
ÊhÉ©àdG ÚeCÉà∏d êhôH ácô°T

 ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e ¿hô°ûYh áFÉe (120^000^000) ÉgQGó≤e ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ ‘ IOÉjR πã“ ájƒdhCG ¥ƒ≤M º¡°SCG QGó°UEG ≥jôW øY óMGƒdG º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’ÉjQ Iô°ûY (10) ≠∏Ñj QGó°UEG ô©°ùH …OÉY º¡°S ¿ƒ«∏e ô°ûY ÉæKG (12^000^000) ìôW
.ÊhÉ©àdG ÚeCÉà∏d êhôH ácô°T ∫Ée ¢SCGQ øe %92^3 É¡àÑ°ùf ≠∏ÑJh ,…Oƒ©°S

  (Ω2008/10/28 ≥aGƒŸG) `g1429/10/27 ïjQÉJh 313 ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏› QGôbh  (Ω2008/10/29 ≥aGƒŸG) `g1429/10/28 ïjQÉJh 72 / Ω ºbQ »µ∏ŸG Ωƒ°SôŸG ÖLƒÃ â°ù°SCÉJ ájOƒ©°S áeÉY áªgÉ°ùe ácô°T »g ÊhÉ©àdG ÚeCÉà∏d êhôH ácô°T
.¢VÉjôdG áæjóe øe QOÉ°üdG (Ω2010/01/26 ≥aGƒŸG) `g1431/02/10 ïjQÉàH (1010280606) ºbQ …QÉéàdG πé°ùdGh

 ÖLƒÃ â°ù°SCÉJ ájOƒ©°S áeÉY áªgÉ°ùe ácô°T »g (zêhôH{ hCG zácô°ûdG{ `H ó©H Éª«a É¡d QÉ°ûj) ÊhÉ©àdG ÚeCÉà∏d êhôH ácô°T
 ïjQÉJh  313 ºbQ AGQRƒdG  ¢ù∏› QGôbh  (Ω2008/10/29 ≥aGƒŸG) ``̀g1429/10/28 ïjQÉJh  72 / Ω ºbQ »µ∏ŸG  Ωƒ°SôŸG
 ≥aGƒŸG)  ``̀g1431/02/10  ïjQÉàH  (1010280606)  ºbQ  …QÉéàdG  πé°ùdGh  (Ω2008/10/28  ≥aGƒŸG)  ``̀g1429/10/27
 ¿ƒ«∏e  ¿ƒKÓKh  áFÉe  (130^000^000)  ‹É◊G  ácô°ûdG  ∫Ée  ¢SCGQ  ≠∏Ñjh  ,¢VÉjôdG  áæjóe  øe  QOÉ°üdG  (Ω2010/01/26
 ájOƒ©°S ä’ÉjQ Iô°ûY (10) ÉgQób á«ª°SG áª«≤H …OÉY º¡°S ¿ƒ«∏e ô°ûY áKÓK (13^000^000) ≈dEG º°ù≤e …Oƒ©°S ∫ÉjQ

.πeÉµdÉH áª«≤dG áYƒaóe É¡©«ªLh ,(zá«dÉ◊G º¡°SC’G{ `H É¡©«ªL ≈dEGh z‹ÉM º¡°S{ `H É¡æe πc ≈dEG QÉ°ûjh) óMGƒdG º¡°ù∏d

 (Ω2012/10/14 ≥aGƒŸG) `g1433/11/28 ïjQÉàH ¢VÉjôdG áæjóe ‘ ó≤©æŸG ¬YÉªàLG ‘ ácô°ûdG IQGOEG ¢ù∏› ≈°UhCG óbh
 ÚàFÉe  (250^000^000)  ≈`̀dEG  …Oƒ©°S  ∫É`̀jQ  ¿ƒ«∏e  ÚKÓKh  áFÉe  (130^000^000)  øe  ácô°ûdG  ∫É`̀e  ¢`̀SCGQ  IOÉjõH
 ≥aGƒŸG) ``̀g1436/06/12 ïjQÉJ ‘h .áeRÓdG á«eÉ¶ædG äÉ≤aGƒŸG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ó©H ∂dPh …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e Ú°ùªNh

.ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ IOÉjõH IQGOE’G ¢ù∏› á«°UƒJ ≈∏Y ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G â≤aGh (Ω2015/04/01

 QÉ°ûjh) ójóL …OÉY º¡°S ¿ƒ«∏e ô°ûY ÉæKG (12^000^000) ìôW ‘ (zÜÉààc’G{) ájƒdhC’G ¥ƒ≤M º¡°SCG ‘ ÜÉààc’G πãªàj
 ô©°S{) óMGƒdG º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’ÉjQ Iô°ûY (10) ≠∏Ñj ìôW ô©°ùH (zájƒdhC’G ¥ƒ≤M º¡°SCG{ hCG zIójó÷G º¡°SC’G{ `H É¡«dEG
 øe  ácô°ûdG  ∫Ée  ¢SCGQ  º¡°SCG  IOÉjõd  ∂dPh  ,óMGƒdG  º¡°ù∏d  ájOƒ©°S  ä’ÉjQ  Iô°ûY  (10)  ÉgQób  á«ª°SG  áª«≤Hh  (zìô£dG

.…OÉY º¡°S ¿ƒ«∏e øjô°ûYh á°ùªN (25^000^000) ≈dEG  …OÉY º¡°S ¿ƒ«∏e ô°ûY áKÓK (13^000^000)

 ¥ƒ≤M{  `H  á©ªà›h  zájƒdhC’G  ≥M{  `H  IOôØæe  É¡«dEG  QÉ°ûjh)  ∫hGóà∏d  á∏HÉb  á«dÉe  ¥GQhCÉ`̀c  ájƒdhC’G  ¥ƒ≤M  QGó°UEG  ºàj  ±ƒ°S
 ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G OÉ≤©fG Ωƒj ∫hGóJ IÎa ájÉ¡f ‘ Éªc ácô°ûdG »ªgÉ°ùe πé°ùH øjó«≤ŸG ÚªgÉ°ùª∏d (zájƒdhC’G
 º¡«dEGh  zó«≤ŸG  ºgÉ°ùŸG{  `H  º¡æe  πc  ≈dEG  QÉ°ûjh)  (zá«≤MC’G  ïjQÉJ{)  (Ω2015/04/01 ≥aGƒŸG)  ``̀g1436/06/12 ïjQÉàH
 á«≤MC’G ïjQÉJ øe Úeƒj ∫ÓN øjó«≤ŸG ÚªgÉ°ùŸG ßaÉfi ‘ ¥ƒ≤◊G ∂∏J ´OƒJ ¿CG ≈∏Y (zøjó«≤ŸG ÚªgÉ°ùŸG{ `H kÉ©«ªL
 ∂dPh ,ójóL óMGh º¡°ùH ÜÉààc’G á«≤MCG ¬∏eÉ◊ ≥M πc »£©jh ,ácô°ûdG º¡°SCG øe º¡°S (1^083) πµd ≥M (1) Oó©H

.ìô£dG ô©°ùH

 á«dÉŸG  ¥ƒ°ùdG  ‘  ájƒdhC’G  ¥ƒ≤M  ∫hGó`̀J  OGô`̀aC’Gh  äÉ°ù°SDƒŸG  øe  øjôªãà°ùŸG  áeÉYh  øjó«≤ŸG  ÚªgÉ°ùŸG  ¿ÉµeEÉH  ¿ƒµ«°Sh
 ≈àM ôªà°ùJh ,(Ω2015/04/07 ≥aGƒŸG) `g1436/06/18 AÉKÓãdG Ωƒj øe IÎØdG ∫ÓN (z¥ƒ°ùdG{ hCG z∫hGóJ{) ájOƒ©°ùdG

.(z∫hGóàdG IÎa{) (Ω2015/04/16 ≥aGƒŸG) `g1436/06/27 ¢ù«ªÿG Ωƒj ∫hGóJ ájÉ¡f

:»∏j Éªc Úà∏Môe ≈∏Y Iójó÷G º¡°SC’G ‘ ÜÉààc’G ºà«°S

 ¢ù«ªÿG  Ωƒj  ájÉ¡f  ≈àM  ôªà°ùJh  ,(Ω2015/04/07  ≥aGƒŸG)  ``̀ g1436/06/18  AÉKÓãdG  Ωƒj  CGóÑJ  :≈`̀dhC’G  á∏MôŸG  ( CG)
 §≤a  øjó«≤ŸG  ÚªgÉ°ùª∏d  É¡dÓN ìÉàjh  ,(z≈dhC’G  ÜÉààc’G  á∏Môe{) (Ω2015/04/16 ≥aGƒŸG)  ``̀g1436/06/27
 É¡YGójEG  ”  »àdG  ájƒdhC’G  ¥ƒ≤M  OóY  OhóM  ‘  Iójó÷G  º¡°SC’G  ‘  (kÉ«FõL  hCG  kÉ«∏c)  ÜÉààc’G  ‘  º¡≤M  á°SQÉ‡
 Iójó÷G º¡°SC’G  øe Oó©H  ÜÉààc’G  ≈∏Y §≤a á≤aGƒŸG  ºàJ  ±ƒ°Sh  ,ájOÉ©dG  ÒZ á«©ª÷G OÉ≤©fG  ó©H  º¡¶aÉfi ‘
 ≈dhC’G ÜÉààc’G á∏Môe øeGõàJh .∫hGóàdG IÎa ájÉ¡f óæY á¶ØëŸG ‘ IOƒLƒŸG ájƒdhC’G ¥ƒ≤M OóY ÖLƒÃ á≤ëà°ùŸG
 ∫hGóJ É¡dÓN OGôaC’Gh äÉ°ù°SDƒŸG øe øjôªãà°ùŸG áeÉYh øjó«≤ŸG ÚªgÉ°ùª∏d øµÁ »àdGh ájƒdhC’G ¥ƒ≤M ∫hGóJ IÎa ™e

.ájƒdhC’G ¥ƒ≤M

 AÉKÓãdG  Ωƒj  ájÉ¡f  ≈àM  ôªà°ùJh  ,(Ω2015/04/19  ≥aGƒŸG)  ```̀g1436/06/30  ó`̀MC’G  Ωƒj  CGóÑJ  :á«fÉãdG  á∏MôŸG  ( Ü)
 ájƒdhC’G ¥ƒ≤M á∏ªM ™«ª÷ É¡dÓN íª°ùjh ,(zá«fÉãdG ÜÉààc’G á∏Môe{) (Ω2015/04/21 ≥aGƒŸG) `g1436/07/02
 `H º¡æe πc ≈dEG QÉ°ûjh) ∫hGóàdG IÎa ∫ÓN ájƒdhC’G ¥ƒ≤M AGô°ûH GƒeÉb ø‡ hCG øjó«≤ŸG ÚªgÉ°ùŸG øe GƒfÉc kAGƒ°S
 ¥ƒ≤M ∫hGóJ øµÁ ’h .ÜÉààc’G ‘ º¡≤M á°SQÉªÃ (zÚ≤ëà°ùŸG  ¢UÉî°TC’G{  `H  kÉ©«ªL º¡«dEGh  z≥ëà°ùŸG  ¢üî°ûdG{

.á∏MôŸG √òg ‘ ájƒdhC’G

 (záª∏à°ùŸG äÉ¡÷G{) áª∏à°ùŸG äÉ¡÷G ´hôa øe ´ôa …CG iód á«fÉãdGh ≈dhC’G Úà∏MôŸG Óc ‘ ÜÉààc’G äÉÑ∏W Ëó≤J ºàj
.√òg QGó°UE’G Iô°ûf øe (ì) áëØ°üdG ‘ áë°VƒŸG

 óëc ìô£dG ô©°ùH ìô£J ±ƒ°ùa á«fÉãdGh ≈dhC’G Úà∏MôŸG ‘ (zá«≤ÑàŸG º¡°SC’G{) É¡«a ÜÉààc’G ºàj ⁄ º¡°SCG ≈≤ÑJ ∫ÉM ‘h
 äÉ°ù°SDƒŸG ∂∏J Ωƒ≤J ¿CG ≈∏Y (zájQÉªãà°S’G äÉ°ù°SDƒŸG{ `H º¡d QÉ°ûjh) »°ù°SDƒŸG ™HÉ£dG …hP øjôªãà°ùŸG øe OóY ≈∏Y ≈fOCG
 Ωƒj kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG øe kAGóàHG ¢Vhô©dG √òg ∫ÉÑ≤à°SG ºàj ±ƒ°Sh ,á«≤ÑàŸG º¡°SCÓd AGô°T ¢VhôY Ëó≤àH ájQÉªãà°S’G
 `g1436/07/08 ïjQÉàH ‹ÉàdG Ωƒ«dG øe kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG ≈àMh (Ω2015/04/26 ≥aGƒŸG) `g1436/07/07 óMC’G
 äÉ°ù°SDƒª∏d  á«≤ÑàŸG  º¡°SC’G  ¢ü«°üîJ  ºà«°Sh  .(z»≤ÑàŸG  ìô£dG{)  `H  ìô£dG  Gòg  ≈dEG  QÉ°ûjh  .(Ω2015/04/27  ≥aGƒŸG)
 »àdG ájQÉªãà°S’G äÉ°ù°SDƒŸG ≈∏Y Ö°SÉæàdÉH º¡°SC’G ¢ü«°üîJ ºàj ¿CG ≈∏Y πbC’Éa πbC’G ºK ≈∏YC’G ¢Vô©dG äGP ájQÉªãà°S’G
 ójó°ùJ ºàj ±ƒ°Sh ,πãŸÉH É¡à∏eÉ©eh á«≤ÑàŸG º¡°SC’G ≈dEG  É¡àaÉ°VEG  ºà«°ùa º¡°SC’G Qƒ°ùµd áÑ°ùædÉH ÉeCG  ,¢Vô©dG ¢ùØf Ωó≤J
 ô©°S ió©àj ÉÃ) º¡°SC’G Qƒ°ùch á«≤ÑàŸG º¡°SC’G ™«H äÓ°üëàe »bÉH ´RƒJh ,ácô°û∏d  á«≤ÑàŸG º¡°SC’G ìôW ô©°S ‹ÉªLEG

.(Ω2015/05/06 ≥aGƒŸG) `g1436/07/17 AÉ©HQC’G Ωƒj √É°übCG óYƒe ‘ ¬≤ëà°ùj Ée Ö°ùM πc É¡«≤ëà°ùe ≈∏Y (ìô£dG

 …òdG á«£¨àdG ó¡©àŸ º¡°SC’G √òg ¢ü«°üîJ ºàj ±ƒ°ùa ájQÉªãà°S’G äÉ°ù°SDƒŸG πÑb øe IGÎ°ûe ÒZ º¡°SCG OƒLh ∫ÉM ‘h
 ¢SCGQ íÑ°üj ±ƒ°S ÜÉààc’G á«∏ªY ∫ÉªàcG ó©Hh .(zÜÉààc’G äÉª«∏©Jh •hô°T{ º°ùb ™LGQ) ìô£dG ô©°ùH É¡FGô°ûH Ωƒ≤j ±ƒ°S
 ¿ƒ«∏e øjô°ûYh á°ùªN (25^000^000) ≈dEG º°ù≤e …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e Ú°ùªNh ¿ÉàFÉe (250^000^000) ácô°ûdG ∫Ée
 ΩGóîà°SG{  º°ùb ™LGQ) á«dÉŸG  IAÓŸG äÉÑ∏£àÃ AÉØjEÓd ¢ù«FQ πµ°ûH  ÜÉààc’G  äÓ°üëàe ‘É°U ΩGóîà°SG  ºà«°Sh  ,º¡°S
 `g1436/07/10 AÉ©HQC’G Ωƒj √É°übCG óYƒe ‘ á«FÉ¡ædG ¢ü«°üîàdG á«∏ªY øY ¿ÓYE’G ºàj ±ƒ°Sh .(zÜÉààc’G äÓ°üëàe

.(zÜÉààc’G äÉª«∏©Jh •hô°T{ º°ùb ™LGQ) (z¢ü«°üîàdG ïjQÉJ{) (Ω2015/04/29 ≥aGƒŸG)

 øe ÌcCG hCG %5 áÑ°ùf ¿ƒµ∏Á ácô°ûdG ‘ ¿ƒªgÉ°ùe óLƒj ’ Éªc .ácô°ûdG ‘ Iô£«°ùe á°üëH ÚªgÉ°ùŸG øe …CG ßØàëj ’
 á«Ñ£dG è«∏ÿG ácô°Th  ,ácô°ûdG º¡°SCG øe %22^5 ¬àÑ°ùfÉe ∂∏“ »àdGh ,ÚeCÉà∏d è«∏ÿG ácô°T :øe mπc AÉæãà°SÉH É¡ª¡°SCG
 ácô°T  πc  ∂∏“ å«M ,IóëàŸG  »ZÉf  ÜÉgƒdG  óÑY óªfi ∞°Sƒj  ácô°Th  ,á«YÉæ°üdG  »LÎÑdG  áYƒª› ácô°Th  ,IOhóëŸG
 á∏eÉµdG á«£¨àdÉH ó¡©àdG ” Éªc .Iô°ûædG √òg øe (…) áëØ°U ‘ í°Vƒe ƒg Éªc ,ácô°ûdG º¡°SCG øe %5 ¬àÑ°ùf Ée IOôØæe

.(zá«£¨àdÉH ó¡©àdG{ º°ùb ™LGQ) á«dÉŸG äÉeóî∏d ºµdÉa ácô°T πÑb øe ÜÉààcÓd

 áª«≤dG áYƒaóe Iójó÷G º¡°SC’G ¿ƒµà°Sh .á«∏«°†ØJ ¥ƒ≤M ¬∏eÉ◊ º¡°S …CG »£©j ’h ,IóMGh áÄa øe ácô°ûdG º¡°SCG ™«ªL ¿EG
  ∂∏Á zºgÉ°ùŸG{ ºgÉ°ùe πµd ≥ëjh ,óMGh äƒ°U ‘ ≥◊G ¬∏eÉ◊ º¡°S πc »£©jh .áªFÉ≤dG º¡°SCÓd kÉeÉ“ ájhÉ°ùeh πeÉµdÉH
 ≥ëà°ùà°Sh .É¡«a âjƒ°üàdGh (záeÉ©dG á«©ª÷G{) ÚªgÉ°ùª∏d áeÉ©dG á«©ª÷G äÉYÉªàLG Qƒ°†M ÌcCÉa kÉª¡°S øjô°ûY (20)
 ™LGQ) äóLh ¿EG É¡«∏J »àdG á«dÉŸG äGƒæ°ùdG øYh ÉgQGó°UEG ïjQÉJ òæe IÎØdG øY ácô°ûdG É¡æ∏©J ìÉHQCG ájCG Iójó÷G º¡°SC’G
 (13^000^000) OóY ácô°ûdG âLQOCG óbh .(º¡°SC’G ìÉHQCG ™jRƒJ – zIôWÉîŸG πeGƒY{ º°ùbh zìÉHQC’G ™jRƒJ á°SÉ«°S{ º°ùb
 ÖààcG  å«M  ,(Ω2010/02/15  ≥aGƒŸG)  ````g1431/03/01  ïjQÉàH  ájOƒ©°ùdG  á«dÉŸG  ¥ƒ°ùdG  ‘  º¡°S  ¿ƒ«∏e  ô°ûY  áKÓK

.ΩÉ©dG ÜÉààcÓd  ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ øe %40 ¬àÑ°ùf Ée ìôW ”h ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ øe %60 ¬àÑ°ùf ÉÃ ¿ƒ°ù°SDƒŸG ¿ƒªgÉ°ùŸG

 ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸÉH á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«¡d Ö∏£H ácô°ûdG âeó≤J óbh .∫hGóJ ‘ ácô°û∏d áªFÉ≤dG º¡°SC’G ∫hGóJ kÉ«dÉM ºàj
 QGó°UE’G Iô°ûf ≈∏Y á≤aGƒŸG â“ óbh ,z∫hGóJ{ ájOƒ©°ùdG á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG ‘ Iójó÷G º¡°SC’G êGQOEG ∫ƒÑbh π«é°ùàd (záÄ«¡dG{)
 º¡°SC’G ìôW á«∏ª©H ΩÉ«≤∏d  áeRÓdG á«ª°SôdG äÉ≤aGƒŸG ™«ªL ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ”h ,áÄ«¡dG  äÉÑ∏£àe πeÉµH AÉaƒdG  ”h ,√òg
 º¡°SC’G ¢ü«°üîJ á«∏ªY øe AÉ¡àf’G ó©H Öjôb âbh ‘ ¥ƒ°ùdG ‘ Iójó÷G º¡°SC’G ∫hGóJ CGóÑj ¿CG ™bƒàŸG øeh .Iójó÷G
 ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áµ∏ªŸG  »æWGƒŸ  íª°ùoj  ±ƒ°Sh  .(zÚÑààµª∏d  áª¡e  ïjQGƒJ{  º°ùb  ™LGQ  kÓ°†a)  ¢†FÉØdG  OQh  Iójó÷G
 ájOƒ©°ùdG  QÉªãà°S’G  ≥jOÉæ°Uh  ∑ƒæÑdGh  äÉcô°û∏dh  »é«∏ÿG  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏›  ∫hO  »æWGƒŸh  á«eÉ¶f  áeÉbEG  É¡«a  Úª«≤ŸGh
 êQÉN  á∏é°ùŸG  äÉ°ù°SDƒŸGh  áµ∏ªŸG  êQÉN  Úª«≤ŸG  ÚjOƒ©°ùdG  ÒZ  OGôaC’G  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  á«é«∏ÿG  äÉ°ù°SDƒŸGh  äÉcô°ûdGh
 Iójó÷G º¡°SC’G ‘ ∫hGóàdÉH áÄ«¡dG  πÑb øe º¡d ¢üNôŸG ¢UÉî°TC’G óMCG  ∫ÓN øe ádOÉÑŸG äÉ«bÉØJG ≥jôW øY áµ∏ªŸG

 .¥ƒ°ùdG ‘ É¡dhGóJh É¡LGQOEG ó©H

 π nÑ pb  øe  ájÉæ©H  É¡«a  øjOQGƒdG  zIôWÉîŸG  πeGƒYzh  zΩÉg  QÉ©°TEG{  »ª°ùb  á°SGQOh  πeÉµdÉH  √òg  QGó°UE’G  Iô°ûf  IAGôb  »¨Ñæj
 ÜÉààcÓd áMhô£ŸG º¡°SC’G ‘ QÉªãà°S’ÉH kGQGôb Ghòîàj ¿CG πÑb Iójó÷G º¡°SC’G AGô°T ‘ ÚÑZGôdG Ú≤ëà°ùŸG ÚªgÉ°ùŸG

.Iô°ûædG √òg ÖLƒÃ

(Ω2015/04/16 ≈dEG Ω2015/04/07 øe :≥aGƒŸG) `g1436 /06/27 ¢ù«ªÿG Ωƒj »¡àæJh  `g1436/06/18 AÉKÓãdG Ωƒj CGóÑJ :≈dhC’G ÜÉààc’G á∏Môe

(Ω2015/04/21 ≈dEG Ω2015/04/19 øe :≥aGƒŸG) `g1436/07/02 AÉKÓãdG Ωƒj »¡àæJh  `g1436/06/30 óMC’G Ωƒj CGóÑJ :á«fÉãdG ÜÉààc’G á∏Môe

á«£¨àdG ó¡©àeh ÜÉààc’G ôjóeh »dÉªdG QÉ°ûà°ùªdG

áª∏à°ùªdG äÉ¡édG

QGó°UEG Iô°ûf
¥ƒ≤M º¡°SCG

ájƒdhCG

 (O) áëØ°üdG ≈∏Y ºgDhÉª°SCG ô¡¶J øjòdG IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG πªëàjh .(záÄ«¡dG{ `H É¡«dEG QÉ°ûŸGh) ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸÉH á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«g øY IQOÉ°üdG êGQOE’Gh π«é°ùàdG óYGƒb äÉÑ∏£àe Ö°ùëH âeó ob äÉeƒ∏©e ≈∏Y √òg QGó°UE’G Iô°ûf …ƒà–
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إشعار هام
حتتوي هذه الن�سرة على معلومات تف�سيلية عن �سركة بروج للتاأمني التعاوين وعن اأ�سهم حقوق الأولوية املطروحة لالكتتاب. و�سيعامل امل�ستثمرون الذين يتقدمون بطلبات لالكتتاب يف 
الأ�سهم املطروحة لالكتتاب على اأ�سا�س اأن طلباتهم ت�ستند على املعلومات التي حتتويها هذه الن�سرة، والتي ميكن احل�سول على ن�سخ منها من املقر الرئي�س لل�سركة اأو مدير الكتتاب 
اأو اجلهات امل�ستلمة اأو عن طريق زيارة موقع ال�سركة الإلكرتوين )www.burujinsurance.com( اأو موقع �سركة فالكم للخدمات املالية )www.falcom.com.sa( اأو موقع 

.)www.tadawul.com.sa( )( اأو موقع ال�سوق ال�سعودية )تداولwww.cma.org.sa(هيئة ال�سوق املالية

وقد عينت ال�سركة �سركة فالكم للخدمات املالية كم�ست�سار مايل )»امل�ست�سار املايل«( ومديرًا لالكتتاب )»مدير الكتتاب«( ومتعهدًا لتغطية الكتتاب )»متعهد التغطية«( فيما يتعلق بطرح 
اأ�سهم حقوق الأولوية لزيادة راأ�س مال ال�سركة مبوجب هذه الن�سرة.

حتتوي ن�سرة الإ�سدار هذه على تفا�سيل مت تقدميها ح�سب متطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج ال�سادرة عن الهيئة، ويتحمل اأع�ساء جمل�س الإدارة الواردة اأ�سمائهم يف ال�سفحة )د( 
جمتمعني ومنفردين، كامل امل�سوؤولية عن دقة و�سحة املعلومات الواردة يف هذه الن�سرة، ويوؤكدون ح�سب علمهم واعتقادهم بعد اإجراء جميع الدرا�سات املمكنة واإلى احلد املعقول، اأنه 
ل توجد اأي وقائع اأخرى ميكن اأن يوؤدي عدم ت�سمينها يف الن�سرة اإلى جعل اأي اإفادة واردة فيها م�سللة. ول تتحمل الهيئة ول ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول( اأي م�سوؤولية عن حمتويات 
هذه الن�سرة، ول تعطيان اأي تاأكيدات تتعلق بدقتها اأو اكتمالها، وتخليان نف�سيهما �سراحًة من اأي م�سوؤولية مهما كانت عن اأي خ�سارة تنتج عما ورد يف هذه الن�سرة اأو عن العتماد على 

اأي جزء منها.

وعلى الرغم من اأن ال�سركة قد قامت بالتحريات املعقولة للتاأكد من �سحة املعلومات التي ت�سمنتها هذه الن�سرة يف تاريخ اإ�سدارها، اإل اأن جزًء كبريًا من املعلومات الواردة عن ال�سوق 
والقطاع مقتب�سًا من م�سادر خارجية، ومع اأنه ل يوجد لدى ال�سركة اأو اأٍي من مدرائها اأو اأع�ساء جمل�س اإدارتها اأو امل�ساهمني  املوؤ�س�سني اأو امل�ست�سار املايل اأو اأي من م�ست�ساري ال�سركة 
الواردة اأ�سمائهم يف ال�سفحتني )و ، ز( من هذه الن�سرة »امل�ست�سارون« اأي �سبب لالعتقاد باأن املعلومات الواردة عن ال�سوق والقطاع تعترب غري دقيقة يف جوهرها، اإل اأنه مل يتم التحقق 

من هذه املعلومات ب�سكل م�ستقل، وعليه فاإنه ل يوجد اأي التزام اأو اإفادة فيما يتعلق بدقة اأو اكتمال هذه املعلومات.

اإن املعلومات الواردة يف هذه الن�سرة كما يف تاريخ اإ�سدارها عر�سة للتغيري، وعلى وجه اخل�سو�س ميكن اأن يتاأثر الو�سع املايل الفعلي لل�سركة وقيمة الأ�سهم ب�سكل �سلبي بالتطورات 
امل�ستقبلية املتعلقة بعوامل الت�سخم ومعدلت الفائدة وال�سرائب اأو اأي عوامل اقت�سادية اأو �سيا�سية اأخرى خارجة عن نطاق �سيطرة ال�سركة، ول ينبغي اعتبار تقدمي هذه الن�سرة اأو اأي 
ات�سالت �سفهية اأو كتابية متعلقة بالأ�سهم اجلديدة املطروحة لالكتتاب اأو لن يتم تف�سري ذلك اأو العتماد عليه باأي حال من الأحوال على اأنه وعد اأو اإقرار بتحقيق اأٍي من الإيرادات اأو 

النتائج اأو الأحداث امل�ستقبلية.

ول يجوز اعتبار هذه الن�سرة مبثابة تو�سية من ال�سركة اأو اأي من م�ست�ساريها بامل�ساركة يف عملية الكتتاب. وتعترب املعلومات املوجودة يف هذه الن�سرة ذات طبيعة عامة، وقد مت اإعدادها 
دون الأخذ يف العتبار الأهداف ال�ستثمارية الفردية اأو الو�سع املايل اأو الحتياجات ال�ستثمارية اخلا�سة. ويتحمل كل م�ستلم لهذه الن�سرة قبل اتخاذ قرار ال�ستثمار م�سوؤولية احل�سول 
على ا�ست�سارة مهنية م�ستقلة من م�ست�سار مايل مرخ�س له من قبل الهيئة بخ�سو�س الكتتاب، لتقييم مدى مالئمة فر�سة ال�ستثمار واملعلومات املدرجة يف هذه الن�سرة لالأهداف 

والأو�ساع والحتياجات املالية اخلا�سة به.

�سيكون تداول احلقوق للم�ساهمني املقيدين وعامة امل�ستثمرين من املوؤ�س�سات والأفراد خالل الفرتة من يوم الثالثاء 1436/06/18هـ )املوافق 2015/04/07م( وت�ستمر حتى نهاية 
تداول يوم اخلمي�س 1436/06/27هـ )املوافق 2015/04/16م(. على اأن يكون الكتتاب بالأ�سهم اجلديدة على مرحلتني وهما:

املرحلة الأولى: تبداأ يوم الثالثاء 1436/06/18هـ )املوافق 2015/04/07م(، وت�ستمر حتى نهاية يوم اخلمي�س 1436/06/27هـ )املوافق 2015/04/16م( )"مرحلة الكتتاب  )اأ ( 
الأولى"(، ويتاح خاللها فقط للم�ساهمني املقيدين ممار�سة حقهم بالكتتاب )كليًا اأو جزئيًا( يف الأ�سهم اجلديدة يف حدود عدد حقوق الأولوية التي مت اإيداعها يف حمافظهم بعد انعقاد 
اجلمعية غري العادية. و�سوف تتم املوافقة فقط على الكتتاب بعدد من الأ�سهم اجلديدة امل�ستحقة مبوجب عدد حقوق الأولوية املوجودة يف املحفظة عند نهاية فرتة التداول. وتتزامن 

مرحلة الكتتاب الأولى مع فرتة تداول حقوق الأولوية، والتي ميكن للم�ساهمني املقيدين وعامة امل�ستثمرين من املوؤ�س�سات والأفراد خاللها تداول حقوق الأولوية.

املرحلة الثانية: تبداأ يوم الأحد 1436/06/30هـ )املوافق 2015/04/19م(، وت�ستمر حتى نهاية يوم الثالثاء 1436/07/02هـ )املوافق 2015/04/21م( )"مرحلة الكتتاب  )ب( 
الثانية"(، وي�سمح خاللها جلميع حملة حقوق الأولوية �سواًء كانوا من امل�ساهمني املقيدين اأو ممن قاموا ب�سراء حقوق الأولوية خالل فرتة التداول، )وي�سار اإليهم منفردين بـ "ال�سخ�س 

امل�ستحق" وجمتمعني بـ "الأ�سخا�س امل�ستحقني"( مبمار�سة حقهم بالكتتاب. ول ميكن تداول حقوق الأولوية يف هذه املرحلة.

ويف حال تبقى اأ�سهم مل يتم الكتتاب فيها )"الأ�سهم املتبقية"( يف املرحلتني الأولى والثانية بالإ�سافة اإلى ك�سور الأ�سهم )اإن وجدت( ف�سوف تطرح على عدد من امل�ستثمرين ذوي الطابع 
املوؤ�س�سي )وي�سار لهم بـ "املوؤ�س�سات ال�ستثمارية"( على اأن تقوم تلك املوؤ�س�سات ال�ستثمارية بتقدمي عرو�س �سراء الأ�سهم املتبقية، و�سيتم ا�ستقبال هذه العرو�س ابتداًء من ال�ساعة 
10:00 �سباحًا يوم الأحد 1436/07/07هـ )املوافق 2015/04/26م( وحتى ال�ساعة 10:00 �سباحًا من اليوم التايل بتاريخ 1436/07/08هـ )املوافق 2015/04/27م(. وي�سار اإلى هذا 
الطرح بـ )"الطرح املتبقي"(. و�سيتم تخ�سي�س الأ�سهم املتبقية للموؤ�س�سات ال�ستثمارية ذات العر�س الأعلى ثم الأقل فالأقل، على اأن يتم تخ�سي�س الأ�سهم بالتنا�سب على املوؤ�س�سات 
ال�ستثمارية التي تقدم نف�س العر�س. و�سوف يكون �سعر الكتتاب بالأ�سهم اجلديدة التي مل يكتتب بها يف هذه الفرتة بحد اأدنى �سعر الطرح. واإذا كان �سعر بيع الأ�سهم غري املكتتب بها 
اأعلى من �سعر الطرح، يوزع الفرق )اإن وجد( كتعوي�س حلملة حقوق الأولوية الذين مل يقوموا بالكتتاب بحقوقهم بن�سبة ما ميلكونه من حقوق، و�ستوزع هذه املبالغ على م�ستحقيها كاًل 

ح�سب ماي�ستحقه يف موعد اأق�ساه يوم الأربعاء 1436/07/17هـ )املوافق 2015/05/06م(.

ولنعقاد اجلمعية العامة غري العادية يتطلب ح�سور م�ساهمني ميثلون )50%( من راأ�س املال على الأقل فاإذا مل يتوفر هذا الن�ساب يف الجتماع وّجهت الدعوة اإلى اجتماع ثاٍن يعقد خالل 
الثالثني )30( يومًا التالية لالجتماع ال�سابق ويعترب الجتماع الثاين �سحيحًا اإذا ح�سره عدد من امل�ساهمني ميثلون )25%( من راأ�س املال على الأقل، ويتم احت�ساب الأ�سوات يف اجلمعية 
العامة غري العادية على اأ�سا�س �سوت واحد لكل �سهم، ولكي ت�سدر اجلمعية العامة غري العادية قرارها بزيادة راأ�س مال ال�سركة ل بد اأن يكون الت�سويت باملوافقة �سادر باأغلبية ثالثة 

اأرباع )4/3( الأ�سهم املمثلة يف الجتماع.

ولقد مت ن�سر دعوة لنعقاد اجلمعية العامة غري العادية لل�سركة بتاريخ 1436/06/12هـ )املوافق 2015/04/01م( للموافقة على اإ�سدار اأ�سهم حقوق الأولوية لزيادة راأ�س مال ال�سركة 
وفقًا للالأنظمة ال�سادرة عن وزارة التجارة وال�سناعة بهذا ال�ساأن. 
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المعلومات عن القطاع والسوق
اإن املعلومات القت�سادية املتعلقة بالقت�ساد ال�سعودي وبقطاع التاأمني وبيانات ال�سوق مت احل�سول عليها من م�سادر عامة خمتلفة، ويعتقد باأنه قد مت احل�سول عليها من م�سادر موثوقة 
غري اأن ال�سركة اأو فالكم اأو اأي من م�ست�ساري ال�سركة الذين تظهر اأ�سماوؤهم يف ال�سفحتني )و ، ز( من هذه الن�سرة مل يقوموا بالتحقق منها ب�سكل م�ستقل، وبالتايل ل ميكن اإعطاء بيان 

وا�سح ب�ساأن �سحة هذه املعلومات واكتمالها. 

هذا وقد ا�ستملت م�سادر املعلومات عن القطاع وال�سوق ب�سكل رئي�س على ما يلي:

موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي:
الريا�س - �سارع املعذر

�س.ب 2992، الريا�س 11169
اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 4633000 11 966+
فاك�س: 4663966 11 966+

 www.sama.gov.sa :املوقع الإلكرتوين

اأن�سئت موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي، امل�سرف املركزي للمملكة العربية ال�سعودية يف عام 1372هـ املوافق 1952م. وتقوم املوؤ�س�سة باملهام الرئي�سة التالية: 

اإ�سدار العملة الوطنية )وهي الريال ال�سعودي(.  �
القيام بعمل م�سرف احلكومة.  �
اإدارة احتياطيات اململكة من النقد الأجنبي.  �
اإدارة ال�سيا�سة النقدية للمحافظة على ا�ستقرار الأ�سعار واأ�سعار ال�سرف.  �
ت�سجيع منو النظام املايل و�سمان �سالمته. �
مراقبة امل�سارف التجارية والإ�سراف على �سركات التاأمني. �

وتعترب املعلومات املعدة من قبل موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي - والتي مت ال�ستعانة بها يف هذه الن�سرة وخا�سة فيما يتعلق باملعلومات عن القت�ساد ال�سعودي - معلومات عامة ومتاحة 
للعموم وميكن احل�سول عليها دون احلاجة للح�سول على موافقة م�سبقة.

م�سلحة الإح�ساءات العامة واملعلومات: 
الريا�س – حي املربع، �سارع الأمري عبدالرحمن بن عبدالعزيز

�س.ب 3735 الريا�س 11481
اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 4014138 11 966+ 
فاك�س: 4059493 11 966+

info@cds.gov.sa :الربيد اللكرتوين
www.cdsi.gov.sa :املوقع الإلكرتوين

اأن�ساأت مبوجب نظام الإح�ساءات العامة للدولة ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )23( وتاريخ 1379/12/07هـ وهي تابعة لوزارة التخطيط، وتعترب امل�سدر الإح�سائي الر�سمي الوحيد 
للمملكة، وهي اجلهة امل�سوؤولة عن تزويد الإدارات احلكومية واملوؤ�س�سات العامة واخلا�سة والأفراد باملعلومات والبيانات الإح�سائية الر�سمية.

وزارة املالية – اململكة العربية ال�سعودية
الريا�س – طريق امللك عبدالعزيز - حي الوزارات

الريا�س 11177- اململكة العربية ال�سعودية
هاتف: 4050000 11 966+ 

فاك�س: 6055 401 11 966+ 
www.mof.gov.sa :املوقع الإلكرتوين

تعترب ثاين الوزارات التي مت ت�سكيلها يف اململكة عام 1351هـ، وتقوم باملهام التالية:

الإ�سراف على تنفيذ ال�سيا�سة املالية والنقدية للدولة ومراقبة تنفيذها من قبل الأجهزة املخت�سة. �

اإعداد امليزانية العامة للدولة ومناق�ستها مع الأجهزة احلكومية ومراقبة تنفيذها. �

�سبط احل�سابات اجلارية بني وزارة املالية وكافة اأجهزة الدولة الأخرى. �

القيام بدور املراقبة للمرحلة ال�سابقة لل�سرف من بنود امليزانية يف كافة الأجهزة احلكومية. �

الإ�سراف على اأعمال اإيرادات الدولة والتاأكد من اأنها جتري وفقًا للقواعد والأنظمة اخلا�سة بها. �

الإ�سراف على اإقفال ح�سابات وم�سروفات احلكومة ال�سنوية. �

الإ�سراف على اأمالك الدولة واملحافظة عليها. �

متثيل الدولة يف املوؤ�س�سات القت�سادية واملالية الدولية والإقليمية، ومتابعة املعلومات املالية والإقت�سادية على امل�ستوى الدويل واإعداد الدرا�سات والتقارير الالزمة عنها. �

تنفيذ قرارات الدولة فيما يتعلق بالإعانات اخلارجية. �

متابعة تنفيذ �سيا�سة الدولة يف تقدمي القرو�س املالية للمواطنني وال�سركات الوطنية يف خمتلف املجالت الإمنائية عن طريق البنوك وال�سناديق التي تتبعها وهي �سندوق  �
التنمية الزراعية  والبنك ال�سعودي للت�سليف والإدخار و�سندوق التنمية ال�سناعية و�سندوق التنمية العقارية و�سندوق ال�ستثمارات العامة.

ج



المعلومات المالية
اإن القوائم املالية املراجعة للفرتة املنتهية بتاريخ 31 دي�سمرب من الأعوام 2011م و2012م و2013م والإي�ساحات املرفقة بها والواردة يف هذه الن�سرة، قد مت اإعدادها وفقًا للمعايري 
الدولية اخلا�سة بالتقارير املالية )IFRS( وروجعت وفقًا ملعايري املحا�سبة ال�سادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني )SOCPA(، اأما القوائم املالية غري املراجعة للن�سف 
الأول من عام 2014م، فقد مت اإعدادها وفقًا ملعيار املحا�سبة الدويل رقم )34( – »التقارير املالية الأولية« ومت فح�سها فح�سًا حمدودًا وفقًا ملعايري املحا�سبة ال�سادرة عن الهيئة 

 .)SOCPA( ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني

 مت اإعداد ومراجعة القوائم املالية اخلا�سة بالأعوام 2011م و 2012م و 2013م، من قبل كٍل من �سركة اإرن�ست ويونغ ومكتب الب�سام حما�سبون قانونيون وا�ست�ساريون، اأما القوائم املالية 
الأولية للفرتة املنتهية يف 30 يونيو 2014م فقد مت اإعدادها وفح�سها من قبل �سركة اإرن�ست ويونغ ومكتب الب�سام والنمر حما�سبون قانونيون »املحا�سبون املتحالفون«، علمًا باأن ال�سركة 

ت�سدر بياناتها املالية بالريال ال�سعودي.

التوقعات واإلفادات المستقبلية
مت اإعداد التوقعات الواردة يف هذه الن�سرة على اأ�سا�س افرتا�سات مبنية على معلومات ال�سركة ح�سب خربتها يف ال�سوق، بالإ�سافة اإلى معلومات ال�سوق املعلنة واملتاحة للعامة، وقد تختلف 
ظروف ال�سركة يف امل�ستقبل عن الفرتا�سات امل�ستخدمة، وبالتايل فاإنه ل يوجد �سمان اأو تاأكيد اأو تعهد فيما يتعلق بدقة اأو اكتمال هذه التوقعات، وتوؤكد ال�سركة باأن الإفادات الواردة 

يف هذه الن�سرة متت بناًء على العناية املهنية الالزمة.

ومتثل بع�س التوقعات الواردة يف هذه الن�سرة »اإفادات م�ستقبلية«، والتي ميكن اأن ي�ستدل عليها ب�سكل عام من خالل ا�ستخدام بع�س الكلمات ذات الدللة امل�ستقبلية مثل »يخطط«، 
»يعتزم«، »ينوي«، »يقدر«، »يعتقد«، »يتوقع«، »من املتوقع«، »ميكن«، »من املمكن«، »يحتمل«، »من املحتمل«، »�سوف«، »قد«، وال�سيغ النافية لها وغريها من املفردات املقاربة اأو امل�سابهة 
لها يف املعنى. وتعك�س هذه الإفادات وجهات النظر احلالية لل�سركة بخ�سو�س اأحداث م�ستقبلية، لكنها ل ت�سكل �سمانًا اأو تاأكيدًا لأي اأداء فعلي م�ستقبلي لل�سركة، اإذ اأن هناك العديد من 
العوامل التي قد توؤثر على الأداء الفعلي لل�سركة اأو اإجنازاتها اأو نتائجها وتوؤدي اإلى اختالفها ب�سكل كبري عما ت�سمنته هذه الإفادات �سراحًة اأو �سمنًا. وقد مت ا�ستعرا�س اأهم املخاطر 
والعوامل التي ميكن اأن توؤدي اإلى مثل هذا الأثر ب�سورة اأكرث تف�سياًل يف اأق�سام اأخرى من هذه الن�سرة )ف�ساًل راجع ق�سم »عوامل املخاطرة«(. وفيما لو حتقق واحد اأو اأكرث من هذه 
العوامل، اأو لو ثبت عدم �سحة اأو عدم دقة اأي من التوقعات اأو التقديرات الواردة يف هذه الن�سرة، فاإن النتائج الفعلية لل�سركة قد تختلف ب�سكل جوهري عن تلك املو�سحة يف هذه الن�سرة. 

مع مراعاة متطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج، تلتزم ال�سركة بتقدمي ن�سرة اإ�سدار تكميلية اإلى الهيئة اإذا علمت يف اأي وقٍت بعد اعتماد هذه الن�سرة من الهيئة وقبل ت�سجيل وقبول اإدراج 
اأ�سهمها يف ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول( مبا يلي: )1( وجود تغيري مهم يف اأمور جوهرية واردة يف ن�سرة الإ�سدار، اأو اأي من امل�ستندات املطلوبة مبوجب قواعد الت�سجيل والإدراج، 
اأو )2( ظهور اأي م�سائل اإ�سافية مهمة كان يجب ت�سمينها يف ن�سرة الإ�سدار. وبا�ستثناء هاتني احلالتني، فاإن ال�سركة ل تعتزم حتديث اأو تعديل اأي معلومات متعلقة بالقطاع اأو ال�سوق 
اأو الإفادات امل�ستقبلية التي تت�سمنها هذه الن�سرة، �سواًء كان ذلك نتيجة معلومات جديدة اأو حوادث م�ستقبلية اأو غري ذلك. ونتيجة لهذه املخاطر والأمور غري املوؤكدة والتقديرات، فاإن 
الأحداث والظروف والتوقعات امل�ستقبلية التي تتناولها هذه الن�سرة قد ل حتدث على النحو الذي تتوقعه ال�سركة وقد ل حتدث مطلقًا. وعليه، يتعني على امل�ستثمرين املحتملني فح�س 

جميع الإفادات امل�ستقبلية يف �سوء هذه الإي�ساحات مع عدم العتماد على الإفادات امل�ستقبلية ب�سكٍل اأ�سا�سي.

دليل الشركة
أعضاء مجلس اإلدارة

العمراجلن�سيةاملن�سبال�سمم
�سفة الع�سوية 
)تنفيذي/غري 

تنفيذي(

�سفة 
الع�سوية 
)م�ستقل/

غري 
م�ستقل(

تاريخ الع�سوية
التمثيل/ ا�سم 

املَمثل

الأ�سهم اململوكة

الن�سبةغري مبا�سرالن�سبةمبا�سر*

ميثل موؤ�س�سة 2013/01/07مغريم�ستقلغري تنفيذي52�سعوديالرئي�سيا�سر يو�سف حممد ناغي 1
�سقالة التجارية

586.000%4.5***292.500%2.25

خالد �سعود عبد العزيز 2
احل�سن 

ميثل �سركة اخلليج 2013/01/07مغريم�ستقلتنفيذي60كويتيع�سو
للتاأمني

1.000%0.01--

اإبراهيم حممد اإبراهيم 3
برتجي

ميثل �سركة 2013/01/07مغريم�ستقلغري تنفيذي42�سعوديع�سو
جمموعة البرتجي 

ال�سناعية

1.000%0.01****65.000%0.5

ميثل �سركة اخلليج 2013/01/07مغريم�ستقلغري تنفيذي64م�سريع�سوراأفت عطية ح�سن ال�سالموين4
للتاأمني**

1.000%0.01--

عبد العزيز فهد حممد 5
الرا�سد 

--0.01%1.000-2013/01/07مم�ستقلغري تنفيذي 65�سعوديع�سو

--0.01%1.000-2013/01/07مم�ستقلغري تنفيذي 48�سعوديع�سوزياد ب�سام حممد الب�سام6

--0.01%1.000-2013/01/07مم�ستقلغري تنفيذي 53�سعوديع�سوعادل علي ح�سن ال�سيد 7

2.75%4.56357.500%592.000الإجمايل

امل�سدر: �سركة بروج للتاأمني
*ت�سمل اأ�سهم �سمان الع�سوية.

** مت تخ�سي�س 1000 �سهم من حمفظة اأ�سهم �سركة اخلليج للتاأمني لع�سو جمل�س الإدارة الأ�ستاذ راأفت عطية ال�سالموين ل�سمان ع�سويته.
***ناجتة عن ملكيته يف كٍل من �سركتي يو�سف حممد عبدالوهاب ناغي املحدودة واخلليج الطبية املحدودة.

****ناجتة عن ملكيته يف �سركة جمموعة البرتجي ال�سناعية املحدودة.
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عنوان ال�سركة

�سركة بروج للتاأمني التعاوين 
الريا�س – جممع كناري – حي ال�سليمانية

�س.ب 51855 - الريا�س 11553
اململكة العربية ال�سعودية 

هاتف: 2938383 11 966 +
فاك�س: 2172350 11 966 +

invest@ burujinsurance.com :الربيد الإلكرتوين
www.burujinsurance.com :املوقع الإلكرتوين

ممثلي ال�سركة

ال�سم: عبدالعزيز فهد الرا�سد
املن�سب: ع�سو جمل�س الإدارة

�سركة بروج للتاأمني التعاوين 
الريا�س – جممع كناري – حي ال�سليمانية

�س.ب 51855 - الريا�س 11553
اململكة العربية ال�سعودية 

هاتف: 2938383 11 966 +
فاك�س: 2172350 11 966 +

afmr@windowslive.com :الربيد الإلكرتوين
www.burujinsurance.com :املوقع الإلكرتوين

ال�سم: �سامر كنج 
املن�سب: املدير العام 

�سركة بروج للتاأمني التعاوين 
الريا�س – جممع كناري – حي ال�سليمانية

�س.ب 51855 - الريا�س 11553
اململكة العربية ال�سعودية 

هاتف: 2938383 11 966 +
فاك�س: 2172350 11 966 +

skanj@ burujinsurance.com :الربيد الإلكرتوين
www.burujinsurance.com :املوقع الإلكرتوين

�سكرتري جمل�س الإدارة

ال�سم: حممد م�سطفى بن �سديق
�سركة بروج للتاأمني التعاوين 

الريا�س – جممع كناري – حي ال�سليمانية
�س.ب 51855 - الريا�س 11553

اململكة العربية ال�سعودية 
هاتف: 2938383 11 966 +
فاك�س: 2172350 11 966 +

msiddiq@burujinsurance.com :الربيد الإلكرتوين
www.burujinsurance.com :املوقع الإلكرتوين

�سوق الأ�سهم

ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول(
اأبراج التعاونية، الربج ال�سمايل

700 طريق امللك فهد
�س.ب 60612 - الريا�س 11555

اململكة العربية ال�سعودية
هاتف: 2189999 11 966 +
فاك�س: 2189090 11 966 +

 webinfo@tadawul.com.sa :الربيد الإلكرتوين
www.tadawul.com.sa :املوقع الإلكرتوين
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امل�ست�سارون

امل�ست�سار املايل ومدير الكتتاب ومتعهد التغطية

 �سركة فالكم للخدمات املالية 
الريا�س – طريق العليا العام

�س.ب 884 - الريا�س 11421
اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 8004298888
فاك�س: 2054831 11 966+

moath.alkhasawneh@falcom.com.sa :الربيد الإلكرتوين
www.falcom.com.sa :املوقع الإلكرتوين

امل�ست�سار القانوين

�سركة عبد العزيزالع�ساف وم�ساركوه  )حمامون وم�ست�سارون(
برج اململكة ، الدور 24 ، طريق امللك فهد

�س ب 90217 - الريا�س 11613
اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 2112000 11 966+
فاك�س:   2112727 11 966+  

aalmasoud@aaafirm.com :الربيد الإلكرتوين
www.aaafirm.com  :املوقع الإلكرتوين

املحا�سبون القانونيون 

اإرن�ست ويونغ و�سركاهم )حما�سبون قانونيون(  
برج الفي�سلية، الطابقني 6 و 14، طريق امللك فهد

�س.ب 2732 - الريا�س 11461
اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 2734740 11 966+
فاك�س: 2734730 11 966+

riyadh@sa.ey.com :الربيد الإلكرتوين
www.ey.com :املوقع الإلكرتوين

الب�سام حما�سبون قانونيون وا�ست�ساريون
مبنى الغالييني، الدور الأول، امللز
�س.ب. 69658 - الريا�س 11557

اململكة العربية ال�سعودية
هاتف: 2065333 11 966+ 
فاك�س: 2065444 11 966+ 

ibrahim.albassam@abc-albassam.com  :الربيد الإلكرتوين
www.abc-albassam.com :املوقع الإلكرتوين

الب�سام والنمر حما�سبون قانونيون »املحا�سبون املتحالفون« 
�سارع �سالح الدين – حي امللز 

�س.ب. 28355 - الريا�س 11437
اململكة العربية ال�سعودية

هاتف:  2395353 11 966+
فاك�س:  2395454 11 966+

ibrahim.albassam@abc-albassam.com :الربيد الإلكرتوين
www.aacpa-sa.com  :املوقع الإلكرتوين

و



م�ست�سار العناية املهنية املالية

�سركة ديلويت خلدمات املعامالت
اأبراج التعاونية ، الربج ال�سمالى

الطابق 12 ، طريق امللك فهد
�س.ب. 54251 ، الريا�س 11514

اململكة العربية ال�سعودية
هاتف: 8600 288 11 966+
فاك�س: 8601 288 11 966+

mpierce@deloitte.com :الربيد الإلكرتوين
www.deloitte.com :املوقع الإلكرتوين

اخلبري الكتواري

منار �سيجما للخدمات املالية
�س.ب 341905 - الريا�س 11323

اململكة العربية ال�سعودية
هاتف: 2113344 11 966+ 
فاك�س: 2112434 11 966+

chris.symeonidis@manarsigma.com  :الربيد الإلكرتوين
www.manarsigma.com :املوقع الإلكرتوين

Manar 
Financial Consulting

Sigma 

تنويه

جميع امل�ست�سارين املذكورين اأعاله اأعطوا موافقتهم الكتابية على الإ�سارة اإلى اأ�سمائهم وعناوينهم و�سعاراتهم يف هذه الن�سرة وفق ال�سكل وال�سياق الظاهر فيها ومل يتم �سحب هذه 
املوافقة، وجتدر الإ�سارة اإلى اأن جميع هذه اجلهات والعاملني فيها اأو اأي من اأقاربهم ل ميلكون اأ�سهمًا اأو م�سلحة من اأي نوع يف ال�سركة.
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الجهات المستلمة

�سركة فالكم للخدمات املالية 
الريا�س – طريق العليا العام

�س.ب 884 - الريا�س 11421
اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 8004298888
فاك�س: 2054831 11 966+

moath.alkhasawneh@falcom.com.sa :الربيد الإلكرتوين
www.falcom.com.sa :املوقع اللكرتوين

البنك الأهلي التجاري 
جدة - طريق امللك عبد العزيز

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

هاتف: 6493333 12 966+
فاك�س: 6437426 12 966+

contactus@alahli.com :الربيد الإلكرتوين
www.alahli.com :املوقع الإلكرتوين

بنك الريا�س
الريا�س - طريق امللك عبد العزيز
�س.ب. 22622 - الريا�س 11416

اململكة العربية ال�سعودية
هاتف: 4013030 11 966+
فاك�س: 4042618 11 966+

customercare@riyadbank.com :الربيد الإلكرتوين
www.riyadbank.com :املوقع الإلكرتوين

البنك ال�سعودي الفرن�سي
الريا�س - �سارع املعذر

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

هاتف: 4042222 11 966+
فاك�س: 4022311 11 966+

communications@alfransi.com.sa :الربيد الإلكرتوين
www.alfransi.com.sa :املوقع الإلكرتوين

جمموعة �سامبا املالية
الريا�س - طريق امللك عبد العزيز

�س.ب. 833 - الريا�س 11421
اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 4774770 11 966+
فاك�س: 4799402 11 966+

customercare@samba.com :الربيد الإلكرتوين
www.samba.com.sa :املوقع الإلكرتوين

ح



البنوك الرئيسة للشركة

بنك الريا�س
الريا�س - طريق امللك عبد العزيز
�س.ب. 22622 - الريا�س 11416

اململكة العربية ال�سعودية
هاتف: 4013030 11 966+
فاك�س: 4042618 11 966+

 customercare @riyadbank.com :الربيد الإلكرتوين
www.riyadbank.com :املوقع الإلكرتوين

م�سرف الراجحي
الريا�س - �سارع العليا العام

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

هاتف: 4629922 11 966+
فاك�س: 4624311 11 966+

contactcenter@alrajhibank.com.sa :الربيد الإلكرتوين
www.alrajhibank.com.sa :املوقع الإلكرتوين

البنك ال�سعودي الفرن�سي
الريا�س - �سارع املعذر

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

هاتف: 4042222 11 966+
فاك�س: 4022311 11 966+

communications@alfaransi.com.sa :الربيد الإلكرتوين
www.alfarnsi.com.sa :املوقع الإلكرتوين

البنك ال�سعودي الربيطاين
الريا�س - �سارع الأمري عبد العزيز بن م�ساعد بن جلوي

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

هاتف: 4050677 11 966+
فاك�س: 4050660 11 966+

sabb@sabb.com.sa :الربيد الإلكرتوين
www.sabb.com :املوقع الإلكرتوين

ط



ملخص الطرح
يتعني على م�ستلمي ن�سرة الإ�سدار هذه قراءتها كاملًة قبل اتخاذ القرار ال�ستثماري بال�ستثمار يف اأ�سهم ال�سركة املطروحة مبوجب هذه الن�سرة.

ال�سركة
1429/10/28هـ  وتاريخ   72  / م  رقم  امللكي  املر�سوم  مبوجب  تاأ�س�ست  �سعودية  م�ساهمة  �سركة  هي  التعاوين  للتاأمني  بروج  �سركة 
)املوافق 2008/10/29م( وقرار جمل�س الوزراء رقم 313 وتاريخ 1429/10/27هـ )املوافق 2008/10/28م( وال�سجل التجاري رقم 

)1010280606( بتاريخ 1431/02/10هـ )املوافق 2010/01/26م( وال�سادر من مدينة الريا�س.

ملخ�س اأن�سطة ال�سركة
تزاول ال�سركة اأعمال التاأمني التعاوين والأن�سطة ذات العالقة وفقًا لنظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين ولوائحه التنفيذية، وما يطراأ 
عليه من تعديالت من وقت لآخر، وطبقًا لالأنظمة والقوانني الأخرى ال�سائدة يف اململكة. وتلتزم ال�سركة باحل�سول على الرتخي�س الالزم 

من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لالأن�سطة التي تزاولها واملنتجات التي تقدمها.

كبار امل�ساهمني

اإن امل�ساهمني الرئي�سيني يف ال�سركة الذي ميتلكون ن�سبة 5% اأو اأكرث من اأ�سهم راأ�س مال ال�سركة هم:

امل�ساهم

بعد الطرح*قبل الطرح

عدد الأ�سهم 
)األف �سهم(

راأ�س املال
)األف ريال 

�سعودي(
الن�سبة 

عدد الأ�سهم 
)األف �سهم(

راأ�س املال
)األف ريال 

�سعودي(
الن�سبة 

22.5%22.55.62556.250%2.92529.250�سركة اخلليج للتاأمني

�سركة اخلليج الطبية 
املحدودة

6506.500%51.25012.500%5

�سركة جمموعة البرتجي 
ال�سناعية

6506.500%51.25012.500%5

�سركة يو�سف حممد 
عبدالوهاب ناغي املتحدة

6506.500%51.25012.500%5

37.5%37.59.37593.750%4.87548.750الإجمايل

*قدم امل�ساهمون اأعاله خطابات التزام بالكتتاب يف اأ�سهم حقوق الأولوية وفق احلقوق اخلا�سة بكٍل منهم.

زيادة راأ�س مال ال�سركة عن طريق طرح اأ�سهم جديدة )طرح اأ�سهم حقوق اأولوية(.طبيعة الطرح

10 ريالت �سعودية لل�سهم الواحد، وميثل قيمة الكتتاب يف ال�سهم اجلديد.�سعر الطرح

ال�سعر املعدل
مت تعديل �سعر �سهم ال�سركة يف ال�سوق املالية اإلى 29.58 ريال �سعودي لل�سهم الواحد، وذلك بنهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة 
ال�سركة مبقدار  �سهم  �سعر  انخفا�سًا يف  ذلك  وميثل  ال�سركة،  مال  راأ�س  زيادة  على  ال�سركة  امل�ساهمني يف  موافقة  وبعد  العادية،  غري 

18.08 ريال �سعودي لل�سهم الواحد.

)10( ع�سرة ريالت �سعودية لل�سهم الواحد.القيمة ال�سمية لل�سهم

)13.000.000( ثالثة ع�سر مليون �سهم عادي.عدد الأ�سهم القائمة وامل�سدرة قبل الطرح

)130.000.000( مائة وثالثون مليون ريال �سعودي.راأ�س مال ال�سركة قبل الطرح

)12.000.000( اثنا ع�سر مليون �سهم عادي.اإجمايل عدد الأ�سهم املطروحة لالكتتاب

)25.000.000( خم�سة وع�سرون مليون �سهم.اإجمايل عدد الأ�سهم بعد الطرح

�سيتم زيادة راأ�س مال ال�سركة بن�سبة 92.3%.ن�سبة الزيادة يف راأ�س املال

)120.000.000( مائة وع�سرون مليون ريال �سعودي.اإجمايل قيمة الطرح

)5.000.000( خم�سة مالين ريال �سعودي.تكاليف الطرح

اإجمايل ح�سيلة ال�سدار بعد خ�سم تكاليف 
الطرح

)115.000.000( مائة وخم�سة ع�سر مليون ريال �سعودي.

)12.000.000( اثنا ع�سر مليون �سهم عادي.عدد الأ�سهم املتعهد بتغطيتها

)120.000.000( مائة وع�سرون مليون ريال �سعودي.اإجمايل املبلغ املتعهد بتغطيته

 ا�ستخدام متح�سالت الكتتاب

وخم�سني  مائتان   )250.000.000( اإلى  �سعودي  ريال  مليون  وثالثون  مائة   )130.000.000( من  ال�سركة  مال  راأ�س  زيادة  �سيتم 
مليون ريال �سعودي، ويتوقع اأن يبلغ �سايف متح�سالت الكتتاب )115.000.000( مائة وخم�سة ع�سر مليون ريال �سعودي )يتم خ�سم 
 )120.000.000( البالغة  الكتتاب  متح�سالت  اإجمايل  من  �سعودي  ريال  ماليني  خم�سة   )5.000.000( البالغة  الطرح  م�ساريف 
العناية املهنية  القانوين لالكتتاب وم�ست�سار  امل�ست�سار املايل وامل�ست�سار  اأتعاب كل من  ت�سمل  والتي  مائة وع�سرين مليون ريال �سعودي، 
وم�ساريف اجلهات امل�ستلمة وم�ساريف الت�سويق وامل�ساريف الأخرى املتعلقة بالكتتاب(. وتعتزم ال�سركة ا�ستخدام �سايف متح�سالت 

الكتتاب ب�سكل رئي�س لالإيفاء مبتطلبات املالءة املالية )ف�ساًل راجع ق�سم »ا�ستخدام متح�سالت الكتتاب«(

تاريخ الأحقية
على  �ست�سوت  والتي  2015/04/01م(  )املوافق  1436/06/12هـ  بتاريخ  العادية  غري  العامة  اجلمعية  انعقاد  يوم  تداول  فرتة  نهاية 

الزيادة املقرتحة لراأ�س املال، وذلك بناًء على تو�سية جمل�س الإدارة.

ي



 م�ساهموا ال�سركة املقيدون يف �سجل امل�ساهمني بنهاية فرتة تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية. امل�ساهمون املقيدون

حقوق الأولوية

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

يف حمافظهم.

هي الأ�سهم املطروحة لكتتاب امل�ساهمني املقيدين والناجتة عن زيادة راأ�س مال ال�سركة امل�سدرة.الأ�سهم اجلديدة

معامل اأحقية الكتتاب
)1( حق لكل )1.083( �سهم قائم مملوك للم�ساهمني املقيدين، مع العلم اأن تلك الن�سبة هي ناجت ق�سمة عدد الأ�سهم اجلديدة امل�سدرة 

على عدد الأ�سهم احلالية لل�سركة.

)12.000.000( اثنا ع�سر مليون حق.عدد حقوق الأولوية امل�سدرة

مرحلة الكتتاب الأولى 

)املوافق  1436/06/27هـ  اخلمي�س  يوم  نهاية  حتى  وت�ستمر  2015/04/07م(،  )املوافق  1436/06/18هـ  الثالثاء  يوم  تبداأ 
2015/04/16م(، ويتاح خاللها للم�ساهمني املقيدين فقط ممار�سة حقهم يف الكتتاب )كليًا اأو جزئيًا( يف الأ�سهم اجلديدة يف حدود 
عدد حقوق الأولوية التي مت اإيداعها يف حمافظهم بعد انعقاد اجلمعية العامة غري العادية، و�سوف تتم املوافقة فقط على الكتتاب بعدد 
من الأ�سهم اجلديدة امل�ستحقة مبوجب عدد حقوق الأولوية املوجودة يف املحفظة عند نهاية فرتة التداول. وتتزامن مرحلة الكتتاب الأولى 
مع فرتة تداول حقوق الأولوية والتي ميكن للم�ساهمني املقيدين وعامة امل�ستثمرين من املوؤ�س�سات والأفراد خاللها تداول حقوق الأولوية.

فرتة تداول حقوق الأولوية
)املوافق  1436/06/27هـ  اخلمي�س  يوم  نهاية  حتى  وت�ستمر  2015/04/07م(،  )املوافق  1436/06/18هـ  الثالثاء  يوم  تبداأ 

2015/04/16م(، وميكن للم�ساهمني املقيدين وعامة امل�ستثمرين من املوؤ�س�سات والأفراد خاللها تداول حقوق الأولوية.

مرحلة الكتتاب الثانية

)املوافق  1436/07/02هـ  الثالثاء  يوم  نهاية  حتى  وت�ستمر  2015/04/19م(،  )املوافق  1436/06/30هـ  الأحد  يوم  تبداأ 
2015/04/21م(، وي�سمح خاللها جلميع حملة حقوق الأولوية �سواًء كانوا من امل�ساهمني املقيدين اأو ممن قاموا ب�سراء حقوق الأولوية 
خالل فرتة التداول )وي�سار اإلى كل منهم بـ "ال�سخ�س امل�ستحق" واإليهم جميعًا بـ "الأ�سخا�س امل�ستحقني"( مبمار�سة حقهم يف الكتتاب. 

ول ميكن تداول حقوق الأولوية يف هذه املرحلة.

طريقة الكتتاب

يتعني على الأ�سخا�س امل�ستحقني الراغبني يف الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة تعبئة مناذج الطلبات املتوفرة لدى فروع اجلهات امل�ستلمة 
ومن ثم ت�سليمها لدى اأي من هذه اجلهات خالل فرتة الكتتاب. كما ميكن الكتتاب عرب الإنرتنت اأو الهاتف امل�سريف اأو ال�سراف الآيل 

لدى اجلهات امل�ستلمة التي تتيح اإحدى اأو كل هذه اخلدمات للمكتتبني، وذلك ب�سرطني اأ�سا�سيني: 
)1( يكون للمكتتب »ال�سخ�س امل�ستحق« ح�ساب لدى اجلهة امل�ستلمة التي تقدم هذه اخلدمات. 

)2( اأن تكون البيانات اخلا�سة باملكتتب »ال�سخ�س امل�ستحق« حمدثة.

الأ�سهم املتبقية التي مل يتم الكتتاب فيها يف املرحلتني الأولى والثانية.الأ�سهم املتبقية

الطرح املتبقي

تلك  تقوم  اأن  على  ال�ستثمارية"(  "املوؤ�س�سات  بـ  لهم  )وي�سار  املوؤ�س�سي  الطابع  ذوي  امل�ستثمرين  من  عدد  على  املتبقية  الأ�سهم  تطرح 
املوؤ�س�سات ال�ستثمارية بتقدمي عرو�س �سراء لالأ�سهم املتبقية، و�سوف يتم ا�ستقبال هذه العرو�س ابتداًء من ال�ساعة العا�سرة �سباحًا 
يوم الأحد 1436/07/07هـ )املوافق 2015/04/26م( وحتى ال�ساعة العا�سرة �سباحًا من اليوم التايل بتاريخ 1436/07/08هـ )املوافق 
2015/04/27م(. وي�سار اإلى هذا الطرح بـ )"الطرح املتبقي"(. و�سيتم تخ�سي�س الأ�سهم املتبقية للموؤ�س�سات ال�ستثمارية ذات العر�س 
الأعلى ثم الأقل فالأقل على اأن يتم تخ�سي�س الأ�سهم بالتنا�سب على املوؤ�س�سات ال�ستثمارية التي تقدم نف�س العر�س، اأما بالن�سبة لك�سور 

الأ�سهم ف�سيتم اإ�سافتها اإلى الأ�سهم املتبقية ومعاملتها باملثل.

جميع حملة حقوق الأولوية �سواًء كانوا من امل�ساهمني املقيدين اأو ممن قاموا ب�سراء حقوق الأولوية خال فرتة التداول.الأ�سخا�س امل�ستحقون

اإدراج وتداول حقوق اأولية الكتتاب

تقوم »تداول« بتجهيز اآليات لتنظيم عملية تداول حقوق الأولوية يف اأنظمتها ويو�سع رمز منف�سل حلقوق الأولوية ل�سركة بروج للتاأمني 
التداول(، وميلك امل�ساهمون املقيدون خالل فرتة الكتتاب وتداول حقوق  ال�سركة على �سا�سة  التعاوين )يكون م�ستقاًل عن رمز �سهم 

الأولية اخليارات التالية:
الحتفاظ باحلقوق املكت�سبة كما بتاريخ الأحقية وممار�سة الكتتاب فيها.  )1

بيع احلقوق املكت�سبة اأو جزء منها من خالل ال�سوق.  )2
�سراء حقوق اإ�سافية من خالل ال�سوق.  )3

4(  عدم القيام باأي �سيء فيما يتعلق بحقوق الأولوية �سواًء ببيعها اأو ممار�سة حق الكتتاب فيها، ويف هذه احلالة �سيتم طرح الأ�سهم 
املتبقية الناجتة عن عدم ممار�سة تلك احلقوق اأو بيعها يف فرتة الطرح املتبقي.

كما يجوز لعامة امل�ستثمرين من املوؤ�س�سات والأفراد خالل فرتة التداول �سراء وبيع حقوق الأولوية يف ال�سوق وممار�سة الكتتاب فيها اإذا 
مت الحتفاظ بها اإلى نهاية فرتة الكتتاب الأولى، فقط خالل فرتة الكتتاب الثانية. و�سيعمد نظام )تداول( اإلى اإلغاء رمز حقوق الأولوية 
التعاوين على �سا�سة تداول بعد انتهاء فرتة تداول حقوق الأولوية، وعلى ذلك �سيتوقف تداول حقوق الأولوية مع  للتاأمني  ل�سركة بروج 

انتهاء فرتة تداول حقوق الأولوية.

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

و�ستقوم تداول باحت�ساب ون�سر قيمة احلق الإر�سادية وب�سكل م�ستمر خالل فرتة التداول على موقعها متاأخرة بخم�س دقائق، اإ�سافة اإلى 
مزودي خدمة معلومات ال�سوق حتى يت�سنى للم�ستثمرين الطالع على القيمة الإر�سادية للحق عند اإدخال الأوامر.

�سعر تداول احلق
هو ال�سعر الذي يتم تداول احلق به علمًا باأن هذا ال�سعر يتم حتديده من خالل اآلية العر�س والطلب يف ال�سوق وبالتايل فاإنه قد يختلف 

عن قيمة احلق الإر�سادية.

ك



ممار�سة حقوق اأولوية الكتتاب

املقابل لدى فروع اجلهات  اكتتاب وت�سديد  تعبئة منوذج  الأولوية اجلديدة عرب  اأ�سهم حقوق  امل�ستحقون بالكتتاب يف  الأ�سخا�س  قيام 
امل�ستحقني  لالأ�سخا�س  وميكن  للمكتتبني.  اخلدمات  هذه  تتيح  التي  امل�ستلمة  اجلهات  لدى  اإلكرتونيًا  الكتتاب  طريق  عن  اأو  امل�ستلمة 

ممار�سة حقوق الأولوية كالتايل:
يتاح يف املرحلة الأولى للم�ساهمني املقيدين فقط ممار�سة حقهم يف الكتتاب )كليًا اأو جزئيًا( يف الأ�سهم اجلديدة يف حدود عدد   )1
حقوق الأولوية التي مت اإيداعها يف حمافظهم بعد انعقاد اجلمعية العامة غري العادية، و�ستتم املوافقة فقط على الكتتاب بعدد من الأ�سهم 
اجلديدة امل�ستحقة مبوجب عدد حقوق الأولوية املوجودة يف املحفظة عند نهاية فرتة التداول. وتتزامن مرحلة الكتتاب الأولى مع فرتة 

تداول حقوق الأولوية، والتي ميكن للم�ساهمني املقيدين وعامة امل�ستثمرين من املوؤ�س�سات والأفراد خاللها تداول حقوق الأولوية.
يف املرحلة الثانية، ي�سمح جلميع حملة حقوق الأولوية �سواًء كانوا من امل�ساهمني املقيدين اأو ممن قاموا ب�سراء حقوق الأولوية خالل   )2

فرتة التداول، مبمار�سة حقهم يف الكتتاب.
ويف حال مل تتم ممار�سة حقوق الأولوية من قبل الأ�سخا�س امل�ستحقني قبل نهاية املرحلة الثانية ف�سيتم طرح الأ�سهم املتبقية الناجتة عن 

عدم ممار�سة تلك احلقوق و بيعها يف فرتة الطرح املتبقي .

تخ�سي�س الأ�سهم
�سيتم تخ�سي�س الأ�سهم لكل م�ستثمر بناًء على عدد احلقوق التي مار�سها ب�سكل مكتمل و�سحيح، اأما بالن�سبة مل�ستحقي ك�سور الأ�سهم، 

ف�سيتم جمع ك�سور الأ�سهم وطرحها على املوؤ�س�سات ال�ستثمارية خالل فرتة الطرح املتبقي. 

دفع مبالغ التعوي�س )اإن وجدت(
�سيتم دفع مبالغ تعوي�س نقدي لالأ�سخا�س امل�ستحقني الذين مل ميار�سوا حقهم يف الكتتاب كليًا اأو جزئيًا يف الأ�سهم اجلديدة ومل�ستحقي 
ك�سور الأ�سهم يف موعد اأق�ساه يوم الأربعاء 1436/07/17هـ )املوافق 2015/05/06م(. )راجع ق�سم "�شروط وتعليمات االكتتاب"(. 
علمًا باأن مبالغ التعوي�س متثل باقي متح�سالت بيع الأ�سهم املتبقية وك�سور الأ�سهم )مبا يتعدى �سعر الطرح( من عملية الطرح املتبقي.

ت�ستحق الأ�سهم اجلديدة املطروحة لالكتتاب ن�سيبها يف اأية اأرباح تعلنها ال�سركة منذ تاريخ اإ�سدارها وال�سنوات املالية التي تليها.الأحقية يف الأرباح

حقوق الت�سويت
حق  املطروحة  الأ�سهم  من  �سهم  كل  ويحمل  تف�سيلية،  ت�سويت  حقوق  اأية  م�ساهم  اأي  ميلك  ول  واحدة  فئة  من  ال�سركة  اأ�سهم  جميع 

الت�سويت، ولكل م�ساهم ميلك )20( ع�سرين �سهمًا على الأقل احلق يف ح�سور اجلمعية العامة والت�سويت فيها.

تداول الأ�سهم
كافة  وا�ستكمال  لالأ�سهم  النهائي  التخ�سي�س  عملية  من  النتهاء  بعد  »تداول«  يف  الأولوية  حقوق  اأ�سهم  تداول  يبداأ  اأن  املتوقع  ومن 

الإجراءات النظامية ذات ال�سلة.

عوامل املخاطرة
ينطوي اال�شتثمار يف هذا االكتتاب على خماطر معينة، وميكن ت�شنيف هذه املخاطر اإلى )اأ( خماطر تتعلق بن�شاط ال�شركة وعملياتها. 
»عوامل  ق�سم  املخاطر يف  ا�ستعرا�س هذه  وقد مت  بالأ�سهم.  تتعلق  الت�سريعية. )ج( خماطر  والبيئة  بالقطاع  �سلة  ذات  )ب( خماطر 

املخاطرة« يف هذه الن�سرة.

الأ�سهم التي �سبق اإدراجها

اأدرجت ال�سركة )13.000.000( ثالثة ع�سر مليون �سهم عادي بتاريخ 1431/03/01هـ )املوافق 2010/02/15م( يف ال�سوق املالية 
ال�سعودية )تداول(، حيث اكتتب امل�ساهمون املوؤ�س�سون مبا ن�سبته )60%( من راأ�س مال ال�سركة ومت طرح )40%( من راأ�س مال ال�سركة 
لالكتتاب العام، ويبلغ عدد الأ�سهم احلرة )6.045.000( �ستة ماليني وخم�سة واأربعني األف �سهم حر كما بتاريخ هذه الن�سرة، وتلتزم 

ال�سركة بالإعالن عن اأي تغري يف ملكية كبار امل�ساهمني.

ال�سركاء ال�سرتاتيجيون

الت�شويقي واالإمكانيات  والن�شاط  والتكنولوجية واالإدارية  الفنية  ال�شريك اال�شرتاتيجي هو �شركة )اأو جمموعة �شركات( لديها اخلربة 
املالية والقيمة امل�شافة من كافة اجلوانب لي�شبح �شريكًا يف عمل اأو ن�شاط اأو �شناعة بحيث يقوم بتطويره وتقدمي احللول للم�شكالت التي 
تواجه ذلك الن�شاط ومن ثم اأخذ دور كبري وفعال يف اإدارته. ويتمثل هنا يف �شركة اخلليج للتاأمني )�شركة م�شاهمة عامة كويتية( التي 

متلك ما ن�سبته )22.5%( من اأ�سهم ال�سركة.

القيود املفرو�سة على حقوق الأولوية

ليوجد قيود مفرو�سة على اكتتاب امل�ساهمني املوؤ�س�سني يف اأ�سهم حقوق الأولوية اجلديدة، وقد قدم ال�سركاء املوؤ�س�سون الذين ميلكون 
)5%( اأو اأكرث )مبا يف ذلك ال�سريك ال�سرتاتيجي �سركة اخلليج للتاأمني( خطابات التزام بالكتتاب يف كامل حقوق الأولوية اخلا�سة بكٍل 
منهم، حيث وجه ال�سريك ال�سرتاتيجي خطاب التزامه اإلى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي، بينما وجه كبار امل�ساهمني الآخرين )�سركة 
اخلليج الطبية املحدودة، �سركة جمموعة البرتجي ال�سناعية، �سركة يو�سف حممد عبدالوهاب ناغي املتحدة( خطابات التزامهم اإلى 

ال�سركة.
ويف حال رغب اأي من كبار امل�ساهمني الذين ميلكون )5%( اأو اأكرث من اأ�سهم ال�سركة �سراء حقوق اإ�سافية خالل مرحلة الكتتاب الأولى 

فاإنه ح�سب الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين يجب الآتي:
1(  على ال�سركة اإبالغ املوؤ�س�سة بن�سبة ملكية اأي �سخ�س ميلك )5%( اأو اأكرث من اأ�سهم ال�سركة ، من خالل تقرير ربع �سنوي تعده ال�سركة. 
2(   على كل �سخ�س ميلك )5%( اأو اأكرث من اأ�سهم ال�سركة اإبالغ املوؤ�س�سة كتابيًا بن�سبة ملكيته ، واأي تغيري يطراأ عليها ، خالل خم�سة 

اأيام عمل من تاريخ حدوث ذلك. 
هذا بالإ�سافة اإلى التقيد باللوائح ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية يف هذا اخل�سو�س.

القيود املفرو�سة على الأ�سهم
حيث اأن فرتة احلظر قد انق�ست فاإن جميع الأ�سهم قابلة للتداول وفقًا للقواعد واللوائح والتعليمات ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية. 
غري اأن املوؤ�س�سني الرئي�سيني يجب عليهم احل�سول على موافقة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ومن ثم موافقة هيئة ال�سوق املالية قبل 

الت�سرف يف اأ�سهمهم.

يجب درا�سة ق�سمي »اإ�سعار هام« و »عوامل املخاطرة« الواردين يف ن�سرة الإ�سدار هذه بعناية قبل اتخاذ قرار ال�ستثمار.

ل



تواريخ مهمة للمكتتبين

التاريخاجلدول الزمني املتوقع لالكتتاب

يوم الثالثاء 1436/06/12هـ )املوافق 2015/04/01م(انعقاد اجلمعية العامة غري العادية وحتديد تاريخ الأحقية وامل�ساهمني امل�ستحقني

 من يوم الثالثاء 1436/06/18هـ )املوافق 2015/04/07م( تاريخ مرحلة الكتتاب الأولى وتداول حقوق الأولوية
اإلى يوم اخلمي�س 1436/06/27هـ )املوافق 2015/04/16م(

 من يوم الأحد 1436/06/30هـ )املوافق 2015/04/19م( تاريخ مرحلة الكتتاب الثانية
اإلى يوم الثالثاء 1436/07/02هـ )املوافق 2015/04/21م(

يوم الثالثاء 1436/07/02هـ )املوافق 2015/04/21م(تاريخ انتهاء فرتة الكتتاب واآخر يوم لتقدمي مناذج طلبات الكتتاب

 من يوم الأحد 1436/07/07هـ )املوافق 2015/04/26م( تاريخ فرتة الطرح املتبقي
اإلى يوم الثنني 1436/07/08هـ )املوافق 2015/04/27م(

يوم الأربعاء 1436/07/10هـ )املوافق 2015/04/29م(الإ�سعار بالتخ�سي�س النهائي

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

يوم الأربعاء 1436/07/17هـ )املوافق 2015/05/06م(

بعد النتهاء من كافة الإجراءات الالزمة �سيتم الإعالن عن  تاريخ بدء تداول الأ�سهم بدء تداول الأ�سهم املطروحة لالكتتاب
املطروحة لالكتتاب يف ال�سحف املحلية وعلى موقع تداول.

تواريخ اإلعالنات المهمة

تاريخ الإعالناملعلنالإعالن

يوم الثالثاء 1436/06/12هـ )املوافق 2015/04/01م(ال�سركةاإعالن انعقاد اجلمعية العامة غري العادية )تاريخ الأحقية(

يوم الأربعاء 1436/06/13هـ )املوافق 2015/04/02م(ال�سركةاإعالن نتائج اجلمعية العامة غري العادية التي ت�سمنت املوافقة على زيادة راأ�س مال ال�سركة

يوم الأربعاء 1436/06/13هـ )املوافق 2015/04/02م(تداولاإعالن تعديل �سعر �سهم ال�سركة واإيداع احلقوق واإعالن قيمة احلق الإر�سادية

يوم الأربعاء 1436/06/13هـ )املوافق 2015/04/02م(ال�سركةاإعالن حتديد فرتات الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة وفرتة تداول احلقوق

يوم الثالثاء 1436/06/18هـ )املوافق 2015/04/07م(ال�سركةاإعالن تذكريي عن بدء مرحلة الكتتاب الأولى وعن فرتة تداول حقوق الأولية

اإعالن تذكريي عن اآخر يوم لتداول حقوق الأولوية والتنويه باأهمية بيع احلقوق ملن ل يرغب 
بالكتتاب

يوم اخلمي�س 1436/06/27هـ )املوافق 2015/04/16م(تداول

يوم الأحد 1436/06/30هـ )املوافق 2015/04/19م(ال�سركةاإعالن بدء مرحلة الكتتاب الثانية

يوم الثالثاء 1436/07/02هـ )املوافق 2015/04/21م(ال�سركةاإعالن تذكريي عن اآخر يوم لتقدمي مناذج طلبات الكتتاب للمرحلة الثانية

الإعالن عن:
نتائج الكتتاب يف املرحلتني الأولى والثانية. �
تفا�سيل عملية بيع الأ�سهم التي مل يتم الكتتاب فيها، اإن وجدت، وبدء فرتة الطرح املتبقي �

يوم الأحد 1436/07/07هـ )املوافق 2015/04/26م(ال�سركة

يوم الأربعاء 1436/07/10هـ )املوافق 2015/04/29م(ال�سركةاإعالن نتائج الطرح املتبقي والإ�سعار بالتخ�سي�س النهائي

يوم الأحد 1436/07/14هـ )املوافق 2015/05/03م(تداولاإعالن باإيداع الأ�سهم اجلديدة يف حمافظ امل�ستثمرين

يوم الأربعاء 1436/07/17هـ )املوافق 2015/05/06م(ال�سركةاإعالن توزيع مبالغ التعوي�س )اإن وجدت( لالأ�سخا�س امل�ستحقني

تنويه: يحتوي اجلدولني الزمنيني اأعاله على تواريخ تقديرية، و�سوف يتم الإعالن عن التواريخ الفعلية عرب اإعالنات �ستظهر يف ال�سحف املحلية اليومية وموقع تداول الإلكرتوين على 
.www.tadawul.com.sa الإنرتنت

م



كيفية التقدم بطلب االكتتاب
يقت�سر الكتتاب يف اأ�سهم حقوق الأولوية على الأ�سخا�س امل�ستحقني. ويف حال عدم ممار�سة حقوق الأولوية اخلا�سة بالأ�سخا�س امل�ستحقني ف�سوف تطرح اأية اأ�سهم متبقية غري مكتتب 
بها من قبل الأ�سخا�س امل�ستحقني غري امل�ساركني على املوؤ�س�سات ال�ستثمارية من خالل طرحها يف فرتة الطرح املتبقي. يتعني على الأ�سخا�س امل�ستحقني الراغبني يف الكتتاب يف الأ�سهم 
اجلديدة تعبئة مناذج الطلبات املتوفرة لدى فروع اجلهات امل�ستلمة خالل مرحلة الكتتاب الأولى ومرحلة الكتتاب الثانية )ح�سبما ينطبق( )وي�ستطيع امل�ساهمون املقيدون الكتتاب 
يف اأ�سهم اإ�سافية من خالل �سراء حقوق جديدة خالل فرتة التداول، وميكن الكتتاب بالأ�سهم الإ�سافية اجلديدة املكت�سبة من �سراء احلقوق اجلديدة خالل مرحلة الكتتاب الثانية 
فقط(، ومن ثم ت�سليمها لدى اأي من هذه اجلهات قبل نهاية مرحلة الكتتاب الثانية )حتى واإن مل يكن لديهم ح�ساب لدى اجلهة امل�ستلمة(، كما ميكن الكتتاب عرب الإنرتنت اأو الهاتف 
امل�سريف اأو ال�سراف الآيل لدى اجلهات امل�ستلمة التي تتيح اإحدى اأو كل هذه اخلدمات للمكتتبني، وذلك ب�سرطني اأ�سا�سيني: )1( اأن يكون للمكتتب »ال�سخ�س امل�ستحق« ح�ساب لدى 

اجلهة امل�ستلمة التي تقدم هذه اخلدمات )2( اأن تكون البيانات اخلا�سة باملكتتب »ال�سخ�س امل�ستحق« حمدثة. 

يجب تعبئة منوذج طلب االكتتاب بالكامل وفقًا للتعليمات الواردة يف ق�شم »�شروط وتعليمات االكتتاب« من ن�شرة االإ�شدار هذه. ويجب على كل م�شاهم م�شتحق اأن يوافق على كل الفقرات 
الواردة يف منوذج طلب الكتتاب واأن يقوم بتعبئتها، وحتتفظ ال�سركة بحقها يف رف�س الطلبات املكررة اأو اأي طلب لالكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة كليًا اأو جزئيًا يف حال عدم ا�ستيفاء 
الطلب الأٍي من �شروط وتعليمات االكتتاب. وال يجوز التعديل يف طلب االكتتاب اأو �شحبه بعد ت�شليمه للجهات امل�شتلمة. ويعترب طلب االكتتاب عند تقدميه عقدًا ملزمًا بني ال�شركة وامل�شاهم 

امل�شتحق )ف�شاًل راجع ق�شم »�شروط وتعليمات االكتتاب«(.

أسئلة وأجوبة عن آلية حقوق األولوية الجديدة
ماهي حقوق األولوية؟

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

لمن تمنح حقوق األولوية؟

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

متى يتم إيداع حقوق األولوية؟

يتم ذلك خالل يومني بعد انعقاد اجلمعية العامة غري العادية لل�سركة، و�ستظهر الأ�سهم يف حمافظ امل�ساهمني املقيدين حتت رمز جديد خا�س بحقوق الأولوية ولن ي�سمح بتداول هذه 
احلقوق اأو الكتتاب فيها اإل عند بداية فرتة التداول والكتتاب.

كيف يتم إشعار المساهم المقيد بإيداع حقوق األولوية في المحفظة؟

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

كم عدد الحقوق التي سيحصل عليها المساهم المقيد؟

يعتمد ذلك على معامل الأحقية وعدد الأ�سهم التي ميتلكها امل�ساهم املقيد يف نهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية.

ما هو معامل األحقية؟

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

احلالة 1 اإلى 5 )اأي �سهم واحد لكل خم�سة اأ�سهم(.

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

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

ما هي قيمة الحق عند بداية تداوله؟

�سعر الفتتاح للحق �سيكون الفرق بني �سعر اإغالق �سهم ال�سركة يف اليوم ال�سابق لإدراج احلق و�سعر الطرح. وعلى �سبيل املثال: اإذا كان �سعر اإغالق ال�سهم يف اليوم ال�سابق 35 رياًل 
�سعوديًا و�سعر الطرح 10 ريالت �سعودية يكون �سعر الفتتاح حلقوق الأولوية 25 رياًل �سعوديًا.

هل يستطيع المساهمين المقيدين االكتتاب في أسهم إضافية؟

ميكن للم�ساهمني املقيدين الكتتاب يف اأ�سهم اإ�سافية من خالل �سراء حقوق اأولوية جديدة خالل فرتة التداول، وميكن الكتتاب بالأ�سهم الإ�سافية اجلديدة املكت�سبة من �سراء حقوق 
جديدة خالل مرحلة الكتتاب الثانية فقط.

كيف تتم عملية االكتتاب؟

تتم عملية الكتتاب كما هو معمول به حاليًا عن طريق تقدمي طلبات الكتتاب لدى اأي من فروع اجلهات امل�ستلمة )املذكورة يف ن�سرة الإ�سدار هذه( خالل فرتتي الكتتاب فقط.

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

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

ن



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

�سيتم اإيداع حقوق الأولوية يف نف�س املحفظة املودع بها اأ�سهم ال�سركة املرتبطة باحلقوق. فعلى �سبيل املثال: اإذا كان م�ساهم ميلك 1000 �سهم يف ال�سركة )800 �سهم يف حمفظة »اأ« و200 
�سهم يف حمفظة »ب«( فاإن جمموع احلقوق التي �ستودع )923( حق على اعتبار اأن لكل �سهم )0.923( حق وعليه ف�سيتم اإيداع 738 حق يف حمفظة »اأ« و 184 حق يف حمفظة »ب«.

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

يكون اإيداع الأ�سهم يف املحفظة ال�ستثمارية املذكورة يف طلب الكتتاب الأول.

هل يحق لحملة شهادات األسهم االكتتاب والتداول؟

نعم يحق حلملة �سهادات الأ�سهم الكتتاب لكنهم لن ي�ستطيعوا التداول اإل بعد اإيداع ال�سهادات يف حمافظ ا�ستثمارية عن طريق اجلهات امل�ستلمة اأو مركز الإيداع يف تداول واإح�سار 
الوثائق الالزمة.

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

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

هل يحق لمن اشترى حقوق إضافية تداولها مرة أخرى؟

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

هل باإلمكان بيع جزء من هذه الحقوق؟

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

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

ل ميكن ذلك.

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

خالل املرحلة الثانية فقط وبعد انتهاء فرتة التداول حلقوق الأولوية.

هل يستطيع الشخص المستحق بيع الحق بعد انقضاء فترة التداول؟

ل ميكن ذلك، بعد انق�ساء فرتة التداول يتبقى لل�سخ�س امل�ستحق فقط ممار�سة احلق يف الكتتاب بالزيادة يف راأ�س املال، ويف حال عدم ممار�سة احلق ميكن اأن يتعر�س امل�ستثمرللخ�سارة 
اأو النخفا�س يف قيمة املحفظة ال�ستثمارية.

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

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

هل سيتم إضافة أي رسوم إضافية لعمليات تداول حقوق األولوية؟

�سيتم تطبيق نف�س العمولت على عمليات البيع وال�سراء كما هي بالأ�سهم ولكن من دون حد اأدنى ملبلغ العمولة.

�س



ملخص المعلومات األساسية
م�ستلمي  على  ويجب  للمكتتبني.  مهمة  تكون  قد  التي  املعلومات  كل  على  ي�ستمل  ل  فاإنه  ملخ�س،  لأنه  ونظرًا  الن�سرة.  الواردة يف هذه  املعلومات  نبذة موجزة عن  امللخ�س  يقدم هذا 
ق�سم  الن�سرة يف  الواردة يف هذه  املخت�سرة  والعبارات  امل�سطلحات  بع�س  تعريف  وقد مت  املطروحة.  الأ�سهم اجلديدة  بال�ستثمار يف  قرار  اتخاذ  قبل  بالكامل  قراءتها  الن�سرة   هذه 

»التعريفات وامل�سطلحات« ويف اأماكن اأخرى من هذه الن�سرة.

نبذة عن الشركة 
�سركة بروج للتاأمني التعاوين وهي �سركة م�ساهمة عامة �سعودية تاأ�س�ست مبوجب املر�سوم امللكي رقم )م/72( وتاريخ 1429/10/28هـ )املوافق 2008/10/29م( وقرار جمل�س الوزراء 
رقم )313( وتاريخ 1429/10/27هـ )املوافق 2008/10/28م(، وعنوان مقرها الرئي�س: جممع كناري - �سارع الأمري عبدالعزيز بن م�ساعد بن جلوي – حي ال�سليمانية - مدينة 
النقد  موؤ�س�سة  ترخي�س  مبوجب  التاأمني  مبزاولة  لها  وم�سرح  2010/01/26م(،  )املوافق  هـ   1431/02/10 وتاريخ   )1010280606( رقم  التجاري  بال�سجل  قيدها  ومت  الريا�س، 
ولئحته  التعاوين  التاأمني  �سركات  مراقبة  لنظام  وفقًا  ن�ساطها  ال�سركة  وتزاول  2010/05/29م(،  )املوافق  1431/06/15هـ  وتاريخ  ن/20105/28(  م  )ت  رقم  ال�سعودي  العربي 
التنفيذية والأنظمة والقواعد الأخرى ال�سارية يف اململكة وحتت اإ�سراف موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي، والتي تعترب اجلهة الر�سمية امل�سوؤولة عن التطبيق والإ�سراف على نظام مراقبة 
�شركات التاأمني التعاوين ولوائحه التنفيذية، ومتار�س ال�شركة ن�شاطها يف اململكة العربية ال�شعودية من خالل فروعها املرخ�شة باالإ�شافة اإلى عدد من نقاط البيع موزعة يف معظم املدن 

واملناطق.

اإلى )13.000.000( ثالثة ع�سر مليون �سهم عادي بقيمة ا�سمية )10( ع�سرة ريالت  ويبلغ راأ�س مال ال�سركة احلايل )130.000.000( مائة وثالثني مليون ريال �سعودي مق�سم 
�سعودية لل�سهم الواحد. 

وقد اأو�سى جمل�س اإدارة ال�سركة يف اجتماعه املنعقد يف مدينة الريا�س بتاريخ 1433/11/28هـ )املوافق 2012/10/14م( بزيادة راأ�س مال ال�سركة لي�سبح )250.000.000( مائتني 
و خم�سني مليون ريال �سعودي عن طريق طرح اأ�سهم حقوق اأولوية للتقيد والحتفاظ بهام�س املالءة املطلوب، كما ح�سلت ال�سركة على موافقة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي النهائية 
مبوجب اخلطاب رقم 351000123147 وتاريخ 1435/09/24هـ )املوافق 2014/07/21م( على زيادة راأ�س مال ال�سركة مببلغ )120.000.000( مائة وع�سرين مليون ريال �سعودي 
عن طريق طرح اأ�سهم حقوق اأولوية عددها )12.000.000( اثنى ع�سر �سهم بقيمة ا�سمية تبلغ )10( ع�سرة ريالت �سعودية، لي�سبح راأ�س مال ال�سركة )250.000.000( مائتني 
وخم�سني مليون ريال �سعودي مق�سم اإلى )25.000.000( خم�سة وع�سرين مليون �سهم بقيمة ا�سمية )10( ع�سرة ريالت �سعودية لل�سهم الواحد، ويف تاريخ 1436/06/12هـ )املوافق 

2015/04/01م( وافقت اجلمعية العامة غري العادية على تو�سية جمل�س اإدارة ال�سركة بزيادة راأ�س املال.

نشاط الشركة
مت الرتخي�س لل�سركة مبزاولة اأن�سطة التاأمني الرئي�سة التالية: )1( التاأمني العام )2( التاأمني ال�سحي. علمًا باأن ال�سركة قد ح�سلت حتى الآن على موافقات نهائية وموؤقتة من موؤ�س�سة 

النقد لعدد من منتجاتها التاأمينية وهي كما يلي:

تاأمني املركبات )ال�سامل / الإلزامي(. �

تاأمني ال�سحن البحري. �

تاأمني املمتلكات واحلريق. �

تاأمني الهند�سي  �

تاأمني �سد احلوادث ال�سخ�سية. �

تاأمني ال�سرقة. �

تاأمني خيانة الأمانة. �

تاأمني الأموال. �

تاأمني امل�سوؤولية العامة. �

تاأمني طوارىء العمل. �

تاأمني اأخطاء املهن ال�سحية �

تاأمني احلياة اجلماعي. �

التاأمني ال�سحي. �

مراحل تأسيس الشركة
اأ�سهم راأ�س مال ال�سركة  األف �سهم متثل )60%( من  تاأ�س�ست ال�سركة يف عام 2009م، حيث اكتتب املوؤ�س�سون يف ذلك الوقت مبا جمموعه )7.800.000( �سبعة ماليني وثمامنائة 
الريا�س مقابل  ثمانية و�سبعون مليون ريال �سعودي لدى بنك  البالغة )78.000.000(  الأ�سهم  واأودعوا قيمة هذه  الواحد  لل�سهم  ب�سعر )10( ع�سرة ريالت �سعودية  التاأ�سي�س  عند 
الواحد يف  لل�سهم  �سعودية  ب�سعر )10( ع�سرة ريالت  ال�سركة  راأ�س مال  العام متثل )40%( من  األف �سهم لالكتتاب  اأ�سهمهم، كما مت طرح )5.200.000( خم�سة ماليني ومائتي 
الفرتة من 1430/10/14هـ )املوافق 2009/10/3م( اإلى 1430/10/20هـ )املوافق 2009/10/09م(، يف حني مت اإدراج وبدء تداول اأ�سهم ال�سركة يف ال�سوق املالية ال�سعودية بتاريخ 

1431/03/01هـ )املوافق 2010/02/15م(. 

وتوؤكد ال�سركة على اأنها مل متنح اأي مزايا اأو حقوقا تف�سيلية للم�ساهمني املوؤ�س�سني اأو غريهم من امل�ساهمني، كما اأنها مل تقم منذ تاأ�سي�سها وحتى تاريخ هذه الن�سرة بزيادة راأ�س املال 
عن طريق طرح اأ�سهم حقوق اأولوية.

ع



كبار المساهمين

امل�ساهم

امللكية بعد الطرح**امللكية قبل الطرح*

عدد الأ�سهم 
)األف �سهم(

راأ�س املال
)األف ريال 

�سعودي(
الن�سبة 

عدد الأ�سهم 
)األف �سهم

راأ�س املال
)األف ريال 

�سعودي(
الن�سبة 

22.5%22.55.62556.250%2.92529.250�سركة اخلليج للتاأمني

5%51.25012.500%6506.500�سركة اخلليج الطبية املحدودة

5%51.25012.500%6506.500�سركة جمموعة البرتجي ال�سناعية

5%51.25012.500%6506.500�سركة يو�سف حممد عبدالوهاب ناغي املتحدة

37.5%37.59.37593.750%4.87548.750الإجمايل

امل�سدر: ال�سركة
*ملكية مبا�سرة فقط، ول يوجد لأٍي منهم ملكية غري مبا�سرة يف ال�سركة.

** قدم امل�ساهمون اأعاله خطابات التزام بالكتتاب يف اأ�سهم حقوق الأولوية وفق احلقوق اخلا�سة بكٍل منهم. 

رؤية الشركة 
اأن تكون املقدم الأمثل للحلول التاأمينية، و�سيقا�س م�ستوى  جناح ال�سركة من خالل اختيار العمالء لل�سركة وثقتهم مبقدرتها على التميز بتوفري ما يتطلعون  اإليه من خدمات وخربات 

واأ�سعار وقيم.

رسالة الشركة
ت�سعى �سركة بروج للتاأمني التعاوين لتلبية احلاجات التاأمينية لالأفراد وال�سركات من اأجل م�ساعدتهم على اإدارة خماطرهم اليومية، وتعوي�سهم عن الأحداث غري املتوقعة، وبلوغ ما 

ي�سبون اإليه من تطلعات.

و�سيتحقق ذلك من خالل اإقامة عالقات �سراكة طويلة الأمد متكن ال�سركة من فهم احتياجات العمالء وا�ستباقها وتلبيتها وتقدمي حلول تاأمينية عالية اجلودة وتوفري م�ستويات عالية 
من اخلدمات التي تلبي وتفوق توقعاتهم.

استراتيجية الشركة
تهدف ال�سركة اإلى اأن تكون املثال الذي يحتذى به يف اململكة يف اأن�سطة التاأمني الرئي�سة التي تتعامل بها، واأن حتقق الريادة يف ال�سوق من خالل جودة منتجاتها وخدماتها، و لذلك عمدت 

ال�سركة اإلى بناء ا�سرتاتيجية م�ستندة اإلى منوذج عملي من خالل جمموعة من الأولويات. 

ويهدف منوذج عمل ال�سركة اإلى تقوية اإمكانات النمو الأ�سا�سية وتعزيزها وتطويرها واملحافظة على العمالء واكت�ساب عمالء اآخرين جدد، مع تركيز اجلهود التطويرية لل�سركة على 
القطاعات الأكرث ربحية لتعزيز مركزها يف ال�سوق ال�سعودية وتعزيز النواحي املالية لل�سركة.

وقد حددت ال�سركة ا�سرتاتيجيات للتغيري والنمو تعرف يف جمموعها مبحركات النمو اخلم�سة:

تطوير املنتجات: وهو م�سدر من م�سادر التنوع الذي يعك�س رغبة ال�سركة يف تقدمي قيمة اإ�سافية يف كل مرة تطرح فيها منتجًا جديدًا يف اأحد اأ�سواقها.  �

اخلربة يف الأن�سطة الرئي�سية: وتهدف ال�سركة اإلى تقدمي اأف�سل اخلدمات باأف�سل الأ�سعار. �

اإدارة التوزيع: من خالل تعزيز اأداء املبيعات بتخفيف الأعباء الإدارية على موزعيها.  �

جودة اخلدمة: وذلك من خالل احلر�س على تقدمي خدمات جيدة ومميزة للعمالء. �

الإنتاجية: ت�سعى ال�سركة اإلى خف�س تكاليف الت�سغيل وحت�سني اجلودة كل �سنة، وذلك من خالل احلر�س على دقة امل�ستندات و�سرعة ت�سليمها والت�سوية ال�سريعة ملطالبات  �
العمالء واملراجعة امل�ستمرة لوثائق وبرامج التاأمني ل�سمان احلماية املثلى للعمالء. 

وللو�سول اإلى التميز يف الأداء الت�سغيلي يف كل جمال من جمالت العمل الرئي�سية، فقد انتهجت ال�سركة برناجمًا للتح�سني امل�ستمر لإجراءات العمل ي�ستند اإلى الإ�سغاء دومًا ل�سوت 
العميل، كما ت�سجع ال�سركة اأق�سام العمل املحلية لديها لإيجاد فر�س للتعاون بينها يف الإمكانيات واملواد.

وبناًء عليه، فلدى ال�سركة ا�سرتاتيجيتها الت�سويقية التي تركز ب�سفة اأ�سا�سية على قاعدة م�ساهميها وعمالئها اإلى جانب ما يبذله فريق املبيعات والت�سويق يف ال�سركة من جهود لالنت�سار 
يف ال�سوق وا�ستقطاب املزيد من ال�سفقات.

وتت�سمن ا�سرتاتيجة ال�سركة ال�سعي اإلى التقيد باأحكام ال�سريعة الإ�سالمية يف اأعمالها واأوجه ن�ساطها عن طريق ال�ستعانة بخرباء خمت�سني يقدمون امل�سورة لل�سركة مبدى التزامها 
بالنهج ال�سرعي يف تعامالتها، وتكون قراراتهم ملزمة فيما ت�سدر ب�ساأنه.

ف



المزايا التنافسية ونقاط القوة
دعم الأعمال الناجتة عن امل�ساهمني املوؤ�س�سني. �

طاقم اإداري موؤهل ذو خربة طويلة يف �سوق التاأمني باململكة العربية ال�سعودية. �

اتفاقيات اإعادة تاأمني مع كربى �سركات اإعادة التاأمني املعروفة عامليًا. �

عالقات اإقليمية قوية مع �سركات تاأمني تابعة ملجموعة اخلليج للتاأمني )وهي اأكرب موؤ�س�سي ال�سركة(. �

جمال متنوع من املنتجات واخلدمات التاأمينية املبتكرة. �

اأنظمة وتقنية معلومات متطورة. �

نظرة عامة على قطاع التأمين في المملكة 
مت احل�سول على املعومات الواردة يف هذه الن�سرة بخ�سو�س قطاع التاأمني واملعلومات الأخرى املتعلقة بال�سوق الذي تعمل فيه ال�سركة من م�سادر خمتلفة، وقد اأجرت ال�سركة التحريات 
املعقولة للتاأكد من �سحة امل�سادر، ومع اأنه ل يوجد لدى ال�سركة، اأو اأي من م�ست�ساري ال�سركة الذين تظهر اأ�سمائهم يف ال�سفحتني )و ، ز( اأي �سبب لالعتقاد بوجود معلومات غري 

�سحيحة مت�سمنة يف تلك امل�سادر والتقديرات، اإل اأنه ل يوجد اأي بيان اأو �سمان ب�ساأن دقة واكتمال اأيًا منها. ومن تلك امل�سادر:

تقديرات وتوقعات ال�سركة. �

املعلومات والتحليالت اخلا�سة ب�سناعة التاأمني والتي مت احل�سول عليها من م�سادر ومواد ت�سدر عن اأطراف اأخرى ومتاحة للعموم. �

يعترب �سوق التاأمني يف اململكة حديث العهد ن�سبيًا حيث داأبت �سناعة التاأمني يف املا�سي على تغطية احتياجات �سوقي الت�سدير والنفط فقط يف ال�سبعينيات من القرن املا�سي، وواجه 
قطاع التاأمني عدة م�ساعب ب�سبب غياب القوانني املنظمة. وكان هناك اأكرث من 100 �سركة م�سجلة كوحدات خارجية تعمل من اخلارج كو�سطاء تاأمني عامليني اأو كوكالء ل�سركات تاأمني 
خا�سة، بغر�س تقدمي خدمات التاأمني يف اململكة، وكانت هذه ال�سركات م�سجلة يف البحرين نظرًا لقربها اجلغرايف من اململكة. ويف ظل غياب اإطار تنظيمي، كان حملة بوال�س التاأمني 
يعانون من افتقار ال�سوق جلهة ر�سمية تعنى بحماية م�سالح امل�ستهلكني من الأعمال الحتيالية اأو غري امل�سروعة. وهذا ما مهد الطريق فيما بعد لإجراء اإ�سالحات واإعادة ت�سكيل لقطاع 
التاأمني يف اململكة، ثم جاء القرار رقم 51 وتاريخ 1397/4/4هـ )املوافق 1977/3/23م( عن هيئة كبار العلماء يف اململكة والذي اعتربت مبوجبه التاأمني التعاوين �سيغة من عقد التربع 
وبالتايل فهو مقبول يف ال�سريعة الإ�سالمية. ويف عام 1406هـ )املوافق 1986م(اأ�س�ست احلكومة اأول �سركة للتاأمني التعاوين وهي ال�سركة الوطنية للتاأمني التعاوين )»التعاونية«(، بهدف 

تغطية احتياجات التاأمني املحلية وتلبية طموح احلكومة يف وجود قطاع تاأمني �سعودي قوي. 

تتولى موؤ�س�سة النقد مهمة تنظيم قطاع التاأمني والإ�سراف عليه واإعداد وتطبيق معايري الرتخي�س بالن�سبة ل�سركات التاأمني، ويفر�س النظام اجلديد على �سركات التاأمني اأن تكون 
م�سجلة ومرخ�سة يف اململكة ك�سركة م�ساهمة عامة لكي تزاول اأعمال التاأمني يف اململكة. وتنطبق القوانني اجلديدة لي�س على �سركات التاأمني وح�سب، بل وعلى �سركات اإعادة التاأمني 

وو�سطاء اإعادة التاأمني والوكالت وال�سما�سرة ومكاتب ت�سوية اخل�سائر. 

لقد �سهد قطاع التاأمني املحلي مرحلة انتقالية �ُسمح فيها لل�سركات القائمة بالعمل �سمن مهلة انتهت يف 9 اأبريل 2008م، حيث تعني على �سركات التاأمني اإما احل�سول على ترخي�س 
من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ي�سمح لها بالعمل يف اململكة وفقًا لنظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين ال�سادر يف عام 2003م اأو اإنهاء وت�سفية اأعمالها يف ال�سوق ال�سعودي. وقد 
�سمحت موؤ�س�سة النقد لل�سركات التي انتهت من درا�سة ملفاتها اأو التي �سدر لها مر�سوم ملكي بتاأ�سي�سها ومل تكتمل اإجراءات تاأ�سي�سها بتجديد وثائق التاأمني للعمالء يف مهلة انتهت يف 

17 فرباير 2010م.

لقد اأدت الإ�سالحات الهيكلية التي نفذتها احلكومة اإلى منو قطاع التاأمني مبعدلت مرتفعة يف ال�سنوات القليلة املا�سية. حيث منت �سناعة التاأمني من 10.9 مليار ريال �سعودي )ما 
يعادل 2.9 مليار دولر اأمريكي( يف عام 2008م اإلى حوايل 25 مليار ريال �سعودي )ما يعادل 6.7 مليار دولر اأمريكي( يف عام 2013م، مبعدل منو �سنوي مركب %18.

اأق�شاط التاأمني املكتتبة، يف حني �شكل  اأن التاأمني على املركبات قد �سكل ما ن�سبته 49% من اإجمايل  اإلى  وي�سري التقرير ال�سنوي ملوؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي للعام املايل 2013م 
التاأمني ال�سحي حوايل 33%. وجدير بالذكر اأن التاأمني ال�سحي ُيعد اإلزاميًا جلميع الوافدين واملواطنني العاملني يف القطاع اخلا�س ابتداًء من تاريخ 15 يوليو 2006م وفق بيانات 
جمل�س ال�سمان ال�سحي التعاوين، كما اأن التاأمني على املركبات يعترب اأي�سًا من املتطلبات االتنظيمية )جاء ذلك ا�ستنادًا اإلى نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين ال�سادر باملر�سوم 
الوزراء رقم 222 وتاريخ  وتاريخ 1425/03/01هـ، وعلى قرار جمل�س  املالية رقم 596/1  ال�سادرة مبوجب قرار وزير  التنفيذية  وتاريخ 1424/06/02هـ ولئحته  امللكي رقم م/32 
1422/08/13هـ ب�ساأن التاأمني الإلزامي على املركبات، وبدء العمل بـ »الوثيقة املوحدة للتاأمني الإلزامي على املركبات« والتي مت اعتمادها من حمافظ موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي(.

�س



ملخص المعلومات المالية للشركة
 يجب قراءة القوائم املالية امللخ�سة الواردة اأدناه مع القوائم املالية املراجعة مبا يف ذلك الإي�ساحات املرفقة بها لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب لالأعوام 2011م و 2012م 

و 2013م، بالإ�سافة اإلى القوائم املالية غري املراجعة للفرتة املنتهية يف 30 يونيو 2014م مقارنة مع نف�س الفرتة من عام 2013م. 

املركز املايل )ريال �سعودي(
2011م

مراجعة
2012م

مراجعة
2013م

مراجعة
الن�سف الأول 2013م

غري مراجعة
الن�سف الأول 2014م

غري مراجعة

116.832.354196.859.645251.474.471251.360.918336.985.360اإجمايل موجودات عمليات التاأمني

92.925.26082.358.21783.323.05081.202.18284.769.098اإجمايل موجودات امل�ساهمني

209.757.614279.217.862334.797.521332.563.100421.754.458اإجمايل املوجودات

جمموع مطلوبات وفائ�س عمليات 
التاأمني

116.832.354196.859.645251.474.471251.360.918336.985.360

7.796.36215.138.71712.841.89413.203.98711.130.254اإجمايل مطلوبات امل�ساهمني

85.128.89867.219.50070.481.15667.998.19573.638.844اإجمايل حقوق امل�ساهمني

92.925.26082.358.21783.323.05081.202.18284.769.098اإجمايل مطلوبات وحقوق امل�ساهمني

209.757.614279.217.862334.797.521332.563.100421.754.458اإجمايل املطلوبات وحقوق امللكية

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة لالأعوام 2011م و 2012م و 2013م والقوائم املالية غري املراجعة  للن�سف الأول من عامي 2013م و 2014م

قائمة الدخل )ريال �سعودي(
2011م

مراجعة
2012م

مراجعة
2013م

مراجعة
الن�سف الأول 2013م

غري مراجعة
الن�سف الأول 2014م

غري مراجعة

103.803.397233.540.257279.283.805150.100.482210.522.947اإجمايل اأق�شاط التاأمني املكتتبة

)77.179.936()67.318.633()130.216.178()106.410.851()52.428.436(اإجمايل املطالبات املدفوعة

7.331.4004.271.4983.503.771)17.722.721()13.390.342(فائ�س )عجز( عمليات التاأمني

)الفائ�س( العجز املحول اإلى عمليات 
امل�ساهمني

13.390.34217.722.721)6.598.260()3.844.348()3.153.394(

قائمة عمليات امل�ساهمني

الفائ�س )العجز( املحول من عمليات 
التاأمني

)13.390.342()17.722.721(6.598.2603.844.3483.153.394

)1.051.122()1.051.775()2.190.890()2.417.042()2.065.479(م�ساريف عمومية واإدارية

5.037.5383.201.7342.223.029)19.000.307()15.774.507(�سايف دخل )خ�سارة( ال�سنة 

ربح )خ�سارة( ال�سهم الأ�سا�سي 
واملخف�س )بعد الزكاة( لل�سنة

1.21-1.46-0.390.250.17

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة لالأعوام 2011م و 2012م و 2013م والقوائم املالية غري املراجعة  للن�سف الأول من عامي 2013م و 2014م

التدفقات النقدية )ريال �سعودي(
2011م

مراجعة
2012م

مراجعة
2013م

مراجعة
الن�سف الأول 2013م

غري مراجعة
الن�سف الأول 2014م

غري مراجعة

قائمة التدفقات النقدية لعمليات التاأمني

56.676.78141.034.91113.484.46554.782.008)3.694.971(�سايف النقد من الأن�سطة الت�سغيلية

)71.978.467()28.465.588(309.125)8.446.284()909.817(�سايف النقد من )امل�ستخدم يف( الأن�سطة ال�ستثمارية

)428.483()2.239.233()3.655.197()62.496(19.832.794�سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة التمويلية

35.673.58883.841.589121.530.42866.621.233103.905.486النقدية و�سبه النقدية يف نهاية ال�سنة

التدفقات النقدية للم�ساهمني

)1.515.368()3.040.129()3.421.589()2.648.523()1.430.131(�سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة الت�سغيلية

2.045.0474.848.456)20.580.559(3.077.477)32.843.910(�سايف النقد من )امل�ستخدم يف( الأن�سطة ال�ستثمارية

62.4963.655.1972.239.233428.483)19.832.794(�سايف النقد من الأن�سطة التمويلية

33.379.38133.870.83113.523.88035.114.98217.285.451النقدية و�سبه النقدية يف نهاية ال�سنة

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة لالأعوام 2011م و 2012م و 2013م والقوائم املالية غري املراجعة  للن�سف الأول من عامي 2013م و 2014م

ق



املوؤ�سرات املالية الرئي�سة
31 دي�سمرب

2011م
31 دي�سمرب

2012م
31 دي�سمرب

2013م
30 يونيو

2014م

68.2%71.2%75.7%62.9%معدل الحتفاظ

65.7%68.8%85.5%66.0%معدل اخل�سارة، �سايف

29.4%27.0%27.3%66.6%معدل امل�ساريف

7.2%8.2%8.8%8.5%م�شاريف العمولة املتكبدة كن�شبة من اإجمايل االأق�شاط املكتتبة

12.9%32.9%20.1%25.5%عمولة اإعادة التاأمني املكت�شبة كن�شبة من االأق�شاط امل�شندة 

27.8%25.6%8.0%41.4%�شايف فائ�س االكتتاب كن�شبة من �شايف اأق�شاط التاأمني املكت�شبة

4.9%4.3%)12.8%()32.6%(فائ�س/عجز عمليات التاأمني كن�شبة من �شايف اأق�شاط التاأمني املكت�شبة

108.4%111.3%121.5%165.3%ن�سبة ال�سيولة

53.8%53.8%57.6%64.9%ن�سبة النقدية

5.7 5.4 6.55.2القيمة الدفرتية لل�سهم )ريال �سعودي(

25.4%9.4%13.4%31.6%ن�شبة اأق�شاط الـتاأمني املدينة/اإجمايل االأق�شاط املكتتبة

12.7%7.9%11.2%15.6%ن�شبة اأق�شاط الـتاأمني املدينة/اإجمايل املوجودات

0.90 مرة0.91 مرة0.82 مرة0.91 مرةمعدل دوران الأ�سول

امل�سدر:  ال�سركة

ر



جدول المحتويات

1� التعريفات وامل�سطلحات ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1

5 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 2� عوامل املخاطرة

5 2 - 1  املخاطر املتعلقة بن�شاط ال�شركة وعملياتها 

12 2 - 2  املخاطر ذات ال�سلة بالقطاع والبيئة الت�سريعية  

16 2 - 3  املخاطر املتعلقة بالأ�سهم 

18 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3� معلومات عن ال�سوق والقطاع 

18 3 - 1  م�سادر املعلومات 

18 3 - 2  ملحة عن القت�ساد ال�سعودي 

20 3 - 3  الو�سع ال�سكاين 

20 3 - 4  ملحة عن اأ�سواق التاأمني العاملية 

20 3 - 5  نظرة عامة على �سوق التاأمني يف ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا 

21 3 - 6  �سوق التاأمني يف اململكة العربية ال�سعودية 

21 3 - 7  نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين ولئحته التنفيذية 

22 3 - 8  اإجمايل االأق�شاط املكتتبة 

22 3 - 9  عمق �سوق التاأمني 

22 3 - 10  كثافة التاأمني 

23 3 - 11  معدل االحتفاظ ح�شب نوع الن�شاط 

23 3 - 12  عوامل النمو يف �سوق التاأمني يف اململكة 

23 3 - 13  املناف�سة 

25 3 - 14  التوقعات امل�ستقبلية 

26 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4� ال�سركة وطبيعة اأعمالها

26 4 - 1  نبذة عن ال�سركة  

26 4 - 2  ن�شاط ال�شركة 

27 4 - 3 مراحل تاأ�سي�س ال�سركة 

28 4 - 4  الروؤية والر�سالة  

28 4 - 5  ال�سرتاتيجية واملزايا التناف�سية 

29 4 - 6  كبار امل�ساهمني يف ال�سركة 

31 4 - 7  ال�سركة الزميلة 

31 4 - 8  اخلدمات واملنتجات 

40 4 - 9  اإعادة التاأمني 

40 4 - 10  املخ�س�سات )الحتياطيات( الفنية 

42 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5� هيكل ال�سركة التنظيمي وحوكمتها

42 5 - 1  الهيكل التنظيمي 

42 5 - 2  جمل�س الإدارة 

46 5 - 3  �سكرتري جمل�س الإدارة  

46 5 - 4  كبار التنفيذيني )الإدارة العليا( 

49 5 - 5  اإدارات ال�سركة الرئي�سة 



51 5 - 6  الإقرارات املتعلقة باأع�ساء جمل�س الإدارة و�سكرتري املجل�س وكبار التنفيذيني 

51 5 - 7  تعوي�سات ومكافاآت اأع�ساء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني   

52 5 - 8  تعيني اأع�ساء جمل�س الإدارة واملدير العام واملدير املايل وحتديد م�سوؤولياتهم ومكافاآتهم  

53 5 - 9  حوكمة ال�سركة 

57 5 - 10  ت�سارب امل�سالح 

57 5 - 11  برامج اأ�سهم املوظفني 

57 5 - 12  املوظفون وال�سعودة 

59 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6� مناق�سة الإدارة وحتليلها للو�سع املايل لل�سركة ونتائج عملياتها

59 6 - 1   مقدمة 

59 6 - 2  اإقرارات اأع�ساء جمل�س الإدارة بخ�سو�س املعلومات املالية 

59 6 - 3  التنظيم والأن�سطة الرئي�سة 

59 6 - 4  ملخ�س ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة 

65 6 - 5  نتائج العمليات 

99 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7� راأ�س مال ال�سركة ومديونيتها

101 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8� �سيا�سة توزيع الأرباح

9� و�سف الأ�سهم������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 102

102 9 - 1  راأ�س املال 

102 9 - 2  تخفي�س راأ�س املال 

102 9 - 3  الأ�سهم 

102 9 - 4  حقوق امل�ساهمني 

102 9 - 5  حقوق الت�سويت 

102 9 - 6  اجلمعيات العامة للم�ساهمني 

103 9 - 7  مدة ال�سركة  

103 9 - 8  حل ال�سركة وت�سفيتها 

10� ا�ستخدام متح�سالت الكتتاب ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 104

104 10 - 1  �سايف متح�سالت الكتتاب 

104 10 - 2  ا�ستخدام �سايف متح�سالت الكتتاب 

106 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 11� اإفادات اخلرباء

107 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12� الإقرارات

108 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 13� ملخ�س النظام الأ�سا�سي لل�سركة

111 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 14� املعلومات القانونية

111 14 - 1  تاأ�سي�س ال�سركة والرتاخي�س والت�ساريح التي تعمل مبوجبها 

113 14 - 2  فروع ال�سركة 

114 14 - 3  عقود الإيجار 

116 14 - 4  هيكل راأ�س املال 

116 14 - 5  اأع�ساء جمل�س الإدارة  



118 14 - 6  ملخ�س العقود اجلوهرية 

122 14 - 7  املنازعات والدعاوى الق�سائية  

122 14 - 8  العالمات التجارية 

123 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 15� التعهد بالتغطية

123 15 - 1  ا�سم متعهد التغطية وعنوانه 

123 15 - 2  ال�شروط االأ�شا�شية التفاقية التعهد بالتغطية 

16� م�ساريف الكتتاب ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 124

125 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 17� الإعفاءات 

126 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 18. �شروط وتعليمات االكتتاب 

126 18 - 1  الكتتاب يف اأ�سهم حقوق الأولوية 

128 18 - 2  الأ�سخا�س امل�ستحقون غري امل�ساركون يف الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة 

128 18 - 3  تعبئة طلب الكتتاب  

128 18 - 4  الوثائق املطلوب تقدميها مع طلبات الكتتاب 

129 18 - 5  تقدمي طلب الكتتاب 

129 18 - 6  التخ�سي�س  

129 18 - 7  دفع مبالغ التعوي�س 

130 18 - 8  اأ�سئلة واأجوبة عن اآلية حقوق الأولوية اجلديدة 

131 18 - 9  تداول الأ�سهم اجلديدة 

131 18 - 10  �سوق الأ�سهم ال�سعودية )تداول( 

131 18 - 11  الت�سجيل يف �سوق الأ�سهم ال�سعودية 

132 18 - 12  القرارات واملوافقات التي �ستطرح مبوجبها الأ�سهم 

132 18 - 13  تنبيهات متنوعة 

132 18 - 14  التغيري يف �سعر ال�سهم نتيجة لزيادة راأ�س املال  

19� امل�ستندات املتاحة للمعاينة��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 133

134 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 20� تقرير مراجعي احل�سابات



فهرس األشكال والجداول
7 اجلدول رقم 1-2 العقود والتعامالت مع الأطراف ذات العالقة  

18 اجلدول رقم 1-3 بع�س املوؤ�سرات القت�سادية الرئي�سة للمملكة العربية ال�سعودية 

19 اجلدول رقم 2-3 ميزانية اململكة، 2010 – 2014م 

19 ال�سكل رقم 1-3 مقارنة بني الإيرادات وامل�سروفات يف ميزانية اململكة العربية ال�سعودية )املقدرة والفعلية( 

20 اجلدول رقم 3-3 ملخ�س نتائج اإح�ساءات ال�سكان باململكة العربية ال�سعودية 

21 اجلدول رقم 4-3 اإجمايل اأق�شاط التاأمني )عدا تاأمني احلماية واالدخار( لعام 2012م لدول ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا 

22 اجلدول رقم 5-3 اإجمايل اأق�شاط التاأمني املكتتب بها موزعة ح�شب نوع الن�شاط 

22 اجلدول رقم 6-3 عمق �سوق التاأمني من اإجمايل الناجت املحلي )2009-2013م( 

23 اجلدول رقم 7-3 كثافة التاأمني من اإجمايل الناجت املحلي )2009-2013 م( 

23 اجلدول رقم 8-3 االأق�شاط املحتفظ بها ح�شب جماالت الن�شاط 

25 �سكل رقم 2-3 احل�ش�س ال�شوقية ل�شركات التاأمني يف ال�شعودية ح�شب اإجمايل االأق�شاط املكتتبة للفرتة من عام 2011م اإلى عام 2013م: 

29 اجلدول رقم 1-4 قائمة امل�ساهمون الذين ميلكون 5% اأو اأكرث قبل الطرح 

29 اجلدول رقم 2-4 ال�سركات التابعة ل�سركة اخلليج للتاأمني  

30 اجلدول رقم 3-4 كبار م�ساهمي �سركة اخلليج للتاأمني  

30 اجلدول رقم 4-4 هيكل ملكية �سركة يو�سف حممد عبد الوهاب ناغي 

30 اجلدول رقم 5-4 هيكل ملكية �سركة اخلليج الطبية 

31 اجلدول رقم 6-4 هيكل ملكية �سركة جمموعة البرتجي ال�سناعية 

31 اجلدول رقم 7-4 توزيع ح�س�س ملكية �سركة �سمانات اخلليج خلدمات التاأمني 

40 اجلدول رقم 8-4 معيدي التاأمني لل�سركة 

42 ال�سكل رقم 1-5 الهيكل التنظيمي لل�سركة 

43 اجلدول رقم 1-5 اأع�ساء جمل�س الإدارة 

46 اجلدول رقم 2-5 كبار التنفيذيني * 

اجلدول رقم 3-5 املكافاآت واملزايا التي ح�سل عليها اأع�ساء جمل�س الإدارة واأكرب خم�سة مدراء تنفيذيني مبا فيهم املدير العام واملدير املايل خالل الأعوام 
51 2011م ، 2012م ، 2013م 

54 اجلدول رقم 4-5 اأع�ساء اللجنة التنفيذية 

55 اجلدول رقم 5-5 اأع�ساء جلنة املراجعة 

56 اجلدول رقم 6-5 اأع�ساء جلنة الرت�سيحات واملكافاآت  

56 اجلدول رقم 7-5 اأع�ساء جلنة ال�ستثمار 

56 اجلدول رقم 8-5 عدد اجتماعات جلان جمل�س الإدارة لالأعوام 2011م و 2012م و 2013م  

57 اجلدول رقم 9-5 اإجمايل اأعداد املوظفني وال�سعودة  

57 اجلدول رقم 9-5 اأعداد املوظفني ح�سب الإدارات  

61 اجلدول رقم 1-6 الأعمار الإنتاجية املقدرة للمتلكات واملعدات لأغرا�س احت�ساب ال�ستهالك 

65 اجلدول رقم 2-6  قائمة عمليات التاأمني 

65 اجلدول رقم 3-6 ن�سب وموؤ�سرات الأداء الرئي�سة 

67 اجلدول رقم 4-6  قائمة دخل امل�ساهمني 

68 اجلدول رقم 5-6 بنود خمتلف عليها فيما بني م�سلحة الزكاة وال�سركة 

68 اجلدول رقم 6-6 الزكاة الإ�سافية فيما لو اأ�سيف بند هام�س املالءة املختلف عليها بني م�سلحة الزكاة وال�سركة 

68 اجلدول رقم 7-6 الزكاة الإ�سافية على ال�سركة يف حال مل يتم اإ�سافة البنود املختلف عليها بني م�سلحة الزكاة وال�سركة 

68 اجلدول رقم 8-6 خم�س�س الزكاة لالأعوام 2011م – 2012م – 2013م 



68 اجلدول رقم 9-6  بيان دخل عمليات التاأمني ح�سب القطاعات الت�سغيلية لعام 2011م 

69 اجلدول رقم 10-6  بيان دخل عمليات التاأمني ح�سب القطاعات الت�سغيلية لعام 2012م 

70 اجلدول رقم 11-6 بيان دخل عمليات التاأمني ح�سب القطاعات الت�سغيلية لعام 2013م 

71 اجلدول رقم 12-6  بيان دخل عمليات التاأمني ح�سب القطاعات الت�سغيلية للفرتة 30 يونيو 2014م 

71 اجلدول رقم  13-6  بيان دخل عمليات التاأمني ح�سب القطاعات الت�سغيلية للفرتة 30 يونيو 2013م 

73 اجلدول رقم 14-6 اإجمايل اأق�شاط التاأمني املكتتبة ح�شب القطاعات الت�شغيلية 

73 اجلدول رقم 15-6 اإجمايل اأق�شاط التاأمني املكت�شبة ح�شب القطاعات الت�شغيلية 

74 اجلدول رقم 16-6 اإجمايل االأق�شاط املكتتبة ح�شب القنوات 

74 اجلدول رقم 17-6 اإجمايل االأق�شاط املكتتبة ح�شب املناطق 

75 اجلدول رقم 18-6 اإجمايل االأق�شاط املكتتبة ح�شب طبيعة املوؤمن لهم 

75 اجلدول رقم 19-6 اإجمايل االأق�شاط امل�شندة ح�شب اأ�شاليب اإعادة التاأمني 

75 اجلدول رقم 20-6 ن�شبة االإ�شناد من اإجمايل االأق�شاط املكتتبة ح�شب القطاعات الت�شغيلية 

76 اجلدول رقم 21-6 اإجمايل االأق�شاط امل�شندة ح�شب التوزيع اجلغرايف 

77 اجلدول رقم 22-6 العمولت املكت�سبة 

77 اجلدول رقم 23-6 العمولت امل�ستلمة ح�سب القطاعات الت�سغيلية 

78 اجلدول رقم 24-6 اإجمايل املطالبات املدفوعة ح�سب القطاعات الت�سغيلية 

78 اجلدول رقم 25-6 اإجمايل املطالبات املدفوعة ح�سب املناطق 

78 اجلدول رقم 26-6 اإجمايل املطالبات املدفوعة ح�سب قنوات التوزيع 

79 اجلدول رقم 27-6 عنا�سر �سايف املطالبات املتكبدة 

80 اجلدول رقم 28-6 املطالبات امل�سرتدة مقابل املطالبات املدفوعة 

80 اجلدول رقم 29-6 ن�سب ال�سرتداد ح�سب القطاعات الت�سغيلية 

80 اجلدول رقم 30-6 املطالبات امل�سرتدة ح�سب اأ�ساليب اإعادة التاأمني 

81 اجلدول رقم 31-6 العمولت املتكبدة 

81 اجلدول رقم 32-6 العمولت املدفوعة ح�سب القطاعات الت�سغيلية 

82 اجلدول رقم 33-6 اأتعاب طرف ثالث اإداري 

82 اجلدول رقم 34-6 امل�ساريف العمومية والإدارية لعمليات التاأمني 

83 اجلدول رقم 35-6 امل�ساريف العمومية والإدارية لعمليات امل�ساهمني 

84 اجلدول رقم 36-6 قائمة املركز املايل 

85 اجلدول رقم 37-6  ن�سب وموؤ�سرات الأداء الرئي�سة 

86 اجلدول رقم 38-6 النقدية و�سبه النقدية  

86 اجلدول رقم 39-6 الوديعة النظامية  

87 اجلدول رقم 40-6 اأق�شاط تاأمني واأر�شدة اإعادة تاأمني مدينة 

87 اجلدول رقم 41-6 خم�س�س الديون امل�سكوك يف حت�سيلها 

89 اجلدول رقم 42-6 احلركة يف تكاليف اكتتاب وثائق التاأمني املوؤجلة 

89 اجلدول رقم 43-6 تكاليف اكتتاب وثائق التاأمني املوؤجلة ح�سب القطاعات الت�سغيلية 

90 اجلدول رقم 44-6 الحتياطيات الفنية وح�سة اإعادة التاأمني منها 

90 اجلدول رقم 45-6 ن�سب �سايف الحتياطيات الفنية من املجموع ح�سب القطاعات الت�سغيلية 

91 اجلدول رقم 46-6 حتليل اإجمايل املطالبات حتت الت�سوية ح�سب القطاعات الت�سغيلية 

91 اجلدول رقم 47-6 حتليل �سايف املطالبات حتت الت�سوية ح�سب القطاعات الت�سغيلية 

92 اجلدول رقم 48-6 حتليل االأق�شاط غرياملكت�شبة ح�شب القطاعات الت�شغيلية 



93 اجلدول رقم 49-6 احلركة يف عمولة اإعادة التاأمني غري املكت�سبة 

93 اجلدول رقم 50-6 عمولة اإعادة التاأمني غري املكت�سبة ح�سب القطاعات الت�سغيلية 

94 اجلدول رقم 51-6 قائمة التغيري يف حقوق امل�ساهمني 

95 اجلدول رقم 52-6 بيان التدفقات النقدية )عمليات التاأمني وامل�ساهمني( 

97 اجلدول رقم 53-6 الأ�سول املقبولة يف ح�ساب هام�س املالءة )جمموع عمليات التاأمني وعمليات امل�ساهمني( 

97 اجلدول رقم 54-6 ن�سبة مقبولية الأ�سل من اإجمايل الأ�سل )جمموع عمليات التاأمني وعمليات امل�ساهمني( 

98 اجلدول رقم 55-6 هام�س املالءة املطلوب من ال�سركة 

98 اجلدول رقم 56-6 ح�ساب هام�س املالءة 

99 اجلدول رقم 1-7 راأ�س مال ال�سركة ومديونيتها  

104 اجلدول رقم 1-10 تفا�سيل هام�س املالءة لل�سركة 

104 اجلدول رقم 2-10 الإ�سهام املتوقع ل�سايف متح�سالت الكتتاب يف ح�ساب هام�س املالءة * 

105 اجلدول رقم 3-10 ا�ستخدامات متح�سالت الكتتاب 

111 اجلدول رقم 1-14 الرتاخي�س التي ح�سلت عليها ال�سركة 

113 اجلدول رقم 2-14 فروع ال�سركة 

113 اجلدول رقم 3-14 نقاط البيع التابعة لل�شركة 

114 اجلدول رقم 4-14 عقود الإيجار 

117 اجلدول رقم 5-14 اأع�ساء جمل�س الإدارة 

118 اجلدول رقم 6-14 عدد اجتماعات جمل�س الإدارة يف ال�سركة لالأعوام 2011م و 2012م و2013م 

121 نا له(  اجلدول رقم 7-14 وثائق التاأمني التي وقعتها ال�سركة )ب�سفتها موؤَمَّ

129 ال�سكل رقم 1-18 ر�سم تو�سيحي لآلية حقوق الأولوية اجلديدة 



التعريفات والمصطلحات . 1
يبني اجلدول التايل قائمة بالتعريفات والخت�سارات وامل�سطلحات امل�ستخدمة يف ن�سرة الإ�سدار:

التعريفامل�سطلح اأو الخت�سار املعرف

CAGR.معدل النمو املركب ال�سنوي

SOCPA.الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني

املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية 
)IFRS(

 International Financial Reporting« جمموعة من املعايري املحا�سبية وتف�سرياتها �سادرة عن جمل�س معايري املحا�سبة الدولية
.»Standards

�سركة بروج للتاأمني التعاوين.بروج / بروج للتاأمني / ال�سركة

اأي �سخ�س طبيعي يدير ويكون م�سوؤوًل عن و�سع وتنفيذ القرارات ال�سرتاتيجية لل�سركة مبا يف ذلك الرئي�س التنفيذي ونوابه واملدير املايل.كبار التنفيذيني اأو الإدارة اأو الإدارة العليا

ورقة مالية متداولة يف ال�سوق.ورقة مالية متداولة / قابلة للتداول

اأ�سهم ال�سركة العادية البالغ عددها 13.000.000 �سهم واملدفوعة بالكامل بقيمة ا�سمية 10 ريالت �سعودية لل�سهم الواحد.الأ�سهم

طرح اأ�سهم اإ�سافية مل�ساهمي ال�سركة احلق يف الكتتاب فيها مبا يتنا�سب مع ن�سب متلكهم.اإ�سدار اأ�سهم حقوق اأولوية

زيادة راأ�س مال �سركة بروج للتاأمني التعاوين من 130.000.000 ريال �سعودي اإلى 250.000.000 ريال �سعودي عن طريق طرح اأ�سهم الكتتاب اأو الطرح اأو طرح حقوق الأولوية
�سعودية  ريالت   10 تبلغ  ا�سمية  وبقيمة  �سعودي  ريال   120.000.000 اإجمالية  وبقيمة  �سهم   12.000.000 عددها  جديدة  اأولوية  حقوق 

لل�سهم الواحد.

12.000.000 �سهم عادي من اأ�سهم �سركة بروج للتاأمني التعاوين.اأ�سهم الكتتاب

نهاية فرتة تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية والتي مت الت�سويت فيها على الزيادة املقرتحة لراأ�س املال بح�سب تو�سية جمل�س تاريخ الأحقية
الإدارة خالل اجتماعه بتاريخ 1436/06/12هـ )املوافق 2015/04/01م(

تبداأ يوم الثالثاء 1436/06/18هـ )املوافق 2015/04/07م(، وت�ستمر حتى نهاية يوم اخلمي�س 1436/06/27هـ )املوافق 2015/04/16م(، مرحلة الكتتاب الأولى 
ويتاح خاللها للم�ساهمني املقيدين فقط ممار�سة حقهم يف الكتتاب )كليًا اأو جزئيًا( يف الأ�سهم اجلديدة يف حدود عدد حقوق الأولوية التي 
مت اإيداعها يف حمافظهم بعد انعقاد اجلمعية غري العادية، و�سوف تتم املوافقة على فقط على الكتتاب بعدد من الأ�سهم اجلديدة امل�ستحقة 
مبوجب عدد حقوق الأولوية املوجودة يف املحفظة عند نهاية فرتة التداول. وتتزامن مرحلة الكتتاب الأولى مع فرتة تداول حقوق الأولوية والتي 

ميكن للم�ساهمني املقيدين وعامة امل�ستثمرين من املوؤ�س�سات والأفراد خاللها تداول حقوق الأولوية

باإمكان الأ�سخا�س امل�ستحقني تداول حقوق الأولوية يف )1( حق لكل )1.083( من اأ�سهم ال�سركة �سواًء ببيعها اأو �سرائها يف ال�سوق املالية تداول حقوق الأولوية
ال�سعودية »تداول«.

تبداأ يوم الثالثاء 1436/06/18هـ )املوافق 2015/04/07م(، وت�ستمر حتى نهاية يوم اخلمي�س 1436/06/27هـ )املوافق 2015/04/16م(، فرتة تداول حقوق الأولوية
وميكن للم�ساهمني املقيدين وعامة امل�ستثمرين من املوؤ�س�سات والأفراد خاللها تداول حقوق الأولوية

تبداأ يوم الأحد 1436/06/30هـ )املوافق 2015/04/19م(، وت�ستمر حتى نهاية يوم الثالثاء 1436/07/02هـ )املوافق 2015/04/21م(، مرحلة الكتتاب الثانية
التداول  الأولوية خالل فرتة  ب�سراء حقوق  قاموا  اأو ممن  املقيدين  امل�ساهمني  كانوا من  �سواًء  الأولوية  وي�سمح خاللها جلميع حملة حقوق 
)وي�سار اإلى كل منهم بـ "ال�سخ�س امل�ستحق" واإليهم جميعًا بـ "الأ�سخا�س امل�ستحقني"( مبمار�سة حقهم يف الكتتاب. ول ميكن تداول حقوق 

الأولوية يف هذه املرحلة

الأ�سهم املتبقية التي مل يتم الكتتاب فيها يف املرحلتني الأولى والثانية.الأ�سهم املتبقية

تطرح الأ�سهم املتبقية على عدد من امل�ستثمرين ذوي الطابع املوؤ�س�سي على اأن تقوم تلك املوؤ�س�سات ال�ستثمارية بتقدمي عرو�س �سراء لالأ�سهم الطرح املتبقي
املتبقية، و�سوف يتم ا�ستقبال هذه العرو�س ابتداًء من ال�ساعة العا�سرة �سباحًا يوم الأحد 1436/07/07هـ )املوافق 2015/04/26م( وحتى 
ال�ساعة العا�سرة �سباحًا من اليوم التايل بتاريخ 1436/07/08هـ )املوافق 2015/04/27م(. وي�سار اإلى هذا الطرح بـ )"الطرح املتبقي"(. 
بالتنا�سب  اأن يتم تخ�سي�س الأ�سهم  للموؤ�س�سات ال�ستثمارية ذات العر�س الأعلى ثم الأقل فالأقل على  و�سيتم تخ�سي�س الأ�سهم املتبقية 
على املوؤ�س�سات ال�ستثمارية التي تقدم نف�س العر�س، اأما بالن�سبة لك�سور الأ�سهم ف�سيتم اإ�سافتها اإلى الأ�سهم املتبقية و�سيتم معاملتها باملثل

م�ساهموا ال�سركة املقيدون يف �سجل امل�ساهمني بنهاية فرتة تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية. امل�ساهمون املقيدون

قيام الأ�سخا�س امل�ستحقون بالكتتاب يف اأ�سهم حقوق الأولوية اجلديدة عرب تعبئة منوذج اكتتاب وت�سديد املقابل لدى فروع اجلهات امل�ستلمة ممار�سة حقوق اأولوية الكتتاب
اأو عن طريق الكتتاب اإلكرتونيًا لدى اجلهات امل�ستلمة التي تتيح هذه اخلدمة للمكتتبني. 

وت�سمل جمموعة من املوؤ�س�سات وهي كالتايل:املوؤ�س�سات ال�ستثمارية
1.  �سناديق ال�ستثمار املوؤ�س�سة يف اململكة العربية ال�سعودية واملطروحة طرحًا عامًا والتي ت�ستثمر يف الأوراق املالية ال�سعودية اإذا كانت 

�شروط واأحكام ال�شندوق تتيح له ذلك، مع االلتزام باالأحكام والقيود املن�شو�س عليها يف الئحة �شناديق اال�شتثمار.
2.  الأ�سخا�س املرخ�س لهم يف التعامل يف الأوراق املالية ب�سفة اأ�سيل، مع اللتزام مبتطلبات الكفاية املالية.

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

تعار�س يف امل�سالح.

اتفاقية التعهد بالتغطية املربمة بني متعهد التغطية وال�سركة.اتفاقية التعهد بالتغطية
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اجلهات التي تقوم با�ستالم طلبات الكتتاب من املكتتبني خالل مراحل الطرح، وهي: �سركة فالكم للخدمات املالية، البنك الأهلي التجاري، اجلهات امل�ستلمة
بنك الريا�س، البنك ال�سعودي الفرن�سي، جمموعة �سامبا املالية.

جريدة اأم القرى، وهي اجلريدة الر�سمية للمملكة العربية ال�سعودية.اجلريدة الر�سمية

اجلمعية العامة للم�ساهمني يف ال�سركة، التي تخت�س بجميع الأمور املتعلقة بال�سركة وتنعقد مرة على الأقل يف ال�سنة خالل )6( ال�ستة اأ�سهر اجلمعية العامة 
التالية لنتهاء ال�سنة املالية لل�سركة.

حكومة اململكة العربية ال�سعودية.احلكومة

10 ريالت �سعودية لكل �سهم.�سعر الطرح

�سهم عادي بقيمة ا�سمية )10( ريالت �سعودية يف راأ�س مال ال�سركة.ال�سهم

10 ريالت �سعودية لل�سهم الواحد.القيمة ال�سمية

لوائح العمل يف اململكة العربية ال�سعودية التي تفر�س على ال�سركات العاملة يف اململكة توظيف ن�سبة معينة من ال�سعوديني.ال�سعودة

ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول(.ال�سوق املالية

اأي �سخ�س طبيعي، اأو اعتباري تقر له اأنظمة اململكة بهذه ال�سفة.�سخ�س

يق�سد به يف قواعد الت�سجيل والإدراج، ما يلي:الطرف ذو العالقة
1.  تابعي امل�سدر.

2.  امل�ساهمون الكبار يف امل�سدر.
3.  اأع�ساء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني للم�سدر.

4.  اأع�ساء جمال�س الإدارة وكبار التنفيذيني لتابعي امل�سدر.
5.   اأع�ساء جمال�س الإدارة وكبار التنفيذيني لدى امل�ساهمني الكبار يف امل�سدر.

6.  امل�ست�سار القانوين وامل�ست�سار املايل للم�سدر.
7.  اأي اأقرباء لالأ�سخا�س امل�سار اإليهم يف )4،3،2،1، اأو 5( اأعاله.

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

جميع حملة حقوق الأولوية �سواًء كانوا من امل�ساهمني املقيدين اأو ممن قاموا ب�سراء حقوق الأولوية خالل فرتة التداول.الأ�سخا�س امل�ستحقون

القدرة على التاأثري على اأفعال اأو قرارات �سخ�س اآخر، ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر، منفردًا اأو جمتمعًا مع قريب اأو تابع، من خالل اأٍي من ال�سيطرة
الآتي: 

امتالك ن�سبة ت�ساوي 30% اأو اأكرث من حقوق الت�سويت يف �سركة. �
حق تعيني 30% اأو اأكرث من اأع�ساء اجلهاز الإداري، وتف�سر كلمة »امل�سيطر« وفقًا لذلك. �

القوائم املالية املراجعة لل�سركة لالأعوام 2011م، 2012م، 2013م، وغري املراجعة للفرتة املنتهية يف 30 يونيو لعامي 2013م و 2014م.القوائم املالية

قواعد الت�سجيل والإدراج ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية مبوجب القرار رقم 3-11-2004 وتاريخ 1425/8/20هـ املوافق 2004/10/4م قواعد الت�سجيل والإدراج
بناًء على نظام ال�سوق املالية ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم م/30 وتاريخ 1424/6/2هـ، وتعديالته الالحقة حتى تاريخ هذه الن�سرة.

ال�سنة املنتهية بتاريخ 31 دي�سمرب من كل �سنة ميالدية.ال�سنة املالية

القيمة الإجمالية لالأ�سهم املكتتب بها.متح�سالت الكتتاب

�سايف متح�سالت الكتتاب بعد خ�سم تكاليف الطرح.�سايف متح�سالت الكتتاب

�سركة فالكم للخدمات املالية.متعهد تغطية الكتتاب

�سركة فالكم للخدمات املالية.مدير الكتتاب

�سركة فالكم للخدمات املالية.امل�ست�سار املايل

جمل�س اإدارة ال�سركة.املجل�س اأو جمل�س الإدارة

اأو م�سوؤول كبري اآخر من مهامه و�سع ع�سو جمل�س الإدارة بالن�سبة لل�سركة امل�ساهمة ي�سمل اأع�ساء جمل�س الإدارة، وبالن�سبة لأي �سركة اأخرى ي�سمل اأي مدير 
وتنفيذ القرارات ال�سرتاتيجية لل�سركة.

�سخ�س ميلك )5%( اأو اأكرث من اأ�سهم ال�سركة.م�ساهم كبري

حملة اأ�سهم ال�سركة لأي فرتة حمددة من الزمن.امل�ساهم اأو امل�ساهمون

امل�ساهمون املوؤ�س�سون وفق عقد تاأ�سي�س ال�سركة وعددهم )15(.امل�ساهمون املوؤ�س�سون

جميع اأ�سهم ال�سركة هي من فئة واحدة، ول يتمتع اأي م�ساهم باأية حقوق اأف�سلية يف الت�سويت، ومينح كل �سهم �ساحبه �سوتًا واحدًا ويحق حقوق الت�سويت
لكل م�ساهم ميتلك )20( ع�سرين �سهمًا على الأقل ح�سور اجتماعات اجلمعية العامة والت�سويت فيها.

الأطراف التي تقوم بتقدمي خدمات خا�سة بالكتتاب والواردة اأ�سمائهم يف ال�سفحتني )و، ز( من هذه الن�سرة.امل�ست�سارون

م�ست�سار يقوم باإعداد النظريات الإح�سائية والحتمالت املختلفة حيث يتم ت�سعري اخلدمات وتقييم اللتزامات وح�ساب املخ�س�سات.اخلبري الكتواري
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كل �سخ�س يقدم طلبًا لالكتتاب و/اأو يكتتب يف اأ�سهم  حقوق الأولوية.املكتتب

اململكة العربية ال�سعودية.اململكة

هيئة ال�سوق املالية باململكة العربية ال�سعودية.هيئة ال�سوق املالية اأو الهيئة

النظام الآيل لتداول الأ�سهم يف ال�سوق املالية ال�سعودية.تداول

موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.موؤ�س�سة النقد )�ساما(

النظام الأ�سا�سي لل�سركة.النظام الأ�سا�سي

نظام ال�سركات ال�سادر مبوجب املر�سوم امللكي رقم )م/6( وتاريخ 1385/3/22هـ وتعديالته.نظام ال�سركات

�سركة تاأمني خا�سعة لإ�سراف موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.�سركة تاأمني

�سخ�س طبيعي اأو اعتباري ي�ستفيد من العوائد التي ت�سملها وثيقة التاأمني نتيجة لتعر�سه لبع�س املخاطر املغطاة.امل�ستفيد

�سخ�س طبيعي يهتم بالأعمال التنظيمية ل�سمان التقيد بجميع الأنظمة واللوائح.موظف مراقبة تطبيق الأنظمة

نوع من اأنواع اإعادة التاأمني ح�سب احلالة حيث يكون لل�سركة اإعادة التاأمني خيار القبول اأو الرف�س ملخاطر حمددة.التاأمني الختياري

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.جمل�س التعاون

اآلية تعاقدية يتم مبوجبها حتويل اأعباء املخاطر البحتة عن طريق ت�سنيفها وجتميعها.التاأمني

قبول معيد التاأمني جميع اأو جزء من خماطر التاأمني اأو اإعادة التاأمني املتعهد بتغطيتها من جانب �سركة التاأمني املبا�سر التي حتول املخاطر اإعادة التاأمني
مبوجب وثيقة تاأمني واحدة اأو اأكرث.

ن له ال�سخ�س الطبيعي اأو العتباري الذي يربم عقد التاأمني.املوؤمَّ

ن ن له.املوؤمِّ ن لهم وتتولى التعوي�س عن املخاطر التي يتعر�س لها املوؤمَّ �سركة التاأمني التي تقبل عقود التاأمني مبا�سرًة من املوؤمَّ

الأ�سخا�س الذين ميلكون وثائق التاأمني ال�سادرة عن طريق �سركة التاأمني.حامل وثيقة التاأمني

 �سخ�س اعتباري يقوم مقابل عمولة بتمثيل املوؤمن عليهم القائمني اأو املحتملني يف اجتذاب عقود تاأمني والتفاو�س عليها.و�سطاء التاأمني

�سخ�س معنوي يقوم مقابل اأجر معني بتمثيل املوؤمن لجتذاب عقود تاأمني والتفاو�س عليها واإبرامها.وكالة تاأمني

�سخ�سية اعتبارية تقوم بدرا�سة وتقييم اخل�سائر والتفاو�س على الت�سويات نيابًة عن �سركة التاأمني.خبري ت�سوية املطالبات التاأمينية

القيمة وحتديد مقيم اخل�سائر وتقدير  الأ�سباب  لتحديد  بعد حدوثها  الأ�سرار  ودرا�سة  التاأمني عليها  قبل  التاأمينية  املخاطر  بدرا�سة  تقوم  اعتبارية  جهة 
امل�سوؤوليات.

ال�سخ�س املقدم خلدمات التاأمني واإعادة 
التاأمني

�سخ�س طبيعي م�سرح له بتقدمي خدمات التاأمني واإعادة التاأمني اأو الأعمال املتعلقة وامل�سرح بها يف اململكة العربية ال�سعودي والذي يعمل 
لدى اإحدى �سركات التاأمني.

هو احلدث الذي يت�سمن خ�سارة اأو قد ل يت�سمن خ�سارة لكن ل ي�ستمل على اأي مك�سب.اخلطر

مقدار من املخاطرة حتتفظ به ال�سركة يف �سجالتها مقارنة مبخاطر التاأمني املتنازل عنها ل�سركة اإعادة التاأمني.الحتفاظ باملخاطر

اإجمايل االأق�شاط املكتتبة )�شواًء مت اكت�شابها اأم ال( لعقود التاأمني املربمة اأو امللتزم بها خالل فرتة حمددة دون خ�شم االأق�شاط امل�شندة.اإجمايل االأق�شاط املكتتبة

اإجمايل االأق�شاط املكتتبة لفرتة حمددة ناق�س االأق�شاط امل�شندة اإلى �شركات اإعادة التاأمني خالل تلك الفرتة.�شايف االأق�شاط املكتتبة

طريقة اإعادة تاأمني اختيارية على اأ�سا�س كل حالة على حدة، ويكون ملعيد التاأمني اخليار يف رف�س اأو قبول املخاطر املعرو�سة للتاأمني.اإعادة التاأمني الختياري

ذات اإعادة التاأمني التنا�سبي / الن�سبي الأعمال  يخ�س  فيما  ل�سيما  التاأمني،  بولي�سة  من  عليها  يح�سل  التي  املنفعة  بقدر  اخل�سارة  من  ن�سبة  اخلدمات  مقدم  فيه  يتحمل 
اخلطورة العالية واملتقلبة بحيث ل ت�سمل التاأمني على احلياة.

اإعادة التاأمني غري التنا�سبي / غري الن�سبي 
)فائ�س اخل�سارة(

تزيد عن قيمة  املخاطر �سمن مبالغ معينة  يتنازل عن بع�س  اأن  املوؤمن عليه  يتعني على  التاأمني حيث  اإعادة  اتفاقيات  ن�سبي من  نوع غري 
ن )�سركة التاأمني( على قبولها، ويتعهد معيد التاأمني اأن يقبل التاأمني على املخاطر امل�سندة اإليه. اخل�سارة والتي وافق املوؤمِّ

املطالبات واحلوادث التي قام املوؤمن له باإخطار ال�سركة عنها والتي ما زالت قيد البحث ومل تتم ت�سويتها اأو دفعها، وهي تعادل قيمة اخل�سائر املطالبات حتت الت�سوية
التي يطالب بها املوؤمن لهم، وذلك بناًء على مبالغ التاأمني يف الوثيقة.

اإلى تكاليف اكتتاب وثائق التاأمني جمموع تكاليف اكتتاب وثائق التاأمني مبا فيها العمولت واجلزء من امل�ساريف املتعلقة بالإدارة والتكاليف العامة الأخرى التي تعزى 
عمليات التاأمني. 

امل�سوؤوليات التاأمينية اأي القيمة التي تو�سع لتغطية املخاطر املتوقعة الناجتة عن جمموعة من الوثائق والتزاماتها املالية.املخ�س�سات )الحتياطيات( الفنية

مدى زيادة اأ�سول ال�سركة القابلة للتحويل اإلى نقد عن التزاماتها.هام�س املالءة

مقيا�س الأق�شاط التاأمني املكتتب بها التي حتتفظ بها �شركة التاأمني، وميكن احل�شول عليه من خالل ق�شمة �شايف اأق�شاط التاأمني املكتتب بها معدل الحتفاظ
على اإجمايل اأق�شاط التاأمني املكتتب بها.

معدل املطالبات املتكبدة اإلى �شايف االأق�شاط املكت�شبة.معدل اخل�سائر
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التعريفامل�سطلح اأو الخت�سار املعرف

الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين ال�سادر مبوجب القرار الوزاري رقم )596/1( وتاريخ 1425/03/01هـ )املوافق الالئحة التنفيذية
2004/04/21م(.

نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين ولئحته التنفيذية.نظام التاأمني

مبلغ يدفعه املوؤمن عليه للموؤمن مقابل موافقة املوؤمن على تعوي�س املوؤمن عليه عن اخل�سائر اأو الأ�سرار الناجتة مبا�سرًة عن اأحد الأخطار ال�سرتاك اأو امل�ساهمة اأو الق�سط
املغطاة.

ن�شبة اإجمايل اأق�شاط التاأمني املكتتب بها اإلى اإجمايل الناجت املحلي للدولة.عمق التاأمني

معدل اإنفاق الفرد على التاأمني )اإجمايل اأق�شاط التاأمني املكتتب بها مق�شومة على عدد ال�شكان(كثافة التاأمني

وتاريخ جمل�س ال�سمان ال�سحي التعاوين )م/10(  رقم  امللكي  باملر�سوم  ال�سادر  التعاوين  ال�سحي  التاأمني  لنظام  وفقا  املوؤ�س�س  التعاوين  ال�سحي  ال�سمان  جمل�س 
1420/05/01هـ )املوافق 1999/08/13م( وما طراأ عليه من تعديالت.

هي اأداة مركبة من اأدوات ال�ستثمار تتكون من اأ�سلني اأو اأكرث.املحفظة ال�ستثمارية

الأ�سول التي تدخل يف ح�ساب هام�س املالءة فقط خم�سومًا منها اإجمايل املطلوبات وذلك طبقًا لالئحة التنفيذية.�سايف الأ�سول املقبولة

طريقة حل�ساب هام�س املالءة املطلوب، وحت�سب كالآتي:طريقة جمموع االأق�شاط املكتتبة
1.  يتم ت�شنيف جمموع االأق�شاط املكتتبة لفروع التاأمني وفقًا لالئحة التنفيذية ال�شادرة عن موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي )اجلدول 

رقم 3(.
2.  يحت�شب �شايف االأق�شاط لكل فرع بعد خ�شم ما يخ�شه من اإعادة التاأمني بحيث ال يقل عن )50%( من اإجمايل االأق�شاط لهذا الفرع.

3.  يتم احت�شاب هام�س املالءة املطلوب ب�شرب املعامل الن�شبي يف �شايف االأق�شاط املعدلة.

طريقة حل�ساب هام�س املالءة املطلوب، وحت�سب كالآتي:طريقة املطالبات
1.  يتم ت�سنيف جمموع املطالبات بناًء على البيانات التاريخية لل�سنوات الثالث ال�سابقة وفقًا لالئحة التنفيذية ال�سادرة عن موؤ�س�سة 

النقد العربي ال�سعودي )اجلدول رقم 3(.
2.  يحت�شب �شايف االأق�شاط لكل فرع بعد خ�شم ح�شة االإعادة بحيث ال يقل عن )50%( من اإجمايل املطالبات لهذا الفرع.

3.  يتم احت�ساب هام�س املالءة املطلوب ب�سرب املعامل الن�سبي يف �سايف املطالبات املعدل.

منوذج طلب الكتتاب الذي يجب على املكتتبني تعبئته وتقدميه للجهة امل�ستلمة عند الرغبة يف الكتتاب.منوذج طلب الكتتاب

هذه الوثيقة املعدة من قبل ال�سركة فيما يتعلق بالكتتاب.ن�سرة الإ�سدار / الن�سرة

املنتجات واخلدمات التي تقدمها ال�سركة.املنتجات

ال�شريك اال�شرتاتيجي هو �شركة )اأو جمموعة �شركات( لديها اخلربة الفنية والتكنولوجية واالإدارية والن�شاط الت�شويقي واالإمكانيات املالية ال�سركاء ال�سرتاتيجيون
والقيمة امل�شافة من كافة اجلوانب لي�شبح �شريكًا يف عمل اأو ن�شاط اأو �شناعة بحيث يقوم بتطويره وتقدمي احللول للم�شكالت التي تواجه 
ذلك الن�شاط ومن ثم اأخذ دور كبري وفعال يف اإدارته. ويتمثل هنا يف �شركة اخلليج للتاأمني )م�شاهمة عامة كويتية( والتي متلك ما ن�شبته 

)22.5%( من اأ�سهم ال�سركة.

هي جمموعة املوؤثرات املحتملة التي يجب االإملام بها والتحوط لها قبل اتخاذ قرار اال�شتثمار.عوامل املخاطرة

بتاريخ لئحة حوكمة ال�سركات 2006/212/1م  رقم  للقرار  وفقًا  املالية  ال�سوق  هيئة  عن  ال�سادرة  ال�سعودية،  العربية  اململكة  يف  ال�سركات  حوكمة  لئحة 
1427/10/21هـ )املوافق 2006/11/12م( وتعديالته الالحقة. 

راأي يف م�ستوى الأهلية الئتمانية جلهة اأو يف م�ستوى الأهلية الئتمانية لورقة مالية، با�ستخدام رمو اأو حروف اأو اأعداد اأو اأي �سكل اآخر.الت�سنيف الئتماين

فة ال�سخ�س العتباري امل�سنَّف م�ستوى اأهليته الئتمانية �سراحًة اأو �سمنًا يف الت�سنيف الئتماين )وي�سمل ذلك ُم�سدر الأوراق املالية املراد اجلهة امل�سنَّ
ت�سنيفها( �سواًء اأكان ذلك بناًء على طلبه اأم ل و�سواًء اأقدم املعلومات الالزمة لت�سنيف م�ستوى اأهليته الئتمانية اأم ل.

BBB ت�سنيف ائتماين من �سركة �ستاندرد اأند بورز يعرب عن قدرة كافية لتلبية اللتزامات املالية.اإل اأنه عند حدوث ظروف اقت�سادية غري مواتية ت�سنيف
اأو متغرية فاإنه من املرجح اأن توؤدي اإلى �سعف القدرة على تلبية اللتزامات املالية )متو�سط اجلودة(.

S&P ستاندرد اأند بورز وهي �سركة اأمريكية متخ�س�سة يف جمال الت�سنيف الئتماين وتطوير موؤ�سرات لقيا�س اأداء الأ�سواق املالية يف خمتلف�
الأ�سواق العاملية بالإ�سافة اإلى مقدمي خدمات حتليل ودرا�سات متخ�س�سة لأكرث من 2000 �سركة مدرجة يف الأ�سواق العاملية.

AA- ت�سنيف ائتماين من �سركة �ستاندر اأند بورز يعرب عن جدارة ائتمانية عالية اأو م�ستوى جودة عايل. كما اأن اإ�سارة ال�سالب )-( ت�سري اإلى احلد ت�سنيف
الأدنى يف جمموعة AA )خماطرة منخف�سة جدًا(.

هو وكالة متخ�س�سة من منظومة بريتون وودز تابعة لالأمم املتحدة، اأن�سئ مبوجب معاهدة دولية يف عام 1945م للعمل على تعزيز �سالمة �سندوق النقد الدويل
القت�ساد العاملي. ويقع مقر ال�سندوق يف وا�سنطن العا�سمة، ويديره اأع�ساوؤه الذين ي�سملون معظم دول العامل تقريبًا.

اأي يوم با�ستثناء اأيام اجلمعة وال�سبت والعطالت الر�سمية، التي تفتح فيها اجلهات امل�ستلمة من اأجل مزاولة اأعمالها املعتادة.يوم العمل
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عوامل المخاطرة. 2
بالإ�سافة اإلى املعلومات الأخرى الواردة يف هذه الن�سرة، يتعني على كل من يرغب بال�ستثمار يف اأ�سهم الكتتاب درا�سة كافة املعلومات التي حتتويها هذه الن�سرة بعناية مبا فيها عوامل 
املخاطرة املبينة اأدناه قبل اتخاذ اأي قرار بال�ستثمار يف الأ�سهم املطروحة لالكتتاب. علمًا باأن املخاطر املو�سحة اأدناه ل ت�سمل جميع املخاطر التي ميكن اأن تواجهها ال�سركة، بل اإنه من 
املمكن وجود خماطر اإ�شافية لي�شت معلومة لل�شركة يف الوقت احلايل، اأو قد تعتربها  ال�شركة غري جوهرية، اأو اأنها قد ال تعيق عملياتها. وقد يتاأثر ن�شاط ال�شركة ومركزها املايل ونتائج 

عملياتها وتدفقاتها النقدية وتوقعاتها امل�ستقبلية ب�سكل �سلبي وجوهري يف حال حدوث اأو حتقق اأحد عوامل املخاطر امل�سار اإليها اأدناه.

كما يقّر اأع�ساء جمل�س اإدراة ال�سركة، ح�سب علمهم واعتقادهم، بعدم وجود اأي خماطرجوهرية من املمكن اأن يوؤثر عدم ذكرها على قرار امل�ساهمني، كما بتاريخ هذه الن�سرة، فيما 
عدا ما مت الإف�ساح عنه بهذا الق�سم.

ل يكون ال�ستثمار يف الأ�سهم املطروحة مالئمًا �سوى للم�ستثمرين القادرين على تقييم خماطر ومزايا ذلك ال�ستثمار والذين ميتلكون موارد كافية لتحّمل اأية خ�سارة قد تنجم عن ذلك 
ال�ستثمار، وينبغي على امل�ستثمر املحتمل الذي ينتابه اأي �سّك ب�ساأن الإجراء الذي عليه اتخاذه اأن يرجع اإلى م�ست�سار مايل مرخ�س له من قبل هيئة ال�سوق املالية للح�سول على امل�سورة 

ب�ساأن ال�ستثمار يف الأ�سهم املطروحة.

ويف حال حدوث اأو حتقق اأٍي من عوامل املخاطر التي تعتقد ال�سركة يف الوقت احلا�سر باأنها مهمة، اأو حدوث اأية خماطر اأخرى مل يت�سنى لل�سركة اأن حتددها، اأو التي تعتربها يف الوقت 
احلا�شر غري جوهرية، فاإن ذلك قد يوؤدي اإلى انخفاط �شعر االأ�شهم يف ال�شوق وقد يخ�شر امل�شتثمر املحتمل كامل ا�شتثماره بهذه االأ�شهم اأو جزء منها.

اإن املخاطر وال�سكوك املبينة اأدناه مذكورة برتتيب ل يعرب عن مدى اأهميتها، كما اأن املخاطر وال�سكوك الإ�سافية غري املعلومة اأو التي تعترب غري جوهرية حاليًا قد يكون لها التاأثريات 
املبينة يف هذه الن�سرة.

 المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها 1   2

عدم الحصول على التراخيص والتصاريح والشهادات الالزمة وعدم تجديدها

املثال ل احل�سر:  بن�ساطها، وت�سمل هذه الرتاخي�س على �سبيل  يتعلق  النظامية الالزمة واملحافظة عليها فيما  الت�ساريح والرتاخي�س واملوافقات  ال�سركة احل�سول على  يتعني على 
تراخي�س املنتجات التي حت�سل عليها ال�سركة من موؤ�س�سة النقد، وتراخي�س فتح املحالت ال�سادرة من وزارة ال�سوؤون البلدية والقروية، و�سهادات ت�سجيل ال�سركة وفروعها ال�سادرة من 

وزارة التجارة وال�سناعة، و�سهادات الغرف التجارية، و�سهادات ت�سجيل العالمات التجارية، و�سهادات ال�سعودة، و�سهادات الزكاة والدخل من م�سلحة الزكاة والدخل.

ح�سلت ال�سركة على موافقة موؤ�س�سة النقد لفتتاح فروع لها يف كٍل من الريا�س وجدة واخلرب مبوجب اخلطاب رقم )2ت/2202( وتاريخ 1431/11/29 هـ )املوافق 2010/11/06م(، 
ومل تقم با�ستخراج رخ�سة البلدية لفرع الريا�س، كما اأنها مل تقم بتجديد رخ�سة البلدية لفرع جدة.

كذلك فقد مت الرتخي�س لل�سركة لفتتاح )50( نقطة بيع مبوجب موافقة موؤ�س�سة النقد باخلطاب رقم )2ت/2431( وتاريخ 1431/12/30هـ )املوافق 2010/12/07م(، وقد قامت 
ال�سركة بافتتاح )37( نقطة بيع حتى تاريخ هذه الن�سرة، ومل ت�ستخرج ال�سركة رخ�س بلدية �سوى لـ )11( نقطة بيع، من بينها )6( رخ�س منتهية ال�سالحية، كما اأّنها مل ت�ستخرج 

رخ�س البلدية اخلا�سة بـ )26( نقطة بيع املتبقية.

اإن عدم ح�سول ال�سركة على تراخي�س البلدية للفروع وعدم جتديدها للرتاخي�س القائمة التي ح�سلت عليها، كذلك عدم ا�ستخراجها لأي تراخي�س مطلوبة من اجلهات التنظيمية 
وتاريخ   218 رقم  الوزراء  جمل�س  بقرار  )ال�سادرة  البلدية  املخالفات  عن  واجلزاءات  الغرامات  بالئحة  عليها  املن�سو�س  للعقوبات  ال�سركة  يعر�س  م�ستقباًل  اأو  احلايل  الوقت  يف 

1428/08/06هـ( والتي ت�سل اإلى اإغالق املحل التجاري مما يوؤثر �سلبًا على عمليات ال�سركة وبالتايل نتائج عملياتها ومركزها املايل. 

كذلك فاإن ال�سركة مطالبة باحل�سول على �سهادة الزكاة من م�سلحة الزكاة والدخل )ف�ساًل راجع »خماطر الزكاة و�سريبة ال�ستقطاع« يف هذا الق�سم(، وبالتايل فاإن عدم التزمها 
بتقدمي التقديرات وامل�ستندات املطلوبة مل�سلحة الدخل وت�سديدها للمبالغ املطلوبة وت�سوية اأي خالفات مع امل�سلحة يجعلها عر�سًة للمخالفات وعدم احل�سول على ال�سهادات الالزمة، 

بالإ�سافة اإلى اأن ذلك يوؤثر اأي�سَا �سلبًا على نتائج ال�سركة.

اأي�سًا فاإن عدم التزام ال�سركة مبتطلبات ال�سعودة املن�سو�س عليه من قبل وزارة العمل اأو تلك املتطلبات اخلا�سة ب�سعودة بع�س املنا�سب والتي تتطلبها لوائح موؤ�س�سة النقد العربي 
ال�سعودي، فاإن ذلك يعر�س ال�سركة للمخالفات وعدم احل�سول على الت�سنيف املطلوب والذي يوؤثر بدوره يف اأي تعامالت م�ستقبلية مع تلك اجلهات مثل عدم ال�سماح لها باحل�سول على 

التاأ�سريات الالزمة ل�ستقدام العمالة الأجنبية الالزمة، مما �سيوؤثر ب�سكل �سلبي على اأعمال ال�سركة وبالتايل نتائجها املالية.

بالإ�سافة اإلى اأن ال�سركة مطالبة باحل�سول على موافقة موؤ�س�سة النقد على املنتجات التاأمينية التي تقوم بطرحها )دائمة اأو موؤقتة(، وبالتايل فاإن عدم مقدرة ال�سركة على احل�سول 
على تراخي�س ملنتجات جديدة اأو جتديد الرتاخي�س للمنتجات القائمة �سوف يوؤثر �سلبًا على عمليات ال�سركة ومركزها املايل.

