعودي من خالل إصدار أسهم حقوق أولوية.

حملة األسهم في أي وقت.المساهمون

المساهمون الكبار

هم المساهمون الذين يملكون بشكل مباشر 5% أو أكثر من أسهم رأس مال الشركة، وهم كما في 2022/02/15م:
شركة سنك للتأمين ش.م.ب. مقفلة: بنسبة ملكية مباشرة تبلغ %27.5  	
شركة الثروات الخاصة لالستثمار القابضة: بنسبة ملكية مباشرة تبلغ %20.0 	
شركة نيو ريانشور انس المحدودة: بنسبة ملكية مباشرة تبلغ %10.0 	
شركة ابراهيم الجفالي واخوانه: بنسبة ملكية مباشرة تبلغ %5.0 	

المساهمون المقيدون
المساهمون المالكون لألسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المتضمنة الموافقة على زيادة 
انعقاد  يوم  يلي  تداول  يوم  ثاني  نهاية  في  اإليداع  مركز  لدى  الشركة  والمقيدون في سجل مساهمي  المال  رأس 

الجمعية العامة غير العادية المتضمنة الموافقة على زيادة رأس المال.

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

أن المساهمين المؤسسين هم:
شركة سنك للتأمين ش.م.ب مقفلة )سابقاً شركة التأمين الوطنية السعودية ش.م.ب.م.( 	
البنك األول )الذي تم االستحواذ عليه من قبل البنك السعودي البريطاني( 	
شركة نيو ريانشور انس المحدودة  	
شركة ابراهيم الجفالي واخوانه  	
حاتم علي الجفالي 	
وليد أحمد الجفالي 	
خالد سليمان العليان 	
محمد صالح الدين عبدالجواد 	
فيصل محمد شراره 	

فترة التداول 
1443/10/08هـ  االثنين  يوم  نهاية  حتى  وتستمر  2022/04/25م(،  )الموافق  1443/09/24هـ  االثنين  يوم  تبدأ 
)الموافق 2022/05/09م(، ويجوز خالل هذه الفترة لجميع حملة الحقوق األولية - سواء كانوا مستثمرين مقيدين 

أو مستثمرين جدد - القيام بتداول حقوق األولوية.

فترة االكتتاب
الخميس 1443/10/11هـ  يوم  نهاية  )الموافق 2022/04/25م(، وتستمر حتى  يوم االثنين 1443/09/24هـ  تبدأ 
)الموافق 2022/05/12م(، ويجوز خالل هذه الفترة لجميع حملة الحقوق األولية - سواء كانوا مستثمرين مقيدين 

أو مستثمرين جدد - ممارسة حقهم باالكتتاب في األسهم الجديدة.

تبدأ من الساعة 10:00 صباحاً يوم الثالثاء 1443/10/16هـ )الموافق 2022/05/17م(، وتستمر إلى الساعة 5:00 فترة الطرح المتبقي
مساًء يوم األربعاء 1443/10/17هـ )الموافق 2022/05/18م(.

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

جميع حملة حقوق األولوية سواًء أكانوا من المساهمين المقيدين أو المستثمرين الجدد ممن قاموا بشراء حقوق األشخاص المستحقون
األولوية خالل فترة التداول.

المؤسسات االستثمارية

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

تعترف بها، الهيئة، أو السوق، أو أي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو مركز اإليداع.
صناديق االستثمار العامة المؤسسة في المملكة المطروحة طرحاً عاماً إضافة إلى الصناديق الخاصة والتي - 2

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

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

بشروط تمكنه من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح واالستثمار في شركة تداول السعودية 
نيابة عن العميل دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة.

أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع، آخذاً - 5
باالعتبار ضوابط استثمار الشركات المدرجة في األوراق المالية، على أن ال تؤدي مشاركة الشركة إلى أي 

تعارض في المصالح.
المستثمرين الخليجيين من ذوي الشخصية االعتبارية والتي تشمل الشركات والصناديق المؤسسة في دول - 6

مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
المستثمرين األجانب المؤهلين.- 7
مستفيد نهائي من ذوي الصفة االعتبارية في اتفاقية مبادلة مبرمة مع شخص مرخص له وفق شروط وضوابط - 8

اتفاقية المبادلة.

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

طرح األسهم المتبقية على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي من خالل طرحها في فترة الطرح المتبقي.الطرح المتبقي

بإمكان األشخاص المستحقين تداول حقوق األولوية بعدد حق واحد )1( لكل سهم واحد )1( يملكه من أسهم الشركة تداول حقوق األولوية
سواًء بيعها أو شرائها في شركة تداول السعودية.

لشروط وأحكام إصدار أسهم المكتتب لالكتتاب في أسهم حقوق األولوية وفقاً  أو يقدم طلباً  كل مساهم مستحق يكتتب 
الشركة.

القيمة اإلجمالية لألسهم المكتتب بها.متحصالت الطرح

صافي متحصالت الطرح بعد خصم تكاليف الطرح.صافي متحصالت الطرح
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نشرة اإلصدار هذه المعدة من قبل الشركة والمتعلقة بالطرح.نشرة اإلصدار أو النشرة

حكومة المملكة العربية السعودية.الحكومة

هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية.هيئة السوق المالية أو الهيئة

شركة تداول السعودية، النظام اآللي لتداول األسهم السعودية.تداول أو السوق

البنك المركزي السعودي / البنك المركزي
البنك المركزي السعودي )مؤسسة النقد سابقاً( وهي الجهة المسؤولة عن الرقابة على القطاعات المالية المصرح 
لها بالعمل في المملكة العربية السعودية مثل المصارف وشركات التأمين وشركات التمويل ومؤسسات الصرافة 

وشركات المعلومات االئتمانية.

الترخيص الممنوح للشركة من قبل البنك المركزي السعودي.ترخيص البنك المركزي السعودي 

شركة مركز إيداع األوراق المالية / مركز 
اإليداع

الشركات  نظام  بموجب  عام 2016م  تأسست  السعودية،  تداول  لمجموعة  بالكامل  مملوكة  مقفلة  شركة مساهمة 
السعودي.

وزارة التجارة واالستثمار في المملكة العربية السعودية.وزارة التجارة

وزارة االستثمار في المملكة العربية السعودية )سابقاً الهيئة العامة لالستثمار(.وزارة االستثمار

وزارة الشؤون البلدية والقروية بالمملكة العربية السعودية.وزارة الشؤون البلدية

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية )سابقاً الهيئة العامة للزكاة والدخل(.هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

النظام األساسي للشركة.النظام األساسي

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

الملكي رقم )م/79( بتاريخ 1439/07/25هـ )الموافق 2018/04/11م(.

)2003/08/01م(، نظام السوق المالية الموافق  1424/06/02هـ  بتاريخ  م/30  رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  المالية  السوق  نظام 
والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 1-104-2019 وتاريخ 1441/02/01هـ )الموافق 2019/09/30م(.

)الموافق نظام االستثمار األجنبي 1421/01/15هـ  بتاريخ  )م/1(  رقم  الملكي  المرسوم  بموجب  الصادر  األجنبي  االستثمار  نظام  هو 
2000/04/20م( وقرار مجلس الوزراء رقم )م/1( وتاريخ 1421/01/05هـ )الموافق 2000/04/10م(.

هي الالئحة التنفيذية لنظام االستثمار األجنبي الصادرة من مجلس اإلدارة رقم )20/1( وتاريخ 1433/04/13هـ الالئحة التنفيذية لنظام االستثمار األجنبي
)الموافق 2012/03/06(.

الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم )561/1( وتاريخ الالئحة التنفيذية
1425/03/01هـ الموافق )2004/04/21م(.

نظام التأمين أو نظام مراقبة شركات التأمين 
التعاوني

)الموافق  1424/06/02هـ  وتاريخ  م/23  رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  التعاوني  التأمين  شركات  مراقبة  نظام 
2003/07/31م(.

الئحة حوكمة الشركات

الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 8-16-2017 وتاريخ 1438/05/16هـ 
الملكي رقم م/3 وتاريخ 1437/01/28هـ  بناًء على نظام الشركات الصادر بالمرسوم  )الموافق 2017/02/13م( 
)الموافق 2015/11/10م(، والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 1-7-2021 وتاريخ 1442/06/01هـ 

)الموافق 2021/01/14م(.

قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات 
المستمرة

القرار رقم  المالية بموجب  السوق  الصادرة عن مجلس هيئة  المستمرة  وااللتزامات  المالية  األوراق  قواعد طرح 
بالمرسوم  الصادر  الشركات  نظام  على  بناًء  2017/12/27م(،  )الموافق  1439/04/09هـ  وتاريخ   2017-123-3
المالية رقم 1-7-2021 وتاريخ  السوق  الملكي رقم م/30 وتاريخ 1424/06/02هـ، والمعدلة بقرار مجلس هيئة 

1442/06/01هـ )الموافق 2021/01/14م(.

قواعد اإلدراج
رقم  المالية  السوق  هيئة  مجلس  بقرار  عليها  والموافق  السعودية  تداول  مجموعة  عن  الصادرة  اإلدراج  قواعد 
3-123-2017 بتاريخ 1439/04/09هـ )الموافق 2017/12/27م(، والمعدلة بموجب قراره رقم 1-22-2021 بتاريخ 

1442/07/12هـ )الموافق 2021/02/24م(.

القوائم المالية

بها،  المرفقة  واإليضاحات  و2020م  و2019م  2018م  ديسمبر   31 في  المنتهية  المالية  للسنوات  المالية  القوائم 
والقوائم المالية األولية الموجزة غير المدققة المنتهية في 30 يونيو 2021م واإليضاحات المرفقة بها، والتي تم 
إعدادها وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي )IFRS( المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات 

األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
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)VAT( ضريبة القيمة المضافة

قرر مجلس الوزراء بتاريخ 1438/05/02هـ )الموافق 2017/01/30م( الموافقة على االتفاقية الموحدة لضريبة 
القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي بدأ العمل بها ابتداء من 1 يناير 2018م، كضريبة 
جديدة تضاف لمنظومة الضرائب والرسوم األخرى الواجب العمل بها من قبل قطاعات محددة في المملكة، وفي 
منها  المنتجات  من  عدد  استثناء  تم  وقد   )%5( الضريبة  هذه  مقدار  العربي.  الخليج  لدول  التعاون  مجلس  دول 

كاألغذية األساسية والخدمات المتعلقة بالرعاية الصحية والتعليم.
قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم )20-3-2( وتاريخ 1441/10/17هـ )الموافق 2020/06/09م( 
تعديل نظام ضريبة القيمة المضافة لكي تصبح 15% ابتداء من تاريخ 2020/07/01م، وذلك بما له من صالحيات 
بناء على المادة الخامسة من تنظيم الهيئة العامة للزكاة والدخل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم )465( وتاريخ 
1438/07/20هـ وبعد االطالع على األمر الملكي رقم أ/638 وتاريخ 1441/10/15هـ الصادر بشأن تعديل نظام 

ضريبة القيمة المضافة للسماح بزيادة نسبة الضريبة األساسية إلى 15% بداية من تاريخ 1 يوليو 2020م.

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر من كل سنة ميالدية.السنة المالية

أي يوم عمل فيما عدا يومي الجمعة والسبت وأي يوم يكون عطلة رسمية في المملكة العربية السعودية أو أي يوم يوم عمل
تغلق فيه المؤسسات المصرفية أبوابها عن العمل بموجب األنظمة السارية واإلجراءات الحكومية األخرى.

2005/09/27م(، نظام العمل )الموافق  1426/08/23هـ  وتاريخ  م/51  رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  السعودي  العمل  نظام 
والمعدل بالمرسوم الملكي رقم م/134 وتاريخ 1440/11/27هـ )الموافق 2019/07/29م(.

التقويم الهجري.هـ

التقويم الميالدي.م

آلية تعاقدية يتم بموجبها تقييم وتحويل أعباء المخاطر عن طريق تصنيفها وتجميعها.التأمين

شركة التأمين التي تقبل عقود التأمين مباشرة من المؤمن له وتتولى التعويض عن المخاطر التي يتعرض لها المؤَمن المؤِمـن
له بشكل مباشر.

الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يبرم عقد التأمين.المؤمن له / المؤمن عليه

العملية التي تقوم من خاللها شركة التأمين أو معيد التأمين بالتأمين أو إعادة التأمين على مؤمن آخر أو معيد تأمين إعادة التأمين
آخر، ضد جميع أو جزء من مخاطر التأمين أو إعادة التأمين.

شركة إعادة التأمين التي تقبل عقود التأمين من شركة تأمين أخرى عن كافة أو بعض األخطار التي تتحملها.معيد التأمين

التأمين وسطاء التأمين عقود  اجتذاب  في  المحتملين  أو  القائمين  عليهم  المؤمن  بتمثيل  عمولة  مقابل  يقوم  اعتباري  شخص 
والتفاوض عليها.

شركة نجم لخدمات التأمين.نجم

يمكن الحصول عليها من خالل قسمة أقساط إعادة التأمين المسندة على إجمالي أقساط التأمين المكتتبة.نسبة االسناد

يمكن الحصول عليها من خالل قسمة صافي أقساط التأمين المكتتبة على إجمالي أقساط التأمين المكتتبة.نسبة االحتفاظ

يمكن الحصول عليه من خالل قسمة صافي المطالبات المتكبدة على صافي أقساط التأمين المكتسبة.صافي معدل الخسارة

رأي في مستوى األهلية االئتمانية لجهة أو في مستوى األهلية االئتمانية لورقة مالية، باستخدام رموز أو حروف أو التصنيف االئتماني
أعداد أو أي شكل آخر.

)S&P( ستاندرد أند بورز
ستاندرد أند بورز )S&P( وهي شركة أمريكية متخصصة في مجال التصنيف االئتماني وتطوير مؤشرات لقياس 
أداء األسواق المالية في مختلف األسواق العالمية باإلضافة إلى مقدّمي خدمات تحليل ودراسات متخصصة للكثير 

من الشركات المدرجة في األسواق العالمية.

)AM Best( وهي وكالة أمريكية متخصصة في مجال التصنيف االئتماني تركز على قطاع التأمين في أي أم بست )AM Best( أي أم بست
جميع أنحاء العالم.

)Moody's( وهي وكالة أمريكية متخصصة باألبحاث االقتصادية والتحليالت المالية وتقييم مؤسسات وكالة موديز )Moody's( وكالة موديز
خاصة وحكومية من حيث القوة المالية واالئتمانية.

)Fitch Ratings( وهي وكالة أمريكية متخصصة في مجال التصنيف االئتماني.فيتش رايتنجز )Fitch Ratings( فيتش رايتنجز

وثيقة قانونية أو عقد تصدره الشركة للمؤمن له تبين فيه شروط العقد للمؤمن له ضد الخسارة والضرر التي تغطيها وثيقة التأمين أو بوليصة التأمين
الوثيقة مقابل قسط يدفعه المؤمن له.

إجمالي أقساط عقود التأمين المكتتبة خالل فترة محددة دون اقتطاع األقساط المسندة إلى شركات إعادة التأمين.إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

األقساط المتنازل عنها لفائدة شركات إعادة التأمين في إطار عمليات التأمين.أقساط إعادة التأمين المسندة
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األقساط المحتفظ بها لدى شركة التأمين بعد حسم أقساط إعادة التأمين المسندة ومصاريف فائض الخسارة من صافي أقساط التأمين المكتتبة
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة.

مدى زيادة أصول الشركة القابلة للتحويل إلى نقد عند التزاماتها.هامش المالءة

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

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

شركة العربي الوطني لالستثمار.المستشار المالي

شركة العربي الوطني لالستثمار.مدير االكتتاب

شركة العربي الوطني لالستثمار.متعهد التغطية

شركة محمد مجدي زارع وخالد ناصر الحمدان للمحاماة واالستشارات القانونية.المستشار القانوني

مستشارو الشركة فيما يخص عملية الطرح والواردة أسمائهم في الصفحتين )و( و )ز( من هذه النشرة.المستشارون

اتفاقية التعهد بالتغطية المبرمة بين الشركة ومتعهد التغطية.اتفاقية التعهد بالتغطية

هي مجموعة من العوامل المحتملة التي يجب اإللمام بها والتحوط لها قبل اتخاذ قرار باالكتتاب أو التداول في عوامل المخاطرة
أسهم حقوق األولوية.

لوائح العمل في المملكة العربية السعودية التي تفرض على الشركات العاملة في المملكة توظيف نسبة معينة من التوطين أو السعودة
السعوديين.

نطاقات

تم اعتماد برنامج السعودة )نطاقات( بموجب قرار معالي وزير العمل رقم )4040( وتاريخ 1432/10/12هـ )الموافق 
2011/09/10م( المبني على قرار مجلس الوزراء رقم )50( بتاريخ 1415/05/21هـ الموافق )1994/10/27م( وقد 
البرنامج لتقديم حوافز للمنشآت كي تقوم بتوظيف  أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بالمملكة 
السعوديين، ويقيم البرنامج أداء المنشأة على أساس نطاقات محددة )البالتيني واألخضر واألحمر( وفق النشاط 
والقطاع اللذان تندرج تحتهما الشركة. وبتاريخ 1441/03/29هـ )الموافق 2019/11/26م( صدر القرار الوزاري 

رقم 63717 والذي قضى بإلغاء النطاق األصفر في برنامج نطاقات.

البتروكيماويات رؤية 2030 النفط وصناعة  االعتماد على  تقليل  إلى  يهدف  الذي  الوطني  االستراتيجي  االقتصادي  البرنامج 
وتنويع االقتصاد السعودي وتطوير الخدمات.

األطراف ذوي عالقة

يقصد بها في قواعد طرح االوراق المالية وااللتزامات المستمرة األشخاص المذكورين أدناه:
تابعي المصدر.- 1
المساهمين الكبار في المصدر.- 2
أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذين للمصدر.- 3
أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي المصدر.- 4
أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في المصدر.- 5
أي أقرباء لألشخاص المشار إليهم في )4،3،2،1 أو 5( أعاله.- 6
أي شركة يسيطر عليها أي شخص مشار إليه في )5،4،3،2،1 أو 6( أعاله.- 7

الجمهور

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

جائحة كوفيد-19.جائحة كورونا
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عوامل المخاطرة - 	

ينبغي على المستثمرين المحتملين أن يقوموا بدراسة كافة المعلومات الواردة في هذه النشرة بعناية بما في ذلك على وجه الخصوص عوامل المخاطرة الواردة 
أدناه، وذلك قبل اتخاذ أي قرار استثماري حول الحقوق أو األسهم الجديدة. علماً بأن عوامل المخاطرة الموضحة أدناه قد ال تشمل جميع المخاطر التي يمكن 
أن تواجهها الشركة، إذ من الممكن تحقق مخاطر إضافية غير معلومة في الوقت الحالي والتي من شأنها أن تؤثر سلباً وبصورة جوهرية على عمليات الشركة.

كما يقر أعضاء مجلس اإلدارة، على حّد علمهم واعتقادهم، بعدم وجود أي مخاطر جوهرية من الممكن أن يؤثر عدم ذكرها على قرار المساهمين حتى 
تاريخ هذه النشرة، باستثناء ما هو مفصح عنه في هذا القسم.

إن االستثمار في أسهم حقوق األولوية مناسب فقط للمستثمرين القادرين على تقييم مخاطره وفوائده، والذين يمتلكون موارد كافية لتحمل أي خسارة 
ناجمة عن هذا االستثمار. ويجب على أي مستثمر محتَمل لديه أي شّك حيال االكتتاب في الشركة أن يطلب المشورة بشأن هذه االستثمارات من مستشار 

ص له من هيئة السوق المالية. مالي مرخَّ

وفي حال تحقق أي من عوامل المخاطرة التي تعتقد الشركة في الوقت الحاضر بأنها مهمة، أو أي مخاطر أخرى لم يتسن للشركة أن تحددها، أو التي تعتبرها 
في الوقت الحاضر غير جوهرية فإن ذلك يؤدي إلى انخفاض السعر السوقي لألسهم وقد يخسر المستثمرون المحتملون جزءاً من استثماراتهم أو كلها.

لم تُسرد المخاطر المحددة فيما يلي بحسب ترتيب يعبر عن مدى أهميتها، كما أن المخاطر اإلضافية - المجهولة حالياً أو غير الجوهرية - قد يكون 
لها ذات التأثيرات المبّينة في هذه النشرة.

المخاطر المتعلقة بأعمال الشركة- 	 	

المخاطر المتعلقة بعدم كفاية مأس المال ومتطلبات الحد األدنى المطلوب لرأس لمال 21111

وفقا للمادة )66( والمادة )68( من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادرة من البنك المركزي السعودي، فإنه يجب على شركات 
التأمين االحتفاظ بمستويات معينة من المالءة لمختلف أنواع األعمال. وفقا للفقرة )أ( من البند )2( من المادة )68( من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة 
شركات التأمين التعاوني فإنه في حال أصبح هامش المالءة الفعلي ما بين 75% و100% من هامش المالءة المطلوب، فيجب على الشركة العمل على تعديل 
هذه النسبة لتصبح على األقل 100% خالل الربع التالي. ويفرض البنك المركزي السعودي على شركات التأمين غير الملتزمة بمستويات مالءة مناسبة 

وفقا للفقرة )ج( من البند )2( من المادة )68( من الالئحة سلسلة 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
أي إجراء آخر تراه الشركة مناسبا ويوافق عليها البنك المركزي السعودي- 6

وكما في 31 ديسمبر 2018م فقد بلغ غطاء هامش المالءة المالية 140.8% وكما في 31 ديسمبر 2019م بلغ غطاء هامش المالءة المالية 125.2% وكما في 
31 ديسمبر 2020م بلغ غطاء هامش المالءة المالية 118.7% وكما في 30 يونيو 2021م بلغ غطاء هامش المالءة المالية 97.3%. وعليه، فقد أوصى مجلس 
إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 1443/02/09هـ )الموافق 2021/09/16م( بزيادة رأس مال الشركة من خالل طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة مائتي 
مليون )200,000,000( ريال سعودي، وذلك بعد الحصول على كافة الموافقات النظامية الالزمة وموافقة الجمعية العامة غير العادية. وقد حصلت الشركة 

على عدم ممانعة من البنك المركزي السعودي على زيادة رأس المال بموجب الخطاب رقم 43028502 بتاريخ 1443/04/01هـ )الموافق 2021/11/06م(.

وتعمل الشركة على زيادة رأسمالها من خالل طرح أسهم حقوق أولوية، وذلك للوصول إلى مستوى المالءة المالية المطلوبة من البنك المركزي السعودي 
والمحافظة عليها )فضاًل راجع القسم الفرعي 7-2 »استخدام صافي متحصالت الطرح« من القسم 7 »استخدام متحصالت الطرح«(.

 وفي حال لم تستطع الشركة الوفاء بمتطلبات المالءة المطلوب، يحق للبنك المركزي الزامها بتعيين مستشار )لتقديم المشورة حسب ما تقتضيه الحاجة( 
أو سحب ترخيص الشركة ومنعها من بيع منتجاتها التأمينية في حال لم تلتزم بتصحيح أوضاعها المالية خالل فترة يحددها البنك المركزي السعودي، 

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

6



نرشة إصدار أسهم حقوق أولوية الرشكة الوطنية للتأمني
ت

ويا
حت

لم
ل ا

دو
 ج

ى
 ال

دة
عو

ال

مخاطر عدم الحصول على التراخيص والتصاميح والشهادات الالزمة وعدم ت:ديدها  21112

ينبغي على الشركة أن تحصل على عدد من التصاريح والتراخيص والموافقات التنظيمية المختلفة فيما يتعلق بأنشطتها. وتشمل تلك التراخيص على سبيل 
المثال ال الحصر، ترخيص البنك المركزي السعودي، والسجالت التجارية، وتراخيص المنتجات التي يمنحها البنك المركزي السعودي، وتراخيص وزارة 
الشؤون البلدية والقروية وتصاريح المديرية العامة للدفاع المدني وشهادات تسجيل الشركة الصادرة من قبل وزارة التجارة، وشهادات العضوية في الغرف 
التجارية، وشهادات تسجيل العالمات التجارية، وشهادات السعودة، وشهادات الزكاة وشهادات التأمينات االجتماعية. وتخضع معظم تراخيص الشركة 
وتصاريحها وشهاداتها لشروط يمكن بموجبها تعليق التراخيص والتصاريح أو انهائها في حال لم تتمكن الشركة بالوفاء بالشروط األساسية والتقيد بها.

إضافة إلى ذلك حصلت الشركة على ترخيص من وزارة االستثمار حيث أن الشركة تتضمن مساهمين أجانب من ضمنهم شركة نيو ريانشورانس المحدودة 
السويسرية )التي تمتلك 10.0%( وشركة سنك للتأمين ش.م.ب. مقفلة البحرينية )التي تمتلك 27.5%( )فضاًل راجع القسم الفرعي 3-3 »المساهمون 
الكبار« من القسم 3 »خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها«(، وبالتالي تعتبر الشركة ذات رأس مال أجنبي. كما سيطلب من الشركة التقدم بطلب لتعديل 

ترخيصها الصادر من وزارة االستثمار في حاالت معينة بما في ذلك في حال حدوث أي تغير في رأسمالها.

»الموافقات   6-10 الفرعي  القسم  راجع  )فضاًل  تشغلها  التي  للفروع  المدني  الدفاع  من  تصاريح  على  الشركة  تحصل  لم  النشرة  هذه  تاريخ  في  كما 
والتراخيص والشهادات الحكومية« من القسم 10 »المعلومات القانونية«(. وإن عدم حصول الشركة على تراخيص الدفاع المدني ألحد فروعها أو عدم 

تجديد رخصة الدفاع المدني المنتهية قد يعرض الشركة لدفع غرامة تصل إلى ثالثين ألف )30,000( ريال سعودي، أو توقف بعض أعمالها. 

التراخيص الالزمة ألعمالها، أو إذا انتهت أو لم تجدد أو علقت أو انهيت صالحية أي من  إذا تعذر على الشركة تجديد الترخيص أو الحصول على 
تراخيصها الحالية أو إذا تم تجديد التراخيص بشروط ال تخدم مصالح الشركة، أو إذا عجزت الشركة عن الحصول على تراخيص إضافية مطلوبة 
مستقبال فقد يؤدي ذلك إلى تعطل عمليات الشركة وتكبدها تكاليف إضافية، وقد يكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها 

ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر العقوبات وال:زاءات وتعليق األعمال من قبل ال:هات المختصة 21113

نظراً ألن أعمال الشركة تخضع لعديد من األنظمة والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية وعدد من الجهات الحكومية 
األخرى، فإن الشركة عرضة للعقوبات والجزاءات في حال عدم تقيدها بأي من تلك األنظمة واللوائح والتعليمات أو التأخر في استيفاء أي منها. قد 
تتعرض الشركة لعدد من العقوبات والمخالفات من قبل البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية وغيرها من الجهات ومنها تعليق بعض أو جميع 

أعمالها أو التداول على أسهمها بما سيؤثر بصورة سلبية وجوهرية على أعمالها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية. 

وتجدر اإلشارة أنه قد تم فرض عدد من الغرامات على الشركة خالل العامين الماضيين كالتالي:

غرامة مالية قدرها )15,000( ريال سعودي تم فرضها من قبل البنك المركزي السعودي في عام 2020م، وذلك لعدم وجود سياسة واضحة  	
وموثقة لقياس االحتيال الداخلي والذي يعد مخالفاً للمادة )29( في الئحة مكافحة االحتيال.

غرامة مالية قدرها )15,000( ريال سعودي تم فرضها من قبل البنك المركزي السعودي في عام 2020م، وذلك لعدم وجود خطة طوارئ  	
لمكافحة عمليات االحتيال الصغيرة والكبيرة الحجم والذي يعد مخالفا للمادة )21( في الئحة مكافحة االحتيال.

غرامة مالية قدرها )40,000( ريال سعودي تم فرضها من قبل البنك المركزي السعودي في عام 2020م وذلك لعدم أخذ موافقة البنك المركزي  	
السعودي الكتابية المسبقة عند تعذر القيام بإعادة تأمين ما نسبته )30%( من مجموع االشتراكات التي تمت إعادة تأمينها على األقل داخل 

المملكة والذي يعد مخالفاً للمادة )40( من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
فرز  	 نقاط  وجود  لعدم  وذلك  2021م،  عام  في  السعودي  المركزي  البنك  قبل  من  فرضها  تم  سعودي  ريال   )5,000( قدرها  مالية  غرامة 

عبر  المرسل  السعودي  المركزي  البنك  لتعميم  مخالفا  يعد  والذي  والعمالء  الشركة  موظفي  من  لكل  الحرارة  درجة  لقياس  المداخل  عند 
البريد اإللكتروني المؤرخ في 1441/09/05هـ )الموافق 2020/04/28م( إلحاقا لتعميم البنك المركزي السعودي رقم )41050484( وتاريخ 

1441/07/21هـ )الموافق 2020/03/16م(.

كما وتجدر اإلشارة أن الشركة قد استلمت بتاريخ 1439/08/03هـ )الموافق 2018/04/19م( خطاب البنك المركزي السعودي رقم 391000085432 
المتضمن إنذاراً نهائياً للشركة في شأن ما الحظه البنك المركزي السعودي من ضعف في عمل لجنة المراجعة وفي أداء إدارتي المراجعة وااللتزام في 
الشركة وعدم فعالية الحوكمة لدى الشركة باإلضافة إلى عدم االلتزام بمتطلبات التعيين في المناصب القيادية في الشركة، كم تضمن خطاب البنك 
المركزي أنه يجب على الشركة القيام بتصحيح المخالفات الواردة في خطاب البنك المركزي السعودي خالل 20 يوم عمل وفي حال عدم تصحيح الشركة 
لتلك المالحظات خالل المدة المحددة فسوف يتخذ البنك المركزي السعودي إجراء أو اكثر من اإلجراءات النظامية ضد الشركة وذلك وفقا لما نصت 
عليه المادة )19( من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والذي من ضمنها منع الشركة من قبول مكتتبين أو مستثمرين أو مشتركين جدد في أي من 

أنشتطها التأمينية أو الحد من ذلك. غير أن الشركة أكدت استيفائها جميع المتطلبات النظامية.
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وقواعد  وأنظمة  التأمين  قطاع  تخص  التي  السعودي  المركزي  البنك  عن  الصادرة  والتعليمات  األنظمة  بكافة  مستقبال  الشركة  التزام  عدم  حال  وفي 
ومتطلبات هيئة السوق ولوائحها التنفيذية فإنها معرضة للغرامات والعقوبات التي قد يفرضها عليها البنك المركزي السعودي و/أو هيئة السوق المالية 

و/أو أية جهة تنفيذية أخرى.

مخاطر االئتمان  21114

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

تجاه الشركة، وغيرها.

تجدر اإلشارة إلى أن مخصص االنخفاض في قيمة الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها والذمم المدينة من معيدي التأمين واستردادات الخردة والحلول 
قد بلغ 28.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م و35.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م و42.0 مليون ريال سعودي كما في 
31 ديسمبر 2020م و45.8 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2021م. وقد تواجه الشركة مخاطر االئتمان في عدة حاالت مؤقتة أو دائمة منها عجز 
معيدي التأمين على الوفاء بالتزاماتهم من التسويات ومنها من وجود أرصدة مدينة من العمالء )ولمزيد من المعلومات فضاًل راجع القسم الفرعي 8-6 

»قائمة المركز المالي« من القسم 6 »المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة«(.

وعماًل بالمادة )6( من الوثيقة الموحدة للتأمين اإللزامي على السيارات الصادر من البنك المركزي السعودي، تلتزم شركات التأمين بتعويض طرف أو 
أطراف )غير المؤمن له( عما يترتب على الحوادث المغطاة بموجب وثيقة التأمين ضد الغير، ولشركات التأمين الحق في الرجوع على المؤمن له أو السائق 
أو المسؤول عن الحادث للمطالبة بالمبالغ المدفوعة للغير، وبناًء على ذلك فإنه عند الرجوع إلى المؤمن له أو السائق أو المسؤول عن الحادث الستعادة 
ما تم دفعه من مبالغ مالية قد يترتب على ذلك مخاطر عدم التمكن من الحصول على المبالغ أو المماطلة من البعض في السداد مما سيؤثر سلباً وبشكل 

جوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي.

المخاطر المتعلقة بعدم القدمة على تنفيذ االستراتي:ية 21115

تعتمد قدرة الشركة في زيادة إيراداتها وتحسين ربحيتها على مدى تحقيق استراتيجيتها بنجاح. وتشمل استراتيجية الشركة المحافظة على محفظة 
متوازنة من المخاطر، والمحافظة على الكوادر المهنية في جميع التخصصات الرئيسية، والمحافظة على معدالت تجديد للوثائق بنسبة تصل إلى %90، 
والمحافظة على محفظة مربحة، وتطوير فريق المبيعات، وتوفير خدمات متميزة لما بعد البيع للعمالء، وااللتزام بكافة اللوائح والمتطلبات المحلية، 

والتوسع في تأمينات األفراد والمبيعات )فضاًل راجع القسم الفرعي 3-6 »استراتيجية الشركة« من القسم 3 »خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها«(.

في حال فشل الشركة في تنفيذ أي جزء من استراتيجيتها ألي سبب من األسباب فإن ذلك سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج 
عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

كما أنه ال يوجد أي ضمان بأن تنفيذ الشركة الستراتيجيتها بنجاح سيثمر في نتائج عملياتها. ويجدر الذكر أن إدارة الشركة تقوم بمراجعة استراتيجية 
األعمال وتقييمها مع مجلس اإلدارة بشكل منتظم. وبناء عليه، يحق للشركة تغيير أو تعليق بعض الجوانب الستراتيجية أعمالها، أو أن تعتمد استراتيجيات 

بديلة أو إضافية وفقاً لما تتطلبها البيئة التشغيلية للشركة أو الوضع التنافسي أو وفقاً ألي عوامل أو أحداث أخرى.

مخاطر التصنيف االئتماني و2111

حصلت الشركة بتاريخ 1443/06/24هـ )الموافق 2022/01/27م( على التصنيف االئتماني والمالي )BBB( وبنظرة مستقبلية مستقرة وذلك حسب إفادة 
وكالة ستاندرد آند بورز )S&P(. إال إنه ال يوجد ما يضمن أن تقوم وكالة ستاندرد آند بورز )S&P( بتخفيض التصنيف االئتماني للشركة إلى دون الحد 

المتعارف عليه في سوق التأمين مما سيؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بعملية إدامة المطالبات و2111

بالمطالبات  اإلشعار  فيها  سيتم  التي  والكفاءة  النسبية  الفترة  على  بالمطالبات،  الخاصة  االحتياطيات  وكذلك  الشركة،  تأمين  منتجات  تسعير  يعتمد 
ومعالجتها والدفع مقابلها. وتعتمد إدارة المطالبات بالكفاءة الالزمة وبالفعالية المطلوبة، من بين أمور أخرى، على موظفين مدربين بشكل جيد يتخذون 

تعويض قرارات دقيقة وفي الوقت المناسب بخصوص معالجة المطالبات. 

إن عدم توفر الكفاءة الالزمة في إدارة وسداد المطالبات يمكن أن يؤدي إلى أمور مثل قرارات تعويض غير صحيحة وقرارات خاطئة بشأن إنشاء احتياطي 
المطالبات و/أو الدفع وزيادة الغش ومعلومات إدارية غير صحيحة بشأن االحتياطي والتسعير، األمر الذي يفضي إلى مطالبات إضافية وتكاليف ونفقات 
ذات صلة لمعالجة المطالبات، وكذلك تزايد المخاطر التي تنطوي عليها المطالبات الفنية و/أو تصبح نماذج التسعير غير مناسبة. وتزداد تلك المخاطر 

كلما ازدادت الفترة بين المطالبة والسداد مقابلها.
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وإذا ثبت أن المعالجات اإلدارية للمطالبات من جانب الشركة تفتقر للكفاءة أو الفعالية، أو إذا كانت معرضة لتكاليف أو نفقات تتجاوز المعدالت المتوقعة 
فقد تضطر الشركة تغيير نماذج التسعير و/أو زيادة األسعار، األمر الذي قد تنتج عنه خسارة في األعمال وزيادة في احتياطات المطالبات الفنية لدى 
الشركة. وقد تضر تلك التكاليف اإلضافية أو آثار التضخم بربحية الشركة، مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها 

ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة 21118

تتعامل الشركة في سياق أعمالها االعتيادية مع الشركات التي تعرف بأنها أطراف ذات عالقة، تمثل بشكل أساسي العضوية في مجلس االدارة والمناصب 
التنفيذية التي يشغلها المساهمون بالشركة في الشركات األخرى والمعامالت المنفذة مع األطراف ذات العالقة. وبلغ إجمالي المعامالت مع األطراف ذات 
العالقة 124.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م و111.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م و74.7 مليون ريال سعودي كما في 
31 ديسمبر 2020م و51.3 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2021م، كما وقد بلغت األرصدة مع األطراف ذات العالقة 358.4 مليون ريال سعودي كما 
في 31 ديسمبر 2018م و395.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م و305.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م و288.5 مليون ريال 

سعودي كما في 30 يونيو 2021م )فضاًل راجع القسم الفرعي 6-8 »قائمة المركز المالي« من القسم 6 »المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة«(.

وتجدر اإلشارة إلى أنه قد تم الحصول على موافقة الجمعية العامة على جميع المعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل السنوات المالية المنتهية في 
2018م و2019م و2020م فيما عدا عقود التأمين المبرمة بين الشركة وأعضاء مجلس اإلدارة والمساهمين )فضاًل راجع القسم الفرعي 10-10-1 »العقود 

والتعامالت مع األطراف ذات العالقة« من القسم 10 »المعلومات القانونية«(.

بحسب نظام الشركات والئحة الحوكمة الصادرة عن مجلس إدارة السوق المالية، تخضع المعامالت مع األطراف ذات العالقة لموافقة مجلس إدارة الشركة 
وترخيص من الجمعية العامة العادية للشركة يسمح للعضو ممارسة األعمال المنافسة. وال يعود للعضو صاحب المصلحة االشتراك في التصويت على 
القرار الذي يصدر في هذا الشأن في مجلس اإلدارة وجمعيات المساهمين. إن عدم الحصول على الموافقات الالزمة تعرض الشركة للغرامات والعقوبات 

التي قد تفرضها عليها هيئة السوق المالية و/أو وزارة التجارة و/أو أية جهة تنفيذية أخرى.

ويتم تنظيم المعامالت مع األطراف ذوي العالقة بموجب األنظمة واللوائح السعودية الخاصة بإبرام تلك المعامالت. وتعتقد االدارة أن تلك التعامالت تم 
ابرامها بناء على أسس تجارية بحتة طبقا لسياسات حوكمة الشركة المتعلقة بتعارض المصالح. 

وفي حال لم تتم المعامالت واالتفاقيات مع األطراف ذات العالقة في المستقبل على أسس تجارية بحتة فإن ذلك سيؤثر سلبا على أعمال الشركة ونتائج 
الفرعي 6-8 »قائمة المركز المالي« من القسم 6 »المعلومات المالية ومناقشة  المالي وتوقعاتها المستقبلية )فضاًل راجع القسم  عملياتها ومركزها 

وتحليل اإلدارة« والقسم الفرعي 10-10-1 »العقود والتعامالت مع األطراف ذات العالقة« من القسم 10 »المعلومات القانونية«(.

مخاطر تركز األعمال في قطاع التأمين على السيامات 21119

تتركز أعمال التأمين التي تقوم بها الشركة على التأمين على السيارات التي مثلت 59.6% و53.1% و54.4% و49.6% من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 
في عام 2018م و2019م و2020م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، على التوالي )فضاًل راجع القسم الفرعي 6-7 »قائمة الدخل« من 

القسم 6 »المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة«(.

يعتبر قطاع التأمين على السيارات من القطاعات الشديدة المنافسة، وفي حال عدم قدرة الشركة على الحفاظ أو توسيع قاعدة عمالئها في هذا القطاع 
أو في حال عدم قدرة الشركة على التنويع في المستقبل، فإن ذلك سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي 

وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بعدم كفاية المخصصات واالحتياطات 211110

تقوم الشركة باالحتفاظ بمخصصات لمواجهة وتغطية االلتزامات المالية وذلك طبقاً للمادة )69( من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين 
التعاوني. وتشمل تلك المخصصات التالي:

مخصصات األقساط غير المكتسبة 	
مخصصات المطالبات تحت التسوية 	
مخصصات مصاريف تسوية المطالبات 	
مخصصات األخطار التي وقعت ولم تتم المطالبة بها بعد 	
مخصصات المخاطر التي لم تسقط 	
مخصصات الكوارث 	
مخصصات المصاريف العامة 	
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ويتم تقدير حجم االحتياطات بناًء على االتجاهات المتوقعة في حجم المطالبات ومدى تكرارها بحسب البيانات المتاحة في حينه. ويعتبر وضع مستوى 
مالئم من احتياطات المطالبات عملية غير مؤكدة بطبيعتها نظراً لصعوبة وتعقيد وضع االفتراضات الالزمة.

ويوضح الجدول أدناه مبالغ المخصصات المالية كما في 31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و30 يونيو 2021م.

المخصصات المالية (:  9ال:دول مقر )

فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
 )بأالف الرياالت(

2021م )غير مدققة( 2020م )مدققة( 2019م )مدققة( 2018م )مدققة(

468,808 329,632 259,887 253,354 أقساط تأمين غير مكتسبة 

697,206 641,948 610,423 244,263 مطالبات قائمة 

96,103 101,491 102,179 114,013 مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها 

9,760 12,966 10,845 23,221 احتياطي عجز أقساط التأمين 

1,195 203 399 385 احتياطي مخاطر غير منتهية إضافية 

المصدر: الشركة

وبما أن حجم االحتياطات يعتمد على تقديرات مستقبلية، فإنه من الممكن أن يثبت عدم كفاية احتياطات الشركة في أي فترة، وإذا حدث أن تجاوزت 
المخصصة  االحتياطيات  كفاية  يثبت عدم  لذلك، فقد  ونتيجة  احتياطاتها،  زيادة  الشركة  فإنه سيتوجب على  المطالبات،  احتياطي  الفعلية  المطالبات 
لمواجهة مطالبات وثائق التأمين وبالتالي قد تحتاج الشركة إلى زيادة احتياطاتها. وسوف يكون لذلك أثر سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج 

عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بااللتزامات المحتملة 211111

قد تنشأ بعض االلتزامات المحتملة على الشركة والتي قد تنتج عن أي التزامات أو تكاليف أخرى متعلقة بنشاط الشركة. وكما في 30 يونيو 2021م فإن 
لدى الشركة االرتباطات والمطلوبات المحتملة التالية:

خطابات ضمان بمبلغ 2.41 مليون ريال سعودي 	
التزام ضريبة استقطاع بمبلغ 11.37 مليون ريال سعودي  	
ان الشركة مدعى عليها في قضية رفعها عميل بمبلغ 19 مليون ريال سعودي  	

ويجدر الذكر انه كما في 2022/02/15م، لدى الشركة 24 قضية تأمينية منظورة تبلغ قيمتها 23.0 مليون ريال سعودي )فضاًل راجع القسم الفرعي 
10-11 »المنازعات والدعاوى القضائية« من القسم 10 »المعلومات القانونية«(.

وفي حال تحققت تلك االلتزامات فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها.

مخاطر الوضع الراهن للزكاة وضريبة الدخل 211112

حيث أن الشركة مملوكة من مساهمين من المملكة العربية السعودية ومساهمين أجانب، فأنها تخضع للزكاة ولضريبة الدخل بالقدر الذي ينطبق على 
المساهمين األجانب. قد تتعرض الشركة اللتزامات ناتجة عن فروقات طريقة احتساب مبلغ الزكاة وضريبة الدخل، والتي من شأنها أن تؤثر على أعمال 

الشركة ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

قامت الشركة بتقديم اإلقرارات الضريبية الخاصة بها إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك منذ التأسيس وحتى عام 2020م. تم االنتهاء من وضع الشركة 
الضريبي والزكوي حتى السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م باستثناء ربط ضريبة االستقطاع التالي:

تلقت الشركة خالل عام 2019م، الربط للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م بالتزام ضريبة االستقطاع حيث فرضت الهيئة ضرائب  	
إضافية، بما في ذلك غرامات بمبلغ 11.37 مليون ريال سعودي. وتعتقد الشركة أن الربط الصادر ليس له أساس من الصحة واعترضت عليه. 
تم رفض استئناف األولي للشركة من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وتم تصعيده إلى البوابة اإللكترونية لألمانة العامة للجان الضريبية 
من أجل تحديد جلسة استماع من قبل لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية )»لجنة الفصل«(. في 2021/08/05م، أصدرت 

لجنة الفصل قرارها الموجز والذي اتفقت فيه مع رأي الهيئة المعدل. 
ومن ثم اصدرت لجنة الفصل قرارها رقم IZJ-2021-1116 وقررت تعديل اجراء هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بحساب ضريبة االستقطاع  	

عن أقساط إعادة التأمين بنسبة 5% على مبلغ 195,057,978.96 ريال سعودي كما قررت تعديل االجراء حول غرامة التأخير بنفس القيمة.
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قامت الشركة بتاريخ 2021/10/11م بتقديم طلب استئناف أمام األمانة العامة للجان الضريبية، وما زال االستئناف قيد الدراسة. 	
يتعلق  	 فيما  نهائي  تقييم  إشعار   )14( بتقديم  والجمارك  والضريبة  الزكاة  هيئة  قامت  2021/10/28م(  )الموافق  1443/03/22هـ  بتاريخ 

اجمالي  بمبلغ  فيها  طالبت  وأكتوبر2020م  2018م  ديسمبر  بين  ما  الفترة  في  المضافة  القيمة  على ضريبة  للفحص  خاضعة  فترات  بعدة 
)17,999,177.14( ريال سعودي يتضمن مبلغ )7,855,702.2( ريال سعودي مقابل ضريبة قيمة مضافة مستحقة و)7,845,716.89( ريال 
سعودي عقوبة السداد المتأخر، باإلضافة إلى غرامة الخطأ في اإلقرارات بمبلغ اجمالي )2,297,158( ريال سعودي. وقد أصدرت هيئة الزكاة 
والضريبة والجمارك قرار التقييم بناء على وجهة نظر مفادها أن مبالغ تعويضات مطالبات التأمين المستردة على المركبات هي توريدات 
خاضعة لضريبة القيمة المضافة. بتاريخ 2021/12/23م قامت الشركة بتقديم )14( اعتراض لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك على قرار 

تقييمها لعدة فترات ما بين ديسمبر 2018م وأكتوبر 2020م.
وقد قامت الشركة بسداد المبلغ المعترض عليه والبالغ )17,999,177.14( ريال سعودي تطبيقا لمتطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك  	

التي تستوجب دفع المبلغ المعترض عليه مقدما بغية تقديم االعتراض.

ال تستطيع الشركة أن تتنبأ قرار األمانة العامة للجان الضريبية. وفي حال لم تؤيد األمانة العامة للجان الضريبية وجهة نظر الشركة فإنها ستكون عرضة لسداد 
هذه المبالغ اإلضافية، التي من شأنها أن تؤثر على أعمال الشركة ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية. كما وال تستطيع الشركة أن تتنبأ قبول هيئة الزكاة 
والضريبة والجمارك تقديراتها الزكوية والضريبة عن كل سنة مالية مستقباًل، وقد تفرض هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على الشركة فروقات زكوية جوهرية 

تزيد عن القيمة المدفوعة فضاًل عن غرامات التأخير في سداد هذه المبالغ مما سيكون له أثر سلبي على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها. 

الزكاة  الشركة  سددت  فقد  أعاله،  المذكور  وباستثناء  2020/12/31م.  وحتى  تأسيسها  منذ  والضريبية  الزكوية  اقراراتها  بتقديم  الشركة  قامت  وقد 
المستحقة، وحصلت على شهادات الزكاة المقيدة عن تلك السنوات وحتى عام 2020م.

المخاطر المرتبطة بوجود مأس مال أجنبي في الشركة 211113

تشكل ملكية المستثمرين األجانب من رأسمال الشركة ما نسبته 37.5% كما في تاريخ هذه النشرة، حيث تمتلك شركة سنك للتأمين ش.م.ب. مقفلة 
البحرينية ما نسبته 27.5% من رأس مال الشركة، في حين تبلغ نسبة ملكية شركة نيو ريانشورانس المحدودة ما نسبته 10.0% من رأس مال الشركة، 
وكما هو معلوم بأن ملكية المستثمرين األجانب في الشركات السعودية تخضع لنظام االستثمار األجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/1( وتاريخ 
1421/01/15هـ )الموافق 2000/04/20م( والئحته التنفيذية الصادرة برقم )20/1( وتاريخ 1423/04/13هـ )الموافق 2002/06/24م(، والتي نصت 
على عدد من المخالفات والممارسات ألحكام نظام االستثمار األجنبي والئحته التنفيذية والتي في حال قيام المستثمر األجنبي بارتكابها فإنه قد يتعرض 

إلى عدد من العقوبات وفقاً لنظام االستثمار األجنبي والتي قد تصل إلى إلغاء ترخيص االستثمار األجنبي.

إن حدوث أو ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في الالئحة التنفيذية لنظام االستثمار األجنبي، قد يعرض المستثمر لعقوبات تصل إلى إلغاء 
ترخيصه وبالتالي إلغاء ملكيته في الشركة ولكون المستثمرين األجانب في الشركة شركاء مؤسسين، فإن فقدان أحد المستثمرين المؤسسين في الشركة 

سيؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر العقود مع الغير 211114

أبرمت الشركة عقود واتفاقيات مع أطراف أخرى في مجال التأمين كعقود وساطة التأمين وعقود وكالء التأمين وعقود إعادة التأمين باإلضافة إلى 
عقود خدمات أخرى كعقود تقنية المعلومات وعقود استشارية وعقود إيجار )ولمزيد من المعلومات فضاًل راجع القسم الفرعي 10-10 »ملخص العقود 
الجوهرية« من القسم 10 »المعلومات القانونية«(، وتخضع أي اتفاقية مع أطراف ثالثة لالئحة اإلسناد الخاصة بشركات التأمين وإعادة التأمين وأصحاب 
المهن الحرة الصادرة عن البنك المركزي السعودي حيث يتطلب من شركات التأمين وأصحاب المهن الحرة الحصول على موافقة البنك المركزي السعودي 

قبل القيام بأي إسناد لمهام جوهرية. 

وتعتمد الشركة على قدرة تلك األطراف على توفير الخدمات بشكل مستمر وموثوق به خاصة فيما يتعلق بخدمات تقنية المعلومات وتسوية المطالبات 
النمو وتلبية احتياجات قاعدة عمالئها إلى قدرتها على االعتماد على مصادر  الطبية وخدمات االستشارات االكتوارية، كما تستند قدرة الشركة على 
خارجية فعالة وذات خبرة ألداء عدد من الوظائف أو الخدمات المتخصصة. إال أنه ال يمكن التأكيد بأن تلك األطراف سوف تكون على مستوى تطلعات 
الشركة في تقديم خدماتها، كما أن الشركة ليس لديها أي سيطرة تشغيلية أو مالية مباشرة على مزودي خدماتها الرئيسيين أو شركاء المصادر الخارجية، 

كما ال يمكنها أن تتنبأ بشكل مؤكد باإلنهاء غير المتوقع ألي من عقود المصادر الخارجية.

أبرمت الشركة بصفتها مستأجر عقود إيجار مختلفة لغرض استئجار مكاتبها )ولمزيد من التفاصيل فضاًل راجع القسم الفرعي 10-10-6 »عقود االيجار« 
من القسم 10 »المعلومات القانونية«(. لم يسجل أي من المؤجرين أو الشركة عقود االيجار إلكترونياً من خالل شبكة ايجار اإللكترونية الموافق على 
إنشائها بقرار مجلس الوزراء رقم )131( وتاريخ 1435/4/3هـ )الموافق 2014/02/03م(. وبحسب األنظمة واللوائح المتبعة تكون عقود اإليجار المبرمة 
من خالل شبكة ايجار التي تم تسجيلها إلكترونياً في حكم العقود الموثقة من حيث اإلثبات والتنفيذ. وبالتالي فأن عدم تسجيل عقود االيجار إلكترونياً 

قد يؤثر على اثبات وتنفيذ العقود في حال وجود أي خالف مع المؤجر.
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كما أبرمت الشركة عقد ايجار مع شركة الخريجي العقارية فيما يتعلق بفرعها في الخبر بتاريخ 1440/07/17هـ )الموافق 2019/03/24م(. ينص العقد 
على أن تكون المدة لسنة واحدة فقط تبدأ من 1440/07/01هـ )الموافق 2019/03/07م( وتنتهي في 1441/06/30هـ )الموافق 2020/02/24م(. تتجدد 
هذه االتفاقية تلقائياً لمدة سنة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف اآلخر كتابياً بعدم رغبته في التجديد، لذلك يعتبر العقد منتهي بتاريخ 1442/06/30هـ 
)الموافق 2021/02/12م( بعد التجديد، غير أن الشركة تفسر المادة المتعلقة بالتجديد على أنه تجديد تلقائي سنوي وال يزال األطراف يطبقون أحكام 
هذا العقد، وقد قامت الشركة بدفع االيجار لسنة 2021م. لذلك من المستحسن تجنب أي شك فيما يتعلق بمدة العقد وحقوق األطراف بموجب العقد، 

وتعديل بند التجديد إليضاح أن مدة العقد تتجدد تلقائيا عند نهاية كل مدة. 

وفي حال عدم قدرة الشركة أو األطراف المتعاقد معها على االلتزام ببنود تلك العقود أو في حال وقوع أي منازعات مستقبلية أو قضايا وخسارة لتلك 
المنازعات، أو في حال عدم الحصول على موافقة البنك المركزي السعودي وفقاً لالئحة اإلسناد الخاصة بشركات التأمين وإعادة التأمين وأصحاب المهن 

الحرة، فإن ذلك قد يكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر التقاضي 211115

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

من تعويضات وجزاءات، وبالتالي فإن أي نتائج سلبية لمثل هذه القضايا سوف تؤثر سلباً على الشركة.

تتعلق  التأمينية ونزاعات ومطالبات قضائية  تتعلق بعملياتها  الوثائق  أقامها بعض حاملي  الشركة في سياق ممارسة أعمالها لقضايا ودعاوى  تعرضت 
بالغطاء التأميني. وكما في 2022/02/15م يوجد أربعة وعشرون )24( دعوى تأمينية قائمة ضد الشركة أو صدر حكم فيها يبلغ مجموعها ثالثة وعشرون 

مليون وألفين وأربعمائة وسبعة وتسعون )23,002,479( ريال سعودي.

يجدر اإلشارة بأن الشركة طرف في دعوى مقامة من مصنع دار مملكة الريادة لإلسفنج أمام اللجنة االبتدائية لتسوية منازعات ومخالفات التأمين في 
الرياض )»اللجنة االبتدائية«(. بموجب هذه الدعوى يطلب مصنع دار مملكة الريادة لإلسفنج إلزام الشركة بتعويضه بالكامل عن خسارته الناجمة عن 

حريق في المصنع مقدراً الخسائر بمبلغ 18,984,240 ريال سعودي باإلضافة إلى 10% رسوم قانونية.

بتاريخ 2019/12/18م، أصدرت اللجنة االبتدائية حكماً ابتدائياً لصالح الشركة ورفضت الدعوى المرفوعة من قبل مصنع دار مملكة الريادة لإلسفنج. 
أصدرت لجنة االستئناف لفض منازعات ومخالفات التأمين )»لجنة االستئناف«( حكمها بتاريخ 2020/04/05م بإلغاء الحكم االبتدائي وإعادة القضية 
إلى اللجنة االبتدائية إلعادة النظر فيها. بتاريخ 2021/02/15م أصدرت اللجنة االبتدائية قراراً ابتدائياً آخر برفض الدعوى. استأنف المدعي القرار 

أمام لجنة االستئناف وال يزال االستئناف قائم.

ال تستطيع الشركة أن تتنبأ قرار لجنة االستئناف. وفي حال لم تؤيد لجنة االستئناف وجهة نظر الشركة فإنها ستكون عرضة لسداد هذه المبالغ اإلضافية، 
التي من شأنها أن تؤثر على أعمال الشركة ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية. 

وبخالف ما تم اإلفصاح عنه في هذا القسم، والقسم الفرعي 10-11 »المنازعات والدعاوى القضائية« من القسم 10 »المعلومات القانونية«، فإن الشركة 
ليست طرفاً في أي دعوى قضائية أو مطالبة أو تحكيم أو إجراءات إدارية، مجتمعة ومنفردة خارج إطار أعمالها المعتادة أو من شأنها أن تؤثر تأثيراً 

جوهرياً على أعمالها أو وضعها المالي.

المخاطر المتعلقة بإعادة التأمين و21111

تحتاج الشركة، في سياق استراتيجيتها للتخفيف من المخاطر وإدارة رأس المال، إلى إعادة تأمين محفظتها التأمينية للحد من مخاطر معينة قد تتعرض 
لها خاصة فيما يتعلق بتأمين المركبات ومنتجات التأمين األخرى. وبموجب ترتيبات إعادة التأمين هذه، تحول الشركة المخاطر المشمولة في وثائق 
التأمين إلى معيد التأمين أو يتحمل هذه المخاطر معيد التأمين الذي يطلب أقساطا تأمينية في مقابل توفير إعادة التأمين. كما أنه يتعين على الشركة بناًء 
على نشاطها أن تقوم بإعادة تأمين محفظتها التأمينية وفقاً للفقرة )2( من المادة )40( من الالئحة التنفيذية لمراقبة شركات التأمين التعاوني الصادرة من 
البنك المركزي السعودي فإنه يجب على الشركة االلتزام بإعادة تأمين ما نسبته 30% من مجموع االشتراكات على األقل داخل المملكة عند إعادة التأمين.

ووفقا للمادة )21( من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر من البنك المركزي السعودي، فإنه يجوز للبنك المركزي فرض غرامة مالية تصل إلى 
مليون )1,000,000( ريال سعودي على الشركات التي ال تقوم بالتقيد بالنسب المذكورة أعاله، بالتالي في حال لم تقم الشركة بالتقيد بهذه النسب ستتعرض 

الشركة لتلك الغرامة مما سيؤثر سلباً وبشكل جوهري على الوضع المالي للشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. 
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إن قدرة الشركة على التعاقد مع شركات إلعادة التأمين بتكاليف مناسبة تخضع لعدة عوامل، والتي عادة ما تكون خارجة عن إرادة الشركة، مثل أوضاع 
السوق الخارجة عن نطاق سيطرة الشركة والتي تحدد مدى توفر إعادة التأمين المناسبة وتكلفتها، فضال ً عن استالم المبالغ المستحقة من معيدي 
التأمين في المستقبل، والقوة المالية لمعيدي التأمين. وعلى غرار قطاع التأمين، يعتبر قطاع إعادة التأمين قطاعاً دورياً ومعرضاً لخسائر كبيرة في 
السوق، ما قد يؤثر سلباً على أسعار إعادة التأمين، مما قد يؤدي إلى تغيرات في األسعار أو إلى رغبة في إعادة التأمين على بعض المخاطر في المستقبل. 
وقد تؤدي التغييرات النظامية اإلضافية إلعادة التأمين إلى عدم التوافق بين المتطلبات النظامية لشركة التأمين والتغطية المتاحة لدى معيدي التأمين. 
وفي حالة تحقق أي من هذه الحوادث أو أي تغييرات جوهرية في أسعار إعادة التأمين، قد تضطر الشركة إلى تحمل نفقات إضافية إلعادة التأمين، أو 
إلى الحصول على إعادة التأمين بشروط غير مناسبة، أو قد ال تكون قادرة على الحصول على تغطية إعادة تأمين مناسبة، وبالتالي تصبح الشركة معرضة 

لزيادة المخاطر المحتجزة واحتمال زيادة نسبة الخسائر.

وفي حال لم يعرض معيدو التأمين على الشركة تجديد منتجاتهم وخدماتهم، ألي سبب من األسباب، هناك خطر يتمثل في عدم قدرة الشركة على إيجاد 
غطاء بديل اتفاقيات إعادة التأمين السابقة بأسعار مقبولة، كما يمكن أن تكون الشركة معرضة لخسائر إعادة التأمين خالل أي فترة بين إنهاء االتفاقيات 
القائمة وبدء أي غطاء بديل. وفي حال وجود أي تقصير من معيدي التأمين الذي تتعامل معهم الشركة بصورة جوهرية، سوف تكون الشركة معرضة أيضاً 

لخسائر كبيرة، مما يكون له أثر سلبي وجوهري على وضعها المالي ونتائج عملياتها.

المخاطر المتعلقة بتركز إعادة التأمين و21111

تتعامل الشركة مع عدد من شركات إعادة تأمين لتأمين محفظتها التأمينية مما قد يعرضها لمخاطر تعثر الطرف األخر. مثلت ثالث من شركات إعادة 
التأمين التي تعاملت معها الشركة في النصف األول من 2021م، 52.1% من إجمالي األقساط المعاد تأمينها كما في 30 يونيو 2021م. في حال إعسار أو 
إفالس أو حصول أي ضائقة ألحد معيدي التأمين فسوف يكون لذلك أثر سلبي على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة باالعتماد على الموظفين غير السعوديين 211118

تشكل نسبة الموظفين غير السعوديين كما في 2022/02/15م حوالي 21% من إجمالي الموظفين في الشركة، مما قد يؤثر على نتائج أعمال الشركة 
المهارات  بنفس  بدالء عنهم  إيجاد  أو  السعوديين  كوادرها من غير  المحافظة على  تتمكن من  لم  إذا  التشغيلية بشكل سلبي  ونتائجها  المالي  ووضعها 

والخبرات المطلوبة أو حدث تغير في سياسات ولوائح وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية نتج عنها زيادة في نسبة سعودة القطاع. 

كما اتخذت الحكومة بالمملكة عدد من القرارات األخرى التي تهدف إلى تنفيذ إصالحات شاملة في سوق العمل في المملكة العربية السعودية، والتي تضمنت 
فرض رسوم إضافية على كل موظف غير سعودي يعمل لدى المؤسسات السعودية اعتباراً من 1 يناير 2018م وعلى إصدار رخص اإلقامة وتجديدها لألسر 
غير السعودية، والتي دخلت حيز التنفيذ ابتداًء من 1 يوليو 2017م مع العلم أن الرسوم تزيد بشكل تدريجي )لمزيد من المعلومات فضال راجع القسم الفرعي 

2-2-6 »المخاطر المتعلقة بالرسوم الحكومية المطبقة على توظيف موظفين غير سعوديين« من هذا القسم 2 »عوامل المخاطرة«(. 

وفي حال اعتمدت الشركة على نسبة مرتفعة من الموظفين غير السعوديين سيؤدي ذلك إلى ارتفاع الرسوم الحكومية التي تتحملها الشركة مقابل كل 
موظف غير سعودي من رخص عمل وإقامات، األمر الذي سيؤدي إلى زيادة في تكاليف الشركة بشكل عام، وبالتالي سيؤثر سلباً على أعمال الشركة 

ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر حماية العالمة الت:امية 211119

تعتمد قدرة الشركة في تسويق منتجاتها التأمينية وتطوير أعمالها على استخدام اسمها وشعارها وعالمتها التجارية، والتي تدعم أعمالها ومركزها في 
السوق بين العمالء. وقد قامت الشركة بتسجيل عالمتها التجارية لدى الجهة المختصة )فضاًل راجع القسم الفرعي 10-10-7 »العالمات التجارية 

وحقوق الملكية« من القسم 10 »المعلومات القانونية«(.

إن أي إخالل بحقوق الملكية أو استخدام غير مشروع للعالمة التجارية للشركة سيؤدي إلى التأثير على سمعة الشركة، وقد تضطر الشركة للدخول في 
إجراءات قضائية مكلفة وأن تركز جهود بعض موظفيها اإلداريين لهذه اإلجراءات وذلك من أجل حماية عالمتها التجارية. وفي حال فشلت الشركة في 
حماية عالمتها التجارية بشكل فعال عند تجديد شهادة التسجيل أو تتبع العالمات المشابهة، على قيمتها، فإن ذلك سيؤثر سلباً على قيمتها، مما ينعكس 

سلباً على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالحوكمة 211120

نظام  على  بناًء  2017/02/13م(  )الموافق  1438/05/16هـ  وتاريخ   )2017-16-8( رقم  الهيئة  مجلس  قرار  بموجب  الشركات  حوكمة  الئحة  صدرت 
الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 1437/01/28هـ )الموافق 2015/11/10م(، والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 7-1-

2021 وتاريخ 1442/06/01هـ )الموافق 2021/01/14م(، والالئحة تتضمن بنود إلزامية أكثر صرامة من تلك الموجودة في الالئحة القديمة.
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وقد قامت الشركة بتحديث الئحة الحوكمة الخاصة بها لتتماشى مع كافة المتطلبات الواردة في كل من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة والئحة 
حوكمة الشركات الصادرة عن البنك المركزي السعودي، والتي وافق المجلس على تعديالتها بتاريخ 2020/09/03م. إن الشركة ملتزمة بجميع المواد 
الواردة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة إال أن عدم قيام الشركة بااللتزام بأحكام لوائح حوكمة الشركات قد يعرضها لغرامات تفرضها هيئة 

السوق المالية مما قد يكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

كما أن الشركة ملتزمة بجميع المواد الواردة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن البنك المركزي السعودي. وقد يفرض البنك المركزي السعودي 
غرامات على الشركة في حال عدم تطبيق الشركة والممثلة بمجلس إدارتها واإلدارة التنفيذية ألفضل ممارسات الحوكمة.

كما تجدر اإلشارة أن الشركة قد استلمت بتاريخ 1439/08/03هـ )الموافق 2018/04/19م( خطاب البنك المركزي السعودي رقم 391000085432 
المتضمن إنذارا نهائياً للشركة في شأن ما الحظه البنك المركزي السعودي من ضعف في عمل لجنة المراجعة وفي إداء إدارتي المراجعة وااللتزام في 

الشركة وعدم فعالية الحوكمة لدى الشركة. غير أن الشركة أكدت استيفائها جميع المتطلبات النظامية.

وفي حال عدم التزام الشركة مستقباًل بكافة األنظمة والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي التي تخص قطاع التأمين وأنظمة وقواعد ومتطلبات 
هيئة السوق المالية ولوائحها التنفيذية فإنها معرضة للغرامات والعقوبات التي قد يفرضها عليها البنك المركزي السعودي و/ أو هيئة السوق المالية 

و/ أو أية جهة تنفيذية أخرى، مما بدوره قد يكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بلوائح مكافحة غسل األموال وتمويل االمهاب 211121

تمتثل الشركة حالياً بلوائح غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب الصادرة عن البنك المركزي السعودي، وبقواعد مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 
اللوائح  وتوضح هذه  التنفيذية،  وقواعده  وتمويله  اإلرهاب  مكافحة جرائم  وبنظام  التنفيذية،  والئحته  األموال  مكافحة غسل  وبنظام  التأمين،  لشركات 
اإلجراءات الالزم اتخاذها عند قبول أي عميل )سواء فرد أو شركة(، كما توضح إجراءات العناية الواجبة الالزم اتباعها، باإلضافة إلى إجراءات اإلبالغ 
عن العمليات المشبوهة وغيرها من اإلجراءات. تقوم الشركة حالياً بحفظ المعلومات الخاصة بعمالئها عبر أنظمتها الحاسوبية. إن عدم االمتثال بلوائح 

غسل األموال ومكافحة اإلرهاب يجعل الشركة عرضة المساءلة القانونية وبالتالي يؤدي ذلك إلى فرض غرامات و/أو عقوبات سوف تتحملها الشركة.

في حال عدم امتثال الشركة بلوائح مكافحة غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب، فإن ذلك سيترتب عليه مخالفتها من قبل الجهات التنظيمية، وبالتالي 
سيظهر تأثير جوهري سلبي على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة باالعتماد على الوسطاء والوكالء 211122

تعتمد الشركة على وسطاء ووكالء كجهات توزيع رئيسية لتسويق منتجاتها حيث تمثل إجمالي أقساط التأمين المكتتبة عبر الوكالء معدل 19.3% من 
إجمالي األقساط المكتتبة بين 2018م والستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، وتمثل إجمالي أقساط التأمين المكتتبة عبر الوسطاء معدل %46.0 
من إجمالي األقساط المكتتبة للفترة نفسها. ونظراً لالعتماد على الوسطاء والوكالء، فإن أي انقطاع أو إنهاء لهذه الترتيبات مع الوسطاء والوكالء من 
شأنه أن يكون له تأثير سلبي كبير على مبيعات الشركة، والذي من شأنه أن يرتب آثار سلبية جوهرية على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها.

وتجدر اإلشارة أن بعض الوكالء والوسطاء التي أبرمت الشركة معهم عقود وساطة قد انتهت صالحية تراخيصهم ولم يتم تجديدها بعد. إن عقود الوساطة 
التي أبرمتها الشركة مع الوسطاء والوكالء تنص على انهاء فوري للعقود في حال سحب الترخيص أو عدم تجديده وقد أكدت الشركة عدم تعاملها مع 

الوسطاء والوكالء الذين لم يستحصلوا على ترخيص صالح.

تنص اللوائح التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين على عدم امكانية شركات التأمين التعامل مع الوسطاء والوكالء الذين لم يستحصلوا على ترخيص 
صالح تحت طائلة غرامة ال تتعدى مليون )1,000,000( ريال سعودي و/أو حبس لمدة ال تفوق االربعة )4( سنوات.

باإلضافة إلى ذلك فأن الشركة تتعامل حالياً مع وسيط لم يتم ابرام عقد رسمي معه، حيث أن الشركة في طور ابرام عقد رسمي مع الوسيط. لذلك فأن 
عدم وجود عقد رسمي موقع بين الطرفين ال يضمن حماية مصالح وحقوق الشركة مثل ما هو متعارف عليه في مثل هذه العقود.

إن عدم قدرة الشركة على تجديد العقود مع الوسطاء أو فرض البنك المركزي السعودي عقوبة االيقاف إلحدى شركات الوساطة المتعاقدة مع الشركة أو 
عدم القدرة على توفير عقود مع وسطاء آخرين بشروط تناسب الشركة، فإنه قد يؤدي إلى تكبد الشركة خسائر مما قد يؤثر ذلك بشكل سلبي وجوهري 

على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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المخاطر المتعلقة بسياسة إدامة المخاطر 211123

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

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

مخاطر سوء تقدير المخاطر 211124

تقوم الشركة بدارسة المخاطر المحتملة قبل إصدار وثائق التأمين للطلبات المقدمة بناًء على تقارير الخبير االكتواري الذي يقوم بدراسة أنماط تطور 
المخاطر والتوقعات المستقبلية بناًء على األداء التاريخي. إال أنه في حال أساءت الشركة تقدير المخاطر المحتملة عند إصدار وثائق التأمين، ستتكبد 

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

المخاطر المتعلقة باالستثمام 211125

تعتمد النتائج التشغيلية للشركة بشكل جزئي على أداء محفظتها االستثمارية، وتخضع نتائج االستثمار لعدة مخاطر استثمارية منها المخاطر المرتبطة 
باألوضاع االقتصادية العامة ومستوى التذبذب في السوق وتقلب أسعار الفائدة في السوق ومخاطر السيولة واالئتمان، إضافة إلى األوضاع السياسية. 

)ولمزيد من المعلومات فضاًل راجع القسم الفرعي 6-8 »قائمة المركز المالي« من القسم 6 »المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة«(.

إن عدم قدرة الشركة على موازنة محفظتها االستثمارية ومالءمتها مع مطلوباتها، سيجبرها على تصفية استثماراتها في أوقات وبأسعار غير مناسبة. 
وتتطلب إدارة هذه االستثمارات نظام إداري فعال ومتابعة وقدرة عالية على اختيار جودة االستثمارات وتنوعها. وفي حال انخفاض عائدات الشركة 
ونتائج عملياتها ومركزها  الشركة  أعمال  مالية ستؤثر بشكل سلبي وجوهري على  الشركة خسائر  تكبد  إلى  الناتجة عن االستثمارات فسيؤدي ذلك 

المستقبلية. وتوقعاتها  المالي 

المخاطر المتعلقة باألداء المالي و21112

بتاريخ 1443/04/01هـ )الموافق 2021/11/06م(، حصلت الشركة على عدم ممانعة من البنك المركزي السعودي على زيادة رأسمالها وذلك بعد تقدميها 
لخطة العمل المستقبلية. وترتكز خطة عمل الشركة المقدمة على افتراضات من أهمها التحول الرقمي واستعمال أحدث التقنيات وتطوير تجربة العمالء 
باإلضافة إلى تخفيض التكاليف التشغيلية والنمو التدريجي في أقساط التأمين المكتتبة والتحسن في األداء الفني للقطاعات الرئيسية. وليس هناك ما 
يضمن بأن تقوم الشركة بتطبيق كامل االفتراضات المقدمة. وفي حال عدم قدرة الشركة على تطبيق االفتراضات المحددة فإن سيؤثر ذلك بشكل سلبي 

وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر االعتماد على الموظفين الرئيسين واستقطاب الكفاءات  و21112

تعتمد الشركة على خبرات وقدرات الموظفين القياديين، وعليه فإن نجاح الشركة قد يعتمد على مدى قدرتها على ضمان استمرارية بقاء هذه الكفاءات، 
وإيجاد بدائل لهم في حال مغادرتهم الشركة. حيث أن الشركة تعتمد على مدى نجاحها في المحافظة على العالقة مع الوسطاء من خالل بقاء الموظفين 

وضمان استمراريتهم، وعلى مدى قدرتها على استقطاب الموظفين المؤهلين الجدد وضمان استمرارية بقائهم. 

بالرغم من تقديم أجور ومكافآت وبرامج تدريبية مشجعة لموظفيها، ليس هناك ما يؤكد بأن الشركة ستتمكن من ضمان استمرارية خدماتهم أو رفع 
مستوى مهاراتهم. كذلك قد تحتاج الشركة لزيادة الرواتب لكي تضمن استمرارية بقاء موظفيها واستقطاب كوادر جديدة ذات مؤهالت مناسبة، باإلضافة 
إلى أن عقود عمل الموظفين تفتقر إلى بعض الشروط واألحكام الوقائية والتي تشمل على سبيل المثال ال الحصر شروط عدم المنافسة وغيرها، وقد 
يؤدي كل ذلك إلى صعوبة المحافظة على بعض الموظفين وقد يؤدي فقدان الشركة لخدمات واحد أو أكثر من أعضاء إدارتها العليا أو أقسامها وإداراتها 

إلى إعاقة تطبيق استراتيجية عملها، وهذا سيكون له تأثير سلبي على أعمالها ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

وتجدر اإلشارة إلى أنه لم يتم إبرام عقد عمل رسمي مع الرئيس التنفيذي للشركة وتم االكتفاء بعرض عمل موقع بين الشركة والرئيس التنفيذي بهذا 
الشأن كما بتاريخ هذه النشرة، وعلى الرغم من أن عرض العمل هذا من الناحية النظامية يثبت العالقة الوظيفية والتعاقدية ويعتد به، إال أنه نظراً لعدم 

وجود ما يكفي من البنود في هذا العرض فإنه ال يضمن حماية مصالح وحقوق الشركة مثل ما هو متعارف عليه في مثل هذه العقود.
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مخاطر إلغاء أو عدم ت:ديد وثائق التأمين 211128

إن الشركة في سوق تأمين تنافسي، وبما أن مدة وثائق التأمين قصيرة المدة في طبيعتها، فقد ال تتمكن الشركة من االستمرار في تجديد وثائق التأمين 
الصادرة أو الوثائق التي ستصدرها في المستقبل على النحو المتوقع. وفي حال عدم تجديد أو إلغاء حملة الوثائق لوثائقهم فإن مستوى األقساط المكتتبة 

للشركة في السنوات القادمة ستتأثر بشكل سلبي وجوهري مما سيؤثر على أعمال الشركة ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر ترجمة وثائق التأمين 211129

إن بعض وثائق تأمين الشركة مكتوبة باللغة العربية وهي مترجمة من اللغة اإلنجليزية. إاّل أن ترجمة بعض بنود وثائق التأمين التي تقدمها الشركة ليست 
دقيقة من حيث توضيح بعض المصطلحات الواردة في الوثيقة، مما سيؤدي إلى نشوء نزاع بين األطراف حول تفسير المقصود من الوثيقة خاصة وأن 
المحاكم في المملكة العربية السعودية تعتمد على النص العربي في حال نشأ أي خالف بين الشركة وأحد عمالئها، مما يعرض الشركة للدخول في نزاعات 

مع العمالء تؤثر بشكل سلبي على أعمالها ونتائجها المالية.