االعتماد على موظفين  رئيسيين والقدرة على تعيين األشخاص المؤهلين

يلعب املوظفون الرئي�سيون دورًا هامًا يف جناح اأعمال ال�سركة، كما اأن ا�ستمرار ال�سركة وجناحها �سوف يعتمدان اإلى حد كبري على قدرتها على توظيف املوظفني املتميزين والحتفاظ 
بهم واإيجاد البدائل املنا�سبة يف الوقت املنا�سب.

لميكن اإعطاء اأي تاأكيد باأن ال�سركة �سوف تبقى قادرة على اإيجاد بدلء موؤهلني لهوؤلء املوظفني يف الوقت املحدد اأو اأن جتتذب وحتتفظ مبوظفني موؤهلني عندما تن�ساأ احلاجة اإليهم. 
كذلك فاإنه نظرًا للمناف�سة العالية يف ال�سوق فاإن ال�سركة حتتاج ال�سركة لزيادة الأجور لكي حتافظ على موظفيها اأو اأن ت�ستقطب كوادر جديدة ذات موؤهالت منا�سبة يف ظل ندرتهم، 

وهذا يوؤدي اإلى فقدان ال�سركة خلدمات واحد اأو اأكرث من اأع�ساء اإدارتها العليا، الأمر الذي �سيكون له بالتايل تاأثري �سلبي على اأعمالها وو�سعها املايل ونتائج عملياتها.

كذلك فاإن العديد من املوظفني الرئي�سيني بال�سركة والعاملني يف اململكة من غري ال�سعوديني )حوايل 75% من اأع�ساء الإدارة العليا بال�سركة حاليًا من غري ال�سعوديني(، وح�سب اأنظمة 
العمل باململكة فاإنه ال يجوز لغري ال�شعوديني االرتباط بعمل دون احل�شول على تراخي�س وت�شاريح العمل النظامية، وعليه فاإن جناح ال�شركة قائم بدرجة كبرية على ا�شتمرار املوظفني 
الرئي�سيني يف اململكة، ول تتوافر �سمانات مبوافقة اجلهات املخت�سة على اإ�سدار ت�ساريح العمل املطلوبة اأو باإعادة التجديد لها عند انتهاء مدتها، كما اأنه من املمكن اأي�سًا اأن تقوم 
اإلى  ال�سركة  يعر�س  املطلوبة، مما  العمل  ت�ساريح  ال�سعوديني على  تزيد من �سعوبة ح�سول غري  اأن  �ساأنها  قيود من  وفر�س  بها  املعمول  وال�سيا�سات  الأنظمة  بتغيري  املعنية  اجلهات 

5



ال�سطرار اإلى ال�ستغناء عن موظفيها الرئي�سيني من غري ال�سعوديني وا�ستبدالهم باآخرين، يف الوقت الذي ليتوفر يف البديل املنا�سب الذي يعو�س النق�س اأو رمبا يتوفر البديل ولكن 
بتكلفة اأعلى، وهذا �سوف يوؤدي اإلى التاأثري ب�سكل �سلبي على اإدارة ال�سركة وا�ستمرار عملها بالإ�سافة اإلى عملياتها الت�سغيلية ومركزها املايل.  

خلو منصب مدير إدارة المخاطر ومنصب مساعد المدير العام للعمليات

لدى ال�سركة من�سبان قياديان �ساغران هما مدير اإدارة املخاطر وهو من املنا�سب التي تفر�س موؤ�س�سة النقد اإ�سغالها )وفق الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين(، 
بالإ�سافة اإلى من�سب م�ساعد املدير العام للعمليات، ومل يتم حتى تاريخ هذه الن�سرة اإ�سغالهما. وحيث اأن �سغل هذين املن�سبني يعد من الأمور ال�سرورية، فاإن قدرة ال�سركة على تقييم 
واإدارة املخاطر باالإ�شافة اإلى اإدارة عملياتها بكفاءة )املبيعات والت�شويق ونقاط البيع( �شوف تتاأثر �شلبًا يف حال ا�شتمرار اإخفاق ال�شركة يف �شغل هذين املن�شبني اأو يف حال عدم التمكن 
من تعيني ال�سخ�س املنا�سب لكل من�سب، وهذا �سيوؤدي اإلى اأن تكون ال�سركة عر�سًة للغرامة لعدم التزامها مبتطلبات موؤ�س�سة النقد يف تعيني مدير اإدارة املخاطر، بالإ�سافة اإلى عدم 

متكنها من اإدارة عملياتها بكفاءة، وبالتايل التاأثري �سلبًا على مبيعاتها والتي �ستنعك�س على متكنها من املناف�سة الفعالة يف �سوق التاأمني يف اململكة.

عدم القدرة على االلتزام بمتطلبات السعودة والعمالة التي ليست على كفالة الشركة

بداأت وزارة العمل بتطبيق برنامج نطاقات الذي مت ت�سميمه لت�سجيع ال�سركات على تعيني املواطنني ال�سعوديني وزيادة ن�سبتهم من جمموع القوى العاملة، ووفقًا لربنامج نطاقات يتم 
قيا�س التزام ال�سركة مبتطلبات ال�سعودة مقابل ن�سبة املواطنني ال�سعوديني يف القوى العاملة مقارنة مبتو�سط ن�سبة ال�سعودة يف ال�سركات العاملة يف نف�س القطاع. 

وت�شرتط وزارة العمل يف اململكة على جميع املن�شاآت العاملة بها االلتزام مبتطلبات توطني الوظائف )ال�شعودة(، والتي تقت�شي توظيف ن�شبة معينة من املواطنني واالإبقاء عليهم، وتختلف 
متطلبات ال�شعودة هذه بح�شب ن�شاط ال�شركة، وذلك عماًل بتعليمات وزارة العمل  ال�شادرة يف 1423/05/01هـ )املوافق 2002/08/10م( ب�سرورة ح�سول املن�ساأة على �سهادة بهذا 
الوظائف  لتوطني  املن�ساآت  برنامج حتفيز  تتمثل يف  ال�سعودة  ب�ساأن  اأكرث �سرامة  �سيا�سات  بداية عام 2013م فر�س  العمل قد قررت يف  وزارة  باأن  العمل، علمًا  وزارة  اخل�سو�س من 

»نطاقات«.

وتعد ال�سركة �سمن فئة النطاق الأخ�سر لربنامج نطاقات نظرًا للن�سبة احلالية للمواطنني ال�سعوديني العاملني لديها حيث حققت ن�سبة �سعودة قدرها 48% كما يف 30 يونيو 2014م.

وعلى الرغم من حتقيق ال�سركة ن�سبة ال�سعودة املطلوبة اإل اأنه ل ميكن اإعطاء اأي تاأكيد باأن ال�سركة �سوف تنجح يف الإبقاء على ن�سبة ال�سعودة املطلوبة �سمن امل�ستويات املقررة نظامًا، وقد 
تتعر�س ال�سركة لعقوبات يف حال عدم التزامها بالقرارات ال�سادرة بهذا اخل�سو�س ت�سل اإلى وقف اإ�سدار تاأ�سريات العمالة الالزمة لل�سركة اأو وقف نقل كفالة املوظفني غري ال�سعوديني 

اأو ا�ستبعاد ال�سركة من ال�سرتاك يف املناف�سات احلكومية، وحدوث اأٍي مما ذكر �سوف يكون له تاأثري �سلبي على اأعمال ال�سركة ونتائج عملياتها.

وفيما يتعلق ب�سعودة املنا�سب القيادية فاإنه بح�سب املادة )5( اخلام�سة من متطلبات التعيني يف املنا�سب القيادية يف املوؤ�س�سات املالية )ومنها �سركات التاأمني( اخلا�سعة لإ�سراف 
موؤ�س�سة النقد وال�سادرة يف �سهر رم�سان من عام 1434هـ، فاإنه يجب اأن تكون الأولوية يف التعيني لل�سعوديني، وعلى ال�سركة يف حال احلاجة اإلى تعيني غري �سعودي يف من�سب قيادي 

اإثبات عدم توفر �سخ�س �سعودي موؤهل ل�سغل هذا املن�سب مع حتديد املدة الالزمة لإحالل املوظف ال�سعودي �سمن طلب احل�سول على عدم ممانعة موؤ�س�سة النقد.

هذا وي�سكل ال�سعوديون قرابة ن�سبة )25%( من اأع�ساء الإدارة التنفيذية لل�سركة. اإن عدم زيادة ن�سب ال�سعودة وخا�سًة يف املنا�سب القيادية ُيعر�س ال�سركة للغرامات والعقوبات من قبل 
جهات حكومية عدة، ومنها وقف اإ�سدار تاأ�سريات العمل لل�سركة اأو وقف نقل كفالة املوظفني غري ال�سعوديني، اأو ا�ستبعاد ال�سركة من ال�سرتاك يف املناف�سات احلكومية. وبالتايل فاإن 

عمليات ال�سركة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها واأعمالها وو�سعها املايل ونتائج عملياتها الت�سغيلية �سوف تتاأثر ب�سورة �سلبية. 

ال�سركات  اإجراءات �سد  اتخاذ  اإلى  ت�سعى من خاللها  والتي  الإقامة  واأنظمة  العمل  لنظام  اململكة وفقًا  الأجانب يف  العمال  لتنظيم توظيف  لتدابري  اتخاذ احلكومة  اإلى ذلك  ي�ساف 
واملوظفني الأجانب الذين ل يعملون لدى �ساحب العمل الذي يكفلهم اأو يقومون باأعمال ل تتطابق مع و�سف وظائفهم وفقًا لرخ�س اإقاماتهم، حيث يتعني على ال�سركة وفق تعليمات وزارة 

العمل امل�سار اإليها اأعاله ت�سحيح اأو�ساعها فيما يخ�س العاملني لديها من غري ال�سعوديني.

وقد قامت ال�سركة خالل مهلة الت�سحيح التي منحتها احلكومة بتعديل اأو�ساعها فيما يخ�س العاملني لديها من غري ال�سعوديني با�ستثناء )3( ثالثة موظفني غري �سعوديني لي�سوا على 
كفالتها ويعملون لديها، وبع�س موظفي ال�سركة الذين يختلف امل�سمى الوظيفي لهم يف رخ�س الإقامة عن ذلك الوارد يف عقود عملهم. ويف حال عدم قدرة ال�سركة على ت�سحيح اأو�ساعهم 
�ستفر�س وزارة العمل غرامة قد ت�سل اإلى )100.000( مائة األف ريال �سعودي عن كل موظف يعمل بطريقة غري نظامية. كما اأن اإخفاق ال�سركة يف اللتزام ب�سيا�سات ومعدلت ال�سعودة 
املفرو�سة عليها - �سواًء من وزارة العمل اأو موؤ�س�سة النقد - اأو عدم متكنها من تعديل وت�سحيح اأو�ساع العاملني لديها من غري ال�سعوديني حاليًا اأو م�ستقباًل،  �سيوؤدي اإلى عدم ح�سولها 
على �سهادة ال�سعودة املطلوبة والذي �سيوؤثر ب�سكل �سلبي يف مقدرتها على ا�ستقطاب القوى العمالة الكافية من غري ال�سعوديني، وذلك مبنعها من التقدم للح�سول على تاأ�سريات جديدة 
اأو عدم متكينها من تغيري مهنة العاملني لديها اأو عدم منحها لتاأ�سريات بديلة للعاملني بدلآً من املغادرين بتاأ�سرية خروج نهائي من اململكة وغريها، الأمر الذي �سيوؤثر �سلبًا على قدرة 

ال�سركة على ا�ستمرارية العمل وبالتايل على عمليات ال�سركة ونتائجها املالية.  

واجلدير بالذكر اأي�سًا اأن وزارة العمل قد اأقرت ر�سومًا �سنوية على املن�ساآت التي يزيد فيها عدد املوظفني الأجانب عن املوظفني ال�سعوديني تقدر بـ )2.400( ريال �سعودي عن كل عامل 
اأجنبي. اإن عدم التزام ال�سركة بتطبيق هذه التعليمات �سيوؤدي اإلى حتملها ملزيد من التكاليف التي توؤثر �سلبًا على نتائج ال�سركة ومركزها املايل.

عدم توفر كوادر محلية مؤهلة في قطاع التأمين

ر على ال�سركة ا�ستقطاب الكوادر املوؤهلة من ال�سوق املحلية، فاإنها �ست�سطر  الكوادر املتوفرة يف ال�سوق املحلية قد ل تفي باحتياجات ال�سركة من املوظفني ذوي اخلربة. ويف حال تعذَّ
ل�ستقدام موظفني من خارج اململكة. ول ت�ستطيع ال�سركة �سمان اأنها �ستتمكن من احل�سول على العدد الكايف من تاأ�سريات العمل الالزمة من وزارة العمل باململكة، ل �سيما يف ظل 
متطلبات ال�سعودة، مما يخلق مناف�سة عالية بني �سركات التاأمني يف اململكة لتدريب وتاأهيل كوادرها واملحافظة عليهم وا�ستقطاب الكفاءات من ال�سوق املحلي، مما ينتج عنه زيادة يف 
الأجور قد ت�سكل عبًء اإ�سافيًا على ال�سركة. كذلك اإن عدم قدرة ال�سركة على ا�ستقطاب املوظفني املوؤهلني والحتفاظ بهم، قد يوؤدي اإلى اإعاقة تطبيق ا�سرتاتيجية عملها، الأمر الذي 

�سيوؤثر �سلبًا على اأعمالها.

العقود والتعامالت مع األطراف ذات العالقة

اأبرمت ال�سركة عددًا من عقود التاأمني مع اأطراف ذات عالقة، ك�سركات تابعة لأع�ساء جمل�س الإدارة اأو �سركات هم �سركاء فيها اأو لهم م�سلحة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة فيها، بالإ�سافة 
اإلى م�ساهمني موؤ�س�سني و�سركاتهم التابعة. وقد قامت ال�سركة بتوقيع )13( ثالثة ع�سر عقد تاأمني بقيمة اإجمالية قدرها )33.590.879( ثالثة وثالثني مليونًا وخم�سمائة وت�سعني األفًا 

ثمامنائة وت�سعة و�سبعني ريال �سعودي كما يف 2014/06/30م، وهي كما يلي:
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اجلدول رقم 1-2 العقود والتعامالت مع الأطراف ذات العالقة 

طرف العقدم
اإجمايل قيمة 

العقد
مالحظاتاملخاطر املغطاةطبيعة العقد

موؤ�س�سة �سقالة التجارية 1
وم�سنع الذاوق لالأغذية 

)فرع موؤ�س�سة �سقالة(

تاأمينات مركبات، بحري، ممتلكات عقود تامني8.122.139
وحريق، هند�سي، تاأمينات عامة

مملوكة لل�سيد/ يا�سر يو�سف ناغي )رئي�س 
جمل�س الإدارة(

�سركة يو�سف حممد عبد 2
الوهاب ناغي املتحدة 

تاأمينات مركبات، بحري، ممتلكات عقود تامني4.448.913
وحريق، تاأمينات عامة

ميلك فيهما ال�سيد/ يا�سر يو�سف ناغي 
)رئي�س جمل�س الإدارة( ن�سبة 20% من 

احل�س�س

ميلك فيهما ال�سيد/ يا�سر يو�سف ناغي تاأمني مركباتعقود تامني2.757�سركة ال�سقاف القاب�سة3
)رئي�س جمل�س الإدارة( ن�سبة من 

احل�س�س

�سركة املاأمون عرب البحار 4
لو�ساطة التاأمني

تربط ال�سيد/ يا�سر يو�سف ناغي )رئي�س -عقد و�ساطة تامني4.653.700
جمل�س الإدارة( عالقة قرابة بال�سركاء 

فيها

�سركة التموين العربي 5
التجارية املحدودة 

تاأمينات مركبات، بحري، ممتلكات عقود تامني5.515.986
وحريق، هند�سي، تاأمينات عامة

تربط ال�سيد/ يا�سر يو�سف ناغي )رئي�س 
جمل�س الإدارة( عالقة قرابة بال�سركاء 

فيها

�سركة التموين العربي 6
لالأطعمة

تاأمينات بحري، ممتلكات وحريق، عقود تامني504.662
هند�سي، تاأمينات عامة

تربط ال�سيد/ يا�سر يو�سف ناغي )رئي�س 
جمل�س الإدارة( عالقة قرابة بال�سركاء 

فيها

�سركة رحال الوطنية 7
للخدمات املحدودة

تربط ال�سيد/ يا�سر يو�سف ناغي )رئي�س تاأمني مركبات، تاأمينات عامةعقود تامني10.726
جمل�س الإدارة( عالقة قرابة بال�سركاء 

فيها

موؤ�س�سة حافل لنقل 8
احلجاج

تاأمينات مركبات، ممتلكات وحريق، عقود تامني9.168.977
تاأمينات عامة

تربط ال�سيد/ يا�سر يو�سف ناغي )رئي�س 
جمل�س الإدارة( عالقة قرابة مبالكها

�سركة الأندل�س لنقل 9
احلجاج

تربط ال�سيد/ يا�سر يو�سف ناغي )رئي�س تاأمينات مركبات، ممتلكات وحريقعقود تامني448.956
جمل�س الإدارة( عالقة قرابة بال�سركاء 

فيها

�سركة جمموعة البرتجي 10
ال�سناعية املحدودة 

تاأمينات ممتلكات وحريق، تاأمينات عقود تامني17.075
عامة

ميلك فيها ال�سيد/ اإبراهيم حممد برتجي 
)ع�سو جمل�س الإدارة( ن�سبة %10

�سركة م�سنع حممد 11
اإبراهيم برتجي لالآي�س 

كرمي والع�سري

تاأمينات مركبات، بحري، ممتلكات عقود تامني397.847
وحريق، تاأمينات عامة

مملوكة من �سركة برتجي القاب�سة 
و�سركة برتجي لال�ستثمار والتي ميلك يف 
كٍل منهما ال�سيد/ اإبراهيم حممد برتجي 

)ع�سو جمل�س الإدارة( ن�سبة %30

تربط ال�سيد/ زياد ب�سام الب�سام عالقة تاأمينات مركباتعقد تاأمني8.080�سركة الب�سام التجارية12
قرابة بال�سركاء فيها

�سركة اخلليج للتاأمني 13
�س.م .ك 

اإعادة تاأمني ممتلكات وحريق، عقود اإعادة تاأمني اختياري291.061
هند�سي، تاأمينات عامة

م�ساهم موؤ�س�س بن�سبة %22.5

33.590.879الإجمايل

 امل�سدر: ال�سركة

جتدر االإ�شارة اإلى اأن معظم اأق�شاط التاأمني لل�شركات التابعة الأع�شاء جمل�س االإدارة اأو ال�شركات التي لهم فيها م�شلحة مبا�شرة اأو غري مبا�شرة هي لتاأمني املركبات )ت�شكل حوايل %53 
من الإجمايل بقيمة 17.8 مليون ريال �شعودي( حيث اأن ن�شبة اإجمايل املطالبات لهذا الن�شاط تبلغ 83% وهي الأعلى مقارنة مع الأن�سطة الأخرى التي تبلغ ن�سبتها %42. 

هذا ول يوجد اأي �سمان لتجديد العقود مع الأطراف ذوي العالقة يف امل�ستقبل عند انتهاء مددها، اإذ من املمكن األ يوافق جمل�س اإدارة ال�سركة اأو اجلمعية العامة على جتديد تلك العقود 
اأو اأال يوافق االأطراف ذوي العالقة على جتديدها وفقًا ل�شروط وثائق التاأمني التي حتددها ال�شركة. ونظرًا لذلك فاإن عدم جتديد تلك العقود �شوف يكون له اأثر �شلبي وجوهري على 

ربحية ال�سركة وبالتايل اأعمالها وتوقعاتها وو�سعها املايل ونتائج عملياتها.

العقود مع الغير

اأبرمت ال�شركة عقود واتفاقيات مع اأطراف اأخرى يف جمال عملها العادي، وتعتمد ال�شركة على اإماكنية وقدرة تلك االأطراف على الوفاء بالتزاماتهم مبوجب �شروط واأحكام تلك العقود 
والتفاقيات. ول ميكن اإعطاء اأي تاأكيد باأن تلك الأطراف �سوف تكون على م�ستوى تطلعات ال�سركة، الأمر الذي �سوف يوؤثر �سلبيًا على مركز ال�سركة املايل والتدفقات النقدية والنتائج 

الت�سغيلية لل�سركة وتطلعاتها امل�ستقبلية. 
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مصادر التمويل

تعتمد قدرة ال�شركة على توفري م�شادر لتمويل اأعمالها على عدة عوامل منها قدرتها على زيادة ح�شتها من االأق�شاط املكتتبة، وكذلك اأن يكون �شعر االأق�شاط التي يتم االكتتاب بها 
اأٍي من البنوك  واملخ�س�سات الفنية التي يتم تكوينها كافية لتغطية اأي خ�سائر حمتملة، وقد حتتاج ال�سركة اإلى اإيجاد م�سادر متويل جديدة عن طريق احل�سول على القرو�س من 
التجارية العاملة يف اململكة اأو اأن تقوم بتقلي�س م�ستوى النمو لديها اأو اأن تقوم بتخفي�س قيمة اأ�سولها، كما اأنه قد يكون ال�سبيل للح�سول على التمويل من خالل زيادة راأ�س املال، وقد ل 
يخدم ذلك م�سالح ال�سركة ول يتما�سي مع خططها امل�ستقبلية، كما اأن زيادة راأ�س املال قد توؤدي اإلى تقلي�س ن�سبة ملكية امل�ساهمني الرئي�سيني يف ال�سركة. واإذا مل تتمكن ال�سركة من 

احل�شول على التمويل الالزم عند احلاجة اأو اإذا توافر التمويل ب�شروط غري منا�شبة فاإن ذلك يوؤثر �شلبًا على املركز املايل والتدفقات النقدية والنتائج الت�شغيلية لل�شركة.  

عدم القدرة على تحقيق عوائد استثمارية مقنعة

تفر�س لئحة مراقبة �سركات التاأمني التعاوين قيودًا معينة على ا�ستثمارات ال�سركة التي يجب اأن تتنوع ب�سكل يقلل املخاطر، حيث اأن هناك �سوابط تقيد عمليات ال�ستثمار يف فئات 
متعددة من الأ�سول ذات املخاطر املتفاوتة مثل �سوابط ال�ستثمار يف الأ�سهم، ال�سندات، �سوق املال ب�سكل عام، �سوق النقدية، وغريها، ونظرًا لهذه القيود بالإ�سافة اإلى تدين العوائد 
من الودائع النقدية، فاإنه من املمكن اأن ل تتمكن ال�سركة من حتقيق منو كبري يف حمفظتها ال�ستثمارية، وبالتايل يحد من قدرة ال�سركة على مواجهة اأي زيادة غري متوقعة يف مطالبات 
التاأمني غري املغطاة من املخ�س�سات الفنية. واإذا ما عجزت ال�سركة عن اإدارة ا�ستثماراتها بكفاءة، فاإنها تكون م�سطرة اإلى ت�سييل هذه ال�ستثمارات يف بع�س الأوقات باأ�سعار غري 

منا�سبة، مما ينعك�س �سلبًا على الو�سع املايل لل�سركة ونتائج عملياتها. كما اأن اإخفاق ال�سركة يف املحافظة على ا�ستثماراتها وزيادة قيمتها يوؤدي اإلى انخفا�س حقوق امل�ساهمني. 

مخاطر السيولة

متثل خماطر ال�سيولة عدم مقدرة ال�سركة على الوفاء بالتعهدات املتعلقة بالتزاماتها املالية عند ا�ستحقاقها. اإن عدم قدرة ال�سركة على اإدارة ال�سيولة النقدية املتوفرة لديها بكفاءة 
ينعك�س ب�سكل �سلبي على اأداء ال�سركة الت�سغيلي ومركزها املايل، ففي حال نق�س ال�سيولة لدى ال�سركة فاإن ذلك يعر�سها لعدم القدرة على الإيفاء باملطالبات التي تواجهها يف امل�ستقبل، 
مما يعر�س �سمعة ال�سركة وعملياتها ومركزها املايل للتاأثر ب�سكل �سلبي، ويف املقابل فاإن زيادة ال�سيولة لدى ال�سركة يدل على عدم قدرتها على ا�ستغالل هذه ال�سيولة ب�سكل جيد وت�سييع 

الفر�س ل�ستثمارها اأو ت�سغيلها وهو ما يوؤثر �سلبيًا على نتائج ال�سركة ومركزها املايل.  

مخاطر الشركة الزميلة

اإن ال�شركة ب�شدد ا�شتكمال اإجراءات تاأ�شي�س �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة حتت م�شمى »�شمانات اخلليج خلدمات التاأمني« ملمار�شة ن�شاط ت�شوية املطالبات التاأمينية وذلك بال�شراكة 
مع �سركة �سمانات اخلليج )البحرين(. )ف�سال انظر » ال�سركة وطبيعة اأعمالها – ال�سركة الزميلة(. وقد مت الإعالن عن هذه ال�سراكة على موقع تداول عماًل بقواعد الت�سجيل والدراج. 
كما اأعلنت ال�سركة بتاريخ 1435/10/10هـ )املوافق 2014/08/06م( على موقع تداول عن ح�سول »�سركة �سمانات اخلليج خلدمات التاأمني )�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة(» على 
موافقة الهيئة العامة لال�ستثمار الأجنبي. اإن ال�سركة ل ت�سمن جناح ذلك امل�سروع، ويف حال عدم قدرتها على حتقيق العوائد املتوقعة فاإن ذلك �سيوؤثر ب�سكل �سلبي على اأعمالها ونتائجها 

الت�سغيلية.

عدم كفاية المخصصات )االحتياطيات( الفنية أو زيادتها

اإن نظام مراقبة �سركات التاأمني ولئحته التنفيذية )ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم م/32 بتاريخ 1424/6/2هـ واملن�سور على املوقع الإلكرتوين ملوؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي بتاريخ 
2005/08/18م( يلزمان ال�سركة بالحتفاظ باملخ�س�سات الفنية ملواجهة وتغطية اللتزامات املالية طبقًا للمادة )69( ت�سعة و�ستون من الالئحة. وت�ستمل تلك املخ�س�سات الفنية 

على التايل:

خم�ش�شات االأق�شاط غري املكت�شبة. �
خم�س�سات املطالبات حتت الت�سوية. �
خم�س�سات م�ساريف ت�سوية املطالبات. �
خم�س�سات الأخطار التي وقعت ومل تتم املطالبة بها بعد. �
خم�س�سات املخاطر التي مل ت�سقط. �
خم�س�سات الكوارث. �
خم�س�سات امل�ساريف العامة. �
املخ�س�سات املتعلقة بتاأمني احلماية والدخار مثل العجز، ال�سيخوخة، الوفاة، امل�ساريف الطبية وغريها. �

 اإن عملية تقدير املخ�س�سات الفنية املطلوبة عملية �سعبة ومعقدة وتت�سمن العديد من العوامل واملتغريات والفرتا�سات التقديرية مثل ربحية اأعمال ال�سركة والعائدات التي حتققها 
من ا�ستثماراتها وتكاليف التاأمني واإعادة التاأمني وتكاليف احل�سول على الأعمال. ونظرًا لطبيعة الأخطار ذات ال�سلة وارتفاع درجة عدم اليقني التي حتيط بعملية حتديد اللتزامات 
املتعلقة باملطالبات غري امل�سددة لوثائق التاأمني، فاإن ال�سركة قد ل ت�ستطيع اأن حتدد بال�سبط املبالغ التي �ستدفع يف النهاية لت�سوية هذه اللتزامات. ونتيجة لذلك، فقد يثبت عدم كفاية 
املخ�س�سات الفنية ملواجهة مطالبات وثائق التاأمني وبالتايل حتتاج ال�سركة اإلى زيادة خم�س�ساتها، وهذا ما �سيكون له تاأثري �سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة وو�سعها املايل ونتائج 
عملياتها، حيث يعر�س ال�سركة لنتائج �سلبية وخ�سائر نتيجة ت�سويتها لهذه اللتزامات ودفعها لقيمة اأعلى مما كانت عليه يف املخ�س�سات الفنية، وبالتايل تكون املخ�س�سات الفنية قد 
مت تقديرها باأقل من قيمتها الفعلية. كما اأن تكوين ال�سركة ملخ�س�سات فنية مبالغ فيها اأو اأكرث من الالزم يوثر على نتائجها املالية �سلبًا )مثال: تخفي�س الأرباح اأو زيادة اخل�سائر(، 

كما يوؤثر على قائمة املركز املايل عرب زيادة املطلوبات وبالتايل التاأثري ال�سلبي على هام�س املالءة.

مخاطر أعمال التأمين والتركيز على أعمال تأمين المركبات والتأمين الطبي 

متثل املخاطر املتعلقة بزيادة املطالبات الفعلية امل�ستحقة اإلى اجلهات املتعاقد معها ب�ساأن الأحداث املوؤمن عليها عن القيمة الدفرتية للتزامات التاأمني، وميكن اأن يحدث ذلك ب�سبب 
تكرار املطالبات اأو اأن مبالغ املطالبات واملزايا الفعلية املدفوعة اأو التطورات الالحقة التي تطراأ على املطالبات طويلة الأجل تختلف عما كان متوقعًا.

اأن حتليل اخلربة  التنبوؤ بها بحكم طبيعتها وتقع خارج نطاق �سيطرة ال�سركة، بحيث  اأمور ل ميكن  التاأمني على املخاطر هو م�ساألة تقديرية، تت�سمن افرتا�سات هامة عن  اإن قبول 
التاريخية لها واحتماليتها لن يوفر موؤ�سرًا كافيًا. اإن اخلطاأ يف احت�ساب املخاطر ال�سافية التي تتعر�س لها ال�سركة ميكن اأن يكون لها تاأثري �سلبي جوهري على و�سعها املايل ونتائج 

اأعمالها.
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ترتكز اأعمال التاأمني التي تقوم بها ال�سركة على تاأمني املركبات والتاأمني الطبي حيث ميثالن 82% من اإجمايل االأق�شاط املكتتبة يف عام 2013م ون�سبة 83% كما يف 2014/06/30م. 
اإن هذا الرتكز يجعل ال�سركة معر�سًة خلطر التغري يف اأداء حمفظة التاأمني لكٍل من قطاع تاأمني املركبات والتاأمني الطبي، نتيجة للتغري يف الأ�سعار واملناف�سة التي تواجهها ال�سركة من 
ال�شركات االأخرى، وهو االأمر الذي يوؤدي اإلى فقدان ال�شركة الأق�شاط نتيجة املناف�شة يف االأ�شعار، ي�شاف اإلى ذلك عوامل اأخرى تتمثل يف تغري اأ�شعار الوثائق التاأمينية نتيجة لعوامل 
تطراأ ب�سكل مفاجئ كالأمطار الكثيفة وال�سيول مثاًل والتي تعر�س املركبات للتلف، كذلك زيادة املطالبات املتكبدة اأو تكرارها ب�سكل مل يكن يف تقدير ال�سركة، اأي�سًا فاإن لتغري القوانني 

التنظيمية واللوائح التي ت�سدرها موؤ�س�سة النقد من حنٍي لآخر تاأثري على اأداء املحفظة التاأمينية لل�سركة.

هناك كذلك خماطر تتمثل يف عدم مقدرة ال�سركة يف احل�سول على خدمات اإعادة تاأمني يف ال�سوق م�ستقباًل، كما قد يوؤدي اإع�سار اأو انعدام قدرة اأو ا�ستعداد اأي من معيدي التاأمني 
الذين تتعامل معهم ال�سركة حاليًا اأو تتعاقد معهم م�ستقباًل على ت�سديد الدفعات املالية امل�ستحقة عليهم يف حينها اأو اإخفاقهم يف اللتزام باأحكام اتفاقيات اإعادة التاأمني املربمة معهم 

اإلى حدوث تاأثري �سلبي على قدرة ال�سركة على الإيفاء بالتزامتها وبالتايل عملياتها الت�سغيلية ومركزها املايل.

جتدر الإ�سارة كذلك اإلى اأن �سخامة املطالبات التي قد تنتج عن اأنواع اأخرى من التاأمني كالتاأمني على املمتلكات والتاأمني الهند�سي �سوف يكون لها تاأثري �سلبي على و�سع ال�سركة املايل 
ونتائج اأعمالها.   

مخاطر إعادة التأمين 

اإن �سركات التاأمني حتتاج يف �سياق اأعمالها لإعادة تاأمني حمفظتها التاأمينية لدى �سركة اإعادة التاأمني للحد من خماطر التاأمني يف �سجالتها )ي�سمل ذلك التاأمني التنا�سبي وغري 
التنا�سبي والختياري(. وتعترب اإعادة التاأمني ن�ساطًا متخ�س�سًا بحيث تتقا�سى عادًة �سركات اإعادة التاأمني اأق�ساطًا لتوفري تغطية اإعادة التاأمني، ويف حال ح�سول اأحداث عاملية اأو 
اإقليمية موؤثرة فاإن اأق�شاط التاأمني ترتفع وميكن اأن توؤدي اإلى التاأثري �شلبًا على ربحية ال�شركة. كما جتدر االإ�شارة اأي�شًا اإلى اأنه حتى يف حالة ح�شول ال�شركة على اإعادة تاأمني، �شتظل 
م�سوؤولة عن تلك املخاطر املحولة اإذا مل يف معيد التاأمني بالتزاماته. ولذا فاإن عدم قدرة معيدي التاأمني على الوفاء بالتزاماتهم املالية ميكن اأن يكون له تاأثري �سلبي جوهري على 

عمليات ال�سركة.

كما اأن هنالك خماطر تتمثل يف عدم مقدرة ال�سركة يف احل�سول على خدمات اإعادة تاأمني يف ال�سوق م�ستقباًل وخا�سًة ال�سركات التي تعمل خارج اململكة، نظرًا لأن �سركات اإعادة التاأمني 
اأي�سًا تدر�س جيدًا و�سع �سركات التاأمني الراغبة يف ال�ستفادة من خدمات اإعادة التاأمني، ف�سركات اإعادة التاأمني اأي�سًا تنظر يف تعاملها مع �سركات التاأمني من مبداأ توزيع املخاطر 
وم�سادر الدخل على عدد من ال�سركات، حتى ل تكون معتمدة على م�سدر واحد من �سركات التاأمني، وبالتايل فاإن ال�سركات ذات الأداء ال�سعيف يف ال�سوق لن تتمكن ب�سهولة من اإيجاد 
مقدم خدمات اإعادة التاأمني للتعامل معه، وعليه فاإن عدم قدرة ال�سركة على املحافظة على اأداء مرتفع ومتكنها من املناف�سة يزيد من املخاطر التي تتحملها ال�سركة يف امل�ستقبل يف ظل 
عدم قدرتها على اإيجاد معيد التاأمني املنا�سب. ويوؤدي ذلك اإلى خ�سارة ال�سركة ملبالغ ال�سرتدادات من املطالبات التي دفعتها للموؤمن لهم، وبالتايل تتحمل ال�سركة اخل�سارة ب�سكل كامل، 
وتزيد معها ن�سبة اخل�سائر نتيجة للديون املعدومة وعدم القدرة على حت�سيل هذه املبالغ وانخفا�س ن�سبة ال�سيولة وهام�س املالءة. كذلك فاإن عدم قدرة ال�سركة يف احل�سول على ترتيبات 
اإعادة تاأمني يحد من طاقتها وقدرتها على االكتتاب وزيادة اإجمايل االأق�شاط، وبالتايل ت�شبح ال�شركة معر�شة خل�شارة عمالئها من ال�شركات التي تتطلب تاأميناتهم واأعمالهم ترتيبات 

اإعادة تاأمني وذلك حلماية راأ�س مال ال�شركة من اأية خ�شائر كبرية يف هذا املجال، وخ�شارة العمالء تعني خ�شارة االأق�شاط وبالتايل انخفا�س االإيرادات وزيادة اخل�شائر الت�شغيلية.

ولكي يتم اللتزام بنظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين ولئحته التنفيذية فاإن ال�سركة مطالبة باأن تعيد تاأمني ما ن�سبته 30% من اأق�شاط اإعادة التاأمني داخل اململكة العربية ال�شعودية 
كحد اأدنى، الأمر الذي قد يكون من ال�سعب حتقيقه اأو ال�ستمرار يف اللتزام به نظرًا لوجود �سركة اإعادة تاأمني واحدة متخ�س�سة فقط يف هذا املجال يف اململكة، بالإ�سافة اإلى عزوف 
�شركات التاأمني املحلية االأخرى عن قبول عمليات االإ�شناد اإما ب�شبب اإلغائها لرتخي�س ن�شاط اإعادة التامني اأو ل�شعف اأدائها املايل، وهذا االأمر قد ي�شطر ال�شركة اإلى اإ�شناد اأق�شاط 
عمليات التاأمني اإلى �سركات اإعادة تاأمني خارج اململكة وعدم املحافظة على الن�سبة املطلوبة، الأمر الذي يكون له تاأثري �سلبي على نتائج اأعمال ال�سركة ومركزها املايل يف حالة حدوث 
اأية مطالبات اإ�سافية م�ستقباًل، بالإ�سافة اإلى اإمكانية تعر�س ال�سركة للغرامة املالية نتيجة ملخالفتها اللوائح. هذا وقد بلغت ن�سبة اإعادة التاأمني لدى ال�سركة مع �سركات داخل اململكة 

حوايل 35% كما يف 30 يونيو 2014م )18% يف عام 2013م(.

مخاطر إصدار وترجمة وثائق التأمين

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

اأدائها يف امل�ستقبل.

ي�سار اأي�سًا اإلى اأن ترجمة بع�س بنود وثائق التاأمني التي تقدمها ال�سركة للغري اإلى اللغة العربية لي�ست دقيقة من حيث تو�سيح بع�س امل�سطلحات الواردة يف الوثيقة، مما يوؤدي اإلى ن�سوء 
نزاع بني الأطراف حول تف�سري املق�سود من الوثيقة، وهو ما يعر�س ال�سركة للدخول يف نزاعات مع العمالء توؤثر ب�سكل �سلبي على اأعمالها ونتائجها املالية.

مخاطر اإللغاء أو عدم التجديد من قبل حملة الوثائق

اإن خماطر اإلغاء الوثائق القائمة تكون اإما بطلب من العميل ب�سبب عدم ر�ساه عن اخلدمة املقدمة له اأو اإلغاء التاأمني لأي �سبب اأخر اأو قيام ال�سركة بالإلغاء نظرًا لعدم �سداد العميل 
لالأق�شاط املتوجبة عليه، ويف كل االأحوال فاإن ذلك يوؤدي اإلى انخفا�س اأق�شاط التاأمني املكتتبة وبالتايل التاأثري �شلبًا على نتائج ال�شركة الت�شغيلية.

جتدر الإ�سارة اإلى اأن قطاعي تاأمني املركبات والتاأمني ال�سحي لدى ال�سركة حققا معدلت جتديد منخف�سة مقارنة بقطاعات التاأمني الأخرى )59% و 33% و 34% لالأعوام 2011م و 
2012م و 2013م على التوايل( مما زاد من تراجع معدل التجديد عمومًا لدى لل�سركة. ويف نف�س الوقت فاإن هذين الن�ساطني مثال حوايل 82% من اإجمايل االأق�شاط املكتتبة يف عام 
2013م و ن�سبة 83% كما يف 2014/06/30م. اإن عدم متكن ال�سركة من ال�ستمرار يف جتديد وثائق التاأمني ال�سادرة اأو الوثائق التي �ست�سدرها يف امل�ستقبل على النحو املتوقع، �سيوؤدي 

اإلى انخفا�س االأق�شاط املكتتبة مما �شيوؤثر ب�شكل �شلبي وجوهري على نتائج اأعمال ال�شركة.

المخاطر المرتبطة باللجنة التنفيذية
بتاريخ 1431/02/08هـ )املوافق 2010/01/23م( قرر جمل�س الإدارة ت�سكيل اللجنة التنفيذية للقيام باملهام وامل�سوؤوليات املحددة لها وفقًا للنظام الأ�سا�سي ومليثاق اللجنة التنفيذية 
لل�سركة، حيث ي�سريان اإلى وجوب اأن تعقد اللجنة )6( اجتماعات على الأقل �سنويًا. وقد تبني اأن اللجنة التنفيذية مل تعقد اأي اجتماع يف العام 2011م وعقدت اأربعة اجتماعات فقط 

يف كٍل من العامني 2012م و 2013م.

وعليه يتعني على جمل�س اإدارة ال�سركة اإلزام اللجنة التنفيذية بزيادة اجتماعاتها بحيث ل يقل عددها خالل ال�سنة املالية الواحدة عن )6( �ستة اجتماعات.
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اإن عدم التزام ال�سركة باملحافظة على عقد اجتماعات اللجنة التنفيذية ح�سب النظام الأ�سا�سي يوؤدي اإلى ق�سور يف متابعة اأعمال ال�سركة والرقابة عليها مما يكون له اأثر �سلبي على 
اأداء ال�سركة ونتائجها املالية.

المخاطر المتعلقة بالخسائر المتراكمة 

�سجلت ال�سركة خ�سائر مرتاكمة قدرها )48.345.798( ثمانية واأربعون مليونًا وثالثمائة وخم�سة واأربعون األف و�سبعمائة وثمانية وت�سعون ريال �سعودي كما يف 30 �سبتمرب 2014م والتي 
متثل ما ن�سبته 37% من راأ�س مال ال�سركة.  وتبعًا لذلك كان هام�س املالءة املحقق حوايل 22% كما يف 30 �سبتمرب 2014م )حتقيق اخل�سائر وزيادة اخل�سائر املرتاكمة يوؤثر ب�سكل �سلبي 
يف مدى قدرة ال�سركة على حتقيق هام�س املالءة املطلوب(، )يرجى الطالع على خماطر »متطلبات املالءة« اأدناه، بالإ�سافة اإلى »هام�س املالءة« من ق�سم »مناق�سة الإدارة وحتليلها 
للو�سع املايل لل�سركة ونتائج عملياتها«(. ول توجد اأي �سمانات بعدم ا�ستمرار ال�سركة يف ت�سجيل خ�سائر اإ�سافية. ويف حال زيادة اخل�سائر اإلى 50% فاأكرث من راأ�س مال ال�سركة ، فاإن 
ال�سركة �ستخ�سع لالإجراءات والتعليمات اخلا�سة بال�سركات املدرجة اأ�سهمها يف ال�سوق التي بلغت خ�سائرها املرتاكمة 50% فاأكرث من راأ�س مالها، والتي مت اإقرارها موؤخرًا من قبل هيئة 

ال�سوق املالية )لالطالع على تفا�سيل هذه الإجراءات ميكن الرجوع اإلى املوقع الإلكرتوين لكل من هيئة ال�سوق املالية اأو تداول(.

جدير بالذكر اأن الإجراءات التي يتم تطبيقها على ال�سركات التي حققت خل�سائر 50% فاأكرث من راأ�سمالها قد مت تق�سيمها اإلى 3 فئات:

1.   من 50% اإلى اأقل من %75.

2.   من 75% اإلى اأقل من %100.

3.   100% فاأكرث.

علمًا باأن وقوع ال�سركة حتت اأٍي من الفئات الثالث ال�سابقة يجعلها ملتزمة بعدد من الإجراءات التي تخ�س كل فئة، وعدم التزامها يعر�سها للعقوبات التي ترتاوح بني الغرامة وتعليق 
التداول.

المخاطر المتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية المعلومات  

اإن ال�سركة تعتمد على اأنظمة تقنية املعلومات للقيام باأعمالها. تقوم ال�سركة باتخاذ التدابري الأمنية الالزمة حلماية اأنظمتها التقنية اإل اأنها قد تتعر�س ملخاطر تعطلها، مبا فيها انهيار 
النظام وف�سل اأو خرق الأمن والفريو�سات والأخطاء الب�سرية والكوارث الطبيعية واحلرائق واأخطاء الت�سال وعدم توفر العمالة املاهرة الالزمة لت�سغيل هذه الأنظمة واإدارتها. اإذا حدث 

عطل كبري اأو اإخفاق متكرر، ف�سوف تتاأثر الإيرادات تاأثريًا �سلبيًا )ف�ساًل راجع ق�سم »عقود تقنية املعلومات«(.

جتدر الإ�سارة اإلى اأن ال�سركة تعمل حاليًا على تطوير اأنظمتها التقنية لت�سريع وتنظيم عملية ا�ستخراج القوائم املالية. تقوم ال�سركة حاليًا بجمع املعلومات امل�ستخرجة من ثالث برامج 
ت�شتخدمها حيث اأن ال�شركة لي�س لديها نظام موحد يقوم بذلك تلقائيًا. كما اأن عملية احت�شاب بع�س بنود القوائم املالية يف الربنامج مثل خم�ش�س االأق�شاط غري املكت�شبة و م�شاريف 
اكتتاب موؤجلة و عمولت غري مكت�سبة غري تلقائية. وعلى الرغم من حر�س ال�سركة على دقة املعلومات، اإل اأن عدم تطوير ال�سركة لنظام تقنية املعلومات لديها �سوف ينتج عنه بطء يف 

عملية اإ�سدار القوائم املالية اأو خطاأ ب�سري يوؤدي اإلى عدم دقة املخرجات.

مخاطر التصنيف االئتماني 

مل تتقدم ال�سركة حتى الآن للح�سول على ت�سنيف ائتماين، ويف حال تقدم ال�سركة للح�سول على ذلك فاإنه ل يوجد ما ي�سمن اأن حت�سل على ت�سنيف جيد يف حال كانت املخاطر لديها 
اأعلى من احلد املتعارف عليه يف �سوق التاأمني مما قد يوؤثر تاأثريًا �سلبيًا على اأعمال ال�سركة.

اإ�سافة لذلك، فاإن نظام مراقبة �سركات التاأمني ولئحته التنفيذية يقت�سي اأن على ال�سركة يف حالة اإعادة التاأمني اأن تختار معيدًا للتاأمني حا�سل بحد اأدنى على ت�سنيف بي بي بي 
)BBB( من وكالة الت�سنيف الئتماين �ستاندرد اآند بورز)S&P( اأو تاأمني مكافئ لذلك من اإحدى وكالت الت�سنيف العاملية املعرتف بها، اأما اإذا كان معيد التاأمني حا�ساًل على 
تقييم اأدنى من )BBB( اأو ت�سنيف مكافئ لذلك كحد اأدنى، فاإنه �سيتوجب على ال�سركة اإيقاف ترتيبات اإعادة التاأمني اإذا مل يتم احل�سول على املوافقة اخلطية من موؤ�س�سة النقد 
لال�ستمرار بتلك الرتتيبات مع معيد التاأمني، ويرتتب على ذلك ا�سطرار ال�سركة اإلى اإيقاف جميع الرتتيبات مع معيد التاأمني هذا والنتقال للعمل مع غريه مما  يزيد من التكاليف التي 
تتحملها ال�شركة. اإن اإخفاق ال�شركة يف االلتزام مبتطلبات الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �شركات التاأمني التعاوين يوؤدي اإلى التاأثري ب�شكل �شلبي على ن�شاط ال�شركة وو�شعها املايل 

ونتائج عملياتها وتوقعاتها امل�ستقبلية.

سياسات إدارة ومراقبة المخاطر 

تعتمد ال�سركة على لئحة التاأمني التعاوين وعلى لئحة ال�سركة لإدارة املخاطر )والتي يتم تقييمها ب�سكل �سهري( يف ر�سم �سيا�سة اإدارة وقيا�س ومراقبة املخاطر التي تواجهها ال�سركة 
يف اأعمالها. اإن عدم تطبيق هذه ال�سيا�سة اأو حتديثها اأو عدم احل�سول على معلومات كافية لتخاذ الإجراءات املنا�سبة يف التوقيت املنا�سب، اأو ارتفاع م�ستوى املخاطر التي تتعر�س لها 
ال�سركة نتيجة لعدم قدرتها على تقدير املخاطر بكفاءة، يعر�س ال�سركة اإلى خماطر متنوعة منها على �سبيل املثال عدم اللتزام باللوائح، مما يوؤثر �سلبًا وبدرجة كبرية على و�سعها 

املايل  ونتائج عملياتها.

ت�ستخدم �سركات التاأمني عادًة اأدوات مالية متعددة وا�ستثمارات لغر�س احلد من املخاطر امل�ساحبة لأعمالها، ويتعني على ال�سركة يف مثل هذه احلالت اأن حت�سل على موافقة موؤ�س�سة 
اأدوات مالية حتى تاريخ هذه الن�سرة(. ولكنه يف حال  اأي  اإلى موؤ�س�سة النقد بطلب للح�سول على موافقة ل�ستخدام  النقد قبل ا�ستعمال مثل هذه الأدوات املالية )مل تتقدم ال�سركة 

ا�ستعمال اأٍي من هذه الأدوات املالية دون موافقة موؤ�س�سة النقد فاإن ال�سركة �سوف تكون عر�سًة ملختلف اجلزاءات الواردة يف النظام مبا يف ذلك �سحب الرتخي�س.

جتدر الإ�سارة اإلى اأن ال�سركة اأ�س�ست جلنة لإدارة املخاطر ومت اإعداد ميثاق خا�س بها، ولكن مل يتم تفعيل عملها حتى تاريخ هذه الن�سرة. بالإ�سافة اإلى ذلك فاإن من�سب مدير اإدارة 
املخاطر ما زال �ساغرًا حتى تاريخ ن�سرة الإ�سدار مع العلم من اأنه من املنا�سب التي تلزم ال�سركة ب�سغلها وفق الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين ال�سادرة عن 
موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي. اإن عدم التزام ال�سركة بتفعيل دور جلنة املخاطر و�سغل املن�سب ال�ساغر يوؤدي اإلى ق�سورها يف تقييم املخاطر امل�ستقبلية بال�سكل املطلوب، بالإ�سافة اإلى 

اإمكانية تعر�سها للم�ساءلة اأو الغرامة من قبل موؤ�س�سة النقد، وهو ما يوؤثر �سلبًا يف قدرتها على مواجهة املخاطر امل�ستقبلية مما يوؤثر �سلبًا على اأدائها ومركزها املايل.
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الدعاوى والمنازعات القضائية 

اإن ال�سركة قد تتعر�س يف �سياق عملها لق�سايا ودعاوى تتعلق بعملياتها التاأمينية ونزاعات ومطالبات تتعلق بالغطاء التاأميني، ول ت�سمن ال�سركة عدم وقوعها يف خالفات بينها وبني 
بع�س حاملي الوثائق قد توؤدي اإلى رفع ق�سايا لدى اجلهات الق�سائية املخت�سة. ونتيجة لذلك، قد تخ�سع ال�سركة ملراجعات حكومية اأو اإدارية وحتقيقات ومرافعات يف �سياق ال�سوابط 
اجلديدة على قطاع التاأمني يف اململكة، ول ميكن لل�سركة التنبوؤ بنتائج تلك املراجعات والتحقيقات واملرافعات يف حال حدوثها، ول ت�سمن اأن ل يكون لتلك املراجعات والتحقيقات اأو 
الدعاوى الق�سائية تاأثري جوهري على اأعمال ال�سركة وو�سعها املايل ونتائج عملياتها. كما اأن ال�سركة ل ت�ستطيع اأن تتوقع ب�سكل دقيق حجم تكلفة الدعاوى اأو الإجراءات الق�سائية التي 
ميكن اأن تقيمها اأو تقام �سدها اأو النتائج النهائية لتلك الدعاوى اأو الأحكام التي ت�سدر فيها وما تت�سمنه من تعوي�سات وجزاءات، وبالتايل فاإن اأي نتائج �سلبية ملثل هذه الق�سايا �سوف 

يوؤثر �سلبًا على اأعمال ال�سركة ونتائجها املالية.

عدم النجاح في التطوير أو التوسع 

تتمثل ا�سرتاتيجية التطوير لدى ال�سركة يف تاأ�سي�س وتنمية م�ساريع تاأمني واإعادة تاأمني يف اململكة. اإن اإمكانية تنفيذ هذه ال�سرتاتيجية يعتمد على نوعية اإدارتها بالإ�سافة اإلى عوامل 
خارجية متعلقة باللوائح احلكومية والقرارات ال�سادرة عن الدوائر التنظيمية واملناف�سني، ول ميكن �سمان جناح ال�سركة يف تنمية ن�ساطها التاأميني. اإن عدم ا�ستطاعة ال�سركة تطبيق 
خططها التو�سعية �سوف يكون له تاأثري �سلبي على ا�ستمرارية ال�سركة خا�سة يف ظل املناف�سة القوية من �سركات التاأمني الأخرى، والذي �سينعك�س بدوره على نتائج عملياتها ومركزها 

املايل.

حماية العالمة التجارية

اإن و�سع ال�سركة التناف�سي قد يعتمد ب�سكل جزئي على قدرتها على ا�ستخدام ا�سمها و�سعارها على خدماتها ومن خالل اأدوات ت�سويق خدماتها وبيعها، اإن عدم قدرة ال�سركة على منع 
انتهاك حقوقها يف الدول �ساحبة الخت�سا�س الق�سائي التي متار�س ال�سركة فيها اأعمالها ميكن اأن يوؤثر �سلبيًا على عالمتها وميكن اأن يجعل ممار�سة عملها اأكرث تكلفة وبالتايل يوؤثر على 

نتائج ال�سركة الت�سغيلية، ورمبا يتاأثر عمل ال�سركة اأكرث اإذا كان عليها اأن تتناف�س مع عالمات جتارية م�سابهة �سمن الأ�سواق الرئي�سية التي تعمل فيها والتي ل متلك فيها حقوق ملكية.

تركيز العمالء 

اعتمدت ال�سركة يف عامي 2011م و2012م ب�شكل كبري على و�شائل البيع املبا�شر اإما عن طريق فروعها الرئي�شية اأو نقاط البيع املنت�شرة يف جميع اأنحاء اململكة اأو فريق املبيعات والت�شويق 
لديها. يف عام 2013م ومنت�سف عام 2014م بداأت ال�سركة يف تنويع و�سائل البيع با�ستخدام �سركات الو�ساطة والوكالء حيث قامت بالتعاقد مع وكيلني لبيع منتجات تاأمني املركبات 
الإلزامي والتاأمني ال�سحي بالإ�سافة اإلى توقيع عقود تعامل مع عدد من �سركات الو�ساطة حيث �سكلت املبيعات من الو�سطاء/ الوكالء حوايل 12% و 9% و 51% من مبيعات ال�سركة لأعوام  
2011م و 2012م و 2013م على التوايل، ون�سبة 39% كما يف 2014/06/30م. كما �شكلت االأق�شاط املكتتبة من اأحد �شركات الو�شاطة غري احل�شرية وهي �شركة املاأمون عرب البحار 
و�سطاء تاأمني املحدودة وهي طرف ذو عالقة حوايل 10% و 8% و 10% من اإجمايل االأق�شاط املكتتبة لالأعوام 2011م و 2012م و 2013م على التوايل، ون�سبة 16% كما يف 2014/06/30م. 
كما زادت ال�سركة تركيزها على قطاع الأفراد )�سكل حوايل 25% و 56.5% و 63.6% لالأعوام 2011م و 2012م و 2013م على التوايل من اإجمايل االأق�شاط املكتتبة، ون�شبة 60.4% كما 
يف 2014/06/30م(. اإن تركيز ال�سركة على قطاع الأفراد موؤخرًا يجعلها عر�سة ملخاطر تدين ن�سبة جتديد الأفراد لعقود التاأمني، بالإ�سافة اإلى اأنه مل يتم �سدور اأي لئحة اأو قانون 
يجعل التاأمني ال�سحي اإلزاميًا لالأفراد من ال�سعوديني اأو التابعني لالأفراد من غري ال�سعوديني. اإن اأي انخفا�س يف ن�سبة التجديد لعقود التاأمني من الأفراد وعدم مقدرة ال�سركة تعوي�س 

هذا النق�س من قطاع ال�سركات يوؤثر �سلبًا على عمليات ال�سركة ومركزها املايل. 

كما جتدر الإ�سارة اإلى تركز اإيرادات ال�سركة على املنطقة الو�سطى، حيث بلغت ن�سبة اإيرادات ال�سركة من املنطقة الو�سطى ن�سب 57% و 74.7% و 48.6% و 41.9% خالل الأعوام 2011م 
و 2012م و 2013م و الفرتة املنتهية يف 30 يونيو 2014م على التوايل، فيما تاأتي املنطقة الغربية يف املرتبة الثانية تليها املنطقة ال�سرقية )الرجاء الطالع على ق�سم »مناق�سة الإدارة 
وحتليلها للو�سع املايل لل�سركة ونتائج عملياتها«(. اإن تركيز ال�سركة على املنطقة الو�سطى ب�سكل كبري وعدم توزيع خماطرها على مناطق جغرافية اأكرث يحرم ال�سركة من احل�سول على 

ح�سة اأكرب يف �سوق التاأمني وبالتايل تتاأثر �سلبًا نتائجها املالية.

وعليه، ميكن القول باأن تركيز ال�سركة على و�سطاء اأو وكالء اأو قطاع معني اأو منطقة معينة �سيوؤثر يف مقدرتها على تنويع قاعدة العمالء لديها يف حال انخفا�س مبيعات الو�سطاء او 
الوكالء اأو القطاع، وبالتايل التاأثري ب�سكل �سلبي على ح�سة ال�سركة يف ال�سوق ونتائجها الت�سغيلية.

مخاطر االئتمان للعمالء

خماطر الئتمان هي املخاطر املرتبطة بقدرة املوؤمن له اأو العميل على الوفاء بالتزاماته من عدمه، وهذا اخلطر ي�سمل جميع اأنواع التاأمني. ومماطلة البع�س يف ال�سداد اأو عدم وفائهم 
باملبالغ امل�ستحقة عليهم يوؤثر �سلبًا على و�سع ال�سركة املايل ونتائج عملياتها.

وح�سب ما ورد يف املادة ال�ساد�سة من الوثيقة املوحدة للتاأمني الإلزامي على املركبات ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي فاإن �سركات التاأمني تلتزم بتعوي�س الطرف اأو الأطراف 
)غري املوؤمن له( عن ما يرتتب على احلوادث املغطاة مبوجب وثيقة التاأمني �سد الغري، ول�سركات التاأمني احلق يف الرجوع على املوؤمن له اأو ال�سائق اأو امل�سوؤول عن احلادث ل�ستعادة املبالغ 
املدفوعة للغري »اإن كان للرجوع ما يربره«، وبالتايل عند الرجوع اإلى املوؤمن له اأو ال�سائق اأو امل�سوؤول عن احلادث ل�ستعادة ما مت دفعه من مبالغ مالية من قبل ال�سركة  فاإنه قد ميتنع عن 

ال�سداد ول يفي باملبالغ امل�ستخقة عليه مما يرتتب على ذلك خماطر عالية توؤثر ب�سكل �سلبي على و�سع ال�سركة املايل ونتائج عملياتها.

مخاطر الزكاة وضريبة االستقطاع

ال�سعودية  الهيئة  تتبع معايري  والدخل  الزكاة  اأن م�سلحة  الزكاة، يف حني  يتم ح�ساب  املالية وعليه  اإعداد قوائمها  املالية )IFRS( يف  التقارير  الدولية لإعداد  املعايري  ال�سركة  تتبع 
للمحا�سبني القانونيني )SOCPA( عند احت�ساب الزكاة، اأدى هذا اخلالف اإلى وجود فروقات يف تقدير قيمة الزكاة ال�سنوية بني ال�سركة وم�سلحة الزكاة والدخل، ومنذ عام 2010م 
وال�سركة تقدم اعرتا�سها على مطالبات م�سلحة الزكاة والدخل. علمًا باأن ال�سركة قد قامت ب�سداد قيمة الزكاة للعام 2010م بالكامل يف العام املايل 2013م بقيمة )2.1( مليون ريال 

�سعودي، ول يزال الأمر عالقًا بالن�سبة لقيمة الزكاة عن الأعوام من 2011م اإلى 2013م وعليه ح�سلت ال�سركة على �سهادات الربط املوؤقتة ولي�ست �سهادات الربط النهائية.

 وجتدر الإ�سارة اإلى اأن اأ�سا�س الختالف يف ح�ساب الزكاة بني ال�سركة وم�سلحة الزكاة والدخل قائم ب�سبب حتديد الوعاء الزكوي الذي على اأ�سا�سه يتم ح�ساب قيمة الزكاة امل�ستحقة 
على ال�سركة، وهناك عدد من البنود املختلف عليها بني ال�سركة وامل�سلحة وهي: هام�س املالءة، الوديعة النظامية، وال�ستثمارات.
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اإن الختالف يف حتديد عنا�سر اأو بنود الوعاء الزكوي يوؤدي اإلى ظهور فروقات يف تقدير قيمة الزكاة امل�ستحقة على ال�سركة، وبالتايل فاإنه اإذا فر�س على ال�سركة دفع مبالغ غري التي 
قامت بتقديرها فاإنها �سوف تتعر�س لدفع مبالغ اأكرب وهذا �سوف يوؤثر ب�سكل �سلبي على التدفق النقدي لدى ال�سركة وبالتايل على عملياتها ونتائجها الت�سغيلية.)الرجاء الطالع على 

»الزكاة« يف ق�سم »مناق�سة الإدارة وحتليلها للو�سع املايل لل�سركة ونتائج عملياتها«(.

هذا وال ت�شتطيع ال�شركة التنبوؤ باأي فروقات زكوية ميكن اأن تطالب م�شلحة الزكاة والدخل ال�شركة بدفعها حتى تتمكن من احل�شول على الربوط الزكوية النهائية، والتزال عملية حتديد 
قيمة الزكاة يف اإطار التقييم من جانب امل�سلحة ومل يتم حتديد املبلغ النهائي لاللتزامات، و�سيكون لأي التزامات زكوية كبرية غري متوقعة تاأثري �سلبي على اأعمال ال�سركة وو�سعها املايل 

ونتائج عملياتها وتوقعاتها امل�ستقبلية. 

كما اأن ال�شركة تخ�شع ل�شريبة اال�شتقطاع طبقًا الأحكام النظام ال�شريبي باململكة ال�شادر عن م�شلحة الزكاة والدخل  ل�شريبة اال�شتقطاع على اأق�شاط اإعادة التاأمني امل�شندة اإلى 
�سركات اإعادة تاأمني خارج اململكة بواقع 5% من اإجمايل اأق�شاط اإعادة التاأمني امل�شند، وتتمثل املخاطر هنا يف مدى التزام ال�شركة ب�شداد �شريبة اال�شتقطاع وفقًا الأحكام النظام، وعدم 
التزام ال�سركة بدفعها يف مواعيدها يجعلها عر�سة لغرامة التاأخري التي تفر�سها اأحكام النظام، وهو ما يحمل ال�سركة مزيدًا من التكاليف وبالتايل تنعك�س �سلبًا على ربحية ال�سركة 

ونتائجها املالية.

التقلبات في أسعار صرف العمالت

لل�سركة يف الوقت احلايل تعامالت بالدولر الأمريكي فقط مع معيدي التاأمني خارج اململكة، وبالتايل تتعر�س ال�سركة للتاأثري املحتمل من اأي تغيري اأو اإلغاء يف ثبات �سعر �سرف الريال 
ال�شعودي مقابل الدوالر االأمريكي، كما جتدر االإ�شارة اإلى اأن ال�شركة ال تتحوط حاليًا �شد تعر�شها الأية تقلبات يف اأ�شعار ال�شرف بني الدوالر االأمريكي والريال ال�شعودي اأو مع العمالت 
الأجنبية الأخرى التي رمبا يتم ا�ستخدامها يف التعامالت م�ستقباًل، وهذا قد يجعل ال�سركة عر�سًة لدفع تكاليف اإ�سافية توؤثر �سلبًا على هوام�س اأرباح ال�سركة من عملية اإعادة التاأمني، 

وهو ما �سيكون له اأثر �سلبي على عمليات ال�سركة وتوقعاتها امل�ستقبلية ومركزها املايل.

مخاطر التغيرات في المعايير المحاسبية الهامة والمعايير الجديدة

يتم اإعداد القوائم املالية لل�سركة وفقًا للمعايري الدولية اخلا�سة بالتقارير املالية )ولي�س طبقًا ملعايري املحا�سبة املتعارف عليها يف اململكة ال�سادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني 
القانونيني SOCPA(، وال�سركة ملزمة يف هذه احلالة بتطبيق التعديالت اأو التغريات التي تطراأ على هذه املعايري من وقٍت لآخر »مت عر�س طبيعة واأثر كل معيار جديد والتعديالت 
الهامة يف ق�سم »مناق�سة الإدارة وحتليلها للو�سع املايل لل�سركة ونتائج عملياتها«، وبالتايل فاإن اأي تغيريات يف هذه املعايري اأو اإلزامية تطبيق بع�س املعايري اجلديدة �سوف يوؤثر على 

القوائم املالية لل�سركة وبالتايل على نتائجها املالية ومركزها املايل. 

 المخاطر ذات الصلة بالقطاع والبيئة التشريعية  2   2
نظام الرقابة على شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية

تخ�سع ال�سركة لالأنظمة واللوائح ال�سائدة يف اململكة والتي تخ�س قطاع التاأمني ب�سكل خا�س، ومن �سمنها نظام ال�سركات ونظام التاأمني التعاوين ولئحته التنفيذية، وتخ�سع اأي�سا 
لالإ�سراف من قبل موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي، حيث اأن املوؤ�س�سة م�سوؤولة عن تنظيم قطاع التاأمني يف اململكة مبا يف ذلك ال�سيا�سات والقواعد والرتاخي�س واملناف�سة وتخ�سي�س 

ال�ستثمار ومعايري اخلدمة واملعايري الفنية وترتيبات الت�سويات.

مبا اأن �سوق التاأمني ال�سعودي يعترب  من الأ�سواق النا�سئة دائمة التطور، فاإن ذلك قد يحد من قدرة ال�سركة على ال�ستجابة لفر�س ال�سوق وقد ي�سطرها اإلى حتمل نفقات �سنوية كبرية 
للتقيد بالأنظمة واللوائح النظامية. ولذا ل ميكن اإعطاء اأي تاأكيد باأن الأنظمة اأو الإطار التنظيمي لقطاع التاأمني يف اململكة لن ي�سهد مزيدًا من التغريات التي قد توؤثر بدرجة كبرية اأو 

�سلبية على اأعمال ال�سركة وو�سعها املايل اأو نتائج عملياتها. 

وكذلك، اإذا مل تلتزم ال�شركة باالأنظمة واللوائح والتعليمات املعمول بها، فاإنها قد تخ�شع لعقوبات نظامية منها الغرامة وتعليق العمل و�شحب الرتخي�س اخلا�س مبزاولة ن�شاط التاأمني، 
الأمر الذي �سوف يوؤثر �سلبًا على عمليات ال�سركة ونتائج عملياتها.

متطلبات المالءة

اإن هام�س املالءة لل�سركة حوايل 22.13% كما يف 30 �سبتمرب 2014م )كان هام�س املالءة 16.2% عام 2013م و 27.95% كما يف 30 يونيو 2014م( وهو اأقل من هام�س املالءة املطلوب. 
ووفقًا للمواد )66( و )67( و )68( من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين يتعني على ال�سركة الحتفاظ مب�ستويات معينة من املالءة ملختلف اأنواع الأعمال. تفر�س 

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

اأ (  زيادة راأ�س مال ال�سركة.

ب (  تعديل الأ�سعار.

ج (  تخفي�س التكاليف.

د (  التوقف عن قبول اأي اكتتاب جديد.

ه (  ت�سييل بع�س الأ�سول.

و (  اأي اإجراء اآخر تراه ال�سركة منا�سبًا و توافق عليه املوؤ�س�سة.

ويف حالة عدم قدرة ال�سركة على الوفاء مبتطلبات املالءة لفرتة حتددها املوؤ�س�سة وبعد اتخاذ الإجراءات اأعاله قد تطلب املوؤ�س�سة تعيني م�ست�سار مايل لإعادة الهيكلة اأو �سحب ترخي�س ال�سركة.

جتدر الإ�سارة اإلى اأن هام�س املالءة قد يتاأثر ب�سكل رئي�سي باملخ�س�سات الفنية التي يتعني الحتفاظ بها والتي تتاأثر بدورها بحجم وثائق التاأمني املباعة والأنظمة املتعلقة بتحديد 
الحتياطي النظامي، كما اأن ذلك يتاأثر بعدة عوامل اأخرى ت�سمل هام�س الربح والعائد على ال�ستثمار وتكاليف التاأمني واإعادة التاأمني. اإذا وا�سلت ال�سركة منوها ب�سرعة اأو اإذا زاد 
احلد املطلوب للمالءة م�ستقباًل فقد يتعني على ال�سركة زيادة راأ�س املال ملواجهة حد املالءة املطلوب وهو ما قد يوؤدي اإلى ت�سخيم راأ�س املال. واإذا مل تتمكن ال�سركة من زيادة راأ�س 
مالها فقد جترب على احلد من منو اأن�سطتها وبالتايل عدم الإعالن عن اأية اأرباح. اأو قد ينتج عن ذلك تطبيق اإجراءات جزائية يف حق ال�سركة قد ت�سل اإلى �سحب ترخي�سها يف بع�س 
احلالت ال�ستثنائية. هذا وقد تطلب موؤ�س�سة النقد ب�سكل دوري اإ�سافات اأو تعديالت على متطلبات هام�س املالءة مما قد يوؤدي على التاأثري ال�سلبي على نتائج عمليات ال�سركة وو�سعها 
املايل من خالل جتنيب خم�س�سات اإ�سافية. اإن قدرة ال�سركة على اإدارة املخاطر بفاعلية وت�سعري منتجاتها بطريقة منا�سبة للمحافظة على هام�س املالءة املطلوب ميثل حتديًا كبريًا.
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التقارير المطلوبة   

ي�شرتط نظام التاأمني والئحته التنفيذية على ال�شركة اأن تقدم اإلى موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي قوائم مالية وتقارير دورية، معدة على اأ�ش�س حما�شبية نظامية معينة، ومعلومات 
اأخرى مبا فيها معلومات حول العمليات املتعلقة بالن�شاط العام لل�شركة وهيكل راأ�س املال وامللكية والو�شع املايل لل�شركة، مبا يف ذلك ك�شفًا �شنويًا الإجمايل العموالت الطارئة املدفوعة. 
وقد تخ�سع ال�سركة لإجراءات وعقوبات وغرامات فيما لو راأت موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي اأن ال�سركة ف�سلت يف التقيد باأي من الأنظمة واللوائح والتعليمات املعمول بها. وعليه فاإن 
اأي تق�سري يف التقيد بهذه الأنظمة واللوائح والتعليمات ميكن اأن يوؤدي اإلى فر�س قيود حتد من قدرة ال�سركة على مزاولة اأعمالها اأو فر�س غرامات كبرية ميكن اأن توؤثر �سلبًا على نتائج 

اأعمال ال�سركة وو�سعها املايل.

كما اأن ال�سركة قد تتعر�س لعقوبات وغرامات يف حال تق�سريها بالوفاء مبتطلبات هيئة ال�سوق املالية وقواعد الإدراج والإف�ساح املعمول بها يف ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول(.

مخاطر خطة العمل

ل ت�سكل املوافقة على اإ�سدار حقوق اأولوية موافقة �سمنية من موؤ�س�سة النقد على جميع بنود خطة عمل ال�سركة. اإن بع�س عنا�سر خطة العمل قد حتتاج اإلى موافقة موؤ�س�سة النقد يف 
وقت لحق، و يف حال عدم موافقة موؤ�س�سة النقد على بع�س بنود خطة العمل، فاإن ذلك يوؤدي اإلى عدم قدرة ال�سركة على تنفيذ خططها يف التو�سع وبالتايل التاأثري �سلبيًا على عمليات 

ال�سركة ونتائجها الت�سغيلية.

خطر سحب ترخيص مزاولة أنشطة التأمين 

لقد مت الرتخي�س لل�سركة مبزاولة اأن�سطة التاأمني من ِقبل موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي يف تاريخ 1431/06/15هـ )املوافق 2010/05/29م( بناًء على �شروط معينة، وقد قامت 
ال�سركة بتجديد هذه الرخ�سة ملدة ثالث �سنوات تنتهي يف 1437/06/14هـ )املوافق 2016/03/23م(، ويف حال عدم قدرة ال�شركة على اال�شتمرار يف ا�شتيفاء هذه ال�شروط فاإنه قد 
يتم �سحب الرتخي�س. وتن�س املادة )76( ال�ساد�سة وال�سبعون من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين اأن ملوؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي حق �سحب الرتخي�س 

يف احلالت التالية:

اأ (  اإذا مل متار�س ال�شركة الن�شاط املرخ�س لها به خالل �شتة اأ�شهر من تاريخ اإ�شدار الرتخي�س.

ب (  اإذا مل تف مبتطلبات نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين اأو لئحته التنفيذية.

ج (  اإذا تبني للموؤ�س�سة تعمد ال�سركة تزويد املوؤ�س�سة مبعلومات غري �سحيحة عند طلبها للرتخي�س.

د (  اإذا اأفل�ست ال�سركة.

ه (  اإذا مار�شت ال�شركة الن�شاط باأ�شلوب احتيايل.

و (  اإذا انخف�س راأ�س املال عن احلد الأدنى املقرر اأو مل ت�ستوف ال�سركة مبتطلبات املالءة املالية الواردة يف الالئحة التنفيذية.

ز (  اإذا انخف�س الن�شاط التاأميني اإلى امل�شتوى الذي ترى املوؤ�ش�شة عدم فعالية اأدائه.

ح (  اإذا رف�ست اأو اأّخرت ال�سركة دفع املطالبات امل�ستحقة دون وجه حق.

ط (  اإذا منعت ال�شركة فريق التفتي�س املكلف من قبل املوؤ�ش�شة عن اأداء مهمته يف فح�س �شجالتها.

ي (  اإذا امتنعت ال�سركة عن تنفيذ حكم نهائي �سادر �سدها يف اأي من املنازعات التاأمينية.  

ويف حال مت �سحب الرتخي�س من ال�سركة فاإنه لن يكون با�ستطاعتها ال�ستمرار يف ممار�سة ن�ساطها ب�سورة نظامية يف اململكة العربية ال�سعودية مما يعر�سها لت�سفية اأعمالها.

مخاطر عدم االلتزام بالالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني فيما يتعلق باالستثمارات الخارجية

ت�سري الفقرة )1( من املادة 61 من الالئحة التنفيذية اإلى اأنه ل تتجاوز ال�ستثمارات خارج اململكة 20% من اإجمايل ال�ستثمارات. يف عام 2013م �سكلت ال�ستثمارات خارج اململكة لدى 
�سركة بروج حوايل 27% من اإجمايل املحفظة ال�ستثمارية وهي ل تتوافق مع البند يف الالئحة التنفيذية، وقد انخف�ست اإلى 21% يف مار�س 2014 ثم اإلى 18% يف يونيو 2014م وبالتايل 
متكنت ال�سركة من اللتزام باملادة امل�سار اإليها اأعاله. اإن عدم مقدرة ال�سركة على اللتزام م�ستقبال اأو احلفاظ على تلك الن�سبة قد يوؤدي اإلى م�ساءلتها وبالتايل فر�س غرامة عليها 

وبالتايل التاأثري �سلبيًا على ن�ساطها ونتائجها الت�سغيلية.

مخاطر عدم االلتزام بأنظمة إعادة التأمين في المملكة

تطلب موؤ�س�سة النقد اأن ل تقل عقود اإعادة التاأمني )الختياري والتنا�سبي( مع �سركات اإعادة التاأمني داخل اململكة عن 30% من اإجمايل اإعادة التاأمني. و بلغت ن�سبة اإعادة التاأمني لدى 
ال�سركة مع �سركات داخل اململكة حوايل 29% كما يف الربع الأول من عام 2014م )18% يف العام 2013م( وقد اإ�ستطاعت ال�سركة رفع هذه الن�سبة اإلى 35% كما يف الربع الثاين من عام 
2014م. اإن عدم مقدرة ال�سركة على احلفاظ على تلك الن�سبة لاللتزام مبتطلبات موؤ�س�سة النقد يعر�سها للم�ساءلة واتخاذ اإجرءات نظامية بحقها )على �سبيل املثال ل احل�سر: الغرامة 
املالية، الطلب من ال�سركة اإعادة هيكلة ا�سرتاتيجية و�سيا�سة اإعادة التاأمني، الطلب من ال�سركة التوقف عن اكتتاب خماطر تاأمني تتطلب ترتيبات اإعادة تاأمني خارج اململكة، وغريها بناًء 

على روؤية موؤ�ش�شة النقد يف حينه( مما �شيكون له اأثر �شلبي على ن�شاط ال�شركة ونتائجها الت�شغيلية. 

التقيد بأنظمة مجلس الضمان الصحي التعاوني

اإن منتجات التاأمني الطبي خا�سعة لأنظمة جمل�س ال�سمان ال�سحي التعاوين والتي مت اإجازتها من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي، حيث يقوم جمل�س ال�سمان ال�سحي التعاوين مبراقبة 
ال�شركة والتاأكد من تقيدها بال�شروط املنظمة لتقدمي منتجات التاأمني الطبي. ومن تلك ال�شروط:

اأ (  اللتزام بتوفري كوادر طبية متخ�س�سة لإعطاء املوافقات الطبية الالزمة خالل موعد زمني ل يتجاوز 60 دقيقة، ويف حال عدم املوافقة فيجب تو�سيح الأ�سباب ر�سميًا.

ب (  اللتزام بدفع م�ستحقات مقدمي اخلدمة الطبية كامل�ست�سفيات والعيادات الطبية يف موعد ل يتجاوز 45 يوم.

اإن عدم التزام ال�سركة باأنظمة وقواعد جمل�س ال�سمان ال�سحي يعر�سها للم�ساءلت والغرامات اأو رمبا �سحب رخ�سة التاأهيل لتقدمي منتجات اخلدمات الطبية، كما اأنه يف حال عدم 
جتديد الرتخي�س، فاإن ال�سركة لن ت�ستطيع بيع وت�سويق منتج التاأمني ال�سحي، ويف كلتا احلالتني �سوف يوؤثر ذلك ب�سكل جوهري على اأعمال ال�سركة. 
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إيقاف الشركة من صالحية إصدار التأمين الفردي على نظام الشبكة الوطنية للضمان الصحي التعاوني

ت�سلمت ال�سركة بتاريخ 1435/12/21هـ املوافق 2014/10/15م اخلطاب رقم 3531/1593 من جمل�س ال�سمان ال�سحي التعاوين بخ�سو�س اإيقاف �سالحية اإ�سدار وثائق التاأمني 
ال�سمان  تطبيق  باملحافظة على  تعهداتها  واإعادة  اأو�ساعها  بت�سحيح  ال�سركة  تقوم  اعتبارًا من 2014/10/15م حتى  التعاوين  ال�سحي  لل�سمان  الوطنية  ال�سبكة  نظام  الفردي على 
ال�سحي التعاوين على الوجه ال�سحيح. و�سيكون لهذا الإيقاف اأثر �سلبي على مبيعات ال�سركة، ومن املتوقع اأن ت�سهد انخفا�سًا يف مبيعات ونتائج الربع الرابع لعام 2014م والفرتات 
الالحقة وحتى ت�سحيح ال�سركة لأو�ساعها واإعادة الرتخي�س لها باإ�سدار وثائق التاأمني الفردي على نظام ال�سبكة الوطنية لل�سمان ال�سحي التعاوين. اإن ا�ستمرار الإيقاف وعدم رفعه 

�سيوؤثر �سلبًا على مبيعات ال�سركة وبالتايل على عمليات ال�سركة ونتائجها املالية ومركزها املايل.

نمو سوق التأمين

قد ليكون معدل منو �سوق التاأمني يف اململكة مرتفعًا اأو قاباًل للثبات بالدرجة التي تتوقعها ال�سركة حاليًا. وقد ليكون هذا هو احلال بالرغم من توقع ال�سركة اأن �سوق التاأمني يف اململكة 
�سيتو�سع اأو اأن معدل النمو يف املوؤمن لهم �سيزداد مع النمو القت�سادي وال�سكاين يف اململكة، اإ�سافًة اإلى ا�ستمرار الإ�سالحات يف جمال الرعاية الجتماعية والتغريات ال�سكانية وفتح 

�سوق التاأمني يف اململكة لل�سركات الأجنبية.

كما اأن التاأثري على قطاع التاأمني يف اململكة نتيجة اجتاهات واأحداث معينة مثل مواكبة التقدم يف النمو القت�سادي اململكة والإ�سالحات امل�ستمرة يف نظام الرعاية الجتماعية هو ب�سكل 
عام اأمر م�ستقبلي غري وا�سح يف الوقت الراهن، وبالتايل فاإن النمو والتطور يف �سوق التاأمني يف اململكة يخ�سع لعدة توقعات غري موؤكدة وخارجة عن نطاق �سيطرة ال�سركة .

وعلى �شبيل املثال، �شهد ن�شاط التاأمني البحري تراجعًا يف الطلب، حيث اأن الغطاء للتاأمني البحري يتم توفريه عادًة لل�شركات من االأطراف االأخرى االأجنبية على ال�شحنات املتوجهة اإلى 
اململكة العربية ال�سعودية. كما جتدر الإ�سارة اإلى اأن معظم عمالء التاأمني البحري لدى ال�سركة هم عمالء �سابقني ل�سركة اللوؤلوؤة ال�سعودية لل�سمان املحدودة، حيث ا�ستحوذت �سركة 
بروج على حمفظتها التاأمينية عام 2012م. وكون عمولت التاأمني البحري مرتفعة، فقد اأدى ذلك اإلى اأن ي�سكل التاأمني البحري حوايل 19% من فائ�س الكتتابات لعام 2013 )و حوايل 
6% من اإجمايل االأق�شاط املكتتبة(. اإن عدم وجود عمالء جدد اأو يف حال عدم جتديد العمالء احلاليني لوثائقهم قد يوؤدي اإلى انخفا�س احل�شة ال�شوقية لل�شركة يف هذا الن�شاط و بالتايل 

انخفا�س فائ�س الكتتابات مما �سيوؤثر على نتائج ال�سركة الت�سغيلية ومركزها املايل.

محدودية البيانات التاريخية للسوق

رغم اأن ال�سوق ال�سعودي لي�س حديث العهد على مفهوم التاأمني اإل اأنه مل يتم تنظيمه اإل يف ال�سنوات الع�سر الأخرية تقريبًا، ولذلك مل يتم جمع وتوفري املعلومات والبيانات التاريخية 
املطلوبة لبناء اجلداول التاأمينية ب�شكل دقيق، وب�شبب ذلك تعتمد �شركات التاأمني يف تقدير اخل�شائر وتقييم االأق�شاط على تقديرات ال ترتقي اإلى حٍد كبري للم�شتوى املطلوب من الدقة  
وتت�سم بالع�سوائية اإلى حد ما وبالتايل تزيد ن�سبة املخاطرة للمحافظ التاأمينية مما يوؤدي اإلى حتمل ال�سركة ملزيد من اخل�سائر والتي بدورها توؤثر �سلبًا على ال�سركة واأعمالها ونتائجها 

ومركزها املايل. 

مخاطر نقص التوعية الثقافية للتأمين في السعودية ومدى أهميتها

اإن نظرة املجتمع اجتاه قطاع التاأمني ت�سكل عاماًل اأ�سا�سيًا لنجاح القطاع. وبذلك يوجد خماطرة حول تلك النظرة ب�سفة عامة، حيث يرى املجتمع اأن القطاع ل يلعب دورًا اأ�سا�سيًا اأو 
يعمل بنطاق خدمات ل تتوافق مع اأ�سل التكافل وال�سريعة. قد يفقد املجتمع ثقته يف القطاع وذلك �سوف يوؤثر �سلبًا على اأعمال ال�سركة نتائجها املالية.

المنافسة

اإن البيئة التناف�سية يف قطاع التاأمني يف ازدياد م�سطرد، حيث و�سل عدد �سركات التاأمني امل�سرح لها 35 �سركة تناف�س على زيادة ح�س�سها يف ال�سوق. حيث �سيعتمد الو�سع التناف�سي 
لل�شركة على العديد من العوامل التي ت�شمل قوة مركزها املايل والنطاق اجلغرايف الأعمالها، وعالقة العمل التي تربطها بعمالئها وحجم اأق�شاط التاأمني املكتتبة، واأحكام و�شروط وثائق 
التاأمني ال�سادرة، واخلدمات واملنتجات املقدمة مبا يف ذلك قدرة ال�سركة على ت�سميم برامج تاأمني وفقًا ملتطلبات ال�سوق، وكذلك �سرعة �سداد املطالبات، و�سمعة ال�سركة، وخربة 
وكفاءة املوظفني ومدى التواجد يف ال�شوق املحلي. و ال ميكن اإعطاء اأي تاأكيد على اأن ال�شركة �شوف تكون قادرة على حتقيق اأو االحتفاظ باأي م�شتوى حمدد من االأق�شاط يف هذه البيئة 

التناف�سية، وقد توؤدي حدة املناف�سة اإلى حدوث تاأثري �سلبي جوهري على اأعمال ال�سركة وتوقعاتها وو�سعها املايل، وذلك عن طريق:

انخفا�س الهوام�س والتو�سعات. اأ ( 

تباطوؤ منو قاعدة عمالء ال�سركة. ب ( 

انخفا�س احل�سة ال�سوقية. ج ( 

تزايد معدل فقدان اأفراد الإدارة العليا واملبيعات. د ( 

ت�سخم النفقات الت�سغيلية مثل م�ساريف الت�سويق واملبيعات. ه ( 

زيادة تكاليف احل�سول على وثائق التاأمني. و ( 

تأثير تراجع ثقة العمالء

اإن ثقة العميل بقطاع التاأمني على م�ستوى العامل لها اأهمية بالغة يف تعزيز قوة هذا القطاع. حيث ي�سكل اأي انخفا�س يف ثقة العميل يف �سناعة التاأمني ب�سكل عام، كما اأن انخفا�س ثقته 
يف ال�سركة �سوف يوؤدي اإلى ارتفاع عدد حالت اإلغاء بوال�س التاأمني وا�سرتجاع الأموال وهو ما �سيوؤثر �سلبًا على مبيعات منتجات ال�سركة وبالتايل على نتائجها املالية.

الحصول على الموافقات الالزمة لطرح منتجات جديدة وتجديد الموافقات القائمة 

بناًء على نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين ولئحته التنفيذية اخلا�سة بطرح منتجات تاأمينية جديدة فاإنه على ال�سركة احل�سول على موافقة موؤ�س�سة النقد قبل ت�سويق اأو طرح اأي 
منتج جديد، كما اأنها تقوم بتجديد املوافقات على املنتجات التي �سبق واأن ح�سلت على املوافقة عليها ب�سكل دوري. اإن اأي تاأخري يتعلق باحل�سول على موافقات ملنتجات جديدة اأو جتديد 

املوافقات للمنتجات احلالية �سيوؤثر على اأعمال ال�سركة وربحيتها ومركزها املايل يف امل�ستقبل.
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مخاطر الكوارث غير المتوقعة  

قد تتعر�س املحفظة التاأمينية اإلى خ�سائر ب�سبب الكوارث بحكم كونها تغطي خماطر املمتلكات التي ت�سم املنازل واملباين التجارية وال�سكنية وامل�سانع وامل�ستودعات وغريها )وي�سمل 
التاأمني من اخل�سائر الناجتة عن احلريق، وال�سرقة، والنفجارات، والظواهر الطبيعية، وال�سطرابات، وغريها(، كما ميكن اأن تنتج الكوارث عن اأ�سباب متعددة �سواًء منها الطبيعية 
اأو غري الطبيعية بحيث يكون حدوثها بطبيعة احلال اأمرَا ل ميكن التنبوؤ به مثل: العوا�سف الثلجية اأو الرملية، الفي�سانات، الرياح، احلرائق، النفجارات، واحلوادث ال�سناعية، مما 

ين�ساأ عنه عجز بالتغطية.

إن مدى الخسائر الناجمة عن الكوارث هو حصيلة أمرين هما:

ن عليه يف املنطقة املتاأثرة باحلادث. اأ (   املبلغ الإجمايل املعر�س للخطر املوؤمَّ

اأن ت�سبب املطالبات املتعلقة بالكوارث تقلبات كبرية  اأنواع تاأمني املمتلكات وامل�سوؤولية، وميكن  اأن ت�سبب الكوارث خ�سائر يف جمموعة متعددة من  ب (  ج�سامة احلادث: ميكن 
يف النتائج املالية لل�سركة يف ربع ال�سنة املالية اأو ال�سنة املالية، كما اأن اأحداث الكوارث اجل�سيمة ميكن اأن يكون لها تاأثري �سلبي جوهري على الو�سع املايل لل�سركة ونتائج 

عملياتها.

المخاطر المتعلقة باألوضاع االقتصادية وأوضاع قطاع التأمين

اإن الأو�ساع  يعتمد الأداء املايل ل�سركات التاأمني ب�سورة كبرية على الأو�ساع القت�سادية املحلية داخل اململكة، وكذلك الأو�ساع القت�سادية العاملية التي توؤثر على اقت�ساد اململكة. 
بو�سع  ما  اإلى حد  يرتبط  القت�سادي  ال�سركة  اأداء  اأن  اململكة، ومبا  اقت�ساد  موؤثرًا على  يكون عاماًل  النفط ب�سورة ملمو�سة قد  اأ�سعار  وانخفا�س  امل�ستقرة  العاملية غري  القت�سادية 
القت�ساد يف اململكة ويف العامل، فاإن النتائج املالية لل�سركة قد تتاأثر بالتغريات التي قد تطراأ والتي قد ينتج عنها انخفا�س يف الطلب على منتجات وخدمات ال�سركة. بالإ�سافة اإلى ذلك 
فاإن اجتاهات االأق�شاط واملطالبات يف اأ�شواق التاأمني تعترب متقلبة يف طبيعتها واالأحداث غري املتوقعة مثل الكوارث الطبيعية وارتفاع معدالت الت�شخم واملناف�شة �شوف توؤثر على حجم 
املطالبات امل�شتقبلية بالتايل ينعك�س �شلبًا على اأرباح وعائدات �شركات التاأمني. كما اأن انخفا�س  اأ�شعار النفط ب�شورة ملمو�شة قد يوؤثر على الدخل املحلي والن�شاط االقت�شادي ودخل 
الفرد وبالتايل يوؤثر على ال�سركات العاملة يف اململكة ومن بينها �سركة بروج. ومبا اأنه لي�س يف مقدورنا التنبوؤ بالأو�ساع القت�سادية وتقلباتها امل�ستقبلية، وبالتايل ل ميكن التاأكيد باأن 

الأو�ساع امل�ستقبلية لن توؤثر على نتائج ال�سركة املالية ول توجد اأي �سمانات باأن ل تكون لالأو�ساع امل�ستقبلية تاأثري �سلبي جوهري على اأرباح وعائدات ال�سركة.

مخاطر تتعلق بالقيود على ملكية شركات التأمين 

اإن ملكية الأ�سهم يف �سركات التاأمني تخ�سع لقيود معينة يفر�سها نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين ولئحته التنفيذية. وفقًا للمادة )9( التا�سعة من نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين 
واملادة )39( التا�سعة والثالثون من الالئحة التنفيذية ل يجوز ل�سركات التاأمني واإعادة التاأمني الندماج مع �سركات التاأمني واإعادة التاأمني الأخرى اأو متكلها اأو ال�سطرية عليها اأو �سراء اأ�سهم 
فيها دون احل�سول على املوافقة اخلطية امل�سبقة من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي. والتزامًا باملادة )38( الثامنة والثالثون من الالئحة التنفيذية ينبغي قيام ال�سركة باإبالغ املوؤ�س�سة بن�سبة 
ملكية اأي �سخ�س ميتلك )5%( اأو اأكرث من اأ�سهم ال�سركة من خالل تقرير ربع �سنوي تعده ال�سركة. وينبغي على ال�سخ�س نف�سه اإبالغ املوؤ�س�سة خطيًا بن�سبة ملكيته اأو اأي تغيري يطراأ عليها خالل 

خم�سة اأيام من تاريخ حدوث هذا التغيري.

اإن هذه توؤدي القيود اإلى تقليل فر�س ال�شركة يف ا�شتقطاب م�شتثمرين ماليني اأو ا�شرتاتيجيني يف حال رف�س املوؤ�ش�شة اأو تاأخرها يف اإ�شدار املوافقة املطلوبة اأو فر�س �شروط لي�س يف مقدرة 
ال�سركة ا�ستيفائها مما قد ينتج عن ذلك تاأثري �سلبي جوهري على عمليات ال�سركة.

دورة األعمال التأمينية

�سهد قطاع التاأمني على امل�ستوى العاملي تغريات دورية مع تذبذبات ملمو�سة يف نتائج العمليات يرجع �سببها اإلى املناف�سة والأحداث الكارثية والأو�ساع القت�سادية والجتماعية ب�سكل 
عام، وغريها من العوامل اخلارجة عن �سيطرة ال�سركات العاملة يف ال�سناعة التاأمينية. اإن ذلك قد ينتج عنه فرتات تت�سف باملناف�سة يف الأ�سعار الناجتة عن فائ�س العر�س وكذلك 
فرتات يتاح خاللها لل�شركات احل�شول على اأق�شاط اأف�شل. وباالإ�شافة اإلى ذلك فاإن االرتفاعات يف تكرار وج�شامة اخل�شائر التي ت�شيب املوؤمن لهم ميكن اأن يكون لها تاأثري ملمو�س على 

دورية الأعمال املذكورة. اإن تعر�س ال�سركة لالآثار ال�سلبية لتلك الدورات والتذبذبات �سيوؤثر �سلبًا على عمليات ال�سركة ومركزها املايل.

المخاطر السياسية

اإيراداتها  ال�سركة وبالتايل  الأو�سط، والتي يف حال تفاقمهافاإنها �ستوؤثر �سلبًا على اقت�ساد اململكة، و عمالء  ال�سرق  ياأخذ امل�ساهمون يف العتبار املخاطر اجليو�سيا�سية يف  اأن  يجب 
واأرباحها ونتائج عملياتها. كما اأنه من �ساأن هذه املخاطر اأن يكون لها اأثر �سلبي على اأ�سواق املال وبالتايل توؤدي اإلى تاأثري �سلبي جوهري على �سعر �سهم ال�سركة وخ�سارة امل�ستثمر كامل 

اأو جزء من قيمة ا�ستثماره.

مخاطر عدم التحكم في األسعار

تلتزم ال�سركة باتباع تو�سية تقارير اخلبري الكتواري وبتعليمات موؤ�س�سة النقد، وقد تكون تو�سيات تلك التقارير وتعليمات موؤ�س�سة النقد تق�سي بتغيري اأ�سعار وثائق ال�سركة. اإن ارتفاع 
اأ�سعار اأحد منتجات ال�سركة �سوف يوؤدي اإلى قلة جاذبيته وبالتايل توجه العمالء اإلى �سركات اأخرى. اإن اأي تغري يف الأ�سعار م�ستقباًل �سوف يوؤثر على ح�سة ال�سركة ال�سوقية وبالتايل 

على مبيعاتها ونتائج عملياتها.

مخاطر متعلقة بالبيانات المستقبلية 

متثل بع�س البيانات الواردة يف هذه الن�سرة بيانات م�ستقبلية وتنطوي على خماطر معلومة وغري معلومة وبع�س الأمور غري املوؤكدة التي قد توؤثر على نتائج ال�سركة. وت�سمل هذه البيانات 
على �سبيل املثال ل احل�سر، البيانات التي تتعلق بالو�سع املايل وا�سرتاتيجية العمل وخطط ال�سركة والأهداف بالن�سبة اإلى العمليات امل�ستقبلية )مبا يف ذلك خطط التطوير والأهداف 

املتعلقة بخدمات ال�سركة(. واإذا تبني اأن اأيًا من الفرتا�سات غري دقيقة اأو �سحيحة، فاإن النتائج الفعلية �سوف تتغري ب�سورة جوهرية عن النتائج املذكورة يف هذه الن�سرة.
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 المخاطر المتعلقة باألسهم 2   2
السيطرة من قبل كبار المساهمين 

اإن امل�ساهمني الذين ميتلكون عددًا كبريًا من اأ�سهم ال�سركة �سيكون مبقدورهم التاأثري على اأغلب امل�سائل التي تتطلب موافقة امل�ساهمني، وممار�سة هذه القدرة على نحٍو ميكن اأن يكون 
له تاأثري كبري على اأعمال ال�سركة وو�سعها املايل ونتائج عملياتها، مبا يف ذلك انتخاب اأع�ساء جمل�س الإدارة وعمليات ال�سركة الهامة، وتعديل راأ�س املال. وقد يقوموا با�ستخدام القدرة 

يف التاأثري على القرارات الهامة بطريقة قد توؤثر �سلبًا على اأعمال ال�سركة واأرباحها ونتائجها املالية.

اإّن ح�سة امل�ساهم الرئي�س بال�سركة وهي �سركة اخلليج للتاأمني )م�ساهمة عامة كويتية( متثل ما ن�سبته 22.5% من اأ�سهم ال�سركة. وقد يوؤدي حتالف امل�ساهم الرئي�س مع م�ساهمني 
اآخرين اإلى التاأثري على القرارات الهامة، وبالتحديد �سوف يكون باإمكانهم التاأثري على القرارات التي تتطلب موافقة م�ساهمي ال�سركة مبا يف ذلك املوافقة على النفقات الكبرية لل�سركة 

وتعيني وعزل اأع�ساء جمل�س الإدارة )با�ستثناء ما ورد يف املادة )69( التا�سعة وال�ستون و )70( ال�سبعون من نظام ال�سركات واملادة )18( الثامنة ع�سر من لئحة احلوكمة(.

كما اأن عدم التزام كبار امل�ساهمني بالكتتاب يف اأ�سهم حقوق الأولوية �سيوؤدي اإلى انخفا�س ح�س�سهم وقد يعطي انطباعًا على عدم جاذبية �سهم ال�سركة، وبالتايل بيع عدد كبري من 
امل�ساهمني الآخرين لأ�سهمهم. ي�ساف اأي�سًا اإمكانية اأن ي�سيطر على ال�سركة اأطراف جدد غري معلومني يف الوقت احلايل، والذي يكون له اأثر �سلبي من جهة  التاأثري على اتخاذ القرارات 

الهامة التي تتعلق بال�سركة مثل: تغري ا�سرتاتيجية ال�سركة، توزيع الأرباح، تعيينات اأع�ساء جمل�س الإدارة وغريها من القرارات التى توؤدي اإلى اإحداث تغيري جوهري.

توزيع أرباح األسهم
يعتمد توزيع اأرباح الأ�سهم يف امل�ستقبل على عدة عوامل من بينها الو�سع املايل والأرباح امل�ستقبلية، ومتطلبات راأ�س املال، والحتياطات القابلة للتوزيع يف ال�سركة، والظروف القت�سادية 
العامة، واأي عوامل اأخرى ذات �سلة يراها جمل�س اإدارة ال�سركة ذات اأهمية من حني اإلى اآخر. و�ستوؤدي زيادة راأ�س مال ال�سركة اإلى انخفا�س ربحية ال�سهم يف امل�ستقبل، وبالتايل �سيوؤثر 

على القيمة ال�سوقية لأ�سهم ال�سركة.

وال ت�شمن ال�شركة باأن اأية اأرباح على االأ�شهم �شوف تدفع فعليًا، كما اأنها ال تقدم اأي �شمان فيما يتعلق باملبلغ الذي �شيدفع يف اأي �شنة. يخ�شع توزيع االأرباح  لقيود و�شروط معينة ين�س 
عليها النظام الأ�سا�سي لل�سركة بالإ�سافة اإلى موافقة موؤ�س�سة النقد على ذلك )ف�ساًل راجع ق�سم »�سيا�سة توزيع الأرباح« وق�سم »ملخ�س النظام الأ�سا�سي«(.

مخاطر التذبذبات المحتملة في سعر األسهم
ال�سعر ال�سوقي لأ�سهم ال�سركة يف فرتة طرح حقوق الأولوية قد ل يكون موؤ�سرًا لل�سعر ال�سوقي لأ�سهم ال�سركة بعد النتهاء من الطرح. كما قد ل يكون �سعر �سهم ال�سركة م�ستقرًا وقد 
يتعر�س لدرجة كبرية من التذبذب ب�سبب تغيري يف توجهات ال�سوق فيما يتعلق بحقوق الأولوية اأو اأ�سهم ال�سركة احلالية، واإ�سافة لذلك، فقد تنتج مثل هذه التذبذبات ب�سبب العديد 
من العوامل منها على �سبيل املثال ل احل�سر: ظروف ال�سوق املتعلقة بالأ�سهم، اأو تغيريات يف ظروف واجتاهات القطاع الذي تعمل به ال�سركة، اأوتدهور اأداء ال�سركة وعدم القدرة على 
تنفيذ اخلطط امل�ستقبلية اأو دخول �سركات مناف�سة جديدة والإعالنات من قبل ال�سركة اأو مناف�سيها املتعلقة بعمليات الندماج وعمليات ال�ستحواذ والتحالفات ال�سرتاتيجية وامل�ساريع 

امل�سرتكة والتغيريات يف تقديرات الأداء املايل من خالل خرباء وحمللي الأوراق املالية.

اإن بيع كميات كبرية من الأ�سهم من قبل امل�ساهمني اأو ت�سور اأن هذه املبيعات قد تتحقق ميكن اأن يوؤثر �سلبيًا على �سعر ال�سهم يف ال�سوق، بالإ�سافة اإلى ذلك فاإن امل�ستثمرين يواجهون 
خطر احتمال عدم التمكن من بيع الأ�سهم يف ال�سوق الثانوي دون اأن يوؤثر ذلك �سلبًا على ال�سعر.

لي�س هناك ما ي�سمن اأن ال�سعر ال�سوقي لأ�سهم ال�سركة لن يقل عن �سعر الطرح، واإن مت ذلك بعد ممار�سة امل�ستثمرين حلقوق الأولوية، فاإن تلك املمار�سة لميكن اإلغاوؤها اأو تعديلها، 
وبالتايل قد يعاين امل�ستثمرين من خ�سائر غري حمققة على الفور. وعالوًة على ذلك، لي�س هناك ما ي�سمن اأن امل�ستثمر �سوف يكون قادر على بيع اأ�سهمه ب�سعر ي�ساوي اأو اأعلى من �سعر 

الطرح بعد ممار�سة حقوق الأولوية.  

مخاطر التذبذبات المحتملة في سعر حقوق األولوية
قد يخ�سع ال�سعر ال�سوقي حلقوق الأولوية لتذبذبات كبرية ب�سبب تغيري يف توجهات ال�سوق فيما يتعلق باأ�سهم ال�سركة، وقد تكون هذه التذبذبات كبرية نظرًا لختالف نطاق التغيري 
امل�سموح به لأ�سعار تداول حقوق الأولوية مقارنة بنطاق التغيري امل�سموح به لالأ�سهم، بالإ�سافة اإلى ذلك ونظرًا لأن �سعر تداول حقوق الأولوية يعتمد على �سعر تداول �سهم ال�سركة وت�سور 
ال�سوق لل�سعر املحتمل لأ�سهم حقوق الأولوية، فقد توؤثر هذه العوامل بالإ�سافة اإلى العوامل املذكورة يف عامل املخاطرة اأعاله »خماطر التذبذبات املحتملة يف �سعر الأ�سهم« على �سعر 

حقوق الأولوية.

مخاطر نقص الطلب على حقوق األولوية وأسهم الشركة
 ال�سمان باأنه �سيكون هناك طلب كاٍف على حقوق اأولوية اكتتاب ال�سركة خالل فرتة تداول حقوق الأولوية وذلك لتمكني حامل حقوق الأولوية )�سواًء كان م�ساهم مقيد اأو م�ستثمر جديد( 
من بيع حقوق الأولوية وحتقيق ربح منها، اأو متكينه من البيع متامًا، كما اأنه  ل ميكن ال�سمان باأنه �سيكون هناك طلب كاٍف على اأ�سهم ال�سركة من قبل املوؤ�س�سات ال�ستثمارية خالل فرتة 
الطرح املتبقي، ويف حال مل تقم املوؤ�س�سات ال�ستثمارية بتقدمي عرو�س لالأ�سهم املتبقية ب�سعر عايل، قد ل يكون هناك تعوي�س كاٍف لتوزيعه على اأ�سحاب حقوق الأولوية غري املمار�سة، 
وعالوة على ذلك  ل يوجد �سمان اأنه �سيكون هناك طلب كاٍف يف ال�سوق على الأ�سهم التي ح�سل عليها املكتتب اإما: )اأ( من خالل ممار�سة حقوق الأولوية لهذه الأ�سهم، اأو )ب( خالل 

الطرح املتبقي، اأو )ج( من ال�سوق املفتوحة.

مخاطر المضاربة في حقوق األولوية

تخ�سع امل�ساربة يف حقوق الأولوية ملخاطر قد تت�سبب يف حدوث خ�سائر جوهرية. اإن نطاق التغيري امل�سموح به لأ�سعار تداول حقوق الأولوية )»قيمة احلق الإر�سادية«( يفوق الن�سبة التي 
تخ�سع لها اأ�سعار الأ�سهم )10% �سعودًا اأو هبوطًا(، كما اأن هنالك عالقة طردية بني �سعر �سهم ال�سركة وقيمة احلق الإر�سادية. وبناًء عليه تتاأثر احلدود ال�سعرية اليومية لتداول احلق 

باحلدود ال�سعرية اليومية لتداول ال�سهم.

ويف حال عدم قيام امل�سارب ببيع حقوق الأولوية املوجودة قبل نهاية فرتة تداول هذه احلقوق فاإنه �سي�سطر اإلى ا�ستخدام هذه احلقوق ملمار�سة الكتتاب بالأ�سهم اجلديدة وقد يتكبد 
بع�س اخل�سائر. وعلى ذلك يجب على امل�ستثمرين الطالع على كامل تفا�سيل اآلية اإدراج وتداول حقوق الأولوية، وطريقة عملها والإملام بكل العوامل املوؤثرة فيها للتاأكد من اأن اأي قرار 

ا�ستثماري �سيكون مبنيًا على وعي واإدراك كاملني.
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مخاطر انخفاض نسبة الملكية

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

نتيجة لزيادة راأ�س مالها.

مخاطر عدم ممارسة حقوق االكتتاب في الوقت المناسب

تبداأ فرتة ممار�سة الكتتاب يف يوم الثالثاء 1436/06/18هـ )املوافق 2015/04/07م(، وتنتهي يف يوم الثالثاء 1436/07/02هـ )املوافق 2015/04/21م(. يجب على امل�ساهمني 
امل�ستحقني والو�سطاء املاليني بالنيابة عنهم الت�سرف مبا ي�سمن ا�ستيفاء جميع تعليمات املمار�سة املطلوبة وال�سهادات التي يتم ا�ستالمها قبل انق�ساء فرتة املمار�سة. اإذا مل يتمكن 
اأ�سحاب حقوق الأولوية والو�سطاء املاليني من اتباع الإجراءات التي تنطبق على الكتتاب يف حقوق الأولوية ب�سكل �سحيح، قد يتم رف�س طلب الكتتاب "يرجى االإطالع على ق�شم �شروط 

وتعليمات الكتتاب". 

جتدر الإ�سارة اإلى اأنه يف حال مل ميار�س امل�ساهمني امل�ستحقني حقهم بالكتتاب اأو مل يكتتبوا ب�سكل �سحيح بحلول نهاية فرتة الكتتاب الثانية، بناًء على ما ميلكونه من حقوق الأولوية، 
فاإنه ل يوجد �سمان اأن يكون هناك مبلغ تعوي�س يوزع عليهم و يح�سل هذا يف حال اأن اكتتاب املوؤ�س�سات ال�ستثمارية مت على نف�س �سعر الطرح اأو يف حال اأن املوؤ�س�سات ال�ستثمارية مل 

تقم بالكتتاب، وقام متعهد التغطية ب�سراء الأ�سهم ب�سعر الطرح.

انقضاء فترة الحظر على األسهم

عند تاأ�سي�س ال�سركة واإدراج اأ�سهمها يف تاريخ 1431/03/01هـ )املوافق 2010/02/15م( خ�سع امل�ساهمون املوؤ�س�سون والذين �سكلوا جمتمعني ن�سبة 60% من ملكية اأ�سهم ال�سركة لفرتة 
حظر تداول اأ�سهمهم مدتها 3 �سنوات مالية انق�ست بعد ن�سر البيانات املالية لعام 2013م، وبالتايل يحق للم�ساهمني املوؤ�س�سني الت�سرف يف اأ�سهمهم بعد احل�سول على موافقة موؤ�س�سة 

النقد العربي ال�سعودي وهيئة ال�سوق املالية. 

وقد ح�سلت ال�سركة على موافقات موؤ�س�سة النقد وهيئة ال�سوق املالية على رفع احلظرعن بيع اأ�سهم )8( م�ساهمني موؤ�س�سني من اأ�سل )15( خم�سة ع�سر، مع الإ�سارة اإلى اأن امل�ساهم 
املوؤ�س�س �سركة اأنوال املتحدة للتجارة والتي متلك )2%( من الأ�سهم وامل�ساهم املوؤ�س�س ال�سركة اخلليجية املتحدة لال�ستثمار التي متلك )4%( من الأ�سهم مل يح�سال على موافقة الهيئة 

على رفع احلظر على الرغم من ح�سولهما على موافقة املوؤ�س�سة على ذلك.

ي�سار اأي�سًا اإلى اأن هناك اإمكانية حل�سول امل�ساهم املوؤ�س�س وال�سريك ال�سرتاتيجي »�سركة اخلليج للتاأمني« - والذي ميلك ما ن�سبته 22.5% من اأ�سهم ال�سركة – اأي�سًا على موافقة كٍل 
من موؤ�س�سة النقد والهيئة على الت�سرف يف اأ�سهمه.  

اإن بيع عدد كبري من اأ�سهم ال�سركة يف ال�سوق املالية ال�سعودية بعد اكتمال عملية الطرح، اأو احتمالية حدوث عملية البيع هذه، ميكن اأن يوؤثر ب�سورة �سلبية على �سعر ال�سهم يف ال�سوق. 
كما اأن بيع امل�ساهمني املوؤ�س�سني - وخا�سة ال�سريك ال�سرتاتيجي - لعدد من اأ�سهمهم �سيوؤثر �سلبًا على قيمة اأ�سهم ال�سركة، وبالتايل يوؤدي اإلى انخفا�س �سعرها يف ال�سوق مما يوؤثر ب�سكل 

�سلبي على العوائد املتوقعة، اأو اأن يوؤدي ذلك اإلى خ�سارة املكتتبني جلزء من اأو لكامل ا�ستثمارهم يف ال�سركة. 
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معلومات عن السوق والقطاع . 2

 مصادر المعلومات 1   2
مت احل�سول على املعومات الواردة يف هذه الن�سرة بخ�سو�س قطاع التاأمني واملعلومات الأخرى املتعلقة بال�سوق الذي تعمل فيه ال�سركة من م�سادر خمتلفة، وقد اأجرت ال�سركة التحريات 
املعقولة للتاأكد من �سحة امل�سادر، ومع اأنه ل يوجد لدى ال�سركة، اأو اأي من م�ست�ساريها الذين تظهر اأ�سمائهم يف ال�سفحات )و – ز( اأي �سبب لالعتقاد بوجود معلومات غري �سحيحة يف 
جوهرها، اإل اأنه مل يتم التحقق من دقة هذه املعلومات ب�سورة م�ستقلة من قبل اأي �سخ�س ول ميكن تقدمي اأي تاأكيد ب�ساأن �سحتها اأو اكتمالها من قبل اأي �سخ�س. وت�سمل هذه امل�سادر:

 تقديرات وتوقعات ال�سركة. �

املعلومات والتحليالت اخلا�سة ب�سناعة التاأمني والقت�ساد والتي مت احل�سول عليها من م�سادر ومواد ت�سدر عن اأطراف اأخرى ومتاحة للعموم وميكن احل�سول عليها  �
عرب �سبكة النرتنت، ومل يتم طلب احل�سول على موافقات ل�ستخدام هذه املعلومات يف هذه الن�سرة، وتت�سمن امل�سادر التالية:

اأ-   التقرير ال�سنوي ملوؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي للعام املايل 2013م

مراقبة  بعمل م�سرف احلكومة،  القيام  الوطنية،  العملة  اإ�سدار  منها  رئي�سية  بوظائف  املوؤ�س�سة  وتعنى  )املوافق 1952م(،  عام 1372هـ  ال�سعودي يف  العربي  النقد  موؤ�س�سة  تاأ�س�ست 
امل�سارف التجارية العاملة يف اململكة، اإدارة احتياطيات اململكة من النقد الأجنبي، و�سع وتنفيذ ال�سيا�سة النقدية للمحافظة على ا�ستقرار الأ�سعار واأ�سعار ال�سرف، ت�سجيع منو النظام 
املايل و�سمان �سالمته، تنظيم عمل �سركات التاأمني واإعادة التاأمني ومزودي اخلدمات والإ�سراف عليها. مت ا�ستخدام » تقرير �سوق التاأمني ال�سعودي لعام 2013م« يف هذه الن�سر، وميكن 

احل�سول عليه عرب الإنرتنت وبالتايل مل يتم طلب موافقة خطية ل�ستخدام ما يت�سمنه من معلومات.

ب-  م�سلحة الإح�ساءات العامة واملعلومات

اأن�سئت م�سلحة الإح�ساءات العامة واملعلومات مبوجب نظام الإح�ساءات العامة للدولة ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )23( وتاريخ 1379/12/7هـ، وجعلها النظام املرجع الإح�سائي 
الر�سمي الوحيد يف اململكة العربية ال�سعودية، كما حدد النظام مهام واخت�سا�سات امل�سلحة، واأوكل لها القيام بجميع اأنواع العمليات الإح�سائية التي تقت�سيها احلاجة يف جميع املجالت 
ال�سكانية والجتماعية والقت�سادية، حيث ُتعد اجلهة امل�سوؤولة عن تزويد الإدارات احلكومية واملوؤ�س�سات العامة واخلا�سة والأفراد باملعلومات والبيانات الإح�سائية. لقد مت ا�ستخدام 
لل�سكان وامل�ساكن لعام 2010م. ومل يتم طلب موافقة خطية ل�ستخدام ما يت�سمنه من  العام  للتعداد  الأولية  النتائج  اإلى  البيانات الإح�سائية املتوفرة على موقع امل�سلحة بالإ�سافة 

معلومات.

)Swiss Re ج-  ال�سركة ال�سوي�سرية لإعادة التاأمني )�سوي�س ري

وهي �سركة عاملية رائدة يف جمال اإعادة التاأمني تاأ�س�ست عام 1863م يف زيورخ �سوي�سرا وتعمل يف اأكرث من 25 دولة حول العامل. وت�سدر ال�سركة تقارير عن قطاع التاأمني يف العامل وهذه 
التقارير متاحة للعموم على �سبكة النرتنت، وجتدر الإ�سارة اإلى اأن �سوي�س ري تعترب من معيدي التاأمني الأ�سا�سيني لل�سركة، اإن البيانات املعدة من قبل �سوي�س ري والتي مت ا�ستخدامها 
يف هذه الن�سرة متوفرة على نطاق عام وميكن احل�سول عليها عرب الإنرتنت وبالتايل مل يتم طلب موافقة خطية ل�ستخدام هذه املعلومات. لقد مت ا�ستخدام تقرير »مراجعة �سوق التاأمني 

العاملي لعام 2013م«.

 لمحة عن االقتصاد السعودي 2   2
يعد القت�ساد ال�سعودي من بني اأكرب القت�سادات العاملية وحتديدًا يف املرتبة رقم 20 ح�سب جلوبال اإن�سايت، الأمر الذي ي�سيف لالأهمية الن�سبية للمملكة والتي ترتبع على عر�س ت�سدير 
النفط. ولي�س من امل�ستبعد تعاظم حجم الناجت املحلي الإجمايل ال�سعودي خالل الفرتة احلالية لأ�سباب واقعية منها القدرة على تعزيز الإنتاج النفطي وبقاء اأ�سعار النفط مرتفعة ف�ساًل 

عن فر�س رفع م�ستويات الإنفاق.

فح�سب اإح�سائيات م�سلحة الإح�ساءات العامة واملعلومات بلغ حجم الناجت املحلي الإجمايل ال�سمي اأي باأ�سعار ال�سوق - دون الأخذ بعني العتبار لعامل الت�سخم – نحو 2.554 مليار 
ريال �سعودي يف عام 2013م. وعلى هذا الأ�سا�س يفوق حجم القت�ساد ال�سعودي نظراءه يف عدد من الدول الأوروبية مثل ال�سويد وبولندا وبلجيكا والرنويج والنم�سا. وهذا يعني عمليا 

تفوق اقت�سادات 19 دولة يف العامل من حيث القيمة املالية على القت�ساد ال�سعودي.

ويعد الناجت املحلي الإجمايل ال�سعودي الأكرب على الإطالق بني الدول العربية بال منازع، الأمر الذي يف�سر ب�سكل جزئي ع�سوية اململكة يف جمموعة الع�سرين والتي جتمع فيما بينها 
كربى القت�سادات العاملية. 

كما يعد القت�ساد ال�سعودي اأكرب اقت�ساد يف منطقة ال�سرق الأو�سط، حيث ي�ساهم بحوايل 24% من الناجت املحلي الإجمايل للمنطقة. وح�سب توقعات جلوبال اإن�سايت، فاإن ن�سبة م�ساهمة 
الناجت املحلي ال�سعودي من الناجت املحلي للمنطقة �ستبقى م�ستقرة بحوايل 24% خالل بقية هذا العقد.

ويف ال�سياق نف�سه، تقدر ن�سبة م�ساهمة القت�ساد ال�سعودي يف الناجت املحلي لدى دول جمل�س التعاون اخلليجي بحوايل 49% يف عام 2011م ح�سب اإح�سائيات �سندوق النقد الدويل. هذا 
ومن املتوقع اأن تبقى هذه الن�سبة م�ستقرة خالل بقية هذا العقد.

اجلدول رقم 1-3 بع�س املوؤ�سرات القت�سادية الرئي�سة للمملكة العربية ال�سعودية
2018م2017م2016م2015م2014م2013م2012م2011م2010مالبيان

الناجت املحلي الإجمايل 
ال�سمي )مليار ريال 

�سعودي(

1.6912.1632.3562.5542.7722.9863.2123.3963.957

ن�سيب الفرد من اإجمايل 
الناجت املحلي ال�سمي )ريال 

�سعودي(

61.59177.03182.09187.10392.60497.784103.137106.930125.951
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2018م20102011201220132014201520162017البيان

موؤ�سر اأ�سعار امل�ستهلك )% 
التغري(

%5.36%4.98%4.71%5.08%4.74%4.46%3.89%3.38%3.3

�سعر ال�سرف )ريال �سعودي 
/ دولر اأمريكي(

3.753.753.753.753.753.753.753.753.75

6.05%5.97%5.54%2.37%0.91%0.81%0.83%0.69%0.74%�سعر الفائدة للمدى الق�سري

امل�سدر: م�سلحة الإح�ساءات العامة واملعلومات، وموؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.

ويتوقع اأن يتوا�سل الناجت املحلي الإجمايل ال�سمي للمملكة العربية ال�سعودية بالنمو �سنويًا مبعدل 7% خالل الفرتة من 2012م اإلى 2018م، كما يتوقع اأن ينمو ن�سيب الفرد من اإجمايل 
الناجت املحلي ال�سمي ب�سكل م�ستقر وبن�سب ترتاوح ما بني 5% و 6% خالل الفرتة نف�سها.

هذا ويعد املركز املايل القوي لدى احلكومة ال�سعودية من الأ�سباب الأ�سا�سية وراء قوة القت�ساد ال�سعودي حيث تتمتع احلكومة ال�سعودية مب�ستويات دين عام قليلة جدًا مما يتيح للحكومة 
الفر�سة لال�ستجابة لأي م�ستجدات اقت�سادية عن طريق تعديل ال�سيا�سات النقدية واملالية مبرونة وب�سكل ي�سمن �سالمة القت�ساد.

ويتوقع اأن يحافظ الناجت املحلي الإجمايل للمملكة على معدلت منو جيدة على مدى ال�سنوات املقبلة على الرغم من التقلبات يف اأ�سعار النفط والإنتاج. ويرجع ذلك اإلى الآثار الإيجابية 
املحتملة من امل�ساريع اجلديدة ال�سخمة والإ�سالحات القت�سادية التي تنفذها احلكومة. وذلك من خالل �سيا�سة احلكومة لزيادة الإنفاق ال�سنوي بغ�س النظر عن وجود عجز حمتمل.

ويعترب التنوع القت�سادي بعيدًا عن قطاع النفط املحرك الأ�سا�سي للنمو القت�سادي باململكة على املدى الطويل، مع ا�ستمرار برنامج اخل�سخ�سة كاأحد ال�سرتاتيجيات الهامة لدى 
احلكومة ال�سعودية يف اإطار جهودها لتقلي�س العتماد على قطاع النفط، واجلدير بالذكر اأن قطاع النفط والغاز �ساهم بحوايل 44.7% من الناجت املحلي الإجمايل للمملكة خالل العام 

2013م.

وفيما يتعلق بامليزانية العامة للمملكة وكما ت�سري اأرقام تقارير وزارة املالية، ففي عام 2013م كانت امليزانية التقديرية للملكة ت�سري اإلى توقع حتقيق اإيرادات قيمتها 829 مليار ريال 
�سعودي يف مقابل م�سروفات بقيمة 820 مليار ريال �سعودي وهو ما يعني حتقيق فائ�س بقيمة 9 مليار ريال �سعودي، اإل اأن ما حتقق فعليًا كان اإيرادات بقيمة 1.131 مليار ريال �سعودي 
يف مقابل 925 مليار ريال �سعودي للم�سروفات، وهو ما يعني حتقيق فائ�س كبري بقيمة 206 مليار ريال �سعودي، وكانت احلكومة قد اأعلنت مع بداية عام 2014م تقديراتها للميزانية 

حيث توقعت اأن يكون هناك تعادل بني جانبي الإيرادات وامل�سروفات بقيمة 855 مليار ريال �سعودي لكل منهما، واجلدول وال�سكل التاليني يو�سحان ذلك كما يلي:

اجلدول رقم 2-3 ميزانية اململكة، 2010 – 2014م
20132014م2012م2011م2010م

)مليار ريال 
�سعودي(

الفعلياملقدر
الفرق 

%
املقدرالفرق %الفعلياملقدرالفرق %الفعلياملقدرالفرق %الفعلياملقدر

36.4855%76.68291.131%105.57021.240%56.45401.110%470735الإيرادات

12.8855%23.6820925%38.6690853%15.9580804%540626امل�سروفات

الفائ�س/ 
العجز

70-109-40-306-12387-9206-0

امل�سدر: موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي، وزارة املالية

ال�سكل رقم 1-3 مقارنة بني الإيرادات وامل�سروفات يف ميزانية اململكة العربية ال�سعودية )املقدرة والفعلية(
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امل�سدر: م�سلحة الإح�ساءات العامة واملعلومات – وزارة القت�ساد والتخطيط، تقارير وزارة املالية
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وت�سعى اململكة اإلى حت�سني البيئة ال�ستثمارية وجذب املزيد من ال�ستثمارات وهو ما ر�سخته خطة التنمية التا�سعة التي تعترب احللقة الثانية يف اإطار ال�سرتاتيجية الراهنة بعيدة املدى 
لالقت�ساد ال�سعودي التي ميتد اأفقها الزمني اإلى خم�سة ع�سر عامًا قادمة.

 الوضع السكاني 2   2
ت�سري بيانات م�سلحة الإح�ساءات العامة واملعلومات اإلى اأن اإجمايل عدد ال�سكان يف اململكة العربية ال�سعودية بلغ حوايل 29.99 مليون ن�سمة يف عام 2013م مقابل 23.21 مليون ن�سمة 

يف عام 2004م. يف حني من املتوقع اأن ي�سل اإجمايل عدد ال�سكان يف اململكة اإلى 31.75 مليون ن�سمة بحلول عام 2017م. 

ويغلب عن�سر ال�سباب على الرتكيبة ال�سكانية للمملكة فنحو 60% من ال�سكان يف عمر الثالثني اأو اأن الفئة ال�سابة ما بني عمر 15 – 39 عام ت�سكل ما يقرب من 47% من اإجمايل ال�سكان، 
ووفقًا لتقديرات التقارير والدرا�سات ال�سوقية، فاإنه يتوقع اأن يزداد عدد �سكان اململكة مبعدل منو �سنوي مركب ي�سل اإلى 2.07% خالل الأعوام من 2012م- 2017م، ويو�سح اجلدول 

التايل ملخ�س النتائج الأولية لإح�ساءات ال�سكان باململكة كما يلي:

اجلدول رقم 3-3 ملخ�س نتائج اإح�ساءات ال�سكان باململكة العربية ال�سعودية

2013م *2012م*2011م2010م2009ماجلن�سية واجلن�س
الن�سبة املئوية

لعام 2013م

�سعوديون

33.94%9.307.5509.527.1739.743.6269.962.39710.181.018ذكور

33.64%9.235.6969.180.4039.662.0599.876.05110.090.040اإناث

67.58%18.543.24618.707.57619.405.68519.838.44820.271.058اإجمايل

غري ال�سعوديني

22.15%5.706.0505.932.9746.297.7356.581.4396.643.278ذكور

10.27%2.411.561246.4272.672.9352.776.0083.079.936اإناث

32.42%8.117.6118.429.4018.970.6709.357.4479.723.214اإجمايل

الإجمايل

56.09%15.013.60015.460.14716.041.36116.543.83616.824.296ذكور

43.91%11.647.25711.646.83012.334.99412.652.05913.169.976اإناث

100%26.660.85727.136.97728.376.35529.195.89529.994.272اإجمايل

امل�سدر: م�سلحة الإح�ساءات العامة واملعلومات – وزارة القت�ساد والتخطيط.
* تقديرات ال�سكان مبنية على النتائج الأولية للتعداد العام لل�سكان وامل�ساكن لعام 2010م.

 لمحة عن أسواق التأمين العالمية 3   2
كان قطاع التاأمني )عدا احلياة( يف الأ�سواق العاملية م�ستقرًا لعام 2013م، عند معدل منو 2.5% دون تغيري من حيث القيمة احلقيقية. لقد كان منو اأق�شاط التاأمني يف االأ�شواق املتقدمة 
عند معدل 1.4% دون تغيري من العام 2012م. يعزى ذلك اإلى تباطوؤ االقت�شاد العاملي جمماًل. اأما بالن�شبة لالأ�شواق النا�شئة فاإن اأق�شاط التاأمني )عدا احلياة( منت مبعدل 7.8% يف 
عام 2013م، بانخفا�س طفيف عن 8% عام 2012م وذلك يف كثري من بلدان و�سط و�سرق اأوروبا و جنوب �سرق اآ�سيا لعتمادها على الت�سدير وبالتايل تاأثرها ب�سكل اأكرب بتباطوؤ القت�ساد 

العاملي. وعلى الرغم من ذلك فلقد ارتفعت اأق�شاط التاأمني )عدا احلياة( مبعدل 13% ب�سبب ارتفاع مبيعات ال�سيارات وم�ساريع البنية التحتية.

 نظرة عامة على سوق التأمين في الشرق األوسط وشمال إفريقيا 3   2
على الرغم من معدلت النمو املرتفعة لل�سنوات اخلم�س املا�سية، اإل اأن القطاع ل يزال يحتاج اإلى املزيد من الوقت حتى ي�سل للن�سج التام. حيث ل زالت معدلت النت�سار، ومعدلت 

الكثافة )يق�شد بها اإجمايل اأق�شاط التاأمني املكتتب بها مق�شومة على عدد ال�شكان(، ومعدالت الر�شملة منخف�شة )ت�شري الر�شملة اإلى اال�شتثمار على وجه العموم يف هذا القطاع(.

وعند املقارنة مع اقت�سادات العامل املتقدم، جند اأن الأنظمة الت�سريعية لقطاع التاأمني �سعيفة.

من املتوقع اأن تنفتح اقت�سادات دول املنطقة يف املرحلة املقبلة واأن ت�سعى حكوماتها لتطوير الأنظمة الت�سريعية وزيادة ال�ستثمارات مما �سيوؤثر اإيجابًا على �سناعة التاأمني.

تنق�سم قطاعات التاأمني يف املنطقة اإلى فئتني: الفئة الأولى تتميز بعدد قليل من ال�سركات التي حتتكر القطاع حتت اإطار تنظيمي �سابق، والفئة الثانية تتميز بعدد كبري من ال�سركات 
مقارنة بحجم الفر�س يف القطاع وتعترب هذه ال�سركات �سغرية باملقايي�س العاملية.

مع ازدياد عدد �سركات التاأمني، فاإن قطاع التاأمني ال�سعودي يعي�س مرحلة حتول من الفئة الأولى اإلى الفئة الثانية.
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اجلدول رقم 4-3 اإجمايل اأق�شاط التاأمني )عدا تاأمني احلماية واالدخار( لعام 2012م لدول ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا
الن�سبة من ال�سوق العاملياأق�شاط التاأمنيالدولة

0.06%4.353اجلزائر

0.02%1.815البحرين

0.05%3.873م�سر

0.03%2.242الأردن

0.04%2.958الكويت

0.05%3.442لبنان

0.10%7.226املغرب

0.07%5.077نيجرييا

0.03%2.388عمان

0.06%4.657قطر

0.26%19.575اململكة العربية ال�سعودية

0.51%37.815جنوب اأفريقيا

0.03%2.602تون�س

0.29%21.551المارات العربية املتحدة

امل�سدر: �سوي�س ري

 سوق التأمين في المملكة العربية السعودية 3   2
يعترب �سوق التاأمني يف اململكة حديث العهد ن�سبيًا حيث داأبت �سناعة التاأمني يف املا�سي على تغطية احتياجات �سوقي الت�سدير والنفط فقط يف ال�سبعينيات من القرن املا�سي، وواجه 
قطاع التاأمني عدة م�ساعب ب�سبب غياب القوانني املنظمة. وكان هناك اأكرث من 100 �سركة م�سجلة كوحدات خارجية تعمل من اخلارج كو�سطاء تاأمني عامليني اأو كوكالء ل�سركات تاأمني 
خا�سة، بغر�س تقدمي خدمات التاأمني يف اململكة، وكانت هذه ال�سركات م�سجلة يف البحرين نظرًا لقربها اجلغرايف من اململكة. ويف ظل غياب اإطار تنظيمي، كان حملة بوال�س التاأمني 
يعانون من افتقار ال�سوق جلهة ر�سمية تعنى بحماية م�سالح امل�ستهلكني من الأعمال الحتيالية اأو غري امل�سروعة. وهذا ما مهد الطريق فيما بعد لإجراء اإ�سالحات واإعادة ت�سكيل لقطاع 
التاأمني يف اململكة، ثم جاء القرار رقم 51 وتاريخ 1397/4/4هـ )املوافق 1977/3/23م( عن هيئة كبار العلماء يف اململكة والذي اعتربت مبوجبه التاأمني التعاوين �سيغة من عقد التربع 
وبالتايل فهو مقبول يف ال�سريعة الإ�سالمية. ويف عام 1406هـ )املوافق 1986م(، اأ�س�ست احلكومة اأول �سركة للتاأمني التعاوين وهي ال�سركة الوطنية للتاأمني التعاوين »التعاونية«، بهدف 

تغطية احتياجات التاأمني املحلية وتلبية طموح احلكومة يف وجود قطاع تاأمني يخ�سع ل�سيطرتها. 

تتولى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي مهمة تنظيم قطاع التاأمني والإ�سراف عليه واإعداد وتطبيق معايري الرتخي�س بالن�سبة ل�سركات التاأمني، ويفر�س النظام اجلديد على �سركات 
التاأمني اأن تكون م�سجلة ومرخ�سة يف اململكة ك�سركة م�ساهمة عامة لكي تزاول اأعمال التاأمني يف اململكة. وتنطبق القوانني اجلديدة لي�س على �سركات التاأمني وح�سب، بل وعلى �سركات 

اإعادة التاأمني وو�سطاء اإعادة التاأمني والوكالء ومكاتب ت�سوية اخل�سائر. 

لقد �سهد قطاع التاأمني املحلي مرحلة انتقالية �ُسمح فيها لل�سركات القائمة بالعمل �سمن مهلة انتهت يف 9 اأبريل 2008م، حيث تعني على �سركات التاأمني اإما احل�سول على ترخي�س من 
موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ي�سمح لها بالعمل يف اململكة وفقًا لنظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين لعام 2003م اأو اخلروج من ال�سوق. وقد �سمحت موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي 

لل�سركات التي انتهت من درا�سة ملفاتها اأو التي �سدر لها مر�سوم ملكي بتاأ�سي�سها ومل تكتمل اإجراءات تاأ�سي�سها بتجديد وثائق التاأمني للعمالء يف مهلة انتهت يف 2010/02/17م.

لقد اأدت الإ�سالحات الهيكلية التي نفذتها احلكومة اإلى منو قطاع التاأمني مبعدلت مرتفعة يف ال�سنوات القليلة املا�سية. حيث منت �سناعة التاأمني من حوايل 10.8 مليار ريال �سعودي 
يف عام 2008م اإلى حوايل 25 مليار ريال �سعودي يف عام 2013م، مبعدل منو �سنوي مركب %18.

 نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية 3   2
مت اعتماد نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين باملر�سوم امللكي رقم )م/32( وتاريخ 1424/06/02هـ )املوافق 2003/07/31م( والذي و�سع الأ�س�س القانونية والإ�سرافية لقطاع 

التاأمني، وقد مت تكليف موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي للعمل ك�سلطة تنظيمية واإ�سرافية على هذا القطاع.

للتنظيم  الوزاري رقم )596/1( وتاريخ 1425/03/01هـ )املوافق 2004/04/20م(  القرار  التعاوين مبوجب  التاأمني  التنفيذية لنظام مراقبة �سركات  وتبعًا لذلك �سدرت الالئحة 
واالإ�شراف على ن�شاط التاأمني يف اململكة. ومن اأبرز البنود التي ن�س عليها نظام مراقبة �شركات التاأمني التعاوين والئحته التنفيذية مايلي:

»التعاون/التكافل«  � وفق مبداأ  وتعمل  ال�سعودية  العربية  اململكة  وم�سجلة يف  موؤ�س�سة  تاأمني  �سركات  قبل  ال�سعودية من  العربية  اململكة  التاأمينية يف  الأن�سطة  يجب مزاولة 
بالتوافق مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية والفقه الإ�سالمي.

يجب اأن تكون �سركة التاأمني/ اإعادة التامني مقدمة الطلب �سركة م�ساهمة تاأ�س�ست يف املقام الأول ملزاولة اأن�سطة التاأمني و/ اأو اإعادة التاأمني على اأن تكون �سركة التاأمني  �
املبا�سرة براأ�س مال ل يقل عن )100.000.000( مائة مليون ريال �سعودي كحد اأدنى واأن تكون �سركة اإعادة التاأمني براأ�س مال ل يقل عن )200.000.000( مائتي 

مليون ريال �سعودي كحد اأدنى.

يجب اأن ال يزيد اإجمايل االأق�شاط املكتتبة عن ع�شرة اأ�شعاف راأ�س مال ال�شركة املدفوع بالكامل. �

يجب اأن حتتفظ �سركة التاأمني املبا�سرة مبا ل يقل عن 30% من اإجمايل االأق�شاط املكتتبة داخل اململكة. �
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يجب حتويل 90% من �سايف فائ�س عمليات التاأمني اإلى ك�سف قائمة دخل امل�ساهمني وتوزيع الباقي 10% على اأ�سحاب وثائق التاأمني اإما مبا�سرة اأو على �سكل تخفي�س يف  �
اأق�شاط التاأمني م�شتقباًل.

يجب على �سركات التاأمني املبا�سرة اإعادة تاأمني ما ل يقل عن 30% كحد اأدنى من اإجمايل االأق�شاط املكتتبة يف اململكة العربية ال�شعودية.  �

 إجمالي األقساط المكتتبة 3   2
ارتفع اإجمايل اأق�شاط التاأمني املكتتب بها مببلغ قدره 4.06 مليار ريال �سعودي لي�سل اإلى 25.24 مليار ريال �سعودي يف عام 2013م مقابل 21.2 مليار ريال �سعودي يف عام 2012م، 
بنمو قدره 19.2%. حيث حافظ التاأمني الطبي على مكانته باعتباره اأكرب اأن�سطة التاأمني يف عام 2013م، وانخف�شت ح�شة التاأمني الطبي يف اإجمايل اأق�شاط التاأمني املكتتب بها من 
53% يف عام 2012م اإلى 51% يف عام 2013م، و ُيعد التاأمني الطبي اإلزاميا جلميع الوافدين واملواطنني العاملني يف القطاع اخلا�س. زادت ح�سة التاأمني العام يف قطاع التاأمني اإلى %46 
يف عام 2013م. كما حافظ ن�شاط تاأمني احلماية و االدخار على مرتبته من حيث كونه اأقل ان�شطة التاأمني حجمًا، حيث بلغت ح�شته يف اإجمايل اأق�شاط التاأمني املكتتب بها 3% وهذا 
ميثل انخفا�شًا يف اأق�شاط التاأمني املكتتب بها بن�شبة 5% يف عام 2013م. و�سكل التاأمني على ال�سيارات حوايل 25% من اإجمايل االأق�شاط املكتتبة يف عام 2013م، حيث يعترب التاأمني على 

الرخ�سة من املتطلبات الإلزامية.

اجلدول رقم 5-3 اإجمايل اأق�شاط التاأمني املكتتب بها موزعة ح�شب نوع الن�شاط

جمال الن�شاط التاأميني

2013م2012م2011م2010م2009م

ن�سبة 
التغري 
13-12

اإجمايل 
االأق�شاط 

)مليون ريال 
�سعودي(

الن�سبة من 
اإجمايل 
االأق�شاط

اإجمايل 
االأق�شاط 

)مليون ريال 
�سعودي(

الن�سبة من 
اإجمايل 
االأق�شاط

اإجمايل 
االأق�شاط 

)مليون ريال 
�سعودي(

الن�سبة من 
اإجمايل 
االأق�شاط

اإجمايل 
االأق�شاط 

)مليون ريال 
�سعودي(

الن�سبة من 
اإجمايل 
االأق�شاط

اإجمايل 
االأق�شاط 

)مليون ريال 
�سعودي(

الن�سبة من 
اإجمايل 
االأق�شاط

14.3%51.1%52.512.895.0%52.511.285%539.708%508.690%7.292التاأمني الطبي

35.5%25.2%21.26.354.7%21.24.689%203.922%213.239%3.055التاأمني على ال�سيارات

23.4%6.6%6.31.664.5%6.31.348%61.157%6959%905التاأمني على املمتلكات/ احلرائق

36.2%3.7%3.4940.8%3.4691%3632%4507%544التاأمني على احلوادث و امل�سوؤولية وغريها

11.4%4.8%4.91.199.7%4.91.077%5913%6869%810التاأمني الهند�سي

)0.4%(2.9%3.4740.3%3.4743%3634%4518%525التاأمني البحري

)5.0%(3.3%4.9844.5%4.9889%6905%7972%1003تاأمني احلماية والدخار

18.5%1.8%2456.0%2385%2361%2329%302تاأمني الطاقة

114.7%0.6%1.5144.0%1.567%2272%1304%174تاأمني الطريان

19.2%100%10025.239.4%10021.174%10018.504%10016.387%14.610املجموع

امل�سدر: تقرير �سوق التاأمني ال�سعودي 2013م ال�سادر عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

 عمق سوق التأمين 3   2
يعرف عمق �شوق التاأمني باأنه ن�شبة اإجمايل اأق�شاط التاأمني املكتتب بها اإلى اإجمايل الناجت املحلي للدولة.

لقد �سهد عمق �سوق التاأمني خالل ال�سنوات اخلم�س الأخرية ارتفاعًا يف معدل النمو ال�سنوي املركب بن�سبة 3%. يف عام 2013م �سهد عمق التاأمني ارتفاعًا ليبلغ 0.9% مقابل %0.78 
يف عام 2012م. ويرجع هذا الرتفاع اإلى منو طفيف يف الناجت املحلي الإجمايل للمملكة )بن�سبة 2.5% يف عام 2013م مقارنة بنمو 26% يف عام 2012م( حيث ارتفع الناجت املحلي غري 

النفطي، وانخف�س الناجت املحلي النفطي.

اجلدول رقم 6-3 عمق �سوق التاأمني من اإجمايل الناجت املحلي )2009-2013م(

نوع الن�شاط
ن�سبة التغري 2013م2012م2011م2010م2009م

13-12 %%%%%

24.7%0.41%0.33%0.36%0.40%0.45%اإجمايل التاأمني العام

11.5%0.46%0.41%0.45%0.51%0.52%اإجمايل التاأمني ال�سحي

)7.2%(0.03%0.03%0.04%0.06%0.07%اإجمايل تاأمني احلماية والدخار

16.3%0.90%0.78%0.86%0.97%1.03%الإجمايل

امل�سدر: تقرير �سوق التاأمني ال�سعودي 2013م ال�سادر عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

 كثافة التأمين  1   2
تعّرف كثافة التاأمني باأنها معدل اإنفاق الفرد على التاأمني )اإجمايل اأق�شاط التاأمني املكتتب بها مق�شومة على عدد ال�شكان(.

لقد ارتفعت كثاقة التاأمني من 725 ريال �سعودي للفرد يف عام 2012م اإلى 864 ريال �سعودي للفرد يف عام 2013م بزيادة ن�سبتها 19.2%، حيث ارتفع م�ستوى اإنفاق الفرد على اخلدمات 
التاأمينية بزيادة �سنوية متو�سطة بلغت 11% يف الفرتة من عام 2009م اإلى عام 2013م.
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اجلدول رقم 7-3 كثافة التاأمني من اإجمايل الناجت املحلي )2009-2013 م(

نوع الن�شاط
ن�سبة التغري 2013م2012م2011م2010م2009م

13-12 مليون ريال �سعوديمليون ريال �سعوديمليون ريال �سعوديمليون ريال �سعوديمليون ريال �سعودي

27.8%248.9247.8290.8308.3393.9اإجمايل التاأمني العام

14.3%287.4320.2357.8386.5441.7اإجمايل التاأمني ال�سحي

)5.0%(39.535.833.430.428.9اإجمايل تاأمني احلماية والدخار

19.2%575.8603.9682.0725.2864.5الإجمايل

امل�سدر: تقرير �سوق التاأمني ال�سعودي 2013 ال�سادر عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

 معدل االحتفاظ حسب نوع النشاط 11   2
يعد معدل االحتفاظ مقيا�شًا الأق�شاط التاأمني املكتتب بها التي حتتفظ بها �شركة التاأمني، وميكن احل�شول عليه من خالل ق�شمة �شايف اأق�شاط التاأمني املكتتب بها على اإجمايل اأق�شاط 

التاأمني املكتتب بها.

لقد ارتفع معدل الحتفاظ الإجمايل ل�سركات التاأمني يف اململكة اإلى 76% يف عام 2013م مقابل 75.8% يف عام 2012م. ويعود ذلك اإلى ارتفاع معدل الحتفاظ للتاأمني على املركبات 
والتاأمني ال�سحي اللذان ي�ستحوذان على ن�سبة 76.3% من اإجمايل اأق�شاط التاأمني املكتتب بها، ويف عام 2013م بلغ معدل الحتفاظ للتاأمني على املركبات 94% وللتاأمني ال�سحي %89.

اجلدول رقم 8-3 االأق�شاط املحتفظ بها ح�شب جماالت الن�شاط

جمال الن�شاط التاأميني

2013م2012م2011م2010م2009م

ن�سبة التغري 
13-12

الن�سبة من 
اإجمايل 
االأق�شاط

الن�سبة من 
اإجمايل االأق�شاط

الن�سبة من 
اإجمايل االأق�شاط

الن�سبة من 
اإجمايل االأق�شاط

الن�سبة من 
اإجمايل االأق�شاط

0.8%88.8%88.2%84.7%81.9%76.2%التاأمني الطبي

)0.1%(93.899%94.009%94.603%95.678%96.4%التاأمني على ال�سيارات

12.3%16.921%15.068%11.716%13.196%11.6%التاأمني على املمتلكات/ احلرائق

)12.7%(41.566%47.661%44.304%54.439%44.9%التاأمني على احلوادث وامل�سوؤولية وغريها

)2.5%(15.030%15.411%14.377%13.105%15.5%التاأمني الهند�سي

5.6%32.624%30.886%32.319%33.842%34.9%التاأمني البحري

)13.0%(1.655%1.902%2.05%2.305%1.7%تاأمني الطاقة

)29.4%(2.523%3.571%0.457%1.591%0.6%تاأمني الطريان

0.5%76.2%75.9%73.2%72.0%62.4%الإجمايل

امل�سدر: التقرير امل�سحي ل�سوق التاأمني ال�سعودية 2008م – 2013م ال�سادر عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

 عوامل النمو في سوق التأمين في المملكة 12   2
عوامل تنظيمية أ. 

التاأمني الطبي الإلزامي لغري ال�سعوديني مت تطبيقه على مراحل، ويف حال مت فر�س التاأمني الطبي الإلزامي جلميع املواطنني ال�سعوديني �سي�سهم ذلك يف تخفيف اأعباء الرعاية ال�سحية 
املجانية على الدولة. كما اأن التاأمني الإلزامي لل�سيارات �سي�سهم يف زيادة وثائق التاأمني امل�سدر ب�سورة كبرية. ويف حال ارتفاع اأ�سعار بيع خام البرتول فاإن ذلك �سيوؤدي اإلى ازدياد اأعداد 

ال�سيارات امل�سجلة وبالتايل ازدياد الطلب على احلماية والتاأمني خالل ال�سنوات الأربع القادمة.

ازدياد الوعي لدى المستهلك بمنتجات التأمين ب. 

نظرًا حلداثة �سوق التاأمني يف اململكة وقلة الوعي مبنتجات التاأمني، فاإن تاأمني احلماية والإدخار ل وجود له تقريبًا يف اململكة. مع حتول ال�سوق لت�سبح �سوقًا منظمة واأكرث تطورًا، وازدياد 
الوعي لدى امل�ستهلكني، فاإنه من املتوقع اأن يرتفع م�ستوى انت�سار منتجات تاأمني احلماية والإدخار التقليدية وكذلك منتجات التكافل.

 المنافسة 12   2
ي�سهد ال�سوق حاليًا تغريات حيوية مع ارتفاع ملحوظ يف وترية املناف�سة وذلك بح�سول �سركات التاأمني على الرتخي�س للعمل يف اململكة. فمع دخول �سركات جديدة اإلى ال�سوق، فاإنه من 
املتوقع من كل �سركة اأن تقدم منتجات متطورة وجديدة لزيادة ح�ستها يف ال�سوق. اإن توفري منتجات جديدة يف ال�سوق ال�سعودي مثل: التاأمني الئتماين، تاأمني الرهن العقاري والتاأمني 

على احلياة القابل لال�سرتجاع والتعديل، �سوف يرفع من تنوع و جودة املنتجات يف ال�سوق.
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بلغ عدد ال�سركات املدرجة يف �سوق الأ�سهم ال�سعودية 35 �سركة كما يف تاريخ هذه الن�سرة، وهي كما يلي:

1-  ال�سركة التعاونية للتاأمني.

2-  �سركة املتو�سط واخلليج للتاأمني واإعادة التاأمني التعاوين )ميدغلف(.

3-  �سركة مالذ للتاأمني واإعادة التاأمني التعاوين.

4-  ال�سركة الأهلية للتاأمني التعاوين.

5-  �سركة الأهلي للتكافل.

6-  �سركة �ساب للتكافل.

7-  �سركة الدرع العربي للتاأمني التعاوين.

8-  �سركة اإياك ال�سعودية للتاأمني التعاوين )�سالمة(.

9-  �سركة اإحتاد اخلليج للتاأمني التعاوين.

10-  ال�سركة ال�سعودية الفرن�سية للتاأمني التعاوين.

11-  �سركة �سند للتاأمني واإعادة التاأمني التعاوين.

12-  �سركة الحتاد التجاري للتاأمني التعاوين.

13-  �سركة ال�سقر للتاأمني التعاوين.

14-  ال�سركة ال�سعودية الهندية للتاأمني التعاوين )وفا للتاأمني(

15-  �سركة التاأمني العربية التعاونية.

16-  ال�سركة ال�سعودية املتحدة للتاأمني التعاوين.

17-  �سركة بوبا العربية للتاأمني التعاوين.

18-  ال�سركة ال�سعودية لإعادة التاأمني التعاوين )اإعادة(.

19-  ال�سركة املتحدة للتاأمني التعاوين.

20-  ال�سركة العربية ال�سعودية للتاأمني التعاوين )�سايكو(.

21-  �سركة املجموعة املتحدة للتاأمني التعاوين )اأ�سيج(.

22-  �سركة وقاية للتاأمني واإعادة التاأمني التكافلي.

23-  �سركة الراجحي للتاأمني التعاوين.

24-  �سركة اإك�سا للتاأمني التعاوين.

25-  �سركة اأي�س العربية للتاأمني التعاوين.

26-  �سركة بروج للتاأمني التعاوين.

27-  ال�سركة العاملية للتاأمني التعاوين.

28-  ال�سركة اخلليجية العامة للتاأمني التعاوين.

29-  �سركة �سولدريتي ال�سعودية للتكافل.

30-  ال�سركة الوطنية للتاأمني.

31-  �سركة اأمانة للتاأمني التعاوين.

32-  �سركة عناية ال�سعودية للتاأمني التعاوين.

33-  �سركة الإمناء طوكيو مارين للتاأمني التعاوين.

34-  �سركة اجلزيرة تكافل تعاوين.

35-  �سركة متاليف وايه اأي جي والبنك العربي للتاأمني التعاوين. 
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�سكل رقم 2-3 احل�ش�ص ال�شوقية ل�شركات التاأمني يف ال�شعودية ح�شب اإجمايل االأق�شاط املكتتبة للفرتة من عام 2011م اإلى عام 2013م:

1^000- 2^000 3^000 4^000 5^000 6^000 7^000 8^000 9^000
ÚeCÉà∏d á«fhÉ©àdG

∞∏Zó«e

ÊhÉ©àdG ÚeCÉà∏d á«Hô©dG ÉHƒH

ÊhÉ©àdG ÚeCÉà∏d IóëàŸG ácô°ûdG

ÊhÉ©àdG ÚeCÉà∏d …QÉéàdG OÉ–’G ácô°T

ÊhÉ©àdG ÚeCÉà∏d É°ùcCG ácô°T

ÊhÉ©àdG ÚeCÉàdG IOÉYEGh ÚeCÉà∏d PÓe ácô°T

PÓe ácô°T
IOÉYEGh ÚeCÉà∏d

ÊhÉ©àdG ÚeCÉàdG

ÊhÉ©àdG ÚeCÉà∏d »°ùfôØdG …Oƒ©°ùdG õfÉ«dCG ácô°T

iôNCG ácô°T 27

á«fhÉ©àdG
ÚeCÉà∏d

∞∏Zó«e
á«Hô©dG ÉHƒH

ÊhÉ©àdG ÚeCÉà∏d
IóëàŸG ácô°ûdG
ÊhÉ©àdG ÚeCÉà∏d

OÉ–’G ácô°T
ÚeCÉà∏d …QÉéàdG

ÊhÉ©àdG

É°ùcCG ácô°T
ÊhÉ©àdG ÚeCÉà∏d

õfÉ«dCG ácô°T
»°ùfôØdG …Oƒ©°ùdG
ÊhÉ©àdG ÚeCÉà∏d

ácô°T 27
iôNCG

2011

2012

2013

5^801

6^560

7^879

548

568

746

565

601

771

601

621

776

684

654

877

1^069

1^023

1^293

1^993

2^194

3^177

2^811

3^318

4^138

4^431

5^635

5^605

امل�سدر: تقرير �سوق التاأمني ال�سعودي 2013 ال�سادر عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

 التوقعات المستقبلية 13   2
اإن قطاع التاأمني يف اململكة مقبل على تطورات نتيجة لعدة عوامل منها اقت�سادية، تنظيمية، بالإ�سافة لل�سيا�سات احلكومية اجلديدة. و من تلك التطورات:

اأن تكون بيئات العمل يف ال�سركات املرخ�سة اأكرث �سفافية كونها �سركات م�ساهمة وتعمل حتت مظلة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي، وملا تتمتع به موؤ�س�سة النقد من كفاءة  �
يف تنظيمها لقطاع البنوك وبالتايل قطاع التاأمني.

يف الوقت احلايل، ل يوجد �سوق فعال لتاأمني احلماية والدخار التقليدي، ومن املتوقع اأن تزداد مبيعات هذا املنتج  تزامنًا مع زيادة الوعي لدى امل�ستهلك. �

حدة املناف�سة يف التاأمني الطبي والتاأمني على ال�سيارات، �ستوؤدي اإلى اجتاه �سركات التاأمني اإلى تطوير منتجاتها وا�ستحداث منتجات جديدة مثل تاأمني احلماية والدخار  �
التقليدي والتاأمني التكافلي، حيث ترغب ال�سركات اجلديدة والقائمة يف احل�سول على ح�سة من �سوق التاأمني.

تطور قطاع الأعمال وزيادة احتياجاته �سيوؤدي بدوره اإلى وجود منتجات تاأمينية جديدة تخدم هذه الحتياجات. �

تطبيق التاأمني الطبي الإلزامي للوافدين �سيوؤدي بدوره اإلى ا�ستمرار زيادة قاعدة العمالء. �

ارتفاع املناف�شة يف �شوق التاأمني قد يوؤدي اإلى انخفا�س اأ�شعار اأق�شاط التاأمني وبالتايل انخفا�س اأرباح ال�شركات. يف ظل تغريات كهذه، قد يحدث اندماجات بني �شركات  �
التاأمني اأو اخلروج من ال�سوق قبل ن�سج تلك ال�ستثمارات وتلم�س عوائدها املرجوة.

اأن  � اإلى  التاأ�سي�س ت�سري  ال�سركات حتت  ال�سعودي فيما يتعلق بر�سملة  النقد العربي  اأن بيانات موؤ�س�سة  التاأمني، رغم  ال�سعودي �سيكون جاذبًا للعديد من �سركات  ال�سوق 
غالبيتها لن حت�سل على ح�سة كبري من ال�سوق ال�سعودي.

فر�س الحتياطي النظامي بدوره �سيزيد من اأداء ال�سركات املايل. �
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الشركة وطبيعة أعمالها. 3

 نبذة عن الشركة  1   3
�سركة بروج للتاأمني التعاوين وهي �سركة م�ساهمة عامة �سعودية تاأ�س�ست مبوجب املر�سوم امللكي رقم )م/72( وتاريخ 1429/10/28هـ )املوافق 2008/10/29م( وقرار جمل�س الوزراء 
رقم )313( وتاريخ 1429/10/27هـ )املوافق 2008/10/28م(، وعنوان مقرها الرئي�س: جممع كناري - �سارع الأمري عبدالعزيز بن م�ساعد بن جلوي – حي ال�سليمانية - مدينة 
الريا�س، ومت قيدها بال�سجل التجاري رقم )1010280606( وتاريخ 1431/02/10 هـ )املوافق 2010/01/26م(، وم�سرح لها مبزاولة التاأمني مبوجب ترخي�س موؤ�س�سة النقد رقم 
)ت م ن/20105/28( وتاريخ 1431/06/15هـ )املوافق 2010/05/29م(، وتزاول ال�سركة ن�ساطها وفقًا لنظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين ولئحته التنفيذية والأنظمة والقواعد 

االأخرى ال�شارية يف اململكة، ومتار�س ال�شركة ن�شاطها يف اململكة العربية ال�شعودية من خالل فروعها املرخ�شة باالإ�شافة اإلى عدد من نقاط البيع موزعة يف معظم املدن واملناطق.

اإلى )13.000.000( ثالثة ع�سر مليون �سهم عادي بقيمة ا�سمية )10( ع�سرة ريالت  ويبلغ راأ�س مال ال�سركة احلايل )130.000.000( مائة وثالثون مليون ريال �سعودي مق�سم 
�سعودية لل�سهم الواحد. 

وقد اأو�سى جمل�س اإدارة ال�سركة يف اجتماعه املنعقد يف مدينة الريا�س بتاريخ 1433/11/28هـ )املوافق 2012/10/14م( بزيادة راأ�س مال ال�سركة لي�سبح )250.000.000( مائتني 
وخم�سني مليون ريال �سعودي عن طريق طرح اأ�سهم حقوق اأولوية عددها )12.000.000( اثنا ع�سر مليون �سهم وقيمتها )120.000.000( مائة وع�سرين مليون ريال �سعودي بقيمة 
ا�سمية )10( ع�سرة ريالت �سعودية لل�سهم الواحد، وذلك للتقيد والحتفاظ بهام�س املالءة املطلوب، كما ح�سلت ال�سركة على موافقة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي النهائية مبوجب 
اخلطاب رقم 351000123147 وتاريخ 1435/09/24هـ )املوافق 2014/07/21م( على زيادة راأ�س مال ال�سركة مببلغ )120.000.000( مائة وع�سرين مليون ريال �سعودي عن طريق 

طرح اأ�سهم حقوق اأولوية، ويف تاريخ 1436/06/12هـ )املوافق 2015/04/01م( وافقت اجلمعية العامة غري العادية على تو�سية جمل�س اإدارة ال�سركة بزيادة راأ�س املال.

 نشاط الشركة 2   3
بح�سب املادة )3( الثالثة من النظام الأ�سا�سي فاإن اأغرا�س ال�سركة املرخ�س بها حمددة على النحو التايل:

القيام وفقًا لأحكام نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين ولئحته التنفيذية والأنظمة والقواعد ال�سارية يف اململكة العربية ال�سعودية مبزاولة اأعمال التاأمني التعاوين وكل ما يتعلق 
بهذه الأعمال من اإعادة تاأمني اأو توكيالت اأو متثيل اأو مرا�سلة اأو و�ساطة، ولل�سركة اأن تقوم بجميع الأعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق اأغرا�سها، �سواًء يف جمال التاأمني اأو ا�ستثمار 
اأموالها، واأن تقوم بتملك وحتريك الأموال الثابتة والنقدية اأو بيعها اأو ا�ستبدالها اأو تاأجريها بوا�سطتها مبا�سرة اأو بوا�سطة �سركات توؤ�س�سها اأو ت�سرتيها اأو بال�سرتاك مع جهات اأخرى، 
وقد مت الرتخي�س لل�سركة مبزاولة خدمات التاأمني الرئي�سة التالية: )1( التاأمني العام )2( التاأمني ال�سحي. ول يجوز لل�سركة اأن تقدم منتجاتها اإل بعد احل�سول على موافقة )نهائية 
اأو موؤقتة( من موؤ�س�سة النقد لكل منتج )عماًل باملادة )16( ال�ساد�سة ع�سرة  من الالئحة التنفيذية(. علمًا باأن ال�سركة قد ح�سلت حتى الآن على موافقات نهائية و موؤقتة من موؤ�س�سة 

النقد لعدد من منتجاتها التاأمينية، وهي كما يلي:.

الموافقات النهائية:  

1.  وثيقة تاأمني احلمولة البحرية وتاأمني املرور الربي )تغطية مفتوحة(.

2.  وثيقة تاأمني احلمولة البحرية )تغطية مفتوحة(.

3.  وثيقة تاأمني احلمولة البحرية )�سحنة واحدة(.

4.  موافقة نهائية لت�سويق وطرح وثيقة تاأمني �سمان الأمانة.

5.  وثيقة تاأمني جميع اأخطار املقاولني.

6.  وثيقة تاأمني جميع اأخطار الرتكيب. 

7.  وثيقة تاأمني جتهيزات واآليات املقاولني.

8.  وثيقة تاأمني عطب الآلت.

9.  وثيقة تاأمني الأجهزة الإلكرتونية.

10.  وثيقة تاأمني جتهيزات ومعدات املقاولني.

11.  وثيقة تاأمني مرجل واأوعية ال�سغط. 

12.  وثيقة تاأمني تلف املخزون يف امل�ستودعات املربدة.

13.  وثيقة تاأمني خ�سارة الأرباح الناجتة عن عطب الآلت.

14.  وثيقة تاأمني احلياة للمجموعات.

15.  وثيقة تاأمني املركبات التجارية ال�سامل وتاأمني املركبات الإلزامي.

16.  وثيقة التاأمني ال�سحي التعاوين.
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الموافقات المؤقتة:  

1.  منتج تاأمني النقد.

2.  منتج تاأمني احلوادث ال�سخ�سية.

3.  وثيقة تاأمني امل�سوؤولية العامة.

4.  وثيقة تاأمني التعوي�س على العمال. 

5.  وثيقة تاأمني املمتلكات. 

6.  وثيقة تاأمني اأخطاء مزاولة املهن ال�سحية.

7.  وثيقة تاأمني احلادث العر�سي.

8.  وثيقة تاأمني جميع اأخطار املمتلكات. 

9.  وثيقة تاأمني ال�سمانة التنفيذية للمركبات. 

10.  وثيقة تاأمني ال�سمانة الذهبية للمركبات. 

11.  وثيقة تاأمني ال�سمانة الف�سية للمركبات. 

12.  وثيقة تاأمني ال�سمانة الربونزية للمركبات. 

13.  وثيقة تاأمني �سمانة املركبة اجلديدة.

مراحل تأسيس الشركة 2   3
اأ�سهم راأ�سمال ال�سركة عند  تاأ�س�ست ال�سركة يف عام 2009م، حيث اكتتب املوؤ�س�سون يف ذلك الوقت مبا جمموعه )7.800.000( �سبعة ماليني وثمامنائة األف �سهم متثل 60% من 
التاأ�سي�س واأودعوا قيمة هذه الأ�سهم البالغة )78.000.000( ثمانية و�سبعون مليون ريال �سعودي لدى بنك الريا�س مقابل اأ�سهمهم، كما مت طرح )5.200.000( خم�سة ماليني ومائتي 
األف �سهم لالكتتاب متثل 40% من راأ�س مال ال�سركة لالكتتاب العام ب�سعر )10( ع�سرة ريالت �سعودية لل�سهم الواحد يف الفرتة من 1430/10/14هـ )املوافق 2009/10/3م( اإلى 

1430/10/20هـ )املوافق 2009/10/09م(، يف حني مت اإدراج وبدء تداول اأ�سهم ال�سركة يف ال�سوق املالية ال�سعودي بتاريخ 1431/03/01هـ )املوافق 2010/02/15م(. 

وتوؤكد ال�سركة على اأنها مل متنح اأي مزايا اأو حقوق تف�سيلية للم�ساهمني املوؤ�س�سني اأو غريهم من امل�ساهمني، كما اأنها مل تقم منذ تاأ�سي�سها وحتى تاريخ هذه الن�سرة بزيادة راأ�س املال 
عن طريق طرح اأ�سهم حقوق اأولوية.

اإن اأهم التطورات التي ح�سلت بعد اإعالن تاأ�سي�س ال�سركة بتاريخ 1431/01/10هـ )املوافق 2009/12/27م( ما يلي:

1.  اإدراج ال�سركة يف ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول( بتاريخ 1431/03/01هـ )املوافق 2010/02/15م(.

2.  اإ�شدار الت�شريح مبزاولة ن�شاط التاأمني من قبل موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي بتاريخ 1431/06/15هـ )املوافق 2010/05/29م(وجتديده فيما بعد ولغاية تاريخ 06/14/ 
1437هـ )املوافق 2016/03/23م(.

3.  موافقة اجلمعية العامة العادية لل�سركة بتاريخ 1431/06/24هـ )املوافق 2010/06/07م( على عملية تقييم املحفظة التاأمينية ل�سركة اللوؤلوؤة ال�سعودية لل�سمان )�سركة 
م�ساهمة بحرينية( واتخاذ قرار �سراء تلك املحفظة حل�ساب �سركة بروج للتاأمني التعاوين اعتبارًا من تاريخ 1430/01/04هـ )املوافق 2009/1/1م( ودون قيمة لل�سهرة.

)املوافق  1434/11/27هـ  بتاريخ  جتديده  مت  وقد  2011/10/24م(  )املوافق  1432/11/26هـ  بتاريخ  التعاوين  ال�سحي  ال�سمان  جمل�س  تاأهيل  على  ال�سركة  4.  ح�سول 
2013/10/03م( وهو �سالح لغاية تاريخ 1435/11/25هـ )املوافق 2014/9/20م(. 

لل�سمان  ال�سعودية  اللوؤلوؤة  ل�سركة  التاأمينية  نقل املحفظة  بتاريخ 1432/02/08هـ )املوافق 2012/01/03م( على  ال�سعودي  العربي  النقد  5.  احل�سول على موافقة موؤ�س�سة 
)�س.م.ب.م.( واإعادة اإ�سدار القوائم املالية لل�سركة باأثر رجعي من تاريخ 1430/01/04هـ )املوافق 2009/01/01م(.

6.  تو�سية جمل�س اإدارة ال�سركة بتاريخ 1433/11/28 هـ )املوافق 2012/10/14م( بزيادة راأ�س مال ال�سركة عن طريق طرح اأ�سهم حقوق اأولوية بقيمة )120.000.000( 
مائة وع�سرين مليون ريال �سعودي.

7.  موافقة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي بتاريخ 1434/01/10هـ )املوافق 2012/11/24م( على تخفي�س عدد اأع�ساء جمل�س الإدارة من )10( اإلى )7( اأع�ساء وتعديل املادة 
)13( الثالثة ع�سر من النظام الأ�سا�سي، واإقرار ذلك من قبل اجلمعية العامة غري العادية لل�سركة بتاريخ 1434/02/24هـ )املوافق 2013/01/07م(. 

8.  ح�سول ال�سركة على موافقة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي النهائية بزيادة راأ�س مالها بتاريخ  1435/09/24هـ )املوافق 2014/07/21م(.
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 الرؤية والرسالة  3   3

 الرؤية 4   4   4
اأن تكون املقدم الأمثل للحلول التاأمينية، و�سيقا�س م�ستوى جناحنا من خالل اختيار العمالء لنا وثقتهم مبقدرتنا على التميز بتوفري ما يتطلعون اإليه من خدمات وخربات واأ�سعار وقيم.

 الرسالة  4   4   4
ت�سعى �سركة بروج للتاأمني التعاوين لتلبية احلاجات التاأمينية لالأفراد وال�سركات من اأجل م�ساعدتهم على اإدارة خماطرهم اليومية، وتعوي�سهم عن الأحداث غري املتوقعة، وبلوغ ما 

ي�سبون اإليه من تطلعات.

اإقامة عالقات �سراكة طويلة الأمد متكننا من فهم احتياجات عمالئنا وا�ستباقها وتلبيتها وتقدمي حلول تاأمينية عالية اجلودة وتوفري م�ستويات عالية من  و�سيتحقق ذلك من خالل 
اخلدمات التي تلبي وتفوق توقعاتهم.

 االستراتيجية والمزايا التنافسية 3   3

 استراتيجية الشركة 4   4   4
تهدف ال�سركة اإلى اأن تكون املثال الذي يحتذى به يف اململكة يف اأن�سطة التاأمني الرئي�سة الذي تتعامل بها، واأن حتقيق الريادة يف ال�سوق من خالل جودة منتجاتها وخدماتها، ولذلك 

عمدت ال�سركة اإلى بناء ا�سرتاتيجية م�ستندة اإلى منوذج عملي وجمموعة من الأولويات. 

ويهدف منوذج عمل ال�سركة اإلى تقوية اإمكانات النمو الأ�سا�سية وتعزيزها وتطويرها واملحافظة على العمالء واكت�ساب عمالء اآخرين جدد، مع تركيز اجلهود التطويرية لل�سركة على 
القطاعات الأكرث ربحية لتعزيز مركزها يف ال�سوق ال�سعودية وتعزيز النواحي املالية لل�سركة.

وقد حددت ال�سركة ا�سرتاتيجيات للتغيري والنمو تعرف يف جمموعها مبحركات النمو اخلم�سة:

تطوير املنتجات: وهو م�سدر من م�سادر التنوع الذي يعك�س رغبة ال�سركة يف تقدمي قيمة اإ�سافية يف كل مرة تطرح فيها منتجًا جديدًا يف اأحد اأ�سواقها.  �

اخلربة يف الأن�سطة الرئي�سية: وتهدف ال�سركة اإلى تقدمي اأف�سل اخلدمات باأف�سل الأ�سعار. �

اإدارة التوزيع: من خالل تعزيز اأداء املبيعات بتخفيف الأعباء الإدارية على موزعيها.  �

جودة اخلدمة: وذلك من خالل احلر�س على تقدمي خدمات جيدة ومميزة للعمالء. �

الإنتاجية: ت�سعى ال�سركة اإلى خف�س تكاليف الت�سغيل وحت�سني اجلودة كل �سنة، وذلك من خالل احلر�س على دقة امل�ستندات و�سرعة ت�سليمها والت�سوية ال�سريعة ملطالبات  �
العمالء واملراجعة امل�ستمرة لوثائق وبرامج التاأمني ل�سمان احلماية املثلى للعمالء. 

وللو�سول اإلى التميز يف الأداء الت�سغيلي يف كل جمال من جمالت العمل الرئي�سة، فقد انتهجت ال�سركة برناجمًا للتح�سني امل�ستمر لإجراءات العمل ي�ستند اإلى الإ�سغاء دومًا ل�سوت 
العميل، كما ت�سجع ال�سركة اأق�سام العمل املحلية لديها لإيجاد فر�س للتعاون بينها يف الإمكانيات واملواد.

وبناء عليه، فلدى ال�سركة ا�سرتاتيجيتها الت�سويقية التي تركز ب�سفة اأ�سا�سية على قاعدة م�ساهميها وعمالئها اإلى جانب ما يبذله فريق املبيعات والت�سويق يف ال�سركة من جهود لالنت�سار 
يف ال�سوق وا�ستقطاب املزيد من ال�سفقات.

وتت�سمن ا�سرتاتيجية ال�سركة ال�سعي اإلى التقيد باأحكام ال�سريعة الإ�سالمية يف اأعمالها واأوجه ن�ساطها عن طريق ال�ستعانة بخرباء خمت�سني يقدمون امل�سورة لل�سركة مبدى التزامها 
بالنهج ال�سرعي يف تعامالتها، وتكون قراراتها ملزمة فيما ت�سدر ب�ساأنه.

 المزايا التنافسية 4   4   4
متتلك ال�سركة امتيازات قوية ميكن ترجمتها ملزايا تناف�سية لت�سبح ركيزة اأ�سا�سية مقارنة مبناف�سيها �سمن قطاع التاأمني، وت�سمل هذه املزايا ما يلي:

طاقم إداري مؤهل ذو خبرة طويلة في سوق التأمين بالمملكة العربية السعودية  

لدى ال�سركة طاقم اإداري وفريق من الخت�سا�سيني ذوي خربة متنوعة يف كافة نواحي التاأمني وما توفره هذه اخلربات من تفاعل وتاأقلم ب�سكل �سريع مع متغريات ومتطلبات �سوق 
التاأمني يف اململكة العربية ال�سعودية.

اتفاقيات إعادة تأمين مع كبرى شركات إعادة التأمين المعروفة عالميًا  

اإن لل�سركة عالقات متميزة مع العديد من كربى �سركات اإعادة التاأمني العاملية، ومنها على �سبيل املثال ل احل�سر �سركة �سوي�س ري لإعادة التاأمني، هانوفر ري، ميونخ ري وغريها، 
بالإ�سافة اإلى عالقتها الطويلة واملميزة مع م�ست�ساري وو�سطاء اإعادة التاأمني، ومنهم على �سبيل املثال �سركة مار�س و�سركة �سديد ري، وقد اأهلها ذلك لأن حت�سل على تغطية عملياتها 

ب�شروط تف�شيلية.