مخاطر الحصول على التمويل المناسب 211130

تعتمد قدرة الشركة في الحصول على مصادر لتمويل أعمالها على عدة عوامل، منها عوامل متعلقة على قدرتها على الحصول على الموافقات النظامية 
باإلضافة إلى وضع الشركة المالي وجدارتها االئتمانية. إذا احتاجت الشركة في المستقبل إلى تمويل إضافي لتوسيع نشاطاتها أو منتجاتها، أو لتحسين 
مالئتها المالية، فقد تواجه صعوبة في الحصول على مصادر تمويل وإن حصلت عليها قد تكون بتكلفة وشروط غير مناسبة. وإن لزم أن ترفع الشركة 
المناسب في  التمويل  الحصول على  إن صعوبة  الحاليين.  المساهمين  ملكية  نسبة  تقليل  إلى  يؤدي هذا  فقد  تمويل إضافي،  للحصول على  رأسمالها 

المستقبل سوف يؤثر سلبياً على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية المعلومات 211131

تدعم أنظمة تقنية المعلومات في الشركة كافة أعمال الشركة، وهي ضرورية لتوفير خدمات الشركة لعمالئها، وحيث أن قطاع التأمين يعتمد على األنظمة 
اإللكترونية بشكل كبير، فإن ذلك يزيد تعرض شركات التأمين - بما فيهم الشركة - لمخاطر القرصنة والهجمات اإللكترونية وكذلك االختراقات المتعمدة 
للبيانات والشبكات والبرمجيات، وعالوة على ذلك، فإن زيادة استخدام الخدمات السحابية لتخزين البيانات قد يؤدي إلى الزيادة من احتمالية تعرض 
الشركة لخطر فشل نظام تكنولوجيا المعلومات بشكل عام. فعلى سبيل المثال، قد يؤدي هجوم إلكتروني على شبكة التأمين إلى عجز الشركة عن تقديم 
الخدمات إلى عمالئها، مما قد يلحق الضرر بسمعتها ويسبب خسارة في إيراداتها أو يعرضها لعقوبات مالية. وبالتالي، فإن أي فشل في حماية البيانات 

أو استخدامها استخداماً صحيحاً قد يؤدي إلى خسارة بيانات العمالء أو الوصول غير المصرح به لها.

وتخضع أيضاً أنظمة تقنية المعلومات لدى الشركة لمخاطر خارجية وداخلية أخرى، مثل البرامج الضارة وعيوب الشفرات ومحاوالت اختراق شبكات الشركة 
وعدم توفر التحديثات أو التعديالت المطلوبة وتسرب البيانات وحدوث أخطاء بشرية، وكل ذلك يشكل خطراً مباشراً على خدمات الشركة وبياناتها. ومن 
التهديدات األخرى تعطل المعدات والهجوم البدني وسرقة معلومات العمالء والحريق واالنفجار والفيضانات والطقس القاسي وانقطاع التيار الكهربائي وغريها 

من المشاكل التي قد تحدث أثناء عمليات ترقية الشبكات أو إحداث تغييرات رئيسية أخرى إلى جانب فشل الموردين في الوفاء بالتزاماتهم.

 وفي حال حصول انهيار جزئي أو كلي في أي من أنظمة تقنية المعلومات أو االتصاالت، قد تتوقف أنشطة الشركة التجارية أو تتأثر بشدة، كما يمكن ألي 
خلل في النظام أو حادث أو اختراق أن يسبب انقطاعا في عمليات الشركة أو يؤثر على قدرتها على تقديم الخدمات لعمالئها، وبالتالي يؤثر بشكل سلبي 
على إيراداتها وعملياتها التشغيلية. كما قد تؤثر هذه االضطرابات على صورة الشركة وسمعتها وتقلل ثقة عمالئها بها، مما قد يؤدي إلى خسارة بعض 
العمالء. وباإلضافة إلى ذلك، قد تضطر الشركة إلى تحمل تكاليف إضافية من أجل إصالح أي ضرر ناجم عن تلك االضطرابات، وفي جميع الحاالت 

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

المخاطر المتعلقة بحدوث الكوامث وانقطاع اإلعمال 211132

إن جميع شركات التأمين معرضة لخسائر ناتجة عن أحداث ال يمكن التنبؤ بها والتي قد تؤثر على العديد من المخاطر التي تغطيها الشركة، ال سيما 
األخرى  األحداث  وتشمل  الصحي.  التأمين  حالة  في  واسع  نطاق  على  األوبئة  أو  السيارات،  على  بالتأمين  يتعلق  فيما  النطاق  واسعة  الطقس  أحداث 
التي يمكن أن تؤثر على الشركة ووثائق التأمين األحداث الطبيعية وغير الطبيعية ومنها، على سبيل المثال ال الحصر، العواصف الثلجية أو الرملية، 

والفيضانات، والرياح، والحرائق، واالنفجارات، والزلزال والحوادث الصناعية والعمليات اإلرهابية.

ويتأثر حجم خسائر الشركة نتيجة لتلك األحداث الكارثية على تواترها وشدة كل حدث منها وترتيبات إعادة التأمين التي وضعتها الشركة. وعلى الرغم من الجهود 
التي تبذلها الشركة للحد من تعرضها لهذه األحداث، أو تحديد سعر مناسب لها، أو وضع الشروط المناسبة للتأمين على المخاطر، إال أن هذه الجهود قد ال تنجح.

باإلضافة إلى ذلك، فإن أي كارثة قد تؤثر على مكاتب الشركة أو أي مواقع أخرى لديها ستؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي 
وتوقعاتها المستقبلية.
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المخاطر المتعلقة بعدم االلتزام بمعاير ال:ودة والمواصفات المطلوبة من قبل العمالء 211133

تسعى الشركة إلى المحافظة على رضا عمالئها من خالل االستمرار في تقديم نفس مستوى جودة منتجاتها، ولكن في حال عدم قدرة الشركة على 
االستمرار بتقدمي منتجاتها بنفس مستوى الجودة، فإن ذلك سوف يؤثر سلباً على سمعتها لدى عمالئها وبالتالي فالعزوف عن التعامل معها، مما يؤثر 

بشكل سلبي على مبيعات الشركة وبالتالي على نتائج العمليات التشغيلية والمالية.

المخاطر المتعلقة بزيادة مطلوبات الشركة 211134

من الممكن أن تشكل زيادة مطلوبات الشركة خطرا على الوضع المالي العام للشركة ومالءتها المالية. حيث بلغت نسبة إجمالي المطلوبات %77.7 من 
إجمالي الموجودات كما في 31 ديسمبر 2018م، و83.5% من إجمالي الموجودات كما في 31 ديسمبر 2019م، و83.3% من إجمالي الموجودات كما في 
31 ديسمبر 2020م، و86.7% من إجمالي الموجودات كما في 30 يونيو 2021م، وعليه فإن زيادة المطلوبات للشركة ستؤدي إلى التأثير بشكل سلبي على 
مركزها المالي وعليه سيصعب على الشركة الوفاء بالتزاماتها، وسيكون لذلك تأثير سلبي على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها 
المستقبلية. )ولمزيد من المعلومات فضاًل راجع القسم الفرعي 6-8 »قائمة المركز المالي« من القسم 6 »المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة«(.

المخاطر المتعلقة باستخدامات والمطالبات التأمينية الزائفة واألنشطة االحتيالية األخرى 211135

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

حاالت الغش واالحتيال.

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

المخاطر المتعلقة بتفشي جائحة كوفيد-19 و21113

بدء انتشار فيروس كورونا المستجد )كوفيد-19( في ديسمبر 2019م، وأعلنت منظمة الصحة العالمية الفيروس وباًء عالمياً في مارس 2020م، وقد أثرت 
الجائحة سلباً على معظم قطاعات األعمال في أنحاء العالم. ومع تفشي الفيروس قامت معظم دول العالم باتخاذ إجراءات احترازية للحد من انتشاره 
السريع. وكانت حكومة المملكة العربية السعودية سباقة في اتخاذ إجراءات احترازية لمنع انتشار الفيروس، حيث اتخذت قرارات صارمة بهذا الشأن نتج 
عنها، على سبيل المثال ال الحصر، فرض حظر التجول الجزئي أو الكلي في بعض مدن ومحافظات المملكة خالل العام 2020م وإقفال المطارات وإقفال 
جزئي للمجمعات التجارية وجميع األنشطة باستثناء محالت بيع المواد الغذائية والصيدليات وتقليص عدد ساعات العمل لبعض القطاعات وإلزام بعضها 

اآلخر بالعمل عن بعد.

أن اإلجراءات االحترازية التي اتخذتها حكومة المملكة للحد من تفشي فيروس كورونا )كوفيد-19( أثرت بشكل كبير على كافة القطاعات االقتصادية 
وبالتالي الحاجة للتأمين عليها أو وقوع مطالبات تأمينية عن األضرار المتحققة من هذه اإلغالقات، وحيث أنه ال يوجد تاريخ متوقع النتهاء هذه الجائحة، 
فإن الشركة ال يمكنها تقدير حجم الخسائر الناجمة عن انتشارها. وال تضمن الشركة عدم وجود تبعات في المستقبل تؤثر سلباً وبشكل جوهري على 

أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بسمعة الشركة و21113

تعد سمعة الشركة أمراً بالغ األهمية الستقطاب عمالء جدد والبقاء عليهم وإقامة عالقة قوية مع األطراف النظيرة، ويمكن أن تتضرر سمعة الشركة في 
المستقبل نتيجة عدة عوامل تشمل، على سبيل المثال ال الحصر، تراجع نتائجها المالية أو تعديلها أو االجراءات القانونية أو النظامية ضد الشركة أو 
سلوك أحد موظفيها الذي قد يتسبب في اخالل الشركة بالمتطلبات النظامية المعمول بها، وسيؤدي تضرر سمعة الشركة إلى التأثير سلباً على أعمالها 

ووضعها المالي ونتائج عملياتها وربحية سهمها وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر سوء سلوك الموظفين 211138

على الرغم من وضع الئحة تنظيم عمل داخلية واعتمادها من قبل وزارة الموارد البشرية والخدمة االجتماعية، واطالع كافة موظفي الشركة ومنسوبيها عليها، 
غير ان الشركة ال تستطيع أن تضمن تالفي سوء سلوك الموظفين أو أخطائهم كالغش واألخطاء المعتمدة أو غير المعتمدة واالختالس واالحتيال والسرقة 
والتزوير وإساءة استخدام ممتلكاتها والتصرف نيابة عنها دون الحصول على التفويضات اإلدارية المطلوبة. وبالتالي فقد يترتب عن تلك التصرفات تبعات 
ومسؤوليات تتحملها الشركة، أو عقوبات نظامية، أو مسؤولية مالية مما قد يؤثر سلباً على سمعة الشركة. لذا فإن الشركة ال تستطيع أن تضمن أن سوء سلوك 

موظفيها أو أخطائهم لن يؤدي إلى اإلضرار بشكل جوهري وسلبي على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع- 	 	

مخاطر االلتزام باألنظمة واللوائح 21211

تخضع الشركة لألنظمة واللوائح السائدة في المملكة والتي تخص قطاع التأمين بشكل خاص، ومن ضمنها نظام الشركات ونظام مراقبة التأمين التعاوني 
والئحته التنفيذية، وتخضع أيضاً إلشراف من البنك المركزي السعودي، حيث أن البنك المركزي السعودي مسؤول عن تنظيم قطاع التأمين في المملكة 

بما في ذلك السياسات والقواعد والتراخيص والمنافسة وتخصيص االستثمار ومعايير الخدمة والمعايير الفنية وترتيبات التسويات. 

بما أن سوق التأمين السعودي يعتبر من األسواق الناشئة دائمة التطوير، فإن ذلك قد يحد من قدرة الشركة على االستجابة لفرص السوق، وقد يجبرها 
ذلك على تحمل نفقات سنوية كبيرة للتقيد باألنظمة واللوائح النظامية. لذا ال يمكن إعطاء أي تأكيد بأن األنظمة أو اإلطار التنظيمي لقطاع التأمين في 
المملكة لن يشهد مزيداً من التغيرات التي قد تؤثر بدرجة كبيرة أو سلبية على أعمال الشركة ووضعها المالي أو نتائج عملياتها. وكذلك، إذا لم تلتزم 
الشركة باألنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها، فإنها سوف تخضع لعقوبات نظامية منها الغرامة وتعليق العمل وسحب الترخيص الخاص بمزاولة 

نشاط التأمين، األمر الذي سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

كما وتخضع الشركة، باعتبارها شركة مدرجة، إلى األنظمة واللوائح التنفيذية والقواعد والمتطلبات لهيئة السوق المالية ومجموعة تداول السعودية. تلزم 
هيئة السوق المالية الشركات المدرجة االلتزام بقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة والتعليمات الخاصة الصادرة عن الهيئة وقواعد اإلدراج 
الصادرة عن مجموعة تداول السعودية. ال سّيما االلتزام باإلفصاح الدوري عن التطورات الجوهرية والمالية وتقرير مجلس اإلدارة، كما تلتزم شركات 
التأمين بإعالن نتائجها المالية وفق النماذج المعتمدة من الهيئة والتي يجب أن تتضمن بيانات واضحة عن فائض )عجز( عمليات التأمين مخصوماً منها 
عائد استثمارات حملة الوثائق، وإجمالي أقساط التأمين المكتتبة وصافي أقساط التأمين المكتتبة، وصافي المطالبات المتكبدة، وصافي أرباح )خسائر( 
أو سنوية وبحسب  المقابلة ربع سنوية  بالفترة  البيانات  المساهمين ومقارنة هذه  أموال  أرباح )خسائر( استثمارات  الوثائق، وصافي  استثمارات حملة 
دليل االلتزامات المستمرة للشركات المدرجة، يجب أن تكون النتائج المالية السنوية المعلنة في موقع مجموعة تداول السعودية مستمدة من القوائم 
المالية المدققة والمعتمدة من المراجع الخارجي للشركة المعين من الجمعية والمعتمدة من مجلس اإلدارة، ويجب التقيد بنماذج اإلعالنات الواردة ضمن 
التعليمات الخاصة بإعالنات الشركات لنتائجها المالية، وعلى الشركة أيضاً تقديم بيان بجميع األسباب والمؤثرات للتغير في النتائج المالية للسنة المالية 

الحالية مع فترة المقارنة بحيث تشمل األسباب جميع بنود إعالن النتائج المالية.

وتجدر اإلشارة أنه قد تم فرض عدد من الغرامات على الشركة خالل العامين الماضيين كالتالي:

غرامة مالية قدرها )15,000( ريال سعودي تم فرضها من قبل البنك المركزي السعودي في عام 2020م، وذلك لعدم وجود سياسة واضحة  	
وموثقة لقياس االحتيال الداخلي والذي يعد مخالفاً للمادة )29( في الئحة مكافحة االحتيال.

غرامة مالية قدرها )15,000( ريال سعودي تم فرضها من قبل البنك المركزي السعودي في عام 2020م، وذلك لعدم وجود خطة طوارئ  	
لمكافحة عمليات االحتيال الصغيرة والكبيرة الحجم والذي يعد مخالفا للمادة )21( في الئحة مكافحة االحتيال.

غرامة مالية قدرها )40,000( ريال سعودي تم فرضها من قبل البنك المركزي السعودي في عام 2020م وذلك لعدم أخذ موافقة البنك المركزي  	
السعودي الكتابية المسبقة عند تعذر القيام بإعادة تأمين ما نسبته )30%( من مجموع االشتراكات التي تمت إعادة تأمينها على األقل داخل 

المملكة والذي يعد مخالفاً للمادة )40( من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
فرز  	 نقاط  وجود  لعدم  وذلك  2021م،  عام  في  السعودي  المركزي  البنك  قبل  من  فرضها  تم  سعودي  ريال   )5,000( قدرها  مالية  غرامة 

عبر  المرسل  السعودي  المركزي  البنك  لتعميم  مخالفا  يعد  والذي  والعمالء  الشركة  موظفي  من  لكل  الحرارة  درجة  لقياس  المداخل  عند 
البريد اإللكتروني المؤرخ في 1441/09/05هـ )الموافق 2020/04/28م( إلحاقا لتعميم البنك المركزي السعودي رقم )41050484( وتاريخ 

1441/07/21هـ )الموافق 2020/03/16م(.

وتجدر اإلشارة إلى أنه بالنسبة لمالءة شركات المساهمة العامة فقد صدر بتاريخ 1438/01/23هـ )الموافق 2016/10/24م( قرار مجلس الهيئة رقم )1-
130-2016( بتعديل اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة )50%( فأكثر من رأسمالها في 
ضوء نظام الشركات الجديد، التي تم تعديل مسماها لتصبح »اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها 

المتراكمة )20%( فأكثر من رأسمالها«، والمعدلة بقرار هيئة السوق المالية رقم )1-77-2018( وتاريخ 1439/11/05هـ )الموافق 2018/07/18م(.

كما ألزمت الهيئة الشركات المدرجة في السوق المالية باتباع الئحة التعليمات الخاصة بإعالنات الشركات المساهمة المدرجة أسهمها في السوق المالية 
الصادرة بموجب قرار مجلس الهيئة رقم )1-199-2006( وتاريخ 1427/07/18هـ )الموافق 2006/08/12م( والمعدلة بموجب القرار رقم )104-1-

2019( وتاريخ 1441/02/01هـ )الموافق 2019/09/30م(.

إن عدم التزام الشركة بهذه األنظمة والقواعد والمتطلبات سوف يعّرضها إلى عقوبات من بينها فرض غرامات وتعليق تداول األسهم وصوالً إلى إلغاء 
إدراج أسهم الشركة في شركة تداول السعودية، األمر الذي سيؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها 

المستقبلية.
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المخاطر المتعلقة باألداء االقتصادي للمملكة 21212

يعتمد األداء المستقبلي المتوقع للشركة على عدد من العوامل التي تتعلق باألوضاع االقتصادية في المملكة بشكل عام وتشمل، على سبيل المثال ال الحصر، 
النفط والصناعات  الكلي والجزئي بشكل أساسي على  الفرد ونحو ذلك. ويعتمد اقتصاد المملكة  الناتج المحلي ومتوسط دخل  عوامل التضخم ونمو 
النفطية والتي ال تزال تسيطر على حصة كبيرة من الناتج المحلي اإلجمالي، وعليه فإن أي تقلبات غير مواتية تحدث في أسعار النفط سيكون لها أثرها 
المباشر والجوهري على خطط ونمو اقتصاد المملكة بشكل عام وعلى معدالت اإلنفاق الحكومي، والذي من شأنه التأثير سلبا على أداء الشركة المالي، 

نظرا لعملها ضمن منظومة اقتصاد المملكة وتأثرها بمعدالت اإلنفاق الحكومي.

كما يعتمد استمرار نمو اقتصاد المملكة على عدة عوامل أخرى بما فيها استمرار النمو السكاني واستثمارات القطاعين الحكومي والخاص في البنية 
التحتية، لذا فإن أي تغيير سلبي في أي من هذه العوامل سيكون له تأثير كبير على االقتصاد وبالتالي سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة 

ونتائجها المالية وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بعدم االستقرام السياسي واالقتصادي في منطقة الشرق األوسط 21213

يعتمد األداء المالي للشركة على الظروف االقتصادية والسياسية السائدة في المملكة باإلضافة إلى الظروف االقتصادية العالمية التي تؤثر بدورها على 
اقتصاد المملكة. وال يزال قطاع النفط يحتل النصيب األكبر من إجمالي الناتج المحلي للمملكة. وقد تحدث تقلبات في أسعار النفط، مما قد يؤثر بشكل 
سلبي على اقتصاد المملكة. والجدير بالذكر أن معدل النمو االقتصادي في المملكة شهد تباطؤ خالل األعوام األخيرة. كما تواجه المملكة تحديات تتعلق 
باالرتفاع النسبي في معدالت النمو السكاني. وقد يكون لجميع هذه العوامل تأثير سلبي على اقتصاد المملكة، األمر الذي سيترتب عليه تأثير سلبي 

وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية. 

وليس هناك ما يضمن أن التطورات السلبية في العالقات مع هذه الدول، أو الظروف االقتصادية والسياسية في تلك الدول، أو في دول أخرى لن تؤثر 
سلبا على اقتصاد المملكة أو االستثمار األجنبي المباشر فيها على أسواق المال في المملكة بوجه عام، وقد تؤثر تلك العوامل بشكل سلبي وجوهري على 

أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية. 

من شأن أي تغييرات كبرى غير متوقعة في البيئة السياسية أو االقتصادية أو القانونية في المملكة و / أو أية دول أخرى في الشرق األوسط، بما في 
ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، التقلبات العادية في األسواق والركود االقتصادي واالعسار وارتفاع معدالت البطالة والتحوالت التكنولوجية وغريها من 

التطورات، أن تؤثر تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر االلتزام باألنظمة والقوانين الحالية و / أو صدوم أنظمة وقوانين جديدة 21214

تخضع الشركة إلشراف عدد من الجهات الحكومية في المملكة، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر البنك المركزي السعودي ومجلس الضمان 
الصحي التعاوني وهيئة السوق المالية ووزارة التجارة ووزارة االستثمار وغيرها. بالتالي تخضع الشركة لمخاطر التغييرات في األنظمة واللوائح والتعاميم 
والسياسات في المملكة. وتشهد البيئة التشريعية والتنظيمية في المملكة إصدار العديد من األنظمة واللوائح، والتي يتم تطويرها وتحسينها بشكل مستمر. 
وتعتبر تكاليف االلتزام لهذه األنظمة مرتفعة. وفي حالة إدخال تغييرات على األنظمة أو اللوائح الحالية أو إصدار قوانين أو لوائح جديدة فإن ذلك سيؤدي 
إلى تكبد الشركة لمصروفات مالية إضافية غير متوقعة ألغراض تتعلق بااللتزام بتلك اللوائح وتلبية اشتراطات هذه القوانين، أو قد تخضع للعقوبات 
والغرامات التي تفرضها السلطات اإلشرافية المختصة في حال عدم التزامها لهذه اللوائح واألنظمة بشكل مستمر، مما سيؤثر سلباً على أعمالها ونتائج 

عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بسحب تصريح مزاولة أنشطة التأمين 21215

حصلت الشركة على ترخيص البنك المركزي السعودي رقم ت م ن/20106/29 وتاريخ 1431/07/04هـ )الموافق 2010/06/16م( لمزاولة نشاط 
التأمين العام ونشاط تأمين الحماية واالدخار وفقاً ألحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية. وقد تم تجديد التصريح بتاريخ 
تاريخ  في  وتنتهي  2022/02/04م(  )الموافق  1443/07/03هـ  تاريخ  من  تبدأ  سنوات   )3( ثالث  لمدة  2021/09/30م(  )الموافق  1443/02/23هـ 

1446/07/02هـ )الموافق 2025/01/02م(.

في  الترخيص  في سحب  الحق  السعودي  المركزي  للبنك  أن  على  التعاوني  التأمين  شركات  مراقبة  لنظام  التنفيذية  الالئحة  من   )76( المادة  تنص 
الحاالت التالية:

إذا لم تمارس الشركة النشاط المرخص لها به خالل ستة )6( أشهر من تاريخ إصدار الترخيص. 	
إذا لم تِف الشركة بمتطلبات نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولوائحه التنفيذية. 	
إذا تبين أن الشركة قد تعمدت تزويد البنك المركزي السعودي بمعلومات أو بيانات غير صحيحة. 	
إذا تبين لبنك المركزي أن حقوق المؤمن لهم أو المستفيدين أو المساهمين معرضة للضياع نتيجة للطريقة التي يمارس بها النشاط. 	
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إذا أفلست الشركة، مما يجعلها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها. 	
إذا مارست الشركة نشاطها بأسلوب متعمد للنصب واالحتيال. 	
إذا انخفض رأس مال الشركة عن الحد األدنى المقرر أو لم تستوف الشركة متطلبات المالءة المالية الواردة في الالئحة التنفيذية لنظام  	

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

وتجدر اإلشارة أن على الشركة مطالبات قائمة لمستفيدين من بوالص تأمين )غير مركبات( كما في 2022/02/15م تفوق مبلغ )305,865,340( ريال 
سعودي.

وفي حال انطبقت أحد الحاالت المذكورة أعاله، فإن الشركة معرضة لسحب ترخيص مزاولة أنشطة التأمين الخاص بها، وفي حال سحب الترخيص 
فإنه لن يكون باستطاعة الشركة االستمرار في ممارسة نشاطها بصورة نظامية في المملكة العربية السعودية. وسيكون لذلك تأثير سلبي على أعمالها 
وبالتالي التأثير السلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وعلى توقعاتها المستقبلية وسعر سهمها في السوق. وبناء على ذلك فقد يخسر 

المساهمون جزء من أو كل استثماراتهم في الشركة.

المخاطر المتعلقة بالرسوم الحكومية المطبقة على توظيف موظفين غير سعوديين و2121

العربية السعودية، والتي اشتملت على إقرار رسوم  المملكة  العمل في  التي تهدف إلجراء إصالحات شاملة لسوق  القرارات  أقرت الحكومة عددا من 
إضافية مقابل كل موظف غير سعودي يعمل لدى جهة سعودية اعتبارا من 2018/01/01م، وبواقع اربعمائة )400( ريال سعودي شهرياً عن كل موظف غير 
سعودي في عام 2018م، تزيد إلى ستمائة )600( ريال سعودي شهرياً في عام 2019م ثم إلى ثمانمائة )800( ريال سعودي شهرياً في عام 2020م. األمر 
الذي سيؤدي إلى زيادة الرسوم الحكومية التي ستدفعها الشركة مقابل موظفيها غير السعوديين، وبالتالي زيادة في تكاليف الشركة بشكل عام، األمر الذي 
سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمالها وأدائها المالي ونتائج عملياتها. وقد بلغ إجمالي قيمة رسوم الموظفين غير السعوديين 283,000 ريال سعودي 

و461,000 ريال سعودي و557,000 ريال سعودي في عام 2018م و2019م و2020م، على التوالي.

باإلضافة إلى ذلك فقد أقرت الحكومة رسوم إصدار وتجديد اإلقامة لتابعي ومرافقي الموظفين غير السعوديين )رسوم المرافقين( والتي أصبحت نافذة 
اعتباراً من 2017/07/01م، علماً أنها سترتفع تدريجياً من مائة )100( ريال سعودي شهرياً لكل تابع في عام 2017م، لتصل إلى اربعمائة )400( ريال 
سعودي شهرياً لكل تابع في عام 2020م، وعليه فإن الزيادة في رسوم إصدار وتجديد اإلقامة التي سيتحملها الموظف غير السعودي عن عائلته من الممكن 
أن تؤدي إلى زيادة تكلفة المعيشة عليه، األمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى توجه للعمل في دول أخرى تكون تكلفة المعيشة فيها أقل، وإذا ما حدث مثل 
هذا األمر فستواجه الشركة صعوبة في المحافظة على موظفيها غير السعوديين، األمر الذي قد يضطرها إلى تحمل تلك التكاليف عن الموظفين غير 
السعوديين أو جزء منها بشكل مباشر، أو بطريقة غير مباشرة عن طريق رفع األجور الخاصة بموظفيها غير السعوديين، األمر الذي سيؤدي إلى زيادة في 

تكاليف الشركة، وبالتالي سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمالها وأدائها المالي ونتائج عملياتها.

المخاطر المتعلقة بتعديالت البنك المركزي السعودي للمحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل و2121

تم إعداد القوائم المالية للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م واإليضاحات المرفقة بها، وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي )IFRS( المعتمدة 
المركزي  البنك  قبل  والمعدلة من  القانونيين،  للمحاسبين  السعودية  الهيئة  الصادرة عن  األخرى  واإلصدارات  والمعايير  السعودية  العربية  المملكة  في 
السعودي للمحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل والتي تتطلب جميع المعايير الدولية للتقرير المالي )IFRS( فيما عدا معيار المحاسبة الدولي رقم 12 
لتعميم البنك المركزي السعودي 381000074519  »ضريبة الدخل« وتفسير لجنة التفاسير رقم 21 »ضرائب« الرتباطهم بالزكاة وضريبة الدخل وفقاً 
بتاريخ 1438/07/14هـ )الموافق 2017/04/11م( والتعديالت الالحقة بها فيما يتعلق بالمحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل، حيث ان استحقاق الزكاة 

وضريبة الدخل يكون على أساس ربع سنوي من خالل حقوق المساهمين في األرباح المتبقية.

الموجزة غير  األولية  المالية  والقوائم  بها،  المرفقة  المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م واإليضاحات  المالية  للسنوات  المالية  القوائم  تم إعداد 
المدققة المنتهية في 30 يونيو 2021م واإليضاحات المرفقة بها، وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي )IFRS( المعتمدة في المملكة العربية السعودية 
والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، والمعدلة من قبل البنك المركزي السعودي للمحاسبة عن الزكاة 
وضريبة الدخل بناًء على التعليمات التي صدرت من قبل البنك المركزي السعودي بتاريخ 1440/11/20هـ )الموافق 2019/07/23م( والتي تنص على 
تحديث السياسات المحاسبية لمعالجة الزكاة وضريبة الدخل في قائمة الدخل بدالً عن احتسابها بشكل ربع سنوي من خالل حقوق المساهمين في األرباح 
المتبقية سابقاً. وقد قامت الشركة بتعديل األثر بأثر رجعي بما يتماشى مع المعايير الدولية للتقرير المالي )IFRS( )ولمزيد من المعلومات فضاًل راجع 

القسم 6 »المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة«(.
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والشركة ملزمة في هذه الحالة بتطبيق التعديالت أو التغييرات التي تطرأ على هذه المعايير من وقت آلخر. وبالتالي فإن أي تغييرات في هذه المعايير أو 
إلزامية تطبيق بعض المعايير الجديدة من الممكن أن يؤثر سلبا على القوائم المالية وبالتالي على النتائج المالية للشركة ومركزها المالي.

مخاطر المنافسة 21218

إن البيئة التنافسية في قطاع التأمين في ازدياد مضطرد، حيث وصل عدد شركات التأمين المصرح لها في المملكة كما بتاريخ هذه النشرة إلى 29 شركة 
تتنافس على زيادة حصصها في السوق. حيث سيتم اعتماد الوضع التنافسي للشركة على العديد من العوامل التي تشمل قوة مركزها المالي والنطاق 
الجغرافي ألعمالها، وعالقة العمل التي تربطها بعمالئها وحجم أقساط التأمين المكتتبة، وأحكام وشروط وثائق التأمين الصادرة، والخدمات والمنتجات 
لمتطلبات السوق، وكذلك سرعة سداد المطالبات، وسمعة الشركة، وخبرة وكفاءة  المقدمة بما في ذلك قدرة الشركة على تصميم برامج تأمين وفقاً 

الموظفين ومدى التواجد في السوق المحلي. 

ال يمكن التأكيد على أن الشركة سوف تكون قادرة على تحقيق او االحتفاظ بأي مستوى محدد من األقساط في هذه البيئة التنافسية، وستؤدي حدة 
المنافسة إلى حدوث تأثير سلبي جوهري على أعمال الشركة وتوقعاتها المستقبلية ووضعها المالي، وذلك عن طريق:

انخفاض الهوامش والربحية 	
تباطؤ نمو قاعدة عمالء الشركة 	
انخفاض الحصة السوقية 	
ارتفاع معدل استقاالت أفراد اإلدارة العليا والمبيعات 	
تضخم النفقات التشغيلية مثل مصاريف التسويق والمبيعات 	
زيادة تكاليف الحصول على وثائق التأمين 	

وال يوجد ضمان بأن الشركة ستكون قادرة باستمرار على منافسة الشركات، مما يؤدي إلى خفض حصة الشركة في السوق وبالتالي التأثير سلبا على 
أرباح الشركة ونتائجها المالية.

مخاطر نقص التوعية الثقافية للتأمين ومدى أهميتها 21219

إن نظرة المجتمع تجاه قطاع التأمين تشكل عاماًل أساسياً لنجاح هذا القطاع. وبذلك يوجد مخاطرة حول تلك النظرة بصفة عامة حيث يرى المجتمع 
أن القطاع ال يلعب دوراً أساسياً أو يعمل بنطاق خدمات ال تتوافق مع أصل التكافل والشريعة. فقد يفقد المجتمع ثقته في هذا القطاع وذلك سوف يؤثر 

سلبياً على أعمال الشركة ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر التقامير المطلوبة 212110

يشترط نظام التأمين والئحته التنفيذية على الشركة أن تقدم إلى البنك المركزي السعودي قوائم مالية وتقارير سنوية، معدة على أسس محاسبية نظامية 
معينة، ومعلومات أخرى بما فيها معلومات حول العمليات المتعلقة بالنشاط العام للشركة وهيكل رأس المال والملكية والوضع المالي للشركة، بما في ذلك، 
كشفاً سنوياً إلجمالي العموالت الطارئة المدفوعة. وتخضع الشركة إلجراءات وعقوبات وغرامات فيما لو رأى البنك المركزي السعودي أن الشركة فشلت 
في التقيد بأي من األنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها. وعليه، فإن أي تقصير في التقيد بهذه األنظمة واللوائح والتعليمات سيؤدي إلى فرض قيود 

تحد من قدرة الشركة على مزاولة أعمالها أو فرض غرامات كبيرة يمكن أن تؤثر سلباً على نتائج أعمال الشركة ووضعها المالي.

كما أن الشركة سوف تتعرض لعقوبات وغرامات في حال تقصيرها بالوفاء بمتطلبات هيئة السوق المالية وقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة 
واإلفصاح المعمول بها في مجموعة تداول السعودية، األمر الذي سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر الحصول على الموافقات الالزمة لطرح منت:ات جديدة أو ت:ديد المنت:ات الحالية 212111

يتعين على الشركة فيما يخص طرح أي منتجات تأمينية أن تحصل على موافقة البنك السعودي المركزي قبل تسويقها وطرحها بموجب نظام مراقبة 
شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية. وكما بتاريخ هذه النشرة، حصلت الشركة على موافقات من البنك المركزي السعودي على بيع 41 منتج. 

الجدير بالذكر أن الشركة حصلت على موافقة البنك المركزي السعودي »الموافقة على الملف واالستخدام« وليس موافقة نهائية على منتج وثيقة تأمين 
مسؤولية الطيران. وقد انتهت صالحية الموافقة بتاريخ 2018/05/31م، غير أن الشركة أكدت أنها ال تسوق لهذا المنتج.

إن أي تأخير فيما يتعلق بالحصول على موافقات لمنتجات جديدة أو تجديد الموافقات للمنتجات الحالية سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال 
الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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مخاطر عدم القدمة على االلتزام بمتطلبات السعودة ومتطلبات المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 212112

بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بتطبيق برنامج نطاقات الذي تم تصميمه لتشجيع الشركات على توظيف المواطنين السعوديين وزيادة 
لبرنامج نطاقات فإنه يتم قياس التزام الشركة بمتطلبات السعودة مقابل نسبة المواطنين  نسبتهم من مجموع الموظفين العاملين لدى الشركة. ووفقاً 

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

وبالرغم من أن الشركة حققت نسبة سعودة قدرها )77.87%( كما في 2021/11/02م وهي مصنفة ضمن النطاق »البالتيني« لبرنامج نطاقات، إال أنه ال 
يوجد أي ضمان بأن تستمر الشركة في المحافظة على نسبة السعودة المطلوبة ضمن المستويات المقررة نظاماً، والذي سيعرض الشركة لعقوبات لعدم 
التزامها بالقرارات الصادرة بهذا الخصوص والتي تصل إلى وقف إصدار تأشيرات العمالة الالزمة للشركة أو نقل كفالة الموظفين غير السعوديين أو 

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

المخاطر المتعلقة بضريبة القيمة المضافة 212113

قامت المملكة بإصدار نظام ضريبة القيمة المضافة والذي دخل حيز النفاذ في 2018/01/01م. ويفرض هذا النظام قيمة مضافة بنسبة )5%( على عدد 
من المنتجات والخدمات وذلك حسب ما هو وارد في النظام. كما تم إقرار زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة من )5%( إلى )15%( بتاريخ 2020/05/18م 
والتي بدأ العمل به بتاريخ 2020/07/01م. وبناًء على ذلك، يتعين على الشركة التكيف مع التغيرات الناتجة عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والتي 
تشمل تحصيلها وتسليمها. إن أي انتهاء أو تطبيق خاطئ لنظام الضريبة من قبل إدارة الشركة سوف يعرضها لغرامات أو عقوبات أو يؤدي إلى اإلضرار 
بسمعة الشركة مما سيزيد أيضا من التكاليف والمصاريف التشغيلية، وهو ما يمكن أن يقلل من الوضع التنافسي للشركة ومستوى الطلب على منتجاتها 

مما سيكون له أثر على نتائج عمليات الشركة وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر عدم االلتزام باألنظمة والتعليمات الرسمية 212114

تخضع الشركة في إدارتها وتسيير أعمالها ونشاطاتها المختلفة إلشراف البنك المركزي السعودي حيث أنه الجهة الموكل إليها مهام اإلشراف والرقابة على 
قطاع التأمين في المملكة، حيث صدر نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني بالمرسوم الملكي رقم م/32 وتاريخ 1424/06/02هـ )الموافق 2003/07/31م(، 
وتم إصدار الالئحة التنفيذية لمراقبة شركات التأمين التعاوني بقرار من وزير المالية رقم 596/1 بتاريخ 1425/03/01هـ )الموافق 2004/04/20م(. 
وحيث أن سوق التأمين في المملكة يعتبر من األسواق الحديثة والناشئة ومستمرة التطوير والتغيير، فإن ذلك قد يحد من قدرة الشركة على االستجابة 
لفرص السوق، وقد يجبره ذلك على تحمل نفقات سنوية كبيرة للتقيد باألنظمة واللوائح النظامية. لذا ال يمكن للشركة تقديم أي تأكيد بأن األنظمة أو اإلطار 
التنظيمي لقطاع التأمين في المملكة لن يشهد مزيداً من التغيرات التي قد تؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها. 
وكذلك، إذا لم تلتزم الشركة باألنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها، فإنها سوف تخضع لعقوبات نظامية منها الغرامة وتعليق العمل وسحب الترخيص 

الخاص بمزاولة نشاط التأمين، األمر الذي سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

وتاريخ  م/79  رقم  الملكي  بالمرسوم  والمعدل  )الموافق 2015/11/11م(،  بتاريخ 1437/01/28هـ  الصادر  الشركات  نظام  الشركة ألحكام  كما تخضع 
1439/07/25هـ )الموافق 2018/04/11م(. كما أصدر مجلس الهيئة بموجب القرار رقم 8-127-2016 وتاريخ 1438/1/16هـ )الموافق 2016/10/17م( 
الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة والمعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم 2019-57-3 
وتاريخ 1440/09/15هـ )الموافق 2019/05/20م(. وباإلضافة إلى ذلك، أصدر مجلس الهيئة بموجب القرار رقم 8-16-2017 وتاريخ 1438/05/16هـ 
)الموافق 2017/02/13م( الئحة حوكمة الشركات والمعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم 1-7-2021 وتاريخ 1442/06/01هـ )الموافق 2021/01/14م(. 
ويفرض نظام الشركات والئحة حوكمة الشركات بعض المتطلبات الجديدة المتعلقة بالتنظيم وحوكمة الشركات والتي يجب على الشركة االلتزام بها. كما 
فرض نظام الشركات عقوبات أشد صرامة على مخالفة أحكامه وقواعده والتي تعتبر إلزامية على جميع الشركات، وبالتالي فإنه من الممكن أن تتعرض 
الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو إدارتها التنفيذية إلى مثل هذه العقوبات من غرامات مالية أو السجن أو كالهما معاً، على سبيل المثال نص نظام 
الشركات على أن كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات أو مصف سجل بيانات كاذبة أو مضللة في القوائم المالية فإنه يعاقب 
بالسجن مدة ال تزيد عن خمس )5( سنوات وبغرامة ال تزيد على خمسة ماليين )5,000,000( ريال سعودي في حال عدم التزامها بتلك األحكام والقواعد. 
وتجدر اإلشارة بأن الشركة كما في تاريخ هذه النشرة ملتزمة بجميع مواد نظام الشركات وبجميع المواد اإللزامية في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن 
الهيئة، ولكن في حال إخفاقها بااللتزام ببعض مواد نظام الشركات أو بعض المواد اإللزامية في الئحة حوكمة الشركات، مستقبال أو في حال أصبحت 
بعض أو كل المواد االسترشادية في الئحة حوكمة الشركات إلزامية، ولم تقم الشركة بتطبيقها وااللتزام بها، فإن ذلك سيعرضها لعقوبات وغرامات نظامية، 

األمر الذي سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر تأثير تراجع ثقة العمالء 212115

إن ثقة العمالء بقطاع التأمين على مستوى العالم لها أهمية بالغة في تعزيز قوة هذا القطاع. وفي المقابل، إن أي تراجع في ثقة العميل في صناعة التأمين 
بشكل عام أو ثقته في الشركة بشكل خاص قد يؤدي إلى ارتفاع عدد حاالت إلغاء وثائق التأمين واسترجاع األموال األمر الذي سيؤثر سلباً على مبيعات 

الشركة وبالتالي على أوضاعها المالية.
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مخاطر عدم توفر كوادم محلية مؤهلة في قطاع التأمين و21211

ر على الشركة استقطاب الكوادر المؤهلة من  الكوادر المتوفرة في السوق المحلية قد ال تفي باحتياجات الشركة من الموظفين ذو الخبرة. وفي حال تعذَّ
السوق المحلية، فإنها ستضطر الستقدام موظفين من خارج المملكة. لكن الشركة ال تستطيع ضمان أنها ستتمكن من الحصول على العدد الكافي من 
تأشيرات العمل الالزمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية، ال سيما في ظل متطلبات السعودة مما يخلق منافسة عالية بين شركات التأمين 
لتدريب وتأهيل كوادرها وضمان استمرار بقائهم واستقطاب الكفاءات من السوق المحلي مما قد ينتج عنه زيادة في األجور التي قد تشكل عبًأ إضافياً 
على الشركة. كذلك إن عدم قدرة الشركة على استقطاب الموظفين المؤهلين واالحتفاظ بهم، سوف يؤدي إلى إعاقة تطبيق استراتيجية عملها، األمر 

الذي سيؤثر سلباً على نتائج عملياتها ووضعها المالي.

المخاطر المتعلقة بنمو سوق التأمين و21211

قد ال يكون معدل نمو سوق التأمين في المملكة مرتفعاً أو مستقراً بالدرجة التي تتوقعها الشركة حالياً. كما أن التأثير على سوق التأمين في المملكة نتيجة 
زيادة معدل النمو في عدد المؤمن لهم بالتزامن مع النمو االقتصادي والسكاني في المملكة، إضافًة إلى استمرار التطوير في مجال الرعاية االجتماعية 
والتغيرات السكانية وفتح سوق التأمين في المملكة للشركات األجنبية واستمرار عمليات االندماج واالستحواذ بين شركات التأمين القائمة لتشكيل تكتالت 
أكبر ذات حضور أوسع هو بشكل عام أمر مستقبلي غير واضح في الوقت الراهن، وبالتالي فإن النمو والتطور في سوق التأمين في المملكة يخضع لعدة 

توقعات غير مؤكدة وخارجة عن نطاق سيطرة الشركة، مما قد يؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة.

مخاطر عدم التحكر في األسعام 212118

تلتزم الشركة باتباع توصية تقارير الخبير االكتواري وبتعليمات البنك المركزي السعودي فيما يخص تسعير وثائق التأمين، وقد تكون توصيات تلك التقارير 
وتعليمات البنك المركزي السعودي تقضي بتغيير أسعار وثائق الشركة. إن ارتفاع اسعار أحد منتجات الشركة سوف يؤدي إلى عدم تمكن الشركة من 
استقطاب عمالء جدد وخسارة عمالئها الحاليين وبالتالي توجههم إلى شركات أخرى. إن أي تغير في األسعار مستقباًل سوف يؤثر على حصة الشركة 

السوقية وبالتالي على مبيعاتها ونتائج عملياتها.

مخاطر البيئة التنظيمية 212119

تخضع أعمال الشركة للنظم المعمول بها في المملكة. وقد تكون البيئة التنظيمية التي تعمل بها الشركة عرضة للتغيير. كما أن التغييرات التنظيمية 
الناجمة عن العوامل السياسية واالقتصادية والفنية والبيئية قد يكون لها تأثير كبير على عمليات الشركة من خالل تقييد تطوير الشركة أو زيادة عدد 
عمالئها، والحد من عمليات الشركة ومبيعات خدمات الشركة أو زيادة إمكانية وجود منافسة إضافية. وقد ترى الشركة ضرورة أو مناسبة تعديل عملياتها 
من أجل العمل بما يتفق مع تلك النظم وقد تتحمل تكاليف إضافية بهذا الخصوص، مما سيكون له تأثير سلبي جوهري على عمليات الشركة ومركزها 

المالي وتوقعاتها المستقبلية. باإلضافة إلى ذلك، سيؤدي عدم االلتزام بهذه األنظمة واللوائح إلى عقوبات إدارية أو جنائية أو تعليق عملياتها أو إنهائها.

مخاطر دومة األعمال التأمينية 212120

شهد قطاع التأمين على المستوى العالمي تغيرات دورية مع تذبذبات ملموسة في نتائج العمليات يرجع سببها إلى المنافسة واألحداث الكارثية واألوضاع 
االقتصادية واالجتماعية بشكل عام وغيرها من العوامل خارجة عن سيطرة الشركات العاملة في الصناعة التأمينية. إن ذلك قد ينتج عنه فترات تتصف 
بالمنافسة في األسعار الناتجة عن فائض العرض وكذلك فترات يتاح خاللها للشركات الحصول على أقساط أفضل. وباإلضافة إلى ذلك فإن االرتفاعات 
في تكرار وجسامة الخسائر التي تصيب المؤمن لهم يمكن أن يكون لها تأثير ملموس على دورة األعمال المذكورة. ومن المتوقع أن تتأثر دورة أعمال الشركة 

التأمينية نتيجة لهذه العوامل مما ينتج عن ذلك تأثير سلبي على الشركة.

المخاطر المتعلقة بأسعام صرف العمالت 212121

لمخاطر  تتعرض  التي  الشركات  الصرف.  أسعار  في  للتغير  نظراً  المالية  االستثمارات  في  التقلبات  إلى  العمالت  بأسعار  المتعلقة  المخاطر  تعزى 
أسعار صرف العمالت في الغالب لديها تعامالت مع أطراف خارج المملكة وبعمالت تلك األطراف. معظم عمليات الشركة تتم بالريال السعودي كما 
أن كافة إيراداتها محققة من عمالء في السوق المحلية وبالعملة المحلية. وفي حال قيام الشركة بتحصيل أي مبالغ من مبيعات منتجاتها أو أجرت 
أي تعامالت بعملة أجنبية فإنها قد تتعرض لمخاطر أسعار الصرف وفي حال حدوث أي تقلبات كبيرة في أسعار الصرف فإن ذلك سيؤثر سلباً على 

أداء الشركة المالي.
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المخاطر المتعلقة باألسهم الجديدة- 3 	

المخاطر المتعلقة بالتذبذبات المحتملة في سعر السهر 21311

قد ال يكون السعر السوقي للحقوق خالل فترة التداول مؤشراً على السعر السوقي ألسهم الشركة بعد الطرح. كما قد ال يكون سعر سهم الشركة مستقراً 
وقد يتعرض لدرجة كبيرة من التذبذب بسبب تغيير في توجهات السوق فيما يتعلق بحقوق األولوية أو أسهم الشركة الحالية. وقد تنتج هذه التذبذبات 
عن العديد من العوامل التي تشمل دون حصر ظروف السوق المتعلقة باألسهم، تغيرات في ظروف واتجاهات القطاع، وتدهور أداء الشركة، وعدم القدرة 
على تنفيذ الخطط المستقبلية، ودخول شركات منافسة جديدة واإلعالنات من قبل الشركة أو منافسيها المتعلقة بعمليات االندماج وعمليات االستحواذ 

والتحالفات االستراتيجية والمشاريع المشتركة والتغييرات في تقديرات األداء المالي من خالل خبراء ومحللي األوراق المالية.

ليس هناك ما يضمن أن السعر السوقي ألسهم الشركة لن يقل عن سعر الطرح. وإن تم ذلك بعد اكتتاب المستثمرين في األسهم الجديدة، فذلك ال يمكن 
إلغاؤه أو تعديله، وبالتالي قد يتكبد المستثمرون خسائر نتيجة لذلك. وعالوة على ذلك، ليس هناك ما يضمن أن المساهم سوف يكون قادر على بيع أسهمه 

بسعر يساوي أو أعلى من سعر الطرح بعد االكتتاب في األسهم الجديدة.

وباإلضافة إلى أن بيع كميات كبيرة من األسهم من قبل المساهمين بعد الطرح أو توقع حصول هذه المبيعات، يمكن أن يؤثر سلباً على سعر السهم في 
السوق. باإلضافة إلى ذلك فإن المستثمرين يواجهون خطر احتمال عدم التمكن من بيع أسهم في السوق دون أن يؤثر ذلك سلباً على سعر السهم.

المخاطر المتعلقة بالتذبذبات المحتملة في سعر حقوق األولوية 21312

قد يخضع السعر السوقي لحقوق األولوية لتذبذبات كبيرة بسبب التغيير في العوامل المؤثرة على سهم الشركة. قد تكون هذه التذبذبات كبيرة نظراً 
الختالف نطاق التغيير المسموح به ألسعار الحقوق مقارنة بنطاق التغيير المسموح به لألسهم )10% هبوطا أو صعوداً(. باإلضافة إلى ذلك، ونظراً ألن 
سعر تداول الحقوق يعتمد على سعر تداول سهم الشركة وتصور السوق للسعر المحتمل ألسهم الحقوق، فقد تؤثر هذه العوامل باإلضافة إلى العوامل 

المذكورة في عامل المخاطرة أعاله »التذبذبات المحتملة في سعر السهم« على سعر تداول الحقوق. 

المخاطر المتعلقة بعدم مبحية أو بيع حقوق األولوية 21313

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

مخاطر التداول في حقوق األولوية 21314

تخضع المضاربة في حقوق األولوية لمخاطر قد تتسبب في حدوث خسائر جوهرية. إن نطاق التغيير المسموح به ألسعار تداول حقوق األولوية )»قيمة 
الحق اإلرشادية«( يفوق النسبة التي تخضع لها أسعار األسهم )10% صعوداً أو هبوطاً(، كما أن هنالك عالقة طردية بين سعر سهم الشركة وقيمة الحق 

اإلرشادية. وبناء عليه تتأثر الحدود السعرية اليومية لتداول الحق بالحدود السعرية اليومية لتداول السهم.

وفي حال عدم قيام الُمتداِول ببيع حقوق األولوية الموجودة قبل نهاية فترة تداول هذه الحقوق فإنه سيضطر إلى استخدام هذه الحقوق لممارسة االكتتاب 
باألسهم الجديدة وقد يتكبد بعض الخسائر. وعلى ذلك يجب على المستثمرين االطالع على كامل تفاصيل آلية إدراج وتداول حقوق األولوية، وطريقة 

عملها واإللمام بكل العوامل المؤثرة فيها للتأكد من أن أي قرار استثماري سيكون مبنياً على إدراك ووعي كاملين.

المخاطر المتعلقة بنقص الطلب على حقوق األولوية وأسهر الشركة 21315

ليس هناك ما يضمن أنه سيكون هناك طلب كاف على حقوق األولوية خالل فترة التداول وذلك لتمكين حامل هذه الحقوق )سواء كان مساهم مقيد أو 
مستثمر جديد( من بيعها وتحقيق ربح منها، أو تمكينه من بيعها على اإلطالق. كما أنه ليس هناك أي ضمان بأنه سيكون هناك طلب كاف على أسهم 
الشركة من قبل المؤسسات االستثمارية خالل فترة الطرح المتبقي. وفي حال لم تقم المؤسسات االستثمارية بتقديم عروض لألسهم المتبقية بسعر 
أعلى من سعر الطرح أو في حال لم تكتتب فيها إطالقاً، لن يكون هناك تعويض كافي لتوزيعه على حاملي الحقوق التي لم يتم ممارستها ومستحقي كسور 

األسهم. وعالوة على ذلك، ليس هناك ضمان من وجود طلب كاف في السوق على األسهم الجديدة بعد بدء تداولها.

المخاطر المتعلقة بانخفاض نسبة الملكية و2131

إذا لم يكتتب أصحاب الحقوق بكامل حقوقهم في األسهم الجديدة، سوف تنخفض ملكيتهم ونسبة حقوق التصويت التابعة لها من كامل حقوق التصويت. 
كما أنه ليس هناك أي ضمان في حال رغب حامل الحقوق المقيد ببيع حقوق األولوية الخاصة به خالل فترة التداول، بأن يكون العائد الذي يتلقاه كافياً 

لتعويضه بالكامل عن انخفاض نسبة ملكيته في رأس مال الشركة نتيجة لزيادة رأسمالها.
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المخاطر المتعلقة بعدم ممامسة الحقوق في الوقت المناسب و2131

تبدأ فترة االكتتاب في يوم اإلثنين 1443/09/24هـ )الموافق 2022/04/25م( وتنتهي في يوم الخميس 1443/10/11هـ )الموافق 2022/05/12م(. 
يجب على مالكي الحقوق والوسطاء الماليين الذين يمثلونهم التصرف بما يضمن استيفاء جميع تعليمات ممارسة حّقهم باالكتتاب قبل انقضاء فترة 
يتم رفض طلب  فقد  الحقوق،  لتداول  اإلجراءات بشكل صحيح  إتباع  يمثلونهم من  الذين  الماليين  والوسطاء  الحقوق  مالكي  يتمكن  لم  إذا  االكتتاب. 
االكتتاب )يرجى االطالع على القسم 13 »المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه«(. وإذا لم يتمكن مالكي الحقوق من ممارسة حقوقهم 
في االكتتاب بشكل صحيح بحلول نهاية فترة االكتتاب، وفقاً للحقوق التي يملكونها، فال يوجد ما يضمن توزيع مبلغ تعويض على من لم يمارس حقوقه 

باالكتتاب في األسهم الجديدة.

المخاطر المتعلقة باحتمال إصدام أسهر جديدة 21318

في حال قررت الشركة زيادة رأسمالها عن طريق إصدار أسهم جديدة )غير أسهم حقوق األولوية المذكورة في هذه النشرة(، وعدم ممارسة المساهمون 
الحاليون حقوقهم عند إصدار حقوق أولوية جديدة، سوف تنخفض ملكيتهم لألسهم بشكل تناسبي وما يلحقها من حق تصويت وحق الحصول على األرباح. 

وقد يكون ألي طرح إضافي أثر جوهري على السعر السوقي لألسهم.

المخاطر المتعلقة بأمباح األسهر 21319

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

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

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

مخاطر المتعلقة بالبيانات المستقبلية 213110

تشكل بعض البيانات الواردة في هذه النشرة بيانات مستقبلية، ولكنها ليست ضماناً لما سيكون عليه األداء مستقباًل. وتنطوي تلك البيانات المستقبلية 
على مخاطر معلومة وغير معلومة وعوامل أخرى قد تؤثر على النتائج الفعلية وبالتالي على أداء الشركة وإنجازاتها، وهناك العديد من العوامل التي قد تؤثر 
في األداء الفعلي أو اإلنجازات أو النتائج التي تحققها الشركة وتؤدي إلى اختالفها بشكل كبير عما كان متوقعاً صراحًة أو ضمنياً في البيانات المذكورة. 
وفيما لو تحقق واحد أو أكثر من هذه المخاطر أو األمور غير الموثوقة أو ثبت عدم دقة أي من االفتراضات التي تم االعتماد عليها، فإن النتائج الفعلية 

قد تختلف بشكل جوهري عن تلك الموضحة في هذه النشرة.

المخاطر المتعلقة بتعليق تداول أو إلغاء أسهر الشركة نتي:ة عدم نشر قوائمها المالية خالل المدة النظامية 213111

في حال عدم تمكن الشركة من نشر معلوماتها المالية خالل المدة النظامية )ثالثين يوم من نهاية الفترة المالية للقوائم المالية األولية، وثالثة أشهر من 
نهاية الفترة المالية للقوائم المالية السنوية( يتم تطبيق إجراءات تعليق األوراق المالية المدرجة وفقاً لقواعد اإلدراج، والتي تنص على ان تقوم شركة تداول 
السعودية بتعليق تداول األوراق المالية لمدة جلسة تداول واحدة تلي انتهاء المهلة النظامية. وفي حال عدم نشر المعلومات المالية خالل عشرين جلسة 
تداول تلي جلسة التداول المعلقة األولى، تقوم شركة تداول السعودية باإلعالن عن إعادة تعليق األوراق المالية للشركة إلى أن تقوم باإلعالن عن نتائجها 
المالية. وفي حال استمر تعليق تداول أسهم الشركة مدة ستة أشهر من دون أن تأخذ الشركة اإلجراءات المناسبة لتصحيح ذلك التعليق، فيجوز للهيئة 
إلغاء إدراج األوراق المالية للشركة. وتقوم شركة تداول السعودية برفع التعليق بعد مرور جلسة تداول واحدة تلي اإلعالن عن النتائج المالية للشركة. ولكن 
في حال تأخر الشركة في إعالنها عن نتائجها المالية، أو في حال لم تتمكن من نشرها خالل المهلة النظامية المشار إليها أعاله، فإن ذلك سيتسبب في 
تعليق أسهم الشركة أو إلغاء إدراج أسهمها، األمر الذي سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على مصلحة مساهمي الشركة وعلى سمعة الشركة ونتائج عملياتها. 

إضافة إلى ذلك، فقد تقوم الهيئة بإلغاء عملية طرح أسهم حقوق األولية للشركة في حال رأت أن الطرح قد ال يكون في مصلحة المساهمين.
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خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها - 3

يجب قراءة المعلومات التالية مع المعلومات األكثر تفصياًل الواردة في األجزاء األخرى من هذه النشرة، بما في ذلك المعلومات المالية وغيرها في القسم 
6 »المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة«.

نبذة عن الشركة- 	 3

الصادر  53/م  رقم  الكريم  الملكي  المرسوم  بموجب  تأسست  سعودية  عامة  مساهمة  شركة  هي  »الوطنية«(  أو  )»الشركة«  للتأمين  الوطنية  الشركة 
بتاريخ 1430/10/21هـ )الموافق 2009/10/10م( وقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 330 الصادر بتاريخ 1430/10/16هـ )الموافق 2009/10/05م(. 
وتعمل الشركة بموجب السجل التجاري الصادر من مدينة جدة رقم 4030200981 )الرقم الموحد 7001629364( وتاريخ 1431/06/01هـ )الموافق 
2010/05/15م(. كما تم ترخيصها من وزارة االستثمار بالترخيص رقم 01-112730128101 وتاريخ 1426/01/26هـ )الموافق 2005/03/07م(. يقع 

المقر الرئيسي للشركة في مدينة جدة، طريق المدينة، بناية الجفالي، ص.ب. 5832، جدة 21432، المملكة العربية السعودية.

وقد حصلت الشركة على ترخيص البنك المركزي السعودي )»ساما«( رقم ت م ن/20106/29 وتاريخ 1431/07/04هـ )الموافق 2010/06/16م( لمزاولة 
التنفيذية. وقد تم تجديد التصريح  التعاوني والئحته  التأمين  العام ونشاط تأمين الحماية واالدخار وفقاً ألحكام نظام مراقبة شركات  التأمين  نشاط 
بتاريخ 1443/02/23هـ )الموافق 2021/09/30م( لمدة ثالث )3( سنوات تبدأ من تاريخ 1443/07/03هـ )الموافق 2022/02/04م( وتنتهي في تاريخ 

1446/07/02هـ )الموافق 2025/01/02م(.

تزاول الشركة نشاطها وفقا لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية واألنظمة والتعليمات األخرى السارية في المملكة العربية السعودية 
تحت إشراف البنك المركزي، حيث تمارس نشاطات التأمين العام والحماية واالدخار.

وتشمل منتجات الشركة: التأمين على السيارات، والتأمين البحري، والتأمين الهندسي، وتأمين الحوادث والمسؤولية، والتأمين على الممتلكات، وتأمين الضمان 
الممتد، والتأمين على الحياة. وتلتزم الشركة بالحصول على التراخيص الالزمة من البنك المركزي لألنشطة التي تزاولها أو المنتجات التي تقدمها.

يبلغ رأس مال الشركة الحالي مائتي مليون )200,000,000( ريال سعودي مقسم إلى عشرين مليون )20,000,000( سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة 
)10( رياالت للسهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل. 

إن المساهمين الكبار في الشركة )أي الذين يملكون بشكل مباشر 5% أو أكثر من رأس مال الشركة( كما في 2022/02/15م هم شركة سنك للتأمين ش.م.ب. 
مقفلة )التي تملك بشكل مباشر 27.5% من أسهم الشركة( وشركة الثروات الخاصة لالستثمار القابضة )التي تملك بشكل مباشر 20% من أسهم الشركة( 
وشركة نيو ريانشور انس المحدودة )التي تملك بشكل مباشر 10% من أسهم الشركة( ابراهيم الجفالي واخوانه )التي تملك بشكل مباشر 5% من أسهم الشركة(.

التغيرات الرئيسية في رأس مال الشركة- 	 3

بلغ رأس مال الشركة التأسيسي مائة مليون )100,000,000( ريال سعودي مقسم إلى عشرة مليون )10,000,000( سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة 
)10( رياالت للسهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل. وقد اكتتب المساهمون المؤسسون بعدد سبعة مليون )7,000,000( سهم تمثل 70% من إجمالي 
أسهم الشركة ودفعوا قيمتها بالكامل، وقد تم طرح األسهم المتبقية والبالغة ثالثة مليون )3,000,000( سهم تمثل 30% من إجمالي أسهم الشركة لالكتتاب 
العام بسعر اكتتاب بلغ عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد. تم ادراج وبدء تداول أسهم الشركة في شركة تداول السعودية بتاريخ 1431/06/23هـ 

)الموافق 2010/06/06م(.

وبتاريخ 1436/06/26هـ )الموافق 2015/04/15م( أوصى مجلس ادارة الشركة بزيادة رأس مال الشركة من مائة )100,000,000( مليون ريال سعودي 
إلى مائتي مليون )200,000,000( ريال سعودي، حيث حصلت الشركة على موافقة البنك المركزي السعودي على زيادة رأسمالها بموجب الخطاب رقم 

371000004974 بتاريخ 1437/01/12هـ )الموافق 2015/10/25م(.

مليون  مائة  بمبلغ  الشركة  مال  رأس  زيادة  على  للشركة  العادية  غير  العامة  الجمعية  وافقت  2016/07/31م(،  )الموافق  1437/10/26هـ  وبتاريخ 
)100,000,000( ريال سعودي من خالل إصدار أسهم حقوق أولوية. وبعد نهاية االكتتاب، أصبح رأس مال الشركة مائتي مليون )200,000,000( ريال 

سعودي مقسم إلى عشرين مليون )20,000,000( سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت للسهم الواحد.

وبتاريخ 1443/02/09هـ )الموافق 2021/09/16م( أوصى مجلس ادارة الشركة بزيادة رأس مال الشركة من مائتي مليون )200,000,000( ريال سعودي إلى 
اربعمائة مليون )400,000,000( ريال سعودي، عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، مشروطة بالحصول على كافة الموافقات النظامية الالزمة وموافقة الجمعية 
العامة غير العادية. وقد استلمت الشركة خطاب البنك المركزي السعودي رقم 43028502 بتاريخ 1443/04/01هـ )الموافق 2021/11/06م( والمتضمن 
عدم ممانعة من البنك المركزي السعودي على زيادة رأس مال الشركة بقيمة مائتي مليون )200,000,000( ريال سعودي عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية 
بحيث يصبح رأس مال الشركة بعد الزيادة اربعمائة مليون )400,000,000( ريال سعودي شريطة استيفاء الشركة لجميع متطلبات الجهات الرسمية األخرى.

26



نرشة إصدار أسهم حقوق أولوية الرشكة الوطنية للتأمني
ت

ويا
حت

لم
ل ا

دو
 ج

ى
 ال

دة
عو

ال

وبتاريخ 1443/09/12هـ )الموافق 2022/04/13م(، وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة من مائتي مليون )200,000,000( 
ريال سعودي إلى اربعمائة مليون )400,000,000( ريال سعودي من خالل إصدار أسهم حقوق أولوية.

المساهمون الكبار- 3 3

يوضح الجدول أدناه الملكية المباشرة للمساهمين الكبار في الشركة كما في 2022/02/15م:

المساهمون الكبام(:  10ال:دول مقر )

الملكية اإلجمالية الملكية غير المباشرة الملكية المباشرة
الجنسية المساهمون نسبة رقم

الملكية
عدد 

األسهم
نسبة 
الملكية

عدد 
األسهم

نسبة 
الملكية

عدد 
األسهم

%27.50 5,500,000 - - %27.50 5,500,000 بحرينية شركة سنك للتأمين ش.م.ب. مقفلة 1

%20.00 4,000,000 - - %20.00 4,000,000 سعودية شركة الثروات الخاصة لالستثمار القابضة  2

%10.00 2,000,000 - - %10.00 2,000,000 سويسرية شركة نيو ريانشورانس المحدودة 3

%24.94 4,987,500 %19.94 3,987,500 %5.00 1,000,000 سعودية شركة ابراهيم الجفالي واخوانه * 4

المصدر: الشركة
*الملكية غير المباشرة عبر شركة سنك للتأمين ش.م.ب. مقفلة

نبذة عن المساهمون الكبام 31311

شركة سنك للتأمين ش.م.ب. مقفلة

شركة سنك للتأمين ش.م.ب. مقفلة )سابقاً شركة التأمين الوطنية السعودية ش.م.ب.(، شركة مساهمة بحرينية مقفلة تأسست في لكسمبورج عام 1975م 
قبل ان تنتقل إلى مملكة البحرين عام 1993م للقيام بأعمال التأمين بكافة فروعه في المملكة العربية السعودية من خالل الوكيل شركة ابراهيم الجفالي 

وإخوانه. 

في فبراير 2010م توقفت شركة سنك للتأمين ش.م.ب. مقفلة عن إصدار وثائق تأمين جديدة في المملكة العربية السعودية وقامت بتصفية محفظتها 
التأمينية بالمملكة العربية السعودية، وذلك من خالل عدم التجديد للعمالء عند انتهاء وثائقهم التأمينية، وبدورها قامت الشركة الوطنية للتأمين بتأمين 
عمالء شركة التأمين الوطنية السعودية، بعد تأسيسها وحصولها على التراخيص الالزمة من البنك المركزي السعودي. وتجدر االشارة إلى أن الشركة 

الوطنية للتأمين لم تقم باالستحواذ على المحفظة التأمينية الخاصة بشركة سنك للتأمين ش.م.ب. مقفلة بالمملكة العربية السعودية.

يبلغ رأس مال شركة سنك للتأمين ش.م.ب. مقفلة الحالي )26,525,199( دوالر أمريكي )ما يعادل )99,469,496( ريال سعودي(.

ويوضح الجدول التالي المساهمين في شركة سنك للتأمين ش.م.ب. مقفلة كما في 2022/02/15م:

المساهمون في شركة سنك للتأمين ش.م.ب. مقفلة(:  11ال:دول مقر )

نسبة الملكية المساهمون   رقم

%72.50 شركة ابراهيم الجفالي واخوانه  1

%22.50 شركة ميونخ ري انشورنس 2

%5.00 شركة زوريخ انشورنس سيرفيسز )الشرق االوسط( 3

%100.00 اإلجمالي  

المصدر: الشركة
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شركة نيو ريانشورانس المحدودة

تأسست شركة نيو ريانشورانس المحدودة والمختصة في أنشطة التأمين بكافة فروعه في زوريخ عام 1926م وهي شركة تابعة لشركة ميونخ ريانشورنس. 
وتغطي منطقة عمليات شركة نيو ريانشورانس المحدودة القارة األوروبية بشكل رئيسي.

يبلغ رأس مال شركة نيو ريانشورانس المحدودة الحالي )260,000,000( فرنك سويسري )ما يعادل )1,058,980,000( ريال سعودي(.

ويوضح الجدول التالي المساهمين الكبار في شركة نيو ريانشورانس المحدودة كما في 2022/02/15م:

المساهمون الكبام في شركة نيو ميانشومانس المحدودة (:  12ال:دول مقر )

نسبة الملكية رقم  المساهمون 

%99.99 شركة ميونخ ريانشورنس 1

%99.99 اإلجمالي  

المصدر: الشركة

شركة الثروات الخاصة لالستثمار القابضة 

ان شركة الثروات الخاصة لالستثمار القابضة مرخصة لمزاولة أنشطة الشركات القابضة أي الوحدات التي تستحوذ على أصول امتالك حصة مهيمنة من 
رأس المال لمجموعة من الشركات التابعة، ويكون نشاطها الرئيسي هو ملكية تلك الشركات، وإدارة الشركات التابعة للشركات القابضة، واستثمار أموال 
الشركات التابعة للشركات القابضة، إدارة الشركات التابعة لها، أو المشاركة في إدارة الشركات األخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم الالزم لها وذلك 
وفقاً ألحكام نظام وزارة التجارة واالستثمار واألنظمة واللوائح الصادرة عن الجهات اإلشرافية والرقابية في المملكة. تأسست شركات الثروات الخاصة 
لالستثمار القابضة وبدأت نشاطها الفعلي عام 2019م. وتدار شركة الثروات الخاصة لالستثمار القابضة من خالل تنظيم إداري يشمل اإلدارة العامة 

بالرياض واإلدارات اإلقليمية في مختلف مناطق المملكة.

يبلغ رأس مال شركة الثروات الخاصة لالستثمار القابضة الحالي )100,000( ريال سعودي.

ويجدر الذكر ان بتاريخ 1443/05/18هـ )الموافق 2021/12/22م(، قامت شركة الثروات الخاصة لالستثمار القابضة بتوقيع اتفاقية بيع وشراء مع البنك 
السعودي البريطاني لشراء كامل حصة البنك السعودي البريطاني والمتمثلة بـ )4,000,000( سهم عادي أي ما نسبته 20% من رأس مال الشركة الوطنية 

للتأمين.

ويوضح الجدول التالي المساهمين في شركة الثروات الخاصة لالستثمار القابضة كما في 2022/02/15م:

المساهمون في شركة الثروات الخاصة لالستثمام القابضة (:  13ال:دول مقر )

نسبة الملكية رقم  المساهمون 

%99.00 شركة مسار الرؤيا الدولي للتجارة 1

%1.00 شركة زيت الخليج للتجارة 2

%100.00 اإلجمالي  

المصدر: الشركة

شركة ابراهيم الجفالي واخوانه

تأسست شركة ابراهيم الجفالي واخوانه عام 1946م في مدينة جدة كشركة تضامنية بدايًة ومن ثم تم تحويلها لشركة ذات مسؤولية محدودة وتعتبر من 
الشركات العريقة في المملكة العربية السعودية والتي تنشط في مجال تقديم خدمات تقنية المعلومات، وكاالت السيارات وقطع غيارها، األجهزة المنزلية، 
أنظمة الطاقة واالتصاالت، مواد البناء، وغيرها. وفي عام 2011م، تم تحول شركة ابراهيم الجفالي واخوانه من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة 

مساهمة سعودية مقفلة. 

يبلغ رأس مال شركة ابراهيم الجفالي واخوانه الحالي )100,000,000( مليون ريال سعودي.
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ويوضح الجدول التالي المساهمين في شركة ابراهيم الجفالي واخوانه كما في 2022/02/15م:

المساهمون في شركة ابراهير ال:فالي واخوانه(:  14ال:دول مقر )

نسبة الملكية  رقم  المساهمون 

%12.82 فوزية ابراهيم الجفالي 1

%12.45 خالد أحمد الجفالي 2

%8.48 حاتم علي الجفالي 3

%8.48 امين علي الجفالي 4

%8.48 سامي علي الجفالي 5

%8.48 ايمن علي الجفالي 6

%8.30 طارق طارق الجفالي 7

%8.30 هال وليد الجفالي 8

%6.23 مها أحمد الجفالي 9

%5.45 هناء وفيق الحسيني 10

%4.24 منى علي الجفالي 11

%4.15 دينا وليد الجفالي 12

%4.15 تالين طارق الجفالي 13

%100.00 اإلجمالي  

المصدر: الشركة

رؤية الشركة- 4 3

تجسيدا لإلنسانية وإيمانا بالمعرفة، تعزز الشركة إمكاناتها، سعيا نحو التفرد في أمن وأمان عمالئها.

رسالة الشركة- 5 3

عمال بما يقتضيه إرثها وتمليه خبراتها ومهاراتها، وفي الوقت الذي تقوم فيه بتنمية قدراتها البشرية والتقنية، تسعى الشركة جاهدا إلى التميز واالبهار، 
وحل اإلشكاالت والتعقيدات، بما ينسجم ويتناغم مع بيئتها.

استراتيجية الشركة- 6 3

المحافظة على، وتوظيف وتدريب، الكوادر المهنية في جميع التخصصات الرئيسية  	
المحافظة على محفظة متوازنة من المخاطر  	
المحافظة على معدالت تجديد للوثائق بنسبة تصل إلى %90 	
توفير خدمات متميزة لما بعد البيع للعمالء، من خالل إدارة المطالبات وخدمات العمالء  	
تطوير فريق المبيعات  	
توفير الخدمات التأمينية للعمالء وتقديم أفضل الحلول التقنية والرقمية باستخدام أحدث تطبيقات وتقنيات المعلومات اآللية 	
االلتزام بكافة اللوائح والمتطلبات المحلية 	
المحافظة على محفظة مربحة من خالل المراجعة المستمرة لمعدالت الخسارة لكافة العمالء واتخاذ اإلجراء المناسب 	
التوسع في تأمينات األفراد والمبيعات خالل التطبيقات اإللكترونية  	
اتباع التعليمات الخاصة بالتباعد االجتماعي والمحافظة على بيئة عمل آمنة لجميع أصحاب المصلحة 	
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قيم الشركة- 7 3

التركيز على العميل 	
تهيئة بيئة عمل جماعي 	
الشفافية 	
التفوق التشغيلي 	
استخدام التقنية الحديثة 	

فلسفة الشركة - 8 3

تؤمن الشركة بأن خدمة العمالء هي أهم مقومات النجاح في صناعة التأمين، وعليه تم تدريب الموظفين على الرد على جميع االستفسارات ومعالجة 
جميع المطالبات ألجل تجاوز توقعات العمالء، مما انعكس ايجاباً على استمرارية العمالء.