عالقات إقليمية قوية مع شركات تأمين تابعة لمجموعة الخليج للتأمين )وهي أكبر مؤسسي الشركة(  

تتواجد ن�ساطات امل�ساهم الرئي�س املوؤ�س�س »جمموعة اخلليج للتاأمني« يف العديد من الدول العربية، وهذا المتداد يعطي ال�سركة الإمكانية واملرونة الالزمة خلدمة عمالئها الكبار الذين 
ميتلكون م�ساريع وا�ستثمارات واأ�سول يف هذه الدول بتغطية اأعمالهم من خالل �سركات املجموعة املتواجدة يف هذه الدول مما يوفر عامل جذب اإ�سايف للعمالء.
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مجال متنوع من المنتجات والخدمات التأمينية المبتكرة  

تقوم ال�سركة بتطوير خدمات ومنتجات تاأمينية متنوعة تلبي اأي�سًا احتياجات خا�سة ل�سرائح معينة من العمالء يف ال�سوق وذلك ي�ساعد يف تعزيز مكانة ال�سركة واإك�سابها قاعدة جيدة 
من العمالء.

أنظمة وتقنية معلومات متطورة  

لدى ال�سركة برنامج حا�سب اآيل جيد ومعروف يف جمال التاأمني، بالإ�سافة اإلى بنية حتتية وكادر لتقنية املعلومات ممتاز مما يجعلها قادرة على تطوير احللول ب�سرعة وفعالية لتلبية 
احتياجات عمالئها.

 كبار المساهمين في الشركة 3   3
اجلدول رقم 1-4 قائمة امل�ساهمون الذين ميلكون 5% اأو اأكرث قبل الطرح

القيمة )ريال �سعودي(عدد الأ�سهمن�سبة امللكية *اجلن�سيةال�سركة

22.52.925.00029.250.000%الكويت�سركة اخلليج للتاأمني �س.م.ك

5650.0006.500.000%ال�سعودية�سركة يو�سف حممد عبدالوهاب ناغي املحدودة  

5650.0006.500.000%ال�سعودية�سركة اخلليج الطبية املحدودة

5650.0006.500.000%ال�سعودية�سركة جمموعة البرتجي ال�سناعية املحدودة

37.54.875.00048.750.000%الإجمايل

امل�سدر: ال�سركة

*ملكية مبا�سرة فقط، ول توجد ملكية غري مبا�سرة لأٍي منهم.

شركة الخليج للتأمين، شركة مساهمة عامة كويتية )ش.م.ك( 

تاأ�س�ست �سركة اخلليج للتاأمني عام 1962م ك�سركة م�ساهمة عامة كويتية ومدرجة يف �سوق الكويت لالأوراق املالية، وتعترب من ال�سركات الرائدة يف �سناعة التاأمني.

فمن خالل عملياتها يف اأنواع التاأمني على احلياة واملمتلكات واحلوادث العامة، تعترب اخلليج للتاأمني حاليًا اأكرب �شركة تاأمني يف دولة الكويت بالن�شبة الأق�شاط التاأمني املكتتبة واملحتفظ 
بها، حيث اأن اأن�سطتها التاأمينية مدعومة من قبل كربى �سركات اإعادة التاأمني الدولية، مما اأتاح لها احل�سول على ت�سنيف ائتماين )A-( لل�سنة الثانية على التوايل من وكالة الت�سنيف 
ب�ست«، وهذا  اإم  »اأيه  العاملية  الت�سنيف  وكالة  ائتماين )A-( ممتاز من  للتاأمني على ت�سنيف  �سركة اخلليج  بورز« مع نظرة م�ستقبلية م�ستقرة، كما ح�سلت  اأند  »�ستاندرد  العاملية 

الت�سنيف يعك�س �سورتها املمتازة لأعمالها يف املنطقة، وم�ستوى عايل من الربحية الإجمالية. 

وتقدم �سركة اخلليج للتاأمني جمموعة حلول تاأمينية متكاملة للعديد من خماطر تاأمينات ال�سيارات والبحري والطريان، وتاأمينات املمتلكات واحلوادث العامة، وتاأمينات احلياة وال�سحي 
للموؤ�س�سات والأفراد، بالإ�سافة اإلى باقة من منتجات التاأمني التكافلي )التاأمني القائم على مبادئ ال�سريعة الإ�سالمية(، ولقد مت ت�سميم جميع املنتجات واخلدمات بالتعاون مع كربى 

�سركات التاأمني واإعادة التاأمني العاملية لتلبية متطلبات الأفراد والعمالء من ال�سركات.

ولقد اأ�سبحت �سركة اخلليج للتاأمني واحدة من اأكرب �سركات التاأمني يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا عرب �سركاتها التابعة يف كٍل من: اململكة العربية ال�سعودية والأردن ولبنان 
و�سوريا وم�سر والعراق والبحرين والإمارات والكويت.

وبلغت اإجمايل االأق�شاط املكتتبة لعام 2013م مبلغ 157 مليون دينار كويتي )ما يعادل 2.086 مليون ريال �سعودي(، وبلغت �سايف اأرباح ال�سنة اخلا�س مب�ساهمي ال�سركة الأم مبلغ 10.2 
مليون دينار كويتي )ما يعادل 135.5 مليون ريال �سعودي(، كما بلغ اإجمايل حقوق امل�ساهمني كما يف 2013/12/31م مبلغ 78.5 مليون دينار كويتي )ما يعادل 1.042 مليار ريال 

�سعودي(.

واجلدير بالذكر، اأن ال�سركة حا�سلة على تقييم دويل من قبل �سركة �ستاندرد اأند بورز )S&P( بتقدير +BBB )جيد( بنظرة اإيجابية م�ستقبلية. كما اأنها عملت على تو�سيع نطاق 
ن�ساطها وتنويع حمفظتها التاأمينية وذلك من خالل ا�سرتاتيجية التو�سع الإقليمي وممار�سة ن�ساطها يف عديد من الدول العربية وذلك خالل �سركاتها التابعة، ويو�سح اجلدول التايل 

ال�سركات التابعة ل�سركة اخلليج للتاأمني مع ن�سب امللكية لكل �سركة:

اجلدول رقم 2-4 ال�سركات التابعة ل�سركة اخلليج للتاأمني 

ن�سبة التملك اجلن�سية ال�سركة

100%البحرين�سركة اللوؤلوؤة ال�سعودية لل�سمان املحدودة

94.85%م�سر �سركة املجموعة العربية امل�سرية للتاأمني 

88%لبنان�سركة فجر اخلليج للتاأمني واإعادة التاأمني 

54.29%�سورياال�سركة ال�سورية الكويتية للتاأمني

99.8%الكويت�سركة اخلليج لتاأمينات احلياة

56.12%البحرينال�سركة البحرينية الكويتية للتاأمني

88.907%الأردن�سركة ال�سرق العربي للتاأمني
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ن�سبة التملك اجلن�سية ال�سركة

60.619%م�سرال�سركة امل�سرية للتاأمني التكافلي

51%العراق�سركة دار ال�سالم للتاأمني

امل�سدر: ال�سركة

كبار مساهمي شركة الخليج للتأمين )المالكون لـ 5% من أسهم رأس مال الشركة أو أكثر( 

اجلدول رقم 3-4 كبار م�ساهمي �سركة اخلليج للتاأمني 
ن�سبة احل�سةامل�ساهمون

44.04% �سركة م�ساريع الكويت القاب�سة وذلك ) من خالل �سركة كامكو – ح�ساب املحافظ( 

41.42%�سركة فريفاك�س فاينان�سال القاب�سة املحدودة  وذلك )من خالل  �سركة كامكو – ح�ساب املحافظ(

14.54%عدد من الأفراد وال�سركات واأ�سهم اخلزينة )كل منهم ميلك منفردًا ن�سبة تقل عن %5( 

100.00%املجموع

امل�سدر: ال�سركة

شركة يوسف محمد عبدالوهاب ناغي المحدودة  

تاأ�س�ست �سركة يو�سف حممد عبد الوهاب ناغي بوجب �سجل جتاري رقم 4030141450 يف عام 1423هـ، ويبلغ راأ�س مالها )1.000.000( مليون ريال �سعودي، وتقوم ال�سركة بالتجارة 
وبيع  ا�سترياد  جمال  يف  ح�سرية  جتارية  وكالت  لل�سركة  اأن  كما  والعطور،  املنزلية  والأواين  الآلية  واحلا�سبات  الت�سالت  واأجهزة  الكهربائية  والأجهزة  والأدوات  الغذائية  املواد  يف 

ال�سيارات والأجهزة الإلكرتونية لعالمات جتارية عاملية.

اجلدول رقم 4-4 هيكل ملكية �سركة يو�سف حممد عبد الوهاب ناغي
ن�سبة احل�سةامل�ساهمون

20%هدى بنت حممد عمر جمجوم

20%حممد يو�سف حممد ناغي

20%يا�سر يو�سف حممد ناغي

20%�سالح يو�سف حممد ناغي

20%عمار يو�سف حممد ناغي

100%املجموع

امل�سدر: ال�سركة

شركة الخليج الطبية المحدودة 

تاأ�س�ست �سركة اخلليج الطبية يف عام 1405ه مبوجب �سجل جتاري رقم 4030045393، ويبلغ راأ�س مالها )3.000.000( ثالثة ماليني ريال �سعودي، وتقوم ال�سركة بتجارة اجلملة يف 
الأدوات واملعدات الطبية و�سيانتها، وجتارة اجلملة يف اأثاث امل�ست�سفيات وامل�ستو�سفات والعيادات والتجهيزات الطبية، كما تقوم با�سترياد وجتهيز �سيارات الإ�سعاف.

اجلدول رقم 5-4 هيكل ملكية �سركة اخلليج الطبية
ن�سبة احل�سةامل�ساهمون

25%حممد يو�سف حممد ناغي

25%يا�سر يو�سف حممد ناغي

25%�سالح يو�سف حممد ناغي

25%عمار يو�سف حممد ناغي

100%املجموع

 امل�سدر: ال�سركة

شركة مجموعة البترجي الصناعية المحدودة

تاأ�س�ست �سركة جمموعة البرتجي ال�سناعية يف عام 1395ه مبوجب �سجل جتاري رقم 4030131423، ويبلغ راأ�س مالها )24.000.000( اأربعة وع�سرون مليون ريال �سعودي، وتقوم 
اأي�شا يف �شناعات متعددة مثل االأدوية واالغذية وم�شتح�شرات  باأعمال جتارة اجلملة والتجزئة يف �شلع متعددة، كما تقوم بن�شاط التطوير العقاري وهي �شركة متخ�ش�شة  ال�شركة 

الأطفال وتكرير الزيوت والإ�سمنت واحلديد والع�سائر واخلدمات الطبية. 
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اجلدول رقم 6-4 هيكل ملكية �سركة جمموعة البرتجي ال�سناعية
ن�سبة احل�سةامل�ساهمون

70%حممد اإبراهيم ح�سن برتجي

10%مازن حممد اإبراهيم برتجي

10%حممود حممد اإبراهيم برتجي

10%اإبراهيم حممد اإبراهيم برتجي

100%املجموع

امل�سدر: ال�سركة

 الشركة الزميلة 3   3
شركة ضمانات الخليج لخدمات التأمين »تحت التأسيس«

اإن ال�سركة ب�سدد ا�ستكمال اإجراءات تاأ�سي�س �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة حتت م�سمى »�سمانات اخلليج خلدمات التاأمني« )�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة( ملمار�شة ن�شاط ت�شوية 
املطالبات التاأمينية وذلك بال�سراكة مع �سركة �سمانات اخلليج )البحرين(.

وقد مت الإعالن عن هذه ال�سراكة على موقع تداول عماًل بقواعد الت�سجيل والدراج، كما اأعلنت ال�سركة على موقع تداول بتاريخ 1435/10/10هـ )املوافق 2014/08/06م( عن ح�سول 
»�سركة �سمانات اخلليج خلدمات التاأمني« )�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة( على موافقة الهيئة العامة لال�ستثمار الأجنبي. وبتاريخ 1435/10/09هـ )املوافق 2014/08/05م( اأ�سدرت 
و�سالح حتى 1436/10/08هـ )املوافق 2015/07/24م(.  بالرقم 1026351045148  التاأمني  ل�سركة �سمانات اخلليج خلدمات  ا�ستثمار خدمي  العامة لال�ستثمار، ترخي�س  الهيئة 

ومن املتوقع اأن تنتهي »�سركة �سمانات اخلليخ خلدمات التاأمني« من اإجراءات التاأ�سي�س مع نهاية الربع الأول من عام 2015م، واأن تبداأ ن�ساطها مع بداية الربع الثالث من نف�س العام.

د ال�سركاء قيمة راأ�س مال �سركة �سمانات اخلليج خلدمات التاأمني  وبعد الطالع على قرار جمل�س الإدارة رقم )50/ت/2014( وتاريخ 1435/08/17هـ )املوافق 2014/06/15م(، حدَّ
بـ )3.000.000( ثالثة ماليني ريال �سعودي مق�سمة اإلى )30.000( ثالثني األف ح�سة نقدية قيمة كل ح�سة )100( مائة ريال �سعودي على اأن يكون توزيع احل�س�س على النحو التايل:

اجلدول رقم 7-4 توزيع ح�س�س ملكية �سركة �سمانات اخلليج خلدمات التاأمني

ال�سركاء
قيمة احل�سة

)ريال �سعودي(
عدد احل�س�س

الإجمايل 
)ريال �سعودي(

الن�سبة املئوية

40 %10012.0001.200.000�سركة بروج للتاأمني التعاوين

60 %10018.0001.800.000�سركة �سمانات اخلليج

100%10030.0003.000.000الإجمايل

امل�سدر: ال�سركة

وقد مت الإعالن عن تاأ�سي�س »�سركة �سمانات اخلليج خلدمات التاأمني« )ذات م�سئولية حمدودة( يف موقع تداول بتاريخ 2014/06/15م واأن ال�سركة ما زالت قيد التاأ�سي�س. ويتم حاليًا 
ا�ستكمال بقية الإجراءات النظامية لدى اجلهات املخت�سة. 

 الخدمات والمنتجات 3   3
يعترب هذا الق�شم ملخ�شًا الأنواع منتجات التاأمني املتوفرة لدى ال�شركة، وهو ال يت�شمن جميع �شروط واأحكام وثائق التاأمني ذات ال�شلة، كما قد يت�شمن بنودًا ال تتوافق كليًا مع بنود 
هذه الوثائق، وبالتايل فاإنه ل يغني باأي حال من الأحوال عن ن�سو�س الوثائق، ولي�س له اأي قيمة تعاقدية اأو قانونية، ففي حال وجود اأي فروقات اأو ت�سارب بني م�سمون هذا املوجز وبني 

ن�سو�س الوثائق امل�سار اإليها فتعتمد ن�سو�س هذه الوثائق فقط.

 تأمين المركبات 4   4   4
)با�ستثناء  حيوانية  اأو  اآلية  بقوة  جتر  اأو  ت�سري  جنزير،  اأو  عجالت  على  لل�سري  اأُعدت  نقل  و�سيلة  كل  تعني   - مركبة  اأي  التاأمني  هذا  يغطي  للمركبات:  ال�سامل  اأ-  التاأمني 

القطارات(- �سد املخاطر التالية:

1.  اخل�سارة اأو ال�سرر للمركبة املوؤمنة مبا يف ذلك قطع الغيار املوجودة اأ�ساًل فيها نتيجة اأحد احلوادث املغطاة التالية:

ت�سادم اأو انقالب. �

حريق اأو انفجار خارجي اأو ا�ستعال ذاتي اأو �ساعقة. �

�سطو اأو �سرقة )با�ستثناء ال�سرقة من قبل ال�سائق اأو امل�ستاأجر اأو خيانة الأمانة(. �

اإيذاء عمدي مقرتف من طرف ثالث. �

حدود التغطية: املبلغ املوؤمن عليه للمركبة والذي يجب اأن يعادل قيمتها ال�سوقية.

 2.  امل�شوؤولية  جتاه الغري: تعوي�س الغري نقدًا ويف حدود االأحكام وال�شروط الواردة يف وثيقة التاأمني عن �شرر مغطى، �شواًء اأكان نا�شئًا عن ا�شتعمال املركبة املوؤمن عليها اأو توقفها داخل 
اأرا�سي اململكة العربية ال�سعودية وعن املبالغ التي ُيلزم املوؤمن له اأو ال�سائق بدفعها لقاء ما ياأتي:

الأ�سرار اجل�سدية التي تلحق بالغري داخل املركبة اأو خارجها )با�ستثناء �سخ�س املوؤمن له اأو ال�سائق(. �

الأ�سرار املادية خارج املركبة. �
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حدود التغطية: اإن احلد الأق�سى مل�سوؤولية ال�سركة يف الواقعة الواحدة وخالل فرتة �سريان وثيقة التاأمني بالن�سبة لالأ�سرار اجل�سدية )مبا يف ذلك الدّيات واملبالغ املقدرة عن الإ�سابات 
وامل�ساريف الطبية( والأ�سرار املادية معًا لن تتجاوز مبلغًا اإجماليًا قدره )10.000.000( ع�سرة ماليني ريال �سعودي.

3.  م�ساريف احلرا�سة والنقل: اإذا تعطلت اأي مركبة موؤمنة نتيجة خ�سارة اأو �سرر ت�سمله التغطية فتتحمل ال�سركة، مع مراعاة حدود امل�سوؤولية املعينة يف وثيقة التاأمني، التكاليف 
املعقولة حلرا�سة ونقل تلك املركبة اإلى اأقرب مكان للت�سليح وم�ساريف ت�سليم املركبة �سمن البلد الذي وقعت فيه اخل�سارة اأو ال�سرر.

4.  م�ساريف املعاجلة الطبية الطارئة: اإذا تعر�س �سائق اأي مركبة موؤمنة حلادث غري م�ستثنى فتتحمل ال�سركة، مع مراعاة حدود امل�سوؤولية املعينة يف وثيقة التاأمني، امل�ساريف 
الطبية الطارئة التي يتكبدها هذا ال�شائق نتيجة لهذا احلادث وب�شرط اأن ال تكون هذه امل�شاريف مغطاة مبوجب اأي وثيقة تاأمني اأخرى.

5.  التغطيات الإ�سافية الختيارية: ميكن تو�سعة التغطية التاأمينية لت�سمل خماطر اأخرى غري م�سمولة بالتغطية الأ�سا�سية مثل:

احلوادث ال�سخ�سية لل�سائق والركاب. �

ال�سائقني الذين تقل اأعمارهم عن 21 �سنة. �

تو�سعة النطاق اجلغرايف الذي يغطي فقط اخل�سارة اأو ال�سرر للمركبة املوؤمنة والذي يح�سل خارج اململكة العربية ال�سعودية و�سمن املناطق املحددة يف الوثيقة اأو يف اأي  �
جتيري عليها.

العوامل الطبيعية مثل الأعا�سري اأو الزلزل اأو الفي�سانات اأو الرباكني. �

وقد ح�سلت ال�سركة على موافقة نهائية على هذا املنتج من موؤ�س�سة النقد مبوجب اخلطاب رقم 30475 تاريخ 1433/06/07هـ )املوافق 2012/04/28م(.

ب-  تاأمني »مركبة بال�س« )يعتمد ن�س وثيقة التاأمني ال�سامل للمركبات(: يغطي هذا النوع من التاأمني املخاطر التالية:

1.  اخل�سارة اأو ال�سرر للمركبة املوؤمنة مبا يف ذلك قطع الغيار املوجودة اأ�سال فيها نتيجة حادث ت�سادم اأو انقالب.

2.  م�ساريف احلرا�سة والنقل.

3.  م�ساريف املعاجلة الطبية الطارئة.

والنقل  احلرا�سة  م�ساريف  عن  التعوي�س  اأي�سًا  املبلغ  هذا  وي�سمل  التاأمني،  مدة  خالل  احلوادث  جميع  وعن  حادث  كل  عن  �سعودي  ريال  اآلف  ع�سرة   )10.000( التغطية:  حدود 
وم�ساريف املعاجلة الطبية الطارئة.

امل�سوؤولية جتاه الغري: تعوي�س الغري نقدًا ويف حدود االأحكام وال�شروط الواردة يف وثيقة التاأمني عن �شرر مغطى، �شواًء اأكان نا�شئًا عن ا�شتعمال املركبة املوؤمن عليها اأو توقفها داخل 
اأرا�سي اململكة العربية ال�سعودية، وعن املبالغ التي ُيلزم املوؤمن له اأو ال�سائق بدفعها لقاء:

الأ�سرار اجل�سدية التي تلحق بالغري داخل املركبة اأو خارجها )با�ستثناء �سخ�س املوؤمن له اأو ال�سائق(. �

الأ�سرار املادية خارج املركبة. �

حدود التغطية: اإن احلد الأق�سى مل�سوؤولية ال�سركة يف الواقعة الواحدة وخالل فرتة �سريان وثيقة التاأمني بالن�سبة لالأ�سرار اجل�سدية )مبا يف ذلك الدّيات واملبالغ املقدرة عن الإ�سابات 
وامل�ساريف الطبية( والأ�سرار املادية معًا لن تتجاوز مبلغًا اإجماليًا قدره )10.000.000( ع�سرة ماليني ريال �سعودي.

ج-  التاأمني �سد الغري )مبوجب »الوثيقة املوحدة للتاأمني الإلزامي على املركبات«(: تعوي�س الغري نقدًا ويف حدود االأحكام وال�شروط الواردة يف وثيقة التاأمني عن �شرر 
مغطى، �سواًء اأكان نا�سئًا عن ا�ستعمال املركبة املوؤمن عليها اأو توقفها داخل اأرا�سي اململكة العربية ال�سعودية، وعن املبالغ التي ُيلزم املوؤمن له اأو ال�سائق بدفعها لقاء ما ياأتي:

الأ�سرار اجل�سدية التي تلحق بالغري داخل املركبة اأو خارجها )با�ستثناء �سخ�س املوؤمن له اأو ال�سائق(. �

الأ�سرار املادية خارج املركبة. �

حدود التغطية: اإن احلد الأق�سى مل�سوؤولية ال�سركة يف الواقعة الواحدة، وخالل فرتة �سريان وثيقة التاأمني بالن�سبة لالأ�سرار اجل�سدية )مبا يف ذلك الدّيات واملبالغ املقدرة عن الإ�سابات 
وامل�ساريف الطبية( والأ�سرار املادية معًا لن تتجاوز مبلغًا اإجماليًا قدره )10.000.000( ع�سرة ماليني ريال �سعودي.

التغطيات الإ�سافية الختيارية: ميكن تو�سعة التغطية التاأمينية لت�سمل خماطر اأخرى غري م�سمولة بالتغطية الأ�سا�سية مثل:

احلوادث ال�سخ�سية لل�سائق والركاب. �

ال�سائقني الذين تقل اأعمارهم عن 21 �سنة. �

وقد ح�سلت ال�سركة على موافقة نهائية على هذا املنتج من موؤ�س�سة النقد مبوجب خطابها رقم ) 30475( بتاريخ 1433/06/07هـ )املوافق2012/04/28م(.

د-  وثيقة تاأمني �سيارات- �سمانة تنفيذية يغطي هذا النوع من التاأمني املخاطر التالية: تغطي هذه الوثيقة الأجزاء التالية من ال�سيارة: املحرك، ناقل ال�سرعة اليدوي 
والأوتوماتيكي، حمول العزم، عمود الدفرن�سال، الدفع على العجالت الأمامية واخللفية، عمود الدفع، نظام التربيد، املكابح، نظام الكهرباء، مواد الت�سغيل، كل ما هو مغلف، 

نظام عملية القيادة )مبا يف ذلك بي ايه ا�س(.  ينح�سر نطاق هذه التغطية يف اململكة العربية ال�سعودية، الإمارات العربية املتحدة، عمان، الكويت، البحرين وقطر فقط.

حدود التغطية: يجب األ يتجاوز احلد الأق�سى للمطالبة الواحدة احلد الأق�سى املتفق عليه بالوثيقة بني ال�سركة واملوؤمن له.

وقد ح�سلت ال�سركة على موافقة موؤقتة على هذا املنتج من موؤ�س�سة النقد مبوجب اخلطاب رقم )351000143200( وتاريخ 1435/11/21هـ )املوافق 2014/09/15م( ملدة )6( اأ�سهر 
متتد من 1435/12/10هـ )املوافق 2014/10/04م( اإلى 1436/05/09هـ )املوافق 2015/02/27م(.

هـ-  وثيقة تاأمني �سيارات - �سمانة ذهبية يغطي هذا النوع من التاأمني املخاطر التالية: تغطي هذه الوثيقة الأجزاء التالية من ال�سيارة: املحرك، ناقل ال�سرعة اليدوي 
والأوتوماتيكي، ناقل ال�سرعة املتغري با�ستمرار )�سي تي اك�س(، حمول العزم، عمود الدفرن�سال، الدفع على العجالت الأمامية واخللفية، عمود الدفع، اأدوات حتميل العجالت 
)البرينغ wheel bearing(، �ساحن التوربو )يف حالة تركيبه يف امل�سنع( نظام التربيد وتكييف الهواء، املكابح، نظام الكهرباء، مواد الت�سغيل، كل ما هو مغلف، نظام 
عملية القيادة )مبا يف ذلك بي ايه ا�س(، وحدة التحكم الإلكرتوين للمحرك نظام الوقود )ديزل و بنزين(، التعليق الأمامى واخللفى، النظام امل�ساد لإقفال الفرامل، مواد 
الت�سغيل )مثل الزيت، مر�سح الزيت و ال�سائل امل�ساد للتجمد فقط حيثما يكون ا�ستبدالها �سروريا كنتيجة مبا�سرة لعطل يف البند املغطى(. ينح�سر نطاق هذه التغطية يف 

اململكة العربية ال�سعودية، الإمارات العربية املتحدة، عمان، الكويت، البحرين وقطر فقط.
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حدود التغطية: يجب األ يتجاوز احلد الأق�سى للمطالبة الواحدة احلد الأق�سى املتفق عليه بالوثيقة بني ال�سركة واملوؤمن له.

وقد ح�سلت ال�سركة على موافقة موؤقتة على هذا املنتج من موؤ�س�سة النقد مبوجب اخلطاب رقم )351000143200( وتاريخ 1435/11/21هـ )املوافق 2014/09/15م( ملدة )6( اأ�سهر 
متتد من 1435/12/10 هـ )املوافق 2014/10/04م( اإلى 1436/05/09 هـ )املوافق 2015/02/27م(.

اليدوي  ال�سرعة  ناقل  ال�سيارة: املحرك،  التالية من  الأجزاء  الوثيقة  التالية: تغطي هذه  املخاطر  التاأمني  النوع من  �سيارات - �سمانة ف�سية يغطي هذا  تاأمني  و-  وثيقة 
والأوتوماتيكي، حمول العزم، عمود الدفرن�سال، الدفع على العجالت الأمامية واخللفية، عمود الدفع، نظام التربيد، نظام الوقود، املكابح، نظام الكهرباء، مواد الت�سغيل، 
كل ما هو مغلف، نظام عملية القيادة )مبا يف ذلك بي ايه ا�س(، وحدة التحكم الإلكرتوين للمحرك مواد الت�سغيل )مثل الزيت، مر�سح الزيت و ال�سائل امل�ساد للتجمد فقط 
حيثما يكون ا�ستبدالها �سروريا كنتيجة مبا�سرة لعطل يف البند املغطى(. ينح�سر نطاق هذه التغطية يف اململكة العربية ال�سعودية، الإمارات العربية املتحدة، عمان، الكويت، 

البحرين وقطر فقط.

حدود التغطية: يجب األ يتجاوز احلد الأق�سى للمطالبة الواحدة احلد الأق�سى املتفق عليه بالوثيقة بني ال�سركة واملوؤمن له.

وقد ح�سلت ال�سركة على موافقة موؤقتة على هذا املنتج من موؤ�س�سة النقد مبوجب اخلطاب رقم )351000143200( وتاريخ 1435/11/21هـ )املوافق 2014/09/15م( ملدة )6( اأ�سهر 
متتد من 1435/12/10 هـ )املوافق 2014/10/04م( اإلى 1436/05/09 هـ )املوافق 2015/02/27م(.

ز-  وثيقة تاأمني �سيارات - �سمانة برونزية يغطي هذا النوع من التاأمني املخاطر التالية: تغطي هذه الوثيقة الأجزاء التالية من ال�سيارة: املحرك، ناقل ال�سرعة اليدوي 
والأوتوماتيكي، حمول العزم، عمود الدفرن�سال. ينح�سر نطاق هذه التغطية يف اململكة العربية ال�سعودية، الإمارات العربية املتحدة، عمان، الكويت، البحرين وقطر فقط.

حدود التغطية: يجب األ يتجاوز احلد الأق�سى للمطالبة الواحدة احلد الأق�سى املتفق عليه بالوثيقة بني ال�سركة واملوؤمن له.

وقد ح�سلت ال�سركة على موافقة موؤقتة على هذا املنتج من موؤ�س�سة النقد مبوجب اخلطاب رقم )351000143200( وتاريخ 1435/11/21هـ )املوافق 2014/09/15م( ملدة )6( اأ�سهر 
متتد من 1435/12/10 هـ )املوافق 2014/10/04م( اإلى 1436/05/09 هـ )املوافق 2015/02/27م(.

ح-  وثيقة تاأمني �سيارات - �سمانة باورترين يغطي هذا النوع من التاأمني املخاطر التالية: تغطي هذه الوثيقة الأجزاء التالية من ال�سيارة: املحرك، ناقل ال�سرعة اليدوي 
والأوتوماتيكي، مبا يف ذلك ال�سي يف تي. ينح�سر نطاق هذه التغطية يف اململكة العربية ال�سعودية، الإمارات العربية املتحدة، عمان، الكويت، البحرين وقطر فقط.

حدود التغطية: يجب األ يتجاوز احلد الأق�سى للمطالبة الواحدة احلد الأق�سى املتفق عليه بالوثيقة بني ال�سركة واملوؤمن له.

وقد ح�سلت ال�سركة على موافقة موؤقتة على هذا املنتج من موؤ�س�سة النقد مبوجب اخلطاب رقم )351000143200( وتاريخ 1435/11/21هـ )املوافق 2014/09/15م( ملدة )6( اأ�سهر 
متتد من 1435/12/10هـ )املوافق 2014/10/04م( اإلى 1436/05/09 هـ )املوافق 2015/02/27م(.

اليدوي  ال�سرعة  ناقل  املحرك،  ال�سيارة:  التالية من  الأجزاء  الوثيقة  تغطي هذه  التالية:  املخاطر  التاأمني  النوع من  يغطي هذا  تاأمني- �شمانة مركبة جديدة  ط-  وثيقة 
والأوتوماتيكي، الكلت�س، نظام الدوران، نظام التربيد، نظام الوقود، التعليق اخللفي والأمامي، نظام عجلة القيادة، نظام الفرامل مبا فى ذلك نظام منع الإقفال للعجالت، 
حمول العزم، نظام الكهرباء، تكييف الهواء، بدن ال�سيارة الداخلي واخلارجي، املواد الت�سغيلية. ينح�سر نطاق هذه التغطية يف اململكة العربية ال�سعودية، الإمارات العربية 

املتحدة، عمان، الكويت، البحرين وقطر فقط.

حدود التغطية: يجب األ يتجاوز احلد الأق�سى للمطالبة الواحدة احلد الأق�سى املتفق عليه بالوثيقة بني ال�سركة واملوؤمن له.

وقد ح�سلت ال�سركة على موافقة موؤقتة على هذا املنتج من موؤ�س�سة النقد مبوجب اخلطاب رقم )351000143200( وتاريخ 1435/11/21هـ )املوافق 2014/09/15م( ملدة )6( اأ�سهر 
متتد من 1435/12/10هـ )املوافق 2014/10/04م( اإلى 1436/05/09 هـ )املوافق 2015/02/27م(.

اجلدوى من تاأمني املركبات: ي�ساعد هذا التاأمني املوؤمن له يف حتمل اأعباء اإ�سالح مركبته اأو ا�ستبدالها، اإلى جانب امل�سوؤوليات جتاه الغري والتي تتجاوز يف كثري من الأحيان اإمكاناته 
املادية، مما يعر�سه للمالحقات وال�سجن، كما ي�ساعد الغري يف احل�سول على التعوي�سات امل�ستحقة لهم من دون عناء اأو انتظار اأو ال�سطرار اإلى رفع دعاوى ميكن اأن تاأخذ ردحًا طوياًل 

من الزمن.

 تأمين الحمولة البحرية 4   4   4
يغطي هذا التاأمني الب�سائع على خمتلف اأنواعها، حني تكون م�سحونة اأو منقولة، داخل اأرا�سي اململكة ال�سعودية اأو م�ستوردة من اخلارج اأو م�سدرة اإلى اخلارج، عن طريق البحر اأو اجلو 
اأو الرب، اإذا ما اأ�سيبت بخ�سائر اأو اأ�سرار اأثناء الرحلة املوؤمن عليها اأو اأثناء عمليات التحميل اأو التفريغ، وميتد التاأمني اأي�سًا لي�سمل اخل�سائر والأ�سرار التي حت�سل اأثناء وجود الب�سائع 

يف امليناء البحري اأو اجلوي اأو الربي، وملدة يتم التفاق عليها وحتديدها يف وثيقة التاأمني.

اأنواع التغطيات: يتوفر عدد من التغطيات الأ�سا�سية والتغطيات الإ�سافية يتم حتديدها ح�سب نوع الب�سائع ورغبة املوؤمن له، وهي ترتاوح بني التاأمني ال�سامل الذي ي�سمل الأ�سرار اأو 
اخل�سائر الكلية اأو اجلزئية مبا يف ذلك ال�سرقة عن طريق الك�سر اأو اخللع، والتاأمني اجلزئي الذي يغطي اخل�سارة اأو ال�سرر الكلي للب�سائع امل�سحونة نتيجة حلادث يقع لو�سيلة ال�سحن 

اأثناء الرحلة.

اأنواع الوثائق:

وثيقة ل�سحنة واحدة. �

وثيقة تغطية مفتوحة ملدة �شنة لل�شحنات البحرية �شرط الت�شريح عن كل �شحنة. �

وثيقة تغطية مفتوحة ملدة �شنة لل�شحنات الربية داخل اأو خارج اململكة �شرط الت�شريح عن كل �شحنة.  �
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التغطيات الإ�سافية الختيارية: ميكن تو�سعة التغطية التاأمينية لت�سمل خماطر اإ�سافية غري م�سمولة بالتغطية الأ�سا�سية مثل:

احلرب والإ�سرابات. �

متديد تغطية مدة وجود الب�سائع يف حرم امليناء البحري اأو اجلوي. �

الت�سادم والك�سر. �

الر�سوم الإ�سافية للحاويات. �

اإعادة التجميع والتعليب/ التعبئة. �

وقد ح�سلت ال�سركة على موافقة نهائية من موؤ�س�سة النقد على كافة اأنواع وثائق ال�سحن البحري مبوجب اخلطاب رقم )2384( وتاريخ 1431/12/24هـ )املوافق 2010/11/30م(.

اجلدوى من هذا التاأمني: كثريًا ما تتعر�س الب�سائع اأو ال�سلع اأو اأي �سيء م�سحون اأثناء �سحنها اإلى الفقدان اأو اخل�سارة اأو ال�سرر، مما يوؤثر على ح�سن �سري اأعمال اأ�سحابها من جتار 
و�سناعيني ومقاولني وغري ذلك، ويعيق اأو يوؤخر تنفيذ التزاماتهم اأو فقدان جزء كبري من زبائنهم اأو تعر�سهم لغرامات تاأخري لعدم مقدرتهم على تلبية طلباتهم لول التعوي�س املمنوح 

مبوجب هذا  التاأمني.  

 تأمينات الممتلكات 4   4   4
اأ-  تاأمني املمتلكات )�سد احلريق اأو ال�سواعق(: يغطي هذا التاأمني اخل�سارة اأو ال�سرر للممتلكات املوؤمن عليها من جّراء خماطر حمددة مثل احلريق اأو ال�سواعق خالل 

ممار�شة املوؤمن له للن�شاط التجاري امل�شمول بالتاأمني يف اأي وقت خالل مدة التاأمني.

التغطيات الإ�سافية الختيارية: ميكن تو�سعة التغطية التاأمينية لت�سمل خماطر اإ�سافية غري م�سمولة بالتغطية الأ�سا�سية مثل:

ال�سطو اأي الدخول اأو اخلروج عنوة وعن طريق الك�سر اأو اخللع اإلى الأماكن املوؤمنة و�سرقتها. �

انفجار اأنابيب املياه وفي�سان خزانات املياه. �

الزلزل. �

الرَبد، العوا�سف، الرياح، الزوابع، الفي�سانات ومياه الأمطار. �

ا�سطدام املباين املوؤمنة بال�سيارات اأو املوا�سي اأو اخليول. �

الأ�سرار الكيدية. �

الإ�سراب وال�سغب. �

�شقوط الطائرات اأو االأ�شياء التي ت�شقط منها. �

خ�شارة الربح التي تن�شاأ عن توقف الن�شاط التجاري للموؤمن له نتيجة لوقوع خطر موؤمن مبوجب الوثيقة. �

وقد ح�سلت ال�سركة على موافقة موؤقتة على هذا املنتج من موؤ�س�سة النقد مبوجب اخلطاب رقم )351000143200( وتاريخ 1435/11/21هـ )املوافق 2014/09/15م( ملدة )6( اأ�سهر 
متتد من 1435/12/10 هـ )املوافق 2014/10/04م( اإلى 1436/05/09 هـ )املوافق 2015/02/27م(.

اجلدوى من هذا التاأمني: ي�ساعد هذا التاأمني املوؤمن له يف حتمل العواقب املالية للحريق وال�ساعقة والأخطار احلليفة الأخرى التي ميكن اإ�سافتها، والتي قد ت�سيب املباين واملن�ساآت 
العائدة له وتدمرها كليا اأو جزئيا وتعر�س م�ساحله للتوقف اأو التاأخر اأو توؤدي اإلى اإفال�سه.

ب-  تاأمني جميع اأخطار املمتلكات: يغطي هذا التاأمني اخل�سارة اأو الدمار اأو ال�سرر املادي للممتلكات املوؤمن عليها، التي حت�سل ب�سكل طارئ اأو فجائي، وغري م�ستثنى حتديدًا 
يف وثيقة التاأمني وب�سكل ي�ستوجب الإ�سالح اأو ال�ستبدال. وت�سمل التغطية اخل�سائر والأ�سرار التالية:

العطل الآيل اأو الكهربائي اأو العطل يف املعدات اأو الآلت اأو الأجهزة. �

تلف املمتلكات من جراء تغري يف احلرارة اأو الرطوبة اأو ف�سل اأو عدم مالءمة  اأداء نظام التكييف اأو التربيد اأو الت�سخني. �

حترك الأر�س اأو انزلقها، التاآكل، التثبيت اأو الت�سقق. اإذا كانت م�سببة اأو ناجمة عن: �

احلريق اأو ال�سواعق. �

ك، اأودواليب التوازن الهيدروليكية  � لت، اأو اأجهزة التحويل، اأوا�سطوانات املحرِّ النفجار الذي يعني انفجار اأو تعطل التوربينات، اأوالكمربي�ّسورات، اأواملحّولت، املُعدِّ
رات اأو اأوعية اأو اآلت اأو اأدوات اأخرى ي�ستعمل فيها ال�سغط. اأو اأية اأجزاء متحركة اأخرى تخ�سع لقوة الطرد املركزي اأو مراجل اأو موفِّ

الطائرات اأو الأ�سياء التي ت�سقط منها. �

ال�سطدام باملركبات اأو املراكب املائية اأو القطارات اأو القاطرات املتحركة. �

الزلزل. �

ال�سغب اأو الأعمال الكيدية.  �

امل�سربني، والعمال املوقوفني عن العمل اأو الأ�سخا�س الذين ي�ساركون يف القالقل العمالية. �

العوا�سف اأو الزوابع اأو الفي�سانات. �

انفجار اأو في�سان خزانات املياه، الأجهزة اأو الأدوات اأو الأنابيب. �
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التغطيات الإ�سافية الختيارية: ميكن تو�سعة التغطية التاأمينية لت�سمل خماطر اإ�سافية غري م�سمولة بالتغطية الأ�سا�سية مثل:

خ�شارة الربح التي تن�شاأ عن توقف الن�شاط التجاري للموؤمن له.  �

تكاليف رفع الأنقا�س. �

وقد ح�سلت ال�سركة على موافقة موؤقتة على هذا املنتج من موؤ�س�سة النقد مبوجب اخلطاب رقم )351000143200( وتاريخ 1435/11/21هـ )املوافق 2014/09/15م( ملدة )6( اأ�سهر 
متتد من 1435/12/10هـ )املوافق 2014/10/04م( اإلى 1436/05/09 هـ )املوافق 2015/02/27م(.

اجلدوى من هذا التاأمني: ي�ساعد هذا التاأمني املوؤمن له يف حتمل العواقب املالية للحريق وال�ساعقة والأخطار احلليفة الأخرى، التي ميكن اإ�سافتها، والتي قد ت�سيب املباين واملن�ساآت 
العائدة له وتدمرها كليًا اأو جزئيًا وتعر�س م�ساحله للتوقف اأو التاأخر اأو توؤدي اإلى اإفال�سه.

ج-  تاأمني ال�سرر الطارئ: يغطى هذا التاأمني اخل�سارة اأو الدمار اأو ال�سرر املادي للممتلكات املوؤمن عليها، التي حت�سل ب�سكل طارئ اأو فجائي، وغري م�ستثنى حتديدًا يف وثيقة 
التاأمني وب�سكل ي�ستوجب الإ�سالح اأو ال�ستبدال. ت�سمل التغطية اخل�سائر والأ�سرار امل�سببة عن:

احلريق اأو ال�سواعق. �

ك، اأو دواليب التوازن الهيدروليكية اأو اأية اأجزاء  � لت، اأو اأجهزة التحويل، اأو ا�سطوانات املحرِّ النفجار، الذي يعني تعطل التوربينات، اأو الكمربي�ّسورات، اأو املحّولت، اأو املُعدِّ
رات اأو اأوعية اأو اآلت اأو اأدوات اأخرى ي�ستعمل فيها ال�سغط. متحركة اأخرى تخ�سع لقوة الطرد املركزي اأو مراجل اأو موفِّ

الطائرات اأو الأ�سياء التي ت�سقط منها. �

ال�سطدام باملركبات اأو املراكب املائية اأو القطارات اأو القاطرات املتحركة. �

الزلزل. �

ال�سغب اأو الأعمال الكيدية. �

امل�سربني، العمال املوقوفني عن العمل اأو الأ�سخا�س الذين ي�ساركون يف  القالقل العمالية. �

العوا�سف، الزوابع اأو الفي�سانات.  �

انفجار اأو في�سان اأو ر�سح خزانات املياه اأو الأجهزة اأو الأدوات اأو الأنابيب. �

التغطيات الإ�سافية الختيارية: ميكن تو�سعة التغطية التاأمينية لت�سمل خماطر اإ�سافية غري م�سمولة بالتغطية الأ�سا�سية مثل:

خ�شارة الربح التي تن�شاأ عن توقف الن�شاط التجاري للموؤمن له.  �

تكاليف رفع الأنقا�س. �

وقد ح�سلت ال�سركة على موافقة موؤقتة على هذا املنتج من موؤ�س�سة النقد مبوجب اخلطاب رقم )351000143200( وتاريخ 1435/11/21هـ )املوافق 2014/09/15م( ملدة )6( اأ�سهر 
متتد من 1435/12/10 هـ )املوافق 2014/10/04م( اإلى 1436/05/09 هـ )املوافق 2015/02/27م(.

اجلدوى من هذا التاأمني: ي�ساعد هذا التاأمني املوؤمن له يف حتمل العواقب املالية للحريق وال�ساعقة والأخطار احلليفة الأخرى، التي ميكن اإ�سافتها، والتي قد ت�سيب املباين واملن�ساآت 
العائدة له وتدمرها كليا اأو جزئيا وتعر�س م�ساحله للتوقف اأو التاأخر اأو توؤدي اإلى اإفال�سه.

 التأمينات الهندسية 4   4   4
اأ-  تاأمني جميع اأخطار املقاولني: يغطي هذا التاأمني الأعمال الإن�سائية واملدنية على اأنواعها، مثل: املباين والطرقات واجل�سور وغري ذلك من الأعمال املماثلة، مبا يف ذلك 

التخزين، يف حال اإ�سابتها بخ�سارة اأو �سرر ماديني، فجائيني وغري متوقعني، م�سببني عن خطر موؤمن عليه، ي�ستدعيان �سرورة الإ�سالح اأو ال�ستبدال اأو التعوي�س.

التغطيات الإ�سافية الختيارية: ميكن تو�سعة التغطية التاأمينية لت�سمل خماطر اأخرى غري م�سمولة بالتغطية الأ�سا�سية مثل: 

فرتة ال�سيانة التي تلي اأعمال املقاولة. �

كلفة اإزالة املخلفات . �

امل�سوؤولية جتاه الغري وجتاه ممتلكات �ساحب امل�سروع. �

اخل�سارة اأو ال�سرر لالآلت واملعدات الإن�سائية اأثناء وجودها داخل املواقع املوؤمن عليها. �

تاأمني الأ�سياء املوؤمنة من مواد اأو اأجهزة اأو قطع اأو غري ذلك اأثناء �سحنها اإلى املوقع. �

انتهاء التاأمني: ينتهي هذا التاأمني اإما بتاريخ النتهاء املذكور يف الوثيقة اأو بتاريخ الت�سليم النهائي للم�سروع، اأيهما ياأتي اأوًل، وميكن متديده يف حال النتهاء قبل تاريخ الت�سليم النهائي، 
بطلب من املوؤمن له وموافقة ال�سركة. 

وقد ح�سلت ال�سركة على موافقة نهائية على هذا املنتج من موؤ�س�سة النقد مبوجب اخلطاب رقم )912( وتاريخ 1433/04/10هـ )املوافق 2012/03/03م(.

اجلدوى من هذا التاأمني: ي�ساعد هذا التاأمني املقاول يف حتمل العواقب املادية ال�سلبية التي يتكبدها من جراء اخل�سائر اأو الأ�سرار التي ت�سيب اأعمال الإن�ساء التي يقوم بتنفيذها 
اأو امل�سوؤولية جتاه الغري عن الأ�سرار اجل�سدية اأو املادية، حيث اأن هذا التاأمني مينحه التعوي�س املنا�سب عن تلك اخل�سائر اأو الأ�سرار اأو امل�سوؤوليات حتى يتمكن من اإيفائها وبالتايل 

متابعة اأعماله ب�سكل طبيعي.

ب-  تاأمني جميع اأخطار الرتكيب: يغطي هذا التاأمني اأعمال تركيب امل�سانع واملحطات واملاكينات وغري ذلك من الأعمال املماثلة، مبا يف ذلك التخزين والتجميع، يف حال 
اإ�سابتها باأي خ�سارة اأو �سرر ماديني، فجائيني وغري متوقعني ي�ستدعيان �سرورة الإ�سالح اأو ال�ستبدال اأو التعوي�س وم�سببني عن خطر موؤمن عليه.
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التغطيات الإ�سافية الختيارية: ميكن تو�سعة التغطية التاأمينية لت�سمل خماطر اأخرى غري م�سمولة بالتغطية الأ�سا�سية مثل: 

فرتة ال�سيانة التي تلي اأعمال الرتكيب. �

كلفة اإزالة املخلفات. �

امل�سوؤولية جتاه الغري وجتاه ممتلكات �ساحب امل�سروع. �

اخل�سارة اأو ال�سرر لالآلت واملعدات الن�سائية اأثناء وجودها داخل املواقع املوؤمن عليها. �

تاأمني الأ�سياء املوؤمنة من مواد اأو اأجهزة اأو قطع اأو اآلت اأو غري ذلك اأثناء �سحنها اإلى املوقع. �

انتهاء التاأمني: ينتهي هذا التاأمني اإما بتاريخ النتهاء املذكور يف الوثيقة اأو بتاريخ الت�سليم النهائي للم�سروع، اأيهما ياأتي اأوًل، وميكن متديده يف حال النتهاء قبل تاريخ الت�سليم النهائي، 
بطلب من املوؤمن له وموافقة ال�سركة. 

وقد ح�سلت ال�سركة على موافقة نهائية على هذا املنتج من موؤ�س�سة النقد مبوجب اخلطاب رقم )912( وتاريخ 1433/04/10هـ )املوافق 2012/03/03م(.

اجلدوى من هذا التاأمني: ي�ساعد هذا التاأمني املقاول يف حتمل العواقب املادية ال�سلبية التي يتكبدها من جراء اخل�سائر اأو الأ�سرار لأعمال الرتكيب التي يقوم بتنفيذها اأو امل�سوؤولية 
جتاه الغري عن الأ�سرار اجل�سدية واملادية، حيث اأن هذا التاأمني مينحه التعوي�س املنا�سب عن تلك اخل�سائر اأو الأ�سرار اأو امل�سوؤوليات حتى يتمكن من اإيفائها وبالتايل متابعة اأعماله 

ب�سكل طبيعي.

ج-  تاأمني معدات واآليات املقاولني: يغطي هذا التاأمني معدات واآليات املقاول اإذا ما اأ�سيبت باأي خ�سارة اأو �سرر ماديني، فجائيني وغري متوقعني وم�سببني عن خطر موؤمن عليه، 
ي�ستدعيان �سرورة الإ�سالح اأو ال�ستبدال، يح�سالن اأثناء وجود هذه الآليات اأو املعدات داخل املواقع املوؤمن عليها و�سمن احلدود اجلغرافية امل�سمولة بالتاأمني، وي�سري 

التاأمني اأثناء ت�سغيل الآلت اأو املعدات املوؤمنة اأو توقفها اأو تفكيكها  لأغرا�س التنظيف اأو اإعادة التو�سيب اأو اأثناء نقلها داخل املواقع املوؤمن عليها اأو اأثناء اإعادة تركيبها.

التغطيات الإ�سافية الختيارية: ميكن تو�سعة التغطية التاأمينية لت�سمل خماطر اأخرى غري م�سمولة بالتغطية الأ�سا�سية مثل:

تكاليف العمل الإ�سايف والعمل اأثناء الليل واأثناء العطالت الر�سمية. �

ال�سحن اجلوي للمعدة اأو لقطع منها لالإ�سالح. �

الأ�سرار واخل�سائر التي تلحق باملعدات والآليات اأثناء نقلها الربي داخل اململكة. �

وقد ح�سلت ال�سركة على موافقة نهائية على هذا املنتج من موؤ�س�سة النقد مبوجب اخلطاب رقم )912( وتاريخ 1433/04/10هـ )املوافق 2012/03/03م(.

اجلدوى من هذا التاأمني: ي�ساعد هذا التاأمني املوؤمن يف حتمل اأعباء اإ�سالح اأو ا�ستبدال املعدات والآليات من جراء الأ�سرار اأو اخل�سائر التي ت�سيبها وبذلك يجنبه من اأن يتكبد لوحده 
مبالغ كبرية قد توؤثر �سلبًا على ا�ستمرارية ن�ساطه التجاري وتفوق اأحيانًا طاقاته املادية.

د-  تاأمني الآلت: يغطي هذا التاأمني  الآلت املوؤمن عليها، اأثناء وجودها يف الأمكنة املحددة يف الوثيقة، اإذا اأ�سيبت باأي خ�سارة اأو �سرر ماّديني وغري متوقعني وب�سورة مفاجئة 
ونا�سئني عن عيوب يف ال�سب اأو يف الرتكيب اأو من العمالة ال�سيئة اأو النق�س يف املهارات اأو الإهمال اأو نق�س املياه يف اخلزانات اأو انفجار مادي اأو متزق ناجم عن قوة الطرد 
املركزي اأو عا�سفة اأو اأي �سبب غري م�ستثنى بو�سوح يف الوثيقة وب�سكل ي�ستوجب الإ�سالح اأو ال�ستبدال، وي�سري التاأمني اأثناء ت�سغيل الآلت املوؤمنة اأو توقفها اأو تفكيكها  

لأغرا�س التنظيف اأو اإعادة التو�سيب اأو اأثناء نقلها داخل املواقع املوؤمن عليها اأو اأثناء اإعادة تركيبها.

التغطيات الإ�سافية الختيارية: ميكن تو�سعة التغطية التاأمينية لت�سمل خماطر اأخرى غري م�سمولة بالتغطية الأ�سا�سية مثل:

تكاليف العمل الإ�سايف والعمل اأثناء الليل واأثناء العطالت الر�سمية. �

ال�سحن اجلوي. �

الأ�سالك والكابالت غري الكهربائية. �

املمتلكات املحيطة وامل�سوؤولية جتاه الغري. �

وقد ح�سلت ال�سركة على موافقة نهائية على هذا املنتج من موؤ�س�سة النقد مبوجب اخلطاب رقم )912( وتاريخ 1433/04/10هـ )املوافق 2012/03/03م(.

اجلدوى من هذا التاأمني: ي�ساعد هذا التاأمني املوؤمن له يف حتمل اأعباء اإ�سالح اأو ا�ستبدال الآلت من جراء الأ�سرار اأو اخل�سائر التي ت�سيبها وبذلك يجنبه من اأن يتكبد لوحده مبالغ 
كبرية قد توؤثر �سلبًا على ا�ستمرارية ن�ساطه التجاري وتفوق اأحيانًا طاقاته املادية. 

ه-  تاأمني الأجهزة الإلكرتونية: يغطي هذا التاأمني ما يلي: 

الأ�سرار املادية �

اأي جهاز موؤمن عليه، اإذا ما اأ�سيب بخ�سارة اأو �سرر ماديني وفجائيني وغري متوقعني ب�سكل ي�ستوجب الإ�سالح اأو ال�ستبدال.

الو�سائط اخلارجية للمعلومات �

الو�سائط اخلارجية للمعلومات املوؤمن عليها، مبا يف ذلك املعلومات املخزنة فيها التي ميكن معاجلتها مبا�سرة يف اأنظمة معاجلة املعلومات الإلكرتونية، اإذا ما اأ�سيبت باأي �سرر مادي 
قابل للتعوي�س مبوجب وثيقة التاأمني.

زيادة تكلفة الت�سغيل �

اإذا ما اأدى �سرر مادي قابل للتعوي�س اإلى النقطاع الكلي اأو اجلزئي لعمل اأجهزة معاجلة املعلومات الإلكرتونية املوؤمنة، فاإن ال�سركة �ستعو�س املوؤمن له عن اأي اأعباء اإ�سافية ي�ستلزمها 
ا�ستخدام اأجهزة معاجلة معلومات اإلكرتونية بديلة.
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التغطيات الإ�سافية الختيارية: ميكن تو�سعة التغطية التاأمينية لت�سمل خماطر اأخرى غري م�سمولة بالتغطية الأ�سا�سية مثل:

تكاليف العمل الإ�سايف والعمل اأثناء الليل واأثناء العطالت الر�سمية. �

ال�سحن اجلوي. �

�سرقة الأجهزة املتنقلة واملحمولة خارج املوقع. �

وقد ح�سلت ال�سركة على موافقة نهائية على هذا املنتج من موؤ�س�سة النقد مبوجب اخلطاب رقم )912( تاريخ 1433/04/10هـ )املوافق 2012/03/03م(.

اجلدوى من هذا التاأمني: ي�ساعد هذا التاأمني املوؤمن له يف حتمل اأعباء ترميم اأو ت�سليح اأو ا�ستبدال ما ت�سرر من الأجهزة الإلكرتونية وو�سائط املعلومات وكذلك م�ساريف ا�ستخدام 
اأجهزة بديلة حتى يتم اإ�سالح اأجهزته واإعادة ت�سغيلها ب�سكل طبيعي ومن دون اأي تاأخري قد ينجم عن العجز املادي الذي قد يعاين منه لول وجود هذا التاأمني.

و-  تاأمني تلف املخزون املربد: يغطى قيمة اخل�سارة اأو ال�سرر للمخزون املوؤمن عليه نتيجة تلف ناجم عن اأي خ�سائر اأو اأ�سرار مادية غري متوقعة ومفاجئة وم�سمولة بالتاأمني، 
تلحق بالآلت املدرجة يف الوثيقة واملوؤمن عليها مبوجب وثيقة تاأمني الآلت ال�سارية املفعول.

التغطيات الإ�سافية الختيارية: ميكن تو�سعة التغطية التاأمينية لت�سمل خماطر اإ�سافية غري م�سمولة بالتغطية الأ�سا�سية مثل:

الأ�سرار النا�سئة عن انقطاع التيار الكهربائي العمومي اأو غري العمومي. �

وقد ح�سلت ال�سركة على موافقة نهائية على هذا املنتج من موؤ�س�سة النقد مبوجب اخلطاب رقم )912( وتاريخ 1433/04/10هـ )املوافق 2012/03/03م(.

اجلدوى من هذا التاأمني: ي�ساعد هذا التاأمني اأ�سحاب الب�سائع املخزنة حتت درجات حرارة معينة عن اأي تلف ناجم عن عطل يف غرف واآلت التربيد يوؤدي اإلى تغيري يف درجات 
احلرارة ال�سرورية حلفظ املخزون، وبالتايل يكبد �ساحبها خ�سارة كبرية تتمثل بكلفة تلف الب�ساعة املربدة من جهة وعدم قدرته على �سراء غريها اأو على ت�سليم الب�سائع املباعة يف 

الأوقات املحددة من جهة اأخرى لول وجود هذا التاأمني. 

ز-  تاأمني خ�سارة الأرباح الناجتة عن عطل الآلت: يغطى هذا التاأمني قيمة اخل�سارة التي تلحق باملوؤمن له يف حال توقف اأو اإعاقة ن�ساطه يف املواقع امل�سمولة بالتاأمني نتيجة 
لأعطال ت�سيب الآلت املوؤمن عليها. 

التغطيات الإ�سافية الختيارية: ميكن تو�سعة التغطية التاأمينية لت�سمل خماطر اإ�سافية غري م�سمولة بالتغطية الأ�سا�سية مثل:

خ�سارة الأرباح الإجمالية الناجتة عن ا�ستمرار النقطاع اأو التوقف ب�سبب التلوث اأو تلف املواد اخلام اأو املنتجات الو�سيطة اأو اجلاهزة اأو و�سائط الت�سغيل. �

 زيادة تكاليف توريد الكهرباء اأو املاء اأو الغاز اأو البخار اأو تعطل اخلدمات العمومية لتغذية الكهرباء اأو املاء اأو الغاز اأو البخار. �

وقد ح�سلت ال�سركة على موافقة نهائية على هذا املنتج من موؤ�س�سة النقد مبوجب اخلطاب رقم )912( وتاريخ 1433/04/10هـ )املوافق 2012/03/03م(.

اجلدوى من هذا التاأمني: يعو�س هذا التاأمني املوؤمن له، عن الأرباح الفائتة التي كان من املتوقع اأن يجنيها فيما لو ا�ستمر مبزاولة ن�ساطه ب�سكل طبيعي لول ح�سول الأعطال واملخاطر 
املنوه عنها اأعاله.

ح-  تاأمني مرجل ووعاء �سغط: يغطي هذا التاأمني املراجل واأوعية ال�سغط اإذا تعر�ست لالنفجار اأو النهيار اخلارجي اأو الداخلي، وت�سمل التغطية ما يلي:

ال�سرر )بخالف احلريق( الذي يلحق باأي مرجل اأو وعاء �سغط موؤمن عليه. �

م�سوؤولية املوؤمن له القانونية عن  ال�سرر الذي يلحق باملمتلكات غري اململوكة منه. �

م�سوؤولية املوؤمن له القانونية عن الإ�سابات اجل�سدية املميتة اأو غري املميتة لغري موظفيه اأو عماله اأو اأفراد عائلته. �

وقد ح�سلت ال�سركة على موافقة نهائية على هذا املنتج من موؤ�س�سة النقد مبوجب اخلطاب رقم )912( وتاريخ 1433/04/10هـ )املوافق 2012/03/03م(.

اجلدوى من هذا التاأمني: ي�ساعد هذا التاأمني اأ�سحاب امل�سانع اأو املحطات يف حتمل اأعباء اإعادة جتهيز م�سانعهم اأو حمطاتهم عند تعر�سهم حلادث يوؤدي اإلى خ�سارة اأو �سرر ملراجل 
اأو اأوعية ال�سغط لديهم وا�ستعادة ن�ساطهم الطبيعي من دون تاأخري قد ينجم عن عدم قدرتهم على حتمل هذه الأعباء لول وجود التاأمني.

تأمينات الحوادث العامة 4   4   4
اأ-  تاأمني امل�سوؤولية العامة: يغطي هذا التاأمني م�سوؤولية املوؤمن له القانونية عن التعوي�س عن اأ�سرار ج�سدية ومادية تن�ساأ عن مزاولة ن�ساطه التجاري املوؤمن عليه يف الأماكن 

املحددة، وي�سمل التعوي�س ما يلي:

وفاة اأو اإ�سابة ج�سدية بحادث اأو مر�س اأو عّلة ت�سيب اأي �سخ�س فيما عدا ال�سخ�س الذي يعمل لدى املوؤمن له مبوجب عقد عمل اأو تدريب اأو لأحد اأفراد اأ�سرته اأو القاطنني  �
معه.

خ�سارة اأو �سرر للممتلكات فيما عدا ممتلكات املوؤمن له اأو التي تكون موجودة لديه بالأمانة اأو بعهدته اأو حتت �سيطرته اأو ذلك اجلزء من اأي ممتلكات يكون اأو كان هو اأو  �
موظفيه يعملون عليها.

ميكن اأن ت�سمل التغطية عقدًا معينًا اأو ت�سري على جميع الن�ساطات التجارية للموؤمن له ح�سب طلب املوؤمن له وموافقة ال�سركة على ذلك. 

التغطيات الإ�سافية الختيارية: ميكن تو�سعة التغطية التاأمينية لت�سمل خماطر اإ�سافية غري م�سمولة بالتغطية الأ�سا�سية مثل:

امل�سوؤولية املرتتبة على ا�ستخدام الرافعات والونو�س وامل�ساعد وال�سالمل الكهربائية. �

امل�سوؤولية عن املنتجات. �

وقد ح�سلت ال�سركة على موافقة موؤقتة على هذا املنتج من موؤ�س�سة النقد مبوجب اخلطاب رقم )351000143200( وتاريخ 1435/11/21هـ )املوافق 2014/09/15م( ملدة )6( اأ�سهر 
متتد من 1435/12/10 هـ )املوافق 2014/10/04م( اإلى 1436/05/09هـ )املوافق 2015/02/27م(.
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اجلدوى من هذا التاأمني: ي�ساعد هذا التاأمني املقاول اأو التاجر يف حتمل العبء املادي للم�سوؤولية جتاه الغري الذي يرتتب عليه اأثناء مزاولة ن�ساطه ويجنبه من خطر توقف عمله اأو 
التاأخر يف اإجنازه نتيجة عجزه عن ت�سديد التعوي�س املطلوب.

ب-  تاأمني خيانة الأمانة: يغطى هذا التاأمني اأية خ�سارة مبا�سرة لالأموال و/اأو املمتلكات نتيجة التزوير اأو الختال�س اأو ال�سرقة اأو الحتيال التي ارتكبها موظف مغّطى، لوحده 
اأو بالتواطوؤ مع اآخرين، �سريطة اأن يكون ذلك الفعل:

قد ارُتكب اأثناء مدة �سريان التاأمني. �

قد ارتكب بعد تاريخ بدء �سريان تاأمني اخلطر املوؤمن عليه. �

مرتبطا بالواجبات الوظيفية لهذا املوظف وامل�سمولة بالتاأمني. �

قد ارتكب اأثناء تاأدية املوظف لوظيفته ب�سكل م�ستمر وغري منقطع. �

قد مت اكت�سافه خالل مدة ل تزيد عن: اإما �ستة اأ�سهر تقوميية بعد وفاة اأو �سرف اأو تقاعد اأو ا�ستقالة املوظف، اأو ثالثة اأ�سهر تقوميية بعد انتهاء وثيقة التاأمني، اأيهما  �
يح�سل اأوًل.

التغطيات الإ�سافية الختيارية: ميكن تو�سعة التغطية التاأمينية لت�سمل خماطر اإ�سافية غري م�سمولة بالتغطية الأ�سا�سية مثل:

ر�سوم املدققني. �

تكاليف ال�سرتداد. �

وقد ح�سلت ال�سركة على موافقة نهائية على هذا املنتج من موؤ�س�سة النقد مبوجب اخلطاب رقم )2428( وتاريخ 1431/12/30هـ )املوافق 2010/12/06م(.

اجلدوى من هذا التاأمني: ي�ساعد هذا التاأمني املوؤمن له يف ا�سرتداد قيمة ما مت اختال�سه اأو �سرقته من الأموال اأو العهد.

ج-  تاأمني الأموال: ي�ستمل هذا التاأمني على ما يلي:

تغطية الأموال املنقولة اإذا تعر�س املوظف اأو املوظفني املوؤمنني املكلفني بنقلها واحلفاظ عليها لل�سطو اأو ال�سرقة خالل فرتة �سريان التاأمني وذلك اأثناء نقلها بني الأمكنة  �
و�سمن امل�سارات امل�سمولة بالتاأمني. 

تغطية الأموال املوجودة داخل خزنات اأو غرف حم�سنة واملحددة بوثيقة التاأمني. �

التغطيات الإ�سافية الختيارية: ميكن اأي�سًا تو�سعة التغطية لت�سمل خماطر اإ�سافية غري م�سمولة بالتغطية الأ�سا�سية مثل:

الإ�سابات اجل�سدية حلاملي النقود. �

الأ�سرار التي حت�سل للخزنات اأو الغرف املح�سنة. �

وقد ح�سلت ال�سركة على موافقة موؤقتة على هذا املنتج من موؤ�س�سة النقد باخلطاب رقم )351000143200( وتاريخ 1435/11/21هـ )املوافق 2014/09/15م( ملدة )6( اأ�سهر متتد 
من 1435/12/10 هـ )املوافق 2014/10/04م( اإلى 1436/05/09 هـ )املوافق 2015/02/27م(.

اجلدوى من هذا التاأمني: ي�ساعد هذا التاأمني التاجر اأو املقاول اأو ال�سناعي اأو غريهم يف ا�سرتجاع ما خ�سروه من اأموال نتيجة تعر�س موظفيهم املكلفني بنقل الأموال اإلى عمليات 
�سلب اأثناء نقلهم لالأموال من مقر العمل اإلى البنوك اأو املواقع الأخرى وبالعك�س من اأجل الإيداع اأو ال�سحب اأو دفع الرواتب مثال، اأو تتعر�س خزنات الأموال اأو الغرف املح�سنة لديه 

اإلى عمليات �سطو اأو نهب.

د-  تاأمني احلوادث ال�سخ�سية: يغطي هذا التاأمني التعوي�س عن وفاة ال�سخ�س اأو الأ�سخا�س املوؤمن عليهم نتيجة حلادث مغطى، يقع خالل مدة التاأمني وعلى مدار ال�ساعة 
وحت�سل الوفاة خالل عام واحد من تاريخ احلادث، وُيدفع التعوي�س اإما للموؤمن له اإذا كان ما يزال حيًا اأو لورثته يف حالة وفاته.

التغطيات الإ�سافية الختيارية: ميكن اأي�سًا تو�سعة التغطية لت�سمل خماطر اإ�سافية غري م�سمولة بالتغطية الأ�سا�سية مثل:

العجز الكلي الدائم الذي يظهر خالل عام واحد من تاريخ احلادث. �

العجز اجلزئي الدائم الذي يظهر خالل عام واحد من تاريخ احلادث. �

امل�ساريف الطبية. �

العجز الكلي املوؤقت. �

م�ساريف الرتحيل. �

وقد ح�سلت ال�سركة على موافقة موؤقتة على هذا املنتج من موؤ�س�سة النقد  مبوجب اخلطاب رقم )351000143200( وتاريخ 1435/11/21هـ )املوافق 2014/09/15م( ملدة )6( اأ�سهر 
متتد من 1435/12/10هـ )املوافق 2014/10/04م( اإلى 1436/05/09 هـ )املوافق 2015/02/27م(.

اجلدوى من هذا التاأمني: هذا التاأمني �سروري لذوي الدخل املحدود الذين يعتمدون على مدخولهم ل�سد حاجاتهم واإعالة اأفراد عائلتهم املعولني عليهم فهو يوؤمن لهم اأو للم�ستفيدين 
من بعدهم، يف حال اإ�سابتهم بحادث موؤمل، مبلغًا من املال ي�ساعد على معاجلتهم و�سد حاجاتهم حتى يعودوا اإلى ن�ساطهم، اأو اإلى امل�ستفيدين من بعدهم لتاأمني معي�ستهم لوقت معني 

وعدم ال�سطرار لطلب املعونة من اأحد.

ه-  تاأمني التعوي�س عن العمال: يغطي هذا التاأمني جميع املبالغ التي ي�شبح املوؤمن له م�شوؤواًل قانونًا عن دفعها اإلى اأي موظف لديه ب�شكل مبا�شر و�شمن الن�شاط التجاري 
العائد له وامل�سمول بالتاأمني وذلك يف احلالت الآتية:

عند تعر�س هذا املوظف لأي اإ�سابة ج�سدية اأو وفاة من جراء حادث ين�ساأ عن اأو اأثناء اأدائه لوظيفته. �

اإذا اأ�سبح املوؤمن له م�سوؤول عن دفع تعوي�س عن تلك الإ�سابة اأو الوفاة مبقت�سى القانون/ القوانني املحددة يف وثيقة التاأمني. �

يتم التعوي�س اإما على اأ�سا�س الكلفة الإجمالية لالإ�سابة اأو الوفاة اأو على اأ�سا�س املبلغ  الذي يتجاوز التعوي�س امل�ستحق من موؤ�س�سة التاأمينات الجتماعية.
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التغطيات الإ�سافية الختيارية: ميكن اأي�سًا تو�سعة التغطية لت�سمل خماطر اإ�سافية غري م�سمولة بالتغطية الأ�سا�سية مثل:

م�سوؤولية �ساحب العمل )ح�سب ال�سريعة الإ�سالمية( عن الق�سايا التي يرفعها �سده موظفوه اأو موظفوا املقاول الرئي�سي اأو مقاول الباطن لديه. �

الإ�سابات اأثناء النقل من اأمكنة الإقامة املعتادة للموظفني اأو العمال اإلى اأماكن عملهم والعك�س. �

الإ�سابات اأثناء تناول الغذاء والوجبات. �

الإ�سابات اأثناء العمل يف اإجازات نهاية الأ�سبوع والعطالت الر�سمية. �

تكاليف ح�سور املحكمة. �

الإ�سابات اأثناء ممار�سة الن�ساطات الريا�سية والرتفيهية التي جتري بتنظيم من املوؤمن له وحتت رعايته. �

وقد ح�سلت ال�سركة على موافقة موؤقتة على هذا املنتج من موؤ�س�سة النقد مبوجب اخلطاب رقم )351000143200( وتاريخ 1435/11/21هـ )املوافق 2014/09/15م( ملدة )6( اأ�سهر 
متتد من 1435/12/10 هـ )املوافق 2014/10/04م( اإلى 1436/05/09 هـ )املوافق 2015/02/27م(.

اجلدوى من هذا التاأمني: ي�ساعد هذا التاأمني �ساحب العمل على جتاوز ما يثقل كاهله من اأعباء مثل الرواتب وامل�ساريف الطبية نتيجة اإ�سابة موظفيه اأو عماله وكذلك ما يرتتب عليه 
من م�سوؤوليات من جراء هذه الإ�سابات.

و-  تاأمني اأخطاء مزاولة املهن ال�سحية: متنح تغطية هذا التاأمني حماية جتاه امل�سوؤولية الناجمة عن اأي اإ�سابة ج�سدية اأو عقلية اأو مر�س اأو وفاة، لأي مري�س، ب�سبب الإهمال 
اأو ال�سهو اأو اخلطاأ غري املتعمد الذي يرتكبه املزاول ال�سحي يف �سياق مهنته اأو عمله داخل اململكة العربية ال�سعودية، وميكن احل�سول على هذا التاأمني من قبل املزاولني 
الأفراد املرخ�سني الذين يعملون لوحدهم اأومن قبل الهيئات )جمموعات من املزاولني( مثل امل�ست�سفيات واملختربات ومراكز الرعاية ال�سحية والعيادات والهيئات الأخرى.

وقد ح�سلت ال�سركة على موافقة موؤقتة على هذا املنتج من موؤ�س�سة النقد مبوجب اخلطاب رقم )351000143200( وتاريخ 1435/11/21هـ )املوافق 2014/09/15م( ملدة )6( اأ�سهر 
متتد من 1435/12/10هـ )املوافق 2014/10/04م( اإلى 1436/05/09هـ )املوافق 2015/02/27م(.

4   4   4  :)Term Life( التأمين على الحياة للمجموعات
يعو�س هذا التاأمني عن الوفاة الطبيعية اأو من جراء حادث عمل اأو غري عمل، وعلى مدار ال�ساعة والتي حت�سل لل�سخ�س اأو الأ�سخا�س املوؤمن عليهم خالل مدة التاأمني، داخل اأو خارج 

اململكة العربية ال�سعودية ومببلغ التاأمني املحدد يف وثيقة التاأمني.

التغطيات الإ�سافية الختيارية: ميكن تو�سعة التغطية التاأمينية لت�سمل خماطر اإ�سافية غري م�سمولة بالتغطية الأ�سا�سية مثل:

الوفاة بحادث، مببلغ اإ�سايف على مبلغ التغطية الأ�سا�سية. �
العجز الكلي الدائم نتيجة حادث بن�سبة مئوية من مبلغ التغطية الأ�سا�سية. �
العجز الكلي الدائم نتيجة مر�س بن�سبة مئوية من مبلغ التغطية الأ�سا�سية. �
العجز اجلزئي الدائم نتيجة حادث بن�سبة مئوية من مبلغ التغطية الأ�سا�سية. �
العجز اجلزئي الدائم نتيجة مر�س بن�سبة مئوية من مبلغ التغطية الأ�سا�سية. �
العجز الكلي املوؤقت نتيجة حادث.  �
العجز الكلي املوؤقت نتيجة مر�س. �
امل�ساريف الطبية نتيجة حادث. �
م�ساريف الرتحيل نتيجة حادث اأو مر�س. �

وقد ح�سلت ال�سركة على موافقة نهائية على هذا املنتج من موؤ�س�سة النقد مبوجب اخلطاب رقم )1430( وتاريخ 1433/06/07هـ )2012/05/26م(.

اجلدوى من هذا التاأمني: هذا التاأمني �سروري لذوي الدخل املحدود الذين يعتمدون على مدخولهم ل�سد حاجاتهم واإعالة اأفراد عائلتهم املعولني عليهم فهو يوؤمن لهم اأو للم�ستفيدين 
من بعدهم، يف حال اإ�سابتهم بحادث موؤمل، مبلغا من املال ي�ساعد على معاجلتهم و�سد حاجاتهم حتى يعودوا اإلى ن�ساطهم، اأو اإلى امل�ستفيدين من بعدهم لتاأمني معي�ستهم لوقت معني 

وعدم ال�سطرار لطلب املعونة من اأحد.

 التأمين الصحي:  4   4   4
يعو�س هذا التاأمني ال�سخ�س املوؤمن له عن امل�ساريف الفعلية املنفقة مقابل خدمات ومواد واأجهزة، غري م�ستثناة، ي�سفها طبيب مرخ�س ب�سبب مر�س اأو علة تعر�س لها، وذلك متا�سيا 

مع »وثيقة ال�سمان ال�سحي التعاوين« ال�سادرة عن جمل�س ال�سمان ال�سحي التعاوين.

التغطيات الإ�سافية الختيارية: ميكن تو�سعة التغطية التاأمينية وذلك برفع حدود التغطية املذكورة يف جدول الوثيقة، عن منافع مثل حد املنفعة الأق�سى لكل �سخ�س اأو تكاليف عالج 
االأ�شنان اأو نفقات احلمل والوالدة اإلى مبالغ اأكرب �شرط موافقة ال�شركة على ذلك ومقابل ق�شط اإ�شايف يتفق عليه.

اجلدوى من هذا التاأمني: ي�ساعد هذا ال�سمان املوؤمن له:

ك�ساحب العمل يف حتمل النفقات التي يفر�سها عليه القانون اأو عقد العمل جتاه موظفيه وم�ستخدميه عن العلل اأو احلوادث التي ت�سملها التغطية والتي حت�سل لهم خالل  �
مدة عملهم لديه وخالل �سريان ال�سمان، اأو

ك�سخ�س فرد اأو رب عائلة يف حتمل  النفقات التي يتكبدها عن مر�س اأو حادث ت�سمله التغطية، له �سخ�سيا اأو لأحد اأفراد اأ�سرته خالل �سريان التاأمني. �

وتوؤكد ال�سركة باأنه لي�س لديها اأي منتجات جديدة للطرح يف الفرتة احلالية.
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 إعادة التأمين 3   3
تقوم ال�سركة باإعادة التاأمني على جزء من املخاطر التي توؤمن عليها مبوجب عمليات التاأمني التي تقوم بها وذلك لتقليل تعر�سها للخ�سائر، والعمل على ا�ستقرار اأرباحها وحماية م�سادر 

راأ�س مالها مبا يتما�سى مع اللوائح التنفيذية.

ولتقليل خماطر تركز اإعادة التاأمني، قامت ال�سركة بو�سع برامج واتفاقيات لإعادة التاأمني مع العديد من �سركات اإعادة التاأمني العاملية املعروفة، وذلك اإما عن طريقة التعاقد املبا�سر 
اأو التعاقد من خالل و�سطاء اإعادة التاأمني املرخ�سني حمليًا، وت�ستخدم ال�سركة عدة اأ�ساليب يف اإعادة التاأمني مثل اإعادة التاأمني الختياري، واإعادة التاأمني الن�سبي، واإعادة التاأمني غري 

الن�سبي، وتلجاأ ال�سركة يف بع�س الأحيان اإلى ا�ستخدام اأ�سلوب امل�ساركة يف التاأمني مع بع�س ال�سركات املحلية.  

ت�سمل معايري اختيار �سركة اإعادة التاأمني ما يلي: 

)1(  قوة املركز املايل )تتمتع بتقييم يعادل »BBB« اأو اأعلى من هيئة �ستاندرد اآند بورز اأو ما يعادله من جهات ت�سنيف عاملية اأخرى معرتف بها(. 

)2(  جودة اخلدمة. 

)3(  الكفاءة يف ت�سوية املطالبات.

)4(  �شروط التغطية.

)5(  الأ�سعار.

وتتعامل ال�سركة مع اأكرث من 16 معيد تاأمني م�سنفني من وكالت الت�سنيف العاملية، ومتثل ح�سة م�ساركة �سركة ميونيخ ري من اتفاقيات اإعادة تاأمني فائ�س اخل�سارة للتاأمني الطبي 
100%، ومتثل ح�سة م�ساركة �سركة اإعادة ال�سوي�سرية )Swiss Re( من اتفاقيات اإعادة تاأمني فائ�س اخل�سارة لتاأمني املركبات 45%، ويو�سح اجلدول التايل �سركات اإعادة التاأمني 

التي تتعامل معها ال�سركة �سمن اتفاقيات اإعادة التاأمني الن�سبي وغري الن�سبي:

اجلدول رقم 8-4 معيدي التاأمني لل�سركة
الو�سع والت�سنيف الئتمايناجلهة مانحة الت�سنيف الئتماينالدولةا�سم معيد التاأمني )اجلهة امل�سنِّفة(

)Swiss Re( م�ستقر�ستاندرد اآند بورز�سوي�سرااإعادة ال�سوي�سرية  -AA

)Munich Re( م�ستقر�ستاندرد اآند بورزاأملانياميونيخ ري  -AA

)Mapfre Re( م�ستقراإي اإم ب�ستاإ�سبانيامابفري ري  A

)Saudi Re( م�ستقر�ستاندرد اآند بورزال�سعوديةاإعادة ال�سعودية  +BBB

)ACR( م�ستقر�ستاندرد اآند بورزالبحريناأي �سي اأر  -A

)R+V( م�ستقر�ستاندرد اآند بورزاأملانيااأر+ يف -AA

)Milli Re( سلبياإي اإم ب�ستتركياميللي ري�  +B

)Malaysian Re( اإيجابياإي اإم ب�ستماليزيااملاليزية لإعادة التاأمني  -A

)Kuwait Re( م�ستقراإي اإم ب�ستالكويتاإعادة التاأمني الكويتية  -A

)Trans Re، Zurich( م�ستقر�ستاندرد اآند بورز�سوي�سراتران�س ري، زوريخ +A

)GIC of India( م�ستقراإي اإم ب�ستالإمارات العربيةجي اأي �سي ، الهند  -A

)Partner Re( م�ستقر�ستاندرد اآند بورزبرمودابارترن ري +A

)ARIG( اإيجابياإي اإم ب�ستالبحريناملجموعة العربية للتاأمني  ++B

)IGI( م�ستقراإي اإم ب�ستباك�ستاناأي جي اأي  -A

)Axis Re( م�ستقر�ستاندرد اآند بورزاإيرلندااأك�سي�س ري +A

)Trust Re( م�ستقراإي اإم ب�ستالبحرينتر�ست ري  -A

امل�سدر: ال�سركة

ويهدف برنامج ال�سركة لإعادة التاأمني اإلى الزيادة التدريجية يف م�ستويات الحتفاظ يف ال�سركة، بينما تتم درا�سة احتمالت املخاطر واحلماية من خ�سائر الكوارث وكفاية املخ�س�سات 
وحماية امل�ساهمني وحمفظة عمليات التاأمني.

 المخصصات )االحتياطيات( الفنية  1   3
يتم احت�ساب املخ�س�سات الفنية مبوجب متطلبات الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين والتعاميم ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي، وذلك بناًء على 

املعايري املحا�سبية الدولية والأ�س�س العلمية املعتمدة من قبل اخلبري الكتواري يف هذا املجال، مت�سمنة التزامات ال�سركة، وت�سمل تلك املخ�س�سات الفنية ما يلي:

احتياطي األقساط غير المكتسبة  

الحتياطي الذي تخ�س�سه ال�سركة يف نهاية ال�سنة املالية ملواجهة امل�سوؤوليات املمتدة اأو املطالبات التي قد تن�ساأ عن التاأمينات التي تكون �سارية املفعول يف نهاية العام ومتتد مدة التاأمني 
مبوجبها اإلى ال�سنة التالية، ويعادل هذا الحتياطي ذلك اجلزء من ق�سط الوثيقة املقابل ملدة التاأمني املمتدة يف ال�سنة التالية.
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احتياطي المطالبات تحت التسوية  

الحتياطي املتعلق باملطالبات واحلوادث التي قام املوؤمن له باإخطار ال�سركة عنها والتي ما زالت قيد البحث ومل تتم ت�سويتها اأو دفعها، وهي تعادل قيمة اخل�سائر التي يطالب بها املوؤمن 
لهم، وذلك بناًء على مبالغ التاأمني يف الوثيقة.

احتياطي المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها  

الحتياطي املرتتب عن اخل�سائر التي يفرت�س اأنها وقعت ولكن مل يتم تبليغ ال�سركة بها قبل نهاية ال�سنة املالية، والتاأخري يف التبليغ وارد خ�سو�سًا يف تاأمينات امل�سوؤوليات والتاأمني الطبي، 
ويتم تقدير هذا الحتياطي من واقع خربة ال�سركة ال�سابقة وبياناتها مب�ساعدة اخلبري الكتواري.

احتياطي مصاريف تسوية المطالبات   

احتياطي امل�ساريف التي تنفق على معاينة وت�سوية املطالبات، كر�سوم واأتعاب خرباء املعاينة وخرباء ت�سوية املطالبات، وهي م�ساريف تختلف عن تكلفة اخل�سارة يف حد ذاتها، ويتم 
تقدير هذا الحتياطي من واقع خربة ال�سركة ال�سابقة وبياناتها وذلك مب�ساعدة اخلبري الكتواري.

احتياطي العجز في األقساط أو المخاطر التي لم تسقط  

اإدارة  اأو العجز الناجت عن اختبار كفاية املطلوبات للتاأكد من كفاية مطلوبات عقود التاأمني، بعد خ�سم تكاليف الكتتاب املوؤجلة وم�ساريف  الحتياطي الذي يجنب نتيجة اخل�سائر 
ومعاجلة املطالبات ذات العالقة با�ستخدام التقديرات احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية لعقود التاأمني، ويتم تقدير هذا الحتياطي مب�ساعدة اخلبري الكتواري. 

احتياطي الكوارث  

عبارة عن احتياطي اإ�سايف تخ�س�سه ال�سركة ملقابلة اأي حوادث كارثية غري متوقعة تنطوي على خ�سائر متعددة متزامنة قد تطال اآثارها ن�ساطات التاأمني املحتفظ بها لدى ال�سركة، 
ويتم تقدير هذا الحتياطي مب�ساعدة اخلبري الكتواري.

احتياطي المصاريف العامة  

عبارة عن احتياطي ملقابلة اأي م�ساريف عامة تتكبدها ال�سركة بعد نهاية ال�سنة املالية ولكنها تتعلق باأن�سطة ت�سغيلية عن العام ال�سابق، ويتم تقدير هذا الحتياطي من واقع خربة ال�سركة 
ال�سابقة وبياناتها مب�ساعدة اخلبري الكتواري.
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هيكل الشركة التنظيمي وحوكمتها. 3

 الهيكل التنظيمي 1   3
ال�سكل رقم 1-5 الهيكل التنظيمي لل�سركة

äÉë«°TÎdGh äBÉaÉµŸG áæ÷
ΩÉ°ùÑdG OÉjR

»LÎH º«gGôHG
≥jó°U øH óªfi

IQGOE’G ¢ù∏›

IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ
»ZÉf ô°SÉj

ÜóàæŸG ƒ°†©dG
ø°ù◊G ódÉN

ΩÉ©dG ôjóŸG
èæc ôeÉ°S

»æØdG ôjóŸG
…ƒ°VQ ¢VÉjQ ó«°S

‹ÉŸG ôjóŸG
ó©°S óªMCG ôeÉ°S

ájô°ûÑdG OQGƒŸG ôjóe
ájQGOE’G ¿hDƒ°ûdGh

¢ù«ªÿG õjõ©dGóÑY

äÉ©«Ñª∏d ΩÉ©dG ôjóŸG óYÉ°ùe
(ôZÉ°T)

äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤J ôjóe
ô©°T ƒHCG óªfi ódÉN

™«ÑdG òaÉæe ôjóe

´hôØdG

AÓª©dG áeóN

≥jƒ°ùàdGh äÉ©«ÑŸG

ôWÉîŸG IôFGO ôjóe
(ôZÉ°T)

±ô°ûe
ôWÉîŸG IôFGO

ÒZ
äGQÉ«°ùdG äGQÉ«°ùdGÒZ

äGQÉ«°ùdGäGQÉ«°ùdG

πeÉ°ûdG

äÉÑdÉ£ŸG

áÑ°SÉëŸGÚØXƒŸG ¿hDƒ°T

ájQGOE’G ¿hDƒ°ûdG á«dÉŸG
äÉ©«ÑŸG ≥°ùæe

ÜÉààc’G
Ò¨dG ó°V

ôjóe
äÉÑdÉ£ŸG

ôjóe
ÜÉààc’G

ôjóe
ÚeCÉàdG IOÉYEG

ôjóe
»Ñ£dG ÚeCÉàdG

ΩGõàd’G ∫hDƒ°ùe
ΩÉªgÉH ⁄É°S QƒàcódG

»∏NGódG ≥«bóàdG º°ùb
»∏NGódG ≥«bóàdG ôjóe

ÊGƒY OÉªY

á©LGôŸG áæ÷
ÊƒeÓ°ùdG áaCGQ
ÊÉÑ«°ûdG »∏Y

Oƒ°TôdG ˆGóÑY

ájò«ØæàdG áæé∏dG
»ZÉf ô°SÉj

ø°ù◊G ódÉN
ΩÉ°ùÑdG OÉjR

QÉªãà°S’G áæ÷ AÉ°†YCG
ø°ù◊G ódÉN
ó«°ùdG ∫OÉY

ó°TGôdG õjõ©dGóÑY

…QGƒàc’G
Éª¨«°S QÉæe ácô°T

IQGOE’G ¢ù∏› ÒJôµ°S
≥jó°U øH óªfi

امل�سدر: ال�سركة

 مجلس اإلدارة 2   3
يتولى اإدارة ال�سركة جمل�س اإدارة يتاألف من )7( �سبعة اأع�ساء يتم تعيينهم من قبل اجلمعية العامة العادية، ولدى املجل�س جلان فرعية ت�سمل اللجنة التنفيذية وجلنة املراجعة وجلنة 

املكافاآت والرت�سيحات وجلنة ال�ستثمار، وتقوم هذه اللجان مب�ساعدة جمل�س الإدارة يف تاأدية مهامه ب�سكل فعال، ولتزويد اإدارة ال�سركة بالإر�ساد والتوجيه الالزم.

تتمثل امل�سوؤولية الرئي�سة ملجل�س الإدارة يف �سمان ا�ستمرار جناح ال�سركة على املدى البعيد، وي�سمل ذلك ما يلي:

مراجعة وتوجيه ا�سرتاتيجية ال�سركة و�سيا�سات اإدارة املخاطر فيها والتخطيط املايل وامليزانيات ال�سنوية وخطط العمل التي تو�سي بها اإدارة ال�سركة. �

و�سع اأهداف الأداء العام لل�سركة. �

الإ�سراف على نفقات راأ�س املال الرئي�سة. �

مراجعة قرارات جلنة املكافاآت املتعلقة بالإدارة العليا لل�سركة واأع�ساء جمل�س الإدارة. �

مراقبة واإدارة حالت تعار�س امل�سالح املحتملة لدى اأع�ساء الإدارة العليا واأع�ساء املجل�س وامل�ساهمني. �

�سمان كفاية وفعالية الأنظمة الداخلية املحا�سبية و اإعداد التقارير املالية لل�سركة، مبا يف ذلك م�ساندة اأق�سام التدقيق واملراجعة امل�ستقلة و�سمان وجود وتطبيق اأنظمة  �
رقابية منا�سبة، وخ�سو�سًا اأنظمة مراقبة املخاطر، والإجراءات املالية واللتزام بالأنظمة والقواعد ذات ال�سلة.

مراقبة مدى فعالية �سيا�سات حوكمة ال�سركة. �

الإ�سراف على عملية الإف�ساح والت�سالت العامة لل�سركة. �
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مت اإعادة انتخاب جمل�س الإدارة للدورة احلالية )الثانية( بتاريخ 2013/1/7م ولغاية 2015/12/31م، وت�سكل من الأع�ساء الآتية اأ�سمائهم:

اجلدول رقم 1-5 اأع�ساء جمل�س الإدارة

العمراجلن�سيةاملن�سبال�سمم
�سفة الع�سوية 
)تنفيذي/غري 

تنفيذي(

�سفة 
الع�سوية 
)م�ستقل/

غري 
م�ستقل(

تاريخ الع�سوية
التمثيل/ ا�سم 

املَمثل

الأ�سهم اململوكة

الن�سبةغري مبا�سرالن�سبةمبا�سر*

ميثل موؤ�س�سة 2013/01/07مغريم�ستقلغري تنفيذي52�سعوديالرئي�سيا�سر يو�سف حممد ناغي 1
�سقالة التجارية

586.000%4.5***292.500%2.25

خالد �سعود عبد العزيز 2
احل�سن 

ميثل �سركة اخلليج 2013/01/07مغريم�ستقلتنفيذي60كويتيع�سو
للتاأمني

1.000%0.01--

اإبراهيم حممد اإبراهيم 3
برتجي

ميثل �سركة 2013/01/07مغريم�ستقلغري تنفيذي42�سعوديع�سو
جمموعة البرتجي 

ال�سناعية

1.000%0.01****65.000%0.5

ميثل �سركة اخلليج 2013/01/07مغريم�ستقلغري تنفيذي64م�سريع�سوراأفت عطية ح�سن ال�سالموين4
للتاأمني**

1.000%0.01--

عبد العزيز فهد حممد 5
الرا�سد 

--0.01%1.000-2013/01/07مم�ستقلغري تنفيذي 65�سعوديع�سو

--0.01%1.000-2013/01/07مم�ستقلغري تنفيذي 48�سعوديع�سوزياد ب�سام حممد الب�سام6

--0.01%1.000-2013/01/07مم�ستقلغري تنفيذي 53�سعوديع�سوعادل علي ح�سن ال�سيد 7

2.75%4.56357.500%592.000الإجمايل

امل�سدر: �سركة بروج للتاأمني 
*ت�سمل اأ�سهم �سمان الع�سوية.

** مت تخ�سي�س 1000 �سهم من حمفظة اأ�سهم �سركة اخلليج للتاأمني لع�سو جمل�س الإدارة الأ�ستاذ راأفت عطية ال�سالموين ل�سمان ع�سويته.
***ناجتة عن ملكيته يف كٍل من �سركتي يو�سف حممد عبدالوهاب ناغي املحدودة و اخلليج الطبية املحدودة.

****ناجتة عن ملكيته يف �سركة جمموعة البرتجي ال�سناعية املحدودة.

فيما يلي نبذة خمت�سرة ملوؤهالت وخربات اأع�ساء جمل�س الإدارة:

نبذة خمت�سرة عن اأع�ساء جمل�س الإدارة احلايلم

1

يا�سر يو�سـف حممـد ناغيال�سم

52العمر

�سعودياجلن�سية

رئي�س جمل�س الإدارةاملن�سب احلايل

2013/1/7متاريخ التعيني

حا�سل على درجة البكالوريو�س يف القت�ساد واإدارة الأعمال من ق�سم املحا�سبة يف جامعة امللك عبدالعزيز بجدة عام 1984م.  املوؤهالت العلمية

رجل اأعمال و�سريك يف العديد من ال�سركات التي تعمل يف ا�سترياد وتوزيع الأدوية واملعدات الطبية واملواد الغذائية وتقدمي اخلدمات ملختلف القطاعات  �اخلربات العملية
ال�سحية اخلا�سة واحلكومية كوزارة ال�سحة وامل�ست�سفيات.

اأ�س�س موؤ�س�سة �سقالة التجارية يف عام 1988م )تعمل يف جمال ا�سترياد وتوزيع املواد الغذائية والأدوية( و قد �سغل من�سب املدير العام لها منذ  �
تاأ�سي�سها.

�سريك ورئي�س جمل�س اإدارة �سركة اخلليج الطبية املحدودة وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف جمال ا�سترياد املعدات الطبية وتوزيعها، وذلك  �
منذ عام 1991م وحتى تاريخه.

ي�سغل من�سب ع�سو جمل�س اإدارة يف �سركة التموين العربي لالأطعمة املحدودة، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف جمال ا�سترياد وتوزيع املواد  �
الغذائية، وذلك منذ عام 1990م وحتى تاريخه.

�شغل من�شب ع�شو جمل�س اإدارة �شركة �شدق وهي �شركة م�شاهمة عامة �شعودية، تعمل يف جمال �شناعة البرتوكيماويات واملواد الغذائية وامللح واملطاط  �
ال�سناعي واملنتجات اخلزفية وغريها من ال�سناعات، وذلك منذ عام 2007م وحتى عام 2009م.

43



2

خالد �سعود عبد العزيز احل�سنال�سم

61العمر

كويتياجلن�سية

ع�سو جمل�س اإدارة والع�سو املنتدباملن�سب احلايل

2013/1/7متاريخ التعيني

حا�سل على درجة البكالوريو�س يف العلوم ال�سيا�سية والقت�ساد من جامعة الكويت يف مدينة الكويت عام 1976م.املوؤهالت العلمية

يتمتع بخربة تاأمينية واإدارية ومالية متتد لأكرث من 30 عامًا اأم�شاها يف الن�شاط التاأميني. �اخلربات العملية
�سغل من�سب املدير العام يف جمموعة اخلليج للتاأمني، وهي �سركة م�ساهمة كويتية تعمل يف جمال التاأمني واإعادة التاأمني، وذلك منذ عام 1991م وحتى  �

عام 2002م.
التحق ب�سركة اخلليج للتاأمني منذ عام 1978م، وي�سغل حاليًا من�سب الرئي�س التنفيذي وع�سو جمل�س الإدارة فيها منذ عام 2002م وحتى تاريخه، وهي  �

�سركة م�ساهمة عامة كويتية تعمل يف جمال التاأمني واإعادة التاأمني.
كما اأنه حاليًا ممثل ل�سركة اخلليج للتاأمني يف ع�سوية جمال�س اإدارة ال�سركات التابعة لها وهي: �سركة املجموعة العربية امل�سرية للتاأمني )�سركة  �

م�ساهمة م�سرية( منذ عام 2005م، وال�سركة البحرينية الكويتية للتاأمني يف البحرين )�سركة م�ساهمة بحرينية( منذ عام 2003م، و�سركة ال�سرق 
العربي للتاأمني )�سركة م�ساهمة اأردنية( منذ عام 2008م، وال�سركة امل�سرية للتاأمني التكافلي - حياة )�سركة م�ساهمة م�سرية( منذ عام 2007م، 

وال�سركة امل�سرية للتاأمني التكافلي - ممتلكات )�سركة م�ساهمة م�سرية( منذ عام 2007م، وجميع هذه ال�شركات متار�س ن�شاط التاأمني.
ع�شو مبجل�س اإدارة �شركة اإعادة التاأمني الكويتية، وهي �شركة م�شاهمة كويتية متار�س ن�شاط اإعادة التاأمني، وذلك منذ عام 2005م وحتى تاريخه. �
ع�شو مبجل�س اإدارة �شركة اإعادة التاأمني العربية وهي �شركة م�شاهمة لبنانية متار�س ن�شاط اإعادة التاأمني، وذلك منذ عام 2007م وحتى تاريخه.  �

3

راأفــت عطيـــة ح�سن ال�سالموينال�سم

65العمر

م�سرياجلن�سية

ع�سو جمل�س اإدارةاملن�سب احلايل

2013/1/7متاريخ التعيني

حا�سل على درجة البكالوريو�س يف التجارة تخ�س�س املحا�سبة من جامعة الإ�سكندرية يف م�سر عام 1971م.املوؤهالت العلمية

يتمتع بخربة تاأمينية واإدارية ومالية طويلة حيث بداأ عمله مبجموعة اخلليج للتاأمني، �سغل  خاللها عدة منا�سب يف ال�سوؤون املالية وال�ستثمارية والإدارية  �اخلربات العملية
وكان ع�سوًا يف كافة اللجان امل�سكلة لإدارة اأن�سطة ال�سركة املختلفة، وذلك منذ عام 1975م وحتى تاريخه، بالإ�سافة اإلى قيامه بوظيفة اأمني �سر جمل�س 

الإدارة منذ عام 1998م وحتى تاريخه.
ي�سغل حاليًا من�سب نائب اأول املدير العام واأمني �سر جمل�س الإدارة ملجموعة اخلليج للتاأمني منذ عام 1998م. �
ي�شغل حاليًا من�شب رئي�س جمل�س اإدارة �شركة املجموعة العربية امل�شرية للتاأمني وهي �شركة م�شاهمة م�شرية متار�س ن�شاط التاأمني، وذلك منذ عام  �

2005م وحتى تاريخه.
ع�شو جمل�س اإدارة �شركة اخلليج للتاأمني واإعادة التاأمني، وهي �شركة م�شاهمة كويتية متار�س ن�شاط التاأمني واإعادة التاأمني، وذلك منذ عام 2007م  �

وحتى تاريخه.
ع�شو جمل�س اإدارة ال�شركة امل�شرية للتاأمني التكافلي- حياة، وهي �شركة م�شاهمة م�شرية متار�س ن�شاط التاأمني، وذلك منذ عام 2010م وحتى  �

تاريخه.
ع�شو جمل�س اإدارة ال�شركة امل�شرية للتاأمني التكافلي- ممتلكات وهي �شركة م�شاهمة م�شرية متار�س ن�شاط التاأمني، وذلك منذ عام 2012م وحتى  �

تاريخه.

4

اإبراهيم حممد اإبراهيم برتجيال�سم

42العمر

�سعودياجلن�سية

ع�سو جمل�س اإدارةاملن�سب احلايل

2013/1/7متاريخ التعيني

حا�سل على بكالوريو�س كلية القت�ساد واإدارة الأعمال - ق�سم املحا�سبة من جامعة امللك عبدالعزيز بجدة عام 1994م. �املوؤهالت العلمية
حا�سل على درجة املاج�ستري يف اإدارة الأعمال من الأكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا يف جمهورية م�سر العربية عام 2002م. �

رجل اأعمال، تولى من�سب املدير العام مل�سنع البرتجي لالآي�س كرمي والع�سريات منذ عام 1998م، وي�سغل اأي�سًا من�سب املدير العام مل�سنع البرتجي  �اخلربات العملية
للمالب�س منذ عام 1998م، ومن�سب الرئي�س التنفيذي ل�سركة البرتجي القاب�سة منذ عام 1994م، وهذه ال�سركات الثالثة تقوم باإنتاج املواد الغذائية 

واملالب�س والأدوية وتوزيعها يف جميع مدن اململكة العربية ال�سعودية.
ي�سغل كذلك من�سب املدير العام يف �سركة يوروكافيه وهي �سركة �سعودية ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف جمال الت�سويق، وذلك منذ عام 2001م وحتى  �

تاريخه.
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5

عبدالعزيز فهد حممد الرا�سدال�سم

65العمر

�سعودياجلن�سية

ع�سو جمل�س اإدارةاملن�سب احلايل

2013/1/7متاريخ التعيني

حا�سل على درجة البكالوريو�س يف التجارة من ق�سم اإدارة الأعمال يف جامعة القاهرة مب�سر عام 1977م. �املوؤهالت العلمية
العديد من الدورات والربامج التدريبية يف القطاع امل�سريف.   �

يعمل حاليًا كم�ست�سار مايل مرخ�س، بالإ�سافة اإلى اأنه ي�سغل من�سب كبري املدراء يف �سركة اأرقام العربية لال�ستثمار وهي �سركة �سعودية ذات م�سوؤولية  �اخلربات العملية
حمدودة متار�س ن�شاط درا�شة امل�شاريع والفر�س اال�شتثمارية وذلك منذ عام 2012م وحتى تاريخه.

�سغل عدة منا�سب اإدارية يف بنك القاهرة ال�سعودي منذ عام 1990م وحتى عام 1997م. �
�سغل عدة منا�سب اإدارية يف بنك البحرين والكويت يف دولة الكويت وذلك منذ عام 1978م وحتى عام 1989م. �
عمل مدير فرع يف البنك ال�سعودي املتحد منذ عام 1997م وحتى عام 2001م. �
وعمل مدير فرع يف البنك العربي الوطني منذ عام 2001م وحتى عام 2004م. �
�سغل من�سب مدير الت�سويق مبجموعة اخلدمات ال�ستثمارية يف البنك العربي الوطني منذ عام 2004م وحتى عام 2010م. �

6

عـــادل عـلي ح�سن ال�سيدال�سم

54العمر

�سعودياجلن�سية

ع�سو جمل�س اإدارةاملن�سب احلايل

2013/1/7متاريخ التعيني

حا�سل على درجة البكالوريو�س يف الهند�سة املدنية من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن عام 1982م. �املوؤهالت العلمية
حا�سل على درجة املاج�ستري يف الإدارة الهند�سية من معهد ميلواكي للهند�سة – ميلواكي – بالوليات املتحدة المريكية عام 1989م.  �
حا�سل على درجة الدكتوراة يف الإدارة املالية من جامعة جورج وا�سنطن يف مدينة وا�سنطن بالوليات املتحدة الأمريكية عام 1993م. �

عمل كمحلل مايل يف البنك الدويل بوا�سنطن بالوليات املتحدة الأمريكية يف م�ساريع البنك يف منطقة ال�سرق الأو�سط من عام 1992م وحتى عام  �اخلربات العملية
1994م.

�سغل من�سب نائب املدير العام يف �سركة رنا لال�ستثمار، وهي �سركة م�ساهمة مقفلة �سعودية تقدم جمموعة من اخلدمات ت�سمل متويل ال�سركات واإدارة  �
الأ�سول بالإ�سافة اإلى ال�ست�سارات ال�ستثمارية، وذلك منذ عام 1994م وحتى عام 1996م. 

�سغل من�سب مدير وحدة متويل ال�سركات وال�ست�سارات يف جمموعة �سامبا املالية، وهي �سركة م�ساهمة عامة �سعودية وتعمل يف قطاع اخلدمات  �
امل�سرفية، وذلك منذ عام 1996م وحتى عام 2000م. 

�سغل من�سب مدير ال�ستثمار املبا�سر يف بنك البحرين الدويل، منذ عام 2000م وحتى عام 2004م. �
�سغل من�سب نائب مدير تطوير الأعمال يف موؤ�س�سة اخلليج لال�ستثمار، وهي �سركة خليجية م�ساهمة مملوكة بالت�ساوي حلكومات الدول ال�ست الأع�ساء  �

يف جمل�س التعاون اخلليجي، ومقره يف دولة الكويت، وقد اأن�سئت بهدف تنمية وتنويع القت�ساد وتطوير الأ�سواق املالية يف خمتلف دول جمل�س التعاون، 
وذلك منذ عام 2004م وحتى عام 2006م.

�سغل من�سب املدير التنفيذي لل�سركة اخلليجية املتحدة لال�ستثمار »يوجك«، وهي �سركة م�ساهمة عامة بحرينية، وتعمل يف جمال ال�سناعة املتخ�س�سة  �
بتطوير ال�ستثمار يف امل�ساريع ال�سناعية يف دول جمل�س التعاون ومقرها املنامة يف مملكة البحرين، وذلك منذ عام 2006م وحتى عام 2013م. 

ي�سغل حاليًا من�سب املدير التنفيذي لال�ستثمارات الدولية واملبا�سرة بالإ�سافة اإلى ع�سوية جمل�س الإدارة يف �سركة اململكة القاب�سة، وهي �سركة  �
م�ساهمة عامة �سعودية تعمل يف جمال ال�ستثمار عدد من القطاعات املحلية والعاملية، وذلك منذ �سهر يناير عام 2014م وحتى تاريخه.

7

زياد ب�سام حممد الب�سامال�سم

50العمر

�سعودياجلن�سية

ع�سو جمل�س اإدارةاملن�سب احلايل

2013/01/07متاريخ التعيني

حا�سل على درجة البكالوريو�س يف اإدارة الأعمال من جامعة امللك عبدالعزيز بجدة عام 1987م. �املوؤهالت العلمية

ي�سغل من�سب املدير التنفيذي ملجموعة �سركات الب�سام التجارية، وهي �سركة �سعودية ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف جمال التجارة العامة وذلك منذ  �اخلربات العملية
عام 1988م وحتى تاريخه.

ي�سغل من�سب نائب رئي�س جمل�س اإدارة الغرفة التجارية ال�سناعية بجدة منذ عام 1992م وحتى تاريخه. �
ي�سغل من�سب ع�سو جمل�س الإدارة وع�سو جلنة املكافاأت والرت�سيحات وع�سو جلنة املراجعة يف �سركة جبل عمر للتطوير، وهي �سركة م�ساهمة عامة  �

�سعودية تعمل يف جمال التطوير العقاري، وذلك منذ عام 1428هـ وحتى تاريخه.
ي�سغل من�سب ع�سو جمل�س اإدارة وع�سو جلنة املكافاأت والرت�سيحات وع�سو جلنة املراجعة يف �سركة مكة لالإن�ساء والتعمري، وهي �سركة م�ساهمة عامة  �

�سعودية تعمل يف جمال التطوير العقاري، وذلك منذ عام 2011م وحتى تاريخه. 
ي�سغل حاليًا من�سب ع�سو جمل�س منطقة مكة املكرمة منذ عام 2010م وحتى تاريخه. �
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 سكرتير مجلس اإلدارة  2   3

نبذة خمت�سرة عن �سكرتري جمل�س الإدارةم

1

حممد م�سطفى بن �سديقال�سم

64العمر

�سعودياجلن�سية

�سكرتري جمل�س الإدارة املن�سب احلايل

2013/01/07متاريخ التعيني

حا�سل على درجة البكالوريو�س يف اإدارة الأعمال من جامعة امللك عبدالعزيز بجدة عام 1979م. �املوؤهالت العلمية
العديد من ال�سهادات املهنية يف الإدارة والت�سويق والإدارة ال�سناعية و الدورات والربامج التدريبية. �

�شغل من�شبي م�شرف املراجعة الفنية وكبري مراجعي التدقيق يف اخلطوط اجلوية العربية ال�شعودية وذلك منذ عام 1966م حتى 1977م. �اخلربات العملية
�سغل من�سب مدير عام الإمدادات والتموين يف جمموعة دلة الربكة، وهي �سركة �سعودية ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف جمال ال�سيانة والت�سغيل  �

وذلك منذ عام 1977م وحتى 1979م.
�سغل من�سب مدير اإدارة الت�سويق واإدارة العقود واملناق�سات يف جمموعة دلة الربكة، وهي �سركة �سعودية ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف جمال  �

ال�سيانة والت�سغيل وذلك منذ عام 1979م وحتى 1986.
�سغل من�سب مدير عام �سركة دلة التجارية، وهي �سركة �سعودية ذات م�سوؤولية حمدودة �سعودية تعمل يف جمال ال�ستثمار والتطوير يف عدد من  �

القطاعات، وذلك منذ عام 1986م حتى 1991م. اأ�سرف خاللها على تنفيذ م�ساريع عديدة �سناعية وجتارية وخدمية وكذلك يف جمال ال�سيانة 
والت�سغيل.

يعمل حاليًا ب�سكل م�ستقل كم�ست�سار اإداري برتخي�س رقم 33، اإلى جانب كونه مر�سد متطوع يف �سندوق املئوية، وع�سو يف العديد من اجلمعيات  �
اخلريية.

�سارك يف اأكرث من 80 دورة تدريبية، والعديد من الندوات واملوؤمترات، كما له العديد من املقالت ال�سحفية املتخ�س�سة يف جمالت الإدارة وغريها. �

 كبار التنفيذيين )اإلدارة العليا( 3   3
تعمل ال�سركة على حت�سني اأداء مهامها بقيادة الع�سو املنتدب لل�سركة ويعاونه املدير العام. ومنذ تاأ�سي�س ال�سركة، مت تعيني كل من خالد �سعود احل�سن ع�سوًا منتدبًا و�سامر كنج مديرًا 
عامًا، وهم ما زالوا على راأ�س الإدارة التنفيذية لل�سركة، وي�ساعدهما يف اإدارة وت�سيري اأعمال ال�سركة اليومية فريق م�سغر من اأفراد الإدارة التنفيذية العليا يتمتع بقدرات عالية، ويعمل 
مبوجب لئحة ال�سالحيات الداخلية التي حتدد م�سوؤوليات كبار املدراء بو�سوح وو�سع م�ستويات ال�سلطة والتفوي�س و�سالحية التعاقد مع الغري، حيث تبني الالئحة �سالحيات التوقيع 
وفق الوظائف القيادية يف ال�سركة وفق نوع وقيمة ومدة العقود املزمع توقيعها مع العمالء اأو اأي طرف اآخر. ونود التنويه باأن من�سبا م�ساعد املدير العام للعمليات ومدير دائرة املخاطر 

�ساغرين وال�سركة ب�سدد اإ�سغالهما ح�سب متطلبات موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي، وهي ت�سعى اإلى اأن يتم التعيني مبا�سرة بعد اكتمال عملية طرح حقوق الأولوية.  

اجلدول رقم 2-5 كبار التنفيذيني *

تاريخ التعينيالعمراجلن�سيةاملن�سبال�سمم

2010/07/01م48اأمريكياملدير العام�سامر كنج1

2010/07/01م33لبنايناملدير املايل�سامر اأحمد �سعد2

2010/07/01م62باك�ستايناملدير الفني�سيد ريا�س ر�سوي3

2010/07/01م40�سعوديمدير املوارد الب�سرية وال�سوؤون الإداريةعبد العزيز عبداهلل خمي�س4

2013/02/12م51اأردينمدير اأول تقنية املعلوماتخالد حممد اأبو �سعر5

---مدير دائرة املخاطر�ساغر**6

---م�ساعد املدير العام للعمليات �ساغر**7

امل�سدر: ال�سركة
*ل ميلك اأي من كبار التنفيذيني اأي اأ�سهم ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر.

**جاري العمل على تعيني موظفني للمن�سبني ال�ساغرين تكون فيه الأولوية لل�سعوديني.
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نبذة خمت�سرة عن كبار التنفيذينيم

1

�سامر كنجال�سم

48العمر

اأمريكياجلن�سية

املدير العاماملن�سب احلايل

2010/07/01متاريخ التعيني

حا�سل على درجة البكالوريو�س يف اإدارة الأعمال من جامعة كاليفورنيا – نورثريدج يف الوليات املتحدة الأمريكية عام 1991م. �املوؤهالت العلمية

�شغل من�شب م�شاعد مدير اإقليمي يف �شركة التاأمني العربية، وهي �شركة م�شاهمة عامة �شعودية متار�س ن�شاط التاأمني، وذلك منذ عام 1995م وحتى  �اخلربات العملية
عام 1999م.

�شغل من�شب مدير فرع الكويت لدى �شركة التاأمني العربية، وهي �شركة م�شاهمة عامة �شعودية متار�س ن�شاط التاأمني، وذلك منذ عام 1999م وحتى  �
عام 2003م.

�سغل من�سب املدير العام �سركة اللوؤلوؤة ال�سعودية لل�سمان املحدودة، وهي �سركة م�ساهمة مقفلة معفاة بحرينية تعمل يف جمال التاأمني، وذلك من عام  �
2004م وحتى عام 2010م.

ي�سغل حاليًا من�سب مدير عام �سركة بروج للتاأمني التعاوين، وهي �سركة م�ساهمة عامة �سعودية تعمل يف جمال التاأمني، وذلك منذ عام 2010م وحتى  �
تاريخه.

2

�سامر اأحمد �سعدال�سم

33العمر

لبنايناجلن�سية

املدير املايلاملن�سب احلايل

2010/07/01متاريخ التعيني

حا�سل على درجة البكالوريو�س يف اإدارة الأعمال )تخ�س�س حما�سبة ومتويل( من اجلامعة اللبنانية يف بريوت – لبنان عام 2003م. �املوؤهالت العلمية
 حا�سل على �سهادة حما�سب اإداري معتمد )CMA( من جمعية املحا�سبيني الإداريني )IMA( يف الوليات املتحدة الأمريكية عام 2008م. �

�سغل وظيفة حما�سب يف �سركة مور �ستيفن�س اإنرتنا�سيونال، وهي �سركة لبنانية تعمل يف جمال املحا�سبة والتدقيق، وذلك منذ عام 2005م وحتى عام  �اخلربات العملية
2006م.

�سغل من�سب م�ساعد املدير املايل يف �سركة اللوؤلوؤة ال�سعودية لل�سمان املحدودة، وهي �سركة م�ساهمة مقفلة معفاة بحرينية تعمل يف جمال التاأمني ،  �
وذلك منذ عام 2006م حتى عام 2010م.

�سغل من�سب نائب املدير املايل يف �سركة بروج للتاأمني التعاوين، وهي �سركة م�ساهمة عامة �سعودية تعمل يف جمال التاأمني، وذلك منذ �سهر يوليو عام  �
2010م وحتى �سهر يناير عام 2011م.

ي�سغل حاليًا من�سب املدير املايل يف �سركة بروج للتاأمني التعاوين، وهي �سركة م�ساهمة عامة �سعودية تعمل يف جمال التاأمني، وذلك منذ عام 2011م  �
وحتى تاريخه.

3

�سيد ريا�س ر�سويال�سم

62العمر

باك�ستايناجلن�سية

املدير الفنياملن�سب احلايل

2010/07/01متاريخ التعيني

حا�سل على درجة البكالوريو�س يف العلوم من جامعة بوجناب يف باك�ستان عام 1972م. �املوؤهالت العلمية
حا�سل على زمالة املعهد القانوين للتاأمني )ACII( يف بريطانيا عام 2004م. �

�سغل من�سب املدير الإقليمي للمنطقة ال�سرقية لدى �سركة اخلليج التعاونية للتاأمني، وهي �سركة م�ساهمة مقفلة معفاة بحرينية تعمل يف جمال التاأمني،  �اخلربات العملية
وذلك منذ عام 1997م وحتى عام 2001م.

�سغل من�سب املدير الإقليمي للمنطقة الو�سطى يف �سركة الو�سطاء ال�سعوديون لو�ساطة التاأمني، وهي �سركة �سعودية ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف  �
جمال و�ساطة التاأمني، وذلك منذ عام 2001م وحتى عام 2003م.

�سغل من�سب مدير ال�سوؤون الفنية يف �سركة املجموعة املتحدة للتاأمني التعاوين )اأ�سيج(، وهي �سركة م�ساهمة عامة �سعودية تعمل يف جمال  التاأمني،  �
وذلك منذ عام 2003م وحتى عام 2007م.

�سغل من�سب مدير ال�سوؤون الفنية يف �سركة اللوؤلوؤة ال�سعودية لل�سمان املحدودة، وهي �سركة م�ساهمة مقفلة معفاة بحرينية  تعمل يف جمال التاأمني،  �
وذلك منذ عام 2007م وحتى عام 2010م.

ي�سغل حاليًا من�سب املدير الفني يف �سركة بروج للتاأمني التعاوين، وهي �سركة م�ساهمة عامة �سعودية تعمل يف جمال التاأمني، وذلك منذ عام 2010م  �
وحتى تاريخه.
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4

عبد العزيز عبداهلل خمي�سال�سم

�سعوديالعمر

40اجلن�سية

مدير املوارد الب�سرية وال�سوؤون الإداريةاملن�سب احلايل

2010/07/01متاريخ التعيني

حا�سل على درجة البكالوريو�س يف العلوم )ق�سم اإدارة عامة( من جامعة امللك عبد العزيز عام 2003م. �املوؤهالت العلمية

�سغل عدة منا�سب اإدارية يف �سركة التاأمني العربية التعاونية، وهي �سركة م�ساهمة عامة �سعودية تعمل يف جمال التاأمني، وذلك منذ عام 1999م وحتى  �اخلربات العملية
عام 2008م.

�سغل من�سب نائب مدير موارد الب�سرية والإدارية يف �سركة التاأمني العربية التعاونية، وهي �سركة م�ساهمة عامة �سعودية تعمل يف جمال التاأمني، وذلك  �
منذ عام 2008م وحتى عام 2009م.

�سغل من�سب مدير املوارد الب�سرية والإدارية يف �سركة اللوؤلوؤة ال�سعودية لل�سمان املحدودة، وهي �سركة م�ساهمة مقفلة معفاة بحرينية تعمل يف جمال  �
التاأمني، وذلك منذ عام 2009م وحتى عام 2010م.

ي�سغل حاليًا من�سب مدير املوارد الب�سرية وال�سوؤون الإدارية يف �سركة بروج للتاأمني التعاوين، وهي �سركة م�ساهمة عامة �سعودية تعمل يف جمال  �
التاأمني، وذلك منذ عام 2010م وحتى تاريخه.

5

خالد حممد اأبو �سعرال�سم

51العمر

اأرديناجلن�سية

مدير اأول تقنية املعلوماتاملن�سب احلايل

2013/02/12متاريخ التعيني

حا�سل على درجة البكالوريو�س يف الهند�سة املدنية من اجلامعة التكنولوجية يف بغداد عام 1985م. �املوؤهالت العلمية

�سغل وظيفة مربمج اأول لدى �سركة بيزن�س ما�سني كوربوري�سن )BMC(، وهي �سركة �سعودية ذات م�سوؤولية حمدودة، وذلك منذ عام  1994م وحتى  �اخلربات العملية
عام 2000م.

�سغل من�سب املدير الفني لدى موؤ�س�سة بيت املنظومة العاملية، وهي موؤ�س�سة فردية تعمل يف جمال الربجميات وتقنية الت�سالت، وذلك منذ عام  �
2000م وحتى 2005م.

�سغل من�سب مدير تقنية املعلومات لدى �سركة اأمانة اخلليج للتاأمني وهي �سركة م�ساهمة مقفلة معفاة بحرينية تعمل يف جمال التاأمني، وذلك منذ عام  �
2005م وحتى عام 2011م.

�سغل من�سب مدير تقنية املعلومات يف �سركة اأمانة للتاأمني التعاوين، وهي �سركة م�ساهمة عامة �سعودية تعمل يف جمال التاأمني، وذلك منذ عام 2011م  �
وحتى عام 2012م.

ي�سغل حاليًا من�سب مدير اأول تقنية املعلومات يف �سركة بروج للتاأمني التعاوين، وهي �سركة م�ساهمة عامة �سعودية تعمل يف جمال التاأمني، وذلك منذ  �
عام 2013م وحتى تاريخه.
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 إدارات الشركة الرئيسة 3   3

 اإلدارة الفنية: وتضم األقسام التالية: 4   4   4

قسم االكتتاب  

ت�سمل مهام هذا الق�سم تقييم خماطر العرو�س املقدمة للوثائق اجلديدة واإعدادها واإ�سدار وثائق التاأمني واإعادة تقييم الوثائق عند جتديدها واإلغاء تلك الوثائق يف بع�س الأحيان.

يتم اتخاذ قرار التغطية واإ�سدار وثائق التاأمني من قبل هذا الق�سم بناًء على املعلومات املقدمة من العميل وتقارير اخلرباء، ووفقًا ملعايري حمددة م�سبقًا من قبل اإدارة ال�سركة، ويتم 
مراجعتها والتاأكد من �سالحيتها ب�سكل دوري، كما يتم التاأكد من تغطية املخاطر املن�سو�س عليها يف الوثيقة ح�سب حاجات العميل، وتاأثري ذلك على الق�سط الذي �سيتم احت�سابه، وعند 

قبول العميل لعر�س ال�سعر يتم اإ�سدار وثيقة التاأمني اإ�سافة اإلى اإ�سعار مدين، اأما يف حال عدم املوافقة فيتم حفظ عر�س الأ�سعار لدى الق�سم.

ويقوم ق�سم الكتتاب بتحديد ن�سبة املخاطرة املتعلقة بالوثائق امل�سدرة التي �سيتم تغطيتها من قبل ال�سركة وحتويل الن�سب الفائ�سة اإلى �سركات اإعادة التاأمني من خالل ق�سم اإعادة التاأمني.

ويتم اإ�سدار لوائح بوثائق التاأمني امل�سارفة على انتهاء �سالحيتها، حيث يقوم الق�سم مبراجعة املطالبات ال�سادرة عن تلك الوثائق لتحديد ما اإذا كانت ال�سركة ترغب بتجديدها واإعادة ت�سعريه، 
اإ�سافة اإلى ذلك يقوم ق�سم الكتتاب بتعديل الوثائق القائمة يف العديد من احلالت مثل اإ�سافة اأو اإلغاء بع�س الأمور امل�سمولة يف التغطية وذلك ح�سب نوع التاأمني، وغريها من املهام كاإعداد 

التقارير والبيانات والإح�سائيات عن اأعمال الق�سم ومتابعة اإر�سالها اإلى الإدارات املخت�سة ب�سفة دورية.

قسم المطالبات  
ت�سمل مهام هذا الق�سم ت�سوية التعوي�سات بت�سجيل املطالبات والتحقق منها وفح�س وتقييم الأ�سرار، كما تقوم باإخطار �سركات اإعادة التاأمني باملطالبات املتكبدة، ورف�س املطالبات عند 
وجود خلل باأحد بنود و�شروط الوثيقة، واال�شتعانة مبكاتب ا�شت�شارية عاملية وحملية لتقييم اخل�شائر قبل التعوي�س عنها يف احلاالت التي ت�شتلزم ذلك، باالإ�شافة اإلى مهام اأخرى كاالآتي:

اإعداد احتياطي التعوي�سات للحوادث حتت الت�سوية للفروع. �

�سرف التعوي�سات املقررة بعد ا�ستكمال اإجراءاتها طبقًا للتعليمات ويف حدود الخت�سا�س. �

اإعداد التقارير والبيانات والإح�سائيات عن اأعمال الق�سم ومتابعة اإر�سالها اإلى الإدارات املخت�سة ب�سفة دورية. �

قسم إعادة التأمين  
اإعادة التاأمني هي الآلية التي يتم مبوجبها نقل الأخطار املوؤمن عليها اأو جزء منها من ال�سركة املوؤِّمنة اإلى ال�سركة املعيدة للتاأمني لتوزيع الأخطار واحلد من اخل�سائر.

وقد اأبرمت ال�سركة عدد من اتفاقيات اإعادة التاأمني مع معيدي التاأمني مما وفر لل�سركة قدرة اكتتابية مالئمة و�ساعد الإدارة على احلد من تعر�سها خل�سائر ممكنة ناجتة عن خماطر 
كبرية واإتاحة فر�سة اأكرب للنمو، وتتوزع تغطية اإعادة التاأمني على الإعادة الختيارية واتفاقيات اإعادة التاأمني الن�سبي وغري الن�سبي، وتعتمد ال�سركة يف اختيارها ملعيدي التاأمني على 

الأ�س�س التالية: 

ت�سنيف ائتماين BBB كحد اأدنى من قبل �سركات عاملية. �

م�ستوى جودة اخلدمات وال�سرعة يف ا�سرتداد ح�س�س معيدي التاأمني من املطالبات املدفوعة.  �

�شروط التغطية ومدى مالءمتها ومطابقتها مع التغطيات ال�شادرة عن ال�شركة للموؤمن لهم.  �

كلفة واأ�سعار اإعادة التاأمني. �

 وت�سم قائمة مهام هذا الق�سم ما يلي:

درا�سة وحتليل حمافظ فروع التاأمني املختلفة بال�سركة من حيث نتائجها. �

توزيع ح�س�س التفاقيات على معيدي التاأمني املختلفني داخل اململكة وخارجها، مع الأخذ بالعتبار الت�سنيف الئتماين ملعيد التاأمني. �

متابعة تنفيذ التفاقيات مع اأق�سام التاأمني املختلفة من حيث تنفيذ التطبيقات لالأ�س�س والقواعد املتفق عليها وتو�سيح بنود الكتتاب. �

مراجعة احل�سابات الفنية ال�سادرة والتاأكد من مطابقتها مع هذه التفاقيات. �

حتليل ودرا�سة عرو�س واتفاقيات اإعادة التاأمني الواردة واتخاذ قرارات القبول فيها من عدمه. �

اللتزام والعمل وفق الالئحة التنظيمية لأعمال اإعادة التاأمني ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي. �

اإلدارة المالية 4   4   4
تقوم الإدارة املالية بال�سركة باملهام التالية: 

اإعداد الإجراءات املحا�سبية  � اإلى  اإ�سافة  اإعداد القوائم املالية وتقدمي معلومات اللتزام باملعايري املحا�سبية املعتمدة من قبل ال�سركة ومراقبتها مب�ستوى هذا اللتزام، 
واملالية اخلا�سة باملحفظة ال�ستثمارية من الناحيتني، املحا�سبة العامة واملحا�سبة الفنية. 

التاأكد من و�سع الإطار العام والنظم املنا�سبة لل�سيا�سة املالية مو�سع التطبيق لكي يتمكن الق�سم من امل�ساركة الفعالة يف تطوير ال�سرتاتيجية العامة. �
اإعداد امليزانيات التقديرية والتقارير والإح�سائيات الإدارية التقديرية ال�سهرية والربع �سنوية وال�سنوية. �
تاأمني الإعداد والتطبيق املنا�سب لنظام فعال لتوزيع التكاليف. �
الإ�سراف على تطبيق ال�سرتاتيجية ال�ستثمارية املعدة من قبل جلنة ال�ستثمار ومراقبة اأداء مديري الأ�سول. �
اإدارة التدفقات النقدية لل�سركة على اأ�س�س �سهرية وربع �سنوية و�سنوية.  �
اإجراء الت�سالت الالزمة بخ�سو�س الزكاة وال�سرائب وامل�ساعدة يف اإعداد ال�سيا�سة ال�ستثمارية.  �

اإبالغ اإدارة ال�سركة بامل�سائل املالية الرئي�سة وتقدمي امل�سورة لها. �
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إدارة الموارد البشرية والشؤون اإلدارية 4   4   4
تخت�س هذه الإدارة بر�سم ال�سيا�سات املتعلقة باملوظفني، وتوفري احتياجات ال�سركة من الكفاءات املختلفة، وو�سع اخلطط التي ت�سمن ا�ستمرار هذه الكفاءات، ولعب دور ا�سرتاتيجي عن 
طريق تفعيل بيئة عمل منا�سبة، وامل�ساعدة يف بناء تنظيم هيكلي منا�سب، وحتديد الحتياجات والأولويات فيما يتعلق بتنمية وتطوير املوارد الب�سرية والتدريب، وتوفري التوجيه والإر�ساد 
من خالل املتغريات العملية لتحقيق املوازنة بني توقعات واحتياجات ال�سركة وموظفيها، وتقييم م�ساهمة الق�سم يف زيادة فعالية ال�سركة، مبا يف ذلك تقييم وت�سميم وتنفيذ الأن�سطة 
املتعلقة باأهداف ال�سركة، ومراقبة البيئة الت�سريعية لر�سد التغيريات املقرتحة يف قانون العمل، واتخاذ الإجراءات املنا�سبة وحتديد متطلبات املوظفني لتلبية احتياجات ال�سركة واأهدافها 
بالتن�سيق مع الإدارات والأق�سام الأخرى، ومراقبة تنفيذ الدليل التنظيمي للموارد الب�سرية، والتاأكد من التزام جميع الإدارات والأق�سام به، والتوا�سل مع املوظفني ل�سمان فهمهم لقوانني 
واأنظمة و�سيا�سات ال�سركة، بالإ�سافة اإلى تطوير وحتليل وتنفيذ �سيا�سات التعوي�س وهيكل الأجور مبا يتفق مع الأهداف ال�سرتاتيجية لل�سركة وتقييم عملية التوظيف، و�سمان تنفيذ 
خطة ال�سعودة لدى ال�سركة، وتوفري برامج مل�ساعدة املوظفني يف املوا�سيع املهنية، كما تقوم هذه الإدارة بتوفري احتياجات الإدارات والفروع من امل�ستلزمات املكتبية والإدارية واخلدماتية، 

واإعداد الرواتب ال�سهرية.

إدارة التدقيق الداخلي 4   4   4
ت�سطلع وحدة التدقيق الداخلي امل�ستقلة بكافة مهام الرقابة الداخلية، وتتخذ املراجعة الداخلية جميع الإجراءات الالزمة ل�سمان معاجلة ما حتتويه تقارير املراجعة من مالحظات، وقد 
مت توجيه اأعمال املراجعة الداخلية اإلى الأن�سطة والوظائف ذات املخاطر العالية، واإلى رفع كفاءة وفاعلية وربحية عمليات ال�سركة، واجلدير بالذكر اأن املراجعة الداخلية تقوم بتقدمي 
خدمات مو�سوعية م�ستقلة بهدف م�ساعدة جمل�س الإدارة وجلنة املراجعة والإدارة التنفيذية يف القيام مب�سوؤولياتهم على درجة عالية من الكفاءة والفاعلية، ول تخ�سغ لأي تاأثري من قبل 

الإدارة التنفيذية ولها كامل ال�سالحيات للو�سول الكامل غري املقيد لأي �سجالت وممتلكات وفق ما تتطلبه املهام، وتتلخ�س م�سوؤوليات املراجعة الداخلية فيما يلي:

اإعداد اخلطة ال�سرتاتيجية لعمل املراجعة الداخلية. �
تنفيذ عمليات الفح�س وفقًا للخطة ال�سنوية املعتمدة من جلنة املراجعة. �
تقدمي تقارير نتائج الفح�س اإلى جلنة املراجعة والإدارات املعنية. �
حتديد املخاطر املالية والت�سغيلية والتعاون مع الإدارة لتوفري اأدوات رقابية فعالة وبتكلفة منا�سبة للحد من اآثار املخاطر واكت�سافها مبكرًا. �
التن�سيق بني الإدارات املختلفة بال�سركة واجلهات الرقابية اخلارجية مبا فيها مراجعي احل�سابات اخلارجيني. �
تطوير �سيا�سات واإجراءات تنفيذ املراجعة لتتفق مع املمار�سات املهنية وا�ستخدام املوارد املتاحة مبا يتالءم مع موازنة ال�سركة. �

إدارة الرقابة النظامية 4   4   4
ال�سركة لالأنظمة واللوائح املعنية  بالتاأكد من مدى تطبيق  العليا، وتخت�س  واإداريًا لرئي�س جمل�س الإدارة والإدارة  اأو اللتزام تتبع وظيفيًا للجنة املراجعة  اإدارة الرقابة النظامية  اإن 
ال�سادرة من جميع اجلهات الرقابية كموؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي، وهيئة �سوق املال وال�سوق املالية ال�سعودية وجمل�س ال�سمان ال�سحي التعاوين، واإبالغ جلنة املراجعة التابعة ملجل�س 
اإدارة ال�سركة يف حالة وجود اأية خمالفات اأو خماطر تتعلق باللتزام، وتطبيق ال�سركة لالأنظمة واللوائح ال�سادرة من اجلهات الرقابية املتعلقة باأداء ال�سركة وعالقاتها مع امل�ساهمني 

وال�سوق.

إدارة المخاطر 4   4   4
تلعب اإدارة املخاطر دورًا رئي�سًا يف و�سع ا�سرتاجتية �ساملة ت�سمن التعرف على املخاطر املحتملة التي قد حتول دون حتقيق ال�سركة لأهدافها، وح�سر تلك املخاطر داخل اإطار مقبول 
لدى جمل�س الإدارة والإدارة العليا مبا يتوفق مع الأنظمة التي حتكم عمل ال�سركة، كما تقوم اإدارة املخاطر بامل�ساركة يف اإعداد ومراجعة �سيا�سات واإجراءات ال�سركة املختلفة، والتاأكد من 
احتوائها على اإجرءات رقابية كافية لإدارة املخاطر املحتملة، وتوفري الدعم والتدريب الالزمني ملن�سقي املخاطر يف جميع الإدارات على النحو املطلوب، كما حتتفظ اإدارة املخاطر ب�سجل 
موحد للمخاطر ويحدث ب�سكل دوري، وتقوم بالإبالغ عن اخل�سائر املحتملة والفعلية )اإن وجدت( من خالل اإعداد التقارير الدورية ورفعها للجنة املخاطر والإدارة العليا وجلنة املراجعة. 

 إدارة العمليات: وتضم األقسام التالية: 4   4   4

قسم تقنية المعلومات  

يتولى هذا الق�سم و�سع وتطبيق ا�سرتاتيجية تقنية املعلومات، وتطوير خدمات واإمكانيات هذا الق�سم لدعم الأهداف ال�سرتاتيجية لل�سركة، فهو ي�سارك يف و�سع خطة العمل وامليزانية 
اإلى التن�سيق واملتابعة مع موفري الربامج،  املطلوبة لها، وتنفيذ العمليات اليومية، وتقدمي تقارير دورية عن الفعالية والأداء العام، واملحافظة على العالقات مع مورديها، بالإ�سافة 
وحتديد وتوفري احتياجات ال�سركة من الربامج والتقارير املطلوبة لاللتزام بالأنظمة وتعليمات املوؤ�س�سات الر�سمية ذات العالقة، اإ�سافة اإلى توفري حاجات اإدارات ال�سركة املختلفة لغاية 
متابعة نتائج خطط ال�سركة املتعلقة باملبيعات وباخلدمة وبتحليل املعلومات واإدارة قواعد البيانات وغريها من الن�ساطات التي تهدف لتحقيق فعالية ق�سوى يف دعم عمليات ال�سركة 
وا�ستفادتها من املعلومات املتوفرة لديها، والتاأكد من الأداء والت�سغيل ال�سحيح للتكنولوجيا والنظم واخلدمات و�سيانة وحتديث قاعدة بيانات ال�سركة وموقعها الإلكرتوين ب�سورة دورية، 
وو�سع ال�سيا�سات والإجراءات والتدابري ال�سامنة لفعالية و�سالمة النظم واملعلومات والعمليات وم�ساعدة خمتلف اأق�سام ال�سركة يف الأمور التقنية، و�سيانة النظم واإقامة وتنفيذ نظام 

فعال لطوارىء وا�سرتجاع املعلومات يف حال تعطل النظام.

قسم المبيعات والتسويق  

يتولى هذا الق�سم و�سع ا�سرتاتيجية الت�سويق، وبناء قنوات الت�سويق وتطوير الأ�سواق امل�ستهدفة بال�سرتاتيجية، واحلفاظ على التوا�سل الفعال مع قنوات الت�سويق وعمالء ال�سركة، وتو�سيع 
قاعدة العمالء واحلفاظ على ارتباطهم بال�سركة، والرتويج ل�سورة اإيجابية عن ال�سركة من خالل خدمات وو�سائل بيع حمرتفة، وبناء م�ستوى وعي وم�سداقية ورفع ل�سورة ال�سركة، 
واإجراء حتليل حول بيئة ال�شوق لتحديد وتقييم الفر�س املحتملة والتهديدات ونقاط ال�شعف والقوة )كاجلودة، وال�شعر، واخلدمة، و�شروط الدفع(، وتطوير وحتديث قاعدة بيانات 
العمالء من خالل ا�ستخدام خمتلف و�سائل الت�سويق، وتطبيق املعايري التي تلبي توقعات العمالء وت�سمن ر�ساهم، ت�سعى ال�سركة ب�سورة م�ستمرة اإلى تطوير منتجاتها لتتنا�سب وحاجات 

عمالئها كما تقوم ال�شركة اإ�شافة اإلى البيع املبا�شر عن طريق الفروع ونقاط البيع املنت�شرة يف اأنحاء اململكة با�شتخدام قنوات توزيع اأخرى كوكالء وو�شطاء التاأمني.
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 اإلقرارات المتعلقة بأعضاء مجلس اإلدارة وسكرتير المجلس وكبار التنفيذيين 3   3
يقر اأع�ساء و�سكرتري جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني يف ال�سركة مبا يلي:

اأنه مل يتم الإعالن عن اإع�سار اأي ع�سو من اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة اأو اأٍي من اأع�ساء الإدارة العليا بال�سركة اأو �سكرتري جمل�س الإدارة. �

اأنه مل يتم الإعالن عن اأي اإفال�س يف ال�سنوات اخلم�س ال�سابقة ل�سركة كان اأٍي من اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة اأو اأي من اأع�ساء الإدارة العليا بال�سركة اأو �سكرتري جمل�س  �
الإدارة معينًا فيها يف من�سب اإداري اأو اإ�سرايف، كما مل يتم الإعالن عن اإفال�س اأي ع�سو من اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة.

اأنه ل يوجد لأي من اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة اأو اأي من اأع�ساء الإدارة العليا لل�سركة اأو �سكرتري جمل�س الإدارة اأو اأي من اأقاربهم م�سلحة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة يف  �
اأ�سهم ال�سركة با�ستثناء ما ذكر يف الق�سم )املعلومات القانونية »العقود والتعامالت مع الأطراف ذات العالقة«( من هذه الن�سرة.

مل تقم ال�سركة يف ال�سابق باإ�سدار اأي اأدوات دين ومل ت�سرح باإ�سدار مثل هذه الأدوات. �

با�ستثناء ما ذكر يف الق�سم )راأ�س مال ال�سركة ومديونيتها( من هذه الن�سرة، فاإنه لي�س على ال�سركة اأي التزامات حمتملة كما مل تقم ال�سركة بتقدمي اأي �سمانات ل�سالح  �
اأي اأطراف اأخرى.

بعد مراجعة التدفقات النقدية لل�سركة تبني اأن لدى ال�سركة راأ�س مال عامل يكفي ملدة  الإثنا ع�سر  �سهرًا التي تلي مبا�سرة تاريخ ن�سر ن�سرة الإ�سدار. �

لي�س لديهم اأي �سالحيات اأو حقوق لالقرتا�س من ال�سركة. �

لي�س لهم حق الت�سويت على مكافاآتهم اخلا�سة اأو على اأي عقد اأو اقرتاح يكون لهم فيها م�سالح جوهرية. �

يوؤكد اأع�ساء جمل�س الإدارة باأن جميع الأمور اجلوهرية املتعلقة بال�سركة واأدائها املايل قد مت الإف�ساح عنها يف ن�سرة الإ�سدار هذه، واأنه ل توجد اأي وقائع اأخرى ميكن اأن  �
يوؤدي عدم ت�سمينها يف هذه الن�سرة اإلى ت�سليل امل�ساهمني. 

بالعقود والتعامالت مع الأطراف ذات  � يتعلق  ال�سركات فيما  ال�سبعني من نظام  التا�سعة وال�ستني واملادة )70(  باملادة )69(  بالتزامهم  الإدارة  كما يقر اأع�ساء جمل�س 
العالقة كما يلي:

يتم عر�س جميع العقود والتعامالت مع الأطراف ذات العالقة على جمل�س الإدارة للموافقة عليها، ومن ثم يتم عر�سها على اجلمعية العامة العادية للموافقة عليها  �
مع امتناع ع�سو جمل�س الإدارة ذي العالقة عن الت�سويت على قرار جمل�س الإدارة واجلمعية العامة العادية املتعلق بها.

يوؤكد اأع�ساء جمل�س الإدارة بعدم مناف�سة اأعمال ال�سركة والتعامل مع الأطراف ذات العالقة بناء على اأ�س�س جتارية �سرفة. �

اإن النظام الأ�سا�سي لل�سركة ل يعطي اأي ع�سو يف جمل�س الإدارة اأو املدير التنفيذي حق الت�سويت على اأي عقد اأو اقرتاح يكون لهم فيه م�سلحة ، ول يعطي اأي  �
�سالحية لأي منهم للت�سويت على مكافاأة خا�سة متنح لهم اأو اأي �سالحيات جتيز لأع�ساء جمل�س الإدارة اأو لكبار التنفيذيني القرتا�س من ال�سركة.

كما يقر اأع�ساء جمل�س الإدارة باأنه ل توجد نية اأو توجه لإجراء اأي تغيري جوهري يف طبيعة عمل ال�سركة. �

كما اأنه ل يوجد �سيا�سات متبعة ومعلومات مهمة متعلقة بالأبحاث والتطوير ملنتجات جديدة وللطرق املتبعة يف الإنتاج على مدى ال�سنوات املالية الثالثة ال�سابقة مبا�سرة  �
لتاريخ ن�سرة الإ�سدار، ول توجد حاليًا عقود عمل قائمة اأو مقرتحة لأع�ساء جمل�س الإدارة حتى تاريخ هذه الن�سرة.

ل يوجد لدى ال�سركة يف الوقت احلايل برنامج تخ�سي�س اأ�سهم ملوظفيها، اأو اأي ترتيبات اأخرى ت�سرك املوظفني يف راأ�س مال ال�سركة. �

 تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين   3   3
يتم اقرتاح تعوي�سات ومكافاآت اأع�ساء جمل�س الإدارة بوا�سطة جلنة الرت�سيحات واملكافاآت، وذلك متا�سيًا مع النظام الأ�سا�سي لل�سركة والقرارات ال�سادرة بهذا اخل�سو�س، ويتم رفعها 

ملجل�س الإدارة متهيدًا لعتمادها من قبل اجلمعية العامة العادية.

اجلدول رقم 3-5 املكافاآت واملزايا التي ح�سل عليها اأع�ساء جمل�س الإدارة واأكرب خم�سة مدراء تنفيذيني مبا فيهم املدير العام واملدير املايل خالل الأعوام 
2011م ، 2012م ، 2013م

2013م2012م2011مالبيان

1.160.0001.207.0401.051.500اأع�ساء جمل�س الإدارة  امل�ستقلني وغري التفيذيني 

386.000379.500390.500اأع�ساء جمل�س الإدارة التنفيذيني 

2.601.4382.716.6803.028.823كبار التنفيذيني )مبا فيهم املدير العام واملدير املايل(

4.147.4384.303.2204.470.823الإجمايل )ريال �سعودي(

امل�سدر: ال�سركة
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 تعيين أعضاء مجلس اإلدارة والمدير العام والمدير المالي وتحديد مسؤولياتهم ومكافآتهم  3   3
يتم تعيني اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة من قبل اجلمعية العامة العادية، وحتى تاريخ هذه الن�سرة مل يتم اعتماد اأ�سلوب الت�سويت الرتاكمي، علمًا باأنه قد مت اإدراجه كبند على جدول 
اأعمال اجلمعية العامة العادية )الرابع( املنعقد بتاريخ 2013/05/06م ومل يتم املوافقة عليه بعد، ويحدد نظام ال�سركات ولئحة حوكمة ال�سركات والنظام الأ�سا�سي لل�سركة ونظام 

احلوكمة الداخلي لل�سركة مهام وم�سوؤوليات جمل�س الإدارة. 

وقد ح�سلت ال�سركة على خطابات عدم ممانعة من موؤ�س�سة النقد قبل اأن يتم تعيني اأي مر�سح لتويل وظيفة قيادية يف ال�سركة وذلك عماًل باملادة )27( ال�سابعة والع�سرين من الالئحة 
التنفيدية لنظام مراقبة �سركات التاأمني، وقد التزمت ال�سركة باإخطار موؤ�س�سة النقد عند انتهاء عمل اأي من الأ�سخا�س الذين ي�سغلون املنا�سب التالية: اأع�ساء جمل�س الإدارة واأع�ساء 
اللجان املنبثقة عن جمل�س الإدارة ورئي�س جمل�س الإدارة والع�سو املنتدب و�سكرتري جمل�س الإدارة واأع�ساء الإدارة العليا. يف حني اأن ال�سركة مل حت�سل على خطابات عدم ممانعة فيما 

يخ�س الوظائف التالية: مدير اأول – ق�سم اإدارة املعلومات، ومدير فرع اخلرب، ومدير فرع جّدة، ومدير فرع الريا�س.     

وفيما يلي ملخ�س مبهام وم�سوؤوليات ومكافاآت اأع�ساء جمل�س الإدارة والع�سو املنتدب  واملدير العام واملدير املايل:

 رئيس مجلس اإلدارة 4   4   4
تت�سمن واجبات وم�سوؤوليات رئي�س جمل�س الإدارة ما يلي:

متثيل ال�سركة يف عالقاتها اأمام الغري. �

التعاقد با�سم ال�سركة والدخول يف املناق�سات والقيام بكافة الأعمال والت�سرفات والتوقيع على كافة اأنواع العقود والوثائق وامل�ستندات. �

رئا�سة اجتماعات جمل�س الإدارة. �

رئا�سة اجتماعات اجلمعية العامة للم�ساهمني. �

مكافأة رئيس مجلس اإلدارة 

وفقًا للنظام الأ�سا�سي لل�سركة، يح�سل رئي�س جمل�س الإدارة على مكافاأة �سنوية مقدارها )180.000( مائة وثمانون األف ريال �سعودي، بالإ�سافة اإلى بدل ح�سور اجتماعات مببلغ وقدره 
)3.000(  ثالثة اآلف ريال �سعودي مقابل ح�سور كل اجتماع من اجتماعات جمل�س الإدارة، بالإ�سافة اإلى التعوي�س عن امل�سروفات.

مدة عضوية رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة

وفقًا للنظام الأ�سا�سي لل�سركة، تكون مدة ع�سوية رئي�س واأع�ساء جمل�س الإدارة 3 �سنوات تبداأ من التاريخ الذي حتدده اجلمعية العامة لل�سركة يف قرارها املتعلق بانتخابهم. 

 أعضاء مجلس اإلدارة 4   4   4
تت�سمن واجبات وم�سوؤوليات اأع�ساء جمل�س الإدارة ما يلي:

و�سع ومتابعة ال�سرتاتيجية ال�ساملة لل�سركة والأهداف الرئي�سة لها والتي حتتوي على اخلطط ال�سنوية املالية والت�سغيلية لل�سركة، وذلك يف �سوء التو�سيات املقدمة من  �
كبار التنفيذيني بال�سركة.

تعيني رئي�س املجل�س والع�سو املنتدب من بني اأع�ساء املجل�س. �

تعيينومتابعة اأداء املدير العام لل�سركة. �

و�سع �سيا�سة اإدارة املخاطر ومراجعتها.  �

حتديد الهيكل الراأ�سمايل الأمثل لل�سركة وحتديد ا�سرتاتيجيتها واأهدافها املالية واإقرار امليزانيات ال�سنوية.  �

الإ�سراف على النفقات الراأ�سمالية الرئي�سة لل�سركة، ومتلك الأ�سول والت�سرف بها.  �

و�سع اأهداف الأداء ومراقبة التمثيل والأداء ال�سامل لل�سركة. �

املراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية يف ال�سركة واعتمادها. �

و�سع �سيا�سة مكتوبة تنظم تعار�س امل�سالح ومعاجلة حالت التعار�س املحتملة لكل من اأع�ساء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية وامل�ساهمني، وي�سمل ذلك اإ�ساءة ا�ستخدام  �
اأ�سول ال�سركة ومرافقها، واإ�ساءة الت�سرف الناجت عن التعامالت مع الأ�سخا�س ذوي العالقة. 

التاأكد من �سالمة الأنظمة املالية واملحا�سبية، مبا يف ذلك الأنظمة ذات ال�سلة باإعداد التقارير املالية.  �

التاأكد من تطبيق اأنظمة رقابية منا�سبة لإدارة املخاطر، وذلك من خالل حتديد الت�سور العام عن املخاطر التي قد تواجه ال�سركة وطرحها ب�سفافية.  �

املراجعة ال�سنوية لفعالية اإجراءات الرقابة الداخلية لل�سركة. �

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

اجتماعات مببلغ  بدل ح�سور  الإدارة على  اأع�ساء جمل�س  كما يح�سل كل ع�سو من  �سعودي.  ريال  األف   وع�سرون  مائة  �سنوية مقدارها )120.000(  يح�سل كل ع�سو على مكافاأة 
)3.000( ثالثة اآلف ريال �سعودي مقابل ح�سور كل اجتماع من اجتماعات جمل�س الإدارة، بالإ�سافة اإلى التعوي�س عن امل�سروفات.

 العضو المنتدب 4   4   4
وفقًا لن�س املادة )18( الثامنة ع�سرة من النظام الأ�سا�سي يعني جمل�س الإدارة من بني اأع�سائه رئي�سًا له، ويعني املجل�س ع�سوًا منتدبًا لل�سركة من اأع�ساء املجل�س، ويحق لرئي�س املجل�س 
والع�سو املنتدب التوقيع عن ال�سركة وتنفيذ قرارات املجل�س، ويخت�س رئي�س املجل�س اأو الع�سو املنتدب بتمثيل ال�سركة اأمام الق�ساء والغري، ولأي منهما حق توكيل غريه يف عمل اأو اأعمال 

معينة.
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وقد وافق جمل�س الإدارة يف اجتماعه الثالث بتاريخ 2010/06/07م على حتديد بدل اأتعاب الع�سو املنتدب مببلغ )240.000( مائتني واأربعني األف ريال �سعودي مقابل قيامه بالواجبات 
امللقاة على عاتقه يف ت�سريف الأعمال ومتطلبات اإدارة ال�سركة، علمًا باأن الع�سو املنتدب مل يوّقع عقد عمل مع ال�سركة.

 المدير العام  4   4   4
تت�سمن واجبات وم�سوؤوليات املدير العام ما يلي: 

تنفيذ ومتابعة ال�سرتاتيجية ال�ساملة لل�سركة والأهداف الرئي�سية لها والتي حتتوي على اخلطط ال�سنوية املالية والت�سغيلية. �

الإ�سراف على جميع عمليات ال�سركة واإداراتها واأق�سامها. �

تقدمي التقارير الفنية والإدارية عن الأداء العام لل�سركة ملجل�س الإدارة. �

ح�سور الجتماعات الدورية ملجل�س الإدارة وجلانه املختلفة. �

مكافأة المدير العام 

يح�سل املدير العام على راتب �سهري عبارة عن راتب اأ�سا�سي و بدلت حمددة يف عقد العمل.

مدة  تعيين المدير العام 

يتم حتديد مدة خدمة املدير العام مبوجب عقد عمل �سنوي وُيجدد العقد تلقائيًا ملدة �سنة ميالدية جديدة من قبل ال�سركة.

 المدير المالي  4   4   4
ت�سمل املهام الرئي�سة للمدير املايل ما يلي:

اإعداد تقارير دورية لالإدارة عن و�سع ال�سركة املايل والتقدم املنجز يف خمتلف الأن�سطة. �

الإ�سراف على اإعداد التقارير املالية املطلوبة من قبل موؤ�س�سة النقد واجلهات الر�سمية الأخرى ذات ال�سالحية. �

متابعة اإعداد البيانات املالية لل�سركة والتوقعات املالية امل�ستقبلية ومقارنة النتائج الفعلية بالنتائج املتوقعة والتو�سية باتخاذ اإجراءات ت�سحيحية عندما يقت�سي الأمر  �
ذلك.

الإ�سراف على تطبيق ال�سيا�سة ال�ستثمارية املعتمدة واإدارتها مع البنوك واملوؤ�س�سات املالية املرخ�سة. �

اإن�ساء وتنفيذ مراجعة نظم الرقابة الداخلية داخل الإدارة ل�سمان تنفيذ ال�سيا�سات املحا�سبية لل�سركة. �

التعاطي مع ال�سلطات الر�سمية فيما يتعلق بالأمور املالية للتحقق من التزام ال�سركة والتاأكد من ح�سن ت�سنيفها وحمايتها من اأية خمالفات اأو جزاءات من اأي م�سدر كان. �

 مكافأة المدير المالي 

يح�سل املدير املايل على راتب �سهري عبارة عن راتب اأ�سا�سي و بدلت حمددة يف عقد العمل.

مدة تعيين المدير المالي 

يتم حتديد مدة خدمة املدير املايل مبوجب عقد عمل �سنوي وُيجدد العقد تلقائيًا ملدة �سنة ميالدية جديدة من قبل ال�سركة.

هذا ويقر اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة و�سكرتري جمل�س الإدارة واأع�ساء الإدارة العليا اأنه ل يوجد عقد اأو ترتيب �ساري املفعول اأو مزمع اإبرامه عند تقدمي ن�سرة الإ�سدار فيه لهم اأو اأي 
من اأقاربهم م�سلحة يف اأعمال ال�سركة، وذلك بخالف ما ذكر يف هذه الن�سرة يف ق�سم »تعامالت الأطراف ذات العالقة«. 

 حوكمة الشركة 3   3
تلتزم اإدارة �سركة بروج للتاأمني التعاوين باتباع وتطبيق اأعلى معايري احلوكمة، وبهذا توؤكد التزامها وتطبيقها لكافة مواد لئحة حوكمة ال�سركات وتعديالتها ال�سادرة عن هيئة ال�سوق 

املالية.

ويدرك جمل�س الإدارة باأن الإدارة والرقابة الفاعلة مهمة لنجاح ال�سركة. وياأتي التزام ال�سركة باتباع اأعلى معايري احلوكمة وتطبيقها من اأجل التاأكد من اأن جمل�س الإدارة يعمل من 
اعتماد لئحة احلوكمة  اأنه قد مت  بالذكر  ونتائج عملياتها. واجلدير  املالية  ال�سركة  لأو�ساع  ووا�سحة وعادلة  اأكمل وجه، وتقدمي �سورة حقيقية  امل�ساهمني على  اأجل حتقيق م�سالح 
الثانية  العادية  العامة  الأع�ساء يف اجلمعية  اختيار  وقواعد  العمل  واأ�سلوب  الع�سوية  ومدة  واملكافاآت  والرت�سيحات  املراجعة  اأع�ساء جلنتي  اختيار  وقواعد  واأ�س�س  الإف�ساح  و�سيا�سة 
بتاريخ 1432/06/25هـ )املوافق 2011/05/28م(، كما قامت ال�سركة باعتماد �سيا�سة خا�سة بتعار�س امل�سالح يف اجلمعية العامة العادية الرابعة بتاريخ 1433/06/26هـ )املوافق 
)املوافق  1435/06/22هـ  بتاريخ  اخلام�سة  العادية  العامة  اجلمعية  يف  الإدارة  جمل�س  اأع�ساء  تعيني  واإجراءات  مبعايري  خا�سة  �سيا�سة  اعتماد  اإلى  بالإ�سافة  2013/05/06م(، 

2014/04/22م(. 

كما اأن ال�سركة ملتزمة بتطبيق جميع اللوائح والأنظمة ال�سادرة عن اجلهات الرقابية والتنظيمية، وتنفيذ كافة ال�سيا�سات والإجراءات الداخلية.

اإن لدى ال�سركة تق�سيم وا�سح للم�سوؤوليات يف لئحة ال�سالحيات الداخلية املعتمدة بني الدور الإ�سرايف ملجل�س الإدارة والإدارة التنفيذية لل�سركة بالإ�سافة اإلى اأنظمة و�سوابط الرقابة 
الداخلية الفعالة، كما اأن لديها جهاز مراجعة داخلي متمكن وعلى درجة عالية من املهنية للقيام مبراجعات م�ستقلة لكافة اأق�سام ومهام ال�سركة.

كما اأن لدى ال�شركة مراجعني خارجيني على قدر من املهنية واالخت�شا�س يقدمون تقارير �شنوية عن ن�شاط ال�شركة، وفيما يلي ملخ�س الإطار عمل حوكمة ال�شركة املطبق:

اجلمعية العامة للم�ساهمني: يتم اإطالع امل�ساهمني على كافة التطورات املهمة يف ال�سركة من خالل توفري تقارير عن الأداء املايل لل�سركة ون�سر كافة الأخبار واملعلومات الهامة املتعلقة 
بال�سركة وعملياتها ، ويتم ت�سجيع امل�ساهمني على ح�سور اجلمعيات العامة لل�سركة وتزويدهم بجميع ما يحتاجونه يف تلك اجلمعيات.
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جمل�س الإدارة: يتولى جمل�س الإدارة امل�سوؤولية الكاملة لت�سيري ال�سركة وحماية م�سالح م�ساهميها علمًا باأن ثلث اأع�ساء جمل�س الإدارة من امل�ستقلني.

تقدمي املعلومات املالية واملعلومات الأخرى: جمل�س اإدارة ال�سركة م�سوؤول عن تزويد امل�ساهمني باملعلومات عن اأداء ال�سركة املايل.

جلان جمل�س الإدارة: لدى جمل�س الإدارة جلانًا ت�ساعده على اإمتام اأعماله بال�سكل املطلوب وال�سحيح ح�سب ما ورد يف اللوائح التنظيمية ال�سادرة عن اجلهات الرقابية، وهذه اللجان 
هي: اللجنة التنفيذية، جلنة املراجعة، جلنة الرت�سيحات واملكافاآت، جلنة ال�ستثمار.

اللجنة التنفيذية

ا�ستنادًا اإلى املادة )20( الع�سرين من النظام الأ�سا�سي لل�سركة �سّكل جمل�س الإدارة جلنة تنفيذية موؤلفة من ثالثة اأع�ساء. 

اإن واجبات وم�سوؤوليات اللجنة التنفيذية هي كما يلي:

و�سع ال�سرتاتيجية ال�ساملة والأهداف الرئي�سة لل�سركة وخطط العمل والإ�سراف على تنفيذها. �

مراجعة ميزانية ال�سركة واخلطط املالية املعدة من قبل الإدارة التنفيذية قبل تقدميها ملجل�س الإدارة والتو�سية ملجل�س الإدارة باملوافقة عليها. �

واتخاذ  � و�شعها،  التي مت  لل�شيا�شة  اإلى مالءمتها  باالإ�شافة  االإجراء  املرعية  واالأنظمة  اللوائح  و�شروط  الأحكام  والتاأكد من مطابقتها  اال�شتثمار  �شيا�شة  ومراجعة  اإعداد 
القرارات النهائية ب�ساأن ال�ستثمارات والت�سرف بها، ومراقبة اأداء ا�ستثمارات ال�سركة.

مراجعة ال�سيا�سات الداخلية والأحكام التنظيمية املعدة من قبل الإدارة التنفيذية قبل تقدميها ملجل�س الإدارة والتو�سية ملجل�س الإدارة باملوافقة عليها. �

 درا�سة كل ما يحال للجنة من موا�سيع تتعلق بالإدارة التنفيذية واتخاذ التو�سيات املنا�سبة ب�ساأنها. �

ويتقا�سى اأع�ساء اللجنة بدل جل�سات مبلغ )1.500( األف وخم�سمائة ريال �سعودي لكل ع�سو عن كل جل�سة، عالوًة على مكافاأة يعتمدها املجل�س يف نهاية العام بناًء على موقف الأداء 
املايل لل�سركة وتو�سية جلنة الرت�سيحات واملكافاآت.

وتتكون اللجنة التنفيذية من:

اجلدول رقم 4-5 اأع�ساء اللجنة التنفيذية
الع�سوية يف جمل�س الإدارةال�سفةال�سم

رئي�س جمل�س الإدارة – غري تنفيذيرئي�س اللجنة التنفيذيةيا�سر يو�سف حممد ناغي

ع�سو جمل�س الإدارة – تنفيذيع�سو اللجنةخالد �سعود عبد العزيز احل�سن

ع�سو جمل�س الإدارة – م�ستقلع�سو اللجنةزياد ب�سام حممد الب�سام

امل�سدر: ال�سركة

ف�ساًل راجع الق�سم )5-2( » اأع�ساء جمل�س الإدارة« لالطالع على ال�سرية الذاتية لأع�ساء اللجنة التنفيذية.

لجنة المراجعة
ا�ستنادًا اإلى املادة )19( التا�سعة ع�سر من النظام الأ�سا�سي لل�سركة واملادة )14( الرابعة ع�سر من لئحة حوكمة ال�سركات، �سكل جمل�س الإدارة جلنة املراجعة املوؤلفة من ثالثة اأع�ساء، 

وتعمل جلنة املراجعة وفقًا لأحكام الأنظمة واللوائح القانونية وا�ستنادًا اإلى القواعد املنظمة لعمل اللجنة التي وافقت عليها اجلمعية العامة بتاريخ 2011/05/28م.

اإن واجبات وم�سوؤوليات جلنة املراجعة هي كما يلي:

الإ�سراف على اإدارة املراجعة الداخلية يف ال�سركة من اأجل التحقق من مدى فاعليتها يف تنفيذ الأعمال واملهمات التي حددها لها جمل�س الإدارة. �
درا�سة نظام الرقابة الداخلية وو�سع تقرير مكتوب عن راأيها وتو�سياتها ب�ساأنه. �
درا�سة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات الت�سحيحية للملحوظات الواردة فيها. �
التو�سية ملجل�س الإدارة بتعيني املحا�سبني القانونيني وحتديد اأتعابهم و ال�ستغناء عنهم، مع مراعاة ا�ستقالليتهم عند التو�سية بالتعيني. �
متابعة اأعمال املحا�سبني القانونيني، واعتماد اأي عمل خارج نطاق اأعمال املراجعة التي يكلفون باآدائها اأثناء قيامهم باأعمال املراجعة. �
درا�سة خطة املراجعة مع املحا�سب القانوين واإبداء ملحوظات اللجنة عليها. �
درا�سة ملحوظات املحا�سب القانوين على القوائم املالية ومتابعة ما مت ب�ساأنها. �
درا�سة القوائم املالية الأولية وال�سنوية قبل عر�سها على جمل�س الإدارة واإبداء الراأي والتو�سية ب�ساأنها. �
درا�سة ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة واإبداء الراأي والتو�سية ملجل�س الإدارة ب�ساأنها. �

ويتقا�سى اأع�ساء اللجنة بدل جل�سات مبلغ )1.500( األف وخم�سمائة ريال �سعودي لكل ع�سو عن كل جل�سة، عالوًة على مكافاأة يعتمدها املجل�س يف نهاية العام بناًء على موقف الأداء 
املايل لل�سركة وتو�سية جلنة الرت�سيحات واملكافاآت.
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وتتكون جلنة املراجعة من:

اجلدول رقم 5-5 اأع�ساء جلنة املراجعة
الع�سوية يف جمل�س الإدارةال�سفةال�سم

ع�سو جمل�س الإدارة – غري تنفيذيرئي�س جلنة املراجعةراأفت عطية ح�سن ال�سالموين

من خارج جمل�س الإدارةع�سو اللجنةعلي بن خالد ال�سيباين

من خارج جمل�س الإدارةع�سو اللجنةعبداهلل بن �سعود الر�سود

امل�سدر: ال�سركة

ف�ساًل راجع الق�سم )5-2( »اأع�ساء جمل�س الإدارة« لالطالع على ال�سرية الذاتية لـ »راأفت عطية ح�سن ال�سالموين«. 

1

علي بن خالد ال�سيباينال�سم

51العمر

�سعودياجلن�سية

ع�سو جلنة املراجعة املن�سب احلايل

2010/06/07متاريخ التعيني

حا�سل على درجة البكالوريو�س يف املحا�سبة من جامعة  امللك �سعود بالريا�س عام 1986م. �املوؤهالت العلمية
حا�سل على درجة املاج�ستري يف املحا�سبة من جامعة اإيلينوي – الوليات املتحدة الأمريكية عام 1994م. �
حا�سل على �سهادة املحا�سبة القانونية CPA من الوليات املتحدة الأمريكية عام 1995م  �
حا�سل على �سهادة املحا�سبة القانونية CPA من الهيئة ال�سعودية للمحا�سبيني القانونيني عام 2000م. �

�سغل وظيفة حما�سب اأول لدى �سركة بكتل ال�سعودية لالإن�ساءات، وهي �سركة �سعودية ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف جمال  �اخلربات العملية
الإن�ساءات واملقاولت، وذلك منذ عام 1992م وحتى عام 1996م.

ي�سغل حاليًا من�سب الرئي�س املايل التنفيذي ل�سركة مك�سف القاب�سة للخدمات املحدودة وهي �سركة �سعودية ذات م�سوؤولية حمدودة  �
تعمل يف جمال اخلدمات العامة وال�سيانة واإدارة امل�ساريع الزراعية والتجارية وال�سناعية، وذلك منذ عام 1996م وحتى تاريخه.

2

عبداهلل بن �سعود الر�سودال�سم

41العمر

�سعودياجلن�سية

ع�سو جلنة املراجعةاملن�سب احلايل

2012/11/13متاريخ التعيني

حا�سل على درجة البكالوريو�س يف الهند�سة ميكانيكية من جامعة امللك �سعود عام 1997م. �املوؤهالت العلمية
حا�سل على درجة املاج�ستري يف اإدارة الأعمال من جامعة نوتنغهام، اململكة املتحدة عام 2004م. �

�سغل وظيفة حملل م�ساريع اأول يف �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي منذ عام 1998م وحتى عام 2003م. �اخلربات العملية
�سغل من�سب مدير اأول يف بنك اجلزيرة، وهي �سركة م�ساهمة عامة �سعودية تعمل يف املجال امل�سريف منذ عام 2003م وحتى عام  �

2007م.
�سغل من�سب الرئي�س التنفيذي ل�سركة جمموعة ك�سب املالية، وهي �سركة م�ساهمة مقفلة �سعودية تعمل يف جمال اخلدمات املالية،  �

وذلك منذ عام 2007م وحتى عام 2009م.
�سغل من�سب الرئي�س التنفيذي ل�سركة تبارك لال�ستثمار، وهي �سركة م�ساهمة مقفلة �سعودية تعمل يف جمال اخلدمات املالية  �

وال�ستثمار، وذلك منذ عام 2009م وحتى عام 2012م.
ي�سغل حاليًا من�سب الرئي�س التنفيذي ل�سركة بلوم لال�ستثمار ال�سعودية، وهي �سركة م�ساهمة مقفلة �سعودية تعمل يف جمال  �

اخلدمات ال�ستثمارية، وذلك منذ عام 2012م وحتى تاريخه. 

امل�سدر: ال�سركة

لجنة الترشيحات والمكافآت

اأع�ساء، وتعمل جلنة الرت�سيحات واملكافاآت  املوؤلفة من ثالثة  الإدارة جلنة الرت�سيحات واملكافاآت  ال�سركات �سكل جمل�س  املادة )15( اخلام�سة ع�سر من لئحة حوكمة  اإلى  ا�ستنادًا 
وفقًا لأحكام الأنظمة واللوائح القانونية وا�ستنادًا اإلى القواعد املنظمة لعمل اللجنة التي وافقت عليها اجلمعية العامة بتاريخ 2011/05/28م، وت�سعى ال�سركة لتو�سيع �سالحيات جلنة 
الرت�سيحات واملكافاآت كي تتمكن من القيام مبهمة تقييم مالءمة �ساغلي املنا�سب القيادية واملر�سحني لها واعتماد �سيا�سة ل�سمان مالءمة الأ�سخا�س املر�سحني ل�سغل منا�سب الإدارة 

العليا بح�سب لئحة متطلبات التعيني يف املنا�سب القيادية يف املوؤ�س�سات املالية اخلا�سعة لإ�سراف موؤ�س�سة النقد وال�سادرة عن املوؤ�س�سة يف �سهر رم�سان 1434 هـ.
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اإن واجبات وم�سوؤوليات جلنة الرت�سيحات واملكافاأت هي كما يلي:

تقدمي التو�سية ملجل�س الإدارة بالرت�سح لع�سوية املجل�س وفقا لل�سيا�سات واملعايري املعتمدة، مع مراعاة عدم تر�سيح اأي �سخ�س �سبق اإدانته بجرمية خملة بال�سرف اأو الأمانة. �

مراجعة هيكل جمل�س الإدارة ورفع التو�سيات يف �ساأن التغيريات التي ميكن اإجراوؤها، وحتديد جوانب ال�سعف والقوة يف جمل�س الإدارة واقرتاح معاجلتها مبا يتفق مع  �
م�سلحة ال�سركة.

التاأكد ب�سكل �سنوي من ا�ستقاللية الأع�ساء امل�ستقلني وعدم وجود اأي تعار�س م�سالح يف حال كان الع�سو ي�سغل ع�سوية يف جمل�س اإدارة �سركة اأخرى. �

و�سع �سيا�سات وا�سحة ب�ساأن تعوي�سات ومكافاآت جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني. �

ويتقا�سى اأع�ساء اللجنة بدل ح�سور جل�سات مببلغ )1.500( األف وخم�سمائة ريال �سعودي لكل ع�سو عن كل جل�سة، عالوًة على مكافاأة يعتمدها املجل�س يف نهاية العام بناًء على موقف 
الأداء املايل لل�سركة وتو�سية جلنة الرت�سيحات واملكافاآت.

وتتكون جلنة الرت�سيحات واملكافاآت من:

اجلدول رقم 6-5 اأع�ساء جلنة الرت�سيحات واملكافاآت 
الع�سوية يف جمل�س الإدارةال�سفةال�سم

ع�سو جمل�س الإدارة – م�ستقلرئي�س جلنة الرت�سيحات واملكافاأتزياد ب�سام حممد الب�سام

ع�سو جمل�س الإدارة – غري تنفيذيع�سو اللجنةاإبراهيم حممد اإبراهيم برتجي

�سكرتري جمل�س الإدارةع�سو اللجنةحممد م�سطفى بن �سديق

امل�سدر: ال�سركة

ف�ساًل راجع ق�سم )5-2( »اأع�ساء جمل�س الإدارة« لالطالع على ال�سرية الذاتية لـ »زياد ب�سام حممد الب�سام« و »اإبراهيم حممد اإبراهيم برتجي«، وق�سم )5-3( »�سكرتري جمل�س الإدارة« 
لالطالع على ال�سرية الذاتية لـ »حممد م�سطفى بن �سديق«.

لجنة االستثمار
اإن اأهداف واخت�سا�سات جلنة ال�ستثمار تتمثل يف الآتي:

و�شع ال�شيا�شة اال�شتثمارية لل�شركة والتاأكد من مطابقتها مع اأحكام و�شروط اللوائح واالأنظمة املرعية االإجراء واالإ�شراف على تطبيقها. �
مراجعة ال�سيا�سة ال�ستثمارية ب�سكل دوري واإ�سدار تو�سيات جديدة تتما�سى مع ظروف ال�سوق. �
املوافقة على ا�ستقطاب ال�ستثمارات والت�سرف بها واتخاذ القرارات ب�ساأنها. �
مراقبة اأداء ا�ستثمارات ال�سركة وحتديد اأهداف ال�ستثمار وو�سع اخلطط الالزمة لذلك. �

ويتقا�سى اأع�ساء اللجنة بدل ح�سور جل�سات مببلغ )1.500( األف وخم�سمائة ريال �سعودي لكل ع�سو عن كل جل�سة، عالوًة على مكافاأة يعتمدها املجل�س يف نهاية العام بناًء على موقف 
الأداء املايل لل�سركة وتو�سية جلنة الرت�سيحات واملكافاآت.

اجلدول رقم 7-5 اأع�ساء جلنة ال�ستثمار
الع�سوية يف جمل�س الإدارةال�سفةال�سم

ع�سو جمل�س الإدارة – تنفيذيرئي�س جلنة ال�ستثمارخالد �سعود عبد العزيز احل�سن

ع�سو جمل�س الإدارة – م�ستقلع�سو اللجنةعادل علي ح�سن ال�سيد

ع�سو جمل�س الإدارة – م�ستقلع�سو اللجنةعبد العزيز فهد حممد الرا�سد

امل�سدر: ال�سركة

ف�ساًل راجع ق�سم )5-2( » اأع�ساء جمل�س الإدارة« لالطالع على ال�سرية الذاتية لأع�ساء جلنة ال�ستثمار.

اجتماعات اللجان:
تفر�س الفقرة )3( الثالثة من املادة )20( الع�سرين من النظام الأ�سا�سي لل�سركة على اللجنة التنفيذية اأن تعقد )6( اجتماعات على الأقل �سنويًا، وي�ستنتج من لئحة جلان املراجعة 
وم�سودة لئحة احلوكمة املزمع اعتمادها قريبًا من قبل موؤ�س�سة النقد، اأن املوؤ�س�سة �ستفر�س حد اأدنى لعدد اجتماعات اللجان املنبثقة عن جمل�س الإدارة بحيث ل يقل عن )6( اجتماعات 

�سنويًا بالن�سبة للجنة املراجعة.

ويبني اجلدول اأدناه عدد اجتماعات اللجان خالل الأعوام 2011م و 2012م و2013م، ومدى التزام جلان جمل�س اإدارة ال�سركة بعدد اجتماعاتها وب�سكل دوري خالل الأعوام املالية ال�سابقة.

اجلدول رقم 8-5 عدد اجتماعات جلان جمل�س الإدارة لالأعوام 2011م و 2012م و 2013م 
2013م2012م2011ماللجان

44-اللجنة التنفيذية 

445جلنة املراجعة

124جلنة الرت�سيحات واملكافاأت

12-جلنة ال�ستثمار 

امل�سدر: ال�سركة
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وجدير بالذكر اأنه على جلان جمل�س اإدارة ال�سركة املحافظة على ال�ستمرارية يف عقد اجتماعاتها ب�سكل دوري خالل ال�سنة املالية. وفيما يخ�س اجتماعات اللجنة التنفيذية، فاإنه على 
اللجنة زيادة عدد اجتماعاتها يف ال�سنوات القادمة بحيث ل يقل عددها خالل ال�سنة املالية الواحدة عن )6( اجتماعات وذلك عماًل باأحكام املادة )20( الع�سرين من النظام الأ�سا�سي 

لل�سركة.

 تضارب المصالح  1   3
ل مينح النظام الأ�سا�سي لل�سركة اأو اأٍي من اللوائح وال�سيا�سات الداخلية اأية �سالحيات متكن ع�سو جمل�س الإدارة من الت�سويت على عقد اأو عر�س له فيه م�سلحة جوهرية �سواًء ب�سفة 
مبا�سرة اأو غري مبا�سرة، وذلك تنفيذًا للمادة )96( ال�ساد�سة والت�سعني من نظام ال�سركات التي تن�س على اأنه ليجوز اأن يكون لع�سو جمل�س الإدارة اأية م�سلحة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة 
يف التعامالت والعقود التي تتم حل�ساب ال�سركة اإل مبوافقة من اجلمعية العامة العادية يتم جتديدها كل �سنة، ووفقًا لن�س املادة املذكورة فاإنه يتعني على ع�سو جمل�س الإدارة اأن يبلغ 
جمل�س الإدارة مبا له من م�سالح �سخ�سية يف التعامالت والعقود التي تتم حل�ساب ال�سركة، ويف�سح رئي�س جمل�س الإدارة للجمعية العامة عند انعقادها عن التعامالت والعقود التي يكون 
لأٍي من اأع�ساء جمل�س الإدارة م�سلحة �سخ�سية فيها، على اأن يكون الإف�ساح م�سفوعًا بتقرير خا�س من مراقب احل�سابات، ويتم اإثبات هذا التبليغ يف حم�سر اجتماع جمل�س الإدارة، 

ول يجوز للع�سو ذي امل�سلحة ال�سرتاك يف الت�سويت على القرار الذي يطرح بهذا ال�ساأن.

وبناًء على ما �سبق، يلتزم اأع�ساء جمل�س الإدارة مبا يلي:

1.  اللتزام بالعمل طبقًا للمواد )69( و )70( من نظام ال�سركات، واملادة رقم )18( الثامنة ع�سر من لئحة حوكمة ال�سركات.

2.  عدم الت�سويت على اأي من العقود املربمة مع الأطراف ذات العالقة يف اجتماعات اجلمعية العامة.

3.  اللتزام بعدم الدخول يف مناف�سة �سد اأعمال ال�سركة، واأن كافة التعامالت مع الأطراف ذات العالقة يف امل�ستقبل �سوف تتم على اأ�سا�س تناف�سي تطبيقًا لن�س املادة )70( 
ال�سبعني من نظام ال�سركات.

 برامج أسهم الموظفين 11   3
ل يوجد لدى ال�سركة يف الوقت احلايل برنامج تخ�سي�س اأ�سهم ملوظفيها، اأو اأي ترتيبات اأخرى ت�سرك املوظفني يف راأ�س مال ال�سركة.

 الموظفون والسعودة 12   3
ارتفع عدد موظفي ال�سركة خالل الفرتة املنتهية يف 30 يونيو 2014م اإلى )216( موظف منهم )90( موظف �سعودي و )126( موظف غري �سعودي، اأي بن�سبة �سعودة قدرها )%48( 
مقارنة بعام 2013م حيث كان عدد املوظفني )206( موظف منهم )83( موظف �سعودي و )123( موظف غري �سعودي اأي بن�سبة �سعودة قدرها )40.3%(، وتعزى الزيادة يف عدد 
املوظفني يف كل �شنة اإلى الزيادة يف حجم حمفظة التاأمني واالأق�شاط املكتتبة وحاجة ال�شركة اإلى كادر ب�شري يتنا�شب مع الزيادة يف عمليات ال�شركة خلدمة عمالئها، كما اأن ال�شركة 
ت�سعى با�ستمرار اإلى زيادة عدد املوظفني ال�سعوديني العاملني لديها، و�سوف تتبع خطة حمكمة يف التوظيف والتدريب والتطوير والتعوي�س من �ساأنها املحافظة على املتطلبات اخلا�سة 
بال�سعودة، وتندرج ال�سركة حتت النطاق الأخ�سرمن برنامج نطاقات لل�سعودة، كما اأن ال�سركة ملتزمة بتطبيق الأنظمة والتعليمات اخلا�سة بت�سغيل املوظفني من غري ال�سعوديني واأن 
وت�سحيح  نقل كفالتهم  العمل على  لديها وجاري  ويعملون  لي�سوا على كفالتها  ال�سعوديني  با�ستثناء عدد )3( موظفني من غري  ال�سركة  يعملون بطريقة نظامية وعلى كفالة  جميعهم 

اأو�ساعهم، ومل توؤثر املهلة الت�سحيحة من قبل وزارة العمل على ال�سركة تاأثريًا �سلبيًا. وي�سكل ال�سعوديون قرابة ن�سبة )25%( من اأع�ساء الإدارة التنفيذية لل�سركة.

اجلدول رقم 9-5 اإجمايل اأعداد املوظفني وال�سعودة 
الن�سف الأول 2014م2013م2012م2011م

الن�سبةالعددالن�سبةالعددالن�سبةالعددالن�سبةالعدد

42%4090%4483%3877%60ال�سعوديون

58%60126%56123%6297%97غري ال�سعوديني

100%100216%100206%100174%157الإجمايل

امل�سدر: ال�سركة

اجلدول رقم 9-5 اأعداد املوظفني ح�سب الإدارات 

الإدارة

الن�سف الأول 2014م2013م2012م2011م

ال�سعوديون
غري 

ال�سعوديني
ال�سعوديون

غري 
ال�سعوديني

ال�سعوديون
غري 

ال�سعوديني
ال�سعوديون

غري 
ال�سعوديني

-1-1-1-1املراجعة

29311211311املالية

515911913714املوارد الب�سرية وال�سوؤون الإدارية

6-6-3124تقنية املعلومات

-1111111اإدارة املخاطر

218319720822الكتتاب

813141321192312املطالبات

3-2-2-2-اإعادة التاأمني
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الإدارة

الن�سف الأول 2014م2013م2012م2011م

ال�سعوديون
غري 

ال�سعوديني
ال�سعوديون

غري 
ال�سعوديني

ال�سعوديون
غري 

ال�سعوديني
ال�سعوديون

غري 
ال�سعوديني

3131412833424049الت�سويق واملبيعات

-1-1-1-2الرقابة النظامية اأو اللتزام

52237555التاأمني الطبي

31212-3-مكتب املدير العام

2-2-2-2-اإدارة الفروع

609777978312390126اإجمايل املوظفني

امل�سدر: ال�سركة

مالحظة: ن�سبة ال�سعودة )48%( تت�سمن احت�ساب املوظفني من ذوي الحتياجات اخلا�سة واأزواج واأبناء املواطنات والقبائل النازحة.

وجتدر الإ�سارة اإلى التزام ال�سركة اأي�سًا بتعميم املوؤ�س�سة رقم )38639/م ت/1051( وتاريخ 1430/08/03هـ )املوافق 2009/07/25م( ب�ساأن اإلزامية احل�سول على ال�سهادة العامة 
يف اأ�سا�سيات التاأمني )IFCE( لبع�س موظفي �سركات التاأمني، حيث تقدم )89( موظف للح�سول على تلك ال�سهادة، اجتاز منهم المتحان بنجاح عدد )74( موظف وح�سلوا على 

�سهادة )IFCE(، هذا و�سيخ�سع باقي املوظفني املطالبني باحل�سول على هذه ال�سهادة لالمتحان مرة اأخرى يف وقت لحق.

ووفقًا لنظام العمل فاإن اأي �سركة يعمل لديها )10( ع�سرة موظفني واأكرث ملزمة باإعداد لئحة عمل داخلية تت�سمن الأحكام الداخلية للعمل يف ال�سركة وقواعد تنظيم العمل. ويجب 
اأخذ موافقة وزارة العمل قبل اعتماد الالئحة. وقامت ال�سركة باإعداد لئحة تنظيم عمل داخلية ومت اعتمادها من قبل وزارة العمل مبوجب قرار معايل نائب وزير العمل رقم )1624( 

وتاريخ 1431/06/24هـ )املوافق 2010/06/07م(.
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مناقشة اإلدارة وتحليلها للوضع المالي للشركة ونتائج عملياتها. 3

  مقدمة 1   3
اإن مناق�سة وحتليل الإدارة للو�سع املايل لل�سركة ونتائج عملياتها، كما هو مبني اأدناه، مبني على – ويجب اأن يقراأ مقرونًا مع- القوائم املالية املدققة لل�سركة لل�سنوات املالية املنتهية يف 
2011م، 2012م و 2013م والإي�ساحات املرفقة بها والتي متت مراجعتها من قبل كل من اإرن�ست ويونغ ومكتب الب�سام حما�سبون قانونيون وا�ست�ساريون، والقوائم املالية الأولية املوجزة 
للفرتة املنتهية يف 30 يونيو 2014م والإي�ساحات املرفقة بها والتي مت فح�سها من قبل اإرن�ست ويونغ والب�سام والنمر حما�سبون قانونيون »املحا�سبون املتحالفون«، وجميعها متاحة على 

موقع ال�سوق املالية ال�سعودية »تداول« حتت رمز ال�سركة 8270.

 إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة بخصوص المعلومات المالية 2   3
يقر اأع�ساء جمل�س الإدارة، منفردين وجمتمعني بالآتي:

1(   اأن كافة املعلومات املالية امل�سمنة يف هذه الن�سرة قد مت ا�ستخراجها دون اأي تعديل جوهري، من القوائم املالية املدققة لل�سركة والتي مت اإعدادها وفقًا للمعايري املحا�سبية 
الدولية اخلا�سة بالتقارير املالية. 

2(   اأن ال�سركة لديها املوارد املالية الكافية لتغطية متطلبات راأ�س املال العامل لالإثني ع�سر �سهر التالية لتاريخ اإ�سدار هذه الن�سرة.

3(   اأن املعلومات املالية يف هذه الن�سرة مقدمة ب�سكل يتفق مع املتبع قي القوائم املالية ال�سنوية لل�سركة.

4(  اأنه مل يطراأ اأي تغيري �سلبي جوهري على الو�سع املايل والو�سع التجاري لل�سركة منذ فرتة الثالثة �سنوات ال�سابقة وحتى تاريخ �سدور هذه الن�سرة.

 التنظيم واألنشطة الرئيسة 2   3
�سركة بروج للتاأمني التعاوين )»ال�سركة«(، �سركة م�ساهمة �سعودية م�سجلة يف اململكة العربية ال�سعودية مبوجب ال�سجل التجاري رقم 1010280606 بتاريخ 10 �سفر 1431هـ )املوافق 
26 يناير 2010م(. اإن عنوان املكتب امل�سجل لل�سركة هو �س. ب 51855، الريا�س 11553، اململكة العربية ال�سعودية. تتمثل اأهداف ال�سركة يف مزاولة اأعمال التاأمني التعاوين والأن�سطة 

املرتبطة بها يف اململكة العربية ال�سعودية. ي�سمل ن�ساطها الرئي�س جميع فئات التاأمني العام، وقد مت اإدراج ال�سركة يف تداول )�سوق الأ�سهم ال�سعودية( يف 15 فرباير 2010م.

مت الرتخي�س لل�سركة ملزاولة اأعمال التاأمني التعاوين يف اململكة العربية ال�سعودية طبقًا للمر�سوم امللكي رقم 72/م بتاريخ 28 �سوال 1429هـ )املوافق 29 اأكتوبر 2008م(، وقرار جمل�س 
الوزراء رقم 313 بتاريخ 27 �سوال 1429هـ )املوافق 28 اأكتوبر 2008م(. ويف 10 حمرم 1431هـ )املوافق 27 دي�سمرب 2009م(، �سدر عن وزارة التجارة وال�سناعة الإعالن عن تاأ�سي�س 

ال�سركة.

ويف 15 جمادى الثاين 1431هـ )املوافق 29 مايو 2010م(، اأ�سدرت موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي املوافقة الر�سمية لل�سركة ملزاولة اأعمال التاأمني.

وبداأت ال�سركة مبزاولة اأعمال التاأمني يف تاريخ 19 رجب 1431هـ )املوافق 01 يوليو 2010م( وذلك بعد ا�ستالم موافقة موؤ�س�سة التقد العربي ال�سعودي ببدء عمليات التاأمني حيث مت 
ا�ستكمال املوافقة على املنتجات والإجرءات ذات العالقة.

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة 3   3
مت اإعداد القوائم املالية املرفقة وفقًا للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية وفيما يلي ملخ�س لل�سيا�سات املحا�سبية الهامة املعمول بها من قبل ال�سركة:

أسس إعداد القوائم المالية

مت اإعداد القوائم املالية املرفقة وفقًا ملبداأ التكلفة التاريخية، ما عدا ال�ستثمارات املتاحة للبيع حيث يتم قيا�سها بالقيمة العادلة.

تصنيف المنتج

تقوم ال�سركة باإ�سدار عقود التاأمني والتي يتم مبوجبها حتويل خماطر التاأمني. اإن عقود التاأمني هي تلك العقود التي تقبل مبوجبها �سركة التاأمني خماطر تاأمني هامة من حملة الوثائق 
وذلك باملوافقة على تعوي�سهم يف حال وقوع حادث م�ستقبلي غري موؤكد ويوؤثر ب�سكل �سلبي على حامل وثيقة التاأمني. وكقاعدة عامة، تقوم ال�سركة بتعريف خماطر التاأمني الهامة باأنها 
متثل احتمال �سداد منافع عند وقوع حادث موؤمن عليه. وحال ت�سنيف العقد كـ »عقد تاأمني« فاإنه يبقى كذلك طوال الفرتة املتبقية منه حتى لو انخف�ست خماطر التاأمني ب�سكل كبري 

خالل الفرتة، اإل اإذا مت ا�ستنفاذ اأو انتهاء جميع احلقوق واللتزامات.

األقساط المكتسبة ودخل العموالت 

ترحل اأق�شاط التاأمني اإلى الدخل وت�شجل يف قائمة عمليات التاأمني ال�شاملة على اأ�شا�س ن�شبي على مدى فرتات وثائق التاأمني التي تخ�شها. متثل االأق�شاط غري املكت�شبة احل�شة يف 
اأق�شاط التاأمني املكتتبة املتعلقة بفرتة التغطية �شارية املفعول.

يتم اإظهار االأق�شاط املبقاة ودخل العموالت التي تتعلق باملخاطر ال�شارية املفعول بعد نهاية الفرتة املالية، كاأق�شاط غري مكت�شبة ويتم تاأجيلها باتباع الطرق التالية:

اآخر ثالثة اأ�سهر من الفرتة بالن�سبة لل�سحن البحري. �

عدد الأيام الفعلي بالن�سبة لكافة فئات التاأمني الأخرى. �

عملية احت�شاب حمددة �شلفًا بالن�شبة للتاأمني الهند�شي وذلك للمخاطر التي تزيد عن �شنة. وطبقًا لعملية االحت�شاب هذه، يتم اكت�شاب اأق�شاط اأقل خالل ال�شنة االأولى  �
وتزداد تدريجيًا مع نهاية فرتة وثيقة التاأمني.

لقد بداأت ال�سركة اتباع طريقة حمددة �سلفًا لحت�ساب فئة التاأمني الهند�سي وذلك اعتبارًا من 01 يناير 2013م. وحيث اأنه مت فقط تعديل عملية احت�شاب تاأجيل االأق�شاط، فقد مت اعتبار 
ذلك تغيري يف التقدير املحا�شبي. يتوقع باأن يكون لهذا التغري يف طريقة االحت�شاب اأثر ب�شيط على �شايف االأق�شاط املكت�شبه خالل ال�شنوات امل�شتقبلية العتقاد االإدارة باأن �شايف االأق�شاط 

املبقاه املتعلقة بـالتاأمني الهند�سي لن يكون هام.
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أقساط وأرصدة إعادة التأمين المدينة

يتم اإثبات اأق�شاط واأر�شدة اإعادة التاأمني املدينة عند ا�شتحقاقها، ويتم قيا�شها، عند االإثبات االأويل لها، بالقيمة العادلة للمبلغ امل�شتلم اأو امل�شتحق القب�س. يتم مراجعة القيمة الدفرتية 
اإثبات خ�شارة  اإمكانية ا�شرتداد قيمتها الدفرتية، ويتم  اإلى عدم  التغريات يف الظروف  اأو  للتاأكد من وجود انخفا�س يف قيمتها وذلك عندما ت�شري االأحداث  التاأمني املدينة  الأق�شاط 

االنخفا�س يف قائمة عمليات التاأمني ال�شاملة. يتم التوقف عن اإثبات اأق�شاط التاأمني املدينة عند الوفاء مبتطلبات معايري التوقف عن اإثبات املوجودات املالية.

يدرج الفرق بني املخ�س�سات يف نهاية الفرتة احلالية وال�سداد واملخ�س�سات املجنبة يف الفرتة الالحقة يف قائمة عمليات التاأمني ال�ساملة.

المطالبات 

تتكون املطالبات من املبالغ امل�ستحقة اإلى اجلهات املتعاقد معها والأطراف الأخرى، ومن م�ساريف ت�سوية اخل�سارة املتعلقة بها، بعد خ�سم اخلردة وال�سرتدادات الأخرى، وحتمل على 
قائمة عمليات التاأمني ال�ساملة يف الفرتة التي تكبدت بها.

ي�ستمل اإجمايل املطالبات حتت الت�سوية على اإجمايل التكلفة املقدرة للمطالبات املتكبدة غري امل�سددة بتاريخ اإعداد القوائم املالية، �سواًء مت التبليغ عنها اأم ل. يتم جتنيب خم�س�سات 
لقاء املطالبات املبّلغ عنها وغري املدفوعة بتاريخ قائمة املركز املايل على اأ�سا�س تقدير كل حالة على حدة. كما يجنب خم�س�س، وفقًا لتقديرات الإدارة وخربة ال�سركة ال�سابقة، لقاء 

تكلفة �سداد املطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها بتاريخ اإعداد القوائم املالية. وميكن اأن تزيد اأو تقل املطلوبات النهائية عن املبلغ املجنب.

يدرج اأي فرق بني املخ�س�سات بتاريخ قائمة املركز املايل وال�سداد واملخ�س�سات املجنبة يف الفرتة الالحقة يف قائمة عمليات التاأمني ال�ساملة لتلك ال�سنة. ل تقوم ال�سركة بتخفي�س 
املطلوبات املتعلقة باملطالبات غري امل�سددة لأنه يتوقع ب�سكل كبري اأن يتم �سداد كافة املطالبات خالل �سنة من تاريخ قائمة املركز املايل.

الموجودات غير الملموسة

يتم قيا�س املوجودات امل�ستحوذ عليها ب�سكل منف�سل على اأ�سا�س التكلفة عند الإثبات الأويل. بعد الإثبات الأويل، تقيد املوجودات غري امللمو�سة بالتكلفة ناق�سًا الإطفاء املرتاكم وخ�سائر 
النخفا�س املرتاكمة. يتم اإطفاء املوجودات غري امللمو�سة التي لها عمر حمدد على مدى العمر الأنتاجي لها ويتم مراجعتها للتاأكد من وجود انخفا�س يف قيمتها وذلك عند وجود دليل 
على وقوع انخفا�س يف قيمتها. يتم مراجعة فرتة وطريقة اإطفاء املوجودات غري امللمو�سة التي لها عمر حمدد مرة واحدة. على الأقل يف نهاية كل �سنة مالية. يتم احت�ساب التغريات يف 
العمر الإنتاجي املقدر اأو الطريقة املتوقعة ل�ستنفاذ املنافع القت�سادية امل�ستقبلية التي ت�سمنها ذلك الأ�سل وذلك بتعديل فرتة اأو طريقة الإطفاء املالئمة، ويتم اعتبار ذلك كتغري يف 

التقديرات املحا�سبية.

القيمة العادلة لألدوات المالية

تقوم ال�سركة بقيا�س الأدوات املالية كال�ستثمارات يف ال�ستثمارات املتاحة للبيع اأو امل�ستقات اإن وجدت واملوجودات غري املالية بالقيمة العادلة بتاريخ اإعداد كل قائمة مالية. القيمة العادلة 
هي ال�سعر الذي �سيتم ا�ستالمه عند بيع اأ�سل ما اأو دفعها عند حتويل مطلوبات ما مبوجب معادلة نظامية متت بني اأطراف متعاملة يف ال�سوق بتاريخ القيا�س. يحدد قيا�س القيمة العادلة 

بافرتا�س اأن معاملة بيع املوجودات اأو حتويل املطلوبات قد متت اإما:

يف ال�سوق الرئي�سي للموجودات اأو املطلوبات اأو �

يف حالة عدم وجود ال�سوق الرئي�سي، يف اأكرث الأ�سواق فائدة للموجودات واملطلوبات. �

اإن ال�سوق الرئي�سي اأو ال�سوق الأكرث فائدة يجب اأن يكون قابلة للو�سول اإليها من قبل ال�سركة. تقا�س القيمة العادلة للموجودات اأو املطلوبات بافرتا�س اأن املتعاملني يف ال�سوق �سي�ستفيدون 
عند ت�سعري املوجودات اأو املطلوبات واأنهم ي�سعون لتحقيق اأف�سل م�ساحلهم القت�سادية.

ياأخذ قيا�س القيمة العادلة للموجودات غري املالية بعني العتبار قدرة املتعاملني يف ال�سوق على حتقيق فوائد اقت�سادية با�ستخدام الأ�سل بالطاقة الق�سوى والأف�سل اأو ببيعها ملتعاملني 
اآخرين يف ال�سوق ي�ستخدمونها بطاقتها الق�سوى والأف�سل.

ت�ستخدم ال�سركة طرق التقومي املالئمة وفقًا للظروف وتتوفر ب�ساأنها بيانات كافية لقيا�س القيمة العادلة وزيادة ا�ستخدام املدخالت القابلة للمالحظة ذات العالقة، وتقليل ا�ستخدام 
املدخالت غري القابلة للمالحظة.

مت ت�سنيف كافة املوجودات واملطلوبات التي مت قيا�سها بالقيمة العادلة اأو الإف�ساح عنها يف القوائم املالية �سمن الت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة، طبقًا ملا هو مبني اأدناه، على اأ�سا�س 
مدخالت امل�ستوى الأدنى الهامة لقيا�س القيمة العادلة ككل:

امل�ستوى الأول: الأ�سعار املتداولة )بدون تعديل( يف �سوق ن�سط ملوجودات ومطلوبات مماثلة. �

امل�ستوى الثاين: طرق تقومي تعترب مدخالت امل�ستوى الأدنى – الهامة لقيا�س القيمة العادلة – لها قابلة للمالحظة ب�سورة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة. �

امل�ستوى الثالث: طرق تقومي تعترب مدخالت امل�ستوى الأدنى – الهامة لقيا�س القيمة العادلة – لها غري قابلة للمالحظة. �

بالن�سبة للموجودات واملطلوبات التي يتم اإثباتها يف القوائم املالية على نحو متكرر، تقوم ال�سركة بالتاأكد فيما اإذا متت التحويالت بني م�ستويات الت�سل�سل الهرمي وذلك باإعادة تقومي 
فئات  بتحديد  ال�سركة  تقوم  العادلة،  القيمة  الإف�ساح عن  ولأغرا�س  مالية.  نهاية كل فرتة  العادلة ككل( يف  القيمة  لقيا�س  الهامة  الأدنى  امل�ستوى  اأ�سا�س مدخالت  الت�سنيف )على 
بتحديد  ال�سركة  اإدارة  تقوم  اأعاله.  مو�سح  هو  ملا  طبقًا  العادلة  للقيمة  الهرمي  الت�سل�سل  وم�ستوى  واملطلوبات  املوجودات  وخماطر  وخ�سائ�س  طبيعة  بح�سب  واملطلوبات  املوجودات 
ال�سيا�سات والإجراءات لقيا�س القيمة العادلة على نحو متكرر مثل املوجودات املالية املتاحة للبيع ولقيا�س القيمة العادلة على نحو غري متكرر مثل املوجودات املعدة للتوزيع يف العمليات 

املتوقفة اإن وجد.

اختبار كفاية المطلوبات 

التقديرات  با�ستخدام  العالقة  املوؤجلة ذات  تكاليف الكتتاب  التاأمني، بعد خ�سم  للتاأكد من كفاية مطلوبات عقود  املطلوبات  اإجراء اختبار كفاية  نهاية كل فرتة مالية،  بتاريخ  يتم، 
احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية لعقود التاأمني. وعند اإجراء هذه الختبارات، يتم ا�ستخدام اأف�سل تقديرات الإدارة للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املتعاقد وم�ساريف اإدارة ومعاجلة 
كفاية  اختبار  عن  الناجتة  للخ�سائر  خم�س�س  يجنب  ذلك  وبعد  املوؤجلة،  ال�ستحواذ  تكاليف  ب�سطب  وذلك  ال�ساملة  التاأمني  عمليات  قائمة  على  مبا�سرًة  عجز  اأي  يحمل  املطالبات. 

املطلوبات.
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دخل العموالت غير المكتسبة

يتم تاأجيل دخل العمولت من عقود اإعادة التاأمني امل�سندة وتطفاأ على مدى فرتة عقود التاأمني املتعلقة بها. ي�سجل الإطفاء يف قائمة عمليات التاأمني ال�ساملة.

الوديعة النظامية

متثل الوديعة النظامية 10% من راأ�س املال املدفوع لل�سركة املحتفظ به لدى بنك مت حتديده من قبل موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وفقا لنظام مراقبة التاأمني التعاوين ل�سركات التاأمني. 
ل ميكن �سحب هذه الوديعة بدون موافقة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي. يتم اإدراج الفائدة امل�ستحقة �سمن الوديعة النظامية وامل�ساريف امل�ستحقة الدفع واملطلوبات الأخرى.

إعادة التأمين 

اإن عقود اإعادة التاأمني هي عبارة عن عقود تربمها ال�سركة مع معيدي التاأمني ومبوجبها يتم تعوي�س ال�سركة عن خ�سائر عقود التاأمني امل�سدرة.

يتم اإثبات املزايا التي ت�ستحقها ال�سركة مبوجب عقود اإعادة التاأمني كموجودات اإعادة التاأمني. تتكون هذه املوجودات من الأر�سدة امل�ستحقة من معيدي التاأمني عند �سداد املطالبات 
والذمم املدينة الأخرى مثل العمولت على الأرباح، اإن وجدت، وح�سة معيدي التاأمني من املطالبات حتت الت�سوية والتي تتوقف على املطالبات املتوقعة واملزايا النا�سئة مبوجب عقود 

التاأمني املعاد تاأمينها. يتم اإثبات املبالغ القابلة لال�شرتداد من / اأو امل�شتحقة اإلى معيدي التاأمني ب�شورة مماثلة للمبالغ املتعلقة بعقود التاأمني طبقًا ل�شروط لكل اتفاقية اإعادة تاأمني.

وبتاريخ اإعداد كل قوائم مالية، تقوم ال�سركة باإجراء مراجعة للتاأكد من وجود موؤ�سر على وقوع انخفا�س يف قيمة موجودات اإعادة التاأمني. ويف حالة وجود مثل هذا املوؤ�سر، تقوم ال�سركة 
باإجراء تقدير ر�سمي للمبالغ القابلة لال�سرتداد.

ويف حالة زيادة القيمة الدفرتية ملوجودات اإعادة التاأمني عن القيمة القابلة لال�سرتداد، عندئذ يعترب الأ�سل منخف�س القيمة، ويخف�س اإلى قيمتة القابلة لالإ�سرتداد. يدرج النخفا�س 
يف القيمة، اإن وجد، يف قائمة عمليات التاأمني ال�ساملة.

متثل اأر�سدة مطلوبات اإعادة التاأمني اأر�سدة م�ستحقة ل�سركات اإعادة التاأمني. مت تقدير املبالغ امل�ستحقة بطريقة تتما�سى مع عقود اإعادة التاأمني املتعلقة بها.

الممتلكات والمعدات 

ل تتطرق تعليمات موؤ�س�سة النقد اأو الالئحة التنفيذية ملعدلت ال�ستهالك، ويتم اعتماد معايري املحا�سبة الدولية بهذا اخل�سو�س.

املقدرة  الإنتاجية  الأعمار  مدى  على  الثابت  الق�سط  بطريقة  ال�ساملة  التاأمني  عمليات  قائمة  على  ال�ستهالك  يحمل  املرتاكم.  ال�ستهالك  ناق�سًا  بالتكلفة  واملعدات  املمتلكات  تظهر 
للموجودات. يتم مراجعة القيمة الدفرتية للممتلكات واملعدات للتاأكد من وجود اأي انخفا�س يف قيمتها وذلك عند وجود اأحداث اأو تغريات يف الظروف ت�سري اإلى اأن القيمة الدفرتية قد 
ل تكون قابلة لال�سرتداد. ويف حالة وجود مثل هذا الدليل وزيادة القيمة الدفرتية عن القيمة املقدرة القابلة لال�سرتداد، يتم تخفي�س املوجودات اإلى القيمة القابلة لال�سرتداد. حتمل 

م�ساريف ال�سيانة والإ�سالح على الدخل. يتم ر�سملة التح�سينات التي تزيد عن قيمة الأ�سل اأو تطيل من عمره.

يتم احت�ساب التغريات يف العمر الإنتاجي املقدر اأو الطريقة املتوقعة ل�ستنفاذ املنافع القت�سادية امل�ستقبلية التي ت�سمنها ذلك الأ�سل وذلك بتعديل فرتة الإطفاء، ويتم اعتبار ذلك 
كتغري يف التقديرات املحا�سبية. 

القابلة  القيمة  واإذا كانت  اأكرث، وذلك عند وجود موؤ�سر على وقوع هذا النخفا�س.  اأو  اإعداد كل قوائم مالية  بتاريخ  القيمة، وذلك  للتاأكد من وقوع انخفا�س يف  اإجراء مراجعة  يتم 
لال�سرتداد اأقل من القيمة الدفرتية، يتم اإثبات خ�سارة النخفا�س يف قائمة عمليات التاأمني ال�ساملة. كما توؤخذ تكاليف الكتتاب املوؤجلة بعني العتبار عند اإجراء اختبار مدى كفاية 

املطلوبات يف كل فرتة يتم فيها اإعداد القوائم املالية.

اإن الأعمار الإنتاجية املقدرة للممتلكات واملعدات لأغرا�س احت�ساب ال�ستهالك هي كما يلي:

اجلدول رقم 1-6 الأعمار الإنتاجية املقدرة للمتلكات واملعدات لأغرا�س احت�ساب ال�ستهالك
العمر الإنتاجيالبيان

10 �سنواتحت�سينات املباين امل�ستاأجرة

7-10 �سنواتالأثاث والرتكيبات واملعدات املكتبية

4 �سنواتاأجهزة وبرامج الكمبيوتر

4 �سنواتال�سيارات

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة

واليوجد لدى ال�شركة اأي خطة لتعديل هذه ال�شيا�شة يف الوقت احلايل، ونظرًا لطبيعة ن�شاط ال�شركة )ن�شاط التاأمني( فاإنها ال تعتمد على ممتلكات ومعدات ذات قيمة جوهرية.

وتوؤكد ال�سركة باأنه ل يوجد لديها خطة يف الوقت احلايل ل�سراء اأو ا�ستئجار اأ�سول ثابتة تو�سف باأنها مهمة.

تكاليف االكتتاب المؤجلة

يتم تاأجيل العمولت والتكاليف الأخرى املتعلقة ب�سورة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة باإ�سدار اأو اإعادة جتديد عقود التاأمني وتطفاأ على مدى فرتات عقود التاأمني املتعلقة بها وذلك عند 
اكت�شاب اأق�شاط التاأمني. بالن�شبة للتاأمني البحري، يتم تاأجيل هذه التكاليف وفق نف�س االأ�ش�س التي تكت�شب فيها االأق�شاط، ويتم اإثبات االإطفاء يف قائمة عمليات التاأمني ال�شاملة.

الذمم الدائنة والمبالغ المستحقة 

يتم اإثبات املطلوبات باملبالغ الواجب دفعها م�ستقباًل عن الب�ساعة اأو اخلدمات امل�ستلمة �سواًء قدمت اأم مل تقدم بها فواتري من قبل املوردين.
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الزكاة 

يجنب خم�س�س للزكاة وفقًا لنظام الزكاة يف اململكة العربية ال�سعودية، وت�ستحق الزكاة وحتمل على قائمة عمليات امل�ساهمني ال�ساملة.

مكافآة نهاية الخدمة الموظفين

متنح ال�سركة مكافاآة نهاية اخلدمة ملوظفيها. ويتم احت�ساب هذه املزايا على اأ�سا�س اآخر راتب للموظف ومدة اخلدمة �سريطة اإمتام حد اأدنى من اخلدمة. تقيد التكاليف املتوقعة لهذه 
املزايا كتكاليف م�ستحقة على مدى فرتة اخلدمة.

المخصصات

يتم اإثبات املخ�س�سات عند وجود التزام )قانوين اأو متوقع( على ال�سركة ب�سبب اأحداث �سابقة واإن تكاليف �سداد اللتزام �ستكون حمتملة وميكن قيا�سها بطريقة موثوق بها.

اإليجارات

يتم اإثبات املدفوعات مبوجب عقود الإيجارات الت�سغيلية كم�سروف بطريقة الق�سط الثابت على مدى فرتة الإيجار.

النقدية وشبة النقدية

تتكون النقدية و�سبة النقدية من النقد يف ال�سندوق والأر�سدة لدى البنوك والودائع لأجل التي ت�ستحق خالل ثالثة اأ�سهراأو اأقل من تاريخ القتناء.

دخل العموالت الخاصة

يتم اإثبات دخل العمولت اخلا�سة على اأ�سا�س العائد الفعلي.

االحتياطي النظامي

وفقا لنظامها الأ�سا�سي، حتول ال�سركة 20% من �سايف دخل ال�سنة اإلى الحتياطي النظامي اإلى اأن ي�ساوي هذا الحتياطي راأ�س املال. ونظرًا للخ�سائر املرتاكمة، مل يتم اإجراء اأي حتويل 
عن ال�سنوات املنتهية يف 2011م، 2012م، و2013م. 

العمالت االجنبية

اإجراء املعامالت. ويعاد حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية امل�سجلة  اأ�سعار التحويل ال�سائدة حني  يتم ت�سجيل املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية بالريال ال�سعودي با�ستخدام 
للمعامالت بالعمالت الأجنبية باأ�سعار التحويل ال�سائدة بتاريخ اإعداد القوائم املالية. تدرج كافة فروقات التحويل يف قائمة عمليات التاأمني ال�ساملة اأو قائمة عمليات امل�ساهمني ال�ساملة.

المقاصة

تتم مقا�سة املوجودات املالية واملطلوبات املالية، ويدرج �سايف املبلغ يف قائمة املركز املايل فقط عند وجود حق نظامي ملزم وعندما يكون لدى ال�سركة نيه لت�سوية املوجودات مع املطلوبات 
على اأ�سا�س ال�سايف، اأو بيع املوجودات وت�سديد املطلوبات يف اآن واحد. ل يتم مقا�سة الإيرادات وامل�ساريف يف قائمة عمليات التاأمني ال�ساملة اأو قائمة عمليات امل�ساهمني ال�ساملة اإل اإذا 

كان ذلك مطلوبًا اأو م�سموحًا به من قبل املعايري املحا�سبية اأو تف�سرياتها كما مت الإف�ساح عنها ب�سورة خا�سة يف ال�سيا�سات املحا�سبية لل�سركة.

تاريخ التداول 

يتم اإثبات اأو التوقف عن اإثبات كافة العمليات العتيادية املتعلقة ب�سراء وبيع املوجودات املالية بتاريخ التداول )اأي التاريخ الذي تلتزم فيه ال�سركة ب�سراء اأو بيع املوجودات(. العمليات 
العتيادية املتعلقة ب�سراء وبيع املوجودات املالية هي العمليات التي تتطلب اأن يتم �سداد تلك املوجودات خالل فرتة زمنية تن�س عليها الأنظمة اأو تلك املتعارف عليها يف ال�سوق.

االنخفاض في قيمة الموجودات المالية أو عدم إمكانية تحصيلها

يتم يف تاريخ كل قائمة مركز مايل، اإجراء تقومي لتحديد عما اإذا كان هناك دليل مو�سوعي على حدوث اأي انخفا�س يف قيمة فئة اأو جمموعة من املوجودات املالية. ويف حال وجود مثل 
هذا الدليل، يتم اإثبات خ�سارة النخفا�س يف قائمة العمليات. يحدد النخفا�س على النحو التايل:

اأ.  بالن�سبة للموجودات املثبتة بالقيمة العادلة، ميثل النخفا�س الفرق بني القيمة التكلفة والقيمة العادلة خم�سومًا منها اأي خ�سارة انخفا�س يف القيمة مت اإثباتها �سابقًا يف قائمة 
العمليات.

ب.  بالن�سبة للموجودات املثبتة بالتكلفة، ميثل النخفا�س يف القيمة الفرق بني القيمة املثبتة والقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية خم�سومة مبعدل العائد ال�سائد يف 
ال�سوق حاليًا ملوجودات مالية م�سابهة.

ج.  بالن�سبة للموجودات املثبتة بالتكلفة املطفاأة، ميثل النخفا�س يف القيمة، الفرق بني القيمة الدفرتية والقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية خم�سومة اإلى معدل العمولة 
الفعلي الأ�سلي.

المعلومات القطاعية

يعترب القطاع الت�سغيلي عن�سر من عنا�سر ال�سركة التي تقوم باأن�سطة جتارية، والذي ينتج عنه اإيرادات وتتكبد من اأجله م�ساريف وله معلومات مالية منف�سلة متاحة يتم تقييمها 
بانتظام من قبل رئي�س العمليات والذي يقرر الطريقة التي يتم مبوجبها تخ�سي�س املوارد وتقومي الأداء. ولأغرا�س اإدارية، تتكون ال�سركة من وحدات عمل ح�سب منتجاتها وخدماتها، 

ولديها خم�سة قطاعات ت�سغيلية يتم رفع التقارير ب�ساأنها، كما يلي:

تاأمني املركبات، يقوم بتغطية اخل�سائر واللتزامات املتعلقة باملركبات ما عدا التاأمني على النقل. �

املنتجات الطبية والتي تزود تغطية الرعاية ال�سحية حلملة الوثائق. �

تاأمني املمتلكات ويقوم بتغطية خماطر احلريق وعمليات التاأمني الأخرى التي تندرج �سمن هذا النوع من التاأمني. �
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التاأمني على احلوادث العامة، ويقوم بتغطية الوفيات من الأفراد واجلماعات الناجتة عن احلوادث وذلك مبوجب التاأمني �سد احلوادث ال�سخ�سية، كما يقوم بتغطية  �
م�سالح اأ�سحاب العمل وذلك بالتاأمني �سد ال�سرقة، وتغطية �سد �سرقة اأو فقدان الأموال والتاأمني على اللتزامات العامة الخرى.

التاأمني على املنتجات الهند�سية، ويقوم بتزويد ال�سركات باحللول �سد احلوادث التي تقع اأثناء تنفيذ امل�ساريع الإن�سائية. �

التاأمني البحري، ويقوم بتغطية احلوادث غري املتوقعة التي تتم اأثناء الرحالت البحرية والنقل البحري وتوفري احللول �سد احلوادث اأثناء ال�سفر ويف الطريق. �

املبا�شرة  الت�شغيلية  املدر لالإيرادات. حتمل بع�س امل�شاريف  الوحيد  الن�شاط  واال�شتثمار  الودائع الأجل  املكت�شبة من  االإيرادات  تعترب  ت�شغيلي.  امل�شاهمني عبارة عن قطاع غري  اأموال 
وامل�ساريف غري املبا�سرة الأخرى ب�سكل مالئم على هذا القطاع. يحمل عجز اأو فائ�س عمليات التاأمني على هذا القطاع، ح�سبما هو مالئم. يتم تقومي اأداء القطاع على اأ�سا�س الربح اأو 

اخل�سارة والتي يتم قيا�سها، يف بع�س النواحي، ب�سورة خمتلفة عن الربح اأو اخل�سارة يف القوائم املالية.

تتم اأ�شعار حتويل املعامالت بني القطاعات الت�شغيلية وفقًا ل�شروط التعامل مع االأطراف االأخرى. و�شوف ت�شتمل اإيرادات وم�شاريف ونتائج القطاع عندئذ على التحويالت بني القطاعات 
الت�سغيلية والتي �سيتم حذفها على م�ستوى القوائم املالية لل�سركة. مبا اأن ال�سركة متار�س اأعمالها يف اململكة العربية ال�سعودية بالكامل، فاإن التقارير يتم توفريها للقطاعات الت�سغيلية 

فقط.

االستثمارات

يتم يف الأ�سل اإثبات كافة ال�ستثمارات بالقيمة العادلة، مبا يف ذلك م�ساريف ال�سراء املرتبطة بال�ستثمار، وي�ستثنى من ذلك ال�ستثمارات املدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة 
الدخل. بالن�سبة لال�ستثمارات التي يتم تداولها يف الأ�سواق املالية النظامية، حتدد القيمة العادلة بالرجوع اإلى الأ�سعار املتداولة بال�سوق عند انتهاء العمل بتاريخ اإعداد القوائم املالية 

بدون خ�سم تكاليف املعامالت.

اأ( ال�ستثمارات املتاحة للبيع

ال�ستثمارات املتاحة للبيع ت�سمل الأ�سهم و�سندات الدين. ا�ستثمارات الأ�سهم امل�سنفة على اأنها ا�ستثمارات متاحة للبيع هي تلك التي ل ت�سنف على اأنها مقتناة للمتاجرة اأو مدرجة 
بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة. �سندات الدين يف هذه الفئة هي تلك التي يق�سد بها الحتفاظ بها لفرتة زمنية غري حمددة والتي قد يتم بيعها ا�ستجابة لحتياجات ال�سيولة 

اأو ا�ستجابة للتغريات يف ظروف ال�سوق. بعد القيا�س الأويل، يتم قيا�س ال�ستثمارات املتاحة للبيع يف وقت لحق بالقيمة العادلة.

يتم اإثبات املكا�سب واخل�سائر غري املحققة مبا�سرة �سمن حقوق امل�ساهمني )من خالل الإيرادات ال�ساملة الأخرى( حتت بند »التغيري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات املتاحة للبيع«. 
وعند ا�ستبعاد ال�ستثمار، يتم اإثبات الأرباح اأو اخل�سائر املرتاكمة املثبتة �سابقًا �سمن حقوق امللكية يف قائمة دخل امل�ساهمني ال�ساملة. ويف احلالت التي متتلك فيها ال�سركة اأكرث من 
ا�ستثمار يف نف�س الأداة املالية، فاإنه يتم ا�ستبعادها على اأ�سا�س »الداخل اأوًل اخلارج اأوًل«. يتم اإدراج الفوائد املكت�سبة يف وقت اقتناء ال�ستثمارات املالية املتاحة للبيع كدخل فوائد وذلك 
با�ستخدام �سعر الفائدة الفعلي. اإن توزيعات الأرباح املكت�سبة يف وقت اقتناء ال�ستثمارات املالية املتاحة للبيع يتم العرتاف بها يف قائمة دخل امل�ساهمني ال�ساملة عند الإقرار باأحقية 

ا�ستالمها. يتم اإثبات اخل�سائر الناجتة من النخفا�س لتلك ال�ستثمارات يف قائمة عمليات التاأمني ال�ساملة اأو قائمة عمليات امل�ساهمني ال�ساملة.

ب( ال�ستثمارات املقتناة حتى تاريخ ال�ستحقاق

ال�ستثمارات املقتناة حتى تاريخ ال�ستحقاق هي موجودات مالية غري م�ستقة ذات دفعات ثابتة اأو ميكن حتديدها والتي يوجد لدى ال�سركة النية الإيجابية والقدرة على اقتنائها حتى تاريخ 
ال�ستحقاق ويتم قيا�سها مبدئيًا بالتكلفة املطفاأة املعدلة بالعالوة اأو اخل�سم با�ستخدام طريقة العمولة الفعلية. يتم اإثبات اأي انخفا�س دائم يف قيمة ال�ستثمارات املقتناة حتى تاريخ 
ال�ستحقاق يف قائمة عمليات التاأمني. اإن ال�ستثمارت امل�سنفة كا�ستثمارات مقتناة حتى تاريخ ال�ستحقاق ل ميكن بيعها اأو اإعادة ت�سنيفها بدون اأن تتاأثر مقدرة ال�سركة على ا�ستخدام 

هذا الت�سنيف. كما ل ميكن تخ�سي�سها كبند مغطى املخاطر ب�ساأن اأ�سعار العمولة اخلا�سة اأو خماطر ال�سداد املبكر كونها ا�ستثمارات طويلة الأجل.

التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة والمعايير الجديدة والتعديالت الصادرة
طبقت ال�سركة للمرة الأولى بع�س املعايري والتعديالت خالل ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013م. وي�سمل ذلك معيار التقارير املالية الدولية )13( »قيا�س القيمة العادلة والتعديالت 

ملعيار املحا�سبة الدويل )1(عر�س القوائم املالية«، وقد نتج عن ذلك تغيري طريقة العر�س وتقدمي اإي�ساحات اإ�سافية حول القوائم املالية.

التغيرات في السياسات المحاسبية )المعايير والتعديالت الجديدة والتفسيرات(
مت تطبيق عدة تعديالت اأخرى للمرة الولى خالل عام 2013م، ومل يكن لها اأي اأثر على القوائم املالية لل�سركة، ومت عر�س طبيعة واأثر كل معيار جديد والتعديالت الهامة على القوائم 

املالية لل�سركة اأدناه:

معيار التقارير المالية الدولية )13( –  قياس القيمة العادلة  
يوؤ�س�س معيار التقارير املالية الدولية 13 م�سدرًا وحيدًا لال�سرت�ساد به وفقًا للمعايري الدولية بخ�سو�س كافة طرق قيا�س القيمة العادلة. مل يغري هذا املعيار اخلا�س بالتقارير املالية 
رقم )13( عندما يطلب من املن�ساأة ا�ستخدام القيمة العادلة، واإمنا يقدم اإر�سادات بخ�سو�س كيفية قيا�س القيمة العادلة طبقًا للمعايري الدولية اخلا�سة بالتقارير املالية. يعرف معيار 
التقارير املالية الدولية )13( القيمة العادلة باأنها ال�سعر النهائي. ونتيجة لالإر�سادات املن�سو�س عليها يف املعيار الدويل اخلا�س بالتقارير املالية رقم )13(، قامت ال�سركة باإعادة تقومي 

�سيا�ساتها ب�ساأن قيا�س القيمة العادلة وعلى الأخ�س مدخالت التقومي مثل خماطر عدم الأداء املتعلقة بقيا�س القيمة العادلة للمطلوبات، كما يطلب املعيار اإبداء اإف�ساحات اإ�سافية.

مل يوؤثر تطبيق املعيار الدويل اخلا�س بالتقارير املالية رقم )13( ب�سورة جوهرية على طرق قيا�س القيمة العادلة لل�سركة. مت اإبداء اإف�ساحات اإ�سافية، عند ال�سرورة، يف الإي�ساحات 
املتعلقة باملوجودات واملطلوبات التي مت حتديد قيمتها العادلة. مت تبيان الت�سل�سل الهرمي لقيا�س القيمة العادلة يف الإي�ساح رقم )12(.

معيار المحاسبة الدولي رقم )1(: عرض بنود اإليرادات الشاملة األخرى )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم)1((.  

ا�ستحدثت التعديالت ملعيار املحا�سبة الدويل رقم )1( جمموعة من البنود التي مت عر�سها يف بنود الإيرادات ال�ساملة الأخرى. يجب عر�س البنود ال�ساملة الأخرى التي �سيعاد ت�سنيفها 
)تدويرها( اإلى الربح اأو اخل�سارة م�ستقباًل )مثل �سايف مكا�سب اأو خ�سائر املوجودات املالية املتاحة للبيع( ب�سورة م�ستقلة عن البنود التي لن يعاد ت�سنيفها )مثل اإعادة تقومي الأرا�سي 

واملباين(. توؤثر التعديالت على طريقة العر�س فقط، ولي�س لها اأثر على املركز املايل اأو الأداء املايل لل�سركة.
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معيار المحاسبة الدولي رقم )1( –  توضيح متطلبات معلومات المقارنة )التعديل(  

اإدخال  التعديل على معيار املحا�سبة الدويل رقم )1( الفرق بني معلومات املقارنة الإ�سافية املقدمة طواعية واحلد الأدنى من معلومات املقارنة املطلوبة. يجب على املن�ساأة  يو�سح 
معلومات املقارنة يف الإي�ساحات ذات العالقة حول القوائم املالية وذلك عندما تقوم طواعية بتقدمي معلومات مقارنة اأكرث من احلد الأدنى املطلوب لفرتة املقارنة. تو�سح التعديالت 
باأن قائمة املركز املايل الفتتاحية )كما يف 1 يناير 2013م يف حالة ال�سركة( – التي مت عر�سها نتيجة لتعديل اأو اإعادة ت�سنيف بنود القوائم املالية باأثر رجعي – ل داعي لأن يقرتن بها 

معلومات املقارنة يف الإي�ساحات ذات العالقة. مل تقم ال�سركة بتعديل اأرقام ال�سنوات ال�سابقة وبالتايل مل يكن هناك اأي اأثر على القوائم املالية لل�سركة.

المعايير والتفسيرات الصادرة وغير سارية المفعول

مت اأدناه تبيان املعايري والتف�سريات ال�سادرة وغري �سارية املفعول حتى تاريخ اإ�سدار القوائم املالية لل�سركة، تعتزم ال�سركة اتباع هذه املعايري، اإذ ينطبق ذلك، عند �سريانها.

المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )9( – األدوات المالية  

بتاريخ 19 نوفمرب 2013م، اأ�سدر جمل�س معايري املحا�سبة الدولية ن�سخة جديدة من املعيار الدويل اخلا�س بالتقارير املالية رقم )9(: الأدوات املالية )حما�سبة تغطية املخاطر وتعديالت 
على املعايري الدولية اخلا�سة بالتقارير املالية رقم )9( و )7(، ومعيار املحا�سبة الدويل رقم )39(: الأدوات املالية: الإثبات والقيا�س، واملعيار الدويل اخلا�س بالتقارير املالية رقم)7(: 
تبديل  ب�ساأن  رقم )39(  الدويل  املحا�سبة  معيار  التعديالت على  تطبيق  يكرر  )لعام 2013م(،  رقم )9(  املالية  بالتقارير  الدويل اخلا�س  املعيار  اإن  – الإف�ساحات.  املالية  الأدوات 
امل�ستقات. ل يوجد للمعيار تاريخ �سريان اإلزامي، لكنه متاح الآن للتطبيق. �سيتم حتديد تاريخ �سريان اإلزامي جديد عند انتهاء جمل�س معايري املحا�سبة الدولية من درا�سة النخفا�س 
يف القيمة. يجوز للمن�ساآت اأن تقرر فقط املحا�سبة عن الأرباح واخل�سائر الناجتة عن خماطر الئتمان اخلا�سة بها بدون اأن تطبق يف نف�س الوقت املتطلبات الأخرى املن�سو�س عليها يف 
املعيار الدويل اخلا�س بالتقارير املالية رقم )9(. اإن اختيار ال�سيا�سة املحا�سبية ب�ساأن ال�ستمرار يف تطبيق متطلبات حما�سبة تغطية املخاطر املن�سو�س عليها يف معيار املحا�سبة الدويل 
رقم )39( متاحة الآن ملحا�سبة تغطية املخاطر. وميكن تغيري تلك ال�سيا�سة لحقًا وتطبيق حما�سبة تغطية املخاطر املن�سو�س عليها يف املعيار الدويل اخلا�س بالتقارير املالية رقم )9( 

قبل اأن ت�سبح اإلزامية ب�سكل نهائي. يتم التوقف عن اختيار هذه ال�سيا�سة عند انتهاء جمل�س معايري املحا�سبة الدولية من درا�سته ب�ساأن تغطية املخاطر الكلية.

المنشآت االستثمارية )التعديالت على المعايير الدولية رقم )10( و )12( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )27((  

ت�سري هذه التعديالت على الفرتات ال�سنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2014م وت�شتثنى من توحيد القوائم املالية املن�شاآت التي تفي ب�شروط تعريف املن�شاآت امل�شتثمرة املن�شو�س عليها 
يف املعيار الدويل اخلا�س بالتقارير املالية رقم )10(. اإن هذا ال�ستثناء من التوحيد يتطلب من املن�ساآت ال�ستثمارية املحا�سبة عن ال�سركات التابعة بالقيمة العادلة املدرجة يف قائمة 
الدخل. ل يتوقع باأن يتعلق هذا التعديل بال�سركة لأنه ل يوجد من�ساأة من املن�ساآت �سمن ال�سركة موؤهلة لعتبارها من�ساأة ا�ستثمارية مبوجب املعيار الدويل اخلا�س بالتقارير املالية رقم 

.)10(

معيار المحاسبة الدولية رقم )32( – مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية – تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )32(  

تو�سح هذه التعديالت املق�سود بـ »يوجد لديها حاليًا حق نظامي ملزم للمقا�سة« وكذلك اأ�س�س ومعايري اآليات الت�سويات غري املتزامنة اخلا�سة ببيوت املقا�سة كي تكون موؤهلة لإجراء 
املقا�سة. ت�سري هذه التعديالت على الفرتات ال�سنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2014م ويتوقع باأل تتعلق هذه التعديالت بال�سركة.

التفسير رقم )21( الصادر عن لجنة تفسير المعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية – الرسوم المفروضة.  

يو�شح هذا التف�شري باأن تقوم املن�شاأة باإثبات االلتزامات عند حدوث الن�شاط الذي يتطلب ال�شداد طبقًا ملا تن�س عليه االأنظمة املعنية. بالن�شبة للر�شوم التي تفر�س عند و�شول احلد 
الأدنى، يو�سح التف�سري باأنه ل يتوقع اإثبات اأية التزامات قبل بلوغ احلد الأدنى املقرر. ي�سري التف�سري على الفرتات ال�سنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2014م. ل تتوقع ال�سركة باأن يكون 

لهذا التف�سري اأثر مايل جوهري على القوائم املالية امل�ستقبلية.

معيار المحاسبة الدولي رقم )39(: تبديل المشتقات واالستمرار في محاسبة تغطية المخاطر – تعديالت على معيار المحاسبة   
الدولي رقم )39(.

تن�س التعديالت على ال�ستمرار يف حما�سبة تغطية املخاطر وذلك عند تبديل امل�ستقات املخ�س�سة كاأداة تغطية خماطر تفي مبعايري معينة. ي�سري مفعول هذه التعديالت على الفرتات 
ال�سنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2014م. مل تقم ال�سركة بتبديل م�ستقاتها خالل الفرتات املالية. �سيتم اأخذ هذه التعديالت بعني العتبار ب�ساأن عمليات تبديل امل�ستقات م�ستقباًل.
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 نتائج العمليات 3   3
بيان الدخل

 بيان دخل عمليات التأمين

اجلدول رقم 2-6  قائمة عمليات التاأمني

األف ريال �سعودي
2011م

مراجعة
2012م

مراجعة
2013م

مراجعة
30  يونيو 2013م
)غري مراجعة(

30  يونيو 2014م
)غري مراجعة(

103.803233.540279.284150.100210.523اإجمايل االأق�شاط املكتتبة

اأق�شاط اإعادة التاأمني امل�شندة )�شاملة م�شاريف فائ�س 
اخل�سائر(

)38.513()56.857()80.546()47.773()31.458(

65.290176.683198.738102.327179.065�شايف اأق�شاط التاأمني املكتتبة

)64.628()15.324()26.477()37.792()24.258(احلركة يف �شايف اأق�شاط التاأمني املكت�شبة، �شايف

41.032138.891172.26187.003114.437�شايف اأق�شاط التاأمني املكت�شبة

9.83211.44214.1456.1745.876عمولت اإعادة التاأمني املكت�سبة

2.5212.6396.5132.2144.581ر�سوم وثائق التاأمني

53.385152.972192.91995.391124.894جمموع الإيرادات

)77.180()67.319()130.216()106.411()52.428(اإجمايل املطالبات املدفوعة

28.4848.25722.1639.7958.819ح�سة معيدي التاأمني من املطالبات املدفوعة

)7.823(1.465)8.292()20.333()687(احلركة يف املطالبات حتت الت�سوية، �سايف

)4.658()1.083()2.150()208()2.445(احلركة يف الحتياطيات الأخرى

)80.842()57.142()118.495()118.695()27.076(�سايف املطالبات املتكبدة

)13.653()10.805()22.855()20.681()8.844(تكاليف اكتتاب وثائق التاأمني املتكبدة

)1.610()1.274()2.251()1.337()478(ر�سوم فح�س واإ�سراف

)3.755()1.934()5.297()1.079(-م�ساريف اكتتاب اأخرى

)99.860()71.155()148.898()141.792()36.398(اإجمايل تكاليف الكتتاب

16.98711.18044.02124.23625.034�سايف فائ�س الكتتاب

)18.919()18.802()37.809()31.836()27.881(م�ساريف عمومية واإدارية

)4.865()1.733()50(2.278)2.596(خم�س�س )عك�س( ديون م�سكوك يف حت�سيلها

656551.268607881دخل عمولت خا�سة

1.355)36()99(--اأرباح )خ�سائر( حمققة من ا�ستثمارات

18)1(--35اأرباح )خ�سائر( ا�ستبعاد ممتلكات ومعدات

7.3314.2713.504)17.723()13.390()عجز( فائ�س عمليات التاأمني

)3.153()3.844()6.598(13.39017.723العجز )الفائ�س( املحول اإلى عمليات امل�ساهمني

733427351--�سايف النتيجة

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة لالأعوام 2011م و 2012م و 2013م والقوائم املالية غري املراجعة للن�سف الأول من عامي 2013م و 2014م

اجلدول رقم 3-6 ن�سب وموؤ�سرات الأداء الرئي�سة

ن�سب وموؤ�سرات الأداء الرئي�سة
2011م

مراجعة
2012م

مراجعة
2013م

مراجعة
30 يونيو 2013م
)غري مراجعة(

30  يونيو 2014م
)غري مراجعة(

85.1%68.2%71.2%75.7%62.9%معدل الحتفاظ

70.6%65.7%68.8%85.5%66.0%معدل اخل�سارة، �سايف

26.3%29.4%27.0%27.3%66.6%معدل امل�ساريف

96.9%95.1%95.8%112.8%132.6%معدل املركب

6.5%7.2%8.2%8.8%8.5%م�شاريف العمولة املتكبدة كن�شبة من اإجمايل االأق�شاط املكتتبة
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ن�سب وموؤ�سرات الأداء الرئي�سة
2011م

مراجعة
2012م

مراجعة
2013م

مراجعة
30 يونيو 2013م
)غري مراجعة(

30  يونيو 2014م
)غري مراجعة(

18.7%12.9%32.9%20.1%25.5%عمولة اإعادة التاأمني املكت�شبة كن�شبة من االأق�شاط امل�شندة 

�شايف فائ�س االكتتاب كن�شبة من �شايف اأق�شاط التاأمني 
املكت�سبة

%41.4%8.0%25.6%27.8%21.9

فائ�س/عجز عمليات التاأمني كن�شبة من �شايف اأق�شاط التاأمني 
املكت�سبة 

)%32.6()%12.8(%4.3%4.9%3.1

امل�سدر: حتليالت الإدارة

بداأت ال�سركة عملياتها الت�سغيلية يف 1 يوليو 2010م وبالتايل فاإن عام 2011م يعترب ال�سنة الت�سغيلية الكاملة الأولى لل�سركة. وقد ا�ستطاعت ال�سركة خالل ال�سنة الت�سغيلية الثالثة 2013م 
حتقيق فائ�س يف عمليات التاأمني قدره 7.3 مليون ريال �سعودي بعد اأن تكبدت عجز يف عمليات التاأمني يف كل من عام 2011م و 2012م قدره 13.4 مليون ريال �سعودي و 17.7 مليون 
ريال �سعودي على التوايل. ويعزى حتقيق ال�سركة لفائ�س يف عمليات التاأمني يف عام 2013م اإلى تركيز ال�سركة على الأن�سطة قليلة املخاطر كالتاأمني ال�سحي لالأفراد وتاأمني املركبات 
ال�سامل للمجموعات، ويعزى حتقيق عجز يف عمليات التاأمني يف عام 2011م اإلى عدم كفاية حجم املحفظة التاأمينية اأو االأق�شاط املكتتبة لتغطية املطالبات املتكبدة وامل�شاريف العمومية 
والإدارية، كما يعود العجز يف عمليات التاأمني يف عام 2012م اإلى اخل�سائر املحققة يف التاأمني على املركبات نتيجة ارتفاع املخ�س�سات الفنية التي مت اعتمادها من قبل اخلبري الكتواري 

وفقًا ملتطلبات الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين.

يف عام 2011م بلغ اإجمايل االأق�شاط املكتتبة 103.8 مليون ريال �سعودي و 233.5 مليون ريال �سعودي يف عام 2012م وذلك بارتفاع قدره 125% ويعود ال�سبب يف ذلك اإلى ارتفاع اكتتاب 
التاأمني الإلزامي لالأفراد على املركبات بن�سبة 344%، وقيام ال�شركة بالتو�شع بفتح عدد من نقاط البيع وت�شغيلها يف البيع املبا�شر. ا�شتمر النمو يف االأق�شاط املكتتبة يف العام 2013م وبلغ 

279.3 مليون ريال �سعودي وذلك بارتفاع قدره 19.6%، ويعود ال�شبب يف ذلك اإلى التو�شع يف عمليات التاأمني ال�شحي لالأفراد وزيادة عدد نقاط البيع العاملة.

بلغ اإجمايل االأق�شاط املكتتبة خالل فرتة ال�شتة اأ�شهر من عام 2014م 210.5 مليون ريال �سعودي مقارنة مع 150.1 مليون ريال �سعودي لنف�س الفرتة من العام ال�سابق وذلك بارتفاع 
قدره 40.2%، ويعود ال�سبب يف ذلك اإلى ارتفاع مبيعات تاأمني املركبات الإلزامي بن�سبة 142.4% مقارنة مع نف�س الفرتة من العام ال�سابق وارتفاع مبيعات التاأمني ال�سحي بن�سبة %9.7.

اإلى اأنه يف عام 2013م قامت الإدارة مبراجعة ا�سرتاتيجيتها والرتكيز على املحافظ التاأمينية الأكرث ربحية، وهي تاأمني املركبات ال�سامل والتاأمني ال�سحي لالأفراد.  جتدر الإ�سارة 
وكانت ال�سركة قادرة على رفع اأ�سعار هذه املنتجات بطريقة متزنة ل توؤثر على تناف�سيتها و مبا يتوافق مع تقرير اخلبري الكتواري. كما قامت ال�سركة بتعديل اأ�سعار بع�س منتجاتها وفقًا 
للمخاطر املرتبطة بها. وقد اأدت هذه التدابري اإلى زيادة مبقدار ثالثة اأ�سعاف )294%،  حوايل 32.8 مليون ريال �سعودي( يف �سايف فائ�س الكتتاب يف عام 2013م )فائ�س الكتتاب 
لعام 2012م كان 11.18 مليون ريال �سعودي و يف عام 2013م كان 44.02 مليون ريال �سعودي( كافية لتوفر فائ�سًا �سافيًا يف عمليات التاأمني خالل عام 2013م )7.3 مليون ريال 

�سعودي يف عام 2013م و -17.7 مليون ريال �سعودي يف عام 2012م(.

 ومتا�شيًا مع النمو يف حمفظة ال�شركة التاأمينية واالرتفاع يف االأق�شاط املكتتبة فقد ارتفع اإجمايل املطالبات املدفوعة يف عام 2012م لتبلغ 106.4 مليون ريال �سعودي مقارنة بـ 52.4 
مليون ريال �سعودي يف عام 2011م وذلك بارتفاع قدره 103.1%، ويعود ال�سبب يف ذلك اإلى الرتفاع يف اإجمايل املطالبات املتكبدة لتاأمني املركبات بن�سبة 316.4% والذي جاء نتيجًة 
لتعزيز املخ�س�سات الفنية ل�سيما احتياطي املطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها وذلك بناًء على التقديرات املعتمدة من قبل اخلبري الكتواري، وا�ستمر الرتفاع يف اإجمايل املطالبات 

املدفوعة يف عام 2013م وبلغ 130.2 مليون ريال �سعودي بارتفاع قدره 22.4% وذلك ب�سبب الرتفاع يف اإجمايل املطالبات املدفوعة لتاأمني املمتلكات والتاأمني ال�سحي.

بلغ اإجمايل املطالبات املدفوعة خالل فرتة ال�ستة اأ�سهر من عام 2014م 77.1 مليون ريال �سعودي مقارنة مع 67.3 مليون ريال �سعودي لنف�س الفرتة من العام ال�سابق وبارتفاع قدره 
14.6%، ويعود ال�سبب يف ذلك اإلى ارتفاع اإجمايل املطالبات املدفوعة لتاأمني املركبات بن�سبة 14.8% مقارنة مع نف�س الفرتة من العام ال�سابق وارتفاع املطالبات املدفوعة لتاأمني ال�سحي 

بن�سبة %198.3.

تكبدت ال�سركة يف العام 2011م عجز يف عمليات التاأمني قدره 13.4 مليون ريال �شعودي، ويعود ال�شبب يف ذلك اإلى عدم كفاية حجم االأق�شاط املكتتبة واكتمال منو حمفظة التاأمني 
لتغطية امل�ساريف العمومية والإدارية لل�سركة. وقد ارتفع العجز يف عمليات التاأمني يف العام 2012م بن�سبة 32.1% ليبلغ 17.7 مليون ريال �سعودي، وذلك ب�سبب اخل�سائر املحققة يف 
التاأمني على املركبات نتيجة ارتفاع املخ�س�سات الفنية التي مت اعتمادها من قبل اخلبري الكتواري لل�سركة وفقًا ملتطلبات الالئحة التنفيذية. ا�ستطاعت ال�سركة يف العام 2013م حتقيق 
فائ�س يف عمليات التاأمني قدره 7.3 مليون ريال �سعودي، ويعزى ال�سبب يف ذلك اإلى اعتماد تخفي�س مبيعات تاأمني املركبات الإلزامي عما كانت عليه يف العام 2012م بن�سبة %25.2 

واعتماد �سيا�سة ت�سعري متزنة تعتمد على مراقبة وحتليل اأداء وربحية عمليات البيع يف جميع اأنحاء اململكة لهذا النوع من التاأمني، بالإ�سافة حتقيق فائ�س يف عمليات التاأمني ال�سحي.

بلغ فائ�س عمليات التاأمني خالل فرتة ال�ستة اأ�سهر من عام 2014م 3.5 مليون ريال �سعودي مقارنة مع 4.3 مليون ريال �سعودي لنف�س الفرتة من العام ال�سابق وبانخفا�س قدره %18، 
ويعود ال�سبب يف ذلك اإلى ارتفاع �سايف املطالبات املتكبدة لتاأمني املركبات بن�سبة 44.3% عن الفرتة املماثلة من العام ال�سابق، وبالتايل انخفا�س �سايف فائ�س الكتتاب لتاأمني املركبات 

لنف�س الفرتة بن�سبة 86.5% مع ارتفاع اأي�سًا �سايف فائ�س الكتتاب للتاأمني ال�سحي بن�سبة %239.1.

اإيقاف �سالحية  التعاوين بخ�سو�س  ال�سركة اخلطاب رقم 3531/1593 من جمل�س ال�سمان ال�سحي  بتاريخ 1435/12/21هـ )املوافق 2014/10/15م( ت�سلمت  اأنه  جدير بالذكر 
اإ�سدار وثائق التاأمني الفردي على نظام ال�سبكة الوطنية لل�سمان ال�سحي التعاوين اإعتبارًا من 2014/10/15م حتى تقوم ال�سركة بت�سحيح اأو�ساعها واإعادة تعهداتها باملحافظة على 
تطبيق ال�سمان ال�سحي التعاوين على الوجه ال�سحيح. و�سيكون لهذا الإيقاف اأثر �سلبي على مبيعات ال�سركة، ومن املتوقع اأن ت�سهد انخفا�سًا يف الربع الرابع لعام 2014م وحتى ت�سحيح 

ال�سركة لأو�ساعها واإعادة الرتخي�س لها باإ�سدار وثائق التاأمني الفردي على نظام ال�سبكة الوطنية لل�سمان ال�سحي التعاوين. 

وجتدر الإ�سارة اإلى اأن هذا الإيقاف ال�سادر من جمل�س ال�سمان ال�سحي التعاوين ل يعني �سحب ترخي�س التاأهيل اخلا�س بها، وهو يقت�سر فقط على اإيقاف اإ�سدار وثائق التاأمني 
الفردي من دون اأن ي�سمل اإ�سدار التاأمني ال�سحي للمجموعات.
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قائمة عمليات المساهمين 

اجلدول رقم 4-6  قائمة دخل امل�ساهمني

األف ريال �سعودي
2011م

مراجعة
2012م

مراجعة
2013م

مراجعة
30 يونيو 2013م
)غري مراجعة(

30  يونيو 2014م
)غري مراجعة(

6.5983.8443.153)17.723()13.390()العجز( الفائ�س املحول من عمليات التاأمني

)1.051()1.052()2.191()2.417()2.065(م�ساريف عمومية واإدارية

1.4041.5161.423758647دخل عمولت خا�سة

278411.6131.159574اأرباح حمققة من ا�ستثمارات

7.4434.7093.323)17.783()14.025()اخل�سارة( الدخل قبل الزكاة

)1.100()1.507()2.406()1.217()1.750(الزكاة

5.0373.2022.223)19.000()15.775(�سايف )اخل�سارة( دخل ال�سنة/الفرتة

موؤ�سرات الأداء الرئي�سية امل�ساهمني

امل�ساريف الإدارية والعمومية كن�سبة من اإجمايل 
االأق�شاط املكتتبة

%2.0%1.0%0.8%0.7%0.5

1.1%2.1%1.8%)8.3%()15.2%(اخل�شارة اأو الدخل كن�شبة من اإجمايل االأق�شاط املكتتبة

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة لالأعوام 2011م و 2012م و 2013م والقوائم املالية غري املراجعة للن�سف الأول من عامي 2013م و 2014م وحتليالت الإدارة

طبقًا لنظام التاأمني التعاوين ولئحته التنفيذية تتحمل قائمة دخل عمليات التاأمني كامل العجز املتكبد من عمليات التاأمني و90% من الفائ�س املحقق يف عمليات التاأمني. وعلى �سوء 
ذلك فقد حتملت قائمة دخل امل�ساهمني خ�سائر عامي 2011م و 2012م بقيمة 13.4 مليون ريال و17.7 مليون ريال �سعودي على التوايل. يف حني حتولت اإلى اأرباح بقيمة 6.6 مليون 
ريال �سعودي يف العام 2013م. بلغت الأرباح املحولة من عمليات التاأمني خالل فرتة ال�ستة اأ�سهر من العام 2014م 3.2 مليون ريال �سعودي مقارنة مع 3.8 مليون ريال �سعودي عن الفرتة 

املماثلة من العام ال�سابق وذلك بانخفا�س قدره 18%، ويعود ال�سبب يف ذلك اإلى انخفا�س �سايف فائ�س الكتتاب من عمليات التاأمني. 

حافظت امل�ساريف العمومية والإدارية لعمليات امل�ساهمني ب�سكل عام على ثباتها خالل الثالث ال�سنوات 2011م، 2012م، 2013م وفرتتي ال�ستة اأ�سهر من عام 2014م و 2013م مع 
توجه ب�سيط نحو النخفا�س، ويعود ال�سبب يف ذلك اإلى انخفا�س عدد اأع�ساء جمل�س الإدارة يف العام 2013م من ع�سرة اأع�ساء اإلى �سبعة اأع�ساء، وبالتايل تكبد م�ساريف ومكافاأت 

عن عدد اأقل دون تغيري يف قيمة املكافاأت.

حافظت الإيرادات من العمولت اخلا�سة )ت�سمل عمولت عن الودائع وعوائد ال�سكوك وال�سندات( على ثباتها ب�سكل عام يف كل من الأعوام 2011م، 2012م، 2013م والن�سف الأول من 
عامي 2014م و 2013م مع ارتفاعات اأو انخفا�سات ب�سيطة ناجمة عن التغري يف اأ�سعار معدلت هام�س الربح على الودائع. يف حني ارتفعت الأرباح املحققة عن عمليات بيع ا�ستثمارات 
متاحة للبيع ب�سكل ملحوظ يف عامي 2012م و 2013م، ويعود ال�سبب يف ذلك اإلى بيع عدد من ال�سندات وال�سكوك من املحفظة ال�ستثمارية باأ�سعار �سوقية اأعلى من القيمة الدفرتية. 
ويعود ال�سبب يف انخفا�س الأرباح املحققة يف الن�سف الأول من العام 2014م مقارنة مع الن�سف الأول من العام 2013م اإلى انخفا�س عدد عمليات البيع لل�سندات اأو ال�سكوك ب�سبب 

انخفا�س قيمتها ال�سوقية عن القيمة الدفرتية وذلك تالفيًا لتحقيق اأية خ�سائر وبالتايل انتظار حت�سن اأ�سعار ال�سوق، والعتماد فقط على العوائد الثابتة الناجمة عنها.

وتوؤكد ال�سركة اأنه با�ستثناء ما ذكر يف الفقرة ال�سابقة اأعاله فال يوجد ممتلكات مبا يف ذلك الأوراق املالية التعاقدية اأو غريها من الأ�سول التي تكون قيمتها عر�سة للتقلبات اأو ي�سعب 
التاأكد من قيمتها مما يوؤثر ب�سكل كبري يف تقييم املوقف املايل.

يعود �سبب �سايف اخل�سارة يف العام 2011م البالغ 15.8 مليون ريال �سعودي اإلى توا�سع حجم املحفظة التاأمينية لل�سركة وعدم قدرتها على تغطية امل�ساريف الثابتة التي وجب على 
ال�سركة تكبدها لبناء البنية التحتية الالزمة لنهو�س ال�سركة يف عملياتها. ويعود ال�سبب يف اخل�سارة ال�سافية للعام 2012م اإلى ارتفاع �سايف املطالبات املتكبدة بن�سبة 338.1% وال�سبب 
الرئي�سي يف ذلك قطاع التاأمني على املركبات الذي تكبد عجز يف عمليات التاأمني، وهو الأمر الذي دفع ال�سركة يف عام 2013م اإلى تغيري �سيا�سات الكتتاب والت�سعري خ�سو�سًا للتاأمني 
االإلزامي لالأفراد على املركبات، حيث مت رفع االأ�شعار وحتليل ربحية كل نقطة من نقاط البيع، ومت تركيز اأعمال البيع يف املناطق االأكرث ربحية واإغالق بع�س نقاط البيع ذات النتائج 

اخلا�سرة، الأمر الذي اأثمر عنه حتقيق ال�سركة ل�سايف ربح قدره 5 مليون ريال �سعودي مع نهاية العام 2013م.

يف حني يعود �سبب النخفا�س يف �سايف الربح للن�سف الأول من العام 2014م مقارنة مع الفرتة املماثلة من العام ال�سابق بن�سبة 30.6% اإلى انخفا�س فائ�س عمليات التاأمني بن�سبة %18 
وال�سبب يف ذلك انخفا�س الأرباح من قطاع التاأمني على املركبات من جراء الزيادة يف �سايف املطالبات املتكبدة.

الزكاة

قامت ال�سركة بالعرتا�س على مطالبة م�سلحة الزكاة والدخل ال�سركة بدفع فروقات ناجمة عن الختالف يف طريقة احت�ساب الزكاة، وكان بع�س هذه الفروقات متعلق بكون اأن ال�سركة 
تتبع املعايري الدولية IFRS يف حني اأن م�سلحة الزكاة والدخل تتبع املعايري ال�سادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني SOCPA عند احت�ساب الزكاة )ول تزال ال�سركات 

.)SOCPA مطالبة باحت�ساب الزكاة وفقًا للمعايري ال�سادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني

وعلى هذا النحو، حدد م�ست�سار العناية املهنية خماطر تتعلق بالوعاء الزكوي ال�سالب لعام 2013م، حيث من املمكن اأن تطالب م�سلحة الزكاة والدخل ال�سركة بدفع مبلغ اأعلى من 
املدفوع. حيث قامت ال�سركة باحت�ساب الزكاة بناًء على قائمة املركز املايل بدون اإ�سافة التعديالت املقررة من م�سلحة الزكاة، مما جعل الوعاء الزكوي �سالبًا، يف حني تطلب م�سلحة 
الزكاة احت�ساب الزكاة بناًء على �سايف الربح املعدل )حوايل 11.8 مليون ريال �سعودي(. ونتيجة لذلك هناك خماطرة اأن تقوم ال�سركة بدفع الفرق مل�سلحة الزكاة والبالغ 297 األف 

ريال �سعودي.

يحتوي اجلدول التايل على البنود املختلف عليها، حيث تطلب م�سلحة الزكاة والدخل اإ�سافتها للوعاء الزكوي، ومازال اعرتا�س ال�سركة عالقًا فيما يخ�س مبالغ الزكاة لالأعوام 2011م 
و 2012م و 2013م:
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اجلدول رقم 5-6 بنود خمتلف عليها فيما بني م�سلحة الزكاة وال�سركة
2013م 2012م 2011م مليون ريال �سعودي

87 87 87 هام�س املالءة

13 13 13 وديعة نظامية

15.4 8.7 0.986 ا�ستثمارات

امل�سدر: تقرير العناية املهنية

اإن اعرتا�س ال�سركة قد يكون مبنيًا على اأ�س�س �سحيحة )وخ�سو�سًا فيما يتعلق بخ�سم الوديعة النظامية وال�ستثمارات يف اأ�سهم ال�سركات ال�سعودية(. ومع ذلك، هناك خطر يتمثل يف 
اأن خ�سم هام�س املالءة من الوعاء الزكوي الذي تطالب به بروج قد ي�ساف اإلى الوعاء الزكوي من قبل م�سلحة الزكاة والدخل مما يوؤدي اإلى وجود زكاة اإ�سافية ت�ستحق على ال�سركة 

كما يف اجلدول اأدناه )على افرتا�س اأن ال�ستثمار يف اأ�سهم ال�سركات ال�سعودية والوديعة النظامية خم�سومة من الوعاء الزكوي(.

اجلدول رقم 6-6 الزكاة الإ�سافية فيما لو اأ�سيف بند هام�س املالءة املختلف عليها بني م�سلحة الزكاة وال�سركة
2013م 2012م 2011م مليون ريال �سعودي

1.4 1.4 2.1 زكاة اإ�سافية م�ستحقة

امل�سدر: تقرير العناية املهنية

ويف حال مل تنجح ال�سركة يف ك�سب اعرتا�سها ومتت اإ�سافة جميع البنود، �سي�سبح احلد الأق�سى للزكاة الإ�سافية على ال�سركة كما يلي:

اجلدول رقم 7-6 الزكاة الإ�سافية على ال�سركة يف حال مل يتم اإ�سافة البنود املختلف عليها بني م�سلحة الزكاة وال�سركة
2013م 2012م 2011م مليون ريال �سعودي

2.1 1.9 2.4 زكاة اإ�سافية م�ستحقة

امل�سدر: تقرير العناية املهنية

ويق�سد بالزكاة الإ�سافية يف اجلدولني اأعاله، فرق الزكاة مقارنة مع الإقرارات الزكوية املقدمة من قبل ال�سركة ولي�س خم�س�سات الزكاة امل�سجلة يف القوائم املالية لالأعوام 2011م و 
2012م و 2013م، حيث اأن املخ�س�سات امل�سجلة يف القوائم املالية لتلك الأعوام تغطي هذه الفروقات الزكوية الإ�سافية.

جتدر الإ�سارة اإلى اأن م�سلحة الزكاة و الدخل قد تقوم مبطالبة ال�سركة ببع�س املبالغ فيما يتعلق باملعامالت مع الأطراف ذات العالقة، ولكن ترى الإدارة اأن تلك املخاطرمنخف�سة لعدة 
اأ�سباب: اأ( الأطراف ذات العالقة هي كيانات �سعودية ب( م�سلحة الزكاة و الدخل مل ترث اأي اأ�سئلة حول تلك املعامالت لالأعوام 2011م و 2012م و 2013م عند تقييمها ومراجعتها 

لزكاة �سركة بروج. ج( كفاية خم�س�س الزكاة: حيث قامت ال�سركة بتكوين خم�س�س للزكاة لالأعوام 2011م و 2012م و 2013م، كالتايل: 

اجلدول رقم 8-6 خم�س�س الزكاة لالأعوام 2011م – 2012م – 2013م
2013م 2012م 2011م مليون ريال �سعودي

7.3 7 5.8 خم�س�س الزكاة

امل�سدر: تقرير العناية املهنية

اإن هذا املخ�س�س كايف لتغطية جميع التزامات ال�سركة ايل قد تطراأ يف امل�ستقبل  فيما يتعلق باحت�ساب الزكاة كما هو مو�سح اأعاله. ويف حال قامت م�سلحة الزكاة مبطالبة ال�سركة 
بدفع الفروقات ف�سيوؤثر ذلك على التدفق النقدي لدى ال�سركة. 

وجتدر االإ�شارة اإلى اأن �شريبة اال�شتقطاع تكون عن اق�شاط اإعادة التاأمني ) 5% من اأق�شاط اعادة التاأمني امل�شندة خارج اململكة العربية ال�شعودية( ومل ي�شر م�شت�شار العناية املهنية املالية 
اإلى اأي بنود اأخرى تخ�سع ل�سريبة ال�ستقطاع غري تلك املذكورة يف هذه الفقرة.

بيان دخل عمليات التأمين حسب القطاعات التشغيلية

اجلدول رقم 9-6  بيان دخل عمليات التاأمني ح�سب القطاعات الت�سغيلية لعام 2011م
املجموعالتاأمينات الأخرىتاأمني  البحريتاأمني املمتلكاتتاأمني املركباتاألف ريال �سعودي

59.74711.60219.64212.812103.803اإجمايل اأق�شاط التاأمني املكتتبة

)36.162()10.617()13.465()10.743()1.337(اأق�شاط اإعادة التاأمني امل�شندة

)2.351()95()789()239()1.228(اأق�شاط تاأمني فائ�س اخل�شارة

57.1826205.3882.10065.290�شايف االأق�شاط املكتتبة

)24.258()632()628()96()22.902(احلركة يف االأق�شاط غري املكت�شبة، �شايف

34.2805244.7601.46841.032�شايف االأق�شاط املكت�شبة 

1872.1875.3862.0729.832عمولت اإعادة التاأمني املكت�سبة

2.27112225132.521ر�سوم وثائق التاأمني

36.7382.72310.3713.55353.385اإجمايل الإيرادات
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املجموعالتاأمينات الأخرىتاأمني  البحريتاأمني املمتلكاتتاأمني املركباتاألف ريال �سعودي

)23.944()304()536()658()22.446(�سايف املطالبات املدفوعة

)687()18(299335)1.303(احلركة يف املطالبات حتت الت�سوية، �سايف

)2.445(--)100()2.345(احلركة يف الحتياطيات الأخرى، �سايف

)27.076()322()201()459()26.094(�سايف املطالبات املتكبدة 

)8.844()717()1.469()1.022()5.636(تكاليف اكتتاب وثائق التاأمني املتكبدة

)478()55()88()41()294(ر�سوم فح�س واإ�سراف

)36.398()1.094()1.758()1.522()32.024(اإجمايل تكاليف الكتتاب

4.7141.2018.6132.45916.987�سايف فائ�س الكتتاب

ن�سب وموؤ�سرات الأداء الرئي�سة

62.9%16.4%27.4%5.3%95.7%معدل الحتفاظ

66.0%21.9%4.2%87.6%76.1%معدل اخل�سارة، �سايف

8.5%5.6%7.5%8.8%9.4%العمولة املتكبدة كن�شبة من اإجمايل االأق�شاط املكتتبة

عمولة اإعادة التاأمني املكت�شبة كن�شبة من االأق�شاط 
امل�سندة )دون فائ�س اخل�سارة(

%14.0%20.4%40%19.5%27.2

�شايف فائ�س االكتتاب كن�شبة من اإجمايل االأق�شاط 
املكتتبة

%7.9%10.3%43.8%19.2%16.4

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة لالأعوام 2011م و 2012م و 2013م والقوائم املالية غري املراجعة للن�سف الأول من عامي 2013م و 2014م وحتليالت الإدارة

ول يوجد بيانات لقطاع التاأمني ال�سحي، حيث با�سرت ال�سركة اأعمال التاأمني ال�سحي يف 1 يناير 2012م.

اجلدول رقم 10-6  بيان دخل عمليات التاأمني ح�سب القطاعات الت�سغيلية لعام 2012م

تاأمني  البحريتاأمني املمتلكاتتاأمني ال�سحيتاأمني املركباتاألف ريال �سعودي
التاأمينـات 

الأخرى
املجموع

167.34721.39313.56119.60911.630233.540اإجمايل اأق�شاط التاأمني املكتتبة

)48.029()9.668()13.480()12.516()11.324()1.041(اأق�شاط اإعادة التاأمني امل�شندة

)8.828()86()733()164(-)7.845(اأق�شاط تاأمني فائ�س اخل�شارة

158.46110.0698815.3961.876176.683�شايف االأق�شاط املكتتبة

)37.792()62(312)79()7.199()30.764(احلركة يف االأق�شاط غري املكت�شبة، �شايف

127.6972.8708025.7081.814138.891�شايف االأق�شاط املكت�شبة 

2.7146.6452.09011.442-)7(عمولت اإعادة التاأمني املكت�سبة

12221142.639-2.392ر�سوم وثائق التاأمني

130.0822.8703.52812.5743.918152.972اإجمايل الإيرادات

)98.154()399()978()112()70()96.595(�سايف املطالبات املدفوعة

)20.333(299)3.205()357()753()16.317(احلركة يف املطالبات حتت الت�سوية، �سايف

)208(----)208(احلركة يف الحتياطيات الأخرى، �سايف

)118.695()100()4.183()469()823()113.120(�سايف املطالبات املتكبدة 

)20.681()789()1.679()1.283()463()16.467(تكاليف اكتتاب وثائق التاأمني املتكبدة

)1.337()50()90()45()321()831(ر�سوم فح�س واإ�سراف

)422(---)422(-اأتعاب طرف ثالث اإداري

)657(--)38(-)619(م�ساريف اكتتاب اأخرى

)141.792()939()5.952()1.835()2.029()131.037(اإجمايل تكاليف الكتتاب

8411.6936.6222.97911.180)955(�سايف فائ�س الكتتاب
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تاأمني  البحريتاأمني املمتلكاتتاأمني ال�سحيتاأمني املركباتاألف ريال �سعودي
التاأمينـات 

الأخرى
املجموع

ن�سب وموؤ�سرات الأداء الرئي�سة

75.6%16.1%27.5%6.5%47.1%94.7%معدل الحتفاظ

85.5%5.5%73.3%58.5%28.7%88.6%معدل اخل�سارة، �سايف

8.8%6.8%8.6%9.5%2.2%9.8%العمولة املتكبدة كن�شبة من اإجمايل االأق�شاط املكتتبة

عمولة اإعادة التاأمني املكت�شبة كن�شبة من االأق�شاط 
امل�سندة )دون فائ�س اخل�سارة(

)%0.6(-%21.7%49.3%21.6%23.8

�شايف فائ�س االكتتاب كن�شبة من اإجمايل االأق�شاط 
املكتتبة

)%0.6(%3.9%12.5%33.8%25.6%4.8

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة لالأعوام 2011م و 2012م و 2013م والقوائم املالية غري املراجعة للن�سف الأول من عامي 2013م و 2014م وحتليالت الإدارة

اجلدول رقم 11-6 بيان دخل عمليات التاأمني ح�سب القطاعات الت�سغيلية لعام 2013م

تاأمني  البحريتاأمني املمتلكاتتاأمني ال�سحيتاأمني املركباتاألف ريال �سعودي
التاأمينـات 

الأخرى
املجموع

137.55992.59119.79717.66111.676279.284اإجمايل اأق�شاط التاأمني املكتتبة

)75.500()10.271()12.615()18.467()33.023()1.124(اأق�شاط اإعادة التاأمني امل�شندة

)5.046()181()925()111(-)3.829(اأق�شاط تاأمني فائ�س اخل�شارة

132.60659.5681.2194.1211.224198.738�شايف االأق�شاط املكتتبة

)26.477(168468)66()20.503()6.544(احلركة يف االأق�شاط غري املكت�شبة، �شايف

126.06239.0651.1534.2891.692172.261�شايف االأق�شاط املكت�شبة 

842.6803.9324.6072.84214.145عمولت اإعادة التاأمني املكت�سبة

15185126.514-6.301ر�سوم وثائق التاأمني

132.44741.7455.1009.0814.546192.919اإجمايل الإيرادات

)108.053()354()1.092()1.354()2.813()102.440(�سايف املطالبات املدفوعة

)8.292()608(1.646)580()4.955()3.795(احلركة يف املطالبات حتت الت�سوية، �سايف

)2.150(----)2.150(احلركة يف الحتياطيات الأخرى، �سايف

)118.495()962(553)1.934()7.767()108.385(�سايف املطالبات املتكبدة 

)22.854()1.194()1.307()1.779()6.639()11.935(تكاليف اكتتاب وثائق التاأمني املتكبدة

)2.251()46()81()55()1.389()680(ر�سوم فح�س واإ�سراف

)4.162(---)4.162(-اأتعاب طرف ثالث اإداري

)1.135(--)134()135()866(م�ساريف اكتتاب اأخرى

)148.898()2.202()835()3.902()20.093()121.866(اإجمايل تكاليف الكتتاب

10.58121.6521.1988.2462.34444.021�سايف فائ�س الكتتاب

ن�سب وموؤ�سرات الأداء الرئي�سة

71.2%10.5%23.3%6.1%64.3%96.4%معدل الحتفاظ

68.8%56.8%)12.9%(167.7%19.9%86.0%معدل اخل�سارة، �سايف

العمولة املتكبدة كن�شبة من اإجمايل االأق�شاط 
املكتتبة

%8.7%7.2%9.0%7.4%10.2%8.2

عمولة اإعادة التاأمني املكت�شبة كن�شبة من االأق�شاط 
امل�سندة )دون فائ�س اخل�سارة(

%7.5%8.1%21.3%36.5%27.7%18.7

�شايف فائ�س االكتتاب كن�شبة من اإجمايل االأق�شاط 
املكتتبة

%7.7%23.4%6.1%46.7%20.1%15.8

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة لالأعوام 2011م و 2012م و 2013م والقوائم املالية غري املراجعة للن�سف الأول من عامي 2013م و 2014م وحتليالت الإدارة
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اجلدول رقم 12-6  بيان دخل عمليات التاأمني ح�سب القطاعات الت�سغيلية للفرتة 30 يونيو 2014م

تاأمني  البحريتاأمني املمتلكاتتاأمني ال�سحيتاأمني املركباتاألف ريال �سعودي
التاأمينات 

الأخرى
املجموع

113.96261.24116.8919.7858.644210.523اإجمايل اأق�شاط التاأمني املكتتبة

)28.800()6.536()6.702()15.547(-)15(اأق�شاط اإعادة التاأمني امل�شندة

)2.658()178()443()96()440()1.501(اأق�شاط تاأمني فائ�س اخل�شارة

112.44660.8011.2482.6401.930179.065�شايف االأق�شاط املكتتبة

)64.628()958()328()517()31.799()31.026(احلركة يف االأق�شاط غري املكت�شبة، �شايف

81.42029.0027312.312972114.437�شايف االأق�شاط املكت�شبة 

2.3911.9921.4525.876-41عمولت اإعادة التاأمني املكت�سبة

20129134.581-4.419ر�سوم وثائق التاأمني

85.88029.0023.1424.4332.437124.894اإجمايل الإيرادات

)68.361()215()302()264()3.013()64.567(�سايف املطالبات املدفوعة

)7.823()278()502()206()210()6.627(احلركة يف املطالبات حتت الت�سوية، �سايف

)4.658(----)4.658(احلركة يف الحتياطيات الأخرى، �سايف

)80.842()493()804()470()3.223()75.852(�سايف املطالبات املتكبدة 

)13.653()635()528()1.338()4.006()7.146(تكاليف اكتتاب وثائق التاأمني املتكبدة

)1.610()37()44()42()919()568(ر�سوم فح�س واإ�سراف

)2.993(---)2.993(-اأتعاب طرف ثالث اإداري

)762(--)85()45()632(م�ساريف اكتتاب اأخرى

)99.860()1.165()1.376()1.935()11.186()84.198(اإجمايل تكاليف الكتتاب

1.68217.8161.2073.0571.27225.034�سايف فائ�س الكتتاب

ن�سب وموؤ�سرات الأداء الرئي�سية

85.1%22.3%27.0%7.4%99.3%98.7%معدل الحتفاظ

70.6%50.7%34.8%64.3%11.1%93.2%معدل اخل�سارة، �سايف

العمولة املتكبدة كن�شبة من اإجمايل االأق�شاط 
املكتتبة

%6.3%6.5%7.9%5.4%7.3%6.5

عمولة اإعادة التاأمني املكت�شبة كن�شبة من االأق�شاط 
امل�سندة )دون فائ�س اخل�سارة(

%273.3-%15.4%29.7%22.2%20.4

�سايف فائ�س الكتتاب كن�سبة من اإجمايل 
االأق�شاط املكتتبة

%1.5%29.1%7.1%31.2%14.7%11.9

امل�سدر: القوائم املالية غري املراجعة للن�سف الأول من عام 2014م وحتليالت الإدارة

اجلدول رقم  13-6  بيان دخل عمليات التاأمني ح�سب القطاعات الت�سغيلية للفرتة 30 يونيو 2013م

تاأمني  البحريتاأمني املمتلكاتتاأمني ال�سحيتاأمني املركباتاألف ريال �سعودي
التاأمينات 

الأخرى
املجموع

65.05155.82812.62310.5956.003150.100اإجمايل اأق�شاط التاأمني املكتتبة

)46.074()5.190()7.469()11.662()21.690()63(اأق�شاط اإعادة التاأمني امل�شندة

)1.699()40()366()55(-)1.238(اأق�شاط تاأمني فائ�س اخل�شارة

63.75034.1389062.760773102.327�شايف االأق�شاط املكتتبة

)15.324(29191)380()21.442(6.278احلركة يف االأق�شاط غري املكت�شبة، �شايف

70.02812.6965262.78996487.003�شايف االأق�شاط املكت�شبة 

1.9202.7911.4196.174-44عمولت اإعادة التاأمني املكت�سبة

910862.214-2091ر�سوم وثائق التاأمني
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تاأمني  البحريتاأمني املمتلكاتتاأمني ال�سحيتاأمني املركباتاألف ريال �سعودي
التاأمينات 

الأخرى
املجموع

72.16312.6962.4555.6882.38995.391اإجمايل الإيرادات

)57.524()279()630()411()727()55.477(�سايف املطالبات املدفوعة

1.465)188(1.693)945()2.279(3.184احلركة يف املطالبات حتت الت�سوية، �سايف

)1.083()64(-)737(-)282(احلركة يف الحتياطيات الأخرى، �سايف

)57.142()531(1.063)2.093()3.006()52.575(�سايف املطالبات املتكبدة 

)10.805()616()808()852()2.060()6.469(تكاليف اكتتاب وثائق التاأمني املتكبدة

)1.274()27()49()36()837()325(ر�سوم فح�س واإ�سراف

)1.494(---)1.494(-اأتعاب طرف ثالث اإداري

)440(--)52()45()343(م�ساريف اكتتاب اأخرى

)71.155()1.174(206)3.033()7.442()59.712(اإجمايل تكاليف الكتتاب

5.8941.21524.236)578(12.4515.254�سايف فائ�س الكتتاب

ن�سب وموؤ�سرات الأداء الرئي�سة

68.2%12.8%26.1%7.2%61.1%98.0%معدل الحتفاظ

65.7%55.1%)38.1%(397.9%23.7%75.1%معدل اخل�سارة، �سايف

7.2%10.3%7.6%6.7%3.7%9.9%العمولة املتكبدة كن�شبة من اإجمايل االأق�شاط املكتتبة

عمولة اإعادة التاأمني املكت�شبة كن�شبة من االأق�شاط 
امل�سندة )دون فائ�س اخل�سارة(

%69.8-%16.5%37.4%27.3%13.4

�شايف فائ�س االإكتتاب كن�شبة من اإجمايل االأق�شاط 
املكتتبة

%19.1%9.4)%4.6(%55.6%20.2%16.1

امل�سدر: القوائم املالية غري املراجعة للن�سف الأول من عام 2014م وحتليالت الإدارة

حققت املحفظة التاأمينية لل�سركة فائ�س اكتتاب خالل الفرتة من عام 2011م اإلى عام 2013م بالإ�سافة اإلى الن�سف الأول من عام 2014م. حيث بلغ �سايف فائ�س الكتتاب يف عام 
2011م حوايل 17 مليون ريال �سعودي اأي ما ن�سبته 16.4% من اإجمايل االأق�شاط املكتتبة، ويعود ال�شبب يف ذلك اإلى فائ�س االكتتاب من التاأمني البحري حيث �شكل ما ن�شبته %50.7 
من اإجمايل الفائ�س وفائ�س تاأمني املركبات الذي �سكل ما ن�سبته 27.8% من اإجمايل الفائ�س. وجتدر الإ�سارة اإلى اأن هام�س التاأمني البحري عمومًا مرتفع مقارنة مع الأنواع الأخرى، 
وذلك ب�سبب طبيعة هيكلة العمولت والتي هي بن�سب اأعلى من باقي اأنواع التاأمني نظرًا ل�ستمالها اأي�سًا على عمولت الأرباح من عمليات اإعادة التاأمني، ويف العام 2012م بلغ �سايف 
فائ�س الكتتاب 11.2 مليون ريال �سعودي اأي ما ن�سبته 4.8% من اإجمايل االأق�شاط املكتتبة، ويعود ال�شبب الرئي�س يف هذا االنخفا�س يف الن�شبة مقارنة مع العام 2011م اإلى حتقيق عجز 
يف عمليات تاأمني املركبات نظرًا لالرتفاع يف �سايف املطالبات املتكبدة، والذي نتج عن الرتفاع يف احتياطي املطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها التي اعتمدتها ال�سركة من قبل اخلبري 
االكتواري، واحتياطي عجز االأق�شاط الناجم عن عدم كفاية الت�شعري لتاأمني املركبات، وا�شتمر فائ�س االكتتاب من التاأمني البحري يف العام 2012م يف الإ�سهام ب�سكل كبري يف حتقيق 
فائ�س اكتتاب من عمليات التاأمني و�سكل ما ن�سبته 59.2% من اإجمايل الفائ�س، اإل اأن �سيا�سة ال�سركة يف الرتكيز على تاأمني الإلزامي ال�سحي وللمركبات لالأفراد خالل الفرتة بني 

عامي 2011م و 2013م �ساهمت يف انخفا�س ح�سة التاأمني البحري.

ويف العام 2013م بلغ �سايف فائ�س الكتتاب 44 مليون ريال �سعودي اأي ما ن�سبته 15.8% من اإجمايل االأق�شاط املكتتبة، ويعود ال�شبب يف ذلك اإلى فائ�س االكتتاب من التاأمني ال�شحي 
حيث �سكل ما ن�سبته 49.2% من اإجمايل الفائ�س وفائ�س تاأمني املركبات الذي �سكل ما ن�سبته 24% من اإجمايل الفائ�س )ومعًا ي�سكالن حوايل 73.2% من اإجمايل فائ�س الكتتاب(. 
ويعود ال�سبب الرئي�سي يف حتقيق فائ�س يف عمليات تاأمني ال�سحي اإلى انخفا�س معدل اخل�سائر يف هذا القطاع حيث ي�سكل التاأمني ال�سحي الفردي الإلزامي اأكرث من 90% من اإجمايل 
اأق�شاط التاأمني ال�شحي. ويعود ال�شبب الرئي�شي يف حت�شن نتائج عمليات تاأمني املركبات يف العام 2013م مقارنة مع العام 2012م اإلى اعتماد ال�سركة بالتن�سيق مع اخلبري الكتواري 
على �شيا�شة ت�شعري متزنة للتاأمني على املركبات االإلزامي ومراقبة اأداء وربحية نقاط بيع ال�شركة ب�شكل دقيق وفعال، باالإ�شافة اإلى انخفا�س اأق�شاط التاأمني املكتتبة لهذا املنتج عما 

كانت عليه يف العام 2012م.

اإلى اأنه يف عام 2013م قامت الإدارة مبراجعة ا�سرتاتيجيتها والرتكيز على املحافظ التاأمينية الأكرث ربحية، وهي تاأمني املركبات ال�سامل والتاأمني ال�سحي لالأفراد.  جتدر الإ�سارة 
وكانت ال�سركة قادرة على رفع اأ�سعار هذه املنتجات بطريقة متزنة ل توؤثر على تناف�سيتها ومبا يتوافق مع تقرير اخلبري الكتواري بخ�سو�س ت�سعري منتج تاأمني املركبات والتاأمني ال�سحي 
اإلى زيادة مبقدار ثالثة اأ�سعاف  اأ�سعار بع�س منتجاتها وفقا للمخاطر املرتبطة بها. و قد اأدت هذه التدابري  بفرعيهما وذلك بناًء على متطلبات نظامية، كما قامت ال�سركة بتعديل 
)294%،  حوايل 32.8 مليون ريال �سعودي( يف �سايف فائ�س الكتتاب يف عام 2013م )فائ�س الكتتاب لعام 2012م كان 11.18 مليون ريال �سعودي و يف عام 2013م كان 44.02 مليون 

ريال �سعودي( كافية لتوفر فائ�سًا �سافيًا يف عمليات التاأمني خالل عام 2013م )7.3 مليون ريال �سعودي يف عام 2013م و )-17.7( مليون ريال �سعودي يف عام 2012م(.

تعترب الإدارة اأن الوثيقة جمددة اإذا مت جتديدها فورًا وقت انتهاءها، ولقد �سكل جتديد العمالء لوثائقهم ما يقارب 33% من اإجمايل االأق�شاط املكتتبة خالل الفرتة من عام 2011م اإلى 
عام 2013م. لقد ا�ستفاد التاأمني البحري واأنواع اأخرى والتاأمني على املمتلكات من م�ستويات جتديد للوثائق عالية خالل تلك الفرتة ) يف عام 2013م حوايل 100% و 90% و 69% من 
اإجمايل االأق�شاط املكتتبة على التوايل(. و�شكلت هذه االأن�شطة جمتمعة حوايل 27% من فائ�س الكتتاب خالل العام 2013م. وجتدر الإ�سارة اإلى اأن�سطة قطاع التجزئة )تاأمني املركبات 
والتاأمني ال�سحي( لديها معدلت جتديد اأقل نظرًا لتاأثرها باملناف�سة ال�سعرية وتوجه املوؤمن لهم اإلى الأ�سعار الأقل يف ال�سوق وبالتايل فاإن هذا الأمر زاد من تراجع معدل التجديد 

عمومًا لل�سركة.
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يف الن�سف الأول من العام 2014م بلغ �سايف فائ�س الكتتاب 25 مليون ريال �سعودي اأي ما ن�سبته 11.9% من اإجمايل االأق�شاط املكتتبة ويعود ال�شبب يف ذلك اإلى فائ�س االكتتاب من 
التاأمني ال�سحي حيث �سكل ما ن�سبته 71.2% من اإجمايل الفائ�س. ويعود ال�سبب الرئي�سي يف ارتفاع الن�سبة عن العام 2013م اإلى انخفا�س معدل اخل�شائر يف هذا القطاع وارتفاع اأق�شاط 
التاأمني. يف حني انخف�ست ربحية قطاع تاأمني املركبات خالل هذه الفرتة ب�سكل كبري حيث �سكل فائ�س تاأمني املركبات للن�سف الأول من العام 2014م ما ن�سبته 6.7% من اإجمايل 

الفائ�س وال�سبب الرئي�سي يف ذلك اإلى ارتفاع معدل اخل�سائر يف هذا القطاع والناجم عن ارتفاع �سايف املطالبات املتكبدة.

يف الن�سف الأول من العام 2013م بلغ �سايف فائ�س الكتتاب 24.2 مليون ريال �سعودي اأي ما ن�سبته 16.1% من اإجمايل االأق�شاط املكتتبة و�شكل فائ�س تاأمني املركبات ما ن�شبته %51.4 
من اإجمايل الفائ�س والتاأمني البحري الذي �سكل ما ن�سبته 24.3% من اإجمايل الفائ�س.  

إجمالي األقساط المكتتبة

اإجمايل االأق�شاط املكتتبة هي اأق�شاط التاأمني املح�شلة اأو القابلة للتح�شيل من قبل �شركة التاأمني، قبل اأن تخ�شم منها تكلفة اإعادة التاأمني اأو قيمة احتياطي االأق�شاط غري املكت�شبة 
)احتياطي الأخطار ال�سارية(.

اجلدول رقم 14-6 اإجمايل اأق�شاط التاأمني املكتتبة ح�شب القطاعات الت�شغيلية

2013م2012م2011ماألف ريال �سعودي
30 يونيو

2013م
30 يونيو

2014م

59.747167.347137.55965.051113.962تاأمني املركبات

21.39392.59155.82861.241-تاأمني ال�سحي

11.60213.56119.79712.62316.891تاأمني املمتلكات

19.64219.60917.66110.5959.785تاأمني البحري

6.8176.5086.7722.7653.058تاأمني الهند�سي

4.0093.8614.8003.2384.299تاأمني احلوادث وامل�سوؤوليات العامة

1.287-1.9861.261104تاأمينات اأخرى

103.803233.540279.284150.100210.523الإجمايل

امل�سدر: مناذج تقارير موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي اخلا�سة بال�سركة

اأما اإجمايل االأق�شاط املكت�شبة هي اأق�شاط التاأمني املح�شلة وامل�شتحقة قبل اأن تخ�شم منها تكلفة اإعادة التاأمني، مطروحًا منها الفرق بني احتياطي االأق�شاط غري املكت�شبة يف نهاية املدة 
واحتياطي االأق�شاط غري املكت�شبة يف بداية املدة.

اجلدول رقم 15-6 اإجمايل اأق�شاط التاأمني املكت�شبة ح�شب القطاعات الت�شغيلية

2013م2012م2011ماألف ريال �سعودي
30 يونيو

2013م
30 يونيو

2014م

30.537136.677131.01171.85283.463تاأمني املركبات

6.07466.71523.11640.853-تاأمني ال�سحي

7.86012.89118.1878.38011.590تاأمني املمتلكات

17.34820.98517.7299.7258.229تاأمني البحري

3.2665.0757.0653.5873.966تاأمني الهند�سي

2.7264.1134.5252.2352.383تاأمني احلوادث وامل�سوؤوليات العامة

1.0331.1011.218570683تاأمينات اأخرى

62.770186.916246.450119.465151.167الإجمايل

71.8%79.6%88.2%80.0%60.5%الن�شبة من اإجمايل االأق�شاط املكتتبة

امل�سدر: مناذج تقارير موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي اخلا�سة بال�سركة

يف العام 2011م �سكل التاأمني على املركبات والتاأمني البحري ما ن�سبته 57.6% و18.9% على التوايل من اإجمايل اأق�شاط التاأمني املكتتبة، وقد �شاهم كل من هذين القطاعني ما ن�شبته 
48.6% و 27.6% على التوايل من اإجمايل اأق�شاط التاأمني املكت�شبة. انق�شمت اأق�شاط تاأمني املركبات ما بني 53.2% من تاأمني املركبات ال�سامل و 46.8% من تاأمني املركبات الإلزامي 

�سد الغري.

يف العام 2012م �سكل التاأمني على املركبات والتاأمني ال�سحي ما ن�سبته 71.6% و 9.2% على التوايل من اإجمايل اأق�شاط التاأمني املكتتبة وقد �شاهم كل من قطاعي التاأمني على املركبات 
والتاأمني البحري ما ن�سبته 73.1% و 11.2% على التوايل من اإجمايل اأق�شاط التاأمني املكت�شبة. انق�شمت اأق�شاط تاأمني املركبات ما بني 29.5% من تاأمني املركبات ال�سامل و 70.5% من 

تاأمني املركبات االإلزامي �شد الغري. يف حني انق�شمت اأق�شاط تاأمني ال�شحي ما بني 21% من تاأمني ال�سحي جمموعات و 79% تاأمني ال�سحي الإلزامي الفردي.

يف العام 2013م �سكل التاأمني على املركبات والتاأمني ال�سحي ما ن�سبته 49.2% و 33.2% على التوايل من اإجمايل اأق�شاط التاأمني املكتتبة )ومعًا ي�شكالن حوايل 82.4% من اإجمايل 
االأق�شاط املكتتبة وهي قريبة من ن�شبة هذان القطاعان من اإجمايل االأق�شاط املكتتبة يف �شوق التاأمني ال�شعودي وهي حوايل 76%(، وقد �ساهم كل من هذين القطاعني مبا ن�سبته %53.2 
و 27.1% على التوايل يف اإجمايل اأق�شاط التاأمني املكت�شبة للعام 2013م. وقد كان التاأمني ال�سحي امل�ساهم الأكرب يف فائ�س الكتتابات لعام 2013م حيث �سكل حوايل 49%. كما حت�سن 
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يف ذلك العام هام�س الربح من الكتتابات للتاأمني ال�سحي، وذلك لتوجه ال�سركة نحو التاأمني ال�سحي لالأفراد بدل من التاأمني ال�سحي للمجموعات، حيث اأن الأخري ذو هام�س ربح 
اأقل. و انق�شمت اأق�شاط تاأمني املركبات اإلى 35.4% من تاأمني املركبات ال�سامل و64.6% من تاأمني املركبات الإلزامي �سد الغري، يف حني �سكل التاأمني ال�سحي الفردي الإلزامي معظم 

اأق�شاط التاأمني ال�شحي.

يف عام 2013م �سكل تاأمني املمتلكات حوايل 7% من اإجمايل االأق�شاط املكتتبة و حوايل 1% من اإجمايل االأق�شاط املكت�شبة. وعلى الرغم من ذلك اإال اأنه اأ�شهم بحوايل 3% من اإجمايل 
فائ�س االكتتابات يف ذلك العام، وذلك يعود اإلى هيكلة  العموالت لهذا النوع من التاأمني، ويعود �شبب االنخفا�س يف اإجمايل االأق�شاط املكتتبة للتاأمني البحري يف عام 2013م مقارنة 

بعامي 2011م و 2012م اإلى انخفا�س الأعمال التجارية وال�سحن البحري للموؤمن لهم ب�سكل عام.

يف العام 2011م �سكل التاأمني على املركبات والتاأمني البحري ما ن�سبته 57.6% و18.9% على التوايل من اإجمايل اأق�شاط التاأمني املكتتبة، وقد �شاهم كل من هذين القطاعني مبا ن�شبته 
48.6% و 27.6% على التوايل من اإجمايل اأق�شاط التاأمني املكت�شبة. انق�شمت اأق�شاط تاأمني املركبات ما بني 53.2% من تاأمني املركبات ال�سامل و 46.8% من تاأمني املركبات الإلزامي 

�سد الغري.

يف العام 2012م �سكل التاأمني على املركبات والتاأمني ال�سحي ما ن�سبته 71.6% و 9.2% على التوايل من اإجمايل اأق�شاط التاأمني املكتتبة وقد �شاهم كل من قطاعي التاأمني على املركبات 
والتاأمني البحري ما ن�سبته 73.1% و 11.2% على التوايل من اإجمايل اأق�شاط التاأمني املكت�شبة. انق�شمت اأق�شاط تاأمني املركبات ما بني 29.5% من تاأمني املركبات ال�سامل و 70.5% من 

تاأمني املركبات االإلزامي �شد الغري. يف حني انق�شمت اأق�شاط تاأمني ال�شحي ما بني 21% من تاأمني ال�سحي جمموعات و 79% تاأمني ال�سحي الإلزامي الفردي.

يف الن�سف الأول من العام 2014م �سكل التاأمني على املركبات والتاأمني ال�سحي ما ن�سبته 54.1% و 29.1% على التوايل من اإجمايل اأق�شاط التاأمني املكتتبة مقارنة مع 60.1% و %19.3 
يف نف�س الفرتة من العام ال�سابق 2013م. وقد �ساهم كل من هذين القطاعني يف الن�سف الأول 2014م ما ن�سبته 55.2% و 27% على التوايل من اإجمايل اأق�شاط التاأمني املكت�شبة مقارنة 
مع 60.1% و 19.3% مع نف�س الفرتة من العام ال�سابق 2013م. انق�شمت اأق�شاط تاأمني املركبات يف الن�شف االأول من العام 2014م ما بني 40.3% من تاأمني املركبات ال�سامل و %59.7 
من تاأمني املركبات الإلزامي �سد الغري مقارنة مع 55.4% من تاأمني املركبات ال�سامل و 44.6% من تاأمني املركبات الإلزامي �سد الغري يف نف�س الفرتة من العام ال�سابق 2013م. يف حني 

�شكل التاأمني ال�شحي الفردي االإلزامي معظم اأق�شاط التاأمني ال�شحي يف كل من الن�شف االأول من العام 2014م و 2013م.

اجلدول رقم 16-6 اإجمايل االأق�شاط املكتتبة ح�شب القنوات

2013م2012م2011ماألف ريال �سعودي
30 يونيو

2013م
30 يونيو

2014م

90.925213.065136.21677.287129.106املبيعات املبا�سرة

12.87820.475143.06872.81381.417الو�سطاء/الوكالء

103.803233.540279.284150.100210.523الإجمايل

الن�سبة من الإجمايل

61.3%51.5%48.8%91.2%87.6%املبيعات املبا�سرة

38.7%48.5%51.2%8.8%12.4%الو�سطاء/الوكالء

100%100%100%100%100%الإجمايل

امل�سدر: مناذج تقارير موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي اخلا�سة بال�سركة

اجلدول رقم 17-6 اإجمايل االأق�شاط املكتتبة ح�شب املناطق

2013م2012م2011ماألف ريال �سعودي
30 يونيو

2014م
30 يونيو

2013م

59.151174.433135.81788.18484.657املنطقة الو�سطى

30.11242.12288.19881.94537.458املنطقة الغربية

14.54016.98529.04221.04618.392املنطقة ال�سرقية

18.88212.4016.211--املنطقة اجلنوبية

7.3456.9453.382--املنطقة ال�سمالية

103.803233.540279.284210.523150.100الإجمايل

الن�سبة من الإجمايل

56.4%41.9%48.6%74.7%57.0%املنطقة الو�سطى

25.0%38.9%31.6%18.0%29.0%املنطقة الغربية

12.3%10.0%10.4%7.3%14.0%املنطقة ال�سرقية

4.1%5.9%6.8%--املنطقة اجلنوبية

2.2%3.3%2.6%--املنطقة ال�سمالية

100%100%100%100%100%الإجمايل

امل�سدر: مناذج تقارير موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي اخلا�سة بال�سركة
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اجلدول رقم 18-6 اإجمايل االأق�شاط املكتتبة ح�شب طبيعة املوؤمن لهم

2013م2012م2011ماألف ريال �سعودي
30 يونيو

2013م
30 يونيو

2014م

25.918131.963177.71282.363127.101اأفراد

77.885101.577101.57267.73783.422�سركات

103.803233.540279.284150.100210.523الإجمايل

كن�سبة من الإجمايل

60.4%54.9%63.6%56.5%25.0%اأفراد

39.6%45.1%36.4%43.5%75.0%�سركات

100%100%100%100%100%الإجمايل

امل�سدر: حتليالت الإدارة

اعتمدت ال�سركة يف عامي 2011م و 2012م ب�شكل كبري على و�شائل البيع املبا�شر اإما عن طريق فروعها الرئي�شية اأو نقاط البيع املنت�شرة يف جميع اأنحاء اململكة اأو فريق املبيعات والت�شويق 
لديها. يف العام 2013م ومنت�سف العام 2014م بداأت ال�سركة يف تنويع و�سائل البيع با�ستخدام �سركات الو�ساطة والوكالء حيث قامت بالتعاقد مع وكيلني لبيع منتجات تاأمني املركبات 
الإلزامي والتاأمني ال�سحي، بالإ�سافة اإلى توقيع عقود تعامل مع عدد من �سركات الو�ساطة حيث �سكلت املبيعات من الو�سطاء/الوكالء حوايل 51% من مبيعات عام 2013م. كما جتدر 
الإ�سارة اإلى اأن ال�سركة وقعت اتفاقية و�ساطة تاأمني غري ح�سرية مع �سركة املاأمون عرب البحار و�سطاء تاأمني املحدودة يف عام 2010م، و�سكلت حوايل 10% من اإجمايل االأق�شاط املكتتبة 

يف عام 2013م.

�سكل قطاع الأفراد ما ن�سبته 25% يف عام 2011م و 56.5% يف عام 2012م و 63.6% يف عام 2013م، ويتزامن هذا الرتفاع مع ا�سرتاتيجية ال�سركة بزيادة الرتكيز ال�سركة على هذا 
القطاع.

و �شكلت مبيعات املنطقة الو�شطى الق�شم االأكرب من اإجمايل اأق�شاط التاأمني املكتتبة يف كل من االأعوام 2011م، 2012م، 2013م والن�سف الأول من العام 2014م.

أقساط إعادة التأمين

اجلدول رقم 19-6 اإجمايل االأق�شاط امل�شندة ح�شب اأ�شاليب اإعادة التاأمني

2013م2012م2011ماألف ريال �سعودي
30 يونيو

2013م
30 يونيو

2014م

11.95711.73014.3387.0359.715اإعادة التاأمني الإختياري

24.20536.29961.16239.03919.085اإعادة التاأمني التنا�سبي

اإعادة التاأمني غري التنا�سبي )فائ�س 
اخل�سارة(

2.3518.8285.0461.6992.658

38.51356.85780.54647.77331.458الإجمايل

الن�سب

30.9%14.7%17.8%20.6%31.0%اإعادة التاأمني الإختياري

60.7%81.7%75.9%63.8%62.5%اإعادة التاأمني التنا�سبي

اإعادة التاأمني غري التنا�سبي )فائ�س 
اخل�سارة(

%6.5%15.6%6.3%3.6%8.4

100%100%100%100%100%الإجمايل

امل�سدر: مناذج تقارير موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي اخلا�سة بال�سركة

اجلدول رقم 20-6 ن�شبة االإ�شناد من اإجمايل االأق�شاط املكتتبة ح�شب القطاعات الت�شغيلية

2013م2012م2011م
30 يونيو

2013م
30 يونيو

2014م

1.3%2.0%3.6%5.3%4.3%تاأمني املركبات

0.7%38.9%35.7%52.9%-تاأمني ال�سحي

92.6%92.8%93.9%93.5%94.7%تاأمني املمتلكات

73.0%73.9%76.7%72.5%72.6%تاأمني البحري

97.0%97.4%97.7%98.4%97.3%تاأمني الهند�سي

66.0%70.0%72.7%71.0%70.8%تاأمني احلوادث وامل�سوؤوليات العامة
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2013م2012م2011م
30 يونيو

2013م
30 يونيو

2014م

70.7%-331.2%48.0%62.6%تاأمينات اأخرى

14.9%31.8%28.8%24.3%37.1%معدل الإ�سناد

85.1%68.2%71.2%75.7%62.9%معدل الحتفاظ

امل�سدر: حتليالت الإدارة

اجلدول رقم 21-6 اإجمايل االأق�شاط امل�شندة ح�شب التوزيع اجلغرايف

2013م2012م2011ماألف ريال �سعودي
30 يونيو

2013م
30 يونيو

2014م

8.6339.15714.2496.87210.900داخل اململكة العربية ال�سعودية

29.88047.70066.29740.90120.558خارج اململكة العربية ال�سعودية

38.51356.85780.54647.77331.458الإجمايل

34.6%14.4%17.7%16.1%22.4%معدل الإ�سناد املحلي

امل�سدر: مناذج تقارير موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي اخلا�سة بال�سركة

تعتمد ا�سرتتيجة ال�سركة يف اإعادة التاأمني على ثالث اأ�ساليب اأو طرق يف عمليات اإعادة التاأمني وهي: اإعادة التاأمني الختياري، اإعادة التاأمني التنا�سبي واإعادة التاأمني غري التنا�سبي. وقد 
�سكل اأ�سلوب اإعادة التاأمني التنا�سبي املحكوم مبوجب اتفاقيات توقعها ال�سركة مع معيدي التاأمني العامليني ما ن�سبته 62.5%، 63.8%، 75.9% يف كل من الأعوام 2011م، 2012م و2013م.

تعتمد ال�سركة اأ�سلوب اإعادة التاأمني التنا�سبي يف قطاعات تاأمني البحري، املمتلكات، الهند�سي، احلوادث وامل�سوؤوليات العامة، واحلياة جمموعات بالإ�سافة اإلى تغطية اإ�سافية مبوجب 
اتفاقية اإعادة تاأمني فائ�س اخل�سارة ملجمل احل�ساب لكل من قطاعات تاأمني البحري، املمتلكات، الهند�سي، وبع�س املنتجات من قطاع تاأمني احلوادث وامل�سوؤوليات العامة وذلك لتقليل 
تعر�سها للخ�سائر بحد اأق�سى 0.5 مليون ريال �سعودي عن كل حادثة. وبالن�سبة للتاأمني ال�سحي فاحلد الأق�سى هو 50 األف ريال �سعودي لل�سخ�س الواحد يف ال�سنة و 0.5 مليون ريال 
�سعودي للحادثة بالن�سبة لتاأمني املركبات. ول ي�ستثنى ذلك ا�ستخدام ال�سركة اأ�سلوب اإعادة التاأمني الختياري يف بع�س احلالت واملخاطر التي ل ت�سمح اتفاقيات اإعادة التاأمني التنا�سبي 

بتغطيتها اأو تتجاوز مبالغ تاأمينها احلد امل�سموح به يف اتفاقيات اإعادة التاأمني التنا�سبي.

تعتمد ال�سركة اأ�سلوب اإعادة التاأمني غري التنا�سبي )فائ�س اخل�سارة( يف قطاع التاأمني على املركبات. اأما فيما يخ�س التاأمني ال�سحي فقد اعتمدت ال�سركة على اأ�سلوب اإعادة التاأمني 
التنا�سبي يف كل من عامي 2012م و2013م وذلك بن�سبة 70% و60% على التوايل من �شايف اأق�شاط املخاطر بداًل عن اإجمايل اأق�شاط التاأمني املكتتبة. ويف بداية العام 2014م اعتمدت 
ال�شركة على اأ�شلوب اإعادة التاأمني غري التنا�شبي )فائ�س اخل�شارة( لقطاع التاأمني ال�شحي، ويعود ال�شبب يف ذلك اإلى رغبة ال�شركة يف االحتفاظ باأق�شاط التاأمني ال�شحي نظرًا للنتائج 

اجليدة الذي يحققها.

�شكل قطاع تاأمني املركبات من اأق�شاط اإعادة التاأمني غري التنا�شبي )فائ�س اخل�شارة( ما ن�شبته 52.2% عام 2011م، 88.8% عام 2012م، 75.9% عام 2013م، 56.5% يف الن�سف 
الأول عام 2014م مقارنة مع 72.9% يف الن�سف الأول من عام 2013م.

�شكل قطاع التاأمني ال�شحي من اأق�شاط اإعادة التاأمني التنا�شبي ما ن�شبته 31.2% عام 2012م و 54% عام 2013م، يف حني �سكل ما ن�سبته 16.5% من اأق�شاط اإعادة التاأمني غري التنا�شبي 
)فائ�س اخل�سارة( يف الن�سف الأول من عام 2014م.

�شكل قطاع تاأمني املمتلكات واحلريق من اأق�شاط اإعادة التاأمني االختياري ما ن�شبته 48.9% عام 2011م، 60.2% عام 2012م، 72.9% يف عام 2013م، و 86.6% يف الن�سف الأول من 
العام 2014م مقارنة مع 87.6% يف الن�سف الأول من العام 2013م. كما �شكل قطاع تاأمني املمتلكات واحلريق من اأق�شاط اإعادة التنا�شبي ما ن�شبته 20.2% عام 2011م، 15% عام 

2012م، 13.1% عام 2013م، و37.4% يف الن�سف الأول من العام 2014م مقارنة مع 14.1% يف الن�سف الأول من العام 2013م. 

تعتمد اإعادة التاأمني يف قطاع التاأمني البحري مبعظمها على اأ�شلوب اإعادة التاأمني التنا�شبي حيث �شكلت من اأق�شاط اإعادة التاأمني التنا�شبي ما ن�شبته 49.9% يف العام 2011م، %34.7 
يف العام 2012م، 19.9% يف العام 2013م، 33.6% يف الن�سف الأول من العام 2014م مقارنة مع 18.3% يف الن�سف الأول من العام 2013م. باالإ�شافة اإلى ن�شب �شئيلة من اأق�شاط 

اإعادة التاأمني االختياري واأق�شاط اإعادة التاأمني فائ�س اخل�شارة لالأعوام والفرتات املذكورة. 

يف حني تعتمد قطاعات التاأمني الأخرى كالتاأمني الهند�سي وتاأمينات احلوادث العامة وامل�سوؤوليات على خليط من اأ�ساليب اإعادة التاأمني الثالثة املذكورة اأعاله مع ميل اأكرب اإلى اأ�سلوب 
اإعادة التاأمني التنا�سبي.

 ن�ست املادة )40( من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين اللتزام باإعادة تاأمني ما ن�سبته )30%( من جمموع ال�سرتاكات على الأقل داخل اململكة عند اإعادة 
التاأمني وهو ما مل ت�ستطع ال�سركة حتقيقه يف كل من الأعوام 2011م، 2012م و2013م حيث بلغت ن�سب الإ�سناد املحلي 22.4%، 16.1% و 17.7% على التوايل. ويعود ال�سبب يف ذلك 
اإلى عدم توفر �سركات اإعادة تاأمني متخ�س�سة يف اململكة العربية ال�سعودية با�ستثناء �سركة واحدة فقط. بالإ�سافة اإلى عزوف �سركات التاأمني الأخرى التي حتمل ترخي�س اإعادة تاأمني 
اأي�سًا على قبول املخاطر ب�سكل كبري فيما بينها لأ�سباب عديدة منها احلفاظ على هوام�س املالءة لديها اأو اإلغاء ترخي�س اإعادة التاأمني املمنوح لها. بالرغم من هذه ال�سعوبات يف طبيعة 

عمل اإعادة التاأمني، ا�ستطاعت ال�سركة التقيد واللتزام بهذه املادة يف الن�سف الأول من العام 2014م حققت ن�سبة %35.

كما ن�ست املادة )40( من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين الحتفاظ مبا ل يقل عن )30%( من جمموع مبالغ اال�شرتاكات اأو االأق�شاط، وهو ما التزمت به 
ال�سركة يف كٍل من الأعوام 2011م، 2012م، 2013م و الفرتة املنتهية يف 30 يونيو 2014م، ويق�سد بالحتفاظ ذلك اجلزء من الق�سط الذي حتتفظ به �سركة التاأمني لنف�سها ول تقوم 
باإ�سناده ملعيد التاأمني، وقد بلغت ن�سبة الحتفاظ 62.9%، 75.7%، 71.2% و 85.1% على التوايل، ويعود ال�سبب يف الرتفاع مبعدل الحتفاظ بني عامي 2012م و 2011م اإلى ارتفاع 
اأق�شاط تاأمني املركبات والتي حتتفظ بها ال�شركة، كما يعود �شبب االرتفاع مبعدل االحتفاظ بني عام 2013م والفرتة املنتهية يف 30 يونيو 2014م اإلى التغري يف اتفاقيات اإعادة التاأمني 

للتاأمني ال�شحي من التنا�شبي اإلى غري التنا�شبي )فائ�س اخل�شارة(، اأي احتفاظ ال�شركة بكامل االأق�شاط مقارنة مع 40% يف عام 2013م.

لالطالع على اأ�سماء �سركات اإعادة التاأمني وت�سنيفها الئتماين التي تتعامل معها ال�سركة، )يرجى الرجوع اإلى »اإعادة التاأمني« من ق�سم »ال�سركة وطبيعة اأعمالها« يف ن�سرة الإ�سدار هذه(.
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عموالت إعادة التأمين

اجلدول رقم 22-6 العمولت املكت�سبة

2013م2012م2011ماألف ريال �سعودي
30 يونيو

2013م
30 يونيو

2014م

11.40311.65314.3307.0277.559العمولت امل�ستلمة

)1.683()853()185()211()1.571(احلركة يف العمولت غري املكت�سبة

9.83211.44214.1456.1745.876العمولت املكت�سبة

امل�سدر: مناذج تقارير موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي اخلا�سة بال�سركة

اجلدول رقم 23-6 العمولت امل�ستلمة ح�سب القطاعات الت�سغيلية

2013م2012م2011ماألف ريال �سعودي
30 يونيو

2013م
30 يونيو

2014م

8541)52(234تاأمني املركبات

--2.680--تاأمني ال�سحي

2.5932.9164.1872.7493.493تاأمني املمتلكات

5.8076.3104.6222.7712.430تاأمني البحري

1.9801.7051.808818876تاأمني الهند�سي

789774948685759تاأمني احلوادث وامل�سوؤوليات العامة

11.40311.65314.3307.0277.559الإجمايل

الن�شبة من االأق�شاط امل�شندة )دون فائ�ص اخل�شارة(

6.7%6.4%7.5%)5.0%(17.5%تاأمني املركبات

--8.1%--تاأمني ال�سحي

22.5%23.6%22.7%23.3%24.1%تاأمني املمتلكات

36.3%37.1%36.6%46.8%43.1%تاأمني البحري

29.7%30.5%27.4%26.7%30.0%تاأمني الهند�سي

28.4%30.6%28.4%28.8%28.5%تاأمني احلوادث وامل�سوؤوليات العامة

26.2%15.3%19.0%24.3%31.5%اإجمايل املعدل

امل�سدر: مناذج تقارير موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي اخلا�سة بال�سركة وحتليالت الإدارة

والتاأمني  والتاأمني ال�سحي  البحري  التاأمني  القطاعات مثل  التي تنطبق على بع�س  الأرباح  التاأمني املن�سو�س عليها يف التفاقيات وعمولة  اإعادة  امل�ستلمة عمولت  العمولت  تت�سمن 
الهند�سي.

حافظت عمولت اإعادة التاأمني امل�ستلمة لكل من قطاعات تاأمني املمتلكات، الهند�سي وتاأمينات احلوادث العامة وامل�سوؤوليات على م�ستوياتها ب�سكل كبري خالل الأعوام 2011م، 2012م، 
2013م والن�سف الأول من العام 2014م.

يف حني يعود ال�سبب يف ت�سجيل معدلت عمولت مرتفعة للتاأمني البحري يف عامي 2011م و2012م مقارنة مع العام 2013م ومنت�سف العام 2014م اإلى قيام ال�سركة بت�سجيل عمولة 
الأرباح الناجمة عن عمليات اإعادة التاأمني التنا�سبي البحري والتي حتت�سب بن�سبة 25% من �سايف اأرباح عمليات اإعادة التاأمني التنا�سبي البحري وقيدها يف احل�سابات املالية لعامي 
2011م و2012م. وقد بلغت عمولة الأرباح امل�سجلة يف العام 2011م مبلغ 1.1 مليون ريال �سعودي ويف العام 2012م مبلغ 1.3 مليون ريال �سعودي. مل ت�سجل ال�سركة عمولة الأرباح يف 
العام 2013م وذلك عماًل مببداأ التحفظ يف العرتاف بالإيراد وتالفيًا لأي عك�س يف العمولة يف ال�سنة الالحقة. ومن املتوقع اأن تقوم ال�سركة بقيد هذه العمولة يف العام 2014م بعد 

احل�سول على مطابقتها من معيد التاأمني.

تن�س اتفاقية اإعادة التاأمني التنا�سبي للتاأمني ال�سحي عن عامي 2012م و2013م فقط على عمولة اأرباح ترتاوح ما بني �سفر اإلى 50% من �سايف اأرباح عمليات اإعادة التاأمني وذلك بناًء 
على معدلت اخل�سائر امل�سجلة، حيث تكون العمولة �سفرًا اإذا كان معدل اخل�سائر يتجاوز 90%، و 25% اإذا كان معدل اخل�سائر ما بني 89% و90%، وت�سعد تدريجيًا لت�سل بحد اأق�سى 
اإلى 50% يف حال كان معدل اخل�سائر اأقل من 70%. �سجلت ال�سركة يف العام 2013م عمولة الأرباح اخلا�سة بعمليات اإعادة التاأمني للعام 2012م مبلغ وقدره 2.7 مليون ريال �سعودي. 

ومن املتوقع اأن تقوم ال�سركة مع نهاية العام 2014م بت�سجيل عمولة الأرباح الناجمة عن عمليات اإعادة التاأمني للعام 2013م بعد احل�سول على مطابقتها من معيد التاأمني.

ن�ست اتفاقية اإعادة التاأمني التنا�سبي للتاأمني الهند�سي عن العام 2013م على عمولة اأرباح بن�سبة 20% من �سايف اأرباح عمليات اإعادة التاأمني التنا�سبي لهذا القطاع ولكن التفاقية 
تن�س على عدم احت�سابها اأو قيدها يف البيانات املالية اإل بعد مرور �سنة من اإنهاء اتفاقية اإعادة التاأمني، ومن املتوقع اأن تقوم ال�سركة مع نهاية العام 2014م بت�سجيل عمولة الأرباح )اإن 

وجدت( الناجمة عن عمليات اإعادة التاأمني للعام 2013م بعد احل�سول على مطابقتها من معيد التاأمني.
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المطالبات
اجلدول رقم 24-6 اإجمايل املطالبات املدفوعة ح�سب القطاعات الت�سغيلية

30 يونيو 2014م30 يونيو 2013م2013م2012م2011ماألف ريال �سعودي

23.49097.802104.64456.54564.905تاأمني املركبات

2328.4572.4187.213-تاأمني ال�سحي

23.5089809.7872.9553.495تاأمني املمتلكات

2.4872.6535.0123.800602تاأمني البحري

1.589740386157157تاأمني الهند�سي

1.3563.9361.5521.066506تاأمني احلوادث وامل�سوؤوليات العامة

68378378302-تاأمينات اأخرى

52.428106.411130.21667.31977.180الإجمايل

الن�سبة من الإجمايل

84.1%84.0%80.4%91.9%44.8%تاأمني املركبات

9.3%3.6%6.5%0.2%-تاأمني ال�سحي

4.5%4.4%7.5%0.9%44.8%تاأمني املمتلكات

0.8%5.6%3.8%2.5%4.7%تاأمني البحري

0.2%0.2%0.3%0.7%3.0%تاأمني الهند�سي

0.7%1.6%1.2%3.7%2.7%تاأمني احلوادث وامل�سوؤوليات العامة

0.4%0.6%0.3%0.1%-تاأمينات اأخرى

100%100%100%100%100%الإجمايل

امل�سدر: مناذج تقارير موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي اخلا�سة بال�سركة وحتليالت الإدارة

اجلدول رقم 25-6 اإجمايل املطالبات املدفوعة ح�سب املناطق
30 يونيو 2014م30 يونيو 2013م2013م2012م2011ماألف ريال �سعودي

22.40214.81725.2249.35512.107املنطقة الغربية

4.8713.6807.6931.4211.888املنطقة ال�سرقية

25.15587.91497.29956.54363.185املنطقة الو�سطى

52.428106.411130.21667.31977.180الإجمايل

الن�سبة من الإجمايل

15.7%13.9%19.4%13.9%42.7%املنطقة الغربية

2.4%2.1%5.9%3.5%9.3%املنطقة ال�سرقية

81.9%84.0%74.7%82.6%48.0%املنطقة الو�سطى

100%100%100%100%100%الإجمايل

امل�سدر: مناذج تقارير موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي اخلا�سة بال�سركة

اجلدول رقم 26-6 اإجمايل املطالبات املدفوعة ح�سب قنوات التوزيع

2013م2012م2011ماألف ريال �سعودي
30 يونيو

2013م
30 يونيو

2014م
49.96098.809113.89259.55351.737املبيعات املبا�سرة

2.4687.60216.3247.76625.443الو�سطاء/الوكالء
52.428106.411130.21667.31977.180الإجمايل

الن�سبة من الإجمايل

67.0%88.5%87.5%92.8%95.3%املبيعات املبا�سرة
33.0%11.5%12.5%7.2%4.7%الو�سطاء/الوكالء

100%100%100%100%100%الإجمايل

امل�سدر: مناذج تقارير موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي اخلا�سة بال�سركة
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اجلدول رقم 27-6 عنا�سر �سايف املطالبات املتكبدة

2013م2012م2011ماألف ريال �سعودي
30 يونيو

2013م
30 يونيو

2014م

23.94498.154108.05357.52468.361�سايف املطالبات املدفوعة

5.9399.2723.8068.786)492(احلركة يف املطالبات حتت الت�سوية، �سايف

)963()5.271()980(1.17914.394احلركة يف املطالبات املتكبدة غرياملبلغ عنها، �سايف

2.4452082.1501.0834.658احلركة يف الحتياطيات الأخرى

27.076118.695118.49557.14280.842�سايف املطالبات املتكبدة

الن�سبة من الإجمايل

84.6%100.7%91.2%82.7%88.4%�سايف املطالبات املدفوعة

10.9%6.7%7.8%5.0%)1.8%(احلركة يف املطالبات حتت الت�سوية، �سايف

)1.2%()9.3%()0.8%(12.1%4.3%احلركة يف املطالبات املتكبدة غرياملبلغ عنها، �سايف

5.7%1.9%1.8%0.2%9.1%احلركة يف الحتياطيات الأخرى

100%100%100%100%100%الإجمايل

امل�سدر: حتليالت الإدارة

�سجلت املطالبات املدفوعة من تاأمني املركبات اجلزء الأكرب من اإجمايل املطالبات املدفوعة حيث بلغت ما ن�سبته 44.8% عام 2011م، 91.9% عام 2012م، 80.4% عام 2013م، و 
84.1% يف الن�سف الأول من العام 2014م مقارنة مع 84% يف الن�سف الأول من العام 2013م. ويعود ال�سبب يف ذلك اإلى اعتماد حمفظة التاأمني لل�سركة ب�سكل كبريعلى قطاع التاأمني 
على املركبات بحيث دائما ما ي�ساهم هذا القطاع باحلد الأدنى ما ن�سبته 50% من اإجمايل االأق�شاط املكتتبة. وقد تركزت اإجمايل املطالبات املدفوعة ب�شكل كبري يف املنطقة الو�شطى 

نظرًا اإلى ارتفاع االأق�شاط املكتتبة من هذه املنطقة.

ارتفع �سايف املطالبات املتكبدة يف العام 2012م مقارنة مع العام 2011م بن�سبة 338.4%، ويعود ال�سبب الرئي�سي يف ذلك اإلى ارتفاع �سايف املطالبات املدفوعة بن�سبة 310% وارتفاع 
احلركة يف �سايف املطالبات املتكبدة غرياملبلغ عنها بن�سبة 1120.9% ومعظم هذه الرتفاعات ناجم من قطاع التاأمني الإلزامي على املركبات )وبالتايل ارتفاع معدل املطالبات املتكبدة 
كن�شبة من االأق�شاط املكت�شبة من 66% يف عام 2011م اإلى 86% يف 2012م(. و نتج عن ارتفاع معدل املطالبات انخفا�س يف فائ�س الكتتابات مبقدار 27 مليون ريال �سعودي يف عام 

2012م.

 لقد تاأثرت نتائج ال�سركة يف العام 2012م ب�سكل كبري من التعديالت والتقديرات التي اقرتحها اخلبري الكتواري طبقًا لالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين على 
احتياطيات املطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها واحتياطي العجز يف االأق�شاط خا�شة لتاأمني املركبات والتي قد اأثبتث فيما بعد ب�شكل كبري �شحتها، وهو االأمر الذي دفع اإدارة ال�شركة يف 
العام 2013م وبدًء من منت�سف العام باأخذ املبادرة يف اعتماد تقديرات وتعديالت اخلبري الكتواري على املخ�س�سات الفنية ب�سكل ربع �سنوي وت�سمينها يف القوائم املالية الربع �سنوية 
وعدم النتظار لنهاية العام لت�سجيل هذه التعديالت كما هو متبع يف ال�سوق. وقد اأثمرت هذه ال�سيا�سة بتعزيز املخ�س�سات الفنية لل�سركة وهو الأمر الذي ميكن مالحظته يف �سايف 

املطالبات املتكبدة للعام 2013م بحيث انخف�ست بن�سبة 0.2% مقارنة مع العام 2012م.

ولقد اتخذت الإدارة قرارًا ا�سرتاتيجيًا للحد من اخل�سائر من خالل ت�سعري تاأمني املركبات الإلزامي متا�سيًا مع تو�سيات اخلبري الكتواري. 

و نتيجة لتوجه ال�شركة اإلى تقليل الرتكيز على تاأمني املركبات االإلزامي وزيادة الرتكيز على التاأمني ال�شحي لالأفراد، انخف�س معدل املطالبات املتكبدة كن�شبة من االأق�شاط املكت�شبة اإلى 
69% يف عام 2013م مقارنة بـ 86% يف عام 2012م، وذلك متا�سيًا مع م�ستويات عام 2011م، على الرغم من حتقيق منو �شنوي مركب يف اإجمايل االأق�شاط املكتتبة بلغ 64% يف الفرتة من 

عام 2011م اإلى عام 2013م. وا�ستمر �سايف املطالبات املتكبدة خالل عام 2013م على نف�س م�ستوياته يف عام 2012م.

يف عام 2013م كان معدل املطالبات املتكبدة كن�شبة من االأق�شاط املكت�شبة للتاأمني على املمتلكات حوايل 168% وذلك يعود اإلى ارتفاع حجم املطالبات. وعلى الرغم من ذلك اإل اأنه اأ�سهم 
بحوايل 3% من اإجمايل فائ�س الكتتابات يف ذلك العام، وذلك يعود اإلى هيكلة  العمولت لهذا النوع من التاأمني.

انخف�س معدل املطالبات املتكبدة كن�شبة من االأق�شاط املكت�شبة للتاأمني البحري يف عام 2013م اإلى حوايل 13% وذلك يعود لإفراج ال�سركة عن مبلغ 0.4 مليون ريال �سعودي من احتياطي 
املطالبات املتكبدة غرياملبلغ عنها بناًء على تو�سية اخلبري الكتواري، بالإ�سافة اإلى انخفا�س املطالبات حتت الت�سوية مبقدار 1.2 مليون ريال �سعودي.

كما جتدر الإ�سارة اإلى اأن الربح من عقود الأطراف ذات العالقة اأقل من العمالء الآخرين، حيث اأن ن�سبة املطالبات اأعلى )حوايل 50%( من معدل ال�سركة )حوايل 42%(. وكانت 
مطالبات �سركة اأباح�سني وموؤ�س�سة �سقالة التجارية وبع�س ح�سابات �سركات اأع�ساء جمل�س الإدارة هي املحرك الرئي�س وراء ارتفاع ن�سبة املطالبات من الأطرف ذات العالقة. و خالل 
عام 2013م، كانت معظم وثائق الأطراف ذو العالقة هي لتاأمني املركبات )حوايل 66% من اإجمايل االأق�شاط املكتتبة من اأع�شاء جمل�س االإدارة( حيث اأن ن�شبة املطالبات لهذا الن�شاط 

هي الأعلى مقارنة مع الأن�سطة الأخرى.  

و�سكل التاأمني البحري حوايل 63% من االأق�شاط املكتتبة من �شركة اأبا ح�شني خالل عام 2013م. وعلى الرغم من كون اأن التاأمني البحري ميتاز بن�سبة مطالبات منخف�سة اإل اأن مطالبات 
�سركة اأبا ح�سني املرتفعة كانت نتيجة 3 مطالبات مرتفعة القيمة والتي من املمكن اأن ل تتكبدها ال�سركة.

ويف عام 2013م �سكل تاأمني املركبات 40% وتاأمني املمتلكات 43% من االأق�شاط املكتتبة من موؤ�ش�شة �شقالة التجارية، وقد قامت �شركة بروج بفر�س زيادة يف اأ�شعار التاأمني على موؤ�ش�شة 
�سقالة التجارية خالل الربع الأول من عام 2014م، نظرًا لرتفاع ن�سبة اخل�سارة من هذا احل�ساب.

ويعود ال�سبب الرئي�س يف ارتفاع �سايف املطالبات املتكبدة للن�سف الأول من العام 2014م بن�سبة 41.5% مقارنة مع الن�سف الأول من العام 2013م اإلى ارتفاع املطالبات املدفوعة من 
تاأمني املركبات بن�سبة 18.8% وارتفاع  احلركة يف احتياطي العجز يف االأق�شاط لتاأمني املركبات بن�شبة %330.1.
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المطالبات المستردة

اجلدول رقم 28-6 املطالبات امل�سرتدة مقابل املطالبات املدفوعة

2013م2012م2011ماألف ريال �سعودي
30 يونيو

2013م
30 يونيو

2014م

52.428106.411130.21667.31977.180اإجمايل املطالبات املدفوعة

28.4848.25722.1639.7958.819ح�سة معيدي التاأمني من املطالبات املدفوعة

11.4%14.5%17.0%7.8%54.3%ن�سبة ال�سرتداد

امل�سدر: مناذج تقارير موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي اخلا�سة بال�سركة

اجلدول رقم 29-6 ن�سب ال�سرتداد ح�سب القطاعات الت�سغيلية

2013م2012م2011م
30 يونيو

2013م
30 يونيو

2014م

0.5%1.9%2.1%1.2%4.4%تاأمني املركبات

58.2%70.0%66.7%70.0%-تاأمني ال�سحي

92.4%86.1%86.2%88.6%97.2%تاأمني املمتلكات

50.0%83.4%78.2%63.1%78.4%تاأمني البحري

96.4%95.4%95.8%104.7%91.4%تاأمني الهند�سي

67.6%80.0%81.9%90.0%87.6%تاأمني احلوادث وامل�سوؤوليات العامة

85.0%85.0%85.0%40.0%-تاأمينات اأخرى

11.4%14.5%17.0%7.8%54.3%معدل ال�سرتداد

امل�سدر: مناذج تقارير موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي اخلا�سة بال�سركة وحتليالت الإدارة

اجلدول رقم 30-6 املطالبات امل�سرتدة ح�سب اأ�ساليب اإعادة التاأمني

2013م2012م2011ماألف ريال �سعودي
30 يونيو

2013م
30 يونيو

2014م

12.6381.2782.7337791.358اإعادة التاأمني الإختياري

15.6086.37316.6268.1607.201اإعادة التاأمني التنا�سبي

2386062.804856260اإعادة التاأمني غري التنا�سبي )فائ�س اخل�سارة(

28.4848.25722.1639.7958.819الإجمايل

الن�سب

15.4%8.0%12.3%15.5%44.4%اإعادة التاأمني الختياري

81.6%83.3%75.0%77.2%54.8%اإعادة التاأمني التنا�سبي

3.0%8.7%12.7%7.3%0.8%اإعادة التاأمني غري التنا�سبي )فائ�س اخل�سارة(

100%100%100%100%100%الإجمايل

امل�سدر: مناذج تقارير موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي اخلا�سة بال�سركة وحتليالت الإدارة

�سجلت ن�سبة ا�سرتداد املطالبات املدفوعة من معيدي التاأمني يف العام 2011م 54.3% وقد انخف�ست هذه الن�سبة اإلى 7.8% يف العام 2012م، 17% يف العام 2013م و 11.4% يف الن�سف 
التنا�سبي )فائ�س  التاأمني غري  اإعادة  تاأمني املركبات وبالتايل فهي تخ�سع لتفاقية  اأن معظم املطالبات املدفوعة هي ناجمة من  اإلى  الأول من العام 2014م. ويعود ال�سبب يف ذلك 

اخل�سارة( والتي تقع معظم مطالباتها يف اأولوية فائ�س اخل�سائر، اأي يف حدود اإطار الحتفاظ لدى ال�سركة وهو 0.5 مليون ريال �سعودي لكل حادثة.

�شكلت قطاعات التاأمني املمتلكات والتاأمني الهند�شي الن�شب االأعلى يف اال�شرتداد وهو ما يتما�شى اأي�شًا مع ما يتم اإ�شناده من اأق�شاط التاأمني ونظرًا الأن خماطر ومبالغ التاأمني املوؤمنة يف 
هذين القطاعني تكون بالعادة مرتفعة وهائلة واإن وقوع اأي مطالبة قد يعر�س ال�سركة خل�سائر كبرية ورمبا الإفال�س يف بع�س الأحيان اإن مل تكن هناك ترتيبات اإعادة تاأمني �سليمة لهذين 

القطاعني وذلك حلماية راأ�س مال ال�سركة. لذا فقد بلغ اإجمايل املطالبات امل�سرتدة يف العام 2013م لقطاع تاأمني املمتلكات 86.2% و 95.8% للتاأمني الهند�سي.

�سكلت املطالبات امل�سرتدة من اأ�سلوب اإعادة التاأمني التنا�سبي اجلزء الكرب من اإجمايل ح�سة اإعادة التاأمني من املطالبات املدفوعة حيث بلغت ما ن�سبته 75% يف العام 2013م، ويعود 
ال�شبب يف ذلك اإلى اأن اجلزء االأكرب من عمليات االإ�شناد يف اأق�شاط التاأمني يف خمتلف قطاعات التاأمني با�شتثناء املركبات يخ�شع التفاقيات اإعادة التاأمني التنا�شبي.
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تكاليف اكتتاب وثائق التأمين

اجلدول رقم 31-6 العمولت املتكبدة

2013م2012م2011ماألف ريال �سعودي
30 يونيو

2013م
30 يونيو

2014م

15.18121.23725.21414.04820.256العمولت املدفوعة

)6.603()3.243()2.359()556()6.337(احلركة يف تكاليف اكتتاب وثائق التاأمني املوؤجلة

8.84420.68122.85510.80513.653العمولت املتكبدة

9.0%9.0%9.3%11.1%14.1%الن�شبة من اإجمايل اأق�شاط التاأمني املكت�شبة

امل�سدر: مناذج تقارير موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي اخلا�سة بال�سركة

اجلدول رقم 32-6 العمولت املدفوعة ح�سب القطاعات الت�سغيلية

2013م2012م2011ماألف ريال �سعودي
30 يونيو

2013م
30 يونيو

2014م

11.40515.55911.4205.59310.877تاأمني املركبات

1.6569.4815.5006.023-تاأمني ال�سحي

1.2201.3951.8701.3591.879تاأمني املمتلكات

1.5721.5391.284881625تاأمني البحري

588683690323338تاأمني الهند�سي

396400469392514تاأمني احلوادث وامل�سوؤوليات العامة

---5-تاأمينات اأخرى

15.18121.23725.21414.04820.256الإجمايل

الن�شبة من اإجمايل اأق�شاط التاأمني املكتتبة

9.5%8.6%8.3%9.3%19.0%تاأمني املركبات

9.8%9.8%10.2%7.7%-تاأمني ال�سحي

11.1%10.8%9.4%10.3%10.5%تاأمني املمتلكات

6.4%8.3%7.3%7.9%8.0%تاأمني البحري

11.0%11.7%10.2%10.5%8.6%تاأمني الهند�سي

12.0%12.1%9.8%10.4%9.9%تاأمني احلوادث وامل�سوؤوليات العامة

---0.4%-تاأمينات اأخرى

9.6%9.4%9.1%9.1%14.6%اإجمايل املعدل

امل�سدر: مناذج تقارير موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي اخلا�سة بال�سركة وحتليالت الإدارة

يتم التفاق على ن�سبة العمولت املدفوعة لو�سطاء التاأمني وفريق املبيعات اخلا�س بال�سركة على اأ�سا�س كل حالة على حدة وذلك ح�سب نوع التاأمني وال�سعر، على اأن ل تتخطى هذه الن�سبة 
مع ما مت حتديده يف تعميم موؤ�س�سة النقد اخلا�س باحلد الأق�سى لن�سب العمولت الواجب دفعها لكل نوع من اأنواع التاأمني. وقد التزمت ال�سركة بهذا التعميم فور �سدوره يف اأوا�سط 
العام 2011م. اأما فيما يخ�س الوكالء فيتم العمل مبوجب العمولت املتفق عليها يف عقد الوكالة والتي هي اأي�سًا يجب اأن ل تتخطى الن�سب املذكورة يف تعميم موؤ�س�سة النقد. اإن تعامالت 

ال�سركة مع الوكالء يقت�سر على تاأمني املركبات والتاأمني ال�سحي وبالتايل فاإن العمولة املدفوعة لهم ترتاوح ما بني 8% اإلى 10% من اإجمايل االأق�شاط املكتتبة.

كما اأن �سركة املاأمون وهي طرف ذو عالقة تعمل مبثابة و�سيط لل�سركة، وخالل عام 2013م �شكلت االأق�شاط املكتتبة عن طريق �شركة املاأمون حوايل 26.7 مليون ريال �سعودي والعمولت 
املكت�سبة حوايل 3.2 مليون ريال �سعودي  )12% من اإجمايل االأق�شاط املكتتبة(. وهذا يتما�شى مع �شيا�شية تكاليف االكتتاب لدى ال�شركة.

يعزى ال�سبب يف ارتفاع العمولت املتكبدة من العام 2011م اإلى العام 2013م اإلى النمو االإجمايل يف اأق�شاط التاأمني املكتتبة خا�شة يف التاأمني على املركبات والتاأمني ال�شحي. �شكلت 
العمولت املدفوعة لتاأمني املركبات من اإجمايل العمولت املدفوعة ما ن�سبته 75.1% عام 2011م، 73.3% عام 2012م، 45.3% عام 2013م، و 53.7% يف الن�سف الأول من عام 2014م 
مقارنة مع 39.8% يف الن�سف الأول من عام 2013م، ويعود ال�شبب الرئي�شي يف ذلك اإلى اعتماد ال�شركة على قنوات التوزيع عن طريق الوكالء وموظفي نقاط البيع اخلا�شة بال�شركة يف 
بيع وت�سويق منتج تاأمني املركبات الإلزامي ب�سكل خا�س وذلك مقابل عمولت مدفوعة ترتاوح ما بني 4% اإلى 8% كحد اأق�سى. وقد �سكلت العمولت املدفوعة للتاأمني ال�سحي من اإجمايل 

العمولت ما ن�سبته 37.6% يف العام 2013م و 29.7% يف الن�سف الأول من العام 2014م مقارنة مع 39.1% يف الن�سف الأول من العام 2013م.
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أتعاب طرف ثالث إدراي )أتعاب معالجة المطلبات(

اجلدول رقم 33-6 اأتعاب طرف ثالث اإداري

2013م2012م2011ماألف ريال �سعودي
30 يونيو

2013م
30 يونيو

2014م

1.5015.5583.3523.067-اإجمايل اأتعاب معاجلة املطالبات املدفوعة

)74()1.858()1.396()1.079(-احلركة يف اأتعاب معاجلة املطالبات املوؤجلة

4224.1621.4942.993-اأتعاب معاجلة املطالبات املتكبدة

5.0%6.0%6.0%7.0%-ن�شبة اإجمايل االأتعاب املدفوعة من اإجمايل اأق�شاط التاأمني املكتتبة )ال�شحي( 

امل�سدر: حتليالت الإدارة

اإن اأتعاب معاجلة املطالبات اأو ما يعرف باأتعاب الطرف الثالث االإداري تنح�شر فقط يف ن�شاط التاأمني ال�شحي، وقد تعاقدت ال�شركة يف عام 2012م مع �سركة العناية ال�ساملة ال�سعودية 
لإدارة مطالبات التاأمني ال�سحي،  ول يزال هذا العقد قائمًا حتى تاريخ هذه الن�سرة.

يتم احت�شاب اأتعاب معاجلة املطالبات طبقًا للعقد املوقع مع الطرف الثالث االإداري كن�شبة من اإجمايل اأق�شاط التاأمني ال�شحي املكتتبة، وقد كانت هذه الن�شبة 7% يف العام 2012م، ومت 
تخفي�سها اإلى 6% يف العام 2013م. اأما يف العام 2014م فقد مت حتديد ن�سبة الأتعاب 5% من اإجمايل اأق�شاط التاأمني ال�شحي االإلزامي الفردي، و 6% من اإجمايل اأق�شاط التاأمني ال�شحي 

للمجموعات اأو ال�سامل. يتم تاأجيل اأتعاب معاجلة املطالبات ح�سابيًا بالتنا�سب اأو ما يعرف بطريقة الـ 365 يومًا وهو ما يتما�شى مع ما يتم مع اأق�شاط التاأمني ال�شحي.

المصاريف العمومية واإلدارية

اجلدول رقم 34-6 امل�ساريف العمومية والإدارية لعمليات التاأمني

2013م2012م2011ماألف ريال �سعودي
30 يونيو
 2013م

30 يونيو
 2014م

18.39121.30425.24312.14313.367رواتب وتكاليف املوظفني

2.1522.1883.2521.6531.646اإيجار

1.8031.4271.173497599اأتعاب مهنية واإ�ست�سارية

440736550281341قرطا�سية ولوازم مكتبية

8128911.013500506منافع عامة واإت�سالت

2011851826884م�ساريف �سفر ونقل

14717512478266م�ساريف الإعالن والرتويج

1.1201.8813.1061.894718�سريبة اإ�ستقطاع

1.6381.8282.0631.042746الإهالك

658776712449248م�ساريف تقنية املعلومات

519445391197398م�ساريف اأخرى

27.88131.83637.80918.80218.919الإجمايل

ن�سب وموؤ�سرات الأداء الرئي�سية

9.0%12.5%13.5%13.6%26.9%الن�شبة من اإجمايل االأق�شاط املكتتبة

12.5%15.8%15.3%17.0%44.4%الن�شبة من اإجمايل االأق�شاط املكت�شبة

16.5%21.6%21.9%22.9%67.7%الن�شبة من �شايف االأق�شاط املكت�شبة

امل�سدر: مناذج تقارير موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي اخلا�سة بال�سركة وحتليالت الإدارة

ارتفع اإجمايل امل�ساريف العمومية الإدارية لعمليات التاأمني مبا مقداره 4 ماليني يف العام 2012م مقارنة مع العام 2011م و 6 ماليني يف العام 2013م مقارنة مع العام 2012م. ويعود 
ال�سبب الرئي�سي يف ذلك اإلى ارتفاع تكاليف ورواتب املوظفني، الإيجارات و�سرائب ال�ستقطاع. يف حني بقيت امل�ساريف العمومية على نف�س امل�ستوى يف الن�سف الأول من العام 2014م 

مقارنة مع الن�سف الأول من العام 2013م.

انخف�شت ن�شبة امل�شاريف العمومية واالإدارية لعمليات التاأمني من �شايف االأق�شاط املكت�شبة يف العام 2011م من 67.7% اإلى 22.9% عام 2012م، 21.9% عام 2013م، و16.5% يف 
الن�سف الأول من العام 2014م. ويعود ال�شبب يف ذلك اإلى اأن حجم االأق�شاط املكتتبة يف العام 2011م مل يكن كاٍف لتغطية تكاليف املطالبات والكتتاب وامل�ساريف العمومية والإدارية 

نظرًا لأن عام 2011م يعترب ال�سنة الت�سغيلية الأولى الكاملة لل�سركة.

�سكلت رواتب وتكاليف املوظفني من اإجمايل امل�ساريف العمومية والإدارية لعمليات التاأمني ما ن�سبته 66% عام 2011م، 66.9% عام 2012م، 66.8% عام 2013م، و70.6% يف الن�سف 
الأول من العام 2014م مقارنة مع 64.6% يف الن�سف الأول من العام 2013م. ويعود ال�سبب يف الرتفاع الطفيف يف هذه الن�سب اإلى الرتفاع يف عدد املوظفني.
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ي�شكل م�شروف االإيجار ثاين اأعلى م�شروف �شمن امل�شاريف العمومية واالإدارية وهو عبارة عن اإيجار املكتب الرئي�شي والفروع الرئي�شية باالإ�شافة اإلى اإيجارات نقاط البيع اخلا�شة 
بال�سركة. ويعود ال�سبب الرئي�سي يف ارتفاع م�سروف الإيجار بني العام 2012م والعام 2013م اإلى الزيادة يف عدد نقاط البيع العاملة.

اإلى 3.1 مليون ريال �سعودي يف العام  1.1 مليون ريال �سعودي يف العام 2011م  اأق�شاط اإعادة التاأمني امل�شندة خارج اململكة من  ارتفعت م�شاريف �شريبة اال�شتقطاع الناجمة عن 
2013م، ويعود ال�سبب الرئي�سي يف ذلك اإلى اأن عمليات اإعادة التاأمني لقطاع التاأمني ال�سحي قد بداأت يف العام 2012م وقامت ال�سركة باإ�سناد 70% من �شايف اأق�شاط املخاطر يف العام 
2012م و 60% يف العام 2013م، وبالتايل فاإن �سريبة ال�ستقطاع حتت�سب بواقع 5% من اإجمايل اأق�شاط التاأمني امل�شندة خارج اململكة. ويعود ال�شبب الرئي�شي يف انخفا�س م�شاريف 
�سريبة ال�ستقطاع يف الن�سف الأول من العام 2014م مقارنة مع الن�سف الأول من العام 2013م اإلى التحول يف اأ�سلوب اإعادة التاأمني لقطاع التاأمني ال�سحي بداية عام 2014م من 

اإعادة التاأمني التنا�شبي اإلى اإعادة التاأمني غري التنا�شبي ) فائ�س اخل�شارة( وبالتايل احتفاظ ال�شركة باالأق�شاط.

اجلدول رقم 35-6 امل�ساريف العمومية والإدارية لعمليات امل�ساهمني

2013م2012م2011ماألف ريال �سعودي
30 يونيو

2013م
30 يونيو

2014م

1.5711.7831.653790671مكافاأت واأتعاب وم�ساريف جمل�س الإدارة واللجان

220220220110110ر�سوم الإدراج يف تداول

274414318152270م�ساريف اأخرى

2.0652.4172.1911.0521.051الإجمايل

امل�سدر: مناذج تقارير موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي اخلا�سة بال�سركة

مل يكن هناك اأية فروقات جوهرية يف امل�ساريف العمومية والإدارية لعمليات امل�ساهمني ب�سكل عام خالل الثالث �سنوات 2011م، 2012م، 2013م وفرتتي ال�ستة اأ�سهر من عام 2014م 
و 2013م، مع توجه ب�سيط نحو النخفا�س ويعود ال�سبب يف ذلك اإلى تخفي�س اأع�ساء جمل�س الإدارة يف العام 2013م من ع�سرة اأع�ساء اإلى �سبعة اأع�ساء.

وتوؤكد ال�سركة اأن اأعمالها وو�سعها املايل ل يتاأثر باأي عوامل مو�سمية اأو دورات اقت�سادية، كما اأنه با�ستثناء ما ذكر يف ق�سم »عوامل املخاطرة« فاإن عمليات ال�سركة مل تتاأثر باأي �سيا�سات 
حكومية اأو اقت�سادية اأو مالية اأو نقدية اأو �سيا�سية اأو اأي عوامل اأخرى )ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر( حتى تاريخ هذه الن�سرة.  
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قائمة المركز المالي

اجلدول رقم 36-6 قائمة املركز املايل

األف ريال �سعودي
31 دي�سمرب

2011م
)مراجعة(

31 دي�سمرب
2012م

)مراجعة(

31 دي�سمرب
2013م

)مراجعة(

30 يونيو
2014م

) غري مراجعة(

30 يونيو
2014م

) غري مراجعة(

موجودات عمليات التاأمني

35.67483.842121.531103.90566.621نقدية و�سبه نقدية

59.00020.445---ودائع لأجل

37.77131.74327.75055.48745.588اأق�شاط تاأمني واأر�شدة اإعادة تاأمني مدينة، �شايف

6.2323.2895644.627-مبالغ م�ستحقة من عمليات امل�ساهمني

15.0767.710-8.051-ا�ستثمارات متاحة للبيع

16.42227.79038.76642.89637.756ح�سة معيدي التاأمني من املطالبات حتت الت�سوية

1.3174.93310.2718.6458.163م�ساريف مدفوعة مقدما وموجودات اأخرى

7.6168.17210.53117.13411.415تكاليف اكتتاب وثائق تاأمني موؤجلة

12.80421.63728.03722.76636.944ح�شة معيدي التاأمني من االأق�شاط غري املكت�شبة

8.0008.0008.000--ا�ستثمارات مقتناة حتى تاريخ ال�ستحقاق

5.2284.4603.2993.5124.091ممتلكات ومعدات، �سايف

116.832196.860251.474336.985251.361اإجمايل موجودات عمليات التاأمني

موجودات امل�ساهمني

33.37933.87113.52417.28535.115نقدية و�سبه نقدية

34.17034.54056.38153.68831.989ا�ستثمارات متاحة للبيع

822836261552941مدفوعات مقدما وموجودات اأخرى

13.00013.11113.15713.24413.157وديعة نظامية

----11.554مبالغ م�ستحقة من عمليات التاأمني

92.92582.35883.32384.76981.202اإجمايل موجودات امل�ساهمني

209.757279.218334.797421.754332.563اإجمايل املوجودات

مطلوبات وفائ�س عمليات التاأمني

مطلوبات عمليات التاأمني

33.75865.46084.72796.68173.961اإجمايل املطالبات حتت الت�سوية

15.53624.30921.96927.11536.166اأر�سدة اإعادة تاأمني وتاأمني دائنة

4.0087.3758.5469.6088.085م�ساريف م�ستحقة الدفع ومطلوبات اأخرى

7931.4812.0612.5591.751مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

----11.554مبالغ م�ستحقة اإلى عمليات امل�ساهمني

3.4103.6213.8065.4894.900عمولت اإعادة تاأمني غري مكت�سبة

45.32891.952124.830184.186122.585اإجمايل االأق�شاط غري املكت�شبة

2.4452.6524.8029.4603.736العجز يف االأق�شاط واالحتياطيات االأخرى

116.832196.850250.741335.098251.183جمموع مطلوبات عمليات التاأمني

فائ�س عمليات التاأمني

7331.084427--فائ�س مرتاكم

)250(803-9-التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات املتاحة للبيع

116.832196.859251.474336.985251.361جمموع مطلوبات وفائ�س عمليات التاأمني

84



األف ريال �سعودي
31 دي�سمرب

2011م
)مراجعة(

31 دي�سمرب
2012م

)مراجعة(

31 دي�سمرب
2013م

)مراجعة(

30 يونيو
2014م

) غري مراجعة(

30 يونيو
2014م

) غري مراجعة(

مطلوبات وحقوق امل�ساهمني

مطلوبات امل�ساهمني

5.8527.0707.3648.4646.466زكاة م�ستحقة

1.8691.8292.1532.0762.089مبالغ م�ستحقة الدفع ومطلوبات اأخرى

758362622مبالغ م�ستحقة اإلى جهة ذات عالقة

6.2323.2895644.627-مبالغ م�ستحقة اإلى عمليات التاأمني

7.79615.13912.84211.13013.204اإجمايل مطلوبات امل�ساهمني

حقوق امل�ساهمني

130.000130.000130.000130.000130.000راأ�س املال

)60.565()56.506()58.729()63.767()44.766(خ�سائر مرتاكمة

)1.437(145)790(986)105(التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات املتاحة للبيع

85.12967.21970.48173.63967.998اإجمايل حقوق امل�ساهمني

92.92582.35883.32384.76981.202اإجمايل مطلوبات وحقوق امل�ساهمني

209.757279.218334.797421.754332.563اإجمايل املطلوبات وحقوق امللكية

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة

اجلدول رقم 37-6  ن�سب وموؤ�سرات الأداء الرئي�سة

ن�سب وموؤ�سرات الأداء الرئي�سة
31 دي�سمرب

2011م
31 دي�سمرب

2012م
31 دي�سمرب

2013م
30 يونيو

2014م

108.4%111.3%121.5%165.3%ن�سبة ال�سيولة

53.8%53.8%57.6%64.9%ن�سبة النقدية

5.7 5.4 5.2 6.5 القيمة الدفرتية لل�سهم )ريال �سعودي(

25.4%9.4%13.4%31.6%ن�شبة اأق�شاط الـتاأمني املدينة/اإجمايل االأق�شاط املكتتبة

12.7%7.9%11.2%15.6%ن�شبة اأق�شاط الـتاأمني املدينة/اإجمايل املوجودات

0.90 مرة0.91 مرة0.82 مرة0.91 مرةمعدل دوران الأ�سول

امل�سدر: حتليالت الإدارة

�سكلت موجودات عمليات التاأمني 79.9% من اإجمايل املوجودات كما يف 30 يونيو 2014م )75.1% يف 2013م، 70.5% يف 2012م(، حيث بلغت النقدية و�سبه النقدية والودائع الآجلة 
لعمليات التاأمني وامل�ساهمني كما يف 30 يونيو 2014م 42.7% )40.3% يف 2013م، 42.2% يف 2012م(. وبلغت االأق�شاط واالأر�شدة املدينة كما يف 30 يونيو 2014م 13.2% )8.3% يف 
2013م، 11.4% يف 2012م(. و�سكلت ح�سة معيدي التاأمني من املطالبات حتت الت�سوية كما يف 30 يونيو 2014م ما ن�سبته 10.2% )11.6% يف 2013م، 10% يف 2012م(، و�سكلت ح�سة 
معيدي التاأمني من االأق�شاط غري املكت�شبة كما يف 30 يونيو 2014م ما ن�سبته 5.4% )8.4% يف 2013م، 7.7% يف 2012م(. وكما هو يف مالحظ من الن�سب فاأنه مل توجد اأية اختالفات 

جوهرية وقد حافظت على ثباتها ب�سكل كبري.