نواحي القوة والمزايا التنافسية للشركة- 9 3

فريق إداري وفريق عمل ذو خبرة ومهارة  	
باقة واسعة من الحلول التأمينية المتكاملة لتلبية متطلبات العمالء 	
تشكيلة واسعة من الخدمات والمنتجات التأمينية 	
اتفاقيات إعادة تأمين مع شركات مصنفة بالدرجة األولى 	
قاعدة متنوعة من المساهمين 	
معدالت تجديد الوثائق التأمينية عالية 	
تصنيف مستقر على مدى السنوات السابقة 	

نشاط الشركة ومنتجاتها- 0	 3

تمارس الشركة نشاطها بموجب السجل التجاري الصادر من مدينة جدة رقم 4030200981 )الرقم الموحد 7001629364( وتاريخ 1431/06/01هـ )الموافق 
2010/05/15م(، وبموجب تصريح البنك المركزي السعودي رقم ت م ن/20106/29 بتاريخ 1431/07/04هـ )الموافق 2010/06/16م( لمزاولة نشاط التأمين 
في فرعي التأمين العام وتأمين الحماية واالدخار، وقد تم تجديد التصريح لمدة ثالث )3( سنوات تنتهي بتاريخ 1446/07/02هـ )الموافق 2025/01/02م(. 

بحسب المادة الثالثة من النظام األساسي للشركة، تتمثل أغراض الشركة بما يلي: مزاولة أعمال التأمين التعاوني في فرع التأمين العام وتأمين الحماية 
واالدخار وللشركة أن تباشر جميع األعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق أغراضها وتمارس الشركة أنشطتها وفقاً لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني 
والئحته التنفيذية واألحكام الصادرة من البنك المركزي واألنظمة والقواعد السارية في المملكة العربية السعودية وبعد الحصول على التراخيص الالزمة 

من الجهات المختصة إن وجدت.

وبحسب المادة الرابعة من النظام األساسي للشركة، يجوز للشركة إنشاء شركات ذات مسؤولية محدودة، أو مساهمة من شخص واحد، كما يجوز لها 
أن تمتلك األسهم والحصص في شركات أخرى قائمة أو تندمج معها ولها حق االشتراك مع الغير في تأسيس الشركات المساهمة أو ذات المسؤولية 
المحدودة - على أن تكون الشركة التي تنشئها الشركة أو تشترك فيها أو تندمج معها تزاول أعماالً شبيهة بأعمالها أو األعمال المالية أو التي تعاونها على 

تحقيق غرضها - وذلك بعد استيفاء ما تتطلبه األنظمة والتعليمات المتبعة في هذا الشأن، وبعد الحصول على موافقة البنك المركزي.

تمارس الشركة أنشطتها من خالل مقرها الرئيس في مدينة جدة باإلضافة إلى فروعها في الرياض والخبر )ولمزيد من المعلومات عن فروعها، فضاًل 
راجع القسم الفرعي 10-9 »فروع الشركة ونقاط البيع« من القسم 10 »المعلومات القانونية«(. 

منت:ات الشركة 311011

تقدم الشركة خدمات التأمين التعاوني في المملكة، ويشمل نشاطها الرئيسي جميع فئات التأمين العام وتأمين الحماية واالدخار. وتقدم الشركة منتجاتها 
من خالل 41 وثيقة مختلفة تنقسم إلى 7 قطاعات وهي: التأمين على السيارات، والتأمين البحري، والتأمين الهندسي، وتأمين الحوادث والمسؤولية، 

والتأمين على الممتلكات، وتأمين الضمان الممتد، والتأمين على الحياة.

وال يجوز للشركة أن تقدم منتجاتها إال بعد الحصول على موافقة نهائية أو مؤقتة من البنك المركزي السعودي لكل منتج )عماًل بالمادة )16( من الالئحة 
التنفيذية(. يوضح الجدول التالي المنتجات التي تقدمها الشركة وفقاً للموافقة التي حصلت عليها من قبل البنك المركزي.
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منت:ات الشركة(:  15ال:دول مقر )

تاريخ الموافقة النهائية رقم الموافقة وصف المنتج اسم وثيقة التأمين رقم

1434/05/19هـ
 )الموافق 2013/03/31م(

341000062957
تغطي األضرار المادية للسيارة المؤمن عليها واألضرار الجسدية 
واألضرار التي تلحق بممتلكات الطرف الثالث نتيجة حادث سيارة 

تجارية مؤمن عليها.

وثيقة تأمين شاملة للسيارات 
التجارية 1

1434/05/19هـ
 )الموافق 2013/03/31م(

341000062957
تغطي األضرار المادية للسيارة المؤمن عليها واألضرار الجسدية 
واألضرار التي تلحق بممتلكات الطرف الثالث نتيجة حادث سيارة 

خاصة مؤمن عليها.

وثيقة تأمين شاملة للسيارات 
الخاصة 2

1434/05/19هـ
)الموافق 2013/03/31م(

341000062957 تغطي األضرار الجسدية واألضرار التي تلحق بممتلكات الطرف 
الثالث نتيجة حادث سيارة مؤمن عليها.

وثيقة تأمين السيارات 
لمسؤولية الطرف الثالث 3

1434/05/19هـ
 )الموافق 2013/03/31م(

341000062957 تغطي مسؤوليات أصحاب المعارض والورش أثناء تجربة سيارات 
العمالء خارج المكان المؤمن بعد إصالحها.

وثيقة تأمين تجار السيارات 
)أخطار خارجية( 4

1434/01/13هـ 
)الموافق 2012/11/28م(

341000005966 تغطي حاالت الوفاة التي تلحق المؤمن عليهم ألي سبب من 
األسباب، ضمن شروط محددة.

وثيقة التأمين على الحياة 
)مجموعات( 5

1438/03/27هـ 
)الموافق 2016/12/26م(

3810000024377 تغطي البنوك ضد المخاطر مثل خيانة الموظفين والسرقة، ونقل 
االموال، والتزوير أو التحريف، والعملة المزورة. الوثيقة المصرفية الشاملة  6

1438/03/02هـ
)الموافق 2016/12/01م(

3810000024377 تغطي حاملي الوثيقة أثناء السفر للخارج عن مخاطر محددة مثل 
حاالت الوفاة واإلصابات. وثيقة تأمين حوادث السفر 7

1438/03/02هـ
)الموافق 2016/12/01م(

381000024374
تغطي الحماية ألي ممارس طبي ضد المسؤوليات التي قد يسأل 
عنها نظاماً بفعل خطأ أو إهمال أو إغفال أو سهو أرتكب خالل 

مزاولة عمله.

وثيقة تأمين المسؤولية 
المهنية )األخطاء الطبية( 8

1438/02/28هـ 
)الموافق 2016/11/28م(

381000022780 تغطي المساكن ضد مجموعة واسعة من المخاطر مثل الحريق. وثيقة تأمين المساكن 
الشاملة 9

1438/02/28هـ 
)الموافق 2016/11/28م(

381000022767 تغطي الخسائر في األرباح الناتج عن أعطال في اآلالت 
والماكينات.

وثيقة تأمين خسارة 
األرباح بسبب تعطل اآلالت 

والماكينات
10

1438/02/28هـ 
)الموافق 2016/11/28م(

381000022778 تغطي الخسائر واألضرار للممتلكات المؤمنة والتي تنتج عن 
الحريق وأخطار أخرى محددة. وثيقة تأمين الحريق 11

1438/02/28هـ 
)الموافق 2016/11/28م(

381000022777

تغطي األعطال الميكانيكية للسيارات فيما يتجاوز ضمان 
الشركات الصانعة الذي يقدمه الوكالء وتشمل هذه التغطية 

مختلف مستويات وهي:
التغطية البالتينية للسيارات الجديدة 	
التغطية الذهبية للسيارات الجديدة 	
التغطية الذهبية للسيارات المستعملة 	
التغطية الفضية للسيارات المستعملة 	
التغطية البرونزية للسيارات المستعملة 	

وثيقة الضمان الممتد 12

1438/02/28هـ 
)الموافق 2016/11/28م(

-
تغطي المخاطر المرتبطة بالتخزين أو التجميع أو التركيب كما 
تغطي فترة اختبار اآلالت ووضعها قيد التشغيل بالمصنع، تمنح 
الوثيقة تغطية شاملة ضد جميع األخطار ما لم تستثنى تحديداً.

وثيقة تأمين أخطار التركيب 13

1438/02/28هـ 
)الموافق 2016/11/28م(

381000022775
تغطي الضرر المادي الفجائي وغير المتوقع الناتج عن األجهزة 

اإللكترونية، كما تغطي الوثيقة أيضاً وسائل المعلومات الخارجية 
وزيادة التكاليف ومصاريف العمل.

وثيقة تأمين األجهزة 
اإللكترونية 14

1438/02/28هـ 
)الموافق 2016/11/28م(

381000022774 تغطي خسارة أو ضرر المخزون في المستودعات المبردة الناجم 
عن تدهور مفاجئ في اآلالت المبردة.

وثيقة تأمين ضد تلف 
المخزون  15

1438/02/28هـ 
)الموافق 2016/11/28م(

381000022773
تغطي الخسائر المادية المفاجئة أو األضرار التي لحقت اآلالت 

والمصانع. ويمكن أن تمتد لتشمل خسارة األرباح بسبب تعطل 
آلالت.

وثيقة تأمين عطل اآلالت 
والماكينات 16
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1438/02/28هـ 
)الموافق 2016/11/28م(

381000022771 تغطي جميع االضرار المادية الناتجة عن مشاريع البناء. وثيقة تأمين أخطار 
المقاولين 17

1438/02/28هـ 
)الموافق 2016/11/28م(

-
تغطي جميع أنواع المهن ضد المسؤوليات التي قد يسأل عنها 

نظاماً بفعل خطأ أو إهمال أو إغفال أو سهو أرتكب خالل مزاولة 
عمله.

وثيقة تأمين المسؤولية 
المهنية 18

1438/02/28هـ 
)الموافق 2016/11/28م(

381000022769
تغطي المهندسين المعماريين ضد المسؤوليات التي قد يسأل 

عنها نظاماً بفعل خطأ أو إهمال أو إغفال أو سهو أرتكب خالل 
مزاولة عمله.

وثيقة تأمين المسؤولية 
المهنية )للمهندسين 

المعماريين(
19

1438/02/28هـ 
)الموافق 2016/11/28م(

381000022773 تغطي أي خسارة مادية غير متوقعة أو ضرر للمصنع واآلالت أو 
المعدات المستخدمة في البناء والتشييد وغيرها.

وثيقة تأمين المعدات وأجهزة 
المقاوالت 20

1438/02/28هـ 
)الموافق 2016/11/28م(

381000022765 تغطي الخسارة الفعلية لألرباح التي يتم تكبدها نتيجة النقطاع 
األعمال التي يتسبب بها الخطر المؤمن ضده.

وثيقة تأمين توقف وانقطاع 
العمل التجاري 21

1438/02/28هـ 
)الموافق 2016/11/28م(

381000022764
تغطي جميع األخطار التي تتسبب في خسائر مادية أو أضرار 

للممتلكات المؤمنة ما لم يتم استبعاد الخطر المسبب في الضرر 
من الوثيقة.

وثيقة تأمين الممتلكات )كل 
األخطار( 22

1438/02/28هـ 
)الموافق 2016/11/28م(

381000022776

توفر هذه الوثيقة تغطية شاملة ومتكاملة للوحدات الصناعية 
أو الممتلكات التجارية... إلخ ضد جميع األخطار )بما في ذلك 

األضرار الطارئة( فيما عدا ما هو مستثنى تحديداً بموجب 
الوثيقة.

وثيقة تأمين جميع األخطار 23

1438/02/28هـ 
)الموافق 2016/11/28م(

381000022761

تغطي هذه الوثيقة المسؤولية القانونية التي يكون المؤمن له 
مسؤول عن دفعها نظاماً كتعويضات للغير لتسببه في إلحاق أي 
إصابة جسدية عرضية للغير وكذلك أية خسارة أو أضرار تلحق 
بممتلكات الغير والتي تنشأ في سياق تأدية المؤمن له لعمله أو 

مهنته أو نشاطاته.

وثيقة تأمين المسؤولية 
المدنية 24

1438/02/28هـ 
)الموافق 2016/11/28م(

381000022759 تغطي الخسارة أو الضرر الناتج عن اإلرهاب. وثيقة تأمين ضد مخاطر 
اإلرهاب 25

1433/04/06هـ
)الموافق 2012/02/28م(

Is/18593 تغطي حاالت الوفاة واإلصابات التي تلحق المؤمن عليهم باإلضافة 
إلى التعويض عن حاالت العجز وفقاً لسقف محدد للتعويض.

وثيقة تأمين الحوادث 
الشخصية )مجموعات( 26

1433/01/11هـ
)الموافق 2011/12/06م(

119/Is/2347 تغطي حاالت الوفاة واإلصابات التي تلحق المؤمن عليه باإلضافة 
إلى التعويض عن حاالت العجز وفقاً لسقف محدد للتعويض.

وثيقة تأمين الحوادث 
الشخصية )أفراد( 27

1431/12/24هـ 
)الموافق 2010/11/30م(

2392/Is/58718
تغطي الخسائر المتعلقة باألموال بسبب االحتجاز أو السطو أثناء 

نقلها أو أثناء وجودها داخل الممتلكات المؤمن عليها أو أثناء 
وجودها في الخزنة.

وثيقة تأمين األموال 28

1431/11/22هـ 
)الموافق 2010/10/30م(

2141/Is/54661 تغطي المكان المؤمن ضد الخسارة، والتدمير، والضرر، والسرقة. وثيقة التأمين ضد السرقة 29

1433/03/08هـ 
)الموافق 2012/01/31م(

Is/637 تغطي حاالت الوفاة التي تلحق المؤمن عليه ألي سبب من 
األسباب، ضمن شروط محددة.

وثيقة التأمين على الحياة 
)أفراد( 30

1431/11/25هـ
)الموافق 2010/11/02م(

2178/Is/56303 تغطي البضائع والسلع المنقولة بالشاحنات ضد كل المخاطر. وثيقة تأمين النقل البري )كل 
االخطار( 31

1431/11/25هـ
)الموافق 2010/11/02م(

2178/Is/56303 تغطي البضائع والسلع المشحونة براً ضد مخاطر محددة مثل 
الحريق والتصادم واالنقالب.

وثيقة تأمين النقل البري 
)مخاطر الطريق( 32

1431/11/25هـ
)الموافق 2010/11/02م(

2178/Is/56303 تغطي البضائع والسلع المشحونة بحراً وجواً وبراً ضد الضرر 
العرضي الفعلي. ويتم إصدار وثيقة منفصلة عن كل شحنة.

وثيقة تأمين الشحن البحري 
)لشحنة واحدة( 33

1431/11/25هـ
)الموافق 2010/11/02م(

2178/Is/56303
تغطي البضائع والسلع المشحونة بحراً وجواً وبراً لوسيلة نقل 

محددة ضد الضرر العرضي الفعلي. وهي تغطي كل شحنة تلقائياً 
بشروط متفق عليها مسبقاً.

وثيقة تأمين الشحن البحري 
- شحنات متعددة 34
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1431/11/25هـ
)الموافق 2010/11/02م(

2178/Is/56303 تغطي هياكل وآالت السفن واليخوت ضد األخطار البحرية. وثيقة تأمين اجسام السفن 35

1431/12/16هـ 
)الموافق 2010/11/22م(

2326/Is/57733 تغطي خيانة األمانة واالحتيال أو السرقة أو االختالس المرتكبة 
من قبل الموظفين المؤمن عليهم

وثيقة التأمين ضد خيانة 
االمانة 36

1432/02/25هـ 
)الموافق 2011/01/29م(

375/Is/70267

تغطي المسؤولية القانونية حسب ما ألزم به نظام العمل السعودي 
لدفع مبلغ التعويض باإلضافة إلى مصاريف المدعي فيما يتعلق 

باإلصابات التي تلحق بأي مستخدم والتي تنشأ بسبب وأثناء 
قيامه بالعمل.

وثيقة تأمين إصابات العمال 37

1431/12/16هـ 
)الموافق 2010/11/22م(

2327/Is/57734 تغطي الزجاج الثابت ضد الخسارة أو الضرر. وثيقة تأمين ضد كسر الزجاج 38

1439/07/11هـ 
)الموافق 2018/03/28م(

391000035534 توفر التغطية كل ما يتعلق بالخسائر أو األضرار التي تلحق 
بالطائرات.

وثيقة تأمين مسؤولية 
الطيران* 39

1442/09/13هـ 
)الموافق 2021/04/25م(

-
تغطي هذه الوثيقة حماية المدراء والمسؤولين التنفيذين من 

المسؤولية الناجمة عن أفعالهم في القيام بأعمالهم المؤسسية 
والتنظيمية.

وثيقة التأمين على مسؤولية 
المدراء والمسؤولين 40

1442/10/19هـ 
)الموافق 2021/05/31م(

- توفر التغطية التأمينية ضد تعطيل أو إيقاف أو تأجيل أو نقل 
الفعالية المغطاة ألسباب خارجة عن اإلرادة.

وثيقة التأمين الشامل إللغاء 
الفعاليات 41

المصدر: الشركة
*ان المنتج مستحصل على »الموافقة على الملف واالستخدام«.

المنت:ات المستقبلية 311012

العمالء من األفراد  لتلبية متطلبات  العامة  أو  العائلية  أو  التجارية  أو  الفردية  توفير منتجات جديدة سواء  بتقييم فرص  الشركة بصورة مستمرة  تقوم 
والشركات، وذلك بما يتوافق مع أحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية. وفي الوقت الراهن، تقوم الشركة بدراسة منتجات محتملة 

لتقديمها في المستقبل.

الشركات التي تمتلك فيها الشركة حصص أو أسهم- 		 3

تملك الشركة ما نسبته 3.85% من شركة نجم لخدمات التأمين )»شركة نجم«(، وتقوم هذه الشركة بتلبية احتياجات شركات التأمين حيث تقدم خدمات 
مساندة لتأمين السيارات كخبير معاينة الحوادث ومقدر خسائر وأخصائي تسوية مطالبات تأمينية. ال تمارس شركة نجم أعماالً منافسة للشركة حيث أنها 
ال تملك رخصة لمزاولة أنشطة التأمين أو إعادة التأمين أو الوساطة أو الوكالة في التأمين في المملكة. وتعمل شركة نجم بموجب موافقة البنك المركزي 
السعودي رقم 1916/م ظ/م أ ت. بدأت شركة نجم أعمالها عام 2007م بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، وتم تحويلها لشركة مساهمة مغلقة 

بتاريخ 1434/10/12هـ )الموافق 2013/08/18م( بموجب السجل التجاري رقم 1010229751.

وعدا عن ملكيتها بشركة نجم، ال يوجد لدى الشركة أية ملكية في شركات أخرى أو أي شركات تابعة أو شركات شقيقة.

يبلغ رأس مال شركة نجم )50,000,080( ريال سعودي مقسم إلى )5,000,008( سهم عادي بقيمة اسمية قدرها )10( رياالت للسهم الواحد مدفوعة القيمة 
بالكامل. ويوضح الجدول التالي ملكية الشركة فيها.

ملكية الشركة في شركات أخرى(:  و1ال:دول مقر )

نسبة الملكية إجمالي القيمة االسمية
)الريال السعودي(

القيمة االسمية للسهم 
)الريال السعودي( عدد األسهم الشركة

%3.85 1,923,080 10 192,308 شركة نجم

المصدر: الشركة
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قنوات التوزيع- 		 3

تقوم الشركة بتوزيع منتجاتها في جميع أنحاء المملكة من خالل البيع المباشر عبر فروعها في جدة والرياض والخبر والوكالء والوسطاء المعتمدين من 
الجهات المنظمة للعمل بسوق التأمين السعودي. 

تتمركز مبيعات الشركة أساسياً في المنطقة الغربية التي مثلت معدل 72.9% من إجمالي األقساط المكتتبة بين عام 2018م وفترة الستة أشهر المنتهية 
في 30 يونيو 2021م، تليها المنطقة الوسطى بنسبة 17.8% والمنطقة الشرقية بنسبة 9.3% للفترة نفسها.

مثلت إجمالي األقساط المكتتبة عبر الوسطاء معدل 46.0% من إجمالي األقساط المكتتبة بين عام 2018م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 
2021م، بينما مثلت المبيعات المباشرة ومبيعات الوكالء معدل 34.7% و19.3% من إجمالي األقساط المكتتبة لهذه الفترة، على التوالي.

إعادة التأمين- 3	 3

اتفاقيات مع أطراف أخرى  بإبرام  الكبيرة، تقوم الشركة ضمن سياق عملها االعتيادي  التأمين  التي قد تنتج عن مطالبات  المالية  للحد من الخسائر 
ألغراض إعادة التأمين. وللحد من تعّرض الشركة ألي خسائر كبيرة نتيجة إعسار شركات إعادة التأمين، تقوم الشركة بتقييم الوضع المالي لشركات 

إعادة التأمين ومراقبة تركيزات مخاطر االئتمان الناشئة في المناطق الجغرافية أو األنشطة أو السمات االقتصادية المشابهة لشركات إعادة التأمين.

يتم اختيار معيدي التأمين وفق المعايير والتعليمات التالية المحددة من قبل مجلس إدارة الشركة ولجنة إعادة التأمين. وتتلخص هذه المعايير في اآلتي:

	  )BBB( والذي يجب أال يقل عن )»الحد األدنى من تصنيف ائتماني مقبول صادر عن وكاالت تصنيف عالمية معترف بها مثل )»ستاندرد آند بورز
أو ما يعادله

سمعة شركات إعادة تأمين معينة 	
عالقة العمل الحالية والسابقة مع معيدي التأمين 	

إضافة إلى ذلك، تقوم الشركة بإجراء مراجعة تفصيلية للمتانة المالية والخبرات اإلدارية والفنية واألداء التاريخي، حيثما ينطبق ذلك، ومطابقة ذلك مع 
قائمة المتطلبات المحددة سلفاً من قبل مجلس اإلدارة ولجنة إعادة التأمين قبل الموافقة على تبادل عمليات التأمين.

يوضح الجدول التالي شركات إعادة التأمين األساسية التي تتعامل معها الشركة كما في 2021/10/31م:

شركات إعادة التأمين األساسية التي تتعامل معها الشركة (:  و1ال:دول مقر )

الشركة الُمصنفة الجنسية التصنيف االسم رقم

أي أم بست سويسرية A )Aspen( شركة آسبن 1

وكالة موديز سعودية A3 )Saudi Re( الشركة السعودية إلعادة التأمين 2

أي أم بست ألمانية A+ )Hannover Re( شركة هانوفر ري 3

ستاندرد أند بورز ألمانية A+ )R+V Versicherung AG( شركة أر + في انشورنس 4

ستاندرد أند بورز فرنسية AA- )SCOR( شركة سكور 5

ستاندرد أند بورز سويسرية A- )Echo Re( شركة أيكو إلعادة التأمين 6

أي أم بست سويسرية A+ شركة سويس ري  7

أي أم بست إماراتية A )Chaucer MENA( شاوسير إلعادة التأمين 8

أي أم بست ألمانية A+ )Munich Re( شركة ميونيخ ري 9

أي أم بست كورية  A )Korean Reinsurance Company( الشركة الكورية إلعادة التأمين 10

فيتش إماراتية A- )QBE( شركة كيو بي إي 11

أي أم بست فرنسية A )Odyssey Re( شركة أوديسي إلعادة التأمين 12

أي أم بست إماراتية A+ )AXA XL( شركة أكسا إكس إل 13

المصدر: الشركة
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انقطاع األعمال- 4	 3

لم يكن هناك أي انقطاع في أعمال الشركة يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيراً ملحوظاً في الوضع المالي خالل )12( االثنا عشرة شهراً األخيرة.

الموظفون والسعودة- 5	 3

كما في تاريخ 1443/03/27هـ )الموافق 2021/11/02م(، بلغ عدد موظفي الشركة 248 موظف منهم 182 موظف سعودي و66 موظف غير سعودي. ووفقا 
لبرنامج نطاقات الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية، بلغت نسبة التوطين كما في تاريخ 1443/03/27هـ )الموافق 2021/11/02م( 

حوالي 77.87% ومصنفة ضمن النطاق »البالتيني«.
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الهيكل التنظيمي للشركة - 4

الهيكل التنظيمي للشركة- 	 4

الهيكل التنظيمي للشركة(:  1الشكل مقر )

مجلس اإلدارة

لجنة الرتشيحات

واملكافات

لجنة املخاطر

لجنة املراجعة

اللجنة التنفيذية

لجنة االستثامر

أمن املعلومات

سكرتري تنفيذي

مستشار تجاري وفني

العناية بالعمالء

الحوكمة والشؤون

القانونية واإلدارية

التطبيق االسرتاتيجي

املوارد 

البرشية

الشؤون

التجارية
إكتواري

إدارة

املخاطر

الشؤون

الفنية

الشؤون

املالية
العمليات

االلتزام ومكافحة

غسل األموال

ومتويل اإلرهاب

املراجعة الداخلية

والتدقيق

الرئيس التنفيذي

المصدر: الشركة

مجلس اإلدارة- 	 4

العادية  العامة  يتم تعيينهم من قبل الجمعية  يتألف من عشرة )10( أعضاء  إدارة  للمادة )15( من نظامها األساسي، مجلس  إدارة الشركة وفقاً  يتولى 
لمدة ال تزيد عن ثالث )3( سنوات استناداً للشروط والمعايير المنصوص عليها في النظام األساسي للشركة والئحة الحوكمة وبعد أخذ موافقة البنك 
المركزي السعودي. وافقت الجمعية العامة العادية للشركة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 1440/08/20هـ )الموافق 2019/04/25م( على انتخاب أعضاء 
)الموافق  1443/09/24هـ  في  تنتهي  سنوات  ثالث  ولمدة  2019/04/26م(  )الموافق  1440/08/21هـ  من  تبدأ  والتي  الحالية  للدورة  اإلدارة  مجلس 

2022/04/25م(. وقد تشكل مجلس اإلدارة للدورة المذكورة من السادة التالية اسماؤهم: 
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أعضاء م:لس اإلدامة(:  18ال:دول مقر )

مجلس إدارة الشركة المعين بتاريخ 1440/08/20هـ )الموافق 2019/04/25م( *

األسهم المملوكة **
تاريخ التعيين صفة 

العضوية العمر الجنسية الجهة الممثلة المنصب االسم
النسبة غير 

مباشرة****** مباشرة

%0.06 - 12,000 2019/04/26م غير مستقل/
غير تنفيذي 50 سعودي -

رئيس 
مجلس 
اإلدارة

حسين سعيد 
عقيل***

%0.02 - 4,000 2019/04/26م غير مستقل/
غير تنفيذي 57 سعودي

شركة سنك 
للتأمين ش.م.ب. 

مقفلة

نائب رئيس 
مجلس 
اإلدارة

فيصل محمد 
شراره***

%0.00 - - 2019/04/26م غير مستقل/
غير تنفيذي 62 سعودي شركة ابراهيم 

الجفالي واخوانه
عضو 

مجلس إدارة
أمين موسى 

العفيفي

%0.00 - - 2019/04/26م غير مستقل/
غير تنفيذي 51 الماني

شركة نيو 
ريانشورانس 

المحدودة

عضو 
مجلس إدارة

بيرند ألويس 
كوهن

%0.01 - 1,500 2021/10/06م غير مستقل/
تنفيذي 49 سعودي -

عضو 
مجلس إدارة 

منتدب

هيثم حبيب 
البكري****

%0.00 - 10 2019/04/26م مستقل/غير 
تنفيذي 59 سعودي - عضو 

مجلس إدارة
نضال محمد 

رضوان 

%0.00 - - 2019/04/26م مستقل/غير 
تنفيذي 53 سعودي - عضو 

مجلس إدارة
راكان عامر 

الهوشان 

%0.00 - - 2019/04/26م مستقل/غير 
تنفيذي 51 سعودي - عضو 

مجلس إدارة
هيثم فاروق 

أخضر 

%0.00 - - 2019/04/26م مستقل/غير 
تنفيذي 52 بحريني - عضو 

مجلس إدارة
رائد سلمان 

ساتر 

%0.00 - - 2021/04/11م غير مستقل/
غير تنفيذي 65 سعودي - عضو 

مجلس إدارة
طاهر محمد 

الدباغ*****

المصدر: الشركة
* وافقت الجمعية العامة العادية للشركة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 1440/08/20هـ )الموافق 2019/04/25م( على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة للدورة الحالية والتي تبدأ من 1440/08/21هـ 

)الموافق 2019/04/26م( ولمدة ثالث سنوات تنتهي في 1443/09/24هـ )الموافق 2022/04/25م(.
** الملكية كما في 2022/02/15م.

*** قرر مجلس إدارة الشركة تعيين الدكتور/ حسين سعيد عقيل رئيساً لمجلس اإلدارة )غير تنفيذي( واألستاذ/ فيصل محمد شراره نائباً لرئيس مجلس اإلدارة )غير تنفيذي( وقد حصلت 
الشركة على عدم ممانعة من البنك المركزي السعودي رقم 89/38911 وتاريخ 1440/11/22هـ الموافق )2019/07/25م(.

بدال عن عضو مجلس  منتدب  - عضو  تنفيذي  إدارة  مجلس  كعضو  البكري  حبيب  هيثم  األستاذ/  2021/07/08م(  )الموافق  1442/11/28هـ  بتاريخ  تعيين  الشركة  إدارة  مجلس  قرر   ****
االدارة األستاذ/ سورين نيكوالجيسين والذي قدم استقالته في تاريخ 1442/08/30هـ )الموافق 2021/04/12م(، بعد استالم الشركة البريد االلكتروني من البنك المركزي السعودي بتاريخ 
1443/02/29هـ )الموافق 2021/10/06م( والذي ينص على عدم ممانعته على هذا التعيين، على أن يعرض هذا التعيين على المساهمين للتصويت في أول اجتماع للجمعية العامة، والذي سوف 

يعلن عن تاريخه الحقا. 
***** وافقت الجمعية العامة الغير عادية للشركة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 1442/08/29هـ )الموافق 2021/04/11م( على قرار مجلس اإلدارة بتعيين األستاذ / طاهر محمد الدباغ - 
عضوا غير تنفيذي بمجلس اإلدارة ابتداء من تاريخ تعيينه في 1442/03/19هـ )الموافق 2020/11/05م( إلكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 1443/09/24هـ )الموافق 

2022/04/25م(.
****** ليس ألعضاء مجلس اإلدارة ملكية غير مباشرة في تاريخ هذه النشرة.
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لجان الشركة- 3 4

فيما يلي وصف للجان الشركة ومسؤولياتها واألعضاء الحاليين لكل لجنة.

اللجنة التنفيذية

التنفيذية من قبل مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 1440/08/20هـ  التنفيذية من خمسة )5( أعضاء. وقد تم تعيين اللجنة  تتشكل اللجنة 
)الموافق 2019/04/25م( لفترة تنتهي بنهاية دورة المجلس الحالية في 1443/09/24هـ )الموافق 2022/04/25م(. وقد حصلت الشركة على عدم ممانعة 

من البنك المركزي السعودي رقم 3891/89 بتاريخ 1440/11/22هـ )الموافق 2019/07/25م(.

ويوضح الجدول أدناه أعضاء اللجنة التنفيذية:

أعضاء الل:نة التنفيذية(:  19ال:دول مقر )

الوظيفة اسم العضو 
رئيس اللجنة )عضو غير تنفيذي من المجلس( فيصل محمد شراره

عضو )عضو مستقل من خارج المجلس( نبيل بيتر شويري 
عضو )عضو مجلس تنفيذي - الرئيس التنفيذي للشركة( هيثم حبيب البكري

عضو )من كبار التنفيذيين بالشركة( علي إبراهيم الحسين 
عضو )من كبار التنفيذيين بالشركة( سهيل فضل عباس 

المصدر: الشركة

وظائف اللجنة:

الغرض من وجود هذه اللجنة هو مساعدة الرئيس التنفيذي في أداء مهامه، بما في ذلك: 

وضع وتنفيذ وتطوير الخطط االستراتيجية والتشغيلية والسياسات واإلجراءات والميزانيات 	
متابعة األداء التشغيلي والمالي للشركة 	
تقييم ومتابعة المخاطر 	
تحديد األولويات وتخصيص الموارد لها 	
متابعة القوى التنافسية في كل عمليات الشركة 	
متابعة واعتماد التغييرات الخاصة بأعمال إعادة تهيئة المركز الرئيسي بالشركة 	
متابعة واعتماد الرسوم الحكومية اإلضافية على موظفي الشركة 	

وقد عقدت اللجنة التنفيذية ستة )6( اجتماعات خالل عام 2020م.

لجنة االستثامر

تتشكل لجنة االستثمار من ثالثة )3( أعضاء. وقد تم تعيين لجنة االستثمار من قبل مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 1440/08/20هـ )الموافق 
2019/04/25م( لفترة تنتهي بنهاية دورة المجلس الحالية في 1443/09/24هـ )الموافق 2022/04/25م(. وقد حصلت الشركة على عدم ممانعة من 

البنك المركزي السعودي رقم 3891/89 بتاريخ 1440/11/22هـ )الموافق 2019/07/25م(.

ويوضح الجدول أدناه أعضاء لجنة االستثمار:

أعضاء ل:نة االستثمام(:  20ال:دول مقر )

الوظيفة اسم العضو 
رئيس اللجنة )عضو غير تنفيذي من المجلس( فيصل محمد شراره

عضو )عضو مستقل من خارج المجلس( بيرناردذ فان ليندير
عضو )عضو مجلس تنفيذي - الرئيس التنفيذي للشركة( هيثم حبيب البكري

المصدر: الشركة
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وظائف اللجنة:

تقوم لجنة االستثمار باإلشراف على إدارة جميع جوانب األصول االستثمارية التي تحتفظ بها الشركة ضمن الصالحيات المخولة لها من مجلس اإلدارة، 
وبما يتماشى مع األنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية. 

وقد عقدت لجنة االستثمار اجتماعين )2( خالل عام 2020م.

لجنة املراجعة

تتشكل لجنة المراجعة من ثالثة )3( أعضاء. وقد تم تعيين لجنة المراجعة من قبل الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 1441/06/26هـ )الموافق 
2020/02/20م( وتنتهي بنهاية دورة المجلس الحالية في 1443/09/24هـ )الموافق 2022/04/25م(. وتم تعيين رئيس لجنة المراجعة بعد توصية مجلس 
اإلدارة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 1440/08/20هـ )الموافق 2019/04/25م(. وقد حصلت الشركة على عدم ممانعة من البنك المركزي السعودي رقم 

38090/89 بتاريخ 1440/11/13هـ )الموافق 2019/07/15م(.

ويوضح الجدول أدناه أعضاء لجنة المراجعة:

أعضاء ل:نة المراجعة(:  21ال:دول مقر )

الوظيفة اسم العضو 
رئيس اللجنة )عضو مستقل من خارج المجلس( سراج الدين أنور مظهر الدين 

عضو )عضو مستقل من خارج المجلس( سامي موسى الحلبي
عضو )عضو مستقل من المجلس( نضال محمد رضوان

المصدر: الشركة

وظائف اللجنة:

مراجعة المخاطر اإلدارية وتقييم عمليات الشركة فيما يتعلق بالمخاطر ونظم الرقابة الداخلية.  	
التأكد من سالمة البيانات المالية للشركة وفعالية المراجعة الخارجية ووظائف التدقيق الداخلي. 	

وقد عقدت لجنة المراجعة تسعة )9( اجتماعات خالل عام 2020م.

لجنة الرتشيحات واملكافآت

تتشكل لجنة الترشيحات والمكافآت من ثالثة )3( أعضاء. وقد تم تعيين لجنة الترشيحات والمكافآت من قبل مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 
1440/08/20هـ )الموافق 2019/04/25م( لفترة تنتهي بنهاية دورة المجلس الحالية في 1443/09/24هـ )الموافق 2022/04/25م(. وقد حصلت الشركة 

على عدم ممانعة من البنك المركزي السعودي رقم 3891/89 بتاريخ 1440/11/22هـ )الموافق 2019/07/25م(.

ويوضح الجدول أدناه أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

أعضاء ل:نة الترشيحات والمكافآت (:  22ال:دول مقر )

الوظيفة اسم العضو 
رئيس اللجنة )عضو مستقل من المجلس( رائد سلمان ساتر

عضو )عضو غير تنفيذي من المجلس( فيصل محمد شراره
عضو )عضو مستقل من خارج المجلس( سامي موسى الحلبي

المصدر: الشركة

وظائف اللجنة:

ضمان الشفافية في إجراءات التعيين واالختيار والتغيير والتقييم ألعضاء مجلس اإلدارة بالشركة  	
جميع التعيينات والتغييرات يتم التصديق عليها من قبل الجمعية العامة  	
وضع سياسات بشأن تعويضات ومكافآت أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين  	
تقييم مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية للشركة  	

وقد عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت ثالثة )3( اجتماعات خالل العام 2020م.
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لجنة املخاطر

تتشكل لجنة المخاطر من ثالثة )3( أعضاء. وقد تم تعيين لجنة المخاطر من قبل مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 1440/08/20هـ )الموافق 
2019/04/25م( لفترة تنتهي بنهاية دورة المجلس الحالية في 1443/09/24هـ )الموافق 2022/04/25م(. وقد حصلت الشركة على عدم ممانعة من 

البنك المركزي السعودي رقم 3891/89 بتاريخ 1440/11/22هـ )الموافق 2019/07/25م(.

ويوضح الجدول أدناه أعضاء لجنة المخاطر:

أعضاء ل:نة المخاطر(:  23ال:دول مقر )

الوظيفة اسم العضو 

رئيس اللجنة )عضو غير تنفيذي من المجلس( أمين موسى العفيفي

عضو )عضو مستقل من المجلس( نضال محمد رضوان

عضو )عضو مجلس تنفيذي - الرئيس التنفيذي للشركة( هيثم حبيب البكري

المصدر: الشركة

وظائف اللجنة:

الغرض من هذه اللجنة هو تقديم المساعدة لمجلس اإلدارة للقيام بمسؤولياته االشرافية الخاصة بالنقاط التالية:

التأكيد على قيام إدارة الشركة بالمهام المتصلة بالمخاطر بما يتماشى مع سياسات وإجراءات الشركة، وااللتزامات النظامية، وتوجيهها مع  	
مبادئ الحوكمة واستراتيجية الشركة

تقدم اللجنة تقاريرها ومالحظاتها وتوصياتها مباشرة لمجلس اإلدارة، كما يقوم رئيس اللجنة بتقديم المالحظات والتوصيات لرئيس مجلس  	
اإلدارة، وذلك بحسب الصالحيات والمسؤوليات 

وقد عقدت لجنة المخاطر اجتماعين )2( خالل عام 2020م.

اإلدارة التنفيذية- 4 4

يوضح الجدول أدناه أسماء وتفاصيل اإلدارة التنفيذية:

اإلدامة التنفيذية(:  24ال:دول مقر )

األسهم المملوكة *
تاريخ التعيين العمر الجنسية المنصب االسم

النسبة غير 
مباشرة مباشرة

%0.01 - 1,500 2013/04/01م 49 سعودي رئيس تنفيذي هيثم حبيب البكري

%0.00 - - 2010/04/01م 71 سوداني مستشار تجاري وفني علي ابراهيم الحسين

%0.00 - - 2010/04/01م 60 باكستاني رئيس الشؤون المالية سهيل فضل عباس

%0.00 - -
2010/04/01م

48 سعودي
رئيس الحوكمة والشؤون القانونية واإلدارية

رئيس الموارد البشرية )المكلف(
غسان حمزه الجنيد

%0.00 - - 2018/02/01م 33 سعودي رئيس االلتزام ومكافحة غسل األموال 
وتمويل اإلرهاب محمد سعيد باوزير

%0.00 - - 2015/05/10م 41 سعودي رئيس العمليات ماجد بريك الغامدي

%0.00 - - 2019/10/13م 30 سعودي رئيس أمن المعلومات أحمد محمد رمبو

%0.00 - - 2020/03/10م 37 أمريكي
رئيس التطبيق االستراتيجي

رئيس الشؤون التجارية )المكلف(
محمد هاشم عمورة

%0.00 - - 2021/08/01م 53 يوناني رئيس الشؤون الفنية بينتاليس نيكوالس ميسو لونيقيتيس
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ال األسهم المملوكة *
تاريخ التعيين العمر الجنسية المنصب االسم

النسبة غير 
مباشرة مباشرة

%0.00 - - 2019/02/06م 46 سعودي رئيس إدارة المخاطر مصطفى محمد دفتردار

%0.00 - - 2021/06/07م 35 سعودي رئيس المراجعة الداخلية والتدقيق أيمن فيصل أبوشوشة

%0.00 - - 2020/05/01م 33 باكستاني مدير اكتواري مرتضى مصطفى كويته واال

%0.00 - - 2018/11/01م 43 سعودي رئيس العناية بالعمالء ثناء محمد زين الدين

المصدر: الشركة
*الملكية كما في 2022/02/15م.

تعويضات ومكافآت مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين- 5 4

يوضح الجدول أدناه تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين خالل السنوات 2018م، و2019م، و2020م.

تعويضات ومكافآت أعضاء م:لس اإلدامة وكبام التنفيذيين(:  25ال:دول مقر )

2020م 2019م 2018م )بأالف الرياالت(

1,450 1,601 1,568 أعضاء مجلس اإلدارة 

11,044 11,000 11,064 أعلى خمسة كبار التنفيذيين 

المصدر: الشركة
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الموظفون - 5

برامج األسهم للموظفين القائمة قبل تقديم طلب تسجيل وقبول إدراج أسهم حقوق أولوية- 	 5

ال يوجد لدى الشركة أي برامج تخصيص أسهم لموظفيها حتى تاريخ هذه النشرة.

ترتيبات تشرك الموظفين في رأس المال- 	 5

ال يوجد ترتيبات تشرك الموظفين في رأس مال الشركة حتى تاريخ هذه النشرة.
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المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة - 6

مقدمة- 	 6

يتضمن قسم المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة مراجعة تحليلية ألداء الشركة ووضعها المالي خالل السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
2018م و2019م و2020م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م والمتضمنة أرقام المقارنة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م 
وهي تستند وينبغي أن تُقرأ باالقتران مع القوائم المالية المدققة للشركة عن السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م، وكذلك 
القوائم المالية األولية الموجزة غير المدققة عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م والمتضمنة أرقام المقارنة لفترة الستة أشهر المنتهية 

في 30 يونيو 2020م، واإليضاحات المرفقة بها )يشار إليها فيما يلي بـ »القوائم المالية«(.

تم إعداد القوائم المالية للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م و2020م واإليضاحات المرفقة بها، والقوائم المالية األولية الموجزة 
غير المدققة المنتهية في 30 يونيو 2021م واإليضاحات المرفقة بها، وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي )IFRS( المعتمدة في المملكة العربية السعودية 

والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

تم تدقيق القوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و2019م من قبل شركة آرنست ويونغ وشركاهم محاسبون قانونيون )شركة مهنية ذات مسؤولية 
محدودة( وشركة السيد العيوطي وشركاه محاسبون قانونيون في حين تم تدقيق القوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م وفحص القوائم المالية 
األولية الموجزة المنتهية في 30 يونيو 2021م من قبل شركة آرنست ويونغ وشركاهم محاسبون قانونيون )شركة مهنية ذات مسؤولية محدودة( وشركة 

برايس وترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون. وتصدر الشركة قوائمها بالريال السعودي.

المعلومات المالية الواردة بهذا القسم مستخرجة دون تغييرات جوهرية من القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م 
و2019م و2020م واإليضاحات المرفقة بها والقوائم المالية األولية الموجزة غير المدققة المنتهية في 30 يونيو 2021م واإليضاحات المرفقة بها. وقد تم 
استخدام أرقام السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م كما هي مصنفة في القوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، كما وقد تم استخدام 

أرقام السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م كما هي مصنفة في القوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م. 

إقرار أعضاء مجلس اإلدارة بشأن المعلومات المالية- 	 6

يقر أعضاء مجلس اإلدارة حسب علمهم واعتقادهم بما يلي:

أنه قد تم اإلفصاح عن جميع الحقائق الجوهرية المتعلقة بالشركة وأدائها المالي في هذه النشرة، وأنه ال توجد أي معلومات أو مستندات أو  	
حقائق أخرى لو تم إغفال ذكرها ستصبح البيانات الواردة في هذه النشرة مضللة.

أن المعلومات المالية الواردة في هذه النشرة، مقتبسة دون تغيير جوهري من القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر  	
2019م و2020م وكذلك القوائم المالية األولية الموجزة غير المدققة عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م. وأن هذه البيانات تم 
إعدادها على أساس موحد وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي )IFRS( المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى 

الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
ليس لدى الشركة أي أدوات دين صادرة وقائمة أو أي قروض، سواء مضمونة بضمان شخصي، أو مضمونة برهن أو غير مضمونة برهن، بما  	

في ذلك السحب على المكشوف من الحسابات المصرفية، وااللتزامات تحت القبول وائتمان القبول والتزامات الشراء التأجيري.
ال يوجد على رأس مال الشركة أي حق خيار كما بتاريخ هذه النشرة. 	
لدى الشركة الموارد المالية الكافية للوفاء بمتطلبات رأس المال العامل لمدة 12 شهراً تلي مباشرة تاريخ نشرة اإلصدار. 	
ال توجد أي عوامل موسمية أو دورات اقتصادية متعلقة بالنشاط قد يكون لها تأثير في األعمال والوضع المالي للشركة. 	
ال توجد معلومات عن أية سياسات حكومية أو اقتصادية أو مالية أو نقدية أو سياسية أو أي عوامل أخرى أثرت أو يمكن أن تؤثر بشكل جوهري،  	

مباشرة أو غير مباشرة على عمليات الشركة باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم 2 »عوامل المخاطرة«.
باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم الفرعي 6-8 »قائمة المركز المالي« من هذا القسم، ال يوجد أي رهونات أو حقوق أو أعباء على  	

ممتلكات الشركة كما بتاريخ هذه النشرة.
باستثناء ما تم اإلفصاح عنه القسم الفرعي 6-7 »قائمة الدخل« من هذا القسم، لم يطرأ أي تغيير سلبي جوهري على الوضع المالي والتجاري  	

للشركة خالل السنوات الثالث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة إضافة إلى نهاية 
الفترة التي يشملها تقرير المحاسب القانوني حتى اعتماد نشرة اإلصدار.
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أنه لم يتم منح أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أي عوض غير نقدي من قبل الشركة ألي من أعضاء مجلس اإلدارة أو أعضاء  	
مجلس اإلدارة المقترحين أو كبار التنفيذيين أو القائمين بعرض أو طرح األوراق المالية أو الخبراء الذين حصلوا على أّي من تلك الدفعات أو 

المنافع خالل السنوات المالية الثالث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب إصدار أسهم حقوق أولوية. 
ال تملك الشركة أي أوراق مالية تعاقدية أو غيرها من األصول التي تكون قيمتها عرضة للتقلبات أو يكون من الصعب التحقق من قيمتها والتي  	

قد تؤثر تأثيراً كبيراً على تقييم الوضع المالي للشركة.

مؤشرات األداء الرئيسية - 3 6

يعرض الجدول التالي مؤشرات األداء الرئيسية للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م وللفترة 
المنتهية في 30 يونيو 2021م.

مؤشرات األداء الرئيسية(:  و2ال:دول مقر )

فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو    السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

 2018م 2019م 2020م  2020م  2021م 
%39.3 %40.8 %39.2 %41.7 %39.8 نسبة االسناد
%74.8 %56.9 %63.2 %74.3 %66.4 صافي معدل الخسارة
%58.4 %57.1 %58.9 %56.6 %59.1 نسبة االحتفاظ
%38.2 %43.8 %37.0 %24.3 %33.4 نسبة المصاريف
%112.9 %100.0 %99.1 %98.7 %98.2 المجمع المعدل
%10.9 %0.75 %6.9 %3.2 %23.1 معدل نمو إجمالي األقساط المكتتبة 

المصدر: الشركة

أسس اإلعداد- 4 6

بيان االلتزام

أعدت هذه القوائم المالية وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من قبل 
الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين )يشار إليها بـ »المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية«(.

أسس العرض والقياس

تم إعداد القوائم المالية على أساس مبدأ االستمرارية ومبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء قياس القيمة العادلة لالستثمار المحتفظ به بالقيمة العادلة 
من خالل قائمة الدخل وقياس القيمة الحالية لمنافع الموظفين المحددة باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة. ال يتم عرض قائمة المركز المالي 
للشركة باستخدام تصنيف متداول / غير متداول. ومع ذلك، يتم تصنيف األرصدة التالية بصفة عامة على أنها غير متداولة: استثمارات وتكاليف اقتناء 
وثائق مؤجلة وممتلكات ومعدات وموجودات غير ملموسة ومطالبات قائمة واحتياطيات فنية. ويتم تصنيف جميع بنود القوائم المالية األخرى بصفة عامة 

على أنها متداولة ما لم يذكر غير ذلك.

»عمليات  من  لكل  منفصلة  بدفاتر حسابات  الشركة  تحتفظ  التنفيذية لساما«،  »اللوائح  السعودية  العربية  المملكة  في  التأمين  نظام  لمتطلبات  وفقا 
التأمين« و«عمليات المساهمين ». تتطلب اللوائح التنفيذية لساما فصال واضحا بين الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف الخاصة بعمليات 
التامين وعمليات المساهمين. ووفقا لذلك، يتم تسجيل الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف العائدة إلى أي من فئتي العمليات في الحسابات 
المعنية. يقدم اإليضاح 29 حول هذه القوائم المالية قائمة المركز المالي وقوائم الدخل والدخل الشامل والتدفقات النقدية لعمليات التأمين وعمليات 

المساهمين بشكل منفصل.

عند إعداد القوائم المالية للشركة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، يتم دمج أرصدة ومعامالت عمليات التامين 
وعمليات المساهمين. إن األرصدة المتداخلة والمعامالت واألرباح والخسائر غير المحققة، إن وجدت، يتم حذفها بالكامل أثناء الدمج، إن السياسات 

المحاسبية المطبقة لعمليات التأمين وعمليات المساهمين موحدة بالنسبة للمعامالت واألحداث المشابهة في ظل الظروف المماثلة.

العملة الوظيفية وعملة العرض

يتم عرض هذه القوائم المالية بالريال السعودي، وهو العملة الوظيفية وعملة العرض للشركة. تم تقريب جميع المعلومات المالية المعروضة بالريال 
السعودي إلى أقرب ألف، ما لم يذكر غير ذلك.

44



نرشة إصدار أسهم حقوق أولوية الرشكة الوطنية للتأمني
ت

ويا
حت

لم
ل ا

دو
 ج

ى
 ال

دة
عو

ال

السنة المالية

تتبع الشركة سنة مالية تنتهي في 31 ديسمبر.

األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة

والمطلوبات  الموجودات  واإلفصاح عن  والمطلوبات،  للموجودات  المدرجة  المبالغ  على  تؤثر  وأحكام  تقديرات  استخدام  المالية  القوائم  إعداد  يتطلب 
المحتملة كما في تاريخ القوائم المالية، وكذلك المبالغ المدرجة لإليرادات والمصاريف خالل السنة المالية. وبالرغم من أن هذه التقديرات واألحكام 

مبنية على أفضل المعلومات واألحداث الحالية المتوفرة لدى اإلدارة، فإن النتائج الفعلية النهائية قد تختلف عن تلك التقديرات.

يتم تقييم التقديرات واألحكام بشكل مستمر باالعتماد على الخبرة التاريخية وعوامل أخرى بما فيها التوقعات لألحداث المستقبلية والمتوقع أن تكون 
معقولة حسب الظروف.

فيما يلي األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية:

االلتزام النهايئ الناشئ عن متطلبات مقدمة مبوجب عقود التأمني- 1

إن تقدير االلتزام النهائي الناشئ عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمين هو التقدير المحاسبي األكثر أهمية للشركة. هناك العديد من مصادر 
عدم التأكد التي يجب أخذها في االعتبار عند تقدير االلتزام الذي ستدفعه الشركة بشكل نهائي لمثل هذه المطالبات. ينبغي إعداد تقديرات في نهاية 
سنة التقرير لكل من التكلفة النهائية المتوقعة للمطالبات المبلغ عنها وللتكلفة النهائية المتوقعة للمطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها. تقدر المطلوبات 
عن المطالبات المعلنة غير المدفوعة باستخدام مدخالت التقييمات للقضايا الفردية المعلنة للشركة. في نهاية كل سنة تقرير، يتم إعادة تقييم تقديرات 

المطالبات للسنة السابقة للتأكد من كفاءتها ويتم إجراء التغييرات على المخصص.

إن المخصص للمطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها، هو تقدير للمطالبات التي من المتوقع أن يتم اإلبالغ عنها الحقا لتاريخ قائمة المركز المالي، والذي 
وقع فيه الحدث المؤمن قبل تاريخ قائمة المركز المالي، إن األسلوب الرئيسي المتبع من قبل اإلدارة في تقدير التكلفة للمطالبات المدرجة وللمطالبات 
المتكبدة غير المبلغ عنها يتمثل في استخدام الطرق السابقة لتسوية المطالبات للتنبؤ بطرق تسوية المطالبات المستقبلية. تم استخدام نطاق واسع من 
الطرق مثل طريقة تشين ال در، وطريقة بورنهوتر فيرغسون، وطريقة معدل الخسارة المتوقعة من قبل الخبراء االكتوارين لتحديد المخصصات. تشتمل 

هذه الطرق على عدد من االفتراضات مصرح عنها أو ضمنية والمتعلقة بقيم التسوية المتوقعة لها وأنماط تسوية المطالبات.

االنخفاض يف قيمة املوجودات املالية املتاحة للبيع- 2

تحدد الشركة االنخفاض في قيمة الموجودات المالية إذا كان هناك انخفاض دائم أو جوهري في القيمة العادلة للموجودات المالية بأقل من تكلفتها. إن 
تحديد ما إذا كان االنخفاض دائما او جوهريا يتطلب حكما. تعتبر السنة التي تتكون من 12 شهرا أو أكثر فترة طويلة ويعتبر االنخفاض بنسبة 30 % من 
التكلفة األصلية جوهريا وفقا لسياسة الشركة. عند إصدار هذا الحكم، تقيم الشركة التقلبات العادية في سعر السهم، باإلضافة لعوامل أخرى، والوضع 

المالي للشركة المستثمر فيها وأداء الصناعة والقطاعات والتغيرات في التكنولوجيا والتدفقات النقدية التمويلية والتشغيلية.

االنخفاض يف قيمة الذمم املدينة- 	

يتم تكوين مخصص للذمم المدينة عند وجود دليل موضوعي على أن الشركة أن تتمكن من تحصيل كافة المبالغ المستحقة وفقا للشروط األصلية للذمم 
المدينة. تعتبر الصعوبات المالية الكبيرة للمدين وإمكانية إفالسه أو إعادة هيكلته ماليا وكذلك العجز والتخلف عن السداد من مؤشرات االنخفاض في 

قيمة الذمم المدينة.

القيمة العادلة لألدوات املالية- 	

 تحدد القيمة العادلة الستثمارات حقوق الملكية على أساس األسعار المتداولة لألوراق المالية أو القيمة العادلة المقدرة بناء على أحدث قيمة لصافي 
الموجودات المتاحة في صناديق االستثمار. يتم تقدير القيمة العادلة للبنود المرتبطة بعمولة على أساس التدفقات النقدية المخصومة باستخدام العمولة 

للبنود ذات الشروط والمخاطر المتشابهة.

يتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية التي ال يوجد لها سوق نشطة أو التي ال تتوفر لها اسعار مدرجة باستخدام اساليب التقييم. وفي هذه الحاالت، 
يتم تقدير القيم يتم تقديرها بناء على االفتراضات المناسبة. وعند استخدام أساليب التقييم )على سبيل المثال، النماذج( لتحديد القيم العادلة، يتم 
تقييمها ومراجعتها دوريا من قبل افراد مؤهلين ومستقلين عن الذين قاموا بتعيينهم. يتم اعتماد جميع النماذج قبل استخدامها، وتتم معايرتها للتحقق من 
أن المخرجات تعكس البيانات الفعلية وأسوان السوق المقارنة. وإلى أقصى مدى عملي، تستخدم النماذج بيانات يمكن رصدها فقط، أما المجاالت األخرى 

مثل مخاطر االئتمان )مخاطر االئتمان للشركة وللشركات األخرى( فإن التقلبات واالرتباطات تستدعي قيام اإلدارة بإجراء تقديرات.
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السياسات المحاسبية الهامة- 5 6

تتفق السياسات المحاسبية والتقديرات واالفتراضات المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالية السنوية للسنة 
المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، باستثناء تطبيق ما يلي:

المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير المالي وتعديالتها المطبقة 
من قبل الشركة

قامت الشركة بتطبيق التعديالت والتفسيرات والمراجعات التالية على المعايير الحالية، الصادرة عن مجلس المعايير الدولية للمحاسبة وهي قابلة للتطبيق 
اعتبارا من 1 يناير 2020م:

الوصف المعيار/ التعديالت 

تعريف األهمية النسبةتعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 1 ومعيار المحاسبة الدولي رقم 8 

تعريف المنشأة تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 3

تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 7و تعديالت على المعيار 
تعديل مؤشر سعر الفائدة المرجعيالدولي للتقرير المالي رقم 9 ومعيار المحاسبة الدولي رقم 39

اإلطار المفاهيمي المعدل إلعداد التقارير المالية اإلطار المفاهيمي 

امتيازات االيجار المتعلقة بكوفيد-19تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16

لم يكن لتطبيق التعديالت المذكورة أعاله على المعايير المحاسبية والتفسيرات أي أثر جوهري على هذه القوائم المالية.

المعايير الصادرة والتي لم تصبح سارية بعد

فيما يلي المعايير الصادرة التي لم تصبح بعد سارية حتى تاريخ إصدار القوائم المالية للشركة. وتتضمن هذه القائمة المعايير والتفسيرات الصادرة والتي 
تتوقع الشركة تطبيقها في تاريخ قادم. وتعتزم الشركة اعتماد هذه المعايير عندما تصبح سارية المفعول. 

يسري تطبيقه في الفترات التي الوصف المعيار/ التفسير
تبدأ في أو بعد التاريخ التالي 

انظر االيضاح أدناه األدوات الماليةالمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9

1 يناير 2022متصنيف المطلوبات إلى متداولة أو غير متداولة تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 1

1 يناير 2022مممتلكات ومصنع ومعدات: متحصالت قبل االستخدام المقصود تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 16

1 يناير 2022ماإلشارة إلى اإلطار المفاهيميتعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 3

1 يناير 2022معقود ذات مخاطر عالية - تكلفة الوفاء بعقد تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 37

التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقرير 
المالي 2020-2018

تحسينات متعلقة بـ:
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9-االدوات المالية 	
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16-عقود االيجار  	
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 1-تطبيق المعايير الدولية  	

للتقرير المالي للمرة األولى 
المرحلة 2- تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9  	

ومعيار المحاسبة الدولي رقم 39 والمعيار الدولي للتقرير المالي 
رقم 7 والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 4 والمعيار الدولي 

للتقرير المالي رقم 16

1 يناير 2021م

تعديل مؤشر سعر الفائدة المرجعي )ايبور( 
1 يناير 2023معقود التأمين المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 17

ال توجد أي معايير أخرى من المعايير الدولية للتقرير المالي أو تفسيرات صادرة من لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي والتي لم تكن سارية 
المفعول بعد والتي من المتوقع أن يكون لها أثر جوهري على القوائم المالية للشركة باستثناء المعيار الدولي للتقرير المالي رقم9 والمعيار الدولي للتقرير 

المالي رقم17 كما هو مبين أدناه.
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المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 - األدوات المالية

تم نشر هذا المعيار في 24 يوليو 2014م، وحل محل معيار المحاسبة الدولي رقم 39. يتناول المعيار الجديد البنود التالية المتعلقة باألدوات المالية:

التصنيف والقياس  أ- 

يستخدم المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 منهجا واحدا لتحديد ما إذا كان يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل 
الدخل الشامل اآلخر أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا:

تم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية. - 1
ادت األحكام التعاقدية لألصل المالي إلى نشوء تدفقات نقدية في تواريخ محددة بحيث تقتصر على مدفوعات ألصل الدين والفائدة على - 2

مبلغ أصل الدين القائم. 

يتم قياس األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وسيتم إعادة تدوير األرباح أو الخسائر المحققة من خالل الربح أو الخسارة عند 
البيع، في حالة استيفاء الشرطين التاليين:

تم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وللبيع.- 1
اقتصرت الشروط التعاقدية للتدفقات النقدية على المدفوعات ألصل الدين والفائدة فقط.- 2

يتم قياس الموجودات التي ال تفي بأي من هذه الفئات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. باإلضافة إلى ذلك، عند اإلثبات المبدئي، يمكن ألي 
منشاة استخدام الخيار لتصنيف أصل مالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا أدى ذلك إلى إزالة أو تقليل عدم تطابق المحاسبة بشكل جوهري. 

بالنسبة ألدوات حقوق الملكية غير المحتفظ بها للمتاجرة، يمكن للمنشأة أيضا إجراء خيار غير قابل لإللغاء بعرض التغيرات الالحقة ضمن الدخل 
الشامل اآلخر في القيمة العادلة لألدوات )بما في ذلك األرباح والخسائر المحققة(، ويتم إثبات توزيعات األرباح في قائمة الدخل.

باإلضافة إلى ذلك، بالنسبة للمطلوبات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، يتم إثبات قيمة التغير في القيمة العادلة لاللتزام 
المالي العائدة إلى التغيرات في المخاطر االئتمانية لهذا االلتزام في الدخل الشامل اآلخر، ما لم يؤدي إثبات آثار تغيرات المخاطر االئتمانية لاللتزام في 

الدخل الشامل اآلخر إلى وجود عدم تطابق محاسبي في قائمة الدخل أو زيادته.

االنخفاض يف القيمة ب- 

يعكس نموذج االنخفاض بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 الخسائر االنتمائية المتوقعة، مقارنة بخسائر االئتمان المتكبدة بموجب معيار 
المحاسبة الدولي رقم 39. بموجب نهج المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9، لم يعد من الضروري حدوث حدث ائتماني قبل إثبات خسائر االئتمان. بدال 
من ذلك، تقوم المنشأة دائما بالمحاسبة عن الخسائر االنتمائية المتوقعة والتغيرات في تلك الخسائر. يتم تحديث مبلغ الخسائر االئتمانية المتوقعة في 

تاريخ كل فترة تقرير ليعكس التغيرات في المخاطر االئتمانية منذ اإلثبات المبدئي. 

محاسبة التحوط  ت- 

قدم المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 متطلبات جديدة بشأن محاسبة التحوط التي تربط محاسبة التحوط على نحو أوثق مع إدارة المخاطر. كما 
تحدد منهجا يقوم بشكل أكثر على المبادئ إلى نموذج محاسبة التحوط العام. تطبق التعديالت على جميع محاسبة التحوط باستثناء تحوطات محفظة 
القيمة العادلة لمخاطر سعر الفائدة )يشار إليها عادة باسم »تحوطات القيمة العادلة الكلية«(. بالنسبة لذلك، قد تستمر المنشأة في تطبيق متطلبات 
محاسبة التحوط حاليا ضمن معيار المحاسبة الدولي رقم 39. تم منح هذا االستثناء بشكل كبير ألن مجلس المعايير الدولية للمحاسبة يعالج محاسبة 

التحوط الكلية كمشروع منفصل.
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تاريخ السريان

كان تاريخ سريان المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 هو 1 يناير 2018م. ومع ذلك، فإن التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 4 - عقود 
التأمين: تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 - األدوات المالية مع المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 4 - عقود التأمين، المنشورة في 12 سبتمبر 
2016م، تغير المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 4 الحالي بالسماح للمنشآت التي تصدر عقود التأمين ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 4 
للحد من آثار تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 قبل ان يصبح معيار عقد التأمين الجديد الصادر عن مجلس المعايير الدولية للمحاسبة )المعيار 

الدولي للتقرير المالي رقم 17 - عقود التأمين( ساري المفعول. تقدم التعديالت خيارين بديلين: 

تطبيق إعفاء مؤقت من تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 حتى ما يسبق من الخيارين التاليين:- 1
تاريخ سريان معيار جديد لعقود التأمين، أوأ- 
فترات التقرير السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2021م )مجلس المعايير الدولية للمحاسبة تمديد تاريخ سريان المعيار الدولي ب- 

للتقرير المالي رقم 17 واإلعفاء المؤقت من تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 4 إلى 
1 يناير 2022م(. إن اإلفصاحات اإلضافية المتعلقة بالموجودات المالية مطلوبة خالل فترة التأجيل. وهذا الخيار متاح فقط للمنشآت 

التي ترتبط أنشطتها في الغالب بالتأمين ولم تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 سابقا، أو
تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9، ولكن بالنسبة لبعض الموجودات المالية، إزالة آثار بعض حاالت عدم التطابق المحاسبية والتي - 2

قد تحدث قبل تنفيذ معيار عقد التأمين الجديد من الربح أو الخسارة، خالل الفترة األولية، هناك إفصاحات إضافية مطلوبة.

أجرت الشركة تقييما مفصال اعتبارا من 1 يناير 2017م: )1( تمت مقارنة القيمة الدفترية لمطلوبات الشركة الناشئة عن العقود ضمن نطاق المعيار 
الدولي للتقرير المالي رقم 4 )بما في ذلك مكونات اإليداع أو المشتقات المتضمنة غير الممولة من عقود التأمين( بمجموع القيمة الدفترية لجميع 
مطلوباتها؛ و)2( تمت مقارنة مجموع الدفترية لمطلوبات الشركة المرتبطة بالتأمين مع مجموع القيمة الدفترية لجميع مطلوباتها. بناء على هذه التقييمات، 
قررت الشركة أنها مؤهلة لإلعفاء المؤقت. وبالتالي، قررت الشركة تأجيل تنفيذ المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 حتى تاريخ سريان المعيار الجديد 

لعقود التأمين. ويكم إدراج اإلفصاحات المتعلقة بالموجودات المالية المطلوبة خالل فترة التأجيل في القوائم المالية للشركة.

تقييم األثر

 كما في 31 ديسمبر 2020م، لدى الشركة مجموع موجودات مالية وموجودات متعلقة بالتأمين بمبلغ 592 مليون ريال سعودي )2019م: 678 مليون ريال 
سعودي( و774 مليون ريال سعودي )2019م: 717 مليون ريال سعودي( على التوالي. في الوقت الحالي، تتألف الموجودات المالية المحتفظ بها بالتكلفة 
المطفأة من النقد وما وبعض الذمم المدينة األخرى بمبلغ 592 مليون ريال سعودي )2019م: 678 مليون ريال سعودي(. بلغت االستثمارات المقيدة حاليا 
بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل مبلغ 162 مليون ريال سعودي )2019م: 110 مليون ريال سعودي(. ويبين اإليضاحين 6 و7 التعرض لمخاطر االئتمان 
وتركيز مخاطر االئتمان وجودة االئتمان لمحفظة الذمم المدينة للشركة. كما تعد الموجودات المالية للشركة ذات مخاطر ائتمان منخفضة كما في 31 
ديسمبر 2020م و2019م. ويستند ما سبق إلى تقييم عالي المستوى ألثر المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9. ويستند هذا التقييم األولي إلى المعلومات 
المتاحة حالنا وقد يخضع للتغييرات الناشئة عن التحليالت التفصيلية اإلضافية أو المعلومات اإلضافية المعقولة والداعمة التي يمكن إتاحتها للشركة 
في المستقبل. بشكل عام، تتوقع الشركة بعض التأثير جراء تطبيق متطلبات االنخفاض في القيمة الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9. ومع 
ذلك، ال يتوقع أن يكون أثر ذلك جوهريا. في الوقت الحالي، ال يمكن تقديم تقدير معقول آلثار تطبيق هذا المعيار الجديد حيث أن الشركة لم تقم بعد 

بإجراء مراجعة تفصيلية

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 17 - »عقود التأمين«

نظرة عامة

تم نشر هذا المعيار في 18 مايو 2017م، وهو يحدد مبادئ اإلثبات والقياس والعرض واإلفصاح عن عقود التأمين ويحل محل المعيار الدولي للتقرير 
المالي رقم 4 »عقود التامين«.

ينطبق المعيار الجديد على عقود التأمين الصادرة، وعلى جميع عقود إعادة التأمين وعقود االستثمار مع ميزات تشاركية تقديرية بشرط أن تصدر الجهة 
أيضا عقود التأمين. يتطلب فصل المكونات التالية عن عقود التأمين:

المشتقات المتضمنة، إذا كانت تلبي بعض المعايير المحددة. - 1
المكونات االستثمارية المميزة. - 2
اي تعهد بتحويل بضائع أو خدمات غير تأمينية مميزة.- 3

يجب احتساب هذه المكونات بشكل منفصل وفقا للمعايير ذات الصلة )المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 والمعيار الدولي رقم 15(.
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القياس  التأمين بمواصلة استخدام السياسات المحاسبية ألغراض  المالي رقم 4، والذي سمح لشركات  للتقرير  الدولي  المعيار  على عكس متطلبات 
الموجودة قبل يناير 2015م، يوفر المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 17 نماذج القياس المختلفة التالية:

يعتمد منوذج القياس العام عىل »الركائز األساسية« التالية:- 1

التدفقات النقدية المستوفاة، والتي تشمل:أ- 

تقديرات مرجحة محتملة خاصة بالتدفقات النقدية المستقبلية. - 
تعديل يعكس القيمة الزمنية للنقود )أي الخصم( والمخاطر المالية المرتبطة بهذه التدفقات النقدية المستقبلية. - 
تعديل للمخاطر المتعلقة بالمخاطر غير المالية.- 

هامش الخدمة التعاقدية. يمثل هامش الخدمة التعاقدية الربح غير المكتسب لمجموعة عقود التأمين وسيتم إثباته كمنشأة تقدم الخدمات في ب- 
المستقبل. ال يمكن ان يكون هامش الخدمة التعاقدية سلبي عند بدايته. وسيتم تسجيل صافي أي مبلغ سلبي من التدفقات النقدية المستوفاة 

في البداية في الربح او الخسارة على الفور.

في نهاية كل فترة تقرير الحقة، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية لمجموعة عقود التأمين على أنها إجمالي ما يلي:

التزام التغطية المتبقية، والذي يشمل التدفقات النقدية المستوفاة المتعلقة بالخدمات المستقبلية وهامش الخدمة التعاقدية للمجموعة - 
في ذلك التاريخ. 

للمجموعة -  المخصصة  السابقة  بالخدمات  المتعلقة  المستوفاة  النقدية  التدفقات  أنه  يقاس على  والذي  المتكبدة،  المطالبات  التزام 
في ذلك التاريخ.

يتم تعديل هامش الخدمة التعاقدية الحنا للتغيرات في التدفقات النقدية المتعلقة بالخدمات المستقبلية ولكن ال يمكن أن يكون هامش الخدمة التعاقدية 
سلبيا، لذلك يتم إثبات التغيرات في التدفقات النقدية المستقبلية التي تزيد عن هامش الخدمة التعاقدية المتبقية في الربح أو الخسارة. يتم أيضا زيادة 
الفائدة على هامش الخدمة التعاقدية بأسعار مقيدة عند اإلثبات المبدئي للعقد )على سبيل المثال معدل الخصم المستخدم في البداية لتحديد القيمة 
الحالية للتدفقات النقدية المقدرة(. عالوة على ذلك، سيتم إطالق هامش الخدمة التعاقدية في الربح أو الخسارة استنادا إلى وحدات التغطية، مما يعكس 

كمية المنافع المقدمة ومدة التغطية المتوقعة للعقود المتبقية في المجموعة.

نهج الرسوم املتغرية:- 2

يعد نهج الرسوم المتغيرة نموذجا إلزاميا لقياس العقود بميزات التشاركية المباشرة )يشار إليها أيضا باسم »العقود التشاركية المباشرة«(. يتم إجراء هذا 
التقييم حول ما إذا كان العقد يفي بهذه المعايير عند بدء العقد ولم يتم إعادة تقييمه الحقا. بالنسبة لهذه العقود، يتم تعديل هامش الخدمة التعاقدية 

أيضنا باإلضافة إلى التعديل بموجب النموذج العام:

التغييرات في حصة المنشأة من القيمة العادلة للبنود األساسية. - 1
التغييرات في تأثير القيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالية التي ال تتعلق بالبنود األساسية.- 2

يسمح باستخدام نهج توزيع األقساط المبسط لقياس التزام التغطية المتبقي إذا كان ذلك يوفر قيامنا ال يمثل اختالفا جوهريا عن النموذج العام أو إذا 
كانت فترة التغطية لكل عقد ضمن المجموعة سنة واحدة أو أقل. مع نهج توزيع األقساط، فإن التزام التغطية المتبقي يتوافق مع األقساط المستلمة عند 
اإلثبات المبدئي، ناقصا التدفقات النقدية القتناء التأمين. ويظل النموذج العام قابال للتطبيق لقياس التزام المطالبات المتكبدة. ومع ذلك، ال يطلب من 
المنشأة تعديل التدفقات النقدية المستقبلية للقيمة الزمنية للنقود وتأثير المخاطر المالية إذا كان من المتوقع دفع / استالم هذه التدفقات النقدية في 

سنة واحدة أو أقل من تاريخ تكبد المطالبات.

تاريخ السريان

أصدر مجلس المعايير الدولية للمحاسبة تعديالت مشروع التعرض للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 17 خالل يونيو 2019م وتلقى تعليقات من مختلف أصحاب 
المصلحة. يعكف مجلس المعايير الدولية للمحاسبة حاليا على إعادة مناقشة القضايا المقدمة من قبل أصحاب المصلحة. بالنسبة ألي تعديالت مقترحة على 
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 17، سوف يتبع مجلس المعايير الدولية للمحاسبة إجراءاته القانونية السليمة لوضع المعايير. إن تاريخ سريان المعيار الدولي 
للتقرير المالي رقم 17 وتأجيل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 واإلعفاء المؤقت في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 4، حاليا هو 1 يناير 2021م. بموجب 
مشروع التعرض الحالي، يقترح تعديل تاريخ سريان المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 17 إلى فترات التقرير التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2023م. هذا تأجيل 
مدته سنتين مقارنة بالتاريخ السابق ليوم 1 يناير 2021م. يسمح بالتطبيق المبكر إذا تم تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15 - اإليرادات من العقود مع 

العمالء والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 - األدوات المالية. تلوي الشركة تطبيق المعيار في تاريخ سريانه
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يجب التطبيق بأثر رجعي. ومع ذلك، إذا كان التطبيق الكامل بأثر رجعي لمجموعة عقود التأمين غير عملي، عندئذ يكون على المنشأة ان تختار إما نهج 
بأثر رجعي معدل أو نهج القيمة العادلة.

العرض واإلفصاحات

تتوقع الشركة أن ينتج عن هذا المعيار الجديد تغير في السياسات المحاسبية لعقود التأمين، مع تعديالت على العرض واإلفصاحات.