�سكلت مطلوبات عمليات التاأمني 96.8% من اإجمايل املطلوبات )با�ستثناء حقوق امل�ساهمني وفائ�س عمليات التاأمني( كما يف 30 يونيو 2014م )95.1% يف 2013م، 92.9% يف 2012م(، 
حيث بلغت اإجمايل االأق�شاط غري املكت�شبة كما يف 30 يونيو 2014م ما ن�سبته 53.2% )47.4% يف 2013م، 43.4% يف 2012م( و�سكلت اإجمايل املطالبات حتت الت�سوية ما ن�سبته %27.9 
كما يف 30 يونيو 2014م )32.1% يف 2013م، 30.9% يف 2012م(. و�سكلت اأر�سدة التاأمني واإعادة التاأمني الدائنة ما ن�سبته 7.8% كما يف 30 يونيو 2014م )8.3% يف 2013م، %11.5 

يف 2012م(. وكما هو يف مالحظ من الن�سب فاإنه مل توجد اأية اختالفات جوهرية وقد حافظت على ثباتها ب�سكل كبري.

لقد منا اإجمايل الأ�سول امل�ستثمرة من 76.1 مليون ريال �سعودي يف عام 2011م اإلى 112.3 مليون ريال �سعودي يف عام 2012م وذلك ب�سبب التدفقات النقدية من العمليات الت�سغيلية 
لعمليات التاأمني. و انخف�س اإجمايل الأ�سول امل�ستثمرة اإلى 72.3 مليون ريال �سعودي يف عام 2013م، وذلك يعود اإلى انتهاء مدة وديعة م�ستثمرة تبلغ قيمتها 39 مليون ريال �سعودي قبل 

نهاية دي�سمرب 2013م، ثم اأُعيد ا�ستثمارها يف يناير 2014م. 

ويف عامي 2012م و 2011م �سكلت الودائع لأجل واأدوات الدين حوايل 98% من اإجمايل ال�ستثمارات. كانت ا�ستثمارات ال�سركة يف �سندوق متاجرة و�سناديق عقارية و�سناديق اأ�سهم 
حيث كانت قيمها العادلة حوايل 21.2 مليون ريال �سعودي ، 4.8 مليون ريال �سعودي ، و 2.3 مليون ريال �سعودي على التوايل يف كما يف دي�سمرب 2013م.

اإيداع هذا املبلغ يف م�سرف  ال�سركة جانبًا 10% من راأ�س املال املدفوع )حوايل 13 مليون ريال �سعودي( كوديعة نظامية. مت  التعاوين، و�سعت  التاأمني  ووفقًا لنظام مراقبة �سركات 
الراجحي ول ميكن لل�سركة اأن ت�سحب هذا املبلغ اإل مبوافقة موؤ�س�سة النقد. يتم ت�سمني دخل العمولت امل�ستحقة على هذه الودائع حتت الوديعة النظامية وامل�ساريف امل�ستحقة واملطلوبات 

الأخرى.
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وتوؤكد ال�سركة باأنها لي�س لديها اأي اأدوات دين اأو اأي قرو�س اأخرى لأجل اأو اأي قرو�س اأو ديون اأو رهونات كما يف 31 دي�سمرب لالأعوام 2011م، 2012م، 2013م والفرتة املنتهية يف 30 يونيو 
2014م. كما اأن ال�سركة لي�س عليها اأي التزامات طارئة اأو �سمانات كما يف 31 دي�سمرب لالأعوام 2011م، 2012م، 2013م والفرتة املنتهية يف 30 يونيو 2014م با�ستثناء ما مت الإعالن عنه 

يف القوائم املالية للعام 2012م والتي كانت �سمانات بقيمة 350 األف ريال �سعودي بالن�سبة للتاأمني ال�سحي يف �سياق الأعمال العادية ومل تعد موجودة الأن.

النقدية وشبه النقدية

اجلدول رقم 38-6 النقدية و�سبه النقدية 

األف ريال �سعودي
31 دي�سمرب

2011م
)مراجعة(

31 دي�سمرب
2012م

)مراجعة(

31 دي�سمرب
2013م

)مراجعة(

30 يونيو
2014م

) غري مراجعة(

عمليات التاأمني

20.23442.279113.655103.905نقد يف ال�سندوق ولدى البنوك

-15.44041.5637.876ودائع ق�سرية الأجل

35.67483.842121.531103.905املجموع

الن�سبة من املجموع

100%93.5%50.5%56.7%نقد يف ال�سندوق ولدى البنوك

-6.5%49.5%43.3%ودائع ق�سرية الأجل

100%100%100%100%املجموع

عمليات امل�ساهمني

6.8435.77113.5247.160نقد يف ال�سندوق ولدى البنوك

10.125-26.53628.100ودائع ق�سرية الأجل

33.37933.87113.52417.285املجموع

الن�سبة من املجموع

41.4%100%17.0%20.5%نقد يف ال�سندوق ولدى البنوك

58.6%-83.0%79.5%ودائع ق�سرية الأجل

100%100%100%100%املجموع

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة

ارتفعت النقدية و�سبه النقدية لعمليات التاأمني من 35.6 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2011م اإلى 83.8 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2012م، ويعود ال�سبب يف ذلك 
اإلى ارتفاع الن�شاط من اأق�شاط التاأمني الفردي مثل تاأمني املركبات االإلزامي والتاأمني ال�شحي االإلزامي والتي تدفع اأق�شاطها فورًا، باالإ�شافة اإلى التح�شن يف عمليات حت�شيل االأق�شاط 
مما يف�سر وجود انعكا�س  ملخ�س�س الديون امل�سكوك بتح�سيلها يف قائمة الدخل يف العام 2012م. كما ارتفعت النقدية و�سبه النقدية لعمليات التاأمني يف العام 2013م اإلى 121.5 مليون 
ريال �شعودي، ويعود ال�شبب يف ذلك اإلى ارتفاع الن�شاط من اأق�شاط التاأمني ال�شحي االإلزامي باالإ�شافة اإلى الثبات يف م�شتوى التح�شيل اجليد والذي متت ترجمته مبخ�ش�س الديون 
امل�سكوك بتح�سيلها امل�سجل يف قائمة الدخل يف العام 2013م والذي مل يتعدى 0.05 مليون ريال �سعودي. يعود ال�سبب النخفا�س يف النقدية و�سبه النقدية كما يف 30 يونيو 2014م اإلى 

ا�ستثمار جزء من الأموال يف ودائع اأجلة وا�ستثمارات متاحة للبيع، مع ا�ستمرار الرتفاع يف اأن�سطة التاأمني الفردية وم�ساهمتها يف زيادة النقدية و�سبه النقدية.  

حافظت النقدية و�سبه النقدية لعمليات امل�ساهمني على م�ستوياتها كما يف 31 دي�سمرب 2011م و31 دي�سمرب 2012م، ويعود ال�سبب يف انخفا�س النقدية و�سبه النقدية كما يف 31 دي�سمرب 
2013م اإلى حتويل مبلغ 20 مليون منها وا�ستثماره يف وحدات �سندوق جتاري حملي ذات عائد اأف�سل، ويعود ال�سبب يف ارتفاع النقدية و�سبه النقدية كما يف 30 يونيو 2014م اإلى عمليات 

بيع بع�س ال�ستثمارات من ال�سندات وال�سكوك وحتويلها اإلى ودائع ق�سرية الأجل لتدعيم موقف هام�س املالءة لل�سركة.

الوديعة النظامية

اجلدول رقم 39-6 الوديعة النظامية 

األف ريال �سعودي
 31 دي�سمرب 2011م

)مراجعة(
 31 دي�سمرب 2012م

)مراجعة(
 31 دي�سمرب 2013م

)مراجعة(
 30 يونيو 2014م
)غري مراجعة(

13.00013.11113.15713.244وديعة نظامية

0.66%0.35%0.86%-العائد على ا�ستثمار الوديعة

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة 

عماًل باملادة )58( من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين تكون ن�سبة الوديعة النظامية 10% من راأ�س املال املدفوع. وقد مت اإيداع الوديعة النظامية يف ح�ساب 
م�ستقل لدى م�سرف الراجحي يف العام 2010م. وقد �سرحت موؤ�س�سة النقد لل�سركة يف العام 2011م با�ستثمار الوديعة النظامية يف برنامج وديعة ا�ستثمار مبا�سر مع م�سرف الراجحي. 
ل ميكن �سحب هذه الوديعة بدون موافقة موؤ�س�سة النقد، كما اأن العوائد املرتتبة عن ا�ستثمار الوديعة النظامية تعود ل�سالح موؤ�س�سة النقد وقد مت اإدارجها يف البيانات املالية �سمن 

الوديعة النظامية وامل�ساريف امل�ستحقة الدفع واملطلوبات الأخرى.
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مدفوعات مقدمًا وأرصدة أخرى

ارتفع ر�سيد مدفوعات مقدمًا وموجودات اأخرى من 1.3 مليون ريال �سعودي يف عام 2011م اإلى 10.3 مليون ريال �سعودي يف عام 2013م )4.9 مليون ريال �سعودي يف عام 2012م( 
ويعود ذلك اإلى الزيادة يف  الدخل امل�شتحق، ر�شوم اإدارية لطرف ثالث، واأق�شاط فائ�س اخل�شارة. 

ذمم مدينة لمجموعات تأمينية

وقعت ال�سركة عقد اإعادة تاأمني مع �سركة ال�سندوق العربي لتاأمني اأخطار احلرب لتغطية خماطر احلرب البحرية، حيث تقوم ال�سركة بتحويل هذه املخاطر اإلى املجموعة التاأمينية 
وحت�سل على عمولت يف املقابل كما حت�سل على ن�سبة 25% من اأرباحها يف هذه املجموعة نقدًا كل عام والتي تتغري بناء على حجم االأق�شاط املحولة من �شركة بروج، ويتم االحتفاظ 
مبا يعادل 75% املتبقية كاحتياطي طوارئ مع املجموعة. ويف عام 2013م كان ر�سيد الذمم املدينة من هذه املجموعة حوايل 1.2 مليون ريال �سعودي متثل تراكم احتياطي الطوارئ من 

بداية تعامالت ال�سركة مع هذه املجموعة.

أقساط تأمين وأرصدة إعادة تأمين مدينة، صافي

اجلدول رقم 40-6 اأق�شاط تاأمني واأر�شدة اإعادة تاأمني مدينة

األف ريال �سعودي
31 دي�سمرب

2011م
)مراجعة(

31 دي�سمرب
2012م

)مراجعة(

31 دي�سمرب
2013م

)مراجعة(

30 يونيو
2014م

) غري مراجعة(

43.39839.04134.21866.059اأق�شاط تاأمني مدينة

)12.490()7.909()7.747()10.607(خم�س�س الديون امل�سكوك يف حت�سيلها

32.79131.29426.30953.569ال�سايف

5.3301.3812.2613.021اأر�سدة اإعادة التاأمني املدينة

)1.103()820()932()350(خم�س�س الديون امل�سكوك يف حت�سيلها

4.9804491.4411.918ال�سايف

37.77131.74327.75055.487اإجمايل اأق�شاط تاأمني واأر�شدة اإعادة تاأمني مدينة، �شايف

موؤ�سرات الأداء الرئي�سية

1.872.172.652.21معدل دوران االأق�شاط واالأر�شدة املدينة  *

195168138165متو�سط فرتة التح�سيل )اأيام(

6.55.64.65.5متو�سط فرتة التح�سيل )اأ�سهر(

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة وحتليالت الإدارة
*مالحظة: مت احت�شاب معدل الدوران بق�شمة اإجمايل اأق�شاط التاأمني االأجلة فقط على متو�شط اأق�شاط التاأمني واأر�شدة اإعادة التاأمني املدينة قبل خ�شم خم�ش�س الديون امل�شكوك بتح�شيلها وهي الطريقة االأمثل 

لتقييم الأر�سدة املدينة ومقدرة ال�سركة على حت�سيلها ويعطي دللة على طبيعة ال�سيا�سة الئتمانية املتبعة من قبل ال�سركة.

تتعلق اأق�شاط التاأمني املدينة  بحاملي الوثائق من ال�شركات، حيث اأن عمالء التجزئة يقومون بالدفع يف تاريخ �شراء الوثيقة. وتن�س توجيهات موؤ�ش�شة النقد على اعتبار مبالغ اأق�شاط 
التاأمني للوثائق امل�شدرة م�شتحقة بالكامل اعتبارًا من تاريخ بدء التغطية التاأمينية ولي�س بناًء على تواريخ �شروط ال�شداد املتفق فيها مع املوؤمن لهم. وقد التزمت ال�شركة بهذا التعميم 

منذ البدء يف عملياتها الت�سغيلية منت�سف العام 2010م.

ت�شمل االأق�شاط املدينة اأر�شدة حمولة من �شركة اللوؤلوؤة ال�شعودية لل�شمان املحدودة، نتيجة نقل حمفظتها التاأمينية يف عام 2010م ) 9.9 مليون ريال �سعودي يف عام 2011م و 2.9 
مليون ريال �سعودي يف مار�س 2014م(. وقامت ال�سركة بقيد خم�س�س لتلك الذمم خالل الفرتة من عام 2011م اإلى عام 2013م بالإ�سافة اإلى الفرتة املنتهية يف يونيو 2014م وفقًا 

للوائح موؤ�س�سة النقد بن�سبة 100%. كما جتدر الإ�سارة اإلى اأن ال�سركة لي�س لديها اإدارة م�ستقلة لتح�سيل الذمم املدينة.

ويف دي�سمرب 2013م بلغ ر�سيد الذمم املدينة التي تتجاوز اأعمارها 181 يومًا حوايل 12.8 مليون ريال �سعودي ، منها 3.2 مليون ريال �سعودي م�ستحق من اأطراف ذات عالقة. ورغم اأن 
ال�سركة و�سعت خم�س�س لهذه الأر�سدة وفقًا للوائح موؤ�س�سة النقد، اإل اأن هذه الأر�سدة منخف�سة املخاطر، ويعود ال�سبب يف ارتفاع املخ�س�س لعام 2013م مقارنة بعام 2012م بالرغم 

من انخفا�س ر�سيد الذمم املدينة اإلى ارتفاع ن�سبة اأر�سدة الذمم املدينة التي تتجاوز اأعمارها 181 يومًا من الإجمايل بن�سبة 15% عما كانت عليه يف عام 2012م. 

جتدر االإ�شارة اإلى اأنه كان هناك خماطرة من اأن ال�شركة لن ت�شتطيع احل�شول على اأق�شاط مدينة مببلغ 0.5 مليون ريال �سعودي من �سركة عبد املح�سن احلكري، حيث لدى �سركة عبد 
املح�سن احلكري مطالبة وهي مو�سع خالف مع ال�سركة. قامت ال�سركة بتخ�سي�س 75% من هذا املبلغ يف عام 2013م، وقامت بتخ�سي�س كامل املبلغ يف يونيو 2014م.

اجلدول رقم 41-6 خم�س�س الديون امل�سكوك يف حت�سيلها

األف ريال �سعودي
�سفر – 90

يوم
اأكرث من 365 يوم181 – 365 يوم91 – 180 يوم

خمتلف عليها اأو غري 
قابلة للتح�سيل

املجموع

اأق�شاط تاأمني مدينة

3114.36313.6716.6987.1361.53043.398 دي�سمرب 2011م

3117.6858.8397.6021.5773.33839.041 دي�سمرب 2012م

3111.0876.99812.1466553.33234.218 دي�سمرب 2013م
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األف ريال �سعودي
�سفر – 90

يوم
اأكرث من 365 يوم181 – 365 يوم91 – 180 يوم

خمتلف عليها اأو غري 
قابلة للتح�سيل

املجموع

3026.53322.8848.7634.0483.83166.059 يونيو  2014م

خم�س�س الديون امل�سكوك يف حت�سيلها

)10.607()1.530()5.352()1.674()2.051(-31 دي�سمرب 2011م

)7.747()3.338()1.183()1.900()1.326(-31 دي�سمرب 2012م

)7.909()3.332()491()3.036()1.050(-31 دي�سمرب 2013م

)12.490()3.831()3.036()2.191()3.432(-30 يونيو  2014م

�شايف اأق�شاط تاأمني مدينة

32.791-3114.36311.6205.0241.784 دي�سمرب 2011م

31.294-3117.6857.5135.702394 دي�سمرب 2012م

26.309-3111.0875.9489.110164 دي�سمرب 2013م

53.569-3026.53319.4526.5721.012 يونيو  2014م

اأر�سدة اإعادة التاأمني املدينة

5.330-311.6321943.312192 دي�سمرب 2011م

1.381-311897281.238 دي�سمرب 2012م

2.261-311.1303621.093 دي�سمرب 2013م

21.1023.021--301.917 يونيو  2014م

خم�س�س الديون امل�سكوك يف حت�سيلها

)350(-)19()331(--31 دي�سمرب 2011م

)932(-)929()3(--31 دي�سمرب 2012م

)820(-)820(---31 دي�سمرب 2013م

)1.103()1.102()1(---30 يونيو  2014م

�سايف اأر�سدة اإعادة التاأمني املدينة

4.980-311.6321942.981173 دي�سمرب 2011م

449-31189725309 دي�سمرب 2012م

1.441-311.130362273 دي�سمرب 2013م

1.918-1--301.917 يونيو  2014م

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة لالأعوام 2011م و 2012م و 2013م والقوائم املالية غري املراجعة للن�سف الأول من عامي 2013م و 2014م وحتليالت الإدارة

اأ�سدرت موؤ�س�سة النقد يف منت�سف العام 2010م تعميمًا يوؤكد على �سركات التاأمني اللتزام باحت�ساب خم�س�س الديون امل�سكوك يف حت�سيلها وفقًا للفقرة )د( من املادة )69( من 
الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين والتي ن�ست على اأن حتت�سب خم�س�سات الديون امل�سكوك يف حت�سيلها بحد اأدنى وفق الأتي:

1.  )10%( ع�سرة باملائة من اإجمايل املبالغ امل�ستحقة على معيدي التاأمني التي جتاوزت اآجالها مائة وثمانني يومًا.

2.  )15%( خم�س ع�سرة باملائة من اإجمايل املبالغ امل�ستحقة على املوؤمن لهم التي جتاوزت اآجالها ت�سعني يومًا.

3.  )25%( خم�س وع�سرون باملائة من اإجمايل املبالغ امل�ستحقة على املوؤمن لهم التي جتاوزت اآجالها مائة وثمانني يومًا.

4.  )75%( خم�س و�سبعون باملائة من اإجمايل املبالغ التي جتاوزت اآجالها ثالث مائة و�ستني يومًا.

5.  )100(% مائة باملائة من املبالغ امل�ستحقة واملختلف عليها.

وين�س التعميم على اعتبار مبالغ اأق�شاط التاأمني للوثائق امل�شدرة م�شتحقة بالكامل اعتبارًا من تاريخ بدء التغطية التاأمينية ولي�س بناًء على تواريخ �شروط ال�شداد املتفق فيها مع املوؤمن 
لهم. وقد التزمت ال�سركة بهذا التعميم منذ البدء يف عملياتها الت�سغيلية منت�سف العام 2010م، وتقوم باحت�ساب خم�س�س الديون امل�سكوك بتح�سيلها على هذا الأ�سا�س. يف حني تن�س 
املعايري الدولية على تخ�سي�س كل حالة على حدة وقامت ال�سركة بتزويد م�ست�سار العناية املهنية املايل بح�سبة املخ�س�س وفقًا للمعايري الدولية، وقام م�ست�سار العناية املهنية املالية 

بح�ساب الفرق بني الطريقتني ومل يجد فرقًا جوهريًا )0.1 مليون ريال �سعودي كما يف دي�سمرب 2013م(.

انخف�س خم�س�س الديون امل�سكوك بتح�سيلها كما يف 31 دي�سمرب 2012م مقارنة مع 31 دي�سمرب 2011م بن�سبة 20.8% وذلك ب�سبب املتابعة اجليدة يف عمليات التح�سيل وانخفا�س 
ذمم االأق�شاط املدينة، وا�شتمر ذلك االأمر كما يف 31 دي�سمرب 2013م حيث ارتفع خم�س�س الديون امل�سكوك بتح�سيلها بن�سبة 0.5% فقط على الرغم من ارتفاع اأق�شاط التاأمني املكتتبة 
بن�سبة 19.6%. لكنه �سهد ارتفاعًا ملحوظًا بن�سبة 55.7% كما يف 30 يونيو 2014م وذلك ب�سبب تاأخر بع�س احل�سابات عن ال�سداد والتي تعمل ال�سركة حاليًا على متابعتها ب�سكل مكثف.
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ويعود ال�سبب الرئي�سي يف وجود مبالغ خمتلف عليها اأو غري قابلة للتح�سيل كما يف 31 دي�سمرب 2013م اإلى اأن 86.6% من هذه املبالغ )2.9 مليون ريال �سعودي( ناجم عن عملية نقل 
املحفظة التاأمينية ل�سركة اللوؤلوؤة ال�سعودية لل�سمان املحدودة، وقد قامت ال�سركة باأخذ خم�س�س 100% على هذه املبالغ بداية منذ القوائم املالية للعام 2010م وحتى 30 يونيو 2014م. 
وبالتايل فاإن اأي قرار قد تتخذه ال�سركة م�ستقباًل بخ�سو�س �سطب هذه الديون لن يوؤثر على قائمة الدخل لعمليات التاأمني وبالتايل نتائج ال�سركة، وذلك لأن الذمم املدينة تظهر بال�سايف 

يف قائمة املركز املايل وهذه املبالغ هي �سفر نظرًا لأن خم�س�س الذمم يعادل قيمة الذمم.

ولقد قامت ال�سركة بو�سع خم�س�س قدره 8 مليون ريال �سعودي وهو اأعلى من املبلغ املقرتح من م�ست�سار العناية املهنية )7.6 مليون ريال �سعودي( كما يف دي�سمرب 2013م.

أرصدة دائنة للتأمين وإعادة التأمين

غاي كاربنرت & و�شركاه: الر�شيد القائم ميثل تعديالت على االأق�شاط املتفق عليها مع �شركة اللوؤلوؤة. وميثل الر�شيد القائم الأكرث من 180 يومًا حوايل  80% من هذا الر�سيد  �
القائم كما يف دي�سمرب 2013م. مل يح�سل تنازع ب�سبب التاأخري والذي يعزى لوجود تعديالت م�ستمرة على الر�سيد. 

�سركة اخلليج للتاأمني �سركة م�ساهمة كويتية: معظم الر�سيد يتعلق باإعادة التاأمني الختياري. اإن مبلغ 0.9 مليون ريال �سعودي جتاوز 365 يومًا كما يف دي�سمرب 2013م  �
وهو متعلق ب�سركة اللوؤلوؤة ول يزال هذا الر�سيد قيد الدرا�سةجانب �سركة اإعادة التاأمني )اأحد امل�ساهمني يف �سركة بروج(. 

اخلليجية العامة للتاأمني التعاوين: 89% من الر�سيد امل�ستحق جتاوز 180 يوم كما يف دي�سمرب 2013م. حيث وقعت �سركة بروج اتفاقية تاأمني م�سرتك واإعادة تاأمني اختياري  �
مع هذه ال�سركة، و يعزى التاأخري اإلى عدم تاأكيد �سركة اخلليجية لهذا الر�سيد.

Mapfre Re: وقعت بروج اتفاقية اإعادة تاأمني طبي مع هذه ال�سركة، وانتهى تاريخ التفاقية يف دي�سمرب 2012م. تعمدت الإدارة عدم �سداد املبلغ امل�ستحق، حيث كانت  �
تتوقع اأن يكون هناك مطالبات اإ�سافية فيما يخ�س هذه التفاقية متعلقة بعام 2013م وبالتايل ا�سرتدادها من معيد التاأمني. وبلغ الر�سيد يف عام 2013م حوايل 1.3 مليون 

ريال �سعودي والذي كان قائمًا لأكرث من 180 يومًا. قامت ال�سركة ب�سداد املبلغ يف يناير 2014م.

تكاليف اكتتاب وثائق التأمين المؤجلة

اجلدول رقم 42-6 احلركة يف تكاليف اكتتاب وثائق التاأمني املوؤجلة

2013م2012م2011ماألف ريال �سعودي
30 يونيو

2014م

1.2797.6168.17210.531الر�سيد الفتتاحي

15.18121.23725.21420.256املدفوعة خالل العام

)13.653()22.855()20.681()8.844(املتكبدة خالل العام

7.6168.17210.53117.134الر�سيد اخلتامي

موؤ�سرات الأداء الرئي�سية

ل ينطبق41.8%38.5%50.2%تكاليف اكتتاب املوؤجلة/املدفوعة خالل العام

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة لالأعوام 2011م و 2012م و 2013م والقوائم املالية غري املراجعة للن�سف الأول من عامي 2013م و 2014م وحتليالت الإدارة

اجلدول رقم 43-6 تكاليف اكتتاب وثائق التاأمني املوؤجلة ح�سب القطاعات الت�سغيلية

2013م2012م2011ماألف ريال �سعودي
30 يونيو

2014م

6.4165.5505.0348.765تاأمني املركبات

1.1934.0356.052-تاأمني ال�سحي

3644735641.105تاأمني املمتلكات

363223291298تاأمني البحري

376648507531تاأمني الهند�سي

9785100383تاأمني احلوادث وامل�سوؤوليات العامة

7.6168.17210.53117.134الإجمايل

موؤ�سرات الأداء الرئي�سية

تكاليف اكتتاب املوؤجلة/املدفوعة خالل العام

ل ينطبق44.1%35.7%56.3%تاأمني املركبات

ل ينطبق42.6%72.0%-تاأمني ال�سحي

ل ينطبق30.2%33.9%29.8%تاأمني املمتلكات

ل ينطبق22.7%14.5%23.1%تاأمني البحري

ل ينطبق73.5%94.9%64.0%تاأمني الهند�سي

ل ينطبق21.3%21.3%24.5%تاأمني احلوادث وامل�سوؤوليات العامة
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2013م2012م2011ماألف ريال �سعودي
30 يونيو

2014م

ل ينطبق41.8%38.5%50.2%اإجمايل املعدل

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة لالأعوام 2011م و 2012م و 2013م والقوائم املالية غري املراجعة للن�سف الأول من عامي 2013م و 2014م وحتليالت الإدارة

يتم تاأجيل تكاليف اكتتاب وثائق التاأمني ح�سابيًا على عدد الأيام الفعلي )اأو ما يعرف بطريفة ال 365 يومًا( وهو ما يتما�شى مع ما يتم مع اأق�شاط التاأمني با�شتثناء التاأمني البحري الذي 
يتم تاأجيل تكاليف اكتتاب وثائق التاأمني فيها با�ستخدام طريقة الأ�سهر الثالثة الأخرية، اأي باعتبار التكاليف للثالثة اأ�سهر الأخرية من الفرتة املالية موؤجلة بالكامل.

�سكلت تكاليف الكتتاب املوؤجلة لتاأمني املركبات الن�سبة الأعلى من اإجمايل التكاليف املوؤجلة بواقع 84.2% كما يف 31 دي�سمرب 2011م، 67.9% كما يف 31 دي�سمرب 2012م، 47.8% كما 
يف 31 دي�سمرب 2013م و 51.1% كما يف 30 يونيو 2014م، ويليه تكاليف الكتتاب املوؤجلة لتاأمني ال�سحي حيث �سكلت ما ن�سبته 38.3% كما يف 31 دي�سمرب 2013م و 35.3% كما يف 30 

يونيو 2014م وهو ما يتنا�شب ب�شكل عام مع التغيري يف اإجمايل اأق�شاط املكتتبة واحتياطي االأق�شاط غري املكت�شبة.

المخصصات )االحتياطيات( الفنية

اجلدول رقم 44-6 الحتياطيات الفنية وح�سة اإعادة التاأمني منها

األف ريال �سعودي
31 دي�سمرب

2011م
)مراجعة(

31 دي�سمرب
2012م

)مراجعة(

31 دي�سمرب
2013م

)مراجعة(

30 يونيو
2014م

) غري مراجعة(

)26.337()29.525()24.983()5.558(املطالبات املتكبدة وغري مبلغ عنها

)67.872()53.161()38.644()27.632(املطالبات املوقوفة

)2.472()2.041()1.833()568(احتياطي م�ساريف املطالبات

)96.681()84.727()65.460()33.758(اإجمايل املطالبات حتت الت�سوية

)9.460()4.802()2.652()2.445(احتياطي عجز االأق�شاط والكوارث

)184.186()124.830()91.952()45.328(احتياطي االأق�شاط غرياملكت�شبة

)290.327()214.359()160.064()81.531(اإجمايل الحتياطيات الفنية

1.7926.82112.34510.119ح�سة اإعادة التاأمني من املطالبات املتكبدة وغري مبلغ عنها

14.63020.96926.42132.777ح�سة اإعادة التاأمني من املطالبات املوقوفة

16.42227.79038.76642.896ح�سة اإعادة التاأمني من املطالبات حتت الت�سوية

12.80421.63728.03722.766ح�شة اإعادة التاأمني من االأق�شاط غري املكت�شبة

29.22649.42766.80365.662جمموع ح�س�س اإعادة التاأمني

)224.665()147.556()110.637()52.305(�سايف الحتياطيات الفنية

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة لالأعوام 2011م و 2012م و 2013م والقوائم املالية غري املراجعة للن�سف الأول من عامي 2013م و 2014م وتقارير الكتواري

تقوم ال�سركة بعد ا�ستالمها لتقرير اخلبري الكتواري بتعديل الحتياطيات الفنية لتعك�س التقديرات املتبعة يف تقريره وذلك ب�سكل ربع �سنوي و�سنوي، ومتا�سيًا اأي�سًا مع املادة 20 من 
الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين.

العام 2013م، و�سكل �سايف  نهاية  العام 2012م. كما يف  بارتفاع قدره 33% مقارنة مع  العام 2013م 147.6 مليون ريال �سعودي وذلك  نهاية  الفنية كما يف  بلغ �سايف الحتياطيات 
الحتياطيات الفنية لتاأمني املركبات ما ن�سبته 51% من املجموع وتاله يف ذلك التاأمني ال�سحي بن�سبة %26.

لقد اأو�سحت اإعادة حتليل الحتياطيات الفنية للعام 2012م كما يف نهاية العام 2013م من قبل اخلبري الكتواري اأن هناك عجز يف كفاية الحتياطي لتاأمني املمتلكات وذلك كون اأن 
املطالبات لهذا النوع من التاأمني قليلة وغري م�ستقرة مما ينتج عنه تذبذب يف الحتياطيات.

كما قام اخلبري الكتواري باإعادة حتليل الحتياطيات الفنية للعام 2013م كما يف مار�س 2014م واأو�سح باأن ال�سركة لديها فائ�س يف الحتياطي باملجمل بن�سبة 19%. ولكن عند الطالع 
على قطاعات التاأمني ب�سكل مف�سل، فاإن تاأمني احلياة جمموعات والتاأمني الهند�سي قد اأظهرت عجز يف الحتياطي بقيمة 1.9 األف ريال �سعودي و 131 األف ريال �سعودي على التوايل.

وخل�س تقرير اخلبري الكتواري اإلى اأن الحتياطيات الفنية لل�سركة كافية على اأ�سا�س كلي واأن ال�سركة قادرة على الوفاء بالتزاماتها امل�ستقبلية. كما ن�سح التقرير باإدراج احتياطي عجز 
يف االأق�شاط بالن�شبة لالحتياطي الفني لتاأمني ال�شيارات، ويت�شح قيام ال�شركة بذلك يف القوائم املالية املدققة لعامي 2012م و 2013م وللفرتة املنتهية 30 يونيو 2014م.

اجلدول رقم 45-6 ن�سب �سايف الحتياطيات الفنية من املجموع ح�سب القطاعات الت�سغيلية
31 دي�سمرب

2011م
)مراجعة(

31 دي�سمرب
2012م

)مراجعة(

31 دي�سمرب
2013م

)مراجعة(

30 يونيو
2014م

) غري مراجعة(

65.9%51.2%84.3%88.0%تاأمني املركبات

29.1%25.8%7.2%-تاأمني ال�سحي
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31 دي�سمرب
2011م

)مراجعة(

31 دي�سمرب
2012م

)مراجعة(

31 دي�سمرب
2013م

)مراجعة(

30 يونيو
2014م

) غري مراجعة(

1.2%9.8%1.3%1.9%تاأمني املمتلكات

2.2%5.8%5.4%5.8%تاأمني البحري

1.6%7.4%1.8%4.3%التاأمينات الأخرى

100%100%100%100%الإجمايل

امل�سدر: حتليالت الإدارة

اجلدول رقم 46-6 حتليل اإجمايل املطالبات حتت الت�سوية ح�سب القطاعات الت�سغيلية

األف ريال �سعودي
31 دي�سمرب

2011م
)مراجعة(

31 دي�سمرب
2012م

)مراجعة(

31 دي�سمرب
2013م

)مراجعة(

30 يونيو
2014م

) غري مراجعة(

12.63214.00123.72830.886تاأمني املركبات

1.7034.5712.669-تاأمني ال�سحي

3.0118.56510.03016.061تاأمني املمتلكات

4.0129.6907.3238.865تاأمني البحري

8.2154.6857.5093.291التاأمينات الأخرى

27.63238.64453.16167.872املطالبات املوقوفة

3.58318.58412.70311.264تاأمني املركبات

8219.6018.296-تاأمني ال�سحي

3172.0044.1502.173تاأمني املمتلكات

8242.4031.2671.066تاأمني البحري

8341.1711.8043.538التاأمينات الأخرى

5.55824.98329.52526.337املطالبات املتكبدة وغري مبلغ عنها

3349781.0781.239تاأمني املركبات

----تاأمني ال�سحي

57317425547تاأمني املمتلكات

91363258298تاأمني البحري

85175280388التاأمينات الأخرى

5681.8332.0412.472احتياطي م�ساريف املطالبات

33.75865.46084.72796.681اإجمايل املطالبات حتت الت�سوية

امل�سدر: مناذج تقارير موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي اخلا�سة بال�سركة

اجلدول رقم 47-6 حتليل �سايف املطالبات حتت الت�سوية ح�سب القطاعات الت�سغيلية

األف ريال �سعودي
31 دي�سمرب

2011م
)مراجعة(

31 دي�سمرب
2012م

)مراجعة(

31 دي�سمرب
2013م

)مراجعة(

30 يونيو
2014م

) غري مراجعة(

10.25412.55820.80028.346تاأمني املركبات

5111.7601.755-تاأمني ال�سحي

5455357811.070تاأمني املمتلكات

1.2523.5162.4182.930تاأمني البحري

951555981994التاأمينات الأخرى

13.00217.67526.74035.095املطالبات املوقوفة

3.40116.77012.22211.142تاأمني املركبات
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األف ريال �سعودي
31 دي�سمرب

2011م
)مراجعة(

31 دي�سمرب
2012م

)مراجعة(

31 دي�سمرب
2013م

)مراجعة(

30 يونيو
2014م

) غري مراجعة(

2423.9484.162-تاأمني ال�سحي

26131356152تاأمني املمتلكات

209877435385تاأمني البحري

130142219377التاأمينات الأخرى

3.76618.16217.18016.218املطالبات املتكبدة وغري مبلغ عنها

3349781.0781.239تاأمني املركبات

----تاأمني ال�سحي

57317425547تاأمني املمتلكات

91363258298تاأمني البحري

85175280388التاأمينات الأخرى

5681.8332.0412.472احتياطي م�ساريف املطالبات

17.33637.67045.96153.785�سايف املطالبات حتت الت�سوية

امل�سدر: مناذج تقارير موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي اخلا�سة بال�سركة

تتاألف املطالبات حتت الت�سوية من املطالبات املوقوفة، املطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها واحتياطي م�ساريف املطالبات. تعتمد ال�سركة على اخلبري الكتواري يف تقييم وتقدير احتياطي 
املطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها واحتياطي م�ساريف املطالبات. ولغر�س التحليل فقد اعتمدنا على �سايف املطالبات حتت الت�سوية.

ارتفعت �سايف املطالبات حتت الت�سوية من 17.3 مليون ريال �سعودي يف نهاية العام 2011م اإلى 46 مليون ريال �سعودي يف نهاية العام 2013م )53.8 مليون ريال �سعودي كما يف 30 يونيو 
2014م(. �سكل تاأمني املركبات يف نهاية 2013م ما ن�سبته 74% من �سايف املطالبات حتت الت�سوية )81% نهاية عامي 2011م و 2012م(. اإن الزيادة يف �سايف املطالبات حتت الت�سوية 
بنهاية العام 2013م ناجتة عن الزيادة يف �سايف املطالبات حتت الت�سوية للتاأمني ال�سحي )5 مليون ريال �سعودي( وتاأمني املركبات )3.7 مليون ريال �سعودي(. اأما الزيادة يف �سايف 
املطالبات حتت الت�سوية ما بني العام 2011م و العام 2012م فقد �سجلت يف تاأمني املركبات )16.3 مليون ريال �سعودي( والتاأمني البحري )3.2 مليون ريال �سعودي(. اإن الزيادة يف 
تاأمني املركبات بواقع 16.3 مليون ريال �سعودي ناجمة مبعظمها )13.4 مليون ريال �سعودي( من الزيادة يف �سايف املطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها والتي مت تقديرها من قبل اخلبري 

الكتواري لل�سركة، نظرًا لرتفاع حجم حمفظة تاأمني املركبات لعام 2012م مقارنة بعام 2011م.  

اجلدول رقم 48-6 حتليل االأق�شاط غرياملكت�شبة ح�شب القطاعات الت�شغيلية

األف ريال �سعودي
31 دي�سمرب

2011م
)مراجعة(

31 دي�سمرب
2012م

)مراجعة(

31 دي�سمرب
2013م

)مراجعة(

30 يونيو
2014م

) غري مراجعة(

)98.030()67.532()60.983()30.314(تاأمني املركبات

)61.583()41.195()15.319(-تاأمني ال�سحي

)11.511()6.210()4.600()3.930(تاأمني املمتلكات

)5.097()3.542()3.610()4.986(تاأمني البحري

)7.965()6.351()7.440()6.098(التاأمينات الأخرى

)184.186()124.830()91.952()45.328( اإجمايل االأق�شاط غرياملكت�شبة

6185245281تاأمني املركبات

8.12013.4932.082-تاأمني ال�سحي

3.6744.2665.80910.594تاأمني املمتلكات

3.4892.4242.5243.752تاأمني البحري

5.0236.3035.6836.337التاأمينات الأخرى

12.80421.63728.03722.766ح�شة اإعادة التاأمني من االأق�شاط غري املكت�شبة

)98.029()67.004()60.459()29.696(تاأمني املركبات

)59.501()27.702()7.199(-تاأمني ال�سحي

)917()401()334()256(تاأمني املمتلكات
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األف ريال �سعودي
31 دي�سمرب

2011م
)مراجعة(

31 دي�سمرب
2012م

)مراجعة(

31 دي�سمرب
2013م

)مراجعة(

30 يونيو
2014م

) غري مراجعة(

)1.345()1.018()1.186()1.497(تاأمني البحري

)1.628()668()1.137()1.075(التاأمينات الأخرى

)161.420()96.793()70.315()32.524(�شايف االأق�شاط غرياملكت�شبة

ن�شبة �شايف االأق�شاط غري املكت�شبة من �شايف اأق�شاط التاأمني )دون اأق�شاط فائ�س 
اخل�سارة(

%48.1%37.9%47.5* %57.3

امل�سدر: مناذج تقارير موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي اخلا�سة بال�سركة وحتليالت الإدارة
* مت احت�ساب الن�سبة كما يف 30 يونيو 2014م على اأ�شا�س �شنوي اأي بالق�شمة على �شايف اأق�شاط التاأمني �شنة اإلى الوراء.

احتياطي االأق�شاط غري املكت�شبة هو االحتياطي الذي تخ�ش�شه ال�شركة يف نهاية ال�شنة املالية ملواجهة امل�شوؤوليات املمتدة اأو املطالبات التي قد تن�شاأ عن التاأمينات التي تكون �شارية 
املفعول يف نهاية العام ومتتد مدة التاأمني مبوجبها اإلى ال�سنة التالية.

بلغ �شايف احتياطي االأق�شاط غري املكت�شبة كما يف نهاية العام 2013م 96.8 مليون ريال �سعودي وذلك بارتفاع 37.6% باملقارنة مع العام 2012م ويعزى ال�سبب يف ذلك اإلى ارتفاع �سايف 
االحتياطي لتاأمني ال�شحي نتيجة االكتتابات يف اأق�شاط التاأمني ال�شحي التي متت يف العام 2013م. ويعود ال�سبب يف ارتفاع الحتياطي كما يف 30 يونيو 2014م مقارنة مع العام 2013م 

اإلى ارتفاع الحتياطي لتاأمني املركبات بن�سبة 46.3% واحتياطي التاأمني ال�سحي بن�سبة 114.8% وذلك ب�شبب التحول يف اتفاقية اإعادة التاأمني ال�شحي واالحتفاظ بكامل االأق�شاط. 

عمولة إعادة التأمين غير المكتسبة

اجلدول رقم 49-6 احلركة يف عمولة اإعادة التاأمني غري املكت�سبة

2013م2012م2011ماألف ريال �سعودي
30 يونيو

2014م

1.8393.4103.6213.806الر�سيد الفتتاحي

11.40311.65314.3307.559امل�ستلمة خالل العام

)5.876()14.145()11.442()9.832(املكت�سبة خالل العام

3.4103.6213.8065.489الر�سيد اخلتامي

موؤ�سرات الأداء الرئي�سية

ل ينطبق26.6%31.1%30.0%العمولة غري املكت�سبة/امل�ستلمة خالل العام

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة وحتليالت الإدارة

اجلدول رقم 50-6 عمولة اإعادة التاأمني غري املكت�سبة ح�سب القطاعات الت�سغيلية

2013م2012م2011ماألف ريال �سعودي
30 يونيو

2014م

-834040تاأمني املركبات

8551.0571.3122.414تاأمني املمتلكات

1.2409049191.357تاأمني البحري

1.0281.4491.3121.175تاأمني الهند�سي

204171223543تاأمني احلوادث وامل�سوؤوليات العامة

3.4103.6213.8065.489الإجمايل

موؤ�سرات الأداء الرئي�سية

العمولة غري املكت�سبة/امل�ستلمة خالل العام

ل ينطبق47.1%-35.8%تاأمني املركبات

ل ينطبق31.3%36.3%33.0%تاأمني املمتلكات

ل ينطبق19.9%14.3%21.4%تاأمني البحري

ل ينطبق72.6%85.0%51.9%تاأمني الهند�سي

ل ينطبق23.5%22.1%25.9%تاأمني احلوادث وامل�سوؤوليات العامة

ل ينطبق26.6%31.1%30.0%اإجمايل املعدل

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة لالأعوام 2011م و 2012م و 2013م والقوائم املالية غري املراجعة للن�سف الأول من عامي 2013م و 2014م وحتليالت الإدارة
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يتم تاأجيل عمولة اإعادة التاأمني ح�سابيًا بالتنا�سب اأو ما يعرف بطريقة الـ 365 يومًا وهو ما يتما�شى مع ما يتم مع اأق�شاط اإعادة التاأمني با�شتثناء التاأمني البحري الذي يتم تاأجيل عمولة 
اإعادة التاأمني فيها با�ستخدام طريقة الأ�سهر الثالثة الأخرية.

�سكلت عمولة اإعادة التاأمني غري املكت�سبة للتاأمني البحري والهند�سي الن�سبة الأعلى من اإجمايل العمولت غري املكت�سبة بواقع 36.4% و 30.1% كما يف 31 دي�سمرب 2011م نظرًا لرتفاع 
معدلت العمولت امل�ستلمة يف هذين القطاعني. كما �سكلت عمولة اإعادة التاأمني غري املكت�سبة لتاأمني املمتلكات والتاأمني الهند�سي الن�سبة الأعلى من اإجمايل العمولت غري املكت�سبة 
بواقع 29.2% و 40% كما يف 31 دي�سمرب 2012م، و 34.5% و 34.5% كما يف 31 دي�سمرب 2013م وذلك نظرًا الرتباط هذه املعدالت بالتغري يف حجم ن�شاط عمليات اإعادة التاأمني ال�شيما 

الن�سبي منها.

�سكلت عمولت اإعادة التاأمني غري املكت�سبة لتاأمني املمتلكات والتاأمني البحري الن�سبة الأعلى من الإجمايل وذلك بواقع 44% و 24.7% كما يف 30 يونيو 2014م، ويعود ال�سبب يف ذلك 
اإلى ارتفاع تركز اأق�شاط اإعادة التاأمني البحري يف الن�شف االأول من عام 2014م �سمن اأ�سلوب اإعادة التنا�سبي بواقع 95.8% والذي يعطي عمولت اإعادة تاأمني بن�سب اأعلى من باقي 

اأ�ساليب اإعادة التاأمني الخرى، وينطبق اأي�سًا هذا الأمر على تاأمني املمتلكات ولكن بواقع %45.9.+

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين

اجلدول رقم 51-6 قائمة التغيري يف حقوق امل�ساهمني

اخل�سائر املرتكمةراأ�س املالاألف ريال �سعودي
التغري يف القيمة 

العادلة
الإجمايل

101.009-)28.991(130.000الر�سيد كما يف 1 يناير 2011م

)15.775(-)15.775(-�سايف اخل�سارة

)105()105(--اخل�سارة ال�ساملة الأخرى

85.129)105()44.766(130.000الر�سيد كما يف 31 دي�سمرب 2011م

85.129)105()44.766(130.000الر�سيد كما يف 1 يناير 2012م

)19.001(-)19.001(-�سايف اخل�سارة

1.0911.091--الإيرادات ال�ساملة الأخرى

98667.219)63.767(130.000الر�سيد كما يف 31 دي�سمرب 2012م

98667.219)63.767(130.000الر�سيد كما يف 1 يناير 2013م

5.038-5.038-�سايف الدخل

)1.776()1.776(--اخل�سارة ال�ساملة الأخرى

70.481)790()58.729(130.000الر�سيد كما يف 31 دي�سمرب 2013م

70.481)790()58.729(130.000الر�سيد كما يف 1 يناير 2014م

2.223-2.223-�سايف الدخل

935935--الإيرادات ال�ساملة الأخرى

14573.639)56.506(130.000الر�سيد كما يف 30 يونيو 2014م

موؤ�سرات الأداء الرئي�سية

43.5%45.2%49.0%34.4%ن�سبة اخل�سائر املرتاكمة من راأ�س املال

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة لالأعوام 2011م و 2012م و 2013م والقوائم املالية غري املراجعة للن�سف الأول من عامي 2013م و 2014م

يبلغ راأ�س مال ال�سركة 130 مليون ريال �سعودي مق�سم على 13 مليون �سهم عادي بقيمة 10 ريالت �سعودية لل�سهم الواحد.

بلغت اخل�سائر املرتاكمة لل�سركة 34.4% من راأ�س املال كما يف 31 دي�سمرب 2011م، وارتفعت اإلى 49% كما يف 31 دي�سمرب 2012م ب�سبب الرتفاع يف اخل�سائر ال�سافية للعام 2012م، 
وانخف�ست اإلى ن�سبة 45.2% كما يف 31 دي�سمرب 2013م ب�سبب حتقيق �سايف اأرباح للعام 2013م. وتبلغ اخل�سائر املرتاكمة كما يف 30 يونيو 2014م ما ن�سبته 43.5% من اإجمايل راأ�س 

مال ال�سركة.
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بيان التدفقات النقدية

اجلدول رقم 52-6 بيان التدفقات النقدية )عمليات التاأمني وامل�ساهمني(

ريال �سعودي
2011م

مراجعة
2012م

مراجعة
2013م

مراجعة

30 يونيو
2014م

غري مراجعة

عمليات التاأمني

الأن�سطة الت�سغيلية

733.140350.377)17.722.721()13.390.342(�سايف نتيجة ال�سنة

6.598.2603.153.394--فائ�س حمول الى عمليات امل�ساهمني

1.637.8851.827.7442.063.002745.704ا�ستهالك

567.337734.060750.837529.678خم�س�س مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني 

49.5924.864.601)2.277.933(2.596.135خم�س�س ديون )عك�س قيد خم�س�س( م�سكوك يف حت�سيلها

)629.293()700.508()585.650()65.145(دخل عمولت خا�سة من ودائع لأجل

)106.840()567.264()69.613(-دخل عمولت خا�سة من ا�ستثمارات

)144.388(---توزيعات اأرباح

)1.354.833(98.740--خ�سائر حمققة من ا�ستثمارات متاحة للبيع

)17.701()149(28)34.755()ربح( خ�سائر ا�ستبعاد ممتلكات ومعدات

)32.601.460(8.305.9493.943.638)14.028.540(اأر�شدة اأق�شاط تاأمني واإعادة تاأمني مدينة

)4.130.119()5.338.714()3.615.919(422.988مدفوعات مقدمة وموجودات اأخرى

1.626.062)10.976.086()11.367.884(15.719.179ح�سة معيدي التاأمني من املطالبات حتت الت�سوية

)6.602.213()2.359.064()556.100()6.337.025(تكاليف اكتتاب وثائق تاأمني موؤجلة

5.271.646)6.400.614()8.832.466()5.804.129(ح�شة معيدي التاأمني من االأق�شاط غري املكت�شبة

31.701.32919.267.81211.953.339)15.032.284(اإجمايل املطالبات حتت الت�سوية

5.146.110)2.340.432(8.773.309)6.163.143(اأر�سدة اإعادة تاأمني وتاأمني دائنة

2.582.8563.366.8181.170.7331.062.524م�ساريف م�ستحقة الدفع ومطلوبات اأخرى

1.571.336210.723184.7931.682.770عمولت اإعادة تاأمني غري مكت�سبة

30.062.43746.624.19332.877.91359.355.985اإجمايل االأق�شاط غري املكت�شبة

2.444.663207.4962.149.9874.658.441احتياطيات اأخرى

)31.776()170.705()46.582()444.424(مكافاأة نهاية اخلدمة املدفوعة للموظفني

56.676.78141.034.91154.782.008)3.694.971(�سايف )النقد امل�ستخدم يف ( من الأن�سطة الت�سغيلية

الأن�سطة ال�ستثمارية

)59.000.013(---ودائع لأجل

)958.486()903.339()1.065.000())1.009.717�سراء ممتلكات ومعدات

)22.692.176()2.398.868()8.041.572(-�سراء ا�ستثمارات متاحة للبيع

10.440.4409.773.986--متح�سالت من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع

-)8.000.000(--�سراء ا�ستثمارات مقتناة حتى تاريخ ال�ستحقلق

65.145585.650700.508629.293دخل عمولت خا�سة من ودائع لأجل

69.613567.264106.840-دخل عمولت خا�سة من ا�ستثمارات

144.388)98.740(--خ�سائر حمققة من ا�ستثمارات متاحة للبيع

34.7555.0251.86017.701متح�سالت من ا�ستبعاد ممتلكات ومعدات

)71.978.467()8.446.284(309.125)909.817(�سايف النقد )امل�ستخدم يف( من الأن�سطة ال�ستثمارية
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ريال �سعودي
2011م

مراجعة
2012م

مراجعة
2013م

مراجعة

30 يونيو
2014م

غري مراجعة

الأن�سطة التمويلية

)428.483()3.655.197()62.496(19.832.794مبالغ م�ستحقة اإلى )من( عمليات امل�ساهمني

)428.483()3.655.197()62.496(19.832.794�سايف النقد من )امل�ستخدم يف( الأن�سطة التمويلية

)17.624.942(15.228.00648.168.00137.688.839الزيادة )النق�س( يف النقدية و�سبه النقدية

20.445.58235.673.58883.841.589121.530.428النقدية و�سبه النقدية يف بداية ال�سنة

35.673.58883.841.589121.530.428103.905.486النقدية و�سبه النقدية يف نهاية ال�سنة / الفرتة

عمليات امل�ساهمني

الأن�سطة الت�سغيلية

7.443.3523.323.336)17.783.041()14.024.610()اخل�سارة( الدخل قبل الزكاة

)3.153.394()6.598.260(13.390.34217.722.721عجز )فائ�س( حمول من عمليات التاأمني

)139.427()288.488()321.687()578.962(دخل عمولت خا�سة من ودائع لأجل

)507.884()1.134.241()1.194.212()825.274(دخل عمولت خا�سة من ا�ستثمارات متاحة للبيع

)573.753()1.613.253()840.823()26.975(اأرباح حمققة من ا�ستثمارات متاحة للبيع

)290.501(575.268)13.952()788.369(مدفوعات مقدمة وموجودات اأخرى

)86.709()46.393()110.708(-وديعة نظامية

)76.471(323.553)40.324(1.549.511م�ساريف م�ستحقة الدفع ومطلوبات اأخرى

)10.565(28.037)66.497(19.731مبالغ م�ستحقة اإلى جهة ذات عالقة

-)2.111.164(-)145.525(زكاة مدفوعة

)1.515.368()3.421.589()2.648.523()1.430.131(�سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة الت�سغيلية

الأن�سطة ال�ستثمارية

578.962321.687288.488139.427دخل عمولت خا�سة من ودائع لأجل

825.2741.194.2121.134.241507.884دخل عمولت خا�سة من ا�ستثمارات متاحة للبيع

)3.771.587()48.877.553()19.025.330()38.001.783(�سراء ا�ستثمارات متاحة للبيع

)7.972.732(3.753.63720.586.90826.874.265متح�سالت من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع

4.848.456)20.580.559(3.077.477)32.843.910(�سايف النقد من )امل�ستخدم يف( الأن�سطة التمويلية

الأن�سطة التمويلية

62.4963.655.197428.483)19.832.794(مبالغ م�ستحقة )من( اإلى عمليات التاأمني

62.4963.655.197428.483)19.832.794(�سايف النقد )امل�ستخدم يف( من الأن�سطة التمويلية

3.761.571)20.346.951(491.450)54.106.835(الزيادة يف النقدية و�سبه النقدية

87.486.21633.379.38133.870.83113.523.880النقدية و�سبه النقدية يف بداية ال�سنة

33.379.38133.870.83113.523.88017.285.451النقدية و�سبه النقدية يف نهاية ال�سنة / الفرتة

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة لالأعوام 2011م و 2012م و 2013م والقوائم املالية غري املراجعة للن�سف الأول من عامي 2013م و 2014م

ارتفعت النقدية و�سبه النقدية لعمليات التاأمني من 35.6 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2011م اإلى 83.8 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2012م وذلك نتيجة التدفقات 
النقدية الإيجابية البالغة 56.7 مليون ريال �شعودي ويعود ال�شبب اإلى ارتفاع الن�شاط من اأق�شاط التاأمني الفردي االإلزامي. كما ارتفعت النقدية و�شبه النقدية لعمليات التاأمني يف العام 2013م 

اإلى 121.5 مليون ريال �سعودي من جراء التدفقات النقدية الإيجابية البالغة 41 مليون ريال �شعودي ويعود ال�شبب يف ذلك اإلى ارتفاع الن�شاط من اأق�شاط التاأمني ال�شحي االإلزامي.

ارتفع �سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة ال�ستثمارية لعمليات التاأمني من 0.9 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2011م اإلى 8.4 مليون ريال كما يف 31 دي�سمرب 2012م ويعود 
ال�سبب يف ذلك اإلى قيام ال�سركة يف منت�سف العام 2012م با�ستثمار 8 مليون ريال �سعودي يف حمفظة �سكوك اإ�سالمية. ويعود �سبب �سايف النقد من العمليات ال�ستثمارية كما يف 31 
دي�سمرب 2013م اإلى بيع حمفظة ال�سكوك الإ�سالمية التي مت الدخول فيها يف العام 2012م. ويعود �سبب الرتفاع الكبري يف �سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة ال�ستثمارية كما يف 30 
يونيو 2014م اإلى عمليات ال�ستثمار يف املرابحات اأو الودائع لأجل املتوافقة مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية بقيمة 59 مليون ريال �سعودي وال�ستثمار يف حمفظة اأ�سهم حملية بقيمة 13 

مليون ريال �سعودي مدارة من قبل موؤ�س�سة مالية حملية مرخ�سة. 
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الأن�سطة التمويلية متثل مبالغ نقدية مدفوعة من قبل عمليات امل�ساهمني بالنيابة عن عمليات التاأمني اأو العك�س. يف العام 2011م، مت متويل عمليات التاأمني مببلغ 19.8 مليون ريال 
�سعودي من عمليات امل�ساهمني وذلك ل�سداد مطالبتني كبريتني خالل العام 2011م )مطالبة ل�سركة �سدافكو بقيمة 12.3 مليون ريال �سعودي ومطالبة ملوؤ�س�سة باقادر بقيمة 3.2 مليون 
ريال �سعودي(. متكنت فيما بعد عمليات التاأمني يف الأعوام 2012م و 2013م من متويل عملياتها من التدفقات النقدية اخلا�سة بها. ويف العام 2013م �سددت عمليات التاأمني بالنيابة 

عن عمليات امل�ساهمني زكاة بقيمة 2.1 مليون ريال �سعودي.

انخف�ست النقدية و�سبه النقدية لعمليات امل�ساهمني من 33.9 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2012م )33.4 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2011م( اإلى 13.5 مليون 
ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2013م وذلك نتيجة �سايف النقد امل�ستخدم يف العمليات ال�ستثمارية حيث قامت ال�سركة بال�ستثمارمبلغ وقدره 25.9 مليون ريال �سعودي يف وحدات 

�سناديق جتارية وعقارية حملية متوافقة مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية، ومبلغ 1.4 مليون ريال �سعودي يف اأ�سهم حملية.

هامش المالءة
اجلدول رقم 53-6 الأ�سول املقبولة يف ح�ساب هام�س املالءة )جمموع عمليات التاأمني وعمليات امل�ساهمني(

األف ريال �سعودي
31 دي�سمرب

2011م
31 دي�سمرب

2012م
31 دي�سمرب

2013م
30 يونيو

2014م

69.053117.712135.054121.191نقدية و�سبه نقدية

59.000ل ينطبقل ينطبقل ينطبقودائع لأجل

15.99617.70312.21728.451اأر�سدة التاأمني واإعادة تاأمني املدينة )�سفر اإلى 90 يوم(

---ل ينطبقمبالغ م�ستحقة من عمليات امل�ساهمني

12.41115.88430.19059.175ا�ستثمارات متاحة للبيع

16.42227.79038.76642.896ح�سة معيدي التاأمني من املطالبات حتت الت�سوية

4332.8748.4986.815م�ساريف مدفوعة مقدما وموجودات اأخرى

7.6168.17210.53117.134تكاليف اكتتاب وثائق تاأمني موؤجلة

12.80421.63728.03722.766ح�شة معيدي التاأمني من االأق�شاط غري املكت�شبة

--ل ينطبقل ينطبقا�ستثمارات مقتناة حتى تاريخ ال�ستحقاق

5.2284.4603.2993.512ممتلكات ومعدات، �سايف

13.00013.11113.15713.244وديعة نظامية

ل ينطبقل ينطبقل ينطبق11.554مبالغ م�ستحقة من عمليات التاأمني

164.517229.343279.749374.184اإجمايل الأ�سول املقبولة يف ح�ساب هام�س املالءة

88.7%83.5%82.1%78.4%الن�سبة من اإجمايل الأ�سول

امل�سدر: مناذج تقارير موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي اخلا�سة بال�سركة

اجلدول رقم 54-6 ن�سبة مقبولية الأ�سل من اإجمايل الأ�سل )جمموع عمليات التاأمني وعمليات امل�ساهمني(
31 دي�سمرب

2011م
31 دي�سمرب

2012م
31 دي�سمرب

2013م
30 يونيو

2014م

100%100%100%100%نقدية و�سبه نقدية

100%ل ينطبقل ينطبقل ينطبقودائع لأجل

51.3%44.0%55.8%42.3%اأر�سدة التاأمني واإعادة تاأمني املدينة )�سفر اإلى 90 يوم(

0%0%0%ل ينطبقمبالغ م�ستحقة من عمليات امل�ساهمني

86.1%53.5%37.3%36.3%ا�ستثمارات متاحة للبيع

100%100%100%100%ح�سة معيدي التاأمني من املطالبات حتت الت�سوية

74.1%80.7%49.8%20.2%م�ساريف مدفوعة مقدما وموجودات اأخرى

100%100%100%100%تكاليف اكتتاب وثائق تاأمني موؤجلة

100%100%100%100%ح�شة معيدي التاأمني من االأق�شاط غري املكت�شبة

0%0%ل ينطبقل ينطبقا�ستثمارات مقتناة حتى تاريخ ال�ستحقاق

100%100%100%100%ممتلكات ومعدات، �سايف

100%100%100%100%وديعة نظامية

ل ينطبقل ينطبقل ينطبق100%مبالغ م�ستحقة من عمليات التاأمني

88.7%83.5%82.1%78.4%ن�سبة مقبولية الأ�سول من اإجمايل الأ�سول

امل�سدر: مناذج تقارير موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي اخلا�سة بال�سركة وحتليالت الإدارة
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اجلدول رقم 55-6 هام�س املالءة املطلوب من ال�سركة

األف ريال �سعودي
31 دي�سمرب

2011م
31 دي�سمرب

2012م
31 دي�سمرب

2013م
30 يونيو

2014م

100.000100.000ل ينطبقل ينطبقطريقة احلد الأدنى لراأ�س املال

17.09439.09042.02956.560طريقة جمموع االأق�شاط املكتتبة

23.7598.526ل ينطبقل ينطبقطريقة املطالبات

17.09439.090100.000100.000هام�س املالءة املطلوب )الطريقة الأعلى(

امل�سدر: مناذج تقارير موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي اخلا�سة بال�سركة

اجلدول رقم 56-6 ح�ساب هام�س املالءة

األف ريال �سعودي
31 دي�سمرب

2011م
31 دي�سمرب

2012م
31 دي�سمرب

2013م
30 يونيو

2014م

164.517229.343279.749374.184اإجمايل الأ�سول املقبولة

)346.229()263.583()211.989()124.628(اإجمايل املطلوبات

39.88917.35416.16627.955�سايف الأ�سول املقبولة

17.09439.090100.000100.000هام�س املالءة املطلوب  

)72.045()83.834()21.736(22.795الفائ�س/)العجز( يف هام�س املالءة

28.0%16.2%44.4%233.4%ن�سبة هام�س املالءة املحققة

امل�سدر: مناذج تقارير موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي اخلا�سة بال�سركة

يتم احت�ساب هام�س املالءة طبقًا للمواد )65( و )66( و )67( من الالئحة التفيذية لنظام التاأمني التعاوين ومناذج تقارير موؤ�س�سة النقد املعتمدة لهذا اخل�سو�س. وتظهر اجلداول 
اأعاله بو�سوح طريقة الحت�ساب والأ�سول املت�سمنة يف ح�ساب هام�س املالءة. 

بلغت ن�سبة هام�س املالءة املحققة لل�سركة كما يف 30 يونيو 2014م 28% مقارنة مع 16.2% كما يف 31 دي�سمرب 2013م، وهي اأقل من املطلوب نظاميًا. لذا فاإن ال�سبب الرئي�سي من وراء 
عملية زيادة راأ�س املال املرتقبة هو متكني ال�سركة من تعزيز ن�سبة هام�س املالءة املطلوب منها وفقًا لالأنظمة.
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رأس مال الشركة ومديونيتها. 3
اإلى )13.000.000( ثالثة ع�سر مليون �سهم عادي بقيمة ا�سمية قدرها )10( ع�سرة ريالت  ال�سركة )130.000.000( مائة وثالثون مليون  ريال �سعودي مق�سم  يبلغ راأ�س مال 
�سعودية لل�سهم الواحد. اكتتب امل�ساهمون املوؤ�س�سون لل�سركة يف ما جمموعه )7.800.000( �سبعة ماليني وثمامنائة األف �سهم عادي متثل )60%( �ستون يف املائة من اأ�سهم راأ�س مال 
ال�سركة، ودفعوا قيمتها بالكامل. بينما مت طرح )5.200.000( خم�سة ماليني ومئتي األف �سهم عادي لالكتتاب العام بقيمة ا�سمية قدرها )10( ع�سرة ريالت �سعودية لل�سهم الواحد 
وبقيمة اإجمالية للطرح قدرها )52.000.000( اثنان وخم�سون مليون ريال �سعودي متثل )40%( اأربعون يف املائة من راأ�س مال ال�سركة، وذلك يف الفرتة من 1430/10/14هـ )املوافق 

2009/10/3م( وحتى 1430/10/20هـ )املوافق 2009/10/9م(.

ويقر اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة باأنه لي�س هناك اأي راأ�س مال لل�سركة م�سموًل بحق خيار، واأن ال�سركة مل متنح اأي مزايا اأو حقوق تف�سيلية للم�ساهمني املوؤ�س�سني اأو اأي �سخ�س اآخر.

كما ح�سلت ال�سركة موؤخرًا على موافقة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي مبوجب خطاب رقم 351000123147 وتاريخ 1435/09/24هـ )املوافق 2014/07/21م( على زيادة راأ�س مال 
ال�سركة مببلغ )120.000.000( مائة وع�سرين مليون ريال �سعودي عن طريق طرح اأ�سهم حقوق اأولوية عددها )12.000.000( اثنى ع�سر مليون �سهم، ولدى اكتمال الطرح �سي�سبح 
راأ�س مال ال�سركة )250.000.000( مائتني وخم�سني مليون ريال �سعودي مق�سم اإلى )25.000.000( خم�سة وع�سرين مليون �سهم عادي بقيمة ا�سمية قدرها )10( ع�سرة ريالت 

�سعودية لل�سهم الواحد.

وقد �سدر قرار جمل�س اإدارة ال�سركة بتاريخ 1433/11/28هـ )املوافق 2012/10/14م( بالتو�سية بزيادة راأ�س مال ال�سركة ملواجهة احتياجاتها املالية، ووافقت اجلمعية العامة غري 
العادية املنعقدة بتاريخ 1436/06/12هـ )املوافق 2015/04/01م( على تو�سية جمل�س الإدارة بزيادة راأ�س املال على النحو املذكور، و�سوف تقت�سر الزيادة على امل�ساهمني امل�ستحقني 

املقيدين يف نهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية )تاريح االأحقية( وفق ال�شروط واالأحكام الواردة يف هذه الن�شرة )ف�شاًل راجع ق�شم "�شروط وتعليمات االكتتاب"(. 

اجلدول رقم 1-7 راأ�س مال ال�سركة ومديونيتها 

مطلوبات عمليات التاأمني
 31 دي�سمرب 2013م

مراجعة 
 30 يونيو 2014م 

غري مراجعة

21.968.98127.115.091اأر�سدة اإعادة تاأمني وتاأمني دائنة م�ستحقة

124.830.264184.186.249اإجمايل االأق�شاط غري املكت�شبة

3.805.8665.488.636عمولة اإعادة تاأمني غري مكت�سبة

84.727.33696.680.675اإجمايل املطالبات حتت الت�سوية

4.802.1469.460.587احتياطيات اأخرى 

10.606.73812.167.164مبالغ م�ستحقة الدفع وم�ساريف م�ستحقة ومطلوبات اأخرى

733.1401.083.517فائ�س مرتاكم 

803.441-التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات املتاحة للبيع

251.474.471336.985.360جمموع مطلوبات عمليات التاأمني

مطلوبات امل�ساهمني

7.364.2638.464.570زكاة م�ستحقة 

3.288.847563.936مبالغ م�ستحقة لعمليات التاأمني 

2.188.7842.101.748مطلوبات اأخرى

12.841.89411.130.254جمموع مطلوبات امل�ساهمني

حقوق امل�ساهمني

130.000.000130.000.000راأ�س املال

)56.505.945()58.728.974(خ�سائر مرتاكمة

144.789)789.870(التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات املتاحة للبيع

70.481.15673.638.844جمموع حقوق امل�ساهمني

83.323.05084.769.098جمموع حقوق ومطلوبات امل�ساهمني

334.797.521421.754.458جمموع مطلوبات عمليات التاأمني وحقوق ومطلوبات امل�ساهمني

 امل�سدر: القوائم املالية املراجعة لعام 2013م والقوائم املالية غري املراجعة للن�سف الأول من عام 2014م
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هذا ويقر اأع�ساء و�سكرتري جمل�س الإدارة واأع�ساء الإدارة العليا لل�سركة بالآتي:

اأو موافق عليها ومل يتم  اأو قائمة  اأدوات دين �سادرة  اأ(  حتى تاريخ هذه الن�سرة - با�ستثناء ما ذكر يف ق�سم »راأ�س مال ال�سركة ومديونيتها«- فاإنه ل يوجد على ال�سركة اأي 
اإ�سدارها، كما ل يوجد اأي قرو�س �سواًء م�سمولة ب�سمان �سخ�سي اأو غري م�سمونة ب�سمان �سخ�سي اأو م�سمونة برهن اأو غري م�سمونة برهن.

ب(  حتى تاريخ هذه الن�سرة - با�ستثناء ما ذكر يف ق�سم »راأ�س مال ال�سركة ومديونيتها«- فاإنه ل يوجد على ال�سركة قرو�س اأو مديونيات اأخرى مبا يف ذلك ال�سحب على املك�سوف 
من احل�سابات امل�سرفية، واللتزامات حتت القبول وائتمان القبول اأو التزامات ال�سراء التاأجريي اأو اأي ديون �سواًء م�سمولة ب�سمان �سخ�سي اأو غري م�سمولة ب�سمان �سخ�سي 

اأو م�سمونة برهن اأو غري م�سمونة برهن.

ج(  حتى تاريخ هذه الن�سرة فاإنه ل يوجد على ال�سركة اأي رهون اأو حقوق اأو اأعباء على ممتلكاتها.

د(  حتى تاريخ هذه الن�سرة - با�ستثناء ما ذكر يف ق�سم »راأ�س مال ال�سركة ومديونيتها«- فاإنه ل يوجد على ال�سركة اأي التزامات حمتملة اأو �سمانات.

ه(  ل يخ�سع راأ�س مال ال�سركة لأي حق خيار.

و(  اأّن راأ�س املال العامل يكفي لتغطية الثنا ع�سر �سهرًا التالية لتاريخ هذه الن�سرة.

الأولوية  لأ�سهم حقوق  الإدراج  وقبول  الت�سجيل  لتقدمي طلب  ال�سابقة مبا�سرة  الثالث  ال�سنوات  لل�سركة خالل  والتجاري  املايل  الو�سع  �سلبي يف  تغري جوهري  اأي  يوجد  ز(  ل 
اجلديدة اإ�سافًة اإلى الفرتة التي ي�سملها تقرير املحا�سب القانوين حتى تاريخ اعتماد ن�سرة الإ�سدار هذه.

ح(  ل توجد عمولت اأو خ�سومات اأو اأتعاب و�ساطة اأو اأي عو�س غري نقدي منحته ال�سركة خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة مبا�سرًة لتاريخ تقدمي طلب الت�سجيل وقبول الإدراج 
فيما يتعلق باإ�سدار اأو طرح اأي اأوراق مالية، مبا يف ذلك اأي اأع�ساء جمل�س اإدارة مقرتحني اأو كبار التنفيذيني اأو القائمني بعر�س اأو طرح الأوراق املالية اأو اخلرباء.
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سياسة توزيع األرباح. 3
تتما�سى �سيا�سة ال�سركة يف توزيع الأرباح مع الن�سو�س الواردة يف نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين و لئحته التنفيذية، والن�سو�س الواردة يف النظام الأ�سا�سي لل�سركة الذي مت 

اعتماده من قبل اجلمعية التاأ�سي�سية لل�سركة، حيث حتدد املادة )44( الرابعة والأربعون من النظام الأ�سا�سي �سيا�سة ال�سركة يف توزيع الأرباح على الوجه التايل:

1-  جتنيب الزكاة و�سريبة الدخل املقررة.

2-  جتنيب 20% من الأرباح ال�سافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الحتياطي املذكور اإجمايل راأ�س املال املدفوع.

3-  للجمعية العامة العادية، بناًء على اقرتاح جمل�س الإدارة، اأن جُتنب ن�سبة مئوية من الأرباح ال�سنوية ال�سافية لتكوين احتياطيي اإ�سايف يخ�س�س لغر�س اأو اأغرا�س معينة 
تقررها اجلمعية العامة. 

4-  يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة اأولى للم�ساهمني ل تقل عن 5% من راأ�س املال املدفوع.

5-  يوزع الباقي بعد ذلك على امل�ساهمني بو�سفه ح�سة من الأرباح اأو يحول اإلى ح�ساب الأرباح املبقاة.

6-  يجوز بقرار من جمل�س الإدارة توزيع اأرباح دورية تخ�سم من الأرباح ال�سنوية املحددة يف الفقرة 4 اأعاله وفقًا للقواعد املنظمة لذلك ال�سادرة من اجلهات املخت�سة.

هذا مع مراعاة ما ورد يف الفقرة )5( اخلام�سة من املادة )43( الثالثة والأربعني من النظام الأ�سا�سي لل�سركة والتي تن�س على توزيع 10% من الفائ�س ال�سايف بحيث يتم توزيعه مبا�سرة 
للموؤمن لهم اأو بتخفي�س اأق�ساطهم لل�سنة التالية، ويرحل 90% اإلى ح�سابات دخل امل�ساهمني.

علمًا باأنه مل يتم توزيع اأية اأرباح حتى تاريخ هذه الن�سرة نظرًا لرتاكم اخل�سائر عن الأعوام املالية ال�سابقة.
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وصف األسهم. 3

 رأس المال 1   3
حدد راأ�س مال �سركة بروج للتاأمني التعاوين مببلغ )130.000.000( مائة وثالثون مليون ريال �سعودي مق�سم اإلى )13.000.000( ثالثة ع�سر مليون �سهم  مت�ساوية القيمة قيمة كل 

منها )10( ع�سرة ريالت �سعودية وجميعها اأ�سهم عادية.

لقد اكتتب امل�ساهمون املوؤ�س�سون يف عدد من اأ�سهم ال�سركة تبلغ )7.800.000( �سبعة ماليني وثمامنائة األف �سهم و�سددوا قيمتها نقدًا، والتي متثل ما ن�سبته 60% من اإجمايل اأ�سهم 
ال�سركة، وباقي مبلغ راأ�س املال البالغ )52.000.000( اثنني وخم�سني مليون ريال �سعودي مق�سم اإلى )5.200.000( خم�سة ماليني ومائتي األف �سهم والتي متثل ما ن�سبته 40% من 

اإجمايل راأ�س مال ال�سركة مت طرحه لالكتتاب العام.

 تخفيض رأس المال 2   3
 يجوز للجمعية العامة غري العادية بناًء على مربرات مقبولة، وبعد موافقة اجلهات املخت�سة ومبراعاة ما يق�سي به نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين ولئحته التنفيذية ونظام 
ال�سركات ونظام هيئة ال�سوق املالية ، اأن تقرر تخفي�س راأ�س مال ال�سركة اإذا ما زاد عن حاجتها اأو اإذا منيت ال�سركة بخ�سائر، ول ي�سدر القرار اإل بعد تالوة تقرير مراجعي احل�سابات 
عن الأ�سباب املوجبة له وعن اللتزامات التي على ال�سركة واأثر التخفي�س يف هذه اللتزامات. ويبني القرار طريقة هذا التخفي�س، على اأنه اإذا كان التخفي�س نتيجة زيادة راأ�س املال عن 
حاجة ال�سركة وجبت دعوة الدائنني اإلى اإبداء اعرتا�ساتهم عليه خالل )60( �ستني يومًا من تاريخ ن�سر قرار التخفي�س يف جريدة يومية توزع يف املدينة التي يقع فيها املركز الرئي�س 

لل�سركة، فاإذا اعرت�س اأحد الدائنني وقدم اإلى ال�سركة م�ستنداته يف املوعد املذكور وجب على ال�سركة اأن توؤدي اإليه دينه اإذا كان حاًل اأو اأن تقدم �سمانًا كافيًا للوفاء به اإذا كان اآجاًل.

 األسهم 2   3
تكون اأ�سهم ال�سركة ا�سمية ول يجوز اأن ت�سدر الأ�سهم باأقل من قيمتها ال�سمية ولكن يجوز اأن ت�سدر بقيمة اأعلى على اأن ي�ساف فرق القيمة اإلى الحتياطي اللزامي لل�سركة حتى ولو 
بلغ حّده الأق�سى. كما ل يتم جتزئة ال�سهم يف حالة امتالكه من قبل عدة اأ�سخا�س اإل اإذا قاموا بتعيني �سخ�س واحد للت�سرف نيابة عنهم يف ممار�سة حقوقهم التي تتعلق بهذا ال�سهم 
ويف هذه احلالة يكونوا م�سوؤولني بالت�سامن عن اأية التزامات ترتتب على ملكية ال�سهم. ويخ�سع حتويل ملكية الأ�سهم للوائح ال�سارية على ال�سركات امل�سجلة يف ال�سوق املالية ال�سعودية 

»تداول« و يعد لغيًا حتويل امللكية الذي ل يتم وفقًا لهذه اللوائح.

اإن جميع اأ�سهم ال�سركة قابلة للتداول وفقًا للقواعد واللوائح والتعليمات ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية، ولكن ل يجوز للم�ساهمني املوؤ�س�سني الت�سرف يف اأي من اأ�سهمهم ملدة ثالث 
�سنوات كاملة ل تقل كل منها عن اثنا ع�سر �سهرًا )»فرتة احلظر«( من تاريخ تاأ�سي�س ال�سركة. ويجب احل�سول على موافقة هيئة ال�سوق املالية وموؤ�س�سة النقد على اأي بيع لالأ�سهم من 

قبل امل�ساهمني املوؤ�س�سني بعد انتهاء فرتة احلظر.

ومل يتطرق النظام الأ�سا�سي لل�سركة لأي حقوق ا�سرتداد اأو اإعادة �سراء فيما يتعلق باأ�سهم ال�سركة.

 حقوق المساهمين 3   3
با�ستثناء اجلمعية العامة التاأ�سي�سية التي ميكن ان يح�سرها م�ساهمون ميلكون اأي عدد من الأ�سهم، يحق لكل م�ساهم ميتلك )20( ع�سرين  �سهمًا على الأقل ح�سور اجلمعيات العامة 
للم�ساهمني، بالأ�سالة اأو النيابة، ويجوز لأي م�ساهم اأن يوكل م�ساهمًا اآخر من غري اأع�ساء جمل�س الإدارة اأو موظفي ال�سركة مبوجب توكيل كتابي وذلك حل�سور اجتماع اجلمعية العامة 

للم�ساهمني بالنيابة عنه.

 حقوق التصويت 3   3
لكل م�ساهم ميتلك )20( ع�سرين �سهمًا على الأقل حق ح�سور اجلمعيات العامة، بالأ�سالة اأو بالنيابة، وللم�ساهم اأن يوكل عنه كتابة م�ساهمًا اآخر من غري اأع�ساء جمل�س الإدارة اأو 
اأنه يف حالة  اأ�سا�س �سوت واحد لكل �سهم ممثل يف الجتماع، �سريطة  موظفي ال�سركة يف ح�سور اجلمعية العامة. وحت�سب الأ�سوات يف اجلمعيات العامة العادية وغري العادية على 

الت�سويت على تعيني اأع�ساء جمل�س الإدارة يتم فرز الأ�سوات على اأ�سا�س نظام الت�سويت الرتاكمي.

ت�سدر قرارات اجلمعية العامة غري العادية باأغلبية ثلثي الأ�سهم املمثلة يف الجتماع اإل اإذا كان القرار متعلقًا بزيادة اأو بتخفي�س راأ�س املال اأو باإطالة مدة ال�سركة اأو بحل ال�سركة قبل 
انق�ساء املدة املحددة يف نظامها الأ�سا�سي اأو باندماج ال�سركة اأو دجمها يف �سركة اأو موؤ�س�سة اأخرى )وذلك بعد موافقة موؤ�س�سة النقد( ويف هذه احلالت ليكون القرار �سحيحًا اإل اإذا 

�سدر باأغلبية ثالثة اأرباع الأ�سهم املمثلة يف الجتماع.

ميتلك كل م�ساهم احلق يف مناق�سة املو�سوعات املدرجة يف جدول اأعمال اجلمعيات العامة وتوجيه الأ�سئلة ب�ساأنها اإلى اأع�ساء جمل�س الإدارة ومراقب احل�سابات، ويجيب جمل�س الإدارة 
اأو مراقب احل�سابات على اأ�سئلة امل�ساهمني بالقدر الذي ل يعر�س م�سلحة ال�سركة لل�سرر، واإذا �سعر امل�ساهم اأن الرد على �سوؤاله غري مقنع احتكم اإلى اجلمعية العامة، ويكون قرار 

اجلمعية يف هذا ال�ساأن نافذًا.

 الجمعيات العامة للمساهمين 3   3
اجلمعية العامة املكونة تكوينًا �سحيحًا متثل جميع امل�ساهمني وتنعقد يف املدينة التي يقع بها املركز الرئي�س لل�سركة. وتكون اجلمعيات العامة للم�ساهمني اإما عادية اأو غري عادية. وفيما 
عدا الأمور التي تخت�س بها اجلمعية العامة غري العادية، تخت�س اجلمعية العامة العادية بجميع الأمور املتعلقة بال�سركة وتعقد مرة واحدة على الأقل يف ال�سنة وذلك خالل )6( ال�ستة 
اأ�سهر التالية لنتهاء ال�سنة املالية لل�سركة كما يجوز دعوة جمعيات عامة عادية اأخرى كلما دعت احلاجة اإلى ذلك. ويجب على جمل�س الإدارة طلب عقد جمعية عامة عندما يطلب منه 
مراجعو احل�سابات اأوعدد من امل�ساهمني ميلكون ما ليقل عن )5%( خم�سة باملائة من راأ�س مال ال�سركة. ولالإدارة العامة لل�سركات بوزارة التجارة وال�سناعة بناًء على طلب م�ساهمني 
ميلكون ما ليقل عن )2%( اثنني باملائة من راأ�س املال اأو بناًء على قرار من وزير التجارة اأن تدعو اجلمعية العامة لالنعقاد اإذا مل يقم جمل�س الإدارة بالدعوة اإلى عقد تلك اجلمعية 

خالل �سهر واحد من التاريخ املحدد لنعقادها. 

تخت�س اجلمعية العامة غري العادية بتعديل نظام ال�سركة الأ�سا�سي با�ستثناء الأحكام املحظور عليها تعديلها نظامًا، ولها اأن ت�سدر قرارات يف الأمور الداخلة يف اخت�سا�س اجلمعية 
العامة العادية وذلك بنف�س ال�شروط واالأو�شاع املقررة للجمعية االأخرية. وتن�شر الدعوة النعقاد اجلمعية العامة يف اجلريدة الر�شمية و�شحيفة يومية توزع يف املدينة التي يوجد فيها مقر 

ال�سركة الرئي�س قبل املوعد املحدد لالنعقاد بخم�سة وع�سرين يومًا على الأقل.
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ول يكون اجتماع اجلمعية العامة العادية �سحيحًا اإل اإذا ح�سره م�ساهمون ميثلون )50%( خم�سون يف املائة على الأقل من راأ�س املال، فاإذا مل يتوفر هذا الن�ساب يف الجتماع الأول، 
وّجهت الدعوة اإلى اجتماع ثاٍن يعقد خالل الثالثني يومًا التالية لالجتماع ال�سابق، وتعلن الدعوة بالطريقة املن�سو�س عليها يف املادة )88( الثامنة والثمانني من نظام ال�سركات ويعترب 

الجتماع الثاين �سحيحًا اأيًا كان عدد الأ�سهم املمثلة فيه.

ول يكون اجتماع اجلمعية العامة غري العادية �سحيحًا اإل اإذا ح�سره م�ساهمون ميثلون )50%( خم�سون يف املائة على الأقل من راأ�س املال، فاإذا مل يتوفر هذا الن�ساب يف الجتماع الأول 
وجهت الدعوة اإلى اجتماع ثاٍن يعقد خالل الثالثني يومًا التالية لالجتماع الأول ويكون الجتماع الثاين �سحيحًا اإذا ح�سره عدد من امل�ساهمني ميثل ربع راأ�س املال على الأقل. 

اأ�سمــاء امل�ساهمني  اأو من يفو�سه يف حالة غيابه، ويعني �سكرتريًا لالجتماع وجامعًا لالأ�سوات ويحرر حم�سر باجتماع اجلمعية يت�سـمن  يراأ�س اجلمعية العامة رئي�س جمل�س الإدارة 
احلا�سـرين اأو املمثلني وعدد الأ�سهم التـي فـي حيازتـهم بالأ�سالـة اأو بالنيابة وعـدد الأ�سوات املقررة لها والقرارات التي اتخذت وعدد الأ�سوات التي وافقت عليها اأو خالفتها وخال�سة 

وافية للمناق�سات التي دارت يف الجتماع، وتدون املحا�سر ب�سفة منتظمة عقب كل اجتماع يف �سجل خا�س يوقعه رئي�س اجلمعية و�سكرتريها وجامع الأ�سوات.

 مدة الشركة  3   3
مدة ال�سركة ت�سعة وت�سعون )99( �سنة ميالدية تبداأ من تاريخ �سدور قرار معايل وزير التجارة وال�سناعة باإعالن تاأ�سي�سها، ويجوز دائمًا اإطالة مدة ال�سركة بقرار ت�سدره اجلمعية 
العامة غري العادية قبل انتهاء اأجلها ب�سنة واحدة على الأقل. وذلك بعد احل�سول على موافقة موؤ�س�سة النقد وهيئة ال�سوق املالية. وت�سري بيانات ال�سجل التجاري اإلى انتهاء مدة ال�سركة 

يف 2108/12/27م.

 حل الشركة وتصفيتها 3   3
عند انتهاء مدة ال�سركة اأو يف حال حلها قبل الأجل املحدد تقرر اجلمعية العامة غري العادية بناًء على اقرتاح جمل�س الإدارة طريقة الت�سفية وتعيني م�سفيًا اأو اأكرث وحتدد �سالحيتهم 

واأتعابهم.

تنتهي �سلطة جمل�س الإدارة بانق�ساء ال�سركة، ومع ذلك ي�ستمر املجل�س قائمًا على اإدارة ال�سركة اإلى اأن يتم تعيني امل�سفني، وتبقى لأجهزة ال�سركة اخت�سا�ساتها بالقدر الذي ل يتعار�س 
مع اخت�سا�سات امل�سفني. ويراعى يف الت�سفية حفظ حق امل�سرتكني يف فائ�س عمليات التاأمني والحتياطات املكونة ح�سب املن�سو�س عليه يف النظام الأ�سا�سي.
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استخدام متحصالت االكتتاب .  1
 صافي متحصالت االكتتاب 1    1

يقدر اإجمايل متح�سالت اكتتاب اأ�سهم حقوق الأولوية مببلغ )120.000.000( مائة وع�سرين مليون ريال �سعودي، �سيدفع منها مبلغ )5.000.000( خم�سة ماليني ريال �سعودي 
لتغطية م�ساريف واأتعاب الكتتاب اخلا�سة بامل�ست�سار املايل وامل�ست�سار القانوين مدير الكتتاب ومتعهد التغطية وم�ساريف الإعالنات والطباعة واجلهات امل�ستلمة وغريها من امل�ساريف 

املتعلقة بالكتتاب.

�سيبلغ �سايف املتح�سالت مبلغ )115.000.000( مائة وخم�سة ع�سر مليون ريال �سعودي والذي �سي�ستخدم ب�سكل رئي�س لالإيفاء مبتطلبات املالءة املالية، بالإ�سافة اإلى متويل خطط 
التو�سع يف عمليات التاأمني من خالل زيادة احل�سة ال�سوقية لل�سركة من حجم الكتتابات املتاحة والفر�س امل�ستقبلية التي �سيتيحها ال�سوق املحلي، ولن يح�سل امل�ساهمون على اأي من 

املتح�سالت النا�سئة عن الكتتاب.

 استخدام صافي متحصالت االكتتاب 2    1
تزاول جميع �سركات التاأمني العاملة باململكة ن�ساطها وفقًا لنظام مراقبة �سركات التاأمني ولئحته التنفيذية والتعديالت الالحقة التي ت�سدر عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي من 
وقت لآخر، وتن�س املادة )66( ال�ساد�سة وال�ستون من الالئحة التنفيذية امل�سار اإليها اأعاله باأنه على �سركة التاأمني التي تزاول التاأمني العام وال�سحي الحتفاظ بهام�س املالءة املطلوب 

باعتماد الأعلى لأي من الطرق الثالثة الآتية:

احلد الأدنى لراأ�س املال. �

جمموع االأق�شاط املكتتبة. �

املطالبات. �

وينبغي على �سركات التاأمني اأن تقوم اأ�سولها لغر�س احت�ساب هام�س املالءة الفعلي بحيث تكون قيمة �سايف الأ�سول املقبولة بحد اأدنى م�ساوية لهام�س املالءة املطلوب اأي ما ن�سبته %100. 

واجلدول التايل يو�سح ح�ساب هام�س املالءة لل�سركة كما يلي:

اجلدول رقم 1-10 تفا�سيل هام�س املالءة لل�سركة

البيان
املبلغ )األف ريال �سعودي(

كما يف 30 �سبتمرب 2014مكما يف 30 يونيو 2014مكما يف 31 دي�سمرب 2013م

100.000100.000100.000طريقة احلد الأدنى لراأ�س املال

42.02956.56065.208طريقة جمموع االأق�شاط املكتتبة

23.7598.5269.258طريقة املطالبات

100.000100.000100.000هام�س املالءة املطلوب

16.16527.95522.127�سايف الأ�سول املقبولة

22.13%27.95%16.16%ن�سبة هام�س املالءة )%(

امل�سدر: ال�سركة

ويو�سح اجلدول اأدناه الإ�سهام املتوقع ل�سايف متح�سالت الكتتاب يف املحافظة على هام�س املالءة املطلوب خالل ال�سنوات القادمة.

اجلدول رقم 2-10 الإ�سهام املتوقع ل�سايف متح�سالت الكتتاب يف ح�ساب هام�س املالءة *
كما يف 31 دي�سمرب

)األف ريال �سعودي(
2018م2017م2016م2015م2014م

100.000100.000100.000100.000100.000طريقة احلد الأدنى لراأ�س املال

55.14661.23666.39370.39274.448طريقة جمموع االأق�شاط املكتتبة

35.32339.96946.77151.50355.217طريقة املطالبات

100.000100.000100.000100.000100.000هام�س املالءة املطلوب

املتوقع قبل زيادة راأ�س املال

7.3618.32714.38323.35734.125�سايف الأ�سول املقبولة

34%23%14%8%7%ن�سبة هام�س املالءة )%(

املتوقع بعد زيادة راأ�س املال

144.963149.354158.944171.093185.225�سايف الأ�سول املقبولة

185%171%159%149%145%ن�سبة هام�س املالءة )%(

امل�سدر: ال�سركة
* املبالغ املذكورة هنا هي من خطة العمل واملوازنة التي مت تقدميها اإلى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي للح�سول على طلب زيادة راأ�س املال، وهي اأرقام تقديرية بناًء على املوازنة املعدة لل�سنوات القادمة.
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ومتا�سيًا مع متطلبات املادة )30( الثالثني الفقرة )ج( من قواعد الت�سجيل والإدراج �ستقوم ال�سركة بتقدمي تقرير ربع �سنوي عن تفا�سيل ا�ستخدامها ملتح�سالت اإ�سدار اأ�سهم حقوق 
الأولوية، و�ستعلن تطورات ا�ستخدام املتح�سالت لعامة امل�ستثمرين من املوؤ�س�سات والأفراد.

وطبقًا لنظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين ولئحته التنفيذية يجب اأن تكون ن�سبة الوديعة النظامية )10%( من راأ�س املال املدفوع، ولذا بعد زيادة راأ�س املال �سوف تخ�س�س ال�سركة 
من �سايف متح�سالت الكتتاب مبلغ )12.000.000( اثنى ع�سر مليون ريال �سعودي كوديعة نظامية يتم ا�ستثمارها من قبل موؤ�س�سة النقد وتعود عوائدها للموؤ�س�سة.

وثالثة  مائة   )103.000.000( حوايل  قيمتها  تقدر  والتي  الكتتاب(  وم�ساريف  النظامية  الوديعة  خ�سم  )بعد  املال  راأ�س  زيادة  من  املتح�سالت  �سايف  ا�ستخدام  ال�سركة  وتعتزم 
ا�ستثمارية ذات  املرابحات، �سناديق  كالودائع،  الأجل ذات مالءة عالية  ا�ستثمارية ق�سرية  اأوعية  ب�سكل كبري يف  ال�ستثمار  املالية عن طريق  املالءة  تدعيم  �سعودي يف  ريال  ماليني 
ال�سوق  ال�سركات املدرجة يف  اأ�سهم  اإلى ال�ستثمار يف  بالإ�سافة  الثابت )�سندات و�سكوك(،  ا�ستثمارات الدخل  خماطر منخف�سة مع بنوك وموؤ�س�سات مالية مرخ�سة داخل اململكة، 
اأن قرار ال�ستثمار من  اإلى  النقد، كما ي�سار  التنفيذية ولئحة ال�ستثمار ال�سادرة عن موؤ�س�سة  اأن تراعي جميع هذه ال�ستثمارات اللتزام مبتطلبات الالئحة  ال�سعودية، على  املالية 
عدمه قد يتغري من حني لآخر وذلك طبقًا ملعدلت ون�سب هام�س املالءة التي �سوف حتققها ال�سركة م�ستقباًل بعد زيادة راأ�س املال. ويو�سح اجلدول اأدناه اإجمايل متح�سالت الكتتاب 

وال�ستخدامات املقرتحة له:

اجلدول رقم 3-10 ا�ستخدامات متح�سالت الكتتاب
املبلغ )األف ريال �سعودي(البند

120.000اإجمايل متح�سالت الكتتاب

)5.000(م�ساريف الكتتاب املتوقعة

115.000�سايف متح�سالت الكتتاب

)12.000(وديعة نظامية

103.000الباقي من �سايف متح�سالت الكتتاب

الباقي من �سايف متح�سالت الكتتاب هو لالإيفاء مبتطلبات هام�س املالءة والذي من املتوقع اأن يتم ا�ستثماره على النحو التايل: 

63.000 على الأقلودائع ومرابحات لدى البنوك

10.000 حد اأق�سى�سناديق ا�ستثمارية

15.000 حد اأق�سىا�ستثمارات الدخل ثابت )�سندات و�سكوك(

15.000 حد اأق�سىاأ�سهم يف ال�سوق املايل ال�سعودي

103.000املجموع

امل�سدر: ال�سركة

اإن ا�ستخدام متح�سالت الكتتاب فيما يخ�س م�ساريف الكتتاب املتوقعة �سوف يتم فور النتهاء من عملية زيادة راأ�س املال، واأما ما يخ�س الوديعة النظامية فاإنه من املتوقع اأن يتم 
خالل �سهرين من انتهاء عملية زيادة راأ�س املال وذلك بعد احل�سول على املوافقة من قبل موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي )يتوقع اأن يكون ذلك نهاية الربع الأول من عام 2015م(. واملبلغ 

املتبقي من �سايف متح�سالت الكتتاب البالغ 103 مليون �سوف يكون لالإيفاء مبتطلبات هام�س املالءة.
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إفادات الخبراء. 11
مل يقدم اأيًا من امل�ست�سارين الواردة اأ�سمائهم يف ال�سفحتني )و ، ز( من هذه الن�سرة اأي اإفادات وجب ت�سمينها، وقد مت احل�سول على موافقة كٍل من امل�ست�سار املايل وامل�ست�سار القانوين 
واملحا�سبون القانونيون وم�ست�سار العناية املهنية املالية واخلبري الكتواري لإدراج اأ�سمائهم وعناوينهم و�سعاراتهم بال�سيغة الواردة يف هذه الن�سرة، ومل ت�سحب تلك املوافقات حتى تاريخ 

اإعداد هذه الن�سرة، كما اأنه لي�س لأي من امل�ست�سارين امل�سار اإليهم اأعاله اأو من يعمل لديهم اأو اأي من اأقاربهم اأ�سهمًا اأو اأية م�سلحة يف ال�سركة مهما كان نوعها.
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اإلقرارات. 12
يقر اأع�ساء و�سكرتري جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني يف ال�سركة مبا يلي:

باأنه مل يكن هناك اأي انقطاع يف اأعمال ال�سركة اأو يف ال�سركة الزميلة ميكن اأن يوؤثر اأو يكون قد اأثر تاأثريًا ملحوظًا يف الو�سع املايل خالل )12( الثنا ع�سر �سهرًا الأخرية. �

اأنه مل مُتنح اأي عمولت اأو خ�سومات اأو اأتعاب و�ساطة اأو اأي عو�س غري نقدي من قبل ال�سركة اأو �سركتها الزميلة خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة مبا�سرًة لتاريخ تقدمي  �
طلب الت�سجيل وقبول الإدراج يف ما يتعلق باإ�سدار اأو طرح اأي اأوراق مالية.

مل يكن هناك اأي تغيري �سلبي جوهري يف الو�سع املايل والتجاري لل�سركة اأو لل�سركة الزميلة خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة مبا�سرًة لتاريخ تقدمي طلب الت�سجيل وقبول  �
الإدراج، اإ�سافة اإلى الفرتة التي ي�سملها تقرير املحا�سب القانوين حتى اعتماد ن�سرة الإ�سدار.

اأنه با�ستثناء ما ذكر يف جدول اأع�ساء جمل�س الإدارة )�سفحة د( و الق�سم »5-2 جمل�س الإدارة« فاإنه لي�س لديهم اأو لأي من اأقاربهم اأي اأ�سهم اأو م�سلحة من اأي نوع يف  �
ال�سركة اأو يف ال�سركة الزميلة.

اأنه مل يتم اإ�سهار اإفال�س اأي ع�سو من اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة اأو اأي من موظفي الإدارة العليا اأو �سكرتري جمل�س الإدارة يف اأي وقت من الأوقات. �

اأنه مل يتم الإعالن عن اأي اإع�سار يف ال�سنوات اخلم�س ال�سابقة ل�سركة كان اأي من اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة اأو اأي من موظفي الإدارة العليا اأو �سكرتري جمل�س الإدارة  �
معينًا فيها يف من�سب اإداري اأو اإ�سرايف.

فيما عدا ما جرى الإف�ساح عنه يف ق�سم »العقود والتعامالت مع الأطراف ذات العالقة« من الق�سم املعنون بـ »املعلومات القانونية« من ن�سرة الإ�سدار هذه، فاإنه لي�س لهم  �
اأو اأي من اأقاربهم  اأي م�سلحة يف اأي عقود اأو ترتيبات مهمة لأعمال ال�سركة، �سارية املفعول، �سواء حمررة اأو غري حمررة كتابة، اأو اأي عقود اأو ترتيبات مزمع اإبرامها، 
لها تاأثري كبري على اأعمال ال�سركة، ول توجد �سالحيات تعطي اأيًا منهم حقًا للت�سويت على هذه التعامالت، ما عدا اأع�ساء جمل�س الإدارة الذين ميلكون اأ�سهم يف ال�سركة 

)ف�ساًل راجع جدول اأع�ساء جمل�س الإدارة يف �سفحة )هـ( والق�سم »5-2 جمل�س الإدارة«من هذه الن�سرة(.

اأنه قد مت اإعداد القوائم املالية والإي�ساحات املرفقة بها لل�سركة وفقًا ملعايري املحا�سبة الدولية اخلا�سة بالتقارير املالية )IFRS( ومت مراجعتها وفقًا ملعاير املحا�سبة  �
ال�سادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني )SOCPA(، ويوؤكد جمل�س الإدارة اأنه مت الف�ساح عن كافة املعلومات ب�سورة عادلة.

اأن ال�سركة مل متنح اأي قر�س نقدي لأي من اأع�ساء جمل�س الإدارة، ومل تقم ب�سمان ولن تقوم ب�سمان اأي قر�س متعاقد عليه بني اأحد اأع�ساء جمل�س اإدارتها وطرف ثالث،  �
وذلك تطبيقًا للمادة )71( احلادية وال�سبعني من نظام ال�سركات.

فيما عدا ما جرى الإف�ساح عنه يف ق�سم »املعلومات القانونية« ل يوجد هناك اأي رهونات اأو اأعباء اأو حقوق على ممتلكات ال�سركة اأو التزامات حمتملة اأو �سمانات حتى  �
تاريخ اإعداد ن�سرة الإ�سدار هذه.

كما يقر اأع�ساء جمل�س الإدارة بالتزامهم باملادة )69( التا�سعة وال�ستني واملادة )71( احلادية وال�سبعني من نظام ال�سركات فيما يتعلق بالعقود التي يكون لهم فيها م�سلحة  �
مبا�سرة اأو غري مبا�سرة كما يلي:

يتم عر�س جميع العقود مع الع�سو ذي امل�سلحة على جمل�س الإدارة للموافقة عليها، ومن ثم يتم عر�سها على اجلمعية العامة العادية للموافقة عليها مع امتناع  �
ع�سو جمل�س الإدارة ذي امل�سلحة عن الت�سويت على قرار جمل�س الإدارة واجلمعية العامة العادية املتعلق بها.

يوؤكد اأع�ساء جمل�س الإدارة بعدم مناف�سة اأعمال ال�سركة والتعامل مع الأطراف ذات العالقة بناء على اأ�س�س جتارية. �

اإن النظام الأ�سا�سي لل�سركة ل يعطي اأي ع�سو يف جمل�س الإدارة اأو املدير التنفيذي حق الت�سويت على اأي عقد اأو اقرتاح يكون لهم فيه م�سلحة، ول يعطي اأي  �
�سالحية لأي منهم للت�سويت على مكافاأة خا�سة متنح لهم اأو اأي �سالحيات جتيز لأع�ساء جمل�س الإدارة اأو لكبار التنفيذيني القرتا�س من ال�سركة.

كما يقر اأع�ساء جمل�س الإدارة باأنه ل توجد نية اأو توجه لإجراء اأي تغيري جوهري يف طبيعة عمل ال�سركة. �

كما اأنه ل يوجد �سيا�سات متبعة ومعلومات مهمة متعلقة بالأبحاث والتطوير ملنتجات جديدة وللطرق املتبعة يف الإنتاج على مدى ال�سنوات املالية الثالثة ال�سابقة لتاريخ ن�سرة  �
الإ�سدار. ول توجد حاليًا عقود عمل قائمة اأو مقرتحة لأع�ساء جمل�س الإدارة كما يف تاريخ هذه الن�سرة.

ويقر اأع�شاء جمل�س االإدارة اأن ال�شركة ال تتبع ملجموعة وال متار�س ال�شركة اأو �شركتها الزميلة اأي ن�شاط خارج اململكة العربية ال�شعودية حتى تاريخ هذه الن�شرة. �

ويقر اأع�ساء جمل�س الإدارة اأنه ليوجد اأي تعديالت بالزيادة اأو اخلف�س لراأ�س مال ال�سركة خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة مبا�سرة لتاريخ تقدمي طلب الت�سجيل وقبول  �
الإدراج لأ�سهم حقوق الأولوية.

إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة بخصوص القوائم المالية

مت اإعداد ق�سم »مناق�سة الإدارة وحتليلها للمركز املايل ونتائج العمليات« من هذه الن�سرة من قبل اإدارة ال�سركة، ومت اعتمادها من قبل جمل�س الإدارة، وبا�ستثناء ما ن�ست عليه ن�سرة 
الإ�سدار هذه فاإن الإدارة تعتقد باأنه مل يكن هناك اأي تغيريات ذات اأثر مادي على القوائم املالية اأو التوقعات امل�ستقبلية منذ تاريخ ن�سرة الإ�سدار هذه.

يتحمل جمل�س الإدارة امل�سوؤولية الكاملة عن دقة وم�سداقية املعلومات والتحليالت املالية، ويوؤكد قيامه بجميع الإجراءات الالزمة، واأنه قام بالإف�ساح الكامل والعادل عن هذه البيانات. 
كما ل توجد اأي معلومات اأو وثائق اأخرى قد يوؤدي اإغفالها اإلى اأن تكون هذه البيانات املالية واملعلومات الواردة م�سللة باأي �سكل من الأ�سكال.
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ملخص النظام األساسي للشركة. 12
يت�سمن النظام الأ�سا�سي لل�سركة البنود املذكورة اأدناه. ول يجب العتماد على هذا امللخ�س اعتمادًا تامًا عو�سًا عن النظام الأ�سا�سي الكامل والذي ميكن معاينته يف املقر الرئي�سي 
لل�سركة. واجلدير بالذكر اأن هناك عدة اإجراءات تتطلب موافقة موؤ�س�سة النقد مثل رفع اأو تخفي�س راأ�س املال، وتوزيع الأرباح، ونقل ملكية اأ�سهم امل�ساهمني املوؤ�س�سني، ودمج ال�سركة مع 

�سركات اأخرى، وت�سفية ال�سركة، وتعيني اأع�ساء جمل�س الإدارة.

التأسيس: 

توؤ�س�س طبقًا لأحكام نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين ونظام ال�سركات ولوائحها التنفيذية وهذا النظام �سركة م�ساهمة �سعودية بني مالكي الأ�سهم املبينة اأحكامها اأدناه.

اسم الشركة: 

بروج للتاأمني التعاوين. 

أغراض الشركة:

القيام ـ وفقًا لأحكام نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين ولئحته التنفيذية والأنظمة والقواعد ال�سارية يف اململكة العربية ال�سعودية ـ مبزاولة اأعمال التاأمني التعاوين وكل ما يتعلق 
بهذه الأعمال من اإعادة التاأمني اأو توكيالت اأو متثيل اأو مرا�سلة اأو و�ساطة، ولل�سركة اأن تقوم بجميع الأعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق اأغرا�سها، �سواًء يف جمال التاأمني اأو ا�ستثمار 
اأموالها، واأن تقوم بتملك وحتريك الأموال الثابتة والنقدية اأو بيعها اأو ا�ستبدالها اأو تاأجريها بوا�سطتها مبا�سرة اأو بوا�سطة �سركات توؤ�س�سها اأو ت�سرتيها اأو بال�سرتاك مع جهات اأخرى.

ويجوز لل�سركة اأن متتلك اأو اأن تكون لها م�سلحة اأو ت�سرتك باأي وجه من الوجوه مع الهيئات التي تزاول اأعماًل �سبيهة باأعمالها اأو الأعمال املالية اأو التي تعاونها على حتقيق غر�سها، اأو 
اأن تدجمها فيها اأو ت�سرتيها، وتبا�سر ال�سركة جميع اأعمال �سواًء داخل اململكة اأو خراجها.

المشاركة في الشركات األخرى: 

يجوز لل�سركة اأن متتلك اأو اأن تكون لها م�سلحة اأو ت�سرتك باأي وجه من الوجوه مع الهيئات التي تزاول اأعماًل �سبيهة باأعمالها اأو الأعمال املالية اأو التي تعاونها على حتقيق غر�سها، اأو 
اأن تدجمها فيها اأو ت�سرتيها. وتبا�سر ال�سركة جميع هذه الأعمال املذكورة يف هذه املادة �سواء داخل اململكة اأو خارجها.

المركز الرئيس:

 يقع املركز الرئي�سي لل�سركة يف مدينة الريا�س.

مدة الشركة: 

مدة ال�سركة هي 99 �سنة ميالدية تبداأ اعتبارًا من تاريخ �سدور قرار معايل وزير التجارة وال�سناعة باإعالن تاأ�سي�سها �سركة م�ساهمة. يجوز دائمًا اإطالة مدة ال�سركة بقرار �سادر من 
اجلمعية العامة غري العادية قبل انتهاء مدتها ب�سنة واحدة على الأقل. 

رأس مال الشركة: 

يبلغ راأ�س مال ال�سركة )130.000.000( مائة وثالثون مليون ريال �سعودي مق�سم اإلى )13.000.000( ثالثة ع�سر مليون �سهم مت�ساوية القيمة بقيمة ا�سمية قدرها ع�سرة )10( 
ريالت �سعودية لكل �سهم. 

تخفيض رأس المال:

 يجوز تخفي�س راأ�س مال ال�سركة بقرار من اجلمعية العامة غري العادية وفقًا ملربرات مقبولة وبعد احل�سول على موافقة اجلهات املخت�سة اإذا جتاوز راأ�س املال متطلبات ال�سركة اأو 
تكبدت ال�سركة خ�سائر. و يجوز فقط اتخاذ هذا القرار بعد �سماع تقرير مراجع احل�سابات الذي يذكر الأ�سباب التي تربر تخفي�س راأ�س املال وعن اللتزامات التي لل�سركة واأثر التخفي�س 

يف هذه اللتزامات وموافقته لنظام ال�سركات كما يبني القرار طريقة تخفي�س راأ�س املال. 

واإذا كان التخفي�س نتيجة زيادة راأ�س املال عن حاجة ال�سركة وجبت دعوة دائني ال�سركة لتقدمي اعرتا�ساهم خالل �ستني 60 يومًا من تاريخ ن�سر قرار تخفي�س راأ�س املال يف جريدة يومية 
توزع يف املدينة التي يقع فيها املركز الرئي�سي لل�سركة. فاإذا اعرت�س اأي من دائني ال�سركة على تخفي�س راأ�س املال وقدم اإلى ال�سركة خالل الفرتة املذكورة م�ستندات مطالبته يجب على 

ال�سركة اأن تدفع دينه بالكامل اإذا حل موعد ا�ستحقاقه وتقدمي �سمان منا�سب لدفع الدين اإذا مل يحل موعد ا�ستحقاقه.

تداول األسهم: 

جميع اأ�سهم ال�سركة قابلة للتداول وفقًا للقواعد واللوائح والتعليمات ال�سادرة عن الهيئة وا�ستثناًء من ذلك، ل يجوز تداول الأ�سهم النقدية التي يكتتب بها املوؤ�س�سون قبل ن�سر القوائم 
املالية عن �سنتني ماليتني كاملتني ل تقل كل منهما عن اأثني ع�سر �سهرًا من تاريخ تاأ�سي�س ال�سركة. وت�سري هذه الأحكام على ما يكتتب بـه املوؤ�س�سون يف حالة زيادة راأ�س املال قبل انق�ساء 
فرتة احلظر. ومع ذلك، يجوز خالل فرتة احلظر نقل ملكية الأ�سهم النقدية وفقًا لأحكام بيع احلقوق من اأحد املوؤ�س�سني اإلى موؤ�س�س اآخر اأو اإلى اأحد اأع�ساء جمل�س الإدارة لتقدميها 

ك�سمان لالإدارة اأو من ورثة اأحد املوؤ�س�سني يف حالة وفاته اإلى الغري.

مجلس اإلدارة: 

يدير ال�سركة جمل�س اإدارة مكون من �سعبة )7( اأع�ساء تعينهم اجلمعية العامة العادية ملدة ل تتجاوز ثالث �سنوات ومتتد فرتة املجل�س الأول ثالثة �سنوات اعتبارًا من تاريخ القرار 
الوزاري الذي يعلن تاأ�سي�س ال�سركة. )بتاريخ 2013/01/07م وافقت اجلمعية العامة غري العادية على تعديل املادة )13( الثالثة ع�سر اخلا�سة باإدارة ال�سركة يف النظام الأ�سا�سي 

بتخفي�س عدد الأع�ساء من )10( ع�سرة اإلى )7( �سبعة اأع�ساء(.

باإمكان ال�سركة ان تعقد، بعد موافقة موؤ�س�سة النقد، اتفاقية لإدارة اخلدمات الفنية مع �سركة اأو اأكرث من ال�سركات املوؤهلة يف جمال التاأمني.

108



العضوية الشاغرة بمجلس اإلدارة: 

تنتهي ع�سوية جمل�س الإدارة بانتهاء املجل�س اأو ا�ستقالة اأو وفاة ع�سو جمل�س الإدارة اأو بعزل اأو حرمان الع�سو من حقوقه وفقًا لأية قوانني اأو نظم �سارية اأو ح�سبما توافق عليه اجلمعية 
العامة. اإذا �شغرت وظيفة ع�شو جمل�س االإدارة يجوز للمجل�س اأن يعني ع�شوًا موؤقتًا بداًل منه ب�شرط اأن يتم هذا التعيني قبل اجلل�شة االأولى التالية للجمعية العامة العادية، ويكمل الع�شو 

اجلديد املعني باقي مدة �سلفه. اإذا مل يبلغ اجتماع جمل�س الإدارة الن�ساب املطلوب يتم عقد اجتماع جمعية عمومية باأقرب وقت لتعيني العدد املطلوب لأع�ساء املجل�س. 

سلطة مجلس اإلدارة: 

مع عدم امل�سا�س ب�سالحيات اجلمعية العامة يتمتع جمل�س الإدارة باأو�سع ال�سالحيات لإدارة �سوؤون ال�سركة واأعمالها ويجوز كذلك ملجل�س الإدارة اأن يفو�س بع�س املهام املحددة اإلى 
ع�سو اأو اأكرث من اأع�سائه اأو اإلى الغري. 

مكافآت مجلس اإلدارة: 

تكون مكافاأة رئي�س جمل�س الإدارى مقابل اخلدمات التي يقوم بها مبلغًا وقدره )180.000( ريال �سعودي �سنويًا كما تكون مكافاأة كل ع�سو من اأع�ساء املجل�س مقابل اخلدمات التي 
يقوم بها مبلغًا وقدره )120.000( ريال �سعودي �سنويًا

وُيدفع لكل من رئي�س جمل�س الإدراة وكل ع�سو مبلغ )3.000( ريال �سعودي عن كل اإجتماع يح�سره من اإجتماعات املجل�س، ومبلغ )1.500( ريال �سعودي عن كل اإجتماع يح�سره من 
اإجتماعات اللجنة التنفيذية. اإ�سافة اإلى النفقات الفعلية التي يتحملونها من اأجل ح�سور اإجتماعات املجل�س اأو اللجنة التنفيذية مبا يف ذلك م�سروفات ال�سفر والإقامة والإيواء. ويف كل 

الأحوال ل يجوز اأن يزيد جمموع ما ي�سرف للرئي�س واأع�ساء املجل�س عن 5% من �سايف الأرباح.

الرئيس والعضو المنتدب والسكرتير: 

يعني جمل�س الإدارة من بني اأع�سائه رئي�سًا له ويجوز اأن يعني اأحد اأع�سائه ع�سوًا منتدبًا. ويحق لهما التوقيع عن ال�سركة وتنفيذ قرارات املجل�س ويتمتعان ب�سالحيات متثيل ال�سركة 
اأمام املحاكم واأمام الغري، ولأي منهما حق توكيل الغري بعمل اأو اأعمال معينة. يعد الع�سو املنتدب م�سوؤوًل عن الإدارة التنفيذية لل�سركة. ويعيني املجل�س �سكرتريا ويجوز له اأن يعيني 

م�ست�سارين له يف خمتلف املجالت، واأن يحدد مكافاآتهم.

اجتماعات مجلس اإلدارة: 

يجتمع جمل�س الإدارة بناء على دعوة موجهة من الرئي�س يف مركز ال�سركة الرئي�سي، ويجب على الرئي�س اأن يدعو اإلى الجتماع اإذا طلب ذلك ع�سوين من اأع�ساء جمل�س الإدارة. ل يعد 
اجتماع جمل�س االإدارة �شحيحًا اإال اإذا ح�شره ثلثي اأع�شاء املجل�س على االأقل ب�شرط اأال يقل عدد اأع�شاء املجل�س احلا�شرين اأ�شالة عن اأربعة اأع�شاء. ويجتمع املجل�س اأربع مرات خالل 

العام املايل ب�شرط اأن ال تتعدى الفرتة بني االجتماعات مدة اأربعة اأ�شهر.

ت�سدر قرارات املجل�س بالإجماع، ويف حال اخلالف ت�سدر القرارات باأغلبية ثلثي اأ�سوات الأع�ساء احلا�سرين اأو املمثلني على الأقل. وللمجل�س اأن ُي�سدر القرارات بالت�سويت عليها 
بالتمرير. اإذا كان لأي من الأع�ساء م�سلحة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة يف اأي مو�سوع مطروح يجب عليه اأن يبلغ املجل�س اأو اللجنة التنفيذية بذلك. ل يحق لأع�ساء جمل�س الإدارة اإبرام 

اأي اتفاقيات تاأمينية مع ال�سركة لهم م�سلحة فيها اإل مبوافقة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.

محاضر اجتماعات المجلس: 

تدون مداولت وقرارات املجل�س يف حما�سر يوقعها رئي�س املجل�س وال�سكرتري وحتفظ يف �سجل خا�س يوقع عليه كل من رئي�س املجل�س وال�سكرتري.

لجنة المراجعة: 

ي�سكل جمل�س الإدارة جلنة مكونة من ثالثة )3( اأع�ساء على الأقل وخم�سة )5( اأع�ساء على الأكرث ممن ل ي�سغل من�سب املدير التنفيذي لل�سركة وتكون اأغلبية اأع�سائها من غري اأع�ساء 
جمل�س الإدارة ومبوجب موافقة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ووزارة التجارة والهيئة.

اللجنة التنفيذية: 

ي�سكل جمل�س الإدارة جلنة تنفيـذية مكونة من ثالثة )3( اأع�ساء على الأقل وخم�سة )5( اأع�ساء على الأكرث. يراأ�س اجتماعات اللجنة التنفيذية رئي�س يعينه اأع�ساء اللجنة التنفيذية من 
بينهم. وتكون ع�سوية اللجنة التنفيذية متزامنة مع ع�سوية املجل�س وي�سد املجل�س اأية �سواغر يف اللجنة التنفيذية .

الجمعيات العمومية للمساهمين: 

متثل اجلمعية العامة العادية اأو غري العادية املنعقدة امل�ساهمني وتنعقد يف املدينة التي يقع فيها مكتب ال�سركة الرئي�سي.

يجوز لكل ع�سو ميتلك 20 �سهمًا على الأقل اأن يح�سر اجتماع اجلمعية العامة العادي اأو غري العادية. يجوز للم�ساهم اأن يعني م�ساهمًا اآخر لي�س ع�سوًا يف جمل�س الإدارة اأو م�سوؤول ال�سركة 
حل�سور اجتماعات اجلمعية العامة باعتباره وكياًل له. 

الجمعية العامة العادية: 

ل يكون اجتماع اجلمعية العامة العادية �سحيحًا ما مل يح�سره م�ساهمون ميثلون 50% على الأقل من راأ�س مال ال�سركة. اإذا مل يكتمل ن�ساب احل�سور لالجتماع يتم اإر�سال اإ�سعار لجتماع 
ثان يعقد خالل 30 يومًا من تاريخ الجتماع الأول. يعترب الجتماع الثاين �سحيحًا بغ�س النظر عن عدد احل�س�س املمثلة فيه. 

الجمعية العامة غير العادية:

ل يعد اجتماع اجلمعية العامة غري العادية �سحيحًا اإذا مل يح�سر م�ساهمون ميثلون 50% على الأقل من راأ�س مال ال�سركة امل�سرح به. اإذا مل يكتمل ن�ساب ح�سور الجتماع كما هو مقرر 
�سلفًا يتم توجيه اإ�سعار باجتماع ثان ويعترب الجتماع الثاين �سحيحًا اإذا ح�سره عدد من امل�ساهمني ميثلون ربع راأ�س مال ال�سركة. 
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قرارات الجمعيات العامة:

 تتخذ قرارات اجلمعية العامة العادية بالأغلبية املطلقة لالأ�سهم املمثلة يف اجلمعية. كما يتم اتخاذ قرارات اجلمعية العامة غري العادية باأغلبية ثلثي الأ�سهم املمثلة يف اجلمعية. اأما 
القرارات التي تتعلق بزيادة اأو نق�س راأ�س مال ال�سركة اأو دمج ال�سركة مع �سركة اأو موؤ�س�سة اأخرى اأو متديد مدة ال�سركة اأو اإغالق ال�سركة، فاإنه يتعني موافقة ثالثة اأرباع ممثلي الأ�سهم 

يف الجتماع. 

مراقب الحسابات: 

تعني اجلمعية العامة اإثنني من مراقبي احل�سابات املرخ�س لهم مبزاولة املهنة يف اململكة العربية ال�سعودية.و حتدد اأتعابهما ويجوز لها اأن تعيد تعيينهما.

يحق ملراقب احل�سابات الو�سول اإلى دفاتر و�سجالت ال�سركة يف اأي وقت وكذلك اإلى امل�ستندات الأخرى كما يحق له طلب اأية بيانات اأو تو�سيحات متى راأى ذلك �سروريًا كما يحق له 
التحقق من اأ�سول وخ�سوم ال�سركة. 

يجب اأن يقدم مراقب احل�سابات تقريرًا �سنويًا اإلى اجلمعية العامة يبني فيه موقف اإدارة ال�سركة من متكينه من احل�سول على البيانات والتو�سيحات التي طلبها واأية خمالفات لنظام 
ال�سركات اأو نظام ال�سركة التي قد يكت�سفها مع اقراره بخ�سو�س ما اإذا كانت ح�سابات ال�سركة تعك�س بياناتها بدقة. 

السنة المالية: 

تبداأ ال�سنة املالية لل�سركة اعتبارًا من اأول يناير من ال�سنة املالية وتنتهي يف الواحد والثالثني من دي�سمرب من كل �سنة على اأن تبداأ ال�سنة املالية الأولى لل�سركة بعد تاأ�سي�سها اعتبارًا من 
تاريخ �سدور القرار الوزاري اخلا�س بتاأ�سي�س ال�سركة وحتى الواحد والثالثني من دي�سمرب من العام التايل.

توزيع األرباح: 

توزع اأرباح ال�سركة ال�سنوية ال�سافية على الوجة التايل )1( جتنب الزكاة و�سريبة الدخل املقررة )2( جتنب 20% من الأرباح ال�سافية لتكوين الحتياطي النظامي )3( للجمعية العامة 
العادية اأن جتنب احتياطي اإ�سايف وتخ�سي�سه لغر�س معني تقرره اجلمعية )4( يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة اأولى للم�ساهمني ل تقل عن 5% من راأ�س املال املدفوع )5( يوزع الباقي 
بعد ذلك على امل�ساهمني كح�سة يف الأرباح اأو يحول اإلى ح�ساب الأرباح املبقاة )6( يجوز بقرار من جمل�س الإدراة توزيع دورية تخ�سم من الأرباح ال�سنوية املحددة فيا الفقرة 4 الواردة 

اأعاله وفقًا للقواعد املنظمة لذلك وال�سادرة من اجلهات املخت�سة.

خسائر الشركة: 

اإذا بلغت خ�سائر ال�سركة ثالثة اأرباع راأ�س مالها وجب على اأع�ساء جمل�س الإدارة دعوة اجلمعية العامة غري العادية للنظر يف اإمكانية ا�ستمرار اأعمال ال�سركة اأو حلها قبل انتهاء مدتها 
ويتم يف كافة الأحوال ن�سر قرار اجلمعية العامة يف اجلريدة الر�سمية.

حل وتصفية الشركة: 

تنق�سي ال�سركة بانق�ساء املدة املحددة لها وفقًا لهذا النظام اأو وفقًا لنظام ال�سركات. وعند انتهاء مدة ال�سركة ويف حالة حلها قبل هذا الأجل تقرر اجلمعية العامة غري العادية وبناء 
على اإقرتاح من جمل�س الإدارة اإجراءات ت�سفية ال�سركة وتعيني م�سف اأو اأكرث حتدد �سالحياته ومكافاأته مبوجب القرار. تنتهي �سالحيات جمل�س الإدارة عند انتهاء مدة ال�سركة 
وي�ستمر جمل�س الإدارة برغم ما هو مذكور اأعاله يف اإدارة ال�سركة حتى يتم تعيني م�سٍف، كما وحتتفظ اإدارات ال�سركة ب�سالحياتها بالقدر الذي ل تتعار�س فيه مع �سالحيات امل�سفي.

األحكام 

تطبق اأحكام نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين ولئحته التنفيذية ونظام ال�سركات ونظام هيئة ال�سوق املالية ولوائحه التنفيذية على كل ما مل يرد ذكره يف هذا النظام.

110



المعلومات القانونية. 13

 تأسيس الشركة والتراخيص والتصاريح التي تعمل بموجبها 1   13
وفقًا للمادة )3( الثالثة من نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين، مت تاأ�سي�س �سركة بروج للتاأمني التعاوين مبوجب املر�سوم امللكي رقم )م/72( وتاريخ 1429/10/28هـ )املوافق 
2008/10/29م( وقرار جمل�س الوزراء رقم )313( وتاريخ 1429/10/27هـ )املوافق 2008/10/28م( وترخي�س موؤ�س�سة النقد رقم )ت م ن/20105/28( وتاريخ 1431/06/15هـ 
)املوافق 2010/05/29م( وعليه مت الرتخي�س لربوج مبزاولة ن�شاط التاأمني الذي ي�شمل خدمات التاأمني الرئي�شية التي تزاولها ال�شركة يف اململكة وهي كما يلي: )1( التاأمني العام )2( 
التاأمني ال�سحي. وتزاول ال�سركة ن�ساطها وفقًا لنظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين ولئحته التنفيذية والأنظمة والقواعد الأخرى ال�سارية يف اململكة حتت اإ�سراف موؤ�س�سة النقد 
وُقيِّدت ك�سركة م�ساهمة عامة �سعودية مبوجب ال�سجل التجاري رقم )1010280606( ال�سادر من مدينة الريا�س بتاريخ 1431/02/10 هـ )املوافق 2010/01/26م(. وح�سلت ال�سركة 

على كافة الرتاخي�س الالزمة ملزاولة ن�ساطها وفقًا لالأنظمة املعمول بها وهي على النحو التايل:

اجلدول رقم 1-14 الرتاخي�س التي ح�سلت عليها ال�سركة
مالحظاتاجلهة امل�سدرةتاريخ النتهاءتاريخ ال�سداررقم الرتخي�سالغر�سنوع الرتخي�س

ت�شريح مبزاولة ن�شاط 
التاأمني 

1431/06/15 هـ املوافقت م ن/28/ 20105مزاولة التاأمني العام والتاأمني ال�سحي
2010/05/29م

06/14/ 1437هـ املوافق 
2016/03/23م

موؤ�س�سة النقد

قيد ال�سركة يف �سجل ال�سركات التجارية ال�سجل التجاري
)�سركات امل�ساهمة(

1431/02/10 هـ  املوافق1010280606
1441/02/10هـ املوافق 2010/01/26

2019/10/10م

وزارة التجارة -مكتب 
ال�سجل التجاري مبدينة 

الريا�س

1432/03/10 هـ  2051044920 قيد فرع ال�سركة يف اخلربال�سجل التجاري
2011/02/13م

1439/03/10هـ
املوافق

2017/11/28هـ

وزارة التجارة -مكتب 
ال�سجل التجاري مبدينة 

اخلرب

1432/03/10 هـ )املوافق 4030209060 قيد فرع ال�سركة يف جدةال�سجل التجاري
2011/02/13م

1439/03/10هـ
املوافق

2017/11/28هـ

وزارة التجارة -مكتب 
ال�سجل التجاري مبدينة 

جدة

1432/03/11هـ )املوافق 1010303059قيد فرع ال�سركة يف الريا�سال�سجل التجاري
2011/02/14م

1439/03/10هـ
املوافق

2017/11/28هـ

وزارة التجارة -مكتب 
ال�سجل التجاري مبدينة 

الريا�س

جمل�س ال�سمان ال�سحي 
التعاوين )تاأهيل ال�سركة(

ترخي�س تاأهيل ملمار�سة اأعمال ال�سمان 
ال�سحي التعاوين

1434/11/27 هـ 2/34/982ت/�س
املوافق2013/10/03م

1435/11/25 هـ املوافق 
2014/09/20م

جمل�س ال�سمان ال�سحي 
التعاوين

تقدمت ال�سركة بطلب جتديد 
الرتخي�س اخلا�س بها اإلى 

جمل�س ال�سمان ال�سحي 
التعاوين وقد مت ا�ستالم وتوقيع 

اخلطامبن املجل�س بتاريخ 
1435/11/09هـ  املوافق 

2014/09/04مومل يتم 
اإ�سدار الرتخي�س املجدد حتى 

تاريخ هذه الن�سرة

املوافقة على طرح منتجات 
تاأمينية

موافقة نهائية لت�سويق وطرح:
1( وثيقة تاأمني احلمولة البحرية وتاأمني 

املرور الربي )تغطية مفتوحة(
 2( وثيقة تاأمني احلمولة البحرية )تغطية 

مفتوحة(
3( وثيقة تاأمني احلمولة البحرية )�سحنة 

واحدة(

IS /2384 1431/12/24هـ املوافق
2010/11/30م

ي�شرتط على ال�شركةالتاأكدمن موؤ�س�سة النقد
اأن كافة منتجاتها التاأمينية قد 
مت تغطيتها بعقود اإعادة تاأمني 

واأن �شروط وحدود تغطية 
وثائق التاأمني لي�ست اأ�سمل 
من حدود التغطية املذكورة 

بعقود اإعادة التاأمني واإن كافة 
ال�ستثناءات قد اأُخذت بعني 

العتبار.
ل ميكن لل�سركة اأجراء اأي 

تعديالت على �شروط الوثائق 
اأو قيمة االأق�شاط اإال بعد 

احل�سول على موافقة موؤ�س�سة 
النقد.

املوافقة على طرح منتجات 
تاأمينية 

موافقة نهائية لت�سويق وطرح وثيقة تاأمني 
�سمان الأمانة

IS /2428 1431/12/30هـ املوافق
2010/12/06م

ي�شرتط على ال�شركة التاأكدمن موؤ�س�سة النقد
اأن كافة منتجاتها التاأمينية قد 
مت تغطيتها بعقود اإعادة تاأمني 

واأن �شروط وحدود تغطية 
وثائق التاأمني لي�ست اأ�سمل 
من حدود التغطية املذكورة 

بعقود اإعادة التاأمني واإن كافة 
ال�ستثناءات قد اأُخذت بعني 

العتبار
ل ميكن لل�سركة اأجراء اأي 

تعديالت على �شروط الوثائق 
اأو قيمة االأق�شاط اإال بعد 

احل�سول على موافقة موؤ�س�سة 
النقد.
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مالحظاتاجلهة امل�سدرةتاريخ النتهاءتاريخ ال�سداررقم الرتخي�سالغر�سنوع الرتخي�س

املوافقة على طرح منتجات 
تاأمينية

موافقة نهائية لت�سويق وطرح:
1( وثيقة تاأمني  جميع اأخطار املقاولني 2( 

 وثيقة تاأمني  جميع اأخطار الرتكيب 
3( وثيقة تاأمني  جتهيزات واآليات  

 املقاولني 
 4( وثيقة تاأمني  عطب الآلت 

 5( وثيقة تاأمني  الأجهزة الإلكرتونية 
 6( وثيقة تاأمني  مرجل واأوعية ال�سغط 

7( وثيقة تاأمني  تلف املخزون يف 
 امل�ستودعات املربدة 

8( وثيقة تاأمني  خ�سارة الأرباح الناجتة 
عن عطب الآلت

IS  /912  1433/04/10هـ املوافق
2012/03/03م

ي�شرتط على ال�شركة التاأكدمن موؤ�س�سة النقد
اأن كافة منتجاتها التاأمينية قد 
مت تغطيتها بعقود اإعادة تاأمني 

واأن �شروط وحدود تغطية 
وثائق التاأمني لي�ست اأ�سمل 
من حدود التغطية املذكورة 

بعقود اإعادة التاأمني واإن كافة 
ال�ستثناءات قد اأُخذت بعني 

العتبار.
ل ميكن لل�سركة اأجراء اأي 

تعديالت على �شروط الوثائق 
اأو قيمة االأق�شاط اإال بعد 

احل�سول على موافقة موؤ�س�سة 
النقد.

املوافقة على طرح منتجات 
تاأمينية

موافقة نهائية لت�سويق وطرح وثيقة تاأمني 
احلياة للمجموعات

IS  /1430 1433/06/07هـ املوافق
2012/04/28م

ي�شرتط على ال�شركة التاأكدمن موؤ�س�سة النقد
اأن كافة منتجاتها التاأمينية قد 
مت تغطيتها بعقود اإعادة تاأمني 

واأن �شروط وحدود تغطية 
وثائق التاأمني لي�ست اأ�سمل 
من حدود التغطية املذكورة 

بعقود اإعادة التاأمني واإن كافة 
ال�ستثناءات قد اأُخذت بعني 

العتبار
ل ميكن لل�سركة اأجراء اأي 

تعديالت على �شروط الوثائق 
اأو قيمة االأق�شاط اإال بعد 

احل�سول على موافقة موؤ�س�سة 
النقد.

املوافقة على طرح منتجات 
تاأمينية

موافقة نهائية لت�سويق وطرح وثيقة 
تاأمني املركبات التجارية ال�سامل وتاأمني 

املركبات الإلزامي

1434/05/19هـ املوافق 341000062925
2013/03/31م

ي�شرتط على ال�شركة موؤ�س�سة النقد
التاأكدمن اأن الوثائق تت�سمن 

احلّد الأدنى من املتطلبات 
النظامية.

ل ميكن لل�سركة اأجراء اأي 
تعديالت على �شروط الوثائق 

اأو قيمة االأق�شاط اإال بعد 
احل�سول على موافقة موؤ�س�سة 

النقد.

املوافقة على طرح منتجات 
تاأمينية

موافقة موؤقتة بتجديد ت�سويق وطرح اأربعة 
ع�سر )14( منتجا من منتجات ال�سركة 

التاأمينية:
 1.منتج تاأمني النقد 

 2.منتج تاأمني احلوادث ال�سخ�سية 
 3.منتج تاأمني امل�سوؤولية العامة 

 4.منتج تاأمني التعوي�س على العمال 
 5.منتج تاأمني املمتلكات 

6.منتج تاأمني اأخطاء مزاولة املهن 
 ال�سحية 

 7.منتج تاأمني احلادث العر�سي 
 8.منتج تاأمني جميع اأخطار املمتلكات 

9.منتج تاأمني ال�سمانة التنفيذية 
 للمركبات 

10.منتج تاأمني ال�سمانة الذهبية 
 للمركبات 

11.منتج تاأمني ال�سمانة الف�سية 
 للمركبات 

12.منتج تاأمني ال�سمانة الربونزية 
 للمركبات 

 13.منتج تاأمني �سمانة املركبة اجلديدة 
14.منتج تاأمني �سمانة باورترين 

للمركبات

351000143200
1435/12/10هـ املوافق 

2014/10/04م

1436/05/09 هـ 
املوافق 2015/02/27م

موؤ�س�سة النقد

�سهادة مقيدة )غري �ساحلة 
ل�شرف االأق�شاط النهائية(

لالإفادة باأن ال�سركة قدمت اإقرارها 
ال�سنوي والتزمت ب�سداد الزكاة

1435/07/26هـ املوافق 8175
2014/05/25م

1436/07/11 هـ املوافق 
2015/04/30م

م�سلحة الزكاة والدخل 

�سهادة ت�سجيل املوظفني 
بفرعي املعا�سات والأخطار 

)لل�سعوديني( وفرع الأخطار 
املهنية )لغري ال�سعوديني( 

التزام ال�سركة جتاه اأنظمة املوؤ�س�سة 
العامة للتاأمينات الجتماعية

1435/10/10هـ17146716
املوافق

2014/08/06م

1436/04/10هاملوافق
2015/01/30م

املوؤ�س�سة العامة 
للتاأمينات الجتماعية

�سهادة ع�سوية الغرفة 
التجارية ال�سناعية

التزام ال�سركة بنظام ال�سجل التجاري 
الذي يوجب على ال�سركة ال�سرتاك 

الغرفة التجارية ال�سناعية

الغرفة التجارية 2019/10/09م2014/11/05م1010000226363
ال�سناعية بالريا�س

ترخي�س مزاولة ن�شاط 
جتاري

رخ�سة املوقع الرئي�سي لل�سركة ال�سادر 
عن بلدية العليا

1431/05/26هـ املوافق27907
2010/05/10م

1438/05/26هـ 
املوافق 

2017/02/23م

وزارة ال�سوؤون البلدية 
والقروية

امل�سدر: التقرير القانوين
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 فروع الشركة 2   13
)املوافق  هـ   1431/11/29 وتاريخ  )2ت/2202(  رقم  اخلطاب  مبوجب  النقد  موؤ�س�سة  موافقة  على  ح�سلت  اأن  بعد  واخلرب  وجدة  الريا�س  من  كل  يف  فروع  ثالثة  ال�سركة  لدى 

2010/05/11م(.

اجلدول رقم 2-14 فروع ال�سركة
تاريخ النتهاءتاريخ الإ�سداررقم ال�سجل التجاريالعنواناملكتبم

ال�سليمانية – �سارع الأمري فرع الريا�س1
�سلطلن عبدالعزيز

1439/03/11 هـ )املوافق 2017/11/29م(1432/03/11 هـ )املوافق 2011/02/14م(1010303059

1439/03/11 هـ )املوافق 2017/11/28م(1432/03/10 هـ )املوافق 2011/02/13م(4030209060�سارع ويل العهدفرع جدة2

1439/03/11 هـ )املوافق 2017/11/28م(1432/03/10 هـ )املوافق 2011/02/13م(2051044920اخلربفرع اخلرب3

امل�سدر: التقرير القانوين

مل ت�ستخرج ال�سركة رخ�سة البلدية لفرع الريا�س ومل تقم بتجديد رخ�سة البلدية اخلا�سة بفرع جدة.

مت الرتخي�س لل�سركة من قبل موؤ�س�سة النقد بافتتاح )50( خم�سني نقطة بيع مبوجب خطاب موؤ�س�سة النقد رقم )2ت/2431( وتاريخ 1431/12/30 هـ )املوافق 2010/04/15م(. 
وقد افتتحت ال�سركة )37( �سبعة وثالثني نقطة بيع.

مت الرتخي�س لل�سركة من قبل موؤ�س�سة النقد بافتتاح خم�سني )50( نقطة بيع مبوجب خطاب موؤ�س�سة النقد رقم )2ت/2431( وتاريخ 1431/12/30 هـ )املوافق 2010/04/15م(. 
وقد افتتحت ال�سركة �سبعة وثالثني )37( نقطة بيع.

اجلدول رقم 3-14 نقاط البيع التابعة لل�شركة
حالة الرتخي�سترخي�س البلديةاملنطقة نقطة البيعم

املنطقة الو�سـطى

ل يوجدوادي الدوا�سرمرور وادي الدوا�سر1

ل يوجدالريا�سجوازات  الريا�س 21

ليوجدالريا�سجوازات الريا�س32

ليوجدبريدةمعار�س بريدة4

منتهييوجداخلرجمرور اخلرج5

املنطقة ال�سمالـيـة

�سارييوجدحقلمرور حقل6

منتهييوجد�سبامرور �سبا7

ليوجداأملجمروراأملج8

منتهييوجدحائلحائل9

ليوجدالقرياتالقريات10

ليوجدتبوكمعار�س تبوك11

املنطقة الغربيـة

ليوجدالطائفمرور املزغدية12

ليوجدالطائفمعار�س الطائف13

ليوجدجدةمرور الفح�س14

ليوجدجدةمعار�س جدة15

�سارييوجداملدينةمعار�س املدينة املنورة16

ليوجدينبعمرور ينبع17

�سارييوجدجدةجوازات جدة18

املنطقة اجلنوبيــة 

منتهييوجدجازانمرور درب19

منتهييوجدجازانمرور �سبياء20

منتهييوجدجازانمرور �سامطه21
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حالة الرتخي�سترخي�س البلديةاملنطقة نقطة البيعم

�سارييوجدالقنفذةمرور القنفذة22

منتهييوجدجنرانمرور جنران23

منتهيمنتهيجنرانمعار�س جنران24

ليوجدخمي�س م�سيطمرور خمي�س م�سيط25

ليوجدخمي�س م�سيطمعار�س خمي�س م�سيط26

ليوجدجازانمعار�س ابو عري�س27

منتهييوجدظهران اجلنوبظهران اجلنوب28

ليوجدالباحةمرور الباحة29

ليوجدبلجر�سيمرور بلجر�سي30

املنطقة ال�سرقية

�سارييوجداخلربمرور اخلرب31

ليوجدالدماممعار�س الدمام32

ليوجدالإح�ساءمعار�س الإح�ساء33

ليوجداخلفجيمرور اخلفجي34

ليوجداجلبيلمرور اجلبيل35

ليوجدالإح�ساءجوازات الإح�ساء36

ليوجدحفر الباطنجوازات حفر الباطن37

امل�سدر: التقرير القانوين

باإجراءات جتديدها وما زالت قيد  با�سرت  ال�سركة قد  واإن  بينها )6( �ستة رخ�س منتهية ال�سالحية.  بيع، من  بلدية �سوى )11( لإحدى ع�سرة نقطة  ال�سركة رخ�س  ت�ستخرج  ومل 
الدرا�سة. كما اأّن ال�سركة مل ت�ستخرج رخ�س البلدية اخلا�سة بـ )26( بال�ستة وع�سرين نقطة بيع املتبقية.

 عقود اإليجار 2   13
تتوزع املواقع امل�ستاأجرة داخل مناطق اململكة على النحو التايل:

)7( �سبعة عقود اإيجار اأبرمتها ال�سركة بغر�س مزاولة ن�ساطها يف املنطقة الو�سطى.  �

)11( اأحد ع�سر عقد اإيجار اأبرمتها ال�سركة بغر�س مزاولة ن�ساطها يف املنطقة الغربية.  �

)5( خم�سة عقود اإيجار اأبرمتها ال�سركة بغر�س مزاولة ن�ساطها يف املنطقة ال�سرقية. �

)11( اأحد ع�سر عقد اإيجار اأبرمتها ال�سركة بغر�س مزاولة ن�ساطها يف املنطقة اجلنوبية. �

)5( خم�سة عقود اإيجار اأبرمتها ال�سركة بغر�س مزاولة ن�ساطها يف املنطقة ال�سمالية.  �

اأغلب تلك العقود هي عقود اإيجار تقليدية اأي تن�س على مبلغ اإيجار تدفعه ال�سركة للموؤجر �سنويًا، معظم تلك العقود قابلة للتجديد وتعترب لغية اإذا تاأخر امل�ستاأجر يف دفعه لالإيجار ول 
يحق له تاأجري العقار من الباطن دون اأخذ املوافقة اخلطية من املوؤجر. كما ال يجوز تغيري الن�شاط بدون موافقة املوؤجر. مت تلخي�س عقود االإيجار على النحو التايل:

اجلدول رقم 4-14 عقود الإيجار

املدةاملوؤجرتاريخ التوقيعرقم
 ال�سعر 

)ريال �سعودي(

1430/04/08هـ املوافق 1
2009/04/04م

�سركة �سالح حمود الطامي و 
اإخوانه للتنمية

خم�س �سنوات ميالدية تبداأ من تاريخ 2009/07/01م و تنتهي بتاريخ 2014/06/31م.
و قد مت جتديد العقد مبوجب امللحق رقم )2( املوؤرخ يف 2014/06/08م واملوقع من 

الأطراف لتكون بداية العقد من 2014/08/01م و حتى 2019/07/31م.
يتجدد العقد تلقائيًا

1.500.750.00

1433/05/08هـ املوافق 2
2012/03/31م

ثالث �سنوات هجرية تبداأ من تاريخ 1433/05/08هـ و تنتهي بتاريخ 1436/05/08هـ.عبد العزيز حممد العطية
يتجدد العقد تلقائيًا

120.000

1434/09/29هـ املوافق 3
2013/08/06م

�سركة �سالح حمود الطامي و 
اإخوانه القاب�سة

ثالث �سنوات ميالدية تبداأ من تاريخ 2013/09/01م و تنتهي بتاريخ 2016/08/30م.
و يتجدد العقد تلقائيًا

50.160

خالد بن حمد بن 2012/12/18م4
عبدالرحمن الراجح

�سنتان هجريتان تبدءان من تاريخ 1434/02/01هـ. و ينتهيان بتاريخ 1436/02/01هـ.
و يتجدد العقد تلقائيًا

80.000

1435/04/27هـ املوافق 5
2014/02/27م

�سنة هجرية واحدة تبداأ من تاريخ 1435/06/01هـ و تنتهي بتاريخ 1436/06/01هـ.م�سفر فهد م�سفر الدو�سري
و يتجدد العقد تلقائيًا

15.000
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املدةاملوؤجرتاريخ التوقيعرقم
 ال�سعر 

)ريال �سعودي(

�سنة هجرية تبداأ من تاريخ 1434/04/01هـ  و تنتهي بتاريخ 1435/03/30هـ.عاطف ال�سعيد عوي�س �سكوت2013/04/16م6
و قد مت جتديده ل�سنة ميالدية تبداأ من تاريخ 2014/02/01م و تنتهي بتاريخ 

2015/01/31م، مبوجب �سيك م�سلم للموؤجر.
و يتجدد العقد تلقائيًا

40.000

1434/01/01هـ املوافق 7
2012/11/15م

�سنة هجرية واحدة  تبداأ من تاريخ 1434/01/01هـ  و تنتهي بتاريخ 1434/12/30هـ.ل ماجد علي ثواب احلربي
يتجدد هذا العقد تلقائيًا

)ال�شركة ب�شدد جتديد هذا العقد مع املالك بنف�س ال�شروط وااللتزامات(

12.000

1435/04/05هـ املوافق 8
2014/02/05م

�سنة هجرية واحدة تبداأ من تاريخ   1435/08/01هـ و تنتهي بتاريخ 1436/07/30هـ.عمر عبود حممد العامودي
ل يتجدد العقد تلقائيًا

253.800

1435/02/29هـ املوافق 9
2014/01/01م

�سنة ميالدية واحدة تبداأ من تاريخ  2014/01/01م  و تنتهي بتاريخ 2014/12/31م.موؤ�س�سة الوطن
ويتجدد العقد تلقائيًا

23.000

1434/08/29هـ املوافق 10
2013/07/08م

فتحي م�سطفى �سالح 
الأردين

�سنة هجرية واحدة تبداأ من تاريخ 1434/09/10هـ. و تنتهي بتاريخ 1435/09/09هـ.
و يتجدد العقد تلقائيًا

40.000

ثالث �سنوات ميالدية تبداأ من تاريخ 2013/09/01م. و تنتهي بتاريخ 2016/08/30م.�سعيد فريح عبدربه الرفاعي2013/08/18م11
و يتجدد العقد تلقائيًا

35.000

�سنة هجرية واحدة تبداأ من تاريخ 1433/12/22هـ  و تنتهي بتاريخ 1434/12/21هـ.حممد اأحمد �سالح كعكي2013/01/16م12
و قد مت جتديده ل�سنة هجرية اأخرى تبداأ من تاريخ 1434/12/22هـ و تنتهي بتاريخ 

1435/12/21هـ، مبوجب �سند قب�س م�سلم اإلى امل�ستاأجر.
و يتجدد العقد تلقائيًا

30.000

�سنة هجرية واحدة تبداأ من تاريخ 1434/07/01هـ  و تنتهي بتاريخ 1435/06/30هـ.حممد جميل يعقوب عفيفي1434/06/26هـ13
و قد مت جتديده ملدة �ستة اأ�سهر تبداأ من تاريخ 1435/07/01هـ و تنتهي بتاريخ 

1435/12/30هـ ، مبوجب �سيك م�سلم اإلى املوؤجر.
مل يتم التطرق يف هذا العقد اإلى كيفية التجديد هل هي تلقائية اأو بعقد جديد.

85.000

�سنة ميالدية واحدة تبداأ من تاريخ 2012/12/01م  و تنتهي بتاريخ 2013/11/30م.خالد عائ�س ال�سعدي2012/12/01م14
و يتجدد العقد تلقائيًا

63.000

�سنة هجرية واحدة تبداأ من تاريخ 1435/07/01هـ و تنتهي بتاريخ 1436/07/01هـ�سالح �سعيد عو�س احلارثي1435/06/25هـ15
و يتجدد العقد تلقائيًا

35.000

اأحمد حممد عبدالقادر 2013/05/19م16
اأبو عوف

�سنة هجرية واحدة تبداأ من تاريخ 1434/03/01هـ و تنتهي بتاريخ 1435/02/30هـ.
و قد مت جتديده ل�سنة هجرية اأخرى تبداأ من تاريخ 1435/03/01هـ و تنتهي بتاريخ 

1436/02/30هـ، مبوجب �سند قب�س م�سلم اإلى امل�ستاأجر.
و يتجدد العقد تلقائيًا

35.000

1434/08/30هـ املوافق 17
2013/07/08م

�سنة هجرية واحدة تبداأ من تاريخ 1434/09/01هـ و تنتهي بتاريخ 1435/08/30هـ.دخيل غيث �سالح املرواين
و قد مت جتديده ل�سنة هجرية اأخرى تبداأ من تاريخ 1435/09/01هـ و تنتهي بتاريخ 

1436/08/30هـ، مبوجب �سند قب�س م�سلم اإلى امل�ستاأجر.
مل يتم التطرق يف هذا العقد اإلى كيفية التجديد هل هي تلقائية اأو بعقد جديد.

18.000

�سنة هجرية تبداأ من تاريخ 1434/01/01هـ  و تنتهي بتاريخ 1435/01/01هـ.علي حممد مرعي القرين1434/01/01هـ18
و قد مت جتديده ل�سنة هجرية اأخرى تبداأ من تاريخ 1435/01/01هـ و تنتهي بتاريخ 

1435/12/30هـ، مبوجب �سند قب�س م�سلم اإلى امل�ستاأجر.
و يتجدد العقد تلقائيًا

36.000

1430/02/12هـ املوافق 19
2009/02/07م

�سركة ديوان اجلزيرة 
للمجمعات ال�سكنية

ثالث �سنوات ميالدية تبداأ من تاريخ 2009/02/07م و تنتهي بتاريخ 2012/02/06م.
و قد مت جتديده ملدة اأخرى اأخرى تبداأ من تاريخ 2014/02/07م و تنتهي بتاريخ 

2017/02/06م، مبوجب �سند قب�س م�سلم اإلى امل�ستاأجر.
و يتجدد العقد تلقائيًا

230.000

�سعد را�سد اآل دغيم 1434/04/05هـ20
القحطاين

ثالث �سنوات هجرية تبداأ من تاريخ 1434/04/05هـ و تنتهي بتاريخ 1437/04/04هـ
و يتجدد العقد تلقائيًا

22.300

1434/09/27هـ املوافق 21
2013/08/05م

ثالث �سنوات ميالدية تبداأ من تاريخ 2013/08/15م. و تنتهي بتاريخ 2016/08/15م.�سعد زيد علي الدريوي�س
مل يتم التطرق يف هذا العقد اإلى كيفية التجديد هل هي تلقائية اأو بعقد جديد.

20.000

�سنة ميالدية واحدة تبداأ من تاريخ 2014/04/01م و تنتهي بتاريخ 2015/04/01محممد دخيل اهلل الر�سيدي2014/04/01م22
ل يتجدد العقد تلقائيًا

40.000

�سنة واحدة تبداأ من تاريخ 1434/10/08هـ. املوافق 2013/08/15م.حميد خميلف فهد العنزي2013/08/18م23
ل يتجدد العقد تلقائيًا

30.000

1435/04/01هـ املوافق 24
2014/02/01م

�سعيد بن اأحمد املانع 
الغامدي

�سنة هجرية واحدة تبداأ من تاريخ 1435/04/01هـ.
و يتجدد العقد تلقائيًا

75.000

ثالث �سنوات هجرية تبداأ من تاريخ 1435/04/01هـ  و تنتهي بتاريخ 1438/04/01هـ.خالد بن جمعل القحطاين1435/04/01هـ25
و يتجدد العقد تلقائيًا

25.000
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املدةاملوؤجرتاريخ التوقيعرقم
 ال�سعر 

)ريال �سعودي(

عبداهلل �سعيد حممد 1434/01/24هـ26
ال�سهراين

ثالث �سنوات هجرية تبداأ من تاريخ  1433/11/01هـ. و تنتهي بتاريخ 1436/10/30هـ.
و يتجدد العقد تلقائيًا

30.000

ح�سني �سالح �سمحان اآل 2013/12/30م27
حوكا�س

ثالث �سنوات ميالدية تبداأ من تاريخ 2014/01/01م و تنتهي بتاريخ 2017/12/31م.
و يتجدد العقد تلقائيًا

15.000

1434/02/18هـ املوافق 28
2012/12/31م

�سنتان هجرية تبداأ من 1434/03/01هـ و تنتهي بتاريخ 1436/03/01هـ.عبداهلل علي الغامدي
و يتجدد العقد تلقائيًا

20.000

ثالث �سنوات ميالدية تبداأ من تاريخ 2012/12/01م.ح�سن حممد ح�سن حبيب2012/11/27م29
و يتجدد العقد تلقائيًا

30.000

�سنة هجرية واحدة تبداأ من 1434/01/01هـ. و تنتهي بتاريخ 1434/12/30هـ.اإبراهيم عبداهلل ح�سن الربي2013/01/01م30
و قد مت جتديده ملدة اأخرى تبداأ من تاريخ 1435/01/01هـ و تنتهي بتاريخ 

1435/12/30هـ، مبوجب �سند قب�س م�سلم اإلى امل�ستاأجر.
و يتجدد العقد تلقائيًا

18.000

�سنة ميالدية واحدة تبداأ من تاريخ 2013/05/01م. و تنتهي بتاريخ 2014/04/31م.فواز �سعيد �سالح الغامدي2013/06/08م31
و قد مت جتديده ملدة اأخرى تبداأ من تاريخ 2014/05/01م و تنتهي بتاريخ 

2015/04/31م، مبوجب �سيك م�سلم اإلى املوؤجر.
و يتجدد العقد تلقائيًا

25.000

عبدالرزاق حممد اأحمد 2014/01/13م32
اإدري�س

�سنة هجرية واحدة تبداأ من تاريخ 1435/03/01هـ. و تنتهي بتاريخ 1436/02/30هـ.
و يتجدد العقد تلقائيًا

30.000

ثالث �سنوات هجرية تبداأ من تاريخ 1434/02/01هـ. وتنتهي بتاريخ 1437/01/30هـ.حممد ح�سن مدخلي2013/02/11م33
ويتجدد العقد تلقائيًا

36.000

�سنتان هجريتان  تبدءان من تاريخ 1434/01/01هـ  وتنتهيان بتاريخ 1436/01/01هـ.احل�سن يحيى علي عوي�س2012/12/04م34
ويتجدد العقد تلقائيًا

24.000

1434/01/01هـ املوافق 35
2012/11/15م

�سنة هجرية واحدة تبداأ من تاريخ 1434/01/01هـ وتنتهي بتاريخ 1435/01/01هـ.اأحمد خلف لبيخان ال�سمري
وقد مت جتديده ملدة اأخرى تبداأ من تاريخ 1435/01/02هـ وتنتهي بتاريخ 

1435/01/01هـ، مبوجب �سيك م�سلم اإلى املوؤجر.
ويتجدد العقد تلقائيًا

20.000

�سنة هجرية واحدة  تبداأ من تاريخ 1435/03/01هـ وتنتهي بتاريخ 1436/02/30هـ.فواز خلف فرحان الغ�سوري1435/02/26هـ36
مل يتم يت�سح من العقد ما اإذا كان التجديد هي تلقائي اأم ل.

14.400

1433/07/01هـ  املوافق 37
2012/05/22م

�سنة هجرية واحدة تبداأ من تاريخ 1433/07/01هـ وتنتهي بتاريخ 1434/06/30هـ.ب�سار �سليمان حممد ال�سراري
و قد مت جتديده ملدة اأخرى تبداأ من تاريخ 1435/07/01هـ و تنتهي 

بتاريخ1436/06/30هـ ، مبوجب �سيك م�سلم اإلى املوؤجر.
ويتجدد العقد تلقائيًا

48.000

1434/02/01هـ املوافق 38
2012/12/14م

�سنة هجرية واحدة تبداأ من تاريخ 1435/08/01هـ و تنتهي بتاريخ 1436/07/30هـ.ل اأحمد �سليمان �سليم الدقيقي
يتجدد العقد تلقائيًا

24.000

�سنة هجرية واحدة  تبداأ من تاريخ 1435/07/01هـ و تنتهي بتاريخ 1436/06/30هـ.ل اأحمد عيد را�سد احلويطي1434/01/18هـ39
يتجدد العقد تلقائيًا

15.000

امل�سدر: التقرير القانوين

 هيكل رأس المال 3   13
يبلغ راأ�س مال ال�سركة )130.000.000( مائة وثالثون مليون ريال �سعودي مق�سم اإلى )13.000.000( ثالثة ع�سر مليون �سهم بقيمة ا�سمية قدرها )10( ع�سرة ريالت �سعودية 
لل�سهم الواحد وجميعها اأ�سهم عادية متثل راأ�س مال ال�سركة عند التاأ�سي�س. وقد اكتتب امل�ساهمون املوؤ�س�سون يف )7.800.000( �سهم �سبعة ماليني وثمامنائة األف �سهم بقيمة ا�سمية 
قدرها )10( ع�سرة ريالت �سعودية لل�سهم الواحد والتي متثل ن�سبة )60%( �ستني باملائة من اأ�سهم راأ�س مال ال�سركة، ودفعوا قيمتها كاملة وبناًء عليه، مت اإيداع املتح�سالت يف ح�ساب 
خا�س با�سم ال�سركة لدى اأحد البنوك ال�سعودية )م�سرف الراجحي(. اأما الأ�سهم الباقية وقدرها )5.200.000( �سهم خم�سة ماليني ومائتا األف �سهم ومتثل ن�سبة )40%( اأربعني 

باملائة من اأ�سهم راأ�س املال فقد مت طرحها لالكتتاب العام.

 أعضاء مجلس اإلدارة  3   13
بتاريخ 2013/01/07م وافقت اجلمعية العامة غري العادية على تعديل املادة )13( الثالثة ع�سرة من النظام الأ�سا�سي واخلا�سة باإدارة ال�سركة بتخفي�س عدد الأع�ساء من )10( 
ع�سرة اإلى )7( �سبعة، ووافقت على تعيني جمل�س اإدارة جديد تبداأ دورته من تاريخ انعقاد اجلمعية العامة غري العادية وتنتهي يف 2015/12/31م.  كما وافقت على اإبراء ذّمة اأع�ساء 
جمل�س الإدارة من تاريخ انتهاء دورته حتى تاريخ انعقاد اجلمعية. ومت ت�سكيل جمل�س الإدارة للدورة احلالية )الثانية( والتي بداأت بتاريخ 2013/01/07م من الأع�ساء التالية اأ�سمائهم:
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اجلدول رقم 5-14 اأع�ساء جمل�س الإدارة

العمراجلن�سيةاملن�سبال�سمم
�سفة الع�سوية 
)تنفيذي/غري 

تنفيذي(

�سفة 
الع�سوية 
)م�ستقل/

غري 
م�ستقل(

تاريخ الع�سوية
التمثيل/ ا�سم 

املَمثل

الأ�سهم اململوكة

الن�سبةغري مبا�سرالن�سبةمبا�سر*

ميثل موؤ�س�سة 2013/01/07مغريم�ستقلغري تنفيذي52�سعوديالرئي�سيا�سر يو�سف حممد ناغي 1
�سقالة التجارية

586.000%4.5***292.500%2.25

خالد �سعود عبد العزيز 2
احل�سن 

ميثل �سركة اخلليج 2013/01/07مغريم�ستقلتنفيذي60كويتيع�سو
للتاأمني

1.000%0.01--

اإبراهيم حممد اإبراهيم 3
برتجي

ميثل �سركة 2013/01/07مغريم�ستقلغري تنفيذي42�سعوديع�سو
جمموعة البرتجي 

ال�سناعية

1.000%0.01****65.000%0.5

ميثل �سركة اخلليج 2013/01/07مغريم�ستقلغري تنفيذي64م�سريع�سوراأفت عطية ح�سن ال�سالموين4
للتاأمني**

1.000%0.01--

عبد العزيز فهد حممد 5
الرا�سد 

--0.01%1.000-2013/01/07مم�ستقلغري تنفيذي 65�سعوديع�سو

--0.01%1.000-2013/01/07مم�ستقلغري تنفيذي 48�سعوديع�سوزياد ب�سام حممد الب�سام6

--0.01%1.000-2013/01/07مم�ستقلغري تنفيذي 53�سعوديع�سوعادل علي ح�سن ال�سيد 7

2.75%4.56357.500%592.000الإجمايل

امل�سدر: �سركة بروج للتاأمني
*ت�سمل اأ�سهم �سمان الع�سوية.

** مت تخ�سي�س 1000 �سهم من حمفظة اأ�سهم �سركة اخلليج للتاأمني لع�سو جمل�س الإدارة الأ�ستاذ راأفت عطية ال�سالموين ل�سمان ع�سويته.
***ناجتة عن ملكيته يف كٍل من �سركتي يو�سف حممد عبدالوهاب ناغي املحدودة واخلليج الطبية املحدودة.

****ناجتة عن ملكيته يف �سركة جمموعة البرتجي ال�سناعية املحدودة.

عرفت لئحة حوكمة ال�سركات الع�سو امل�ستقل وغري التنفيذي على النحو التايل:

العضو المستقل:  أ( 

هو ع�سو املجل�س الذي يتمتع بال�ستقاللية التاّمة. ونذكر اأدناه على �سبيل املثال ل احل�سر، بع�س ما يتنافى مع ال�ستقاللية التاّمة بح�سب التعديل ال�سادر مبوجب قرار جمل�س الهيئة 
رقم 1-10-2010 وتاريخ 1431/03/30هـ املوافق 2010/03/16م:

1.  اأن يكون مالكًا ملا ن�سبته )5%( خم�سة باملائة اأو اأكرث من اأ�سهم ال�سركة اأو اأي �سركة من جمموعتها. 

2.  اأن يكون ممثاًل ل�سخ�س ذي �سفة اعتبارية ميلك ما ن�سبته )5%( خم�سة باملائة اأو اأكرث من اأ�سهم ال�سركة اأو اأي �سركة من جمموعتها.

3.  اأن يكون من كبار التنفيذيني خالل العامني املا�سيني يف ال�سركة اأو يف اأي �سركة من جمموعتها.

4.  اأن تكون له �سلة قرابة من الدرجة الأولى مع اأي من اأع�ساء جمل�س الإدارة يف ال�سركة اأو يف اأي �سركة من جمموعتها. 

5.  اأن تكون له �سلة قرابة من الدرجة الأولى مع اأي من كبار التنفيذيني يف ال�سركة اأو يف اأي �سركة من جمموعتها.

6.  اأن يكون ع�سو جمل�س اإدارة يف اأي �سركة �سمن جمموعة ال�سركة املر�سح لع�سوية جمل�س اإدارتها.

7.  اأن يكون موظفًا خالل العامني املا�سيني لدى اأي من الأطراف املرتبطة بال�سركة اأو باأي �سركة من جمموعتها كاملحا�سبني القانونيني وكبار املوردين اأو اأن يكون مالكًا حل�س�س 
�سيطرة لدى اأي من تلك الأطراف خالل العامني املا�سيني.

وعليه يت�سح اأن الع�سو غري امل�ستقل هو ع�سو املجل�س الذي ينطبق عليه اإحدى احلالت املذكورة اأعاله.

العضو غير التنفيذي: ب( 
هو ع�سو املجل�س الذي ل يكون متفرغًا لإدارة ال�سركة، اأو ل يتقا�سى راتبًا �سهريًا اأو �سنويًا.

فيما يتعلق بت�سكيل املجل�س واملن�سو�س عليه يف الفقرتني )ج،هـ( من املادة )12( الثانية ع�سرة من لئحة حوكمة ال�سركات، فاإن اأغلبية اأع�ساء املجل�س يجب اأن يكونوا من غري التنفيذيني 
واأل يقّل عدد الأع�ساء امل�ستقلني عن ع�سوين اأو ثلث اأع�ساء املجل�س اأّيهما اأكرث، وذلك ا�ستنادًا اإلى جممل عدد اأع�ساء املجل�س، وقد التزمت ال�سركة بهذه املادة وذلك اأن اأغلبية الأع�ساء 

هم من غري التنفيذيني وهناك ثالثة )3( من اأع�ساء املجل�س م�ستقلني. 

ويجب تخ�سي�س اأ�سهم �سمان لع�سوية الأع�ساء امل�ستقلني اخلم�سة امل�سار لهم يف اجلدول اأعاله وفق ما يفر�سه النظام، وحتديد من هي اجلهة املقدمة لأ�سهم ال�سمان املتعلقة بع�سوية 
الأع�ساء امل�ستقلني. ويتبني من اجلدول اأن ال�سركة ملتزمة باأحكام املادة )68( الثامنة وال�ستني من نظام ال�سركات فيما يتعلق باأ�سهم ال�سمان.

ووفقًا للمادة )21( احلادية والع�سرون من النظام الأ�سا�سي يجتمع املجل�س يف مركز ال�سركة الرئي�سي بدعوة من رئي�سه ومتى طلب اإليه ذلك اثنان من الأع�ساء، ويجب اأن تكون الدعوة 
موثقة بالطريقة التي يراها املجل�س. ويجوز اأن ينعقد املجل�س خارج مقر ال�سركة، على اأن يجتمع اأربع مرات على الأقل خالل ال�سنة املالية الواحدة، ول يجوز اأن تنق�سي اأربعة اأ�سهر 
دون انعقاده. ويتبني من حما�سر اجتماعات جمل�س اإدارة بروج عن الأعوام 2011م و2012م و2013م، باأن ال�سركة ملتزمة باأحكام النظام الأ�سا�سي لناحية الن�ساب والت�سويت. ويبني 

اجلدول التايل التزام ال�سركة بالنظام الأ�سا�سي لناحية عدد الجتماعات:
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اجلدول رقم 6-14 عدد اجتماعات جمل�س الإدارة يف ال�سركة لالأعوام 2011م و 2012م و2013م
2013م2012م2011ماجلهة الإدارية

4 اجتماعات4 اجتماعات4 اجتماعاتجمل�س الإدارة

امل�سدر: التقرير القانوين

 ملخص العقود الجوهرية 3   13

 اتفاقيات وساطة التأمين 4   4   44
اأبرمت ال�سركة عددا من اتفاقيات و�ساطة التاأمني غري احل�سرية مع �سركات و�ساطة تاأمني ل�ستقطاب العمالء وت�سهيل عمليات بيع منتجات ال�سركة التاأمينية اإلى الأفراد وال�سركات 
والهيئات الأخرى. وي�ستحق و�سطاء التاأمني عمولة بح�سب الن�سب املئوية التي ن�ست عليها الالئحة التنظيمية لو�سطاء ووكالء التاأمني وهي ترتاوح ما بني 8% و 15% بح�سب فروع/منتجات 

التاأمني التي يتم بيعها وحتت�شب العموالت على اأ�شا�س االأق�شاط فقط وال ت�شدد اأي عمولة عن امل�شاريف. فيما يلي قائمة باتفاقيات و�شاطة التاأمني املربمة من قبل ال�شركة:

1-  اتفاقية و�ساطة تاأمني غري ح�سرية مع �سركة نوران الذهبية لو�ساطة التاأمني. وهذه التفاقية مفتوحة تبداأ اعتبارًا من تاريخ 1435/05/19هـ )املوافق 2014/03/20م(.

تاريخ 1434/05/25هـ )املوافق  اعتبارًا من  تبداأ  التفاقية مفتوحة  املحدودة. وهذه  التاأمني  واإعادة  التاأمني  لو�ساطة  اأي�س  �سركة  تاأمني غري ح�سرية مع  و�ساطة  2-  اتفاقية 
2013/04/06م(.

)املوافق  1431/06/16هـ  تاريخ  من  اعتبارًا  تبداأ  مفتوحة  التفاقية  وهذه  املحدودة.  تاأمني  و�سطاء  البحار  عرب  املاأمون  �سركة  مع  ح�سرية  غري  تاأمني  و�ساطة  3-  اتفاقية 
2010/05/30م(.

4-  اتفاقية و�ساطة تاأمني غري ح�سرية مع �سركة روؤية الو�سيط لو�ساطة التاأمني. وهذه التفاقية مفتوحة تبداأ اعتبارًا من تاريخ 1434/04/30هـ )املوافق 2013/03/12م(.

تاريخ 1431/06/16هـ  اعتبارًا من  تبداأ  التفاقية مفتوحة  التاأمني. وهذه  واإعادة  التاأمني  لو�ساطة  الوطنية  الأخ�سر  الدرع  �سركة  تاأمني غري ح�سرية مع  و�ساطة  5-  اتفاقية 
)املوافق 2010/05/30م(.

6-  اتفاقية و�ساطة تاأمني غري ح�سرية مع �سركة اخلليج لو�ساطة التاأمني. وهذه التفاقية مفتوحة تبداأ اعتبارًا من تاريخ 1432/09/15هـ )املوافق 2011/09/15م(.

7-  اتفاقية و�ساطة تاأمني غري ح�سرية مع �سركة دار الو�ساطة للتاأمني املحدودة. وهذه التفاقية مفتوحة تبداأ اعتبارًا من تاريخ 1431/06/16هـ )املوافق2010/05/30م(.

8-  اتفاقية و�ساطة تاأمني غري ح�سرية مع ال�سركة احلديثة لو�ساطة لتاأمني واإعادة التاأمني املحدودة. وهذه التفاقية مفتوحة تبداأ اعتبارًا من تاريخ 1435/05/14هـ )املوافق 
2014/03/15م(.

9-  اتفاقية و�ساطة تاأمني غري ح�سرية مع �سركة الو�سطاء ال�سعوديون و�ساطة تاأمني واإعادة تاأمني. وهذه التفاقية مفتوحة تبداأ اعتبارًا من تاريخ 1431/06/16هـ )املوافق 
2010/05/30م(.

10-  اتفاقية و�ساطة تاأمني غري ح�سرية مع �سركة حلول لو�ساطة التاأمني الدولية. وهذه التفاقية مفتوحة تبداأ اعتبارًا من تاريخ 1434/03/09هـ )املوافق 2013/01/21م(.

11-  اتفاقية و�ساطة تاأمني غري ح�سرية مع �سركة توكل لو�ساطة التاأمني. وهذه التفاقية مفتوحة تبداأ اعتبارًا من تاريخ 1433/07/12هـ )املوافق 2012/06/02م(.

12-  اتفاقية و�ساطة تاأمني غري ح�سرية مع �سركة الوطنية لو�ساطة التاأمني. وهذه التفاقية مفتوحة تبداأ اعتبارًا من تاريخ 1434/02/03هـ )املوافق 2012/12/16م(.

)املوافق  1433/02/07هـ  تاريخ  من  اعتبارًا  تبداأ  مفتوحة  التفاقية  وهذه  التاأمني.  وو�سطاء  للتاأمني  ال�سعودية  مار�س  �سركة  مع  ح�سرية  غري  تاأمني  و�ساطة  13-  اتفاقية 
2012/01/01م(.

 اتفاقيات وكالة التأمين 4   4   44
وّقعت ال�سركة اتفاقيتني لوكالة التاأمني غري ح�سرية مع �سركتني متخ�س�ستني بهذا املجال لتمثيل ال�سركة يف ت�سويق وبيع وثائق التاأمني حل�سابها اأو نيابة عنها اإلى الأفراد والأعمال 
التجارية. وي�ستحق وكالء التاأمني عمولة بح�سب الن�سب املئوية التي ن�ست عليها الالئحة التنظيمية لو�سطاء ووكالء التاأمني وهي ترتاوح ما بني 8% و 15% بح�سب فروع/منتجات التاأمني 

التي يتم بيعها وحتت�شب العموالت على اأ�شا�س االأق�شاط فقط وال ت�شدد اأي عمولة عن امل�شاريف. فيما يلي تفا�شيل اتفاقيتا وكالة التاأمني املربمتان من قبل ال�شركة:

)املوافق  من 1435/07/15هـ  اعتبارًا  يوم   )730( �سنتني  ملدة  التفاقية  هذه  ت�سري  التاأمني.  لوكالة  الأو�سط  ال�سرق  تكافل  �سركة  مع  تاأمني غري ح�سرية  وكالة  1-  اتفاقية 
2014/05/14م( وتنتهي بتاريخ 1437/08/06هـ )املوافق 2016/05/13م(. وهي قابلة للتجديد تلقائيًا ملدة مماثلة ما مل يتم التفاق على خالف ذلك كتابيًا بني الطرفني 

وذلك قبل انتهاء مدتها بـ )30( ثالثني يومًا. ويتم اعتماد التقومي امليالدي لحت�ساب جميع التواريخ واملدد يف هذه التفاقية.

2-  اتفاقية وكالة تاأمني غري ح�سرية مع �سركة الوكالء املت�سامنون لوكالة التاأمني التعاوين. ت�سري هذه التفاقية ملدة �سنتني )730( يوم اعتبارًا من 1434/11/29هـ )املوافق 
2013/03/10م( اإلى 1436/12/20هـ )املوافق 2015/03/10م( وهي قابلة للتجديد تلقائيًا ملدة مماثلة ما مل يتم التفاق على خالف ذلك كتابيًا بني الطرفني وذلك قبل 

انتهاء مدتها بـ )30( ثالثني يومًا. ويتم اعتماد التقومي امليالدي لحت�ساب جميع التواريخ واملدد يف هذه التفاقية.

 عقود إعادة التأمين 4   4   44
لقد اأبرمت ال�سركة عدد من عقود اإعادة التاأمني مع �سركات اإعادة تاأمني من خالل التعاقد املبا�سر اأو عرب و�سطاء اإعادة تاأمني، وذلك للتاأمني على اأن�سطتها.

 وت�ستمل تلك العقود على ا�ستثناءات خمتلفة تبعًا للمنتج الذي يتم اإعادة التاأمني عليه. وفيما يلي قائمة بعقود اإعادة التاأمني املربمة من قبل ال�سركة:

1-  عقد اإعادة تاأمني مع �سركة اإنرتنا�سونال العامة للتاأمني لتغطية اأخطاء املهن الطبية واملكتتبة من قبل ال�سركة وت�سمل التغطية فائ�س اخل�سائر الذي يزيد عن حدود قيمة 
التغطية التاأمينية لل�سركة. وي�سمل هذا العقد اأي�سًا الأفراد املمار�سني للمهن الطبية و/اأو امل�ست�سفيات و/اأو مقدمي اخلدمات الطبية. ي�سري العقد ملدة �سنة وتبداأ من تاريخ 

1434/10/25هـ )املوافق2013/09/01م( وتنتهي يف تاريخ 1436/03/10هـ )املوافق 2014/12/31م(.
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اأملانية( وذلك لتغطية  Munich Re - GESELLSCHAFT RÜCKVERSICHERUNG MUNCHENER  لإعادة التاأمني )�سركة  اإعادة تاأمني مع  2-  عقد 
كافة امل�سارف الطبية التي تغطيها ال�سركة مبوجب وثائق تاأمينها. كما ي�سمل امل�ساريف الطبية لالأفراد واملجموعات )حوادث واأمرا�س( وم�ساريف العالج ال�سريري يف 

امل�ست�سفى ونقل اجلثامني. مدة هذا العقد �سنة ميالدية تبداأ من 1435/02/29هـ )املوافق 2014/01/01م( وتنتهي بتاريخ 1436/03/10هـ )املوافق 2014/12/31م(.

3-  عقد اإعادة تاأمني من خالل و�سيطي اإعادة التاأمني �سركة مار�س ال�سعودية للتاأمني وو�سطاء التاأمني و�سركة �سديد لإعادة التاأمني للتعاقد مع �سركات اإعادة التاأمني التالية 
التاأمني )5( �سركة بارترنز  اأر + يف )4( �سركة ميلي لإعادة  اآر )4(  اأي �سي  التاأمني )3( �سركة  ال�سعودية لإعادة  ال�سركة  التاأمني )2(  ال�سوي�سرية لإعادة  ال�سركة   )1(
لإعادة التاأمني )6( ال�سركة العامة للتاأمني الهندية  )5( ال�سركة املاليزية لإعادة التاأمني، وذلك لتغطية فائ�س اخل�سائر الناجت عن تاأمني ال�سيارات جتاه الغري، امل�سوؤولية 
والركاب  )�سائق  ال�سيارات  �سياق حوادث  الطبية يف  وامل�ساريف  ال�سخ�سية  العمل، احلوادث  اأ�سحاب  م�سوؤوليات  العمال،  تعوي�س  ال�سيارات،  تاأمني  الغري،  ال�ساملة جتاه 
املرافقني(. يبداأ �سريان العقد من تاريخ 1435/09/04هـ )املوافق 2014/07/01م( وينتهي بتاريخ 1436/09/13هـ )املوافق 2015/06/30م( وميكن متديد مدته ل�ستة 

اأ�سهر اإ�سافية.

4-  عقد اإعادة تاأمني من خالل و�سيطي اإعادة التاأمني �سركة مار�س ال�سعودية للتاأمني وو�سطاء التاأمني و�سركة �سديد لإعادة التاأمني للتعاقد مع �سركات اإعادة التاأمني التالية 
)1( اأي �سي اآر )2( �سركة الكويت لإعادة التاأمني )3( �سركة تران�س لإعادة التاأمني، �سركة زوريخ )4( ال�سركة العامة للتاأمني الهندية )5( �سركة بارترنز لإعادة التاأمني 
)5( ال�سركة املاليزية لإعادة التاأمني وذلك لتغطية فائ�س اخل�سائر التي تتكبدها ال�سركة. ي�سمل العقد تغطية فائ�س اخل�سائر الناجتة عن تاأمني املمتلكات واحلوادث العامة، 
والتاأمني الهند�سي، ال�سحن البحري، الأ�سرار املادية للمركبات وذلك يف حال كان التاأمني مبا�سرًا اأو اختياري اأو اإعادة تاأمني. يبداأ �سريان العقد من تاريخ 1435/09/10هـ 

)املوافق 2014/07/01م( وينتهي بتاريخ 1436/09/14هـ )املوافق 2015/06/30م(.

اإعادة التاأمني )1(  اإعادة التاأمني �سركة مار�س ال�سعودية للتاأمني وو�سطاء التاأمني و�سركة �سديد لإعادة التاأمني للتعاقد مع �سركات  اإعادة تاأمني من خالل و�سيطي  5-  عقد 
ال�سركة ال�سوي�سرية لإعادة التاأمني )2( �سركة مابفري )3( ال�سركة ال�سعودية لإعادة التاأمني )4( �سركة اأي �سي اآر )5(�سركة اأر + يف )5( �سركة ميلي لإعادة التاأمني 
للتاأمني الهندية. ي�سمل العقد تغطية الأعمال الهند�سية واملقاولت اخلا�س  )6( ال�سركة املاليزية لإعادة التاأمني )7( �سركة بارترنز لإعادة التاأمني )8( ال�سركة العامة 
املوؤمن عليها من قبل ال�سركة اأكان بوا�سطة التاأمني املبا�سر اأو التاأمني امل�سرتك. يبداأ �سريان العقد من تاريخ 1435/09/04هـ )املوافق 2014/07/01م( وي�ستمر اإلى تاريخ 

1436/09/14هـ )املوافق 2015/06/30م( وميكن جتديدها ملدة )6( اأ�سهر اإ�سافية.

اإعادة التاأمني )1(  اإعادة التاأمني �سركة مار�س ال�سعودية للتاأمني وو�سطاء التاأمني و�سركة �سديد لإعادة التاأمني للتعاقد مع �سركات  اإعادة تاأمني من خالل و�سيطي  6-  عقد 
ال�سركة ال�سوي�سرية لإعادة التاأمني )3( �سركة مابفري )4( ال�سركة ال�سعودية لإعادة التاأمني )5( �سركة اأي �سي اآر )6(  �سركة اأر + يف )7( �سركة ميلي لإعادة التاأمني 
)8( ال�سركة املاليزية لإعادة التاأمني )9( �سركة بارترنز لإعادة التاأمني )10( ال�سركة العامة للتاأمني الهندية. ي�سمل العقد تغطية اإعادة التاأمني على  املخاطر واخل�سائر 
واحلوادث العامة التي تتعر�س لها املمتلكات التي تكون ال�سركة قد اأّمنت عليها. يبداأ �سريان العقد من تاريخ 1435/09/04هـ )املوافق 2014/07/01م( وي�ستمر اإلى تاريخ 

1436/09/14هـ )املوافق 2015/06/30م( وميكن جتديدها ملدة �ستة اأ�سهر اإ�سافية.

7-  عقد اإعادة تاأمني من خالل و�سيطي اإعادة التاأمني �سركة مار�س ال�سعودية للتاأمني وو�سطاء التاأمني و�سركة �سديد لإعادة التاأمني للتعاقد مع �سركات اإعادة التاأمني )1( ال�سركة 
ال�سوي�سرية لإعادة التاأمني )3( �سركة مابفري )4( ال�سركة ال�سعودية لإعادة التاأمني )5( �سركة اأي �سي اآر )6( اأر + يف )7( �سركة ميلي لإعادة التاأمني )8( ال�سركة املاليزية 
لإعادة التاأمني )9( �سركة بارترنز لإعادة التاأمني )10( ال�سركة العامة للتاأمني الهندية. ي�سمل العقد تغطية املخاطر واخل�سائر عند نقل الب�سائع وت�سليمها من مكان لآخر، 
كما ت�سمل هذه الوثيقة تغطية قيمة فائ�س اخل�سائر التي تتكبدها ال�سركة يف هذا ال�سياق. يبداأ �سريان العقد من تاريخ 1435/09/04هـ املوافق 2014/07/01م وي�ستمر اإلى 

تاريخ 1436/09/14هـ )املوافق 2015/06/30م( وميكن جتديدها ملدة �ستة اأ�سهر اإ�سافية. اإن التغطية �سارية اإلى تاريخ 1436/09/13هـ )املوافق 2015/06/30م(.

8-  عقد اإعادة تاأمني مع �سركة ال�سندوق العربي لتاأمني اأخطار احلرب لتغطية خماطر احلروب، الإ�سرابات، ال�سغب والأ�سرار املتفرقة. وت�سمل التغطية ت�سمل اأخطار احلرب 
بحري ب�سائع واأج�سام �سفن والطائرات واأخطار احلرب بناء وت�سليح ال�سفن واأخطار احلرب على الب�سائع املنقولة على الياب�سة وو�سائط نقلها واأخطار الإرهاب والتخريب 
واأخطار احلرب على الأ�سخا�س - حياة وحوادث �سخ�سية والأخطار ال�سيا�سية. يبداأ �سريان العقد من تاريخ 1435/09/04هـ )املوافق 2014/07/01م( وينتهي بتاريخ 

1436/09/13هـ )املوافق 2015/06/30م(.  

 العقود والتعامالت مع األطراف ذات العالقة 4   4   44
حتى تاريخ 2014/06/30م بلغ جمموع قيمة عقود التاأمني التي اأبرمتها ال�سركة مع بع�س اأع�ساء املجل�س مبلغا وقدره )33.590.879( ثالثة وثالثني مليون وخم�سمائة وت�سعني األف 

وثمامنائة وت�سعة و�سبعني ريال �سعودي وفق ما يلي:

1(  عقود تاأمني مع موؤ�س�سة �سقالة التجارية وم�سنع الذاوق لالأغدية )فرع موؤ�س�سة �سقالة( ل�ساحبها ال�سيد/ يا�سر يو�سف ناغي )رئي�س جمل�س الإدارة( تبلغ قيمتها مبلغا وقدره 
)8.122.139( ثمانية ماليني ومائة واثنني وع�سرين األف ومائة وت�سعة وثالثني ريال �سعودي.

2(  عقود تاأمني مع �سركة يو�سف حممد عبد الوهاب ناغي املتحدة تبلغ قيمتها مبلغا وقدره )4.448.913( اأربعة ماليني واأربعمائة وثمانية واأربعني األف وت�سعمائة وثالثة ع�سر 
ريال �سعودي والتي ميلك فيها ال�سيد/ يا�سر يو�سف ناغي )رئي�س جمل�س الإدارة( ن�سبة 20% من احل�س�س.

3(  عقود تاأمني مع �سركة ال�سقاف القاب�سة تبلغ قيمتها مبلغا وقدره )2.757( األفني و�سبعمائة و�سبعة وخم�سني ريال �سعودي والتي ميلك فيها ال�سيد/ يا�سر يو�سف ناغي )رئي�س 
جمل�س الإدارة( ن�سبة من احل�س�س.

4(  عقد و�ساطة تاأمني مع �سركة املاأمون عرب البحار لو�ساطة التاأمني تبلغ قيمته مبلغا وقدره )4.653.700( اأربعة ماليني و�ستمائة وثالثة وخم�سني األف و�سبعمائة ريال �سعودي 
و�سطاء تاأمني املحدودة والتي تربط ال�سيد/ يا�سر يو�سف ناغي )رئي�س جمل�س الإدارة( عالقة قرابة بال�سركاء فيها.

5(  عقود تاأمني مع �سركة التموين العربي التجارية املحدودة تبلغ قيمتها مبلغا وقدره )5.515.986( خم�سة ماليني وخم�سمائة وخم�سة ع�سر األف وت�سعمائة و�ست وثمانني ريال 
�سعودي والتي تربط ال�سيد/ يا�سر يو�سف ناغي )رئي�س جمل�س الإدارة( عالقة قرابة بال�سركاء فيها.

6(  عقود تاأمني مع �سركة التموين العربي لالأطعمة تبلغ قيمتها مبلغا وقدره )504.662( خم�سمائة واأربعة اآلف و�ستمائة واثنني و�ستني ريال �سعودي والتي تربط ال�سيد/ يا�سر 
يو�سف ناغي )رئي�س جمل�س الإدارة( عالقة قرابة بال�سركاء فيها.

7(  عقود تاأمني مع �سركة رحال الوطنية للخدمات املحدودة تبلغ قيمتها مبلغا وقدره )10.726( ع�سرة اآلف و�سبعمائة و�ست وع�سرين ريال �سعودي والتي تربط ال�سيد/ يا�سر 
يو�سف ناغي )رئي�س جمل�س الإدارة( عالقة قرابة مع ال�سركاء فيها.
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8(  عقود تاأمني مع موؤ�س�سة حافل لنقل احلجاج تبلغ قيمتها مبلغا وقدره )9.168.977( ت�سعة اآلف ومائة وثمانية و�ستني األف وت�سعمائة و�سبع و�سبعني ريال �سعودي والتي تربط 
ال�سيد/ يا�سر يو�سف ناغي )رئي�س جمل�س الإدارة( عالقة قرابة ب�ساحبها.

9(  عقود تاأمني مع �سركة الأندل�س لنقل احلجاج تبلغ قيمتها مبلغا وقدره )448.956( اأربعمائة وثمانية واأربعني األف وت�سعمائة و�ست وخم�سني ريال �سعودي، والتي تربط ال�سيد/ 
يا�سر يو�سف ناغي )رئي�س جمل�س الإدارة( عالقة قرابة مع ال�سركاء فيها.

10(  عقود تاأمني مع �سركة جمموعة البرتجي ال�سناعية املحدودة تبلغ قيمتها مبلغًا وقدره )17.075( �سبعة ع�سر األف وخم�سة و�سبعون ريال �سعودي والتي ميلك فيها ال�سيد/ 
اإبراهيم حممد برتجي )ع�سو جمل�س الإدارة( ن�سبة 10% من احل�س�س.

11(  عقود تاأمني مع �سركة م�سنع حممد اإبراهيم برتجي لالآي�سكرمي والع�سري تبلغ قيمتها مبلغا وقدره )397.847( ثالثمائة و�سبعة وت�سعني األف وثمامنائة و�سبع واأربعني ريال 
�سعودي . مع الإ�سارة اإلى اأن �سركة م�سنع حممد اإبراهيم برتجي لالآي�سكرمي والع�سري مملوكة من �سركة برتجي القاب�سة و�سركة برتجي لال�ستثمار والتي ميلك يف كل منهما 

ال�سيد/ اإبراهيم حممد برتجي )ع�سو املجل�س( ن�سبة 30% من احل�س�س.

اآلف وثمانني  ريال �سعودي والتي تربط ال�سيد/ زياد ب�سام الب�سام )ع�سو  12(  عقود تاأمني مع �سركة الب�سام التجارية املحدودة وتبلغ قيمتها مبلغا وقدره )8.080( ثمانية 
املجل�س( عالقة قرابة مع ال�سركاء فيها.

13(  عقود اإعادة تاأمني اختياري مع �سركة اخلليج للتاأمني )م�ساهم بن�سبة 22.5%( تبلغ قيمتها مبلغًا وقدره)291.061( مائتان وواحد وت�سعني األف وواحد و�ستني ريال �سعودي، 
وتعترب ال�سركة من كبار امل�ساهمني و�سريك ا�سرتاتيجي لل�سركة.

مت ح�سر العقود والتعامالت مع الأطراف ذات العالقة طبقًا للوائح التنفيذية ونظام وزارة التجارة املادة 69 و 70 اخلا�سة بالعقود مع الأطراف ذات العالقة )وطبقًا لذلك فاإن �سركة 
�سالح وعبدالعزيز اأباح�سني هي م�ساهم موؤ�س�س بن�سبة 2% ول تدخل عقودها �سمن عقود الأطراف ذات العالقة طبقًا للوائح التنفيذية ونظام وزارة التجارة املادة 69 و 70 اخلا�سة 

بالعقود مع الأطراف ذات العالقة، كما اأنه ل يعترب من كبار امل�ساهمني )5% اأو اأكرث( طبقًا لتعريف الأطراف ذات العالقة يف نظام هيئة ال�سوق املالية(.

ويتبني من حم�سر الجتماع اخلام�س للجمعية العامة املنعقد بتاريخ 2014/04/22م باأنه مت الت�سويت على تلك العقود من امل�ساهمني بدون م�ساركة الأع�ساء ذوي العالقة احلا�سرين 
الذين لهم م�سالح يف تلك العقود. توؤكد ال�سركة باأنه ل يوجد لأع�ساء جمل�س الإدارة الآخرين اأو لأي من اأقاربهم اأي م�سلحة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة يف ال�سركة، ومل يتم توقيع عقودا 

مع اأطراف ذات عالقة اآخرين، مبا يف ذلك اإ�سدار وثائق تاأمني لتغطية اأعمالهم وممتلكاتهم. 

وقد التزمت ال�سركة باملادة )47( ال�سابعة والأربعني من الالئحة التنظيمية ل�سلوكيات �سوق التاأمني التي ل جتيز ل�سركة التاأمني اإ�سدار اأو جتديد وثيقة تامني لأي من مالكها اأو اأع�ساء 
جمل�س اإدارتها اأو كبار مدرائها التنفيذين اأو اأالطراف وذوي العالقة بهم اإال بعد دفع كامل الق�شط. وتوؤكد ال�شركة باأن كافة اأق�شاط العقود املذكورة اأعاله قد مت ت�شديدها بالكامل.

 ويق�سد بالأطراف ذوي ال�سلة اأفراد العائلة )من الزوجات والزواج والأطفال والأباء والأمهات والأخوان والأخوات، واأي من املوؤ�س�سات التي ميلك فيها اأي ع�سو من اأع�ساء جمل�س 
الإدارة اأكرث من %5(. 

وتن�س املادة )49( التا�سعة والأربعون بانه ل يجب اإ�سدار اأو جتديد اأي وثيقة تاأمني لأي من اأع�ساء جمل�س الإدارة اأو الإدارة التنفيذية اأو الأطراف ذوي العالقة بهم اإل بعد دفع الق�سط 
امل�ستحق بالكامل واإذا تقدم اأي من اأع�ساء جمل�س الإدارة اأو مديريها التنفيذيني باملطالبة بدفع تعوي�س لوثيقة تاأمني �سادرة لهم من ال�سركة، فيجب التعامل مع املطالبة وفقًا لالإجراءات 
الواردة يف الالئحة املطبقة على مطالبات العمالء الخرين ودون معاملة تف�سيلية، مع اإ�سعار املراقب النظامي باأي تعوي�س لأي منهم. وتوؤكد ال�سركة التزامها بالالئحة التنفيذية لنظام 

مراقبة �سركات التاأمني التعاوين وباأحكام نظام ال�سركات ولئحة حوكمة ال�سركات فيما يتعلق بعقود الأطراف ذات العالقة.  

اإن هذه العقود تت�شمن نف�س االأحكام وال�شروط املطبقة على العمالء دون اأي متييز بني وثائق التامني امل�شار اإليها اأعاله وتلك املعرو�شة من قبل ال�شركة لعمالئها. كما توؤكد ال�شركة 
التزامها باأحكام الالئحة التنظيمية ل�سلوكيات �سوق التاأمني ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد. 

 عقود االستشارات 4   4   44
اأبرمت ال�سركة عدد من العقود ال�ست�سارية على النحو التايل:

1(  عقد تقدمي خدمات اكتوارية موقع بتاريخ 2014/06/04م بني بروج و�سركة منار�سيجما لال�ست�سارات املالية. وتوؤكد ال�سركة اأنه يف حال قررت ا�ستبدال الكتواري ف�ستاأخذ 
املوافقة امل�سبقة من موؤ�س�سة النقد وذلك قبل اعتماد تعيني اخلبري الكتواري اجلديد، عماًل مبتطلبات موؤ�س�سة النقد. وهذا العقد �ساري ملدة �سنة من تاريخ توقيعه.

2(  عقد تقدمي خدمات حما�سبية موقع بتاريخ 2014/06/05م فيما بني بروج ومكتب الب�سام والنمر )حما�سبون قانونيون وا�ست�ساريون(، وهذا العقد �ساري ملدة �سنة من تاريخ 
توقيعه.

املنتهية يف  املالية  لل�سنة  املالية  القوائم  تقرير عن  واإ�سدار  ملراجعة  ويونغ  اإرن�ست  �سركة  مع  بتاريخ 2014/06/12م  موقع  مراقبة احل�سابات  لتقدمي خدمات  تعيني  3(  عقد 
و2014/12/31م  2014/07/30و2014/09/30م  يف  املنتهية  للفرتات  لل�سركة  املراجعة  غري  الأولية  املالية  القوائم  عن  تقرير  واإ�سدار  ولفح�س  2014/12/31م 

و2015/03/31م. وهذا العقد �ساري ملدة �سنة من تاريخ توقيعه.

4(  اتفاقية تقدمي خدمات قانونية موقعة بتاريخ 2012/03/14م مع مكتب نهار الدلبحي )حمامون وم�ست�سارون قانونني(. وهذه التفاقية ما زالت �سارية.

وتوؤكد ال�سركة على عدم وجود اأي ت�سارب م�سالح يف تعيينات امل�ست�سارين وخا�سة املاليني على اعتبار اأن اأي م�سلحة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة لل�سركاء اأو اأع�ساء الإدارة التنفيذية يف 
تلك ال�سركات ال�ست�سارية يف �سركة بروج من �ساأنه اأن يوؤثر على ا�ستقاللية الراأي املهني املطلوب تقدميه منهم. 

التزمت ال�سركة باملادة )69( التا�سعة وال�ستني واملادة )71( احلادية وال�سبعني من نظام ال�سركات واملادة )18( الثامنة ع�سرة من لئحة احلوكمة فيما يتعلق باإف�ساح اأع�ساء جمل�س 
الإدارة مبا لهم من م�سلحة �سخ�سية يف املعامالت والعقود التي تتم حل�ساب ال�سركة وعدم م�ساركتهم بالت�سويت على القرار الذي ي�سدر يف هذا ال�ساأن.

 عقود تقنية المعلومات 4   4   44
لدى ال�سركة اإدارة م�ستقلة متخ�س�سة بتقنية املعلومات وقد اأبرمت عددًا من العقود املتعلقة بربامج احلا�سب الآيل وتقنية املعلومات اأهمها:

1(  بتاريخ 2013/01/01م وقعت ال�سركة اتفاقية م�ساندة مع �سركة اإت�س بي العاملية عرب وكيلها يف اململكة وذلك بغر�س تقدمي الدعم الفني وخدمات �سيانة للمنتجات اخلا�سة 
باخلوادم مببلغ قدره )433.000( اأربعمائة وثالثة وثالثون األف ريال �سعودي وهي �ساحلة لغاية 2015/12/31م.
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2(  بتاريخ 2014/03/06م وقعت ال�سركة اتفاقية مع موؤ�س�سة علم املكننة لتقنية املعلومات لغر�س تركيب وت�سغيل و�سيانة نظام التاأمني الطبي وتقدمي الدعم الفني لل�سركة مببلغ 
قدره )144.000( مائة واأربعة واأربعون األف ريال �سعودي بالإ�سافة اإلى 25% من قيمة العقد للدعم الفني ت�ستحق بعد انتهاء الفرتة املجانية وهي عام من تاريخ التوقيع. هذه 

التفاقية غري قابلة للتجديد اإل مبوافقة الطرفني. وهذا العقد �ساري ملدة �سنة من تاريخ توقيعه.

3(  بتاريخ 2014/03/06م وقعت ال�سركة اتفاقية مع موؤ�س�سة علم املكننة لتقنية املعلومات لغر�س تركيب وت�سغيل و�سيانة نظام الرفع ملجل�س ال�سمان ال�سحي التعاوين وتقدمي 
الدعم الفني لل�سركة مببلغ قدره )65.000( خم�سة و�ستون األف ريال �سعودي بالإ�سافة اإلى 25% من قيمة العقد للدعم الفني ت�ستحق بعد انتهاء الفرتة املجانية وهي عام 

من تاريخ التوقيع. هذه التفاقية غري قابلة للتجديد اإل مبوافقة الطرفني. وهذا العقد �ساري ملدة �سنة من تاريخ توقيعه.

األف  ع�سرة  ثمانية  وقدره )18.900(  مبلغ  مقابل  الإلكرتونية  الفريو�سات  من  اأنظمتها  حلماية  الدولية  مكايف  �سركة  مع  اتفاقية  ال�سركة  وقعت  2012/06/13م  4(  بتاريخ 
وت�سعمائة ريال �سعودي وهي �ساحلة لغاية 2015/06/12م.

األف وثالثمائة وخم�سة  5(  بتاريخ 2014/04/27م وقعت ال�سركة اتفاقية مع �سركة �سامينتك الدولية لتوفري برامج الن�سخ الحتياطي مببلغ وقدره )18.375( ثمانية ع�سر 
و�سبعون ريال �سعودي وهي �ساحلة لغاية 2015/04/30م. 

6(  بتاريخ 2014/06/01م وقعت ال�سركة اتفاقية مع �سركة اإجادة لتقدمي الدعم الفني لبيانات ال�سركة املركزية مببلغ وقدره )74.250( اأربعة و�سبعون األف ومائتان وخم�سون 
ريال �سعودي وهي �ساحلة لغاية 2015/05/31م.

 اتفاقية نقل ملكية المحفظة التأمينية لشركة اللؤلؤة السعودية للضمان )شركة مساهمة مقفلة بحرينية(  4   4   44
إلى الشركة

وكانت  لذلك.  النظامية  الإجراءات  وا�ستكمال  التاأمينية  املحفظة  ا�ستحواذ  عملية  اإمتام  بغر�س  لل�سمان  ال�سعودية  اللوؤلوؤة  و�سركة  بروج  بني  اتفاقية  اأبرمت  2012/02/01م  بتاريخ 
 )380/IS/75717( النقد رقم موؤ�س�سة  تاريخ 2009/01/01م، مبوجب خطاب  اعتبارًا من  التاأمينية  املحفظة  نقل  النقد على  موؤ�س�سة  نهائية من  ال�سركة قد ح�سلت على موافقة 
بتاريخ 1433/02/09هـ )املوافق 2012/01/03م(. ون�ست التفاقية بالتزام الأطراف مبتطلبات موؤ�س�سة النقد بنقل املحفظة التاأمينية دون احت�ساب قيمة ال�سهرة وقد مت حتديد قيمة 
عملية ال�ستحواذ ا�ستنادًا اإلى قيمة املطلوبات التي ت�ساوي قيمة الأ�سول، وبالتايل فاإن ا�ستحواذ بروج على املحفظة التاأمينية ل�سركة اللوؤلوؤة ال�سعودية لل�سمان قد مت من دون اأي مقابل.

 وثائق التأمين: 4   4   44
نًا له( مع ال�سركة اخلليجية العامة للتاأمني )6( �ستة عقود تاأمني، كما وقعت ال�سركة عقد تاأمني �سحي ملوظفيها مع �سركة بوبا العربية عقد تاأمني �سحي  وقعت ال�سركة )ب�سفتها موؤَمَّ

تعاوين �سركة بوبا العربية.ويو�سح اجلدول التايل تفا�سل هذه الوثائق:

نا له( اجلدول رقم 7-14 وثائق التاأمني التي وقعتها ال�سركة )ب�سفتها موؤَمَّ

مدة الوثيقةرقم الوثيقةالنوع�سركة التاأمني
الق�سط ال�سنوي
)ريال  �سعودي(

ال�سركة اخلليجية العامة 
للتاأمني

تاأمني املعدات الإلكرتونية 
واأنظمة تقنية املعلومات

20-EE-2014-00004-0002015/04/3014.036م-2014/05/01م

ال�سركة اخلليجية العامة 
للتاأمني

عقد تاأمني على الأموال
يف اخلزنة

20-GS-2014-00096-0002015/04/301.772م-2014/05/01م

ال�سركة اخلليجية العامة 
للتاأمني

عقد تاأمني على نقل 
الأموال

20-CIT-2014-00091-0002015/04/3010.520م-2014/05/01م

ال�سركة اخلليجية العامة 
للتاأمني

عقد تاأمني على خماطر 
احلوادث ال�سخ�سية 

واجلماعية

20-GA-2014-00013-0002015/04/3012.620م-2014/05/01م

ال�سركة اخلليجية العامة 
للتاأمني

عقد تاأمني على امل�سوؤولية 
العامة التجارية

20-PP-2014-000112-0002015/04/306.088م-2014/05/01م

ال�سركة اخلليجية العامة 
للتاأمني

2015/04/3011.920م-2014/05/01مFG-2014-000043-000-20عقد تاأمني خيانة الأمانة

2014/12/311.180.174م-2014/01/01م-عقد تاأمني �سحي تعاوين�سركة بوبا

امل�سدر: التقرير القانوين

و�ستقوم ال�سركة بتجديد هذه الوثائق لدى انتهاء �سريانها.
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 المنازعات والدعاوى القضائية  3   13
ال�سركة لي�ست طرفًا يف اأي دعوى ق�سائية اأو مطالبة )مبا يف ذلك اأي دعوى قائمة اأو مهدد باإقامتها(ميكن اأن توؤثر تاأثريًا جوهريًا يف اأعمال ال�سركة اأو �سركتها الزميلة اأو مركزها املايل.

 العالمات التجارية 3   13
بتاريخ 1431/11/29هـ )املوافق 2010/11/06م( قامت ال�سركة بت�سجيل العالمة التجارية اخلا�سة بها حتت الفئة 36 اخلا�سة بخدمات التاأمني، وهي عبارة عن )ر�سم ثالثة مثلثات 
باللونني الأزرق والأحمر واأ�سفلها كلمة بروج بحروف لتينية باللون الأزرق عدا حرف اآر الالتيني باللون الأحمر وعلى الكلمة ر�سم قو�س باللون الأحمر ويف الأ�سفل عبارة بروج للتاأمني 
التعاوين بحروف عربية وما يقابلها بالالتينية باللونيني الأحمر والأزرق(. وقد مت اإثبات ملكية ال�سركة للعالمة التجارية مبوجب ت�سجيل عالمة جتارية رقم )67/1205( ال�سارة عن 
وزارة التجارة ملدة )10( ع�سرة �سنوات تبداأ من تاريخ 1431/05/17هـ )املوافق 2010/05/01م( وتنتهي بتاريخ 1441/05/16هـ )املوافق 2020/01/11م( وهي قابلة للتجديد 

ملدة اأو مدد مماثلة بناء على طلب تقدمه ال�سركة خالل ال�سنة الأخرية من مدة حمايتها وال�ستة اأ�سهر التالية لها و ذلك وفقًا ملا ن�س عليه نظام العالمات التجارية ولئحته التنفيذية.

وقد قامت ال�سركة بحماية اأ�سولها غري امللمو�سة من خالل ت�سجيل عالمتها التجارية التي تعتربها جوهرية وتتعلق باأعمال وربحية ال�سركة.

ول متلك ال�سركة اأي اأ�سول غري ملمو�سة اأخرى مثل العالمات التجارية وبراءات الخرتاع وحقوق الطبع والن�سر وغريها من حقوق امللكية الفكرية.

ويعتمد الو�سع التناف�سي لل�سركة، من بني عوامل اأخرى، على قدرتها على حماية وا�ستخدام اأ�سولها غري امللمو�سة. وبالتايل فاإن عدم قدرة ال�سركة على حماية اأ�سولها غري امللمو�سة 
املتمثلة يف العالمات التجارية لها ول�سركتها الزميلة، اأو عدم قدرة ال�سركة على ا�ست�سدار موافقة وزارة التجارة وال�سناعة على ت�سجيل اأي عالمة جتارية، اأو يف بع�س احلالت، احلاجة 

اإلى اتخاذ اإجراء قانوين لزم حلمايتها، قد يوؤثر �سلبًا على عالمات ال�سركة التجارية، وقد يجعل من مزاولة الأعمال اأكرث كلفة وبالتايل يوؤثر �سلبًا على نتائج اأعمال ال�سركة.
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التعهد بالتغطية. 13

 اسم متعهد التغطية وعنوانه 1   13
اأبرمت ال�سركة اتفاقية تعهد بتغطية الكتتاب مع متعهد تغطية الكتتاب �سركة فالكم للخدمات املالية، ومبوجب هذه التفاقية يتعهد متعهد التغطية بالكتتاب بعدد )12.000.000( 

اثنا ع�سر مليون �سهم عادي ب�سعر )10( ع�سرة ريالت �سعودية لل�سهم الواحد، متثل جميع اأ�سهم حقوق الأولوية املطروحة لالكتتاب.

شركة فالكم للخدمات المالية 

الريا�س – طريق العليا العام
�س.ب 884، الريا�س 11421

اململكة العربية ال�سعودية
هاتف: 8004298888

فاك�س: 2054831 11 966+
www.falcom.com.sa :املوقع اللكرتوين

 moath.alkhasawneh@falcom.com.sa :الربيد اللكرتوين

 الشروط األساسية التفاقية التعهد بالتغطية 2   13
تن�س ال�شروط واالأحكام املن�شو�س عليها يف اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب على ما يلي:

اأ-  تتعهد ال�سركة ملتعهد التغطية اأنه يف تاريخ التخ�سي�س �سوف ت�سدر وتخ�س�س ملتعهد التغطية جميع اأ�سهم حقوق الأولوية املتعهد بتغطيتها يف هذا الكتتاب التي مل يكتتب 
بها امل�ساهمون امل�ستحقون كاأ�سهم اإ�سافية وذلك ب�سعر الكتتاب.

ب-  يتعهد متعهد التغطية لل�سركة باأن يقوم بنف�سه، يف تاريخ التخ�سي�س ب�سراء عدد الأ�سهم املطروحة التي مل يتم الكتتاب فيها اإن وجدت، وذلك على اأ�سا�س �سعر الكتتاب. 

ج-  يتقا�سى متعهد التغطية مقابل مادي لقاء تعهده بالتغطية والذي ميثل ن�سبة حمددة من اإجمايل متح�سالت الكتتاب.
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مصاريف االكتتاب . 13
تبلغ القيمة املتوقعة مل�ساريف الكتتاب من اإجمايل متح�سالت الكتتاب مبلغ )5.000.000( خم�سة ماليني ريال �سعودي كم�ساريف وتكاليف مت حتملها لالإ�سدار، والتي ت�سمل اأتعاب 
امل�ستلمة  وم�ساريف اجلهات  بالتغطية  التعهد  اإلى م�ساريف  اإ�سافة  العامة  والعالقات  الإعالم  وم�ست�سار  املالية  املهنية  العناية  وم�ست�سار  للطرح  القانوين  وامل�ست�سار  املايل  امل�ست�سار 

وم�ساريف الت�سويق والتوزيع وامل�ساريف الأخرى املرتبطة بالطرح، و�ستتحمل ال�سركة جميع م�ساريف عملية الطرح.
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اإلعفاءات . 13
مل تتقدم ال�سركة اأو امل�ست�سار املايل اإلى هيئة ال�سوق املالية بطلب اإعفائها من اأي متطلبات وردت يف قواعد الت�سجيل والإدراج.

125



شروط وتعليمات االكتتاب . 13
تقدمت ال�سركة بطلب للهيئة لت�سجيل وقبول اإدراج اأ�سهم حقوق الأولوية امل�سدرة يف ال�سوق املالية ال�سعودية تداول ومتت املوافقة على ن�سرة الإ�سدار هذه وكافة امل�ستندات املوؤيدة التي 

طلبتها الهيئة، وقد مت احل�سول على جميع املوافقات الر�سمية الالزمة لعملية طرح الأ�سهم.

يجب على جميع امل�شاهمني امل�شتحقني وحملة احلقوق املكت�شبة ومقدمي العرو�س قراءة �شروط وتعليمات االكتتاب بعناية تامة قبل تعبئة منوذج طلب االكتتاب اأو منوذج تقدمي العر�س 
املتعلق بالطرح املكمل حيث يعترب توقيع وت�شليم الطلب اأو منوذج التقدمي مبثابة موافقة وقبول بال�شروط واالأحكام املذكورة.

اإن التوقيع على طلب الكتتاب وتقدميه للجهات امل�ستلمة ميثل اتفاقية ملزمة بني ال�سركة وال�سخ�س امل�ستحق، وميكن لالأ�سخا�س امل�ستحقني احل�سول على ن�سرة الإ�سدار وطلب الكتتاب 
من اجلهات امل�ستلمة.

 االكتتاب في أسهم حقوق األولوية 1   13
اأثناء فرتة الكتتاب، وميكن احل�سول على مناذج طلب الكتتاب من اجلهات  اأ�سهم حقوق الأولوية تقدمي طلب الكتتاب  يتعني على امل�ساهمني امل�ستحقني والراغبني يف الكتتاب يف 

امل�ستلمة التالية:

�سركة فالكم للخدمات املالية 
الريا�س – طريق العليا العام

 �س.ب 884 - الريا�س 11421
اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 8004298888
فاك�س: 2054831 11 966+

moath.alkhasawneh@falcom.com.sa :الربيد الإلكرتوين
www.falcom.com.sa :املوقع اللكرتوين

البنك الأهلي التجاري 
جدة - طريق امللك عبد العزيز

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

هاتف: 6493333 12 966+
فاك�س: 6437426 12 966+

contactus@alahli.com :الربيد الإلكرتوين
www.alahli.com :املوقع الإلكرتوين

بنك الريا�س
الريا�س - طريق امللك عبد العزيز
�س.ب. 22622 - الريا�س 11416

اململكة العربية ال�سعودية
هاتف: 4013030 11 966+
فاك�س: 4042618 11 966+

customercare@riyadbank.com :الربيد الإلكرتوين
www.riyadbank.com :املوقع الإلكرتوين

البنك ال�سعودي الفرن�سي
الريا�س - �سارع املعذر

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

هاتف: 4042222 11 966+
فاك�س: 4022311 11 966+

communications@alfransi.com.sa :الربيد الإلكرتوين
www.alfransi.com.sa :املوقع الإلكرتوين

جمموعة �سامبا املالية
الريا�س - طريق امللك عبد العزيز

�س.ب. 833 - الريا�س 11421
اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 4774770 11 966+
فاك�س: 4799402 11 966+

customercare@samba.com :الربيد الإلكرتوين
www.samba.com.sa :املوقع الإلكرتوين

مبوجب ن�سرة الإ�سدار هذه �سيتم طرح )12.000.000( اثنى ع�سر مليون �سهم عادي لالكتتاب يف اأ�سهم حقوق اأولوية متثل ن�سبة 92.3% من راأ�س مال ال�سركة قبل الكتتاب وب�سعر 
تبلغ )120.000.000( مائة وع�سرين مليون  اإجمالية  وبقيمة طرح  �سعودية  ريالت  ا�سمية قدرها )10( ع�سرة  قيمة  �ساماًل  الواحد  لل�سهم  �سعودية  ريالت  يبلغ )10( ع�سرة  طرح 
ريال �سعودي، و�سيتم اإ�سدار الأ�سهم اجلديدة بن�سبة )1.083( �سهم لكل )1( حق من حقوق الأولوية )حق واحد مقابل )1.083( �سهم(. و�سيكون الكتتاب يف اأ�سهم حقوق الأولوية 
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املطروحة للم�ساهمني املقيدين يف �سجل امل�ساهمني يف ال�سركة يف نهاية فرتة تداول يوم انقاد اجلمعية العامة غري العادية )تاريخ الأحقية( يوم الثالثاء 1436/06/12هـ )املوافق 
2015/04/01م(، وللم�ستحقني ممن قاموا ب�سراء حقوق الأووية خالل فرتة التداول حقوق الأولوية، مبن فيهم امل�ساهمني املقيدين الذين ي�سرتون حقوق اأولوية اكتتاب اإ�سافية اإلى 

جانب حقوق الأولوية التي ميلكونها اأ�ساًل.

ويف حال عدم ممار�سة حقوق الأولوية اخلا�سة بالأ�سخا�س امل�ستحقني بحلول نهاية فرتة الكتتاب الثانية، �سوف تطرح الأ�سهم املتبقية الناجتة عن عدم ممار�سة تلك احلقوق اأو بيعها 
من قبل الأ�سخا�س امل�ستحقني على املوؤ�س�سات ال�ستثمارية من خالل طرحها يف فرتة الطرح املتبقي.

�سيكون باإمكان امل�ساهمني املقيدين تداول حقوق الأولوية التي مت اإيدعها يف املحافظ عرب ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول(. وتعترب هذه احلقوق حق مكت�سب جلميع امل�ساهمني املقيدين يف 
�سجالت ال�سركة نهاية يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية )تاريخ اأحقية الكتتاب(. ويعطي كل حق حلامله اأحقية ممار�سة الكتتاب ب�سهم واحد جديد، وذلك ب�سعر الطرح. و�سيتم 

اإيداع حقوق الأولوية بعد انعقاد اجلمعية بيومي عمل على الأكرث. و�ستظهر احلقوق يف حمافظ امل�ساهمني املقيدين حتت رمز جديد خا�س بحقوق الأولوية.

و�سيكون اجلدول الزمني لت�سل�سل وتف�سيل عملية طرح اأ�سهم حقوق الأولوية كالتايل:

تاريخ الأحقية: نهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية يوم الثالثاء 1436/06/12هـ )املوافق 2015/04/01م(. �

املرحلة الأولى: تبداأ يوم الثالثاء 1436/06/18هـ )املوافق 2015/04/07م(، وت�ستمر حتى نهاية يوم اخلمي�س 1436/06/27هـ )املوافق 2015/04/16م( )"مرحلة  �
الكتتاب الأولى"(، ويتاح خاللها فقط للم�ساهمني املقيدين ممار�سة حقهم بالكتتاب )كليًا اأو جزئيًا( يف الأ�سهم اجلديدة يف حدود عدد حقوق الأولوية التي مت اإيداعها 
يف حمافظهم بعد انعقاد اجلمعية. و�سوف تتم املوافقة فقط على الكتتاب بعدد من الأ�سهم اجلديدة امل�ستحقة مبوجب عدد حقوق الأولوية املوجودة يف املحفظة عند نهاية 
فرتة التداول. �سيتم الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة وذلك بتقدمي طلب الكتتاب لدى اأي فرع من فروع اجلهات امل�ستلمة عرب تعبئة منوذج الكتتاب اأو عرب ال�سراف الآيل اأو 
عرب الهاتف اأو عن طريق الكتتاب اإلكرتونيًا لدى اجلهات امل�ستلمة التي تتيح هذه اخلدمة للمكتتبني. وجتدر الإ�سارة اإلى اأنه عند نهاية فرتة تداول حقوق الأولوية، يف حال 
كان امل�ساهم املقيد ميلك عدد حقوق اأولوية اأقل من عدد حقوق الأولوية التي مار�سها خالل نف�س املرحلة ف�سوف يتم رف�س طلب الكتتاب كليًا اأو جزئيًا، و�سوف يتم اإبالغ 

املكتتب واإعادة مبلغ الكتتاب املرفو�س عرب اجلهة امل�ستلمة للم�ساهم املقيد.

اأولوية الكتتاب: تبداأ يوم الثالثاء 1436/06/18هـ )املوافق 2015/04/07م(، وت�ستمر حتى نهاية عمل يوم اخلمي�س 1436/06/27هـ )املوافق  � فرتة تداول حقوق 
2015/04/16م(، وذلك تزامنًا مع مرحلة الكتتاب الأولى. تكون )تداول( قد جهزت الآليات لتنظيم عملية تداول حقوق الأولوية يف اأنظمتها، ويو�سع رمز منف�سل حلقوق 
الأولوية لل�سركة )يكون م�ستقاًل عن رمز ال�سركة على �سا�سة تداول(. و�سيعمد نظام تداول اإلى اإلغاء رمز حقوق الأولوية لل�سركة على �سا�سة تداول بعد انتهاء فرتة تداول 

حقوق الأولوية. وتت�سمن هذه الفرتة اخلطوات التالية:

اأ(  يجوز للم�ساهمني املقيدين خالل هذه الفرتة اأي من الآتي:

1.  الحتفاظ باحلقوق املكت�سبة كما بتاريخ الأحقية وممار�سة الكتتاب فيها عن طريق اجلهات امل�ستلمة.

2.  بيع حقوق الأولوية �سواًء ببيع كل اأو جزء من هذه احلقوق.

3.  �سراء حقوق اإ�سافية وتداولها. وميكن ممار�سة الكتتاب باحلقوق الإ�سافية خالل مرحلة الكتتاب الثانية فقط، عرب تعبئة منوذج الكتتاب اأو عن طريق الكتتاب اإلكرتونيًا 
لدى اجلهات امل�ستلمة التي تتيح هذه اخلدمات للمكتتبني.

4.  عدم القيام باأي �سيء فيما يتعلق بحقوق الأولوية )عدم بيعها وعدم ممار�سة حق الكتتاب فيها(، �ستطرح الأ�سهم املتبقية الناجتة عن عدم ممار�سة تلك احلقوق اأو بيعها 
يف فرتة الطرح املتبقي.

ب(  يجوز ملن قاموا ب�سراء حقوق الأولوية خالل هذه الفرتة تداول حقوق الأولوية �سواء ب�سراء اأو بيع كل اأوجزء من هذه احلقوق، ويف حال قيامهم بال�سراء والحتفاظ بحقوق 
الأولوية يف هذه الفرتة فيمكنهم ممار�سة الكتتاب فيها يف مرحلة الكتتاب الثانية فقط، عرب تعبئة منوذج اكتتاب اأو عن طريق الكتتاب اإلكرتونيًا لدى اجلهات امل�ستلمة التي 
تتيح هذه اخلدمات للمكتتبني. ويف حال عدم ممار�ستهم حق الكتتاب يف هذه احلقوق بنهاية مرحلة الكتتاب الثانية، �ستطرح الأ�سهم املتبقية الناجتة عن عدم ممار�سة تلك 

احلقوق اأو بيعها يف فرتة الطرح املتبقي.

مرحلة الكتتاب الثانية: تبداأ يوم الأحد 1436/06/30هـ )املوافق 2015/04/19م(، وت�ستمر حتى نهاية يوم الثالثاء 1436/07/02هـ )املوافق 2015/04/21م(، ل  �
يتم تداول حقوق الأولوية يف هذه املرحلة، وتت�سمن اخلطوات التالية:

اأ(  يجوز للم�ساهمني املقيدين الذين ميلكون اأ�سهم يف ال�سركة كما بتاريخ الأحقية ومل يقوموا مبمار�سة حقوق الأولوية يف اأ�سهم جديدة يف ال�سركة كليًا اأو جزئيًا خالل مرحلة 
الكتتاب الأولى، اأن ميار�سوا حقوق الأولوية خالل هذه املرحلة وذلك بنف�س الطريقة املو�سحة يف الكتتاب يف املرحلة الأولى. ويف حال قيامهم ب�سراء حقوق اأولوية اإ�سافية 
بفرتة تداول حقوق الأولوية فيمكنهم ممار�سة الكتتاب فيها خالل مرحلة الكتتاب الثانية، وذلك عرب تعبئة منوذج اكتتاب اأو عرب ال�سراف الآيل اأو عرب الهاتف اأو عن طريق 
الكتتاب اإلكرتونيًا لدى اجلهات امل�ستلمة التي تتيح هذه اخلدمات للمكتتبني. ويف حال عدم ممار�ستهم حق الكتتاب يف هذه احلقوق بنهاية هذه املرحلة �سيتم طرحها يف 

فرتة الطرح املتبقي.

ب(  يجوز ملن قاموا ب�سراء حقوق الأولوية خالل فرتة تداول حقوق الأولوية واحتفظوا بها لنهاية فرتة التداول ممار�سة الكتتاب فيها خالل هذه املرحلة وذلك بنف�س الطريقة 
املو�سحة يف مرحلة الكتتاب الأولى. ويف حال عدم ممار�ستهم حق الكتتاب يف هذه احلقوق بنهاية هذه املرحلة، �ستطرح الأ�سهم املتبقية الناجتة عن عدم ممار�سة تلك 

احلقوق اأو بيعها يف فرتة الطرح املتبقي.

فرتة الطرح املتبقي: تبداأ يوم الأحد 1436/07/07هـ )املوافق 2015/04/26م( من ال�ساعة العا�سرة �سباحًا وحتى ال�ساعة العا�سرة �سباحًا من اليوم التايل بتاريخ  �
1436/07/08هـ )املوافق 2015/04/27م(. و�سيتم خالل هذه الفرتة طرح الأ�سهم املتبقية بالإ�سافة اإلى ك�سور الأ�سهم على عدد من امل�ستثمرين ذوي الطابع املوؤ�س�سي 
)وي�سار اإليهم بـ "املوؤ�س�سات ال�ستثمارية"( على اأن تقوم تلك املوؤ�س�سات ال�ستثمارية بتقدمي عرو�س �سراء الأ�سهم املتبقية. و�سيتم تخ�سي�س الأ�سهم املتبقية للموؤ�س�سات 
ال�ستثمارية ذات العر�س الأعلى ثم الأقل فالأقل على اأن يتم تخ�سي�س الأ�سهم بالتنا�سب على املوؤ�س�سات ال�ستثمارية التي تقدم نف�س العر�س، و�سوف يكون �سعر الكتتاب 

يف الأ�سهم اجلديدة التي مل يكتتب به يف هذه الفرتة بحد اأدنى �سعر الطرح.
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اإذا كان �سعر بيع الأ�سهم غري املكتتب بها اأعلى من �سعر الطرح يوزع الفرق )اإن وجد( كتعوي�س حلملة حقوق الأولوية الذين مل يقوموا بالكتتاب بحقوقهم بن�سبة ما ميلكونه من حقوق.

التخ�سي�س النهائي لالأ�سهم: �سيتم تخ�سي�س الأ�سهم لكل م�ستثمر بناًء على عدد احلقوق التي مار�سها ب�سكل مكتمل و�سحيح، اأما بالن�سبة مل�ستحقي ك�سور الأ�سهم، ف�سيتم جمع  �
ك�سور الأ�سهم وطرحها على املوؤ�س�سات ال�ستثمارية خالل فرتة الطرح املتبقي. و�سوف يتم ت�سديد اإجمايل �سعر طرح الأ�سهم املتبقية لل�سركة، وتوزع باقي متح�سالت بيع الأ�سهم 

املتبقية وك�سور الأ�سهم )مبا يتعدى �سعر الطرح( على م�ستحقيها كل ح�سب ما ي�ستحقه يف موعد اأق�ساه يوم الأربعاء 1436/07/17هـ )املوافق 2015/05/06م(.

اإدراج الأ�سهم  � ال�سوق: �سيبداأ تداول الأ�سهم املطروحة لالكتتاب يف نظام )تداول( عند ا�ستكمال كافة الإجراءات املتعلقة بت�سجيل وقبول  تداول الأ�سهم اجلديدة يف 
املطروحة وتخ�سي�سها.

لقد تقدمت ال�سركة بطلب اإلى هيئة ال�سوق املالية لت�سجيل وقبول اإدراج الأ�سهم اجلديدة وقبول الإدارج يف ال�سوق، و�سيتم تقدمي طلب اإلى الهيئة لتداول الأ�سهم اجلديدة بعد اكتمال الكتتاب.

 األشخاص المستحقون غير المشاركون في االكتتاب في األسهم الجديدة 2   13
�سوف تقوم تداول بتعديل �سعر �سهم ال�سركة بعد اإغالق تداول اأ�سهم ال�سركة يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية بتاريخ 1436/06/12هـ )املوافق 2015/04/01م( وذلك بناًء على 
قيمة الطرح وعدد الأ�سهم اجلديدة امل�سدرة �سمن هذه الن�سرة بالإ�سافة للقيمة ال�سوقية لالأ�سهم املدرجة وقت الإغالق. و�سيكون امل�ساهمون املقيدون الذين ل ي�ساركون كليًا اأو جزئيًا 
يف الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة عر�سًة لنخفا�س ن�سبة ملكيتهم يف ال�سركة اإ�سافة اإلى انخفا�س قيمة الأ�سهم اململوكة لهم حاليًا. وبالن�سبة لالأ�سخا�س امل�ستحقني الذين مل يكتتبوا 
ومل يبيعوا حقوقهم ف�سيكونون عر�سًة للخ�سارة. ولن يح�سل الأ�سخا�س امل�ستحقون غري امل�ساركني يف الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة على اأية مزايا اأو منافع مقابل اأ�سهم حقوق الأولوية 
امل�ستحقة لهم، ما عدا ح�سولهم على تعوي�س نقدي من متح�سالت بيع الأ�سهم يف الطرح املتبقي كاًل ح�سب ما ي�ستحقه )اإن وجد(. ويحتفظ امل�ساهمون املقيدون بنف�س عدد الأ�سهم 

الذي ميلكونه قبل زيادة راأ�س املال. 

ويف حال كانت رغبة املوؤ�س�سات ال�ستثمارية �سراء الأ�سهم املتبقية ب�سعر الطرح فقط، اأو يف حال عدم رغبتهم يف الكتتاب وبالتايل �سراء متعهد التغطية لالأ�سهم املتبقية ب�سعر الطرح، 
فلن يح�سل الأ�سخا�س امل�ستحقني غري امل�ساركني يف الكتتاب على اأي تعوي�س نتيجة عدم ممار�ستهم حقوق الأولوية يف الأ�سهم اجلديدة.

�سيتم حتديد مبلغ التعوي�س )اإن وجد( لالأ�سخا�س امل�ستحقني الذين مل ي�ساركوا يف الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة كليًا اأو جزئيًا وم�ستحقي ك�سور الأ�سهم عن طريق ق�سمة مبلغ التعوي�س 
على اإجمايل عدد الأ�سهم التي مل يكتتب فيها من قبل الأ�سخا�س امل�ستحقني وم�ستحقي ك�سور الأ�سهم، وبذلك يتم حتديد التعوي�س امل�ستحق لكل �سهم متبقي، و�سيتم دفعه لل�سخ�س 

امل�ستحق الذي مل يكتتب يف كامل اأو جزء من الأ�سهم التي يحق له الكتتاب فيها واأي�سًا مل�ستحقي ك�سور الأ�سهم.

 تعبئة طلب االكتتاب  2   13
على ال�سخ�س امل�ستحق الذي يرغب يف ممار�سة كامل حقه والكتتاب يف جميع اأ�سهم حقوق الأولوية التي يحق له الكتتاب فيها اأن يقوم بتعبئة منوذج طلب الكتتاب ويقدمه مرفقًا بكامل 

مبلغ الكتتاب امل�ستحق وامل�ستندات املطلوبة اإلى اأحد فروع اجلهات امل�ستلمة اأثناء فرتة الكتتاب.

يح�سب عدد الأ�سهم التي يحق لل�سخ�س الكتتاب فيها بح�سب عدد حقوق الأولوية القائمة التي ميلكها قبل نهاية فرتة الكتتاب الثانية، اأما مبلغ الكتتاب الذي يتعني على املكتتب دفعه 
فيح�سب ب�سرب عدد حقوق الأولوية القائمة التي ميلكها قبل نهاية فرتة الكتتاب الثانية يف )10( ع�سرة ريالت �سعودية.

بتعبئة وتقدمي منوذج طلب الكتتاب فاإن املكتتب يقر مبا يلي:

املوافقة على اكتتابه يف ال�سركة بعدد الأ�سهم املو�سحة يف طلب الكتتاب. �

اأنه قد اطلع على ن�سرة الإ�سدار وعلى كافة حمتوياتها ودر�سها بعناية وفهم م�سمونها. �

املوافقة على النظام االأ�شا�شي لل�شركة وال�شروط الواردة يف ن�شرة االإ�شدار. �

عدم التنازل عن حقه يف مطالبة ال�سركة والرجوع عليها بكل �سرر ينجم ب�سكل مبا�سر من جراء احتواء ن�سرة الإ�سدار على معلومات جوهرية غري �سحيحة اأو غري كافية  �
اأو نتيجة اإغفال معلومات جوهرية توؤثر ب�سكل مبا�سر على قبول املكتتب بالكتتاب يف حال اإ�سافتها يف الن�سرة.

اأنه مل ي�سبق له التقدم لالكتتاب يف اأ�سهم هذا الطرح ولل�سركة احلق يف رف�س كافة الطلبات يف حال تكرار طلب الكتتاب. �

قبوله االأ�شهم املخ�ش�شة مبوجب طلب االكتتاب وقبوله كافة �شروط وتعليمات االكتتاب الواردة يف الطلب ويف ن�شرة االإ�شدار. �

�سمان عدم اإلغاء اأو تعديل الطلب بعد تقدميه للجهة امل�ستلمة. �

 الوثائق المطلوب تقديمها مع طلبات االكتتاب 3   13
يجب تقدمي طلب الكتتاب مرفقًا بامل�ستندات التالية، ح�سبما يقت�سيه احلال، وتقوم اجلهة امل�ستلمة مبطابقة ال�سورة مع الأ�سل واإعادة الأ�سل للمكتتب:

اأ�سل و�سورة البطاقة ال�سخ�سية )للمكتتب الفرد(. �

اأ�سل و�سورة دفرت العائلة )لأفراد الأ�سرة(. �

اأ�سل و�سورة �سك الوكالة ال�سرعية )يف حالة توكيل �سخ�س اآخر بالكتتاب(. �

اأ�سل و�سورة �سك الولية )لالأيتام( )للمكتتب الفرد(. �

اأ�سل و�سورة الإقامة بالن�سبة لغري ال�سعوديني، حيثما ينطبق احلال )للمكتتب الفرد(. �

اأ�سل و�سورة ال�سجل التجاري بالن�سبة لل�سخ�سية العتبارية. �

يجب دفع مبلغ الكتتاب كاماًل عند تقدمي طلب الكتتاب لدى اأحد فروع اجلهات امل�ستلمة من خالل تفوي�س اجلهة امل�ستلمة بخ�سم املبلغ املطلوب من ح�ساب املكتتب لدى اجلهة امل�ستلمة، 
اأو عن طريق �سيك م�سريف م�سدق م�سحوب على اأحد البنوك املحلية وم�سجل با�سم ال�سركة.

يقت�سر التوكيل بني اأفراد الأ�سرة من الدرجة الأولى )الأبناء والأبوين( ويف حالة تقدمي الطلب نيابة عن �سخ�س اآخر، يجب اأن يكتب الوكيل ا�سمه ويوقع على طلب الكتتاب واأن يرفق 
اأ�سل و�سورة وكالة �سرعية �سارية املفعول �سادرة من كتابة العدل )بالن�سبة لالأ�سخا�س املقيمني يف اململكة العربية ال�سعودية( اأو م�سدقة من ال�سفارة اأو القن�سلية ال�سعودية يف بلد 

املكتتب )بالن�سبة لالأ�سخا�س املقيمني خارج اململكة العربية ال�سعودية(.
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 تقديم طلب االكتتاب 3   13
يبداأ ا�ستالم طلبات الكتتاب يف فروع اجلهات امل�ستلمة يف اململكة خالل مرحلتي الكتتاب الأولى والثانية. ويف حال وجود فرتة طرح متبقي فيمكن اأي�سًا خاللها تقدمي طلبات اكتتاب لأية 
اأ�سهم متبقية من قبل املوؤ�س�سات ال�ستثمارية فقط. وميكن تقدمي طلب الكتتاب اأثناء فرتة الكتتاب اإما من خالل اأحد فروع اجلهات امل�ستلمة اأو اخلدمات امل�سرفية الهاتفية اأو اأجهزة 
ال�سراف الآيل اأو الإنرتنت امل�سريف لأيٍ  من اجلهات امل�ستلمة التي توفر هذه اخلدمات، علمًا باأن منوذج طلب الكتتاب يحتوي على مزيد من التعليمات التي يجب اتباعها بدقة. وعند 
توقيع وتقدمي طلب الكتتاب، �ستقوم اجلهة امل�ستلمة بختمه وتزويد ال�سخ�س امل�ستحق ب�سورة منه، ويف حال تبني اأن املعلومات املقدمة يف طلب الكتتاب غري مكتملة اأو غري �سحيحة 
اأو مل يتم ختمها بوا�شطة اجلهة امل�شتلمة، فاإن طلب االكتتاب �شيعترب الغيًا. ويجب اأن يوافق ال�شخ�س امل�شتحق على �شروط وتعليمات االكتتاب. ويجب اأن يقوم بتعبئة جميع بنود طلب 
االكتتاب، ويف حال عدم ا�شتيفاء الطلب املقدم من املكتتب الأي من �شروط وتعليمات االكتتاب، فاإن من حق ال�شركة رف�س ذلك الطلب كليًا اأو جزئيًا، و�شيعترب اأي طلب اكتتاب يحتوي 
على معلومات غري كاملة اأو غري �سحيحة اأو غري خمتوم من قبل اجلهة امل�ستلمة لغيًا، ول يجوز تعديل طلب الكتتاب اأو �سحبه بعد ت�سليمه للجهة امل�ستلمة، ويعترب بعد قبوله من قبل 

ال�سركة عقدًا ملزمًا بني املكتتب وال�سركة.

ويعترب املكتتب من االأ�شخا�س امل�شتحقني قد ا�شرتى عدد االأ�شهم امل�شتحقة له عند حتقق ال�شروط التالية:

ت�سليم ال�سخ�س امل�ستحق منوذج طلب اكتتاب لدى اأحد فروع اجلهات امل�ستلمة. �

ت�سديد كامل مبلغ الكتتاب )كما هو حمدد اأعاله( من قبل ال�سخ�س امل�ستحق املكتتب من خالل اجلهة امل�ستلمة. �

ا�ستالم ال�سخ�س امل�ستحق املكتتب من خالل اجلهة امل�ستلمة لإ�سعار تخ�سي�س يحدد عدد الأ�سهم التي مت تخ�سي�سها له. �

علمًا باأنه �سيتم تخ�سي�س الأ�سهم لالأ�سخا�س امل�ستحقني بحد اأق�سى عدد الأ�سهم التي مت طلبها.

 التخصيص  3   13
 �ستقوم ال�سركة ومدير الكتتاب بفتح ح�ساب اأمانة ي�سمى )ح�ساب حقوق اأولوية �سركة بروج للتاأمني التعاوين( يتم اإيداع متح�سالت الكتتاب فيه. 

يتم تخ�سي�س الأ�سهم لكل م�ستثمر بناًء على عدد احلقوق التي مار�سها ب�سكل مكتمل و�سحيح. اأما بالن�سبة مل�ستحقي ك�سور الأ�سهم، ف�سيتم جمع ك�سور الأ�سهم وطرحها على املوؤ�س�سات 
ال�ستثمارية خالل فرتة الطرح املتبقي. و�سوف يتم ت�سديد اإجمايل �سعر طرح الأ�سهم املتبقية لل�سركة، وتوزع باقي متح�سالت بيع الأ�سهم املتبقية )�سوف يكون �سعر الكتتاب يف الأ�سهم 
اجلديدة التي مل يكتتب بها يف فرتة الطرح املتبقي بحد اأدنى �سعر الطرح. واإذا كان �سعر بيع الأ�سهم غري املكتتب بها اأعلى من �سعر الطرح، يوزع الفرق )اإن وجد( كتعوي�س حلملة حقوق 
الأولوية الذين مل يقوموا بالكتتاب بحقوقهم بن�سبة ما ميلكونه من حقوق( وك�سور الأ�سهم على م�ستحقيها كل ح�سب ما ي�ستحقه يف موعد اأق�ساه يوم الأربعاء 1436/07/17هـ )املوافق 

2015/05/06م(. ويف حال تبقى اأ�سهم بعد ذلك غري مكتتب فيها ف�سيقوم متعهد التغطية ب�سراء تلك الأ�سهم اجلديدة املتبقية ب�سعر الطرح و�ستخ�س�س له.

ويتوقع الإعالن النهائي عن العدد النهائي لالأ�سهم التي مت تخ�سي�سها لكل �سخ�س م�ستحق دون اأي عمولت اأو ا�ستقطاعات من مدير الكتتاب اأو اجلهات امل�ستلمة وذلك بقيدها يف 
ح�سابات املكتتبني لدى اجلهات امل�ستلمة. ويجب على الأ�سخا�س امل�ستحقني الت�سال بفرع اجلهة امل�ستلمة الذي مت تقدمي طلب الكتتاب من خالله للح�سول على اأية معلومات اإ�سافية. 

و�سوف يتم الإعالن عن نتائج التخ�سي�س يف موعد اأق�ساه يوم الأربعاء 1436/07/10هـ )املوافق 2015/04/29م(.

 دفع مبالغ التعويض 3   13
�سيتم دفع مبالغ التعوي�س لالأ�سخا�س امل�ستحقني الذين ل ي�ساركون كليًا اأو جزئيًا يف الكتتاب باأ�سهم حقوق الأولوية، اإن وجدت، يف موعد اأق�ساه يوم الأربعاء 1436/07/17هـ )املوافق 

2015/05/06م(.
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á«©ª÷G OÉ≤©fG Ωƒj
´ƒÑ°SC’G ájÉ¡f á∏£Y

¢ü«°üîàdGh á≤HÉ£ŸG IÎa
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 أسئلة وأجوبة عن آلية حقوق األولوية الجديدة 3   13
ماهي حقوق األولوية؟

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

لمن تمنح حقوق األولوية؟

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

متى يتم إيداع حقوق األولوية؟

يتم ذلك خالل يومني بعد انعقاد اجلمعية العامة غري العادية لل�سركة، و�ستظهر الأ�سهم يف حمافظ امل�ساهمني املقيدين حتت رمز جديد خا�س بحقوق الأولوية ولن ي�سمح بتداول هذه 
احلقوق اأو الكتتاب فيها اإل عند بداية فرتة التداول والكتتاب.

كيف يتم إشعار المساهم المقيد بإيداع حقوق األولوية في المحفظة؟

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

كم عدد الحقوق التي سيحصل عليها المساهم المقيد؟

يعتمد ذلك على معامل الأحقية وعدد الأ�سهم التي ميتلكها امل�ساهم املقيد يف نهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية.

ما هو معامل األحقية؟

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

احلالة 1 اإلى 5 )اأي �سهم واحد لكل خم�سة اأ�سهم(.

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

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

ما هي قيمة الحق عند بداية تداوله؟

�سعر الفتتاح للحق �سيكون الفرق بني �سعر اإغالق �سهم ال�سركة يف اليوم ال�سابق لإدراج احلق و�سعر الطرح. وعلى �سبيل املثال: اإذا كان �سعر اإغالق ال�سهم يف اليوم ال�سابق 35 رياًل 
�سعوديًا و�سعر الطرح 10 ريالت �سعودية يكون �سعر الفتتاح حلقوق الأولوية 25 رياًل �سعوديًا.

هل يستطيع المساهمين المقيدين االكتتاب في أسهم إضافية؟

ميكن للم�ساهمني املقيدين الكتتاب يف اأ�سهم اإ�سافية من خالل �سراء حقوق اأولوية جديدة خالل فرتة التداول، وميكن الكتتاب بالأ�سهم الإ�سافية اجلديدة املكت�سبة من �سراء حقوق 
جديدة خالل مرحلة الكتتاب الثانية فقط.

كيف تتم عملية االكتتاب؟

تتم عملية الكتتاب كما هو معمول به حاليًا عن طريق تقدمي طلبات الكتتاب لدى اأي من فروع اجلهات امل�ستلمة )املذكورة يف ن�سرة الإ�سدار هذه( خالل فرتتي الكتتاب فقط.

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

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

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

�سيتم اإيداع حقوق الأولوية  يف نف�س املحفظة املودع بها اأ�سهم ال�سركة املرتبطة باحلقوق. فعلى �سبيل املثال، اإذا كان م�ساهم ميلك 1000 �سهم يف ال�سركة )800 �سهم يف حمفظة »اأ« و 
200 �سهم يف حمفظة »ب«( فاإن جمموع احلقوق التي �ستودع )923( حق على اعتبار اأن لكل �سهم )0.923( حق وعليه ف�سيتم اإيداع 738 حق يف حمفظة »اأ« و 184 حق يف حمفظة »ب«.

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

يكون اإيداع الأ�سهم يف املحفظة ال�ستثمارية املذكورة يف طلب الكتتاب الأول.

هل يحق لحملة شهادات األسهم االكتتاب والتداول؟

نعم يحق حلملة �سهادات الأ�سهم الكتتاب لكنهم لن ي�ستطيعوا التداول اإل بعد اإيداع ال�سهادات يف حمافظ ا�ستثمارية عن طريق اجلهات امل�ستلمة اأو مركز الإيداع يف تداول واإح�سار 
الوثائق الالزمة.
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إذا تم االكتتاب في األسهم الجديدة وتم بيع الحقوق بعدها ماذا يحدث في هذه الحالة؟

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

هل يحق لمن اشترى حقوق إضافية تداولها مرة أخرى؟

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

هل باإلمكان بيع جزء من هذه الحقوق؟

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

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

ل ميكن ذلك.

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

خالل املرحلة الثانية فقط وبعد انتهاء فرتة التداول حلقوق الأولوية.

هل يستطيع الشخص المستحق بيع الحق بعد انقضاء فترة التداول؟

ل ميكن ذلك، بعد انق�ساء فرتة التداول يتبقى لل�سخ�س امل�ستحق فقط ممار�سة احلق يف الكتتاب بالزيادة يف راأ�س املال، ويف حال عدم ممار�سة احلق ميكن اأن يتعر�س امل�ستثمرللخ�سارة 
اأو النخفا�س يف قيمة املحفظة ال�ستثمارية.

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

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

هل سيتم إضافة أي رسوم إضافية لعمليات تداول حقوق األولوية؟

�سيتم تطبيق نف�س العمولت على عمليات البيع وال�سراء كما هي بالأ�سهم ولكن من دون حد اأدنى ملبلغ العمولة.

 تداول األسهم الجديدة 3   13
�سيبداأ تداول الأ�سهم املطروحة لالكتتاب فور اكتمال جميع الإجراءات املتعلقة بذلك، ويتوقع اأن يكون ذلك بعد رد فائ�س الكتتاب وبالتن�سيق مع هيئة ال�سوق املالية و�سيتم العالن عنه 

لحقًا.

 سوق األسهم السعودية )تداول(  1   13
مت تاأ�سي�س نظام تداول يف عام 2001م كنظام بديل لنظام معلومات الأوراق املالية الإلكرتوين ESIS، وبداأ تداول الأ�سهم الإلكرتتوين يف اململكة عام 1989م.

يتم التعامل بالأ�سهم عرب نظام ال�سوق املالية ال�سعودية »تداول« من خالل اآلية متكاملة تغطي عملية التداول كاملة بدًء من تنفيذ ال�سفقة وانتهاًء بت�سويتها. ويتم التداول كل يوم عمل من 
اأيام الأ�سبوع على فرتة واحدة من ال�ساعة 11 �سباحًا وحتى ال�ساعة 03:30 ع�سرًا، من يوم الأحد حتى يوم اخلمي�س من كل اأ�سبوع ويتم خاللها تنفيذ الأوامر، اأما خارج هذه الأوقات 
في�سمح باإدخال الأوامر وتعديلها واإلغائها من ال�ساعة 10 �سباحًا وحتى ال�ساعة 11 �سباحًا، وميكن عمل قيود وا�ستف�سارات جديدة ابتداًء من ال�ساعة 10 �سباحًا جلل�سة الفتتاح )التي 

تبداأ ال�ساعة 11 �سباحًا( وتتغري هذه الأوقات خالل �سهر رم�سان وتعلن من قبل اإدارة تداول.

يعمل نظام تداول على مطابقة الأوامر ح�سب ال�سعر، ويتم ا�ستقبال وحتديد اأولوية الأوامر وفقًا لل�سعر. وب�سكل عام تنفذ اأوامر ال�سوق اأوًل ثم ومن ثم الأوامر املحددة لل�سعر، ويف حال 
اإدخال عدة اأوامر بنف�س ال�سعر، يتم تنفيذها اأوًل باأول ح�سب توقيت الإدخال.

ويقوم نظام تداول بتوزيع نطاق �سامل من املعلومات عرب قنوات خمتلفة اأبرزها موقع تداول على الإنرتنت والرابط الإلكرتوين ملعلومات تداول الذي يوفر بيانات ال�سوق ب�سكل فوري 
لوكالت تزويد املعلومات مثل »رويرتز«.

تتم ت�سوية ال�سفقات اآليًا خالل اليوم، اأي اأن نقل ملكية الأ�سهم تتم مبا�سرة بعد تنفيذ ال�سفقة.

يجب على ال�سركة الإف�ساح عن جميع القرارات واملعلومات ذات الأهمية للم�ستثمرين عرب نظام »تداول«. ويتولى نظام تداول م�سوؤولية مراقبة ال�سوق ب�سفته الآلية التي يعمل من خاللها 
ال�سوق، بهدف �سمان عدالة التداول وان�سياب عمليات التداول يف الأ�سهم.

 التسجيل في سوق األسهم السعودية 11   13
مت تقدمي طلب لدى هيئة ال�سوق املالية لت�سجيل وقبول اإدراج اأ�سهم حقوق الأولوية يف ال�سوق ومن املتوقع اعتماد الت�سجيل وقبول الإدراج وبدء تداول الأ�سهم اجلديدة يف �سوق الأ�سهم 
ال�سعودية بعد النتهاء من عملية التخ�سي�س النهائي، و�سوف يعلن عن ذلك يف حينه يف موقع تداول الإلكرتوين. وتعترب التواريخ واملواعيد املذكورة يف هذه الن�سرة تواريخ ومواعيد 

مبدئية فقط، وميكن تغيريها اأو متديدها مبوافقة هيئة ال�سوق املالية.

وبالرغم من اأن الأ�سهم احلالية م�سجلة ومدرجة يف ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول، اإل اأنه ل ميكن التداول يف الأ�سهم اجلديدة اإل بعد اعتماد التخ�سي�س النهائي لالأ�سهم واإيداعها 
يف حمافظ املكتتبني يف تداول ويحظر حظرًا تامًا التداول يف الأ�سهم اجلديدة قبل ذلك.
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ويف حالة ن�ساطات التداول املحظورة يتحمل امل�ساهمون املكتتبون الذين يعملون يف مثل هذه الن�ساطات امل�سوؤولية الكاملة عنها، و�سوف لن تتحمل ال�سركة اأية م�سوؤولية قانونية يف هذه 
احلالة.

وبالرغم من اأن اأ�سهم ال�سركة القائمة م�سجلة يف ال�سوق املالية ال�سعودية »تداول« اإل اأن ل ميكن التداول يف الأ�سهم اجلديدة اإل بعد اعتماد تخ�سي�س الأ�سهم للمكتتبني امل�ستحقني 
ومقدمي العرو�س يف الطرح املتبقي واإيداعها يف ح�ساباتهم يف تداول. ويحظر حظرًا تامًا التداول يف الأ�سهم اجلديدة قبل اعتماد عملية التخ�سي�س.

يتحمل املكتتبون اأو مقدمو العرو�س يف الطرح املكمل الذي يتعاملون يف ن�ساطات التداول املحظورة هذه امل�سوؤولية الكاملة عنها، ولن تتحمل ال�سركة اأية م�سوؤولية قانونية يف هذه احلالة.

 القرارات والموافقات التي ستطرح بموجبها األسهم 12   13
مت موؤخرًا احل�سول على موافقة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي النهائية مبوجب اخلطاب رقم 351000123147 وتاريخ 1435/09/24هـ )املوافق 2014/07/21م( على زيادة راأ�س 
املال  راأ�س  �سي�سبح  الأ�سهم اجلديدة  الكتتاب يف  اكتمال طلب  ولدى  اأولوية  اأ�سهم حقوق  �سعودي عن طريق طرح  ريال  ال�سركة مببلغ )120.000.000( مائة وع�سرين مليون  مال 
)250.000.000( مائتان وخم�سني مليون ريال �سعودي مق�سم اإلى )25.000.000( خم�سة وع�سرين مليون �سهم بقيمة ا�سمية قدرها )10( ع�سرة ريالت �سعودية لل�سهم الواحد، 
وقد �سدر قرار جمل�س اإدارة ال�سركة بتاريخ 1435/06/27هـ )املوافق 2014/04/27م( بالتو�سية بزيادة راأ�س مال ال�سركة ملواجهة احتياجاتها برفع املالءة املالية. ووافقت اجلمعية 
العامة غري العادية املنعقدة بتاريخ 1436/06/12هـ )املوافق 2015/04/01م( على تو�سية جمل�س الإدارة بزيادة راأ�س املال على النحو املذكور و�سوف تقت�سر الزيادة على امل�ساهمني 

امل�ستحقني يف نهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية.

كما متت املوافقة على ن�سرة الإ�سدار هذه وكافة امل�ستندات املوؤيدة التي طلبتها الهيئة وذلك بتاريخ اإعالنها يف موقع تداول يوم الثالثاء 1436/06/12هـ )املوافق 2015/04/01م(.

جتدر الإ�سارة اإلى اأن اأ�سهم امل�ساهمني املوؤ�س�سني يف ال�سركة تخ�سع اإلى اإلزامية احل�سول على موافقة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي قبل الت�سرف يف الأ�سهم التي ميلكونها.

 تنبيهات متنوعة 12   13
اأطرافها وخلفائهم واملتنازل منهم ل�شاحلهم ومنفذي الو�شايا ومديري الرتكات  � يكون طلب االكتتاب وكافة ال�شروط واالأحكام والتعهدات ذات العالقة ملزمة وملنفعة 

والورثة، وي�شرتط اأنه فيما عدا ما جرى عليه الن�س حتديدًا يف هذه الن�شرة، ال يتم التنازل عن الطلب اأو عن اأي حقوق اأو م�شالح اأو التزامات نا�شئة عنه اأو التفوي�س بها 
لأي من الأطراف امل�سار اإليهم دون احل�سول على موافقة كتابية م�سبقة من الطرف الآخر.

تخ�سع هذه التعليمات والبنود واأي ا�ستالم لنماذج طلب الكتتاب اأو العقود املرتتبة عليها لأنظمة اململكة العربية ال�سعودية وتف�سر وتنفذ طبقًا لها. وقد يتم توزيع ن�سرة  �
الإ�سدار هذه باللغتني العربية والإجنليزية، ويف حال التعار�س بني الن�س العربي والن�س الإجنليزي، يعمل بالن�س العربي لن�سرة الإ�سدار.

مع اأن هيئة ال�سوق املالية قد اعتمدت ن�سرة الإ�سدار هذه، فاإنه يجوز لها تعليق هذا الطرح اإذا علمت ال�سركة يف اأي وقت بعد اعتماد الهيئة لهذه الن�سرة وقبل قبول اإدارج  �
الأ�سهم يف ال�سوق باأنه:

1.  حدث تغريًا مهمًا يف اأي من املعلومات الأ�سا�سية الواردة يف هذه الن�سرة اأو اأي من امل�ستندات املطلوب ت�سمينها فيها مبوجب قواعد الت�سجيل والإدراج.

2.  توافر اأي م�سائل اإ�سافية كا يجب ت�سمينها يف هذه الن�سرة.

  ويف هاتني احلالتني فاإنه يتعني على ال�سركة اأن تقدم اإلى الهيئة ن�سرة اإ�سدار تكميلية وذلك ح�سب متطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج. وعندئذ �سيتم ن�سر ن�سرة الإ�سدار 
التكميلية واإعالن تواريخ الطرح املرتتبة عليها. 

3.  عدم موافقة اجلمعية العامة غري العادية على تفا�سيل هذا الطرح.

 التغيير في سعر السهم نتيجة لزيادة رأس المال  13   13
اإن �سعر الإغالق ل�سهم ال�سركة يف يوم اجلمعية العامة غري العادية هو 47.66 من املتوقع اأن ي�سل اإلى 29.58 يف افتتاح اليوم الذي يليه والتغيري ميثل نق�س بقيمة 18.08 ريال �سعودي 

وبن�سبة %37.94.

طريقة احت�ساب �سعر ال�سهم لزيادة راأ�س املال كالتايل:

أواًل: احتساب القيمة السوقية للشركة عند اإلغالق في يوم الجمعية العامة غير العادية:

عدد الأ�سهم يف نهاية اجلمعية العامة غري العادية X الإغالق ل�سهم ال�سركة يف يوم اجلمعية العامة غري العادية = القيمة ال�سوقية لل�سركة عند الإغالق يف يوم اجلمعية العامة غري 
العادية.

ثانيًا: احتساب سعر السهم في افتتاحية اليوم الذي يلي يوم الجمعية العامة غير العادية:

)القيمة ال�سوقية لل�سركة عند الإغالق يف يوم اجلمعية العامة غري العادية + قيمة الأ�سهم املطروحة( / )عدد الأ�سهم يف نهاية يوم اجلمعية العامة غري العادية + عدد الأ�سهم املطروحة 
لالكتتاب( = �سعر ال�سهم املتوقع يف افتتاحية اليوم الذي يلي يوم اجلمعية العامة غري العادية.
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المستندات المتاحة للمعاينة. 13
�ستكون امل�ستندات التالية متاحة للمعاينة يف املقر الرئي�س ل�سركة فالكم للخدمات املالية مبدينة الريا�س �سارع العليا العام تقاطع طريق امللك عبد اهلل، وذلك خالل �ساعات العمل 

الر�سمية من ال�ساعة 9:00 �سباحًا و حتى ال�ساعة 4:30 م�ساًء قبل 20 يوم من فرتة الكتتاب وخالل فرتة الكتتاب: 

وثائق الشركة:

1.  النظام الأ�سا�سي لل�سركة.

2.  �سهادة ال�سجل التجاري.

طرح األسهم:

1.  موافقة هيئة ال�سوق املالية على زيادة راأ�س مال ال�سركة من خالل طرح اأ�سهم حقوق اأولوية.

2.  موافقة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي على زيادة راأ�س مال ال�سركة. 

3.  تو�سية جمل�س الإدارة بزيادة راأ�س مال ال�سركة.

4.  قرار اجلمعية العامة غري العادية باملوافقة على زيادة راأ�س املال.

التقارير والخطابات والمستندات:

1.  تقارير ال�سوق امل�سار اإليها يف ن�سرة الإ�سدار هذه.

2.  العقود والتفاقيات اجلوهرية التي مت الإ�سارة اإليها يف )»ملخ�س العقود اجلوهرية« من الق�سم 14 »املعلومات القانونية«(.

3.  موافقة خطية من قبل �سركة فالكم للخدمات املالية امل�ست�سار املايل ومدير الكتتاب واملتعهد بالتغطية على اإدراج ال�سم وال�سعار واأي اإفادات يف ن�سرة الإ�سدار.

4.  موافقة خطية من قبل م�ست�سار العناية املهنية املالية �سركة ديلويت كوربوريت فاينان�س ليميتد على اإدراج ا�سمه و�سعاره واإفاداته، اإن وجدت، �سمن ن�سرة الإ�سدار.

5.  موافقة خطية من قبل امل�ست�سار القانوين للطرح �سركة عبد العزيزالع�ساف وم�ساركوه )حمامون وم�ست�سارون( على اإدراج ا�سمه و�سعاره واإفاداته، اإن وجدت، �سمن ن�سرة 
الإ�سدار.

6.  موافقة خطية من قبل املحا�سبني القانونيني اأرني�ست ويوجن ومكتب الب�سام حما�سبون قانونيون وا�ست�ساريون والب�سام والنمر حما�سبون قانونيون »املحا�سبون املتحالفون« على 
اإدراج ا�سمهما و�سعاريهما ون�سر تقاريرهم �سمن ن�سرة الإ�سدار بو�سفهم املحا�سبون القانونيون لل�سركة للثالث �سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب لالأعوام 2011 و 2012م 

و 2013م، والقوائم املالية غري املراجعة للفرتة املنتهية يف 30 يونيو 2014م.

القوائم المالية:

1.  القوائم املالية املراجعة لل�سركة للفرتات املنتهية يف 31 دي�سمرب من الأعوام 2011م، 2012م، 2013م وتقرير مراجع احل�سابات حولها.

2.  القوائم املالية غري املراجعة لل�سركة للفرتة املنتهية يف 30 يونيو 2014م، وتقرير مراجع احل�سابات حولها.

وفقًا ملتطلبات هيئة ال�سوق املالية فاإنه �سوف تكون كل امل�ستندات املتاحة للمعاينة باللغة العربية متى كان ذلك ممكنًا.
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تقرير مراجعي الحسابات.  2

شركة بروج للتأمين التعاوني
)شركة مساهمة سعودية(

القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(
 وتقرير الفحص المحدود

لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2014
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شركة بروج للتأمين التعاوني
)شركة مساهمة سعودية( 

قائمة المركز المالي األولية 
كما في 30 يونيو 2014

�إي�ضاح
31 دي�ضمرب2013 )مر�جعة(30 يونيو  2014 )غري مر�جعة(

ريال �ضعوديريال �ضعودي

موجودات عملي�ت الت�أمني

5103.905.486121.530.428نقدية و�شبه نقدية

-659.000.013ودائع لأجل

755.487.12227.750.263�أق�صاط تاأمني و�أر�صدة �إعادة تاأمني مدينة، �صايف

563.9363.288.847مبالغ م�صتحقة من عمليات �مل�صاهمني

-815.076.464)1()اأ(اإ�شتثم�رات مت�حة للبيع

42.896.12338.766.004ح�صة معيدي �لتاأمني من �ملطالبات حتت �لت�صوية

8.645.19310.271.255م�صاريف مدفوعة مقدمًا وموجود�ت �أخرى

17.133.55810.531.345تك�ليف اإكتت�ب وث�ئق ت�أمني موؤجلة

22.765.66628.037.312ح�صة معيدي �لتاأمني من �لأق�صاط غري �ملكت�صبة

88.000.0008.000.000)1()ج(�إ�صتثمار�ت مقتناه حتى تاريخ �ل�صتحقاق

3.511.7993.299.017ممتلكات ومعد�ت، �صايف

336.985.360251.474.471اإجم�يل موجودات عملي�ت الت�أمني

موجود�ت �مل�صاهمني

517.285.45113.523.880نقدية و�شبه نقدية

853.688.30456.381.037)2()اأ(اإ�شتثم�رات مت�حة للبيع

551.533261.032مدفوع�ت مقدمً� وموجودات اأخرى

913.243.81013.157.101وديعة نظامية

84.769.09883.323.050�إجمايل موجود�ت �مل�صاهمني 

421.754.458334.797.521�إجمايل �ملوجود�ت 

ت�صكل �لإي�صاحات �ملرفقة من 1 �إلى 15 جزءً� من هذه �لقو�ئم �ملالية �لأولية �ملوجزة.
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شركة بروج للتأمين التعاوني
)شركة مساهمة سعودية( 

قائمة المركز المالي األولية )تتمة(
كما في 30 يونيو 2014

    �إي�ضاح
31 دي�ضمرب 2013 )مر�جعة(30 يونيو 2014 )غري مر�جعة(

ريال �ضعوديريال �ضعودي

مطلوبات وفائ�ض عمليات �لتاأمني
مطلوبات عمليات �لتاأمني

96.680.67584.727.336�إجمايل �ملطالبات حتت �لت�صوية
27.115.09121.968.981اأر�شدة اإع�دة ت�أمني وت�أمني دائنة

9.608.2318.545.707م�صاريف م�صتحقة �لدفع ومطلوبات �أخرى
2.558.9332.061.031مك�ف�أة نه�ية اخلدمة للموظفني

5.488.6363.805.866عمولت �إعادة تاأمني غري مكت�صبة
184.186.249124.830.264�إجمايل �لأق�صاط غري �ملكت�صبة

9.460.5874.802.146�لعجز يف �لأق�صاط و�لإحتياطيات �لأخرى
335.098.402250.741.331جمموع مطلوبات عمليات �لتاأمني

فائ�ض عمليات �لتاأمني

1.083.517733.140فائ�ض مرت�كم
 -8803.441)1()ب(�لتغري يف �لقيمة �لعادلة للإ�صتثمار�ت �ملتاحة للبيع

336.985.360251.474.471جمموع مطلوبات وفائ�ض عمليات �لتاأمني
مطلوبات وحقوق �مل�صاهمني

مطلوبات �مل�صاهمني   
8.464.5707.364.263زكاة م�صتحقة

2.076.0692.152.540مبالغ م�صتحقة �لدفع ومطلوبات �خرى
25.67936.244مبالغ م�صتحقة �لى جهه ذ�ت علقة
563.9363.288.847مبالغ م�صتحقة �إلى عمليات �لتاأمني

11.130.25412.841.894�إجمايل مطلوبات �مل�صاهمني
حقوق �مل�صاهمني

130.000.000130.000.000ر�أ�ض �ملال
)58.728.974()56.505.945(خ�صائر مرت�كمة

)789.870(8144.789)2()ب(�لتغري يف �لقيمة �لعادلة للإ�صتثمار�ت �ملتاحة للبيع
73.638.84470.481.156�إجمايل حقوق �مل�صاهمني

84.769.09883.323.050�إجمايل مطلوبات وحقوق �مل�صاهمني
421.754.458334.797.521�إجمايل �ملطلوبات وحقوق �مللكية

ت�صكل �لإي�صاحات �ملرفقة من 1 �إلى 15 جزءً� من هذه �لقو�ئم �ملالية �لأولية �ملوجزة.
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شركة بروج للتأمين التعاوني 
)شركة مساهمة سعودية( 

قائمة عمليات التأمين الشاملة األولية )تتمة(
لفرتة �ل�ضتة �أ�ضهر �ملنتهية يف30 يونيولفرتة �لثالثة �أ�ضهر �ملنتهية يف30 يونيو

2014   2013   2014   2013   

)غري مر�جعة()غري مر�جعة()غري مر�جعة()غري مر�جعة(

ريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعودي

120.590.39469.676.672210.522.947150.100.482�إجمايل �أق�صاط �لتاأمني �ملكتتبة
)46.074.443()28.800.501()19.651.470()13.926.141(�أق�صاط �إعادة تاأمني م�صندة

)1.698.192()2.657.428()849.096()1.199.541(�أق�صاط تاأمني فائ�ض �خل�صارة
105.464.71249.176.106179.065.018102.327.847�صايف �أق�صاط �لتاأمني �ملكتتبة

)15.324.417()64.627.631()4.534.144()44.839.159(�حلركة يف �أق�صاط �لتاأمني غري �ملكت�صبة، �صايف
60.625.55344.641.962114.437.38787.003.430�صايف �أق�صاط �لتاأمني �ملكت�صبة

3.109.9673.589.3995.876.2686.174.124دخل عمولت اإع�دة ت�أمني
2.131.3751.090.7154.581.0152.214.444ر�شوم وث�ئق الت�أمني

65.866.89549.322.076124.894.67095.391.998جمموع �لإير�د�ت
)67.318.633()77.179.936()33.436.866()40.121.466(�إجمايل �ملطالبات �ملدفوعة

2.611.8126.283.3338.819.0499.794.885ح�صة معيدي �لتاأمني من �ملطالبات �ملدفوعة
)57.523.748()68.360.887()27.153.533()37.509.654(�صايف �ملطالبات �ملدفوعة 

1.465.362)7.823.220()1.730.497()4.153.347(�حلركة يف �ملطالبات حتت �لت�صوية، �صايف 
)1.083.570()4.658.441(271.120)1.642.037(�حلركة يف �لإحتياطات �لأخرى

)57.141.956()80.842.548()28.612.910()43.305.038(�صايف �ملطالبات �ملتكبدة
)10.805.166()13.653.506()5.628.302()7.406.590(تك�ليف اإكتت�ب وث�ئق ت�أمني

)1.274.424()1.610.216()620.228()1.118.223(ر�صوم فح�ض و�إ�صر�ف
)1.933.728()3.754.566()1.258.302()2.050.835(م�صاريف �إكتتاب �أخرى

)71.155.274()99.860.836()36.119.742()53.880.686(اإجم�يل تك�ليف الإكتت�ب
11.986.20913.202.33425.033.83424.236.724�صايف فائ�ض �لإكتتاب

)18.802.584()18.918.517()9.458.023()9.625.474(م�صاريف عمومية و�إد�رية
)1.733.032()4.864.601()2.130.217()3.957.507(خم�ص�ض ديون م�صكوك يف حت�صيلها

356.034168.788629.293308.841دخل عمولت خا�صة من ود�ئع لأجل
53.150140.438106.840298.019دخل عمولت خا�صة من �إ�صتثمار�ت 

-144.388-107.388دخل توزيعات �رباح
)35.761(1.354.833)35.761(931.571�أرباح )خ�صائر( حمققة من �إ�صتثمار�ت متاحة للبيع

)709(17.701-17.401�أرباح )خ�صائر( �إ�صتبعاد ممتلكات ومعد�ت
1.887.5593.503.7714.271.498)131.228()عجز( فائ�ض عمليات �لتاأمني

)3.844.348()3.153.394()1.698.803(131.228�لعجز )�لفائ�ض( �ملحول �إلى عمليات �مل�صاهمني
188.756350.377427.150-�صايف نتيجة �لفرتة

-733.140--�لفائ�ض �ملرت�كم يف بد�ية �لفرتة )�إي�صاح 2(
1.083.517427.150--�لفائ�ض �ملرت�كم يف نهاية �لفرتة

188.756350.377427.150-�صايف نتيجة �لفرتة
�إير�د�ت )خ�صائر( �صاملة �أخرى �صيتم �إعادة ت�صنيفها لحقًا �إلى قائمة �لدخل:

35.761)1.354.833(35.761)931.571()�أرباح( خ�صائر حمققة من �إ�صثمار�ت متاحة للبيع
)294.665(2.158.274)248.857(1.181.620�لتغري يف �لقيمة �لعادلة للإ�صتثمار�ت �ملتاحة للبيع

)258.904(803.441)213.096(250.049�صايف �لتغري يف �لقيمة �لعادلة للإ�صتثمار�ت �ملتاحة للبيع
1.153.818168.246)24.340(250.049جمموع �لدخل )�خل�صارة( �ل�صاملة للفرتة

ت�صكل �لإي�صاحات �ملرفقة من 1 �إلى 15 جزءً� من هذه �لقو�ئم �ملالية �لأولية �ملوجزة.
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شركة بروج للتأمين التعاوني 
)شركة مساهمة سعودية( 

قائمة عمليات المساهمين الشاملة األولية 

�إي�ضاح

لفرتة �ل�ضتة �أ�ضهر �ملنتهية يف30 يونيولفرتة �لثالثة �أ�ضهر �ملنتهية يف30 يونيو

2014   2013   2014   2013   

)غري مر�جعة()غري مر�جعة()غري مر�جعة()غري مر�جعة(

ريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعودي

1.698.8033.153.3943.844.348)131.228()�لعجز( �لفائ�ض �ملحول من عمليات �لتاأمني

�مل�صاريف

)1.051.775()1.051.122()491.638()438.050(عمومية واإدارية

1.207.1652.102.2722.792.573)569.278()�خل�صارة( �لدخل من �لعمليات

579.70787.359139.427192.460دخل عمولت خا�صة من ود�ئع لأجل

241.070289.916507.884565.599دخل عمولت خا�صة من �إ�صتثمار�ت متاحة للبيع

10.358556.654573.7531.158.657�أرباح حمققة من �إ�صتثمار�ت متاحة للبيع

2.141.0943.323.3364.709.289)238.143()�خل�صارة( �لدخل قبل �لزكاة

)1.507.555()1.100.307()938.979()620.437(12الزك�ة

1.202.1152.223.0293.201.734)858.580(�صايف )خ�صارة(  دخل �لفرتة

�ير�د�ت )خ�صائر( �صامله �أخرى �صيتم �إعادة ت�صنيفها لحقًا �إلى قائمة �لدخل:

8)2(�أرباح حمققة من �إ�صتثمار�ت متاحة للبيع حمولة �إلى �لدخل
)ب(

)10.358()556.654()573.753()1.158.657(

)1.264.382(1.508.412)1.418.498(401.638�لتغري يف �لقيمة �لعادلة للإ�صتثمارت �ملتاحة للبيع

)2.423.039(934.659)1.975.152(391.280�صايف �لتغري يف �لقيمة �لعادلة للإ�صتثمار�ت �ملتاحة للبيع

3.157.688778.695)773.037()467.300(جمموع )�خل�صائر( �لير�د�ت �ل�صاملة للفرتة

0.090.170.25)0.07(14)خ�صارة( ربح �ل�صهم �لأ�صا�صي و�ملخف�ض للفرتة

ت�صكل �لإي�صاحات �ملرفقة من 1 �إلى 15 جزءً� من هذه �لقو�ئم �ملالية �لأولية �ملوجزة.
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شركة بروج للتأمين التعاوني 
)شركة مساهمة سعودية( 

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين األولية )غير مراجعة(
لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2014

�خل�ضائر �ملرت�كمةر�أ�س �ملال
�لتغري يف �لقيمة �لعادلة 
لالإ�ضتثمار�ت �ملتاحة للبيع

�لإجمايل 

ريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعودي

986.01267.219.500)63.766.512(130.000.000الر�شيد كم� يف 1 ين�ير 2013  

3.201.734-3.201.734-�صايف دخل �لفرتة

)2.423.039()2.423.039(--�خل�صائر �ل�صاملة �لأخرى للفرتة

778.695)2.423.039(3.201.734-�إجمايل �لير�د�ت �ل�صاملة للفرتة

67.998.195)1.437.027()60.564.778(130.000.000الر�شيد كم� يف 30 يونيو 2013 

70.481.156)789.870()58.728.974(130.000.000الر�شيد كم� يف 1 ين�ير 2014

2.223.029-2.223.029-�صايف دخل �لفرتة

934.659934.659--�لير�د�ت �ل�صاملة �لأخرى للفرتة

2.223.029934.6593.157.688-�إجمايل �لير�د�ت �ل�صاملة للفرتة

144.78973.638.844)56.505.945(130.000.000الر�شيد كم� يف 30 يونيو 2014

 ت�صكل �لإي�صاحات �ملرفقة من 1 �إلى 15 جزءً� من هذه �لقو�ئم �ملالية �لأولية �ملوجزة.
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شركة بروج للتأمين التعاوني 
)شركة مساهمة سعودية( 

قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين األولية )غير مراجعة(

�إي�ضاح

لفرتة �ل�ضتة �أ�ضهر �ملنتهية يف

30 يونيو 302013 يونيو 2014

ريال �ضعوديريال �ضعودي

�لأن�صطة �لت�صغيلية 
350.377427.150�صايف نتيجة �لفرتة

�لتعديلت لـ:
3.153.3943.844.348فائ�ض حمول �إلى عمليات �مل�صاهمني

745.7041.042.110�إ�صتهلك
529.678365.879خم�ص�ض مكافاأة نهاية �خلدمة للموظفني

4.864.6011.733.032خم�ص�ض ديون م�صكوك يف حت�صيلها
)308.841()629.293(دخل عمولت خا�صة من ود�ئع لأجل

)298.019()106.840(دخل عمولت خا�صة من �إ�صتثمار�ت متاحة للبيع
-)144.388(دخل توزيعات �رباح

35.761)1.354.833(�أرباح حمققة من �إ�صتثمار�ت متاحة للبيع
709)17.701()ربح( خ�صارة �إ�صتبعاد ممتلكات ومعد�ت

7.390.6996.842.129�صايف �لفائ�ض قبل �لتغري�ت يف �ملوجود�ت و�ملطلوبات �لت�صغيلية
�لتغري�ت يف �ملوجود�ت و�ملطلوبات �لت�صغيلية: 

)15.577.463()32.601.460(�أق�صاط تاأمني و�أر�صدة �إعادة تاأمني مدينة
)3.230.418()4.130.119(ح�صة معيدي �لتاأمني من �ملطالبات حتت �لت�صوية

)9.966.379(1.626.062م�صاريف مدفوعة مقدمًا وموجود�ت �أخرى
)3.242.783()6.602.213(تك�ليف اإكتت�ب وث�ئق ت�أمني موؤجلة

)15.307.769(5.271.646ح�صة معيدي �لتاأمني من �لأق�صاط غري �ملكت�صبة
11.953.3398.501.018�إجمايل �ملطالبات حتت �لت�صوية

5.146.11011.856.371اأر�شدة اإع�دة ت�أمني وت�أمني دائنة
1.062.524710.359م�صاريف م�صتحقة �لدفع ومطلوبات �أخرى

1.682.7701.279.410عمولت �إعادة تاأمني غري مكت�صبة
59.355.98530.632.186�إجمايل �لأق�صاط غري �ملكت�صبة

4.658.4411.083.570�لعجز يف �لأق�صاط و�لإحتياطيات �لأخرى
54.813.78413.580.231�لنقد من �لأن�صطة �لت�صغيلية

)95.766()31.776(مكافاأة نهاية �خلدمة �ملدفوعة للموظفني
54.782.00813.484.465�صايف �لنقد من �لأن�صطة �لت�صغيلية

ت�صكل �لإي�صاحات �ملرفقة من 1 �إلى 15 جزءً� من هذه �لقو�ئم �ملالية �لأولية �ملوجزة.
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شركة بروج للتأمين التعاوني 
)شركة مساهمة سعودية( 

قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين األولية )غير مراجعة(

�إي�ضاح

لفرتة �ل�ضتة �أ�ضهر �ملنتهية يف

30 يونيو 302013 يونيو 2014

ريال �ضعوديريال �ضعودي

�لأن�صطة �لإ�صتثمارية 
)20.445.068()59.000.013(6  ودائع لأجل

)2.370.000()22.692.176(8)1()ب(�صر�ء �إ�صتثمار�ت متاحة للبيع
89.773.9862.416.169)1()ب(متح�صلت من بيع �إ�صتثمار�ت متاحة للبيع

)8.000.000(-�صر�ء ��صتثمار�ت مقتناه حتى تاريخ �ل�صتحقاق
629.293308.841دخل عمولت خا�صة من ود�ئع لأجل

106.840298.019دخل عمولت خا�صة من �إ�صتثمار�ت متاحة للبيع
-144.388دخل توزيعات �رباح

)674.549()958.486(�صر�ء ممتلكات ومعد�ت
17.7011.000متح�صلت من �إ�صتبعاد ممتلكات ومعد�ت

)28.465.588()71.978.467(�صايف �لنقد �مل�صتخدم يف �لأن�صطة �لإ�صتثمارية
�لأن�صطة �لتمويلية

)2.239.233()428.483( مبالغ م�صتحقة من عمليات �مل�صاهمني
)2.239.233()428.483(�صايف �لنقد �مل�صتخدم يف �لأن�صطة �لتمويلية

)17.220.356()17.624.942(�لنق�ض يف �لنقدية و�صبه �لنقدية
121.530.42883.841.589�لنقدية و�صبه �لنقدية يف بد�ية �لفرتة
5103.905.48666.621.233�لنقدية و�صبه �لنقدية يف نهاية �لفرتة

معاملت غري نقدية:
3.153.3943.844.348�لفائ�ض �ملحول �إلى عمليات �مل�صاهمني �ل�صاملة

)258.904(803.441�صايف �لتغري يف �لقيمة �لعادلة للإ�صتثمار�ت �ملتاحة للبيع

ت�صكل �لإي�صاحات �ملرفقة من 1 �إلى 15 جزءً� من هذه �لقو�ئم �ملالية �لأولية �ملوجزة.
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شركة بروج للتأمين التعاوني 
)شركة مساهمة سعودية( 

قائمة التدفقات النقدية لعمليات المساهمين األولية )غير مراجعة(

�إي�ضاح

لفرتة �ل�ضتة �أ�ضهر �ملنتهية يف

30 يونيو 302013 يونيو 2014

ريال �ضعوديريال �ضعودي

�لأن�صطة �لت�صغيلية

3.323.3364.709.289�لدخل قبل �لزكاة

�لتعديلت لـ:

)3.844.348()3.153.394(فائ�ض حمول من عمليات �لتاأمني

)192.460()139.427(دخل عمولت خا�صة من ود�ئع لأجل

)565.599()507.884(دخل عمولت خا�صة من �إ�صتثمار�ت متاحة للبيع

)1.158.657()573.753(�أرباح حمققة من �إ�صتثمار�ت متاحة للبيع

)1.051.775()1.051.122(�صايف �لعجز قبل �لتغري�ت يف �ملوجود�ت و�ملطلوبات �لت�صغيلية

�لتغري�ت يف �ملوجود�ت و�ملطلوبات �لت�صغيلية: 

)104.791()290.501(مدفوع�ت مقدمً� وموجودات اخرى

)46.393()86.709(وديعة نظامية

259.994)76.471(م�صاريف م�صتحقة �لدفع ومطلوبات �أخرى

14.000)10.565(مبلغ م�صتحق �إلى جهة ذ�ت علقة 

)928.965()1.515.368(�لنقد �مل�صتخدم يف �لعمليات 

)2.111.164(-12زكاة مدفوعة

)3.040.129()1.515.368(�صايف �لنقد �مل�صتخدم يف �لأن�صطة �لت�صغيلية

�لأن�صطة �لإ�صتثمارية 

139.427192.460دخل عمولت خا�صة من ود�ئع لأجل

507.884565.599دخل عمولت خا�صة من �إ�صتثمار�ت متاحة للبيع

)23.595.153()3.771.587(8)2()ب(�صر�ء �إ�صتثمار�ت متاحة للبيع

87.972.73224.882.141)2()ب(متح�صلت من بيع �إ�صتثمار�ت متاحة للبيع

4.848.4562.045.047�صايف �لنقد من �لأن�صطة �لإ�صتثمارية 

�لأن�صطة �لتمويلية

428.4832.239.233مبالغ م�صتحقة �إلى عمليات �لتاأمني

428.4832.239.233�صايف �لنقد من �لأن�صطة �لتمويلية

3.761.5711.244.151الزي�دة يف النقدية و�شبة النقدية

13.523.88033.870.831�لنقدية و�صبة �لنقدية يف بد�ية �لفرتة

517.285.45135.114.982�لنقدية و�صبه �لنقدية يف نهاية �لفرتة

معاملت غري نقدية:

)3.844.348()3.153.394(فائ�ض حمول من عمليات �لتاأمني

)2.423.039(934.659�صايف �لتغري يف �لقيمة �لعادلة للإ�صتثمار�ت �ملتاحة للبيع

ت�صكل �لإي�صاحات �ملرفقة من 1 �إلى 15 جزءً� من هذه �لقو�ئم �ملالية �لأولية �ملوجزة.
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شركة بروج للتأمين التعاوني 
)شركة مساهمة سعودية( 

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( 
30 يونيو 2014

التنظيم واألنشطة الرئيسية  - 1

�صركة بروج للتاأمني �لتعاوين )»�ل�صركة«(، �صركة م�صاهمة �صعودية م�صجلة يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية مبوجب �ل�صجل �لتجاري رقم 1010280606 بتاريخ 10 �شفر 1431هـ �ملو�فق 26 
ين�ير 2010. �إن عنو�ن �ملكتب �مل�صجل لل�صركة هو �ض. ب 51855، الري��ض 11553، �ململكة �لعربية �ل�صعودية. تتمثل �أهد�ف �ل�صركة يف مز�ولة �أعمال �لتاأمني �لتعاوين و�لأن�صطة �ملرتبطة 

بها يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية. ي�صمل ن�صاطها �لرئي�صي جميع فئات �لتاأمني �لعام. مت �إدر�ج �ل�صركة يف تد�ول )�صوق �لأ�صهم �ل�صعودية( يف 15 فرباير 2010.

مت �لرتخي�ض لل�صركة ملز�ولة �أعمال �لتاأمني �لتعاوين يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية طبقًا للمر�صوم �مللكي رقم 72/م بتاريخ 28 �شوال 1429هـ )�ملو�فق 29 �أكتوبر 2008(، وقر�ر جمل�ض 
�لوزر�ء رقم 313 بتاريخ 27 �شوال 1429هـ )�ملو�فق 28 �أكتوبر 2008(. ويف 10 حمرم 1431هـ )�ملو�فق 27 دي�صمرب 2009(، �أ�صدرت وز�رة �لتجارة و�ل�صناعة قر�رها بالإعلن عن 

تاأ�صي�ض �ل�صركة.

ويف 15 جمادى �لثاين 1431هـ )�ملو�فق 29 م�يو 2010(، �أ�صدرت موؤ�ص�صة �لنقد �لعربي �ل�صعودي �ملو�فقة �لر�صمية لل�صركة ملز�ولة �أعمال �لتاأمني.

بد�أت �ل�صركة مبز�ولة �أعمال �لتاأمني �إبتد�ء� من 1 يوليو 2010 وذلك بعد �إ�صتلم �لرتخي�ض من موؤ�ص�صة �لتقد �لعربي �ل�صعودي ببدء عمليات �لتاأمني حيث مت �إ�صتكمال �ملو�فقة على 
�ملنتجات و�لإجرء�ت ذ�ت �لعلقة. 

�ل�صركة حاليا ب�صدد زيادة ر�أ�ض مالها من خلل ��صد�ر حقوق �ولوية و�لتي �صيتم مبوجبها زيادة ر�أ�ض مال �ل�صركة من 130 مليون ريال �صعودي �يل 250 مليون ريال �صعودي. وبتاريخ 
�إعد�د �لقو�ئم �ملالية مت �حل�صول على مو�فقة م�صروطة من موؤ�ص�صة �لنقد �ل�صعودي. �إن �ل�صركة ب�صدد �حل�صول على �ملو�فقات من �جلهات �لنظامية �لأخرى.

�لفائ�ض / �لعجز �ملحول �إلى عمليات �مل�صاهمني  - 2

يتعني على �ل�صركة توزيع 10% من فائ�ض عمليات �لتاأمني �إلى حاملي وثائق �لتاأمني و�لـ 90% �ملتبقية �إلى �مل�صاهمني يف �ل�صركة وذلك طبقا لنظام �لتاأمني ولئحته �لتنفيذية �ل�صادرة عن 
موؤ�ص�صة �لنقد �لعربي �ل�صعودي )»�صاما«(. يحول �أي عجز تتكبده عمليات �لتاأمني �إلى عمليات �مل�صاهمني بالكامل.

نتج عن عمليات �لتاأمني فائ�ض لفرتة �ل�صتة �أ�صهر �ملنتهية يف 30 يونيو 2014 قدره 3.5 مليون ريال �صعودي )30 يونيو 2013: 4.3 مليون ريال �صعودي(. وبالتايل، مت حتويل 90% من 
�صايف �لفائ�ض �لبالغ 3.1 مليون ريال �صعودي )30 يونيو 2013: 3.8 مليون ريال �صعودي( �إلى عمليات �مل�صاهمني.

مت عر�ض �لفائ�ض �ملرت�كم يف نهاية �لفرتة فقط لفرتة �ل�صتة �أ�صهر �ملنتهية يف 30 يونيو 2014 يف قائمة �لدخل �ل�صامل.  

أسس اإلعداد   - 3

أسس القياس

�أعدت �لقو�ئم �ملالية �لأولية �ملوجزة وفقًا ملبد�أ �لتكلفة �لتاريخية باإ�صتثناء قيا�ض �لإ�صتثمار�ت �ملتاحة للبيع بالقيمة �لعادلة. 

بيان اإللتزام

مت �إعد�د �لقو�ئم �ملالية �لأولية �ملوجزة �ملرفقة لفرتتي �لثلثة  و�ل�صتة �أ�صهر �ملنتهيتني يف 30 يونيو 2014 )»�لفرتة«( وفقًا ملعيـار �ملحا�صبة �لدويل رقـم 34 – �لتقـارير �ملاليـة �لأوليـة. 
 31 �أن تقر�أ بالإقرت�ن مع �لقو�ئم �ملالية �ل�صنوية لل�صركة كما يف  �إن �لقو�ئم �ملالية �لأولية �ملوجزة ل تت�صمن كافة �ملعلومات و�لإف�صاحات �ملطلوبة يف �لقو�ئم �ملالية �ل�صنوية ويجب 

دي�صمرب 2013.

تعتقد �لإد�رة باأن �لقو�ئم �ملالية �لأولية �ملوجزة تظهر جميع �لت�صويات )مبا يف ذلك �لت�صويات �ملكررة �لعادية( �ل�صرورية كي تظهر بعدل �لنتائج �لأولية للفرت�ت �لتي مت عر�صها.

�إن �لنتائج �لأولية قد ل تكون موؤ�صرً� على �لنتائج �ل�صنوية لل�صركة.

�إن �ل�صيا�صات �ملحا�صبية و�ل�صيا�صات �ملتعلقة باإد�رة �ملخاطر �مل�صتخدمة يف �إعد�د هذه �لقو�ئم �ملالية �لأولية �ملوجزة تتما�صى مع تلك �مل�صتخدمة يف �إعد�د �لقو�ئم �ملالية �ملر�جعة لل�صنة 
�ملنتهية يف 31 دي�صمرب 2013 باإ�صتثناء �إتباع �لتعديلت و�ملر�جعات �لتالية على �ملعايري �حلالية و�ملذكورة �أدناه و�لتي مل يكن لها �أثر مايل على �لقو�ئم �ملالية �لأولية �ملوجزة لل�صركة:
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تو�صح هذه �لتعديلت �ملق�صود بـ »يوجد لديها حاليًا حق نظامي نظام ملزم للمقا�صة« و�أ�ص�ض ومعايري �آليات �ل�صد�د غري �ملتز�منة لبيوت �ملقا�صة كي تكون موؤهلة لإجر�ء �ملقا�صة. ل 
يوجد لهذه �لتعديلت �أي �أثر على �ل�صركة.

جتديد �مل�صتقات و�ل�صتمر�ر يف حما�صبة تغطية �ملخاطر – تعديلت على معيار �ملحا�صبة �لدويل رقم 39

تن�ض هذه �لتعديلت على �ل�صتمر�ر يف حما�صبة تغطية �ملخاطر وذلك عند جتديد �مل�صتقات �ملخ�ص�صة كاأد�ة تغطية خماطر تفي ب�صروط معينة. ل يوجد لهذه �لتعديلت �أي �أثر على 
�ل�صركة لعدم �إبر�مها �أية م�صتقات خلل �لفرتة �حلالية و�ل�صابقة.
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شركة بروج للتأمين التعاوني 
)شركة مساهمة سعودية( 

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( 
30 يونيو 2014

المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات  - 4

اإلفصاحات المتعلقة بالقيمة القابلة لالسترداد للموجودات غير المالية – تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 36

ت�صتبعد �لتعديلت �لنتائج غري �ملق�صودة للمعيار �لدويل �خلا�ض بالتقارير �ملالية رقم 13 – قيا�ض �لقيمة �لعادلة، وذلك ب�صاأن �لإف�صاحات �ملطلوبة مبوجب معيار �ملحا�صبة �لدويل 
رقم 36 – �لإنخفا�ض يف قيمة �ملوجود�ت. �إ�صافة �إلى ذلك، تتطلب هذه �لتعديلت �لف�صاح عن �لقيمة �لقابلة لل�صرتد�د للأ�صل �أو �لوحد�ت �ملدره للنقدية �لتي مت ب�صاأنها �إثبات �أو 

عك�ض قيمة خ�صائر �لنخفا�ض خلل �لفرتة. 

المعايير الصادرة وغير السارية المفعول بعد

فيما يلي �ملعايري �ملحا�صبية و�لتف�صري�ت �ل�صادرة وغري �ل�صارية �ملفعول حتى تاريخ �إ�صد�ر �لقو�ئم �ملالية �لأولية �ملوجزة لل�صركة:

معيار التقارير المالية الدولية 9–  األدوات المالية

بتاريخ 19 نوفمرب 2013، �أ�صدر جمل�ض معايري �ملحا�صبة �لدولية ن�صخة جديدة من �ملعيار �لدويل �خلا�ض بالتقارير �ملالية رقم )9(: �لأدو�ت �ملالية )حما�صبة تغطية �ملخاطر وتعديلت 
على �ملعايري �لدولية �خلا�صة بالتقارير �ملالية رقم )9( و )7(، ومعيار �ملحا�صبة �لدويل رقم )39( �لذي ي�صتمل على متطلبات جديدة لتغطة �ملخاطر وبع�ض �لتعديلت على معيار 
�ملحا�صبة �لدويل رقم )39(: �لأدو�ت �ملالية: �لثبات و�لقيا�ض، و�ملعيار �لدويل �خلا�ض بالتقارير �ملالية رقم 7: �لأدو�ت �ملالية – �لف�صاحات. �إن �ملعيار �لدويل �خلا�ض بالتقارير �ملالية 
رقم )9( )لعام 2013(، يكرر تطبيق �لتعديلت على معيار �ملحا�صبة �لدويل رقم )39( ب�صاأن تبديل �مل�صتقات. ل يوجد للمعيار تاريخ �صريان �إلز�مي، لكنه متاح �لآن للتطبيق. �صيتم 
حتديد تاريخ �صريان �إلز�مي جديد عند �إنتهاء جمل�ض معايري �ملحا�صبة �لدولية من در��صة �لنخفا�ض يف �لقيمة. يجوز للمن�صاآت �أن تقرر فقط �ملحا�صبة عن �لأرباح و�خل�صائر �لناجتة 
عن خماطر �لئتمان �خلا�صة بها بدون �أن تطبق يف نف�ض �لوقت �ملتطلبات �لأخرى �ملن�صو�ض عليها يف �ملعيار �لدويل �خلا�ض بالتقارير �ملالية رقم )9(. �إن �إختيار �ل�صيا�صة �ملحا�صبية 
ب�صاأن �ل�صتمر�ر يف تطبيق متطلبات حما�صبة تغطية �ملخاطر �ملن�صو�ض عليها يف معيار �ملحا�صبة �لدويل رقم )39( متاحة �لآن ملحا�صبة تغطية �ملخاطر. وميكن تغيري تلك �ل�صيا�صة 
لحقًا وتطبيق حما�صبة تغطية �ملخاطر �ملن�صو�ض عليها يف �ملعيار �لدويل �خلا�ض بالتقارير �ملالية رقم )9( قبل �أن ت�صبح �إلز�مية ب�صكل نهائي. يتم �لتوقف عن �إختيار هذه �ل�صيا�صة 

عند �إنتهاء جمل�ض معايري �ملحا�صبة �لدولية من در��صته ب�صاأن تغطية �ملخاطر �لكلية.

�إرتاأت �ل�صركة عدم �لإتباع �ملبكر للتعديلت و�ملر�جعات على �ملعايري �لدولية �خلا�صة بالتقارير �ملالية و�لتي مت ن�صرها ويتعني �لإلتز�م بها يف تو�ريخ م�صتقبلية.

النقدية وشبه النقدية  -5

31 دي�ضمرب 2013 )مر�جعة(30 يونيو 2014 )غري مر�جعة(

عمليات �مل�ضاهمني  عمليات �لتاأمنيعمليات �مل�ضاهمنيعمليات �لتاأمني

ريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعودي

103.905.4867.160.181113.655.21813.523.880نقد يف �ل�صندوق ولدى �لبنوك

-10.125.2707.875.210-ود�ئع ق�صرية �لأجل

103.905.48617.285.451121.530.42813.523.880النقدية و�شبه النقدية

ت�صتحق �لود�ئع �لق�صرية �لأجل لدى �لبنوك �ملحلية خلل فرتة ل تقل عن ثلثة �أ�صهر من تاريخ �إقتنائها، وحققت عليها �ل�صركة دخل عمولت خا�صة مبعدل 0.83% �صنويًا )2013: 
0.65% �صنويًا(. �إن �لقيمة �لدفرتية �ملف�صح عنها �أعله تقارب ب�صكل معقول قيمتها �لعادلة بتاريخ �إعد�د �لقو�ئم �ملالية �لأولية �ملوجزة.
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30 يونيو 2014

الودائع ألجل  -6

مت �يد�ع �لود�ئع لأجل و�لبالغة 59.000.013 ريال �صعودي )31 دي�صمرب 2013: ل �صيء( لدى �طر�ف �أخرى ذ�ت ت�صنيف �ئتماين جيد، �صادر عن وكالت ت�صنيف عاملية.

ت�صتحق �لود�ئع لأجل لدى �لبنوك �ملحلية و�لدولية خلل فرتة تزيد عن ثلثة �أ�صهر من تاريخ �إقتنائها، وحققت عليها �ل�صركة دخل عمولت خا�صة مبعدل قدره 2.04% �صنويًا )31 
دي�صمرب 2013: ل �صيء(.

 �إن �لقيمة �لدفرتية للود�ئع لأجل تقارب ب�صكل معقول قيمتها �لعادلة بتاريخ �إعد�د �لقو�ئم �ملالية �لأولية.

أقساط التأمين وأرصدة إعادة التأمين المدينة، صافي  -7

 تتكون �أق�صاط �لتاأمني و�أر�صدة �إعادة �لتاأمني �ملدينة من �لتايل:

31 دي�ضمرب 2013  )مر�جعة(30 يونيو 2014  )غري مر�جعة(

ريال �ضعوديريال �ضعودي

66.059.17834.217.620�أق�صاط تاأمني مدينة

)7.909.106()12.489.785(ناق�صًا: خم�ص�ض �لديون �مل�صكوك يف حت�صيلها

53.569.39326.308.514

3.021.3582.261.456�أر�صدة �إعادة �لتاأمني �ملدينة

)819.707()1.103.629(ناق�صًا: خم�ص�ض �لديون �مل�صكوك يف حت�صيلها

1.917.7291.441.749

55.487.12227.750.263�إجمايل �أق�صاط �لتاأمني و�أر�صدة �إعادة �لتاأمني �ملدينة، �صايف

اإلستثمارات  -8

عمليات التأمين )متاحة للبيع(  )1(

تتكون �لإ�صتثمار�ت �ملتاحة للبيع وقدرها 15.076.464 ريال �صعودي من حمفظة �أ�صهم حملية مدرجة ومد�رة من قبل موؤ�ص�صة مالية حملية خا�صعة للرقابة. ل توجد ��صثمار�ت  )�أ( 
متاحة للبيع �صمن عمليات �لتاأمني كما يف 31 دي�صمرب 2013.  

)ب(  كانت حركة �لإ�صتثمار�ت �ملتاحة للبيع خلل �لفرتة كاَلتي:

30 يونيو  2014 )غري مر�جعة(
ريال �ضعودي

31 دي�ضمرب 2013 )مر�جعة(
ريال �ضعودي

8.050.824-يف بد�ية �لفرتة / �ل�صنة

22.692.1762.398.868م�صرت�ة خلل �لفرتة / �ل�صنة

)10.440.440()9.773.986(مباعة خلل �لفرتة / �ل�صنة

12.918.1909.252

)9.252(2.158.274�لتغري يف �لقيمة �لعادلة

-15.076.464يف نهاية �لفرتة / �ل�صنة

مت �إظهار �لتغري �ملرت�كم يف �لقيمة �لعادلة لهذة �ملحفظة وقدره 803.441 ريال �صعودي )31 دي�صمرب 2013: ل�صيء( �صمن فائ�ض عمليات �لتاأمني يف قائمة �ملركز �ملايل �لأولية. ومت 
�إظهار �لتغري يف �لقيمة �لعادلة للفرتة �حلالية يف قائمة �لدخل �ل�صامل لعمليات �لتاأمني �لأولية �صمن بند - �إير�د�ت )خ�صائر( �صاملة �أخرى �صيتم �إعادة ت�صنيفها لحقا �لى قائمة 

الدخل.

تقوم �ل�صركة ياإحت�صاب �أرباح / خ�صائر �ملحفظة كاأرباح / خ�صائر حمققة عند بيع �لأور�ق �ملالية �لفردية �صمن �ملحفظة. علية قام مدير �ملحفظة خلل فرتة �ل�صتة �أ�صهر �ملنتهية يف 30 
يونيو 2014 ببيع �أور�ق مالية قدرها 9.77 مليون ريال �صعودي وحقق ربح قدره 1.35 مليون ريال �صعودي مت �إدر�جها يف قائمة �لدخل �ل�صامل لعمليات �لتاأمني. تتكون �ملحفظة يف نهاية 

30 يونيو 2014 من ��صهم قدرها 10.66 مليون ريال �صعودي و581 �لف ريال �صعودي م�صتثمرة يف عملية �كتتاب عام ومبلغ وقدره 3.84 مليون ريال �صعودي نقد�. 
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عمليات التأمين )مقتناة حتى تاريخ االستحقاق(  )1(

تتكون �لإ�صتثمار�ت �ملقتناة حتى تاريخ �لإ�صتحقاق وقدرها 8.000.000 ريال �صعودي )31 دي�صمرب 2013: 8.000.000 ريال �صعودي( من �صكوك غري متد�ولة م�صمونة م�صدرة  )ج( 
�ل�صائدة بني �لبنوك يف �ململكة �لعربية  2015. يحت�صب معدل �لعائد على �ل�صكوك وفقًا للمعدلت  �أبريل   7 من �صركة غري متد�ولة م�صجلة يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية وت�صتحق يف 
�ل�صعودية )�صايبور( ملدة ثلثة ��صهر م�صافاأ �ليه هام�ض 170 نقطة �أ�صا�ض �صنويًا ويدفع ب�صكل ربع �صنوي. ترى �لإد�رة �أن �لقيمة �لعادلة للإ�صتثمار�ت �ملقتناة كما يف 30 يونيو 2014 ل 

تختلف كثريً� عن قيمتها �لدفرتية.

عمليات المساهمين  )2(

تتكون �لإ�صتثمار�ت �ملتاحة للبيع لعمليات �مل�صاهمني من �للأتي: )�أ( 

م�ضدر �لقيمة �لعادلة
30 يونيو 2014       

)غري مر�جعة( 
ريال �ضعودي

31 دي�ضمرب 2013     
)مر�جعة( 
ريال �ضعودي

25.533.68626.185.907متداولة�صند�ت و�صكوك يف دول جمل�ض �لتعاون �خلليجي

21.552.61521.194.005�صايف قيمة �ملوجود�ت** وحد�ت يف �صندوق جتاري حملي

4.678.9254.782.400�صايف قيمة �ملوجود�ت** وحد�ت يف �صناديق عقارية حملية

2.295.647-متداولة��صتثمار�ت ��صهم حملية  

1.923.0781.923.078غري متد�ولة��صتثمار�ت ��صهم حملية غري متد�ولة 

53.688.30456.381.037

** �صايف قيمة �ملوجود�ت �ملعلن عنه من قبل مدير �ملوجود�ت.

كانت حركة �لإ�صتثمار�ت �ملتاحة للبيع لعمليات �مل�صاهمني خلل �لفرتة / �ل�صنة كالتايل: )ب( 

30 يونيو 2014 )غري مر�جعة( 
ريال �ضعودي

31 دي�ضمرب 2013 )مر�جعة( 
ريال �ضعودي

56.381.03734.540.378يف بد�ية �لفرتة / �ل�صنة

3.771.58748.877.553م�صرت�ة خلل �لفرتة / �ل�صنة

)26.874.265()7.972.732(مباعة خلل �لفرتة / �ل�صنة

52.179.89256.543.666

)162.629(1.508.412�لتغري يف �لقيمة �لعادلة

53.688.30456.381.037يف نهاية �لفرتة / �ل�صنة

�إن �لتغري �ملرت�كم يف �لقيمة �لعادلة للإ�صتثمار�ت �ملتاحة للبيع لعمليات �مل�صاهمني �لبالغ قدرة 144.789 ريال �صعودي )31 دي�صمرب 2013: 789.870 ريال �صعودي( مت �إظهاره �صمن 
حقوق �مل�صاهمني يف قائمة �ملركز �ملايل �لأولية.

9-   الوديعة النظامية

متثل �لوديعة �لنظامية 10% من ر�أ�ض �ملال �ملدفوع �خلا�ض بال�صركة و�ملحتفظ به لدى بنك مت حتديده من قبل موؤ�ص�صة �لنقد �لعربي �ل�صعودي ووفقا لنظام مر�قبة �لتاأمني �لتعاوين 
ل�صركات �لتاأمني. ل ميكن �صحب هذه �لوديعة بدون مو�فقة موؤ�ص�صة �لنقد �لعربي �ل�صعودي. مت �إدر�ج �لفائدة �مل�صتحقة �لبالغة 243.810 ريال �صعودي )31 دي�صمرب 2013: 157.101 

ريال �صعودي( �صمن �لوديعة �لنظامية و�مل�صاريف �مل�صتحقة �لدفع و�ملطلوبات �لأخرى.
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10-   المعامالت واألرصدة مع الجهات ذات العالقة

)أ(  فيما يلي تفاصيل المعامالت الرئيسية مع الجهات ذات العالقة خالل الفترة واألرصدة المتعلقة بها في نهاية الفترة: 

طبيعة �ملعامالت�جلهة ذ�ت �لعالقة
مبالغ �ملعامالت

30 يونيو 2014 )غري مر�جعة(
ريال �ضعودي

30 يونيو 2013   )غري مر�جعة(
ريال �ضعودي

19.909.66915.563.390�إجمايل �أق�صاط �لتاأمني �ملكتتبةم�صاهمون

)828.528()291.061(�أق�صاط �إعادة تاأمني م�صندة

)1.456.286()8.600.129(�إجمايل �ملطالبات �ملتكبدة

)14.000()10.565(م�صاريف عمومية و�إد�رية 

)598.000()330.500(مكافاآت، و�أتعاب وم�صاريف �خرى�أع�صاء جمل�ض �لإد�رة و�للجان

15.660.10113.830.014�إجمايل �أق�صاط �لتاأمني �ملكتتبة

)2.752.206()4.653.700(عقود و�ش�طة ت�أمني

مت �إظهار �أر�صدة �ملعاملت مع �جلهات ذ�ت �لعلقة �ملذكورة �عله يف �حل�صابات �ملتعلقة بها يف كل من قائمتي �ملركز �ملايل و�لدخل �ل�صامل �لأوليتني.

تعويضات كبار موظفي اإلدارة )ب( 

يت�صمن كبار موظفي �لإد�رة �ملد�رء �لتنفيذيني وغري �لتنفيذيني وكبار موظفي �لإد�رة �لعليا �لآخرين. وفيما يلي ملخ�ض بتعوي�صات كبار موظفي �لإد�رة خلل �لفرتة:

لفرتة �ل�ضتة �أ�ضهر �ملنتهية يف 30 يونيو

2014   
)غري مر�جعة(

 2013   
 )غري مر�جعة(

ريال �ضعوديريال �ضعودي

1.396.8601.527.953مز�يا ق�صرية �لأجل

122.53064.872مك�ف�أة نه�ية اخلدمة للموظفني

1.519.3901.592.825
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إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( 
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11-   القيمة العادلة لألدوات المالية

�لقيمة �لعادلة هي �ل�صعر �لذي �صيتم �إ�صتلمه عند بيع �أ�صل ما �أو �صد�ده عند حتويل مطلوبات مبوجب معاملة نظامية تتم يف �ل�صوق �لرئي�صي )�أو �أ�صو�ق �أكرث فائدة( بني متعاملني يف 
�ل�صوق بتاريخ �لقيا�ض، ومتت وفق �لظروف �ل�صائدة يف �ل�صوق ب�صرف �لنظر عما �إذ� كان �ل�صعر قابًل للملحظة مبا�صرة �أو ميكن تقديره باإ�صتخد�م طرق ت�صعري �أخرى.

�إن �لقيمة �لعادلة للأدو�ت �ملالية �ملثبتة ل تختلف كثريً� عن �لقيمة �لدفرتية �ملدرجة يف �لقو�ئم �ملالية. مت قيد �إ�صتثمار �لأ�صهم يف �صركة غري مدرجة و�مل�صنفة �صمن �لإ�صتثمار�ت 
�ملتاحة للبيع بالتكلفة.

تحديد القيمة العادلة ومستويات القيمة العادلة
ت�صتخدم �ل�صركة �مل�صتويات �لتالية لتحديد �لقيمة �لعادلة للأدو�ت �ملالية و�لإف�صاح عنها:

�مل�صتوى �لأول: �لأ�صعار �ملتد�ولة يف �صوق ن�صط لنف�ض �ملوجود�ت �أو �ملطلوبات )�أي بدون تعديل �أو �إعادة ت�صعري(.

�مل�صتوى �لثاين: �أ�صاليب �لتقييم و�لتي تعترب مدخلت �مل�صتوى �لأدنى لها - هامة بالن�صبة للأدو�ت �ملالية �لتي يتم قيا�صها بالقيمة �لعادلة – قابلة للملحظة ب�صورة مبا�صرة �أو غري 
مب��شرة.

�مل�صتوى �لثالث: �أ�صاليب �لتقييم �لتي ل يتم حتدد مدخلتها �لهامة وفق معلومات قابلة للملحظة يف �ل�صوق.

2014
�ملجموع�مل�ضتوى �لثالث�مل�ضتوى �لثاين�مل�ضتوى �لأول

ريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعودي

25.533.686-20.033.6865.500.000�صند�ت و�صكوك

26.231.540-26.231.540-�صناديق جتارية وعقارية

1.923.07816.999.542-15.076.464�أ�صهم

35.110.15031.731.5401.923.07868.764.768

2013

26.185.907-20.685.9075.500.000�صند�ت و�صكوك

25.976.405-25.976.405-�صناديق جتارية وعقارية

1.923.0784.218.725-2.295.647�أ�صهم

22.981.55431.476.4051.923.07856.381.037

التحويالت بين المستويات

بالن�صبة للأدو�ت �ملالية �لتي مت �ثباتها بالقيمة �لعادلة على �أ�صا�ض متكرر، تقوم �ل�صركة بالتاأكد فيما �إذ� كان هناك حتويل بني �مل�صتويات وذلك باإعادة تقييم �لت�صنيف )على �أ�صا�ض 
مدخلت �مل�صتوى �لأدنى و�لهامة لقيا�ض �لقيمة �لعادلة ككل( يف نهاية كل فرتة مالية.

خلل فرتة �ل�صتة �أ�صهر �ملنتهية يف 30 يونيو 2014، مل تكن هناك حتويلت بني �مل�صتوى �لأول و�مل�صتوى �لثاين لقيا�ض �لقيمة �لعادلة �أو حتويلت �إلى �أو خارج �مل�صتوى �لثالث لقيا�ض 
�لقيمة �لعادلة.

ل توجد �أي قيا�صات مكررة للقيمة �لعادلة �صمن �مل�صتوى �لثالث من م�صتويات �لقيمة �لعادلة كما هو مو�صح يف �جلدول �علة.
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الزكاة   -12

كانت حركة خم�ص�ض �لزكاة خلل �لفرتة / �ل�صنة كاَلتي:

30 يونيو 2014
)غري مر�جعة(

31 دي�ضمرب 2013 
 )مر�جعة(

ريال �ضعوديريال �ضعودي

7.364.2637.069.613يف بد�ية �لفرتة / �ل�صنة

1.000.2551.761.388جمنب خلل �لفرتة / �ل�صنة

100.052644.426ت�صويات �صنو�ت �صابقة

)2.111.164(-مدفوع خلل �ل�صنة 

8.464.5707.364.263يف نهاية �لفرتة / �ل�صنة 

الربوط الزكوية

قدمت �ل�صركة �لإقر�رت �لزكوية عن جميع �ل�صنو�ت �ملنتهية حتى 31 دي�صمرب 2013.

عند مر�جعة �لقر�ر �لزكوي من قبل م�صلحة �لزكاة و�لدخل للفرتة �لطويلة �ملنتهية يف 31 دي�صمرب 2010، طالبت �مل�صلحة �ل�صركة بدفع مبلغ قدره 2.256.659 ريال �صعودي. قامت 
�ل�صركة بدفع �ملبلغ وقدمت �عرت��ض عليه لدى �مل�صلحة. وخلل �لفرتة �حلالية قامت �مل�صلحة بتعديل �لربط للفرتة �لطويلة �لأجل �ملنتهية يف 31 دي�صمرب 2010 وذلك بالأخذ بعني 
�لعتبار �أثر حتويل �ملحفظة، وطالبت �ل�صركة بدفع مبلغ ��صايف قدره 100.052 ريال �صعودي. قدمت �ل�صركة �عرت��ض عليه لدى �مل�صلحة، ومل يتم �لبت فيه بعد. مل يتم �إجر�ء �لربط 

�لنهائي من قبل �مل�صلحة بعد.

عند مر�جعة �لقر�ر �لزكوي من قبل م�صلحة �لزكاة و�لدخل لل�صنة �ملنتهية يف 31 دي�صمرب 2011، طالبت �مل�صلحة �ل�صركة بدفع مبلغ قدره 2.378.604 ريال �صعودي. قدمت �ل�صركة 
�عرت��ض عليه لدى �مل�صلحة، ومل يتم �لبت فيه بعد. مل يتم �إجر�ء �لربط �لنهائي من قبل �مل�صلحة بعد.

عند مر�جعة �لقر�ر �لزكوي من قبل م�صلحة �لزكاة و�لدخل لل�صنة �ملنتهية يف 31 دي�صمرب 2012، طالبت �مل�صلحة �ل�صركة بدفع مبلغ �إ�صايف قدره 544.407 ريال �صعودي. قدمت 
�ل�صركة �عرت��ض عليه لدى �مل�صلحة، ومل يتم �لبت فيه بعد. مل يتم �إجر�ء �لربط �لنهائي من قبل �مل�صلحة بعد.

بتاريخ �إعد�د �لقو�ئم �ملالية، مل تقم �مل�صلحة بطلب �صد�د �أية مبالغ �و ��صد�ر �ية ربوط زكوية لل�صنة �ملنتهية يف 31 دي�صمرب 2013.

القطاعات التشغيلية    -13

متا�صيًا مع طريقة �إعد�د �لتقارير �لد�خلية بال�صركة، �إعتمدت �لإد�رة �لقطاعات �لت�صغيلية بالن�صبة لن�صاطات �ل�صركة وموجود�تها ومطلوباتها كما هو مو�صح �أدناه.

ل تت�صمن نتائج �لقطاعات �مل�صاريف �لعمومية و�لإد�رية، وخم�ص�ض �لديون �مل�صكوك يف حت�صيلها، ودخل �لعمولت �خلا�صة على �لود�ئع لأجل و�لإ�صتثمار�ت ودخل توزيعات �لأرباح 
و�أرباح �أو خ�صائر �إ�صتبعاد �ملمتلكات و�ملعد�ت و�لأ�صتثمار�ت. 
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ل تت�صمن موجود�ت �لقطاعات �خلا�صة بعمليات �لتاأمني �ملمتلكات و�ملعد�ت، و�لإ�صتثمار�ت �ملقتناة حتى تاريخ �ل�صتحقاق، و�ملدفوعات مقدمًا و�ملوجود�ت �لأخرى، و�أق�صاط �لتاأمني 
�إدر�جها �صمن �ملوجود�ت غري �ملوزعة. ل تت�صمن مطلوبات �لقطاعات �خلا�صة بعمليات �لتاأمني مكافاأة نهاية  �إعادة �لتاأمني �ملدينة، و�لنقدية و�صبه �لنقدية. وبالتايل، مت  و�أر�صدة 

�خلدمة للموظفني، و�أر�صدة �إعادة �لتاأمني و�لتاأمني �لد�ئنة، و�مل�صاريف �مل�صتحقة و�ملطلوبات �لأخرى. وبالتايل، مت �إدر�جها �صمن �ملطلوبات غري �ملوزعة.

�لقطاعات �لت�ضغيلية
لفرتة �لثالثة �أ�ضهر �ملنتهية يف
30 يونيو 2014)غري مر�جعة(

�ملمتلكات
ريال �ضعودي

�ملركبات
ريال �ضعودي

�لبحري
ريال �ضعودي

�ل�ضحي
ريال �ضعودي

�أخرى
ريال �ضعودي

�ملجموع
ريال �ضعودي

8.929.01349.243.1385.080.40954.658.4562.679.378120.590.394�إجمايل �لأق�صاط �ملكتتبة 

)13.926.141()1.845.556()536()3.739.761()12.328()8.327.960(�أق�صاط �إعادة تاأمني م�صندة 

)1.199.541()89.050()220.000()221.325()602.000()67.166(�أق�صاط تاأمني فائ�ض �خل�صارة

533.88748.628.8101.119.32354.437.920744.772105.464.712�صايف �لأق�صاط �ملكتتبة

)44.839.159()273.554()39.320.469(396.222)5.516.321()125.037(�حلركة يف �لأق�صاط غري �ملكت�صبة، �صايف 

408.85043.112.4891.515.54515.117.451471.21860.625.553�صايف �لأق�صاط �ملكت�صبة

725.2383.109.967-1.296.60720.9331.067.189دخل عمولت اإع�دة ت�أمني

6.6952.131.375-7.9152.050.92565.840ر�شوم وث�ئق الت�أمني

1.713.37245.184.3472.648.57415.117.4511.203.15165.866.895اإجم�يل الإيرادات

)37.509.654()27.616()1.528.386()125.625()35.775.153()52.874(�صايف �ملطالبات �ملدفوعة

�حلركة يف �ملطالبات حتت �لت�صوية، 
    �ش�يف

)160.800()3.076.962()637.725()169.298()108.562()4.153.347(

�حلركة يف �لعجز يف �لأق�صاط 
والإحتي�طي�ت الأخرى، �ش�يف

-)1.642.037(---)1.642.037(

)43.305.038()136.178()1.697.684()763.350()40.494.152()213.674(�صايف �ملطالبات �ملتكبدة

)7.406.590()321.482()1.917.071()326.020()3.998.405()843.612(تك�ليف اإكتت�ب وث�ئق ت�أمني

)1.118.223()11.322()819.873()22.248()245.350()19.430(ر�صوم فح�ض و�إ�صر�ف

)2.050.835(-)1.722.191(-)292.194()36.450(م�صاريف �إكتتاب �أخرى

)53.880.686()468.982()6.156.819()1.111.618()45.030.101()1.113.166(اإجم�يل تك�ليف الإكتت�ب

600.206154.2461.536.9568.960.632734.16911.986.209�صايف فائ�ض �لإكتتاب

)13.582.981(م�صاريف غري موزعة

1.465.544�إير�د�ت غري موزعة

)131.228(عجز عمليات �لتاأمني
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�لقطاعات �لت�ضغيلية
لفرتة �لثالثة �أ�ضهر �ملنتهية يف
30 يونيو 2013 )غري مر�جعة(

�ملمتلكات
ريال �ضعودي

�ملركبات
ريال �ضعودي

�لبحري
ريال �ضعودي

�ل�ضحي
ريال �ضعودي

�أخرى
ريال �ضعودي

�ملجموع
ريال �ضعودي

4.427.81430.959.4564.479.84728.490.1821.319.37369.676.672�إجمايل �لأق�صاط �ملكتتبة 

)19.651.470()1.047.430()11.186.898()3.323.884()986()4.092.272(�أق�صاط �إعادة تاأمني م�صندة 

)849.096()19.885(-)183.141()618.750()27.320(�أق�صاط تاأمني فائ�ض �خل�صارة

308.22230.339.720972.82217.303.284252.05849.176.106�صايف �لأق�صاط �ملكتتبة

)4.534.144(236.025)8.387.602(2.826.978813.567)23.112(�حلركة يف �لأق�صاط غري �ملكت�صبة، �صايف 

285.11033.166.6981.786.3898.915.682488.08344.641.962�صايف �لأق�صاط �ملكت�صبة

728.5163.589.399-953.55721.0401.886.286دخل عمولت اإع�دة ت�أمني

2.0601.090.715-2.7001.038.23547.720ر�شوم وث�ئق الت�أمني

1.241.36734.225.9733.720.3958.915.6821.218.65949.322.076اإجم�يل الإيرادات

)27.153.533()163.972()270.845()569.311()25.781.331()368.074(�صايف �ملطالبات �ملدفوعة

�لتغري يف �ملطالبات حتت �لت�صوية، 
    �ش�يف

)248.007()1.101.794(1.780.908)2.040.622()120.982()1.730.497(

�حلركة يف �لعجز يف �لأق�صاط و�لإحتياطيات 
الأخرى، �ش�يف

617.913)281.842(--)64.951(271.120

)28.612.910()349.905()2.311.467(1.211.597)27.164.967(1.832�صايف �ملطالبات �ملتكبدة

)5.628.302()315.879()1.442.730()584.827()2.861.668()423.198(تك�ليف اإكتت�ب وث�ئق ت�أمني

)620.228()5.556()427.353()20.828()154.484()12.007(ر�صوم فح�ض و�إ�صر�ف

)1.258.302(-)1.040.232(-)174.170()43.900(م�صاريف �إكتتاب �أخرى

)36.119.742()671.340()5.221.782(605.942)30.355.289()477.273(اإجم�يل تك�ليف الإكتت�ب

764.0943.870.6844.326.3373.693.900547.31913.202.334�صايف فائ�ض �لإكتتاب

)11.624.001(م�صاريف غري موزعة

309.226�إير�د�ت غري موزعة

1.887.559فائ�ض عمليات �لتاأمني
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�لقطاعات �لت�ضغيلية
لفرتة �ل�ضتة �أ�ضهر �ملنتهية يف
30 يونيو 2014)غري مر�جعة(

�ملمتلكات
ريال �ضعودي

�ملركبات
ريال �ضعودي

�لبحري
ريال �ضعودي

�ل�ضحي
ريال �ضعودي

�أخرى
ريال �ضعودي

�ملجموع
ريال �ضعودي

16.891.271113.961.7969.784.62261.241.3828.643.876210.522.947�إجمايل �لأق�صاط �ملكتتبة 

)28.800.501()6.536.081()340()6.702.264()14.927()15.546.889(�أق�صاط �إعادة تاأمني م�صندة 

)2.657.428()178.100()440.000()442.650()1.501.137()95.541(�أق�صاط تاأمني فائ�ض �خل�صارة

1.248.841112.445.7322.639.70860.801.0421.929.695179.065.018�صايف �لأق�صاط �ملكتتبة

)64.627.631()957.471()31.799.149()328.406()31.025.977()516.628(�حلركة يف �لأق�صاط غري �ملكت�صبة، �صايف 

732.21381.419.7552.311.30229.001.893972.224114.437.387�صايف �لأق�صاط �ملكت�صبة

1.452.6145.876.268-2.390.77140.6631.992.220دخل عمولت اإع�دة ت�أمني

13.2404.581.015-20.1154.418.815128.845ر�شوم وث�ئق الت�أمني

3.143.09985.879.2334.432.36729.001.8932.438.078124.894.670اإجم�يل الإيرادات

)68.360.887()214.796()3.013.211()301.663()64.566.912()264.305(�صايف �ملطالبات �ملدفوعة

�حلركة يف �ملطالبات حتت �لت�صوية، 
    �ش�يف

)206.350()6.626.521()502.064()209.591()278.694()7.823.220(

�حلركة يف �لعجز يف �لأق�صاط 
والإحتي�طي�ت الأخرى، �ش�يف

-)4.658.441(---)4.658.441(

)80.842.548()493.490()3.222.802()803.727()75.851.874()470.655(�صايف �ملطالبات �ملتكبدة

)13.653.506()635.655()4.005.999()528.234()7.145.752()1.337.866(تك�ليف اإكتت�ب وث�ئق ت�أمني

)1.610.216()37.776()918.617()43.750()568.469()41.604(ر�صوم فح�ض و�إ�صر�ف

)3.754.566(-)3.038.051(-)631.545()84.970(م�صاريف �إكتتاب �أخرى

)99.860.836()1.166.921()11.185.469()1.375.711()84.197.640()1.935.095(اإجم�يل تك�ليف الإكتت�ب

1.208.0041.681.5933.056.65617.816.4241.271.15725.033.834�صايف فائ�ض �لإكتتاب

)23.783.118(م�صاريف غري موزعة

2.253.055�إير�د�ت غري موزعة

3.503.771فائ�ض عمليات �لتاأمني
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شركة بروج للتأمين التعاوني 
)شركة مساهمة سعودية( 

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( 
30 يونيو 2014

�لقطاعات �لت�ضغيلية
لفرتة �ل�ضتة �أ�ضهر �ملنتهية يف

30 يونيو 2013 )غري مر�جعة(

�ملمتلكات
ريال �ضعودي

�ملركبات
ريال �ضعودي

�لبحري
ريال �ضعودي

�ل�ضحي
ريال �ضعودي

�أخرى
ريال �ضعودي

�ملجموع
ريال �ضعودي

12.623.06565.051.16610.594.89555.828.2786.003.078150.100.482�إجمايل �لأق�صاط �ملكتتبة 

)46.074.443()5.190.102()21.689.773()7.469.404()62.705()11.662.459(�أق�صاط �إعادة تاأمني م�صندة 

)1.698.192()39.770(-)366.282()1.237.500()54.640(�أق�صاط تاأمني فائ�ض �خل�صارة

905.96663.750.9612.759.20934.138.505773.206102.327.847�صايف �لأق�صاط �ملكتتبة

)15.324.417(189.915)21.441.906(6.278.46529.178)380.069(�حلركة يف �لأق�صاط غري �ملكت�صبة، �صايف 

525.89770.029.4262.788.38712.696.599963.12187.003.430�صايف �لأق�صاط �ملكت�صبة

1.419.3006.174.124-1.920.03844.1112.790.675دخل عمولت اإع�دة ت�أمني

5.9702.214.444-8.6052.091.519108.350ر�شوم وث�ئق الت�أمني

2.454.54072.165.0565.687.41212.696.5992.388.39195.391.998اإجم�يل الإيرادات

)57.523.748()278.535()727.407()629.624()55.477.189()410.993(�صايف �ملطالبات �ملدفوعة

�لتغري يف �ملطالبات حتت �لت�صوية، 
    �ش�يف

)945.243(3.183.9421.692.646)2.279.423()186.560(1.465.362

�حلركة يف �لعجز يف �لأق�صاط و�لإحتياطيات 
الأخرى، �ش�يف

)736.777()281.842(--)64.951()1.083.570(

)57.141.956()530.046()3.006.830(1.063.022)52.575.089()2.093.013(�صايف �ملطالبات �ملتكبدة

)10.805.166()615.179()2.060.356()808.117()6.469.249()852.265(تك�ليف اإكتت�ب وث�ئق ت�أمني

)1.274.424()27.114()837.424()49.254()324.633()35.999(ر�صوم فح�ض و�إ�صر�ف

)1.933.728(-)1.539.454(-)342.774()51.500(م�صاريف �إكتتاب �أخرى

)71.155.274()1.172.339()7.444.064(205.651)59.711.745()3.032.777(اإجم�يل تك�ليف الإكتت�ب

12.453.3115.893.0635.252.5351.216.05224.236.724)578.237(�صايف فائ�ض )عجز( �لإكتتاب

)20.572.086(م�صاريف غري موزعة

606.860�إير�د�ت غري موزعة

4.271.498فائ�ض عمليات �لتاأمني
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شركة بروج للتأمين التعاوني 
)شركة مساهمة سعودية( 

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( 
30 يونيو 2014

�لقطاعات �لت�ضغيلية
كما يف 30 يونيو 2014 

)غري مر�جعة(

�ملجموع�أخرى�ل�ضحي�لبحري�ملركبات�ملمتلكات

ريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعودي

�ملوجود�ت

ح�صة معيدي �لتاأمني من �لأق�صاط غري 
�ملكت�صبة

10.593.8041.2113.751.6172.082.1396.336.89522.765.666

ح�صة معيدي �لتاأمني من �ملطالبات حتت 
�لت�صوية

17.011.7982.662.3706.616.6775.047.31611.557.96242.896.123

1.105.4128.765.486297.6766.052.117912.86717.133.558تك�ليف اإكتت�ب وث�ئق ت�أمني موؤجلة 

28.711.01411.429.06710.665.97013.181.57218.807.72482.795.347موجود�ت �لقطاعات

254.190.013موجود�ت غري موزعة

336.985.360جمموع �ملوجود�ت

�ملطلوبات

11.511.46698.030.4415.097.10561.583.2187.964.019184.186.249�إجمايل �لأق�صاط غري �ملكت�صبة

18.780.47843.389.42410.228.72610.964.41713.317.63096.680.675�إجمايل �ملطالبات حتت �لت�صوية

1.716.7165.488.636-2.414.495911.357.334عمولت �إعادة تاأمني غري مكت�صبة

�لعجز يف �لأق�صاط و�لإحتياطيات 
   الأخرى

100.0009.360.587---9.460.587

32.806.439150.780.54316.683.16572.547.63522.998.365295.816.147مطلوبات �لقطاعات

41.169.213مطلوبات غري موزعة

336.985.360جمموع �ملطلوبات
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شركة بروج للتأمين التعاوني 
)شركة مساهمة سعودية( 

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( 
30 يونيو 2014

�لقطاعات �لت�ضغيلية
كما يف 31 دي�ضمرب 2013 )مر�جعة(

�ملجموع�أخرى�ل�ضحي�لبحري�ملركبات�ملمتلكات

ريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعودي

�ملوجود�ت

ح�صة معيدي �لتاأمني من �لأق�صاط غري 
�ملكت�صبة

5.809.175528.4532.524.44813.492.8195.682.41728.037.312

ح�صة معيدي �لتاأمني من �ملطالبات حتت 
�لت�صوية

13.043.7223.409.2245.738.0838.464.8538.110.12238.766.004

564.1765.034.139200.7474.035.325696.95810.531.345تك�ليف اإكتت�ب وث�ئق ت�أمني موؤجلة 

19.417.0738.971.8168.463.27825.992.99714.489.49777.334.661موجود�ت �لقطاعات

174.139.810موجود�ت غري موزعة

251.474.471جمموع �ملوجود�ت

�ملطلوبات

6.210.20967.531.7063.541.53041.194.7496.352.070124.830.264�إجمايل �لأق�صاط غري �ملكت�صبة

14.606.05237.509.7578.848.06814.172.3629.591.09784.727.336�إجمايل �ملطالبات حتت �لت�صوية

1.534.9573.805.866-1.312.14939.634919.126عمولت �إعادة تاأمني غري مكت�صبة

�لعجز يف �لأق�صاط و�لإحتياطيات 
   الأخرى

100.0004.702.146---4.802.146

22.228.410109.783.24313.308.72455.367.11117.478.124218.165.612مطلوبات �لقطاعات

33.308.859مطلوبات غري موزعة 

251.474.471جمموع �ملطلوبات

ربح السهم األساسي والمخفض  -14

مت �إحت�صاب ربح �ل�صهم �لأ�صا�صي و�ملخف�ض للفرتة وذلك بق�صمة �صايف دخل �لفرتة على عدد �لأ�صهم �لعادية و�مل�صدرة و�لقائمة يف نهاية �لفرتة و�لبالغ 13 مليون �صهم.

إعتماد القوائم المالية األولية الموجزة  -15

مت �إعتماد �لقو�ئم �ملالية �لأولية �ملوجزة من قبل جمل�ض �لإد�رة بتاريخ 18 رم�صان 1435هـ )�ملو�فق 15 يوليو 2014(.
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شركة بروج للتأمين التعاوني
)شركة مساهمة سعودية(

القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013
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شركة بروج للتأمين التعاوني
)شركة مساهمة سعودية( 

قائمة المركز المالي 
كما في 31 ديسمبر 2013

   �إي�ضاح
20132012

ريال �ضعوديريال �ضعودي

موجودات عملي�ت الت�أمني

6121.530.42883.841.589نقدية و�شبه نقدية

827.750.26331.743.493 )اأ(�أر�صدة �أق�صاط تاأمني و�إعادة تاأمني مدينة، �صايف

3.288.8476.231.910مبالغ م�صتحقة من عمليات �مل�صاهمني

8.050.824-12)1()اأ(اإ�شتثم�رات مت�حة للبيع

1038.766.00427.789.918)اأ(ح�صة معيدي �لتاأمني من �ملطالبات حتت �لت�صوية

710.271.2554.932.541مدفوع�ت مقدمة وموجودات اأخرى

910.531.3458.172.281)اأ(تك�ليف اإكتت�ب وث�ئق ت�أمني موؤجلة

928.037.31221.636.698)ب(ح�صة معيدي �لتاأمني من �لأق�صاط غري �ملكت�صبة

-128.000.000)1()ج(�إ�صتثمار�ت مقتناه حتى تاريخ �ل�صتحقاق

113.299.0174.460.391ممتلكات ومعد�ت، �صايف

251.474.471196.859.645اإجم�يل موجودات عملي�ت الت�أمني

موجود�ت �مل�صاهمني

613.523.88033.870.831نقدية و�شبه نقدية

1256.381.03734.540.378)2()اأ(اإ�شتثم�رات مت�حة للبيع

7261.032836.300مدفوع�ت مقدمة وموجودات اأخرى

13.157.10113.110.708وديعة نظامية

83.323.05082.358.217�إجمايل موجود�ت �مل�صاهمني 

334.797.521279.217.862�إجمايل �ملوجود�ت 

ت�صكل �لإي�صاحات �ملرفقة من 1 �إلى 26 جزءً� من هذه �لقو�ئم �ملالية.
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شركة بروج للتأمين التعاوني
)شركة مساهمة سعودية( 

قائمة المركز المالي )تتمة(
كما في 31 ديسمبر 2013

    �إي�ضاح
20132012

ريال �ضعوديريال �ضعودي

مطلوبات وفائ�ض عمليات �لتاأمني

مطلوبات عمليات �لتاأمني

1084.727.33665.459.524)اأ(�إجمايل �ملطالبات حتت �لت�صوية

1421.968.98124.309.413اأر�شدة اإع�دة ت�أمني وت�أمني دائنة

168.545.7077.374.974م�صاريف م�صتحقة �لدفع ومطلوبات �أخرى

172.061.0311.480.899مك�ف�أة نه�ية اخلدمة للموظفني

93.805.8663.621.073)ج(عمولت �إعادة تاأمني غري مكت�صبة

9124.830.26491.952.351)ب(�إجمايل �لأق�صاط غري �ملكت�صبة

4.802.1462.652.159اإحتي�طي�ت اأخرى

250.741.331196.850.393جمموع مطلوبات عمليات �لتاأمني

فائ�ض عمليات �لتاأمني

-733.140فائ�ض مرت�كم

9.252-12)1()ب(�لتغري يف �لقيمة �لعادلة للإ�صتثمار�ت �ملتاحة للبيع

251.474.471196.859.645جمموع مطلوبات وفائ�ض عمليات �لتاأمني

مطلوبات وحقوق �مل�صاهمني

مطلوبات �مل�صاهمني   

197.364.2637.069.613زكاة م�صتحقة

162.152.5401.828.987مبالغ م�صتحقة �لدفع ومطلوبات �خرى

1536.2448.207مبالغ م�صتحقة �لى جهه ذ�ت علقة

3.288.8476.231.910مبالغ م�صتحقة لعمليات �لتاأمني

12.841.89415.138.717�إجمايل مطلوبات �مل�صاهمني

حقوق �مل�صاهمني

18130.000.000130.000.000ر�أ�ض �ملال

)63.766.512()58.728.974(خ�صائر مرت�كمة

986.012)789.870(12)2()ب(�لتغري يف �لقيمة �لعادلة للإ�صتثمار�ت �ملتاحة للبيع

70.481.15667.219.500�إجمايل حقوق �مل�صاهمني

83.323.05082.358.217�إجمايل مطلوبات وحقوق �مل�صاهمني

334.797.521279.217.862�إجمايل �ملطلوبات وحقوق �مللكية

ت�صكل �لإي�صاحات �ملرفقة من 1 �إلى 26 جزءً� من هذه �لقو�ئم �ملالية.
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شركة بروج للتأمين التعاوني 
)شركة مساهمة سعودية( 

قائمة عمليات التأمين الشاملة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

�إي�ضاح

لل�ضنة �ملنتهية يف

20132012

ريال �ضعوديريال �ضعودي

9279.283.805233.540.257)ب(�إجمايل �أق�صاط �لتاأمني �ملكتتبة
)48.029.284()75.499.465(9)ب(�أق�صاط �إعادة تاأمني م�صندة

)8.827.530()5.046.810(9)ب(�أق�صاط تاأمني فائ�ض �خل�صارة
198.737.530176.683.443�صايف �أق�صاط �لتاأمني �ملكتتبة

)37.791.727()26.477.299(9)ب(�حلركة يف �أق�صاط �لتاأمني غري �ملكت�صبة، �صايف
9172.260.231138.891.716)ب(�صايف �أق�صاط �لتاأمني �ملكت�صبة

914.145.15411.441.970)ج(دخل عمولت اإع�دة ت�أمني
6.513.3762.638.665ر�شوم وث�ئق الت�أمني

192.918.761152.972.351جمموع �لإير�د�ت
)106.410.851()130.216.178(10)اأ(�إجمايل �ملطالبات �ملدفوعة

1022.162.9768.257.195)اأ(ح�صة معيدي �لتاأمني من �ملطالبات �ملدفوعة
)98.153.656()108.053.202(�صايف �ملطالبات �ملدفوعة 

)20.333.446()8.291.726(10)اأ(�حلركة يف �ملطالبات حتت �لت�صوية، �صايف 
)207.496()2.149.987(10)اأ(�حلركة يف �لإحتياطات �لأخرى

)118.694.598()118.494.915(�صايف �ملطالبات �ملتكبدة
)20.680.763()22.854.674(9)اأ(تك�ليف اإكتت�ب وث�ئق ت�أمني

)1.337.301()2.251.094(ر�صوم فح�ض و�إ�صر�ف
)421.743()4.161.975(�أتعاب طرف ثالث �إد�ري
)657.457()1.134.605(م�صاريف �إكتتاب �أخرى

)141.791.862()148.897.263(اإجم�يل تك�ليف الإكتت�ب
44.021.49811.180.489�صايف فائ�ض �لإكتتاب

)31.836.378()37.809.687(20م�صاريف عمومية و�إد�رية
2.277.933)49.592(8)ج()عك�ض قيد خم�ص�ض( خم�ص�ض ديون م�صكوك يف حت�صيلها

6700.508585.650دخل عمولت خا�صة من ود�ئع لأجل
567.26469.613دخل عمولت خا�صة من �إ�صتثمار�ت

-)98.740(خ�صائر حمققة من �إ�صتثمار�ت متاحة للبيع
)28(149�أرباح )خ�صائر( �إ�صتبعاد ممتلكات ومعد�ت

)17.722.721(7.331.400فائ�ض )عجز( عمليات �لتاأمني
17.722.721)6.598.260()�لفائ�ض( �لعجز �ملحول �إلى عمليات �مل�صاهمني

-733.140�صايف نتيجة �ل�صنة
�إير�د�ت )خ�صائر( �صاملة �أخرى �صيتم �إعادة ت�صنيفها لحقًا �إلى قائمة �لدخل:

-98.740خ�صائر حمققة من �إ�صثمار�ت متاحة للبيع حمولة �لى قائمة �لدخل
9.252)98.740(�لتغري يف �لقيمة �لعادلة للإ�صتثمار�ت �ملتاحة للبيع

733.1409.252جمموع �لإير�د�ت �ل�صاملة لل�صنة

ت�صكل �لإي�صاحات �ملرفقة من 1 �إلى 26 جزءً� من هذه �لقو�ئم �ملالية.
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شركة بروج للتأمين التعاوني 
)شركة مساهمة سعودية( 

قائمة عمليات المساهمين الشاملة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

�إي�ضاح
2013   2012   

ريال �ضعوديريال �ضعودي

)17.722.721(6.598.260�لفائ�ض )�لعجز( �ملحول من عمليات �لتاأمني

�مل�صاريف

)2.417.042()2.190.890(20عمومية واإدارية

)20.139.763(4.407.370�لدخل )�خل�صارة( من �لعمليات

6288.488321.687دخل عمولت خا�صة من ود�ئع لأجل

1.134.2411.194.212دخل عمولت خا�صة من �إ�صتثمار�ت متاحة للبيع

1.613.253840.823�أرباح حمققة من �إ�صتثمار�ت متاحة للبيع

)17.783.041(7.443.352�لدخل )�خل�صارة( قبل �لزكاة

)1.217.266()2.405.814(19الزك�ة

)19.000.307(5.037.538�صايف دخل )خ�صارة( �ل�صنة

�إير�د�ت )خ�صائر( �صامله �أخرى �صيتم �إعادة ت�صنيفها لحقًا �إلى قائمة �لدخل:

)840.823()1.613.253(�أرباح حمققة من �إ�صتثمار�ت متاحة للبيع حمولة �لى قائمة �لدخل

1.931.732)162.629(12)2()ب(�لتغري يف �لقيمة �لعادلة للإ�صتثمارت �ملتاحة للبيع

1.090.909)1.775.882()خ�صائر( �إير�د�ت �صاملة �أخرى

)17.909.398(3.261.656�إجمايل �لدخل )�خل�صارة( �ل�صاملة لل�صنة

)1.46(210.39ربح )خ�صارة( �ل�صهم �لأ�صا�صي و�ملخف�ض )بعد �لزكاة( لل�صنة

ت�صكل �لإي�صاحات �ملرفقة من 1 �إلى 26 جزءً� من هذه �لقو�ئم �ملالية.
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شركة بروج للتأمين التعاوني 
)شركة مساهمة سعودية( 

قائمة عمليات المساهمين الشاملة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

�خل�ضائر �ملرت�كمةر�أ�س �ملال
�لتغري يف �لقيمة �لعادلة 
لالإ�ضتثمار�ت �ملتاحة للبيع

�لإجمايل 

ريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعودي

2012

85.128.898)104.897()44.766.205(130.000.000الر�شيد كم� يف 1 ين�ير 2012  

)19.000.307(-)19.000.307(-�صايف خ�صارة �ل�صنة

1.090.9091.090.909--�لإير�د�ت �ل�صاملة �لأخرى لل�صنة

)17.909.398(1.090.909)19.000.307(-�إجمايل )�خل�صارة( �لير�د�ت �ل�صاملة لل�صنة

986.01267.219.500)63.766.512(130.000.000الر�شيد كم� يف 31 دي�صمرب 2012 

2013

986.01267.219.500)63.766.512(130.000.000الر�شيد كم� يف 1 ين�ير 2013

5.037.538-5.037.538-�صايف دخل �ل�صنة

)1.775.882()1.775.882(--�خل�صارة �ل�صاملة �لأخرى لل�صنة

3.261.656)1.775.882(5.037.538-�إجمايل �لإير�د�ت )�خل�صارة( �ل�صاملة لل�صنة

70.481.156)789.870()58.728.974(130.000.000الر�شيد كم� يف 31 دي�صمرب 2013

 ت�صكل �لإي�صاحات �ملرفقة من 1 �إلى 26 جزءً� من هذه �لقو�ئم �ملالية.
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شركة بروج للتأمين التعاوني 
)شركة مساهمة سعودية( 

قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

�إي�ضاح
2013

ريال �ضعودي
2012

ريال �ضعودي

�لأن�صطة �لت�صغيلية 

)17.722.721(733.140�صايف نتيجة �ل�صنة
�لتعديلت لـ:

-6.598.260فائ�ض حمول �إلى عمليات �مل�صاهمني
112.063.0021.827.744�إ�صتهلك

17750.837734.060خم�ص�ض مكافاأة نهاية �خلدمة للموظفني

)2.277.933(849.592)عك�ض قيد خم�ص�ض( خم�ص�ض ديون م�صكوك يف حت�صيلها
)585.650()700.508(دخل عمولت خا�صة من ود�ئع لأجل
)69.613()567.264(دخل عمولت خا�صة من �إ�صتثمار�ت

-98.740خ�صائر حمققة من �إ�صتثمار�ت متاحة للبيع
28)149()ربح( خ�صارة �إ�صتبعاد ممتلكات ومعد�ت

)18.094.085(9.025.650�صايف �لفائ�ض )�لعجز( قبل �لتغري�ت يف �ملوجود�ت و�ملطلوبات �لت�صغيلية
�لتغري�ت يف �ملوجود�ت و�ملطلوبات �لت�صغيلية: 

3.943.6388.305.949�أر�صدة �أق�صاط تاأمني و�إعادة تاأمني مدينة

)3.615.919()5.338.714(مدفوع�ت مقدمة وموجودات اأخرى
)11.367.884()10.976.086(ح�صة معيدي �لتاأمني من �ملطالبات حتت �لت�صوية

)556.100()2.359.064(تك�ليف اإكتت�ب وث�ئق ت�أمني موؤجلة
)8.832.466()6.400.614(ح�صة معيدي �لتاأمني من �لأق�صاط غري �ملكت�صبة

19.267.81231.701.329�إجمايل �ملطالبات حتت �لت�صوية

8.773.309)2.340.432(اأر�شدة اإع�دة ت�أمني وت�أمني دائنة

1.170.7333.366.818م�صاريف م�صتحقة �لدفع ومطلوبات �أخرى

184.793210.723عمولت �عادة تاأمني غري مكت�صبة

32.877.91346.624.193�إجمايل �لأق�صاط غري �ملكت�صبة

2.149.987207.496اإحتي�طي�ت اأخرى

41.205.61656.723.363�لنقد من �لأن�صطة �لت�صغيلية

)46.582()170.705(17مكافاأة نهاية �خلدمة �ملدفوعة للموظفني
41.034.91156.676.781�صايف �لنقد من �لأن�صطة �لت�صغيلية

�لأن�صطة �لإ�صتثمارية 

)1.065.000()903.339(11�صر�ء ممتلكات ومعد�ت
)8.041.572()2.398.868(12)1()ب(�صر�ء �إ�صتثمار�ت متاحة للبيع

-1210.440.440)1()ب(متح�صلت من بيع �إ�صتثمار�ت متاحة للبيع
-)8.000.000(12)1()اأ(�صر�ء �إ�صتثمار�ت مقتناه حتى تاريخ �ل�صتحقاق

700.508585.650دخل عمولت خا�صة من ود�ئع لأجل

567.26469.613دخل عمولت خا�صة من �إ�صتثمار�ت

-)98.740(خ�صائر حمققة من �إ�صتثمار�ت متاحة للبيع
1.8605.025متح�صلت من �إ�صتبعاد ممتلكات ومعد�ت

)8.446.284(309.125�صايف �لنقد من )�مل�صتخدم يف( �لأن�صطة �لإ�صتثمارية

ت�صكل �لإي�صاحات �ملرفقة من 1 �إلى 26 جزءً� من هذه �لقو�ئم �ملالية.
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شركة بروج للتأمين التعاوني 
)شركة مساهمة سعودية( 

قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

�إي�ضاح
20132012

ريال �ضعوديريال �ضعودي

�لأن�صطة �لتمويلية

)62.496()3.655.197( مبالغ م�صتحقة من عمليات �مل�صاهمني

)62.496()3.655.197(�صايف �لنقد �مل�صتخدم يف �لأن�صطة �لتمويلية

37.688.83948.168.001الزي�دة يف النقدية و�شبه النقدية

83.841.58935.673.588�لنقدية و�صبه �لنقدية يف بد�ية �ل�صنة

6121.530.42883.841.589�لنقدية و�صبه �لنقدية يف نهاية �ل�صنة

معاملت غري نقدية:

)17.722.721(6.598.260�لفائ�ض )�لعجز( �ملحول �إلى عمليات �مل�صاهمني �ل�صاملة

9.252-12)1( )ب(�صايف �لتغري يف �لقيمة �لعادلة للإ�صتثمار�ت �ملتاحة للبيع

ت�صكل �لإي�صاحات �ملرفقة من 1 �إلى 26 جزءً� من هذه �لقو�ئم �ملالية.
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شركة بروج للتأمين التعاوني 
)شركة مساهمة سعودية( 

قائمة التدفقات النقدية لعمليات المساهمين 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

�إي�ضاح
20132012

ريال �ضعوديريال �ضعودي

�لأن�صطة �لت�صغيلية

)17.783.041(7.443.352�لدخل )�خل�صارة(  قبل �لزكاة

�لتعديلت لـ:

17.722.721)6.598.260()فائ�ض( عجز حمول من عمليات �لتاأمني

)321.687()288.488(دخل عمولت خا�صة من ود�ئع لأجل

)1.194.212()1.134.241(دخل عمولت خا�صة من �إ�صتثمار�ت متاحة للبيع

)840.823()1.613.253(�أرباح حمققة من �إ�صتثمار�ت متاحة للبيع

)2.417.042()2.190.890(�صايف �لعجز قبل �لتغري�ت يف �ملوجود�ت و�ملطلوبات �لت�صغيلية

�لتغري�ت يف �ملوجود�ت و�ملطلوبات �لت�صغيلية: 

)13.952(575.268مدفوع�ت مقدمة وموجودات اخرى

)110.708()46.393(وديعة نظامية

)40.324(323.553م�صاريف م�صتحقة �لدفع ومطلوبات �أخرى

)66.497(28.037مبالغ م�صتحقة �إلى جهة ذ�ت علقة

)2.648.523()1.310.425(�لنقد �مل�صتخدم يف �لعمليات

-)2.111.164(19زكاة مدفوعة

)2.648.523()3.421.589(�صايف �لنقد �مل�صتخدم يف �لأن�صطة �لت�صغيلية

�لأن�صطة �لإ�صتثمارية 

288.488321.687دخل عمولت خا�صة من ود�ئع لأجل

1.134.2411.194.212دخل عمولت خا�صة من �إ�صتثمار�ت متاحة للبيع

)19.025.330()48.877.553(12)2()ب(�صر�ء �إ�صتثمار�ت متاحة للبيع

1226.874.26520.586.908)2()ب(متح�صلت بيع �إ�صتثمار�ت متاحة للبيع

3.077.477)20.580.559(�صايف �لنقد من )�مل�صتخدم يف( من �لأن�صطة �لإ�صتثمارية 

�لأن�صطة �لتمويلية

3.655.19762.496مبالغ م�صتحقة �إلى عمليات �لتاأمني

3.655.19762.496�صايف �لنقد من �لأن�صطة �لتمويلية

491.450)20.346.951()�لنق�ض( �لزيادة يف �لنقدية و�صبة �لنقدية

33.870.83133.379.381�لنقدية و�صبة �لنقدية يف بد�ية �ل�صنة

613.523.88033.870.831�لنقدية و�صبه �لنقدية يف نهاية �ل�صنة

معاملت غري نقدية:

17.722.721)6.598.260()فائ�ض( عجز حمول من عمليات �لتاأمني

1.090.909)1.775.882(12)2()ب(�صايف �لتغري يف �لقيمة �لعادلة للإ�صتثمار�ت �ملتاحة للبيع

ت�صكل �لإي�صاحات �ملرفقة من 1 �إلى 26 جزءً� من هذه �لقو�ئم �ملالية.
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شركة بروج للتأمين التعاوني
)شركة مساهمة سعودية( 

إيضاحات حول القوائم المالية
31 ديسمبر 2013

التنظيم واألنشطة الرئيسية  -1

�صركة بروج للتاأمني �لتعاوين )»�ل�صركة«(، �صركة م�صاهمة �صعودية م�صجلة يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية مبوجب �ل�صجل �لتجاري رقم 1010280606 بتاريخ 10 �شفر 1431هـ �ملو�فق 26 
ين�ير 2010. �إن عنو�ن �ملكتب �مل�صجل لل�صركة هو �ض. ب 51855، الري��ض 11553، �ململكة �لعربية �ل�صعودية. تتمثل �أهد�ف �ل�صركة يف مز�ولة �أعمال �لتاأمني �لتعاوين و�لأن�صطة �ملرتبطة 

بها يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية. ي�صمل ن�صاطها �لرئي�صي جميع فئات �لتاأمني �لعام. مت �إدر�ج �ل�صركة يف تد�ول )�صوق �لأ�صهم �ل�صعودية( يف 15 فرباير 2010.