تقييم األثر

تقوم الشركة حاليا بتقييم أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 17. اعتبارا من تاريخ نشر هذه القوائم المالية، لم يتم تقييم األثر المالي لتطبيق 
المعيار بالكامل من قبل الشركة، أجرت الشركة تحليل الفجوات، والمجاالت الرئيسية للفجوات هي كما يلي:

ملخص األثر مجال األثر

األثر المالي 
تم إجراء فحص محدود لألثر المالي، كما هو مطلوب من قبل البنك المركزي السعودي، لسنة اكتتاب 2018م. لم يكن األثر 
المالي لتطبيق متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 17 مقارنة بالمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 4 جوهريا. من 

المقرر إجراء فحص أكثر تفصيال للربع األخير من 2021م.

تعتقد الشركة أنه من غير المحتمل أن يكون أثر البيانات جوهريا حيث أن نسبة كبيرة من أعمال الشركة مؤهلة للقياس أثر البيانات 
بموجب نهج توزيع األقساط 

أنظمة تكنولوجيا المعلومات 

قامت الشركة بشراء أداة محلل أوراكل المالي لتنفيذ المتطلبات الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 17. وحصلت 
شركة اوراكل على عقد لتنفيذ األداء. وبدأت المناقشات الفنية بين أنظمة المصدر األساسية واألنظمة المتأثرة. وجاري 
المالي رقم 17 ومتطلبات  للتقرير  الدولي  المعيار  الواردة في  بالمتطلبات  البيانات لاللتزام  األثر متضمنا مقارنة  تحليل 

التقرير.

يخضع أثر العملية للتقييم، ولكن ال يتوقع حدوث تغييرات جوهرية في العملية. ومع ذلك، إذا غيرت الشركة تركيزها إلى أثر العملية 
األعمال طويلة األجل، فإن أثر العملية سيكون جوهريا.

تم تقييم ترتيبات إعادة التأمين الخاصة بالشركة وفقا لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 17. ويتلخص االستنتاج األثر على ترتيبات إعادة التأمين 
المبدئي في أن ترتيبات إعادة التأمين مؤهلة لتقييم نهج توزيع األقساط. يخضع االستنتاج المبدئي للفحص المستمر. 

األثر على السياسات وأطر الرقابة 

إن الشركة بصدد تحديث السياسات واإلجراءات المحاسبية والمالية لتغطية المتطلبات الجديدة واإلضافية:
التفكيك 	
مستوى التجميع 	
نماذج القياس 	
منهجيات تعديل المخاطر 	
متطلبات العرض واإلفصاح الجديدة 	

سيلتحق الدليل المعدل بالقسم المالي للتأكد من أن القوائم المالية متوافقة مع المعيار الدولية للتقرير المالي رقم 17 في 
تاريخ السريان

الموارد البشرية 

قامت الشركة بتوظيف عددا من الموظفين الرئيسيين، بما في ذلك نائب المسؤول المالي األول والمسؤول التقني األول الذي 
سيؤدي دورا رئيسيا في تنفيذ متطلبات المعيار الدولية للتقرير المالي رقم 17. 

تم االنتهاء بالفعل من وضع خطة تدريبة وثالث دورات تدريبية:
المعيار الدولية للتقرير المالي رقم 17 - نظرة عامة على جميع أصحاب المصلحة - 1
نموذج قياس نهج توزيع األقساط- 2
نموذج قياس نموذج القياس العام - 3
من المقرر االنتهاء من الدورات المتبقية في 2021م. - 4

بدأت الشركة في عملية التنفيذ وشكلت فريقا مناسباً، تشرف عليه لجنة توجيهية.
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ملخص ألهم السياسات المحاسبية- 6 6

السياسات المحاسبية الهامة المطبقة في إعداد القوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

عقود التأمني

تصدر الشركة عقود تأمين تقوم بتحويل مخاطر التأمين. تعرف عقود التأمين بأنها تلك العقود التي يقبل بموجبها شركة التأمين مخاطر تأمين هامة من 
حامل وثيقة التأمين، وذلك بالموافقة على تعويض حامل وثيقة التأمين في حال وجود حدث مستقبلي محدد غير مؤكد يؤثر بشكل سلبي على حامل وثيقة 
التأمين. وكقاعدة عامة، تقوم الشركة بتحديد مخاطر التأمين الكبيرة لديها، كاحتمال وجوب دفع منافع في حالة وقوع الحدث المؤمن عليه الذي يزيد 

بنسبة 10 % على األقل عن المنافع المستحقة إذا لم يقع الحدث المؤمن عليه.

يهدف التأمين البحري إلى تعويض حاملي عقود التأمين عن األضرار والمطالبات الناتجة عن الخسائر للناقالت البحرية والحوادث التي تقع في البحر 
بشكل كلي أو جزئي. يتمثل الخطر الرئيسي للتأمين البحري في خسارة أو هالك الناقلة، أو حوادث تتسبب في خسارة جزء أو كل الشحنات.

تهدف عقود التأمين على الممتلكات بصفة رئيسية إلى تعويض عمالء الشركة عن االضرار التي تعرضت لها ممتلكاتهم أوعن قيمة الممتلكات المفقودة. 
وبإمكان العمالء الذين يقومون بأنشطة تجارية في مكاتبهم أيضا تلقي تعويضات عن خسائر مكاسبهم الناتجة عن عدم القدرة على استخدام الممتلكات 
المؤمنة في أنشطة أعمالهم )تغطية تعطل العمل(. بالنسبة لعقود التأمين على الممتلكات، تتمثل المخاطر الرئيسية في نشوب الحرائق وتوقف االعمال 

وحدوث سرقات.

يهدف التأمين على السيارات إلى تعويض حاملي المقود عن األضرار التي لحقت بمركباتهم أو االلتزام تجاه األطراف الخارجية الناشئ عن الحوادث. يتم 
أيضاً تعويض حاملي عقود التأمين على السيارات في حالة حريق أو سرقة سياراتهم. يعتبر التأمين لصالح الطرف الخارجي إلزاميا في المملكة العربية 
السعودية على جميع السيارات. وتقوم ركة كذلك بإصدار وثائق تأمين شامل على السيارات. إن وثائق تأمين السيارات هذه تغطي األضرار الناتجة عن 

العواصف واألعاصير والفيضانات والحرائق ة والحوادث الشخصية.

يشتمل التأمين ضد الحوادث على التأمين على األموال وتأمين ضمان األمانة والتأمين ضد جميع مخاطر األعمال وتأمين السفر بغرض العمل وتأمين 
المعارض. ويشمل تأمين االلتزام: االلتزام العام تجاه طرف خارجي وااللتزام تجاه المنتج والتزام تعويض العمال / أصحاب العمل وتغطية التعويض المهني 

لحماية المؤمن عليه من االلتزام النظامي الناشئ عن االهمال أثناء عملياته التجارية 

يغطي التأمين الهندسي نوعين رئيسين: )أ( تأمين »كافة مخاطر المقاولين« والذي يغطي فترة التشييد أو بناء المبالي أو القيام بأعمال الهندسة المدنية 
كالمنازل والمتاجر ووحدات الشقق ومباني المصانع والطرق والمباني والجسور وأعمال الصرف الصحي والخزانات. )ب( تأمين »كافة مخاطر التركيب« 
والذي يغطي فترة التشييد أو التركيب لمصنع وآالت كمحطات الطاقة ومصافي البترول واألعمال الكيميائية واألعمال االسمنتية والهياكل المعدنية أو أي 

منشأة تتضمن مصنع وآالت. تغطي فئة أعمال التأمين الهندسي التأمين على أعطال اآلالت والمعدات االلكترونية.

يبدأ تأمين الضمان الممتد عندما ينتهي ضمان الشركة المصنعة ويغطي جميع األعطال الكهربائية والميكانيكية التي تحدث للسيارات، وفقا لما يغطيه 
الضمان األصلي للشركة المصنعة.

التأمين على الحياة هو وثيقة تنص على دفع مبلغ مالي محدد مسبقا يسمى »مبلغ التأمين« علد وفاة المؤمن عليه، وتغطي المؤمن علية لقترة من الزمن. 
علد انتهاء الوثيقة، ال يسمح باسترداد أو استرجاع هذا المبلغ

تحمل المطالبات ومصاريف تعديل الخسائر على قائمة الدخل عند تكبدها على أساس االلتزام المتوقع للتعويض المستحق لحملة العقود أو ألطراف أخرى 
متضررة من قبل حملة العقود. وتتضمن تكاليف التسوية مطالبات مباشرة وغير مباشرة وتنشأ من احداث وقعت حتى تاريخ قائمة المركز المالي حتى لو 
لم تبلغ بها الشركة بعد. ال تخصم الشركة التزاماتها عن المطالبات غير المدفوعة. تقدر االلتزامات عن المطالبات غير المدفوعة باستخدام مدخالت 
التقييمات للقضايا الفردية المبلغة للشركة وتحليل اإلحصائيات للمطالبات المتكبدة وغير المبلغ علها ولتقدير التكلفة النهائية المتوقعة لمطالبات أكثر 

تعقيدا قد تتأثر بعوامل خارجية مثل قرارات المحاكم.
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إثبات اإليرادات

إثبات إيرادات األقساط والعموالت

يتم تسجيل األقساط والعموالت في قائمة الدخل على أساس طريقة القسط الثابت على مدى سنة تغطية وثيقة التأمين باستثناء الوثائق طويلة األجل 
)اإلنشاء والهندسة( والشحن البحري. يتم احتساب األقساط غير المكتسبة بطريقة القسط الثابت على تغطية وثيقة التأمين باستثناء: 

تعتبر أقساط األشهر الثالثة األخيرة في تاريخ التقرير غير مكتسبة فيما يتعلق بالشحن البحري؛  	
االحتساب المحدد مسبقا بالنسبة لفتة »الهندسة«، وذلك لمواجهة المخاطر التي تتجاوز سنة واحدة. ووفقا لهذا االحتساب، يتم احتساب  	

أقساط أقل خالل السنة األولي ثم تزداد تدريجيا في نهاية الفترة حتى إنهاء فترة تغطية وثيقة التأمين؛ و 

تمثل األقساط غير المكتسبة جزءا من األقساط المكتتبة المتعلقة بالسنة السارية من التغطية التأمينية. ويتم ترحيل التغير في مخصص األقساط غير 
المكتسبة إلى قائمة الدخل بنفس الترتيب الذي يتم فيه إثبات اإليرادات على مدى سنة المخاطر. 

يتم المحاسبة عن عقود إعادة التأمين التي ال تنقل مخاطر تأمين هامة مباشرة من خالل قائمة المركز المالي. وهي موجودات وديعة او مطلوبات مالية 
يتم إثباتها بناء على الثمن المدفوع أو المستلم ناقصا أي أقساط تأمين محددة بوضوح أو اتعاب يتم االحتفاظ بها من قبل المؤمن عليه.

ايرادات عمولة 

يتم إثبات إيرادات العمولة على أساس العائد الفعلي من أصل المبلغ القائم ومعدل العمولة المطبق. 

املطالبات

تشمل المطالبات المبالغ المستحقة لحاملي وثائق التأمين واألطراف األخرى، ومصاريف تسوية الخسائر المرتبطة بها بعد خصم الخردة واالستردادات 
األخرى 

يشتمل إجمالي المطالبات القائمة على إجمالي التكلفة المقدرة للمطالبات المتكبدة وغير المسددة بتاريخ قائمة المركز المالي، وكذلك تكاليف معالجة 
المطالبات المتعلقة، سواء تم التبليغ عنها من قبل المؤمنين أم ال. يتم رصد مخصصات لقاء المطالبات المبلغ عنها غير المدفوعة بتاريخ قائمة المركز 
المالي على أساس تقدير كل حالة على حدة. كما يتم رصد مخصص، وفقا ألحكام اإلدارة وخبرة الشركة السابقة، لقاء تكلفة سداد المطالبات المتكبدة 

غير المبلغ عنها، وذلك يشمل تكاليف معالجة المطالبات المتعلقة بتاريخ قائمة المركز المالي.

 يتم إظهار المطالبات القائمة على أساس إجمالي، ويتم إظهار الجزء المتعلق بمعيدي التأمين بصورة منفصلة. باإلضافة إلى ذلك، ال تقوم الشركة بخصم 
مطلوباتها لقاء المطالبات غير المدفوعة ألنه يتوقع سداد كافة المطالبات خالل سنة واحدة من تاريخ قائمة المركز المالي.

اسرتدادات الخردة والحلول

تسمح بعض عقود التأمين للشركة ببيع الموجودات المقتناة )تكون تالفة عادة( عند تسوية المطالبة )مثل الخردة(. ويحق للشركة: ايضا ان تالحق أطراف 
أخرى لدفع بعض أو كافة التكاليف )مثل حق الحلول(. 

تدرج تقديرات استرداد الخردة كمخصص عند قياس التزام المطالبات القائمة. يمثل المخصص القيمة التي يمكن استردادها بشكل معقول بعد استبعاد 
األصل.

 تعتبر استردادات الحلول مخصصا عند قياس التزامات المطالبات القائمة. وهذا المخصص هو تقدير للمبلغ الذي يمكن استرداده من الطرف الخارجي.

عقود إعادة التأمني املحتفظ بها

عمليات إعادة التأمين موزعة بين االتفاقيات وعقود إعادة تأمين اختيارية وعقود إعادة تأمين تتعلق بزيادة الخسارة. إن العقود التي تبرمها الشركة مع 
شركات إعادة التأمين والتي بموجبها يتم تعويض الشركة عن الخسائر في واحد أو أكثر من العقود التي تصدرها الشركة والتي تلبي متطلبات تصنيف 
عقود التأمين في اإليضاح 3 )ب( مصنفة كعقود إعادة تأمين محتفظ بها. يتم تصنيف العقود التي ال تفي بمتطلبات التصنيف هذه على أنها موجودات 
مالية. يتم تسجيل الموجودات المطلوبات في قائمة المركز المالي لتمثل المدفوعات المطلوبة من معيدي التأمين والحصة في الخسائر القابلة لالسترداد 
من معيدي التأمين واالقساط المطلوبة من معيدي التأمين. يتم تقدير القيم المدينة من معيدي التأمين بطريقة ثابتة جنبا إلى جنب مع التزام المطالبات 

المصاحبة لألطراف المؤمن عليها. يلغي إثبات موجودات أو مطلوبات إعادة التأمين عند انتهاء الحقوق التعاقدية أو عند نقل العقد لطرف آخر.
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يتم فحص االنخفاض في القيمة في تاريخ كل تقرير أو بشكل أكثر تواترا عندما ينشأ مؤشر االنخفاض في القيمة خالل سلة التقرير. يحدث االنخفاض 
في القيمة عند وجود دليل موضوعي على أنه ال يجوز للشركة استرداد المبالغ القائمة بموجب شروط العقد وعندما يكون من الممكن قياس األثر على 
المبالغ التي ستحصل عليها الشركة من معيدي التأمين بشكل موثوق. يتم تسجيل خسارة االنخفاض في القيمة في قائمة الدخل عند تكبدها. لمزيد من 

التفاصيل، يرجي الرجوع إلى اإليضاح 3 )م(. 

إن اتفاقيات إعادة التأمين المحولة ال تعفي الشركة من التزاماتها تجاه حاملي الوثائق. يتم إثبات أقساط ومطالبات إعادة التأمين المفترضة كإيرادات 
ومصاريف بنفس الطريقة وكان عملية إعادة التأمين تعتبر نشاطا مباشراً، بعد األخذ بعين االعتبار تصنيف المنتج لألعمال المعاد التأمين عليها.

تكاليف اقتناء وثائق تأمني مؤجلة

يتم تأجيل العموالت والتكاليف األخرى المتعلقة بشكل مباشر باقتناء وتجديد عقود التأمين ويتم إطفاؤها على مدار فترات عقود التأمين التي ترتبط بها، على 
غرار األقساط المكتسبة. ويتم إثبات جميع تكاليف االقتناء األخرى كمصاريف عند تكبدها. ويتم تسجيل اإلطفاء في »تكاليف اقتناء الوثائق« بقائمة الدخل. 

يتم المحاسبة عن التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو النمط المتوقع الستنفاد المنافع االقتصادية المستقبلية التي يتضمنها ذلك األصل وذلك بتغيير 
سنة اإلطفاء ويتم اعتبار ذلك كتغير في التقديرات المحاسبية.

يتم إجراء فحص للتأكد من وقوع االنخفاض في القيمة، وذلك في تاريخ كل تقرير أو أكثر، وذلك عند وجود مؤشر على وقوع هذا االنخفاض. وفي حالة عدم 
تحقق االفتراضات المتعلقة بالربحية المستقبلية لوثائق التأمين هذه، يمكن اإلسراع في إطفاء هذه التكاليف وقد يتطلب ذلك شطبا إضافيا لالنخفاض في 

القيمة في قائمة الدخل. كما تؤخذ تكاليف اكتتاب الوثائق المؤجلة بعين االعتبار عند إجراء اختبار مدى كفاية المطلوبات في تاريخ كل تقرير. 

اختبار كفاية االلتزام

يتم، بتاريخ كل قائمة مركز مالي، إجراء اختبارات للتأكد من مدى كفاية مطلوبات عقود التأمين، بعد خصم تكاليف اقتناء الوثائق المؤجلة ذات العالقة. 
وإلجراء هذه االختبارات، يتم استخدام أفضل التقديرات الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتعاقد عليها، ومصاريف إدارة ومعالجة المطالبات. 

يحمل أي نقص في القيمة الدفترية مباشرة على قائمة الدخل وذلك بتكوين مخصص للخسائر الناشئة عن اختبارات كفاية المطلوبات تبعا لذلك.

الذمم املدينة

يتم  للتحصيل،  قابلة  مبالغ غير  المكون ألي  المخصص  ناقصا  التامين  المدينة من عقود  المكتبة  األقساط  بإجمالي  المدينة  األقساط  يتم تسجيل 
إثبات أرصدة األقساط االنخفاض في القيمة وذلك عندما تشير األحداث أو الظروف إلى عدم امكانية استردادها. تكرج خسارة االنخفاض في 
القيمة على أنها »مخصص االنخفاض في قيمة الديون المشكوك في تحصيلها« في قائمة الدخل. يتم إلغاء إثبات األرصدة المدينة عندما تفقد 
الشركة سيطرتها على الحقوق التعاقدية التي تشمل األرصدة المدينة كما هو الحال عندما تكون األرصدة المدينة مباعة أو انتقال كافة التدفقات 
الدولي  المعيار  تندرج ضمن نطاق  5 و6  المفصح علها في اإليضاحين  المدينة  إن األمم  إلى طرف خارجي مستقل.  الرصيد  إلى  العائدة  النقدية 

التأمين«.  »عقود   4 المالي رقم  للتقرير 

االستثامرات

استثمارات متاحة للبيع 	

تعرف الموجودات المالية المتاحة للبيع بأنها موجودات مالية غير مشتقة ال يتم تصنيفها كاستثمارات محتفظ بها للمتاجرة أو استثمارات محتفظ بها 
حتى تاريخ االستحقاق أو قروض وذمم مدينة، وال يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. تقيد هذه االستثمارات مبدئيا بالتكلفة والتي 
تمثل القيمة العادلة للمبلغ المدفوع شامال تكلفة المعامالت العائدة بشكل مباشر إلى اقتناء االستثمارات وتقاس بعد ذلك بالقيمة العادلة. يتم إثبات 
التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة ليدي االستثمارات ضمن الدخل الشامل اآلخر في قائمة الدخل الشامل تحت بند »صافي التغير في القيمة العادلة 
- االستثمارات المتاحة للبيع«. يتم تسجيل األرباح أو الخسائر المحققة من بيع هذه االستثمارات في قوائم الدخل ذات الصلة ضمن »ربح / )خسارة( 

محققة من استثمارات متاحة للبيع«. 

كما يتم إثبات توزيعات األرباح وإيرادات العموالت وأرباح / خسائر العمالت األجنبية من االستثمارات المتاحة للبيع في قوائم الدخل أو قائمة الدخل 
الشامل ذات الصلة - عمليات المساهمين كجزء من صافي إيرادات / خسارة االستثمار.

يتم تعديل وتسجيل االنخفاض الدائم أو الجوهري في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع في قائمة الدخل الشامل ذات الصلة - كنفقات االنخفاض 
في القيمة.
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تحدد القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع على أساس األسعار المتداولة لألوراق المالية أو القيمة العادلة المقدرة. يتم تقدير القيمة العادلة للبنود 
المرتبطة بعمولة على أساس التدفقات النقدية المخصومة باستخدام العمولة للبنود ذات الشروط والمخاطر المتشابهة.

أما بالنسبة الستثمارات األسهم غير المدرجة، فيتم تحديد القيمة العادلة بالرجوع إلى القيمة السوقية الستثمارات مماثلة، أو في حال تعذر تقدير القيم 
العادلة لعدم وجود مرجع لها في سوق نشطة، فيتم تحديدها من خالل أساليب تقييم متعددة. يتم أخذ مدخالت تلك النماذج الحسابية من األسواق 

المعتمدة حيثما أمكن، وفي حال تعثر ذلك يتم تحديد القيمة العادلة من خالل التقدير.

إعادة التصنيف

تقوم الشركة بتقييم ما إذا كانت القدرة والنية لبيع الموجودات المالية المتاحة للبيع على المدى القريب ال تزال مناسبة. عندما ال تتمكن الشركة في 
ظروف نادرة من تداول هذه الموجودات المالية بسبب األسواق غير النشطة، يجوز للشركة أن تختار إعادة تصنيف هذه الموجودات المالية إذا كانت 
لدى اإلدارة القدرة والنية لالحتفاظ بالموجودات في المستقبل المنظور أو حتى تاريخ االستحقاق، يسمح بإعادة تصنيف القروض والذمم المدينة عندما 
يستوفي األصل المالي تعريف القروض والذمم المدينة ويكون لدى اإلدارة اللية والقدرة على االحتفاظ بهذه الموجودات في المستقبل المنظور أو حتى 
تاريخ االستحقاق. ال يسمح بإعادة التصنيف إلى الموجودات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق إال عندما يكون لدى المنشأة القدرة والنية على االحتفاظ 
باألصل المالي حتى تاريخ االستحقاق. بالنسبة ألصل مالي معاد تصنيفه من فئة المتاحة للبيع، فإن القيمة العادلة في تاريخ إعادة التصنيف تصبح هي 
التكلفة المطفأة الجديدة لذلك األصل ويتم إطفاء أي ربح أو خسارة على األصل سبق إثباتها في حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة على مدار العمر 
المتبقي لالستثمار باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. كما يتم إطفاء أي فرق بين التكلفة المطفأة الجديدة ومبلغ االستحقاق على مدى العمر المتبقي 
لألصل باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. وفيما إذا تقرر الحقا بأن األصل تعرض النخفاض في القيمة، فإن المبلغ المسجل في حقوق الملكية يتم 

إعادة تصنيفه إلى قائمة الدخل.

محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 	

تصنف االستثمارات في هذه الفئة إذا كانت محتفظ بها لغرض المتاجرة أو تم تعيينها من قبل اإلدارة كاستثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة 
الدخل عند اإلثبات المبدئي. يتم اقتناء االستثمارات المصنفة كمتاجرة بشكل أساسي لغرض البيع أو إعادة الشراء على المدى القصير ويتم تسجيلها في 

قائمة المركز المالي بالقيمة العادلة. يتم إثبات التغيرات في القيمة العادلة في قائمة الدخل. 

يمكن تصنيف االستثمار بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل من قبل اإلدارة، عند اإلثبات المبدئي، إذا استوفي االستثمار األسس المذكورة في معيار 
المحاسبة الدولي رقم 39، باستثناء أدوات حقوق الملكية التي ليس لها سعر سوق مدرج في سوق نشطة وال يمكن قياس قيمتها العادلة بصورة موثوقة. 
تتضمن المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل أيضا االستثمارات التي يديرها مدير الصندوق بموجب محفظة تشاركية لالستثمارات ويتم 

تحميل جميع هذه االستثمارات بالقيمة العادلة. 

تثبت االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل بقيمتها العادلة في قائمة المركز المالي. يتم إثبات التغيرات في القيمة العادلة في 
قائمة الدخل في السنة التي تنشأ فيها تلك التغيرات. ال تضاف تكاليف المعامالت، إن وجدت، لقياس القيمة العادلة عند اإلثبات المبدئي لالستثمارات 
المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل. تظهر إيرادات الفائدة وإيرادات توزيعات األرباح على الموجودات المالية المحتفظ بها بالقيمة العادلة 

من خالل قائمة الدخل ضمن إيرادات المتاجرة أو إيرادات من األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل في قائمة الدخل.

إعادة التصنيف

يتم إعادة تصنيف االستثمارات المدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل بعد إثباتها المبدئي باستثناء األدوات غير المشتقة المدرجة بقيمتها 
العادلة من خالل قائمة الدخل بخالف تلك المدرجة قيمها العادلة من خالل قائمة الدخل عند إثباتها المبدئي والتي يمكن إعادة تصنيفها من فئة 
استثمارات مدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل )أي للمتاجرة( في حالة عدم اقتناء ها لغرض بيعها أو إعادة شرائها في وقت قريب ويتم 

الوفاء بالشروط التالية: 

إذا كان األصل المالي قد استوفي تعريف القروض والذمم المدينة، وإذا لم يستدع األمر إعادة تصنيف األصل المالي كمحتفظ به للمتاجرة  	
عند اإلثبات المبدئي، عندها قد يعاد تصنيف األصل المالي إذا كان لدى المنشأة النية والقدرة على االحتفاظ باألصل المالي في المستقبل 

المنظور أو حتى تاريخ االستحقاق. 
إذا كان األصل المالي ال يفي بتعريف القروض والذمم المدينة وفي هذه الحالة يمكن إعادة تصنيفه خارج فئة المتاجرة فقط في ظروف نادرة. 	
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االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 	

تاريخ  بها حتى  االحتفاظ  والقدرة على  النية  الشركة  لدى  يكون  ثابت  استحقاق  وبتاريخ  للتحديد  القابلة  أو  الثابتة  الدفعات  ذات  االستثمارات  تصنف 
االستحقاق ضمن هذه الفئة. تدرج هذه االستثمارات بداية بالقيمة العادلة بما في ذلك تكاليف المعامالت المباشرة واإلضافية وتقاس الحقاً بالتكلفة 
المطفأة، ناقص مخصص االنخفاض في القيمة. تحتسب التكلفة المطفأة بعد اخذ أي خصم او قسط عن االستحواذ باستخدام أساس العائد الفعلي. 

يدرج أي مكسب او خسارة على هذه االستثمارات في قائمة الدخل عند التوقف عن اثبات االستثمار أو انخفاض قيمته.

إلغاء إثبات األدوات املالية

يتم إلغاء إثبات أي أداة مالية عند توقف الشركة عن ممارسة السيطرة على الحقوق التعاقدية التي تمثل األداة المالية كما هو الحال عند بيع األداة، أو عند 
انتقال التدفقات النقدية العائدة إليها إلى طرف خارجي مستقل وعندما تنقل الشركة بشكل جوهري كافة المخاطر ومكافآت الملكية.

املقاصة

تتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية، ويدرج صافي المبلغ في قائمة المركز المالي فقط عند وجود حق نافذ نظاما لمقاصة المبالغ المثبتة 
وعندما يكون لدي الشركة النية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي، أو بيع الموجودات وتسديد المطلوبات في أن واحد. ال يتم مقاصة 

اإليرادات والمصاريف في قائمة الدخل الشامل إال إذا كان ذلك مطلوبا أو مسموحا به بموجب معايير المحاسبة وتفسيراتها.

تاريخ التداول املحاسبي

يتم إثبات / إلغاء إثبات كافة العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية بتاريخ التداول )أي التاريخ الذي تلتزم فيه الشركة بشراء أو بيع 
الموجودات(. العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية هي العمليات التي تتطلب أن يتم سداد تلك الموجودات خالل فترة زمنية تنص 

عليها األنظمة أو تلك المتعارف عليها في السوق.

االنخفاض يف قيمة املوجودات املالية

تقوم الشركة في تاريخ كل تقرير بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على االنخفاض في قيمة أصل مالي أو مجموعة من الموجودات المالية. يحدث 
االنخفاض في القيمة نتيجة لحدث واحد أو أكثر يكون قد ظهر منذ اإلثبات المبدئي لألصل )تكبد »حدث الخسارة«(، ويكون لذلك الحدث أثر على 

التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي أو لمجموعة الموجودات المالية والتي يمكن تقديرها بشكل موثوق به.

وقد يشمل الدليل على االنخفاض في القيمة المؤشرات التالية:

صعوبة مالية كبيرة تواجه الجهة المصدرة أو المدين؛ 	
خرق بنود العقد مثل العجز عن السداد أو التخلف عن سداد المدفوعات؛  	
وجود احتمال بدخول الجهة المصدرة أو المدين في إجراءات إشهار إفالس أو إعادة هيكلة مالية أخرى؛  	
اختفاء السوق النشطة لألصل المالي بسبب صعوبات مالية؛ أو 	
وجود بيانات يمكن رصدها تشير إلى وجود انخفاض قابل للقياس في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة من مجموعة الموجودات المالية  	

من تاريخ اإلثبات المبدئي لتلك الموجودات، على الرغم من عدم إمكانية تحديد االنخفاض في كل أصل من الموجودات المالية للشركة، بما 
في ذلك: 

تغيرات سلبية في حالة السداد للجهات المصدرة أو المدينين في الشركة، أو- 
الظروف االقتصادية الوطنية أو المحلية في بلد الجهات المصدرة المقترنة بحاالت التخلف عن سداد الموجودات. - 

إذا كان هناك أي دليل موضوعي على وجود خسارة انخفاض في قيمة أصل مالي معين، يتم تحديد هذا االنخفاض كما يلي:

بالنسبة للموجودات المدرجة بالقيمة العادلة، فإن االنخفاض في القيمة هو االنخفاض الجوهري أو الدائم في القيمة العادلة لألصل المالي.  	
بالنسبة للموجودات المدرجة بالتكلفة المطفأة، يستند االنخفاض في القيمة إلى التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة المخصومة بمعدل  	

العمولة األصلي الفعلي 
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بالنسبة للموجودات المالية المتاحة للبيع، تقوم الشركة بإجراء تقييم في تاريخ كل تقرير مالي لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي على أن االستثمار 
أو مجموعة من االستثمارات قد تعرضت النخفاض في قيمتها.

بالنسبة الستثمارات حقوق الملكية المحتفظ بها كمتاحة للبيع، يمثل االنخفاض الجوهري أو الدائم في القيمة العادلة إلى ما دون تكلفتها دليال موضوعيا 
على االنخفاض في القيمة. ال يمكن عكس خسارة االنخفاض في القيمة من خالل قائمة الدخل في حال استمرار إثبات األصل؛ أي أن الزيادة في القيمة 
العادلة بعد تسجيل االنخفاض في القيمة ال يمكن إثباتها إال في الدخل الشامل اآلخر. عند إلغاء اإلثبات، يتم شمل األرباح أو الخسائر المتراكمة المثبتة 

سابقاً في الدخل الشامل اآلخر في قائمة الدخل ضمن »ربح / )خسارة( محققة من استثمارات متاحة للبيع«.

إن تحديد ماهية »جوهري« او »دائم« يتطلب وضع األحكام. تعد السنة التي تصل إلى 12 شهرا أو أكثر فترة طويلة ويعتبر االنخفاض البالغ 30% التكلفة 
األصلية جوهريا وفقا لسياسة الشركة. وعند وضع هذا الحكم، تقوم الشركة، من بين عوامل أخرى، بتقييم مدة أو مدى انخفاض القيمة العادلة لالستثمار 

عن تكلفتها.

عند تقييم فيما إذا كان االستثمار في أدوات الدين قد انخفضت قيمته، فإن الشركة تأخذ بعين االعتبار عوامل مثل تقييم السوق للجدارة االنتمائية 
وانعكاسها عائدات السندات، وتقييمات وكاالت التصنيف للجدارة االئتمانية، قدرة البلد على الوصول إلى أسواق رأس المال إلصدار سندات دين جديدة 
واحتمالية إعادة هيكلة الدين وما قد يسفر عنها من خسارة للمالكين بسبب اإلعفاء من الديون طواعية أو بصورة إلزامية. إن المبلغ المسجل لالنخفاض 
في القيمة هو الخسارة المتراكمة المقاسة على أنها الفرق بين القيمة المطفأة والقيمة العادلة الحالية ناقصا خسارة االنخفاض في القيمة لالستثمارات 

المثبتة سابقاً في قائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل 

ممتلكات ومعدات

يتم بيان الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصا االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة. ويتم إدراج التكاليف الالحقة في القيمة الدفترية لألصل 
أو يتم إثباتها كأصل منفصل، حسب االقتضاء، فقط عندما يكون هناك احتمال ان تتدفق المنافع االقتصادية المستقبلية المصاحبة للبند إلى الشركة 
وإمكانية قياس تكلفة البند بصورة يعتمد عليها. يتم تحميل الصيانة واإلصالحات األخرى في قائمة الدخل خالل السنة المالية التي تم تكبد مصاريفها 
خاللها. األراضي ال تستهلك. يحتسب االستهالك على تكلفة بنود الممتلكات والمعدات األخرى باستخدام طريقة القسط الثابت لتوزيع التكلفة على مدى 

األعمار اإلنتاجية المقدرة، وذلك على النحو التالي:

السنوات

10-5أثاث وتجهيزات 

3معدات مكتبية 

4سيارات

2اجهزة وبرمجيات حاسب اآللي

يتم فحص القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية للموجودات، وتعديلها عند الضرورة، بتاريخ كل تقرير. ويتم فحص القيم الدفترية لهذه الموجودات التحري 
االنخفاض في القيمة عندما يشير حدث ما أو التغيرات في الظروف إلى عدم إمكانية استرداد القيمة الدفترية، وإذا وجد ذلك المؤشر، وعندما تكون 

القيم الدفترية أعلى من القيمة المتوقع استردادها، يتم تخفيض القيمة الدفترية لتلك الموجودات إلى قيمتها القابلة لالسترداد. 

تحدد األرباح والخسائر الناتجة عن االستبعاد بمقارنة المتحصالت مع القيمة الدفترية ويتم إدراجها في »االيرادات األخرى« في قائمة الدخل.

موجودات غري ملموسة

تقاس الموجودات غير الملموسة المقتناة بشكل منفصل عند اإلثبات المبدئي بالتكلفة. بعد اإلثبات المبدئي، تظهر الموجودات غير الملموسة بالتكلفة 
ناقصا اإلطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة، إن وجدت. ال يتم رسملة الموجودات غير الملموسة المطورة داخليا وتنعكس النفقات 
ذات الصلة في قائمة الدخل في الفترة التي يتم فيها تكيد تلك النفقات. تطفأ الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة على مدى العمر 
اإلنتاجي االقتصادي ويتم تقييمها لتحري االنخفاض في قيمتها عندما يتوفر أي دليل يشير إلى احتمال تعرض األصل غير الملموس النخفاض في قيمته. 

عالوة على ذلك، ال يتم إطفاء األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ. 

يتم فحص فترة اإلطفاء وطريقة اإلطفاء لألصل غير الملموس ذو العمر اإلنتاجي المحدد على األقل في نهاية كل فترة تقرير، تؤخذ في االعتبار التغيرات 
في العمر اإلنتاجي المتوقع أو النمط المتوقع الستهالك المنافع االقتصادية المستقبلية المتضمنة في األصل تعديل فترة أو طريقة اإلطفاء، حيثما يكون 

مالئما، وتعامل باعتبارها تغيرات في التقديرات المحاسبية.
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 يتم إثبات مصروف اإلطفاء للموجودات غير الملموسة ذات األعمار المحددة في قائمة الدخل ضمن فئة المصاريف بما يتماشى مع وظيفة الموجودات 
غير الملموسة. يتم قياس األرباح أو الخسائر الناتجة عن إلغاء إثبات األصل غير الملموس بالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية 
لألصل ويتم إثباتها في قائمة الدخل عند إلغاء إثبات األصل. يتم اختبار الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة لتحري االنخفاض 
في القيمة بصورة سنوية على مستوى وحدة توليد النقد، متى ما كان ذلك مالئما وعندما تشير الظروف إلى احتمالية تعرض القيمة الدفترية لالنخفاض 

في القيمة.

فيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة للسنة الحالية:

السنوات

10-15برمجيات حاسب آلي 

يتم فحص طريقة اإلطفاء والعمر اإلنتاجي والقيمة المتبقية في تاريخ كل تقرير ويتم تعديل التغيرات عند الضرورة.

عقود اإليجار

يتم إثبات المدفوعات المرتبطة بعقود اإليجار قصيرة األجل وكافة عقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة عقود اإليجار قصيرة األجل هي عقود إيجار 
ذات فترة إيجار منتها 12 شهرا او اقل. 

القسط الثابت كمصاريف في قائمة الدخل. عند تحديد مدة اإليجار، تأخذ اإلدارة في االعتبار جميع الحقائق والظروف التي تخلق حافزا اقتصاديا 
لممارسة خيار التمديد، أو عدم ممارسة خيار اإلنهاء. يتم إدراج خيارات التمديد )أو الفترات بعد خيارات اإلنهاء( فقط في مدة اإليجار إذا كان تمديد 

اإليجار )أو عدم إنهائه( مؤكدا بشكل معقول.

االنخفاض يف قيمة املوجودات غري املالية

ال تخضع الموجودات ذات العمر اإلنتاجي غير المحدد - مثل األراضي - لالستهالك ويتم اختبارها سنويا من حيث االنخفاض في القيمة. يتم فحص 
الموجودات التي تخضع لالستهالك لتحديد إمكانية وجود انخفاض في أيمتها وذلك عند وجود أحداث أو تغيرات في الظروف تشير إلى احتمالية عدم 

قابلية استرداد القيمة الدفترية. 

يتم إثبات الخسارة الناتجة عن انخفاض القيمة باعتبارها الزيادة في القيمة الدفترية لألصل عن قيمته القابلة لالسترداد التي تمثل القيمة العادلة لألصل 
مخصوما منها تكاليف البيع أو قيمة االستخدام، أيهما أعلى. وألغراض تقدير انخفاض القيمة، يتم تجميع الموجودات على أدنى مستوى لها بحيث تتواجد 

تدفقات نقدية منفصلة ومحددة )وحدات توليد للنقد(.

التزامات املنافع املحددة

الحالية  بالقيمة  االستحقاقات  قيد  يتم  السعودية.  العربية  المملكة  في  السائدة  العمل  قوانين  بناء  لموظفيها  الخدمة  نهاية  مناقع  الشركة خطة  تدير 
للمدفوعات المستقبلية المتوقعة فيما يتعلق بالخدمات المقدمة من الموظفين حتى نهاية سنة التقرير باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة. يؤخذ في 
االعتبار مستويات األجور والرواتب المستقبلية المتوقعة والخبرة المتعلقة بترك الموظفين ألعمالهم وسنوات الخدمة. يتم خصم المدفوعات المستقبلية 
المتوقعة باستخدام العوائد السوقية في نهاية سنة التقرير السندات الشركات عالية الجودة بشروط وعمالت تتطابق، بأكبر قدر ممكن، مع التدفقات 
النقدية الصادرة المستقبلية المتوقعة. يتم صرف التزام مدفوعات المنافع عند استحقاقها. ويتم إثبات إعادة القياس )األرباح / الخسائر االكتوارية( نتيجة 

لتعديالت الخبرة والتغيرات في االفتراضات االكتوارية وذلك في قائمة الدخل الشامل.

مخصصات ومصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

يتم إثبات المخصصات عند وجود التزام )نظامي أو ضمني( على الشركة ناتجة عن أحداث سابقة وإن تكاليف سداد هذه االلتزامات محتملة، ويمكن 
قياسها بشكل موثوق به. ال يتم إثبات مخصصات لقاء الخسائر التشغيلية المستقبلية. يتم إثبات المطلوبات لقاء المبالغ الواجب دفعها في المستقيل عن 

البضائع أو الخدمات المستلمة، سواء قدمت أم لم تقدم بها فواتير من قبل الموردين.

نقد وما مياثله

يشتمل النقد وما يماثله على األرصدة البنكية والودائع ألجل ذات فترات استحقاق أصلية ال تزيد عن ثالثة أشهر من تاريخ االقتناء
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قامئة التدفقات النقدية

تنشأ التدفقات النقدية الرئيسية للشركة عن عمليات التأمين المصلفة كتدفقات نقدية من األنشطة التشغيلية. ويتم وفقا لذلك تصنيف التدفقات النقدية 
الناتجة عن األنشطة االستثمارية والتمويلية.

العمالت األجنبية

تقيد المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية بالريال السعودي على أساس أسعار الصرف السائدة في تاريخ تلك المعامالت. يتم إعادة تحويل الموجودات 
إدراج  يتم  المالي.  المركز  قائمة  تاريخ  السائدة في  العمالت  اسعار  السعودي على اساس  الريال  إلى  األجنبية  بالعمالت  المقومة  النقدية  والمطلوبات 
جميع الفروقات في قوائم الدخل والدخل الشامل اآلخر. إن البنود غير النقدية التي تم قياسها من التكلفة التاريخية في عمالت أجنبية التي تم تحويلها 
باستخدام أسعار الصرف السائدة كما في تاريخ المعاملة األولية وال يتم الحقا تعديلها. يتم إثبات أرباح أو خسائر تحويل العمالت األجنبية المتعلقة 
باالستثمارات المتاحة للبيع ضمن »إيرادات أخرى، بالصافي« في قائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل. بما أن الشركة تتعامل بالدو ريكي بشكل رئيسي، 

فإن األرباح والخسائر المحققة من تحويل العمالت غير جوهرية.

القطاعات التشغيلية

القطاع هو عنصر مميز للشركة يقدم منتجات أو خدمات )قطاع تشغيلي( ويخضع لمخاطر ومنافع تختلف عن أي قطاعات أخرى 

ألغراض إدارية، تنقسم الشركة إلى وحدات أعمال على أساس منتجاتها وخدماتها ولديها القطاعات الرئيسية المفصح عنها التالية: 

تأمين بحري، ويقوم بتغطية الخسائر وااللتزام المتعلق بالسفن البحرية والشحن البحري. 	
تأمين على الممتلكات، ويقوم بتغطية مخاطر تأمين الحريق وعمليات التامين األخرى التي تندرج ضمن هذه الفئة من التأمين. 	
تأمين السيارات، ويقوم بتغطية الخسائر وااللتزام المتعلق بالسيارات.  	
التأمين الهندسي الذي يقدم تغطية لمخاطر شركات البناء وأعمال التشييد واألعطال الميكانيكية والكهربائية واإللكترونية وتعطل اآلالت واي  	

تأمين آخر مدرج ضمن هذه الفئة من التأمين. 
التأمين ضد الحوادث الذي يقوم بتغطية التأمين على األموال وتأمين ضمان األمانة والتأمين ضد جميع مخاطر األعمال وتأمين السفر بفرض  	

العمل وتغطية  العمال / أصحاب  العام تجاه طرف خارجي وااللتزام تجاه تعويض  االلتزام  االلتزام:  تأمين  المعارض. ويقدم  العمل وتأمين 
التعويض المهني لحماية المؤمن عليه من االلتزام النظامي الناشئ عن االهمال أثناء عملياته التجارية. 

ضمان ممتد، ويقوم بتغطية األضرار للسيارات بعد انتهاء ضمان المصنع. 	
تامين على الحياة، ويوفر تغطية لوفاة المؤمن عليه. 	

يتم عمل تقارير عن القطاعات التشغيلية بطريقة تتفق مع التقارير الداخلية المقدمة لرئيس عمليات صنع القرار. وقد تم تحديد رئيس عمليات صنع 
القرار، والمسؤول عن توزيع الموارد وتقييم األداء للقطاعات التشغيلية، باعتباره الرئيس التنفيذي الذي يتخذ القرارات االستراتيجية. 

لم تبرم أي معامالت بين القطاعات خالل الفترة. وفيما لو أبرمت مثل هذه المعامالت، لكانت أسعار التحويل بين قطاعات األعمال قد حددت على أساس 
تجاري بحت بطريقة مماثلة للمعامالت المبرمة مع أطراف أخرى، تشمل إيرادات ومصاريف ونتائج القطاعات تلك التحويالت التي تجري بين قطاعات 

األعمال والتي يتم حذفها على مستوى القوائم المالية للشركة.

احتياطي نظامي

وفقا للنظام األساسي الشركة، يجب على الشركة أن تحول 20% من صافي دخل عمليات المساهمين للسنة إلى االحتياطي النظامي حتى يساوي هذا 
االحتياطي راس المال. وهذا االحتياطي غير قابل للتوزيع.

القيمة العادلة

تحدد القيمة العادلة للموجودات المالية على أساس األسعار المتداولة لألوراق المالية في األسواق أو القيم العائلة المقدرة. يتم تقدير القيمة العادلة للبنود 
المرتبطة بعمولة على أساس التدفقات النقدية المخصومة باستخدام العمولة للبنود ذات الشروط والمخاطر المتشابهة. 

بالنسبة للموجودات المالية غير المتداولة في سوق مالية نشطة، تحدد القيمة العادلة بالرجوع إلى القيمة السوقية لموجودات مالية مماثلة أو عند صعوبة 
استخراج القيم العائلة من السوق النشطة فيتم تحديدها باستخدام طرق تقييم متعددة. تؤخذ مدخالت هذه النماذج من السوق التي يمكن رصدها إذا 

كان ممكنا، ولكن إذا كان ذلك غير ممكنا عندئذ ينبغي القيام بوضع أحكام لتحديد القيم العادلة.
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قائمة الدخل- 7 6

يعرض الجدول التالي قائمة الدخل للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م ولفترة الستة أشهر المنتهية 
في 30 يونيو 2021م.

قائمة الدخل(:  و2ال:دول مقر )

معدل النمو 
السنوي 
المركب 
2018م - 

2020م

زيادة / )نقص( فترة الستة أشهر المنتهية 
في 30 يونيو السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

 )بأالف الرياالت(
يونيو 
2021م

ديسمبر 
2020م

ديسمبر 
2019م

2021م )غير 
مدققة(

2020م )غير 
مدققة(

2020م 
)مدققة(

2019م 
)مدققة(

2018م 
)مدققة(

اإليرادات
%5.0 %10.9 %6.9 %3.2 535,180 482,462 785,881 735,044 712,324 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 
%4.2 %6.8 %0.5 %8.1 )210,169( )196,725( )308,159( )306,595( )283,649( أقساط إعادة التأمين المسندة 
%35.7 %21.6 %15.7 %59.2 )12,429( )10,224( )14,742( )12,743( )8,006( مصاريف فائض الخسارة 
%4.9 %13.5 %11.4 %1.2- 312,582 275,513 462,980 415,706 420,669 صايف أقساط التأمني املكتتبة

%2.4- %5.9 %705.2 %88.2- )74,979( )70,811( )45,318( )5,628( )47,606( صافي التغيرات في أقساط 
التأمين غير المكتسبة

%5.8 %16.1 %1.8 %9.9 237,603 204,702 417,662 410,078 373,063 صايف أقساط التأمني املكتسبة
%12.7- %21.7- %27.0- %4.3 24,273 30,987 55,516 76,039 72,924 عموالت إعادة التأمين 
%31.6- %211.1 %40.4- %21.4- 252 81 190 319 406 إيرادات اكتتاب أخرى 
%3.0 %11.2 %2.7- %9.0 262,128 235,770 473,368 486,436 446,393 مجموع اإليرادات

التكلفة واملصاريف

%7.4 %54.0 %36.4- %81.2 220,753 143,321 344,154 541,208 298,609
صافي إجمالي المطالبات 

المدفوعة ومصاريف تعديل 
الخسارة

%2.5 %31.7 %62.0- %176.6 )51,594( )39,176( )86,998( )229,070( )82,804( حصة معيدي التأمين من 
المطالبات المدفوعة

%9.2 %62.4 %17.6- %44.6 169,159 104,145 257,156 312,138 215,805 صايف املطالبات املدفوعة

%70.7- %1.7- %154.9- %115.6- 10,259 10,441 3,289 )5,993( 38,370 صافي التغيرات في المطالبات 
القائمة

- %191.9- %64.4- %250.6- )1,771( 1,927 3,540 9,955 )6,609( صافي التغيرات في المطالبات 
المتكبدة والغير مبلغ عنها

%3.3 %52.5 %16.5- %27.7 177,647 116,513 263,985 316,100 247,566 صايف املطالبات املتكبدة
%100.0- - - %100.0- - - - - )3,597( عكس احتياطيات معيدي تأمين
%69.8- %161.4- %117.1- %153.3- )3,206( 5,223 2,121 )12,376( 23,221 احتياطي عجز أقساط التأمين

- %478.6- %1500.0- %96.4- 992 )262( )196( 14 385 احتياطي مخاطر غير منتهية 
إضافية 

- %182.6- %123.9- %57.0- )242( 293 )360( 1,507 3,507 مصاريف تعديل خسارة غير 
موزعة 

%3.7- %0.6- %6.8- %0.5- 32,022 32,205 60,576 65,015 65,318 تكاليف اقتناء وثائق تأمين 
- %723.7 %301.4 - 15,618 1,896 10,978 2,735 - مصاريف اكتتاب أخرى 

%0.1 %43.0 %9.6- %10.9 222,831 155,868 337,104 372,995 336,400 مجموع تكلفة ومصاريف 
االكتتاب

%11.3 %50.8- %20.1 %3.1 39,297 79,902 136,264 113,441 109,993 صايف إيرادات االكتتاب

إيرادات تشغيلية أخرى / )مصاريف( 

%14.7 %35.1- %39.1 %5.4- )7,048( )10,852( )10,398( )7,473( )7,900(

مخصص االنخفاض في قيمة 
أقساط التأمين ومعيدي التأمين 
وذمم مدينة أخرى مشكوك في 

تحصيلها
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معدل النمو 
السنوي 
المركب 
2018م - 

2020م

زيادة / )نقص( فترة الستة أشهر المنتهية 
في 30 يونيو السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

 )بأالف الرياالت(
يونيو 
2021م

ديسمبر 
2020م

ديسمبر 
2019م

2021م )غير 
مدققة(

2020م )غير 
مدققة(

2020م 
)مدققة(

2019م 
)مدققة(

2018م 
)مدققة(

%12.0 %7.4- %11.0 %12.9 )61,185( )66,088( )119,453( )107,594( )95,272( مصاريف عمومية وإدارية 
%26.9- %62.8- %63.4- %45.7 683 1,838 2,716 7,411 5,085 إيرادات عموالت على الودائع 

77 - - - - إيرادات عموالت على استثمارات 
%11.6- %540.5- %74.2- %202.1 2,330 )529( 1,384 5,357 1,773 ربح غير محقق من استثمارات 
%11.2- %91.5- %52.6- %66.4 244 2,884 7,179 15,153 9,107 إيرادات أخرى 

%16.6 %10.8- %36.1 %0.1- )64,899( )72,747( )118,572( )87,146( )87,207( صايف مجموع مصاريف تشغيلية 
أخرى

صايف الدخل / )اخلسارة(

%11.9- %457.8- %32.7- %15.4 )25,602( 7,155 17,692 26,295 22,786 صايف الدخل / )اخلسارة( قبل 
التوزيع

- )1,153( )2,468( )2,512( )2,353( صايف الدخل / )اخلسارة( العائد 
إلى حملة الوثائق

%13.7- %526.6- %36.0- %16.4 )25,602( 6,002 15,224 23,783 20,433
صايف الدخل / )اخلسارة( العائد 

إلى املساهمني قبل الزكاة وضريبة 
الدخل

%9.0 %41.3- %38.6 %14.3- )1,970( )3,356( )5,768( )4,161( )4,853( الزكاة
%10.5- %100.0- %36.7 %41.4- - )1,245( )1,618( )1,184( )2,020( ضريبة الدخل

%24.0- %2068.0- %57.5- %36.0 )27,572( 1,401 7,838 18,438 13,560 صايف الدخل / )اخلسارة( العائد 
إلى املساهمني

الدخل / )اخلسارة( الشامل اآلخر 

%58.2- %23.4- %74.3- %32.0- )268( )350( )238( )927( )1,364( خسائر اكتوارية من التزامات 
المنافع المحددة

%21.1- %2748.9- %56.6- %43.6 )27,840( 1,051 7,600 17,511 12,196 مجموع الدخل / )اخلسارة( 
الشامل العائد إلى املساهمني

المصدر: القوائم المالية والشركة

إجاميل أقساط التأمني املكتتبة

ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 3.2% عام 2019م مقارنة مع عام 2018م، مدفوعاً بالنمو في قطاع التأمين على الحياة وقطاع التأمين 
البحري وقطاع التأمين الهندسي بنسبة 41.2% و51.8% و30.8%، على التوالي، قابله تراجع جزئي بنسبة 8.1% في قطاع التأمين على السيارات.

 ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 6.9% عام 2020م مدفوعاً بالنمو في قطاع التأمين على السيارات وقطاع تأمين الحوادث والمسؤولية 
وقطاع التأمين على الممتلكات بنسبة 9.6% و51.9% و15.4%، على التوالي، قابله جزئياً تراجع بنسبة 23.4% في قطاع التأمين البحري وتراجع بنسبة 

17.0% في قطاع التأمين على الحياة.

ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 10.9% في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م مقارنة مع الفترة نفسها المنتهية في 30 يونيو 
2020م، ويعود ذلك أساسياً إلى النمو في قطاع التأمين على الممتلكات وقطاع تأمين الحوادث والمسؤولية وقطاع التأمين على السيارات وقطاع التأمين 

الهندسي بنسبة 40.5% و38.3% و3.9% و24.5%، على التوالي، قابله جزئياً تراجع بنسبة 19.5% في قطاع التأمين على الحياة.

أقساط إعادة التأمني املسندة

تقوم الشركة بإعادة التأمين وفقاً الستراتيجية إدارة المخاطر لحماية الشركة من الخسائر. وقد أعادت الشركة تأمين الوثائق المكتتبة من خالل معامالت 
إعادة تأمين اختيارية واتفاقيات إعادة تأمين باإلضافة إلى اتفاقيات إعادة تأمين فائض الخسارة.

ارتفعت أقساط إعادة التأمين المسندة بنسبة 8.1% عام 2019م مقارنة مع عام 2018م، تماشياً مع ارتفاع أقساط التأمين المكتتبة لقطاع التأمين البحري 
وقطاع التأمين على الحياة وقطاع التأمين الهندسي.
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ظلت أقساط إعادة التأمين المسندة مستقرة إلى حد كبير في عامي 2019م و2020م.

ارتفعت أقساط إعادة التأمين المسندة بنسبة 6.8% في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م مقارنة مع الفترة نفسها المنتهية في 30 يونيو 
2020م، مدفوعة بالزيادة في أقساط التأمين المكتتبة لقطاعي التأمين على الممتلكات وتأمين الحوادث والمسؤولية.

مصاريف فائض الخسارة

ارتفعت مصاريف فائض الخسارة بنسبة 59.2% عام 2019م مقارنة مع عام 2018م مدفوعة بقطاع التأمين على السيارات وقطاع التأمين على الممتلكات 
وقطاع التأمين البحري.

ارتفعت مصاريف فائض الخسارة بنسبة 15.7% عام 2020م مدفوعة بقطاع التأمين على السيارات وقطاع التأمين البحري.

ارتفعت مصاريف فائض الخسارة بنسبة 21.6% في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م مقارنة مع الفترة نفسها المنتهية في 30 يونيو 2020م، 
مدفوعة بشكل أساسي بقطاع التأمين على الممتلكات.

صايف أقساط التأمني املكتتبة

تراجع صافي أقساط التأمين المكتتبة من 420.7 مليون ريال سعودي عام 2018م إلى 415.7 مليون ريال سعودي عام 2019م ومن ثم ارتفع إلى 463.0 
مليون ريال سعودي عام 2020م. ويعود هذا التباين السنوي إلى أعمال الشركة المنسوبة إلى قطاع التأمين على السيارات.

ارتفع صافي أقساط التأمين المكتتبة من 275.5 مليون ريال سعودي في الفترة نفسها المنتهية في 30 يونيو 2020م إلى 312.6 مليون ريال سعودي في 
30 يونيو 2021م، تماشياً مع أعمال الشركة في قطاع التأمين على السيارات باإلضافة إلى قطاع التأمين على الممتلكات.

صايف أقساط التأمني املكتسبة

ارتفع صافي أقساط التأمين المكتسبة بنسبة 9.9% عام 2019م مقارنة مع عام 2018م مدفوعاً بقطاع التأمين على السيارات - رغم تراجع األعمال في 
هذ القطاع - حيث تم اسناد 2.5% من أقساط التأمين المكتتبة عام 2019م مقارنة مع 7.5% عام 2018م.

ارتفع صافي أقساط التأمين المكتسبة بنسبة 1.8% عام 2020م مدفوعاً بقطاع التأمين على الحياة - رغم تراجع األعمال في هذ القطاع - حيث تم 
اسناد 65.4% من أقساط التأمين المكتتبة عام 2020م مقارنة مع 85.5% عام 2019م.

ارتفع صافي أقساط التأمين المكتسبة بنسبة 16.1% في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م مقارنة مع الفترة نفسها المنتهية في 30 يونيو 
2020م، مدفوعاً بقطاع التأمين على السيارات نتيجة النمو في هذا القطاع باإلضافة إلى انخفاض نسبة االسناد من 2.5% في فترة الستة أشهر المنتهية 

في 30 يونيو 2020م إلى 0.0% في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م.

عموالت إعادة التأمني

ارتفعت عموالت إعادة التأمين بنسبة 4.3% عام 2019م مقارنة مع عام 2018م. ويعود ذلك أساسياً إلى ارتفاع عموالت إعادة التأمين في قطاعات التأمين 
على الحياة والتأمين البحري والتأمين الهندسي، تماشياً مع أقساط التأمين المكتتبة.

انخفضت عموالت إعادة التأمين بنسبة 27.0% عام 2020م، ويعود ذلك أساسياً إلى تراجع عموالت إعادة التأمين في قطاع التأمين على الحياة وقطاع 
تأمين الضمان الممتد.

انخفضت عموالت إعادة التأمين بنسبة 21.7% في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م مقارنة مع الفترة نفسها المنتهية في 30 يونيو 2020م، 
نتيجة تراجع عموالت إعادة التأمين في قطاع التأمين على الحياة وقطاع التأمين البحري وقطاع التأمين الهندسي، على التوالي، تماشياً مع التعديالت 

المحاسبية حيث تم عرض بعض األقساط المسندة االختيارية على أساس صافي.

صايف إجاميل املطالبات املدفوعة ومصاريف تعديل الخسارة

ارتفع صافي إجمالي المطالبات المدفوعة ومصاريف تعديل الخسارة بنسبة 81.2% عام 2019م مقارنة مع عام 2018م مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع 
المطالبات المدفوعة المنسوبة إلى قطاع التأمين البحري نتيجة مطالبة واحدة عالية القيمة باإلضافة إلى ارتفاع المطالبات المدفوعة المنسوبة إلى قطاع 

التأمين على السيارات نتيجة وثيقة عالية الخسارة.
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انخفض صافي إجمالي المطالبات المدفوعة ومصاريف تعديل الخسارة بنسبة 36.4% عام 2020م مدفوعاً بانخفاض المطالبات المدفوعة المنسوبة إلى 
قطاعي التأمين البحري والتأمين على السيارات المتأثرين بفترات اإلغالق الناتجة عن جائحة كورونا.

ارتفع صافي إجمالي المطالبات المدفوعة ومصاريف تعديل الخسارة بنسبة 54.0% في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م مقارنة مع الفترة 
نفسها المنتهية في 30 يونيو 2020م، مدفوعاً بارتفاع المطالبات المدفوعة المنسوبة إلى قطاع التأمين على السيارات والذي يعود جزئياً إلى عودة األعمال 

إلى طبيعتها حيث تم رفع حظر التجول. 

حصة معيدي التأمني من املطالبات املدفوعة

ارتفعت حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة من المطالبات المدفوعة ومصاريف تعديل الخسارة من 27.7% عام 2018م إلى 42.3% عام 
2019م نتيجة ارتفاع المطالبات المدفوعة المنسوبة إلى قطاع التأمين البحري الذي تم اسناده إلى حد كبير.

انخفضت حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة من المطالبات المدفوعة ومصاريف تعديل الخسارة إلى 25.3% عام 2020م مدفوعة بانخفاض 
المطالبات المدفوعة المنسوبة إلى قطاع التأمين البحري.

انخفضت حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة من المطالبات المدفوعة ومصاريف تعديل الخسارة إلى 23.4% في فترة الستة أشهر المنتهية 
في 30 يونيو 2021م مقارنة مع 27.3% في الفترة نفسها المنتهية في 30 يونيو 2020م، مدفوعة بانخفاض المطالبات المدفوعة المنسوبة إلى قطاعات 

التأمين على الحياة وتأمين الحوادث والمسؤولية والتأمين البحري.

صايف املطالبات املدفوعة

ارتفع صافي المطالبات المدفوعة من 215.8 مليون ريال سعودي عام 2018م إلى 312.1 مليون ريال سعودي عام 2019م ومن ثم انخفض إلى 257.2 
مليون ريال سعودي عام 2020م. ارتفع صافي المطالبات المدفوعة من 104.1 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م 
إلى 169.2 مليون ريال سعودي في الفترة نفسها المنتهية في 30 يونيو 2021م. ويعود هذا التباين إلى المطالبات المدفوعة المنسوبة إلى قطاع التأمين 

على السيارات حيث احتفظت الشركة بمخاطر المطالبات إلى حد كبير.

صايف املطالبات املتكبدة

يتماشى التباين في صافي المطالبات المتكبدة مع صافي المطالبات المدفوعة وعليه مدفوع إلى حد كبير بقطاع التأمين على السيارات الذي مّثل %95.7 
و94.6% و93.1% و94.1% من صافي المطالبات المتكبدة في عام 2018م و2019م و2020م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، على التوالي.

احتياطي عجز أقساط التأمني

تم إنشاء احتياطي عجز أقساط التأمين عام 2013م من قبل الخبير االكتواري لتوفير احتياطيات إضافية ضد الخسائر المسجلة حيث أثبت أن بعد 
الوثائق تم تسعيرها بأقل من قيمتها. يستند حساب احتياطيات عجز أقساط التأمين على التقييم المرتقب للربحية المرتبطة باحتياطي أقساط التأمين 

غير المكتسبة.

تكاليف اقتناء وثائق تأمني

تتعلق تكاليف اقتناء وثائق تأمين أساسياً بالنفقات لتأمين وثائق التأمين حيث تمثل بشكل رئيسي العموالت المدفوعة إلى مندوبي المبيعات والوسطاء، 
وتتماشى هذه التكاليف مع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة.

ظلت تكاليف اقتناء وثائق تأمين مستقرة إلى حد كبير في عامي 2018م و2019م.

انخفضت تكاليف اقتناء وثائق تأمين بنسبة 6.8% عام 2020م مدفوعة بقطاع الضمان الممتد وقطاع التأمين على الحياة.

لم يكن هنالك أي تغيير جوهري في تكاليف اقتناء وثائق تأمين بين فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 
يونيو 2021م.
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مصاريف عمومية وإدارية

تتألف المصاريف العمومية واإلدارية أساسياً من رواتب ومنافع الموظفين التي مثلت 58.2% و64.4% و60.9% و53.4% من إجمالي المصاريف العمومية 
واإلدارية في عام 2018م و2019م و2020م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، على التوالي. وتتشكل الرواتب والمنافع أساسياً من الراتب 

األساسي وبدالت السكن والنقل إلى جانب المكافآت واشتراكات المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية والتدريب وغيره. 

صايف الدخل / )الخسارة( قبل التوزيع

سجلت الشركة صافي دخل قبل التوزيع بلغ 22.8 مليون ريال سعودي و26.3 مليون ريال سعودي و17.7 مليون ريال سعودي في عام 2018م و2019م 
و2020م، على التوالي. من جهة أخرى سجلت الشركة خسارة بلغت 25.6 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م.

صايف الدخل / )الخسارة( العائد إىل املساهمني

سجلت الشركة صافي دخل بلغ 13.6 مليون ريال سعودي و18.4 مليون ريال سعودي و7.8 مليون ريال سعودي في عام 2018م و2019م و2020م، على 
التوالي. من جهة أخرى سجلت الشركة خسارة بلغت 27.6 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م.

اإليرادات

إجاميل أقساط التأمني املكتتبة

يعرض الجدول التالي إجمالي أقساط التأمين المكتتبة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م ولفترة 
الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م.

إجمالي أقساط التأمين المكتتبة(:  28ال:دول مقر )

معدل النمو 
السنوي 

المركب 2018م 
- 2020م

زيادة / )نقص( فترة الستة أشهر المنتهية 
في 30 يونيو السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

نوع التأمين )بأالف الرياالت(
يونيو 
2021م

ديسمبر 
2020م

ديسمبر 
2019م

2021م 
)غير 

مدققة(

2020م 
)غير 

مدققة(

2020م 
)مدققة(

2019م 
)مدققة(

2018م 
)مدققة(

%7.8 %8.1- %23.4- %51.8 22,636 24,634 43,222 56,410 37,172 البحري 
%9.3 %40.5 %15.4 %3.6 112,722 80,248 123,282 106,868 103,137 الممتلكات 
%0.4 %3.9 %9.6 %8.1- 265,252 255,340 427,826 390,207 424,786 السيارات 
%19.2 %24.5 %8.6 %30.8 44,359 35,640 59,011 54,334 41,553 الهندسي 
%21.7 %38.3 %51.9 %2.5- 41,559 30,055 48,807 32,121 32,940 الحوادث والمسؤولية 
%4.8 %5.9 %4.4 %5.2 13,107 12,379 23,243 22,253 21,149 الضمان الممتد 
%8.3 %19.5- %17.0- %41.2 35,545 44,166 60,490 72,851 51,587 التأمين على الحياة 

%5.0 %10.9 %6.9 %3.2 535,180 482,462 785,881 735,044 712,324 إجمالي أقساط التأمني املكتتبة

النسبة من اإلجمالي

%4.2 %5.1 %5.5 %7.7 %5.2 البحري 
%21.1 %16.6 %15.7 %14.5 %14.5 الممتلكات 
%49.6 %52.9 %54.4 %53.1 %59.6 السيارات 
%8.3 %7.4 %7.5 %7.4 %5.8 الهندسي 
%7.8 %6.2 %6.2 %4.4 %4.6 الحوادث والمسؤولية 
%2.4 %2.6 %3.0 %3.0 %3.0 الضمان الممتد 
%6.6 %9.2 %7.7 %9.9 %7.2 التأمين على الحياة 

%100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 إجمالي أقساط التأمني املكتتبة

المصدر: القوائم المالية والشركة
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إن إجمالي أقساط التأمين المكتتبة التي سجلتها الشركة بين عام 2018م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م تتركز على الشركات واألفراد، 
غير أّن أغلبية أقساط التأمين المكتتبة تتعلق بعمالء من الشركات التي مثلت معدل 94.1% من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خالل هذه الفترة. وتتعلق 

أقساط التأمين المكتتبة للعمالء من األفراد أساسياً بقطاع التأمين على السيارات.

أن عمليات التسويق موزعة في جميع أنحاء المملكة من خالل البيع المباشر عبر فروع الشركة في جدة والرياض والخبر والوكالء والوسطاء المعتمدين من 
الجهات المنظمة للعمل بسوق التأمين السعودي. وقد مثلت إجمالي أقساط التأمين المكتتبة عبر الوسطاء معدل 46.0% من إجمالي األقساط المكتتبة 
بين عام 2018م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، بينما مثلت المبيعات المباشرة ومبيعات الوكالء معدل 34.7% و19.3% من إجمالي 

األقساط المكتتبة لهذه الفترة، على التوالي.

تتمركز مبيعات الشركة أساسياً في المنطقة الغربية التي مثلت معدل 72.9% من إجمالي األقساط المكتتبة بين عام 2018م وفترة الستة أشهر المنتهية 
في 30 يونيو 2021م، تليها المنطقة الوسطى بنسبة 17.8% والمنطقة الشرقية بنسبة 9.3% للفترة نفسها.

يعتبر قطاع التأمين على السيارات قطاع العمل الرئيسي للشركة حيث ساهم بمعدل 54.5% من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بين عام 2018م وفترة 
الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، يليه قطاع التأمين على الممتلكات الذي مثل معدل 16.1% من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خالل هذه الفترة.

ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 3.2% عام 2019م ليصل إلى 735.0 مليون ريال سعودي مقارنة مع 712.3 مليون ريال سعودي عام 2018م. 
ويعود ذلك للنمو في قطاع التأمين على الحياة وقطاع التأمين البحري وقطاع التأمين الهندسي بنسبة 41.2% و51.8% و30.8%، على التوالي، قابله تراجع 

جزئي بنسبة 8.1% في قطاع التأمين على السيارات.

ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 6.9% عام 2020م ليصل إلى 785.9 مليون ريال سعودي مدفوعاً بالنمو في قطاع التأمين على السيارات 
وقطاع تأمين الحوادث والمسؤولية وقطاع التأمين على الممتلكات بنسبة 9.6% و51.9% و15.4%، على التوالي، قابله جزئياً تراجع بنسبة 23.4% في 

قطاع التأمين البحري وتراجع بنسبة 17.0% في قطاع التأمين على الحياة.

ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 10.9% في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م ليصل إلى 535.2 مليون ريال سعودي مقارنة 
مع 482.5 مليون ريال سعودي في الفترة نفسها المنتهية في 30 يونيو 2020م، ويعود ذلك أساسياً إلى النمو في قطاع التأمين على الممتلكات وقطاع 
تأمين الحوادث والمسؤولية وقطاع التأمين على السيارات وقطاع التأمين الهندسي بنسبة 40.5% و38.3% و3.9% و24.5%، على التوالي، قابله جزئياً 

تراجع بنسبة 19.5% في قطاع التأمين على الحياة.

التأمني البحري

مّثل قطاع التأمين البحري 5.2% و7.7% و5.5% و4.2% من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في عام 2018م و2019م و2020م وفترة الستة أشهر المنتهية 
في 30 يونيو 2021م، على التوالي.

ارتفعت أقساط التأمين المكتتبة لقطاع التأمين البحري بنسبة 51.8% عام 2019م لتصل إلى 56.4 مليون ريال سعودي مقارنة مع 37.2 مليون ريال 
سعودي عام 2018م، ويعود ذلك أساسياً إلى استقطاب عميل جديد اكتتب بوثيقة تأمين اجسام السفن بلغت حوالي 12.0 مليون ريال سعوي.

تراجعت أقساط التأمين المكتتبة لقطاع التأمين البحري بنسبة 23.4% عام 2020م لتصل إلى 43.2 مليون ريال سعودي بسبب عدم تجديد وثيقة تأمين 
اجسام السفن العالية القيمة.

تراجعت أقساط التأمين المكتتبة لقطاع التأمين البحري بنسبة 8.1% في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م لتصل إلى 22.6 مليون ريال 
سعودي مقارنة مع 24.6 مليون ريال سعودي في الفترة نفسها المنتهية في 30 يونيو 2020م، ويعود ذلك أساسياً إلى عدم تجديد وثيقة بلغت 1.1 مليون 

ريال سعودي من قبل عميل رئيسي في هذا القطاع. 

التأمني عىل املمتلكات

ان قطاع التأمين على الممتلكات هو ثاني أكبر قطاع مساهم في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة، حيث مّثل 14.5% و14.5% و15.7% و21.1% من 
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في عام 2018م و2019م و2020م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، على التوالي.

ارتفعت أقساط التأمين المكتتبة لقطاع التأمين على الممتلكات بنسبة 3.6% عام 2019م لتصل إلى 106.9 مليون ريال سعودي مقارنة مع 103.1 مليون 
ريال سعودي عام 2018م في المسار الطبيعي لألعمال.
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ارتفعت أقساط التأمين المكتتبة لقطاع التأمين على الممتلكات بنسبة 15.4% عام 2020م لتصل إلى 123.3 مليون ريال سعودي نتيجة النمو في حجم 
األعمال من العمالء الجدد حيث بلغت األقساط المكتتبة من ثالثة عمالء جدد 15.0 مليون ريال سعودي.

ارتفعت أقساط التأمين المكتتبة لقطاع التأمين بنسبة 40.5% في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م لتصل إلى 112.7 مليون ريال سعودي 
مقارنة مع 80.2 مليون ريال سعودي في الفترة نفسها المنتهية في 30 يونيو 2020م، نتيجة استقطاب عميل جديد اكتتب بوثائق بلغت 21.1 مليون ريال 

سعودي.

التأمني عىل السيارات

إن قطاع التأمين على السيارات هو أكبر قطاع مساهم في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة، حيث مّثل 59.6% و53.1% و54.4% و49.6% من إجمالي 
أقساط التأمين المكتتبة في عام 2018م و2019م و2020م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، على التوالي.

تراجعت أقساط التأمين المكتتبة لقطاع التأمين على السيارات بنسبة 8.1% عام 2019م لتصل إلى 390.2 مليون ريال سعودي مقارنة مع 424.8 مليون 
ريال سعودي عام 2018م نتيجة معدالت تجديد أقساط تأمين منخفضة خالل العام.

ارتفعت أقساط التأمين المكتتبة لقطاع التأمين على السيارات بنسبة 9.6% عام 2020م لتصل إلى 427.8 مليون ريال سعودي حيث أطلقت الشركة في 
آواخر عام 2019م منصاتها اإللكترونية. ويعود هذا النمو أساسياً إلى العمالء من األفراد.

ارتفعت أقساط التأمين المكتتبة لقطاع التأمين على السيارات بنسبة 3.9% في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م لتصل إلى 265.3 مليون 
ريال سعودي مقارنة مع 255.3 مليون ريال سعودي في الفترة نفسها المنتهية في 30 يونيو 2020م، تماشياً مع استراتيجية الشركة في استقطاب عمالء 

جدد من خالل منصاتها اإللكترونية.

التأمني الهنديس

مّثل قطاع التأمين الهندسي 5.8% و7.4% و7.5% و8.3% من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في عام 2018م و2019م و2020م وفترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 يونيو 2021م، على التوالي.

ارتفعت أقساط التأمين المكتتبة لقطاع التأمين الهندسي بنسبة 30.8% عام 2019م لتصل إلى 54.3 مليون ريال سعودي مقارنة مع 41.6 مليون ريال 
سعودي عام 2018م، نتيجة استقطاب عميلين جدد اكتتبوا بوثائق بلغت قيمتها 13.0 مليون ريال سعودي.

وقد ارتفعت أقساط التأمين المكتتبة لقطاع التأمين الهندسي بنسبة 8.6% عام 2020م لتصل إلى 59.0 مليون ريال سعودي نتيجة استقطاب عميل جديد 
اكتتب بوثائق بلغت قيمتها 8.1 مليون ريال سعودي.

ارتفعت أقساط التأمين المكتتبة لقطاع التأمين الهندسي بنسبة 24.5% في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م لتصل إلى 44.4 مليون ريال 
سعودي مقارنة مع 35.6 مليون ريال سعودي في الفترة نفسها المنتهية في 30 يونيو 2020م نتيجة األعمال الناشئة من العمالء القائمين.

تأمني الحوادث واملسؤولية

مّثل قطاع تأمين الحوادث والمسؤولية 4.6% و4.4% و6.2% و7.8% من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في عام 2018م و2019م و2020م وفترة الستة 
أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، على التوالي.

انخفضت أقساط التأمين المكتتبة لقطاع تأمين الحوادث والمسؤولية بنسبة 2.5% عام 2019م لتصل إلى 32.1 مليون ريال سعودي مقارنة مع 32.9 
مليون ريال سعودي عام 2018م في المسار الطبيعي ألعمال الشركة.