مت �لرتخي�ض لل�صركة ملز�ولة �أعمال �لتاأمني �لتعاوين يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية طبقًا للمر�صوم �مللكي رقم 72/م بتاريخ 28 �شوال 1429هـ )�ملو�فق 29 �أكتوبر 2008(، وقر�ر جمل�ض 
�لوزر�ء رقم 313 بتاريخ 27 �شوال 1429هـ )�ملو�فق 28 �أكتوبر 2008(. ويف 10 حمرم 1431هـ )�ملو�فق 27 دي�صمرب 2009(، �صدر عن وز�رة �لتجارة و�ل�صناعة �لإعلن عن تاأ�صي�ض 

�ل�صركة.

ويف 15 جمادى �لثاين 1431هـ )�ملو�فق 29 م�يو 2010(، �أ�صدرت موؤ�ص�صة �لنقد �لعربي �ل�صعودي �ملو�فقة �لر�صمية لل�صركة ملز�ولة �أعمال �لتاأمني.

بد�أت �ل�صركة مبز�ولة �أعمال �لتاأمني يف 1 يوليو 2010 وذلك بعد �إ�صتلم مو�فقة موؤ�ص�صة �لتقد �لعربي �ل�صعودي ببدء عمليات �لتاأمني حيث مت �إ�صتكمال �ملو�فقة على �ملنتجات و�لإجرء�ت 
ذ�ت �لعلقة.

أسس اإلعداد  -2

مت �إعد�د �لقو�ئم �ملالية �ملرفقة وفقًا ملبد�أ �لتكلفة �لتاريخية، ما عد� �لإ�صتثمار�ت �ملتاحة للبيع حيث يتم قيا�صها بالقيمة �لعادلة.

بيان اإللتزام 

�أعدت �لقو�ئم �ملـالـية لل�صركة من قبل �لإد�رة وفقًا للمعايري �لدولية �خلا�صة بالتقارير �ملالية.  

وفقًا ملتطلبات �أنظمة �لتاأمني يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية، حتتفظ �ل�صركة بح�صابات منف�صلة لكًل من عمليات �لتاأمني وعمليات �مل�صاهمني. حتتفظ �ل�صركة بجميع �ملوجود�ت �ملتعلقة 
بعمليات �لتاأمني وعمليات �مل�صاهمني. يتم ت�صجيل �لإير�د�ت و�مل�صاريف �ملتعلقة بكل ن�صاط يف �حل�صابات �ملعنية. يتم حتديد �أ�ص�ض توزيع �لير�د�ت و�مل�صاريف �لأخرى من �لعمليات 

�مل�صرتكة من قبل �لإدر�ة وجمل�ض �لإد�رة.

العملة الرئيسية وعملة العرض

يتم عر�ض �لقو�ئم �ملالية لل�صركة بالريال �ل�صعودي ب�صفتها �لعملة �لرئي�صية لل�صركة.

تحويل العجز / الفائض

يجب على �ل�صركة توزيع 10% من �صايف فائ�ض عمليات �لتاأمني �إلى حملة وثائق �لتاأمني و90% �ملتبقية �إلى �مل�صاهمني بال�صركة وفقا لنظام �لتاأمني ولئحته �لتنفيذية �ل�صادرة عن موؤ�ص�صة 
�لنقد �لعربي �ل�صعودي. يتم حتويل �لعجز �لناجت عن عمليات �لتاأمني �إلى عمليات �مل�صاهمني بالكامل.

نتج عن �أعمال �لتاأمني فائ�ض لل�صنة �ملنتهية يف 31 دي�صمرب 2013 )عجز لل�صنة �ملنتهية يف 31 دي�صمرب 2012(. وبالتايل، مت حتويل 90% من �صايف �لفائ�ض �لبالغ 6.6 مليون ريال �صعودي 
)2012: كامل �لعجز �لبالغ 17.7 مليون ريال �صعودي( �إلى عمليات �مل�صاهمني.

التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة والمعايير الجديدة والتعديالت الصادرة 3 أ- 

طبقت �ل�صركة للمرة �لأولى بع�ض �ملعايري و�لتعديلت خلل �ل�صنة �ملنتهية يف 31 دي�صمرب 2013. وي�صمل ذلك معيار �لتقارير �ملالية �لدولية 13 قيا�ض �لقيمة �لعادلة و�لتعديلت ملعيار 
�ملحا�صبة �لدويل 1 عر�ض �لقو�ئم �ملالية. وقد نتج عن ذلك تغيري طريقة �لعر�ض وتقدمي �إي�صاحات �إ�صافية حول �لقو�ئم �ملالية.

التغيرات في السياسات المحاسبية )المعايير والتعديالت الجديدة والتفسيرات(

مت تطبيق عدة تعديلت �أخرى للمرة �لولى خلل عام 2013، ومل يكن لها �أي �أثر على �لقو�ئم �ملالية لل�صركة. مت عر�ض طبيعة و�أثر كل معيار جديد و�لتعديلت �لهامة على �لقو�ئم 
�ملالية لل�صركة �أدناه:
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شركة بروج للتأمين التعاوني
)شركة مساهمة سعودية( 

إيضاحات حول القوائم المالية
31 ديسمبر 2013

معيار التقارير المالية الدولية 13 – قياس القيمة العادلة

يوؤ�ص�ض معيار �لتقارير �ملالية �لدولية 13 م�صدرً� وحيدً� للإ�صرت�صاد به وفقًا للمعايري �لدولية بخ�صو�ض كافة طرق قيا�ض �لقيمة �لعادلة. مل يغري هذ� �ملعيار �خلا�ض بالتقارير �ملالية 
رقم )13( عندما يطلب من �ملن�صاأة �إ�صتخد�م �لقيمة �لعادلة، و�إمنا يقدم �إر�صاد�ت بخ�صو�ض كيفية قيا�ض �لقيمة �لعادلة طبقًا للمعايري �لدولية �خلا�صة بالتقارير �ملالية. يعرف معيار 
�لتقارير �ملالية �لدولية 13 �لقيمة �لعادلة باأنها �ل�صعر �لنهائي. ونتيجة للإر�صاد�ت �ملن�صو�ض عليها يف �ملعيار �لدويل �خلا�ض بالتقارير �ملالية رقم )13(، قامت �ل�صركة باإعادة تقومي 

�صيا�صاتها ب�صاأن قيا�ض �لقيمة �لعادلة وعلى �لأخ�ض مدخلت �لتقومي مثل خماطر عدم �لأد�ء �ملتعلقة بقيا�ض �لقيمة �لعادلة للمطلوبات. كما يطلب �ملعيار �إبد�ء �إف�صاحات �إ�صافية.

مل يوؤثر تطبيق �ملعيار �لدويل �خلا�ض بالتقارير �ملالية رقم )13( ب�صورة جوهرية على طرق قيا�ض �لقيمة �لعادلة لل�صركة. مت �إبد�ء �إف�صاحات �إ�صافية، عند �ل�صرورة، يف �لي�صاحات 
�ملتعلقة باملوجود�ت و�ملطلوبات �لتي مت حتديد قيمتها �لعادلة. مت تبيان �لت�صل�صل �لهرمي لقيا�ض �لقيمة �لعادلة يف �لإي�صاح رقم )12(.

معيار المحاسبة الدولي رقم )1(: عرض بنود اإليرادات الشاملة األخرى )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 1(.

�أ�صتحدثت �لتعديلت ملعيار �ملحا�صبة �لدويل رقم )1( جمموعة من �لبنود �لتي مت عر�صها يف بنود �لإير�د�ت �ل�صاملة �لأخرى. يجب عر�ض �لبنود �ل�صاملة �لأخرى �لتي �صيعاد ت�صنيفها 
)تدويرها( �إلى �لربح �أو �خل�صارة م�صتقبًل )مثل �صايف مكا�صب �أو خ�صائر �ملوجود�ت �ملالية �ملتاحة للبيع( ب�صورة م�صتقلة عن �لبنود �لتي لن يعاد ت�صنيفها )مثل �إعادة تقومي �لأر��صي 

و�ملباين(. توؤثر �لتعديلت على طريقة �لعر�ض فقط، ولي�ض لها �ثر على �ملركز �ملايل �أو �لأد�ء �ملايل لل�صركة.

معيار المحاسبة الدولي رقم )1( – توضيح متطلبات معلومات المقارنة )التعديل(

�إدخال  �ملن�صاأة  �لأدنى من معلومات �ملقارنة �ملطلوبة. يجب على  �لفرق بني معلومات �ملقارنة �لإ�صافية �ملقدمة طو�عية و�حلد  �لتعديل على معيار �ملحا�صبة �لدويل رقم )1(  يو�صح 
معلومات �ملقارنة يف �لإي�صاحات ذ�ت �لعلقة حول �لقو�ئم �ملالية وذلك عندما تقوم طو�عية بتقدمي معلومات مقارنة �أكرث من �حلد �لأدنى �ملطلوب لفرتة �ملقارنة. تو�صح �لتعديلت 
باأن قائمة �ملركز �ملايل �لفتتاحية )كما يف 1 ين�ير 2013 يف حالة �ل�صركة( – �لتي مت عر�صها نتيجة لتعديل �أو �إعادة ت�صنيف بنود �لقو�ئم �ملالية باأثر رجعي – ل د�عي لأن يقرتن بها 

معلومات �ملقارنة يف �لإي�صاحات ذ�ت �لعلقة. مل تقم �ل�صركة بتعديل �أرقام �ل�صنو�ت �ل�صابقة وبالتايل مل يكن هناك �أي �أثر على �لقو�ئم �ملالية لل�صركة.

االمعايير والتفسيرات الصادرة وغير سارية المفعول 3 ب- 

مت �أدناه تبيان �ملعايري و�لتف�صري�ت �ل�صادرة وغري �صارية �ملفعول حتى تاريخ �إ�صد�ر �لقو�ئم �ملالية لل�صركة، تعتزم �ل�صركة �إتباع هذه �ملعايري، �إذ ينطبق ذلك، عند �صريانها.

المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم 9 – األدوات المالية

بتاريخ 19 نوفمرب 2013، �أ�صدر جمل�ض معايري �ملحا�صبة �لدولية ن�صخة جديدة من �ملعيار �لدويل �خلا�ض بالتقارير �ملالية رقم )9(: �لأدو�ت �ملالية )حما�صبة تغطية �ملخاطر وتعديلت 
على �ملعايري �لدولية �خلا�صة بالتقارير �ملالية رقم )9( و )7(، ومعيار �ملحا�صبة �لدويل رقم )39(: �لأدو�ت �ملالية: �لثبات و�لقيا�ض، و�ملعيار �لدويل �خلا�ض بالتقارير �ملالية رقم 7: 
�لأدو�ت �ملالية – �لف�صاحات. �إن �ملعيار �لدويل �خلا�ض بالتقارير �ملالية رقم )9( )لعام 2013(، يكرر تطبيق �لتعديلت على معيار �ملحا�صبة �لدويل رقم )39( ب�صاأن تبديل �مل�صتقات. 
ل يوجد للمعيار تاريخ �صريان �إلز�مي، لكنه متاح �لآن للتطبيق. �صيتم حتديد تاريخ �صريان �إلز�مي جديد عند �إنتهاء جمل�ض معايري �ملحا�صبة �لدولية من در��صة �لنخفا�ض يف �لقيمة. 
يجوز للمن�صاآت �أن تقرر فقط �ملحا�صبة عن �لأرباح و�خل�صائر �لناجتة عن خماطر �لئتمان �خلا�صة بها بدون �أن تطبق يف نف�ض �لوقت �ملتطلبات �لأخرى �ملن�صو�ض عليها يف �ملعيار 
�لدويل �خلا�ض بالتقارير �ملالية رقم )9(. �إن �إختيار �ل�صيا�صة �ملحا�صبية ب�صاأن �ل�صتمر�ر يف تطبيق متطلبات حما�صبة تغطية �ملخاطر �ملن�صو�ض عليها يف معيار �ملحا�صبة �لدويل رقم 
)39( متاحة �لآن ملحا�صبة تغطية �ملخاطر. وميكن تغيري تلك �ل�صيا�صة لحقًا وتطبيق حما�صبة تغطية �ملخاطر �ملن�صو�ض عليها يف �ملعيار �لدويل �خلا�ض بالتقارير �ملالية رقم )9( قبل 

�أن ت�صبح �إلز�مية ب�صكل نهائي. يتم �لتوقف عن �إختيار هذه �ل�صيا�صة عند �إنتهاء جمل�ض معايري �ملحا�صبة �لدولية من در��صته ب�صاأن تغطية �ملخاطر �لكلية.

المنشآت االستثمارية )التعديالت على المعايير الدولية رقم )10( و )12( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )27((

ت�صري هذه �لتعديلت على �لفرت�ت �ل�صنوية �لتي تبد�أ يف �أو بعد 1 ين�ير 2014 وت�صتثنى من توحيد �لقو�ئم �ملالية �ملن�صاآت �لتي تفي ب�صروط تعريف �ملن�صاآت �مل�صتثمره �ملن�صو�ض عليها يف 
�ملعيار �لدويل �خلا�ض بالتقارير �ملالية رقم )10(. �إن هذ� �ل�صتثناء من �لتوحيد يتطلب من �ملن�صاآت �ل�صتثمارية �ملحا�صبة عن �ل�صركات �لتابعة بالقيمة �لعادلة �ملدرجة يف قائمة �لدخل. 

ل يتوقع باأن يتعلق هذ� �لتعديل بال�صركة لأنه ل يوجد من�صاأة من �ملن�صاآت �صمن �ل�صركة موؤهلة لعتبارها من�صاأة �إ�صتثمارية مبوجب �ملعيار �لدويل �خلا�ض بالتقارير �ملالية رقم )10(.

معيار المحاسبة الدولية رقم )32( – مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية – تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )32(

تو�صح هذه �لتعديلت �ملق�صود بـ«يوجد لديها حاليًا حق نظامي ملزم للمقا�صة » وكذلك �أ�ص�ض ومعايري �آليات �لت�صويات غري �ملتز�منة �خلا�صة ببيوت �ملقا�صة كي تكون موؤهلة لإجر�ء 
�ملقا�صة. ت�صري هذه �لتعديلت على �لفرت�ت �ل�صنوية �لتي تبد�أ يف �أو بعد 1 ين�ير 2014 ويتوقع باأل تتعلق هذه �لتعديلت بال�صركة.
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التفسير رقم )21( الصادر عن لجنة تفسير المعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية – الرسوم المفروضة

يو�صح هذ� �لتف�صري باأن تقوم �ملن�صاأة باإثبات �للتز�مات عند حدوث �لن�صاط �لذي يتطلب �ل�صد�د طبقًا ملا تن�ض عليه �لأنظمة �ملعنية. بالن�صبة للر�صوم �لتي تفر�ض عند و�صول �حلد 
�لأدنى، يو�صح �لتف�صري باأنه ل يتوقع �إثبات �أية �إلتز�مات قبل بلوغ �حلد �لأدنى �ملقرر. ي�صري �لتف�صري على �لفرت�ت �ل�صنوية �لتي تبد�أ يف �أو بعد 1 ين�ير 2014. ل تتوقع �ل�صركة باأن يكون 

لهذ� �لتف�صري �أثر مايل جوهري على �لقو�ئم �ملالية �مل�صتقبلية.

معيار �ملحا�صبة �لدويل رقم )39(: تبديل �مل�صتقات و�ل�صتمر�ر يف حما�صبة تغطية �ملخاطر – تعديلت على معيار �ملحا�صبة �لدويل رقم )39(

تن�ض �لتعديلت على �ل�صتمر�ر يف حما�صبة تغطية �ملخاطر وذلك عند تبديل �مل�صتقات �ملخ�ص�صة كاأد�ة تغطية خماطر تفي مبعايري معينة. ي�صري مفعول هذه �لتعديلت على �لفرت�ت 
�ل�صنوية �لتي تبد�أ يف �أو بعد 1 ين�ير 2014. مل تقم �ل�صركة بتبديل م�صتقاتها خلل �لفرت�ت �ملالية. �صيتم �أخذ هذه �لتعديلت بعني �لعتبار ب�صاأن عمليات تبديل �مل�صتقات م�صتقبًل.

السياسات المحاسبية الهامة  -4

فيما يلي �ل�صيا�صات �ملحا�صبية �لهامة �ملتبعة:

تصنيف المنتج

تقوم �ل�صركة باإ�صد�ر عقود �لتاأمني و�لتي يتم مبوجبها حتويل خماطر �لتاأمني. �إن عقود �لتاأمني هي تلك �لعقود �لتي تقبل مبوجبها �صركة �لتاأمني خماطر تاأمني هامة من حملة �لوثائق 
وذلك باملو�فقة على تعوي�صهم يف حال وقوع حادث م�صتقبلي غري موؤكد ويوؤثر ب�صكل �صلبي على حامل وثيقة �لتاأمني. وكقاعدة عامة، تقوم �ل�صركة بتعريف خماطر �لتاأمني �لهامة باأنها 
متثل �حتمال �صد�د منافع عند وقوع حادث موؤمن عليه. وحال ت�صنيف �لعقد كـ »عقد تاأمني« فاإنه يبقى كذلك طو�ل �لفرتة �ملتبقية منه حتى لو �إنخف�صت خماطر �لتاأمني ب�صكل كبري 

خلل �لفرتة، �إل �إذ� مت �إ�صتنفاذ �أو �إنتهاء جميع �حلقوق و�لإلتز�مات.

األقساط المكتسبة ودخل العموالت 

ترحل �أق�صاط �لتاأمني �إلى �لدخل وت�صجل يف قائمة عمليات �لتاأمني �ل�صاملة على �أ�صا�ض ن�صبي على مدى فرت�ت وثائق �لتاأمني �لتي تخ�صها. متثل �لأق�صاط غري �ملكت�صبة �حل�صة يف 
�أق�صاط �لتاأمني �ملكتتبة �ملتعلقة بفرتة �لتغطية �صارية �ملفعول.

يتم �أظهار �لأق�صاط �ملبقاة ودخل �لعمولت �لتي تتعلق باملخاطر �ل�صارية �ملفعول بعد نهاية �لفرتة �ملالية، كاأق�صاط غري مكت�صبة ويتم تاأجيلها باإتباع �لطرق �لتالية:

 �آخر ثلثة �أ�صهر من �لفرتة بالن�صبة لل�صحن �لبحري. �

 عدد �لأيام �لفعلي بالن�صبة لكافة فئات �لتاأمني �لأخرى. �

 عملية �إحت�صاب حمددة �صلفًا بالن�صبة للتاأمني �لهند�صي وذلك للمخاطر �لتي تزيد عن �صنة. وطبقًا لعملية �لحت�صاب هذه، يتم �إكت�صاب �أق�صاط �أقل خلل �ل�صنة �لأولى  �
وتزد�د تدريجيًا مع نهاية فرتة وثيقة �لتاأمني.

لقد بد�أت �ل�صركة �إتباع طريقة حمددة �صلفًا لحت�صاب فئة �لتاأمني �لهند�صي وذلك �عتبارً� من 1 ين�ير 2013. وحيث �أنه مت فقط تعديل عملية �حت�صاب تاأجيل �لق�صاط، فقد مت �عتبار 
ذلك تغيري يف �لتقدير �ملحا�صبي. يتوقع باأن يكون لهذ� �لتغري يف طريقة �لحت�صاب �أثر ب�صيط على �صايف �لأق�صاط �ملكت�صبه خلل �ل�صنو�ت �مل�صتقبلية لعتقاد �لإد�رة باأن �صايف �لق�صاط 

�ملبقاه �ملتعلقة بـالتاأمني �لهند�صي لن يكون هام.

الموجودات غير الملموسة

يتم قيا�ض �ملوجود�ت �مل�صتحوذ عليها ب�صكل منف�صل على �أ�صا�ض �لتكلفة عند �لإثبات �لأويل. بعد �لإثبات �لأويل، يقيد �ملوجود�ت غري �مللمو�صة بالتكلفة ناق�صًا �لإطفاء �ملرت�كم وخ�صائر 
�لإنخفا�ض �ملرت�كمة. يتم �إطفاء �ملوجود�ت غري �مللمو�صة �لتي لها عمر حمدد على مدى �لعمر �لأنتاجي لها ويتم مر�جعتها للتاأكد من وجود �إنخفا�ض يف قيمتها وذلك عند وجود دليل 
على وقوع �إنخفا�ض يف قيمتها. يتم مر�جعة فرتة وطريقة �إطفاء �ملوجود�ت غري �مللمو�صة �لتي لها عمر حمدد مرة و�حدة. على �لأقل يف نهاية كل �صنة مالية. يتم �إحت�صاب �لتغري�ت يف 
�لعمر �لإنتاجي �ملقدر �أو �لطريقة �ملتوقعة لإ�صتنفاذ �ملنافع �لإقت�صادية �مل�صتقبلية �لتي ت�صمنها ذلك �لأ�صل وذلك بتعديل فرتة �أو طريقة �لإطفاء �مللئمة، ويتم �إعتبار ذلك كتغري يف 

�لتقدير�ت �ملحا�صبية.

أقساط وأرصدة إعادة التأمين المدينة

يتم �إثبات �أق�صاط و�أر�صدة �إعادة �لتاأمني �ملدينة عند �إ�صتحقاقها، ويتم قيا�صها، عند �لإثبات �لأويل لها، بالقيمة �لعادلة للمبلغ �مل�صتلم �أو �مل�صتحق �لقب�ض. يتم مر�جعة �لقيمة �لدفرتية 
�إثبات خ�صارة  �إ�صرتد�د قيمتها �لدفرتية، ويتم  �إمكانية  �إلى عدم  �لتغري�ت يف �لظروف  �أو  �إنخفا�ض يف قيمتها وذلك عندما ت�صري �لأحد�ث  للتاأكد من وجود  �لتاأمني �ملدينة  لأق�صاط 

�لإنخفا�ض يف قائمة عمليات �لتاأمني �ل�صاملة. يتم �لتوقف عن �إثبات �أق�صاط �لتاأمني �ملدينة عند �لوفاء مبتطلبات معايري �لتوقف عن �إثبات �ملوجود�ت �ملالية.

يدرج �لفرق بني �ملخ�ص�صات يف نهاية �لفرتة �حلالية و�ل�صد�د و�ملخ�ص�صات �ملجنبة يف �لفرتة �للحقة يف قائمة عمليات �لتاأمني �ل�صاملة.
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المطالبات 

تتكون �ملطالبات من �ملبالغ �مل�صتحقة �إلى �جلهات �ملتعاقد معها و�لأطر�ف �لأخرى، ومن م�صاريف ت�صوية �خل�صارة �ملتعلقة بها، بعد خ�صم �خلردة و�ل�صرتد�د�ت �لأخرى، وحتمل على 
قائمة عمليات �لتاأمني �ل�صاملة يف �لفرتة �لتي تكبدت بها.

ي�صتمل �إجمايل �ملطالبات حتت �لت�صوية على �إجمايل �لتكلفة �ملقدرة للمطالبات �ملتكبدة غري �مل�صددة بتاريخ �إعد�د �لقو�ئم �ملالية، �صو�ءً� مت �لتبليغ عنها �أم ل. يتم جتنيب خم�ص�صات 
لقاء �ملطالبات �ملبّلغ عنها وغري �ملدفوعة بتاريخ قائمة �ملركز �ملايل على �أ�صا�ض تقدير كل حالة على حده. كما يجنب خم�ص�ض، وفقًا لتقدير�ت �لإد�رة وخربة �ل�صركة �ل�صابقة، لقاء 

تكلفة �صد�د �ملطالبات �ملتكبدة غري �ملبلغ عنها بتاريخ �إعد�د �لقو�ئم �ملالية. وميكن �أن تزيد �أو تقل �ملطلوبات �لنهائية عن �ملبلغ �ملجنب.

يدرج �أي فرق بني �ملخ�ص�صات بتاريخ قائمة �ملركز �ملايل و�ل�صد�د و�ملخ�ص�صات �ملجنبة يف �لفرتة �للحقة يف قائمة عمليات �لتاأمني �ل�صاملة لتلك �ل�صنة. ل تقوم �ل�صركة بتخفي�ض 
�ملطلوبات �ملتعلقة باملطالبات غري �مل�صددة لأنه يتوقع ب�صكل كبري �أن يتم �صد�د كافة �ملطالبات خلل �صنة من تاريخ قائمة �ملركز �ملايل.

القيمة العادلة لألدوات المالية

تقوم �ل�صركة بقيا�ض �لدو�ت �ملالية كال�صتثمار�ت يف �ل�صتثمار�ت �ملتاحة للبيع �أو �مل�صتقات �إن وجد و�ملوجود�ت غري �ملالية بالقيمة �لعادلة بتاريخ �إعد�د كل قائمة مالية. كما �أن �إي�صاح 
�لقيمة �لعادلة للدو�ت �ملالية �ملقا�صة بالقيمة �ملطفاأة يف �لي�صاح رقم 13. �لقيمة �لعادلة هي �ل�صعر �لذي �صيتم �إ�صتلمه عند بيع �أ�صل ما �أو دفعها عند حتويل مطلوبات ما مبوجب 

معادلة نظامية متت بني �أطر�ف متعاملة يف �ل�صوق بتاريخ �لقيا�ض. يحدد قيا�ض �لقيمة �لعادلة باإفرت��ض �أن معاملة بيع �ملوجود�ت �أو حتويل �ملطلوبات قد متت �إما:

 يف �ل�صوق �لرئي�صي للموجود�ت �أو �ملطلوبات �أو �

 يف حالة عدم وجود �ل�صوق �لرئي�صي، يف �أكرث �لأ�صو�ق فائدة للموجود�ت و�ملطلوبات. �

�إن �ل�صوق �لرئي�صي �أو �ل�صوق �لأكرث فائدة يجب �أن يكون قابلة للو�صول �إليها من قبل �ل�صركة. تقا�ض �لقيمة �لعادلة للموجود�ت �أو �ملطلوبات باإفرت��ض �أن �ملتعاملني يف �ل�صوق �صي�صتفيدون 
عند ت�صعري �ملوجود�ت �أو �ملطلوبات و�أنهم ي�صعون لتحقيق �أف�صل م�صاحلهم �لقت�صادية.

ياأخذ قيا�ض �لقيمة �لعادلة للموجود�ت غري �ملالية بعني �لعتبار قدرة �ملتعاملني يف �ل�صوق على حتقيق فو�ئد �إقت�صادية باإ�صتخد�م �ل�صل بالطاقة �لق�صوى و�لف�صل �أو ببيعها ملتعاملني 
�خرين يف �ل�صوق ي�صتخدمونها بطاقتها �لق�صوى و�لف�صل.

ت�صتخدم �ل�صركة طرق �لتقومي �مللئمة وفقًا للظروف وتتوفر ب�صاأنها بيانات كافية لقيا�ض �لقيمة �لعادلة وزيادة ��صتخد�م �ملدخلت �لقابلة للملحظة ذ�ت �لعلقة، وتقليل ��صتخد�م 
�ملدخلت غري �لقابلة للملحظة.

مت ت�صنيف كافة �ملوجود�ت و�ملطلوبات �لتي مت قيا�صها بالقيمة �لعادلة �أو �لف�صاح عنها يف �لقو�ئم �ملالية �صمن �لت�صل�صل �لهرمي للقيمة �لعادلة، طبقًا ملا هو مبني �أدناه، على �أ�صا�ض 
مدخلت �مل�صتوى �لأدنى �لهامة لقيا�ض �لقيمة �لعادلة ككل:-

�لأ�صعار �ملتد�ولة )بدون تعديل( يف �صوق ن�صط ملوجود�ت ومطلوبات مماثلة.-�مل�صتوى �لأول

طرق تقومي تعترب مدخلت �مل�صتوى �لأدنى – �لهامة لقيا�ض �لقيمة �لعادلة – لها قابلة للملحظة ب�صورة مبا�صرة �أو غري مبا�صرة.-�مل�صتوى �لثاين

طرق تقومي تعترب مدخلت �مل�صتوى �لأدنى – �لهامة لقيا�ض �لقيمة �لعادلة – لها غري قابلة للملحظة.-�مل�صتوى �لثالث

بالن�صبة للموجود�ت و�ملطلوبات �لتي يتم �إثباتها يف �لقو�ئم �ملالية على نحو متكرر، تقوم �ل�صركة بالتاأكد فيما �إذ� متت �لتحويلت بني م�صتويات �لت�صل�صل �لهرمي وذلك باإعادة تقومي 
�ل�صركة بتحديد فئات  �لعادلة، تقوم  �لقيمة  �لعادلة ككل( يف نهاية كل فرتة مالية. ولأغر��ض �لف�صاح عن  �لقيمة  �لهامة  لقيا�ض  �أ�صا�ض مدخلت �مل�صتوى �لأدنى  �لت�صنيف )على 
بتحديد  �ل�صركة  �إد�رة  تقوم  �أعله.  مو�صح  هو  ملا  طبقًا  �لعادلة  للقيمة  �لهرمي  �لت�صل�صل  وم�صتوى  و�ملطلوبات  �ملوجود�ت  وخماطر  وخ�صائ�ض  طبيعة  بح�صب  و�ملطلوبات  �ملوجود�ت 
�ل�صيا�صات و�لإجر�ء�ت لقيا�ض �لقيمة �لعادلة على نحو متكرر مثل �ملوجود�ت �ملالية �ملتاحة للبيع ولقيا�ض �لقيمة �لعادلة على نحو غري متكرر مثل �ملوجود�ت �ملعدة للتوزيع يف �لعمليات 

�ملتوقفة �إن وجد.

يقوم خرب�ء تقومي خارجيني بتقومي �ملوجود�ت �لهامة مثل �ملوجود�ت �ملالية �ملتاحة للبيع، �إن وجدت و�ملطلوبات �لهامة مثل �لعو�ض �ملحتمل. يتقرر قيام خرب�ء �لتقومي �خلارجيني �لقيام 
بعملهم �صنويًا من قبل جلنة �لإ�صتثمار بعد �لتباحث مع جلنة �ملر�جعة بال�صركة و�حل�صول على مو�فقتها. ت�صتمل �أ�ص�ض ومعايري �لختيار على �ملعرفة بال�صوق، و�ل�صمعة، و�ل�صتقللية 
وفيما �إذ� متت مر�عاة �ملعايري �ملهنية. بعد �لتفاو�ض مع خرب�ء �لتقومي �خلارجيني بال�صركة. تقرر جلنة �ل�صتثمار ماهية طرق �لتقومي و�ملدخلت �لو�جب �إتباعها يف كل حالة. ويف نهاية 
كل فرتة مالية، تقوم جلنة �ل�صتثمار بتحليل �لتغري�ت يف �لقيمة �لعادلة للموجود�ت و�ملطلوبات �لتي يجب �إعادة قيا�صها �أو تقوميها طبقًا لل�صيا�صات �ملحا�صبية لل�صركة. ولأغر��ض هذ� 
�لتحليل، تقوم جلنة �لتقومي بالتاأكد من �ملدخلت �لرئي�صية �مل�صتخدمة يف �آخر عملية تقومي وذلك مبطابقة �ملعلومات �مل�صتخدمة يف �إحت�صاب �لتقومي مع �لعقود و�مل�صتند�ت �لأخرى 

ذ�ت �لعلقة.

تقوم جلنة �ل�صتثمار �أي�صًا وبالتعاون مع خرب�ء �لتقومي �خلارجيني لل�صركة مبقارنة �لتغري�ت يف �لقيمة �لعادلة للموجود�ت و�ملطلوبات و�مل�صادر �خلارجية ذ�ت �لعلقة للتاأكد فيما �إذ� 
كانت �لتغري�ت معقولة. وب�صكل مرحلي، تقوم جلنة �ل�صتثمار وخرب�ء �لتقومي بال�صركة بعر�ض نتائج �لتقومي على جلنة �ملر�جعة ومر�جعي �حل�صابات �خلارجيني لل�صركة. وي�صمل ذلك 

مناق�صة �لفرت��صات �لرئي�صية �مل�صتخدمة يف عمليات �لتقومي.
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إختبار كفاية المطلوبات 

�لتقدير�ت  باإ�صتخد�م  �لعلقة  �ملوؤجلة ذ�ت  �لإكتتاب  تكاليف  �لتاأمني، بعد خ�صم  للتاأكد من كفاية مطلوبات عقود  �إختبار كفاية �ملطلوبات  �إجر�ء  نهاية كل فرتة مالية،  بتاريخ  يتم، 
�حلالية للتدفقات �لنقدية �مل�صتقبلية لعقود �لتاأمني. وعند �إجر�ء هذه �لختبار�ت، يتم �إ�صتخد�م �أف�صل تقدير�ت �لإد�رة للتدفقات �لنقدية �مل�صتقبلية �ملتعاقد وم�صاريف �إد�رة ومعاجلة 
كفاية  �إختبار  عن  �لناجتة  للخ�صائر  خم�ص�ض  يجنب  ذلك  وبعد  �ملوؤجلة،  �ل�صتحو�ذ  تكاليف  ب�صطب  وذلك  �ل�صاملة  �لتاأمني  عمليات  قائمة  على  مبا�صرًة  عجز  �أي  يحمل  �ملطالبات. 

�ملطلوبات.

دخل العموالت غير المكتسبة

يتم تاأجيل دخل �لعمولت من عقود �إعادة �لتاأمني �مل�صندة وتطفاأ على مدى فرتة عقود �لتاأمني �ملتعلقة بها. ي�صجل �لإطفاء يف قائمة عمليات �لتامني �ل�صاملة.

الوديعة النظامية

متثل �لوديعة �لنظامية 10% من ر�أ�ض �ملال �ملدفوع لل�صركة �ملحتفظ به لدى بنك مت حتديده من قبل موؤ�ص�صة �لنقد �لعربي �ل�صعودي وفقا لنظام مر�قبة �لتاأمني �لتعاوين ل�صركات �لتاأمني. 
ل ميكن �صحب هذه �لوديعة بدون مو�فقة موؤ�ص�صة �لنقد �لعربي �ل�صعودي. يتم �إدر�ج �لفائدة �مل�صتحقة �صمن �لوديعة �لنظامية و�مل�صاريف �مل�صتحقة �لدفع و�ملطلوبات �لأخرى.

إعادة التأمين 

�إن عقود �إعادة �لتاأمني هي عبارة عن عقود تربمها �ل�صركة مع معيدي �لتاأمني ومبوجبها يتم تعوي�ض �ل�صركة عن خ�صائر عقود �لتاأمني �مل�صدرة.

يتم �إثبات �ملز�يا �لتي ت�صتحقها �ل�صركة مبوجب عقود �إعادة �لتاأمني كموجود�ت �إعادة �لتاأمني. تتكون هذه �ملوجود�ت من �لأر�صدة �مل�صتحقة من معيدي �لتاأمني عند �صد�د �ملطالبات 
و�لذمم �ملدينة �لأخرى مثل �لعمولت على �لأرباح، �إن وجدت، وح�صة معيدي �لتاأمني من �ملطالبات حتت �لت�صوية و�لتي تتوقف على �ملطالبات �ملتوقعة و�ملز�يا �لنا�صئة مبوجب عقود 
�لتاأمني �ملعاد تاأمينها. يتم �إثبات �ملبالغ �لقابلة للإ�صرتد�د من / �أو �مل�صتحقة �إلى معيدي �لتامني ب�صورة مماثلة للمبالغ �ملتعلقة بعقود �لتاأمني طبقًا ل�صروط لكل �إتفاقية �إعادة �لتاأمني.

وبتاريخ �إعد�د كل قو�ئم مالية، تقوم �ل�صركة باإجر�ء مر�جعة للتاأكد من وجود موؤ�صر على وقوع �إنخفا�ض يف قيمة موجود�ت �إعادة �لتاأمني. ويف حالة وجود مثل هذ� �ملوؤ�صر، تقوم �ل�صركة 
باإجر�ء تقدير ر�صمي للمبالغ �لقابلة للإ�صرتد�د.

ويف حالة زيادة �لقيمة �لدفرتية ملوجود�ت �إعادة �لتاأمني عن �لقيمة �لقابلة لل�صرتد�د، عندئذ يعترب �لأ�صل منخف�ض �لقيمة، ويخف�ض �إلى قيمتة �لقابلة للإ�صرتد�د.  يدرج �لإنخفا�ض 
يف �لقيمة، �إن وجد، يف قائمة عمليات �لتاأمني �ل�صاملة.

متثل �أر�صدة مطلوبات �إعادة �لتاأمني �أر�صدة م�صتحقة ل�صركات �إعادة �لتاأمني. مت تقدير �ملبالغ �مل�صتحقة بطريقة تتما�صى مع عقود �إعادة �لتاأمني �ملتعلقة بها.

الممتلكات والمعدات 

�ملقدرة  �لإنتاجية  �لأعمار  مدى  على  �لثابت  �لق�صط  بطريقة  �ل�صاملة  �لتاأمني  عمليات  قائمة  على  �لإ�صتهلك  يحمل  �ملرت�كم.  �لإ�صتهلك  ناق�صًا  بالتكلفة  و�ملعد�ت  �ملمتلكات  تظهر 
للموجود�ت. يتم مر�جعة �لقيمة �لدفرتية للممتلكات و�ملعد�ت للتاأكد من وجود �أي �إنخفا�ض يف قيمتها وذلك عند وجود �أحد�ث �أو تغري�ت يف �لظروف ت�صري �إلى �أن �لقيمة �لدفرتية قد 
ل تكون قابلة للإ�صرتد�د. ويف حالة وجود مثل هذ� �لدليل وزيادة �لقيمة �لدفرتية عن �لقيمة �ملقدرة �لقابلة للإ�صرتد�د، يتم تخفي�ض �ملوجود�ت �إلى �لقيمة �لقابلة للإ�صرتد�د. حتمل 

م�صاريف �ل�صيانة و�لإ�صلح على �لدخل. يتم ر�صملة �لتح�صينات �لتي تزيد عن قيمة �لأ�صل �أو تطيل من عمره.

يتم �إحت�صاب �لتغري�ت يف �لعمر �لإنتاجي �ملقدر �أو �لطريقة �ملتوقعة لإ�صتنفاذ �ملنافع �لإقت�صادية �مل�صتقبلية �لتي ت�صمنها ذلك �لأ�صل وذلك بتعديل فرتة �لإطفاء، ويتم �عتبار ذلك 
كتغري يف �لتقدير�ت �ملحا�صبية. 

�لقابلة  �لقيمة  و�إذ� كانت  �لإنخفا�ض.  �أكرث، وذلك عند وجود موؤ�صر على وقوع هذ�  �أو  �إعد�د كل قو�ئم مالية  بتاريخ  �لقيمة، وذلك  �إنخفا�ض يف  للتاأكد من وقوع  �إجر�ء مر�جعة  يتم 
لل�صرتد�د �أقل من �لقيمة �لدفرتية، يتم �إثبات خ�صارة �لإنخفا�ض يف قائمة عمليات �لتاأمني �ل�صاملة. كما توؤخذ تكاليف �لإكتتاب �ملوؤجلة بعني �لعتبار عند �إجر�ء �إختبار مدى كفاية 

�ملطلوبات يف كل فرتة يتم فيها �إعد�د �لقو�ئم �ملالية.

تكاليف اإلكتتاب المؤجلة

يتم تاأجيل �لعمولت و�لتكاليف �لأخرى �ملتعلقة ب�صورة مبا�صرة �أو غري مبا�صرة باإ�صد�ر �أو �إعادة جتديد عقود �لتاأمني وتطفاأ على مدى فرت�ت عقود �لتاأمني �ملتعلقة بها وذلك عند 
�إكت�صاب �أق�صاط �لتامني.  بالن�صبة للتاأمني �لبحري، يتم تاأجيل هذه �لتكاليف وفق نف�ض �لأ�ص�ض �لتي تكت�صب فيها �لأق�صاط، ويتم �إثبات �لإطفاء يف قائمة عمليات �لتاأمني �ل�صاملة.

الذمم الدائنة والمبالغ المستحقة 

يتم �إثبات �ملطلوبات باملبالغ �لو�جب دفعها م�صتقبًل عن �لب�صاعة �أو �خلدمات �مل�صتلمة �صو�ءً� قدمت �أم مل تقدم بها فو�تري من قبل �ملوردين.
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الزكاة 

يجنب خم�ص�ض للزكاة وفقًا لنظام �لزكاة يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية، وت�صتحق �لزكاة وحتمل على قائمة عمليات �مل�صاهمني �ل�صاملة.

مكافآة نهاية الخدمة الموظفين

متنح �ل�صركة مكافاآة نهاية �خلدمة ملوظفيها. ويتم �إحت�صاب هذه �ملز�يا على �أ�صا�ض �آخر ر�تب للموظف ومدة �خلدمة �صريطة �إمتام حد �أدنى من �خلدمة. تقيد �لتكاليف �ملتوقعة لهذه 
�ملز�يا كتكاليف م�صتحقة على مدى فرتة �خلدمة.

المخصصات

يتم �إثبات �ملخ�ص�صات عند وجود �إلتز�م )قانوين �أو متوقع( على �ل�صركة ب�صبب �أحد�ث �صابقة و�إن تكاليف �صد�د �لإلتز�م �صتكون حمتملة وميكن قيا�صها بطريقة موثوق بها.

اإليجارات

يتم �إثبات �ملدفوعات مبوجب عقود �لإيجار�ت �لت�صغيلية كم�صروف بطريقة �لق�صط �لثابت على مدى فرتة �لإيجار.

النقدية وشبة النقدية
تتكون �لنقدية و�صبة �لنقدية من �لنقد يف �ل�صندوق و�لأر�صدة لدى �لبنوك و�لود�ئع لأجل �لتي ت�صتحق خلل ثلثة �أ�صهر�أو �أقل من تاريخ �لإقتناء.

دخل العموالت الخاصة

يتم �إثبات دخل �لعمولت �خلا�صة على �أ�صا�ض �لعائد �لفعلي.

اإلحتياطي النظامي

وفقا لنظامها �لأ�صا�صي، حتول �ل�صركة 20% من �صايف دخل �ل�صنة �إلى �لإحتياطي �لنظامي �إلى �أن ي�صاوي هذ� �لإحتياطي ر�أ�ض �ملال. ونظرً� للخ�صائر �ملرت�كمة، مل يتم �إجر�ء �أي حتويل 
عن �ل�صنة �ملنتهية يف 31 دي�صمرب 2013.

العمالت االجنبية

يتم ت�صجيل �ملعاملت �لتي تتم بالعملت �لأجنبية  بالريال �ل�صعودي باإ�صتخد�م �أ�صعار �لتحويل �ل�صائدة حني �إجر�ء �ملعاملت. ويعاد حتويل �ملوجود�ت و�ملطلوبات �لنقدية �مل�صجلة 
للمعاملت بالعملت �لأجنبية باأ�صعار �لتحويل �ل�صائدة بتاريخ �إعد�د �لقو�ئم �ملالية. تدرج كافة فروقات �لتحويل يف قائمة عمليات �لتاأمني �ل�صاملة �أو قائمة عمليات �مل�صاهمني �ل�صاملة.

المقاصة

تتم مقا�صة �ملوجود�ت �ملالية و�ملطلوبات �ملالية، ويدرج �صايف �ملبلغ يف قائمة �ملركز �ملايل فقط عند وجود حق نظامي ملزم وعندما يكون لدى �ل�صركة نيه لت�صوية �ملوجود�ت مع �ملطلوبات 
على �أ�صا�ض �ل�صايف، �أو بيع �ملوجود�ت وت�صديد �ملطلوبات يف �آن و�حد. ل يتم مقا�صة �لإير�د�ت و�مل�صاريف يف قائمة عمليات �لتاأمني �ل�صاملة �أو قائمة عمليات �مل�صاهمني �ل�صاملة �إل �إذ� 

كان ذلك مطلوبًا �أو م�صموحًا به من قبل �ملعايري �ملحا�صبية �أو تف�صري�تها كما مت �لإف�صاح عنها ب�صورة خا�صة يف �ل�صيا�صات �ملحا�صبية لل�صركة.

تاريخ التداول 

يتم �إثبات �أو �لتوقف عن �إثبات كافة �لعمليات �لإعتيادية �ملتعلقة ب�صر�ء وبيع �ملوجود�ت �ملالية بتاريخ �لتد�ول )�أي �لتاريخ �لذي تلتزم فيه �ل�صركة ب�صر�ء �أو بيع �ملوجود�ت(. �لعمليات 
�لإعتيادية �ملتعلقة ب�صر�ء وبيع �ملوجود�ت �ملالية هي �لعمليات �لتي تتطلب �أن يتم �صد�د تلك �ملوجود�ت خلل فرتة زمنية تن�ض عليها �لأنظمة �أو تلك �ملتعارف عليها يف �ل�صوق.

اإلنخفاض في قيمة الموجودات المالية أو عدم إمكانية تحصيلها

يتم، يف تاريخ كل قائمة مركز مايل، �إجر�ء تقومي لتحديد عما �إذ� كان هناك دليل مو�صوعي على حدوث �أي �إنخفا�ض يف قيمة فئة �أو جمموعة من �ملوجود�ت �ملالية. ويف حال وجود مثل 
هذ� �لدليل، يتم �إثبات خ�صارة �لإنخفا�ض يف قائمة �لعمليات. يحدد �لإنخفا�ض على �لنحو �لتايل:

بالن�صبة للموجود�ت �ملثبتة بالقيمة �لعادلة، ميثل �لإنخفا�ض �لفرق بني �لقيمة �لتكلفة و�لقيمة �لعادلة خم�صوما منها �أي خ�صارة �إنخفا�ض يف �لقيمة مت �إثباتها �صابقًا يف قائمة  �أ( 
�لعمليات.

بالن�صبة للموجود�ت �ملثبتة بالتكلفة، ميثل �لإنخفا�ض يف �لقيمة �لفرق بني �لقيمة �ملثبتة و�لقيمة �حلالية للتدفقات �لنقدية �مل�صتقبلية خم�صومة مبعدل �لعائد �ل�صائد يف �ل�صوق  ب( 
حاليًا ملوجود�ت مالية م�صابهة.

بالن�صبة للموجود�ت �ملثبتة بالتكلفة �ملطفاأة، ميثل �لإنخفا�ض يف �لقيمة، �لفرق بني �لقيمة �لدفرتية و�لقيمة �حلالية للتدفقات �لنقدية �مل�صتقبلية خم�صومة �إلى معدل �لعمولة �لفعلي 
�لأ�صلي.
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المعلومات القطاعية

يعترب �لقطاع �لت�صغيلي عن�صر من عنا�صر �ل�صركة �لتي تقوم باأن�صطة جتارية، و�لذي ينتج عنه �إير�د�ت وتتكبد من �أجله م�صاريف وله معلومات مالية منف�صلة متاحة يتم تقييمها 
بانتظام من قبل رئي�ض �لعمليات و�لذي يقرر �لطريقة �لتي يتم مبوجبها تخ�صي�ض �ملو�رد وتقومي �لأد�ء. ولأغر��ض �إد�رية، تتكون �ل�صركة من وحد�ت عمل ح�صب منتجاتها وخدماتها، 

ولديها خم�صة قطاعات ت�صغيلية يتم رفع �لتقارير ب�صاأنها، كما يلي:

 تاأمني �ملركبات، يقوم بتغطية �خل�صائر و�للتز�مات �ملتعلقة باملركبات ما عد� �لتاأمني على �لنقل. �

 �ملنتجات �لطبية و�لتي تزود تغطية �لرعاية �ل�صحية حلملة �لوثائق. �

 تاأمني �ملمتلكات ويقوم بتغطية خماطر �حلريق وعمليات �لتاأمني �لأخرى �لتي تندرج �صمن هذ� �لنوع من �لتاأمني. �

 �لتاأمني على �حلو�دث �لعامة، ويقوم بتغطية �لوفيات من �لأفر�د و�جلماعات �لناجتة عن �حلو�دث وذلك مبوجب �لتامني �صد �حلو�دث �ل�صخ�صية، كما يقوم بتغطية  �
م�صالح �أ�صحاب �لعمل وذلك بالتاأمني �صد �ل�صرقة، وتغطية �صد �صرقة �أو فقد�ن �لأمو�ل و�لتاأمني على �للتز�مات �لعامة �لخرى.

 �لتاأمني على �ملنتجات �لهند�صية، ويقوم بتزويد �ل�صركات باحللول �صد �حلو�دث �لتي تقع �أثناء تنفيذ �مل�صاريع �لإن�صائية. �

 �لتاأمني �لبحري، ويقوم بتغطية �حلو�دث غري �ملتوقعة �لتي تتم �أثناء �لرحلت �لبحرية و�لنقل �لبحري وتوفري �حللول �صد �حلو�دث �أثناء �ل�صفر ويف �لطريق. �

�ملبا�صرة  �لت�صغيلية  �ملدر للإير�د�ت. حتمل بع�ض �مل�صاريف  �لوحيد  �لن�صاط  و�لإ�صتثمار  �لود�ئع لأجل  �ملكت�صبة من  �لإير�د�ت  تعترب  ت�صغيلي.  �مل�صاهمني عبارة عن قطاع غري  �أمو�ل 
و�مل�صاريف غري �ملبا�صرة �لأخرى، ب�صكل ملئم، على هذ� �لقطاع. يحمل عجز �أو فائ�ض عمليات �لتاأمني على هذ� �لقطاع، ح�صبما هو ملئم. يتم تقومي �أد�ء �لقطاع على �أ�صا�ض �لربح 

�أو �خل�صارة و�لتي يتم قيا�صها، يف بع�ض �لنو�حي، ب�صورة خمتلفة عن �لربح �أو �خل�صارة يف �لقو�ئم �ملالية.

تتم �أ�صعار حتويل �ملعاملت بني �لقطاعات �لت�صغيلية وفقًا ل�صروط �لتعامل مع �لأطر�ف �لأخرى. و�صوف ت�صتمل �إير�د�ت وم�صاريف ونتائج �لقطاع عندئذ على �لتحويلت بني �لقطاعات 
�لت�صغيلية و�لتي �صيتم حذفها على م�صتوى �لقو�ئم �ملالية لل�صركة. مبا �أن �ل�صركة متار�ض �أعمالها يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية بالكامل، فاإن �لتقارير يتم توفريها للقطاعات �لت�صغيلية 

فقط.

اإلستثمارات

يتم يف �لأ�صل �إثبات كافة �لإ�صتثمار�ت بالقيمة �لعادلة، مبا يف ذلك م�صاريف �ل�صر�ء �ملرتبطة بالإ�صتثمار، وي�صتثنى من ذلك �لإ�صتثمار�ت �ملدرجة بالقيمة �لعادلة من خلل قائمة 
�لدخل. بالن�صبة للإ�صتثمار�ت �لتي يتم تد�ولها يف �لأ�صو�ق �ملالية �لنظامية، حتدد �لقيمة �لعادلة بالرجوع �إلى �لأ�صعار �ملتد�ولة بال�صوق عند �إنتهاء �لعمل بتاريخ �إعد�د �لقو�ئم �ملالية 

بدون خ�صم تكاليف �ملعاملت.

اإلستثمارات المتاحة للبيع

�لإ�صتثمار�ت �ملتاحة للبيع ت�صمل �لأ�صهم و�صند�ت �لدين. �إ�صتثمار�ت �لأ�صهم �مل�صنفة على �أنها �إ�صتثمار�ت متاحة للبيع هي تلك �لتي ل ت�صنف على �أنها مقتناة للمتاجرة �أو مدرجة 
بالقيمة �لعادلة من خلل �لربح �أو �خل�صارة. �صند�ت �لدين يف هذه �لفئة هي تلك �لتي يق�صد بها �لإحتفاظ بها لفرتة زمنية غري حمددة و�لتي قد يتم بيعها �إ�صتجابة لإحتياجات �ل�صيولة 

�أو �إ�صتجابة للتغري�ت يف ظروف �ل�صوق. بعد �لقيا�ض �لأويل، يتم قيا�ض �لإ�صتثمار�ت �ملتاحة للبيع يف وقت لحق بالقيمة �لعادلة.

يتم �إثبات �ملكا�صب و�خل�صائر غري �ملحققة مبا�صرة �صمن حقوق �مل�صاهمني )من خلل �لإير�د�ت �ل�صاملة �لأخرى( حتت بند »�لتغيري يف �لقيمة �لعادلة للإ�صتثمار�ت �ملتاحة للبيع«. 
وعند �إ�صتبعاد �لإ�صتثمار، يتم �إثبات �لأرباح �أو �خل�صائر �ملرت�كمة �ملثبتة �صابقًا �صمن حقوق �مللكية يف قائمة دخل �مل�صاهمني �ل�صاملة. ويف �حلالت �لتي متتلك فيها �ل�صركة �أكرث من 
�إ�صتثمار يف نف�ض �لأد�ة �ملالية، فاإنه يتم �إ�صتبعادها على �أ�صا�ض »�لد�خل �أوًل �خلارج �أوًل«. يتم �إدر�ج �لفو�ئد �ملكت�صبة يف وقت �إقتناء �لإ�صتثمار�ت �ملالية �ملتاحة للبيع كدخل فو�ئد وذلك 
باإ�صتخد�م �صعر �لفائدة �لفعلي. �إن توزيعات �لأرباح �ملكت�صبة يف وقت �إقتناء �لإ�صتثمار�ت �ملالية �ملتاحة للبيع يتم �لإعرت�ف بها يف قائمة دخل �مل�صاهمني �ل�صاملة عند �لإقر�ر باأحقية 

�إ�صتلمها. يتم �إثبات �خل�صائر �لناجتة من �لإنخفا�ض لتلك �لإ�صتثمار�ت يف قائمة عمليات �لتاأمني �ل�صاملة �أو قائمة عمليات �مل�صاهمني �ل�صاملة.

اإلستثمارات المقتناه حتى تاريخ اإلستحقاق

�لإ�صتثمار�ت �ملقتناه حتى تاريخ �لإ�صتحقاق هي موجود�ت مالية غري م�صتقة ذ�ت دفعات ثابتة �أو ميكن حتديدها و�لتي يوجد لدى �ل�صركة �لنية �لإيجابية و�لقدرة على �إقتنائها حتى تاريخ 
�لإ�صتحقاق ويتم قيا�صها مبدئيًا بالتكلفة �ملطفاأة �ملعدلة بالعلوة �أو �خل�صم باإ�صتخد�م طريقة �لعمولة �لفعلية. يتم �إثبات �أي �إنخفا�ض د�ئم يف قيمة �لإ�صتثمار�ت �ملقتناة حتى تاريخ 
�لإ�صتحقاق يف قائمة عمليات �لتاأمني. �إن �لإ�صتثمارت �مل�صنفة كاإ�صتثمار�ت مقتناه حتى تاريخ �لإ�صتحقاق ل ميكن بيعها �أو �إعادة ت�صنيفها بدون �أن تتاأثر مقدرة �ل�صركة على �إ�صتخد�م 

هذ� �لت�صنيف. كما ل ميكن تخ�صي�صها كبند مغطى �ملخاطر ب�صاأن �أ�صعار �لعمولة �خلا�صة �أو خماطر �ل�صد�د �ملبكر كونها �إ�صتثمار�ت طويلة �لأجل.
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التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة   -5

�إن �إعد�د �لقو�ئم �ملالية يتطلب �إ�صتخد�م �لتقدير�ت و�لأحكام �لتي توؤثر على مبالغ �ملوجود�ت و�ملطلوبات �مل�صجلة و�لإف�صاح عن �ملوجود�ت و�ملطلوبات �ملحتملة بتاريخ �إعد�د �لقو�ئم 
�ملالية ومبالغ �لإير�د�ت و�مل�صاريف �مل�صجلة خلل �ل�صنة. وبالرغم من �أن هذه �لتقدير�ت و�لأحكام ت�صتند على �أف�صل معرفة لدى �لإد�رة للأحد�ث و�لعمليات �حلالية، فاإن �لنتائج 

�لفعلية ميكن �أن تختلف عن هذه �لتقدير�ت. 

تقوم �ل�صركة بالتقدير�ت و�لإفرت��صات �لتي توؤثر على مبالغ �ملوجود�ت و�ملطلوبات خلل �ل�صنة �ملالية �لقادمة. يتم تقومي �لتقدير�ت و�لأحكام باإ�صتمر�ر بناءً� على �خلربة �لتاريخية 
وعو�مل �أخرى مبا فيها �لتوقعات للأحد�ث �مل�صتقبلية و�ملتوقع �أن تكون معقولة ح�صب �لظروف.

فيما يلي �لإفرت��صات �لأ�صا�صية �ملتعلقة بامل�صادر �مل�صتقبلية و�لأخرى لعدم �لتاأكد من �لتقدير�ت بتاريخ قائمة �ملركز �ملايل و�لتي لها خماطر هامة ميكن �أن توؤدي �إلى �إجر�ء تعديل 
جوهري يف �لقيمة �لدفرتية للموجود�ت و�ملطلوبات يف �مل�صتقبل �ملنظور طبقًا ملا هو مبني �أدناه.

اإللتزامات النهائية الناتجة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمين 

يعترب تقدير �لإلتز�مات �لنهائية �لناجتة عن �ملطالبات �ملقدمة مبوجب عقود �لتاأمني من �أهم �لتقدير�ت �ملحا�صبية �لتي تقوم بها �ل�صركة. هناك �لعديد من م�صادر عدم �لتاأكد �لتي 
يجب �أخذها بعني �لإعتبار عند تقدير �لإلتز�مات �لتي يتعني على �ل�صركة دفعها مبوجب هذه �ملطالبات. يعترب خم�ص�ض �ملطالبات �ملتكبدة وغري �ملبلغ عنها تقديرً� للمطالبات �لتي 
يتوقع �لإبلغ عنها بعد نهاية كل فرتة مالية ب�صاأن �حلادث �ملوؤمن عليه �لذي وقع قبل نهاية �لفرتة �ملالية. �إن �لطرق �لفنية �ملتبعة من قبل �لإد�رة يف تقدير تكلفة �ملطالبات �ملبلغ عنها 

وكذلك �ملطالبات �ملتكبدة غري �ملبلغ عنها تتمثل يف �إتباع نف�ض طرق �صد�د �ملطالبات �ل�صابقة عند �لتنبوؤ بطرق �صد�د �ملطالبات �مل�صتقبلية.

تقدر �ملطالبات �لتي تتطلب قر�رً� من �ملحكمة �أو عن طريق �لتحكيم على �أ�صا�ض كل حالة على حده. تقوم �صركات ت�صويات خماطر م�صتقلة بتقدير �ملطالبات �ملتعلقة باملمتلكات. تقوم 
�لإد�رة مبر�جعة �ملخ�ص�صات �ملتعلقة باملطالبات �ملتكبدة، و�ملطالبات �ملتكبدة غري �ملبلغ عنها، على �أ�صا�ض ربع �صنوي.

قد تتعر�ض �ل�صركة خللفات مع، و�أحيانا �إخفاقات من قبل، معيدي �لتاأمني. تقوم �ل�صركة على �أ�صا�ض ربع �صنوي مبر�قبة تطور �لنز�عات وقوة �ملركز �ملايل ملعيدي �لتاأمني.

خسائر اإلنخفاض في الذمم المدينة

تقوم �ل�صركة مبر�جعة �لذمم �ملدينة �لتي تعترب هامة مبفردها، وكذلك �لذمم �ملدينة �ملدرجة �صمن جمموعة من �ملوجود�ت �ملالية �لتي لها خ�صائ�ض �إئتمان مماثلة وذلك للتاأكد من 
وجود �إنخفا�ض يف قيمتها. �إن �لذمم �ملدينة �لتي يتم مر�جعتها ب�صورة فردية للتاأكد من وجود �إنخفا�ض يف قيمتها و�لتي يتم ب�صاأنها �إثبات �أو �لإ�صتمر�ر يف �إثبات خ�صارة �لإنخفا�ض ل 
يتم �إدر�جها عند مر�جعتها ب�صورة جماعية للتاأكد من وجود �نخفا�ض يف قيمتها. تتطلب مر�جعة �لإنخفا�ض يف �لقيمة هذه �إجر�ء �لأحكام و�لتقدير�ت. ولإجر�ء ذلك، تقوم �ل�صركة 

بتقومي خ�صائ�ض خماطر �لإئتمان �لتي تاأخذ بعني �لإعتبار حالت �لإخفاق �ل�صابقة و�لتي تعترب موؤ�صرً� على �لقدرة على �صد�د كافة �ملبالغ �مل�صتحقة طبقًا لل�صروط �لتعاقدية.

تكاليف إكتتاب وثائق تأمين مؤجلة

تقيد بع�ض تكاليف �لإكتتاب �ملتعلقة باإ�صد�ر وثائق �لتاأمني �جلديدة كتكاليف �إكتتاب موؤجلة، وتطفاأ على مدى فرتة �لتغطية �لتاأمينية ذ�ت �لعلقة. ويف حالة عدم حتقق �لإفرت��صات 
�ملتعلقة بالربحية �مل�صتقبلية لوثائق �لتاأمني هذه، فاإنه ميكن �لإ�صر�ع يف �إطفاء هذه �لتكاليف، وميكن �أن يتطلب ذلك �إجر�ء تخفي�ض �إ�صايف.

القيمة العادلة لألدوات المالية غير المتداولة في سوق مالي نشط

حتدد �لقيمة �لعادلة للأدو�ت �ملالية غري �ملتد�ولة يف �صوق مايل ن�صط باإ�صتخد�م طرق �لت�صعري. ويف حالة �إ�صتخد�م طرق �لت�صعري )على �صبيل �ملثال، مناذج( يف حتديد �لقيمة �لعادلة، 
فاإنه يتم تفعيلها، ومر�جعتها دوريًا من قبل موظفني موؤهلني م�صتقلني عن �جلهة �لتي قامت باإ�صتحد�ثها. يتم معايرة كافة طرق �لت�صعري للتاأكد باأن �لنتائج تعك�ض �لبيانات �لفعلية و�أ�صعار 
�ل�صوق �ملقارنة. وبقدر �مل�صتطاع، ت�صتخدم طرق �لت�صعري �لبيانات �لقابلة للملحظة فقط، لكن �لنو�حي �ملتعلقة مبخاطر �لإئتمان )�خلا�صة بال�صركة و�لطرف �لآخر( و�لتقلبات و�لأمور 

�ملتد�خلة تتطلب من �لإد�رة �إجر�ء �لتقدير�ت. �إن تغري �لإفرت��صات �ملتعلقة بهذه �لعو�مل ميكن �أن يوؤثر على �لقيمة �لعادلة �مل�صجلة للأدو�ت �ملالية.
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شركة بروج للتأمين التعاوني
)شركة مساهمة سعودية( 

إيضاحات حول القوائم المالية
31 ديسمبر 2013

النقدية وشبه النقدية  -6

31 دي�ضمرب 312012 دي�ضمرب 2013

عمليات �مل�ضاهمني  عمليات �لتاأمنيعمليات �مل�ضاهمني  عمليات �لتاأمني

ريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعودي

113.655.21813.523.88042.279.1005.770.831نقد لدى �ل�صندوق و�لبنوك

41.562.48928.100.000-7.875.210ود�ئع ق�صرية �لأجل

121.530.42813.523.88083.841.58933.870.831

ت�صتحق �لود�ئع �لق�صرية �لأجل لدى �لبنوك �ملحلية خلل فرتة ل تقل عن ثلثة �أ�صهر من تاريخ �إقتنائها، وحققت عليها �ل�صركة دخل عمولت خا�صة مبعدل 1.87% �صنويًا )2012: 
1.30% �صنويًا(. �إن �لقيمة �لدفرتية �ملف�صح عنها �أعله تقارب ب�صكل معقول قيمتها �لعادلة بتاريخ �إعد�د �لقو�ئم �ملالية.

�إن �لنقد لدى �لبنوك و�لود�ئع �لق�صرية �لأجل مودعة لدى �أطر�ف ذ�ت ت�صنيف �إئتماين يعادل – �أ�أ �إلى – �أ وفق منهجية ت�صنيف وكالة �صتاندرد �ند بورز.

المدفوعات المقدمة والموجودات األخرى  -7

31 دي�ضمرب 312012 دي�ضمرب 2013

عمليات �مل�ضاهمنيعمليات �لتاأمنيعمليات �مل�ضاهمنيعمليات �لتاأمني

ريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعودي

2.849.423261.032241.823336.300�إير�د�ت م�صتحقة

-1.075.804-2.471.658�أتعاب طرف ثالث �إد�ري موؤجلة

-1.698.192-1.918.167�أق�صاط تاأمني فائ�ض �خل�صارة مدفوعة مقدمًا

-913.477-1.178.668ذمم �صندوق �لتاأمني

-574.039-721.658�إيجار مدفوع مقدمًا

-121.315-437.556م�صاريف تقنية معلومات مدفوعة مقدمًا 

307.891500.000-694.125اأخرى 

10.271.255261.0324.932.541836.300
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شركة بروج للتأمين التعاوني
)شركة مساهمة سعودية( 

إيضاحات حول القوائم المالية
31 ديسمبر 2013

أرصدة أقساط تأمين وإعادة تأمين مدينة، صافي  -8

تتكون أرصدة أقساط التأمين وإعادة التأمين المدينة من التالي: )أ( 

31 دي�ضمرب 312012 دي�ضمرب 2013

ريال �ضعوديريال �ضعودي

34.217.62039.041.173�أق�صاط مدينة

)7.747.446()7.909.106(ناق�صًا: خم�ص�ض �لديون �مل�صكوك يف حت�صيلها

26.308.51431.293.727

2.261.4561.381.541�أر�صدة �إعادة �لتاأمني �ملدينة

)931.775()819.707(ناق�صًا: خم�ص�ض �لديون �مل�صكوك يف حت�صيلها

1.441.749449.766

27.750.26331.743.493�إجمايل �أق�صاط و�أر�صدة �إعادة �لتاأمني �ملدينة، �صايف

كانت أعمار األرصدة التي لم تنخفض قيمتها كما في 31 ديسمبر 2013 و2012 كالتالي: )ب( 

متاأخرة �ل�ضد�د ومل تنخف�س قيمتها

�لإجمايل
غري متاأخرة �ل�ضد�د وغري 

منخف�ضة �لقيمة
180-91

يوم
365-181

يوم
�أكرث من 365 

يوم

ريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعودي

2013

26.308.51411.087.1735.947.9489.109.566163.827حاملي وثائق �لتاأمني

1.441.7491.129.86336.5512.180273.155معيدي �لتاأمني

2012

31.293.72717.684.7287.513.3575.701.411394.231حاملي وثائق �لتاأمني

449.76618.26596.99724.832309.672معيدي �لتاأمني

تقوم �ل�صركة بت�صنيف �لأر�صدة �ملدينة حلملة وثائق تاأمني و�أر�صدة �إعادة �لتاأمني “كمتاأخرة �ل�صد�د ومنخف�صة �لقيمة” لكل حالة على حدة. يتم �إثبات تعديل �إنخفا�ض �لقيمة، �إن وجد، 
يف قائمة عمليات �لتاأمني �ل�صاملة. ل تقوم �ل�صركة عادة باحل�صول على �صمانات للأق�صاط و�أر�صدة �إعادة �لتاأمني �ملدينة وبالتايل فاإن هذه �لأق�صاط تعترب غري م�صمونة.

�إن �ل�صركة لي�صت لديها �إجر�ء�ت د�خلية لت�صنيف �لإئتمان. �إن �ملبالغ غري متاأخرة �ل�صد�د وغري منخف�صة �لقيمة �ملتعلقة باأر�صدة �لعملء و�ل�صركات م�صتحقة من �أفر�د و�صركات ومل 
تخ�صع لإجر�ء�ت �لت�صنيف من قبل �ل�صركة.

�إن �لأر�صدة �مل�صتحقة من معيدي �لتاأمني هي لدى جهات ذ�ت ت�صنيف �إئتماين يعادل + �أ�أ �إلى ب ب ب وفق منهجية ت�صنيف �صتاندرد �أند بورز.
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شركة بروج للتأمين التعاوني
)شركة مساهمة سعودية( 

إيضاحات حول القوائم المالية
31 ديسمبر 2013

)ج( فيما يلي الحركة التي تمت على مخصص األقساط المشكوك في تحصيلها لحاملي وثائق التأمين ومعيدي التأمين للسنتين 
المنتهيتين في 31 ديسمبر 2013 و 2012:

2013
حاملي وثائق �لتاأمني

ريال �ضعودي
معيدي �لتاأمني

ريال �ضعودي
�إجمايل

 ريال �ضعودي

7.747.446931.7758.679.221�لر�صيد �لإفتتاحي

49.592)112.068(161.660�ملحمل )عك�ض قيد( لل�صنة )قائمة عمليات �لتاأمني �ل�صاملة(

7.909.106819.7078.728.813�لر�صيد �خلتامي

2012
حاملي وثائق �لتاأمني

ريال �ضعودي
معيدي �لتاأمني

ريال �ضعودي
�إجمايل

 ريال �ضعودي

10.606.789350.36510.957.154�لر�صيد �لإفتتاحي

)2.277.933(581.410)2.859.343(�ملحمل على �ل�صنة )قائمة عمليات �لتاأمني �ل�صاملة(

7.747.446931.7758.679.221�لر�صيد �خلتامي

الحركة في تكاليف اإلكتتاب المؤجلة، األقساط غير المكتسبة والعموالت غير المكتسبة  -9

تكاليف اإلكتتاب المؤجلة )أ( 

20132012

ريال �ضعوديريال �ضعودي

8.172.2817.616.181�لر�صيد �لإفتتاحي

25.213.73821.236.863�ملدفوعة خلل �ل�صنة

)20.680.763()22.854.674(�ملطفاأة خلل �ل�صنة )قائمة عمليات �لتاأمني �ل�صاملة(

10.531.3458.172.281�لر�صيد �خلتامي

األقساط غير المكتسبة )ب( 

31 دي�ضمرب 312012 دي�ضمرب 2013 

�إجمايل
ح�ضة معيدي 

�لتاأمني
�إجمايل�ضايف

ح�ضة معيدي 
�لتاأمني

�ضايف

ريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعودي

32.523.926)12.804.232(70.315.65345.328.158)21.636.698(91.952.351�لر�صيد �لإفتتاحي

�لأق�صاط �ملكتتبة خلل �ل�صنة 
)�أنظر �أدناه(

279.283.805)80.546.275(198.737.530233.540.257)56.856.814(176.683.443

)138.891.716(48.024.348)186.916.064()172.260.231(74.145.661)246.405.892(�لأق�صاط �ملكت�صبة خلل �ل�صنة

70.315.653)21.636.698(96.792.95291.952.351)28.037.312(124.830.264�لر�صيد �خلتامي
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شركة بروج للتأمين التعاوني
)شركة مساهمة سعودية( 

إيضاحات حول القوائم المالية
31 ديسمبر 2013

ملحظه: تتكون ح�صة معيدي �لتاأمني خلل �ل�صنة من �أق�صاط تاأمني فائ�ض �خل�صارة �لبالغة 5.046.810 ريال �صعودي لل�صنة �ملنتهية يف 31 دي�صمرب 2013 )2012: 8.827.530 
ريال �صعودي(. 

عموالت إعادة التأمين غير المكتسبة )ج( 

 20132012

ريال �ضعوديريال �ضعودي

3.621.0733.410.350�لر�صيد �لإفتتاحي

14.329.94711.652.693عمولت م�صتلمة خلل �ل�صنة 

)11.441.970()14.145.154(عمولت مكت�صبة خلل �ل�صنة

3.805.8663.621.073�لر�صيد �خلتامي

المطالبات  -10

المطالبات تحت التسوية )أ( 

31 دي�ضمرب 312012 دي�ضمرب 2013 

     �إجمايل
ح�ضة معيدي 

�لتاأمني
     �إجمايل�ضايف

ح�ضة معيدي 
�لتاأمني

�ضايف

ريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعودي

)19.508.674(20.968.695)40.477.369()28.780.439(26.421.202)55.201.641(حتت �لت�صوية يف 31 دي�صمرب

)18.160.932(6.821.223)24.982.155()17.180.893(12.344.802)29.525.695(متكبدة وغري مبلغ عنها

)37.669.606(27.789.918)65.459.524()45.961.332(38.766.004)84.727.336(�إجمايل �ملطالبات حتت �لت�صوية

)2.652.159(-)2.652.159()4.802.146(-)4.802.146(اإحتي�ط�ت اأخرى

)89.529.482(38.766.004)50.763.478()68.111.683(27.789.918)40.321.765(

)98.153.656(8.257.195)106.410.851()108.053.202(22.162.976)130.216.178(�ملطالبات �ملدفوعة خلل �ل�صنة

)13.569.147(14.630.481)28.199.628()19.508.674(20.968.695)40.477.369(حتت �لت�صوية يف 1 ين�ير

)3.767.013(1.791.553)5.558.566()18.160.932(6.821.223)24.982.155(متكبدة وغري مبلغ عنها

16.422.03417.336.160)33.758.194()37.669.606(27.789.918)65.459.524(�إجمايل �ملطالبات حتت �لت�صوية

)2.444.663(-)2.444.663()2.652.159(-)2.652.159(اإحتي�ط�ت اأخرى

)68.111.683(27.789.918)40.321.765()36.202.857(16.422.034)19.780.823(

)118.694.598(19.625.079)138.319.677()118.494.914(33.139.062)151.633.976(�ملطالبات �ملتكبدة

ملحظة

�إن  عنها.  �ملبلغ  وغري  �ملتكبدة  �ملطالبات  وكذلك  �ملالية  �لقو�ئم  �إعد�د  بتاريخ  �لت�صوية  حتت  �ملطالبات  على  �ملايل  �ملركز  قائمة  يف  �لظاهر  �لت�صوية  حتت  �ملطالبات  �إجمايل  ي�صتمل 
�لإحتياطات �لأخرى تتكون �أ�صا�صًا من �إحتياطي �لعجز يف �لأق�صاط، ويتم �لإف�صاح عنها ب�صكل منف�صل يف قائمة �ملركز �ملايل.

2013
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شركة بروج للتأمين التعاوني
)شركة مساهمة سعودية( 

إيضاحات حول القوائم المالية
31 ديسمبر 2013

جدول تطوير المطالبات

التحليل المثلثي للمطالبات حسب سنة الحادث

يبني �جلدول �لتايل تقدير�ت باملطالبات �ملتكبدة �ملرت�كمة و�لتي ت�صمل كل من �ملطالبات �ملبلغ عنها و�ملطالبات �ملتكبدة و�لغري مبلغ عنها يف كل �صنة من �صنو�ت �حلو�دث �ملتعاقبة 
بتاريخ �إعد�د �لقو�ئم �ملالية بالإ�صافة �إيل كل �ملدفوعات �لرت�كمة حتى تاريخه.

بد�أت �ل�صركة عمليات �لتاأمني يف 1 يوليو 2010. وبالتايل، مت �إعد�د جدول تطوير �ملطالبات �إبتد�ءً� من �ل�صنة �ملنتهية يف 31 دي�صمرب2010. قامت �ل�صركة �أي�صًا بالإ�صتحو�ذ على حمفظة 
�لتاأمني و�صايف �ملوجود�ت و�ملطلوبات �ملتعلقة بها �لعائدة ل�صركة �للوؤلوؤة �ل�صعودية لل�صمان �ملحدودة )�ض.م.ب.م( كما يف 1 ين�ير 2009. وبالتايل، يت�صمن جدول تطوير �ملطالبات تاريخ 

�ملطالبات �لعائدة ملا قبل 31 دي�صمرب 2010 و�ملدرجة �صمن 31 دي�صمرب 2010 وما قبله.

وعند جتنيب خم�ص�صات �ملطالبات، تاأخذ �ل�صركة بعني �لإعتبار �إحتمالية وحجم �لحد�ث �مل�صتقبلية �لتي لها �ثار عك�صية �أكرث من تلك �لتي مت �لتقيد بها، ومتار�ض درجة من �حلذر عند 
و�صع �لإحتياطات �لتي تتطلب درجة كبرية من عدم �لتاأكد. وب�صكل عام، فاإن عدم �لتاأكد �ملرتبط باملطالبات �لنهائية يف �صنة �حلادث �صيكون كبريً� وذلك عندما تكون �ل�صنة �لتاأمينية 
يف مر�حل �لتطور �لأولى و�إن �لهام�ض �ل�صروري لتقدمي �لثقة �ل�صرورية يف كفاية �ملخ�ص�صات يعترب ن�صبيًا يف �أعلى درجاته. وحال تطور �ملطالبة، ت�صبح �لتكلفة �لنهائية للمطالبة 
موؤكدة ب�صورة �أكرب و�صينخف�ض م�صتوى �لهام�ض �لذي مت �حلفاظ عليه. ونظرً� لعدم �لتاأكد �مللزم لعملية �لتقدير، فاإن خم�ص�ض �ملطالبات �لفعليه �لكلي لن يكون فائ�صًا على �لدو�م.

2013�لإجمايل

�ضنة �حلادث
31 دي�ضمرب 2010 وما 

قبلها
�لإجمايل31 دي�ضمرب 312013 دي�ضمرب 312012 دي�ضمرب 2011

تقدير تكلفة �ملطالبات �ملرت�كمة

-43.342.90948.666.959139.961.586156.996.004يف نهاية �صنة �حلادث

--44.622.21152.104.474138.929.703بعد �صنة

---42.356.04949.315.376بعد �صنتني

----42.426.913بعد ثلث �صنو�ت

42.426.91349.315.376138.929.703156.996.004387.667.996�لتقدير �حلايل للمطالبات �ملرت�كمة �ملتكبدة

)302.940.660()94.784.861()122.366.168()44.570.466()41.219.165(�لدفعات �ملرت�كمة حتى تاريخه

�إجمايل �ملطالبات حتت �لت�صوية �ملرت�كمة و�ملعرتف 
بها يف قائمة �ملركز �ملايل

1.207.7484.744.91016.563.53562.211.14384.727.336

�ل�ضايف )بعد �لأخذ بعني �لإعتبار ح�ضة معيدي 
�لتاأمني(

2012

�ضنة �حلادث
31 دي�ضمرب 2010 

وما قبلها
�لإجمايل31 دي�ضمرب 312013 دي�ضمرب 312012 دي�ضمرب 2011

تقدير تكلفة �ملطالبات �ملرت�كمة

-9.416.08027.780.509118.882.521122.125.959يف نهاية �صنة �حلادث

--10.021.75929.144.085116.898.249بعد �صنة

---8.997.73028.144.906بعد �صنتني

----9.093.286بعد ثلث �صنو�ت

9.093.28628.144.906116.898.249122.125.959276.262.400�لتقدير �حلايل للمطالبات �ملرت�كمة �ملتكبدة

)230.301.068()83.777.307()110.841.796()27.197.451()8.484.514(�لدفعات �ملرت�كمة حتى تاريخه

�إجمايل �ملطالبات حتت �لت�صوية �ملرت�كمة و�ملعرتف 
بها يف قائمة �ملركز �ملايل

608.772947.4556.056.45338.348.65245.961.332
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الممتلكات والمعدات، صافي  -11

إن األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات والمعدات ألغراض إحتساب اإلستهالك هي كما يلي: 

7 - 10 �شنوات�لأثاث و�لرتكيبات و�ملعد�ت �ملكتبية10 �شنواتحت�صينات �ملباين �مل�صتاأجرة

4  �شنوات�ل�صيار�ت4  �شنوات�أجهزة وبر�مج �لكمبيوتر

حت�ضينات �ملباين 
�مل�ضتاأجرة

�لأثاث و�لرتكيبات 
و�ملعد�ت �ملكتبية

�أجهزة وبر�مج 
�لكمبيوتر

�ل�ضيار�ت
�لإجمايل

2013
�لإجمايل

2012

ريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعودي

 التكلفة

2.062.7891.429.4466.566.247317.80610.376.2889.322.788�لر�صيد �لإفتتاحي

903.3391.065.000-61.540239.734602.065�إ�صافات خلل �ل�صنة

)11.500()75.073()3.417()17.658()5.298()48.700(�إ�صتبعاد�ت خلل �ل�صنة

2.075.6291.663.8827.150.654314.38911.204.55410.376.288

�لإ�صتهلك �ملرت�كم

883.196478.8344.494.88458.9835.915.8974.094.600�لر�صيد �لإفتتاحي

297.421168.0821.518.90178.5982.063.0021.827.744�ملحمل لل�صنة )�إي�صاح 20(

)6.447()73.362()1.709()17.657()5.296()48.700(�إ�صتبعاد�ت خلل �ل�صنة

1.131.917641.6205.996.128135.8727.905.5375.915.897

�صايف �لقيمة �لدفرتية:

943.7121.022.2621.154.526178.5173.299.017كم� يف 31 دي�صمرب 2013

1.179.593950.6122.071.363258.8234.460.391كم� يف 31 دي�صمرب 2012 

اإلستثمارات  -12

عمليات التأمين )متاحة للبيع(  )1(

�إن �لإ�صتثمار�ت �ملتاحة للبيع وقدرها 8.050.824 ريال �صعودي كما يف 31 دي�صمرب 2012، �ملكونه من حمفظة �صند�ت ديون مدرجة )متو�فقة مع �أحكام �ل�صريعة( �صادرة عن  )�أ( 
جهات حكومية، �صبه حكومية، و�صركات قائمة يف دول جمل�ض �لتعاون �خلليجي و�ملد�رة من قبل موؤ�ص�صة مالية حملية خا�صعة للرقابة مت بيعها بالكامل خلل فرتة �لثلثة �أ�صهر �ملنتهية 

يف 31 دي�صمرب 2013. ويف نهاية �ل�صنة، ل توجد ��صثمار�ت م�صجلة �صمن فئة �ل�صثمار�ت �ملتاحة للبيع يف عمليات �لتاأمني.  

كانت حركة �لإ�صتثمار�ت �ملتاحة للبيع خلل �ل�صنة كاَلتي: )ب( 

31 دي�ضمرب 2013 
ريال �ضعودي

31 دي�ضمرب 2012 
ريال �ضعودي

-8.050.824يف بد�ية �ل�صنة

2.398.8688.041.572م�صرت�ة خلل �ل�صنة

-)10.440.440(مباعة خلل �ل�صنة

9.2528.041.572

9.252)9.252(�لتغري يف �لقيمة �لعادلة

8.050.824-يف نهاية �ل�صنة
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عمليات التأمين )مقتناة حتى تاريخ االستحقاق(  )1(

خلل �ل�صنة �حلالية، قامت �ل�صركة بالإ�صتثمار مببلغ قدرة 8.000.000 ريال �صعودي يف �صكوك غري متد�ولة م�صمونة م�صدرة من �صركة غري متد�ولة م�صجلة يف �ململكة �لعربية  )ج( 
�ل�صعودية وت�صتحق يف 7 �أبريل 2015. يحت�صب معدل �لعائد على �ل�صكوك وفقًا للمعدلت �ل�صائدة بني �لبنوك يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية )�صايبور( ملدة ثلثة ��صهر م�صافاأ �ليه هام�ض 
170 نقطة �أ�صا�ض �صنويًا ويدفع ب�صكل ربع �صنوي. مت ت�صنيف هذ� �ل�صتثمار حتت �لإ�صتثمار�ت �ملقتناة حتى تاريخ �ل�صتحقاق. ترى �لإد�رة �أن �لقيمة �لعادلة للإ�صتثمار�ت �ملقتناة حتى 

تاريخ �ل�صتحقاق ل تختلف كثريً� عن قيمتها �لدفرتية.

عمليات المساهمين  )2(

تت�صمن �لإ�صتثمار�ت �ملتاحة للبيع لعمليات �مل�صاهمني �لتايل : )�أ( 

طبيعة �لإ�ضتثمار
31 دي�ضمرب 2013 

ريال �ضعودي
31 دي�ضمرب 2012 

ريال �ضعودي

26.185.90732.617.300متداولة�صند�ت و�صكوك يف دول جمل�ض �لتعاون �خلليجي

-21.194.005�صايف قيمة �ملوجود�ت **وحد�ت يف �صندوق جتاري

-4.782.400�صايف قيمة �ملوجود�ت **وحدات يف �شن�ديق عق�رية

-2.295.647متداولة��صتثمار�ت ��صهم حملية  

1.923.0781.923.078غري متد�ولة��صتثمار�ت ��صهم حملية غري متد�ولة 

56.381.03734.540.378

** �صايف قيمة �ملوجود�ت �ملعلن عنه من قبل مدير �ملوجود�ت.

كانت حركة �لإ�صتثمار�ت �ملتاحة للبيع لعمليات �مل�صاهمني خلل �ل�صنة كالتايل: )ب( 

31 دي�ضمرب 2013 
ريال �ضعودي

31 دي�ضمرب 2012 
ريال �ضعودي

34.540.37834.170.224يف بد�ية �ل�صنة

48.877.55319.025.330م�صرت�ة خلل �ل�صنة

)20.586.908()26.874.265(مباعة خلل �ل�صنة

56.543.66632.608.646

1.931.732)162.629(�لتغري يف �لقيمة �لعادلة

56.381.03734.540.378يف نهاية �ل�صنة

�إن �لتغري �ملرت�كم يف �لقيمة �لعادلة للإ�صتثمار�ت �ملتاحة للبيع لعمليات �مل�صاهمني �لبالغ قدرة )789.870( ريال �صعودي لل�صنة �ملنتهية يف 31 دي�صمرب 2013 )31 دي�صمرب 2012: 
986.012 ريال �صعودي( قد مت �إظهاره �صمن حقوق �مل�صاهمني يف قائمة �ملركز �ملايل.

فيما يلي تحليل إلجمالي اإلستثمارات )عمليات التأمين والمساهمين( حسب األطراف األخرى:  )3(

2013
ريال �ضعودي

2012
ريال �ضعودي

6.236.9216.901.206حكومية و�شبه حكومية

35.208.15819.209.865بنوك وموؤ�ص�صات مالية

22.935.95816.480.131�شرك�ت

64.381.03742.591.202اإجم�يل
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)4(  إن جودة اإلئتمان إلجمالي االستثمارات  )عمليات التأمين والمساهمين( هي كما يلي:

2013
ريال �ضعودي

2012
ريال �ضعودي

�أ �أ  �إلى  �أ  4.398.532-– �أ 

�أ  + �إلى  7.616.23812.521.772– �أ 

ب  ب  ب   + �إلى  ب  ب  7.885.45513.358.856–  ب 

48.879.34412.312.042غري م�صنفة

64.381.03742.591.202اإجم�يل

يتم �إ�صتخد�م درجات �لتن�صيف �ملتبعة من قبل وكالة “�صتاندرد �أند بورز” للإ�صتثمار�ت �أو �مل�صدر �إذ� كانت �لإ�صتثمار�ت غري م�صنفة.

تحديد القيمة العادلة ومستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة  -13

يعر�ض �جلدول �لتايل حتليل �لأدو�ت �ملالية �مل�صجلة بالقيمة �لعادلة )باإ�صتثناء �ملقتناة حتى تاريخ �ل�صتحقاق( وفقًا للت�صل�صل �لهرمي للقيمة �لعادلة:

�مل�ضتوى �لأول
ريال �ضعودي

�مل�ضتوى �لثاين ريال 
�ضعودي

�مل�ضتوى �لثالث ريال 
�ضعودي

�إجمايل
 ريال �ضعودي

2013

26.185.907-20.685.9075.500.000�صند�ت و�صكوك

25.976.405-25.976.405-�صناديق جتارية وعقارية

1.923.0784.218.725-2.295.647�أ�صهم

22.981.55431.476.4051.923.07856.381.037

2012

40.668.124      -35.168.1245.500.000�صند�ت و�صكوك

1.923.0781.923.078      -      -�أ�صهم

35.168.1245.500.0001.923.07842.591.202

التحويل بين المستويات

بالن�صبة للدو�ت �ملالية �لتى يتم �ثباتها بالقيمة �لعادلة ب�صورة متكررة، تقوم �ل�صركة بالتاأكد فيما �ذ� متت �لتحويلت بني �مل�صتويات فى �لت�صل�صل �لهرمي للقيمة �لعادلة وذلك باإعادة 
تقومي �لت�صنيف )بناءً� على مدخلت �مل�صتوى �لدنى �لتى تعترب هامة لقيا�ض �لقيمة �لعادلة ككل( فى نهاية كل فرتة مالية.

خلل �ل�صنتني �ملنتهيتني فى 31 دي�صمرب 2013 و2012، مل يكن هناك حتويلت بني �مل�صتوى �لول و�لثانى لقيا�ض �لقيمة �لعادلة. ومل يكن هناك حتويلت �إلى �أو من �مل�صتوى �لثالث 
لقيا�ض �لقيمة �لعادلة.

مل تتم �إعادة قيا�ض �لقيمة �لعادلة للأدو�ت �مل�صنفة ب�صكل متكرر �صمن �مل�صتوى �لثالث من �لت�صل�صل �لهرمي كما ورد يف �جلدول �أعله.
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أرصدة إعادة تأمين وتأمين دائنة  -14

20132012

ريال �ضعوديريال �ضعودي

11.045.58117.192.984اأر�شدة اإع�دة ت�أمني دائنة

5.331.4635.293.631ذمم و�صطاء �لتاأمني ومندوبي �ملبيعات �لد�ئنة 

-2.498.192م�صتحقات حلاملي وثائق �لتاأمني

1.219.761414.570ر�صوم فح�ض و�إ�صر�ف د�ئنة

1.098.270762.768م�صاريف معاينة م�صتحقة

775.714645.460اأر�شدة ت�أمني دائنة اأخرى

21.968.98124.309.413

المعامالت واألرصدة مع الجهات ذات العالقة  -15

)أ(  فيما يلي تفاصيل المعامالت الرئيسية مع الجهات ذات العالقة خالل السنة واألرصدة المتعلقة بها في نهاية السنة: 

طبيعة �ملعامالت�جلهة ذ�ت �لعالقة
مبالغ �ملعامالت

2013
ريال �ضعودي

2012
ريال �ضعودي

23.031.87520.914.982�إجمايل �أق�صاط �لتاأمني �ملكتتبةم�ضاهمون

)3.449.404()2.197.928(�أق�صاط �إعادة تاأمني م�صندة

)19.074.230()5.020.368(�إجمايل �ملطالبات �ملتكبدة 

-)28.037( م�صاريف عمومية و�إد�رية 

)1.698.864(1.653.000مكافاآت، و�أتعاب وم�صاريف �خرىجمل�ض �لإد�رة

14.233.12310.315.307�إجمايل �أق�صاط �لتاأمني �ملكتتبة

)2.765.695()3.216.367(عقود و�ش�طة ت�أمني

مت �إظهار �أر�صدة �ملعاملت مع �جلهات ذ�ت �لعلقة �ملذكورة �عله يف �حل�صابات �ملتعلقة بها يف كل من قائمتي �ملركز �ملايل و�لدخل �ل�صامل.

تعويضات كبار موظفي اإلدارة )ب( 

يت�صمن كبار موظفي �لإد�رة �ملد�رء �لتنفيذيني وغري �لتنفيذيني وكبار موظفي �لإد�رة �لعليا �لآخرين. وفيما يلي ملخ�ض بتعوي�صات كبار موظفي �لإد�رة خلل �ل�صنة:

2013 2012

ريال �ضعوديريال �ضعودي

2.816.3232.716.680مز�يا ق�صرية �لأجل

120.204127.306مك�ف�أة نه�ية اخلدمة للموظفني

2.936.5272.843.986
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مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى  -16

20132012

عمليات �مل�ضاهمنيعمليات �لتاأمنيعمليات �مل�ضاهمنيعمليات �لتاأمني

ريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعودي

-948.554-1.625.118خم�ص�ض �صر�ئب �لإ�صتقطاع

-1.729.323-2.722.142ذمم موظفني م�صتحقه ود�ئنة

-2.863.552-2.220.406مطالبات طرف ثالث م�صتحقة

---1.381.322�ق�صاط ود�ئع �حلد �لأدنى م�صتحقة

-470.325-368.150�أتعاب مهنية م�صتحقة ود�ئنة

1.718.279-1.871.759-�أتعاب وم�صاريف جمل�ض �لإد�رة و�للجان

228.569280.7811.363.220110.708اأخرى

2.152.5407.374.9741.828.987

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  -17

20132012

ريال �ضعوديريال �ضعودي

1.480.899793.421�لر�صيد �لإفتتاحي

750.837734.060�ملحمل خلل �ل�صنة

)46.582()170.705(�ملدفوع خلل �ل�صنة

2.061.0311.480.899يف نهاية �ل�صنة
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رأس المال  -18
يبلغ ر�أ�ض �ملال �مل�صرح به و�ملدفوع 130 مليون ريال �صعودي ويتكون من 13 مليون �صهم، قيمة كل منها 10 ريال �صعودي.

الزكاة  -19
تتكون �لزكاة �ملحملة لل�صنة من �لتايل:

20132012

ريال �ضعوديريال �ضعودي

1.761.3881.217.266�ملحمل لل�صنة 

-644.426تعديلت �صنة �صابقة

2.405.8141.217.266

فيما يلي �حلركة يف �ملخ�ص�ض خلل �ل�صنة:

20132012

ريال �ضعوديريال �ضعودي

7.069.6135.852.347يف بد�ية �ل�صنة 

2.405.8141.217.266�ملحمل لل�صنة 

-)2.111.164(�ملدفوع خلل �ل�صنة

7.364.2637.069.613يف نهاية �ل�صنة

مت �إحت�صاب �ملخ�ص�ض لل�صنة بناءً� على ما يلي:

20132012

ريال �ضعوديريال �ضعودي

66.233.48885.233.795حقوق �مل�صاهمني

)19.494.177()18.222.095(�لقيمة �لدفرتية للموجود�ت طويلة �لأجل و�لوديعة �لنظامية

-13.467.195خم�ص�صات

61.478.58865.739.618

)17.048.981(8.976.920�لدخل )�خل�صارة( �ملعدلة لل�صنة

70.455.50848.690.637�لوعاء �لزكوي

الربوط الزكوية

بناءً� على مر�جعة �لإقر�ر �لزكوي من قبل م�صلحة �لزكاة و�لدخل للفرتة �لطويلة �ملنتهية يف 31 دي�صمرب 2010، طالبت �مل�صلحة �ل�صركة بدفع مبلغ قدره 2.256.659 ريال �صعودي. 
قامت �ل�صركة بدفع �ملطالبة وتقدمي �إعرت��ض عليه لدى �مل�صلحة.

بناءً� على مر�جعة �لإقر�ر �لزكوي من قبل م�صلحة �لزكاة و�لدخل لل�صنة �ملنتهية يف 31 دي�صمرب 2011، طالبت �مل�صلحة �ل�صركة بدفع مبلغ قدره 2.378.604 ريال �صعودي. قدمت 
�ل�صركة �إعرت��ض علية لدى �مل�صلحة، ومل يتم �لبت فيه بعد. مل يتم �إجر�ء �لربط �لنهائي من قبل �مل�صلحة بعد.

بناءً� على مر�جعة �لإقر�ر �لزكوي من قبل م�صلحة �لزكاة و�لدخل لل�صنة �ملنتهية يف 31 دي�صمرب 2012، طالبت �مل�صلحة �ل�صركة بدفع مبلغ �إ�صايف قدره 544.407 ريال �صعودي. قدمت 
�ل�صركة �إعرت��ض علية لدى �مل�صلحة، ومل يتم �لبت فيه بعد. مل يتم �إجر�ء �لربط �لنهائي من قبل �مل�صلحة بعد.
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المصاريف العمومية واإلدارية  -20

20132012

عمليات �مل�ضاهمنيعمليات �لتاأمنيعمليات �مل�ضاهمنيعمليات �لتاأمني

ريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعودي

-21.304.080-25.243.413تكاليف ورو�تب �ملوظفني

-2.187.893-3.252.338�إيجار مكتب

-1.881.430-3.105.787�صر�ئب ��صتقطاع

-1.827.744-2.063.002�إ�صتهلك )�إي�صاح 11(

-1.427.189-1.173.025�أتعاب مهنية وقانونية

-891.041-1.012.971منافع عامة و�إت�صالت

-775.702-711.728م�صاريف تقنية معلومات

-736.455-549.852قرطا�صية ولو�زم مكتبية

1.782.864     -1.653.000-مكافات �أتعاب وم�صاريف جمل�ض �لإد�رة  و�للجان

220.000     -220.000-ر�شوم الإدراج يف تداول

697.571317.890804.844414.178اأخرى

37.809.6872.190.89031.836.3782.417.042

21-  ربح )خسارة( السهم األساسي والمخفض

مت �إحت�صاب ربح )خ�صارة( �ل�صهم �لأ�صا�صي و�ملخف�ض )بعد �لزكاة( لل�صنة وذلك بق�صمة �صايف دخل )خ�صارة( �ل�صنة على عدد �لأ�صهم �لعادية و�مل�صدرة و�لقائمة يف نهاية �ل�صنة 
و�لبالغ 13 مليون �صهم.

22-  إدارة المخاطر

حوكمة المخاطر

تتمثل حوكمة �ملخاطر �خلا�صة بال�صركة يف جمموعة من �ل�صيا�صات و�لإجر�ء�ت و�لو�صائل �لرقابية �ملقررة �لتي ت�صتخدم �لهيكل �لتنظيمي �حلايل لتحقيق �لأهد�ف �لإ�صرت�تيجية. 
ترتكز فل�صفة �ل�صركة يف قبول �ملخاطر �ملرغوب بها و�ملعروفة و�لتي تتو�فق مع �خلطة �لإ�صرت�تيجية �ملتعلقة باإد�رة وقبول �ملخاطر و�ملعتمدة مـن جمل�ض �لإد�رة. تتعر�ض �ل�صركة ملخاطر 

�لتاأمني، وخماطر �إعادة �لتاأمني، وخماطر �أ�صعار �لعمولت، وخماطر �لإئتمان، وخماطر �ل�صيولة، وخماطر �لعملت �لأجنبية. 
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إدارة المخاطر  -22

هيكل إدارة المخاطر

مت تاأ�صي�ض هيكل تنظيمي حمكم د�خل �ل�صركة لتحديد وتقييم ومتابعة ومر�قبة �ملخاطر.

مجلس اإلدارة 

�إن جمل�ض �لإد�رة هو �جلهة �لعليا �مل�صوؤولة عن حوكمة �ملخاطر حيث يقوم بتقدمي �لتوجيه و�إعتماد �لإ�صرت�تيجيات و�ل�صيا�صات لتحقيق �لأهد�ف �ملحددة لل�صركة .

اإلدارة العليا

�لإد�رة �لعليا م�صوؤولة عن �لعمليات �ليومية من �أجل حتقيق �لأهد�ف �لإ�صرت�تيجية �صمن �صيا�صة حمددة م�صبقًا من قبل �ل�صركة ب�صاأن قبول �ملخاطر.

لجنة المراجعة

يتم تدقيق عمليات �إد�رة �ملخاطر د�خل �ل�صركة �صنويًا من قبل �إد�رة �ملر�جعة �لد�خلية و�لتي تقوم بالتاأكد من كفاية �لإجر�ء�ت ومن �لإلتز�م بهذه �لإجر�ء�ت. تقوم �إد�رة �ملر�جعة 
�لد�خلية ببحث نتائج كافة عمليات �لتقومي مع �لإد�رة �لعليا، وتقدمي تقرير بالنتائج و�لتو�صيات مبا�صرة �إلى جلنة �ملر�جعة.

تتلخ�ض �ملخاطر �لتي تو�جهها �ل�صركة وكيفية مو�جهتها من قبل �لإد�رة يف �لآتي:

مخاطر التأمين أ( 

متثل خماطر �لتاأمني �ملخاطر �ملتعلقة بزيادة �ملطالبات �لفعلية �مل�صتحقة حلاملي وثائق �لتاأمني لأحد�ث موؤمن عليها ب�صكل يفوق �لتوقعات. وميكن �أن يحدث ذلك ب�صبب تكر�ر �ملطالبات 
�أو �أن مبالغ �ملطابات يكون �أكرب من �ملتوقع. وتتابع �ل�صركة خماطر �لتاأمني ب�صكل منتظم للتاأكد من �أن م�صتويات هذه �ملخاطر تكون يف �حلدود �ملتوقعة. تقوم �ل�صركة، ب�صكل رئي�صي، 

بتغطية خماطر �ملمتلكات و�حلريق و�حلو�دث و�لأعمال �لهند�صية و�ملركبات و�لتاأمني �لطبي و�لبحري.

تكرار ومبالغ المطالبات

�لعامة و�مل�صوؤولية و�ملركبات  تاأمني �ملمتلكات و�حلو�دث  تاأمني ق�صرية �لأجل فيما يتعلق مبخاطر  �ل�صركة وثائق  �لعو�مل. ت�صدر  يتاأثر تكر�ر ومبالغ �ملطالبات بالعديد من  �أن  ميكن 
و�لتاأمني �لبحري. تعترب هذه �لعمليات كعقود تاأمني ق�صرية �لأجل لأنه يتم يف

�لعادة �لإبلغ عن و�صد�د �ملطالبات خلل �صنة و�حدة من وقوع �حلادث �ملوؤمن عليه وبالتايل فاإن من غري �ملحتمل حدوث تغيري�ت عك�صية كبرية يف حركة �لإحتياطيات )نلفت �لنتباه �إلى 
�مللحظة عن �لأعمال �لهند�صية(. وهذ� من �صاأنه �أن ي�صاعد يف �لتقليل من خماطر �لتاأمني . تتمركز �ملخاطر �لناجتة عن عقود �لتاأمني �أعله ب�صكل رئي�صي يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية

المركبات

�إ�صلح �ملركبات. تقوم �ل�صركة باإ�صد�ر وثائق تاأمني �ملركبات  �أو  للتاأمني على �ملركبات، تتمثل �ملخاطر �لرئي�صية يف �ملطالبات �ملتعلقة بالوفاة و�لإ�صابات �جل�صدية وتبديل  بالن�صبة 
�ل�صامل للملك و�ل�صائقني �للذين تتجاوز �أعمارهم 21 �شنة.

 يعترب م�صتوى �لتعوي�صات لدى �ملحاكم فيما يتعلق بتعوي�صات �لوفاة و�لإ�صابات �جل�صدية وتكاليف �إ�صتبد�ل �أو �إ�صلح �ملركبات من �أهم �لعو�مل �لتي توؤثر على م�صتوى �ملطالبات. لدى 
�ل�صركة �إجر�ء�ت �إد�رة خماطر ملر�قبة تكاليف �ملطالبات. كما يوجد لدى �ل�صركة تغطية �إعادة تاأمني للحد من �خل�صائر �ملتعلقة باأي مطالبة فردية ولغاية 500.000 ريال �صعودي 

)2012: 500.000 ريال �صعودي(.
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مخاطر التأمين أ( 

الممتلكات

بالن�صبة لعقود �لتاأمني على �ملمتلكات فاإن �أهم �ملخاطر �ملتعلقة بها هي �حلريق و�إنقطاع �لأعمال. تقوم �ل�صركة باإ�صد�ر وثائق تاأمني للممتلكات �لتي حتتوي على �أجهزة �لك�صف عن 
بدء  لإعادة  �للزم  و�لوقت  و�إ�صتبد�ل حمتوياتها  �ملمتلكات  بناء  �إعادة  تكلفة  تعترب  �ملوؤمنة وحمتوياتها.  للممتلكات  �لإ�صتبد�لية  �لقيمة  �إلى  بالرجوع  �لعقود  �إ�صد�ر هذه  يتم  �حلريق. 
�لعمليات و�لذي تتوقف فيه �لإعمال من �لعو�مل �لرئي�صية �لتي توؤثر يف م�صتوى �ملطالبات. يوجد لدى �ل�صركة تغطية �إعادة تاأمني للحد من �خل�صائر �ملتعلقة باأي مطالبة فردية ولغاية 

500.000 ريال �صعودي )2012: 500.000 ريال �صعودي(.

الحوادث العامة والمسؤلية تجاه الغير

بالن�صبة لعقود وتاأمني �حلو�دث �لعامة ميكن ت�صنيف �لتغطيات �لتاأمينة �ملحتملة �صمن �حلو�دث �ل�صخ�صية )باإ�صتثناء �ملر�ض( وخيانة �لأمانة و�لنقد �أثناء �لنقل و�لنقد يف �أماكن �لعمل 
و�لنقد يف �خلز�ئن و�مل�صوؤولية �لعامة وتعوي�صات �لعمال وما �صابه ذلك. توفر هذه �لأنو�ع من �لتاأمني �حلماية للمن�صاآت �لتجارية جتاه �خل�صائر �ملتعلقة بالأ�صخا�ض و�ملمتلكات و�مل�صالح 

و�لتو�طوؤ �أي�صًا. يوجد لدى �ل�صركة تغطية �إعادة تاأمني للحد  من �خل�صائر �ملتعلقة باأي مطالبة فردية ولغاية 500.000 ريال �صعودي )2012: 500.000 ريال �صعودي(.

التأمين البحري

بالن�صبة للتاأمني �لبحري، تتمثل �ملخاطر يف فقد�ن �أو تلف هيكل �ل�صفينة �أو �حلو�دث �لتي تودي �إلى �خل�صارة �لكلية �أو �جلزئية للب�صاعة �مل�صحونة.

�إن �إ�صرت�يجية �لإكتتاب لفئة �لتاأمني �لبحري تقوم على �لتاأكد من تنوع �لوثائق �صو�ء من ناحية �لب�صائع �أو �ل�صفن �أو �خلطوط �لبحرية �لتي يتم تغطيتها.  يوجد لدى �ل�صركة تغطية �إعادة 
تاأمني للحد من �خل�صائر �ملتعلقة باأي مطالبة فردية ولغاية 500.000 ريال �صعودي )2012: 500.000 ريال �صعودي(. 

األعمال الهندسية

تعترب �خل�صارة �أو �ل�صرر للمباين �أو �لأعمال �ملدنية �لتي حتت �لإن�صاء كرتكيبات �مل�صانع و�لتجهيز�ت و�لإختبار�ت �ملتعلقة بها من �ملخاطر �لرئي�صية للتاأمني على �لأعمال �لهند�صية . 
متتد وثائق تاأمني �لأعمال �لهند�صية لفرتة �كرث من �صنة ح�صب مدة �لتعاقد. تقوم �ل�صركة مبو�جهة مثل هذه �ملخاطر باإحت�صاب �لأق�صاط �ملك�صبة ب�صكل منخف�ض خلل �ل�صنة �لأولى من 

�لعقود طويلة �لأجل وتعيد تاأمني �ملخاطر �جلوهرية مبوجب �تفاقيات �إعادة �لتاأمني �أو �إعادة �لتاأمني �لإختياري �أو عقود �إعادة تاأمني فائ�ض �خل�صارة.

تقوم �صيا�صة �لإكتتاب على �لتحقق من �أن وثائق تاأمني جميع خماطر �لإن�صاء�ت تكون �صاملة من حيث �إحتو�ءها على توثيق للتغطية �ملحددة و�أن تكون �ملخاطر متنوعة. ويغطي تاأمني 
“جميع �ملخاطر �لهند�صية” عادة تركيب �مل�صانع و�لآلت ويزد�د عادة لي�صمل �لإختبار و�لت�صغيل �لتجريبي. يوجد لدى �ل�صركة تغطية �إعادة تاأمني للحد  من �خل�صائر �ملتعلقة باأي مطالبة 

فردية ولغاية 500.000 ريال �صعودي )2012: 500.000 ريال �صعودي(.

تحليل الحساسية

�إجمايل  مببلغ  �لدخل  على  يوؤثر  قد  �ملطالبات  �صايف  ن�صبة  يف   %10 بو�قع  �لإفرت��صي  �لتغري  �إن  �أعله.  �ملذكورة  �لأ�صا�صية  بالإفرت��صات  �لعام  �لتاأمني  مطالبات  خم�ص�ض  يتاأثر 
11.849.491 ريال �صعودي )2012: 11.869.460 ريال �صعودي( �صنويًا. 

مخاطر إعادة التأمين ب( 

�أكرب  �إعادة �لتاأمني هذه توؤمن تنوعًا  �إن ترتيبات  �إعادة �لتاأمني.  �إتفاقيات مع �أطر�ف �أخرى لغر�ض  لتقليل تعر�صها للخ�صائر �ملحتملة �لناجمة عن �ملطالبات �لكبرية، تربم �ل�صركة 
للأعمال مما ي�صمح للإد�رة بالتقليل من �أثار �خل�صائر �ملحتملة �لناجمة عن �ملخاطر �لكبرية وتوفر قدر�ت منو �إ�صافية. يتم جزء كبري من �إعادة �لتاأمني يتم من خلل �إتفاقيات �إعادة 
�لتاأمني �أو �إعادة �لتاأمني �لإختياري �أو عقود �إعادة تاأمني فائ�ض �خل�صارة. لتقليل تعر�صها ملخاطر �خل�صائر �ل�صخمة �لنا�صئة عن �إفل�ض �صركات �إعادة �لتاأمني، تقوم �ل�صركة بتقومي 

�لو�صع �ملايل ل�صركات �إعادة �لتاأمني، ومر�قبة تركيز خماطر �لئتمان �لناجتة يف مناطق جغر�فية ون�صاطات وخ�صائ�ض �إقت�صادية مماثلة ل�صركات �إعادة �لتاأمني.

�إن �إتفاقيات �إعادة �لتاأمني �مل�صندة ل تعفي �ل�صركة من �إلتز�ماتها جتاه حملة �لوثائق. ونتيجة لذلك، تبقى �ل�صركة ملتزمة جتاه حملة �لوثائق بح�صتها من �ملطالبات حتت �لت�صوية �ملعاد 
�لتاأمني عليها بالقدر �لذي مل تف به �صركة �إعادة �لتاأمني باإلتز�ماتها مبوجب �إتفاقيات �إعادة �لتاأمني. ويف هذ� �ل�صدد، ترتكز خماطر �لإئتمان يف �لآتي :

ريال �ضعودي

20132012

15.213.16113.193.608�أوروبا

11.208.0417.775.087�ل�صرق �لأو�صط مبا يف ذلك �ململكة �لعربية �ل�صعودية

26.421.20220.968.695ح�صة معيدي �لتاأمني من �ملطالبات حتت �لت�صوية )�إي�صاح 10)اأ((
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إيضاحات حول القوائم المالية
31 ديسمبر 2013

ج(    مخاطر أسعار العموالت الخاصة

تن�صاأ خماطر �أ�صعار �لعمولت �خلا�صة عن �إحتمال تاأثري �لتغري�ت يف �أ�صعار �لعمولت �خلا�صة على �لربحية �مل�صتقبلية �أو �لقيمة �لعادلة للأدو�ت �ملالية. تتعر�ض �ل�صركة ملخاطر �أ�صعار 
�لعمولت �خلا�صة ب�صاأن �أر�صدتها �لنقدية و�صبه �لنقدية. �إن �لأثر على �لدخل ميثل �أثر �لتغري�ت �ملفرت�صة يف �أ�صعار �لعمولت مع �إبقاء كافة �لبنود �لأخرى بل تغيري، على ربح �ل�صركة 
ل�صنة و�حدة وذلك على �أ�صا�ض �ملوجود�ت �ملالية بعمولة عائمة �ملقتناة كما يف 31 دي�صمرب 2013. يوجد لدى �ل�صركة �إ�صتثمار مقتنى حتى تاريخ �لإ�صتحقاق بعمولة عائمة كما يف 31 

دي�صمرب 2013 )2012: ل �صيء( و�لثر على على �صايف دخل هذ� �ل�صتثمار ل يتوقع �أن يكون جوهريا.

مخاطر اإلئتمان د( 

متثل خماطر �لإئتمان عدم قدرة �أحد �لأطر�ف يف �أد�ة مالية معينة من �لوفاء باإلتز�ماته مما يوؤدي �إلى تكبد �لطرف �لآخر خل�صارة مالية. بالن�صبة جلميع فئات �لأدو�ت �ملالية �ملقتناة 
من قبل �ل�صركة، متثل خماطر �لإئتمان �لق�صوى �لتي ميكن �أن تتعر�ض لها �ل�صركة �لقيمة �لدفرتية �ملف�صح عنها يف قائمة �ملركز �ملايل. تتمثل �ل�صيا�صات و�لإجر�ء�ت �لتي مت و�صعها 

من قبل �ل�صركة للحد من خماطر �لإئتمان �لتي ميكن �أن تتعر�ض لها من �لتي:

 للحد من تعر�ض �ل�صركة خل�صائر كبرية ناجتة عن تعرث معيدي �لتاأمني، تقوم �ل�صركة بتقييم �ملوقف �ملايل ملعيدي �لتاأمني �للذين تتعامل معهم. وبناء عليه وك�صرط م�صبق،  �
يجب على �لأطر�ف �لتي يعاد �لتاأمني معها �أن تكون ذ�ت م�صتوى مقبول من حيث �ل�صمان يوؤكد متانة و�صعها �ملايل. 

 تقوم �ل�صركة باحلد من خماطر �لإئتمان �ملتعلقة بالعملء وذلك بو�صع حد �إئتماين لكل عميل ومر�قبة �لذمم �ملدينة �لقائمة. �

 يتم �لحتفاظ �لنقدية و�صبه �لنقدية لدى بنوك حملية معتمدة من قبل �لإد�رة. وعليه فاإن ،ك�صرط م�صبق، يتعني على �لبنوك �لتي تودع لديها �لنقدية و�صبه �لنقدية بان  �
تكون ذ�ت م�صتوى مقبول من حيث �ل�صمان يوؤكد متانة و�صعها �ملايل.

 ك�صرط م�صبق، تتعامل �ل�صركة فقط مع معيدي �لتاأمني ذوي درجة �إئتمان ل تقل عن ب ب ب. تر�قب درجة �لإمتان ب�صكل �صنوي.   �

�جلدول �لتايل يو�صح �حلد �لأق�صى ملخاطر �لإئتمان �لتي ميكن �أن تتعر�ض له عنا�صر �ملركز �ملايل:

20132012

عمليات �مل�ضاهمنيعمليات �لتاأمنيعمليات �مل�ضاهمنيعمليات �لتاأمني

ريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعودي

�ملوجود�ت

121.421.80713.523.88083.756.81633.870.831�لنقد لدى �لبنوك و�لود�ئع لأجل

-27.789.918-38.766.004ح�صة معيدي �لتاأمني من �ملطالبت حتت �لت�صوية

-31.743.493-27.750.263�أر�صدة �أق�صاط تاأمني �إعادة تاأمني مدينة، �صايف

8.000.00056.381.0378.050.82434.540.378اإ�شتثم�رات

4.380.818261.0321.155.300836.300موجودات اأخرى

13.110.708-13.157.101-وديعة نظامية

200.318.89283.323.050152.496.35182.358.217

ه(   مخاطر السيولة

متثل خماطر �ل�صيولة عدم مقدرة �ل�صركة على �لوفاء بالتعهد�ت �ملتعلقة باإلتز�ماتها �ملالية عند �إ�صتحقاقها. 

يتم مر�قبة متطلبات �ل�صيولة �صهريًا، وتقوم �لإد�رة بالتاأكد مـن توفر �ل�صيولة �لكافية ملو�جهة �أية �لتز�مات عند ن�صوئها.
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إيضاحات حول القوائم المالية
31 ديسمبر 2013

تواريخ اإلستحقاق
يعك�ض �جلدول �أدناه تو�ريخ �لإ�صتحقاق �ملتوقعة للموجود�ت و�ملطلوبات �ملالية �خلا�صة بال�صركة بتاريخ �إعد�د �لقو�ئم �ملالية. بالن�صبة ملطلوبات عقود �لتاأمني وملوجود�ت �إعادة �لتاأمني، 

حتدد تو�ريخ �لإ�صتحقاق على �أ�صا�ض �لوقت �ملتوقع ل�صايف �لتدفقات �لنقدية �ل�صادرة ملطلوبات �لتاأمني �ملعرتف بها.

31 دي�ضمرب 2013

عمليات �مل�ضاهمنيعمليات �لتاأمني

لغاية �ضنة و�حدة
 ريال �ضعودي

بدون تاريخ 
�إ�ضتحقاق 

حمدد 
ريال �ضعودي

�لإجمايل
ريال �ضعودي

لغاية �ضنة و�حدة
ريال �ضعودي

بدون تاريخ 
�إ�ضتحقاق حمدد

ريال �ضعودي

�لإجمايل
ريال �ضعودي

�ملوجود�ت

13.157.10113.157.101----وديعة نظامية

261.032-9.092.5871.178.66810.271.255261.032مدفوع�ت مقدمة وموجودات اأخرى

---38.766.004-38.766.004ح�صة معيدي �لتاأمني من �ملطالبات حتت �لت�صوية

---27.750.263-27.750.263�أر�صدة �أق�صاط تاأمني و�إعادة تاأمني مدينة، �صايف 

---3.288.847-3.288.847مبالغ م�صتحقة من عمليات �مل�صاهمني

54.457.9591.923.07856.381.037---اإ�شتثم�رات مت�حة للبيع

13.523.880-121.530.42813.523.880-121.530.428نقدية و�شبه نقدية

200.428.1291.178.668201.606.79768.242.87115.080.17983.323.050�إجمايل �ملوجود�ت

يتوقع �إ�صتحقاق �لإ�صتثمار�ت �ملقتناة حتى تاريخ �لإ�صتحقاق �لبالغة 8.000.000 ريال �صعودي )2012: ل �صيء( يف 7 �أبريل 2015.

31 دي�ضمرب 2013

عمليات �مل�ضاهمنيعمليات �لتاأمني

لغاية �ضنة و�حدة
 ريال �ضعودي

بدون تاريخ 
�إ�ضتحقاق حمدد 

ريال �ضعودي

�لإجمايل
ريال �ضعودي

لغاية �ضنة و�حدة
ريال �ضعودي

بدون تاريخ 
�إ�ضتحقاق 

حمدد 
ريال �ضعودي

�إجمايل
ريال �ضعودي

�ملطلوبات

---84.727.336-84.727.336�إجمايل �ملطالبات حتت �لت�صوية

36.244-36.244---مبالغ م�صتحقة �إلى جهة ذ�ت علقة

---2.061.0312.061.031-مك�ف�أة نه�ية اخلدمة للموظفني

---21.968.981-21.968.981اأر�شدة اإع�دة ت�أمني وت�أمني دائنة

7.364.263-7.364.263---زكاة م�صتحقة

2.152.540-8.545.7072.152.540-8.545.707م�صاريف م�صتحقة �لدفع ومطلوبات �أخرى

3.288.8473.288.847مبالغ م�صتحقة �إلى عمليات �لتاأمني

115.242.0242.061.031117.303.05512.841.89412.841.894�إجمايل �ملطلوبات
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31 دي�ضمرب 2012

عمليات �مل�ضاهمنيعمليات �لتاأمني

لغاية �ضنة و�حدة
 ريال �ضعودي

بدون تاريخ 
�إ�ضتحقاق 

حمدد
ريال �ضعودي

�لإجمايل
ريال �ضعودي

لغاية �ضنة و�حدة
ريال �ضعودي

بدون تاريخ 
�إ�ضتحقاق حمدد

ريال �ضعودي

�لإجمايل
ريال �ضعودي

�ملوجود�ت

13.110.70813.110.708----وديعة نظامية

4.019.064913.4774.932.541336.300500.000836.300مدفوع�ت مقدمة وموجودات اأخرى

---78.789.918-27.789.918ح�صة معيدي �لتاأمني من �ملطالبات حتت �لت�صوية

---31.743.493-31.743.493�أر�صدة �أق�صاط تاأمني و�إعادة تاأمني مدينة، �صايف 

---6.231.9106.231.910-مبالغ م�صتحقة من عمليات �لتاأمني

8.050.82432.617.3001.923.07834.540.378-8.050.824اإ�شتثم�رات مت�حة للبيع

33.870.831-83.841.58933.870.831-83.841.589نقدية و�شبه نقدية

155.444.8887.145.387162.590.27566.824.43115.533.78682.358.217�إجمايل �ملوجود�ت

31 دي�ضمرب 2012

عمليات �مل�ضاهمنيعمليات �لتاأمني

لغاية �ضنة و�حدة
 ريال �ضعودي

بدون تاريخ 
�إ�ضتحقاق 

حمدد
ريال �ضعودي

�لإجمايل
ريال �ضعودي

لغاية �ضنة و�حدة
ريال �ضعودي

بدون تاريخ 
�إ�ضتحقاق حمدد

ريال �ضعودي

�لإجمايل
ريال �ضعودي

�ملطلوبات

---65.459.524-65.459.524�إجمايل �ملطالبات حتت �لت�صوية

8.207-8.207- --مبالغ م�صتحقة �إلى جهة ذ�ت علقة

---1.480.8991.480.899-مك�ف�أة نه�ية اخلدمة للموظفني

---24.309.413-24.309.413اأر�شدة اإع�دة ت�أمني و ت�أمني دائنة

7.069.613-7.069.613---زكاة م�صتحقة

1.828.987-7.374.9741.828.987-7.374.974م�صاريف م�صتحقة �لدفع ومطلوبات �أخرى

6.231.9106.231.910----مبالغ م�صتحقة �إلى عمليات �مل�صاهمني

97.143.9111.480.89998.624.8108.906.8076.231.91015.138.717�إجمايل �ملطلوبات

محفظة السيولة

مل يتم �إظهار �أي من �ملطلوبات �ملالية يف قائمة �ملركز �ملايل على �أ�صا�ض �لتدفقات �لنقدية �ملخ�صومة وجميعها م�صتحقة �ل�صد�د وفقًا ملا هو مبني �أعله.
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و(   مخاطر العمالت 

متثل خماطر �لعملت �ملخاطر �لناجتة عن تذبذب قيمة �أد�ة مالية نتيجة للتغري�ت يف �أ�صعار �ل�صرف �لأجنبي.

تعتقد �لإد�رة بوجود خماطر متدنية لوقوع خ�صائر هامة ب�صبب �لتقلبات يف �أ�صعار �ل�صرف �لأجنبي لكون معظم �ملوجود�ت و�ملطلوبات �ملالية تتم بالريال �ل�صعودي وبعملت مثبت �صعر 
�صرفها مقابل �لريال �ل�صعودي.

مخاطر أسعار السوق ز( 

متثل خماطر �أ�صعار �ل�صوق �ملخاطر �لناجتة عن تذبذب �لقيمة �لعادلة للتدفقات �لنقدية �مل�صتقبلية ب�صبب �لتغري�ت يف �أ�صعار �ل�صوق )عد� تلك �لنا�صئة عن خماطر �أ�صعار �لعمولت �أو 
خماطر �لعملت(، �صو�ء كانت هذه �لتغري�ت ناجتة عن عو�مل حمددة تتعلق بالأد�رة �ملالية �أو �جلهة �مل�صدرة لها �أو عو�مل توؤثر على جميع �لأدو�ت �ملالية �ملماثلة �ملتد�ولة يف �ل�صوق.

لدى �ل�صركة �إ�صتثمار�ت يف »�صكوك« و«�صند�ت بعمولة ثابتة« متد�ولة )�أنظر �إي�صاح 12)3((، و�لتي مت ت�صنيفها حتت »�إ�صتثمار�ت متاحة للبيع«. تقوم �ل�صركة باحلد من �ملخاطر من 
خلل مر�قبة تطور�ت �صعر �ل�صوق عن كثب يف �لأ�صو�ق �لتي يتم فيها تد�ول مثل هذه �لإ�صتثمار�ت. �إن �لتغري بو�قع 5% يف �صعر �ل�صوق لهذه �لإ�صتثمار�ت �ملتد�ولة، مع بقاء جميع �ملتغري�ت 
1.15 مليون ريال �صعودي  �ل�صاملة«، وبالتايل »حقوق �مل�صاهمني« )بالن�صبة للإ�صتثمار�ت �خلا�صة بعمليات �مل�صاهمني( مببلغ قدره قيمة  ثابتة، قد يغري »�لإير�د�ت �لأخرى  �لأخرى 

)2012: 1.63 مليون ريال �صعودي( وفائ�ض عمليات �لتاأمني بالن�صبة )للإ�صتثمار�ت �خلا�صة بعمليات �لتاأمني( مببلغ قدرة ل �صيء )2012: 0.40 مليون ريال �صعودي(.

إدارة رأس المال  ح( 

تقوم �ل�صركة باإد�رة ر�أ�صمالها للتاأكد باأنها قادرة على �لإ�صتمر�رية يف �لعمل وفقًا ملبد�أ �لإ�صتمر�رية و�لإلتز�م مبتطلبات ر�أ�ض �ملال �ل�صادرة عن موؤ�ص�صة �لنقد �لعربي �ل�صعودي وزيادة 
�لفائدة للم�صاهمني من خلل ر�صيد حقوق �مللكية. يتكون هيكل ر�أ�ض مال �ل�صركة من حقوق �مللكية �لعائدة للم�صاهمني و�لتي تتكون من ر�أ�ض �ملال �ملدفوع و�لإحتياطيات.

تخ�صع عمليات �ل�صركة ملتطلبات �لأنظمة �ملحلية. �إن هذه �لأنظمة ل تتطلب فقط �حل�صول على �ملو�فقات ومر�قبة �لن�صاطات فح�صب، بل وتفر�ض بع�ض �لقيود مثل كفاية ر�أ�ض �ملال 
لتقليل خماطر �لعجز و�لإفل�ض من قبل �صركات �لتاأمني ولتمكينها من �صد�د �إلتز�ماتها غري �ملتوقعة عند ن�صوئها.

تقوم �ل�صركة حاليًا باإعادة تقييم �إحتياجات ر�أ�صمالها للحفاظ على �ملو�رد �لكافية لل�صيولة ووفقًا لذلك للوفاء باملتطلبات �ملو�صوعة ب�صاأن �حلفاظ على هام�ض �مللءة.

ط(  القيمة العادلة لألدوات المالية

تتكون �لأدو�ت �ملالية من �ملوجود�ت �ملالية و�ملطلوبات �ملالية.

تتكون  بينما  �لت�صوية،  �ملطالبات حتت  �لتاأمني من  �ملدينة وح�صة معيدي  �لتاأمني  �إعادة  و�أر�صدة  و�أق�صاط  �لنظامية  و�لوديعة  �لنقدية  و�صبه  �لنقدية  لل�صركة  �ملالية  �ملوجود�ت  ت�صمل 
�ملحا�صبية �خلا�صة  �ل�صيا�صات  تبيان  �لأخرى. مت  و�ملطلوبات  �مل�صتحقة  و�مل�صاريف  �لد�ئنة،  و�لتاأمني  �لتاأمني  �إعادة  و�أر�صدة  �لت�صوية،  �ملطالبات حتت  �إجمايل  �ملالية من  مطلوباتها 

باملوجود�ت و�ملطلوبات �ملالية يف �لإي�صاح رقم 4.

�لقيمة �لعادلة هي �ملبلغ �لذي يتم مبوجبه تبادل موجود�ت ما �أو ت�صوية مطلوبات ما بني �أطر�ف مدركة، ر�غبة يف ذلك وب�صروط تعامل عادلة. تفرت�ض �لقيمة �لعادلة باأن ت�صتمر �ملن�صاأة 
يف �أعمالها و�أنه ل يوجد هناك نية لت�صفيتها �أو تقلي�ض حجم عملياتها ب�صكل جوهري �أو �لقيام بعمليات وفق �صروط �صلبية. �إن �لقيمة �لعادلة للموجود�ت وللمطلوبات �ملالية لدى �ل�صركة 

ل تختلف جوهريًا عن قيمتها �لدفرتية. 
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شركة بروج للتأمين التعاوني
)شركة مساهمة سعودية( 

إيضاحات حول القوائم المالية
31 ديسمبر 2013

المعلومات القطاعية    -23

متا�صيًا مع طريقة �إعد�د �لتقارير �لد�خلية بال�صركة، �إعتمدت �لإد�رة �لقطاعات �لت�صغيلية بالن�صبة لن�صاطات �ل�صركة وموجود�تها ومطلوباتها كما هو مو�صح �أدناه.

ل تت�صمن نتائج �لقطاعات �مل�صاريف �لعمومية و�لإد�رية، وخم�ص�ض �لديون �مل�صكوك يف حت�صيلها، ودخل �لعمولت �خلا�صة على �لود�ئع لأجل و�لإ�صتثمار�ت �ملتاحة للبيع و�أرباح �أو 
خ�صائر �إ�صتبعاد �ملمتلكات و�ملعد�ت و�لأ�صتثمار�ت. 

ل تت�صمن موجود�ت �لقطاعات �ملمتلكات و�ملعد�ت، و�ملدفوعات �ملقدمة و�ملوجود�ت �لأخرى، و�أر�صدة �أق�صاط �لتاأمني و�إعادة �لتاأمني �ملدينة، و�لنقدية و�صبه �لنقدية �خلا�صة بعمليات 
�لتاأمني. وبالتايل، مت �إدر�جها �صمن �ملوجود�ت غري �ملوزعة. ل تت�صمن مطلوبات �لقطاعات �مل�صتحق �إلى عمليات �مل�صاهمني، ومكافاأة نهاية �خلدمة للموظفني، و�أر�صدة �إعادة �لتاأمني 

و�لتاأمني �لد�ئنة، و�مل�صاريف �مل�صتحقة و�ملطلوبات �لأخرى، �خلا�صة بعمليات �لتاأمني. وبالتايل، مت �إدر�جها �صمن �ملطلوبات غري �ملوزعة.

�لقطاعات �لت�ضغيلية
لل�ضنة �ملنتهية يف
31 دي�ضمرب 2013

�ملمتلكات
ريال �ضعودي

�ملركبات
ريال �ضعودي

�لبحري
ريال �ضعودي

�ل�ضحي
ريال �ضعودي

�أخرى
ريال �ضعودي

�ملجموع
ريال �ضعودي

19.796.422137.559.21117.661.10892.591.08711.675.977279.283.805�إجمايل �لأق�صاط �ملكتتبة 

)75.499.465()10.270.939()33.022.934()12.614.644()1.124.278()18.466.670(�أق�صاط �إعادة تاأمني م�صندة 

)5.046.810()181.204(-)925.069()3.829.147()111.390(�أق�صاط تاأمني فائ�ض �خل�صارة

1.218.362132.605.7864.121.39559.568.1531.223.834198.737.530�صايف �لأق�صاط �ملكتتبة

)26.477.299(468.199)20.503.356(168.058)6.543.618()66.582(�حلركة يف �لأق�صاط غري �ملكت�صبة، �صايف 

1.151.780126.062.1684.289.45339.064.7971.692.033172.260.231�صايف �لأق�صاط �ملكت�صبة

3.932.09084.1974.607.5192.679.7162.841.63214.145.154عمولت اإع�دة ت�أمني

12.7806.513.376-14.9656.300.606185.025ر�شوم وث�ئق الت�أمني

5.098.835132.446.9719.081.99741.744.5134.546.445192.918.761اإجم�يل الإيرادات

)108.053.202()354.338()2.812.903()1.091.740()102.440.177()1.354.044(�صايف �ملطالبات �ملدفوعة

�حلركة يف �ملطالبات حتت �لت�صوية، 
    �ش�يف

)579.615()3.794.670(1.645.982)4.954.615()608.808()8.291.726(

�حلركة يف �لإحتياطيات �لأخرى، 
    �ش�يف

-)2.149.987(---)2.149.987(

)118.494.915()963.146()7.767.518(554.242)108.384.834()1.933.659(�صايف �ملطالبات �ملتكبدة

)22.854.674()1.194.143()6.639.018()1.307.032()11.935.104()1.779.377(تك�ليف اإكتت�ب وث�ئق ت�أمني

)2.251.094()45.837()1.388.866()81.047()680.190()55.154(ر�صوم فح�ض و�إ�صر�ف

)4.161.975(-)4.161.975(---�أتعاب طرف ثالث �إد�ري

)1.134.605(-)135.000(-)865.655()133.950(م�صاريف �إكتتاب �أخرى

)148.897.263()2.203.126()20.092.377()833.837()121.865.784()3.902.140(اإجم�يل تك�ليف الإكتت�ب

1.196.69510.581.1888.248.16021.652.1362.343.31944.021.498�صايف فائ�ض �لإكتتاب

)37.859.279(م�صاريف غري موزعة

1.169.181�إير�د�ت غري موزعة

7.331.400فائ�ض عمليات �لتاأمني
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شركة بروج للتأمين التعاوني
)شركة مساهمة سعودية( 

إيضاحات حول القوائم المالية
31 ديسمبر 2013

�لقطاعات �لت�ضغيلية
لل�ضنة �ملنتهية يف

31 دي�ضمرب 2012 

�ملمتلكات
ريال �ضعودي

�ملركبات
ريال �ضعودي

�لبحري
ريال �ضعودي

�ل�ضحي
ريال �ضعودي

�أخرى
ريال �ضعودي

�ملجموع
ريال �ضعودي

13.561.486167.346.57019.608.91421.393.52011.629.767233.540.257�إجمايل �لأق�صاط �ملكتتبة 

)48.029.284()9.668.416()11.323.928()13.480.624()1.040.701()12.515.615(�أق�صاط �إعادة تاأمني م�صندة 

)733.362()7.843.834()164.424(�أق�صاط تاأمني فائ�ض �خل�صارة
-

)85.910()8.827.530(

881.447158.462.0355.394.92810.069.5921.875.441176.683.443�صايف �لأق�صاط �ملكتتبة

�حلركة يف �لأق�صاط غري �ملكت�صبة، 
    �ش�يف 

)78.808()30.763.917(311.599)7.198.574()62.027()37.791.727(

802.639127.698.1185.706.5272.871.0181.813.414138.891.716�صايف �لأق�صاط �ملكت�صبة

2.090.42711.441.970-6.644.759)7.135(2.713.919عمولت اإع�دة ت�أمني

14.0652.638.665-11.9202.391.583221.097ر�شوم وث�ئق الت�أمني

3.528.478130.082.56612.572.3832.871.0183.917.906152.972.351اإجم�يل الإيرادات

)98.153.656()398.997()69.593()977.732()96.595.369()111.965(�صايف �ملطالبات �ملدفوعة

�لتغري يف �ملطالبات حتت �لت�صوية، 
    �ش�يف

)357.167()16.317.213()3.204.944()752.894(298.772)20.333.446(

�حلركة يف �لإحتياطيات �لأخرى، 
    �ش�يف

-)207.496(---)207.496(

)118.694.598()100.225()822.487()4.182.676()113.120.078()469.132(�صايف �ملطالبات �ملتكبدة

)20.680.763()788.890()462.797()1.678.784()16.467.200()1.283.092(تك�ليف اإكتت�ب وث�ئق ت�أمني

)1.337.301()49.951()320.903()90.594()830.751()45.102(ر�صوم فح�ض و�إ�صر�ف

)421.743(-)421.743(---�أتعاب طرف ثالث �إد�ري

)657.457(---)619.107()38.350(م�صاريف �إكتتاب �أخرى

)141.791.862()939.066()2.027.930()5.952.054()131.037.136()1.835.676(اإجم�يل تك�ليف الإكتت�ب

6.620.329843.0882.978.84011.180.489)954.570(1.692.802�صايف فائ�ض )عجز( �لإكتتاب

)29.558.473(م�صاريف غري موزعة

655.263�إير�د�ت غري موزعة

)17.722.721(عجز عمليات �لتاأمني
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إيضاحات حول القوائم المالية
31 ديسمبر 2013

�لقطاعات �لت�ضغيلية
كما يف 31 دي�ضمرب 2013

�ملجموع�أخرى�ل�ضحي�لبحري�ملركبات�ملمتلكات

ريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعودي

�ملوجود�ت

ح�صة معيدي �لتاأمني من �لأق�صاط غري 
�ملكت�صبة

5.809.175528.4532.524.44813.492.8195.682.41728.037.312

ح�صة معيدي �لتاأمني من �ملطالبات حتت 
�لت�صوية

13.043.7223.409.2245.738.0838.464.8538.110.12238.766.004

564.1765.034.139200.7474.035.325696.95810.531.345تك�ليف اإكتت�ب وث�ئق ت�أمني موؤجلة 

19.417.0738.971.8168.463.27825.992.99714.489.49777.334.661موجود�ت �لقطاعات

174.139.810موجود�ت غري موزعة

251.474.471جمموع �ملوجود�ت

�ملطلوبات

6.210.20967.531.7063.541.53041.194.7496.352.070124.830.264�إجمايل �لأق�صاط غري �ملكت�صبة

14.606.05237.509.7578.848.06814.172.3629.591.09784.727.336�إجمايل �ملطالبات حتت �لت�صوية

1.534.9573.805.866-1.312.14939.634919.126عمولت �إعادة تاأمني غري مكت�صبة

4.802.146---100.0004.702.146اإحتي�طي�ت اأخرى

22.228.410109.783.24313.308.72455.367.11117.478.124218.165.612مطلوبات �لقطاعات

33.308.859مطلوبات غري موزعة

251.474.471جمموع �ملطلوبات

195



شركة بروج للتأمين التعاوني
)شركة مساهمة سعودية( 

إيضاحات حول القوائم المالية
31 ديسمبر 2013

�لقطاعات �لت�ضغيلية
كما يف 31 دي�ضمرب 2012

�ملجموع�أخرى�ل�ضحي�لبحري�ملركبات�ملمتلكات

ريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعودي

�ملوجود�ت

ح�صة معيدي �لتاأمني من �لأق�صاط غري 
�ملكت�صبة

4.265.932523.6502.424.4448.120.4416.302.23121.636.698

ح�صة معيدي �لتاأمني من �ملطالبات حتت 
�لت�صوية

9.903.1793.256.5347.699.6151.770.4925.160.09827.789.918

473.2085.549.561223.2901.193.456732.7668.172.281تك�ليف اإكتت�ب وث�ئق ت�أمني موؤجلة 

14.642.3199.329.74510.347.34911.084.38912.195.09557.598.897موجود�ت �لقطاعات

139.260.748موجود�ت غري موزعة

196.859.645جمموع �ملوجود�ت

�ملطلوبات

4.600.38460.983.2853.609.58415.319.0157.440.08391.952.351�إجمايل �لأق�صاط غري �ملكت�صبة

10.885.89433.562.39712.455.5822.523.3856.032.26665.459.524�إجمايل �ملطالبات حتت �لت�صوية

1.620.2113.621.073-1.056.96239.510904.390عمولت �إعادة تاأمني غري مكت�صبة

2.652.159---100.0002.552.159اإحتي�طي�ت اأخرى

16.643.24097.137.35116.969.55617.842.40015.092.560163.685.107مطلوبات �لقطاعات

33.174.538مطلوبات غري موزعة 

196.859.645جمموع �ملطلوبات

التعهدات واإللتزامات المحتملة  -24

الدعاوى القضائية واألنظمة أ( 

تعمل �ل�صركة يف جمال �لتاأمني، وهي عر�صة لدعاوى ق�صائية عليها خلل دورة �أعمالها �لعادية. يف حني �أنه من غري �لعملي �لتنبوؤ �أو معرفة �ملح�صلة �لنهائية لكافة �لدعاوى �لق�صائية، 
تعتقد �لإد�رة باأنه لن يكون لهذه �لدعاوى )مبا يف ذلك �لق�صايا( �أي �أثر جوهري على نتائج �ل�صركة �أو مركزها �ملايل. ل يوجد لدى �ل�صركة �أي دعوى ق�صائية قائمة جوهرية بتاريخ 

�إعد�د �لقو�ئم �ملالية.

اإللتزامات بموجب عقود اإليجارات التشغيلية ب( 

يبلغ �حلد �لأدنى لدفعات �لإيجار �مل�صتقبلية لقاء �إ�صتخد�م مباين �ل�صركة 3.130.630 ريال �صعودي، و�صيتم دفعه خلل عام 2014 )2013: 2.559.770 ريال �صعودي(.

أرقام المقارنة  -25

جرى تعديل و�إعادة تبويب بنود ومبالغ �صمن »�أر�صدة �إعادة تاأمني وتاأمني د�ئنة« )�إي�صاح 14( و«م�صاريف م�صتحقة �لدفع ومطلوبات �أخرى” )�إي�صاح 16( لتتما�صى مع �لعر�ض لل�صنة 
�حلالية. مل يتغري �إجمايل �ملبالغ للإي�صاح رقم 14 و16.

إعتماد القوائم المالية     -26

�إعتمدت �لقو�ئم �ملالية من قبل جمل�ض �لإد�رة بتاريخ  18 ربيع �لثاين 1435 �ملو�فق 18 فرباير 2014.
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شركة بروج للتأمين التعاوني )شركة مساهمة سعودية( 
قائمة المركز المالي 

كما في 31 ديسمبر 2012
20122011

ريال �ضعوديريال �ضعودي�إي�ضاح

موجودات عملي�ت الت�أمني

683.841.58935.673.588نقدية و�شبه نقدية

831.743.49337.771.509�أق�صاط و�أر�صدة �إعادة تاأمني مدينة، �صايف

- 128.050.824)1()اأ(اإ�شتثم�رات مت�حة للبيع

1027.789.91816.422.034)اأ(ح�صة معيدي �لتاأمني من �ملطالبات حتت �لت�صوية

74.932.5411.316.622مدفوع�ت مقدمة وموجودات اأخرى 

98.172.2817.616.181)اأ(تك�ليف اإكتت�ب وث�ئق ت�أمني موؤجلة

921.636.69812.804.232)ب(ح�صة معيدي �لتاأمني من �لأق�صاط غري �ملكت�صبة

114.460.3915.228.188ممتلكات ومعد�ت، �صايف

- 6.231.910مبالغ م�صتحقة من عمليات �مل�صاهمني

196.859.645116.832.354جمموع موجود�ت عمليات �لتاأمني 

موجود�ت �مل�صاهمني

633.870.83133.379.381نقدية و�شبه نقدية

1234.540.37834.170.224)2()ج(اإ�شتثم�رات مت�حة للبيع

11.553.307-مبالغ م�صتحقة من عمليات �لتاأمني

7836.300822.348مدفوع�ت مقدمة وموجودات اأخرى

13.110.70813.000.000وديعة نظامية

82.358.21792.925.260جمموع موجود�ت �مل�صاهمني

279.217.862209.757.614جمموع �ملوجود�ت

ت�صكل �لإي�صاحات �ملرفقة من 1 �إلى 25 جزءً� من هذه �لقو�ئم �ملالية.
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شركة بروج للتأمين التعاوني )شركة مساهمة سعودية( 
قائمة المركز المالي )تتمة(

كما في 31 ديسمبر 2012
20122011

ريال �ضعوديريال �ضعودي�إي�ضاح

 مطلوبات وفائ�ض عمليات �لتاأمني

1065.459.52433.758.195)اأ(�إجمايل �ملطالبات حتت �لت�صوية

1324.309.41315.536.104اأر�شدة ت�أمني واإع�دة ت�أمني دائنة

157.374.9744.008.156م�صاريف م�صتحقة ومطلوبات �أخرى

161.480.899793.421مكافاآت نهاية �خلدمة للموظفني

11.553.307- مبالغ م�صتحقة لعمليات �مل�صاهمني

93.621.0733.410.350)ج(عمولت �إعادة تاأمني غري مكت�صبة

991.952.35145.328.158)ب(�إجمايل �لأق�صاط غري �ملكت�صبة

2.652.1592.444.663اإحتي�ط�ت الأخرى

196.850.393116.832.354جمموع مطلوبات عمليات �لتاأمني 

فائ�ض عمليات �لتاأمني

- 129.252)1()اأ(�لتغري يف �لقيمة �لعادلة للإ�صتثمار�ت �ملتاحة للبيع

196.859.645116.832.354جمموع مطلوبات وفائ�ض عمليات �لتاأمني 

مطلوبات وحقوق �مل�صاهمني

مطلوبات �مل�صاهمني

187.069.6135.852.347زكاة م�صتحقة

151.828.9871.869.311م�صاريف م�صتحقة ومطلوبات �أخرى

148.20774.704مبالغ م�صتحقة �إلى جهة ذ�ت علقة

-6.231.910مبالغ م�صتحقة لعمليات �لتاأمني

15.138.7177.796.362�إجمايل مطلوبات �مل�صاهمني

حقوق �مل�صاهمني 

17130.000.000130.000.000ر�أ�ض �ملال

)44.766.205()63.766.512(خ�صائر مرت�كمة

)104.897(12986.012)2()ج(�لتغري يف �لقيمة �لعادلة للإ�صتثمار�ت �ملتاحة للبيع

67.219.50085.128.898�إجمايل حقوق �مل�صاهمني

82.358.21792.925.260�إجمايل مطلوبات وحقوق �مل�صاهمني

279.217.862209.757.614�إجمايل �ملطلوبات وحقوق �مللكية

ت�صكل �لإي�صاحات �ملرفقة من 1 �إلى 25 جزءً� من هذه �لقو�ئم �ملالية. 
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شركة بروج للتأمين التعاوني )شركة مساهمة سعودية( 
قائمة عمليات التأمين الشاملة 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012
�إي�ضاح

2012
ريال �ضعودي

2011
ريال �ضعودي

9233.540.257103.803.397)ب(�إجمايل �أق�صاط �لتاأمني �ملكتتبة

)36.161.841()48.029.284(9)ب(�أق�صاط �إعادة تاأمني م�صندة

)2.350.880()8.827.530(9)ب(�أق�صاط تاأمني فائ�ض �خل�صارة 

176.683.44365.290.676�صايف �أق�صاط �لتاأمني �ملكتتبة

)24.258.308()37.791.727(9)ب(�حلركة يف �أق�صاط �لتاأمني غري �ملكت�صبة، �صايف

9138.891.71641.032.368)ب(�صايف �أق�صاط �لتاأمني �ملكت�صبة

911.441.9709.831.907)ج(دخل عمولت اإع�دة الت�أمني

2.638.6652.520.715ر�شوم وث�ئق الت�أمني

152.972.35153.384.990اإجم�يل الإيرادات

)52.428.436()106.410.851(10)اأ(�إجمايل �ملطالبات �ملدفوعة

108.257.19528.484.336)اأ(ح�صة معيدي �لتاأمني من �ملطالبات �ملدفوعة

)23.944.100()98.153.656(�صايف �ملطالبات �ملدفوعة

)686.894()20.333.446(10)اأ(�حلركة يف �ملطالبات حتت �لت�صوية، �صايف

)2.444.663()207.496(10)اأ(�حلركة يف �لإحتياطات �لأخرى، �صايف

)27.075.657()118.694.598(�صايف �ملطالبات �ملتكبدة

)8.844.444()20.680.763(9)اأ(تك�ليف اإكتت�ب وث�ئق الت�أمني

)477.891()1.337.301(�أتعاب فح�ض و�إ�صر�ف

-)1.079.200(م�صاريف �إكتتاب �أخرى

)36.397.992()141.791.862(اإجم�يل تك�ليف الإكتت�ب

11.180.48916.986.998�صايف فائ�ض �لإكتتاب

)27.881.105()31.836.378(19م�صاريف عمومية و�إد�رية 

)2.596.135(82.277.933عك�ض / )خم�ص�ض( ديون م�صكوك يف حت�صيلها

6585.65065.145دخل عمولت خا�صة من ود�ئع لأجل

-69.613دخل عمولت خا�صة من �إ�صتثمار�ت متاحة للبيع

34.755)28()خ�صارة( / ربح �إ�صتبعاد ممتلكات ومعد�ت

)13.390.342()17.722.721(عجز من عمليات �لتاأمني

17.722.72113.390.342�لعجز �ملحول �إلى عمليات �مل�صاهمني 

--�صايف �لنتيجة لل�صنة

�لإير�د�ت �ل�صاملة �لأخرى:

-129.252)1()اأ(�لتغري يف �لقيمة �لعادلة للإ�صتثمار�ت �ملتاحة للبيع

-9.252جمموع �لإير�د�ت �ل�صاملة لل�صنة

ت�صكل �لإي�صاحات �ملرفقة من 1 �إلى 25 جزءً� من هذه �لقو�ئم �ملالية.
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شركة بروج للتأمين التعاوني )شركة مساهمة سعودية( 
قائمة عمليات المساهمين الشاملة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012
�إي�ضاح

2012
ريال �ضعودي

2011
ريال �ضعودي

)13.390.342()17.722.721(�لعجز �ملحول من عمليات �لتاأمني

�مل�صاريف

)2.065.479()2.417.042(19عمومية واإدارية

)15.455.821()20.139.763(�خل�صارة من �لعمليات

6321.687578.962دخل عمولت خا�صة على �لود�ئع لأجل

1.194.212825.274دخل عمولت خا�صة من �لإ�صتثمار�ت �ملتاحة للبيع

840.82326.975�أرباح حمققة من �لإ�صتثمار�ت �ملتاحة للبيع

)14.024.610()17.783.041(�خل�صارة قبل �لزكاة

)1.749.897()1.217.266(18خم�ص�ض �لزكاة

)15.774.507()19.000.307(�صايف �خل�صارة لل�صنة

�إير�د�ت / )خ�صائر( �صاملة �أخرى:

)104.897(121.090.909)2()ج(�لتغري يف �لقيمة �لعادلة للإ�صتثمار�ت �ملتاحة للبيع

)15.879.404()17.909.398(�إجمايل �خل�صارة �ل�صاملة لل�صنة 

)1.08()1.37(20)اأ(خ�صارة �ل�صهم �لأ�صا�صية و�ملخف�صة )قبل �لزكاة( لل�صنة

)1.21()1.46(20)ب(خ�صارة �ل�صهم �لأ�صا�صية و�ملخف�صة )بعد �لزكاة( لل�صنة

ت�صكل �لإي�صاحات �ملرفقة من 1 �إلى 25 جزءً� من هذه �لقو�ئم �ملالية. 
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شركة بروج للتأمين التعاوني )شركة مساهمة سعودية( 
قائمة التغيرات في حقوق المساهمين 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012

�خل�ضائر �ملرت�كمةر�أ�س �ملال
�لتغري يف �لقيمة �لعادلة 

لالإ�ضتثمار�ت �ملتاحة 
للبيع

�لإجمايل

ريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعودي

2011

101.008.302-)28.991.698(130.000.000الر�شيد كم� يف 1 ين�ير 2011

)15.774.507(-)15.774.507(-�صايف �خل�صارة لل�صنة

)104.897()104.897(--�خل�صارة �ل�صاملة �لأخرى لل�صنة

)15.879.404()104.897()15.774.507(-�إجمايل �خل�صارة �ل�صاملة لل�صنة

85.128.898)104.897()44.766.205(130.000.000الر�شيد كم� يف 31 دي�صمرب 2011

2012

85.128.898-)44.766.205(130.000.000الر�شيد كم� يف 1 ين�ير 2012

)19.000.307(-)19.000.307(-�صايف �خل�صارة لل�صنة

1.090.9091.090.909--�لإير�د�ت �ل�صاملة �لأخرى لل�صنة

)17.909.398(1.090.909)19.000.307(-�إجمايل )�خل�صارة( / �لإير�د�ت �ل�صاملة لل�صنة

986.01267.219.500)63.766.512(130.000.000الر�شيد كم� يف 31 دي�صمرب 2012

ت�صكل �لإي�صاحات �ملرفقة من 1 �إلى 25 جزءً� من هذه �لقو�ئم �ملالية. 
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شركة بروج للتأمين التعاوني )شركة مساهمة سعودية( 
قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012
�إي�ضاح

2012
ريال �ضعودي

2011
ريال �ضعودي

�لأن�صطة �لت�صغيلية 

)13.390.342()17.722.721(عجز من عمليات �لتاأمني

�لتعديلت لـ :

111.827.7441.637.885�إ�صتهلك

16734.060567.337خم�ص�ض مكافاأة نهاية �خلدمة للموظفني

2.596.135)2.277.933(8)عك�ض( / خم�ص�ض ديون م�صكوك يف حت�صيلها

)65.145()585.650(دخل عمولت خا�صة من ود�ئع لأجل

-)69.613(دخل عمولت خا�صة من �إ�صتثمار�ت متاحة للبيع

)34.755(28خ�صارة / )ربح( �إ�صتبعاد ممتلكات ومعد�ت

)8.688.885()18.094.085(�صايف �لعجز قبل �لتغري�ت يف �ملوجود�ت و�ملطلوبات �لت�صغيلية

�لتغري�ت يف �ملوجود�ت و�ملطلوبات �لت�صغيلية:

)14.028.540(8.305.949�أق�صاط و�أر�صدة تاأمني مدينة

422.988)3.615.919(مدفوع�ت مقدمة وموجودات اأخرى

15.719.179)11.367.884(ح�صة معيدي �لتاأمني من �ملطالبات حتت �لت�صوية

)6.337.025()556.100(تك�ليف اإكتت�ب وث�ئق ت�أمني

)5.804.129()8.832.466(ح�صة معيدي �لتاأمني من �لأق�صاط غري �ملكت�صبة

)15.032.284(31.701.329�إجمايل �ملطالبات حتت �لت�صوية

)6.163.143(8.773.309اأر�شدة اإع�دة ت�أمني وت�أمني دائنة

3.366.8182.582.856م�صاريف م�صتحقة �لدفع ومطلوبات �أخرى

210.7231.571.336دخل عمولت غري مكت�صبة

46.624.19330.062.437�إجمايل �لأق�صاط غري �ملكت�صبة

207.4962.444.663اإحتي�ط�ت اأخرى

)3.250.547(56.723.363�لنقد من / )�مل�صتخدم يف( �لعمليات

)444.424()46.582(16مكافاأة نهاية �خلدمة �ملدفوعة للموظفني

)3.694.971(56.676.781�صايف �لنقد من / )�مل�صتخدم يف( �لأن�صطة �لت�صغيلية

ت�صكل �لإي�صاحات �ملرفقة من 1 �إلى 25 جزءً� من هذه �لقو�ئم �ملالية.
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شركة بروج للتأمين التعاوني )شركة مساهمة سعودية( 
قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012
�إي�ضاح

2012
ريال �ضعودي

2011
ريال �ضعودي

�لأن�صطة �لإ�صتثمارية

)1.009.717()1.065.000(11�صر�ء ممتلكات ومعد�ت

-)8.041.572(�صر�ء �إ�صتثمار�ت متاحة للبيع

585.65065.145دخل عمولت خا�صة من ود�ئع لأجل

-69.613دخل عمولت خا�صة من �إ�صتثمار�ت متاحة للبيع

5.02534.755متح�صلت من �إ�صتبعاد ممتلكات ومعد�ت

)909.817()8.446.284(�صايف �لنقد �مل�صتخدم يف �لأن�صطة �لإ�صتثمارية

�لأن�صطة �لتمويلية

19.832.794)62.496(مبالغ م�صتحقة )من( / �إلى عمليات �مل�صاهمني

19.832.794)62.496(�صايف �لنقد )�مل�صتخدم يف( / من �لأن�صطة �لتمويلية

48.168.00115.228.006الزي�دة يف النقدية و�شبه النقدية

35.673.58820.445.582�لنقدية و�صبه �لنقدية يف بد�ية �ل�صنة

683.841.58935.673.588�لنقدية و�صبه �لنقدية يف نهاية �ل�صنة

معاملة غري نقدية: 

)13.390.342()17.722.721(عجز حمول �إلى عمليات �مل�صاهمني �ل�صاملة

129.252)1()اأ(�صايف �لتغري يف �لقيمة �لعادلة للإ�صتثمار�ت �ملتاحة للبيع

ت�صكل �لإي�صاحات �ملرفقة من 1 �إلى 25 جزءً� من هذه �لقو�ئم �ملالية.
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شركة بروج للتأمين التعاوني )شركة مساهمة سعودية( 
قائمة التدفقات النقدية لعمليات المساهمين 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012
�إي�ضاح

2012
ريال �ضعودي

2011
ريال �ضعودي

�لأن�صطة �لت�صغيلية

)14.024.610()17.783.041(�خل�صارة قبل �لزكاة

�لتعديلت لـ:

17.722.72113.390.342عجز حمول من عمليات �لتاأمني

)578.962()321.687(دخل عمولت خا�صة من ود�ئع لأجل

)825.274()1.194.212(دخل عمولت خا�صة من �لإ�صتثمار�ت �ملتاحة للبيع

)26.975()840.823(�أرباح حمققة من �لإ�صتثمار�ت �ملتاحة للبيع

)2.065.479()2.417.042(�صايف �لعجز قبل �لتغري�ت يف �ملوجود�ت و�ملطالبات �لت�صغيلية

�لتغري�ت يف �ملوجود�ت و�ملطلوبات �لت�صغيلية:

)788.369()13.952(مدفوع�ت مقدمة وموجودات اأخرى

-)110.708(وديعة نظامية

1.549.511)40.324(م�صاريف م�صتحقة ومطلوبات �أخرى

19.731)66.497(مبالغ م�صتحقة �إلى جهة ذو علقة

)1.284.606()2.648.523(�لنقد �مل�صتخدم يف �لعمليات

)145.525(- زكاة مدفوعة

)1.430.131()2.648.523(�صايف �لنقد �مل�صتخدم يف �لأن�صطة �لت�صغيلية

�لأن�صطة �لإ�صتثمارية 

321.687578.962دخل عمولت خا�صة من ود�ئع لأجل

1.194.212825.274دخل عمولت خا�صة من �لإ�صتثمار�ت �ملتاحة للبيع

840.82326.975�أرباح حمققة من بيع �إ�صتثمار�ت متاحة للبيع

)38.001.783()19.025.330(12)2()ج(�صر�ء �إ�صتثمار�ت متاحة للبيع

1219.746.0853.726.662)2()ج(بيع �إ�صتثمار�ت متاحة للبيع

)32.843.910(3.077.477�صايف �لنقد من / )�مل�صتخدم يف( �لأن�صطة �ل�صتثمارية

�لأن�صطة �لتمويلية

)19.832.794(62.496مبالغ م�صتحقة �إلى / )من( عمليات �لتاأمني

)19.832.794(62.496�صايف �لنقد من / )�مل�صتخدم يف( �لأن�صطة �لتمويلية

)54.106.835(491.450�لزيادة / )�لنق�ض( يف �لنقدية و�صبه �لنقدية

33.379.38187.486.216�لنقدية و�صبه �لنقدية يف بد�ية �ل�صنة

633.870.83133.379.381�لنقدية و�صبه �لنقدية يف نهاية �ل�صنة

معاملت غري نقدية: 

1217.722.72113.390.342)2()ج(عجز حمول من عمليات �لتاأمني

)104.897(1.090.909�صايف �لتغري يف �لقيمة �لعادلة للإ�صتثمار�ت �ملتاحة للبيع

ت�صكل �لإي�صاحات �ملرفقة من 1 �إلى 25 جزءً� من هذه �لقو�ئم �ملالية. 

206



شركة بروج للتأمين التعاوني )شركة مساهمة سعودية( 
إيضاحات حول القوائم المالية

31 ديسمبر 2012
التنظيم واألنشطة الرئيسية  -1

�صركة بروج للتاأمني �لتعاوين )»�ل�صركة«(، �صركة م�صاهمة �صعودية م�صجلة يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية مبوجب �ل�صجل �لتجاري رقم 1010280606 بتاريخ 10 �شفر 1431هـ �ملو�فق 26 
ين�ير 2010. �إن عنو�ن �ملكتب �مل�صجل لل�صركة هو �ض. ب 51855، الري��ض 11553، �ململكة �لعربية �ل�صعودية. تتمثل �أهد�ف �ل�صركة يف مز�ولة �أعمال �لتاأمني �لتعاوين و�لأن�صطة �ملرتبطة 

بها يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية. ي�صمل ن�صاطها �لرئي�صي جميع فئات �لتاأمني �لعام. مت �إدر�ج �ل�صركة يف تد�ول )�صوق �لأ�صهم �ل�صعودية( يف 15 فرباير 2010.

مت �لرتخي�ض لل�صركة ملز�ولة �أعمال �لتاأمني �لتعاوين يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية طبقًا للمر�صوم �مللكي رقم 72/م بتاريخ 28 �شوال 1429هـ )�ملو�فق 29 �أكتوبر 2008(، وقر�ر جمل�ض 
�لوزر�ء رقم 313 بتاريخ 27 �شوال 1429هـ )�ملو�فق 28 �أكتوبر 2008(. ويف 10 حمرم 1431هـ )�ملو�فق 27 دي�صمرب 2009(، �صدر عن وز�رة �لتجارة و�ل�صناعة �لإعلن عن تاأ�صي�ض 

�ل�صركة.

ويف 15 جمادى �لثاين 1431هـ )�ملو�فق 29 م�يو 2010(، �أ�صدرت موؤ�ص�صة �لنقد �لعربي �ل�صعودي �ملو�فقة �لر�صمية لل�صركة ملز�ولة �أعمال �لتاأمني.

بد�أت �ل�صركة مبز�ولة �أعمال �لتاأمني �إبتد�ء� من 1 يوليو 2010 وذلك بعد �إ�صتلم مو�فقة موؤ�ص�صة �لتقد �لعربي �ل�صعودي ببدء عمليات �لتاأمني حيث مت �إ�صتكمال �ملو�فقة على �ملنتجات 
و�لإجرء�ت ذ�ت �لعلقة.

أسس اإلعداد  -2

مت �إعد�د �لقو�ئم �ملالية �ملرفقة وفقًا ملبد�أ �لتكلفة �لتاريخية، ما عد� �لإ�صتثمار�ت �ملتاحة للبيع حيث يتم قيا�صها بالقيمة �لعادلة.

بيان اإللتزام 

�أعدت �لقو�ئم �ملـالـية لل�صركة من قبل �لإد�رة وفقًا للمعايري �لدولية �خلا�صة بالتقارير �ملالية.  

وفقًا ملتطلبات �أنظمة �لتاأمني يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية، حتتفظ �ل�صركة بح�صابات منف�صلة لكًل من عمليات �لتاأمني وعمليات �مل�صاهمني. حتتفظ �ل�صركة بجميع �ملوجود�ت �ملتعلقة 
بعمليات �لتاأمني وعمليات �مل�صاهمني. يتم ت�صجيل �لإير�د�ت و�مل�صاريف �ملتعلقة بكل ن�صاط يف �حل�صابات �ملعنية. يتم حتديد �أ�ص�ض توزيع �لير�د�ت و�مل�صاريف �لأخرى من �لعمليات 

�مل�صرتكة من قبل �لإدر�ة وجمل�ض �لإد�رة.

العملة الرئيسية وعملة العرض

يتم عر�ض �لقو�ئم �ملالية لل�صركة بالريال �ل�صعودي ب�صفته �لعملة �لرئي�صية لل�صركة.

تحويل العجز / الفائض

يجب على �ل�صركة توزيع 10% من �صايف فائ�ض عمليات �لتاأمني �إلى حملة وثائق �لتاأمني و90% �ملتبقية �إلى �مل�صاهمني بال�صركة وفقا لنظام �لتاأمني ولئحته �لتنفيذية �ل�صادرة عن موؤ�ص�صة 
�لنقد �لعربي �ل�صعودي.

وبالرغم من ذلك، تكبدت عمليات �لتاأمني �صايف عجز لل�صنة �ملنتهية يف 31 دي�صمرب 2012. وبالتايل، �إن �صايف �لعجز و�لبالغ 17.7 مليون ريال �صعودي )2011: 13.4 مليون ريال 
�صعودي( مت حتويله �إلى عمليات �مل�صاهمني.

المعايير الجديدة الصادرة  -3

�إن �ملعايري �ملحا�صبية و�لتف�صري�ت �ل�صادرة، ولكن لي�صت �صارية �ملفعول، حتى تاريخ �إ�صد�ر �لقو�ئم �ملالية لل�صركة مدرجة �أدناه. تنوي �ل�صركة باإعتماد هذه �ملعايري، �إن طبق، عندما 
ت�صبح �صارية �ملفعول.
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شركة بروج للتأمين التعاوني )شركة مساهمة سعودية( 
إيضاحات حول القوائم المالية

31 ديسمبر 2012
معايير التقارير المالية الدولية 1 قروض حكومية - تعديالت على معيار التقارير المالية الدولية 1

�إن هذه �لتعديلت تتطلب من م�صتخدمي �ملرة �لأولى لتطبيق �ملتطلبات ملعيار �ملحا�صبة �لدويل 20 حما�صبة لهبات حكومية و�إف�صاح م�صاعد�ت حكومية يف �مل�صتقبل لقرو�ض حكومية 
قائمة يف تاريخ �لإنتقال �إلى معايري �لتقارير �ملالية �لدولية. يجوز للمن�صاآت �إختيار تطبيق �ملتطلبات ملعيار �لتقارير �ملالية �لدولية 9 )�أو معيار �ملحا�صبة �لدويل 39، ح�صب �لإقت�صاء( 
ومعيار �ملحا�صبة �لدويل 20 لقرو�ض حكومية بتاريخ رجعي يف حال �ملعلومات �ملطلوبة للقيام بذلك قد مت �حل�صول عليها يف �لوقت من بد�ية �ملحا�صبة لهذ� �لقر�ض. �إن �لإ�صتثناء يعطي 
مل�صتخدمي �ملرة �لأولى �لإعفاء من �لقيا�ض ب�صكل رجعي للقرو�ض �حلكومية ذ�ت �صعر �لفائدة دون �صعر �ل�صوق. �إن �لتعديلت ت�صبح �صارية �ملفعول للفرت�ت �ل�صنوية يف �أو بعد 1 ين�ير 

.2013

�إن �لتعديل ل يوؤثر على �ل�صركة.

معيار التقارير المالية الدولية 7 – مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية – تعديالت على معيار التقارير المالية الدولية 7 

هذه �لتعديلت تتطلب من �ملن�صاأة �لإف�صاح عن �ملعلومات حول �حلق يف �ملقا�صة و�لرتتيبات ذ�ت �ل�صلة )على �صبيل �ملثال، �ل�صمانات �جلانبية(. �إن �لإف�صاحات توفر للم�صتخدمني 
معلومات و�لتي تكون م�صتخدمة يف تقييم تاأثري �صايف ترتيبات �ملقا�صة على �ملركز �ملايل للمن�صاأة. �إن �لإف�صاحات �جلديدة مطلوبة جلميع �لأدو�ت �ملالية �ملعرتف بها �لتي �إنطلقت وفق 
معيار �ملحا�صبة �لدويل 32 �لأدو�ت �ملالية: �لعر�ض. �إن �لإف�صاحات تنطبق �أي�صا على �لأدو�ت �ملالية �ملعرتف بها و�خلا�صعة ل�صايف ترتيبات �ملقا�صة �لرئي�صية �أو �لإتفاقيات �مل�صابهه، 

بغ�ض �لنظر عن ما �إذ� كان يتم حتديدها وفقا ملعيار �ملحا�صبة �لدويل 32.

هذه �لتعديلت لن توؤثر على �ملركز �ملايل لل�صركة �أو �أد�ئها و�صوف ت�صبح �صارية �ملفعول للفرت�ت �ل�صنوية �لتي تبد�أ يف �أو بعد 1 ين�ير 2013.

معيار تقارير المالية الدولية 9 أدوات مالية

�إعتماد يخ�صع للم�صودة �ل�صادرة موؤخرً� على  �أن تاريخ  �أ�صدر، يعك�ض �ملرحلة �لأولى من عمل جمل�ض معايري �ملحا�صبة �لدولية على �لرغم من  9، كما  معيار �لتقارير �ملالية �لدولية 
�إ�صتبد�ل معيار �ملحا�صبة �لدويل رقم 39 وينطبق على ت�صنيف وقيا�ض �ملوجود�ت و�ملطلوبات �ملالية كما هو حمدد يف معيار �ملحا�صبة �لدويل رقم 39. وكان �ملعيار يف �لبد�ية فعال للفرت�ت 
�ل�صنوية �لتي تبد�أ يف �أو بعد 1 ين�ير 2013، ولكن �لتعديلت على معيار �لتقارير �ملالية �لدولية 9 تاريخ �لتفعيل �لإلز�مي ملعيار �لتقارير �ملالية �لدولية 9 و�لإف�صاحات �لإنتقالية، �ل�صادرة 

يف دي�صمرب 2011، مت نقل تاريخ �لتفعيل �لإلز�مي �إلى 1 ين�ير 2015. يف �ملر�حل �للحقة، فاإن �ملجل�ض �صيطرح �إنخفا�ض �جلوهري وحما�صبة �لتحوط.