ارتفعت أقساط التأمين المكتتبة لقطاع تأمين الحوادث والمسؤولية بنسبة 51.9% عام 2020م لتصل إلى 48.8 مليون ريال سعودي نتيجة األعمال الناشئة 
من العمالء الجدد والقائمين.

ارتفعت أقساط التأمين المكتتبة لقطاع تأمين الحوادث والمسؤولية بنسبة 38.3% في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م لتصل إلى 41.6 
مليون ريال سعودي مقارنة مع 30.1 مليون ريال سعودي في الفترة نفسها المنتهية في 30 يونيو 2020م، ويعود ذلك إلى عميل جديد ساهم بحوالي 6.1 

مليون ريال سعودي من أقساط التأمين المكتتبة في هذا القطاع.
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تأمني الضامن املمتد

مّثل قطاع تأمين الضمان الممتد 3.0% و3.0% و3.0% و2.4% من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في عام 2018م و2019م و2020م وفترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 يونيو 2021م، على التوالي.

ارتفعت أقساط التأمين المكتتبة لقطاع تأمين الضمان الممتد من 21.1 مليون ريال سعودي عام 2018م إلى 22.3 مليون ريال سعودي عام 2019م ومن 
ثم إلى 23.2 مليون ريال سعودي عام 2020م في المسار الطبيعي لألعمال، وتعود إلى األعمال الناشئة من العمالء القائمين.

ارتفعت أقساط التأمين المكتتبة لقطاع تأمين الضمان الممتد بنسبة 5.9% في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م لتصل إلى 13.1 مليون 
ريال سعودي مقارنة مع 12.4 مليون ريال سعودي في الفترة نفسها المنتهية في 30 يونيو 2020م في المسار الطبيعي ألعمال الشركة.

التأمني عىل الحياة

مّثل قطاع التأمين على الحياة 7.2% و9.9% و7.7% و6.6 من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في عام 2018م و2019م و2020م وفترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 يونيو 2021م، على التوالي.

ارتفعت أقساط التأمين المكتتبة لقطاع التأمين على الحياة بنسبة 41.2% عام 2019م لتصل إلى 72.9 مليون ريال سعودي مقارنة مع 51.6 مليون ريال 
سعودي عام 2018م نتيجة النمو في األعمال من قبل عمالء قائمين - حيث اكتتب أحد العمالء الرئيسين في هذا القطاع بوثائق إضافية بلغت قيمتها 8.0 

مليون ريال سعودي - باإلضافة إلى استقطاب عميل جديد اكتتب بوثائق بلغت قيمتها 9.1 مليون ريال سعودي.

انخفضت أقساط التأمين المكتتبة لقطاع التأمين على الحياة بنسبة 17.0% عام 2020م لتصل إلى 60.5 مليون ريال سعودي نتيجة فقدان عميل رئيسي.

انخفضت أقساط التأمين المكتتبة لقطاع التأمين على الحياة بنسبة 19.5% في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م لتصل إلى 35.6 مليون 
ريال سعودي مقارنة مع 44.2 مليون ريال سعودي في الفترة نفسها المنتهية في 30 يونيو 2020م، نتيجة فقدان عميل رئيسي.

أقساط إعادة التأمني املسندة

يعرض الجدول التالي أقساط إعادة التأمين المسندة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م ولفترة 
الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م.

أقساط إعادة التأمين المسندة(:  29ال:دول مقر )

معدل 
النمو 

السنوي 
المركب 
2018م - 

2020م

زيادة / )نقص( فترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 يونيو السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

نوع التأمين )بأالف الرياالت(
يونيو 
2021م

ديسمبر 
2020م

ديسمبر 
2019م

2021م 
)غير 

مدققة(

2020م 
)غير 

مدققة(

2020م 
)مدققة(

2019م 
)مدققة(

2018م 
)مدققة(

%9.1 %18.2- %26.7- %62.3 15,406 18,831 31,813 43,419 26,749 البحري 

%8.6 %28.9 %17.6 %0.3 93,688 72,693 112,083 95,310 95,024 الممتلكات 

%56.1- %100.8- %36.9- %69.4- )51( 6,374 6,164 9,764 31,941 السيارات 

%19.5 %10.1 %8.0 %32.2 37,098 33,702 54,815 50,740 38,385 الهندسي 

%27.9 %51.1 %77.3 %7.7- 35,573 23,548 40,467 22,821 24,723 الحوادث والمسؤولية 

%4.8 %30.2- %4.4 %5.2 8,642 12,379 23,243 22,253 21,149 الضمان الممتد 

%6.9- %32.1- %36.5- %36.4 19,813 29,198 39,574 62,288 45,678 التأمين على الحياة 

%4.2 %6.8 %0.5 %8.1 210,169 196,725 308,159 306,595 283,649 أقساط إعادة التأمني املسندة

نسبة االسناد: أقساط إعادة التأمني املسندة / إجمالي أقساط التأمني املكتتبة

%68.1 %76.4 %73.6 %77.0 %72.0 البحري 

%83.1 %90.6 %90.9 %89.2 %92.1 الممتلكات 

%0.0 %2.5 %1.4 %2.5 %7.5 السيارات 
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النمو 

السنوي 
المركب 
2018م - 

2020م

زيادة / )نقص( فترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 يونيو السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

نوع التأمين )بأالف الرياالت(
يونيو 
2021م

ديسمبر 
2020م

ديسمبر 
2019م

2021م 
)غير 

مدققة(

2020م 
)غير 

مدققة(

2020م 
)مدققة(

2019م 
)مدققة(

2018م 
)مدققة(

%83.6 %94.6 %92.9 %93.4 %92.4 الهندسي 

%85.6 %78.3 %82.9 %71.0 %75.1 الحوادث والمسؤولية 

%65.9 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 الضمان الممتد 

%55.7 %66.1 %65.4 %85.5 %88.5 التأمين على الحياة 

%39.3 %40.8 %39.2 %41.7 %39.8 أقساط إعادة التأمني املسندة

المصدر: القوائم المالية والشركة

تقوم الشركة بإعادة التأمين وفقاً الستراتيجية إدارة المخاطر لحماية الشركة من الخسائر. وقد أعادت الشركة تأمين الوثائق المكتتبة من خالل معامالت 
إعادة تأمين اختيارية واتفاقيات إعادة تأمين باإلضافة إلى اتفاقيات إعادة تأمين فائض الخسارة.

يبلغ إجمالي أقساط إعادة التأمين المسندة معدل 40.0% من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بين عام 2018م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 
2021م. وكانت قطاعات األعمال الرئيسية التي قامت الشركة بإسنادها خالل هذه الفترة هي قطاع تأمين الضمان الممتد بمعدل 94.4% وقطاع التأمين 

الهندسي بمعدل 90.9% تليها قطاع التأمين على الممتلكات بمعدل 88.8% وقطاع تأمين الحوادث والمسؤولية بمعدل %79.5.

وتجدر اإلشارة إلى أنه في عام 2020م اعتمدت الشركة استراتيجية تعديل محاسبية حيث تم عرض بعض األقساط المسندة االختيارية على أساس 
صافي.

ارتفعت أقساط إعادة التأمين المسندة بنسبة 8.1% عام 2019م لتصل إلى 306.6 مليون ريال سعودي مقارنة مع 283.6 مليون ريال سعودي عام 2018م، 
تماشياً مع ارتفاع أقساط التأمين المكتتبة لقطاع التأمين البحري وقطاع التأمين على الحياة وقطاع التأمين الهندسي.

ظلت أقساط إعادة التأمين المسندة مستقرة إلى حد كبير في عامي 2019م و2020م.

ارتفعت أقساط إعادة التأمين المسندة بنسبة 6.8% في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م لتصل إلى 210.2 مليون ريال سعودي مقارنة مع 
196.7 مليون ريال سعودي في الفترة نفسها المنتهية في 30 يونيو 2020م، مدفوعة بالزيادة في أقساط التأمين المكتتبة لقطاعي التأمين على الممتلكات 

وتأمين الحوادث والمسؤولية.

التأمني البحري

بلغت نسبة االسناد في قطاع التأمين البحري 72.0% و77.0% و73.6% و68.1% في عام 2018م و2019م و2020م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 
يونيو 2021م، على التوالي. وقد تغيرت أقساط إعادة التأمين المسندة في هذا القطاع تماشياً مع التغيير في أقساط التأمين المكتتبة خالل هذه الفترة.

التأمني عىل املمتلكات

بلغت نسبة االسناد في قطاع التأمين على الممتلكات 92.1% و89.2% و90.9% و83.1% في عام 2018م و2019م و2020م وفترة الستة أشهر المنتهية 
في 30 يونيو 2021م، على التوالي، نظراً لحجم المخاطر والتعرض لها. ونظراً لهذه النسبة المرتفعة، فقد تغيرت أقساط إعادة التأمين المسندة في هذا 

القطاع تماشياً مع التغيير في أقساط التأمين المكتتبة.

التأمني عىل السيارات

تحتفظ الشركة بالنسبة األعلى من أقساط قطاع التأمين على السيارات لذلك بلغت نسبة االسناد 7.5% و2.5% و1.4% و0.0% في عام 2018م و2019م 
و2020م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، على التوالي. وعليه فلم تتأثر أقساط إعادة التأمين المسندة من هذا القطاع بشكل جوهري 

خالل هذه الفترة.
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التأمني الهنديس

بلغت نسبة االسناد في قطاع التأمين الهندسي 92.4% و93.4% و92.9% و83.6% في عام 2018م و2019م و2020م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 
يونيو 2021م، على التوالي، نظراً لحجم المخاطر والتعرض لها. وقد انخفضت نسبة االسناد في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م تماشياً 
مع التعديالت المحاسبية حيث تم عرض بعض األقساط المسندة االختيارية على أساس صافي. وقد تغيرت أقساط إعادة التأمين المسندة في هذا 

القطاع تماشياً مع التغيير في أقساط التأمين المكتتبة خالل هذه الفترة.

تأمني الحوادث واملسؤولية

بلغت نسبة االسناد في قطاع تأمين الحوادث والمسؤولية 75.1% و71.0% و82.9% و85.6% في عام 2018م و2019م و2020م وفترة الستة أشهر المنتهية 
في 30 يونيو 2021م، على التوالي. وقد ارتفعت نسبة االسناد في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م في سياق األعمال االعتيادية للشركة 
تماشياً مع استراتيجية إعادة التأمين. وقد تغيرت أقساط إعادة التأمين المسندة في هذا القطاع تماشياً مع التغيير في أقساط التأمين المكتتبة خالل 

هذه الفترة.

تأمني الضامن املمتد

تم اسناد أقساط التأمين المكتتبة الخاصة بقطاع الضمان الممتد بنسبة 100% في األعوام 2018م و2019م و2020م. وقد انخفضت نسبة االسناد إلى 
65.9% في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م تماشياً مع التعديالت المحاسبية حيث تم عرض بعض األقساط المسندة االختيارية على أساس 

صافي. وقد تغيرت أقساط إعادة التأمين المسندة في هذا القطاع تماشياً مع التغيير في أقساط التأمين المكتتبة خالل هذه الفترة. 

التأمني عىل الحياة

بلغت نسبة االسناد في قطاع التأمين على الحياة 88.5% و85.5% و65.4% و55.7% في عام 2018م و2019م و2020م وفترة الستة أشهر المنتهية في 
30 يونيو 2021م، على التوالي. وقد انخفضت نسبة االسناد في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م تماشياً مع التعديالت المحاسبية حيث تم 
عرض بعض األقساط المسندة االختيارية على أساس صافي. وقد تغيرت أقساط إعادة التأمين المسندة في هذا القطاع تماشياً مع التغيير في أقساط 

التأمين المكتتبة خالل هذه الفترة.

مصاريف فائض الخسارة

فائض الخسارة هو نوع غير تناسبي من اتفاقيات إعادة التأمين حيث يقوم المؤمن له بالتنازل عن مخاطر معينة في حدود مبالغ معينة تتجاوز قيمة 
الخسارة التي وافق عليها المؤمن له، ويتعهد معيد التأمين بقبول تأمين المخاطر المسندة إليه.

ساهم قطاع التأمين على السيارات بمعدل 43.4% من إجمالي مصاريف فائض الخسارة بين عام 2018م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، 
يليه قطاعي التأمين على الممتلكات والتأمين البحري بمعدل 27.1% و18.3%، على التوالي.

ارتفعت مصاريف فائض الخسارة بنسبة 59.2% عام 2019م لتصل إلى 12.7 مليون ريال سعودي مقارنة مع 8.0 مليون ريال سعودي عام 2018م مدفوعة 
بقطاع التأمين على السيارات وقطاع التأمين على الممتلكات وقطاع التأمين البحري.

ارتفعت مصاريف فائض الخسارة بنسبة 15.7% عام 2020م لتصل إلى 14.7 مليون ريال سعودي مدفوعة بقطاع التأمين على السيارات وقطاع التأمين 
البحري.

ارتفعت مصاريف فائض الخسارة بنسبة 21.6% في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م لتصل إلى 12.4 مليون ريال سعودي مقارنة مع 10.2 
مليون ريال سعودي في الفترة نفسها المنتهية في 30 يونيو 2020م، مدفوعة بشكل أساسي بقطاع التأمين على الممتلكات.

صايف أقساط التأمني املكتتبة

يعرض الجدول التالي صافي أقساط التأمين المكتتبة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م ولفترة 
الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م.
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أقساط إعادة التأمين المسندة(:  30ال:دول مقر )

معدل 
النمو 

السنوي 
المركب 
2018م - 

2020م

زيادة / )نقص( فترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 يونيو السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

نوع التأمين )بأالف الرياالت(
يونيو 
2021م

ديسمبر 
2020م

ديسمبر 
2019م

2021م 
)غير 

مدققة(

2020م 
)غير 

مدققة(

2020م 
)مدققة(

2019م 
)مدققة(

2018م 
)مدققة(

%7.2- %74.6 %24.5- %14.2 5,122 2,934 8,074 10,701 9,370  البحري 

%18.4 %141.0 %4.6 %34.1 14,710 6,105 8,312 7,949 5,928  الممتلكات 

%3.3 %6.9 %10.6 %3.6- 260,745 243,841 414,747 375,018 388,943  السيارات 

%6.4 %335.1 %6.8 %6.0 5,822 1,338 2,771 2,594 2,447  الهندسي 

%0.1 %5.4- %9.3- %10.4 5,986 6,327 8,160 9,000 8,151  الحوادث والمسؤولية 

- - - - 4,465 - - - -  الضمان الممتد 

%89.4 %5.1 %100.3 %79.1 15,732 14,968 20,916 10,444 5,830  التأمين على الحياة 

%4.9 %13.5 %11.4 %1.2- 312,582 275,513 462,980 415,706 420,669 صايف أقساط التأمني املكتتبة

نسبة االحتفاظ: صايف أقساط التأمني املكتتبة / إجمالي أقساط التأمني املكتتبة

%22.6 %11.9 %18.7 %19.0 %25.2  البحري 

%13.0 %7.6 %6.7 %7.4 %5.7  الممتلكات 

%98.3 %95.5 %96.9 %96.1 %91.6  السيارات 

%13.1 %3.8 %4.7 %4.8 %5.9  الهندسي 

%14.4 %21.1 %16.7 %28.0 %24.7  الحوادث والمسؤولية 

%34.1 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0  الضمان الممتد 

%44.3 %33.9 %34.6 %14.3 %11.3  التأمين على الحياة 

%58.4 %57.1 %58.9 %56.6 %59.1 صايف أقساط التأمني املكتتبة

المصدر: القوائم المالية والشركة

إن التباين في صافي أقساط التأمين المكتتبة ينتج إلى حد بعيد عن قطاع التأمين على السيارات الذي سّجل أعلى نسبة احتفاظ بين جميع قطاعات 
التأمين األخرى بالشركة حيث بلغت نسبة االحتفاظ معدل 95.4% بين عام 2018م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م.

وقد استأثر قطاع التأمين على السيارات على معدل 89.3% من صافي أقساط التأمين المكتتبة بين عام 2018م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 
2021م.

تراجع صافي أقساط التأمين المكتتبة من 420.7 مليون ريال سعودي عام 2018م إلى 415.7 مليون ريال سعودي عام 2019م ومن ثم ارتفع إلى 463.0 
مليون ريال سعودي عام 2020م. ويعود هذا التباين السنوي إلى أعمال الشركة المنسوبة إلى قطاع التأمين على السيارات.

ارتفع صافي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 13.5% في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م ليصل إلى 312.6 مليون ريال سعودي مقارنة 
مع 275.5 مليون ريال سعودي في الفترة نفسها المنتهية في 30 يونيو 2020م، تماشياً مع أعمال الشركة في قطاع التأمين على السيارات باإلضافة إلى 

قطاع التأمين على الممتلكات.

صايف التغريات يف أقساط التأمني غري املكتسبة

يمثل صافي التغير في أقساط التأمين غير المكتسبة الفرق بين صافي أقساط التأمين المكتتبة وصافي أقساط التأمين المكتسبة خالل كل سنة/فترة.
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صايف أقساط التأمني املكتسبة

يعرض الجدول التالي صافي أقساط التأمين المكتسبة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م ولفترة 
الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م.

صافي أقساط التأمين المكتسبة(:  31ال:دول مقر )

معدل النمو 
السنوي المركب 
2018م - 2020م

زيادة / )نقص( فترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 يونيو

السنة المالية المنتهية في 31 
ديسمبر

نوع التأمين )بأالف الرياالت(
يونيو 
2021م

ديسمبر 
2020م

ديسمبر 
2019م

2021م 
)غير 

مدققة(

2020م 
)غير 

مدققة(

2020م 
)مدققة(

2019م 
)مدققة(

2018م 
)مدققة(

%0.2- %6.5 %12.8- %14.2 4,947 4,643 8,731 10,014 8,767 البحري 

%15.0 %23.7 %5.6 %25.3 4,708 3,805 8,054 7,630 6,087 الممتلكات 

%4.7 %16.2 %0.1- %9.7 211,744 182,155 371,345 371,685 338,954 السيارات 

%27.1- %120.7 %6.8 %50.3- 2,679 1,214 2,309 2,161 4,347 الهندسي 

%1.4 %15.2- %7.0 %3.9- 3,802 4,484 8,820 8,240 8,576 الحوادث والمسؤولية 

- - - - 270 - - - - الضمان الممتد 

%70.5 %12.5 %77.8 %63.4 9,453 8,401 18,403 10,348 6,332 التأمين على الحياة 

%5.8 %16.1 %1.8 %9.9 237,603 204,702 417,662 410,078 373,063 صايف أقساط التأمني املكتسبة

النسبة من اإلجمالي

%2.1 %2.3 %2.1 %2.4 %2.4 البحري 

%2.0 %1.9 %1.9 %1.9 %1.6 الممتلكات 

%89.1 %89.0 %88.9 %90.6 %90.9 السيارات 

%1.1 %0.6 %0.6 %0.5 %1.2 الهندسي 

%1.6 %2.2 %2.1 %2.0 %2.3 الحوادث والمسؤولية 

%0.1 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 الضمان الممتد 

%4.0 %4.1 %4.4 %2.5 %1.7 التأمين على الحياة 

%100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 صايف أقساط التأمني املكتسبة

المصدر: القوائم المالية والشركة

مثل قطاع التأمين على السيارات النسبة األعلى من صافي أقساط التأمين المكتسبة بين عام 2018م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، 
حيث احتفظت الشركة بأغلبية األقساط المكتتبة لهذا القطاع. ساهم قطاع التأمين على السيارات بنسبة 90.9% و90.6% و88.9% و89.1% من إجمالي 

صافي أقساط التأمين المكتسبة في عام 2018م و2019م و2020م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، على التوالي.

ارتفع صافي أقساط التأمين المكتسبة بنسبة 9.9% عام 2019م ليصل إلى 410.1 مليون ريال سعودي مقارنة مع 373.1 مليون ريال سعودي عام 2018م 
مدفوعاً بقطاع التأمين على السيارات - رغم تراجع األعمال في هذ القطاع - حيث تم اسناد 2.5% من أقساط التأمين المكتتبة عام 2019م مقارنة مع 

7.5% عام 2018م.

ارتفع صافي أقساط التأمين المكتسبة بنسبة 1.8% عام 2020م ليصل إلى 417.7 مليون ريال سعودي مدفوعاً بقطاع التأمين على الحياة - رغم تراجع 
األعمال في هذ القطاع - حيث تم اسناد 65.4% من أقساط التأمين المكتتبة عام 2020م مقارنة مع 85.5% عام 2019م.

ارتفع صافي أقساط التأمين المكتسبة بنسبة 16.1% في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م ليصل إلى 237.6 مليون ريال سعودي مقارنة مع 
204.7 مليون ريال سعودي في الفترة نفسها المنتهية في 30 يونيو 2020م، مدفوعاً بقطاع التأمين على السيارات نتيجة النمو في هذا القطاع باإلضافة 
إلى انخفاض نسبة االسناد من 2.5% في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م إلى 0.0% في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م.
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عموالت إعادة التأمني

يعرض الجدول التالي عموالت إعادة التأمين للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م ولفترة الستة 
أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م.

عموالت إعادة التأمين(:  32ال:دول مقر )

معدل النمو 
السنوي المركب 
2018م - 2020م

زيادة / )نقص( فترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 يونيو

السنة المالية المنتهية في 31 
ديسمبر

نوع التأمين )بأالف الرياالت(
يونيو 
2021م

ديسمبر 
2020م

ديسمبر 
2019م

2021م 
)غير 

مدققة(

2020م 
)غير 

مدققة(

2020م 
)مدققة(

2019م 
)مدققة(

2018م 
)مدققة(

%15.8 %37.2- %4.6- %40.7 4,125 6,564 9,402 9,859 7,007 البحري 

%2.5- %11.3 %1.7 %6.6- 10,084 9,064 19,357 19,038 20,382 الممتلكات 

%51.3- %72.9- %56.0- %46.1- 196 724 1,280 2,906 5,392 السيارات 

%24.5 %35.8- %16.9 %32.7 4,215 6,561 11,549 9,877 7,445 الهندسي 

%7.8 %13.4 %13.5 %2.3 3,781 3,333 6,620 5,832 5,699 الحوادث والمسؤولية 

%54.6- %61.7 %74.6- %18.6- 1,774 1,097 2,654 10,469 12,860 الضمان الممتد 

%42.6- %97.3- %74.2- %27.7 98 3,644 4,654 18,058 14,139 التأمين على الحياة 

%12.7- %21.7- %27.0- %4.3 24,273 30,987 55,516 76,039 72,924 عموالت إعادة التأمني

النسبة من اإلجمالي

%17.0 %21.2 %16.9 %13.0 %9.6 البحري 

%41.5 %29.3 %34.9 %25.0 %27.9 الممتلكات 

%0.8 %2.3 %2.3 %3.8 %7.4 السيارات 

%17.4 %21.2 %20.8 %13.0 %10.2 الهندسي 

%15.6 %10.8 %11.9 %7.7 %7.8 الحوادث والمسؤولية 

%7.3 %3.5 %4.8 %13.8 %17.6 الضمان الممتد 

%0.4 %11.8 %8.4 %23.7 %19.4 التأمين على الحياة 

%100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 عموالت إعادة التأمني

المصدر: القوائم المالية والشركة

تمثل عموالت إعادة التأمين دخل العموالت من معيدي التأمين. ويعتمد معدل عموالت إعادة التأمين على نوع ترتيب إعادة التأمين القائم في االتفاقية 
مع معيدي التأمين.

مثلت عموالت إعادة التأمين من قطاع التأمين على الممتلكات وقطاع تأمين الضمان الممتد وقطاع التأمين على الحياة وقطاع التأمين الهندسي %75.2 
و75.5% و68.8% و66.6% من إجمالي عموالت إعادة التأمين )على أساس مشترك( في عام 2018م و2019م و2020م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 

يونيو 2021م، على التوالي. ويعود ذلك بشكل أساسي إلى نسبة االسناد في هذه القطاعات.

ارتفعت عموالت إعادة التأمين بنسبة 4.3% عام 2019م لتصل إلى 76.0 مليون ريال سعودي مقارنة مع 72.9 مليون ريال سعودي عام 2018م. ويعود ذلك 
أساسياً إلى ارتفاع عموالت إعادة التأمين بقيمة 3.9 مليون ريال سعودي في قطاع التأمين على الحياة باإلضافة إلى ارتفاع بمبلغ 2.9 مليون ريال سعودي 

و2.4 مليون ريال سعودي في قطاعي التأمين البحري والتأمين الهندسي، على التوالي، تماشياً مع أقساط التأمين المكتتبة.

انخفضت عموالت إعادة التأمين بنسبة 27.0% عام 2020م لتصل إلى 55.5 مليون ريال سعودي، ويعود ذلك أساسياً إلى تراجع عموالت إعادة التأمين 
بنسبة 74.2% و74.6% في قطاع التأمين على الحياة وقطاع تأمين الضمان الممتد، على التوالي.
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انخفضت عموالت إعادة التأمين بنسبة 21.7% في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م لتصل إلى 24.3 مليون ريال سعودي مقارنة مع 31.0 
مليون ريال سعودي في الفترة نفسها المنتهية في 30 يونيو 2020م، نتيجة تراجع عموالت إعادة التأمين بنسبة 97.3% و37.2% و35.8% في قطاع التأمين 
على الحياة وقطاع التأمين البحري وقطاع التأمين الهندسي، على التوالي، تماشياً مع التعديالت المحاسبية حيث تم عرض بعض األقساط المسندة 

االختيارية على أساس صافي.

إيرادات اكتتاب أخرى 

ترتبط إيرادات االكتتاب األخرى بالمبلغ اإلداري عند إصدار أو تجديد وثائق التأمين. تتماشى حركة هذه اإليرادات مع في عدد الوثائق التي يتم إصدارها 
خالل السنة/الفترة.

التكلفة واملصاريف

صايف إجاميل املطالبات املدفوعة ومصاريف تعديل الخسارة

يعرض الجدول التالي صافي إجمالي المطالبات المدفوعة ومصاريف تعديل الخسارة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 
2019م و31 ديسمبر 2020م ولفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م.

صافي إجمالي المطالبات المدفوعة ومصاميف تعديل الخسامة(:  33ال:دول مقر )

معدل النمو 
السنوي 
المركب 
2018م - 

2020م

زيادة / )نقص( فترة الستة أشهر المنتهية 
في 30 يونيو

السنة المالية المنتهية في 31 
ديسمبر

نوع التأمين )بأالف الرياالت(
يونيو 
2021م

ديسمبر 
2020م

ديسمبر 
2019م

2021م )غير 
مدققة(

2020م )غير 
مدققة(

2020م 
)مدققة(

2019م 
)مدققة(

2018م 
)مدققة(

%16.8 %49.8- %91.4- %1489.2 3,138 6,251 11,596 135,004 8,495 البحري 

%34.2 %413.8 %66.9- %444.3 20,367 3,964 8,614 26,023 4,781 الممتلكات 

%3.9 %62.4 %21.3- %37.3 162,321 99,982 247,972 315,191 229,591 السيارات 

%29.5- %457.9 %42.6- %13.3- 10,919 1,957 7,640 13,306 15,356 الهندسي 

%16.9 %80.7- %73.1 %21.1- 879 4,543 6,233 3,600 4,564 الحوادث والمسؤولية 

%17.2- %21.2 %14.1- %20.3- 3,078 2,540 4,627 5,384 6,753 الضمان الممتد 

%40.6 %16.7- %34.6 %46.9 20,051 24,084 57,472 42,700 29,069 التأمين على الحياة 

%7.4 %54.0 %36.4- %81.2 220,753 143,321 344,154 541,208 298,609
صايف إجمالي املطالبات 

املدفوعة ومصاريف تعديل 
اخلسارة

املطالبات املدفوعة ومصاريف تعديل اخلسارة / إجمالي أقساط التأمني املكتتبة

%13.9 %25.4 %26.8 %239.3 %22.9 البحري 

%18.1 %4.9 %7.0 %24.4 %4.6 الممتلكات 

%61.2 %39.2 %58.0 %80.8 %54.0 السيارات 

%24.6 %5.5 %12.9 %24.5 %37.0 الهندسي 

%2.1 %15.1 %12.8 %11.2 %13.9 الحوادث والمسؤولية 

%23.5 %20.5 %19.9 %24.2 %31.9 الضمان الممتد 

%56.4 %54.5 %95.0 %58.6 %56.3 التأمين على الحياة 

%41.2 %29.7 %43.8 %73.6 %41.9 إجمالي املطالبات املدفوعة 
ومصاريف تعديل اخلسارة

المصدر: القوائم المالية والشركة
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مثل قطاع التأمين على السيارات النسبة األعلى من صافي إجمالي المطالبات المدفوعة ومصاريف تعديل الخسارة، حيث ساهم بمعدل 68.0% من صافي 
إجمالي المطالبات المدفوعة ومصاريف تعديل الخسارة بين عام 2018م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م.

ارتفع صافي إجمالي المطالبات المدفوعة ومصاريف تعديل الخسارة بنسبة 81.2% عام 2019م ليصل إلى 541.2 مليون ريال سعودي مقارنة مع 298.6 
مليون ريال سعودي عام 2018م مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع المطالبات المدفوعة المنسوبة إلى قطاع التأمين البحري نتيجة مطالبة واحدة عالية 
القيمة بلغت 125.0 مليون ريال سعودي باإلضافة إلى ارتفاع المطالبات المدفوعة المنسوبة إلى قطاع التأمين على السيارات نتيجة وثيقة عالية الخسارة.

مدفوعاً  ريال سعودي  مليون  إلى 344.2  ليصل  عام 2020م  بنسبة %36.4  الخسارة  تعديل  ومصاريف  المدفوعة  المطالبات  إجمالي  انخفض صافي 
بانخفاض المطالبات المدفوعة المنسوبة إلى قطاعي التأمين البحري والتأمين على السيارات المتأثرين بفترات اإلغالق الناتجة عن جائحة كورونا.

ارتفع صافي إجمالي المطالبات المدفوعة ومصاريف تعديل الخسارة بنسبة 54.0% في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م لتصل إلى 220.8 
مليون ريال سعودي مقارنة مع 143.3 مليون ريال سعودي في الفترة نفسها المنتهية في 30 يونيو 2020م، مدفوعاً بارتفاع المطالبات المدفوعة المنسوبة 

إلى قطاع التأمين على السيارات والذي يعود جزئياً إلى عودة األعمال إلى طبيعتها حيث تم رفع حظر التجول. 

حصة معيدي التأمني من املطالبات املدفوعة

يعرض الجدول التالي حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 
2020م ولفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م.

حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة(:  34ال:دول مقر )

معدل النمو 
السنوي 
المركب 
2018م - 

2020م

زيادة / )نقص( فترة الستة أشهر المنتهية 
في 30 يونيو

السنة المالية المنتهية في 31 
ديسمبر

نوع التأمين )بأالف الرياالت(
يونيو 
2021م

ديسمبر 
2020م

ديسمبر 
2019م

2021م )غير 
مدققة(

2020م )غير 
مدققة(

2020م 
)مدققة(

2019م 
)مدققة(

2018م 
)مدققة(

%12.9 %51.7- %93.5- %1857.3 2,340 4,848 8,598 131,960 6,742 البحري 

%38.8 %366.5 %66.2- %470.9 17,168 3,680 8,022 23,757 4,161 الممتلكات 

%46.6- %31.7- %62.6- %23.8- 1,932 2,828 6,410 17,148 22,493 السيارات 

%31.1- %499.3 %43.7- %15.7- 10,129 1,690 7,005 12,438 14,753 الهندسي 

%36.0 %86.6- %75.3 %5.4 492 3,669 4,999 2,851 2,704 الحوادث والمسؤولية 

%17.2- %21.2 %14.1- %20.3- 3,078 2,540 4,627 5,384 6,753 الضمان الممتد 

%37.1 %17.4- %33.2 %41.0 16,455 19,921 47,337 35,532 25,198 التأمين على الحياة 

%2.5 %31.7 %62.0- %176.6 51,594 39,176 86,998 229,070 82,804 حصة معيدي التأمني من 
املطالبات املدفوعة

حصة معيدي التأمني من املطالبات املدفوعة / املطالبات املدفوعة ومصاريف تعديل اخلسارة 

%74.6 %77.6 %74.1 %97.7 %79.4 البحري 

%84.3 %92.8 %93.1 %91.3 %87.0 الممتلكات 

%1.2 %2.8 %2.6 %5.4 %9.8 السيارات 

%92.8 %86.4 %91.7 %93.5 %96.1 الهندسي 

%56.0 %80.8 %80.2 %79.2 %59.2 الحوادث والمسؤولية 

%100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 الضمان الممتد 

%82.1 %82.7 %82.4 %83.2 %86.7 التأمين على الحياة 

%23.4 %27.3 %25.3 %42.3 %27.7 حصة معيدي التأمني من 
املطالبات املدفوعة

المصدر: القوائم المالية والشركة
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تتحدد حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة باتفاقية إعادة التأمين الخاصة بكل قطاع.

ارتفعت حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة من المطالبات المدفوعة ومصاريف تعديل الخسارة من 27.7% عام 2018م إلى 42.3% عام 
2019م نتيجة ارتفاع المطالبات المدفوعة المنسوبة إلى قطاع التأمين البحري الذي تم اسناده إلى حد كبير.

انخفضت حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة من المطالبات المدفوعة ومصاريف تعديل الخسارة إلى 25.3% عام 2020م مدفوعة بانخفاض 
المطالبات المدفوعة المنسوبة إلى قطاع التأمين البحري.

انخفضت حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة من المطالبات المدفوعة ومصاريف تعديل الخسارة إلى 23.4% في فترة الستة أشهر المنتهية 
في 30 يونيو 2021م مقارنة مع 27.3% في الفترة نفسها المنتهية في 30 يونيو 2020م، مدفوعة بانخفاض المطالبات المدفوعة المنسوبة إلى قطاعات 

التأمين على الحياة وتأمين الحوادث والمسؤولية والتأمين البحري.

صايف املطالبات املدفوعة

يعرض الجدول التالي صافي المطالبات المدفوعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م ولفترة 
الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م.

صافي المطالبات المدفوعة(:  35ال:دول مقر )

معدل النمو 
السنوي 
المركب 
2018م - 

2020م

زيادة / )نقص( فترة الستة أشهر المنتهية 
في 30 يونيو

السنة المالية المنتهية في 31 
ديسمبر

نوع التأمين )بأالف الرياالت(
يونيو 
2021م

ديسمبر 
2020م

ديسمبر 
2019م

2021م )غير 
مدققة(

2020م )غير 
مدققة(

2020م 
)مدققة(

2019م 
)مدققة(

2018م 
)مدققة(

%30.8 %43.1- %1.5- %73.6 798 1,403 2,998 3,044 1,753 البحري 

%2.3- %1026.4 %73.9- %265.5 3,199 284 592 2,266 620 الممتلكات 

%8.0 %65.1 %19.0- %43.9 160,389 97,154 241,562 298,043 207,098 السيارات 

%2.6 %195.9 %26.8- %43.9 790 267 635 868 603 الهندسي 

%18.5- %55.7- %64.8 %59.7- 387 874 1,234 749 1,860 الحوادث والمسؤولية 

- - - - - - - - - الضمان الممتد 

%61.8 %13.6- %41.4 %85.2 3,596 4,163 10,135 7,168 3,871 التأمين على الحياة 

%9.2 %62.4 %17.6- %44.6 169,159 104,145 257,156 312,138 215,805 صايف املطالبات املدفوعة

صايف املطالبات املدفوعة / إجمالي املطالبات املدفوعة ومصاريف تعديل خسارة

%25.4 %22.4 %25.9 %2.3 %20.6 البحري 

%15.7 %7.2 %6.9 %8.7 %13.0 الممتلكات 

%98.8 %97.2 %97.4 %94.6 %90.2 السيارات 

%7.2 %13.6 %8.3 %6.5 %3.9 الهندسي 

%44.0 %19.2 %19.8 %20.8 %40.8 الحوادث والمسؤولية 

%0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 الضمان الممتد 

%17.9 %17.3 %17.6 %16.8 %13.3 التأمين على الحياة 

%76.6 %72.7 %74.7 %57.7 %72.3 صايف املطالبات املدفوعة

المصدر: القوائم المالية والشركة

تعكس التغيرات في صافي المطالبات المدفوعة التأثير المشترك للتوجه في المطالبات المدفوعة وحصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة.
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ارتفع صافي المطالبات المدفوعة من 215.8 مليون ريال سعودي عام 2018م إلى 312.1 مليون ريال سعودي عام 2019م ومن ثم انخفض إلى 257.2 
مليون ريال سعودي عام 2020م. ارتفع صافي المطالبات المدفوعة من 104.1 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م 
إلى 169.2 مليون ريال سعودي في الفترة نفسها المنتهية في 30 يونيو 2021م. ويعود هذا التباين إلى المطالبات المدفوعة المنسوبة إلى قطاع التأمين 

على السيارات حيث احتفظت الشركة بمخاطر المطالبات إلى حد كبير.

صايف التغريات يف املطالبات القامئة

تمثل صافي التغيرات في المطالبات القائمة التغيرات في احتياطي المطالبات المقدرة والمطالبات المتكبدة والغير مبلغ عنها المحسوبة من جانب الخبير 
االكتواري خالل الفترة.

صايف التغريات يف املطالبات املتكبدة والغري مبلغ عنها

صافي التغيرات في المطالبات المتكبدة والغير مبلغ عنها هو تقدير للمطالبات المقدرة من جانب الخبير االكتواري والتي من المتوقع أن يتم اإلبالغ عنها 
الحقا لتاريخ قائمة المركز المالي، والذي وقع فيه الحدث المؤمن قبل تاريخ قائمة المركز المالي.

صايف املطالبات املتكبدة

يعرض الجدول التالي صافي المطالبات المتكبدة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م ولفترة الستة 
أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م.

صافي المطالبات المتكبدة(:  و3ال:دول مقر )

معدل النمو 
السنوي 
المركب 
2018م - 

2020م

زيادة / )نقص( فترة الستة أشهر المنتهية 
في 30 يونيو

السنة المالية المنتهية في 31 
ديسمبر

نوع التأمين )بأالف الرياالت(
يونيو 
2021م

ديسمبر 
2020م

ديسمبر 
2019م

2021م )غير 
مدققة(

2020م )غير 
مدققة(

2020م 
)مدققة(

2019م 
)مدققة(

2018م 
)مدققة(

%31.1- %18.0 %64.8- %34.6 1,109 940 1,300 3,688 2,739 البحري 

- %198.5 %72.6 %703.5- 6,406 2,146 4,709 2,728 )452( الممتلكات 

%1.9 %55.1 %17.8- %26.3 167,085 107,758 245,860 299,161 236,827 السيارات 

%31.0- %232.3- %58.1- %13.8 )86( 65 938 2,240 1,968 الهندسي 

%41.9- %79.5- %58.7- %18.3- 114 557 655 1,586 1,941 الحوادث والمسؤولية 

- - - - - - - - - الضمان الممتد 

%52.2 %40.2- %57.1 %47.4 3,019 5,047 10,523 6,697 4,543 التأمين على الحياة 

%3.3 %52.5 %16.5- %27.7 177,647 116,513 263,985 316,100 247,566 صايف املطالبات املتكبدة

صايف معدل اخلسارة: صايف املطالبات املتكبدة / صايف أقساط التأمني املكتسبة

%22.4 %20.2 %14.9 %36.8 %31.2 البحري 

%136.1 %56.4 %58.5 %35.8 %7.4- الممتلكات 

%78.9 %59.2 %66.2 %80.5 %69.9 السيارات 

%3.2- %5.4 %40.6 %103.7 %45.3 الهندسي 

%3.0 %12.4 %7.4 %19.2 %22.6 الحوادث والمسؤولية 

- - - - - الضمان الممتد 

%31.9 %60.1 %57.2 %64.7 %71.7 التأمين على الحياة 

%74.8 %56.9 %63.2 %77.1 %66.4 صايف معدل اخلسارة

المصدر: القوائم المالية والشركة
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يتماشى التباين في صافي المطالبات المتكبدة مع صافي المطالبات المدفوعة وعليه مدفوع إلى حد كبير بقطاع التأمين على السيارات الذي مّثل %95.7 
و94.6% و93.1% و94.1% من صافي المطالبات المتكبدة في عام 2018م و2019م و2020م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، على التوالي.

ارتفع صافي معدل الخسارة من 66.4% عام 2018م إلى 77.1% عام 2019م. تحسن صافي معدل الخسارة ليصل إلى 63.2% عام 2020م نتيجة فترات 
اإلغالق الناتجة عن جائحة كورونا. ارتفع صافي معدل الخسارة من 56.9% في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م إلى 74.8% في فترة الستة 

أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م تماشياً مع عودة األعمال إلى طبيعتها حيث تم رفع حظر التجول. 

احتياطي عجز أقساط التأمني

تم إنشاء احتياطي عجز أقساط التأمين عام 2013م من قبل الخبير االكتواري لتوفير احتياطيات إضافية ضد الخسائر المسجلة حيث أثبت أن بعض 
الوثائق تم تسعيرها بأقل من قيمتها. يستند حساب احتياطيات عجز أقساط التأمين على التقييم المرتقب للربحية المرتبطة باحتياطي أقساط التأمين 

غير المكتسبة.

تكاليف اقتناء وثائق تأمني

يعرض الجدول التالي تكاليف اقتناء وثائق تأمين للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م ولفترة الستة 
أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م.

تكاليف اقتناء وثائق تأمين(:  و3ال:دول مقر )

معدل النمو 
السنوي 

المركب 2018م 
- 2020م

زيادة / )نقص( فترة الستة أشهر المنتهية 
في 30 يونيو

السنة المالية المنتهية في 31 
ديسمبر

نوع التأمين )بأالف الرياالت(
يونيو 
2021م

ديسمبر 
2020م

ديسمبر 
2019م

2021م )غير 
مدققة(

2020م )غير 
مدققة(

2020م 
)مدققة(

2019م 
)مدققة(

2018م 
)مدققة(

%16.3 %38.8- %10.9- %51.7 2,427 3,963 5,180 5,814 3,833 البحري 

%5.1 %16.3 %14.8 %3.8- 5,979 5,139 10,809 9,415 9,783 الممتلكات 

%3.4- %8.8 %8.9 %14.3- 13,776 12,657 25,151 23,101 26,949 السيارات 

%22.7 %7.0- %14.0 %32.0 3,340 3,593 6,148 5,393 4,085 الهندسي 

%7.8 %20.0 %23.5 %5.9- 2,528 2,107 3,990 3,230 3,431 الحوادث والمسؤولية 

%57.7- %81.3 %77.8- %19.4- 1,434 791 1,917 8,645 10,723 الضمان الممتد 

%6.4 %35.8- %21.6- %44.6 2,538 3,955 7,381 9,417 6,514 التأمين على الحياة 

%3.7- %0.6- %6.8- %0.5- 32,022 32,205 60,576 65,015 65,318 تكاليف اقتناء وثائق تأمني

النسبة من اإلجمالي

%7.6 %12.3 %8.6 %8.9 %5.9 البحري 

%18.7 %16.0 %17.8 %14.5 %15.0 الممتلكات 

%43.0 %39.3 %41.5 %35.5 %41.3 السيارات 

%10.4 %11.2 %10.1 %8.3 %6.3 الهندسي 

%7.9 %6.5 %6.6 %5.0 %5.3 الحوادث والمسؤولية 

%4.5 %2.5 %3.2 %13.3 %16.4 الضمان الممتد 

%7.9 %12.3 %12.2 %14.5 %10.0 التأمين على الحياة 

%100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 تكاليف اقتناء وثائق تأمني

المصدر: القوائم المالية والشركة

تتعلق تكاليف اقتناء وثائق تأمين أساسياً بالنفقات لتأمين وثائق التأمين حيث تمثل بشكل رئيسي العموالت المدفوعة إلى مندوبي المبيعات والوسطاء، 
وتتماشى هذه التكاليف مع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة.
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مثل قطاع التأمين على السيارات النسبة األعلى من تكاليف اقتناء وثائق تأمين، حيث مّثل 41.3% و35.5% و41.5% و43.0% من إجمالي تكاليف اقتناء 
وثائق تأمين في عام 2018م و2019م و2020م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، على التوالي.

ظلت تكاليف اقتناء وثائق تأمين مستقرة إلى حد كبير في عامي 2018م و2019م.

انخفضت تكاليف اقتناء وثائق تأمين بنسبة 6.8% عام 2020م لتصل إلى 60.6 مليون ريال سعودي مقارنة مع 65.0 مليون ريال سعودي عام 2019م 
مدفوعة بقطاع الضمان الممتد وقطاع التأمين على الحياة.

لم يكن هنالك أي تغيير جوهري في تكاليف اقتناء وثائق تأمين بين فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 
يونيو 2021م.

مصاريف اكتتاب أخرى 

تتعلق مصاريف اكتتاب أخرى برسوم شركة نجم لخدمات التأمين التي تقوم بتقديم خدمات مساندة لتأمين السيارات كخبير معاينة الحوادث ومقدر 
خسائر وأخصائي تسوية مطالبات تأمينية، باإلضافة إلى ضريبة القيمة المضافة على دخل عموالت إعادة التأمين. ويجدر الذكر أنه قد تم إعادة تصنيف 
ضريبة القيمة المضافة البالغة 2.7 مليون ريال سعودي عام 2019م و1.89 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م من 

مصاريف عمومية وإدارية إلى مصاريف اكتتاب أخرى.

)مصاريف( / إيرادات تشغيلية أخرى

مخصص االنخفاض يف قيمة أقساط التأمني ومعيدي التأمني وذمم مدينة أخرى مشكوك يف تحصيلها

يمثل مخصص االنخفاض في قيمة أقساط التأمين ومعيدي التأمين وذمم مدينة أخرى مشكوك في تحصيلها التغيير في مبالغ األقساط القائمة وحصة 
معيدي التأمين من المطالبات والذمم المدينة األخرى. وتصنف الشركة الرصيد على أنه »متأخر أو منخفض القيمة« بناًء على إرشادات البنك المركزي 

السعودي.

مصاريف عمومية وإدارية

يعرض الجدول التالي المصاريف العمومية واإلدارية للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م ولفترة 
الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م.

مصاميف عمومية وإدامية(:  38ال:دول مقر )

معدل النمو 
السنوي 
المركب 
2018م - 

2020م

زيادة / )نقص( فترة الستة أشهر المنتهية 
في 30 يونيو

السنة المالية المنتهية في 31 
ديسمبر

)بأالف الرياالت(
يونيو 
2021م

ديسمبر 
2020م

ديسمبر 
2019م

2021م )غير 
مدققة(

2020م )غير 
مدققة(

2020م 
)مدققة(

2019م 
)مدققة(

2018م 
)مدققة(

%14.5 %12.7- %5.0 %25.0 32,702 37,438 72,755 69,301 55,458 رواتب ومنافع 

%67.5 %38.6 %29.1 %117.3 8,064 5,817 12,146 9,407 4,329 تقنية المعلومات 

%23.7 %22.8- %1.4 %50.8 3,567 4,621 8,555 8,439 5,595 أتعاب قانونية ومهنية 

%54.4 %20.0 %51.0 %57.9 3,350 2,792 5,970 3,953 2,504 استهالك وإطفاء 

%1.0- %16.3 %3.0- %1.1 2,905 2,497 5,066 5,220 5,165 مصاريف مكتبية 

%18.5- %10.9 %9.5 %39.4- 2,676 2,412 4,314 3,940 6,497 أتعاب تنظيمية 

%27.0- %57.0- - %100.0- 958 2,226 2,350 - 4,407 ضرائب مستحقة 

%3.8- %16.0 %9.4- %2.1 1,453 1,253 1,450 1,601 1,568 مصاريف أعضاء مجلس 
اإلدارة 

%16.2- %21.6- %19.4 %41.2- 5,510 7,032 6,847 5,733 9,749 أخرى 

%12.0 %7.4- %11.0 %12.9 61,185 66,088 119,453 107,594 95,272 مصاريف عمومية وإدارية
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السنوي 
المركب 
2018م - 

2020م

زيادة / )نقص( فترة الستة أشهر المنتهية 
في 30 يونيو

السنة المالية المنتهية في 31 
ديسمبر

)بأالف الرياالت(
يونيو 
2021م

ديسمبر 
2020م

ديسمبر 
2019م

2021م )غير 
مدققة(

2020م )غير 
مدققة(

2020م 
)مدققة(

2019م 
)مدققة(

2018م 
)مدققة(

النسبة من اإلجمالي

%53.4 %56.6 %60.9 %64.4 %58.2 رواتب ومنافع 

%13.2 %8.8 %10.2 %8.7 %4.5 تقنية المعلومات 

%5.8 %7.0 %7.2 %7.8 %5.9 أتعاب قانونية ومهنية 

%5.5 %4.2 %5.0 %3.7 %2.6 استهالك وإطفاء 

%4.7 %3.8 %4.2 %4.9 %5.4 مصاريف مكتبية 

%4.4 %3.6 %3.6 %3.7 %6.8 أتعاب تنظيمية 

%1.6 %3.4 %2.0 %0.0 %4.6 ضرائب مستحقة 

%2.4 %1.9 %1.2 %1.5 %1.6 مصاريف أعضاء مجلس 
اإلدارة 

%9.0 %10.6 %5.7 %5.3 %10.2 أخرى 

%100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 مصاريف عمومية وإدارية

المصدر: القوائم المالية والشركة

تتألف المصاريف العمومية واإلدارية أساسياً من رواتب ومنافع الموظفين التي مثلت 58.2% و64.4% و60.9% و53.4% من إجمالي المصاريف العمومية 
واإلدارية في عام 2018م و2019م و2020م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م، على التوالي.

للتأمينات االجتماعية  العامة  تتشكل الرواتب والمنافع أساسياً من الراتب األساسي وبدالت السكن والنقل إلى جانب المكافآت واشتراكات المؤسسة 
والتدريب وغيره. وقد ارتفعت الرواتب والمنافع من 95.3 مليون ريال سعودي إلى 107.6 مليون ريال سعودي عام 2019م ومن ثم إلى 119.5 مليون ريال 
سعودي عام 2020م نتيجة لجهود الشركة المستمرة لتعزيز هيكلية الشركة من زيادة في عدد الموظفين إلى جانب زيادة في الرواتب والمكافآت. انخفضت 
الرواتب والمنافع من 66.1 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م إلى 61.2 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر 

المنتهية في 30 يونيو 2021م نتيجة إعادة هيكلة الشركة في بعض المناصب اإلدارية.

تتكون مصاريف تقنية المعلومات بشكل أساسي من تكاليف البرامج والتراخيص. ارتفعت مصاريف تقنية المعلومات من 4.3 مليون ريال سعودي عام 
2018م إلى 9.4 مليون ريال سعودي عام 2019م ومن ثم إلى 12.1 مليون ريال سعودي عام 2020م. كما وارتفعت مصاريف تقنية المعلومات من 5.8 
مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م إلى 8.1 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م. 

تعود الزيادة على مدار السنوات/الفترة إلى استثمار الشركة المكثف في تكنولوجيا المعلومات واألمن السيبراني.

ترتبط األتعاب القانونية والمهنية أساسياً برسوم التدقيق ووكاالت التصنيف االئتماني والمستشارين القانونيين والخبير االكتواري. وقد ارتفعت هذه المصاريف 
من 5.6 مليون ريال سعودي عام 2018م إلى 8.4 مليون ريال سعودي عام 2019م ومن ثم 8.6 مليون ريال سعودي عام 2020م نتيجة األتعاب االستشارية ذات 
العالقة بتطبيق المعيار الدولية للتقرير المالي رقم 17. انخفضت األتعاب القانونية والمهنية من 4.6 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 

يونيو 2020م إلى 3.6 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م نتيجة انخفاض رسوم التدقيق والرسوم الضريبية.

يرتبط االستهالك واإلطفاء بالممتلكات والمباني والمعدات، ويعود التباين بهذه المصاريف إلى اإلضافات واالستبعادات إلى ممتلكات ومباني ومعدات الشركة.

تمثل المصاريف المكتبية مصاريف اإليجار ومصاريف الخدمات والصيانة والتنظيف. وقد ظلّت هذه المصاريف مستقرة إلى حد كبير بين عام 2018م 
وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م.

تمثل األتعاب التنظيمية الرسوم المدفوعة إلى البنك المركزي، حيث تُدفع هذه الرسوم استناداً إلى إجمالي أقساط التأمين المكتتبة )ناقص أقساط إعادة 
التأمين المسندة داخل المملكة( أثناء كل سنة/فترة.

تُعزى الضرائب المستحقة بشكل أساسي إلى مخصصات ضريبة االستقطاع التي تجنبها الشركة لمدفوعات وكالء إعادة التأمين، ويعتمد ارتفاع وانخفاض 
هذه المصاريف بشكل كامل على حصة معيدي التأمين األجانب من إجمالي أقساط إعادة التأمين المسندة.
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تشمل مصاريف أعضاء مجلس اإلدارة بدالت حضور وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء لجان مجلس اإلدارة.

تشمل المصاريف األخرى تكاليف السفر وتكاليف المسح والمصاريف اإلدارية األخرى ومصاريف التسويق ومصاريف ضريبة القيمة المضافة الغير قابلة 
لالسترداد.

إيرادات عموالت عىل الودائع

ترتبط إيرادات العموالت على الودائع بالودائع قصيرة األجل التي تحتفظ بها الشركة لدى مؤسسة مالية معتمدة. 

ربح غري محقق من استثامرات 

يرتبط الربح غير المحقق من استثمارات باالستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل. ويتماشى التباين في هذه األرباح مع حجم تلك 
االستثمارات وتوقيت توزيع األرباح.

إيرادات أخرى

يعرض الجدول التالي اإليرادات األخرى للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م ولفترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 يونيو 2021م.

إيرادات أخرى(:  39ال:دول مقر )

معدل النمو 
السنوي 

المركب 2018م 
- 2020م

زيادة / )نقص( فترة الستة أشهر المنتهية 
في 30 يونيو

السنة المالية المنتهية في 31 
ديسمبر

)بأالف الرياالت(
يونيو 
2021م

ديسمبر 
2020م

ديسمبر 
2019م

2021م )غير 
مدققة(

2020م )غير 
مدققة(

2020م 
)مدققة(

2019م 
)مدققة(

2018م 
)مدققة(

%26.0- - %38.5- %11.1- - - 3,751 6,095 6,857 عمولة أرباح 

%18.3- %92.7- %44.2- %19.7 65 885 1,236 2,215 1,850 حصة الفائض من المنافذ 

- %91.0- - - 179 1,999 2,192 - - حصة الفائض من برنامج 
الحج والعمرة 

%100.0- - %100.0- %1610.8 - - - 6,843 400 متفرقات 

%11.2- %91.5- %52.6- %66.4 244 2,884 7,179 15,153 9,107 إيرادات أخرى

المصدر: القوائم المالية والشركة

تمثل عمولة األرباح حصة الشركة في األرباح التي حققها معيدي التأمين بموجب اتفاقيات تناسبية. يتم االتفاق على عمولة األرباح في االتفاقيات ذات 
الصلة وتخضع للربحية المسجلة من قبل معيدي التأمين خالل كل عام/فترة.

تمثل حصة الفائض من المنافذ حصة الشركة في الفائض الناتج من صندوق منافذ تأمين ضد الغير )الصندوق(. ابرمت الشركة مع 24 شركة تأمين 
تعمل في المملكة العربية السعودية اتفاقية مع الشركة التعاونية للتأمين اعتباراً من 1 يناير 2015م ولمدة ثالثة سنوات قابلة للتجديد للمشاركة في تأمين 
السيارات األجنبية التي تدخل إلى المملكة العربية السعودية من خالل جميع حدودها باستثناء حدود مملكة البحرين. وطبقاً لالتفاقية، تحصل الشركة 
التعاونية للتأمين على 4.25% من إجمالي األقساط المكتتبة لتغطية المصاريف الغير مباشرة ذات العالقة باإلضافة إلى 15% كأتعاب ادارية من صافي 
نواتج محفظة الصندوق، على ان يتم توزيع الناتج المتبقي مناصفة بين الشركة التعاونية للتأمين والـ 25 شركة بما فيها الشركة الوطنية للتأمين. ولم يتم 

تجديد هذه االتفاقية عام 2021م.

تمثل حصة الفائض من برنامج الحج والعمرة حصة الشركة في فائض منتج الحوادث العامة الناتج عن برنامج العمرة. ابرمت الشركة مع 27 شركة تأمين 
تعمل في المملكة العربية السعودية اتفاقية مع الشركة التعاونية للتأمين اعتباراً من 1 يناير 2020م لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد للمشاركة في منتج العمرة 
اإلجباري. ان منتج العمرة اإلجباري مقدم من الوزارة ومعتمد من البنك المركزي لتأمين الحجاج القادمين من خارج المملكة العربية السعودية باستثناء 

مواطني دول مجلس التعاون الخليجي. يغطي هذا المنتج الحوادث العامة والمنافع الصحية للحجاج الذين يدخلون المملكة ألداء العمرة. 

تشمل المتفرقات في عامي 2018م و2019م انعكاس الفائض المستحق.
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صايف الدخل / )الخسارة(

صايف الدخل / )الخسارة( قبل التوزيع

سجلت الشركة صافي دخل قبل التوزيع بلغ 22.8 مليون ريال سعودي و26.3 مليون ريال سعودي و17.7 مليون ريال سعودي في عام 2018م و2019م 
و2020م، على التوالي. من جهة أخرى سجلت الشركة خسارة بلغت 25.6 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م.

وفقاً لالئحة التنفيذية لشركات التأمين التعاوني الصادرة عن البنك المركزي السعودي، تُخصص الشركة نسبة 90% من الفائض إلى المساهمين. وعليه بلغ 
صافي الدخل العائد إلى المساهمين قبل الزكاة وضريبة الدخل 20.4 مليون ريال سعودي و23.8 مليون ريال سعودي و15.2 مليون ريال سعودي في عام 
2018م و2019م و2020م، على التوالي. من جهة أخرى ُسجلت خسارة بلغت 25.6 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م.

زكاة

تستحق الزكاة بواقع 2.578% من الوعاء الزكوي التقريبي )باستثناء صافي الدخل المعدل( وبنسبة 2.5% من صافي الدخل المعدل العائد إلى المساهمين 
السعوديين.

رضيبة الدخل

يتم دفع مخصص ضريبة الدخل بنسبة 20% من صافي الدخل المعدل العائد إلى المساهمين األجانب في الشركة، ناقصاً مخصصات حصة المساهمين 
األجانب في الخسائر الُمرّحلة من السنة السابقة المحسوبة وفقاً لإلرشادات المنصوص عليها في أنظمة ضريبة الدخل. 

صايف الدخل / )الخسارة( العائد إىل املساهمني

سجلت الشركة صافي دخل بلغ 13.6 مليون ريال سعودي و18.4 مليون ريال سعودي و7.8 مليون ريال سعودي في عام 2018م و2019م و2020م، على 
التوالي. من جهة أخرى سجلت الشركة خسارة بلغت 27.6 مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م.

الدخل / )الخسارة( الشامل اآلخر

تتضمن البنود المصنفة تحت الدخل / )الخسارة( الشامل اآلخر خسائر اكتوارية من التزامات المنافع المحددة. يتم احتساب المستحقات وفًقا للتقييم 
االكتواري حسب طريقة وحدة االئتمان المتوقعة بينما يتم سداد االلتزامات المستحقة عند االستحقاق.

قائمة المركز المالي- 8 6

يعرض الجدول التالي ملخص قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و30 يونيو 2021م.

ملخص قائمة المركز المالي(:  40ال:دول مقر )

معدل النمو 
السنوي 
المركب 
2018م - 

2020م

زيادة / )نقص(
فترة الستة 

أشهر المنتهية 
في 30 يونيو

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
)بأالف الرياالت(

يونيو 
2021م

ديسمبر 
2020م

ديسمبر 
2019م

2021م )غير 
مدققة(

2020م 
)مدققة(

2019م 
)مدققة(

2018م 
)مدققة(

%21.7 %12.3 %1.9 %45.5 1,791,505 1,594,728 1,565,691 1,076,002 إجمالي الموجودات

%26.0 %16.9 %1.6 %56.3 1,553,513 1,328,896 1,307,421 836,427 إجمالي المطلوبات

%5.3 %10.5- %2.9 %7.8 237,992 265,832 258,270 239,575 إجمالي حقوق المساهمين

%21.7 %12.3 %1.9 %45.5 1,791,505 1,594,728 1,565,691 1,076,002 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

المصدر: القوائم المالية والشركة
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إجاميل املوجودات

ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 45.5% ليصل إلى 1,565.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م مقارنة مع 1,076.0 مليون ريال سعودي كما 
في 31 ديسمبر 2018م. يعود ذلك أساسياً إلى ارتفاع حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة المنسوبة إلى قطاع التأمين الهندسي.

ظّل إجمالي الموجودات مستقر إلى حد كبير كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م.

ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 12.3% ليصل إلى 1,791.5 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2021م مقارنة مع 1,594.7 مليون ريال سعودي كما 
في 31 ديسمبر 2020م مدفوعاً بـ:

ارتفاع صافي أقساط التأمين المستحقة القبض تماشياً مع ارتفاع األعمال بشكل عام السيما في قطاع التأمين على السيارات 	
ارتفاع حصة معيدي التأمين من أقساط التأمين غير المكتسبة المنسوبة إلى قطاع التأمين على الممتلكات وقطاع تأمين الحوادث والمسؤولية  	

وقطاع التأمين الهندسي وقطاع التأمين على الحياة تماشياً مع أقساط التأمين غير المكتسبة 
ارتفاع ودائع قصيرة األجل 	
ارتفاع حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة المنسوبة إلى قطاع التأمين على الممتلكات 	

إجاميل املطلوبات

ارتفع إجمالي المطلوبات بنسبة 56.3% ليصل إلى 1,307.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م مقارنة مع 836.4 مليون ريال سعودي كما 
في 31 ديسمبر 2018م. ويعود ذلك أساسياً إلى ارتفاع المطالبات القائمة المنسوبة إلى قطاع التأمين الهندسي.

ظّل إجمالي المطلوبات مستقر إلى حد كبير كما في 31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م.

ارتفع إجمالي المطلوبات بنسبة 16.9% ليصل إلى 1,553.5 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2021م مقارنة مع 1,328.9 مليون ريال سعودي كما في 
31 ديسمبر 2020م مدفوعاً بارتفاع أقساط التأمين غير المكتسبة المنسوبة إلى قطاعي التأمين على السيارات والتأمين على الممتلكات.

إجاميل حقوق املساهمني

يتكون إجمالي حقوق المساهمين بشكل أساسي من رأس مال الشركة. ويعود التباين في إجمالي حقوق المساهمين بين 31 ديسمبر 2018م و30 يونيو 
2021م إلى الحركة في األرباح المبقاة.

املوجودات

يعرض الجدول التالي إجمالي الموجودات كما في 31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و30 يونيو 2021م.

إجمالي الموجودات(:  41ال:دول مقر )

معدل النمو 
السنوي 
المركب 
2018م - 

2020م

زيادة / )نقص(
فترة الستة 

أشهر المنتهية 
في 30 يونيو

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
)بأالف الرياالت(

يونيو 
2021م

ديسمبر 
2020م

ديسمبر 
2019م

2021م )غير 
مدققة(

2020م 
)مدققة(

2019م 
)مدققة(

2018م 
)مدققة(

%50.1- %13.8- %77.2- %9.5 69,629 80,733 354,707 324,060 نقد وما يماثله 

- %23.9 - - 300,247 242,250 - - ودائع قصيرة األجل 

%0.5 %33.5 %26.5 %20.1- 259,713 194,538 153,813 192,465 صافي أقساط تأمين مستحقة القبض 

%82.4 %92.4- %68.5- %956.7 3,362 44,039 139,910 13,240 صافي مطلوب من معيدي التأمين 

%11.5 %49.6 %23.3 %0.9 193,568 129,371 104,944 104,039 حصة معيدي التأمين من أقساط 
التأمين غير المكتسبة 

%87.4 %8.0 %5.3 %233.4 604,836 559,837 531,601 159,448 حصة معيدي التأمين من المطالبات 
القائمة 
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السنوي 
المركب 
2018م - 

2020م

زيادة / )نقص(
فترة الستة 

أشهر المنتهية 
في 30 يونيو

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
)بأالف الرياالت(

يونيو 
2021م

ديسمبر 
2020م

ديسمبر 
2019م

2021م )غير 
مدققة(

2020م 
)مدققة(

2019م 
)مدققة(

2018م 
)مدققة(

%18.1- %6.8- %7.4- %27.6- 49,246 52,863 57,091 78,880 حصة معيدي التأمين من مطالبات 
متكبدة غير مبلغ عنها 

%15.3 %36.5 %35.9 %2.1- 44,079 32,299 23,771 24,279 تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة 

%25.0 %4.4 %48.3 %5.3 174,282 166,952 112,568 106,927 استثمارات 

%4.1- %13.9- %5.9 %13.2- 17,124 19,893 18,780 21,629 مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات 
أخرى 

%11.4 %29.2 %9.8 %13.0 15,980 12,371 11,268 9,976 ممتلكات ومعدات 

%37.3 %0.6- %6.0 %77.9 37,890 38,113 35,963 20,211 موجودات غير ملموسة 

%0.0 %0.0 %0.0 %0.0 20,000 20,000 20,000 20,000 وديعة نظامية 

%31.6 %5.4 %15.2 %50.4 1,549 1,469 1,275 848 إيرادات مستحقة من وديعة نظامية 

%21.7 %12.3 %1.9 %45.5 1,791,505 1,594,728 1,565,691 1,076,002 إجمالي املوجودات

المصدر: القوائم المالية والشركة

نقد وما مياثله

يعرض الجدول التالي النقد وما يماثله كما في 31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و30 يونيو 2021م.

نقد وما يماثله(:  42ال:دول مقر )

معدل النمو 
السنوي 

المركب 2018م 
- 2020م

زيادة / )نقص(
فترة الستة 

أشهر المنتهية 
في 30 يونيو

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
)بأالف الرياالت(

يونيو 
2021م

ديسمبر 
2020م

ديسمبر 
2019م

2021م )غير 
مدققة(

2020م 
)مدققة(

2019م 
)مدققة(

2018م 
)مدققة(

%3.6- %15.4- %7.1- %0.0 22 26 28 28 نقد في الصندوق 

%38.5 %16.4- %106.4 %7.0- 56,607 67,707 32,804 35,282 أرصدة بنكية 

%78.8- %0.0 %96.0- %11.5 13,000 13,000 321,875 288,750 ودائع ذات فترات استحقاق 
أصلية أقل من ثالثة أشهر 

%50.1- %13.8- %77.2- %9.5 69,629 80,733 354,707 324,060 نقد وما مياثله

المصدر: القوائم المالية والشركة

يتألف النقد وما يماثله من النقد في الصندوق وأرصدة بنكية وودائع ذات فترات استحقاق أصلية أقل من ثالثة أشهر. ويجدر الذكر أن جزء من الحسابات 
البنكية والودائع ألجل مودعة لدى البنك السعودي البريطاني - طرف ذو عالقة إلى 2021/12/22م. أن الودائع ألجل مقومة بالريال السعودي والدوالر 
األمريكي، وهي استثمارات ذات السيولة ال تتعدى استحقاقاتها فترة الثالثة أشهر. يمثل النقد في الصندوق المصاريف النثرية التي تحتفظ بها الشركة 

لتسهيل عملية دفع المصاريف اليومية.

ارتفع النقد وما يماثله بنسبة 9.5% ليصل إلى 354.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م مقارنة مع 324.1 مليون ريال سعودي كما في 31 
ديسمبر 2018م، نتيجة تحصيل ذمم مدينة جوهرية.

انخفض النقد وما يماثله بنسبة 77.2% ليصل إلى 80.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، كما وقد انخفض بنسبة 13.8% ليصل إلى 
69.6 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2021م. ويعود ذلك إلى ارتفاع التدفقات النقدية الخارجة من األنشطة االستثمارية حيث تم استثمار أغلبية 

الودائع ذات فترات استحقاق أصلية أقل من ثالثة أشهر بودائع ذات فترات استحقاق أكثر من ثالثة أشهر.
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ودائع قصرية األجل

في عام 2020م، قامت الشركة باستثمار أغلبية الودائع ذات فترات استحقاق أصلية أقل من ثالثة أشهر بودائع ذات فترات استحقاق أكثر من ثالثة أشهر. 
أن جزء هذه الودائع مودعة لدى البنك السعودي البريطاني - طرف ذو عالقة إلى 2021/12/22م.

صايف أقساط تأمني مستحقة القبض

يعرض الجدول التالي صافي أقساط تأمين مستحقة القبض كما في 31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و30 يونيو 2021م.

صافي أقساط تأمين مستحقة القبض(:  43ال:دول مقر )

معدل النمو 
السنوي 

المركب 2018م 
- 2020م

زيادة / )نقص(
فترة الستة 

أشهر المنتهية 
في 30 يونيو

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
)بأالف الرياالت(

يونيو 
2021م

ديسمبر 
2020م

ديسمبر 
2019م

2021م )غير 
مدققة(

2020م 
)مدققة(

2019م 
)مدققة(

2018م 
)مدققة(

%3.8 %29.3 %25.4 %14.0- 304,368 235,313 187,651 218,217 ذمم مدينة من حاملي الوثائق 

%25.8 %9.5 %20.5 %31.4 )44,655( )40,775( )33,838( )25,752( مخصص االنخفاض في قيمة 
ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها 

%0.5 %33.5 %26.5 %20.1- 259,713 194,538 153,813 192,465 صايف أقساط تأمني مدينة

المصدر: القوائم المالية والشركة

يتكون صافي أقساط التأمين المدينة من صافي األرصدة لعدد كبير من العمالء بشكل رئيسي في المملكة. تنص شروط العمل الخاصة بالشركة عموماً 
على أن يتم دفع المبالغ وفقاً لشروط االئتمان المتفق عليها مع العمالء.

يمثل صافي أقساط التأمين المدينة الذمم المدينة من حاملي الوثائق، ويحسب دون مخصص االنخفاض في قيمة الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها 
في كل تاريخ ميزانية عمومية. تحتفظ الشركة بمخصص االنخفاض في قيمة الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها استناداً إلى النسبة المئوية المحددة 

في الالئحة التنفيذية للبنك المركزي.

انخفض صافي أقساط التأمين المدينة بنسبة 20.1% ليصل إلى 153.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م مقارنة مع 192.5 مليون ريال 
سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م، نتيجة تحصيل ذمم مدينة باإلضافة إلى ارتفاع المخصصات.

ارتفع صافي أقساط التأمين المدينة بنسبة 26.5% و33.5% ليصل إلى 194.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م و259.7 مليون ريال 
سعودي كما في 30 يونيو 2021م، على التوالي، تماشياً مع ارتفاع األعمال بشكل عام السيما في قطاع التأمين على السيارات.

يعرض الجدول التالي أعمار أرصدة صافي أقساط تأمين مستحقة القبض كما في 31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و30 
يونيو 2021م.

أعمام أمصدة صافي أقساط تأمين مستحقة القبض(:  44ال:دول مقر )

معدل النمو 
السنوي المركب 
2018م - 2020م

زيادة / )نقص(
فترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 

يونيو
السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

)بأالف الرياالت(
يونيو 
2021م

ديسمبر 
2020م

ديسمبر 
2019م

2021م )غير 
مدققة(

2020م 
)مدققة(

2019م 
)مدققة(

2018م 
)مدققة(

%0.3 %42.5 %52.1 %33.8- 165,208 115,901 76,201 115,164 أقل من 90 يوم 

%13.9- %67.8 %15.5- %12.3- 58,031 34,585 40,909 46,641 من 91 إلى 180 يوم 

%14.4 %23.1- %16.8 %12.1 28,128 36,557 31,309 27,921 من 181 إلى 360 يوم 

%65.4 %11.4 %39.0 %96.9 8,346 7,495 5,394 2,739 أكثر من 360 يوم 

%0.5 %33.5 %26.5 %20.1- 259,713 194,538 153,813 192,465 صايف أقساط تأمني مدينة

المصدر: القوائم المالية والشركة
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صايف مطلوب من معيدي التأمني

يعرض الجدول التالي صافي المطلوب من معيدي التأمين كما في 31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و30 يونيو 2021م.

صافي مطلوب من معيدي التأمين(:  45ال:دول مقر )

معدل النمو 
السنوي المركب 
2018م - 2020م

زيادة / )نقص(
فترة الستة 

أشهر المنتهية 
في 30 يونيو

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
)بأالف الرياالت(

يونيو 
2021م

ديسمبر 
2020م

ديسمبر 
2019م

2021م )غير 
مدققة(

2020م 
)مدققة(

2019م 
)مدققة(

2018م 
)مدققة(

%75.2 %90.5- %68.2- %863.3 4,292 45,039 141,410 14,679 معيدو التأمين 

%16.6- %7.0- %33.3- %4.2 )930( )1,000( )1,500( )1,439(
مخصص االنخفاض في قيمة 

ذمم معيدي تأمين مدينة 
مشكوك في تحصيلها 

%82.4 %92.4- %68.5- %956.7 3,362 44,039 139,910 13,240 صايف مطلوب من معيدي 
التأمني

المصدر: القوائم المالية والشركة

يمثل صافي المطلوب من معيدي التأمين المطالبات المستحقة من معيدي التأمين وفقاً لمعامالت إعادة تأمين اختيارية واتفاقيات إعادة تأمين. ويتم 
تسجيل مخصصات مقابل هذه الذمم وفقاً للمنصوص عليه في الالئحة التنفيذية للبنك المركزي.

ارتفع صافي المطلوب من معيدي التأمين من 13.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 139.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 
2019م، نتيجة مطالبة جوهرية بلغت 125.0 مليون ريال سعودي في قطاع التأمين البحري.

انخفض صافي المطلوب من معيدي التأمين إلى 44.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م في سياق أعمال الشركة. 

انخفض صافي المطلوب من معيدي التأمين إلى 3.4 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2021م نتيجة إعادة عرض المستحق من معيدي التأمين من 
إجمالي إلى صافي.

حصة معيدي التأمني من أقساط غري مكتسبة

يعرض الجدول التالي حصة معيدي التأمين من أقساط التأمين غير المكتسبة كما في 31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م 
و30 يونيو 2021م.

حصة معيدي التأمين من أقساط غير مكتسبة(:  و4ال:دول مقر )

معدل النمو 
السنوي المركب 
2018م - 2020م

زيادة / )نقص( فترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 يونيو السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

)بأالف الرياالت( نوع 
يونيو التأمين

2021م
ديسمبر 

2020م
ديسمبر 

2019م 2021م )غير مدققة( 2020م 
)مدققة(

2019م 
)مدققة(

2018م 
)مدققة(

%20.3 %22.8- %38.9- %136.9 6,737 8,730 14,294 6,033 البحري 

%15.8 %97.9 %33.0 %0.8 67,037 33,873 25,476 25,280 الممتلكات 

%66.3- %100.0- %64.9- %67.7- - 1,287 3,670 11,346 السيارات 

%19.2 %50.3 %5.2 %35.2 31,817 21,169 20,131 14,895 الهندسي 

%21.1 %60.9 %75.5 %16.4- 32,366 20,118 11,466 13,720 الحوادث والمسؤولية 

%32.9 %8.5 %68.1 %5.1 41,777 38,510 22,905 21,794 الضمان الممتد 

%28.0- %143.4 %18.8- %36.2- 13,834 5,684 7,002 10,971 التأمين على الحياة 

%11.5 %49.6 %23.3 %0.9 193,568 129,371 104,944 104,039 حصة معيدي التأمني 
من أقساط غير مكتسبة

المصدر: القوائم المالية والشركة
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تُحتسب حصة معيدي التأمين من أقساط التأمين غير المكتسبة على أساس النسبة والتناسب مثل التي تحسب فيها أقساط التأمين غير المكتسبة. وتُقدر 
موجودات إعادة التأمين حسب االفتراضات المستخدمة لتحديد مزايا ومنافع الوثائق وفقاً لعقود إعادة التأمين المعنية. وتتراوح حصة معيدي التأمين 

من أقساط التأمين غير المكتسبة وفقاً لحركة أقساط التأمين غير المكتسبة في تاريخ الميزانية.

لم يكن هنالك أي تغيير جوهري في حصة معيدي التأمين من أقساط التأمين غير المكتسبة كما في 31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2019م.

ريال سعودي  مليون  إلى 129.4  لتصل  ديسمبر 2020م  كما في 31  بنسبة %23.3  المكتسبة  التأمين غير  أقساط  التأمين من  ارتفعت حصة معيدي 
مقارنة مع 104.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م مدفوعًة بشكل رئيسي بارتفاع في قطاع تأمين الضمان الممتد وقطاع تأمين الحوادث 

والمسؤولية وقطاع التأمين على الممتلكات تماشياً مع ارتفاع أقساط التأمين غير المكتسبة في هذه القطاعات.

ارتفعت حصة معيدي التأمين من أقساط التأمين غير المكتسبة بنسبة 49.6% كما في 30 يونيو 2021م لتصل إلى 193.6 مليون ريال سعودي مدفوعًة 
بشكل رئيسي بارتفاع في قطاع التأمين على الممتلكات وقطاع تأمين الحوادث والمسؤولية وقطاع التأمين الهندسي وقطاع التأمين على الحياة تماشياً مع 

ارتفاع أقساط التأمين غير المكتسبة في هذه القطاعات.

حصة معيدي التأمني من مطالبات قامئة

يعرض الجدول التالي حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة كما في 31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و30 يونيو 
2021م.

حصة معيدي التأمين من مطالبات قائمة(:  و4ال:دول مقر )

معدل النمو 
السنوي المركب 
2018م - 2020م

زيادة / )نقص( فترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 يونيو السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

)بأالف الرياالت( نوع 
يونيو التأمين

2021م
ديسمبر 

2020م
ديسمبر 

2019م 2021م )غير مدققة( 2020م 
)مدققة(

2019م 
)مدققة(

2018م 
)مدققة(

%8.1 %139.6 %43.1- %105.2 12,982 5,419 9,516 4,637 البحري 

%187.1 %57.5 %513.7 %34.3 92,111 58,469 9,528 7,094 الممتلكات 

%44.3- %58.1- %30.7- %55.2- 962 2,294 3,311 7,390 السيارات 

%250.0 %0.8- %2.0- %1149.4 380,199 383,118 390,830 31,282 الهندسي 

%0.6- %6.3 %6.1- %5.2 110,933 104,322 111,073 105,588 الحوادث والمسؤولية 

%126.4 %158.5 %10.8 %362.5 106 41 37 8 الضمان الممتد 

%33.8 %22.2 %15.5- %111.8 7,543 6,174 7,306 3,449 التأمين على الحياة 

%87.4 %8.0 %5.3 %233.4 604,836 559,837 531,601 159,448 حصة معيدي التأمني 
من مطالبات قائمة

المصدر: القوائم المالية والشركة

ارتفعت حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة من 159.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 531.6 مليون ريال سعودي كما في 
31 ديسمبر 2019م مدفوعًة بقطاع التأمين الهندسي، حيث ارتفعت حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة من 31.3 مليون ريال سعودي كما في 31 

ديسمبر 2018م إلى 390.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م تماشياً مع ارتفاع المطالبات القائمة في هذا القطاع.

ارتفعت حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة بنسبة 5.3% لتصل إلى 559.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، مدفوعًة بارتفاع من 
9.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 58.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م في حصة معيدي التأمين من المطالبات 
القائمة المنسوبة إلى قطاع التأمين على الممتلكات تماشياً مع ارتفاع المطالبات القائمة في هذا القطاع. وقد قابل هذا االرتفاع جزئياً انخفاض في حصة 

معيدي التأمين من المطالبات القائمة المنسوبة إلى قطاع التأمين الهندسي وقطاع تأمين الحوادث والمسؤولية وقطاع التأمين البحري.

ارتفعت حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة بنسبة 8.0% لتصل إلى 604.8 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2021م مدفوعًة بارتفاع من 
58.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 92.1 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2021م في حصة معيدي التأمين من المطالبات 

القائمة المنسوبة إلى قطاع التأمين على الممتلكات تماشياً مع ارتفاع المطالبات القائمة في هذا القطاع.
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حصة معيدي التأمني من مطالبات متكبدة غري مبلغ عنها

يعرض الجدول التالي حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها كما في 31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م 
و30 يونيو 2021م.

حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها(:  48ال:دول مقر )

معدل النمو 
السنوي المركب 
2018م - 2020م

زيادة / )نقص( فترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 يونيو السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

)بأالف الرياالت( نوع التأمين
يونيو 
2021م

ديسمبر 
2020م

ديسمبر 
2019م 2021م )غير مدققة( 2020م 

)مدققة(
2019م 
)مدققة(

2018م 
)مدققة(

%56.3- %10.4 %36.5- %70.0- 2,701 2,447 3,854 12,840 البحري 

%146.9 %17.3 %315.4 %46.8 10,072 8,590 2,068 1,409 الممتلكات 

%21.7- %60.7- %26.5 %51.5- 859 2,188 1,729 3,566 السيارات 

%28.3 %12.4- %11.3- %85.8 19,881 22,694 25,599 13,776 الهندسي 

%49.3- %18.9 %30.5- %63.0- 9,740 8,195 11,784 31,839 الحوادث والمسؤولية 

- - - - - - - - الضمان الممتد 

%24.7- %31.5- %27.4- %22.0- 5,993 8,749 12,057 15,450 التأمين على الحياة 

%18.1- %6.8- %7.4- %27.6- 49,246 52,863 57,091 78,880 حصة معيدي التأمني من 
مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها

المصدر: القوائم المالية والشركة

تراجعت حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة الغير مبلغ عنها بنسبة 27.6% لتصل إلى 57.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م 
مقارنة مع 78.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م مدفوعًة بشكل رئيسي بانخفاض بنسبة 63.0% و70.0% في حصة معيدي التأمين من 
المطالبات المتكبدة الغير مبلغ عنها المنسوبة إلى قطاع تأمين الحوادث والمسؤولية وقطاع التأمين البحري، على التوالي، تماشياً مع تراجع المطالبات 

المتكبدة وغير مبلغ عنها في هذين القطاعين.

تراجعت حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة الغير مبلغ عنها بنسبة 7.4% لتصل إلى 52.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م مدفوعًة 
بشكل رئيسي بانخفاض بنسبة 30.5% و27.4% و11.3% في حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة الغير مبلغ عنها المنسوبة إلى قطاع تأمين الحوادث 

والمسؤولية وقطاع التأمين على الحياة وقطاع التأمين الهندسي، على التوالي، تماشياً مع تراجع المطالبات المتكبدة وغير مبلغ عنها في هذه القطاعات.

وقد تراجعت حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة الغير مبلغ عنها بنسبة 6.8% لتصل إلى 49.2 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2021م 
مدفوعًة بشكل رئيسي بانخفاض بنسبة 12.4% و31.5% في حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة الغير مبلغ عنها المنسوبة إلى قطاع التأمين 

الهندسي وقطاع التأمين على الحياة، على التوالي، تماشياً مع تراجع المطالبات المتكبدة وغير مبلغ عنها في هذين القطاعين.

تكاليف اقتناء وثائق تأمني مؤجلة

يعرض الجدول التالي حركة تكاليف اقتناء وثائق التأمين المؤجلة كما في 31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و30 يونيو 2021م.

حركة تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة(:  49ال:دول مقر )

معدل النمو 
السنوي المركب 
2018م - 2020م

زيادة / )نقص( فترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 يونيو السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

)بأالف الرياالت(
يونيو 
2021م

ديسمبر 
2020م

ديسمبر 
2019م 2021م )غير مدققة( 2020م 

)مدققة(
2019م 
)مدققة(

2018م 
)مدققة(

%7.9- %35.9 %2.1- %13.4- 32,299 23,771 24,279 28,047 الرصيد في بداية السنة 

%6.0 %36.6- %7.1 %4.8 43,802 69,104 64,507 61,550 تكاليف مستحقة 

%3.7- %47.1- %6.8- %0.5- )32,022( )60,576( )65,015( )65,318( تكاليف محتملة 

%15.3 %36.5 %35.9 %2.1- 44,079 32,299 23,771 24,279 تكاليف اقتناء وثائق 
تأمني مؤجلة

المصدر: القوائم المالية والشركة
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تحتسب تكاليف اقتناء وثائق التأمين المؤجلة على أساس النسبة والتناسب مع الفترة التأمينية وعليه يتم تأجيل التكاليف التي ليس لها عالقة بالسنة/
الفترة المالية.

يعرض الجدول التالي تكاليف اقتناء وثائق التأمين المؤجلة كما في 31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و30 يونيو 2021م.

تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة(:  50ال:دول مقر )

معدل النمو 
السنوي المركب 
2018م - 2020م

زيادة / )نقص(
فترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 

يونيو
السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

)بأالف الرياالت( نوع التأمين
يونيو 
2021م

ديسمبر 
2020م

ديسمبر 
2019م

2021م )غير 
مدققة(

2020م 
)مدققة(

2019م 
)مدققة(

2018م 
)مدققة(

%5.4- %18.2- %49.0- %75.4 879 1,074 2,107 1,201 البحري 

%11.5 %94.9 %19.8 %3.8 7,097 3,641 3,039 2,928 الممتلكات 

%28.1 %19.1 %50.5 %9.0 14,129 11,860 7,878 7,229 السيارات 

%28.9 %50.0 %2.3 %62.4 4,312 2,875 2,809 1,730 الهندسي 

%58.5 %42.2 %62.3 %54.8 2,805 1,972 1,215 785 الحوادث والمسؤولية 

%4.6 %20.8 %71.6 %36.2- 11,770 9,741 5,678 8,896 الضمان الممتد 

%13.3- %171.7 %8.7 %30.8- 3,087 1,136 1,045 1,510 التأمين على الحياة 

%15.3 %36.5 %35.9 %2.1- 44,079 32,299 23,771 24,279 تكاليف اقتناء وثائق تأمني مؤجلة

النسبة من اإلجمالي

%2.0 %3.3 %8.9 %4.9 البحري 

%16.1 %11.3 %12.8 %12.1 الممتلكات 

%32.1 %36.7 %33.1 %29.8 السيارات 

%9.8 %8.9 %11.8 %7.1 الهندسي 

%6.4 %6.1 %5.1 %3.2 الحوادث والمسؤولية 

%26.7 %30.2 %23.9 %36.6 الضمان الممتد 

%7.0 %3.5 %4.4 %6.2 التأمين على الحياة 

%100.0 %100.0 %100.0 %100.0 تكاليف اقتناء وثائق تأمني مؤجلة

المصدر: القوائم المالية والشركة

ارتبطت تكاليف اقتناء وثائق التأمين المؤجلة في المقام األول بقطاعي التأمين على السيارات وتأمين الضمان الممتد التي مثلت )على أساس مشترك( 
66.4% و57.0% و66.9% و58.8% من إجمالي تكاليف اقتناء وثائق التأمين المؤجلة كما في 31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م 

و30 يونيو 2020م، على التوالي.

لم يكن هنالك أي تغيير جوهري في تكاليف اقتناء وثائق التأمين المؤجلة كما في 31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2019م.

ارتفعت تكاليف اقتناء وثائق التأمين المؤجلة بنسبة 35.9% لتصل إلى 32.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م مقارنة مع 23.8 مليون ريال 
سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م مدفوعة بارتفاع بنسبة 71.6% و50.5% في قطاع تأمين الضمان الممتد وقطاع التأمين على السيارات، على التوالي.

ارتفعت تكاليف اقتناء وثائق التأمين المؤجلة بنسبة 36.5% لتصل إلى 44.1 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2021م تماشياً مع النمو في أعمال 
الشركة.

استثامرات

يعرض الجدول التالي أنواع االستثمارات كما في 31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و30 يونيو 2021م.
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أنواع االستثمامات(:  51ال:دول مقر )

معدل النمو 
السنوي المركب 
2018م - 2020م

زيادة / )نقص( فترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 يونيو السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

)بأالف الرياالت(
يونيو 
2021م

ديسمبر 
2020م

ديسمبر 
2019م 2021م )غير مدققة( 2020م 

)مدققة(
2019م 
)مدققة(

2018م 
)مدققة(

%20.6- %2209.2 %81.0- %232.6 10,276 445 2,348 706 نقد وما في حكمه

%108.1 %45.4- %403.1 %13.9- 8,873 16,250 3,230 3,752 حقوق الملكية 

%64.9 %3.6 %116.2 %25.7 80,012 77,200 35,700 28,400 إيداعات المرابحة 

%1.8 %5.0- %0.9 %2.7 37,721 39,715 39,342 38,305 صناديق االستثمار 

%8.4- %3.3- %5.3- %11.3- 27,477 28,419 30,025 33,841 صكوك 

%24.2 %1.4 %46.4 %5.4 164,359 162,029 110,645 105,004
استثمارات مصنفة بالقيمة 

العادلة من خالل قائمة 
الدخل

- %166.7 - - 8,000 3,000 - - صكوك

- %166.7 - - 8,000 3,000 - - استثمارات محتفظ بها 
حتى تاريخ االستحقاق

%0.0 %0.0 %0.0 %0.0 1,923 1,923 1,923 1,923 استثمار في شركة نجم 

%0.0 %0.0 %0.0 %0.0 1,923 1,923 1,923 1,923 استثمار متاح للبيع

%25.0 %4.4 %48.3 %5.3 174,282 166,952 112,568 106,927 استثمارات

المصدر: القوائم المالية والشركة

استثامرات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل قامئة الدخل

تصنف االستثمارات في هذه الفئة إذا كانت محتفظ بها لغرض المتاجرة أو تم تعيينها من قبل اإلدارة كاستثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة 
الدخل عند اإلثبات المبدئي. تثبت االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل بقيمتها العادلة في قائمة المركز المالي، ويتم إثبات 

التغيرات في القيمة العادلة في قائمة الدخل في السنة التي تنشأ فيها تلك التغيرات.

تشمل االستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل إيداعات مرابحة في بنوك محلية، وصكوك صادرة من قبل جهات شبه حكومية 
ومؤسسات مالية في المملكة باإلضافة إلى صناديق استثمارية.

استثامرات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

يمثل هذا االستثمار، استثمار الشركة في:

صكوك البنك السعودي الفرنسي من الشريحة األولى 	
صكوك الشركة السعودية إلعادة التمويل العقاري  	

استثامر متاح للبيع

يمثل هذا االستثمار، ملكية الشركة بنسبة 3.85% في شركة نجم لخدمات التأمين. هذه األسهم غير مدرجة وتظهر بالتكلفة.

لم يكن هنالك أي تغيير جوهري في االستثمارات كما في 31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2019م. ارتفعت االستثمارات بنسبة 48.3% لتصل إلى 
بنسبة  ارتفاع  نتيجة  2019م  ديسمبر   31 في  كما  سعودي  ريال  مليون   112.6 مع  مقارنة  2020م  ديسمبر   31 في  كما  سعودي  ريال  مليون   167.0
116.2% في إيداعات المرابحة تماشياً مع استراتيجية الشركة االستثمارية. وظلّت االستثمارات مستقرة إلى حد كبير كما في 31 ديسمبر 2020م 

و30 يونيو 2021م.
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مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

يعرض الجدول التالي المصاريف المدفوعة مقدماً والموجودات األخرى كما في 31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و30 
يونيو 2021م.

مصاميف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى(:  52ال:دول مقر )

معدل النمو 
السنوي المركب 
2018م - 2020م

زيادة / )نقص( فترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 يونيو السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

)بأالف الرياالت(
يونيو 
2021م

ديسمبر 
2020م

ديسمبر 
2019م 2021م )غير مدققة( 2020م 

)مدققة(
2019م 
)مدققة(

2018م 
)مدققة(

- %100.0- %51.8 - - 6,757 4,451 - نفقات اإليرادات المؤجلة 

%20.3 %6.9- %4.4- %51.3 3,765 4,043 4,230 2,795 ذمم مدينة من الموظفين 

%34.5- %301.5 %39.6- %29.0- 4,962 1,236 2,048 2,884 مبالغ مدفوعة مقدماً 

%76.7- %91.6- %81.2- %71.2- 32 381 2,028 7,036 استردادات الخردة والحلول 

%7.5 %9.6 %4.7 %10.3 2,454 2,240 2,140 1,940 ودائع الهامش 

%13.4- %12.9 %34.8 %44.3- 5,911 5,236 3,883 6,974 أخرى 

%4.1- %13.9- %5.9 %13.2- 17,124 19,893 18,780 21,629 مصاريف مدفوعة مقدمًا 
وموجودات أخرى

المصدر: القوائم المالية والشركة

انخفضت المصاريف المدفوعة مقدماً والموجودات األخرى بنسبة 13.2% لتصل إلى 18.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م مقارنة مع 
21.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م نتيجة انخفاض بنسبة 71.2% في مصاريف استردادات الخردة والحلول من أطراف خارجية.

ارتفعت المصاريف المدفوعة مقدماً والموجودات األخرى بنسبة 5.9% لتصل إلى 19.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م نتيجة ارتفاع 
بنسبة 51.8% في نفقات اإليرادات المؤجلة التي تمثل الحد األدنى من أقساط الوديعة المتعلقة بفائض معاهدات الخسارة للشركة.

انخفضت المصاريف المدفوعة مقدماً والموجودات األخرى بنسبة 13.9% لتصل إلى 17.1 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2021م حيث تم إنفاق 
نفقات اإليرادات المؤجلة في النصف األول من 2021م.

ممتلكات ومعدات

يعرض الجدول التالي الممتلكات والمعدات كما في 31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و30 يونيو 2021م.

ممتلكات ومعدات(:  53ال:دول مقر )

معدل النمو 
السنوي المركب 
2018م - 2020م

 فترة الستة أشهر  زيادة / )نقص(
المنتهية في 30 يونيو  السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

)بأالف الرياالت(
يونيو 
2021م

ديسمبر 
2020م

ديسمبر 
2019م  2020م  2021م )غير مدققة( 

)مدققة( 
 2019م 

)مدققة( 
 2018م 

)مدققة( 

%38.9 %7.4- %19.5 %61.4 7,983 8,619 7,215 4,470 أثاث وتجهيزات 

%58.3- %5.6- %5.6 %83.6- 859 910 862 5,245 معدات مكتبية 

%62.9- %100.0- %76.0- %42.5- - 36 150 261 سيارات 

- %154.4 %7.7- - 7,138 2,806 3,041 - أجهزة وبرامج الحاسب اآللي 

%11.4 %29.2 %9.8 %13.0 15,980 12,371 11,268 9,976 ممتلكات ومعدات

المصدر: القوائم المالية والشركة
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أثاث وتجهيزات والتي مثلت 44.8% و64.0% و69.7% و50.0% من الممتلكات والمباني والمعدات كما في 31  تتضمن الممتلكات والمعدات أساسياً 
ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و30 يونيو 2021م، على التوالي.

ارتفعت الممتلكات والمعدات من 10.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 11.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م ومن ثم 
إلى 12.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م نتيجة إضافات تتعلق باألثاث والتجهيزات.

ارتفعت الممتلكات والمعدات إلى 16.0 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2021م نتيجة إضافات تتعلق بأجهزة وبرامج الحاسب اآللي.

وكما بتاريخ هذه النشرة ليس لدى الشركة أي عقارات مملوكة لها. وبالنسبة للمواقع التي تشغلها لمزاولة نشاطها، فقد قامت باستأجارها )فضاًل راجع 
القسم الفرعي 10-10-6 »عقود االيجار« من القسم 10 »المعلومات القانونية«(. 

وكما بتاريخ هذه النشرة، ليس هناك أي أصول ثابتة مهمة مزمع على شرائها أو استئجارها. 

موجودات غري ملموسة

يعرض الجدول التالي الموجودات غير الملموسة كما في 31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و30 يونيو 2021م.

موجودات غير ملموسة(:  54ال:دول مقر )

معدل النمو 
السنوي المركب 
2018م - 2020م

زيادة / )نقص( فترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 يونيو السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

)بأالف الرياالت(
يونيو 
2021م

ديسمبر 
2020م

ديسمبر 
2019م 2021م )غير مدققة( 2020م 

)مدققة(
2019م 
)مدققة(

2018م 
)مدققة(

- %1.7 %15.4 - 37,890 37,254 32,282 - برمجيات 

%79.4- %100.0- %76.7- %81.8- 859 3,681 20,211 أعمال رأسمالية قيد التنفيذ 

%37.3 %0.6- %6.0 %77.9 37,890 38,113 35,963 20,211 موجودات غير ملموسة

المصدر: القوائم المالية والشركة

تتضمن الموجودات غير الملموسة البرمجيات واألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ.

ارتفعت الموجودات غير الملموسة من 20.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 36.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م 
ومن ثم إلى 38.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م نتيجة إضافات في البرمجيات.

لم يكن هنالك أي تغيير جوهري في لموجودات غير الملموسة كما في 31 ديسمبر 2020م و30 يونيو 2021م.

وديعة نظامية 

وفقاً لالئحة التنفيذية لشركات التأمين التعاوني الصادرة عن البنك المركزي السعودي، يجب على الشركة أن تحتفظ بوديعة ال تقل عن 10% من رأسمالها 
لدى بنك يتم اختياره من قبل البنك المركزي. ويتم االحتفاظ بالوديعة النظامية لدى البنك السعودي البريطاني - طرف ذو عالقة إلى 2021/12/22م، 

وال يمكن سحبها بدون موافقة البنك المركزي. وتسدد العمولة المستحقة لهذه الوديعة للبنك المركزي.
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املطلوبات

يعرض الجدول التالي إجمالي المطلوبات كما في 31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و30 يونيو 2021م.

إجمالي المطلوبات(:  55ال:دول مقر )

معدل النمو 
السنوي المركب 
2018م - 2020م

زيادة / )نقص(
فترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 

يونيو
السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

)بأالف الرياالت(
يونيو 
2021م

ديسمبر 
2020م

ديسمبر 
2019م

2021م )غير 
مدققة(

2020م 
)مدققة(

2019م 
)مدققة(

2018م 
)مدققة(

%13.0- %75.6 %85.2- %412.3 39,828 22,681 153,385 29,938 مبالغ مستحقة الدفع لحملة 
وثائق التأمين 

%10.1 %7.9 %28.6 %5.7- 74,157 68,699 53,422 56,663 مصاريف مستحقة ومطلوبات 
أخرى 

%24.3 %15.4 %37.4 %12.4 121,922 105,695 76,899 68,418
مصاريف مستحقة لمعيدي 
التأمين والوكالء والوسطاء 

ومدراء أطراف ثالثة 

%14.1 %42.2 %26.8 %2.6 468,808 329,632 259,887 253,354 أقساط تأمين غير مكتسبة 

%1.6 %10.6 %20.0 %14.0- 33,601 30,386 25,328 29,443 عمولة إعادة تأمين غير مكتسبة 

%62.1 %8.6 %5.2 %149.9 697,206 641,948 610,423 244,263 مطالبات قائمة 

%5.7- %5.3- %0.7- %10.4- 96,103 101,491 102,179 114,013 مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها 

%25.3- %24.7- %19.6 %53.3- 9,760 12,966 10,845 23,221 احتياطي عجز أقساط التأمين 

%27.4- %488.7 %49.1- %3.6 1,195 203 399 385 احتياطي مخاطر غير منتهية 
إضافية 

%15.2 %5.2- %7.2- %43.0 4,412 4,654 5,014 3,507 مصاريف تعديل خسارة غير 
موزعة 

%30.2- %0.0 %1.8- %50.4- 2,468 2,468 2,512 5,069 توزيع فائض مستحق الدفع 

%4.9- %62.1- %12.8 %19.9- 2,504 6,604 5,853 7,305 زكاة وضريبة دخل مستحقة الدفع 

%31.6 %5.4 %15.2 %50.4 1,549 1,469 1,275 848 إيرادات مستحقة من وديعة 
نظامية 

%26.0 %16.9 %1.6 %56.3 1,553,513 1,328,896 1,307,421 836,427 إجمالي املطلوبات

المصدر: القوائم المالية والشركة

مبالغ مستحقة الدفع لحملة وثائق التأمني

تمثل المبالغ المستحقة الدفع لحملة وثائق التأمين المطالبات والفائض مستحق الدفع لحملة وثائق تأمين محددين.

ارتفعت المبالغ المستحقة الدفع لحملة وثائق التأمين من 29.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 153.4 مليون ريال سعودي كما في 
31 ديسمبر 2019م نتيجة مطالبة قائمة جوهرية بلغت 125.0 مليون ريال سعودي منسوبة إلى قطاع التأمين البحري.

انخفضت المبالغ المستحقة الدفع لحملة وثائق التأمين لتصل إلى 22.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م حيث تم تسديد بالكامل المطالبة 
الجوهرية المنسوبة إلى قطاع التأمين البحري خالل العام.

ارتفعت المبالغ المستحقة الدفع لحملة وثائق التأمين لتصل إلى 39.8 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2021م حيث تم تسديد مطالبة جوهرية 
خالل عام 2020م.
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مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

يعرض الجدول التالي المصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى كما في 31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و30 يونيو 2021م.

مصاميف مستحقة ومطلوبات أخرى(:  و5ال:دول مقر )

معدل النمو 
السنوي المركب 
2018م - 2020م

زيادة / )نقص(
فترة الستة 

أشهر المنتهية 
في 30 يونيو

السنة المالية المنتهية في 31 
ديسمبر

)بأالف الرياالت(
يونيو 
2021م

ديسمبر 
2020م

ديسمبر 
2019م

2021م )غير 
مدققة(

2020م 
)مدققة(

2019م 
)مدققة(

2018م 
)مدققة(

%6.6- %1.0- %20.8 %27.8- 22,582 22,810 18,878 26,155 مصاريف مستحقة الدفع 

%19.6 %7.9 %14.8 %24.7 14,954 13,859 12,077 9,684 منافع نهاية الخدمة للموظفين 

%83.3 %3.1- %394.6 %32.1- 9,937 10,258 2,074 3,054 ضريبة القيمة المضافة مستحقة الدفع 

%58.1 %29.9 %208.1 %18.9- 7,202 5,546 1,800 2,220 مخصص ضريبة استقطاع إعادة التأمين 

%27.7- %97.6 %59.1- %27.8 10,168 5,145 12,565 9,835 ذمم دائنة إلى مرائب وورش 

%152.4 %69.0- %422.2 %22.0 997 3,217 616 505 رسوم إشراف ساما 

%22.9 %7.8 %63.8 %7.9- 2,669 2,477 1,512 1,641 عمولة مستحقة الدفع 

%22.9 %4.8 %38.1 %9.3 5,648 5,387 3,900 3,569 مطلوبات أخرى 

%10.1 %7.9 %28.6 %5.7- 74,157 68,699 53,422 56,663 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

المصدر: القوائم المالية والشركة

تتمثل المصاريف المستحقة الدفع بشكل أساسي من مخصصات مكافآت الموظفين ورسوم التدقيق المستحقة والمصاريف المستحقة لتقنية المعلومات 
باإلضافة إلى مستحقات متنوعة أخرى. انخفضت المصاريف المستحقة بنسبة 27.8% لتصل إلى 18.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م 
مقارنة مع 26.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م، ويعود ذلك أساسياً إلى انعكاس فائض مستحق بمبلغ 6.8 مليون ريال سعودي. ارتفعت 
استراتيجية  استشارية  رسوم خدمات  نتيجة  ديسمبر 2020م   31 في  كما  ريال سعودي  مليون  إلى 22.8  لتصل  بنسبة %20.8  المستحقة  المصاريف 

مستحقة. ظلّت المصاريف المستحقة الدفع متسقًة إلى حد كبير كما في 31 ديسمبر 2020م و30 يونيو 2021م.

قانونياً على كافة الشركات السعودية، وتكون مستحقة الدفع للموظفين عند إقالتهم أو إنهاء عقود عملهم.  تعد منافع نهاية الخدمة للموظفين شرطاً 
ويرتبط التباين خالل الفترات إلى معدل دوران الموظفين.

انخفضت ضريبة القيمة المضافة مستحقة الدفع بنسبة 32.1% لتصل إلى 2.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م مقارنة مع 3.1 مليون 
ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م نتيجة تسوية جزء من المبالغ المستحقة الدفع خالل العام 2019م. ارتفعت ضريبة القيمة المضافة مستحقة 
الدفع لتصل إلى 10.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م نتيجة ارتفاع ضريبة القيمة المضافة من 5.0% إلى 15.0%. وظلّت ضريبة القيمة 

المضافة مستحقة الدفع متسقًة إلى حد كبير كما في 31 ديسمبر 2020م و30 يونيو 2021م.

يعزى مخصص ضريبة استقطاع إعادة التأمين في المقام األول إلى مخصصات ضريبة االقتطاع التي تجنبها الشركة لمدفوعات وكالء إعادة التأمين. 
ويعود التباين خالل الفترات أساسياً إلى التغيير في أقساط إعادة التأمين المسندة وتكرار الدفعات لمعيدي التأمين.

تمثل الذمم الدائنة إلى المرائب والورش المصاريف المستحقة الدفع إلى مراكز اإلصالح / ورش العمل بغرض إصالح موجودات مثل السيارات المؤّمنة 
عليها من قبل الشركة. ويعود التباين خالل الفترات أساسياً إلى زيادة أعداد المطالبات وخاصة في قطاع التأمين على السيارات.

ظلَت رسوم إشراف ساما متسقًة إلى حد كبير كما في 31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2019م و30 يونيو 2020م. ارتفعت رسوم إشراف ساما من 0.6 
مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 3.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م حيث تم تأجيل رسوم النصف األول من عام 

2020م وفقاً لتعليمات البنك المركزي.

تشمل العموالت المستحقة الدفع اساسياً مستحقات الدفع لموظفي المبيعات التابعين للشركة. ويعود التباين خالل الفترات بشكل رئيسي إلى الزيادة 
اإلجمالية في أقساط التأمين المكتتبة الناشئة من موظفي المبيعات.

تشمل المطلوبات األخرى مبالغ تم الحصول عليها من عمالء ولم يتم تخصيصها ألرصدتهم.
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مصاريف مستحقة ملعيدي التأمني والوكالء والوسطاء ومدراء أطراف ثالثة

يعرض الجدول التالي المصاريف المستحقة لمعيدي التأمين والوكالء والوسطاء ومدراء أطراف ثالثة كما في 31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2019م 
و31 ديسمبر 2020م و30 يونيو 2021م.

مصاميف مستحقة لمعيدي التأمين والوكالء والوسطاء ومدماء أطراف ثالثة(:  و5ال:دول مقر )

معدل النمو 
السنوي المركب 
2018م - 2020م

زيادة / )نقص(
فترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 

يونيو

السنة المالية المنتهية في 31 
ديسمبر

)بأالف الرياالت(
يونيو 
2021م

ديسمبر 
2020م

ديسمبر 
2019م

2021م )غير 
مدققة(

2020م 
)مدققة(

2019م 
)مدققة(

2018م 
)مدققة(

%37.8 %8.9 %56.8 %21.0 85,657 78,676 50,178 41,456 معيدو التأمين 

%2.9 %32.1 %6.3 %0.4- 34,976 26,477 24,908 25,012 الوكالء والوسطاء 

%47.3- %137.8 %70.1- %7.0- 1,289 542 1,813 1,950 مدراء أطراف ثالثة 

%24.3 %15.4 %37.4 %12.4 121,922 105,695 76,899 68,418 مصاريف مستحقة ملعيدي التأمني 
والوكالء والوسطاء ومدراء أطراف ثالثة

المصدر: القوائم المالية والشركة

مصاريف مستحقة ملعيدي التأمني

تمثل أرصدة إعادة التأمين المستحقة حصة معيدي التأمين من أقساط التأمين بموجب معامالت إعادة تأمين اختيارية واتفاقيات إعادة تأمين، ويتم 
تعديلها وفقاً لعموالت إعادة التأمين المستحقة من معيدي التأمين.

ارتفعت المصاريف المستحقة لمعيدي التأمين من 41.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 50.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 
2019م ومن ثم إلى 78.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م و85.7 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2021م. ان التباين خالل الفترات 

في المسار االعتيادي لألعمال ويعتمد على األقساط المستحقة لمعيدي التأمين في آخر كل سنة.

مصاريف مستحقة للوكالء والوسطاء

تُمثل المبالغ المستحقة للوكالء والوسطاء في المقام األول العموالت المستحقة الدفع للوسطاء المعنيين.

لم يكن هنالك أي تغيير جوهري في المصاريف المستحقة للوكالء والوسطاء بين 31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2020م.

ارتفعت المصاريف المستحقة للوكالء والوسطاء بنسبة 32.1% لتصل إلى 35.0 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2021م مقارنة مع 26.5 مليون 
ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م نتيجة الرتفاع أقساط التأمين المستحقة الدفع حيث ترتبط المبالغ المدفوعة للوسطاء بما يتم تحصيله من 

حملة وثائق التأمين ذوي الصلة.

مصاريف مستحقة ملدراء أطراف ثالثة

يمثل المبلغ المستحق لمدراء الطرف الثالث، رسوم الخدمات المتفق عليها مع مزودي الخدمة والمستحقة الدفع بموجب تأمين الضمان الممتد. ويعود 
التباين في أرصدة المصاريف المستحقة لمدراء أطراف ثالثة في المقام األول إلى أقساط التأمين المستحقة بموجب تأمين الضمان الممتد نظراً لوجود 

عالقة مترابطة بينها.
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أقساط تأمني غري مكتسبة

يعرض الجدول التالي أقساط التأمين غير المكتسبة كما في 31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و30 يونيو 2021م.

أقساط تأمين غير مكتسبة(:  58ال:دول مقر )

معدل النمو 
السنوي المركب 
2018م - 2020م

زيادة / )نقص(
فترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 

يونيو
السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

)بأالف الرياالت( نوع التأمين
يونيو 
2021م

ديسمبر 
2020م

ديسمبر 
2019م

2021م )غير 
مدققة(

2020م 
)مدققة(

2019م 
)مدققة(

2018م 
)مدققة(

%14.8 %16.1- %35.5- %104.6 9,465 11,283 17,503 8,556 البحري 

%15.3 %116.4 %30.4 %1.8 80,246 37,080 28,425 27,910 الممتلكات 

%11.5 %25.4 %28.0 %2.9- 235,423 187,709 146,691 151,034 السيارات 

%20.3 %59.4 %6.9 %35.3 36,998 23,207 21,708 16,039 الهندسي 

%18.9 %64.9 %56.0 %9.5- 36,686 22,253 14,261 15,753 الحوادث والمسؤولية 

%32.9 %19.4 %68.1 %5.1 45,972 38,510 22,905 21,794 الضمان الممتد 

%11.6- %150.4 %14.2 %31.6- 24,018 9,590 8,394 12,268 التأمين على الحياة 

%14.1 %42.2 %26.8 %2.6 468,808 329,632 259,887 253,354 أقساط تأمني غير مكتسبة

النسبة من اإلجمالي

%2.0 %3.4 %6.7 %3.4 البحري 

%17.1 %11.2 %10.9 %11.0 الممتلكات 

%50.2 %56.9 %56.4 %59.6 السيارات 

%7.9 %7.0 %8.4 %6.3 الهندسي 

%7.8 %6.8 %5.5 %6.2 الحوادث والمسؤولية 

%9.8 %11.7 %8.8 %8.6 الضمان الممتد 

%5.1 %2.9 %3.2 %4.8 التأمين على الحياة 

%100.0 %100.0 %100.0 %100.0 أقساط تأمني غير مكتسبة

المصدر: القوائم المالية والشركة

تمثل أقساط التأمين غير المكتسبة جزء من األقساط المكتتبة المتعلقة بالسنة السارية من التغطية التأمينية. ويتم ترحيل التغير في مخصص األقساط 
غير المكتسبة إلى قائمة الدخل بنفس الترتيب الذي يتم فيه إثبات اإليرادات على مدى سنة المخاطر. 

يمثل قطاع التأمين على السيارات النسبة األكبر من أقساط التأمين غير المكتسبة، حيث مثل 59.6% و56.4% و56.9% و50.2% من أقساط التأمين غير 
المكتسبة كما في 31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و30 يونيو 2020م، على التوالي. 

لم يكن هنالك أي تغيير جوهري في أقساط التأمين غير المكتسبة بين 31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2019م.

ارتفعت أقساط التأمين غير المكتسبة بنسبة 26.8% لتصل إلى 329.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م مقارنة مع 259.9 مليون ريال 
سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م، مدفوعة بقطاع التأمين على السيارات تماشياً مع النمو في أقساط التأمين المكتتبة في هذا القطاع.

ارتفعت أقساط التأمين غير المكتسبة بنسبة 42.2% لتصل إلى 468.8 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2021م مدفوعة بقطاعي التأمين على 
السيارات والتأمين على الممتلكات تماشياً مع النمو في أقساط التأمين المكتتبة في هذين القطاعين.
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عمولة إعادة تأمني غري مكتسبة

يعرض الجدول التالي عمولة إعادة التأمين غير المكتسبة كما في 31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و30 يونيو 2021م.

عمولة إعادة تأمين غير مكتسبة(:  59ال:دول مقر )

معدل النمو 
السنوي المركب 
2018م - 2020م

زيادة / )نقص(
فترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 

يونيو
السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

)بأالف الرياالت( نوع التأمين
يونيو 
2021م

ديسمبر 
2020م

ديسمبر 
2019م

2021م )غير 
مدققة(

2020م 
)مدققة(

2019م 
)مدققة(

2018م 
)مدققة(

%0.1 %36.8- %39.2- %64.8 1,348 2,133 3,510 2,130 البحري 

%6.1 %78.1 %26.4 %10.9- 10,855 6,094 4,823 5,416 الممتلكات 

%68.3- %99.5- %63.7- %72.3- 1 200 551 1,986 السيارات 

%22.3 %4.8 %4.8 %42.6 5,188 4,949 4,721 3,311 الهندسي 

%21.9 %3.3- %81.2 %18.0- 3,304 3,417 1,886 2,299 الحوادث والمسؤولية 

%11.7 %4.3- %71.9 %27.4- 12,904 13,487 7,845 10,804 الضمان الممتد 

%82.6- %99.1- %94.7- %43.0- 1 106 1,992 3,497 التأمين على الحياة 

%1.6 %10.6 %20.0 %14.0- 33,601 30,386 25,328 29,443 عمولة إعادة تأمني غير مكتسبة

المصدر: القوائم المالية والشركة

يتم الحصول على دخل العموالت باألعمال التي تجري وفقاً لمعامالت إعادة تأمين اختيارية واتفاقيات إعادة تأمين. ويتم تسجيل العموالت في قائمة 
الدخل على مدار مدة وثائق التأمين التي ترتبط بها على أساس النسبة والتناسب. وتمثل العموالت غير المكتسبة حصة العموالت المتعلقة بالفترة غير 

المنتهية من التغطية التأمينية.

مثلت قطاعات التأمين على الممتلكات وتأمين الضمان الممتد والتأمين الهندسي )على أساس مشترك( 66.3% و68.7% و80.7% و86.1% من عموالت 
إعادة التأمين غير المكتسبة كما في 31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و30 يونيو 2021م، على التوالي، مدفوعة بنسب اسناد 

عالية في هذه القطاعات.

انخفضت عموالت إعادة التأمين غير المكتسبة بنسبة 14.0% لتصل إلى 25.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م مقارنة مع 29.4 مليون 
ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م، مدفوعة بقطاع تأمين الضمان الممتد حيث انخفضت عموالت إعادة التأمين غير المكتسبة بنسبة %27.4.

ارتفعت عموالت إعادة التأمين غير المكتسبة بنسبة 20.0% لتصل إلى 30.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، مدفوعة بقطاع تأمين 
الضمان الممتد حيث ارتفعت عموالت إعادة التأمين غير المكتسبة بنسبة %71.9.

ارتفعت عموالت إعادة التأمين غير المكتسبة بنسبة 10.6% لتصل إلى 33.6 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2021م، مدفوعة بقطاع التأمين على 
الممتلكات حيث ارتفعت عموالت إعادة التأمين غير المكتسبة بنسبة %78.1.

مطالبات قامئة

يعرض الجدول التالي المطالبات القائمة كما في 31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و30 يونيو 2021م.
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مطالبات قائمة(:  0وال:دول مقر )

معدل النمو 
السنوي المركب 
2018م - 2020م

زيادة / )نقص(
فترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 

يونيو
السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

)بأالف الرياالت( نوع التأمين
يونيو 
2021م

ديسمبر 
2020م

ديسمبر 
2019م

2021م )غير 
مدققة(

2020م 
)مدققة(

2019م 
)مدققة(

2018م 
)مدققة(

%10.8 %106.3 %41.9- %111.5 15,455 7,493 12,906 6,103 البحري 
%183.2 %57.4 %491.7 %35.5 100,431 63,824 10,786 7,960 الممتلكات 
%10.1- %8.1 %1.5- %17.8- 75,697 70,024 71,119 86,555 السيارات 
%242.1 %0.8- %1.9- %1093.0 383,812 387,067 394,481 33,065 الهندسي 
%0.1- %6.3 %6.1- %6.2 112,654 105,929 112,845 106,233 الحوادث والمسؤولية 
%126.4 %158.5 %10.8 %362.5 106 41 37 8 الضمان الممتد 
%32.1 %19.6 %8.2- %90.1 9,051 7,570 8,249 4,339 التأمين على الحياة 

%62.1 %8.6 %5.2 %149.9 697,206 641,948 610,423 244,263 مطالبات قائمة

المصدر: القوائم المالية والشركة

تتألف المطالبات القائمة من مجموع التكلفة التقديرية للمطالبات المتكبدة التي تم تحملها ولم يتم تسويتها باإلضافة إلى المطالبات المتكبدة التي لم 
يتم اإلبالغ عنها. 

ارتفعت المطالبات القائمة بنسبة 149.9% لتصل إلى 610.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م مقارنة مع 244.3 مليون ريال سعودي كما 
في 31 ديسمبر 2018م مدفوعًة بشكل رئيسي بارتفاع المطالبات القائمة المنسوبة إلى قطاع التأمين الهندسي نتيجة مطالبة عالية القيمة بلغت 375.0 

مليون ريال سعودي.

ارتفعت المطالبات القائمة بنسبة 5.2% لتصل إلى 641.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م مدفوعًة بشكل رئيسي بارتفاع المطالبات 
القائمة المنسوبة إلى قطاع التأمين على الممتلكات نتيجة مطالبتين بلغت 52.5 مليون ريال سعودي.

ارتفعت المطالبات القائمة بنسبة 8.6% لتصل إلى 697.2 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2021م مدفوعًة بارتفاع المطالبات القائمة المنسوبة إلى 
قطاع التأمين على الممتلكات نتيجة مطالبتين بلغت 42.0 مليون ريال سعودي.

مطالبات متكبدة وغري مبلغ عنها

يعرض الجدول التالي المطالبات المتكبدة والغير مبلغ عنها كما في 31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و30 يونيو 2021م.

مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها(:  1وال:دول مقر )

معدل النمو 
السنوي المركب 
2018م - 2020م

زيادة / )نقص(
فترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 

يونيو
السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

)بأالف الرياالت( نوع التأمين
يونيو 
2021م

ديسمبر 
2020م

ديسمبر 
2019م

2021م )غير 
مدققة(

2020م 
)مدققة(

2019م 
)مدققة(

2018م 
)مدققة(

%56.7- %5.9 %39.2- %69.2- 2,942 2,778 4,568 14,835 البحري 
%136.5 %19.5 %282.8 %46.1 10,579 8,854 2,313 1,583 الممتلكات 
%23.1 %3.6- %11.9 %35.4 43,848 45,486 40,651 30,012 السيارات 
%25.2 %14.4- %11.1- %76.2 19,940 23,292 26,191 14,864 الهندسي 
%45.8- %11.4 %28.3- %59.0- 11,303 10,144 14,146 34,492 الحوادث والمسؤولية 

- - - - - - - - الضمان الممتد 
%22.5- %31.5- %23.6- %21.5- 7,491 10,937 14,310 18,227 التأمين على الحياة 

%5.7- %5.3- %0.7- %10.4- 96,103 101,491 102,179 114,013 مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها

المصدر: القوائم المالية والشركة
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ان المطالبات المتكبدة والغير مبلغ عنها هي المطالبات المقدرة والتي من المتوقع أن يتم اإلبالغ عنها الحقا لتاريخ قائمة المركز المالي، والذي وقع فيه 
الحدث المؤمن قبل تاريخ قائمة المركز المالي.

تتركز المطالبات المتكبدة والغير مبلغ عنها في قطاع التأمين على السيارات، القطاع الرئيسي للشركة.

احتياطي عجز أقساط التأمني 

تم إنشاء احتياطي عجز أقساط التأمين عام 2013م من قبل الخبير االكتواري لتوفير احتياطيات إضافية ضد الخسائر المسجلة حيث أثبت أن بعد الوثائق تم 
تسعيرها بأقل من قيمتها. يستند حساب احتياطيات عجز أقساط التأمين على التقييم المرتقب للربحية المرتبطة باحتياطي أقساط التأمين غير المكتسبة.

احتياطي مخاطر غري منتهية إضافية 

يرتبط احتياطي مخاطر غير منتهية إضافية بقطاعي التأمين الهندسي وتأمين الضمان الممتد.

 مصاريف تعديل خسارة غري موزعة 

تم إنشاء مصاريف تعديل خسارة غير موزعة من قبل الخبير االكتواري وتمثل تحديد نفقات معالجة المطالبات.

توزيع فائض مستحق الدفع 

وفقاً لما تقتضيه اللوائح التنفيذية والنظام الداخلي للشركة، يتم توزيع الفائض الناتج عن عمليات التأمين على النحو التالي:

تحويل إلى عمليات المساهمين: %90.0 	
تحويل لحملة الوثائق مستحقة الدفع: %10.0 	

زكاة ورضيبة دخل مستحقة الدفع 

حيث ان الشركة مملوكة من مساهمين من المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي ومساهمين أجانب، فأنها تخضع للزكاة ولضريبة الدخل 
بالقدر الذي ينطبق على المساهمين من دول مجلس التعاون الخليجي والمساهمين األجانب.

تجنب الشركة مخصصاً للزكاة بنسبة 2.5% من المبلغ األعلى من قاعدة الزكاة أو صافي الدخل المعدل الخاص بالمساهمين السعوديين بالشركة، في 
حين يخضع الدخل الضريبي الذي يخص المساهمين األجانب لمعدل ضريبة دخل سنوي يبلغ %20.0.

قامت الشركة بتقديم اإلقرارات الضريبية الخاصة بها إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك منذ التأسيس وحتى عام 2020م. تم االنتهاء من وضع الشركة 
الضريبي والزكوي حتى السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م باستثناء ربط ضريبة االستقطاع التالي:

تلقت الشركة خالل عام 2019م، الربط للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م بالتزام ضريبة االستقطاع حيث فرضت الهيئة ضرائب  	
إضافية، بما في ذلك غرامات بمبلغ 11.37 مليون ريال سعودي. وتعتقد الشركة أن الربط الصادر ليس له أساس من الصحة واعترضت عليه. 
تم رفض استئناف األولي للشركة من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وتم تصعيده إلى البوابة اإللكترونية لألمانة العامة للجان الضريبية 
من أجل تحديد جلسة استماع من قبل لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية )»لجنة الفصل«(. في 2021/08/05م، أصدرت 

لجنة الفصل قرارها الموجز والذي اتفقت فيه مع رأي الهيئة المعدل. 
ومن ثم اصدرت لجنة الفصل قرارها رقم IZJ-2021-1116 وقررت تعديل اجراء هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بحساب ضريبة االستقطاع  	

عن أقساط إعادة التأمين بنسبة 5% على مبلغ 195,057,978.96 ريال سعودي كما قررت تعديل االجراء حول غرامة التأخير بنفس القيمة.
قامت الشركة بتاريخ 2021/10/11م بتقديم طلب استئناف أمام األمانة العامة للجان الضريبية، وما زال االستئناف قيد الدراسة. 	
يتعلق  	 فيما  نهائي  تقييم  إشعار   )14( بتقديم  والجمارك  والضريبة  الزكاة  هيئة  قامت  2021/10/28م(  )الموافق  1443/03/22هـ  بتاريخ 

اجمالي  بمبلغ  فيها  طالبت  وأكتوبر2020م  2018م  ديسمبر  بين  ما  الفترة  في  المضافة  القيمة  على ضريبة  للفحص  خاضعة  فترات  بعدة 
)17,999,177.14( ريال سعودي يتضمن مبلغ )7,855,702.2( ريال سعودي مقابل ضريبة قيمة مضافة مستحقة و)7,845,716.89( ريال 
سعودي عقوبة السداد المتأخر، باإلضافة إلى غرامة الخطأ في اإلقرارات بمبلغ اجمالي )2,297,158( ريال سعودي. وقد أصدرت هيئة الزكاة 
والضريبة والجمارك قرار التقييم بناء على وجهة نظر مفادها أن مبالغ تعويضات مطالبات التأمين المستردة على المركبات هي توريدات 
خاضعة لضريبة القيمة المضافة. بتاريخ 2021/12/23م قامت الشركة بتقديم )14( اعتراض لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك على قرار 

تقييمها لعدة فترات ما بين ديسمبر 2018م وأكتوبر 2020م.
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وقد قامت الشركة بسداد المبلغ المعترض عليه والبالغ )17,999,177.14( ريال سعودي تطبيقا لمتطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك  	
التي تستوجب دفع المبلغ المعترض عليه مقدما بغية تقديم االعتراض.

إيرادات مستحقة من وديعة نظامية

وفقاً لالئحة التنفيذية لشركات التأمين التعاوني الصادرة عن البنك المركزي السعودي، يجب على الشركة أن تحتفظ بوديعة ال تقل عن 10% من رأسمالها 
لدى بنك يتم اختياره من قبل البنك المركزي. ويتم االحتفاظ بالوديعة النظامية لدى البنك السعودي البريطاني - طرف ذو عالقة إلى 2021/12/22م، 

وال يمكن سحبها بدون موافقة البنك المركزي. وتسدد العمولة المستحقة لهذه الوديعة للبنك المركزي. 

األطراف ذات العالقة

يعرض الجدول التالي المعامالت مع األطراف ذات العالقة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م 
ولفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م.

المعامالت مع األطراف ذات العالقة(:  2وال:دول مقر )

فترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 يونيو السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

طبيعة المعامالت الطرف ذو العالقة )بأالف الرياالت(
2021م )غير مدققة( 2020م 

)مدققة(
2019م 
)مدققة(

2018م 
)مدققة(

1,508 1,450 1,601 1,568 رسوم ومصاريف ذات صلة أعضاء مجلس اإلدارة واألطراف ذات العالقة

5,712 11,044 11,000 11,064 مكافآت ومصاريف ذات صلة
موظفي اإلدارة العليا

- 652 602 687 قروض وسلف

30,747 36,263 43,000 37,264 أقساط تأمين مكتتبة
شركة ابراهيم الجفالي واخوانه

واألطراف ذات العالقة
5,505 10,300 13,057 12,727 مطالبات مدفوعة

3,351 5,672 6,231 4,818 مصاريف متكبدة

23 295 - - أقساط تأمين مكتتبة

شركة سنك للتأمين ش.م.ب. مقفلة
واألطراف ذات العالقة

- - 2,650 - أقساط اختيارية مسندة

- 295 568 - عموالت اختيارية مقبوضة

71 - 1,177 - مطالبات اختيارية مستردة

1,396 1,801 - 2,637 أقساط تأمين اختيارية )صافي(

16 1,108 17,793 30,364 أقساط تأمين مكتتبة

البنك السعودي البريطاني 
واألطراف ذات العالقة*

701 935 1,856 14,318 مطالبات مدفوعة

455 2,588 7,411 5,085 إيرادات عموالت على الودائع

- 90 - - إيرادات عموالت على الودائع قصيرة األجل

1,772 1,816 3,460 3,766 أقساط تأمين مكتتبة
أطراف ذات عالقة أخرى

16 413 734 225 مطالبات مدفوعة

51,274 74,723 111,140 124,523 معامالت اجلهات ذات العالقة

المصدر: القوائم المالية والشركة
* طرف ذو عالقة إلى 2021/12/22م. بتاريخ 1443/05/19هـ )الموافق 2021/12/23م(، أعلن البنك السعودي البريطاني عن توقيع اتفاقية بيع وشراء ملكيته في الشركة الوطنية للتأمين مع 

شركة الثروات الخاصة لالستثمار القابضة.

تمثل األطراف ذات العالقة المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة للشركة وجهات خاضعة للسيطرة أو خاضعة للنفوذ الجوهري 
من تلك األطراف. وتجري الشركة، في سياق األعمال االعتيادية، معامالت مع األطراف ذات العالقة، وتتم هذه المعامالت بشروط متفق عليها بشكل 

متبادل مع تلك األطراف ومعتمدة من قبل مجلس اإلدارة.
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تشمل األطراف ذات العالقة التي تتعامل معهم الشركة:

شركة ابراهيم الجفالي واخوانه واألطراف ذات العالقة: تمتلك شركة ابراهيم الجفالي واخوانه 5.0% من أسهم الشركة قبل الطرح )فضاًل  	
راجع القسم الفرعي 3-3 »المساهمون الكبار« من القسم 3 »خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها«(. وتشمل المعامالت مع شركة ابراهيم 

الجفالي واخوانه واألطراف ذات العالقة أساسياً أقساط تأمين مكتتبة.
شركة سنك للتأمين ش.م.ب. مقفلة واألطراف ذات العالقة: تمتلك شركة سنك للتأمين ش.م.ب مقفلة 27.5% من أسهم الشركة قبل الطرح  	

)فضاًل راجع القسم الفرعي 3-3 »المساهمون الكبار« من القسم 3 »خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها«(. وتشمل المعامالت مع شركة سنك 
للتأمين ش.م.ب مقفلة واألطراف ذات العالقة أساسياً أقساط تأمين اختيارية.

البنك السعودي البريطاني واألطراف ذات العالقة: كان البنك السعودي البريطاني يمتلك 20.0% من أسهم الشركة. بتاريخ 1443/05/19هـ  	
)الموافق 2021/12/23م(، أعلن البنك السعودي البريطاني عن توقيع اتفاقية بيع وشراء ملكيته في الشركة الوطنية للتأمين مع شركة الثروات 
الخاصة لالستثمار القابضة. وتشمل المعامالت مع البنك السعودي البريطاني أساسياً إيرادات عموالت على الودائع باإلضافة إلى أقساط 

تأمين مكتتبة.
أطراف ذات عالقة أخرى: تشمل أطراف ذات عالقة بالمساهمين الرئيسيين وجهات خاضعة للسيطرة أو للنفوذ الجوهري من تلك األطراف.  	

تشمل المعامالت مع األطراف ذات العالقة األخرى أساسياً أقساط تأمين مكتتبة.
موظفي اإلدارة العليا: وهم األشخاص الذين يتمتعون بالصالحية والمسؤولية عن تخطيط وتوجيه ومراقبة أنشطة الشركة. وتشمل المعامالت  	

مع موظفي اإلدارة العليا الرواتب والتعويضات ومكافآت نهاية الخدمة.
أعضاء مجلس إدارة الشركة: تشمل المعامالت مع أعضاء مجلس إدارة الشركة البدالت والتعويضات السنوية. 	

ارتباطات ومطلوبات محتملة

تشمل االرتباطات والمطلوبات المحتملة كما في 30 يونيو 2021م ما يلي:

خطابات ضمان بنكية بمبلغ 2.41 مليون ريال سعودي التي تخص مراكز إصالح السيارات  	
التزام ضريبة استقطاع بمبلغ 11.37 مليون ريال سعودي )فضاًل راجع الفقرة »زكاة وضريبة الدفع المستحقة« أعاله( 	
ان الشركة مدعى عليها في قضية رفعها عميل بمبلغ 19 مليون ريال سعودي  	

ويجدر الذكر انه كما في 2022/02/15م، لدى الشركة 24 قضية تأمينية منظورة تبلغ قيمتها 23.0 مليون ريال سعودي 

)فضاًل راجع القسم الفرعي 10-11 »المنازعات والدعاوى القضائية« من القسم 10 »المعلومات القانونية«(.

حقوق املساهمني

يعرض الجدول التالي إجمالي حقوق المساهمين كما في 31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و30 يونيو 2021م.

إجمالي حقوق المساهمين(:  3وال:دول مقر )

معدل النمو 
السنوي المركب 
2018م - 2020م

زيادة / )نقص(
فترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 

يونيو
السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

)بأالف الرياالت(
يونيو 
2021م

ديسمبر 
2020م

ديسمبر 
2019م

2021م )غير 
مدققة(

2020م 
)مدققة(

2019م 
)مدققة(

2018م 
)مدققة(

%0.0 %0.0 %0.0 %0.0 200,000 200,000 200,000 200,000 رأس المال 

%23.3 %0.0 %11.4 %36.5 15,354 15,354 13,787 10,099 احتياطي نظامي 

%30.9 %55.2- %13.5 %50.9 22,638 50,478 44,483 29,476 أرباح مبقاة 

%5.3 %10.5- %2.9 %7.8 237,992 265,832 258,270 239,575 إجمالي حقوق املساهمني

المصدر: القوائم المالية والشركة
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رأس املال

يبلغ رأس المال الشركة المصدر والمدفوع 200.0 مليون ريال سعودي مقسم إلى 20.0 مليون سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ 10 رياالت سعودية للسهم 
الواحد. 

احتياطي نظامي

وفقاً لما تقتضيه لوائح التأمين الصادرة عن البنك المركزي السعودي، يتعين على الشركة تجنيب 20.0% من دخل السنة بعد تعديل الخسائر المتراكمة من 
صافي الدخل كاحتياطي نظامي إلى أن يعادل االحتياطي 100.0% من رأس المال المدفوع. وهذا االحتياطي غير متوفر لتوزيعات األرباح. يبلغ االحتياطي 

النظامي كما في 30 يونيو 2021م 15.4 مليون ريال سعودي.

األرباح املبقاة

نظراً لألرباح التي سجلتها الشركة في السنوات/الفترة السابقة، سجلت الشركة أرباحاً مبقاه تبلغ 22.6 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2021م.

قائمة التدفقات النقدية- 9 6

يعرض الجدول التالي قائمة التدفقات النقدية كما في 31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و30 يونيو 2021م.

قائمة التدفقات النقدية(:  4وال:دول مقر )

فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
2021م )غير )بأالف الرياالت(

مدققة(
2020م )غير 

مدققة(
2020م 
)مدققة(

2019م 
)مدققة(

2018م 
)مدققة(

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

)25,602( 6,002 15,224 23,783 20,433 صافي الدخل / )الخسارة( للسنة العائد إلى المساهمين قبل الزكاة 
وضريبة الدخل 

تعديالت لبنود غير نقدية: 

1,153 2,468 2,512 2,353 الدخل العائد إلى حملة وثائق التأمين
3,350 2,792 5,970 3,953 2,504 استهالك واطفاء ممتلكات ومعدات وموجودات غير ملموسة

7,048 10,852 10,398 7,473 7,900 مخصص االنخفاض في قيمة الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها 
والذمم المدينة من معيدي التأمين واستردادات الخردة والحلول 

)2,330( 529 )1,384( )5,357( )1,773( ربح / )خسارة( غير محققة من استثمارات
)77( ربح / )خسارة( محققة من استثمارات

)17,611( 21,328 32,676 32,364 31,417  

التغيرات يف املوجودات واملطلوبات التشغيلية:

)71,393( )61,663( )51,350( 30,566 )88,338( أقساط تأمين مستحقة القبض
)64,197( )46,482( 95,871 )126,731( )8,704( مطلوب من معيدي التأمين
)44,999( 6,512 )24,427( )905( 5,546 حصة معيدي التامين من أقساط التأمين غير المكتسبة

3,617 709 )28,236( )372,153( )125,594( حصة معيدي التامين من المطالبات القائمة
)11,780( )10,094( 4,228 21,789 8,272 حصة معيدي التامين من المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها
39,847 117,149 )8,528( 508 3,768 تكاليف اقتناء وثائق تامين مؤجلة 
2,769 )2,559( )1,711( 2,687 )4,363( مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى
17,147 )115,902( )130,704( 123,447 17,028 مبالغ مستحقة الدفع لحملة وثائق التأمين
5,190 9,945 15,039 )4,161( 15,917 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
16,227 40,230 28,796 8,481 23,041 مبالغ مستحقة لمعيدي التامين والوكالء والوسطاء ومدراء أطراف ثالثة
139,176 117,293 69,745 6,533 42,060 أقساط تامين غير مكتسبة
3,215 7,126 5,058 )4,115( )1,761( عمولة إعادة تامين غير مكتسبة
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فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
2021م )غير )بأالف الرياالت(

مدققة(
2020م )غير 

مدققة(
2020م 
)مدققة(

2019م 
)مدققة(

2018م 
)مدققة(

55,258 3,929 31,525 366,160 163,964 مطالبات قائمة
)5,388( 1,218 )688( )11,834( )14,881( مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها
)3,206( 5,223 2,121 )12,376( 23,221 احتياطي عجز أقساط التأمين

992 )262( )196( 14 385 احتياطي مخاطر غير منتهية إضافية 
- - - - )3,597( احتياطيات فنية أخرى

)242( 293 )360( 1,507 3,507 مصاريف تعديل خسارة غير موزعة

64,622 93,993 38,859 61,781 90,888  

- )2,512( )2,512( )5,069( )9,509( الفائض المدفوع إلى حملة وثائق التأمين
)6,070( )5,848( )5,848( )4,784( )4,559( زكاة وضريبة دخل مدفوعة ,بالصافي من االسترداد 

58,552 85,633 30,499 51,928 76,820 صايف الناجت من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية املستخدمة يف األنشطة االستثمارية

)6,736( )6,734( )4,340( )4,248( )22,319( إضافات إلى ممتلكات ومعدات
)5,000( - )4,883( )16,749( - إضافات إلى موجودات غير ملموسة
)57,997( - )242,250( - - ايداعات في ودائع قصيرة األجل 

77 - )53,000( )284( - إضافات إلى استثمارات

)69,656( )6,734( )304,473( )21,281( )22,319( صايف النقد املستخدم يف األنشطة االستثمارية

 

)11,104( 78,899 )273,974( 30,647 54,501 صايف التغيير يف النقد وما مياثله

80,733 354,707 354,707 324,060 269,559 نقد وما يماثله في بداية السنة / الفترة

69,629 433,606 80,733 354,707 324,060 نقد وما مياثله يف نهاية السنة / الفترة

المصدر: القوائم المالية والشركة

يأتي النقد وما يعادله بين عام 2018م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021م من األنشطة التشغيلية واالستثمارية.

األنشطة التشغيلية

تراجع صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية من 76.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 51.9 مليون ريال سعودي كما في 31 
ديسمبر 2019م نتيجة للزيادة في التدفقات النقدية الخارجة من حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة.

تراجع صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية إلى 30.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م نتيجة للزيادة في التدفقات النقدية الخارجة 
من المطالبات القائمة والمبالغ مستحقة الدفع لحملة وثائق التأمين.

تراجع صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية من 85.6 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2020م إلى 58.6 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 
2021م نتيجة للزيادة في التدفقات النقدية الخارجة من تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة وحصة معيدي التأمين من أقساط التأمين غير المكتسبة.

األنشطة االستثامرية

لم يكن هنالك أي تغيير جوهري في األنشطة االستثمارية بين 31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2019م.

تراجع صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية من )21.3( مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى )304.5( مليون ريال سعودي 
كما في 31 ديسمبر 2019م نتيجة للزيادة في التدفقات النقدية الخارجة من الودائع قصيرة األجل.

تراجع صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية من )6.7( مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2020م إلى )69.7( مليون ريال سعودي كما في 
30 يونيو 2021م نتيجة للزيادة في التدفقات النقدية الخارجة من الودائع قصيرة األجل.
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قائمة المالءة المالية- 0	 6

يعرض الجدول التالي قائمة المالءة المالية كما في 31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2019م و31 ديسمبر 2020م و30 يونيو 2021م.

قائمة المالءة المالية(:  5وال:دول مقر )

30 يونيو 31 ديسمبر
 )بأالف الرياالت(

2021م 2020م 2019م 2018م

املوجودات املقبولة

1,450,925 1,258,586 1,236,303 759,610 عمليات حملة الوثائق
226,905 234,651 229,609 244,551 عمليات المساهمين

1,677,830 1,493,237 1,465,912 1,004,161 إجمالي املوجودات املقبولة

املطلوبات

1,546,759 1,339,181 1,317,661 842,569 عمليات حملة الوثائق
26,803 9,010 7,302 8,691 عمليات المساهمين

)22,518( - - - يطرح: المطلوبات المسموح استبعادها في تغطية الحد األدنى للهامش

1,551,044 1,348,191 1,324,963 851,260 إجمالي املطلوبات

صايف املوجودات املقبولة

)95,834( )80,595( )81,358( )82,959( عمليات حملة الوثائق
200,102 225,641 222,307 235,860 عمليات المساهمين
22,518 - - - تعديالت: اضافات واستبعادات مسموحة

126,786 145,046 140,949 152,901 إجمالي صايف املوجودات املقبولة )أ(

احلد األدنى للهامش املطلوب

130,249 122,167 112,591 108,608 هامش المالءة المطلوب 
130,249 122,167 112,591 108,608 إجمالي هامش المالءة المطلوب
100,000 100,000 100,000 100,000 الحد األدنى لرأس المال المطلوب 

130,249 122,167 112,591 108,608 إجمالي هامش املالءة املطلوب )ب(

)3,463( 22,879 28,358 44,293 الزيادة / )العجز( في صافي الموجودات المقبولة مقارنة بهامش الحد األدنى المطلوب )أ( - )ب(

%97.3 %118.7 %125.2 %140.8 غطاء هامش املالءة

المصدر: الشركة

تحتفظ الشركة على رأسمالها وفقاً للتوجيهات التي وضعها البنك المركزي السعودي في المادة )66( جدول 3 و4 من الالئحة التنفيذية التي تنص على 
هامش المالءة الذي ينبغي المحافظة عليه. ووفقاً للمادة المذكورة، ينبغي على الشركة المحافظة على هامش مالءة يعادل المستوى األعلى من الطرق 

الثالث التالية: 

الحد األدنى لمتطلبات رأس المال وهو 100.0 مليون ريال سعودي 	
هامش مالءة أقساط التأمين 	
هامش مالءة مطالبات التأمين 	

وقد امتثلت الشركة بالكامل لمتطلبات رأس المال المفروضة خالل السنوات 2018م و2019م و2020م، لكن لم يكن صافي الموجودات المقبولة كافياً 
لتغطية الحد األدنى لرأس المال المطلوب والبالغ 100.0 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2021م حيث بلغ هامش المالءة %97.3.
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استخدام متحصالت الطرح  - 7

صافي متحصالت الطرح- 	 7

من المتوقع أن يبلغ إجمالي متحصالت طرح أسهم حقوق األولوية 200.0 مليون ريال سعودي. ومن المتوقع ان يخصم من إجمالي متحصالت الطرح 
التغطية  ومتعهد  االكتتاب  ومدير  القانوني  والمستشار  المالي  بالمستشار  الخاصة  االكتتاب  وأتعاب  لتغطية مصاريف  ريال سعودي  مليون  حوالي 6.0 

ومصاريف اإلعالنات وغيرها من المصاريف المتعلقة باالكتتاب. وعليه سيبلغ صافي متحصالت الطرح حوالي 194.0 مليون ريال سعودي.

استخدام صافي متحصالت الطرح- 	 7

تزاول شركات التأمين العاملة بالمملكة نشاطها وفقاً لنظام مراقبة شركات التأمين والئحته التنفيذية والتعديالت الالحقة التي تصدر من قبل البنك 
المركزي من وقت آلخر.

وسيتم استخدام صافي متحصالت الطرح بشكل رئيسي لدعم أعمال الشركة وذلك لاللتزام بمتطلبات المالءة المالية، حيث سيتم ذلك من خالل استخدام 
متحصالت الطرح في االستثمارات المالية باإلضافة إلى زيادة الوديعة النظامية التي ينص عليها البنك المركزي. ولن يحصل المساهمون على أي من 

متحصالت الطرح.

يوضح الجدول أدناه االستخدام المقترح لمتحصالت الطرح:

االستخدام المقترح لمتحصالت الطرح(:  ووال:دول مقر )

النسبة من إجمالي متحصالت الطرح  القيمة
)مليون ريال(  البيان 

%100.0 200 إجمالي متحصالت الطرح

%3.0 6 تكاليف الطرح

%97.0 194 صايف متحصالت الطرح

%10.0 20 زيادة الوديعة النظامية
%12.0 24 أعمال عامة
%75.0 150 استثمارات وودائع مالية

وتماشياً مع متطلبات المادة )54( الفقرة )ب( من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، ستقوم الشركة باإلفصاح على موقع مجموعة تداول 
السعودية عند وجود اختالف بنسبة )5%( أو أكثر بين االستخدام الفعلي لمتحصالت الطرح مقابل ما تم اإلفصاح عنه في هذه النشرة فور علمها بذلك.

وستقوم الشركة باستخدام متحصالت الطرح كاآلتي:

استخدام صايف متحصالت الطرح لزيادة الوديعة النظامية

وفقاً لالئحة التنفيذية لشركات التأمين التعاوني الصادرة عن البنك المركزي، يجب أن تكون الوديعة النظامية 10% من رأس المال المدفوع، وعليه سوف 
تقوم الشركة بتخصيص 20 مليون ريال سعودي من صافي متحصالت االكتتاب كوديعة نظامية ليصبح إجمالي الوديعة النظامية 40 مليون ريال سعودي. 

وتنوي الشركة مخاطبة البنك المركزي السعودي لتعديل نسبة الوديعة النظامية بعد عملية زيادة رأس ماله.

استخدام صايف متحصالت الطرح لألعامل العامة

ستقوم الشركة باستخدام مبالغ صافي متحصالت الطرح المخصصة لألعمال العامة والبالغة 24.0 مليون ريال سعودي لتطوير البنية التحتية من خالل 
تحسين نظام تقنية المعلومات الحالي وتعزيز االستثمار في رأس المال البشري من خالل تنمية القوى العاملة لمواجهة تحديات العمل في قطاع التأمين. 

وسيتم ذلك على عدة مراحل على أن تنتهي قبل نهاية عام 2025م. 

استخدام صايف متحصالت الطرح يف االستثامرات والودائع املالية 

ستقوم الشركة باستخدام مبالغ صافي متحصالت الطرح المخصصة لالستثمارات والودائع المالية والبالغة 150.0 مليون ريال سعودي، لزيادة الودائع 
المالية القصيرة والمتوسطة األجل باإلضافة إلى زيادة وتنويع محفظة الشركة االستثمارية والتي يتم االستثمار بها في صناديق االستثمار وأسهم حقوق 

الملكية والصكوك في المملكة. وتنوي الشركة زيادة ودائعها المالية وتنويع محفظتها االستثمارية فور االنتهاء من عملية زيادة رأس المال. 
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وسيتم توزيع المبالغ على قنوات االستثمار وفقاً للمادة )61( من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين والتي تنص على ما يلي:

على الشركة عند وضع سياستها االستثمارية مراعاة أن تكون مدة االستحقاق لألصول المستثمرة موازية اللتزامات الشركة حسب الوثائق - 1
المصدرة، وعلى الشركة أن تقدم للبنك المركزي برنامج االستثمار شاماًل توزيع األصول، وإذا لم يوافق البنك المركزي على البرنامج تلتزم 
التنفيذية، على أال يتجاوز االستثمار خارج المملكة )20%( من إجمالي  الواردة في الجدول رقم )1( من الالئحة  الشركة باألوعية والنسب 
االستثمارات مع االلتزام بما ورد في الفقرة )2( من المادة )59( والتي تنص على أن يكون االستثمار بالريال بما نسبته )50%( من إجمالي 

األصول المتاحة لالستثمار، وإذا رغبت الشركة في تخفيض هذه النسبة فيجب أخذ موافقة كتابية من البنك المركزي.
على الشركة األخذ في االعتبار بمخاطر تركيز االستثمار بحيث ال يتجاوز نسبة التركز )50%( من كل وعاء استثماري في الجدول رقم )1( من - 2

الالئحة التنفيذية.

ووفقاً للمادة )62( من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين، ال يجوز للشركة استخدام األدوات المالية مثل المشتقات المالية والبنود خارج 
الميزانية العمومية قبل الحصول على موافقة كتابية مسبقة من البنك المركزي، كما ال يجوز للشركة استخدام األدوات في أغراض غير إدارة المحفظة 

االستثمارية. ويجب األخذ في االعتبار باآلتي:

أن تكون مدرجة في سوق مالي رئيسي، وقابلة للتسييل في وقت قصير، ومبنية على أصول مدرجة في جدول تقويم األصول، ولها طريقة - 1
تسعير واضحة ومعلومة.

أن تكون لدى الشركة مخصصات وأصول كافية لمواجهة أي التزامات ناتجة أو محتملة من االستثمار في هذه األدوات.- 2
أن يكون الطرف اآلخر في التعامل ذا مالءة وسمعة مقبولة.- 3

استثمارات قائمة، )ولمزيد من المعلومات فضاًل راجع القسم الفرعي 6-8 »قائمة المركز المالي« من القسم 6  ويجدر الذكر أن لدى الشركة حالياً 
»المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة«(، وذلك وفقاً للقنوات االستثمارية المتاحة للشركة بحسب نظام مراقبة شركات التأمين.

أثر زيادة رأس المال على غطاء هامش المالءة - 3 7

تنوي الشركة زيادة رأسمالها من 200.0 مليون ريال سعودي إلى 400.0 مليون ريال سعودي لدعم نمو أعمالها، وذلك من خالل استخدام متحصالت 
الطرح في استثمارات مالية )ضمن األنشطة التقليدية للشركة( وزيادة الوديعة النظامية.

تفرض الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين على شركات التأمين االحتفاظ بحد أدنى من صافي األصول القابلة للتضمين في حساب هامش 
المالءة ويترجم هذا المطلب في الحاجة إلى االحتفاظ بالحد األدنى من الغطاء التام )100%( لهامش المالءة المالية )صافي األصول القابلة للتضمين 

في حساب المالءة المالية مقسوماً على الحد األدنى لهامش المالءة(. 

ويفرض البنك المركزي على شركات التأمين أن تقِوّم صافي أصولها لغرض احتساب صافي األصول القابلة للتضمين في حساب المالءة المالية وفقاً 
لجـداول ونسب تضمين محددة من البنك المركزي على أن يراعى اآلتي:

أال يتجاوز تقويم األصول قيمتها السوقية، ويستثنى من ذلـك األصـول الخاصـة بتأمين الحماية واالدخار المرتبطة بالجزء الخاص باالستثمار 	
أن يكون الحد األقصى )20%( من إجمالي األصول المسموح بهـا المرتبطة بطرف واحد 	

وتنص المادة )66( من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين بأنه على الشركة التي تزاول التأمين العام والصحي االحتفاظ بحد أدنى لهامش 
المالءة المالية المطلوب باعتماد األعلى ألي من الطرق الثالث اآلتية:

الحد األدنى لمتطلبات رأس المال وهو 100.0 مليون ريال سعودي لشركات التأمين و200.0 مليون ريال سعودي لشركات إعادة التأمين أو  	
شركات التأمين التي تزاول في الوقت نفسه أعمال إعادة التأمين

مجموع األقساط المكتتبة 	
المطالبات 	

وتنص المادة )67( من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين بأنه على الشركة التي تزاول تأمين الحماية واالدخار االحتفاظ بهامش مالءة عن 
طريق حاصل جمع ما يلي:

نسبة )4.0%( اربعة بالمئة من المخصصات الفنية لتأمين الحماية واالدخار 	
نسبة )0.3%( ثالثة باأللف من إجمالي التغطية لألفراد بعد حسم حصة اإلعـادة بـشرط أال تزيد حصة اإلعادة على )50.0%( خمسين بالمئة  	

من إجمالي التغطية.
نسبة )0.1%( واحد باأللف من إجمالي التغطية للمجموعات بعد حسم حصة اإلعـادة بشرط أال تزيد حصة اإلعادة على )50.0%( خمسين  	

بالمئة من إجمالي التغطية. 
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يوضح الجدول أدناه تفاصيل هامش وغطاء المالءة المالية للشركة كما في 2019/12/31م وكما في 2020/12/31م 

تفاصيل هامش وغطاء المالءة المالية للشركة كما في 2019/12/31م وكما في 2020/12/31م (:  ووال:دول مقر )

31 ديسمبر
)بأالف الرياالت(

2020م 2019م

100,000 100,000 الحد األدنى لرأس المال المطلوب 

122,167 112,591 إجمالي هامش المالءة المالية لألقساط

 107,100 101,845 إجمالي هامش المالءة المالية للمطالبات

122,167 112,591 الحد األدنى المطلوب لهامش المالءة المالية

145,046 140,949 صافي الموجودات المقبولة

%119 %125 غطاء هامش المالءة )%(

المصدر: الشركة

وقد امتثلت الشركة بالكامل لمتطلبات رأس المال المفروضة كما في 2019/12/31م وكما في 2020/12/31م، ولكنها لم تلتزم بالحد األدنى لغطاء هامش 
المالءة المالية المفروض من البنك المركزي والبالغ 100% كما في 2021/06/30م، حيث بلغ %97.3.

يوضح الجدول أدناه اإلسهام المتوقع لصافي متحصالت الطرح في الحفاظ على متطلبات المالءة المالية التي يفرضها البنك المركزي خالل السنوات 
القليلة القادمة. 

اإلسهام المتوقع لصافي متحصالت الطرح في الحفاظ على متطلبات المالءة المالية(:  8وال:دول مقر )

31 ديسمبر 
 2025م)بأالف الرياالت(

)تقديرية( 
 2024م 

)تقديرية(
 2023م 

)تقديرية(
 2022م 

)تقديرية(
 2021م 

)تقديرية(

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 الحد األدنى لرأس المال المطلوب 

201,420 187,669 174,975 163,246 135,145 إجمالي هامش المالءة المالية لألقساط

142,513 132,093 119,967 99,855 112,630 إجمالي هامش المالءة المالية للمطالبات

201,420 187,669 174,975 163,246 135,145 الحد األدنى المطلوب لهامش المالءة المالية

296,961 290,478 291,720 302,448 119,201 صافي الموجودات المقبولة

%149 %155 %167 %185 %88 غطاء هامش المالءة )%(

المصدر: الشركة

105



نرشة إصدار أسهم حقوق أولوية الرشكة الوطنية للتأمني

ت
ويا

حت
لم

ل ا
دو

 ج
ى

 ال
دة

عو
ال

إفادات الخبراء - 8

تم الحصول على موافقة جميع المستشارين التي تظهر أسماؤهم في الصفحتين )و( و )ز( على إدراج أسمائهم وشعاراتهم وإفاداتهم بالشكل والمضمون 
الواردين في هذه النشرة. ولم يتم سحب أي من هذه الموافقات حتى تاريخ نشر هذه النشرة. كما أنه ليس ألي منهم أو العاملين لديهم أو ألي من أقربائهم 

أي أسهم أو مصلحة مهما كان نوعها في الشركة بما قد يؤثر على استقاللهم كما بتاريخ هذه النشرة.
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اإلقرارات - 9

يقر أعضاء مجلس اإلدارة حتى تاريخ هذه النشرة بما يلي:

لم يكن هناك أي انقطاع في أعمال الُمصدر يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيراً ملحوظاً في الوضع المالي خالل االثني عشر )12( شهراً - 1
األخيرة.

لم تُمنح أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أي عوض غير نقدي من قبل الُمصدر خالل السنوات الثالث )3( السابقة مباشرة لتاريخ - 2
تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق المالية فيما يتعلق بإصدار أو طرح أي أوراق مالية.

لم يكن هناك أي تغيير سلبي جوهري في الوضع المالي والتجاري للُمصدر خالل السنوات الثالث )3( السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب - 3
التسجيل وطرح األوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة، إضافة إلى الفترة التي يشملها تقرير المحاسب القانوني حتى اعتماد نشرة اإلصدار.

بخالف ما ورد في الجدول رقم 1 »أعضاء مجلس إدارة الشركة« وفي القسم الفرعي 6-8 »قائمة المركز المالي« من القسم 6 »المعلومات - 4
المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة«، ليس ألعضاء مجلس اإلدارة أو ألي من أقربائهم أي أسهم أو مصلحة من أي نوع في الُمصدر أو في أٍيّ من 

شركاته التابعة.
لم يحتفظ الُمصدر بأسهم خزينة، ولم تقم الجمعية العامة غير العادية للشركة بالموافقة على عملية شراء أسهم الشركة.- 5
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المعلومات القانونية - 0	

اسم الشركة- 	 0	

تم قيد الشركة في السجل التجاري للشركات المساهمة في مدينة جدة تحت االسم التجاري »الشركة الوطنية للتأمين«.

تأسيس الشركة ومراحل تطور رأس المال- 	 0	

»الشركة الوطنية للتأمين« هي شركة مساهمة عامة سعودية تأسست بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم 53/م الصادر بتاريخ 1430/10/21هـ  	
وترخيص  2009/10/05م(  )الموافق  1430/10/16هـ  بتاريخ  الصادر   330 رقم  الموقر  الوزراء  مجلس  وقرار  2009/10/10م(  )الموافق 
وزارة االستثمار رقم 01-112730128101 بتاريخ 1426/01/26هـ )الموافق 2005/03/07م(. وتعمل الشركة بموجب السجل التجاري رقم 
4030200981 الصادر من مدينة جدة بتاريخ 1431/06/01هـ )الموافق 2010/05/15م(، ويقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة جدة، طريق 

المدينة، بناية الجفالي، ص.ب. 5832، جدة 21432، المملكة العربية السعودية.
بعدد عشرة ماليين  	 )تداول(  السعودية  المالية  السوق  الشركة في  أسهم  كامل  أدرجت  )الموافق 2010/06/06م(  وبتاريخ 1431/06/23هـ 

)10,000,000( سهم عادي وبقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد عن طريق طرحها لالكتتاب العام حيث اكتتب 
المساهمون المؤسسون بعدد سبعة ماليين )7,000,000( سهم تمثل 70% من إجمالي أسهم الشركة ودفعوا قيمتها بالكامل، وقد تم طرح األسهم 
العام بموجب أنظمة ولوائح هيئة السوق  المتبقية والبالغة ثالثة ماليين )3,000,000( سهم تمثل 30% من إجمالي أسهم الشركة لالكتتاب 
المالية السعودية الذي تم في الفترة من يوم االثنين 1431/04/06هـ )الموافق 2010/03/22م( إلى يوم األحد 1431/04/12هـ )الموافق 

2010/03/28م( بسعر اكتتاب بلغ عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد. 
وبتاريخ 1431/07/04هـ )الموافق 2010/06/16م( حصلت الشركة على تصريح البنك المركزي السعودي رقم ت م ن/20106/29 لمزاولة  	

نشاط التأمين العام ونشاط تأمين الحماية واالدخار وفقاً ألحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية. وقد تم تجديد هذا 
الترخيص بتاريخ 1443/02/23هـ )الموافق 2021/09/30م( لمدة ثالث سنوات تبدأ من 1443/07/03هـ )الموافق 2022/02/04م( وتنتهي 

في 1446/07/02هـ )الموافق 2025/01/02م(.
وبتاريخ 1436/06/26هـ )الموافق 2015/04/15م( أوصى مجلس ادارة الشركة بزيادة رأس مال الشركة من مائة مليون )100,000,000( ريال  	

سعودي إلى مائتي مليون )200,000,000( ريال سعودي، حيث حصلت الشركة على موافقة البنك المركزي السعودي على زيادة مالها بموجب 
الخطاب رقم 371000004974 بتاريخ 1437/01/12هـ )الموافق 2015/10/25م(.

وبتاريخ 1437/10/26هـ )الموافق 2016/07/31م(، وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على زيادة رأس مال الشركة بمبلغ مائة مليون  	
)100,000,000( ريال سعودي من خالل إصدار أسهم حقوق أولوية. وبعد نهاية االكتتاب، أصبح رأس مال الشركة مائتي مليون )200,000,000( 

ريال سعودي مقسم إلى عشرين مليون )20,000,000( سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت للسهم الواحد.
وبتاريخ 1443/02/09هـ )الموافق 2021/09/16م( أوصى مجلس ادارة الشركة بزيادة رأس مال الشركة من مائتي مليون )200,000,000(  	

ريال سعودي إلى اربعمائة مليون )400,000,000( ريال سعودي، عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، مشروطة بالحصول على كافة الموافقات 
بتاريخ   43028502 رقم  السعودي  المركزي  البنك  خطاب  الشركة  استلمت  وقد  العادية.  غير  العامة  الجمعية  وموافقة  الالزمة  النظامية 
بقيمة  الشركة  مال  رأس  زيادة  على  السعودي  المركزي  البنك  من  ممانعة  عدم  والمتضمن  2021/11/06م(  )الموافق  1443/04/01هـ 
مائتي مليون )200,000,000( ريال سعودي عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بحيث يصبح رأس مال الشركة بعد الزيادة اربعمائة مليون 

)400,000,000( ريال سعودي شريطة استيفاء الشركة لجميع متطلبات الجهات الرسمية األخرى.
مليون  	 مائتي  من  الشركة  مال  رأس  زيادة  على  العادية  غير  العامة  الجمعية  وافقت  2022/04/13م(،  )الموافق  1443/09/12هـ  وبتاريخ 

)200,000,000( ريال سعودي إلى اربعمائة مليون )400,000,000( ريال سعودي من خالل إصدار أسهم حقوق أولوية.
النظام االساسي المعدل: بتاريخ 1442/08/29هـ )الموافق 2021/04/11م( وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديالت النظام األساسي   
بتاريخ 1442/11/20هـ  الشركات(  )ادارة حوكمة  التجارة  وزارة  قبل  للشركة من  المعدل  األساسي  النظام  الموافقة على  تمت  وقد  للشركة 

)الموافق 2021/06/30م(.
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أغراض الشركة- 3 0	

وفقاً للسجل التجاري رقم 4030200981 تاريخ 1431/06/01هـ )الموافق 2010/05/15م(، يجوز للشركة القيام باألنشطة التالية: التأمين  	
العام، وتأمين الحماية من االدخار.

وفقاً للمادة )3( من النظام األساسي، يجوز للشركة القيام باألنشطة التالية:  	
مزاولة أعمال التأمين التعاوني في فرع التأمين العام وتأمين الحماية واالدخار وللشركة أن تباشر جميع األعمال التي يلزم القيام بها - 

لتحقيق أغراضها وتمارس الشركة أنشطتها وفقاً لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية واألحكام الصادرة من البنك 
المركزي واألنظمة والقواعد السارية في المملكة العربية السعودية وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة إن 

وجدت.
وقد حصلت الشركة على الموافقة النهائية من قبل البنك المركزي السعودي لمزاولة نشاطها التأميني. لمزيد من المعلومات فضاًل راجع  	

القسم الفرعي 10-6 »الموافقات والتراخيص والشهادات الحكومية« من هذا القسم(.

مدة الشركة- 4 0	

نصت المادة )6( من النظام األساسي للشركة على أن تكون مدة الشركة تسعة وتسعون )99( سنة ميالدية اعتباراً من تاريخ قيدها في السجل التجاري، 
وتجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء هذه المدة بسنة على األقل. وتشير بيانات السجل التجاري إلى انتهاء مدة 

الشركة في تاريخ 1533/06/16هـ )الموافق 2109/05/16م(.

مجلس اإلدارة- 5 0	

تشكيل الم:لس 101511

العادية  العامة  يتم تعيينهم من قبل الجمعية  يتألف من عشرة )10( أعضاء  إدارة  للمادة )15( من نظامها األساسي، مجلس  إدارة الشركة وفقاً  يتولى 
لمدة ال تزيد عن ثالث )3( سنوات استناداً للشروط والمعايير المنصوص عليها في النظام األساسي للشركة والئحة الحوكمة وبعد أخذ موافقة البنك 
المركزي السعودي. وافقت الجمعية العامة العادية للشركة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 1440/08/20هـ )الموافق 2019/04/25م( على انتخاب أعضاء 
)الموافق  1443/09/24هـ  في  تنتهي  سنوات  ثالث  ولمدة  2019/04/26م(  )الموافق  1440/08/21هـ  من  تبدأ  والتي  الحالية  للدورة  اإلدارة  مجلس 

2022/04/25م(. وقد تشكل مجلس اإلدارة للدورة المذكورة من السادة التالية اسماؤهم: 

أعضاء م:لس اإلدامة(:  9وال:دول مقر )

مجلس إدارة الشركة المعين بتاريخ 1440/08/20هـ )الموافق 2019/04/25م( *

األسهم المملوكة **
تاريخ التعيين صفة 

العضوية العمر الجنسية الجهة الممثلة المنصب االسم
النسبة غير 

مباشرة****** مباشرة

%0.06 - 12,000 2019/04/26م غير مستقل/
غير تنفيذي 50 سعودي - رئيس مجلس 

اإلدارة
حسين سعيد 

عقيل***

%0.02 - 4,000 2019/04/26م غير مستقل/
غير تنفيذي 57 سعودي

شركة سنك 
للتأمين ش.م.ب. 

مقفلة

نائب رئيس 
مجلس اإلدارة

فيصل محمد 
شراره***

%0.00 - - 2019/04/26م غير مستقل/
غير تنفيذي 62 سعودي شركة ابراهيم 

الجفالي واخوانه
عضو مجلس 

إدارة
أمين موسى 

العفيفي

%0.00 - - 2019/04/26م غير مستقل/
غير تنفيذي 51 الماني

شركة نيو 
ريانشورانس 

المحدودة

عضو مجلس 
إدارة

بيرند ألويس 
كوهن

%0.01 - 1,500 2021/10/06م غير مستقل/
تنفيذي 49 سعودي - عضو مجلس 

إدارة منتدب
هيثم حبيب 
البكري****

%0.00 - 10 2019/04/26م مستقل/غير 
تنفيذي 59 سعودي - عضو مجلس 

إدارة
نضال محمد 

رضوان 

%0.00 - - 2019/04/26م مستقل/غير 
تنفيذي 53 سعودي - عضو مجلس 

إدارة
راكان عامر 

الهوشان 
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مجلس إدارة الشركة المعين بتاريخ 1440/08/20هـ )الموافق 2019/04/25م( *ال

األسهم المملوكة **
تاريخ التعيين صفة 

العضوية العمر الجنسية الجهة الممثلة المنصب االسم
النسبة غير 

مباشرة****** مباشرة

%0.00 - - 2019/04/26م مستقل/غير 
تنفيذي 51 سعودي - عضو مجلس 

إدارة
هيثم فاروق 

أخضر 

%0.00 - - 2019/04/26م مستقل/غير 
تنفيذي 52 بحريني - عضو مجلس 

إدارة
رائد سلمان 

ساتر 

%0.00 - - 2021/04/11م غير مستقل/
غير تنفيذي 65 سعودي - عضو مجلس 

إدارة
طاهر محمد 

الدباغ*****

المصدر: الشركة
* وافقت الجمعية العامة العادية للشركة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 1440/08/20هـ )الموافق 2019/04/25م( على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة للدورة الحالية والتي تبدأ من 1440/08/21هـ 

)الموافق 2019/04/26م( ولمدة ثالث سنوات تنتهي في 1443/09/24هـ )الموافق 2022/04/25م(.
** الملكية كما في 2022/02/15م.

*** قرر مجلس إدارة الشركة تعيين الدكتور/ حسين سعيد عقيل رئيساً لمجلس اإلدارة )غير تنفيذي( واألستاذ/ فيصل محمد شراره نائباً لرئيس مجلس اإلدارة )غير تنفيذي( وقد حصلت 
الشركة على عدم ممانعة من البنك المركزي السعودي رقم 89/38911 وتاريخ 1440/11/22هـ الموافق )2019/07/25م(.

بدال عن عضو مجلس  منتدب  - عضو  تنفيذي  إدارة  مجلس  كعضو  البكري  حبيب  هيثم  األستاذ/  2021/07/08م(  )الموافق  1442/11/28هـ  بتاريخ  تعيين  الشركة  إدارة  مجلس  قرر   ****
االدارة األستاذ/ سورين نيكوال جيسين والذي قدم استقالته في تاريخ 1442/08/30هـ )الموافق 2021/04/12م(، بعد استالم الشركة البريد االلكتروني من البنك المركزي السعودي بتاريخ 
1443/02/29هـ )الموافق 2021/10/06م( والذي ينص على عدم ممانعته على هذا التعيين، على أن يعرض هذا التعيين على المساهمين للتصويت في أول اجتماع للجمعية العامة، والذي سوف 

يعلن عن تاريخه الحقا. 
***** وافقت الجمعية العامة الغير عادية للشركة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 1442/08/29هـ )الموافق 2021/04/11م( على قرار مجلس اإلدارة بتعيين األستاذ / طاهر محمد الدباغ - 
عضوا غير تنفيذي بمجلس اإلدارة ابتداء من تاريخ تعيينه في 1442/03/19هـ )الموافق 2020/11/05م( إلكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 1443/09/24هـ )الموافق 

2022/04/25م(.
****** ليس ألعضاء مجلس اإلدارة ملكية غير مباشرة في تاريخ هذه النشرة.

وتلتزم الشركة بنظام الشركات والئحة الحوكمة الصادرة عن مجلس إدارة هيئة السوق المالية والئحة حوكمة شركات التأمين الصادرة عن البنك المركزي 
السعودي، حيث أن النظام األساسي للشركة ينص على أن عدد أعضاء المجلس يجب أن يكون من عشرة )10( أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية 
لمدة ال تزيد على ثالث سنوات. كما تبين الئحة حوكمة الشركة التزام الشركة بالمادة )ي-3( من الئحة الحوكمة التي تلزم الشركات المدرجة بأن تكون 
أغلبية أعضاء المجلس من األعضاء غير التنفيذيين وبأن ال يقل عدد أعضائها المستقلين عن عضوين أو عن ثلث أعضاء المجلس )أيهما أكثر( وبالتالي 

تلتزم الشركة بالبند )54( من الئحة حوكمة شركات التأمين. وحاليا يوجد في مجلس إدارة الشركة أربعة أعضاء مستقلين من أصل عشرة أعضاء.

مئيس م:لس اإلدامة ونائب الرئيس 101512

البنك  الصادرة عن  التأمين  المالية والئحة حوكمة شركات  السوق  إدارة هيئة  الصادرة عن مجلس  الحوكمة  بالنظام األساسي والئحة  ملتزمة  الشركة 
المركزي السعودي من ناحية التعيين اإللزامي في هذه المناصب حيث قرر مجلس إدارة الشركة تعيين الدكتور/ حسين سعيد عقيل رئيساً لمجلس اإلدارة 
)غير تنفيذي( واألستاذ/ َفيصل محمد شراره نائباً لرئيس مجلس اإلدارة )غير تنفيذي( وقد حصلت الشركة على عدم ممانعة من البنك المركزي السعودي 

رقم 89/38911 وتاريخ 1440/11/22هـ الموافق )2019/07/25م(. وفيما يلي مناصب مجلس اإلدارة:

مناصب م:لس إدامة الشركة(:  0وال:دول مقر )

المنصب االسم

رئيس مجلس اإلدارة حسين سعيد عقيل

نائب رئيس مجلس اإلدارة فيصل محمد شراره

المصدر: الشركة

وبحسب النظام األساسي للشركة يكون لمجلس اإلدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة بما يحقق أغراضها، ويكون له في حدود اختصاصه أن يفوض 
واحد أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة بما ال يتعارض مع األنظمة واللوائح ذات العالقة. ويحق لرئيس مجلس االدارة 
التوقيع عن الشركة وتنفيذ قرارات المجلس. ويختص رئيس مجلس االدارة بتمثيل الشركة أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير، ولرئيس مجلس االدارة 

بقرار مكتوب أن يفوض بعض صالحياته إلى غيره من أعضاء المجلس أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال محددة.
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مكافآت الم:لس  101513

تتكون مكافأة مجلس اإلدارة من النسبة المنصوص عليها في النظام األساسي للشركة. وتشتمل تقارير مجلس اإلدارة لعام 2020م والذي تمت الموافقة 
عليه من قبل الجمعية العامة الغير عادية بتاريخ 1442/08/28هـ )الموافق 2021/04/11م(، وعام 2019م والذي تمت الموافقة عليه من قبل الجمعية 
بتاريخ  العادية  العامة  الجمعية  قبل  من  عليه  الموافقة  تمت  والذي  2018م  وعام  2020/04/22م(،  )الموافق  1441/08/28هـ  بتاريخ  العادية  العامة 
1440/08/20هـ )الموافق 2019/04/25م( على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة المالية من مكافآت وبدل ومصروفات 
وغير ذلك من المزايا؛ كما تضمن التقرير المذكور على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم موظفين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو 

إدارية أو استشارية ويشتمل أيضا على بيان بعدد جلسات المجلس التي حضرها كل عضو من تاريخ اّخر اجتماع للجمعية العامة.

نصت المادة )19( من النظام االساسي للشركة )بعد التعديل( بأن تكون مكافأة أعضاء مجلس االدارة مبلغا معينا أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا 
عينية أو نسبة معينة من صافي األرباح، ويجوز الجمع بين اثنين أو أكثر من المزايا. إذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة، فال يجوز أن تزيد 
هذه النسبة على )10%( من صافي األرباح، وذلك بعد خصم االحتياطات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقا ألحكام مراقبة شركات التأمين التعاوني 
ونظام الشركات، وبعد توزيع ربح على المساهمين ال يقل عن )5%( من رأس مال الشركة المدفوع، على أن يكون استحقاق المكافأة متناسب مع عدد 
الجلسات التي يحضرها العضو. وفي جميع األحوال ال يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو المجلس من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ خمسمائة 

ألف )500,000( ريال سعودي سنويا.

وقد بلغت قيمة نفقات أعضاء مجلس اإلدارة للعام المنتهي في 31 ديسمبر2018م مبلغ وقدره مليون وخمسمائة وثمانية وستون ألف )1,568,000( ريال 
سعودي، ومبلغ مليون وستمائة ألف وسبعمائة وتسعة وثالثون )1,600,739( ريال سعودي للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2019م، ومبلغ مليون واربعمائة 

وخمسون ألف ومائة وثالثة وخمسون )1,450,153( ريال سعودي للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.

ل:ان الم:لس 101514

لدى مجلس االدارة خمس )5( لجان فرعية وهي كالتالي:

اللجنة التنفيذية

التنفيذية من قبل مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 1440/08/20هـ  التنفيذية من خمسة )5( أعضاء. وقد تم تعيين اللجنة  تتشكل اللجنة 
)الموافق 2019/04/25م( لفترة تنتهي بنهاية دورة المجلس الحالية في 1443/09/24هـ )الموافق 2022/04/25م(. وقد حصلت الشركة على عدم ممانعة 

من البنك المركزي السعودي رقم 3891/89 بتاريخ 1440/11/22هـ )الموافق 2019/07/25م(.

ويوضح الجدول أدناه أعضاء اللجنة التنفيذية:

أعضاء الل:نة التنفيذية(:  1وال:دول مقر )

الوظيفة اسم العضو 

رئيس اللجنة )عضو غير تنفيذي من المجلس( فيصل محمد شراره

عضو )عضو مستقل من خارج المجلس( نبيل بيتر شويري 

عضو )عضو مجلس تنفيذي - الرئيس التنفيذي للشركة( هيثم حبيب البكري

عضو )من كبار التنفيذيين بالشركة( علي إبراهيم الحسين 

عضو )من كبار التنفيذيين بالشركة( سهيل فضل عباس 

المصدر: الشركة

وظائف اللجنة:

الغرض من وجود هذه اللجنة هو مساعدة الرئيس التنفيذي في أداء مهامه، بما في ذلك: 

وضع وتنفيذ وتطوير الخطط االستراتيجية والتشغيلية والسياسات واإلجراءات والميزانيات 	
متابعة األداء التشغيلي والمالي للشركة 	
تقييم ومتابعة المخاطر 	
تحديد األولويات وتخصيص الموارد لها 	
متابعة القوى التنافسية في كل عمليات الشركة 	
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متابعة واعتماد التغييرات الخاصة بأعمال إعادة تهيئة المركز الرئيسي بالشركة 	
متابعة واعتماد الرسوم الحكومية اإلضافية على موظفي الشركة 	

وقد عقدت اللجنة التنفيذية ستة )6( اجتماعات خالل عام 2020م.

لجنة االستثامر

تتشكل لجنة االستثمار من ثالثة )3( أعضاء. وقد تم تعيين لجنة االستثمار من قبل مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 1440/08/20هـ )الموافق 
2019/04/25م( لفترة تنتهي بنهاية دورة المجلس الحالية في 1443/09/24هـ )الموافق 2022/04/25م(. وقد حصلت الشركة على عدم ممانعة من 

البنك المركزي السعودي رقم 3891/89 بتاريخ 1440/11/22هـ )الموافق 2019/07/25م(.

ويوضح الجدول أدناه أعضاء لجنة االستثمار:

أعضاء ل:نة االستثمام(:  2وال:دول مقر )

الوظيفة اسم العضو 

رئيس اللجنة )عضو غير تنفيذي من المجلس( فيصل محمد شراره

عضو )عضو مستقل من خارج المجلس( بيرناردذ فان ليندير

عضو )عضو مجلس تنفيذي - الرئيس التنفيذي للشركة( هيثم حبيب البكري

المصدر: الشركة

وظائف اللجنة:

 تقوم لجنة االستثمار باإلشراف على إدارة جميع جوانب األصول االستثمارية التي تحتفظ بها الشركة ضمن الصالحيات المخولة لها من مجلس اإلدارة، 
وبما يتماشى مع األنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية. 

وقد عقدت لجنة االستثمار اجتماعين )2( خالل عام 2020م.

لجنة املراجعة

تتشكل لجنة المراجعة من ثالثة )3( أعضاء. وقد تم تعيين لجنة المراجعة من قبل الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 1441/06/26هـ )الموافق 
2020/02/20م( وتنتهي بنهاية دورة المجلس الحالية في 1443/09/24هـ )الموافق 2022/04/25م(. وتم تعيين رئيس لجنة المراجعة بعد توصية مجلس 
اإلدارة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 1440/08/20هـ )الموافق 2019/04/25م(. وقد حصلت الشركة على عدم ممانعة من البنك المركزي السعودي رقم 

38090/89 بتاريخ 1440/11/13هـ )الموافق 2019/07/15م(.

ويوضح الجدول أدناه أعضاء لجنة المراجعة:

أعضاء ل:نة المراجعة(:  3وال:دول مقر )

الوظيفة اسم العضو 

رئيس اللجنة )عضو مستقل من خارج المجلس( سراج الدين أنور مظهر الدين 

عضو )عضو مستقل من خارج المجلس( سامي موسى الحلبي

عضو )عضو مستقل من المجلس( نضال محمد رضوان

المصدر: الشركة

وظائف اللجنة:

مراجعة المخاطر اإلدارية وتقييم عمليات الشركة فيما يتعلق بالمخاطر ونظم الرقابة الداخلية.  	
التأكد من سالمة البيانات المالية للشركة وفعالية المراجعة الخارجية ووظائف التدقيق الداخلي. 	

وقد عقدت لجنة المراجعة تسعة )9( اجتماعات خالل عام 2020م.
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لجنة الرتشيحات واملكافآت

تتشكل لجنة الترشيحات والمكافآت من ثالثة )3( أعضاء. وقد تم تعيين لجنة الترشيحات والمكافآت من قبل مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 
1440/08/20هـ )الموافق 2019/04/25م( لفترة تنتهي بنهاية دورة المجلس الحالية في 1443/09/24هـ )الموافق 2022/04/25م(. وقد حصلت الشركة 

على عدم ممانعة من البنك المركزي السعودي رقم 3891/89 بتاريخ 1440/11/22هـ )الموافق 2019/07/25م(.

ويوضح الجدول أدناه أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

أعضاء ل:نة الترشيحات والمكافآت (:  4وال:دول مقر )

الوظيفة اسم العضو 

رئيس اللجنة )عضو مستقل من المجلس( رائد سلمان ساتر

عضو )عضو غير تنفيذي من المجلس( فيصل محمد شراره

عضو )عضو مستقل من خارج المجلس( سامي موسى الحلبي

المصدر: الشركة

وظائف اللجنة:

ضمان الشفافية في إجراءات التعيين واالختيار والتغيير والتقييم ألعضاء مجلس اإلدارة بالشركة  	
جميع التعيينات والتغييرات يتم التصديق عليها من قبل الجمعية العامة  	
وضع سياسات بشأن تعويضات ومكافآت أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين  	
تقييم مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية للشركة  	

وقد عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت ثالثة )3( اجتماعات خالل العام 2020م.

لجنة املخاطر

تتشكل لجنة المخاطر من ثالثة )3( أعضاء. وقد تم تعيين لجنة المخاطر من قبل مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 1440/08/20هـ )الموافق 
2019/04/25م( لفترة تنتهي بنهاية دورة المجلس الحالية في 1443/09/24هـ )الموافق 2022/04/25م(. وقد حصلت الشركة على عدم ممانعة من 

البنك المركزي السعودي رقم 3891/89 بتاريخ 1440/11/22هـ )الموافق 2019/07/25م(.

ويوضح الجدول أدناه أعضاء لجنة المخاطر:

أعضاء ل:نة المخاطر(:  5وال:دول مقر )

الوظيفة اسم العضو 

رئيس اللجنة )عضو غير تنفيذي من المجلس( أمين موسى العفيفي

عضو )عضو مستقل من المجلس( نضال محمد رضوان

عضو )عضو مجلس تنفيذي - الرئيس التنفيذي للشركة( هيثم حبيب البكري

المصدر: الشركة

وظائف اللجنة:

الغرض من هذه اللجنة هو تقديم المساعدة لمجلس اإلدارة للقيام بمسؤولياته االشرافية الخاصة بالنقاط التالية:

التأكيد على قيام إدارة الشركة بالمهام المتصلة بالمخاطر بما يتماشى مع سياسات وإجراءات الشركة، وااللتزامات النظامية، وتوجيهها مع  	
مبادئ الحوكمة واستراتيجية الشركة

تقدم اللجنة تقاريرها ومالحظاتها وتوصياتها مباشرة لمجلس اإلدارة، كما يقوم رئيس اللجنة بتقديم المالحظات والتوصيات لرئيس مجلس  	
اإلدارة، وذلك بحسب الصالحيات والمسؤوليات 

وقد عقدت لجنة المخاطر اجتماعين )2( خالل عام 2020م.
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اإلدامة التنفيذية 101515

يوضح الجدول أدناه أسماء وتفاصيل اإلدارة التنفيذية:

اإلدامة التنفيذية(:  ووال:دول مقر )

األسهم المملوكة *
تاريخ التعيين العمر الجنسية المنصب االسم

النسبة غير 
مباشرة مباشرة

%0.01 - 1,500 2013/04/01م 49 سعودي رئيس تنفيذي هيثم حبيب البكري

%0.00 - - 2010/04/01م 71 سوداني مستشار تجاري وفني علي ابراهيم الحسين

%0.00 - - 2010/04/01م 60 باكستاني رئيس الشؤون المالية سهيل فضل عباس

%0.00 - -
2010/04/01م

48 سعودي
رئيس الحوكمة والشؤون القانونية واإلدارية

 رئيس الموارد البشرية )المكلف(
غسان حمزه الجنيد

%0.00 - - 2018/02/01م 33 سعودي رئيس االلتزام ومكافحة غسل األموال وتمويل 
اإلرهاب محمد سعيد باوزير

%0.00 - - 2015/05/10م 41 سعودي رئيس العمليات ماجد بريك الغامدي

%0.00 - - 2019/10/13م 30 سعودي رئيس أمن المعلومات أحمد محمد رمبو

%0.00 - - 2020/03/10م 37 أمريكي
رئيس التطبيق االستراتيجي

رئيس الشؤون التجارية )المكلف(
محمد هاشم عمورة

%0.00 - - 2021/08/01م 53 يوناني رئيس الشؤون الفنية بينتاليس نيكوالس ميسو 
لونيقيتيس

%0.00 - - 2019/02/06م 46 سعودي رئيس إدارة المخاطر مصطفى محمد دفتردار

%0.00 - - 2021/06/07م 35 سعودي رئيس المراجعة الداخلية والتدقيق أيمن فيصل أبوشوشة

%0.00 - - 2020/05/01م 33 باكستاني مدير اكتواري مرتضى مصطفى كويته واال

%0.00 - - 2018/11/01م 43 سعودي رئيس العناية بالعمالء ثناء محمد زين الدين

المصدر: الشركة
* الملكية كما في 2022/02/15م.

حوكمة الشركات و10151

وفقا لألنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية وعلى وجه الخصوص الئحة حوكمة الشركات الصادرة بموجب قرار مجلس الهيئة 
بموجب القرار رقم )8-16-2017( وتاريخ 1438/05/16هـ )الموافق 2017/02/13م( بناء على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/3( 
وتاريخ 1437/01/28هـ )الموافق 2015/11/10م( والمعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم )1-7-2021( وتاريخ 1442/06/01هـ )الموافق 2021/01/14م(، 
باإلضافة إلى الئحة حوكمة شركات التأمين الصادرة عن البنك المركزي السعودي؛ تم وضع دليل حوكمة خاص بالشركة وتمت الموافقة عليه وتعديالته 

خالل اجتماع مجلس االدارة بتاريخ 2020/09/03م.
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الموافقات والتراخيص والشهادات الحكومية- 6 0	

حصلت الشركة )بما في ذلك فروعها( على عدة تراخيص وشهادات نظامية وتشغيلية من الجهات المختصة، ويتم تجديد تلك التراخيص والشهادات 
بصفة دورية، وما انتهى منها فهو قيد التجديد وفق اإلجراءات المعتادة. ويقر أعضاء مجلس اإلدارة بأن الشركة حاصلة على جميع التراخيص والموافقات 
االلزامية لمزاولة أعمالها واالستمرار في ذلك، وما انتهى منها قيد التجديد وليسوا على اطالع على ما يمنع تجديد أي مما انتهى منها. وتوضح الجداول 

التالية التراخيص والشهادات الحالية التي حصلت عليها الشركة:

التراخيص والموافقات التي حصلت عليها الشركة(:  ووال:دول مقر )

الجهة المصدرة تاريخ االنتهاء تاريخ اإلصدار رقم الترخيص الغرض نوع الترخيص 

وزارة التجارة*
- مكتب السجل 

التجاري بمدينة جدة

1446/06/01هـ
)الموافق 2024/12/03م(

1431/06/01هـ
)الموافق 2010/05/15م(

4030200981
قيد الشركة في سجل 

الشركات التجارية )شركات 
المساهمة(

السجل التجاري

البنك المركزي 
السعودي**

1446/07/02هـ 
)الموافق 2025/01/02م(

1431/07/04هـ 
)الموافق 2010/06/16م(

ت م ن/20106/29
مزاولة نشاط التأمين 

العام،
الحماية واالدخار

تصريح بمزاولة 
نشاط التأمين

وزارة االستثمار***
1443/12/12هـ

)الموافق 2022/07/11م(
1426/01/26هـ 

)الموافق 2005/03/07م(
 112730128101-01 مزاولة نشاط التأمين ترخيص 

استثماري خدمي

وزارة الشؤون البلدية 
والقروية - أمانة 

محافظة جدة

1443/11/07هـ 
)الموافق 2022/06/06م(

- 39111436018 مزاولة أعمال التأمين رخصة نشاط 
وطني

وزارة الشؤون البلدية 
والقروية - أمانة 

محافظة جدة

1443/10/11هـ
)الموافق 2022/05/12م(

- 39111434701 مزاولة أعمال التأمين رخصة نشاط 
وطني

هيئة الزكاة والضريبة 
والجمارك -

1439/04/14هـ 
)الموافق 2018/01/01م(

300189677400003 تسجيل الشركة في ضريبة 
القيمة المضافة

شهادة تسجيل 
في ضريبة القيمة 

المضافة

غرفة جدة
1446/06/01هـ 

)الموافق 2024/12/02م( 
1431/06/01هـ 

)الموافق 2010/05/15م(
4030200981

التزام الشركة بنظام 
السجل التجاري الذي 
يوجب على الشركة 

االشتراك في الغرفة 
التجارية الصناعية

شهادة عضوية 
الغرفة التجارية 

الصناعية

وزارة الموارد 
البشرية والتنمية 
االجتماعية****

1443/09/19هـ
)الموافق 2022/04/20م(

1443/06/17هـ
)الموافق 2022/01/20م(

20002201014458
لإلفادة بأن الشركة ملتزمة 
بنسبة التوطين المطلوبة 
منها وفق برنامج نطاقات

شهادة سعودة

هيئة الزكاة والضريبة 
والدخل

1443/09/29هـ
)الموافق 2022/04/30م(

1442/09/09هـ
)الموافق 2021/04/21م(

1110672868
لإلفادة بأن الشركة قدمت 
إقرارها عن الفترة المنتهية 

في 2020/12/31م

شهادة الزكاة 
والدخل

الهيئة العامة للملكية 
الفكرية

1446/07/03هـ
)الموافق 2025/01/03م(

1436/07/04هـ
)الموافق 2015/04/23م(

1436014484
1436014483

تسجيل كلمة وطنية 
بحروف التينية وعربية

شهادة تسجيل 
عالمة تجارية

المؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية

)جده(

1443/07/17هـ
)الموافق 2022/02/18م(

1443/06/17هـ
)الموافق 2022/01/20م(

43580937
التزام الشركة تجاه أنظمة 
المؤسسة العامة للتأمينات 

االجتماعية

شهادة التأمينات 
االجتماعية

المصدر: الشركة
* تم تعديل مسمى »وزارة التجارة واالستثمار« لتصبح »وزارة التجارة«.

** تم تعديل مسمى »مؤسسة النقد العربي السعودي« ليصبح »البنك المركزي السعودي«.

*** تم تعديل مسمى »الهيئة العامة لالستثمار« ليصبح »وزارة االستثمار«.

**** تم تعديل مسمى »وزارة العمل والتنمية االجتماعية« لتصبح »وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية«.
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التراخيص والموافقات التي حصلت عليها فروع الشركة(:  8وال:دول مقر )

الجهة المصدرة تاريخ االنتهاء تاريخ اإلصدار رقم الترخيص الغرض نوع الترخيص 

وزارة التجارة - مكتب 
السجل التجاري بمدينة 

الخبر

1445/02/16هـ 
)الموافق 2023/09/01م(

1440/02/16هـ 
)الموافق 2018/10/25م(

2051222999
قيد الشركة في سجل 

الشركات التجارية 
)فرع شركة(

السجل التجاري

وزارة التجارة - مكتب 
السجل التجاري بمدينة 

الرياض

1445/02/16هـ 
)الموافق 2023/09/01م(

1440/02/16هـ 
)الموافق 2018/10/25م(

10104774145
قيد الشركة في سجل 

الشركات التجارية 
)فرع شركة(

السجل التجاري

وزارة الشؤون البلدية 
والقروية - أمانة منطقة 

الرياض

1443/11/21هـ 
)الموافق 2022/06/20م(

- 0112500753 أنشطة المكاتب 
الرئيسية 

رخصة نشاط 
تجاري

وزارة الموارد البشرية 
والتنمية االجتماعية

1443/09/19هـ 
)الموافق 2022/04/20م(

1443/06/17هـ
)الموافق 2022/01/20م( 20002201014458

لإلفادة بأن الشركة 
ملتزمة بنسبة التوطين 

المطلوبة منها وفق 
برنامج نطاقات

شهادة سعودة

وزارة الشؤون البلدية 
والقروية - أمانة محافظة 

الخبر

1443/08/10هـ 
)الموافق 2022/03/13م(

- 40082114706 مزاولة أعمال التأمين رخصة نشاط 
تجاري

المصدر: الشركة

ملخص الموافقات المتعلقة بمنتجات التأمين التي تقدمها الشركة وفقا لألنظمة المعمول بها- 7 0	

تقدم الشركة خدمات التأمين التعاوني في المملكة، ويشمل نشاطها الرئيسي جميع فئات التأمين العام وتأمين الحماية واالدخار. وتقدم الشركة منتجاتها 
من خالل 41 وثيقة مختلفة تنقسم إلى 7 قطاعات وهي: التأمين على السيارات، والتأمين البحري، والتأمين الهندسي، وتأمين الحوادث والمسؤولية، 

والتأمين على الممتلكات، وتأمين الضمان الممتد، والتأمين على الحياة.

وال يجوز للشركة أن تقدم منتجاتها إال بعد الحصول على موافقة نهائية أو مؤقتة من البنك المركزي السعودي لكل منتج )عماًل بالمادة )16( من الالئحة 
التنفيذية(. يوضح الجدول التالي المنتجات التي تقدمها الشركة وفقاً للموافقة التي حصلت عليها من قبل البنك المركزي:

منت:ات الشركة(:  9وال:دول مقر )

تاريخ الموافقة النهائية رقم الموافقة وصف المنتج اسم وثيقة التأمين رقم

1434/05/19هـ
 )الموافق 2013/03/31م(

341000062957
تغطي األضرار المادية للسيارة المؤمن عليها واألضرار 
الجسدية واألضرار التي تلحق بممتلكات الطرف الثالث 

نتيجة حادث سيارة تجارية مؤمن عليها.

وثيقة تأمين شاملة 
للسيارات التجارية 1

1434/05/19هـ
 )الموافق 2013/03/31م(

341000062957
تغطي األضرار المادية للسيارة المؤمن عليها واألضرار 
الجسدية واألضرار التي تلحق بممتلكات الطرف الثالث 

نتيجة حادث سيارة خاصة مؤمن عليها.

وثيقة تأمين شاملة 
للسيارات الخاصة 2

1434/05/19هـ
)الموافق 2013/03/31م(

341000062957 تغطي األضرار الجسدية واألضرار التي تلحق بممتلكات 
الطرف الثالث نتيجة حادث سيارة مؤمن عليها.

وثيقة تأمين السيارات 
لمسؤولية الطرف الثالث 3

1434/05/19هـ
 )الموافق 2013/03/31م(

341000062957 تغطي مسؤوليات أصحاب المعارض والورش أثناء تجربة 
سيارات العمالء خارج المكان المؤمن بعد إصالحها.

وثيقة تأمين تجار السيارات 
)أخطار خارجية( 4

1434/01/13هـ 
)الموافق 2012/11/28م(

341000005966 تغطي حاالت الوفاة التي تلحق المؤمن عليهم ألي سبب من 
األسباب، ضمن شروط محددة.

وثيقة التأمين على الحياة 
)مجموعات( 5

1438/03/27هـ 
)الموافق 2016/12/26م(

3810000024377 تغطي البنوك ضد المخاطر مثل خيانة الموظفين والسرقة، 
ونقل االموال، والتزوير أو التحريف، والعملة المزورة. الوثيقة المصرفية الشاملة  6

1438/03/02هـ
)الموافق 2016/12/01م(

3810000024377 تغطي حاملي الوثيقة أثناء السفر للخارج عن مخاطر 
محددة مثل حاالت الوفاة واإلصابات. وثيقة تأمين حوادث السفر 7

1438/03/02هـ
)الموافق 2016/12/01م(

381000024374
تغطي الحماية ألي ممارس طبي ضد المسؤوليات التي قد 

يسأل عنها نظاماً بفعل خطأ أو إهمال أو إغفال أو سهو 
أرتكب خالل مزاولة عمله.

وثيقة تأمين المسؤولية 
المهنية )األخطاء الطبية( 8
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1438/02/28هـ 
)الموافق 2016/11/28م(

381000022780 تغطي المساكن ضد مجموعة واسعة من المخاطر مثل 
الحريق.

وثيقة تأمين المساكن 
الشاملة 9

1438/02/28هـ 
)الموافق 2016/11/28م(

381000022767 تغطي الخسائر في األرباح الناتج عن أعطال في اآلالت 
والماكينات.

وثيقة تأمين خسارة 
األرباح بسبب تعطل اآلالت 

والماكينات
10

1438/02/28هـ 
)الموافق 2016/11/28م(

381000022778 تغطي الخسائر واألضرار للممتلكات المؤمنة والتي تنتج عن 
الحريق وأخطار أخرى محددة. وثيقة تأمين الحريق 11

1438/02/28هـ 
)الموافق 2016/11/28م(

381000022777

تغطي األعطال الميكانيكية للسيارات فيما يتجاوز ضمان 
الشركات الصانعة الذي يقدمه الوكالء وتشمل هذه التغطية 

مختلف مستويات وهي:
التغطية البالتينية للسيارات الجديدة 	
التغطية الذهبية للسيارات الجديدة 	
التغطية الذهبية للسيارات المستعملة 	
التغطية الفضية للسيارات المستعملة 	
التغطية البرونزية للسيارات المستعملة 	

وثيقة الضمان الممتد 12

1438/02/28هـ 
)الموافق 2016/11/28م(

-

تغطي المخاطر المرتبطة بالتخزين أو التجميع أو التركيب 
كما تغطي فترة اختبار اآلالت ووضعها قيد التشغيل 

بالمصنع، تمنح الوثيقة تغطية شاملة ضد جميع األخطار ما 
لم تستثنى تحديداً.

وثيقة تأمين أخطار التركيب 13

1438/02/28هـ 
)الموافق 2016/11/28م(

381000022775
تغطي الضرر المادي الفجائي وغير المتوقع الناتج عن 

األجهزة اإللكترونية، كما تغطي الوثيقة أيضاً وسائل 
المعلومات الخارجية وزيادة التكاليف ومصاريف العمل.

وثيقة تأمين األجهزة 
اإللكترونية 14

1438/02/28هـ 
)الموافق 2016/11/28م(

381000022774 تغطي خسارة أو ضرر المخزون في المستودعات المبردة 
الناجم عن تدهور مفاجئ في اآلالت المبردة.

وثيقة تأمين ضد تلف 
المخزون  15

1438/02/28هـ 
)الموافق 2016/11/28م(

381000022773
تغطي الخسائر المادية المفاجئة أو األضرار التي لحقت 
اآلالت والمصانع. ويمكن أن تمتد لتشمل خسارة األرباح 

بسبب تعطل آلالت.

وثيقة تأمين عطل اآلالت 
والماكينات 16

1438/02/28هـ 
)الموافق 2016/11/28م(

381000022771 تغطي جميع االضرار المادية الناتجة عن مشاريع البناء. وثيقة تأمين أخطار 
المقاولين 17

1438/02/28هـ 
)الموافق 2016/11/28م(

-
تغطي جميع أنواع المهن ضد المسؤوليات التي قد يسأل 
عنها نظاماً بفعل خطأ أو إهمال أو إغفال أو سهو أرتكب 

خالل مزاولة عمله.

وثيقة تأمين المسؤولية 
المهنية 18

1438/02/28هـ 
)الموافق 2016/11/28م(

381000022769
تغطي المهندسين المعماريين ضد المسؤوليات التي قد 
يسأل عنها نظاماً بفعل خطأ أو إهمال أو إغفال أو سهو 

أرتكب خالل مزاولة عمله.

وثيقة تأمين المسؤولية 
المهنية )للمهندسين 

المعماريين(
19

1438/02/28هـ 
)الموافق 2016/11/28م(

381000022773
تغطي أي خسارة مادية غير متوقعة أو ضرر للمصنع 
واآلالت أو المعدات المستخدمة في البناء والتشييد 

وغيرها.

وثيقة تأمين المعدات 
وأجهزة المقاوالت 20

1438/02/28هـ 
)الموافق 2016/11/28م(

381000022765 تغطي الخسارة الفعلية لألرباح التي يتم تكبدها نتيجة 
النقطاع األعمال التي يتسبب بها الخطر المؤمن ضده.

وثيقة تأمين توقف وانقطاع 
العمل التجاري 21

1438/02/28هـ 
)الموافق 2016/11/28م(

381000022764
تغطي جميع األخطار التي تتسبب في خسائر مادية أو 

أضرار للممتلكات المؤمنة ما لم يتم استبعاد الخطر 
المسبب في الضرر من الوثيقة.

وثيقة تأمين الممتلكات )كل 
األخطار( 22

1438/02/28هـ 
)الموافق 2016/11/28م(

381000022776

توفر هذه الوثيقة تغطية شاملة ومتكاملة للوحدات 
الصناعية أو الممتلكات التجارية... إلخ ضد جميع األخطار 

)بما في ذلك األضرار الطارئة( فيما عدا ما هو مستثنى 
تحديداً بموجب الوثيقة.

وثيقة تأمين جميع األخطار 23

1438/02/28هـ 
)الموافق 2016/11/28م(

381000022761

تغطي هذه الوثيقة المسؤولية القانونية التي يكون المؤمن 
له مسؤول عن دفعها نظاماً كتعويضات للغير لتسببه في 

إلحاق أي إصابة جسدية عرضية للغير وكذلك أية خسارة 
أو أضرار تلحق بممتلكات الغير والتي تنشأ في سياق تأدية 

المؤمن له لعمله أو مهنته أو نشاطاته.

وثيقة تأمين المسؤولية 
المدنية 24
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1438/02/28هـ 
)الموافق 2016/11/28م(

381000022759 تغطي الخسارة أو الضرر الناتج عن اإلرهاب. وثيقة تأمين ضد مخاطر 
اإلرهاب 25

1433/04/06هـ
)الموافق 2012/02/28م(

Is/18593
تغطي حاالت الوفاة واإلصابات التي تلحق المؤمن عليهم 

باإلضافة إلى التعويض عن حاالت العجز وفقاً لسقف 
محدد للتعويض.

وثيقة تأمين الحوادث 
الشخصية )مجموعات( 26

1433/01/11هـ
)الموافق 2011/12/06م(

119/Is/2347
تغطي حاالت الوفاة واإلصابات التي تلحق المؤمن عليه 
باإلضافة إلى التعويض عن حاالت العجز وفقاً لسقف 

محدد للتعويض.

وثيقة تأمين الحوادث 
الشخصية )أفراد( 27

1431/12/24هـ 
)الموافق 2010/11/30م(

2392/Is/58718
تغطي الخسائر المتعلقة باألموال بسبب االحتجاز أو السطو 

أثناء نقلها أو أثناء وجودها داخل الممتلكات المؤمن عليها 
أو أثناء وجودها في الخزنة.

وثيقة تأمين األموال 28

1431/11/22هـ 
)الموافق 2010/10/30م(

2141/Is/54661 تغطي المكان المؤمن ضد الخسارة، والتدمير، والضرر، 
والسرقة. وثيقة التأمين ضد السرقة 29

1433/03/08هـ 
)الموافق 2012/01/31م(

Is/637 تغطي حاالت الوفاة التي تلحق المؤمن عليه ألي سبب من 
األسباب، ضمن شروط محددة.

وثيقة التأمين على الحياة 
)أفراد( 30

1431/11/25هـ
)الموافق 2010/11/02م(

2178/Is/56303 تغطي البضائع والسلع المنقولة بالشاحنات ضد كل 
المخاطر.

وثيقة تأمين النقل البري 
)كل االخطار( 31

1431/11/25هـ
)الموافق 2010/11/02م(

2178/Is/56303 تغطي البضائع والسلع المشحونة براً ضد مخاطر محددة 
مثل الحريق والتصادم واالنقالب.

وثيقة تأمين النقل البري 
)مخاطر الطريق( 32

1431/11/25هـ
)الموافق 2010/11/02م(

2178/Is/56303
تغطي البضائع والسلع المشحونة بحراً وجواً وبراً ضد 

الضرر العرضي الفعلي. ويتم إصدار وثيقة منفصلة عن 
كل شحنة.

وثيقة تأمين الشحن البحري 
)لشحنة واحدة( 33

1431/11/25هـ
)الموافق 2010/11/02م(

2178/Is/56303
تغطي البضائع والسلع المشحونة بحراً وجواً وبراً لوسيلة 
نقل محددة ضد الضرر العرضي الفعلي. وهي تغطي كل 

شحنة تلقائياً بشروط متفق عليها مسبقاً.

وثيقة تأمين الشحن البحري 
- شحنات متعددة 34

1431/11/25هـ
)الموافق 2010/11/02م(

2178/Is/56303 تغطي هياكل وآالت السفن واليخوت ضد األخطار البحرية. وثيقة تأمين اجسام السفن 35

1431/12/16هـ 
)الموافق 2010/11/22م(

2326/Is/57733 تغطي خيانة األمانة واالحتيال أو السرقة أو االختالس 
المرتكبة من قبل الموظفين المؤمن عليهم

وثيقة التأمين ضد خيانة 
االمانة 36

1432/02/25هـ 
)الموافق 2011/01/29م(

375/Is/70267

تغطي المسؤولية القانونية حسب ما ألزم به نظام العمل 
السعودي لدفع مبلغ التعويض باإلضافة إلى مصاريف 

المدعي فيما يتعلق باإلصابات التي تلحق بأي مستخدم 
والتي تنشأ بسبب وأثناء قيامه بالعمل.

وثيقة تأمين إصابات العمال 37

1431/12/16هـ 
)الموافق 2010/11/22م(

2327/Is/57734 تغطي الزجاج الثابت ضد الخسارة أو الضرر. وثيقة تأمين ضد كسر 
الزجاج 38

1439/07/11هـ 
)الموافق 2018/03/28م(

391000035534 توفر التغطية كل ما يتعلق بالخسائر أو األضرار التي تلحق 
بالطائرات.

وثيقة تأمين مسؤولية 
الطيران* 39

1442/09/13هـ 
)الموافق 2021/04/25م(

-
تغطي هذه الوثيقة حماية المدراء والمسؤولين التنفيذين 
من المسؤولية الناجمة عن أفعالهم في القيام بأعمالهم 

المؤسسية والتنظيمية.

وثيقة التأمين على مسؤولية 
المدراء والمسؤولين 40

1442/10/19هـ 
)الموافق 2021/05/31م(

- توفر التغطية التأمينية ضد تعطيل أو إيقاف أو تأجيل أو 
نقل الفعالية المغطاة ألسباب خارجة عن اإلرادة.

وثيقة التأمين الشامل إللغاء 
الفعاليات 41

المصدر: الشركة
* ان المنتج مستحصل على »الموافقة على الملف واالستخدام«.

الجدير بالذكر أن الشركة حصلت على موافقة البنك المركزي السعودي على »الموافقة على الملف واالستخدام« وليس موافقة نهائية على منتج وثيقة 
تأمين مسؤولية الطيران. وقد انتهت صالحية الموافقة بتاريخ 2018/05/31م غير أن الشركة أكدت انها ال تسوق لهذا المنتج.
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االلتزامات المستمرة التي تفرضها الجهات الحكومية على الشركة بصفتها »صاحب الترخيص«- 8 0	

تلزم الجهات الرقابية أدناه الشركة بااللتزام ببعض المتطلبات الجوهرية على النحو التالي:

االلتزامات املستمرة حسب متطلبات البنك املركزي السعودي:

تنص المادة )76( من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين على أنه يحق للبنك المركزي السعودي سحب ترخيص الشركة في الحاالت اآلتية:

إذا لم تمارس الشركة النشاط المرخص لها خالل ستة أشهر من تاريخ إصدار الترخيص.أ- 
إذا لم تف الشركة بمتطلبات نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني أو الئحته التنفيذية.ب- 
إذا تبين للبنك المركزي أن مقدم الطلب قد تعمد تزويدها بمعلومات أو بيانات غير صحيحة.ج- 
إذا تبين للبنك المركزي أن حقوق المؤمن لهم أو المستفيدين أو المساهمين معرضة للضياع نتيجة للطريقة التي تمارس بها الشركة النشاط.د- 
إذا أفلست الشركة أو أفلس صاحب المهنة الحرة مما يجعلهما غير قادرين على الوفاء بالتزاماتهما.ه- 
إذا مارست الشركة أو صاحب المهنة الحرة النشاط بأسلوب معتمد للنصب واالحتيال.و- 
إذا انخفض رأس المال عن الحد األدنى المقرر أو لم تف الشركة بمتطلبات المالءة المالية الواردة في الالئحة التنفيذية.ز- 
إذا انخفض النشاط التأميني إلى المستوى الذي يرى البنك المركزي السعودي عدم فعالية أدائه.ح- 
إذا رفضت الشركة دفع المطالبات المستحقة للمستفيدين بدون وجه حق.ط- 
إذا منعت الشركة أو صاحب المهنة الحرة فريق التفتيش المكلف من قبل البنك المركزي السعودي عن أداء مهمته في فحص السجالت.ي- 
إذا منعت الشركة أو صاحب المهنة الحرة عن تنفيذ حكم نهائي صادر ضدها في أي من المنازعات التأمينية.ك- 

فيما يخص الفقرة )ب( الواردة أعاله من الشروط، ووفقاً للمادة )14( من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والمادة )58( من الئحته التنفيذية، يلزم 
البنك المركزي السعودي شركات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة للنظام أن تودع في أحد البنوك المحلية وديعة نظامية ألمر البنك المركزي السعودي، 
على أن تكون الوديعة النظامية عشرة بالمائة )10%( من رأس المال المدفوع وللبنك المركزي السعودي أن يرفع هذه النسبة بحد أقصى إلى خمسة عشر 
بالمائة )15%(، وعلى الشركة إيداع مبلغ الوديعة النظامية خالل ثالثة أشهر من تاريخ منح الترخيص في البنك الذي يحدده البنك المركزي السعودي في 

حينه، ويتم استثمارها من قبل البنك المركزي السعودي، كما تعود العوائد لألخير.

وتجدر اإلشارة أن على الشركة مطالبات قائمة لمستفيدين من بوالص تأمين )غير مركبات( كما في 2022/02/15م تفوق مبلغ ثالثمائة وخمسة مليون 
وثمانمائة وخمسة وستين ألف وثالثة مائة وأربعون )305,865,340( ريال سعودي، مما قد يعتبر مخالف ألنظمة البنك المركزي السعودي ولوائحه التنفيذية 

وبإمكان تطبيق الفقرة )ط( أعاله عليه.

كما بتاريخ هذه النشرة فإن الشركة ملتزمة بأنظمة البنك المركزي السعودي ولوائحه التنفيذية.

االلتزامات املستمرة حسب متطلبات وزارة التجارة:

للشركة  	 الرئيسي  المقر  حيث  جدة  مدينة  في  التجاري  السجل  إدارة  لدى  التسجيل  يخص  فيما  التجاري  السجل  بنظام  ملتزمة  الشركة 
وذلك بموجب شهادة رقم 4030200981 بتاريخ 1431/06/01هـ )الموافق 2010/05/15م( والتي تنتهي بتاريخ 1446/06/01هـ )الموافق 

2024/12/03م(.
كما أن الشركة ملتزمة بنظام الشركات فيما يخص اعتماد النظام األساسي للشركة تماشياً مع التعديالت التي أدخلت على نظام الشركات  	

وذلك بعد أخذ موافقة مسبقة من وزارة التجارة على مسودة النظام األساسي ووافقت الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 1442/08/28هـ 
)الموافق 2021/04/11م(، على تحديث النظام األساسي وتمت الموافقة على النسخة المعدلة األخيرة من النظام األساسي للشركة من قبل 
وزارة التجارة )إدارة حوكمة الشركات( بتاريخ 1442/11/20هـ (الموافق 2021/06/30م)، ولقد التزمت الشركة بمتطلبات هيئة السوق المالية 

وتداول السعودية )تداول( فيما يخص تحميل نسخة من النظام األساسي على موقع تداول في الصفحة الخاصة بالشركة.
بالرقم 1436014484 و1436014483، وسيمكن ذلك الشركة من وضع اسمها  	 التجارة  لدى الشركة عالمة تجارية تم تسجيلها لدى وزارة 

وشعارها على الواجهة الخارجية للمبنى أو المكاتب التي تشغلها الشركة كونها قامت بتسجيل العالمة التجارية ومنحها الحماية القانونية 
الالزمة وفقاً لنظام العالمات التجارية. 

رقم  	 الشهادة  بموجب  الصناعية  التجارية  الغرفة  في  شهادة عضوية  استخراج  يخص  فيما  التجاري  السجل  بنظام  ملتزمة  الشركة  أن  كما 
4030200981 وتاريخ 1431/06/01هـ )الموافق 2010/05/15م(، وتنتهي صالحيتها في 1446/06/01هـ )الموافق 2024/12/02م(.
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كما أن الشركة ملتزمة باستكمال إجراءات تأسيس فروعها وهي ملتزمة بنظام السجل التجاري فيما يخص التسجيل لدى إدارة السجل التجاري  	
واستخراج شهادة عضوية في الغرفة التجارية الصناعية لكل فرع. بتاريخ هذه النشرة لم تستحصل فروع الشركة على شهادة عضوية في الغرفة 

التجارية الصناعية.
بتاريخ هذه النشرة لم تصدر الشركة ترخيص الدفاع المدني لمركزها الرئيسي أو ألي من فروعها. 	
كما أنه ليس لدى الشركة خسائر متراكمة تصل إلى 50% من رأس المال وفق أحكام المادة )150( من نظام الشركات. 	

االلتزامات املستمرة حسب متطلبات هيئة السوق املالية:

تلزم الهيئة الشركات المدرجة االلتزام بقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة والتعليمات الخاصة الصادرة عن الهيئة وقواعد اإلدراج السيما 
االلتزام باإلفصاح الدوري عن التطورات الجوهرية والمالية وتقرير مجلس اإلدارة، كما تلتزم شركات التأمين بإعالن نتائجها المالية وفق النماذج المعتمدة 
من الهيئة والتي يجب أن تتضمن بيانات واضحة عن فائض )عجز( عمليات التأمين مخصوماً منها عائد استثمارات حملة الوثائق، وإجمالي أقساط التأمين 
المكتتبة، وصافي المطالبات المتكبدة، وصافي أرباح )خسائر( استثمارات حملة الوثائق، وصافي أرباح )خسائر( استثمارات أموال المساهمين ومقارنة 
هذه البيانات بالفترة المقابلة ربع سنوية أو سنوية. وبحسب دليل االلتزامات المستمرة للشركات المدرجة، يجب أن تكون النتائج المالية السنوية المعلنة 
في موقع )تداول( مستمدة من القوائم المالية المدققة والمعتمدة من المراجع الخارجي للشركة المعين من الجمعية والمعتمدة من مجلس اإلدارة، ويجب 
التقيد بنماذج اإلعالنات الواردة ضمن التعليمات الخاصة تقديم بإعالنات الشركات لنتائجها المالية، وعلى الشركة أيضا تقديم بيان بجميع األسباب 

والمؤثرات للتغير في النتائج المالية للسنة المالية الحالية مع فترة المقارنة بحيث تشمل األسباب جميع بنود إعالن النتائج المالية.

وتجدر اإلشارة إلى أنه بالنسبة لمالءة شركات المساهمة العامة فقد صدر بتاريخ 1438/01/23هـ )الموافق 2016/10/24م( قرار مجلس الهيئة رقم 
)2016-130-1( بتعديل اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة )50%( فأكثر من رأس مالها 
في ضوء نظام الشركات الجديد، وتم تعديل مسماها لتصبح »اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها 

المتراكمة )20%( فأكثر من رأس مالها«، على أن يعمل باإلجراءات والتعليمات المعدلة ابتداء من تاريخ 1438/07/25هـ )الموافق 2017/04/22م(.

كما ألزمت الهيئة الشركات المدرجة في السوق المالية التي تبلغ خسائرها المتراكمة )50%( فأكثر من رأس المال المدفوع باإلفصاح على موقع تداول 
قبل تاريخ 1438/07/24هـ )الموافق 2017/04/21م( عن خطتها حيال تطبيق المادة )150( من نظام الشركات.

كما ألزمت الهيئة الشركات المدرجة في السوق المالية باتباع الئحة التعليمات الخاصة بإعالنات الشركات المساهمة المدرجة أسهمها في السوق المالية 
الصادرة بموجب قرار مجلس الهيئة رقم )4-8-2017( وتاريخ 1438/04/26هـ )الموافق 2017/01/24م(.

كما بتاريخ نشر هذه النشرة، لم تخالف الشركة أي من التعليمات المبينة أعاله وهي ملتزمة بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. ويؤكد أعضاء مجلس 
اإلدارة أن الشركة مستمرة في االلتزام بمتطلبات نظام ولوائح وتعليمات هيئة السوق المالية ومجموعة تداول السعودية حتى تاريخ هذه النشرة كما يتعهدون 

باستمرار االلتزام بها.

االلتزامات املستمرة حسب متطلبات وزارة االستثامر:

باستخراج  الشركة  قامت  فقد  الشركة،  مال  رأس  في  ألسهم  الخليجيين  وغير  السعوديين  غير  األجانب  المؤسسين  المساهمين  بعض  لملكية  نظراً 
ترخيص االستثماري الخدمي رقم 01-112730128101 صادر من وزارة االستثمار بتاريخ 1426/01/26هـ )الموافق 2005/03/07م( والذي يسري لغاية 

1443/12/11هـ )الموافق 2022/07/11م(. 

الموجودة  البيانات  عن  التجاري  السجل  بيانات  اختالف  عدم   )1( االتية:  بالتعليمات  االلتزام  لها  المرخص  الشركات  على  االستثمار  وزارة  وتشترط 
بالترخيص االستثماري الصادر من الهيئة أو )2( عدم ممارسة نشاط استثماري أو تجاري غير مرخص أو )3( وجود ترخيص استثماري لفروع الشركة 
ومراكز التسويق )ويقصد بها نقاط البيع( أو )4( عدم التوقف عن ممارسة النشاط االستثماري أثناء سريان مدة الترخيص، إال في حاالت الظروف القاهرة 
التي تقبلها الهيئة مع تقديم جدول زمني يبين تاريخ العودة لممارسة النشاط خالل خمسة أيام من تاريخ حدوث الظرف القاهر أو )5( عدم استخدام اسم 
او شعار وكالة تجارية عالمية أو محلية دون ترخيص او استخدام مطبوعات أو أختام أو وسائل دعائية باسم تجاري مخالف لالسم المرخص من الوزارة 
أو )6( تطابق مواصفات المنتج وأسلوبه مع المواصفات الخليجية أو السعودية أو الدولية المعتمدة أو )7( إخطار وزارة االستثمار كتابيا بتعديل العنوان 

أو بيانات المراسلة واالتصال او تحديث البيانات.

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

كما بتاريخ هذه النشرة الشركة ملتزمة بمتطلبات وزارة االستثمار وشروط وتعليمات الترخيص المشار إليه أعاله.
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االلتزامات املستمرة حسب متطلبات هيئة الزكاة والرضيبة والجامرك:

الشركة كغيرها من المنشآت والشركات المسجلة والتي تعمل في المملكة ملزمة بتقديم إقراراتها الزكوية والضريبية خالل 120 يوم من انتهاء  	
السنة المالية وذلك لغرض تجديد الشهادة التي تصدر عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. تم تسجيل الشركة بصفتها مكلف بموجب الرقم 
الضريبي المميز 3001896774 وقد قدمت الشركة إقراراها الزكوي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م وحصلت على شهادة 
زكاة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالرقم 1110672868 وتاريخ 1442/09/09هـ )الموافق 2021/04/21م( وهي صالحة حتى تاريخ 

1443/09/29هـ )الموافق 2022/04/30م(.
الشركة ملتزمة بنظام ضريبة القيمة المضافة والئحته التنفيذية وهي مسجلة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تحت الرقم الضريبي  	

300189677400003 بموجب شهادة صدرت بتاريخ 1440/05/15هـ )الموافق 2019/01/21م( علماً أن تاريخ نفاذ تسجيل الشركة هو بتاريخ 
1439/04/14هـ )الموافق 2018/01/01م(.

التزاما بنظام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تم إضافة فروع الشركة ضمن قائمة فروع المكلف )الشركة الوطنية للتأمين التعاوني(. 	
تقدمت الشركة بدعوى رقم ZW- 2020-13213 أمام الدائرة األولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة ضد  	

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعترض فيها على ربط ضريبة االستقطاع لشهر ديسمبر لعام 2018م، الصادر عن هيئة الزكاة والضريبة 
والجمارك فيما يتعلق ببندين. البند األول: احتساب الهيئة ضريبة االستقطاع على أقساط إعادة التأمين لجهات أجنبية، تعترض الشركة على 
اجراء الهيئة بإخضاع أقساط إعادة التأمين المحلية لضريبة االستقطاع ذلك أن المبالغ التي اعتبرتها الهيئة خاضعة لضريبة االستقطاع 
تتلخص كما يلي: أ- مبالغ أقساط إعادة التأمين لجهات أجنبية )83,433,979( ريال سعودي، ب- مبالغ أقساط إعادة التأمين لجهات محلية 
)وسطاء إعادة تأمين( )189,967,521.33( ريال سعودي. إن مبالغ أقساط إعادة التأمين لجهات أجنبية )88,433,978( ريال سعودي قد تم 
سداد ضريبة استقطاع عنها. اما مبالغ أقساط إعادة التأمين لجهات محلية فقد تم تحويلها إلى شركات وساطة محلية وليست خارجية وبالتالي 
غير خاضعة لضريبة االستقطاع. البند الثاني: اعترضت الشركة على غرامة التأخير وطالبت بإلغائها. أصدرت الدائرة األولى للفصل في 
مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة قرارها بالدعوى وقررت تعديل اجراء هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بحساب ضريبة 
االستقطاع عن أقساط إعادة التأمين بنسبة )5%( على مبلغ )195,057,978.96( ريال سعودي كما قررت تعديل االجراء حول غرامة التأخير. 
وقد قامت الشركة بتقديم طلب استئناف للدعوى بتاريخ 2021/10/11م أمام األمانة العامة للجان الضريبة وما زال االستئناف قيد الدراسة. 

يتعلق  	 فيما  نهائي  تقييم  إشعار   )14( بتقديم  والجمارك  والضريبة  الزكاة  هيئة  قامت  2021/10/28م(  )الموافق  1443/03/22هـ  بتاريخ 
اجمالي  بمبلغ  فيها  طالبت  وأكتوبر2020م  2018م  ديسمبر  بين  ما  الفترة  في  المضافة  القيمة  على ضريبة  للفحص  خاضعة  فترات  بعدة 
)17,999,177.14( ريال سعودي يتضمن مبلغ )7,855,702.2( ريال سعودي مقابل ضريبة قيمة مضافة مستحقة و)7,845,716.89( ريال 
سعودي عقوبة السداد المتأخر، باإلضافة إلى غرامة الخطأ في اإلقرارات بمبلغ اجمالي )2,297,158( ريال سعودي. وقد أصدرت هيئة الزكاة 
والضريبة والجمارك قرار التقييم بناء على وجهة نظر مفادها أن مبالغ تعويضات مطالبات التأمين المستردة على المركبات هي توريدات 
خاضعة لضريبة القيمة المضافة. بتاريخ 2021/12/23م قامت الشركة بتقديم )14( اعتراض لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك على قرار 

تقييمها لعدة فترات ما بين ديسمبر 2018م وأكتوبر 2020م.
وقد قامت الشركة بسداد المبلغ المعترض عليه والبالغ )17,999,177.14( ريال سعودي تطبيقا لمتطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك  	

التي تستوجب دفع المبلغ المعترض عليه مقدما بغية تقديم االعتراض.

االلتزامات املستمرة حسب متطلبات وزارة املوارد البرشية والتنمية االجتامعية:

تم فتح ملف لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية )مكتب العمل( بالرقم الموحد 143278-9 وفقا لشهادة السعودة المستخرجة منها.

وكما بتاريخ نشر هذه النشرة تستفيد الشركة من الخدمات اإللكترونية لوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية، وتم استخراج شهادة السعودة لإلفادة 
بأن الشركة ملتزمة بنسبة التوطين المطلوبة منها وفق برنامج نطاقات والبالغة )77.87%( وتقع في النطاق البالتيني.
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فروع الشركة ونقاط البيع- 9 0	

نصت المادة )5( من النظام األساسي للشركة على أنه يجوز للشركة أن تنشئ لها فروعا أو مكاتب أو توكيالت داخل المملكة أو خارجها بعد موافقة البنك 
المركزي السعودي. ووفقا للمادة )9( من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والتي تنص على ضرورة أخذ موافقة البنك المركزي السعودي الخطية قبل 
افتتاح فروع شركات التأمين، يشترط البنك المركزي السعودي على شركات التأمين التي ترغب في افتتاح فروع لها بضرورة التقيد باإلجراءات النظامية 
المتعلقة بافتتاح فروع للشركات المساهمة والصادرة عن وزارة التجارة، وبالنسبة لنقاط البيع، يكتفى برخصة البلدية و/أو عقد االيجار في حال كان موقع 
نقطة البيع في مرافق حكومية أو فنادق أو منتجعات سياحية )كالكشك(. حتى تاريخ إعداد هذه النشرة، حصلت الشركة على موافقة البنك المركزي 

السعودي النهائية لفتح عدد من الفروع ونقاط البيع وفق ما يلي:

قائمة الفروع ونقاط البيع:

الفروع ونقاط البيع وس:التها الت:امية، وتراخيص البلدية التي تر الحصول عليها(:  80ال:دول مقر )

تاريخ االنتهاء ترخيص البلدية تاريخ االنتهاء تاريخ اإلصدار رقم هوية المالك فروع الشركة رقم

1443/11/21هـ 
)الموافق 2022/06/20م(

0112500753
1445/02/16هـ 

)الموافق 2023/09/01م(
1440/02/16هـ 

)الموافق 2018/10/25م(
1010474145 الرياض 1

1443/08/10هـ 
)الموافق 2022/03/13م(

40082114704
1445/02/16هـ 

)الموافق 2023/09/01م(
1440/02/16هـ 

)الموافق 2018/10/25م(
2051222999 الخبر 2

المصدر: الشركة

ملخص العقود الجوهرية- 0	 0	

التزمت الشركة عند إبرام العقود واالتفاقيات المشار إليها أدناه بأن تكون جميع التعامالت على أساس تنافسي تجاري بحت يضمن حقوق المساهمين وأن 
يتم التصويت على تلك العقود من قبل الجمعية العامة للشركة بدون مشاركة المساهمين الذين لهم مصالح في تلك العقود، وتؤكد الشركة وأعضاء مجلس 

إدارتها التزامهم بقيود نظام الشركات والئحة حوكمة الشركات الخاصة بالتعامالت مع األطراف ذات العالقة فيما يتعلق بتلك العقود.

لدى الشركة العديد من االتفاقيات الجوهرية، نورد أدناه بعضا منها على سبيل المثال ال الحصر:

العقود والتعامالت مع األطراف ذات العالقة 1011011

تفيد الشركة بأن بعض أعضاء مجلس اإلدارة لهم تعامالت مباشرة أو غير مباشرة مع الشركة دون أي معامالت تفضيلية وذلك على النحو التالي:

بيان التعامالت ما بين الشركة وأي من أعضاء م:لس االدامة للفترة المنتهية بتاميخ 2020/12/31م*(:  81ال:دول مقر )

القيمة 
)بأالف الرياالت( طبيعة المعاملة  اسم عضو مجلس االدارة اسم الجهة ذات العالقة 

3,846 تجديد عقد ايجار المركز الرئيسي للشركة في جدة
أمين موسى العفيفي  	
فيصل محمد شراره 	

شركة ابراهيم الجفالي وإخوانه

1,801 تجديد اتفاقية إعادة التأمين االختياري
أمين موسى العفيفي  	
فيصل محمد شراره 	

شركة سنك للتأمين

4,038 أقساط تجديد تأمين أمين موسى العفيفي  	 شركة اإلسمنت السعودية

1,209 تجديد اتفاقية خدمات وصيانة الحاسب االلي
أمين موسى العفيفي  	
فيصل محمد شراره 	

شركة ابراهيم الجفالي وإخوانه ألنظمة المعلومات

6,775 أقساط تجديد تأمين طاهر محمد الدباغ 	 مجموعة شركات الناغي 

المصدر: الشركة
* تم الموافقة على التعامالت أعاله بموجب الجمعية العامة الغير عادية التي عقدت بتاريخ 1442/08/29هـ )الموافق 2021/04/11م(

باإلضافة إلى العقود أعاله، أصدرت الشركة، مباشرة أو من خالل وسطاء، وثائق تأمين لصالح بعض أعضاء مجلس اإلدارة والمساهمين واألطراف األخرى 
ذات العالقة ببعض مساهمي الوطنية.
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وفيما يلي جدول يوضح وثائق التأمين المعمول بها حالياً مع أعضاء المجلس والمساهمين واألطراف األخرى ذات العالقة للعام 2021م:

وثائق تأمين أعضاء م:لس اإلدامة والمساهمين*(:  82ال:دول مقر )

القسط 
)ريال سعودي(

المبلغ المؤمن 
)ريال سعودي(  وثيقة التأمين األطراف ذات العالقة 

12,393.15 325,000 تأمين على السيارات أمين موسى العفيفي 

4,273.24 85,500 تأمين على السيارات هيثم حبيب البكري

16,942.98 526,250 تأمين على السيارات حسين سعيد عقيل

14,777.5 13,500,000 تأمين على المنزل حسين سعيد عقيل

7,388.75 254,340 تأمين على السيارات هيثم فاروق أخضر

المصدر: الشركة
* لم تعرض وثائق التأمين على الجمعية العامة للشركة إلقرارها.

بجميع  يتعلق  فيما  المالية  السوق  هيئة  عن  الصادرة  الشركات  حوكمة  والئحة  الشركات  بنظام  التزامهم  المجلس  وأعضاء  ومساهموها  الوطنية  تؤكد 
االتفاقيات المبرمة مع األطراف ذات العالقة المذكورة أعاله. وقد وافقت الجمعية العمومية لمساهمي الوطنية لعام 2020م على التعامالت ما بين الشركة 
وأي من أعضاء مجلس االدارة للفترة المنتهية بتاريخ 2020/12/31م المذكورة أعاله، باستثناء وثائق التأمين مع المجلس والمساهمين المذكورة أعاله 

)جدول رقم 82( والتي لم توافق عليها الجمعية العامة لمساهمي الوطنية حتى اآلن.

باستثناء العقود والترتيبات المبرمة مع األطراف ذات العالقة المذكورة أعاله، فإن الشركة تؤكد أن أيا من أعضاء مجلس اإلدارة أو أيا من أقاربهم ال 
يملك أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الشركة، وأنه ليس هناك عقودا أخرى مبرمة مع أي أطراف أخرى ذات عالقة، بما في ذلك إصدار وثائق 

تأمين تغطي أعمالها وأصولها.

تحتوي هذه العقود المبرمة مع أطراف ذات عالقة على نفس األحكام والشروط المطبقة على عمالء الشركة دون أي تمييز بين وثائق التأمين المذكورة 
وتُعرف  السعودي،  المركزي  البنك  الصادرة عن  التأمين  التزامها بالئحة سلوكيات سوق  الشركة  تؤكد  كما  لعمالئها.  الشركة  توفرها  التي  وتلك  أعاله 
األطراف ذات العالقة بأنها تعني األقرباء المباشرين وأفراد األسرة والزوجات واألزواج واألبناء واآلباء واإلخوة واألخوات، وأي مؤسسة يملك فيها أي 

عضو من أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة تزيد عن %5.

بخالف ما هو مبين أعاله، فإن الشركة تؤكد التزامها باللوائح التنفيذية ونظام الشركات والئحة حوكمة الشركات فيما يتعلق بالتعامالت مع األطراف 
ذات العالقة.

اتفاقيات الخدمة 1011012

أبرمت الوطنية عدة اتفاقيات تحصل بموجبها على خدمات من جهات أخرى في مجاالت الدعم واالستشارات، والشؤون اإلدارية والشؤون التقنية وغيرها، 
نورد بعضا منها على سبيل المثال ال الحصر.

شركة ابراهيم الجفالي واخوانه   قسم الدعم الفني 	

في 2015/01/12م، أبرمت الوطنية اتفاقية خدمات مع شركة ابراهيم الجفالي وإخوانه - قسم الدعم الفني )»الجفالي وإخوانه«( عينت بموجبها الوطنية 
قسم الدعم الفني بالجفالي وإخوانه لتقديم خدمات الدعم واإلدارة والمشورة إلى الوطنية بخصوص البنية التحتية لتقنية المعلومات لديها.

تتمثل التزامات الجفالي وإخوانه - قسم الدعم الفني بموجب هذه االتفاقية فيما يلي:

توفير خدمات تقنية المعلومات 	
ربط شبكة البيانات وتقديم خدمات المساندة 	
توفير األجهزة المكتبية ونظم التشغيل 	
توفير تطبيق إنتاجية المكاتب 	
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الرسوم وشروط الدفع:

تدفع الوطنية للجفالي وإخوانه - قسم الدعم الفني تكلفة المعدات واألجهزة والمواد وخدمات الجهات األخرى مضافاً إليها رسم خدمة بنسبة 5%، كما 
تدفع الوطنية للجفالي وإخوانه - قسم الدعم الفني رسماً شهرياً قدره 113,600 ريال سعودي.

دخلت هذه االتفاقية حيز النفاذ في 2015/01/01م لمدة أولية قدرها سنتان وتجدد أوالً بأول لمدة سنة واحدة في كل مرة.

تخضع هذه االتفاقية لقوانين المملكة العربية السعودية.

شركة بدري لالستشارات 	

أبرمت الشركة عقد بتاريخ 2021/02/08م مع شركة بدري لالستشارات تقدم من خاللها شركة بدري استشارات اكتوارية للشركة للسنة المالية 2021م. 
ينتهي العقد بانتهاء مهمة شركة بدري. إن العقد هو مقابل رسوم تدفع حسب ساعات العمل لشركة بدري.

تخضع هذه االتفاقية لقوانين المملكة العربية السعودية.

ايباوتك كوربوريشين 	

 eBaoTech أبرمت الشركة اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي واتفاقية صيانة المنتج بتاريخ 2016/12/18م بموجبه تقدم شركة ايباوتك الحق باستعمال
GeneralSystem Suite V4 اليزال العقد ساري.

أمروب 	

أبرمت اتفاقية بحث عن مدير تنفيذي بتاريخ 2020/02/16م تقوم بموجبه شركة أمروب بالبحث عن مدير موارد بشرية للشركة. ينتهي العقد بانتهاء 
عملية البحث.

الشركة العربية للمنتجات الصيدالنية الحيوية 	

أبرمت الشركة بتاريخ 2019/05/02م اتفاقية سرية ثنائية متعلقة بالمناقشات التجارية والتقنية للتعاون في مجال تصنيع وتوزيع اللقاحات واألشكال 
الحيوية ومنتجات البالزما.

دار المراجعة الشرعية 	

في 2013/07/18م، أبرمت الوطنية اتفاقية خدمات استشارية شرعية مع دار المراجعة الشرعية )»دار المراجعة«( تتولى بموجبها دار المراجعة مهمة 
التأكد من استيفاء الوطنية ألحكام الشرعية اإلسالمية.

تتمثل التزامات دار المراجعة بموجب هذه االتفاقية فيما يلي:

مراجعة جميع وثائق المنتجات التي تقدم إليها واالتفاقات ذات العالقة، وإصدار فتوى/ شهادة شرعية في حال كانت هذه المنتجات والوثائق  	
مستوفية لجميع متطلبات الشريعة اإلسالمية حسب التقييم العام لدار المراجعة.

تقديم خدمات المشورة الشرعية الروتينية والتي تشمل تقديم المشورة بشأن عمل الوطنية وعملياتها التشغيلية، وغيرها. 	
إجراء مراجعة سنوية لضمان التزام أعمال الوطنية بأحكام الشريعة اإلسالمية وإصدار تقرير مراجعة بذلك. 	

الرسوم وشروط الدفع:

تدفع الوطنية لدار المراجعة الشرعية أتعاباً سنوية قدرها 180,000 ريال سعودي.

هذه االتفاقية سارية المفعول لمدة سنة واحدة )1( قابلة للتجديد على أساس سنوي ما لم يقم أحد الطرفين بإخطار الطرف اآلخر بخالف ذلك قبل شهر 
واحد على األقل من تاريخ انتهاء االتفاقية.

تخضع هذه االتفاقية لقوانين المملكة العربية السعودية.

اتفاقيات وساطة التأمين 1011013

أبرمت الشركة 71 اتفاقية وساطة تأمين غير حصرية مع شركات وساطة لتأمين استقطاب العمالء وتسهيل عمليات بيع منتجات الشركة التأمينية إلى األفراد 
والشركات والهيئات األخرى. ويستحق وسطاء التأمين عمولة بحسب النسب المئوية التي نصت عليها الالئحة التنظيمية لوسطاء ووكالء التأمين الصادرة من 
البنك المركزي السعودي وهي تتراوح ما بين )2%( و)15%( بحسب فروع/منتجات التأمين التي يتم بيعها وتحتسب العموالت على أساس األقساط فقط وال 

تسدد أي عمولة عن المصاريف. يحق للشركة تعديل جدول العموالت وذلك بعد اعطاء الوسيط اشعارا خطياً قبل ذلك ولمدة ال تقل عن 30 يوم.
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وفيما يلي ملخص ألبرز البنود الواردة في اتفاقيات وساطة تأمين الغير حصرية، وتشمل االلتزامات الملقاة على عاتق الشركة والوسيط:

التزامات الوسيط تشمل - على سبيل المثال ال الحصر - على ما يلي:

يلتزم الوسيط بأن يحتفظ على نفقته وحسابه بوثيقة تأمين المسؤولية المهنية له على أن تكون سارية المفعول طيلة مدة االتفاقية بحدود ال  	
تقل عن )3,000,000( ريال سعودي لكل حادث وفقاً للوائح التنفيذية للبنك المركزي السعودي، وأن تكتتب هذه الوثيقة عن طريق شركة تأمين 

مرخصة ومقبولة لدى الشركة.
يلتزم الوسيط بتسويق وبيع وثائق التأمين التي تصدرها الشركة بجميع أنواعها وفئاتها مع االلتزام بالتغطية التأمينية وفقا لقواعد وقيود  	

االكتتاب وأسعار االشتراكات )األقساط( المقررة من قبل الشركة وتعديالتها التي تجريها من وقت آلخر.
يلتزم الوسيط بعدم قبول التغطية التأمينية أو رفضها إال بعد الحصول على موافقة الشركة الخطية المسبقة على ذلك. 	
يلتزم الوسيط بإبالغ الشركة مباشرة عند علمه بأي حادث أو تغيير قد يطرأ على أي خطر مغطى بوثيقة تأمين صادرة من قبل الشركة بناء  	

على هذه االتفاقية، أو عند علمه بأي بيانات تخص أي عميل وقد تضر بالشركة أو أي ظرف قد يؤدي إلى نشوء مطالبة على الشركة كما ويلتزم 
بمتابعة أي شكوى يتلقاها من عمالئه مع الشركة.

التأمينية  	 التغطية  وحدود  للعمالء  المنتجات  عن  وافية  معلومات  تقديم  ذلك  ويتضمن  الشركة  أمام  العمالء  بتمثيل  التأمين  وسيط  يلتزم 
واستثناءات التغطية واال يكون هناك أي نوع من اإلغراء والتضليل. كما يلتزم الوسيط بإتمام الترتيبات االلزامية مع عمالئه لقيام الشركة 

بإجراء عمليات الكشف والمعاينة على األخطار المراد التأمين عليها. 

التزامات الشركة تشمل - على سبيل المثال ال الحصر:

تقوم الشركة في نهاية كل شهر بإرسال كشف حساب للوسيط توضح به وثائق التأمين المباعة بواسطته واألقساط المتوجبة على عمالئه  	
والعموالت المستحقة له ويكون ذلك كل عميل على حدة.

تلتزم الشركة بدفع عموالت للوسيط عن صافي االشتراكات أو األقساط المحصلة من قبل الوسيط فقط والمدفوعة للشركة عن تسويق وبيع  	
وخدمة العمالء.

مدة االتفاقية سنة ميالدية واحدة، وتجدد تلقائياً لمدد مماثلة ما لم يشعر أحد الطرفين االخر بعدم رغبته بالتجديد شهر على األقل قبل انتهاء االتفاقية. 
وتخضع ألنظمة وقوانين المملكة العربية السعودية وفي حال حصول أي خالف بين الشركة والوسيط بشأن قيمة أي تكاليف واشتراكات تأمين فعلى 
الطرفين السعي وديا والتصرف بنية حسنة لحل النزاع وفي حال تعذر ذلك فيحال الخالف إلى لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية في 

المملكة العربية السعودية للفصل في الخالف.

اتفاقيات إعادة التأمين 1011014

لقد أبرمت الشركة عدد من عقود إعادة التأمين مع شركات إعادة تأمين من خالل التعاقد المباشر أو عبر وسطاء إعادة تأمين. وبموجب هذه االتفاقيات 
تقوم الشركة بإسناد كل أو جزء من الخسائر التي قد تنشأ من وثائق التأمين التي تصدرها إلى شركة إعادة التأمين مقابل قسط متفق عليه ويتم بموجبها 
تعويض الشركة عن كل أو جزء من خسائر عقود التأمين المصدرة. وتشتمل تلك العقود على استثناءات مختلفة تبعا للمنتج الذي يتم إعادة التأمين عليه. 

ومدة غالب اتفاقيات إعادة التأمين )12( شهر.

وهناك عدة أنواع للعقود في عمليات إعادة التأمين وهي:

إعادة التأمين االختياري: تقوم الشركة بموجبها بعرض كل خطر تأميني على حدة على معيد التأمين، ويكون لمعيد التأمين الخيار في قبول  	
أو رفض المخاطر.

إعادة التأمين االتفاقي: تقوم الشركة بموجبها إسناد مخاطر معينة في حدود مبالغ أو نسب معينة إلى معيد التأمين ويتعهد معيد التأمين  	
بقبول إعادة التأمين على المخاطر المستندة إليه. يضم هذا النوع نوعين رئيسيين وهما:

إعادة التأمين النسبي: تتعهد الشركة بموجبها بإسناد مخاطر معينة في حدود نسب معينة متفق عليها إلى معيد التأمين. ويتعهد معيد - 
التأمين بقبول التأمين على المخاطر المسندة إليه فيما يتعلق باألقساط والتعويضات سواء كان االحتساب وفق مبالغ محددة أو الدعاوى 

والمطالبات التي تكون فيها الشـركة مدعية.
إعادة التأمين غير النسبي: تتعهد الشركة بموجبها بإسناد مخاطر معينة في حدود مبالغ معينة فيما يزيد على مبلغ الخسارة التي تقرر - 

الشركة تحمله. ويتعهد معيد التأمين بقبول التأمين على المخاطر المسندة إليه.
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عقود إعادة التأمين السامية أو الم:ددة(:  83ال:دول مقر )

نوع العقد وثيقة التأمين/نوع الغطاء شركة إعادة التأمين

اتفاقي
اتفاقية إعادة التأمين غير النسبية على المركبات  	
اتفاقية إعادة التأمين غير النسبية عن األضرار الالحقة بالمحركات 	
اتفاقية إعادة التأمين غير النسبية عن الحريق، األخطار الهندسية، الشحن البحري والمركبات 	

هانوفر - ري

اتفاقي

تأمين المخاطر الهندسية على أساس المشاركة وفائض إعادة تأمين الخسارة 	
تأمين اضد الحريق على أساس المشاركة 	
فائض المخاطر الهندسية والحريق 	
فائض المخاطر البحرية 	
تأمين الحوادث على أساس المشاركة 	
تأمين الشحن البري على أساس المشاركة 	
تأمين هيكل السفينة على أساس المشاركة 	
تأمين فائض الحوادث الشخصية 	

سويس ري

اتفاقي
إعادة التأمين النسبي على المركبات 	
إعادة تأمين غير نسبي لخطوط المسؤولية 	

ميونيخ ري 

اتفاقي إعادة تأمين غير نسبي لخطوط المسؤولية 	 XL Re Europe SE

اتفاقي تأمين فائض مخاطر الحريق والمخاطر الهندسية 	 سكور سي

المصدر: الشركة

وثائق التأمين التي تحتفظ بها الشركة 1011015

تحتفظ الوطنية باتفاقيات تأمين بخصوص أعمالها وعملياتها: تأمين الحوادث، التأمين الطبي، جميع المخاطر، السطو، المعدات اإللكترونية، ضمان 
األمانة، الحريق والصواعق، التأمين على األموال، وتأمين على السيارات. وفيما يلي ملخص لتفاصيل ترتيبات التأمين هذه. 

ملخص اتفاقيات تأمين أعمال وعمليات الوطنية(:  84ال:دول مقر )

فترة التغطية التغطية األطراف وثيقة التأمين/ االسم

من 2022/01/01م
إلى 2023/01/01م

جميع المخاطر
المؤمن: الوطنية  	
حامل الوثيقة: الوطنية  	

جميع المخاطر

من 2022/01/01م
إلى 2023/01/01م

السرق أو الدخول بقوة
المؤمن: الوطنية  	
حامل الوثيقة: الوطنية 	

تأمين ضد السرقة

من 2022/02/01م
إلى 2023/01/31م

مختلف أنواع المعدات االلكترونية
المؤمن: الوطنية  	
حامل الوثيقة: الوطنية 	

المعدات اإللكترونية

من 2022/01/01م
إلى 2023/01/01م

خيانة األمانة من قبل موظفي الشركة 
في الخبر، جده والرياض

المؤمن: الوطنية  	
حامل الوثيقة: الوطنية 	

خيانة األمانة

من 2022/01/01م
إلى 2023/01/01م

الحريق/ البرق، الهزات األرضية إلخ.
المؤمن: الوطنية  	
حامل الوثيقة: الوطنية 	

الحريق والبرق

من 2022/01/01م
إلى 2023/01/01م

المسؤولية العامة
المؤمن: الوطنية  	
حامل الوثيقة: الوطنية 	

المسؤولية المدنية

من 2022/01/01م
إلى 2023/01/01م

النقدية المودعة في الخزنة والنقدية 
أثناء النقل

المؤمن: الوطنية  	
حامل الوثيقة: الوطنية 	

األموال

من 2022/01/01م
إلى 2023/01/01م

المركبات
المؤمن: الوطنية  	
حامل الوثيقة: الوطنية 	

المركبات

من 2021/01/27م 
إلى 2022/01/27م

المخاطر الخارجية على المركبات
المؤمن: الوطنية  	
حامل الوثيقة: الوطنية 	

المركبات )المخاطر الخارجية(
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ال فترة التغطية التغطية األطراف وثيقة التأمين/ االسم

من 2021/07/01م 
إلى 2022/06/30م

الموت، الحوادث، االعاقات إلخ.
المؤمن: الوطنية  	
حامل الوثيقة: الوطنية 	

التأمين على الحياة 
)المجموعة(

من 2022/01/01م 
إلى 2023/01/01م

المصاريف الطبية الطارئة
المؤمن: الوطنية  	
حامل الوثيقة: الوطنية 	

تعويض العمال

من 2021/05/01م
إلى 2022/04/30م

التأمين الصحي التعاوني اإللزامي
المؤمن: شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني 	
حامل الوثيقة: الوطنية 	

التأمين الصحي التعاوني

من 2022/02/01م
إلى 2023/01/31م

أخطاء المديرين والتنفيذيين
المؤمن: الوطنية 	
حامل الوثيقة: الوطنية 	

المديرين والتنفيذيين

المصدر: الشركة

عقود االي:ام و101101

ال تملك الوطنية أي أراضي أو عقارات مسجلة باسمها.

أبرمت الوطنية بصفتها مستأجر عقود إيجار مختلفة لغرض استئجار مكاتبها. وفيما يلي أبرز تفاصيل هذه العقود.

وتتراوح مدة عقود اإليجار هذه بين سنة واحدة )1( إلى خمس )5( سنوات. وتتراوح قيمة اإليجار ما بين 10,000 ريال سعودي إلى 1,298,000 ريال سعودي 
سنوياً. وال تسمح هذه االتفاقيات بإحالة العقار أو تأجيره من الباطن بدون موافقة خطية مسبقة من المؤجر.

ملخص عقود االي:ام(:  85ال:دول مقر )

مدة عقد االيجار قيمة االيجار 
)ريال سعودي( الموقع المؤجر

1435/02/29هـ )الموافق 2014/01/01م( 
حتى 1436/03/09هـ )الموافق 2014/12/31م( يجدد تلقائياً

1,298,000 المقر الرئيسي - جدة عقارات علي الجفالي وأبناء 
أحمد الجفالي

1437/05/21ه )الموافق 2016/03/01م( 
حتى 1447/02/11هـ )الموافق 2026/02/28م( يجدد تلقائياً

160,000 مركز المطالبات - جدة عقارات علي الجفالي وأبناء 
أحمد الجفالي

1440/07/01هـ )الموافق 2019/03/07م( 
حتى 1441/06/30هـ )الموافق 2020/02/24م( يجدد تلقائياً لمدة سنة واحدة )1(

384,500 مكتب - الخبر شركة الخريجي العقارية

1434/03/01هـ )الموافق 2013/01/13م( 
حتى 1435/02/29هـ )الموافق 2014/01/01م( يجدد تلقائياً

57,522 مكتب - الرياض مكتب مركز األمم

1432/07/17هـ )الموافق 2011/06/19م( 
حتى 1433/07/16هـ )الموافق 2012/06/06م( يجدد تلقائياً

181,650 مكتب - الرياض مكتب مركز األمم

1432/02/17هـ )الموافق 2011/01/21م( 
حتى 1433/02/16هـ )الموافق 2012/01/10م( يجدد تلقائياً

203,232 مكتب - الرياض مكتب مركز األمم

1436/12/01هـ )الموافق 2015/09/15م( 
حتى 1437/11/29هـ )الموافق 2016/09/01م(

10,000 مستودع الرياض مستودع مركز األمم

المصدر: الشركة

العالمات الت:امية وحقوق الملكية و101101

الواجهة  التجارية(. وسيمكن ذلك الشركة من وضع اسمها وشعارها على  التجارة )ادارة العالمات  لدى الشركة عالمة تجارية تم تسجيلها لدى وزارة 
الخارجية للمبنى أو المكاتب التي تشغلها الشركة كونها قامت بتسجيل العالمة التجارية ومنحها الحماية القانونية الالزمة وفقا لنظام العالمات التجارية.

تعتمد الشركة في تسويق خدماتها على اسمها التجاري المسجل في سجلها التجاري والذي ينعكس في شعارها، والذي يدعم أعمالها ومركزها التنافسي 
ويمنحها تميز واضح في السوق بين العمالء.

127



نرشة إصدار أسهم حقوق أولوية الرشكة الوطنية للتأمني

ت
ويا

حت
لم

ل ا
دو

 ج
ى

 ال
دة

عو
ال

العالمة الت:امية(:  و8ال:دول مقر )

مدة الحماية تاريخ التسجيل  الشركة المالكة  رقم الشهادة العالمة 

من 1436/07/04هـ )الموافق 2015/04/23م( 
إلى 1446/07/03هـ )الموافق 2025/01/03م(

1436/10/13هـ 
)الموافق 2015/07/29م(

الوطنية
1436014483
1436014484

المصدر: الشركة

العالمة التجارية مسجلة ضمن الفئة )36(، توصف العالمة كعبارة الوطنية للتأمين بحروف عربية والتينية باللون األزرق الغامق وبجانبها حرف دبليو 
الالتيني باللون األزرق المتدرج.

وال يوجد للشركة أية حقوق ملكية فكرية أخرى مسجلة، وال تعتمد الشركة في نشاطها على أية ممتلكات معنوية قيمة كالعالمات التجارية وبراءات االختراع 
وحقوق الطبع أو أية ملكيات فكرية أخرى. 

المنازعات والدعاوى القضائية- 		 0	

تتعلق  التأمينية ونزاعات ومطالبات قضائية  تتعلق بعملياتها  الوثائق  أقامها بعض حاملي  الشركة في سياق ممارسة أعمالها لقضايا ودعاوى  تعرضت 
بالغطاء التأميني. وكما في 2022/02/15م، يوجد أربعة وعشرون )24( دعوى تأمينية قائمة ضد الشركة أو صدر حكم فيها يبلغ مجموعها ثالثة وعشرون 

مليون وألفين وأربعمائة وسبعة وتسعون )23,002,479( ريال سعودي.

وفيما يلي ملخص حول باقي القضايا والدعاوى التي ما زالت قائمة أو التي صدر بها حكم ضد الشركة والتي تتعلق بمنازعات تأمينية:

الدعاوى والمطالبات القضائية(:  و8ال:دول مقر )

الحالة المبلغ )ريال سعودي( المدعى نوع الدعوى رقم
منظورة 900 احمد محمد طرف ثالث 1
منظورة لم يحدد وائل ابو طالب طرف ثالث 2

حكم لصالح المدعي 407,000 هاشم السلمان طرف ثالث 3
منظورة 1 احمد العنزي طرف ثالث 4
منظورة 37,433 محمد المشهور شامل 5
منظورة 60,000 بندر بن هليل شامل 6
منظورة 240,000 حنيف الحق طرف ثالث 7

تم الحكم لصالح المدعي 300,000 خليل علي طرف ثالث 8
تم الحكم لصالح المدعي 300,000 علي الحاج طرف ثالث 9

منظورة 300,000 الفي الشمري وغريبة الشمري طرف ثالث 10
منظورة 49,978 شركة توكيالت الجزيرة للسيارات شامل 11
منظورة 71,500 موسى جعفري منازل 12
منظورة 25,000 سلطان جعفري طرف ثالث 13
منظورة 154,550 عمار المحمودي طرف ثالث 14
منظورة 46,000 فهد الشمري طرف ثالث 15

تم الحكم لصالح المدعي 300,000 حماد الشمري طرف ثالث 16
تم الحكم لصالح المدعي 300,000 فهد الشمري طرف ثالث 17
تم الحكم لصالح المدعي 300,000 فهد الشمري طرف ثالث 18
تم الحكم لصالح المدعي 300,000 فهد الشمري طرف ثالث 19
تم الحكم لصالح المدعي 875 تركي الهذال طرف ثالث 20
تم الحكم لصالح المدعي 225,000 احمد محمود الدسوقي ابراهيم طرف ثالث 21

تم الحكم لصالح المدعي  300,000 عبد الهادي العمري طرف ثالث 22
منظورة 18,984,242 دار مملكة الرياده حريق 23

تم الحكم لصالح المدعي 300,000 محمد الحميدي طرف ثالث 24

المصدر: الشركة
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إن الشركة طرف في دعوى مقامة من مصنع دار مملكة الريادة لإلسفنج أمام اللجنة االبتدائية لتسوية منازعات ومخالفات التأمين في الرياض )»اللجنة 
االبتدائية«(. بموجب هذه الدعوى يطلب مصنع دار مملكة الريادة لإلسفنج إلزام الوطنية بتعويضه بالكامل عن خسارته الناجمة عن حريق في المصنع 
مقدراً الخسائر بمبلغ ثمانية عشر مليوناً وتسعمائة واربعة وثمانون ألفاً ومائتان واربعون )18,984,240( ريال سعودي باإلضافة إلى عشرة بالمائة )%10( 

رسوم قانونية.

بتاريخ 2019/12/18م، أصدرت اللجنة االبتدائية حكماً ابتدائياً لصالح الوطنية ورفضت الدعوى المرفوعة من قبل مصنع دار مملكة الريادة لإلسفنج. 
أصدرت لجنة االستئناف لفض منازعات ومخالفات التأمين )»لجنة االستئناف«( حكمها بتاريخ 2020/04/05م بإلغاء الحكم االبتدائي وإعادة القضية 

إلى اللجنة االبتدائية إلعادة النظر فيها.

بتاريخ 2021/02/15م أصدرت اللجنة االبتدائية قراراً ابتدائياً آخر برفض الدعوى. استأنف المدعي القرار أمام لجنة االستئناف وال يزال االستئناف 
قائم.

وبخالف ما تم اإلفصاح عنه في هذا القسم، بالنسبة للقضايا المشار لها أعاله تؤكد الشركة أن هذه الدعاوى ليس لها أثر جوهري على أعمال الشركة 
أو وضعها المالي، وأن أي خسائر متعلقة بالدعاوى خاضعة إلعادة التأمين من شركات إعادة التأمين.

المعلومات الجوهرية التي تغيرت منذ موافقة الهيئة على آخر نشرة إصدار أسهم- 		 0	

فيما يلي ملخص ألبرز المعلومات التي تغيرت منذ موافقة الهيئة على آخر نشرة إصدار أسهم )نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية( والتي صدرت بتاريخ 
1437/10/26هـ )الموافق 2016/07/31م(:

الحوكمة: إقرار لوائح وسياسات داخلية الحوكمة ذات صلة بحوكمة الشركة تماشيا ً مع احكام الئحة حوكمة الشركات المدرجة الصادرة عن  	
الهيئة والئحة حوكمة شركات التامين.

النظام األساسي: تم تحديثه تماشياً  مع التعديالت التي طرأت على نظام الشركات الجديد وتمت الموافقة عليه من الجمعية العامة غير العادية  	
بتاريخ 2021/04/11م ومن قبل وزارة التجارة )ادارة حوكمة الشركات( بتاريخ 1442/11/20هـ )الموافق 2021/06/30م(.

استخدام متحصالت عملية إصدار أسهم حقوق أولوية بتاريخ 1437/10/26هـ )الموافق 2016/07/31م(:  	

)الموافق 2016/07/31م(  بتاريخ 1437/10/26هـ  التي صدرت  النشرة  التالي مقارنة بين استخدام متحصالت الطرح كما وردت في  يوضح الجدول 
واالستخدام الفعلي لهذه المتحصالت:

مقامنة بين استخدام متحصالت الطرح السابق واالستخدام الفعلي لهذه المتحصالت(:  88ال:دول مقر )

نسبة االنحراف عن 
االستخدام المقترح

الفرق بين االستخدام 
المقترح واالستخدام 

الفعلي

قيمة االستخدام 
الفعلية

قيمة االستخدام 
المقترحة البيان 

)%( )ريال سعودي( )ريال سعودي( )ريال سعودي(

%0.0 - 100,000,000 100,000,000 إجمالي متحصالت الطرح

%5.5- )382,810( 6,617,190 7,000,000 تكاليف الطرح *

%0.4 382,810 93,382,810 93,000,000 صافي متحصالت الطرح

%0.0 - 10,000,000 10,000,000 زيادة الوديعة النظامية

%10.1 7,077,890 77,077,890 70,000,000 استثمارات مالية **

%37.0- )3,695,080( 6,304,920 10,000,000 تكاليف استبدال نظام المعلومات ***

%100.0- )3,000,000( - 3,000,000 تكاليف إعادة هيكلة بعض اجراءات العمل في الشركة ****

المصدر: الشركة
* يعود سبب االنحراف في تكاليف الطرح إلى أن المبالغ الفعلية لهذه التكاليف كانت أقل من التقديرات األولية.
** نتيجة االنحراف في تكاليف استبدال نظام المعلومات وعدم إعادة هيكلة بعض اجراءات العمل في الشركة.

*** يعود سبب االنحراف في تكاليف استبدال نظام المعلومات إلى أن المبالغ الفعلية للتكاليف كانت أقل من التقديرات األولية، وعليه تم استثمار الفرق في استثمارات مالية.

**** لم يتم إعادة هيكلة بعض اجراءات العمل في الشركة المقترح، وعليه تم استثمار الفرق في استثمارات مالية.
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إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة فيما يتعلق بالمعلومات القانونية- 3	 0	

إضافة إلى اإلقرارات األخرى المشار إليها في هذه النشرة، يقر أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي: 

بأن اإلصدار ال يخالف األنظمة واللوائح ذات العالقة في المملكة العربية السعودية.أ- 
بأن ال يخّل اإلصدار بأٍيّ من العقود أو االتفاقيات التي تكون الشركة طرفاً فيها. ب- 
بأنه تم اإلفصاح عن جميع المعلومات القانونية الجوهرية المتعلقة بالشركة في نشرة اإلصدار. ت- 
بخالف ما ورد في القسم 2 »عوامل المخاطرة« والقسم الفرعي 10-11 »المنازعات والدعاوى القضائية« من هذا القسم، فأن الشركة ليست ث- 

خاضعة ألّي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهرياً في أعمالها أو في وضعها المالي.
بأن أعضاء مجلس إدارة الشركة ليسوا خاضعين ألّي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهرياً في أعمال الشركة أو ج- 

في وضعها المالي. 
أن الشركة مستمرة في االلتزام بمتطلبات البنك المركزي السعودي حتى تاريخ هذه النشرة كما يتعهدون باستمرار االلتزام بها.ح- 
أن الشركة مستمرة في االلتزام بمتطلبات وزارة التجارة حتى تاريخ هذه النشرة كما يتعهدون باستمرار االلتزام بها.خ- 
أن الشركة مستمرة في االلتزام بمتطلبات وزارة االستثمار حتى تاريخ هذه النشرة كما يتعهدون باستمرار االلتزام بها.د- 
أن الشركة مستمرة في االلتزام بمتطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حتى تاريخ هذه النشرة كما يتعهدون باستمرار االلتزام بها.ذ- 
أن الشركة مستمرة في االلتزام بمتطلبات وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية حتى تاريخ هذه النشرة كما يتعهدون باستمرار االلتزام بها.ر- 
أن الشركة مستمرة في االلتزام بمتطلبات مجموعة تداول السعودية حتى تاريخ هذه النشرة كما يتعهدون باستمرار االلتزام بها.ز- 
أن الشركة ليس لديها أي شركات تابعة كما بتاريخ هذه النشرة.س- 
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متعهد التغطية - 		

متعهد التغطية وعنوانه- 	 		

أبرمت الشركة اتفاقية تعهد بتغطية االكتتاب مع متعهد التغطية شركة العربي الوطني لالستثمار. بموجب هذه االتفاقية تتعهد شركة العربي الوطني 
لالستثمار بتغطية عشرين مليون )20,000,000( سهم عادي بسعر عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد، تمثل 100.0% من أسهم حقوق األولوية 

المطروحة لالكتتاب.

متعهد تغطية االكتتاب (:  89ال:دول مقر )

النسبة المتعهد بتغطيتها عدد األسهم المتعهد بتغطيتها المتعهد بالتغطية

%100.0 20,000,000 شركة العربي الوطني لالستثمار

متعهد التغطية

شركة العربي الوطني لالستثمار
شارع الملك فيصل - مبنى شركة العربي الوطني لالستثمار

ص.ب. 220009 - الرياض 11311
المملكة العربية السعودية

هاتف: 2500 406 11 966+
فاكس: 2548 406 11 966+

Investment.Banking@anbinvest.com.sa :البريد اإللكتروني
www.anbinvest.com.sa :الموقع اإللكتروني

الشروط األساسية التفاقية التعهد بتغطية االكتتاب - 	 		

تنص الشروط واألحكام المنصوص عليها في اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب على ما يلي:

تتعهد الشركة لمتعهد التغطية أنه في تاريخ التخصيص سوف تصدر وتخصص لمتعهد التغطية جميع أسهم حقوق األولوية المتعهد بتغطيتها - 1
في هذا االكتتاب والتي لم يكتتب بها المساهمون المستحقون وذلك بسعر الطرح.

يتعهد متعهد التغطية للشركة بأنه في تاريخ التخصيص، سوف يقوم بشراء جميع األسهم المتعهد بتغطيتها في هذا االكتتاب والتي لم يكتتب - 2
بها المساهمون المستحقون وذلك بسعر الطرح.

يتقاضى متعهد التغطية مقابل مادي محدد لقاء تعهده بالتغطية والذي سيتم دفعه من متحصالت الطرح. ويجدر الذكر أن تكاليف تغطية - 3
االكتتاب تمثل جزء من تكاليف الطرح.

يخضع التزام متعهد التغطية بشراء جميع األسهم المتبقية لألحكام المتعلقة بإنهاء االتفاقية مثل حدوث أي من القوى القاهرة وفق تعريفها - 4
في االتفاقية، أو عدم استيفاء عدد من الشروط المسبقة فيما يتعلق باالكتتاب. 

ستقوم الشركة بتقديم عدد من الضمانات واإلقرارات والتعهدات - في مثل هذه االتفاقيات - لمتعهد التغطية.- 5
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اإلعفاءات - 		

لم تتقدم الشركة أو المستشار المالي إلى هيئة السوق المالية أو تداول بطلب إعفائها من أي من المتطلبات الواردة في قواعد طرح األوراق المالية 
وااللتزامات المستمرة وقواعد اإلدراج.
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المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه - 3	

لقد تقدمت الشركة بطلب إلى الهيئة لتسجيل وطرح األسهم الجديدة وإلى شركة تداول السعودية إلدراجها، وتم الوفاء بكافة المتطلبات بموجب قواعد 
طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة وقواعد اإلدراج.

ويجب على جميع األشخاص المستحقين )أي المساهمين المقيدين واألشخاص الذين قاموا بشراء حقوق األولوية خالل فترة التداول( ومقدمي العروض 
من المؤسسات االستثمارية قراءة المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه بعناية تامة قبل االكتتاب اإللكتروني او تقديم طلب االكتتاب من 
خالل الوسيط أو تعبئة نموذج الطرح المتبقي، حيث يُعتبر تقديم طلب االكتتاب أو توقيع وتسليم نموذج الطرح المتبقي بمثابة موافقة وقبول بالشروط 

واألحكام المذكورة.

االكتتاب في األسهم الجديدة- 	 3	

بموجب نشرة اإلصدار هذه، سيتم طرح عشرين مليون )20,000,000( سهم عادي من رأس مال الشركة - عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية - تمثل 
100% من رأس مال الشركة قبل زيادة رأس المال، بسعر طرح يبلغ عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد، وقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت 
سعودية وبقيمة طرح إجمالية تبلغ مائتي مليون )200,000,000( ريال سعودي. وسيتم إصدار األسهم الجديدة بنسبة سهم واحد جديد لكل سهم حالي. 

وسيكون االكتتاب في األسهم الجديدة لألشخاص المستحقين. 

على  المتبقية  األسهم  تطرح  االكتتاب، سوف  مرحلة  بنهاية  الجديدة  األسهم  في  االكتتاب  في  لحقهم  المستحقين  األشخاص  ممارسة  عدم  حال  وفي 
المؤسسات االستثمارية من خالل فترة الطرح المتبقي. 

سيكون بإمكان المساهمين المقيدين تداول حقوق األولوية المودعة في محافظهم عبر نظام تداول. وتعتبر هذه الحقوق حقاً مكتسباً لجميع المساهمين 
المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المتضمنة الموافقة على زيادة 
رأس المال )تاريخ األحقية(. ويعطي كل حق لحامله أحقية االكتتاب بسهم واحد من األسهم الجديدة، وذلك بسعر الطرح. وسيتم إيداع حقوق األولوية بعد 
انعقاد الجمعية غير العادية المتضمنة الموافقة على زيادة رأس المال بيومي عمل على األكثر. وستظهر الحقوق في محافظ المساهمين المقيدين تحت 

رمز جديد خاص بحقوق األولوية وسيتم حينها إشعار المساهمين المقيدين بإيداع الحقوق في محافظهم.

وستتم عملية طرح أسهم حقوق األولوية وفقاً للمراحل والتواريخ الوضحة ادناه: 

تاريخ األحقية: نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المتضمنة الموافقة على زيادة رأس المال يوم الخميس 1443/09/13هـ  	
)الموافق 2022/04/14م( 

فترة التداول وفترة االكتتاب: تبدأ فترة التداول وفترة االكتتاب يوم االثنين 1443/09/24هـ )الموافق 2022/04/25م( وتنتهي فترة التداول يوم  	
االثنين 1443/10/08هـ )الموافق 2022/05/09م(، وتستمر فترة االكتتاب حتى نهاية يوم الخميس 1443/10/11هـ )الموافق 2022/05/12م(

الساعة  	 وحتى  )10( صباحاً  العاشرة  الساعة  من  2022/05/17م(  )الموافق  1443/10/16هـ  الثالثاء  يوم  من  تبدأ  المتبقي:  الطرح  فترة 
الخامسة )5( مساًء من يوم األربعاء 1443/10/17هـ )الموافق 2022/05/18م(. وسيتم خالل هذه الفترة طرح األسهم المتبقية على عدد من 
المؤسسات االستثمارية، على ان تقدم تلك المؤسسات االستثمارية عروضها لشراء األسهم المتبقية خالل فترة الطرح المتبقي. وستخصص 
األسهم المتبقية للمؤسسات االستثمارية ذات العرض األعلى ثم األقل فاألقل )على ااّل يقل عن سعر الطرح( على أن يتم تخصيص األسهم 
بالتناسب على المؤسسات االستثمارية التي تقدم نفس العرض. أما بالنسبة لكسور األسهم )إن وجد(، فسيتم إضافتها إلى األسهم المتبقية 
ومعاملتها بالمثل. وفي حال وجود أسهم غير مشتراة من قبل المؤسسات االستثمارية، فسيتم تخصيص هذه األسهم لمتعهد تغطية الطرح 

والذي سيقوم بشراء تلك األسهم بسعر الطرح.
التخصيص النهائي لألسهم: سيتم تخصيص األسهم لكل مستثمر بناًء على عدد الحقوق التي مارسها بشكل مكتمل وصحيح. أما بالنسبة  	

لمستحقي كسور األسهم )إن وجد(، فسيتم جمع كسور األسهم وطرحها على المؤسسات االستثمارية خالل فترة الطرح المتبقي. وسوف يتم 
تسديد إجمالي سعر الطرح المتبقي وكسور األسهم للشركة، وتوزع باقي متحصالت بيع األسهم المتبقية وكسور األسهم )أي ما يتجاوز سعر 

الطرح، إن وجد( على مستحقيها كاًل حسب ما يستحقه في موعد أقصاه يوم األحد 1443/10/21هـ )الموافق 2022/05/22م(.
تداول األسهم الجديدة في السوق: سيبدأ تداول األسهم الجديدة على نظام تداول عند استكمال كافة اإلجراءات المتعلقة بتسجيل األسهم  	

الجديدة وتخصيصها.
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مسر توضيحي آللية حقوق األولوية(:  2الشكل مقر )

١- فترة انعقاد اجلمعية
العامة غير العادية

وما قبل بداية التداول

٢- مرحلة التداول واالكتتاب جلميع األشخاص املستحقني
دون فصل الفترات حسب فئتي املساهمني املقيدين يف سجل

الشركة واملستثمرين اجلدد

٦ أيام للتداول و٩ أيام لالكتتاب

اخلميساالثننياالثنني

بداية ونهاية الفترات حسب ما حتدده نشرة اإلصدار
وإعالنات الشركة املصدرة

فترة الطرح املتبقي
 (إن وجد)

فترة التخصيص
ورد املتبقي

التداول

االكتتاب

يوم انعقاد اجلمعية العامة
عطلة نهاية األسبوع

األشخاص المستحقون الغير مشاركون في االكتتاب في األسهم الجديدة - 	 3	

سيكون المساهمون المقيدون الذين ال يشاركون كلياً او جزئياً في االكتتاب في األسهم الجديدة عرضة النخفاض نسبة ملكيتهم في الشركة إضافة إلى 
انخفاض قيمة األسهم المملوكة لهم حالياً. وبالنسبة لألشخاص المستحقين الذين لم يكتتبوا ولم يبيعوا حقوقهم فسيكونوا عرضة للخسارة. ولن يحصل 
األشخاص المستحقون غير المشاركون في االكتتاب في األسهم الجديدة على أية مزايا او منافع مقابل أسهم حقوق االولوية المستحقة لهم، ما عدا 
حصولهم على تعويض نقدي من متحصالت بيع األسهم في الطرح المتبقي كاًل حسب ما يستحقه )إن وجد(. ويحتفظ المساهمون المقيدون بنفس عدد 

األسهم الذي كانوا يملكونه قبل زيادة رأس المال.

وفي حال كانت رغبة المؤسسات االستثمارية شراء األسهم المتبقية بسعر الطرح فقط، أو في حال عدم رغبتهم في االكتتاب وبالتالي قام متعهد التغطية 
بشراء األسهم المتبقية بسعر الطرح، فلن يحصل األشخاص المستحقين غير المشاركين في االكتتاب على أي تعويض نتيجة عدم ممارستهم حقوق األولوية 

في األسهم الجديدة.

وسيتم تحديد مبلغ التعويض )إن وجد( لألشخاص المستحقين الذين لم يشاركوا في االكتتاب في األسهم الجديدة كلياً أو جزئياً ومستحقي كسور األسهم 
يتم  التي لم يكتتب فيها من قبل األشخاص المستحقين وكسور األسهم، وبذلك  التعويض على إجمالي عدد األسهم  )إن وجد( عن طريق قسمة مبلغ 
تحديد التعويض المستحق لكل سهم متبقي، وسيتم دفعه للشخص المستحق الذي لم يكتتب في كامل أو جزء من األسهم التي يحق له االكتتاب بها وأيضاً 

لمستحقي كسور األسهم )إن وجد(.

كيفية التقديم بطلب االكتتاب في أسهم الحقوق األولية- 3 3	

يمكن االكتتاب باستخدام منصات التداول التي يتم من خاللها إدخال أوامر البيع والشراء، إضافة إلى إمكانية االكتتاب من خالل أي وسائل أخرى يوفرها 
الوسيط للمستثمرين. وفي حال وجود فترة طرح متبقية فيمكن ان يتم خاللها تقديم طلبات اكتتاب ألية أسهم متبقية من قبل المؤسسات االستثمارية فقط. 

بتقديم طلب االكتتاب فإن المكتتب يقر بما يلي:

الموافقة على اكتتابه في الشركة بعدد األسهم الموضحة في طلب االكتتاب. 	
أنه قد اطلع على نشرة اإلصدار وعلى كافة محتوياتها ودرسها بعناية وفهم مضمونها. 	
الموافقة على النظام األساسي للشركة والشروط الواردة في نشرة اإلصدار. 	
قبوله األسهم المخصصة بموجب طلب االكتتاب وقبوله كافة شروط وتعليمات االكتتاب الواردة في الطلب وفي نشرة اإلصدار. 	
ضمان عدم إلغاء أو تعديل الطلب بعد تقديمه للجهة المستلمة. 	
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التخصيص ورد الفائض- 4 3	

ستقوم الشركة ومدير االكتتاب بفتح حساب أمانة ليتم إيداع متحصالت الطرح فيه. وسيتم تخصيص األسهم لكل مستثمر بناًء على عدد الحقوق التي 
مارسها بشكل مكتمل وصحيح. أما بالنسبة لمستحقي كسور األسهم )إن وجد(، فسيتم جمع كسور األسهم وطرحها على المؤسسات االستثمارية خالل 
فترة الطرح المتبقي. وسوف يتم تسديد إجمالي سعر الطرح المتبقي للشركة، وتوزع باقي متحصالت بيع األسهم المتبقية وكسور األسهم )أي ما يتجاوز 
سعر الطرح، إن وجد( على مستحقيها كل بحسب ما يستحقه في موعد أقصاه يوم الخميس 1443/11/03هـ )الموافق 2022/06/02م(. وفي حال تبقى 

أسهم بعد ذلك غير مكتتب فيها فسيقوم متعهد التغطية بشراء تلك األسهم الجديدة المتبقية وستخصص له.

ويتوقع اإلعالن النهائي عن العدد النهائي لألسهم التي تم تخصيصها لكل شخص مستحق دون أي عموالت أو استقطاعات من مدير االكتتاب وذلك بقيدها 
في حسابات المكتتبين. ويجب على األشخاص المستحقين االتصال بالوسيط الذي تم تقديم طلب االكتتاب من خالله للحصول على أية معلومات إضافية. 

وسوف يتم اإلعالن عن نتائج التخصيص في موعد أقصاه يوم األحد 1443/10/21هـ )الموافق 2022/05/22م(.

 سيتم دفع مبلغ التعويض ورد الفائض )إن وجد( لألشخاص المستحقين الذين لم يشاركون كلياً أو جزئياً في االكتتاب بأسهم حقوق األولوية من دون أي 
استقطاعات، في موعد أقصاه يوم الخميس 1443/11/03هـ )الموافق 2022/06/02م(.

اسئلة وأجوبة عن اآللية الجديدة لحقوق األولوية- 5 3	

ما هي حقوق األولوية؟

هي أوراق مالية قابلة للتداول تعطي حاملها أحقية االكتتاب في األسهم الجديدة المطروحة عند صدور قرار الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة 
رأس المال عن طريق إصدار أسهم جديدة، وهو حق مكتسب لجميع المساهمين المالكين لألسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية 
المتضمنة الموافقة على زيادة رأس المال والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية 
العامة غير العادية المتضمنة الموافقة على زيادة رأس المال. ويعطي كل حق لحامله أحقية االكتتاب بسهم واحد من األسهم الجديدة وذلك بسعر الطرح.

ملن متنح حقوق األولوية؟

لجميع حملة األسهم المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المتضمنة 
الموافقة على زيادة رأس المال.

متى يتم إيداع حقوق األولوية؟

يتم ذلك خالل يومين من تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة وموفقتها على زيادة رأس المال، وستظهر في محافظ المساهمين المقيدين 
تحت رمز جديد خاص بحقوق األولوية، ولن يسمح بتداول هذه الحقوق أو االكتتاب بها إال عند بداية فترة التداول وفترة االكتتاب.

كيف يتم إشعار املساهم املقيد بإيداع حقوق األولوية يف املحفظة؟

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

كم عدد الحقوق التي سيحصل عليها املساهم املقيد؟

يعتمد العدد على معامل أحقية االكتتاب وعدد األسهم التي يمتلكها المساهم المقيد بحسب سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم 
تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المتضمنة الموافقة على زيادة رأس المال.

ما هو معامل أحقية االكتتاب؟ 

العامة غير  التي يمتلكها بتاريخ انعقاد الجمعية  هو المعامل الذي يمكن المساهم المقيد من معرفة عدد حقوق األولوية المستحقة له مقابل األسهم 
العادية. ويحسب هذا المعامل بقسمة عدد األسهم الجديدة على عدد األسهم المصدرة للشركة. وعليه فإن معامل األحقية هو حق واحد لكل سهم واحد 
مملوك للمساهم المقيد في تاريخ األحقية. ووفقاً لذلك، إذا كان مساهم مقيد يملك ألف )1,000( سهم في تاريخ األحقية فسيخصص له ألف )1,000( 

حق مقابل ما يملكه من أسهم. 
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هل سيختلف اسم ورمز تداول هذه الحقوق عن اسم ورمز أسهم الرشكة؟ 

نعم، سيتم إيداع حقوق األولوية لمحافظ المستثمرين تحت اسم السهم األصلي، وبإضافة كلمة حقوق أولوية، إضافة إلى رمز جديد لهذه الحقوق.

ما هي قيمة الحق عند بداية تداوله؟

سيكون سعر االفتتاح هو الفرق بين سعر إغالق سهم الشركة في اليوم السابق إلدراج الحق وسعر الطرح. فعلى سبيل المثال )باستخدام أسعار افتراضية( 
لو كان سعر إغالق السهم في اليوم السابق اربعة وعشرين )24( ريال سعودي وسعر الطرح عشرة )10( رياالت سعودية، عندها يكون سعر االفتتاح لحقوق 

األولوية عند بداية التداول سبعة عشر )17( ريال سعودي.

من هو املساهم املقيد؟

هو أي مساهم يملك أسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المتضمنة الموافقة على زيادة رأس المال والمقيد في سجل مساهمي 
الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المتضمنة الموافقة على زيادة رأس المال. 

هل يستطيع املساهمون املقيدون االكتتاب يف أسهم إضافية؟

يستطيع المساهمون المقيدون االكتتاب في أسهم إضافية من خالل شراء حقوق جديدة خالل فترة التداول ومن ثم االكتتاب بها خالل فترة االكتتاب بعد 
إتمام شراء وتسوية الحقوق.

هل من املمكن أن يفقد املساهم أحقيته يف االكتتاب حتى لو كان له حق حضور الجمعية العامة الغري عادية الخاصة بزيادة رأس 
املال عن طريق إصدار أسهم جديدة؟

نعم، يفقد المساهم أحقيته في االكتتاب في حال قام ببيع أسهمه في يوم انعقاد الجمعية العامة الغير عادية المتضمنة الموافقة على زيادة رأس المال 
أو قبلها بيوم عمل.

كيف تتم عملية االكتتاب؟

تتم عملية االكتتاب كما هو معمول به حالياً عن طريق تقديم طلبات االكتتاب أثناء فترة االكتتاب عن طريق المحفظة االستثمارية في منصات التداول التي 
يتم من خاللها إدخال أوامر البيع والشراء، إضافة إلى إمكانية االكتتاب من خالل أي وسائل أخرى يوفرها الوسيط.

يف حالة امتالك أسهم الرشكة من خالل أكرث من محفظة استثامرية يف أي محفظة يتم إيداع حقوق األولوية؟

سيتم إيداع حقوق األولوية في نفس المحفظة المودع بها أسهم الشركة المرتبطة بالحقوق، فعلى سبيل المثال إذا كان مساهم يملك ألف )1,000( سهم 
في الشركة موزعة كما يلي، ثمانمائة )800( سهم في محفظة )أ(، ومائتي )200( سهم في محفظة )ب(، فإن مجموع الحقوق التي ستودع، على اعتبار أن 

لكل سهم حق واحد، هو ألف )1,000( حق، عليه فسيتم إيداع ثمانمائة )800( حق في محفظة )أ( ومائتي )200( حق في محفظة )ب(.

هل يحق لحملة شهادات األسهم االكتتاب والتداول؟

نعم، يحق لحملة شهادات األسهم االكتتاب لكن لن يستطيعوا التداول إال بعد إيداع الشهادات في محافظ استثمارية عن طريق الوسطاء أو مركز اإليداع 
في تداول وإحضار الوثائق الالزمة، وذلك قبل نهاية فترة االكتتاب.

إذا تم االكتتاب يف األسهم الجديدة وتم بيع الحقوق بعد ذلك ماذا يحدث يف هذه الحالة؟

في حال قام أحد المساهمين المقيدين باالكتتاب ومن ثم بيع حقوق األولوية ولم يتم شراء عدد حقوق أولوية يعادل عدد الحقوق التي اكتتب فيها قبل نهاية 
فترة التداول فسيتم رفض طلب االكتتاب كلياً في حال تم بيع جميع الحقوق أو جزئياً بما يعادل ما تم بيعه من حقوق وسيتم إبالغ المساهم المقيد وإعادة 

مبلغ االكتتاب المرفوض إليه عبر الجهة المستلمة.

هل يحق ملن اشرتى حقوق إضافية تداولها مرة أخرى؟

نعم، يحق له بيعها وشراء حقوق أخرى خالل فترة التداول فقط.
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هل باإلمكان بيع جزء من هذه الحقوق؟

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

متى يستطيع املساهم االكتتاب يف حقوق األولوية التي اشرتاها خالل فرتة التداول؟

في أي وقت خالل فترة االكتتاب، أي حتى اليوم التاسع )9(، بعد تسوية شراء الحقوق )يومي عمل(.

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

ال، ال يمكن ذلك، بعد انقضاء فترة التداول يتبقى للشخص المستحق فقط ممارسة الحق في االكتتاب بالزيادة في رأس المال أو عدم ممارسة ذلك، وفي 
حال عدم ممارسة الحق يمكن أن يخضع المستثمر للخسارة أو االنخفاض في قيمة محفظته االستثمارية.

ما هي فرتة التداول وفرتة االكتتاب؟

تبدأ فترة التداول وفترة االكتتاب في نفس اليوم في حين تستمر فترة التداول حتى انتهاء اليوم السادس من بداية الفترة، بينما تستمر فترة االكتتاب حتى 
انتهاء اليوم التاسع من بداية نفس الفترة وذلك حسب ما هو مذكور في هذه النشرة وإعالنات الشركة.

ماذا يحدث لحقوق األولوية التي مل يتم بيعها أو مامرسة االكتتاب بها خالل فرتة االكتتاب؟

تطرح األسهم المتبقية الناتجة عن عدم ممارسة أو بيع هذه الحقوق في فترة الطرح المتبقي الذي ينظمه مدير االكتتاب بحسب المعايير التي تحددها 
نشرة اإلصدار هذه.

من له األحقية يف حضور الجمعية العامة غري العادية والتصويت عىل زيادة رأس املال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية؟

يحق للمساهم المقيد في سجل مساهمي الشركة بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال حضور الجمعية العامة غير 
العادية والتصويت على زيادة رأس مال المصدر عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

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

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

لو قام مستثمر برشاء األوراق املالية يف يوم انعقاد الجمعية العامة الخاصة بزيادة رأس املال عن طريق إصدار أسهم جديدة، 
فهل يحق له الحصول عىل حقوق األولوية املرتتبة عىل زيادة رأس مال املصدر؟

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

التصويت في الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال.

إذا كان لدى املستثمر أكرث من محفظة مع أكرث من رشكة وساطة، كيف سيتم احتساب الحقوق له؟

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

هل ميكن االكتتاب خالل عطلة نهاية االسبوع؟

ال، ال يمكن ذلك.

هل يستطيع عامة املستثمرين من غري املساهمني املقيدين االكتتاب يف أسهم حقوق األولوية؟

نعم، وذلك بعد إتمام شراء حقوق األولوية عن طريق السوق خالل فترة التداول.
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تداول األسهم الجديدة - 6 3	

سيبدأ تداول األسهم الجديدة عند اكتمال جميع اإلجراءات ذات العالقة. ويتوقع أن يكون ذلك بعد تخصيص األسهم الجديدة، وسيتم اإلعالن عن بدء 
التداول في وقت الحق. 

بنود متفرقة- 7 3	

يكون طلب االكتتاب وكافة الشروط واألحكام والتعهدات ذات العالقة ملزمة ولمنفعة أطرافها من مقدمي الطلبات وخلفائهم والمتنازل لصالحهم  	
ومنفذي الوصايا ومديري التركات والورثة، ويشترط أنه فيما عدا ما جرى عليه النص تحديداً في هذه النشرة، ال يتم التنازل عن الطلب أو 
عن أي حقوق أو مصالح أو التزامات ناشئة عنه أو التفويض بها ألي من األطراف المشار إليهم في هذه النشرة دون الحصول على موافقة 

خطية مسبقة من الطرف اآلخر.
تخضع هذه التعليمات والبنود وأي استالم لطلب االكتتاب أو العقود المترتبة عليها ألنظمة المملكة العربية السعودية وتفسر وتنفذ طبقاً لها.  	
ويمكن توزيع هذه النشرة باللغتين العربية واإلنجليزية، وفي حال التعارض بين النسختين يعمل بالنسخة العربية. 	
وعلى الرغم من اعتماد الهيئة لهذه النشرة، إال أنه يجوز لها تعليق هذا الطرح إذا علمت الشركة في أي وقت بعد اعتماد الهيئة لهذه النشرة  	

وقبل قبول وإدراج األسهم في السوق بأنه: )1( حدث تغيير جوهري في أي من المعلومات األساسية الواردة في هذه النشرة أو أي وثائق مطلوب 
إدراجها بموجب قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة؛ أو )2( توافر أي معلومات إضافية كان يجب تضمينها في هذه النشرة. 
لمتطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات  وتلتزم الشركة في هذه الحالتين بأن تقدم إلى الهيئة نشرة إصدار تكميلية وذلك وفقاً 
المستمرة. وعندئذ سيتم إصدار النشرة التكميلية واإلعالن عن تواريخ االكتتاب الجديدة. ومن الممكن أيضاً تعليق هذا االكتتاب في حال عدم 

موافقة الجمعية العامة غير العادية على أي من تفاصيله.

القرارات والموفقات التي ستطرح األسهم الجديدة بموجبها - 8 3	

قد أوصى مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 1443/02/09هـ )الموافق 2021/09/16م( بزيادة رأس مال الشركة من خالل  	
الالزمة  النظامية  الموافقات  كافة  على  بالحصول  ريال سعودي، مشروطة   )200,000,000( مليون  مائتي  بقيمة  أولوية  أسهم حقوق  طرح 

وموافقة الجمعية العامة غير العادية. 
حصلت الشركة على عدم ممانعة من البنك المركزي على زيادة رأس المال بموجب الخطاب رقم 43028502 بتاريخ 1443/04/01هـ )الموافق  	

2021/11/06م(.
وافقت الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 1443/09/12هـ )الموافق 2022/04/13م( على توصية مجلس اإلدارة على زيادة رأس المال على  	

النحو المذكور وسوف تقتصر الزيادة على المساهمين المستحقين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم 
تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

تمت الموافقة على نشرة اإلصدار هذه وكافة المستندات المؤيدة التي طلبتها الهيئة وذلك بتاريخ إعالنها في موقع الهيئة بتاريخ 1443/08/05هـ  	
)الموافق 2022/03/08م(.

تمت الموافقة على طلب إدراج أسهم حقوق أولوية من قبل شركة تداول السعودية بتاريخ 1443/04/25هـ )الموافق 2021/11/30م(. 	

إفادة عن أي ترتيبات قائمة لمنع التصرف في أسهم معينة- 9 3	

ال يوجد أي ترتيبات قائمة لمنع التصرف في أي أسهم.
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التغير في سعر السهم والتأثير على حملة األسهم  - 4	

إن سعر اإلغالق لسهم الشركة في يوم الجمعية العامة غير العادية المتضمنة الموافقة على زيادة رأس المال هو 30.95 ريال سعودي ومن المتوقع أن 
يصل إلى 20.48 ريال سعودي في افتتاح اليوم الذي يليه ويمثل التغيير تراجعاً بنسبة 33.84%. وفي حال عدم اكتتاب أي من حملة األسهم المقيدين في 
سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية المتضمنة الموافقة على زيادة رأس المال، 

فإن ذلك سيؤدي إلى انخفاض نسبة ملكيتهم في الشركة.

طريقة احتساب سعر السهم لزيادة رأس المال كالتالي:

أوالً: احتساب القيمة السوقية للرشكة عند اإلغالق يف يوم الجمعية العامة غري العادية املتضمنة املوافقة عىل زيادة رأس املال:

عدد األسهم في نهاية يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المتضمنة الموافقة على زيادة رأس المال × سعر اإلغالق لسهم الشركة في يوم انعقاد 
الجمعية العامة غير العادية المتضمنة الموافقة على زيادة رأس المال = القيمة السوقية للشركة عند إغالق التداول في يوم انعقاد الجمعية العامة غير 

العادية المتضمنة الموافقة على زيادة رأس المال.

ثانياً: احتساب سعر السهم يف افتتاحية اليوم الذي ييل يوم انعقاد الجمعية العامة غري العادية املتضمنة املوافقة عىل 
زيادة رأس املال:

)القيمة السوقية للشركة عند إغالق التداول في يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المتضمنة الموافقة على زيادة رأس المال + قيمة أسهم حقوق 
األولوية( / )عدد أسهم الشركة في نهاية يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المتضمنة الموافقة على زيادة رأس المال + عدد األسهم الجديدة المطروحة 

لالكتتاب( = سعر السهم المتوقع في افتتاحية اليوم الذي يلي يوم انعقاد الجمعية العمومية غير العادية المتضمنة الموافقة على زيادة رأس المال.
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الطرح المتبقي - 5	

في حال تبقت أسهم لم يتم االكتتاب بها بعد انتهاء فترة االكتتاب )»األسهم المتبقية«(، فسوف تطرح تلك األسهم بسعر الطرح كحد أدنى على عدد 
من المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي )»المؤسسات االستثمارية«( )ويشار إلى عملية الطرح هذه بـ »الطرح المتبقي«(، على أن تقوم تلك المؤسسات 
االستثمارية بتقديم عروض شراء لألسهم المتبقية وسيتم استقبال هذه العروض ابتداء من الساعة العاشرة )10( صباحاً يوم الثالثاء 1443/10/16هـ 
)الموافق 2022/05/17م( وحتى الساعة الخامسة )5( مساًء من يوم األربعاء 1443/10/17هـ )الموافق 2022/05/18م(، )»فترة الطرح المتبقي«(. 
وسيتم تخصيص األسهم المتبقية للمؤسسات االستثمارية ذات العرض األعلى ثم األقل فاألقل على أن يتم تخصيص األسهم بالتناسب على المؤسسات 

االستثمارية التي تقدم نفس العرض. 

المتبقية  بالمثل، وسوف يتم تسديد إجمالي سعر طرح األسهم  المتبقية ومعاملتها  بالنسبة لكسور األسهم )إن وجد( فسيتم إضافتها إلى األسهم  أما 
للشركة وتوزيع باقي متحصالت بيع األسهم المتبقية وكسور األسهم )بما يتعدى سعر الطرح، إن وجد( على مستحقيها، من األشخاص المستحقين الذين 
لم يمارسوا حقهم باالكتتاب كليا أو جزئيا وكذلك مستحقي كسور األسهم )إن وجد(، كل حسب ما يستحقه في موعد أقصاه 1443/11/03هـ )الموافق 

2022/06/02م(.

ومن المتوقع أن يبدأ تداول األسهم الجديدة على نظام تداول عند استكمال كافة اإلجراءات المتعلقة بتسجيل األسهم الجديدة وتخصيصها.

وقد تقدمت الشركة بطلب إلى الهيئة لتسجيل وطرح األسهم الجديدة وإلى تداول إلدراجها.
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التعهدات الخاصة باالكتتاب - 6	

نبذة عن طلب االكتتاب وتعهدات االكتتاب- 	 6	

يُمكن االكتتاب باستخدام منصات التداول أو من خالل أّي وسائل أخرى يوفرها الوسيط للمستثمرين. وسيتم االكتتاب باألسهم الجديدة على مرحلة 
واحدة وفقاً لما يلي:

وسيتاح االكتتاب في األسهم الجديدة خالل فترة االكتتاب على مرحلة واحدة وفقا للتالي:

سيتاح في هذه الفترة لجميع المساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة.- 1
سيتاح للمساهم المقيد االكتتاب مباشرة بكامل عدد أسهمه أو بجزء منها خالل فترة االكتتاب، وفي حال شرائه حقوق جديدة فسيتاح له - 2

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

باإلضافة إلى االكتتاب في القنوات والوسائل األخرى المتوفرة لدى الوسيط.

يعطي كل حق من حقوق األولوية لحامله أحقية االكتتاب بسهم واحد من األسهم الجديدة، وذلك بسعر الطرح. ويقر المكتتب في األسهم الجديدة بالتالي:

قبوله كافة شروط وتعليمات االكتتاب الواردة في نشرة اإلصدار هذه.- 1
بأنه قد اطلع على نشرة اإلصدار هذه وعلى كافة محتوياتها ودرسها بعناية وفهم مضمونها.- 2
قبوله للنظام األساسي للشركة.- 3
التعهد بعدم إلغاء أو تعديل طلب االكتتاب بعد تنفيذه.- 4

عملية التخصيص- 	 6	

يتم تخصيص األسهم لكل مستثمر بناًء على عدد الحقوق التي مارسها بشكل مكتمل وصحيح. أما بالنسبة لمستحقي كسور األسهم )إن وجد(، فسيتم جمع كسور 
األسهم وطرحها على المؤسسات االستثمارية خالل فترة الطرح المتبقي. وسوف يتم تسديد إجمالي سعر الطرح المتبقي للشركة، وتوزع باقي متحصالت بيع 
األسهم المتبقية وكسور األسهم )أي ما يتجاوز سعر الطرح، إن وجد( على مستحقيها كل بحسب ما يستحقه في موعد أقصاه يوم الخميس 1443/11/03هـ 

)الموافق 2022/06/02م(. وفي حال تبقى أسهم بعد ذلك غير مكتتب فيها فسيقوم متعهد التغطية بشراء تلك األسهم الجديدة المتبقية وستخصص له.

ويجب على األشخاص المستحقين االتصال بالوسيط الذي تم تقديم طلب االكتتاب من خالله للحصول على أية معلومات إضافية. وسوف يتم اإلعالن 
عن نتائج التخصيص في موعد أقصاه يوم األحد تاريخ 1443/10/21هـ )الموافق 2022/05/22م(.

مجموعة تداول السعودية - 3 6	

تم تأسيس نظام تداول عام 2001م، كنظام بديل لنظام معلومات األوراق المالية اإللكتروني، وبدأ تداول األسهم اإللكتروني في المملكة عام 1990م.

يتم التعامل باألسهم عبر نظام تداول من خالل آلية متكاملة تغطي عملية التداول بشكل متكامل ابتداء من تنفيذ الصفقة وانتهاء بالتسوية. ويتم التداول 
في كل يوم عمل )من األحد إلى الخميس( على فترة واحدة من الساعة العاشرة )10( صباحاً وحتى الساعة الثالثة )3( مساًء، ويتم خالل هذه الفترة 
تنفيذ األوامر. أما خارج هذه األوقات، فيسمح بإدخال األوامر وتعديلها وإلغائها من الساعة التاسعة والنصف )9:30( صباحاً وحتى الساعة العاشرة 
)10( صباحاً. ويمكن عمل قيود واستفسارات جديدة ابتداء من الساعة التاسعة والنصف )9:30( صباحاً لجلسة االفتتاح التي تبدأ الساعة العاشرة )10( 

صباحاً. وقد تتغير هذه األوقات خالل شهر رمضان وتعلن من قبل إدارة تداول.

ويعمل نظام تداول على مطابقة األوامر حسب السعر، ويتم استقبال وتحديد أولوية األوامر وفقاً للسعر، وبشكل عام تنفذ أوامر السوق أوالً )وهي األوامر 
المشتملة على أفضل األسعار(، وتليها األوامر محددة السعر. وفي حال إدخال عدة أوامر بالسعر نفسه فإنه يتم تنفيذها وفقاً لتوقيت اإلدخال. 

يقوم نظام تداول بتوزيع نطاق شامل من المعلومات من خالل قنوات مختلفة أبرزها موقع تداول على اإلنترنت والرابط اإللكتروني لمعلومات تداول، ويتم 
توفير بيانات السوق بشكل فوري لمزودي المعلومات المعروفين مثل رويترز.

وتتم تسوية الصفقات خالل يومي عمل، أي أن نقل ملكية األسهم يتم بعد اتمام التسوية )أي يومي عمل من تاريخ تنفيذ الصفقة(.

ويجب على الشركة اإلفصاح عن جميع القرارات والمعلومات ذات األهمية للمستثمرين عبر نظام تداول. ويتولى نظام تداول مسؤولية مراقبة السوق بهدف 
ضمان عدالة التداول وانسياب عمليات التداول في األسهم.
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إدراج األسهم الجديدة - 4 6	

تم التقدم بطلب إلى الهيئة لتسجيل وطرح األسهم الجديدة وإلى شركة تداول السعودية إلدراجها وتمت الموافقة على نشرة اإلصدار هذه وتم الوفاء 
بالمتطلبات كافة. 

ومن المتوقع اعتماد التسجيل والطرح وبدء التداول في األسهم الجديدة في شركة تداول السعودية بعد االنتهاء من عملية التخصيص النهائي لألسهم 
الجديدة. وسوف يعلن عن ذلك في حينه على موقع تداول االلكتروني. وتعتبر التواريخ المذكورة في هذه النشرة مبدئية ويمكن تغييرها في أي وقت بعد 

موافقة الهيئة.

وبالرغم من أن األسهم الحالية مدرجة في شركة تداول السعودية، إال أنه ال يمكن التداول في األسهم الجديدة إال بعد الموافقة على تخصيصها للمكتتبين 
المستحقين ومقدمي العروض فيما يتعلق بطرح األسهم المتبقية وإيداعها في حسابات تداول الخاصة بهم. ويحظر حظراً تاماً التداول في األسهم الجديدة 

قبل ذلك.

وال تتحمل الشركة أية مسؤولية قانونية تخص المكتتبين ومقدمي العروض في الطرح المتبقي الذين يتعاملون في نشاطات التداول المحظورة.
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المستندات المتاحة للمعاينة - 7	

ستكون المستندات التالية متاحة للمعاينة في المقر الرئيسي للشركة والذي يقع في مدينة جدة، طريق المدينة، بناية الجفالي، ص.ب. 5832 - جدة 
21432 - المملكة العربية السعودية، وذلك خالل ساعات العمل الرسمية بين الساعة الثامنة والنصف )8:30( صباحاً حتى الساعة الخامسة والنصف 

)5:30( مساًء قبل اربعة عشر )14( يوماً من موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية إلى نهاية فترة االكتتاب.

املستندات الخاصة بالتأسيس ونظام الرشكة:

السجل التجاري للشركة 	
عقد تأسيس الشركة 	
النظام األساسي للشركة 	

املوافقات املتعلقة بالطرح:

توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس المال 	
عدم ممانعة من البنك المركزي السعودي على زيادة رأس المال 	
موافقة شركة تداول السعودية المشروطة على إدراج األسهم الجديدة 	
موافقة هيئة السوق المالية على طرح أسهم حقوق االولوية 	
قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على زيادة رأس المال* 	

التقارير والخطابات واملستندات:

اتفاقية التعهد بالتغطية واتفاقية إدارة االكتتاب 	
موافقة خطية من قبل المستشار المالي ومدير االكتتاب والمتعهد بالتغطية - شركة العربي الوطني لالستثمار - على إدراج اسمه وشعاره  	

وإفادته ضمن نشرة اإلصدار هذه
موافقة خطية من قبل المستشار القانوني - شركة محمد مجدي زارع وخالد ناصر الحمدان للمحاماة واالستشارات القانونية - على استخدام  	

اسمه وشعاره وإفاداته ضمن نشرة اإلصدار
موافقة خطية من قبل المحاسبون القانونيون - شركة آرنست ويونغ وشركاهم محاسبون قانونيون )شركة مهنية ذات مسؤولية محدودة( وشركة  	

برايس وترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون وشركة السيد العيوطي وشركاه محاسبون قانونيون - على إدراج اسمهم وشعاراتهم وإفاداتهم ضمن 
نشرة اإلصدار هذه، ونشر تقرير المحاسبون القانونيون

* سيكون قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بالموافقة على زيادة رأس المال متاحاً للمعاينة في المقر الرئيسي للشركة الكائن في مدينة جدة وذلك في اليوم التالي لتاريخ اتخاذ القرار.
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