�صتقوم �ل�صركة بقيا�ض تاأثري �إعتماد �ملرحلة �لأولى من معيار �لتقارير �ملالية �لدولية 9 بالإ�صرت�ك مع �ملر�حل �لأخرى، عند �إ�صد�رها، �إلى تقدمي �صورة �صاملة.

معيار التقارير المالية الدولية 13 – قياس القيمة العادلة

�إن �ملعيار ي�صبح �صاري �ملفعول للفرت�ت �ل�صنوية �لتي تبد�أ يف �أو بعد 1 ين�ير 2013. ل يغري معيار �لتقارير �ملالية �لدولية 13 عندما يكون مطلوب من �ملن�صاأة �إ�صتخد�م �لقيمة �لعادلة، 
ولكن بدًل من ذلك، يقدم �إر�صاد�ت حول كيفية قيا�ض �لقيمة �لعادلة للموجود�ت �ملالية وغري �ملالية و�ملطلوبات عند �ل�صرورة �أو ما ي�صمح به معيار �لتقارير �ملالية �لدولية. هناك �أي�صًا 

متطلبات �إف�صاح �إ�صافية. 

لي�ض من �ملتوقع �أن يكون لإعتماد �ملعيار تاأثري جوهري على �ملركز �ملايل �أو �أد�ء لل�صركة.

معيار المحاسبة الدولي 1 عرض بنود اإليرادات األخرى الشاملة – تعديل على معيار المحاسبة الدولي 1

�لتعديلت على معيار �ملحا�صبة �لدويل 1 تغري جتميع بنود �لإير�د�ت �لأخرى �ل�صاملة. �لبنود �لتي ميكن ت�صنيفها )�أو �إعادة تدويرها( �إلى �لربح �أو �خل�صارة يف فرتة م�صتقبلية )على 
�صبيل �ملثال، �صايف �أرباح من حتوطات �صايف �لإ�صتثمار�ت، فروقات �أ�صعار �ل�صرف عند �لقيام بالعمليات �لأجنبية، �صايف �حلركات من حتوطات �لتدفقات �لنقدية و�صايف �خل�صائر 
�أو �ملكا�صب على �ملوجود�ت �ملالية �ملتاحة للبيع( ممكن عر�صها ب�صكل منف�صل عن �لبنود �لتي لن يتم �إعادة ت�صنيفها )على �صبيل �ملثال، �ملكا�صب و�خل�صائر �لأكتو�رية ب�صاأن خطط 

�ملنافع �ملحددة(.

هذه �لتعديلت توؤثر على �لعر�ض فقط ولي�ض لها تاأثري على �ملركز �ملايل �أو �أد�ء �ل�صركة. ي�صبح �لتعديل �صاري �ملفعول للفرت�ت �ل�صنوية �لتي تبد�أ يف �أو بعد 1 يوليو 2012.
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شركة بروج للتأمين التعاوني )شركة مساهمة سعودية( 
إيضاحات حول القوائم المالية

31 ديسمبر 2012
معيار المحاسبة الدولي 32 مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية – تعديل على معيار المحاسبة الدولية 32

هذه �لتعديلت تو�صح معنى »لديها حاليًا حق قانوين قابل لتنفيذ �ملقا�صة«. و�صوف يكون من �ل�صروري تقييم �لأثر على �ل�صركة من خلل مر�جعة �إجر�ء�ت �لدفع و�لوثائق �لقانونية 
ل�صمان �أن �ملقا�صة ل تز�ل ممكنة يف �حلالت �لتي مت حتقيقها يف �ملا�صي. يف حالت حمددة، قد ل تنطبق �ملقا�صة. ويف حالت �أخرى، قد يكون �ملطلوب �إعادة �لتفاو�ض ب�صاأن �لعقود. 
�إن متطلبات �ملقا�صة تكون متاحة جلميع �لأطر�ف لإتفاقيات �ملقا�صة قد تثبت لتكون حتديًا للعقود حيث ل يوجد �صوى طرف و�حد له �حلق يف �ملقا�صة يف �حلال �لتعرث. تو�صح �لتعديلت 
�أي�صًا تطبيق معيار �ملحا�صبة �لدويل رقم 32 �أ�ص�ض �ملقا�صة لأنظمة �لت�صويات )مثل �أنظمة مقا�صة مركزية( �لتي تطبق �آليات �لت�صوية �لإجمالية �لغري متز�منة. �ملقا�صة على �أ�صا�ض 
�لت�صوية �ملتز�منة هي خا�صة لل�صركة �لتي تقوم يف �أعد�د كبرية من عمليات �لبيع و�إعادة �ل�صر�ء. حاليًا، �ملعاملت �لتي مت ت�صويتها من خلل �أنظمة �ملقا�صة هي، يف معظم �حلالت، 
تعترب لتحقيق ت�صوية متز�منة. بينما من �ملتوقع �أن �لعديد من �أنظمة �لت�صوية �لإلتز�م باملعايري �جلديدة، ول يطبق من �لبع�ض �لآخر. ومن �ملتوقع �أن �أية تغيري�ت يف �ملقا�صة له تاأثريعلى 

ن�صب �لر�فعة �ملالية، ومتطلبات ر�أ�ض �ملال �لتنظيمي، وما �إلى ذلك.

لأن تاأثري �لإعتماد يتوقف على فح�ض �لإجر�ء�ت �لت�صغيلية لل�صركة �لتي مت �إعتمادها من قبل �ملقا�صة �ملركزية و�أنظمة �لت�صوية �لتي تتعامل معها لتحديد ما �إذ� كانت ت�صتويف �ل�صروط 
�جلديدة، �أنه لي�ض من �لعملي حتديد �لآثار.

التحسينات السنوية مايو 2012

�إن هذه �لتح�صينات لي�ض لها تاأثري على �ل�صركة ولكن تت�صمن:

معيار التقارير المالية الدولية 1 - إعتماد للمرة األولى

�إن هذ� �لتح�صني يو�صح على �أن �ملن�صاأة �لتي توقفت عن تطبيق معايري �لتقارير �ملالية �لدولية يف �ل�صابق وقد �إختارت، �أو ملزمة، لتطبيق معايري �لتقارير �ملالية �لدولية، يكون لها حق 
�لإختيار لإعادة تطبيق معايري �لتقارير �ملالية �لدولية. يف حال مل تطبق معايري �لتقارير �ملالية �لدولية، فاإن �ملن�صاأة ملزمة باإعادة �إدر�ج قو�ئمها �ملالية ب�صكل رجعي كما لو مل يتوقف 

تطبيق معايري �لتقارير �ملالية �لدولية.

معيار المحاسبة الدولي 1 عرض القوائم المالية

�إن هذ� �لتح�صني يو�صح �لفرق بني معلومات �ملقارنة �مل�صافة ب�صكل طوعي و�حلد �لأدنى للمعلومات �ملطلوبة. وب�صكل عام، �إن �حلد �لأدنى من �ملعلومات �ملطلوبة هي خا�صة لفرتة �صابقة.

معيار المحاسبة الدولي 16 الممتلكات والمعدات

�إن هذ� �لتح�صني يو�صح على �أن قطع �لغيار �لرئي�صية ومعد�ت �أعمال �ل�صينة �لتي ينطبق عليها تعريف �ملمتلكات و�ملعد�ت هي لي�صت مبخزون.

معيار المحاسبة الدولي 34 التقارير المالية األولية

�لتعديل يقارب متطلبات �لإف�صاح لإجمايل قطاع �ملوجود�ت مع �إجمايل قطاع �ملطلوبات يف �لقو�ئم �ملالية �لأولية. هذ� �لتو�صيح يوؤكد �أي�صًا �أن �لإف�صاحات �لأولية هي متما�صية مع 
�لإف�صاحات �ل�صنوية. هذه �لتح�صينات �صارية �ملفعول �إبتد�ءً� من �أو بعد 1 ين�ير 2013.

السياسات المحاسبية الهامة  -4

تتما�صى �ل�صيا�صات �ملحا�صبية �مل�صتخدمة مع تلك �ملتبعة يف �ل�صنة �ل�صابقة، باإ�صتثناء �ملعايري �لدولية �خلا�صة بالتقارير �ملالية �جلديدة و�ملعدلة وتف�صري�ت جلنة �ملعايري �لدولية �خلا�صة 
بالتقارير �ملالية �ملذكورة �أدناه:

المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية 7 األدوات المالية:  اإلفصاحات )المعدل(

�أ�صدر جمل�ض �لتقارير �ملالية �لدولية  تعديل على �ملعيار �لدويل �خلا�ض بالتقارير �ملالية 7 بتاريخ 7 �أكتوبر 2010. هذ� �لتعديل يوفر �إف�صاحات معززة ب�صاأن “�ملوجود�ت �ملالية �ملحولة 
و�لتي تكون م�صتبعدة بالكامل” و�ملوجود�ت �ملحولة و�لتي تكون غري م�صتبعدة بالكامل. ي�صري �لتعديل للفرت�ت �ل�صنوية �لتي تبد�أ يف �أو بعد 1 يوليو 2011.
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معيار المحاسبة الدولي 12 ضرائب الدخل )تعديل( - الضرائب المؤجلة: إسترداد الموجودات ذات العالقة

�لتعديلت �لأخرى �لناجتة عن �لتح�صينات على �ملعايري �لدولية �خلا�صة بالتقارير �ملالية �إلى �ملعيار �لتايل لي�ض لها �أي �أثر على �ل�صيا�صات �ملحا�صبية، �ملركز �ملايل لل�صركة �أو �أد�ئها. 

إن السياسات المحاسبية المستخدمة هي كالتالي:

تصنيف المنتج

تقوم �ل�صركة باإ�صد�ر عقود �لتاأمني و�لتي يتم مبوجبها حتويل خماطر �لتاأمني. �إن عقود �لتاأمني هي تلك �لعقود �لتي تقبل مبوجبها �صركة �لتاأمني خماطر تاأمني هامة من حملة �لوثائق 
وذلك باملو�فقة على تعوي�صهم يف حال وقوع حادث م�صتقبلي غري موؤكد ويوؤثر ب�صكل �صلبي على حامل وثيقة �لتاأمني. وكقاعدة عامة، تقوم �ل�صركة بتعريف خماطر �لتاأمني �لهامة باأنها 
متثل �حتمال �صد�د منافع عند وقوع حادث موؤمن عليه. وحال ت�صنيف �لعقد كـ “عقد ت�أمني” فاإنه يبقى كذلك طو�ل �لفرتة �ملتبقية منه حتى لو �إنخف�صت خماطر �لتاأمني ب�صكل كبري 

خلل �لفرتة، �إل �إذ� مت �إ�صتنفاذ �أو �إنتهاء جميع �حلقوق و�لإلتز�مات.

األقساط المكتسبة ودخل العموالت 

ترحل �أق�صاط �لتاأمني �إلى �لدخل وت�صجل يف قائمة عمليات �لتاأمني �ل�صاملة على �أ�صا�ض ن�صبي على مدى فرت�ت وثائق �لتاأمني �لتي تخ�صها. متثل �لأق�صاط غري �ملكت�صبة �حل�صة يف 
�أق�صاط �لتاأمني �ملكتتبة �ملتعلقة بفرتة �لتغطية �صارية �ملفعول.

يتم �لإعرت�ف بالأق�صاط �ملبقاة ودخل �لعمولت �لتي تتعلق باملخاطر �ل�صارية �ملفعول بعد نهاية �لفرتة �ملالية، كاأق�صاط غري مكت�صبة ويتم تاأجيلها باإتباع �لطرق �لتالية:

 �آخر ثلثة �أ�صهر من �لفرتة بالن�صبة لل�صحن �لبحري. �

 عدد �لأيام �لفعلي بالن�صبة لكافة فئات �لتاأمني �لأخرى. �

الموجودات غير الملموسة

يتم قيا�ض �ملوجود�ت �مل�صتحوذ عليها ب�صكل منف�صل على �أ�صا�ض �لتكلفة عند �لإثبات �لأويل. بعد �لإثبات �لأويل، يتم �إدر�ج �ملوجود�ت غري �مللمو�صة بالتكلفة ناق�صًا �أي �إطفاء مرت�كم 
و�أي خ�صائر �إنخفا�ض مرت�كمة. يتم �إطفاء �ملوجود�ت غري �مللمو�صة ذ�ت �أعمار حمددة على فرتة �أعمار �إ�صتعمالهم �لإقت�صادي ويتم �إختبارهم للإنخفا�ض يف �لقيمة يف �أي وقت يوجد 
موؤ�صر على �أن ميكن �لأ�صل غري �مللمو�ض منخف�ض �لقيمة. يتم مر�جعة فرتة �لإطفاء وطريقة �إطفاء �لأ�صل غري �مللمو�ض ذو عمر �إ�صتعمال حمدد عند كل نهاية عام مايل كحد �أدنى. يتم 
�إحت�صاب �لتغري�ت يف �لعمر �لإنتاجي �ملقدر �أو �لطريقة �ملتوقعة لإ�صتنفاذ �ملنافع �لإقت�صادية �مل�صتقبلية �لتي ت�صمنها ذلك �لأ�صل وذلك بتعديل فرتة �أو طريقة �لإطفاء �مللئمة، ويتم 

�إعتبار ذلك كتغري يف �لتقدير�ت �ملحا�صبية.  

أقساط وأرصدة إعادة التأمين المدينة

يتم �إثبات �أق�صاط و�أر�صدة �إعادة �لتاأمني �ملدينة عند �إ�صتحقاقها، ويتم قيا�صها، عند �لإثبات �لأويل لها، بالقيمة �لعادلة للمبلغ �مل�صتلم �أو �مل�صتحق �لقب�ض. يتم مر�جعة �لقيمة �لدفرتية 
�إثبات خ�صارة  �إ�صرتد�د قيمتها �لدفرتية، ويتم  �إمكانية  �إلى عدم  �لتغري�ت يف �لظروف  �أو  �إنخفا�ض يف قيمتها وذلك عندما ت�صري �لأحد�ث  للتاأكد من وجود  �لتاأمني �ملدينة  لأق�صاط 

�لإنخفا�ض يف قائمة عمليات �لتاأمني �ل�صاملة. يتم �لتوقف عن �إثبات �أق�صاط �لتاأمني �ملدينة عند �لوفاء مبتطلبات معايري �لتوقف عن �إثبات �ملوجود�ت �ملالية.

يدرج �أي فرق بني �ملخ�ص�صات يف نهاية �لفرتة �حلالية و�ل�صد�د و�ملخ�ص�صات �ملجنبة يف �لفرتة �للحقة يف قائمة عمليات �لتاأمني �ل�صاملة.
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المطالبات 

تتكون �ملطالبات من �ملبالغ �مل�صتحقة �إلى �جلهات �ملتعاقد معها و�لأطر�ف �لأخرى، ومن م�صاريف ت�صوية �خل�صارة �ملتعلقة بها، بعد خ�صم �خلردة و�ل�صرتد�د�ت �لأخرى، وحتمل على 
قائمة عمليات �لتاأمني �ل�صاملة.

ي�صتمل �إجمايل �ملطالبات حتت �لت�صوية على �إجمايل �لتكلفة �ملقدرة للمطالبات �ملتكبدة غري �مل�صددة بتاريخ قائمة �ملركز �ملايل، �صو�ءً� مت �لتبليغ عنها �أم ل. يتم جتنيب خم�ص�صات 
لقاء �ملطالبات �ملبّلغ عنها وغري �ملدفوعة بتاريخ قائمة �ملركز �ملايل على �أ�صا�ض تقدير كل حالة على حده. كما يجنب خم�ص�ض، وفقًا لتقدير�ت �لإد�رة وخربة �ل�صركة �ل�صابقة، لقاء 

تكلفة �صد�د �ملطالبات �ملتكبدة غري �ملبلغ عنها بتاريخ قائمة �ملركز �ملايل. وميكن �أن تزيد �أو تقل �ملطلوبات �لنهائية عن �ملبلغ �ملجنب.

يدرج �أي فرق بني �ملخ�ص�صات بتاريخ قائمة �ملركز �ملايل و�ل�صد�د و�ملخ�ص�صات �ملجنبة يف �لفرتة �للحقة يف قائمة عمليات �لتاأمني �ل�صاملة لتلك �ل�صنة. ل تقوم �ل�صركة بتخفي�ض 
�ملطلوبات �ملتعلقة باملطالبات غري �مل�صددة لأنه يتوقع ب�صكل كبري �أن يتم �صد�د كافة �ملطالبات خلل �صنة من تاريخ قائمة �ملركز �ملايل.

إختبار كفاية المطلوبات 

�لتقدير�ت  باإ�صتخد�م  �لعلقة  �ملوؤجلة ذ�ت  �لإكتتاب  تكاليف  �لتاأمني، بعد خ�صم  للتاأكد من كفاية مطلوبات عقود  �إختبار كفاية �ملطلوبات  �إجر�ء  نهاية كل فرتة مالية،  بتاريخ  يتم، 
�حلالية للتدفقات �لنقدية �مل�صتقبلية لعقود �لتاأمني. وعند �إجر�ء هذه �لختبار�ت، يتم �إ�صتخد�م �أف�صل تقدير�ت �لإد�رة للتدفقات �لنقدية �مل�صتقبلية �ملتعاقد وم�صاريف �إد�رة ومعاجلة 
�ملطالبات. يحمل �أي عجز مبا�صرًة على قائمة عمليات �لتاأمني �ل�صاملة وذلك بد�يًة ب�صطب تكاليف �ل�صتحو�ذ �ملوؤجلة، ولحقًا بتجنيب خم�ص�ض للخ�صائر �لناجتة عن �إختبار كفاية 

�ملطلوبات.

إعادة التأمين 

�إن عقود �إعادة �لتاأمني هي عبارة عن عقود تربمها �ل�صركة مع معيدي �لتاأمني ومبوجبها يتم تعوي�ض �ل�صركة عن خ�صائر عقود �لتاأمني �مل�صدرة.

يتم �إثبات �ملز�يا �لتي ت�صتحقها �ل�صركة مبوجب عقود �إعادة �لتاأمني كموجود�ت �إعادة �لتاأمني. تتكون هذه �ملوجود�ت من �لأر�صدة �مل�صتحقة من معيدي �لتاأمني عند �صد�د �ملطالبات 
و�لذمم �ملدينة �لأخرى مثل �لعمولت على �لأرباح، �إن وجدت، وح�صة معيدي �لتاأمني من �ملطالبات حتت �لت�صوية و�لتي تتوقف على �ملطالبات �ملتوقعة و�ملز�يا �لنا�صئة مبوجب عقود 
�لتاأمني �ملعاد تاأمينها. يتم �إثبات �ملبالغ �لقابلة للإ�صرتد�د من / �أو �مل�صتحقة �إلى معيدي �لتامني ب�صورة مماثلة للمبالغ �ملتعلقة بعقود �لتاأمني طبقًا ل�صروط لكل �إتفاقية �إعادة �لتاأمني.

وبتاريخ �إعد�د كل قو�ئم مالية، تقوم �ل�صركة باإجر�ء مر�جعة للتاأكد من وجود موؤ�صر على وقوع �إنخفا�ض يف قيمة موجود�ت �إعادة �لتاأمني. ويف حالة وجود مثل هذ� �ملوؤ�صر، تقوم �ل�صركة 
باإجر�ء تقدير ر�صمي للمبالغ �لقابلة للإ�صرتد�د.

ويف حالة زيادة �لقيمة �لدفرتية ملوجود�ت �إعادة �لتاأمني عن �لقيمة �لقابلة لل�صرتد�د، عندئذ يعترب �لأ�صل منخف�ض �لقيمة، ويخف�ض �إلى قيمتة �لقابلة للإ�صرتد�د.  يدرج �لإنخفا�ض 
يف �لقيمة، �إن وجد، يف قائمة عمليات �لتاأمني �ل�صاملة.

متثل �أر�صدة مطلوبات �إعادة �لتاأمني �أر�صدة م�صتحقة ل�صركات �إعادة �لتاأمني. مت تقدير �ملبالغ �لد�ئنة بطريقة تتما�صى مع عقود �إعادة �لتاأمني �ملتعلقة بها.

الممتلكات والمعدات 

�ملقدرة  �لإنتاجية  �لأعمار  مدى  على  �لثابت  �لق�صط  بطريقة  �ل�صاملة  �لتاأمني  عمليات  قائمة  على  �لإ�صتهلك  يحمل  �ملرت�كم.  �لإ�صتهلك  ناق�صًا  بالتكلفة  و�ملعد�ت  �ملمتلكات  تظهر 
للموجود�ت. يتم مر�جعة �لقيمة �لدفرتية للممتلكات و�ملعد�ت للتاأكد من وجود �أي �إنخفا�ض يف قيمتها وذلك عند وجود �أحد�ث �أو تغري�ت يف �لظروف ت�صري �إلى �أن �لقيمة �لدفرتية قد 
ل تكون قابلة للإ�صرتد�د. �إذ� وجد مثل هذ� �ملوؤ�صر وعندما تكون �لقيمة �لدفرتية �أعلى من �لقيمة �لتقديرية �ملمكن �إ�صرتد�دها، يتم تخفي�ض �ملوجود�ت �إلى �لقيمة �ملمكن �إ�صرتد�دها 

.حتمل م�صاريف �ل�صيانة و�لإ�صلح على �لدخل. يتم ر�صملة �لتح�صينات �لتي تزيد �لقيمة �أو تطيل �لعمر �ملتعلق باملوجود�ت. 
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تكاليف اإلكتتاب المؤجلة

يتم تاأجيل �لعمولت و�لتكاليف �لأخرى �ملتعلقة ب�صورة مبا�صرة �أو غري مبا�صرة باإ�صد�ر �أو �إعادة جتديد عقود �لتاأمني وتطفاأ على مدى فرت�ت عقود �لتاأمني �ملتعلقة بها وذلك عند 
�إكت�صاب �أق�صاط �لتامني.  بالن�صبة للتاأمني �لبحري، يتم تاأجيل هذه �لتكاليف وفق نف�ض �لأ�ص�ض �لتي تكت�صب فيها �لأق�صاط، ويتم �إثبات �لإطفاء يف قائمة عمليات �لتاأمني �ل�صاملة.

يتم �إحت�صاب �لتغري�ت يف �لعمر �لإنتاجي �ملقدر �أو �لطريقة �ملتوقعة لإ�صتنفاذ �ملنافع �لإقت�صادية �مل�صتقبلية �لتي ت�صمنها ذلك �لأ�صل وذلك بتعديل فرتة �لإطفاء، ويتم �عتبار ذلك 
كتغري يف �لتقدير�ت �ملحا�صبية. 

�لقابلة  �لقيمة  و�إذ� كانت  �لإنخفا�ض.  �أكرث، وذلك عند وجود موؤ�صر على وقوع هذ�  �أو  �إعد�د كل قو�ئم مالية  بتاريخ  �لقيمة، وذلك  �إنخفا�ض يف  للتاأكد من وقوع  �إجر�ء مر�جعة  يتم 
لل�صرتد�د �أقل من �لقيمة �لدفرتية، يتم �إثبات خ�صارة �لإنخفا�ض يف قائمة عمليات �لتاأمني �ل�صاملة. كما توؤخذ تكاليف �لإكتتاب �ملوؤجلة بعني �لعتبار عند �إجر�ء �إختبار مدى كفاية 

�ملطلوبات يف كل فرتة يتم فيها �إعد�د �لقو�ئم �ملالية.

دخل العموالت غير المكتسبة

دخل �لعمولت من عقود �إعادة �لتاأمني �مل�صندة يتم تاأجيلها وتطفاأ على مدى فرتة عقود �لتاأمني �ملتعلقة بها. ويتم �إثبات �لإطفاء يف قائمة عمليات �لتامني �ل�صاملة.

الذمم الدائنة والمبالغ المستحقة 

يتم �إثبات �ملطلوبات باملبالغ �لو�جب دفعها م�صتقبًل عن �لب�صاعة �أو �خلدمات �مل�صتلمة �صو�ءً� قدمت �أم مل تقدم بها فو�تري من قبل �ملوردين.

الزكاة 

يجنب خم�ص�ض للزكاة وفقًا لنظام �لزكاة يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية، وت�صتحق �لزكاة وحتمل على قائمة عمليات �مل�صاهمني �ل�صاملة.

مكافآت نهاية الخدمة الموظفين

متنح �ل�صركة مكافاآت نهاية �خلدمة ملوظفيها. ويتم �إحت�صاب هذه �ملز�يا على �أ�صا�ض �آخر ر�تب للموظف ومدة �خلدمة �صريطة �إمتام حد �أدنى من �خلدمة. تقيد �لتكاليف �ملتوقعة لهذه 
�ملز�يا كتكاليف م�صتحقة على مدى فرتة �خلدمة.

المخصصات

يتم �إثبات �ملخ�ص�صات عند وجود �إلتز�م )قانوين �أو متوقع( على �ل�صركة ب�صبب �أحد�ث �صابقة و�إن تكاليف �صد�د �لإلتز�م �صتكون حمتملة وميكن قيا�صها بطريقة موثوق بها.

اإليجارات

يتم �إثبات �ملدفوعات مبوجب عقود �لإيجار�ت �لت�صغيلية كم�صروف بطريقة �لق�صط �لثابت على مدى فرتة �لإيجار.

النقدية وشبة النقدية

تتاألف �لنقدية و�صبة �لنقدية من �لنقد يف �ل�صندوق و�لأر�صدة لدى �لبنوك و�لود�ئع لأجل �لتي ت�صتحق خلل ثلثة �أ�صهر�أو �أقل من تاريخ �لإقتناء.

دخل العموالت الخاصة

يتم �إثبات دخل �لعمولت �خلا�صة على �أ�صا�ض �لعائد �لفعلي.
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وفقا لنظامها �لأ�صا�صي، حتول �ل�صركة 20% من �صايف دخل �ل�صنة �إلى �لإحتياطي �لنظامي �إلى �أن ي�صاوي هذ� �لإحتياطي ر�أ�ض �ملال. ونظرً� للخ�صائر �ملرت�كمة، مل يتم �إجر�ء �أي حتويل 
عن �ل�صنة �ملنتهية يف 31 دي�صمرب 2012.

العمالت االجنبية

يتم ت�صجيل �ملعاملت �لتي تتم بالعملت �لأجنبية  بالريال �ل�صعودي باإ�صتخد�م �أ�صعار �لتحويل �ل�صائدة حني �إجر�ء �ملعاملت. ويعاد حتويل �ملوجود�ت و�ملطلوبات �لنقدية �مل�صجلة 
للمعاملت بالعملت �لأجنبية باأ�صعار �لتحويل �ل�صائدة بتاريخ �إعد�د �لقو�ئم �ملالية. تدرج كافة فروقات �لتحويل يف قائمة عمليات �لتاأمني �ل�صاملة �أو قائمة عمليات �مل�صاهمني �ل�صاملة.

المعلومات القطاعية

يعترب �لقطاع �لت�صغيلي عن�صر من عنا�صر �ل�صركة �لتي تعمل يف �لأن�صطة �لتجارية، و�لذي ينتج عنه �إير�د�ت وتتكبد من �أجله م�صاريف وله معلومات مالية منف�صلة متاحة يتم تقييمها 
بانتظام من قبل رئي�ض �لعمليات و�لذي يقرر �لطريقة �لتي يتم مبوجبها تخ�صي�ض �ملو�رد وتقومي �لأد�ء. ولأغر��ض �إد�رية، تتكون �ل�صركة من وحد�ت عمل ح�صب منتجاتها وخدماتها، 

ولديها خم�صة قطاعات ت�صغيلية يتم رفع �لتقارير ب�صاأنها، كما يلي:

 تاأمني �ملركبات، يقوم بتغطية �خل�صائر و�للتز�مات �ملتعلقة باملركبات ما عد� �لتاأمني على �لنقل. �

 �ملنتجات �لطبية و�لتي تزود تغطية �لرعاية �ل�صحية حلملة �لوثائق. �

 تاأمني �ملمتلكات ويقوم بتغطية خماطر �حلريق وعمليات �لتاأمني �لأخرى �لتي تندرج �صمن هذ� �لنوع من �لتاأمني. �

 �لتاأمني على �حلو�دث �لعامة، ويقوم بتغطية �لوفيات من �لأفر�د و�جلماعات �لناجتة عن �حلو�دث وذلك مبوجب �لتامني �صد �حلو�دث �ل�صخ�صية، كما يقوم بتغطية  �
م�صالح �أ�صحاب �لعمل وذلك بالتاأمني �صد �ل�صرقة، وتغطية �صد �صرقة �أو فقد�ن �لأمو�ل و�لتاأمني على �للتز�مات �لعامة �لخرى.

 �لتاأمني على �ملنتجات �لهند�صية، ويقوم بتزويد �ل�صركات باحللول �صد �حلو�دث �لتي تقع �أثناء تنفيذ �مل�صاريع �لإن�صائية. �

 �لتاأمني �لبحري، ويقوم بتغطية �حلو�دث غري �ملتوقعة �لتي تتم �أثناء �لرحلت �لبحرية و�لنقل �لبحري وتوفري �حللول �صد �حلو�دث �أثناء �ل�صفر ويف �لطريق. �

�أمو�ل �مل�صاهمني عبارة عن قطاع غري ت�صغيلي. �إير�د�ت �ملكت�صبة من �لود�ئع لأجل تعترب �لن�صاط �لوحيد �ملدر للإير�د�ت. حتمل بع�ض �مل�صاريف �لت�صغيلية �ملبا�صرة و�مل�صاريف غري 
�ملبا�صرة �لأخرى، ب�صكل ملئم، على هذ� �لقطاع. يحمل عجز �أو فائ�ض عمليات �لتاأمني على هذ� �لقطاع، ح�صبما هو ملئم.

يتم تقومي �أد�ء �لقطاع على �أ�صا�ض �لربح �أو �خل�صارة و�لتي يتم قيا�صها، يف بع�ض �لنو�حي، ب�صورة خمتلفة عن �لربح �أو �خل�صارة يف �لقو�ئم �ملالية �ملوجزة.

تتم �أ�صعار حتويل �ملعاملت بني �لقطاعات �لت�صغيلية وفقًا ل�صروط �لتعامل مع �لأطر�ف �لأخرى. و�صوف ت�صتمل �إير�د�ت وم�صاريف ونتائج �لقطاع عندئذ على �لتحويلت بني �لقطاعات 
�لت�صغيلية و�لتي �صيتم حذفها على م�صتوى �لقو�ئم �ملالية لل�صركة. مبا �أن �ل�صركة متار�ض �أعمالها يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية بالكامل، فاإن �لتقارير يتم توفريها للقطاعات �لت�صغيلية 

فقط.

المقاصة

تتم مقا�صة �ملوجود�ت �ملالية و�ملطلوبات �ملالية، ويدرج �صايف �ملبلغ يف قائمة �ملركز �ملايل فقط عند وجود حق نظامي ملزم وعندما يكون لدى �ل�صركة نيه لت�صوية �ملوجود�ت مع �ملطلوبات 
على �أ�صا�ض �ل�صايف، �أو بيع �ملوجود�ت وت�صديد �ملطلوبات يف �آن و�حد. ل يتم مقا�صة �لإير�د�ت و�مل�صاريف يف قائمة عمليات �لتاأمني �ل�صاملة �أو قائمة عمليات �مل�صاهمني �ل�صاملة �إل �إذ� 

كان ذلك مطلوبًا �أو م�صموحًا به من قبل �ملعايري �ملحا�صبية �أو تف�صري�تها كما مت �لإف�صاح عنها ب�صورة خا�صة يف �ل�صيا�صات �ملحا�صبية لل�صركة.

تاريخ التداول 

يتم �إثبات �أو �لتوقف عن �إثبات كافة �لعمليات �لإعتيادية �ملتعلقة ب�صر�ء وبيع �ملوجود�ت �ملالية بتاريخ �لتد�ول )�أي �لتاريخ �لذي تلتزم فيه �ل�صركة ب�صر�ء �أو بيع �ملوجود�ت(. �لعمليات 
�لإعتيادية �ملتعلقة ب�صر�ء وبيع �ملوجود�ت �ملالية هي �لعمليات �لتي تتطلب �أن يتم �صد�د تلك �ملوجود�ت خلل فرتة زمنية تن�ض عليها �لأنظمة �أو تلك �ملتعارف عليها يف �ل�صوق.
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�لقيمة �لعادلة للموجود�ت �ملالية و�لتي يتم تد�ولها يف �لأ�صو�ق �ملالية �ملنظمة يتم حتديدها بالرجوع للأ�صعار �ل�صائدة يف �ل�صوق بالن�صبة للموجود�ت وباأ�صعار �لعر�ض بالن�صبة للمطلوبات 
عند �إنهاء �لعمل بتاريخ �إعد�د �لقو�ئم �ملالية. ويف حال كانت �أ�صعار �ل�صوق �ل�صائدة غري متاحة، ميكن �لرجوع �إلى �لأ�صعار �لتي ميكن �حل�صول عليها من �لو�صطاء و�لوكلء.

بالن�صبة للموجود�ت �ملالية �لتي لي�ض لها �صوق مايل ن�صط، يتم حتديد �لقيمة �لعادلة باإ�صتخد�م و�صائل تقييم. ت�صتمل طرق �لتقومي على �إ�صتخد�م �آخر معاملت متت وفقًا ل�صروط 
تقدير  يتم  �ملخ�صومة،  �لنقدية  للتدفقات  وبالن�صبة  �ملخ�صومة.  �لنقدية  تدفقات  �أو حتاليل   / و  لأد�ة م�صابهة  �ل�صوقية �حلالية  �لقيمة  �إلى  بالرجوع  �أو  �لأخرى  �لأطر�ف  �لتعامل مع 

�لتدفقات �لنقدية �مل�صتقبلية بناء على �أف�صل تقدير�ت �لإد�رة ويعترب معدل �خل�صم �ل�صعر �ل�صائد يف �ل�صوق ملوجود�ت م�صابهة.

اإلنخفاض في قيمة الموجودات المالية أو عدم إمكانية تحصيلها

يتم يف تاريخ كل قائمة مركز مايل �إجر�ء تقومي لتحديد عما �إذ� كان هناك دليل مو�صوعي على حدوث �أي �إنخفا�ض يف قيمة فئة �أو جمموعة من �ملوجود�ت �ملالية. ويف حال وجود مثل 
هذ� �لدليل، يتم �إثبات خ�صارة �لإنخفا�ض يف قائمة �لعمليات. يحدد �لإنخفا�ض ح�صب �لتايل:

بالن�صبة للموجود�ت �ملثبتة بالقيمة �لعادلة، ميثل �لإنخفا�ض �لفرق بني �لقيمة �لتكلفة و�لقيمة �لعادلة خم�صوما منها �أي خ�صارة �إنخفا�ض يف �لقيمة مت �إثباتها �صابقًا يف قائمة  �أ( 
�لعمليات.

بالن�صبة للموجود�ت �ملثبتة بالتكلفة، ميثل �لإنخفا�ض يف �لقيمة �لفرق بني �لقيمة �ملثبتة و�لقيمة �حلالية للتدفقات �لنقدية �مل�صتقبلية خم�صومة مبعدل �لعائد �ل�صائد يف �ل�صوق  ب( 
حاليًا ملوجود�ت مالية م�صابهة.

بالن�صبة للموجود�ت �ملثبتة بالتكلفة �ملطفاأة، ميثل �لإنخفا�ض يف �لقيمة هو �لفرق بني �لقيمة �ملثبتة و�لقيمة �حلالية للتدفقات �لنقدية �مل�صتقبلية خم�صومة مبعدل �لفائدة �لفعلي  ج( 
�لأ�صلي.

اإلستثمارات

يتم يف �لأ�صل �إثبات كافة �لإ�صتثمار�ت بالقيمة �لعادلة، مبا يف ذلك م�صاريف �ل�صر�ء �ملرتبطة بالإ�صتثمار، باإ�صتثناء تلك �ملحتفظ بها بالقيمة �لعادلة من خلل قائمة �لدخل. بالن�صبة 
للإ�صتثمار�ت �لتي يتم تد�ولها يف �لأ�صو�ق �ملالية �لنظامية، حتدد �لقيمة �لعادلة بالرجوع �إلى �لأ�صعار �ملتد�ولة بال�صوق عند �لإقفال كما يف تاريخ �إعد�د �لقو�ئم �ملالية بدون خ�صم 

تكاليف �ملعاملت.

اإلستثمارات المتاحة للبيع

�لإ�صتثمار�ت �ملتاحة للبيع ت�صمل �لأ�صهم و�صند�ت �لدين. �إ�صتثمار�ت �لأ�صهم �مل�صنفة على �أنها �إ�صتثمار�ت متاحة للبيع هي تلك �لتي ل ت�صنف على �أنها مقتناة للمتاجرة �أو مدرجة 
بالقيمة �لعادلة من خلل �لربح �أو �خل�صارة. �صند�ت �لدين يف هذه �لفئة هي تلك �لتي يق�صد بها �لإحتفاظ بها لفرتة زمنية غري حمددة و�لتي قد يتم بيعها �إ�صتجابة لإحتياجات �ل�صيولة 

�أو �إ�صتجابة للتغري�ت يف ظروف �ل�صوق. بعد �لقيا�ض �لأويل، يتم قيا�ض �لإ�صتثمار�ت �ملتاحة للبيع يف وقت لحق بالقيمة �لعادلة.

يتم �إثبات �ملكا�صب و�خل�صائر غري �ملحققة مبا�صرة �صمن حقوق �مل�صاهمني )من خلل �لإير�د�ت �ل�صاملة �لأخرى( حتت بند “�لتغيري يف �لقيمة �لعادلة للإ�صتثمار�ت �ملتاحة للبيع”. 
وعند �إ�صتبعاد �لإ�صتثمار، يتم �إثبات �لأرباح �أو �خل�صائر �ملرت�كمة �ملثبتة �صابقًا �صمن حقوق �مللكية يف قائمة دخل �مل�صاهمني �ل�صاملة. ويف �حلالت �لتي متتلك فيها �ل�صركة �أكرث من 
�إ�صتثمار يف نف�ض �لأد�ة �ملالية، فاإنه يتم �إ�صتبعادها على �أ�صا�ض »�لد�خل �أوًل �خلارج �أوًل«. يتم �إدر�ج �لفو�ئد �ملكت�صبة يف وقت �إقتناء �لإ�صتثمار�ت �ملالية �ملتاحة للبيع كدخل فو�ئد وذلك 
باإ�صتخد�م �صعر �لفائدة �لفعلي. �إن توزيعات �لأرباح �ملكت�صبة يف وقت �إقتناء �لإ�صتثمار�ت �ملالية �ملتاحة للبيع يتم �لإعرت�ف بها يف قائمة دخل �مل�صاهمني �ل�صاملة عند �لإقر�ر باأحقية 

�إ�صتلمها. يتم �إثبات �خل�صائر �لناجتة من �لإنخفا�ض لتلك �لإ�صتثمار�ت يف قائمة عمليات �لتاأمني �ل�صاملة �أو قائمة عمليات �مل�صاهمني �ل�صاملة.
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�إن �إعد�د �لقو�ئم �ملالية يتطلب �إ�صتخد�م �لتقدير�ت و�لأحكام �لتي توؤثر على مبالغ �ملوجود�ت و�ملطلوبات �مل�صجلة و�لإف�صاح عن �ملوجود�ت و�ملطلوبات �ملحتملة بتاريخ �إعد�د �لقو�ئم 
�ملالية ومبالغ �لإير�د�ت و�مل�صاريف �مل�صجلة خلل �ل�صنة. وبالرغم من �أن هذه �لتقدير�ت و�لأحكام ت�صتند على �أف�صل معرفة لدى �لإد�رة للأحد�ث و�لعمليات �حلالية، فاإن �لنتائج 

�لفعلية ميكن �أن تختلف عن هذه �لتقدير�ت. 

تقوم �ل�صركة بالتقدير�ت و�لإفرت��صات �لتي توؤثر على مبالغ �ملوجود�ت و�ملطلوبات خلل �ل�صنة �ملالية �لقادمة. يتم تقومي �لتقدير�ت و�لأحكام باإ�صتمر�ر بناءً� على �خلربة �لتاريخية 
وعو�مل �أخرى مبا فيها �لتوقعات للأحد�ث �مل�صتقبلية و�ملتوقع �أن تكون معقولة ح�صب �لظروف.

فيما يلي �لإفرت��صات �لأ�صا�صية �ملتعلقة بامل�صادر �مل�صتقبلية و�لأخرى لعدم �لتاأكد من �لتقدير�ت بتاريخ قائمة �ملركز �ملايل و�لتي لها خماطر هامة ميكن �أن توؤدي �إلى �إجر�ء تعديل 
جوهري يف �لقيمة �لدفرتية للموجود�ت و�ملطلوبات يف �مل�صتقبل �ملنظور طبقًا ملا هو مبني �أدناه.

اإللتزامات النهائية الناتجة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمين 

يعترب تقدير �لإلتز�مات �لنهائية �لناجتة عن �ملطالبات �ملقدمة مبوجب عقود �لتاأمني من �أهم �لتقدير�ت �ملحا�صبية �لتي تقوم بها �ل�صركة. هناك �لعديد من م�صادر عدم �لتاأكد �لتي 
يجب �أخذها بعني �لإعتبار عند تقدير �لإلتز�مات �لتي يتعني على �ل�صركة دفعها مبوجب هذه �ملطالبات. يعترب خم�ص�ض �ملطالبات �ملتكبدة وغري �ملبلغ عنها تقديرً� للمطالبات �لتي 
يتوقع �لإبلغ عنها بعد نهاية كل فرتة مالية ب�صاأن �حلادث �ملوؤمن عليه �لذي وقع قبل نهاية �لفرتة �ملالية. �إن �لطرق �لفنية �ملتبعة من قبل �لإد�رة يف تقدير تكلفة �ملطالبات �ملبلغ عنها 

وكذلك �ملطالبات �ملتكبدة غري �ملبلغ عنها تتمثل يف �إتباع نف�ض طرق �صد�د �ملطالبات �ل�صابقة عند �لتنبوؤ بطرق �صد�د �ملطالبات �مل�صتقبلية.

تقدر �ملطالبات �لتي تتطلب قر�رً� من �ملحكمة �أو عن طريق �لتحكيم على �أ�صا�ض كل حالة على حده. تقوم �صركات ت�صويات خماطر م�صتقلة بتقدير �ملطالبات �ملتعلقة باملمتلكات. تقوم 
�لإد�رة مبر�جعة �ملخ�ص�صات �ملتعلقة باملطالبات �ملتكبدة، و�ملطالبات �ملتكبدة غري �ملبلغ عنها، على �أ�صا�ض ربع �صنوي.

قد تتعر�ض �ل�صركة خللفات مع، و�أحيانا �إخفاقات من قبل، معيدي �لتاأمني. تقوم �ل�صركة على �أ�صا�ض ربع �صنوي مبر�قبة تطور �لنز�عات وقوة �ملركز �ملايل ملعيدي �لتاأمني.

خسائر اإلنخفاض في الذمم المدينة

تقوم �ل�صركة مبر�جعة �لذمم �ملدينة �لتي تعترب هامة مبفردها، وكذلك �لذمم �ملدينة �ملدرجة �صمن جمموعة من �ملوجود�ت �ملالية �لتي لها خ�صائ�ض �إئتمان مماثلة وذلك للتاأكد من 
وجود �إنخفا�ض يف قيمتها. �إن �لذمم �ملدينة �لتي يتم مر�جعتها ب�صورة فردية للتاأكد من وجود �إنخفا�ض يف قيمتها و�لتي يتم ب�صاأنها �إثبات �أو �لإ�صتمر�ر يف �إثبات خ�صارة �لإنخفا�ض ل 
يتم �إدر�جها عند مر�جعتها ب�صورة جماعية للتاأكد من وجود �نخفا�ض يف قيمتها. تتطلب مر�جعة �لإنخفا�ض يف �لقيمة هذه �إجر�ء �لأحكام و�لتقدير�ت. ولإجر�ء ذلك، تقوم �ل�صركة 

بتقومي خ�صائ�ض خماطر �لإئتمان �لتي تاأخذ بعني �لإعتبار حالت �لإخفاق �ل�صابقة و�لتي تعترب موؤ�صرً� على �لقدرة على �صد�د كافة �ملبالغ �مل�صتحقة طبقًا لل�صروط �لتعاقدية.

تكاليف إكتتاب وثائق تأمين مؤجلة

تقيد بع�ض تكاليف �لإكتتاب �ملتعلقة باإ�صد�ر وثائق �لتاأمني �جلديدة كتكاليف �إكتتاب موؤجلة، وتطفاأ على مدى فرتة �لتغطية �لتاأمينية ذ�ت �لعلقة. ويف حالة عدم حتقق �لإفرت��صات 
�ملتعلقة بالربحية �مل�صتقبلية لوثائق �لتاأمني هذه، فاإنه ميكن �لإ�صر�ع يف �إطفاء هذه �لتكاليف، وميكن �أن يتطلب ذلك �إجر�ء تخفي�ض �إ�صايف.

القيمة العادلة لألدوات المالية غير المتداولة في سوق مالي نشط

حتدد �لقيمة �لعادلة للأدو�ت �ملالية غري �ملتد�ولة يف �صوق مايل ن�صط باإ�صتخد�م طرق �لت�صعري. ويف حالة �إ�صتخد�م طرق �لت�صعري )على �صبيل �ملثال، مناذج( يف حتديد �لقيمة �لعادلة، 
فاإنه يتم تفعيلها، ومر�جعتها دوريًا من قبل موظفني موؤهلني م�صتقلني عن �جلهة �لتي قامت باإ�صتحد�ثها. يتم معايرة كافة طرق �لت�صعري للتاأكد باأن �لنتائج تعك�ض �لبيانات �لفعلية و�أ�صعار 
�ل�صوق �ملقارنة. وبقدر �مل�صتطاع، ت�صتخدم طرق �لت�صعري �لبيانات �لقابلة للملحظة فقط، لكن �لنو�حي �ملتعلقة مبخاطر �لإئتمان )�خلا�صة بال�صركة و�لطرف �لآخر( و�لتقلبات و�لأمور 

�ملتد�خلة تتطلب من �لإد�رة �إجر�ء �لتقدير�ت. �إن تغري �لإفرت��صات �ملتعلقة بهذه �لعو�مل ميكن �أن يوؤثر على �لقيمة �لعادلة �مل�صجلة للأدو�ت �ملالية.
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شركة بروج للتأمين التعاوني )شركة مساهمة سعودية( 
إيضاحات حول القوائم المالية

31 ديسمبر 2012
النقدية وشبه النقدية  -6

31 دي�ضمرب 312011 دي�ضمرب 2012

عمليات �مل�ضاهمني  عمليات �لتاأمنيعمليات �مل�ضاهمني  عمليات �لتاأمني

ريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعودي

42.279.1005.770.83120.233.5816.843.488نقد لدى �ل�صندوق و�لبنوك

41.562.48928.100.00015.440.00726.535.893ودائع لأجل

83.841.58933.870.83135.673.58833.379.381

ت�صتحق �لود�ئع �لق�صرية �لأجل لدى �لبنوك �ملحلية خلل فرتة ل تقل عن ثلثة �أ�صهر من تاريخ �إقتنائها، وحققت عليها �ل�صركة دخل عمولت خا�صة مبعدل 0.78% �صنويًا )2011: 
0.53% �صنويًا(.

�إن �لقيمة �لدفرتية �ملف�صح عنها �أعله تقارب ب�صكل معقول قيمتها �لعادلة بتاريخ �إعد�د �لقو�ئم �ملالية.

�إن �لنقد لدى �لبنوك و�لود�ئع �لق�صرية �لأجل مودعة لدى �أطر�ف ذ�ت ت�صنيف �إ�صتثمار �إئتماين يعادل – �أ�أ �إلى – �أ وفق منهجية ت�صنيف �صتاندرد وبورز.

مدفوعات مقدمة وموجودات أخرى  -7

31 دي�ضمرب 312011 دي�ضمرب 2012

عمليات �مل�ضاهمنيعمليات �لتاأمنيعمليات �مل�ضاهمنيعمليات �لتاأمني

ريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعودي

---1.698.192�أق�صاط تاأمني فائ�ض �خل�صارة مدفوعة مقدمًا

---1.075.804�أتعاب طرف ثالث �إد�ري موؤجلة

-383.535-913.477ذمم �صندوق �لتاأمني

-217.661-574.039�إيجار مدفوعة مقدمًا

241.823336.3002.238322.348�إير�د�ت م�صتحقة

429.206500.000713.188500.000اأخرى

4.932.541836.3001.316.622822.348

أقساط وأرصدة إعادة التأمين المدينة، صافي  -8

31 دي�ضمرب 312011 دي�ضمرب 2012

ريال �ضعوديريال �ضعودي

39.041.17343.398.106�أق�صاط مدينة من حاملي وثائق �لتاأمني

)10.606.789()7.747.446(ناق�صًا: خم�ص�ض �لديون �مل�صكوك يف حت�صيلها

31.293.72732.791.317

1.381.5415.330.557�أر�صدة �إعادة �لتاأمني �ملدينة

)350.365()931.775(ناق�صًا: خم�ص�ض �لديون �مل�صكوك يف حت�صيلها

449.7664.980.192

31.743.49337.771.509�إجمايل �أق�صاط و�أر�صدة �إعادة �لتاأمني �ملدينة، �صايف
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شركة بروج للتأمين التعاوني )شركة مساهمة سعودية( 
إيضاحات حول القوائم المالية

31 ديسمبر 2012
كم� يف 31 دي�صمرب 2012 و2011، كانت �أعمار �لأر�صدة �لتي مل تنخف�ض قيمتها كالتايل:

�إجمايل
غري متاأخرة �ل�ضد�د وغري 

منخف�ضة �لقيمة

متاأخرة �ل�ضد�د ولكن مل تنخف�س قيمتها

180-91
يوم

365-181
يوم

�أكرث من 365 
يوم

ريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعودي

2012

31.293.72717.684.7287.513.3575.701.411394.231حاملي وثائق �لتاأمني

449.76618.26596.99724.832309.672معيدي �لتاأمني

2011

32.791.31714.363.49211.620.2825.023.6601.783.883حاملي وثائق �لتاأمني

4.980.1921.632.410194.4902.980.362172.930معيدي �لتاأمني

تقوم �ل�صركة بت�صنيف �لأر�صدة �ملدينة حلملة وثائق تاأمني و�أر�صدة �إعادة �لتاأمني “كمتاأخرة �ل�صد�د ومنخف�صة �لقيمة” لكل حالة على حدة. يتم �إثبات تعديل �إنخفا�ض �لقيمة، �إن وجد، 
يف قائمة عمليات �لتاأمني �ل�صاملة. ل تقوم �ل�صركة عادة باحل�صول على �صمانات للأق�صاط �ملدينة حلاملي وثائق �لتاأمني ومعيدي �لتاأمني وبالتايل فاإن هذه �لأق�صاط تعترب غري م�صمونة.

�إن �ل�صركة لي�صت لديها �إجر�ء�ت د�خلية لت�صنيف �لإئتمان. �إن �ملبالغ �لتي لي�صت متاأخرة �ل�صد�د وغري منخف�صة �لقيمة �ملتعلقة باأر�صدة �لعملء و�ل�صركات مل تخ�صع للإجر�ء�ت 
�لت�صنيف من قبل �ل�صركة.

�إن �لأر�صدة �مل�صتحقة من معيدي �لتاأمني هي لدى جهات ذ�ت ت�صنيف �إ�صتثمار �إئتماين يعادل + �أ�أ �إلى ب ب ب وفق منهجية ت�صنيف �صتاندرد �أند بورز.

فيما يلي �حلركة �لتي متت على خم�ص�ض �لأق�صاط �مل�صكوك يف حت�صيلها حلاملي وثائق �لتاأمني ومعيدي �لتاأمني لل�صنة �ملنتهية يف         31 دي�صمرب 2012:

حاملي وثائق �لتاأمني
ريال �ضعودي

معيدي �لتاأمني
ريال �ضعودي

�إجمايل
 ريال �ضعودي

10.606.789350.36510.957.154�لر�صيد �لإفتتاحي

)2.277.933(581.410)2.859.343()عك�ض( / �ملحمل على �ل�صنة )قائمة عمليات �لتاأمني �ل�صاملة(

7.747.446931.7758.679.221�لر�صيد �خلتامي

فيما يلي �حلركة �لتي متت على خم�ص�ض �لأق�صاط �مل�صكوك يف حت�صيلها حلاملي وثائق �لتاأمني ومعيدي �لتاأمني لل�صنة �ملنتهية يف         31 دي�صمرب 2011:

حاملي وثائق �لتاأمني
ريال �ضعودي

معيدي �لتاأمني
ريال �ضعودي

�إجمايل
 ريال �ضعودي

8.293.16667.8538.361.019�لر�صيد �لإفتتاحي

2.313.623282.5122.596.135�ملحمل على �ل�صنة )قائمة عمليات �لتاأمني �ل�صاملة(

10.606.789350.36510.957.154�لر�صيد �خلتامي
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شركة بروج للتأمين التعاوني )شركة مساهمة سعودية( 
إيضاحات حول القوائم المالية

31 ديسمبر 2012
الحركة في تكاليف اإلكتتاب المؤجلة، األقساط غير المكتسبة، المطالبات تحت التسوية ودخل العموالت غير المكتسبة  -9

تكاليف اإلكتتاب المؤجلة )أ( 

20122011

ريال �ضعوديريال �ضعودي

7.616.1811.279.156�لر�صيد �لإفتتاحي

21.236.86315.181.469�ملدفوعة خلل �ل�صنة

)8.844.444()20.680.763(�ملطفاأة خلل �ل�صنة )قائمة عمليات �لتاأمني �ل�صاملة(

8.172.2817.616.181�لر�صيد �خلتامي

األقساط غير المكتسبة )ب( 

31 دي�ضمرب 312011 دي�ضمرب 2012 

�إجمايل
ح�ضة معيدي 

�لتاأمني
�إجمايل�ضايف

ح�ضة معيدي 
�لتاأمني

�ضايف

ريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعودي

8.265.618)7.000.103(32.523.92615.265.721)12.804.232(45.328.158�لر�صيد �لإفتتاحي

65.290.676)38.512.721(176.683.443103.803.397)56.856.814(233.540.257�لأق�صاط �ملكتتبة خلل �ل�صنة

)41.032.368(32.708.592)73.740.960()138.891.716(48.024.348)186.916.064(�لأق�صاط �ملكت�صبة خلل �ل�صنة

32.523.926)12.804.232(70.315.65345.328.158)21.636.698(91.952.351�لر�صيد �خلتامي

دخل العموالت غير المكتسبة )ج( 

 20122011

ريال �ضعوديريال �ضعودي

3.410.3501.839.014�لر�صيد �لإفتتاحي

11.652.69311.403.243عمولت م�صتلمة خلل �ل�صنة 

)9.831.907()11.441.970(عمولت مكت�صبة خلل �ل�صنة

3.621.0733.410.350�لر�صيد �خلتامي
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شركة بروج للتأمين التعاوني )شركة مساهمة سعودية( 
إيضاحات حول القوائم المالية

31 ديسمبر 2012
المطالبات  -10

المطالبات تحت التسوية )أ( 

31 دي�ضمرب 312011 دي�ضمرب 2012 

     �إجمايل
ح�ضة معيدي 

�لتاأمني
     �إجمايل�ضايف

ح�ضة معيدي 
�لتاأمني

�ضايف

ريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعودي

)13.569.147(14.630.481)28.199.628()19.508.674(20.968.695)40.477.369(حتت �لت�صوية يف 31 دي�صمرب

)3.767.014(1.791.553)5.558.567()18.160.932(6.821.223)24.982.155(متكبدة وغري مبلغ عنها

)2.444.663(-)2.444.663()2.652.159(-)2.652.159(اإحتي�ط�ت اأخرى

)68.111.683(27.789.918)40.321.765()36.202.858(16.422.034)19.780.824(

)23.944.100(28.484.336)52.428.436()98.153.656(8.257.195)106.410.851(�ملطالبات �ملدفوعة خلل �ل�صنة

)14.061.277(27.209.815)41.271.092()13.569.147(14.630.481)28.199.628(حتت �لت�صوية يف 1 ين�ير

)2.587.990(4.931.398)7.519.388()3.767.013(1.791.553)5.558.566(متكبدة وغري مبلغ عنها

- -- )2.444.663(-)2.444.663(اإحتي�ط�ت اأخرى

)36.202.857(16.422.034)19.780.823()48.790.480(32.141.213)16.649.267(

)27.075.657(12.765.157)39.840.814()118.694.598(19.625.079)138.319.677(�ملطالبات �ملتكبدة

ملحظة

�إن  عنها.  �ملبلغ  وغري  �ملتكبدة  �ملطالبات  وكذلك  �ملالية  �لقو�ئم  �إعد�د  بتاريخ  �لت�صوية  حتت  �ملطالبات  على  �ملايل  �ملركز  قائمة  يف  �لظاهر  �لت�صوية  حتت  �ملطالبات  �إجمايل  ي�صتمل 
�لإحتياطات �لأخرى تتكون �أ�صا�صًا من �إحتياطي �لعجز يف �لأق�صاط، ويتم �لإف�صاح عنها ب�صكل منف�صل يف قائمة �ملركز �ملايل.

تطوير المطالبات

بد�أت عمليات �ل�صركة يف 1 يوليو 2010. عليه، تعتقد �لإد�رة باأن �لإف�صاح عن جدول تطوير �ملطالبات يف هذه �ملرحلة ل يعترب جمديًا.
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شركة بروج للتأمين التعاوني )شركة مساهمة سعودية( 
إيضاحات حول القوائم المالية

31 ديسمبر 2012
الممتلكات والمعدات، صافي  -11

�إن �لأعمار �لإنتاجية �ملقدرة للممتلكات و�ملعد�ت لأغر��ض �إحت�صاب �لإ�صتهلك هي كما يلي: 

7 - 10 �شنوات�لأثاث و�لرتكيبات و�ملعد�ت �ملكتبية10 �شنواتحت�صينات �ملباين �مل�صتاأجرة

4  �شنوات�ملركبات4  �شنوات�أجهزة كمبيوتر وبر�مج

حت�ضينات �ملباين 
�مل�ضتاأجرة

�لأثاث و�لرتكيبات 
و�ملعد�ت �ملكتبية

�أجهزة كمبيوتر 
وبر�مج

�ملركبات
�لإجمايل

2012
�لإجمايل

2011

ريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعودي

 التكلفة

2.001.1851.334.3245.884.022103.2579.322.7888.787.897�لر�صيد �لإفتتاحي

69.60497.923682.924214.5491.065.0001.128.249�إ�صافات خلل �ل�صنة

)593.358()11.500(- )699()2.801()8.000(�إ�صتبعاد�ت خلل �ل�صنة

2.062.7891.429.4466.566.247317.80610.376.2889.322.788

�لإ�صتهلك

595.797329.6933.143.29725.8134.094.6002.931.541�لر�صيد �لإفتتاحي

293.199149.2811.352.09433.1701.827.7441.637.885�ملحمل لل�صنة )�إي�صاح 19(

)474.826()6.447(- )507()140()5.800(�إ�صتبعاد�ت خلل �ل�صنة

883.196478.8344.494.88458.9835.915.8974.094.600

�صايف �لقيمة �لدفرتية:

1.179.593950.6122.071.363258.8234.460.391كم� يف 31 دي�صمرب 2012

1.405.3881.004.6312.740.72577.4445.228.188كم� يف 31 دي�صمرب 2011 

حمل ق�صط �لإ�صتهلك لل�صنة على �مل�صاريف �لعمومية و�لإد�رية. 

اإلستثمارات المتاحة للبيع  -12

عمليات التأمين  )1(

خلل �ل�صنة �حلالية، قامت �ل�صركة بالإ�صتثمار يف حمفظة من �صند�ت �لدين )متو�فقة مع �أحكام �ل�صريعة( �صادرة عن جهات حكومية، �صبه حكومية، و�صركات قائمة يف دول  )�أ( 
جمل�ض �لتعاون �خلليجي. تتم �إد�رة هذه �ملحفظة بناءً� على رغبة موؤ�ص�صة مالية حملية غري م�صنفة. 

مت �إظهار �صايف �لتغري يف �لقيمة �لعادلة لهذه �ملحفظة وقدره 9.252 ريال �صعودي )31 دي�صمرب 2011: ل �صيء( �صمن “فائ�ض عمليات �لتاأمني” يف قائمة �ملركز �ملايل ومت �إظهاره يف 
قائمة عمليات �لتاأمني �ل�صاملة �صمن �لإير�د�ت �ل�صاملة �لأخرى.

ل يوجد �إ�صتبعاد�ت للإ�صتثمار�ت خلل �ل�صنة �حلالية.
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31 ديسمبر 2012
عمليات المساهمين  )2(

بقيمة  �خلليجي  �لتعاون  جمل�ض  دول  يف  و�صركات  بنوك  حكومية،  �صبه  حكومية،  جهات  من  م�صدرة  و�صكوك  �صند�ت  تت�صمن  �مل�صاهمني  لعمليات  للبيع  �ملتاحة  �لإ�صتثمار�ت  )ب( 
32.617.300 ريال �صعودي )31 دي�صمرب 2011: 32.247.146 ريال �صعودي( وتد�ر من قبل موؤ�ص�صة مالية حملية غري م�صنفة. 

�لإ�صتثمار�ت �ملتاحة للبيع لعمليات �مل�صاهمني تت�صمن �إ�صتثمار يف �صركة غري مدرجة بقيمة1.923.078  ريال �صعودي )31 دي�صمرب 2011: 1.923.078 ريال �صعودي(، م�صجلة  )ت( 
�لإ�صتثمار وقيمته  �لعادلة لهذ�  �لقيمة  �إختلف جوهري بني  �إنه ل يوجد  �لإد�رة  ر�أي  بالتكلفة. ويف  �لإ�صتثمار  �ل�صعودية. حيث ل يوجد �صعر مدرج، مت تقييم هذ�  �لعربية  �ململكة  يف 

�لدفرتية.

فيما يلي بيان بحركة �لإ�صتثمار�ت �ملتاحة للبيع خلل �ل�صنة: )ج( 

31 دي�ضمرب 2012
ريال �ضعودي

31 دي�ضمرب 2011
ريال �ضعودي

- 34.170.224يف بد�ية �ل�صنة

19.025.33038.001.783م�صرت�ة خلل �ل�صنة

)3.726.662()19.746.085(مباعة خلل �ل�صنة

33.449.46934.275.121

)104.897(1.090.909�لتغري يف �لقيمة �لعادلة

34.540.37834.170.224يف نهاية �ل�صنة

�إن �لتغري �ملرت�كم يف �لقيمة �لعادلة للإ�صتثمار�ت �ملتاحة للبيع لل�صنة �ملنتهية يف 31 دي�صمرب 2012 و�لبالغ 986.012 ريال �صعودي )31 دي�صمرب 2011: )104.897( ريال �صعودي( 
قد مت �إظهاره �صمن حقوق �مل�صاهمني يف قائمة �ملركز �ملايل.

تصنيف إجمالي اإلستثمارات )عمليات التأمين والمساهمين( كالتالي:  )3(

متد�ولة
ريال �ضعودي

غري متد�ولة
ريال �ضعودي

�إجمايل
 ريال �ضعودي

2011

15.145.950-15.145.950�صند�ت بعمولة ثابتة

16.114.495986.70117.101.196�صكوك

1.923.0781.923.078-�أ�صهم

31.260.4452.909.77934.170.224اإجم�يل

2012

15.019.088-15.019.088�صند�ت بعمولة ثابتة

25.649.036-25.649.036�صكوك

1.923.0781.923.078-�أ�صهم

40.668.1241.923.07842.591.202اإجم�يل

ملحظة

مت �إظهار �لإ�صتثمار�ت يف �ملحفظة �لإختيارية لعمليات �لتاأمني �صمن �لإي�صاحات )3(، )4(، )5(، )6( وذلك ح�صب �لأدو�ت �ملالية �ملعنية �صمن �ملحفظة.
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31 ديسمبر 2012
فيما يلي  تحلياًل باإلستثمارات حسب األطراف األخرى:  )4(

2012
ريال �ضعودي

2011
ريال �ضعودي

6.901.2066.820.945حكومية و�شبه حكومية

19.209.86515.895.105بنوك وموؤ�ص�صات مالية

16.480.13111.454.174�شرك�ت

42.591.20234.170.224اإجم�يل

)5(  إن جودة اإلئتمان للمحفظة االستثمارية هي كما يلي:

2012
ريال �ضعودي

2011
ريال �ضعودي

�أ �أ  �إلى  �أ  4.398.5326.820.945– �أ 

�أ  + �إلى  12.521.77217.032.300– �أ 

ب  ب  ب   + �إلى  ب  ب  13.358.8561.907.200–  ب 

12.312.0428.409.779غري م�صنفة

42.591.20234.170.224اإجم�يل

يتم �إ�صتخد�م درجات �لتن�صيف �ملتبعة من قبل وكالة “�صتاندرد �أند بورز” للإ�صتثمار�ت �أو �مل�صدر �إذ� كانت �لإ�صتثمار�ت غري م�صنفة.

)6(  تحديد القيمة العادلة ومستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة:

ت�صتخدم �ل�صركة �مل�صتويات �لتالية لتحديد �لقيمة �لعادلة للأدو�ت �ملالية و�لإف�صاح عنها:

�مل�صتوى �لأول: �لأ�صعار �ملتد�ولة يف �صوق ن�صط لنف�ض �لأد�ة )�أي: بدون تعديل �أو �إعادة ت�صعري(

�مل�صتوى �لثاين: �لأ�صعار �ملتد�ولة يف �صوق ن�صط ملوجود�ت ومطلوبات مماثلة �أو �أي طرق تقييم �أخرى حتدد كافة مدخلتها �لهامة على �أ�صا�ض �لبيانات �لقابلة للملحظة يف �ل�صوق.

�مل�صتوى �لثالث: طرق تقييم مل حتدد �أي من مدخلتها �لهامة وفقًا للبيانات �لقابلة للملحظة يف �ل�صوق.
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31 ديسمبر 2012
يعر�ض �جلدول �لتايل حتليل للأدو�ت �ملالية �مل�صجلة بالقيمة �لعادلة وفقًا للت�صل�صل �لهرمي للقيمة �لعادلة:

�مل�ضتوى �لأول
ريال �ضعودي

�مل�ضتوى �لثاين ريال 
�ضعودي

�مل�ضتوى �لثالث ريال 
�ضعودي

�إجمايل
 ريال �ضعودي

2011

15.145.950--15.145.950�صند�ت بعمولة ثابتة

986.70117.101.196-16.114.495�صكوك

1.923.0781.923.078--�أ�صهم

31.260.445-2.909.77934.170.224

2012

15.019.088--15.019.088�صند�ت بعمولة ثابتة

25.649.036--25.649.036�صكوك

1.923.0781.923.078--�أ�صهم

40.668.124-1.923.07842.591.202

أرصدة إعادة تأمين وتأمين دائنة  -13

20122011

ريال �ضعوديريال �ضعودي

17.192.9846.431.633اأر�شدة اإع�دة ت�أمني دائنة

5.293.6316.652.084ذمم و�صطاء �لتاأمني ومندوبي �ملبيعات �لد�ئنة 

2.092.935-حملة  وث�ئق الت�أمني

1.822.798359.452اأر�شدة ت�أمني دائنة اأخرى

24.309.41315.536.104

المعامالت واألرصدة مع الجهات ذات العالقة  -14

)أ(  فيما يلي تفاصيل المعامالت الرئيسية مع الجهات ذات العالقة خالل السنة واألرصدة المتعلقة بها في نهاية السنة: 

طبيعة �ملعامالت�جلهة ذ�ت �لعالقة
�لر�ضيد كما يفمبالغ �ملعامالت

2012
ريال �ضعودي

2011
ريال �ضعودي

2012
ريال �ضعودي

2011
ريال �ضعودي

--20.914.98217.459.347�إجمايل �أق�صاط �لتاأمني �ملكتتبةم�ضاهمني

--3.449.4042.546.151�أق�صاط �إعادة تاأمني م�صندة

--775.303562.790عمولة اإع�دة ت�أمني

--19.074.2306.899.984مطالبات متكبدة 

)74.704()8.207(292.939- م�صاريف عمومية و�إد�رية 

--1.698.8641.571.073مكافاآت وم�صاريف �إجتماعات ملجل�ض �لإد�رة جمل�ض �لإد�رة

--10.315.307138.137�إجمايل �أق�صاط �لتاأمني �ملكتتبة

--2.765.6951.364.640عقد و�ش�طة ت�أمني

223



شركة بروج للتأمين التعاوني )شركة مساهمة سعودية( 
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31 ديسمبر 2012
)ب(  تعويضات كبار موظفي اإلدارة

�إن كبار موظفي �لإد�رة ت�صمل جميع مدر�ء �لتنفيذين وغري �لتنفيذين وكبار موظفي �لإد�رة �لآخرين.

فيما يلي ملخ�ض تعوي�صات كبار موظفي �لإد�رة لل�صنة:

20122011

ريال �ضعوديريال �ضعودي

2.716.6802.908.749مز�يا ق�صرية �لأجل

127.306114.896مك�ف�أة نه�ية اخلدمة للموظفني

2.843.9863.023.645

مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى  -15

20122011

عمليات �مل�ضاهمنيعمليات �لتاأمنيعمليات �مل�ضاهمنيعمليات �لتاأمني

ريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعودي

-1.179.232-948.554خم�ص�ض �صريبة �لإ�صتقطاع

-1.097.850-1.729.323ذمم وم�صتحقات موظفني

-862.357-470.325�أتعاب مهنية م�صتحقة 

1.763.760-1.718.279-�أتعاب وم�صاريف جمل�ض �لإد�رة و�للجان

-269.486-2.863.552مطالبات طرف ثالث م�صتحقة

-160.486-414.570�أتعاب �إ�صر�ف د�ئنة 

948.650110.708438.745105.551اأخرى

7.374.9741.828.9874.008.1561.869.311

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  -16

20122011

ريال �ضعوديريال �ضعودي

793.421670.508�لر�صيد �لإفتتاحي

734.060567.337�ملحمل خلل �ل�صنة

)444.424()46.582(�ملدفوع خلل �ل�صنة

1.480.899793.421يف نهاية �ل�صنة

رأس المال  -17

يبلغ ر�أ�ض �ملال �مل�صرح به و�ملدفوع 130 مليون ريال �صعودي ويتكون من 13 مليون �صهم، قيمة كل منها 10 ريال �صعودي. قام �ملوؤ�ص�صون بالإكتتاب يف ودفع قيمة 7.8 مليون �صهم بقيمة 
اإ�شمية 10 ريال لل�صهم و�لتي متثل 60% من �أ�صهم ر�أ�ض مال �ل�صركة. �أما �لأ�صهم �ملتبقية �لبالغة 5.2 مليون �صهم بقيمة �إ�صمية 10 ريال لل�صهم فقد مت �لإكتتاب بها من قبل �جلمهور.
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الزكاة  -18

20122011

ريال �ضعوديريال �ضعودي

1.217.2661.749.897�ملحملة لل�صنة

فيما يلي �حلركة يف �ملخ�ص�ض خلل �ل�صنة:

20122011

ريال �ضعوديريال �ضعودي

5.852.3474.247.975يف بد�ية �ل�صنة 

1.217.2661.749.897�ملحمل لل�صنة 

)145.525(-�ملدفوع خلل �ل�صنة

7.069.6135.852.347يف نهاية �ل�صنة

مت �إحت�صاب �ملخ�ص�ض لل�صنة كما يلي:

20122011

ريال �ضعوديريال �ضعودي

85.233.795101.008.302حقوق �مل�صاهمني

)20.151.266()19.494.177(�لقيمة �لدفرتية للموجود�ت طويلة �لأجل و�لوديعة �لنظامية

65.739.61880.857.036

)10.861.138()17.048.981(�خل�صارة �ملعدلة لل�صنة

48.690.63769.995.898�لوعاء �لزكوي

ن�صاأت �لفروقات بني �لنتائج �ملالية و�لزكوية ب�صورة �أ�صا�صية نتيجة للمخ�ص�صات غري �مل�صموح بها عند �إحت�صاب �خل�صارة �ملعدلة.

الموقف الزكوي والضريبي

قدمت �ل�صركة �إقر�ر�ها �لزكوي لل�صنة �ملنتهية يف 31 دي�صمرب 2010 و2011، �إلى م�صلحة �لزكاة و�صريبة �لدخل.

2010 و2011، طالبت �مل�صلحة �ل�صركة بدفع مبلغ  31 دي�صمرب  بناءً� على �ملر�جعة �لأولية للإقر�ر �لزكوي من قبل م�صلحة �لزكاة و�صريبة �لدخل )“�مل�صلحة”( لل�صنة �ملنتهية يف 
4.831.908 ريال �صعودي. قدمت �ل�صركة �إعرت��ض لدى �مل�صلحة. ومل يتم �لبت فيه بعد. مل يتم �إجر�ء �لربط �لنهائي من قبل �مل�صلحة بعد.
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المصاريف العمومية واإلدارية  -19

20122011

عمليات �مل�ضاهمنيعمليات �لتاأمنيعمليات �مل�ضاهمنيعمليات �لتاأمني

ريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعودي

-18.391.357-21.304.080تكاليف ورو�تب �ملوظفني

-2.152.446-2.187.893�إيجار مكتب

-1.637.885-1.827.744�إ�صتهلك )�إي�صاح 11(

-1.743.007-1.427.189�أتعاب مهنية وقانونية

-812.372-891.041منافع عامة و�إت�صالت

-439.834-736.455قرطا�صية ولو�زم مكتبية

-658.104-775.702م�صاريف تقنية معلومات

1.571.073-1.782.864-�أتعاب وم�صاريف جمل�ض �لإد�رة و�للجان

220.000-220.000-ر�شوم الإدراج يف تداول

2.586.274414.1782.046.100274.406اأخرى

31.836.3782.417.04227.881.1052.065.479

20-  خسارة السهم األساسية والمخفضة

مت �إحت�صاب خ�صارة �ل�صهم �لأ�صا�صية و�ملخف�صة )قبل �لزكاة( لل�صنة وذلك بق�صمة �خل�صارة قبل �لزكاة لل�صنة على عدد �لأ�صهم �لعادية �مل�صدرة و�لقائمة يف نهاية �ل�صنة و�لبالغ  )�أ( 
13 مليون �صهم.

مت �إحت�صاب خ�صارة �ل�صهم �لأ�صا�صية و�ملخف�صة )بعد �لزكاة( لل�صنة وذلك بق�صمة �صايف خ�صارة �ل�صنة على عدد �لأ�صهم �لعادية �مل�صدرة و�لقائمة يف نهاية �ل�صنة و�لبالغ 13 مليون  )ب( 
�صهم.

21-  إدارة المخاطر

حوكمة المخاطر

تتمثل حوكمة �ملخاطر �خلا�صة بال�صركة يف جمموعة من �ل�صيا�صات و�لإجر�ء�ت و�لو�صائل �لرقابية �ملقررة �لتي ت�صتخدم �لهيكل �لتنظيمي �حلايل لتحقيق �لأهد�ف �لإ�صرت�تيجية. 
ترتكز فل�صفة �ل�صركة يف قبول �ملخاطر �ملرغوب بها و�ملعروفة و�لتي تتو�فق مع �خلطة �لإ�صرت�تيجية �ملتعلقة باإد�رة وقبول �ملخاطر و�ملعتمدة مـن جمل�ض �لإد�رة. تتعر�ض �ل�صركة ملخاطر 

�لتاأمني، وخماطر �إعادة �لتاأمني، وخماطر معدل �لعمولة، وخماطر �لإئتمان، وخماطر �ل�صيولة، وخماطر �لعملت �لأجنبية. 

هيكل إدارة المخاطر

مت تاأ�صي�ض هيكل تنظيمي حمكم د�خل �ل�صركة لتحديد وتقييم ومتابعة ومر�قبة �ملخاطر.

مجلس اإلدارة 

�إن جمل�ض �لإد�رة هو �جلهة �لعليا �مل�صوؤولة عن حوكمة �ملخاطر حيث يقوم بتقدمي �لتوجيه و�إعتماد �لإ�صرت�تيجيات و�ل�صيا�صات لتحقيق �لأهد�ف �ملحددة لل�صركة .

اإلدارة العليا

�لإد�رة �لعليا م�صوؤولة عن �لعمليات �ليومية من �أجل حتقيق �لأهد�ف �لإ�صرت�تيجية �صمن �صيا�صة حمددة م�صبقًا من قبل �ل�صركة ب�صاأن قبول �ملخاطر.
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لجنة المراجعة

تتلخ�ض �ملخاطر �لتي تو�جهها �ل�صركة وكيفية مو�جهتها من قبل �لإد�رة يف �لآتي:

مخاطر التأمين أ( 

متثل خماطر �لتاأمني �ملخاطر �ملتعلقة بزيادة �ملطالبات �لفعلية �مل�صتحقة حلاملي وثائق �لتاأمني لأحد�ث موؤمن عليها ب�صكل يفوق �لتوقعات. وميكن �أن يحدث ذلك ب�صبب تكر�ر �ملطالبات 
�أو �أن مبالغ �ملطابات يكون �أكرب من �ملتوقع. وتتابع �ل�صركة خماطر �لتاأمني ب�صكل منتظم للتاأكد من �أن م�صتويات هذه �ملخاطر تكون يف �حلدود �ملتوقعة. تقوم �ل�صركة، ب�صكل رئي�صي، 

بتغطية خماطر �ملمتلكات و�حلريق و�حلو�دث و�ملركبات و�لتاأمني �لطبي و�لبحري.

ت�صدر �ل�صركة وثائق تاأمني ق�صرية �لأجل فيما يتعلق مبخاطر تاأمني �ملمتلكات و�حلو�دث �لعامة و�مل�صوؤولية و�ملركبات و�لأعمال �لهند�صية و�لتاأمني �لبحري و�لتي يتوقع �أن يتم �لإبلغ 
عن �ملطالبات �ملتعلقة بها و�صد�دها يف فرتة ق�صرية ولذلك فاإن من غري �ملحتمل تغيري�ت كبرية يف حركة �لإحتياطيات وهو ما ي�صاعد يف �لتقليل من خماطر �لتاأمني. ترتكز �ملخاطر 

�لناجمة عن عقود �لتاأمني �أعله ب�صكل رئي�صي يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية.

تكرار ومبالغ المطالبات

ميكن �أن يتاأثر تكر�ر ومبالغ �ملطالبات بالعديد من �لعو�مل. تقوم �ل�صركة، ب�صكل رئي�صي، بتغطية خماطر �إكتتاب عقود تاأمني �ملمتلكات و�حلو�دث �لعامة و�مل�صوؤولية جتاه �لغري و�ملركبات 
و�لأعمال �لهند�صية و�لتاأمني �لبحري. تعترب هذه �لعمليات كعقود تاأمني ق�صرية �لأجل لأنه يتم يف �لعادة �لإبلغ عن و�صد�د �ملطالبات خلل �صنة و�حدة من وقوع �حلادث �ملوؤمن عليه. 

وهذ� من �صاأنه �أن ي�صاعد يف �لتقليل من خماطر �لتاأمني .

المركبات

�إ�صلح �ملركبات. تقوم �ل�صركة باإ�صد�ر وثائق تاأمني �ملركبات  �أو  للتاأمني على �ملركبات، تتمثل �ملخاطر �لرئي�صية يف �ملطالبات �ملتعلقة بالوفاة و�لإ�صابات �جل�صدية وتبديل  بالن�صبة 
�ل�صامل للملك و�ل�صائقني �للذين تتجاوز �أعمارهم 21 �شنة.

 يعترب م�صتوى �لتعوي�صات لدى �ملحاكم فيما يتعلق بتعوي�صات �لوفاة و�لإ�صابات �جل�صدية وتكاليف �إ�صتبد�ل �أو �إ�صلح �ملركبات من �أهم �لعو�مل �لتي توؤثر على م�صتوى �ملطالبات. لدى 
�ل�صركة �إجر�ء�ت �إد�رة خماطر ملر�قبة تكاليف �ملطالبات. كما يوجد لدى �ل�صركة تغطية �إعادة تاأمني للحد من �خل�صائر �ملتعلقة باأي مطالبة فردية ولغاية 500.000 ريال �صعودي 

)2011: 500.000 ريال �صعودي(.

الممتلكات

بالن�صبة لعقود تاأمني �ملمتلكات فاإن �أهم �ملخاطر �ملتعلقة بها هي �حلريق و�إنقطاع �لأعمال. تقوم �ل�صركة باإ�صد�ر وثائق تاأمني للممتلكات �لتي حتتوي على �أجهزة �لك�صف عن �حلريق.

يتم �إ�صد�ر هذه �لعقود بالرجوع �إلى �لقيمة �لإ�صتبد�لية للممتلكات �ملوؤمنة وحمتوياتها. تكلفة �إعادة بناء �ملمتلكات و�إ�صتبد�ل حمتوياتها و�لوقت �للزم لإعادة بدء �لعمليات و�لذي تتوقف 
فيه �لإعمال هي �لعو�مل �لرئي�صية �لتي توؤثر يف م�صتوى �ملطالبات. يوجد لدى �ل�صركة تغطية �إعادة تاأمني للحد من �خل�صائر �ملتعلقة باأي مطالبة فردية ولغاية 500.000 ريال �صعودي 

)2011: 500.000 ريال �صعودي(.

الحوادث العامة والمسؤلية تجاه الغير

ميكن ت�صنيف �لتغطيات �لتاأمينة حتت عقود تاأمني �حلو�دث �لعامة �إلى �حلو�دث �ل�صخ�صية )باإ�صتثناء �ملر�ض( وخيانة �لأمانة و�لنقد �أثناء �لنقل و�لنقد يف �أماكن �لعمل و�لنقد يف 
�خلز�ئن و�مل�صوؤولية �لعامة وتعوي�صات �لعمال وما �صابه ذلك. توفر هذه �لأنو�ع من �لتاأمني �حلماية للمن�صاآت �لتجارية جتاه �خل�صائر �ملتعلقة بالأ�صخا�ض و�ملمتلكات و�مل�صالح. يوجد 

لدى �ل�صركة تغطية �إعادة تاأمني للحد  من �خل�صائر �ملتعلقة باأي مطالبة فردية ولغاية 500.000 ريال �صعودي )2011: 500.000 ريال �صعودي(. 
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التأمين البحري

بالن�صبة للتاأمني �لبحري، تتمثل �ملخاطر يف فقد�ن �أو تلف هيكل �ل�صفينة �أو �حلو�دث �لتي تودي �إلى �خل�صارة �لكلية �أو �جلزئية لل�صحنات.

�إن �إ�صرت�يجية �لإكتتاب لفئة �لتاأمني �لبحري تقوم على �لتاأكد من تنوع �لوثائق �صو�ء من ناحية �لب�صائع �أو �ل�صفن �أو �خلطوط �لبحرية �لتي يتم تغطيتها.  يوجد لدى �ل�صركة تغطية �إعادة 
تاأمني للحد من �خل�صائر �ملتعلقة باأي مطالبة فردية ولغاية 500.000 ريال �صعودي )2011: 500.000 ريال �صعودي(. 

األعمال الهندسية

تعترب �خل�صارة �أو �ل�صرر للمباين �أو �لأعمال �ملدنية �لتي حتت �لإن�صاء كرتكيبات �مل�صانع و�لتجهيز�ت و�لإختبار�ت �ملتعلقة بها من �ملخاطر �لرئي�صية للتاأمني على �لأعمال �لهند�صية .

تقوم �صيا�صة �لإكتتاب على �لتحقق من �أن وثائق تاأمني جميع خماطر �لإن�صاء�ت تكون �صاملة من حيث �إحتو�ءها على توثيق للتغطية �ملحددة و�أن تكون متنوعة. ويغطي تاأمني “جميع 
�ملخاطر” �لهند�صي عادة تركيب �مل�صانع و�لآلت ويو�صع عادة لي�صمل �لإختبار و�لت�صغيل �لتجريبي. يوجد لدى �ل�صركة تغطية �إعادة تاأمني للحد  من �خل�صائر �ملتعلقة باأي مطالبة فردية 

ولغاية 500.000 ريال �صعودي )2011: 500.000 ريال �صعودي(.

تحليل الحساسية

�إجمايل  مببلغ  �لدخل  على  يوؤثر  قد  �ملطالبات  �صايف  ن�صبة  يف   %10 بو�قع  �لإفرت��صي  �لتغري  �إن  �أعله.  �ملذكورة  �لأ�صا�صية  بالإفرت��صات  �لعام  �لتاأمني  مطالبات  خم�ص�ض  يتاأثر 
11.869.460 ريال �صعودي )2011: 2.708.210 ريال �صعودي( �صنويًا. 

مخاطر إعادة التأمين ب( 

لتقليل تعر�صها �ملايل للخ�صائر �ملحتملة �لناجمة عن �ملطالبات �لكبرية، تربم �ل�صركة �إتفاقيات مع �أطر�ف �أخرى لغر�ض �إعادة �لتاأمني. ترتيبات �إعادة �لتاأمني هذه توؤمن تنوعًا للأعمال 
مما ي�صمح للإد�رة بال�صيطرة على �أثار �خل�صائر �ملحتملة �لناجمة عن �ملخاطر �لكبرية ويوفر قدر�ت منو �إ�صافية. جزء كبري من �إعادة �لتاأمني يتم من خلل �إتفاقيات �إعادة �لتاأمني �أو 

�إعادة �لتاأمني �لإختياري �أو عقود �إعادة تاأمني فائ�ض �خل�صارة.

لتقليل تعر�صها ملخاطر �خل�صائر �ل�صخمة �لنا�صئة عن �إفل�ض �صركات �إعادة �لتاأمني، تقوم �ل�صركة بتقومي �لو�صع �ملايل ل�صركات �إعادة �لتاأمني، ومر�قبة تركيز خماطر �لئتمان �لناجتة 
يف مناطق جغر�فية ون�صاطات وخ�صائ�ض �إقت�صادية مماثلة ل�صركات �إعادة �لتاأمني.

�إن �إتفاقيات �إعادة �لتاأمني �مل�صندة ل تعفي �ل�صركة من �إلتز�ماتها جتاه حملة �لوثائق. ونتيجة لذلك، تبقى �ل�صركة ملتزمة جتاه حملة �لوثائق بح�صتها من �ملطالبات حتت �لت�صوية �ملعاد 
�لتاأمني عليها بالقدر �لذي مل تف به �صركة �إعادة �لتاأمني باإلتز�ماتها مبوجب �إتفاقيات �إعادة �لتاأمني. ويف هذ� �ل�صدد، ترتكز خماطر �لإئتمان يف �لآتي :

ريال �ضعودي

20122011

13.193.60811.490.671�أوروبا

7.775.0873.139.810�ل�صرق �لأو�صط مبا يف ذلك �ململكة �لعربية �ل�صعودية

20.968.69514.630.481ح�صة معيدي �لتاأمني من �ملطالبات حتت �لت�صوية )�إي�صاح 10)اأ((
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ج(    مخاطر أسعار العمولة الخاصة

تن�صاأ خماطر �أ�صعار �لعمولت عن �إحتمال تاأثري �لتغري�ت يف �أ�صعار �لعمولت على �لربحية �مل�صتقبلية �أو �لقيمة �لعادلة للأدو�ت �ملالية. تتعر�ض �ل�صركة ملخاطر �أ�صعار �لعمولت ب�صاأن 
�أر�صدتها �لنقدية و�صبه �لنقدية. �إن �لأثر على �لدخل ميثل �أثر �لتغري�ت �ملفرت�صة يف �أ�صعار �لعمولت مع �إبقاء كافة �لبنود �لأخرى بل تغيري، على ربح �ل�صركة ل�صنة و�حدة وذلك على 

�أ�صا�ض �ملوجود�ت �ملالية بعمولة عائمة �ملقتناة كما يف 31 دي�صمرب 2012. ل يوجد لدى �ل�صركة موجود�ت مالية بعمولة عائمة كما يف 31 دي�صمرب 2012. 

د(    مخاطر اإلئتمان

متثل خماطر �لإئتمان عدم قدرة �أحد �لأطر�ف يف �أد�ة مالية معينة من �لوفاء باإلتز�ماته مما يوؤدي �إلى تكبد �لطرف �لآخر خل�صارة مالية. بالن�صبة جلميع فئات �لأدو�ت �ملالية �ملقتناة 
من قبل �ل�صركة، فاإن خماطر �لإئتمان �لق�صوى �لتي ميكن �أن تتعر�ض لها �ل�صركة هي �لقيمة �لدفرتية �ملف�صح عنها يف قائمة �ملركز �ملايل. �ل�صيا�صات و�لإجر�ء�ت �لتالية مت و�صعها 

من قبل �ل�صركة للحد من خماطر �لإئتمان �لتي ميكن �أن تتعر�ض لها:

 للحد من تعر�ض  �ل�صركة خل�صائر كبرية ناجتة عن تعرث معيدي �لتاأمني، تقوم �ل�صركة بتقييم �ملوقف �ملايل ملعيدي �لتاأمني �للذين تتعامل معهم. وبناء عليه وك�صرط م�صبق،  �
يجب على �لأطر�ف �لتي يعاد �لتاأمني معها �أن تكون ذ�ت م�صتوى مقبول من حيث �ل�صمان يوؤكد متانة و�صعها �ملايل. 

 تقوم �ل�صركة باحلد من خماطر �لإئتمان �ملتعلقة بالعملء وذلك بو�صع حد �إئتماين لكل عميل ومر�قبة �لذمم �ملدينة �لقائمة. �

 �لنقدية و�صبه �لنقدية يتم �لإحتفاظ بها لدى بنوك حملية معتمدة من قبل �لإد�رة. وعليه فاإن ،ك�صرط م�صبق، يتعني على �لبنوك �لتي تودع لديها �لنقدية و�صبه �لنقدية  �
بان تكون ذ�ت م�صتوى مقبول من حيث �ل�صمان يوؤكد متانة و�صعها �ملايل.

�جلدول �لتايل يو�صح �حلد �لأق�صى ملخاطر �لإئتمان �لتي ميكن �أن تتعر�ض له عنا�صر �ملركز �ملايل:

20122011

عمليات �مل�ضاهمنيعمليات �لتاأمنيعمليات �مل�ضاهمنيعمليات �لتاأمني

ريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعودي

�ملوجود�ت

34.170.224- 8.050.82434.540.378اإ�شتثم�رات

- 16.422.034- 27.789.918ح�صة معيدي �لتاأمني من �ملطالبت حتت �لت�صوية

83.756.81633.870.83135.558.61933.379.381�لنقد لدى �لبنوك و�لود�ئع لأجل

- 37.771.509- 31.743.493�أق�صاط و�أر�صدة �إعادة �لتاأمني �ملدينة، �صايف

1.155.300836.300385.773822.348موجودات اأخرى

13.000.000- 13.110.708-وديعة نظامية

152.496.35182.358.21790.137.93581.371.953

ه(   مخاطر السيولة

متثل خماطر �ل�صيولة عدم مقدرة �ل�صركة على �لوفاء بالتعهد�ت �ملتعلقة باإلتز�ماتها �ملالية عند �إ�صتحقاقها. 

يتم مر�قبة متطلبات �ل�صيولة �صهريًا، وتقوم �لإد�رة بالتاأكد مـن توفر �ل�صيولة �لكافية ملو�جهة �أية �لتز�مات عند ن�صوئها.

تواريخ اإلستحقاق

يعك�ض �جلدول �أدناه تو�ريخ �إ�صتحقاق �ملوجود�ت و�ملطلوبات �ملالية �خلا�صة بال�صركة بتاريخ �إعد�د �لقو�ئم �ملالية. بالن�صبة ملطلوبات عقود �لتاأمني وملوجود�ت �إعادة �لتاأمني، فاإن تو�ريخ 
�لإ�صتحقاق حتدد على �أ�صا�ض �لوقت �ملتوقع ل�صايف �لتدفقات �لنقدية �ل�صادرة ملطلوبات �لتاأمني �ملثبتة.
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31 دي�ضمرب 2012

عمليات �مل�ضاهمنيعمليات �لتاأمني

لغاية �ضنة و�حدة
 ريال �ضعودي

بدون تاريخ 
�إ�ضتحقاق 

ريال �ضعودي

�إجمايل
ريال �ضعودي

لغاية �ضنة و�حدة
ريال �ضعودي

بدون تاريخ 
�إ�ضتحقاق 

ريال �ضعودي

�إجمايل
ريال �ضعودي

�ملوجود�ت

13.110.70813.110.708----وديعة نظامية

4.932.541336.300500.000836.300-4.932.541مدفوع�ت مقدمة وموجودات اأخرى

---27.789.918-27.789.918ح�صة معيدي �لتاأمني من �ملطالبات حتت �لت�صوية

---31.743.493-31.743.493�أق�صاط و�أر�صدة معيدي �لتاأمني �ملدينة، �صايف 

---6.231.9106.231.910-مبالغ م�صتحقة من عمليات �لتاأمني

8.050.82432.617.3001.923.07834.540.378-8.050.824اإ�شتثم�رات مت�حة للبيع

33.870.831-83.841.58933.870.831-83.841.589النقدية و�شبه النقدية

156.358.3656.231.910162.590.27566.824.43115.533.78682.358.217�إجمايل �ملوجود�ت

31 دي�ضمرب 2012

عمليات �مل�ضاهمنيعمليات �لتاأمني

لغاية �ضنة و�حدة
 ريال �ضعودي

بدون تاريخ 
�إ�ضتحقاق 

ريال �ضعودي

�إجمايل
ريال �ضعودي

لغاية �ضنة و�حدة
ريال �ضعودي

بدون تاريخ 
�إ�ضتحقاق 

ريال �ضعودي

�إجمايل
ريال �ضعودي

�ملطلوبات

---65.459.524-65.459.524�إجمايل �ملطالبات حتت �لت�صوية

8.207-8.207- --مبالغ م�صتحقة �إلى جهة ذو علقة

---1.480.8991.480.899-مك�ف�أة نه�ية اخلدمة للموظفني

---24.309.413-24.309.413اأر�شدة ت�أمني واإع�دة ت�أمني دائنة

7.069.613-7.069.613---زكاة م�صتحقة

1.828.987-7.374.9741.828.987-7.374.974م�صاريف م�صتحقة �لدفع ومطلوبات �أخرى

6.231.9106.231.910----مبالغ م�صتحقة �إلى عمليات �لتاأمني

97.143.9111.480.89998.624.8108.906.8076.231.91015.138.717�إجمايل �ملطلوبات
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31 دي�ضمرب 2011

عمليات �مل�ضاهمنيعمليات �لتاأمني

لغاية �ضنة و�حدة
 ريال �ضعودي

بدون تاريخ 
�إ�ضتحقاق 

ريال �ضعودي

�إجمايل
ريال �ضعودي

لغاية �ضنة و�حدة
ريال �ضعودي

بدون تاريخ 
�إ�ضتحقاق 

ريال �ضعودي

�إجمايل
ريال �ضعودي

�ملوجود�ت

13.000.00013.000.000----وديعة نظامية

1.316.622322.348500.000822.348-1.316.622مدفوع�ت مقدمة وموجودات اأخرى

---16.422.034-16.422.034ح�صة معيدي �لتاأمني من �ملطالبات حتت �لت�صوية

---37.771.509-37.771.509�أق�صاط و�أر�صدة معيدي �لتاأمني �ملدينة، �صايف 

11.553.30711.553.307----مبالغ م�صتحقة من عمليات �لتاأمني

32.247.1461.923.07834.170.224---اإ�شتثم�رات مت�حة للبيع

33.379.381-35.673.58833.379.381-35.673.588النقدية و�شبه النقدية

91.183.75365.948.87526.976.38592.925.260-91.183.753�إجمايل �ملوجود�ت

31 دي�ضمرب 2011

عمليات �مل�ضاهمنيعمليات �لتاأمني

لغاية �ضنة و�حدة
 ريال �ضعودي

بدون تاريخ 
�إ�ضتحقاق 

ريال �ضعودي

�إجمايل
ريال �ضعودي

لغاية �ضنة و�حدة
ريال �ضعودي

بدون تاريخ 
�إ�ضتحقاق 

ريال �ضعودي

�إجمايل
ريال �ضعودي

�ملطلوبات

---33.758.195-33.758.195�إجمايل �ملطالبات حتت �لت�صوية

74.704-74.704- --مبالغ م�صتحقة �إلى جهة ذو علقة

---793.421793.421-مكافاآت نهاية �خلدمة للموظفني

---15.536.104-15.536.104اأر�شدة ت�أمني واإع�دة ت�أمني دائنة

5.852.347-5.852.347---زكاة م�صتحقة

1.869.311-4.008.1561.869.311-4.008.156م�صاريف م�صتحقة �لدفع ومطلوبات �أخرى

---11.553.30711.553.307-مبالغ م�صتحقة �إلى عمليات �مل�صاهمني

7.796.362-53.302.45512.346.72865.649.1837.796.362�إجمايل �ملطلوبات

السيولة

ل يوجد مطلوبات يف تاريخ قائمة �ملركز �ملايل مبنية على �أ�صا�ض �لتدفقات �لنقدية �ملخ�صومة وجميعها م�صتحقة �ل�صد�د على �لأ�صا�ض �ملذكور �أعله.

و(   مخاطر العمالت 

متثل خماطر �لعملت �ملخاطر �لناجتة عن تذبذب قيمة �أد�ة مالية نتيجة للتغري�ت يف �أ�صعار �ل�صرف �لأجنبي.
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31 ديسمبر 2012
�ل�صعودي  بالريال  بها  �لإحتفاظ  يتم  �ملالية  و�ملطلوبات  �ملوجود�ت  لكون معظم  �لأجنبي  �ل�صرف  �أ�صعار  �لتقلبات يف  ب�صبب  لوقوع خ�صائر هامة  بوجود خماطر متدنية  �لإد�رة  تعتقد 

وبعملت مربوطة بالريال �ل�صعودي.

مخاطر أسعار األسهم ز( 

متثل خماطر �أ�صعار �لأ�صهم �ملخاطر �لناجتة عن تذبذب �لقيمة �لعادلة للتدفقات �لنقدية �مل�صتقبلية ب�صبب �لتغري�ت يف �أ�صعار �ل�صوق )عد� تلك �لنا�صئة عن خماطر �أ�صعار �لعمولت �أو 
خماطر �لعملت(، �صو�ء كانت هذه �لتغري�ت ناجتة عن عو�مل حمددة للأد�ة �ملالية �لفردية �أو للجهة �مل�صدرة لها �أو عو�مل توؤثر على جميع �لأدو�ت �ملالية �ملماثلة �ملتد�ولة يف �ل�صوق.

لدى �ل�صركة �إ�صتثمار�ت يف “�صكوك” و”�صند�ت بعمولة ثابتة” متد�ولة )�أنظر �مللحظة 12)3((، و�لتي مت ت�صنيفها حتت “اإ�شتثم�رات مت�حة للبيع”. تعمل �ل�صركة على �حلد من �ملخاطر 
5% يف �صعر �ل�صوق لهذه �لإ�صتثمار�ت �ملتد�ولة، مع بقاء جميع  من خلل مر�قبة تطور�ت �صعر �ل�صوق عن كثب يف �لأ�صو�ق �لتي يتم فيها تد�ول مثل هذه �لإ�صتثمار�ت. �لتغري بو�قع 
�ملتغري�ت �لأخرى ثابتة، قد يغري “�لإير�د�ت �لأخرى �ل�صاملة”، وبالتايل “حقوق �مل�صاهمني” )للإ�صتثمار�ت �خلا�صة بعمليات �مل�صاهمني( بقيمة 1.63 مليون ريال �صعودي )2011: 1.56 

مليون ريال �صعودي( وفائ�ض عمليات �لتاأمني )للإ�صتثمار�ت �خلا�صة بعمليات �لتاأمني( بقيمة 0.40 مليون ريال �صعودي )2011: ل �صيء(.

إدارة رأس المال  ح( 

 تقوم �ل�صركة باإد�رة ر�أ�صمالها للتاأكد من �أنها قادرة على �لإ�صتمر�رية و�لإمتثال ملتطلبات موؤ�ص�صة �لنقد �لعربي �ل�صعودي لر�أ�ض �ملال يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية يف حني وزيادة �لعائد 
للم�صاهمني من خلل ر�صيد حقوق �مللكية. �إن هيكل ر�أ�ض مال �ل�صركة يتكون من حقوق �مللكية �لعائدة للم�صاهمني و�لتي تتكون من ر�أ�ض �ملال �ملدفوع و�لإحتياطيات.

تخ�صع عمليات �ل�صركة ملتطلبات �لأنظمة �ملحلية. �إن هذه �لأنظمة ل تتطلب فقط �حل�صول على �ملو�فقات ومر�قبة �لن�صاطات فح�صب، بل وتفر�ض بع�ض �لقيود مثل كفاية ر�أ�ض �ملال 
لتقليل خماطر �لعجز و�لإفل�ض من قبل �صركات �لتاأمني ولتمكينها من �صد�د �إلتز�ماتها غري �ملتوقعة عند ن�صوئها.

تقوم �ل�صركة حاليًا باإعادة تقييم �إحتياجات ر�أ�صمالها للحفاظ على �ملو�رد �لكافية لل�صيولة ووفقًا لذلك �لإمتثال لل�صروط �ملقررة للحفاظ على هام�ض �مللءة.

ط(  القيمة العادلة لألدوات المالية

تتكون �لأدو�ت �ملالية من �ملوجود�ت �ملالية و�ملطلوبات �ملالية.

تتكون  بينما  �لت�صوية،  �ملطالبات حتت  �لتاأمني من  �ملدينة وح�صة معيدي  �لتاأمني  �إعادة  و�أر�صدة  و�أق�صاط  �لنظامية  و�لوديعة  �لنقدية  و�صبه  �لنقدية  لل�صركة  �ملالية  �ملوجود�ت  ت�صمل 
باملوجود�ت  �خلا�صة  �ملحا�صبية  �ل�صيا�صات  �لأخرى.  و�ملطلوبات  �مل�صتحقة  �مل�صاريف  د�ئنة،  تاأمني  و�إعادة  تاأمني  و�أر�صدة  �لت�صوية،  حتت  �ملطالبات  �إجمايل  من  �ملالية  مطلوباتها 

و�ملطلوبات �ملالية مت ذكرها يف �إي�صاح 4.

�لقيمة �لعادلة هي �ملبلغ �لذي يتم مبوجبه تبادل موجود�ت ما �أو ت�صوية مطلوبات ما بني �أطر�ف مدركة، ر�غبة يف ذلك يف عمليات ذ�ت �صروط مماثلة مع �أطر�ف �أخرى. وتفرت�ض �لقيمة 
�لعادلة باأن ت�صتمر �ملن�صاأة يف �أعمالها ول توجد لديها نية للت�صفية �أو تقل�ض حجم عملياتها ب�صكل جوهري �أو �لقيام بعمليات وفق �صروط �صلبية. �إن �لقيمة �لعادلة للموجود�ت وللمطلوبات 

�ملالية لدى �ل�صركة ل تختلف جوهريًا عن قيمتها �لدفرتية. 
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المعلومات القطاعية    -22

متا�صيًا مع طريقة �إعد�د �لتقارير �لد�خلية بال�صركة، �إعتمدت �لإد�رة �لقطاعات �لت�صغيلية بالن�صبة لن�صاطات �ل�صركة وموجود�تها ومطلوباتها كما مذكور �أدناه.

ل تت�صمن نتائج �لقطاعات �مل�صاريف �لعمومية و�لإد�رية، وخم�ص�ض �لديون �مل�صكوك يف حت�صيلها، ودخل �لعمولت �خلا�صة من ود�ئع لأجل و�إ�صتثمار�ت متاحة للبيع و�أرباح �أو خ�صائر 
�إ�صتبعاد ممتلكات ومعد�ت و�إير�د�ت �أخرى. 

ل تت�صمن موجود�ت �لقطاعات �ملمتلكات و�ملعد�ت، و�ملدفوعات �ملقدمة و�ملوجود�ت �لأخرى، و�لأق�صاط و�أر�صدة �إعادة �لتاأمني �ملدينة، و�لنقدية و�صبه �لنقدية �خلا�صة بعمليات �لتاأمني. 
وبناءً� عليه، مت �إدر�جها �صمن �ملوجود�ت غري �ملوزعة. ل تت�صمن مطلوبات �لقطاعات �مل�صتحق �إلى عمليات �مل�صاهمني، ومكافاأة نهاية �خلدمة للموظفني، و�أر�صدة �لتاأمني ومعيدي 

�لتاأمني �لد�ئنة، و�مل�صاريف �مل�صتحقة و�ملطلوبات �لأخرى، �خلا�صة بعمليات �لتاأمني. وبناءً� عليه، مت �إدر�جها �صمن �ملطلوبات غري �ملوزعة.

�لقطاعات �لت�ضغيلية
لل�ضنة �ملنتهية يف

31 دي�ضمرب 2012 

�ملمتلكات
ريال �ضعودي

�ملركبات
ريال �ضعودي

�لبحري
ريال �ضعودي

�ل�ضحي
ريال �ضعودي

�أخرى
ريال �ضعودي

�ملجموع
ريال �ضعودي

13.561.486167.346.57019.608.91421.393.52011.629.767233.540.257�إجمايل �لأق�صاط �ملكتتبة 

)48.029.284()9.668.416()11.323.928()13.480.624()1.040.701()12.515.615(�أق�صاط �إعادة تاأمني م�صندة 

)8.827.530()85.910(- )733.362()7.843.834()164.424(�أق�صاط تاأمني فائ�ض �خل�صارة

881.447158.462.0355.394.92810.069.5921.875.441176.683.443�صايف �لأق�صاط �ملكتتبة

)37.791.727()62.027()7.198.574(311.599)30.763.917()78.808(�حلركة يف �لأق�صاط غري �ملكت�صبة، �صايف 

802.639127.698.1185.706.5272.871.0181.813.414138.891.716�صايف �لأق�صاط �ملكت�صبة

2.090.42711.441.970- 6.644.759)7.135(2.713.919دخل عمولت اإع�دة ت�أمني

14.0652.638.665- 11.9202.391.583221.097ر�شوم وث�ئق الت�أمني

3.528.478130.082.56612.572.3832.871.0183.917.906152.972.351اإجم�يل الإيرادات

)98.153.656()398.997()69.593()977.732()96.595.369()111.965(�صايف �ملطالبات �ملدفوعة

)20.333.446(298.772)752.894()3.204.944()16.317.213()357.167(�حلركة يف �ملطالبات حتت �لت�صوية، �صايف

)207.496(- - - )207.496(- �حلركة يف �لإحتياطات �لأخرى

)118.694.598()100.225()822.487()4.182.676()113.120.078()469.132(�صايف �ملطالبات �ملتكبدة

)20.680.763()788.890()462.797()1.678.784()16.467.200()1.283.092(تك�ليف اإكتت�ب موؤجلة

)1.337.301()49.951()320.903()90.594()830.751()45.102(ر�صوم فح�ض و�إ�صر�ف

)1.079.200(- )421.743(- )619.107()38.350(م�صاريف �إكتتاب �أخرى

)141.791.862()939.066()2.027.930()5.952.054()131.037.136()1.835.676(اإجم�يل تك�ليف الإكتت�ب

6.620.329843.0882.978.84011.180.489)954.570(1.692.802�صايف فائ�ض / )عجز( �لإكتتاب

)31.836.406(م�صاريف غري موزعة

2.933.196�إير�د�ت غري موزعة

)17.722.721(عجز عمليات �لتاأمني
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لل�ضنة �ملنتهية يف 31 دي�ضمرب 2011
�ملجموع�أخرىبحريمركباتممتلكات

ريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعودي

11.602.48759.746.67219.641.61812.812.620103.803.397�إجمايل �أق�صاط �لتاأمني �ملكتتبة

)36.161.841()10.617.165()13.464.767()1.337.401()10.742.508(�أق�صاط �إعادة تاأمني م�صندة

)2.350.880()95.308()789.321()1.227.585()238.666(�أق�صاط تاأمني فائ�ض �خل�صارة 

621.31357.181.6865.387.5302.100.14765.290.676�صايف �أق�صاط �لتاأمني �ملكتتبة

)24.258.308()632.862()628.042()22.901.562()95.842(�حلركة يف �أق�صاط �لتاأمني غري �ملكت�صبة، �صايف

525.47134.280.1244.759.4881.467.28541.032.368�صايف �أق�صاط �لتاأمني �ملكت�صبة

2.186.588187.4615.385.7232.072.1359.831.907دخل عمولت اإع�دة الت�أمني

11.8722.270.569224.81413.4602.520.715ر�شوم وث�ئق الت�أمني

2.723.93136.738.15410.370.0253.552.88053.384.990اإجم�يل الإيرادات

)23.944.100()304.073()535.880()22.446.260()657.887(�ملطالبات �ملدفوعة، �صايف

)686.894()17.541(335.559)1.303.483(298.571�حلركة يف �ملطالبات حتت �لت�صوية، �صايف

)2.444.663(- -)2.344.663()100.000(�حلركة يف �لإحتياطات �لأخرى، �صايف

)27.075.657()321.614()200.321()26.094.406()459.316(�صايف �ملطالبات �ملتكبدة

)8.844.444()717.175()1.469.031()5.636.079()1.022.159(تك�ليف اإكتت�ب وث�ئق الت�أمني

)477.891()54.626()88.470()294.144()40.651(ر�صوم �إ�صر�ف وتفتي�ض

)36.397.992()1.093.415()1.757.822()32.024.629()1.522.126(اإجم�يل تك�ليف الإكتت�ب

1.201.8054.713.5258.612.2032.459.46516.986.998�صايف فائ�ض �لإكتتاب

)30.477.240(م�صاريف غري موزعة

99.900�إير�د�ت غري موزعة

)13.390.342(�صايف �لعجز من عمليات �لتاأمني

234



شركة بروج للتأمين التعاوني )شركة مساهمة سعودية( 
إيضاحات حول القوائم المالية

31 ديسمبر 2012
بد�أت �ل�صركة �لإكتتاب يف عمليات �لتاأمني �ل�صحي خلل 2012. لذلك، ل يوجد �أرقام مقارنة للقطاع �ل�صحي لل�صنة �ملنتهية يف 31 دي�صمرب 2011.

�لقطاعات �لت�ضغيلية
كما يف 31 دي�ضمرب 2012

�ملجموع�أخرى�ل�ضحي�لبحري�ملركبات�ملمتلكات

ريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعودي

�ملوجود�ت

ح�صة معيدي �لتاأمني من �لأق�صاط غري 
�ملكت�صبة

4.265.932523.6502.424.4448.120.4416.302.23121.636.698

ح�صة معيدي �لتاأمني من �ملطالبات حتت 
�لت�صوية

9.903.1793.256.5347.699.6151.770.4925.160.09827.789.918

473.2085.549.561223.2901.193.456732.7668.172.281تك�ليف اإكتت�ب موؤجلة 

14.642.3199.329.74510.347.34911.084.38912.195.09557.598.897موجود�ت �لقطاعات

139.260.748موجود�ت غري موزعة

196.859.645جمموع �ملوجود�ت

�ملطلوبات

4.600.38460.983.2853.609.58415.319.0157.440.08391.952.351�إجمايل �لأق�صاط غري �ملكت�صبة

10.885.89433.562.39712.455.5822.523.3856.032.26665.459.524�إجمايل �ملطالبات حتت �لت�صوية

1.620.2113.621.073-1.056.96239.510904.390عمولت �إعادة تاأمني غري مكت�صبة

2.652.159---100.0002.552.159اإحتي�ط�ت اأخرى

16.643.24097.137.35116.969.55617.842.40015.092.560163.685.107مطلوبات �لقطاعات

33.174.538مطلوبات غري موزعة

196.859.645جمموع �ملطلوبات
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شركة بروج للتأمين التعاوني )شركة مساهمة سعودية( 
إيضاحات حول القوائم المالية

31 ديسمبر 2012
�لقطاعات �لت�ضغيلية

كما يف 31 دي�ضمرب 2011 

�ملجموع�أخرى�لبحري�ملركبات�ملمتلكات

ريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعودي

�ملوجود�ت

3.673.867617.8163.488.8225.023.72712.804.232ح�صة معيدي �لتاأمني من �لأق�صاط غري �ملكت�صبة

2.759.8492.322.8773.376.3167.962.99216.422.034ح�صة معيدي �لتاأمني من �ملطالبات حتت �لت�صوية

364.1766.416.437363.494472.0747.616.181تك�ليف اإكتت�ب موؤجلة 

6.797.8929.357.1307.228.63213.458.79336.842.447موجود�ت �لقطاعات

79.989.907موجود�ت غري موزعة

116.832.354جمموع �ملوجود�ت

�ملطلوبات

3.929.51130.313.5344.985.5616.099.55245.328.158�إجمايل �لأق�صاط غري �ملكت�صبة

3.385.39716.311.5274.927.3399.133.93233.758.195�إجمايل �ملطالبات حتت �لت�صوية

855.10183.4731.239.5341.232.2423.410.350عمولت �إعادة تاأمني غري مكت�صبة

2.444.663--100.0002.344.663اإحتي�ط�ت اأخرى

8.270.00949.053.19711.152.43416.465.72684.941.366مطلوبات �لقطاعات

31.890.988مطلوبات غري موزعة

116.832.354جمموع �ملطلوبات

التعهدات واإللتزامات المحتملة  -23

الدعاوى القضائية واألنظمة أ( 
تعمل �ل�صركة يف جمال �لتاأمني، وتقام دعاوي ق�صائية عليها خلل دورة �أعمالها �لعادية. يف حني �أنه من غري �لعملي �لتنبوؤ بـ �أو معرفة �ملح�صلة �لنهائية لكافة �لدعاوى �لق�صائية، 
تعتقد �لإد�رة باأنه لن يكون لهذه �لدعاوى )مبا يف ذلك �لق�صايا( �أي �أثر جوهري على نتائج �ل�صركة �أو مركزها �ملايل. ل يوجد لدى �ل�صركة �أي دعوى ق�صائية قائمة جوهرية بتاريخ 

�إعد�د �لقو�ئم �ملالية.

إلتزامات اإليجار التشغيلي  ب( 
�إن �حلد �لأدنى لدفعات �لإيجار �مل�صتقبلية لقاء �إ�صتخد�م مباين �ل�صركة يبلغ 2.559.770 ريال �صعودي، و�صيتم دفعه خلل 2013 )2012: 2.079.770 ريال �صعودي(.

اإللتزامات المحتملة ج( 
قدمت �ل�صركة �صمانات بقيمة 0.35 مليون ريال �صعودي )2011: ل �صيء( بالن�صبة للتاأمني �ل�صحي خلل دورة �أعمالها �لعادية.

أرقام المقارنة  -24

جرى تعديل و�إعادة تبويب بنود ومبالغ �صمن »مدفوعات مقدمة وموجود�ت �أخرى« )�إي�صاح 7( و«م�صاريف م�صتحقة �لدفع ومطلوبات �أخرى« )�إي�صاح 15( لتتما�صى مع �لعر�ض لل�صنة 
�حلالية. مل يتغري �إجمايل �ملبالغ لإي�صاحي 7 و15.

إعتماد القوائم المالية     -25

�إعتمدت �لقو�ئم �ملالية من قبل جمل�ض �لإد�رة بتاريخ  7 ربيع �لثاين 1434 �ملو�فق 17 فرباير 2013.
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شركة بروج للتأمين التعاوني
)شركة مساهمة سعودية(

القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011
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شركة بروج للتأمين التعاوني )شركة مساهمة سعودية( 
قائمة المركز المالي 

كما في 31 ديسمبر 2011

�إي�ضاح
20112010

ريال �ضعوديريال �ضعودي

موجودات عملي�ت الت�أمني

835.673.58820.445.582نقدية و�شبه نقدية

1037.771.50926.339.104�أق�صاط تاأمني و�أر�صدة �إعادة �لتاأمني �ملدينة، �صايف

1116.422.03432.141.213     )ج(ح�صة معيدي �لتاأمني من �ملطالبات حتت �لت�صوية

91.316.6221.739.610مدفوع�ت مقدمة وموجودات اأخرى 

117.616.1811.279.156    )اأ(تكاليف �إكتتاب بو�ل�ض موؤجلة

1112.804.2327.000.103      )ب(ح�صة معيدي �لتاأمني من �لأق�صاط غري �ملكت�صبة

125.228.1885.856.356ممتلكات ومعد�ت، �صايف

116.832.35494.801.124جمموع موجود�ت عمليات �لتاأمني 

موجود�ت �مل�صاهمني

833.379.38187.486.216نقدية و�شبه نقدية

-1334.170.224)ج(اإ�شتثم�رات مت�حة للبيع

11.553.3075.110.855مبالغ م�صتحقة من عمليات �لتاأمني

9822.34833.979مدفوع�ت مقدمة وموجودات اأخرى

13.000.00013.000.000وديعة نظامية

92.925.260105.631.050جمموع موجود�ت �مل�صاهمني

209.757.614200.432.174جمموع �ملوجود�ت

ت�صكل �لإي�صاحات �ملرفقة من 1 �إلى 26 جزءً� من هذه �لقو�ئم �ملالية.
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شركة بروج للتأمين التعاوني )شركة مساهمة سعودية( 
قائمة المركز المالي )تتمة(

كما في 31 ديسمبر 2011

�إي�ضاح
20112010

ريال �ضعوديريال �ضعودي

 مطلوبات عمليات �لتاأمني

1133.758.19548.790.479)ج(�إجمايل �ملطالبات حتت �لت�صوية

1415.536.10421.699.247اأر�شدة ت�أمني واإع�دة ت�أمني دائنة

164.008.1561.425.300م�صاريف م�صتحقة ومطلوبات �أخرى

17793.421670.508مك�ف�أت نه�ية اخلدمة للموظفني

11.553.3075.110.855مبالغ م�صتحقة لعمليات �مل�صاهمني

113.410.3501.839.014)د(دخل عمولت �إعادة تاأمني غري مكت�صبة

1145.328.15815.265.721)ب(�إجمايل �لأق�صاط غري �ملكت�صبة

- 2.444.663�لعجز يف �لأق�صاط و�لإحتياطات �لأخرى

116.832.35494.801.124جمموع مطلوبات عمليات �لتاأمني 

مطلوبات وحقوق �مل�صاهمني 

مطلوبات �مل�صاهمني

195.852.3474.247.975زكاة م�صتحقة

161.869.311319.800م�صاريف م�صتحقة ومطلوبات �أخرى

1574.70454.973مبالغ م�صتحقة �إلى جهة ذ�ت علقة

7.796.3624.622.748جمموع مطلوبات �مل�صاهمني

حقوق �مل�صاهمني 

18130.000.000130.000.000ر�أ�ض �ملال

)28.991.698()44.766.205(خ�صائر مرت�كمة

- )104.897( 13)ج(�لتغري يف �لقيمة �لعادلة للإ�صتثمار�ت �ملتاحة للبيع

85.128.898101.008.302جمموع حقوق �مل�صاهمني

92.925.260105.631.050جمموع مطلوبات وحقوق �مل�صاهمني

209.757.614200.432.174جمموع �ملطلوبات و�حلقوق 

ت�صكل �لإي�صاحات �ملرفقة من 1 �إلى 26 جزءً� من هذه �لقو�ئم �ملالية. 
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شركة بروج للتأمين التعاوني )شركة مساهمة سعودية( 
قائمة عمليات التأمين 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

�إي�ضاح
2011

ريال �ضعودي

للفرتة من 27 دي�ضمرب 2009 �إلى 31 
دي�ضمرب 2010

)�إي�ضاح 2�أ(
ريال �ضعودي

11103.803.397132.117.729)ب(�إجمايل �أق�صاط �لتاأمني �ملكتتبة

)49.452.798()36.161.841(11)ب(�أق�صاط �إعادة تاأمني م�صندة

)3.038.600()2.350.880(11)ب(�أق�صاط تاأمني فائ�ض �خل�صارة 

1165.290.67679.626.331)ب(�صايف �أق�صاط �لتاأمني �ملكتتبة

365.500)24.258.308(11)ب(�حلركة يف �أق�صاط �لتاأمني غري �ملكت�صبة، �صايف

1141.032.36879.991.831)ب(�صايف �أق�صاط �لتاأمني �ملكت�صبة

119.831.90713.564.656)د(دخل عمولت اإع�دة الت�أمني

2.520.715429.984ر�شوم وث�ئق الت�أمني

53.384.99093.986.471اإجم�يل الإيرادات

)66.153.464()52.428.436(11)ج(�إجمايل �ملطالبات �ملدفوعة

1128.484.33623.585.478)ج(ح�صة معيدي �لتاأمني من �ملطالبات �ملدفوعة

)42.567.986()23.944.100(11)ج(�صايف �ملطالبات �ملدفوعة

)7.967.331()686.894(11)ج(�حلركة يف �ملطالبات حتت �لت�صوية، �صايف

-)2.444.663(�حلركة يف عجز �لأق�صاط و�لإحتياطات �لأخرى

)50.535.317()27.075.657(11)ج(�صايف �ملطالبات �ملتكبدة

)14.840.254()8.844.444(11)اأ(تك�ليف اإكتت�ب وث�ئق الت�أمني

)724.961()477.891(�أتعاب فح�ض و�إ�صر�ف

)66.100.532()36.397.992(اإجم�يل تك�ليف الإكتت�ب

16.986.99827.885.939�صايف فائ�ض �لإكتتاب

)34.054.399()27.881.105(20م�صاريف عمومية و�إد�رية 

)4.467.294()2.596.135(10خم�ص�ض ديون م�صكوك يف حت�صيلها

865.145106.095دخل عمولت خا�صة من ود�ئع لأجل

34.7551.819�أرباح �إ�صتبعاد ممتلكات ومعد�ت

)10.527.840()13.390.342(�صايف �لعجز من عمليات �لتاأمني

13.390.34210.527.840�صايف �لعجز �ملحول �إلى عمليات �مل�صاهمني 

--�صايف �لنتيجة لل�صنة / للفرتة

ت�صكل �لإي�صاحات �ملرفقة من 1 �إلى 26 جزءً� من هذه �لقو�ئم �ملالية.
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شركة بروج للتأمين التعاوني )شركة مساهمة سعودية( 
قائمة عمليات المساهمين الشاملة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

�إي�ضاح
2011

ريال �ضعودي

للفرتة من 27 دي�ضمرب 2009 
�إلى 31 دي�ضمرب 2010

ريال �ضعودي

)10.527.840()13.390.342(�صايف �لعجز �ملحول من عمليات �لتاأمني

�مل�صاريف

)798.099()2.065.479(20عمومية واإدارية

)13.722.068(-21�لإكتتاب �لعام وم�صاريف ما قبل �لتاأ�صي�ض، �صايف

)25.048.007()15.455.821(�خل�صارة من �لعمليات

8578.962304.284دخل عمولت خا�صة على �لود�ئع لأجل

-825.274دخل عمولت خا�صة من �لإ�صتثمار�ت �ملتاحة للبيع

-1326.975�أرباح حمققة من �لإ�صتثمار�ت �ملتاحة للبيع

)24.743.723()14.024.610(�خل�صارة قبل �لزكاة

)4.247.975()1.749.897(19الزك�ة

)28.991.698()15.774.507(�صايف �خل�صارة �ل�صاملة لل�صنة / للفرتة    

�خل�صائر �ل�صاملة �لأخرى:

-)104.897(�لتغري يف �لقيمة �لعادلة للإ�صتثمار�ت �ملتاحة للبيع

)28.991.698()15.879.404(�إجمايل �خل�صارة �ل�صاملة لل�صنة / للفرتة    

)2.23()1.21(22خ�صارة �ل�صهم �لأ�صا�صية و�ملخف�صة لل�صنة / للفرتة

ت�صكل �لإي�صاحات �ملرفقة من 1 �إلى 26 جزءً� من هذه �لقو�ئم �ملالية. 
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شركة بروج للتأمين التعاوني )شركة مساهمة سعودية( 
قائمة التغيرات في حقوق المساهمين 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

�خل�ضائر �ملرت�كمةر�أ�س �ملال
�لتغري يف �لقيمة �لعادلة 

لالإ�ضتثمار�ت �ملتاحة 
للبيع

�لإجمايل

ريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعودي

130.000.000--130.000.000�إ�صد�ر ر�أ�ض �ملال

)28.991.698(-)28.991.698(-�إجمايل �خل�صارة �ل�صاملة للفرتة

101.008.302-)28.991.698(130.000.000الر�شيد كم� يف 31 دي�صمرب 2010

101.008.302-)28.991.698(130.000.000الر�شيد كم� يف 1 ين�ير 2011

)15.774.507(-)15.774.507(-�صايف �خل�صارة �ل�صاملة لل�صنة

)104.897()104.897(--�خل�صارة �ل�صاملة �لأخرى لل�صنة

)15.879.404()104.897()15.774.507(-�إجمايل �خل�صارة �ل�صاملة لل�صنة

85.128.898)104.897()44.766.205(130.000.000الر�شيد كم� يف 31 دي�صمرب 2011

ت�صكل �لإي�صاحات �ملرفقة من 1 �إلى 26 جزءً� من هذه �لقو�ئم �ملالية. 
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شركة بروج للتأمين التعاوني )شركة مساهمة سعودية( 
قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

�إي�ضاح
2011

ريال �ضعودي

للفرتة من 27 دي�ضمرب 2009 
�إلى 31 دي�ضمرب 2010

)�إي�ضاح 2�أ(
ريال �ضعودي

�لأن�صطة �لت�صغيلية 

)10.527.840()13.390.342(�صايف �لعجز من عمليات �لتاأمني

�لتعديلت لـ:

121.637.8851.633.510�إ�صتهلك

17567.3371.051.776مك�ف�أة نه�ية اخلدمة للموظفني

102.596.1354.467.294خم�ص�ض ديون م�صكوك يف حت�صيلها

)106.095()65.145(دخل عمولت خا�صة من ود�ئع لأجل

)1.819()34.755(�أرباح �إ�صتبعاد ممتلكات ومعد�ت

)3.483.174()8.688.885(�صايف �لعجز قبل �لتغري�ت يف �ملوجود�ت و�ملطلوبات �لت�صغيلية

�لتغري�ت يف �ملوجود�ت و�ملطلوبات �لت�صغيلية :

)8.368.558()14.028.540(�أق�صاط تاأمني و�أر�صدة �إعادة �لتاأمني �ملدينة

)1.370.924(15.719.179ح�صة معيدي �لتاأمني من �ملطالبات حتت �لت�صوية

)12.116.422(422.988مدفوع�ت مقدمة وموجودات اأخرى

)185.937()6.337.025(تكاليف �إكتتاب بو�ل�ض موؤجلة

)906.676()5.804.129(ح�صة معيدي �لتاأمني من �لأق�صاط غري �ملكت�صبة

20.083.753)15.032.284(�إجمايل �ملطالبات حتت �لت�صوية

12.156.521)6.163.143(اأر�شدة ت�أمني واإع�دة ت�أمني دائنة

)1.038.575(2.582.856م�صاريف م�صتحقة ومطلوبات �أخرى

1.571.336280.565دخل عمولت غري مكت�صبة

30.062.437541.176�إجمايل �لأق�صاط غري �ملكت�صبة

-2.444.663�لعجز يف �لأق�صاط و�لإحتياطات �لأخرى

5.591.749)3.250.547(�لنقد )�مل�صتخدم يف( / من �لأن�صطة �لت�صغيلية

)2.008.731()444.424(17مكافاأت نهاية خدمة �ملوظفني �ملدفوعة

3.583.018)3.694.971(�صايف �لنقد )�مل�صتخدم يف( / من �لأن�صطة �لت�صغيلية

�لأن�صطة �لإ�صتثمارية

8.165.160- 2)ب(�صايف �لنقد �لو�رد من حتويل �ملحفظة

)7.059.533()1.009.717(12�صر�ء ممتلكات ومعد�ت 

65.145106.095دخل عمولت خا�صة من ود�ئع لأجل

34.75512.147�ملتح�صلت من �إ�صتبعاد ممتلكات ومعد�ت

1.223.869)909.817(�صايف �لنقد )�مل�صتخدم يف( / من �لأن�صطة �لإ�صتثمارية

ت�صكل �لإي�صاحات �ملرفقة من 1 �إلى 26 جزءً� من هذه �لقو�ئم �ملالية.
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شركة بروج للتأمين التعاوني )شركة مساهمة سعودية( 
قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

�إي�ضاح
2011

ريال �ضعودي

للفرتة من 27 دي�ضمرب 2009 
�إلى 31 دي�ضمرب 2010

)�إي�ضاح 2�أ(
ريال �ضعودي

 �لأن�صطة �لتمويلية

19.832.79415.638.695مبالغ م�صتحقة �إلى عمليات �مل�صاهمني

19.832.79415.638.695�صايف �لنقد من �لأن�صطة �لتمويلية

15.228.00620.445.582الزي�دة يف النقدية و�شبه النقدية

-20.445.582�لنقدية و�صبه �لنقدية يف بد�ية �ل�صنة / �لفرتة

835.673.58820.445.582�لنقدية و�صبه �لنقدية يف نهاية �ل�صنة / �لفرتة

معاملت غري نقدية:

)10.527.840()13.390.342(حتويل �لعجز �إلى عمليات �مل�صاهمني �ل�صاملة

ت�صكل �لإي�صاحات �ملرفقة من 1 �إلى 26 جزءً� من هذه �لقو�ئم �ملالية.
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شركة بروج للتأمين التعاوني )شركة مساهمة سعودية( 
قائمة التدفقات النقدية لعمليات المساهمين 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

�إي�ضاح
2011

ريال �ضعودي

للفرتة من 27 دي�ضمرب 2009 
�إلى 31 دي�ضمرب 2010

ريال �ضعودي

�لأن�صطة �لت�صغيلية

)24.743.723()14.024.610(�خل�صارة قبل �لزكاة

�لتعديلت لـ:

13.390.34210.527.840�لعجز �ملحول من عمليات �لتاأمني

)304.284()578.962(دخل عمولت خا�صة من ود�ئع لأجل

- )825.274(دخل عمولت خا�صة من �لإ�صتثمار�ت �ملتاحة للبيع

- )26.975(�أرباح حمققة من �لإ�صتثمار�ت �ملتاحة للبيع

)14.520.167()2.065.479(�صايف �لعجز قبل �لتغري�ت يف �ملوجود�ت و�ملطالبات �لت�صغيلية

�لتغري�ت يف �ملوجود�ت و�ملطلوبات �لت�صغيلية:

)33.979()788.369(مدفوع�ت مقدمة وموجودات اأخرى

)13.000.000(-وديعة نظامية

1.549.511319.800م�صاريف م�صتحقة ومطلوبات �أخرى

19.73154.973مبالغ م�صتحقة �إلى جهات ذ�ت علقة

)27.179.373()1.284.606(�لنقد �مل�صتخدم يف �لأن�صطة �لت�صغيلية

- )145.526(زكاة م�صتحقة

)27.179.373()1.430.130(�صايف �لنقد �مل�صتخدم يف �لأن�صطة �لت�صغيلية

�لأن�صطة �لإ�صتثمارية 

578.962304.284دخل عمولت خا�صة م�صتلمة

- 825.274دخل عمولت خا�صة من �لإ�صتثمار�ت �ملتاحة للبيع

- )38.001.783(13)ج(�صر�ء �إ�صتثمار�ت متاحة للبيع

- 3.753.636بيع �إ�صتثمار�ت متاحة للبيع

304.284)32.843.911(�صايف �لنقد )�مل�صتخدم يف( / من �لأن�صطة �ل�صتثمارية

�لأن�صطة �لتمويلية

)15.638.695()19.832.794(مبالغ م�صتحقة من عمليات �لتاأمني

130.000.000-�إ�صد�ر ر�أ�ض �ملال

114.361.305)19.832.794(�صايف �لنقد )�مل�صتخدم يف( / من �لأن�صطة �لتمويلية

87.486.216)54.106.835()نق�ض( / زيادة يف �لنقدية و�صبه �لنقدية

- 87.486.216�لنقدية و�صبه �لنقدية يف بد�ية �ل�صنة / �لفرتة

833.379.38187.486.216�لنقدية و�صبه �لنقدية يف نهاية �ل�صنة / �لفرتة

معاملت غري نقدية: 

1313.390.34210.527.840)ج(حتويل �لعجز من عمليات �لتاأمني

-)104.897(�صايف �لتغري يف �لقيمة �لعادلة للإ�صتثمار�ت �ملتاحة للبيع

ت�صكل �لإي�صاحات �ملرفقة من 1 �إلى 26 جزءً� من هذه �لقو�ئم �ملالية. 
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شركة بروج للتأمين التعاوني )شركة مساهمة سعودية( 
إيضاحات حول القوائم المالية 

31 ديسمبر 2011
التنظيم واألنشطة الرئيسية  -1

�صركة بروج للتاأمني �لتعاوين )»�ل�صركة«(، �صركة م�صاهمة �صعودية م�صجلة يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية مبوجب �ل�صجل �لتجاري رقم 1010280606 بتاريخ 10 �شفر 1431هـ �ملو�فق 26 
ين�ير 2010. �إن عنو�ن �ملكتب �مل�صجل لل�صركة هو �ض. ب 51855، الري��ض 11553، �ململكة �لعربية �ل�صعودية. تتمثل �أهد�ف �ل�صركة يف مز�ولة �أعمال �لتاأمني �لتعاوين و�لأن�صطة �ملرتبطة 

بها يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية. ي�صمل ن�صاطها �لرئي�صي جميع فئات �لتاأمني �لعام. مت �إدر�ج �ل�صركة يف تد�ول )�صوق �لأ�صهم �ل�صعودية(، يف 15 فرباير 2010.

مت �لرتخي�ض لل�صركة ملز�ولة �أعمال �لتاأمني يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية وفقًا ملبادئ �لتاأمني �لتعاوين مبوجب �ملر�صوم �مللكي رقم 72/م بتاريخ 28 �شوال 1429هـ )�ملو�فق 29 �أكتوبر 
2008(، وقر�ر جمل�ض �لوزر�ء رقم 313 بتاريخ 27 �شوال 1429هـ )�ملو�فق 28 �أكتوبر 2008(.

وبعد �إمتام عملية �لإكتتاب �لعام بتاريخ 9 �أكتوبر 2009، قدم طلب �إلى معايل وزير �لتجارة و�ل�صناعة يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية للإعلن عن تاأ�صي�ض �ل�صركة. ويف 10 حمرم 1431هـ 
�ملو�فق 27 دي�صمرب 2009، �أ�صدرت وز�رة �لتجارة و�ل�صناعة قر�رً� بالإعلن عن تاأ�صي�ض �ل�صركة.

وفقًا للنظام �لأ�صا�صي لل�صركة، تبد�أ �ل�صنة �ملالية �لأولى لل�صركة �إعتبارً� من تاريخ �صدور �لقر�ر �لوز�ري بالإعلن عن تاأ�صي�ض �ل�صركة، و�ملوؤرخ يف 10 حمرم 1431هـ �ملو�فق 27 دي�صمرب 
2009، وتنتهي يف 31 دي�صمرب من �ل�صنة �لتالية، �أي 31 دي�صمرب  2010 )»�لفرتة«(. 

ويف 15 جمادى �لثاين 1431هـ �ملو�فق 29 م�يو 2010، �أ�صدرت موؤ�ص�صة �لنقد �لعربي �ل�صعودي �ملو�فقة �لر�صمية لل�صركة ملز�ولة �أعمال �لتاأمني و�ل�صماح لها ببدء عملياتها فور �إ�صتكمال 
�ملو�فقة على �ملنتجات و�لإجر�ء�ت ذ�ت �لعلقة.

إتفاقية شراء الموجودات وتحويل محفظة التأمين  -2

إتفاقية شراء الموجودات )أ( 

خلل عام 2008، قبل �إ�صد�ر �لقر�ر �لوز�ري، قامت �ل�صركة باإبر�م �إتفاقية �صر�ء �ملوجود�ت )�لإتفاقية(، ومبوجبها مت تقدمي عر�ض ل�صر�ء �أعمال �لتاأمني و�صايف �ملوجود�ت �لعائدة 
لعمليات �صركة �للوؤلوؤة �ل�صعودية لل�صمان �ملحدودة )�ض.م.ب.م.( يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية )»�لعمليات«( بناءً� على تقييم تو�فق عليه موؤ�ص�صة �لنقد �لعربي �ل�صعودي و�جلهات ذ�ت 
�لعلقة. �إن �صركة �للوؤلوؤة �ل�صعودية لل�صمان �ملحدودة )�ض.م.ب.م.(، مبوجب نيتها لبيع �لعمليات، قدمت در��صة مالية لل�صنة �ملنتهية يف 31 دي�صمرب 2008 من قبل مر�جع م�صتقل 

)�إ�صتملت على تقييمًا للعمليات( �إلى موؤ�ص�صة �لنقد �لعربي �ل�صعودي.

قامت �ل�صركة بعقد �إجتماع �جلمعية �لعمومية �لعادية بتاريخ 7 يونيو 2010، ومتت �ملو�فقة على �صر�ء �ملحفظة �لتاأمينية و�صايف �ملوجود�ت و�ملطلوبات �لعائدة لعمليات �صركة �للوؤلوؤة 
�ل�صعودية لل�صمان �ملحدودة )�ض.م.ب.م.( كما يف 1 ين�ير 2009 و�خلا�صعة لإ�صتلم �ملو�فقة �لنهائية من موؤ�ص�صة �لنقد �لعربي �ل�صعودي.

يف 9 �شفر 1433هـ )�ملو�فق يف 3 ين�ير 2012(، من خلل خطاب رقم 380/�أ�ض 7517، و�فقت موؤ�ص�صة �لنقد �لعربي �ل�صعودي على �لدر��صة �ملالية لل�صنة �ملنتهية يف 31 دي�صمرب 2008.

نتيجة �أعله، مت �إدخال �ملوجود�ت و�ملطلوبات ونتائج �لعمليات من 1 ين�ير 2009 يف �أرقام �ملقارنة يف �لقو�ئم �ملالية �ملرفقة. ونتيجة ذلك، �إن �أرقام �ملقارنة يف هذه �لقو�ئم �ملالية تغطي 
�أعمال �لعمليات �مل�صرت�ة من 1 ين�ير 2009 ولتت�صمن �لنتائج �ملوحدة للعمليات و�ل�صركة من 1 ين�ير 2009 �إلى 31 دي�صمرب 2010.
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شركة بروج للتأمين التعاوني )شركة مساهمة سعودية( 
إيضاحات حول القوائم المالية 

31 ديسمبر 2011
الموجودات والمطلوبات لعمليات التأمين )ب( 

تت�صمن �لقو�ئم �ملالية �ملرفقة ملوجود�ت وملطلوبات �لعمليات مبوجب �لإتفاقية بتاريخ �ل�صر�ء كما يلي:

ريال �ضعودي�إي�ضاح

�ملوجود�ت

8.165.160نقدية و�شبه نقدية

26.331.565�أق�صاط و�أر�صدة تاأمني مدينة

)3.879.259(10خم�ص�ض ديون م�صكوك يف حت�صيلها )حملة �لبو�ل�ض(

)14.466(10خم�ص�ض ديون م�صكوك يف حت�صيلها )معيدي �لتاأمني(

1120.024.791)ج(ح�صة معيدي �لتاأمني من �ملطالبات حتت �لت�صوية

116.093.427)ب(ح�صة معيدي �لتاأمني من �لأق�صاط غري �ملكت�صبة

111.093.219)اأ(تكاليف �إكتتاب بو�ل�ض موؤجلة

368.686مدفوع�ت مقدمة وموجودات اأخرى

121.848.679ممتلكات ومعد�ت

)1.408.018(12�لإ�صتهلك �ملرت�كم

58.623.784جمموع �ملوجود�ت

�ملطلوبات

1128.706.726)ج(�إجمايل مطالبات حتت �لت�صوية ** 

3.054.363ذمم د�ئنة

6.488.363ذمم معيد �لتاأمني �لد�ئنة 

2.463.875م�صاريف م�صتحقة ومطلوبات �أخرى

171.627.463مك�ف�أت نه�ية اخلدمة للموظفني

111.558.449)د(عمولت �إعادة تاأمني غري مكت�صبة

1114.724.545)ج(�إجمايل �أق�صاط تاأمني غري مكت�صبة

58.623.784جمموع �ملطلوبات 

-�إجمايل تكلفة �لإ�صتحو�ذ

** �إجمايل �ملطالبات حتت �لت�صوية تت�صمن �ملطالبات �ملتكبدة وغري �ملبلغ عنها، �لعجز يف �لأق�صاط و�لإحتياطات �لأخرى و�لبالغة 5.782.654 ريال �صعودي و 209.484 ريال �صعودي على �لتو�يل.

أسس اإلعداد  -3

تم إعداد القوائم المالية المرفقة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية.

بيان اإللتزام 

�أعدت �لقو�ئم �ملـالـية لل�صركة من قبل �لإد�رة وفقًا للمعايري �لدولية �خلا�صة بالتقارير �ملالية.  

وفقًا ملتطلبات �أنظمة �لتاأمني يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية، حتتفظ �ل�صركة بح�صابات منف�صلة لكًل من عمليات �لتاأمني وعمليات �مل�صاهمني. حتتفظ �ل�صركة بجميع �ملوجود�ت �ملتعلقة 
بعمليات �لتاأمني وعمليات �مل�صاهمني. يتم ت�صجيل �لإير�د�ت و�مل�صاريف �ملتعلقة بكل ن�صاط يف �حل�صابات �ملعنية. يتم حتديد �أ�ص�ض توزيع �لير�د�ت و�مل�صاريف �لأخرى من �لعمليات 

�مل�صرتكة من قبل �لإدر�ة وجمل�ض �لإد�رة.
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شركة بروج للتأمين التعاوني )شركة مساهمة سعودية( 
إيضاحات حول القوائم المالية 

31 ديسمبر 2011
العملة الرئيسية وعملة العرض

يتم عر�ض �لقو�ئم �ملالية لل�صركة بالريال �ل�صعودي �لعملة �لرئي�صية لل�صركة.

العجز المحول إلى عمليات المساهمين

تقوم �ل�صركة بتوزيع 10% من �صايف فائ�ض عمليات �لتاأمني �إلى حملة �لبو�ل�ض و90% �ملتبقية �إلى م�صاهمني �ل�صركة وفقا لنظام �لتاأمني و�لتعليمات �ل�صادرة من موؤ�ص�صة �لنقد �لعربي 
�ل�صعودي. وبالرغم من ذلك، تكبدت عمليات �لتاأمني �صايف عجز لل�صنة �ملنتهية يف 31 دي�صمرب 2011 وللفرتة �ملنتهية يف 31 دي�صمرب 2010. وبالتايل، �إن �صايف �لعجز و�لبالغ 13.4 

مليون ريال �صعودي )2010: 10.5 مليون ريال �صعودي( مت حتويله �إلى عمليات �مل�صاهمني.

المعايير الجديدة الصادرة  -4

�إعتمدت �ل�صركة �ملعايري�جلديدة  �إن  �إل   2010 31 دي�صمرب  �إعد�د هذه �لقو�ئم �ملالية تتما�صى مع �لقو�ئم �ملالية �لنظامية للفرتة �ملنتهية يف  �إن �ل�صيا�صات �ملحا�صبية �مل�صتخدمة يف 
و�ملعدلة ملجل�ض معايري �ملحا�صبة �لدولية )IASB( وتف�صري�ت جلنة معايري �لتقارير �ملالية �لدولية )IFRIC( �لتي �أ�صبحت �صارية �ملفعول يف 2011:

معيار المحاسبة الدولي 24 إفصاحات األطراف ذات العالقة )تعديل(

�أ�صدر جمل�ض معايري �ملحا�صبة �لدولية تعديل على معيار �ملحا�صبة �لدويل 24 �لذي يو�صح حتديد علقات �أطر�ف ذ�ت علقة ول �صيما فيما يتعلق بتاأثري �جلوهري �أو ب�صيطرة م�صرتكة. 
�إن �لتعريفات �جلديدة توؤكد وجهة نظر متماثلة حول علقة �أطر�ف ذو علقة ف�صل عن تو�صيح ظروف �لأ�صخا�ض وموظفي �لإد�رة �لرئي�صيني �لتي توؤثر على علقات طرف ذو علقة 
للمن�صاأة. ثانيًا، �إن �لتعديل �أدخل �إعفاء من متطلبات �إف�صاح �لطرف ذو �لعلقة �لعام للعمليات مع حكومة ومن�صاآت �لتي ت�صيطر عليها وخا�صعة للرقابة �مل�صرتكة �أو لتاأثري جوهري من 

قبل �حلكومة نف�صها كمن�صاأة �لتقارير. �إن �إعتماد �لتعديل �صوف ل يوؤثر على �ملركز �ملايل �أو نتيجة �لعمليات لل�صركة.

معايير تقارير المالية الدولية 7 أدوات مالية: إفصاحات )تعديل(

�إن �لتعديلت �أدخلت متطلبات �إف�صاح جديد للتحويلت موجود�ت مالية مبا يف ذلك �لإف�صاحات لـ:

 موجود�ت مالية �لتي مت �إ�صتبعادها بالكامل، و �

 موجود�ت مالية �لتي مت �إ�صتبعادها بالكامل ولكن لهذه �ملن�صاأة �لتي حتتفظ �مل�صاركة �مل�صتمرة. �

�إن �لتعديل لي�ض له تاأثري جوهري على �ل�صركة.

تحسينات على معايير تقارير المالية الدولية

يف م�يو 201، �أ�صدر �ملجل�ض تعديلته �لثالثة ملعايريه وب�صكل رئي�صي باإز�لة �لتناق�صات وتو�صيح �ل�صياغة. هنالك �أحكام �إنتقالية لكل معيار. نتج عن �إعتماد �لتعديلت �لتالية تغيري�ت 
يف �ل�صيا�صات �ملحا�صبية ولكن مل يكن لها �أثر على �ملركز �ملايل �أو �أد�ء �ل�صركة.

معيار تقارير المالية الدولية 7 أدوات مالية - إفصاحات

�إن �ملق�صود من �لتعديل لتب�صيط �لإف�صاحات �لظاهرة وذلك من خلل تقليل حجم �لإف�صاحات حول �ل�صمانات �مل�صتلمة وذلك باإ�صتلز�م معلومات نوعية لو�صع �ملعلومات �لكمية يف 
�ل�صياق. �أ�صافت �لتعديلت �أي�صا بيان و��صح للإف�صاح �لنوعي �أن يكون يف �صياق �لإف�صاحات �لكمية لتمكني �مل�صتخدمني ب�صكل �أف�صل لتقييم تعر�ض �ملن�صاأة ملخاطر ناجمة عن �أدو�ت 

م�لية.
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معيار المحاسبة الدولي 1 - عرض القوائم المالية

�إن �لتعديل يو�صح على �أن يتم عر�ض حتليل لكل عن�صر / بند من �لدخل �ل�صامل �إما يف قائمة �لتغري�ت يف �حلقوق �أو يف �لإف�صاحات للقو�ئم �ملالية.

�إن �لتعديلت �لأخرى �لناجتة من حت�صينات معايري تقارير �ملالية �لدولية للمعايري �لتالية مل يكن لها تاأثري على �ل�صيا�صات �ملحا�صبية، مركز �ملايل �أو على �أد�ء �ل�صركة:

 معيار �ملحا�صبة �لدويل 27 -  قو�ئم �ملالية �ملوحدة و�ملنف�صلة �

 معيار �ملحا�صبة �لدويل 34 -  قو�ئم مالية �أولية �

تعديالت ومعايير جديدة ولكن ليست سارية المفعول  -5

�إن �ملعايري �ل�صادرة ولكن لي�صت �صارية �ملفعول حتى تاريخ �إ�صد�ر �لقو�ئم �ملالية لل�صركة مدرجة �أدناه. هذه �لقائمة هي �ملعايري و�لتف�صري�ت �ل�صادرة و�لتي تتوقع ب�صكل معقول �ل�صركة 
لتكون قابلة للتطبيق يف تاريخ لحق. تنوي �ل�صركة باإعتماد هذه �ملعايري )�لقابلة للتطبيق( عندما ت�صبح �صارية �ملفعول.

معايير المحاسبة الدولي 1 عرض القوائم المالية

ت�صبح �لتعديلت �صارية �ملفعول للفرت�ت �ل�صنوية �إبتد�ءً� من �و بعد يوليو 2012 و�لتي تتطلب �أن كل من�صاأة يتم عر�صها على حدة، بنود �لدخل �ل�صاملة �لأخرى �لتي من �صاأنها �أن يعاد 
ت�صنيفها )�أو �ملعاد تدويرها( �إلى �لربح �أو �خل�صارة يف �مل�صتقبل �إذ� تو�فرت �صروط معينة )مثل، عند �إ�صتبعاد �أو ت�صوية(، من تلك �لتي لن يعاد ت�صنيفها �إلى �لربح �أو �خل�صارة. �إن 

�لتعديل يوؤثر على �لعر�ض فقط ولذلك لن يكون له تاأثري على مركز �ملايل �أو �أد�ء �ل�صركة.

معيار تقارير المالية الدولية 9 أدوات مالية

�إن معيار تقارير �ملالية �لدولية 9 كما �صدر يعك�ض عمل جمل�ض �ملعايري للمحا�صبة �لدولية على �إ�صتبد�ل معيار �ملحا�صبة �لدويل 39 وينطبق لت�صنيف وقيا�ض موجود�ت مالية ومطلوبات 
مالية كما هو معرف يف معيار �ملحا�صبة �لدويل 39.

هذ� �ملعيار يحل مكان تلك �لأجز�ء من معيار �ملحا�صبة �لدويل 39 �لتي تتعلق بالت�صنيف و�لقيا�ض لأدو�ت مالية. يتطلب معيار تقارير �ملالية �لدولية بت�صنيف موجود�ت �ملالية فئتي 
قيا�ض: تلك �لتي قي�صت بالقيمة �لعادلة وتلك �لتي قي�صت بالقيمة �ملطفاأة. يتم �لتحديد عند �لإعرت�ف �لأويل. �إن �لت�صنيف يعتمد على منوذج �لأعمال لل�صركة لإد�رة �أدو�تها �ملالية 

وخ�صائ�ض تدفقاتها �لنقدية �لتعاقدية للأدو�ت. 

بالن�صبة للمطلوبات �ملالية، يحتفظ �ملعيار معظم متطلبات معيار �ملحا�صبة �لدويل 39. �إن �لتغري �لرئي�صي هو، يف حالت يتم �أخذ خيار �لقيمة �لعادلة للمطلوبات �ملالية، جزء تغري �لقيمة 
�لعادلة �مل�صتحقة ملن�صاأة، �أن يتم ت�صجيل خماطر �لإئتمان �صمن �لدخل �ل�صامل �لأخر بدل عن قائمة �لدخل �إل �إذ� هذ� يولدعدم تطابق يف �ملحا�صبة.

�إن �ملعيار هو �صاري �ملفعول للفرت�ت �ل�صنوية �لتي تبد�أ يف �أو بعد يناير 2015. يف مر�حل لحقة، �إن جمل�ض معايري �ملحا�صبة �لدويل �صوف يعالج حما�صبة �لتحوط و�إنخفا�ض موجود�ت 
�ملالية.

معيار تقارير المالية الدولية قياس القيمة العادلة

�إن معيار تقارير �ملالية �لدولية حل مكان �لتوجيهات �لو�ردة لقيا�ض �لقيمة �لعادلة يف معايري تقارير �ملالية �لدولية كل و�حد على حدة مع م�صدر و�حد لتوجيهات قيا�ض �لقيمة �لعادلة. 
�إن �ملعيار يحدد مفهوم �لقيمة �لعادلة، وي�صع �إطار لقيا�ض �لقيمة �لعادلة ويحدد متطلبات �لإف�صاح للقيا�صات �لقيمة �لعادلة. �إن �ملعيار يف�صر كيفية قيا�ض �لقيمة �لعادلة عندما يكون 

مطلوبًا �أو ت�صمح به معايري �لتقارير �ملالية �لدولية �لأخرى.

�إن معيار تقارير �ملالية �لدولية �صاري �ملفعول للفرت�ت �ل�صنوية �لتي تبد�أ يف �أو بعد يناير 2013 علما �أن �لتطبيق �ملبكر م�صموح.
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السياسات المحاسبية الهامة  -6

تصنيف المنتج

تقوم �ل�صركة باإ�صد�ر عقود �لتاأمني و�لتي يتم مبوجبها حتويل خماطر �لتاأمني. �إن عقود �لتاأمني هي تلك �لعقود �لتي تقبل مبوجبها �صركة �لتاأمني خماطر تاأمني هامة من حملة �لوثائق 
وذلك باملو�فقة على تعوي�صهم يف حال وقوع حادث م�صتقبلي غري موؤكد ويوؤثر ب�صكل �صلبي على حامل وثيقة �لتاأمني. وكقاعدة عامة، تقوم �ل�صركة بتعريف خماطر �لتاأمني �لهامة باأنها 
متثل �حتمال �صد�د منافع عند وقوع حادث موؤمن عليه. وحال ت�صنيف �لعقد كـ “عقد ت�أمني” فاإنه يبقى كذلك طو�ل �لفرتة �ملتبقية منه حتى لو �إنخف�صت خماطر �لتاأمني ب�صكل كبري 

خلل �لفرتة، �إل �إذ� �أطفاأت �أو �إنتهت �صلحية جميع �حلقوق و�لإلتز�مات.

األقساط المكتسبة ودخل العموالت 

ترحل �أق�صاط �لتاأمني �إلى �لدخل وت�صجل يف قائمة عمليات �لتاأمني على �أ�صا�ض ن�صبي على مدى فرت�ت وثائق �لتاأمني �لتي تخ�صها. متثل �لأق�صاط غري �ملكت�صبة �حل�صة يف �أق�صاط �لتاأمني 
�ملكتتبة �ملتعلقة بفرتة �لتغطية �صارية �ملفعول.

يتم �لإعرت�ف بالأق�صاط ودخل �لعمولت �لتي تتعلق باملخاطر �ل�صارية �ملفعول بعد نهاية �لفرتة �ملالية، كاأق�صاط غري مكت�صبة ويتم تاأجيلها باإتباع �لطرق �لتالية:

 �أخر ثلثة �أ�صهر من �لفرتة بالن�صبة لل�صحن �لبحري. �

 عدد �لأيام �لفعلي بالن�صبة لكافة فئات �لتاأمني �لخرى. �

موجودات غير ملموسة

يتم قيا�ض �ملوجود�ت �مل�صتحوذ عليها ب�صكل منف�صل على �أ�صا�ض �لتكلفة عند �لإثبات �لأويل. بعد �لإثبات �لأويل، يتم �إدر�ج �ملوجود�ت غري �مللمو�صة بالتكلفة ناق�صًا �أي �إطفاء مرت�كم 
و�أي خ�صائر �إنخفا�ض مرت�كمة. يتم �إطفاء موجود�ت غري �مللمو�صة ذ�ت �أعمار حمددة على فرتة �أعمار �إ�صتعمالهم �لإقت�صادي ويتم �إختبارهم للإنخفا�ض يف �لقيمة يف �أي وقت يوجد 
موؤ�صر على �أن ميكن �لأ�صل غري �مللمو�ض منخف�ض �لقيمة. يتم مر�جعة فرتة �لإطفاء وطريقة �لإطفاء لأ�صل غري ملمو�ض ذو عمر �إ�صتعمال حمدد عند كل نهاية عام مايل كحد �أدنى. 
يتم �إحت�صاب �لتغري�ت يف �لعمر �لإنتاجي �ملقدر �أو �لطريقة �ملتوقعة لإ�صتنفاذ �ملنافع �لإقت�صادية �مل�صتقبلية �لتي ت�صمنها ذلك �لأ�صل وذلك بتعديل فرتة �أو طريقة �لإطفاء �مللئمة، 

ويتم �إعتبار ذلك كتغري يف �لتقدير�ت �ملحا�صبية.  

أقساط التأمين وأرصدة إعادة التأمين المدينة

يتم �إثبات �أق�صاط �لتاأمني و�أر�صدة �إعادة �لتاأمني �ملدينة عند �إ�صتحقاقها، ويتم قيا�صها، عند �لإثبات �لأويل لها، بالقيمة �لعادلة للمبلغ �مل�صتلم �أو �مل�صتحق �لقب�ض. يتم مر�جعة �لقيمة 
�لدفرتية لأق�صاط �لتاأمني �ملدينة للتاأكد من وجود �إنخفا�ض يف قيمتها وذلك عندما ت�صري �لأحد�ث �أو �لتغري�ت يف �لظروف �إلى عدم �إمكانية �إ�صرتد�د قيمتها �لدفرتية، ويتم �إثبات 

خ�صارة �لإنخفا�ض يف قائمة عمليات �لتاأمني. يتم �لتوقف عن �إثبات �أق�صاط �لتاأمني �ملدينة عند �لوفاء مبتطلبات معايري �لتوقف عن �إثبات �ملوجود�ت �ملالية.

يدرج �أي فرق بني �ملخ�ص�صات يف نهاية �لفرتة �حلالية و�ل�صد�د و�ملخ�ص�صات �ملجنبة يف �لفرتة �للحقة يف قائمة عمليات �لتاأمني.

المطالبات 

تتكون �ملطالبات من �ملبالغ �مل�صتحقة �إلى �جلهات �ملتعاقد معها و�لأطر�ف �لأخرى، ومن م�صاريف ت�صوية �خل�صارة �ملتعلقة بها، بعد خ�صم �خلردة و�ل�صرتد�د�ت �لأخرى، وحتمل على 
قائمة عمليات �لتاأمني.

ي�صتمل �إجمايل �ملطالبات حتت �لت�صوية على �إجمايل �لتكلفة �ملقدرة للمطالبات �ملتكبدة غري �مل�صددة بتاريخ قائمة �ملركز �ملايل، �صو�ءً� مت �لتبليغ عنها �أم ل. يتم جتنيب خم�ص�صات 
لقاء �ملطالبات �ملبّلغ عنها وغري �ملدفوعة بتاريخ قائمة �ملركز �ملايل على �أ�صا�ض تقدير كل حالة على حده. كما يجنب خم�ص�ض، وفقًا لتقدير�ت �لإد�رة وخربة �ل�صركة �ل�صابقة، لقاء 

تكلفة �صد�د �ملطالبات �ملتكبدة غري �ملبلغ عنها بتاريخ قائمة �ملركز �ملايل. وميكن �أن تزيد �أو تقل �ملطلوبات �لنهائية عن �ملبلغ �ملجنب.

يدرج �أي فرق بني �ملخ�ص�صات بتاريخ قائمة �ملركز �ملايل و�ل�صد�د و�ملخ�ص�صات �ملجنبة يف �لفرتة �للحقة يف قائمة عمليات �لتاأمني لتلك �لفرتة. ل تقوم �ل�صركة بتخفي�ض �ملطلوبات 
للمطالبات غري �مل�صدده حيث �أنه متوقع ب�صكل كبري �أن يتم �صد�د كافة �ملطالبات  خلل �صنة من تاريخ قائمة �ملركز �ملايل.
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إختبار كفاية المطلوبات 

�لتقدير�ت  باإ�صتخد�م  �لعلقة  �ملوؤجلة ذ�ت  �لإكتتاب  تكاليف  �لتاأمني، بعد خ�صم  للتاأكد من كفاية مطلوبات عقود  �إختبار كفاية �ملطلوبات  �إجر�ء  نهاية كل فرتة مالية،  بتاريخ  يتم، 
�حلالية للتدفقات �لنقدية �مل�صتقبلية لعقود �لتاأمني. وعند �إجر�ء هذه �لختبار�ت، يتم �إ�صتخد�م �أف�صل تقدير�ت �لإد�رة للتدفقات �لنقدية �مل�صتقبلية �ملتعاقد وم�صاريف �إد�رة ومعاجلة 
�ملطالبات. يحمل �أي عجز مبا�صرًة على قائمة عمليات �لتاأمني وذلك بد�يًة ب�صطب تكاليف �ل�صتحو�ذ �ملوؤجلة، ولحقًا بتجنيب خم�ص�ض للخ�صائر �لناجتة عن �إختبار كفاية �ملطلوبات.

إعادة التأمين 

�إن عقود �إعادة �لتاأمني هي عبارة عن عقود تربمها �ل�صركة مع معيدي �لتاأمني ومبوجبها يتم تعوي�ض �ل�صركة عن خ�صائر عقود �لتاأمني �مل�صدرة.

يتم �إثبات �ملنافع �لتي ت�صتحقها �ل�صركة مبوجب عقود �إعادة �لتاأمني كموجود�ت �إعادة �لتاأمني. تتكون هذه �ملوجود�ت من �لأر�صدة �مل�صتحقة من معيدي �لتاأمني عند �صد�د �ملطالبات 
و�لذمم �ملدينة �لأخرى مثل �لعمولت على �لأرباح �إن وجدت وح�صة معيدي �لتاأمني من �ملطالبات حتت �لت�صوية و�لتي تتوقف على �ملطالبات �ملتوقعة و�ملنافع �لنا�صئة مبوجب عقود 
�لتاأمني �ملعاد تاأمينها. يتم �إثبات �ملبالغ �لقابلة للإ�صرتد�د من / �أو �مل�صتحقة �إلى معيدي �لتامني ب�صورة مماثلة للمبالغ �ملتعلقة بعقود �لتاأمني طبقًا ل�صروط لكل �إتفاقية �إعادة �لتاأمني.

وبتاريخ كل قائمة مركز مايل، تقوم �ل�صركة باإجر�ء مر�جعة للتاأكد من وجود موؤ�صر على وقوع �إنخفا�ض يف قيمة موجود�ت �إعادة �لتاأمني. ويف حالة وجود مثل هذ� �ملوؤ�صر، تقوم �ل�صركة 
باإجر�ء تقدير ر�صمي للمبالغ �لقابلة للإ�صرتد�د.

ويف حالة زيادة �لقيمة �لدفرتية ملوجود�ت �إعادة �لتاأمني عن �لقيمة �لقابلة لل�صرتد�د، عندئذ يعترب �لأ�صل منخف�ض �لقيمة، ويخف�ض �إلى قيمتة �لقابلة للإ�صرتد�د.  يدرج �لإنخفا�ض 
يف �لقيمة، �إن وجد، يف قائمة عمليات �لتاأمني.

الممتلكات والمعدات 

تظهر �ملمتلكات و�ملعد�ت بالتكلفة ناق�صًا �لإ�صتهلك �ملرت�كم. يحمل �لإ�صتهلك على قائمة عمليات �لتاأمني بطريقة �لق�صط �لثابت على مدى �لأعمار �لإنتاجية �ملقدرة للموجود�ت. 
حتمل م�صاريف �ل�صيانة و�لإ�صلح على �لدخل. يتم ر�صملة �لتح�صينات �لتي تزيد �لقيمة �أو تطيل �لعمر �ملتعلق باملوجود�ت. 

تكاليف اإلكتتاب المؤجلة

يتم تاأجيل �لعمولت و�لتكاليف �لأخرى �ملتعلقة ب�صورة مبا�صرة �أو غري مبا�صرة باإ�صد�ر �أو �إعادة جتديد عقود �لتاأمني وتطفاأ على مدى فرت�ت عقود �لتاأمني �ملتعلقة بها وذلك عند 
�إكت�صاب �أق�صاط �لتامني.  بالن�صبة للتاأمني �لبحري، يتم تاأجيل هذه �لتكاليف وفق نف�ض �لأ�ص�ض �لتي تكت�صب فيها �لأق�صاط، ويتم �إثبات �لإطفاء يف قائمة عمليات �لتاأمني  .

يتم �إحت�صاب �لتغري�ت يف �لعمر �لإنتاجي �ملقدر �أو �لطريقة �ملتوقعة لإ�صتنفاذ �ملنافع �لإقت�صادية �مل�صتقبلية �لتي ت�صمنها ذلك �لأ�صل وذلك بتعديل فرتة �لإطفاء، ويتم �عتبار ذلك 
كتغري يف �لتقدير�ت �ملحا�صبية. 

يتم �إجر�ء مر�جعة للتاأكد من وقوع �إنخفا�ض يف �لقيمة، وذلك بتاريخ �إعد�د كل قو�ئم مالية �أو ب�صكل دوري �أكرث، وذلك عند وجود موؤ�صر على وقوع هذ� �لإنخفا�ض. و�إذ� كانت �لقيمة 
�لقابلة لل�صرتد�د �أقل من �لقيمة �لدفرتية، يتم �إثبات خ�صارة �لإنخفا�ض يف قائمة نتائج عمليات �لتامني. كما توؤخذ تكاليف �لإكتتاب �ملوؤجلة بعني �لعتبار عند �إجر�ء �ختبار مدى كفاية 

�ملطلوبات يف كل فرتة يتم فيها �إعد�د �لقو�ئم �ملالية.

دخل العموالت غير المكتسبة

دخل �لعمولت من عقود �إعادة �لتاأمني �مل�صندة يتم تاأجيلها وتطفاأ على مدى فرتة عقود �لتاأمني �ملتعلقة بها. ويتم �إثبات �لإطفاء يف قائمة عمليات �لتامني.

المبالغ المستحقة والذمم الدائنة 

يتم �إثبات �ملطلوبات باملبالغ �لو�جب دفعها م�صتقبًل عن �لب�صاعة �أو �خلدمات �مل�صتلمة �صو�ءً� قدمت �أم مل تقدم بها فو�تري من قبل �ملوردين.
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الزكاة 

يجنب خم�ص�ض للزكاة وفقًا لنظام �لزكاة يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية، ويحمل �ملخ�ص�ض على قائمة عمليات �مل�صاهمني �ل�صاملة.

مكافأة نهاية الخدمة الموظفين

جتنب �ل�صركة خم�ص�ض مكافاأة نهاية �خلدمة ملوظفيها. ويتم �إحت�صاب هذه �ملز�يا على �أ�صا�ض �آخر ر�تب للموظف ومدة �خلدمة �صريطة �إمتام حد �أدنى من �خلدمة. تقيد �لتكاليف 
�ملتوقعة لهذه �ملز�يا كتكاليف م�صتحقة على مدى فرتة �خلدمة.

المخصصات

يتم �إثبات �ملخ�ص�صات عند وجود �إلتز�م )قانوين �أو متوقع( على �ل�صركة ب�صبب �أحد�ث �صابقة و�إن تكاليف �صد�د �لإلتز�م �صتكون حمتملة وميكن قيا�صها بطريقة موثوق بها.

اإليجارات

يتم �إثبات �ملدفوعات مبوجب عقود �لإيجار�ت �لت�صغيلية كم�صروف بطريقة �لق�صط �لثابت على مدى فرتة �لإيجار.

النقدية وشبة النقدية

تتاألف �لنقدية و�صبة �لنقدية من �لنقد لدى �لبنوك و�لود�ئع لأجل �لتي ت�صتحق خلل ثلثة �أ�صهر�أو �أقل من تاريخ �لإقتناء.

دخل العموالت الخاصة

يتم �إثبات دخل �لعمولت �خلا�صة على �أ�صا�ض �لعائد �لفعلي.

اإلحتياطي النظامي

وفقا لنظامها �لأ�صا�صي، حتول �ل�صركة 20% من �صايف دخل �ل�صنة / �لفرتة �إلى �لإحتياطي �لنظامي �إلى �أن ي�صاوي هذ� �لإحتياطي ر�أ�ض �ملال. ويف �صوء �خل�صائر �ملرت�كمة مل يتم �إجر�ء 
�ي حتويل عن �لفرتة �ملنتهية يف 31 دي�صمرب 2011.

العمالت االجنبية

يتم ت�صجيل �ملعاملت �لتي تتم بالعملت �لأجنبية  بالريال �ل�صعودي باإ�صتخد�م �أ�صعار �لتحويل �ل�صائدة حني �إجر�ء �ملعاملت. ويعاد حتويل �ملوجود�ت و�ملطلوبات �لنقدية �مل�صجلة 
للمعاملت بالعملت �لأجنبية باأ�صعار �لتحويل �ل�صائدة بتاريخ قائمة �ملركز �ملايل. تدرج كافة فروقات �لتحويل يف قائمة عمليات �لتاأمني �أو قائمة عمليات �مل�صاهمني.
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المعلومات القطاعية

يعترب �لقطاع �لت�صغيلي عن�صر من عنا�صر �ل�صركة �لتي تعمل يف �لأن�صطة �لتجارية، و�لذي ينتج عنه �إير�د�ت وتتكبد من �أجله م�صاريف وله معلومات مالية منف�صلة متاحة يتم تقييمها 
بانتظام من قبل رئي�ض �لعمليات و�لذي يقرر �لطريقة �لتي يتم مبوجبها تخ�صي�ض �ملو�رد وتقومي �لأد�ء. ولأغر��ض �إد�رية، تتكون �ل�صركة من وحد�ت عمل ح�صب منتجاتها وخدماتها، 

ولديها خم�صة قطاعات ت�صغيلية، كما يلي:

 تاأمني �ملركبات ، يقوم بتغطية �خل�صائر و�للتز�مات �ملتعلقة باملركبات ما عد� �لتاأمني على �لنقل. �

 تاأمني �ملمتلكات ويقوم بتغطية خماطر �حلريق وعمليات �لتاأمني �لأخرى �لتي تندرج �صمن هذ� �لنوع من �لتاأمني. �

 �لتاأمني على �حلو�دث �لعامة، ويقوم بتغطية �لوفيات من �لأفر�د و�جلماعات �لناجتة عن �حلو�دث وذلك مبوجب �لتامني �صد �حلو�دث �ل�صخ�صية، كما يقوم بتغطية  �
م�صالح �أ�صحاب �لعمل وذلك بالتاأمني �صد �ل�صرقة، وتغطية �صد �صرقة �أو فقد�ن �لأمو�ل و�لتاأمني على �للتز�مات �لعامة �لخرى.

 �لتاأمني على �ملنتجات �لهند�صية، ويقوم بتزويد �ل�صركات باحللول �صد �حلو�دث �لتي تقع �أثناء تنفيذ �مل�صاريع �لإن�صائية. �

 �لتاأمني �لبحري، ويقوم بتغطية �حلو�دث غري �ملتوقعة �لتي تتم �أثناء �لرحلت �لبحرية و�لنقل �لبحري وتوفري �حللول �صد �حلو�دث خلل �لنقل. �

�أمو�ل �مل�صاهمني عبارة عن قطاع غري ت�صغيلي. �إير�د�ت �ملكت�صبة من �لود�ئع لأجل تعترب �لن�صاط �لوحيد �ملدر للإير�د�ت. حتمل بع�ض �مل�صاريف �لت�صغيلية �ملبا�صرة و�مل�صاريف غري 
�ملبا�صرة �لأخرى، ب�صكل ملئم، على هذ� �لقطاع. يحمل عجز �أو فائ�ض عمليات �لتاأمني على هذ� �لقطاع، ح�صبما هو ملئم.

يتم تقومي �أد�ء �لقطاع على �أ�صا�ض �لربح �أو �خل�صارة و�لتي يتم قيا�صها، يف بع�ض �لنو�حي، ب�صورة خمتلفة عن �لربح �أو �خل�صارة يف �لقو�ئم �ملالية �ملوجزة.

مل حتدث �أية معاملت بني �لقطاعات خلل �لفرتة. ويف حالة حدوث �أي معاملة فاإنها تتم وفقًا لأ�صعار �لتحويل بني �لقطاعات �لت�صغيلية، وبطريقة مماثلة ل�صروط �لتعامل مع �لأطر�ف 
�لأخرى. و�صوف ت�صتمل �إير�د�ت وم�صاريف ونتائج �لقطاع عندئذ على �لتحويلت بني �لقطاعات �لت�صغيلية و�لتي �صيتم حذفها على م�صتوى �لقو�ئم �ملالية لل�صركة. مبا �أن �ل�صركة متار�ض 

�أعمالها يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية بالكامل، فاإن �لتقارير يتم توفريها للقطاعات �لت�صغيلية فقط.

المقاصة

تتم مقا�صة �ملوجود�ت �ملالية و�ملطلوبات �ملالية، ويدرج �صايف �ملبلغ يف قائمة �ملركز �ملايل فقط عند وجود حق نظامي ملزم وعندما يكون لدى �ل�صركة نيه لت�صوية �ملوجود�ت مع �ملطلوبات 
على �أ�صا�ض �ل�صايف، �أو بيع �ملوجود�ت وت�صديد �ملطلوبات يف �آن و�حد. ل يتم مقا�صة �لإير�د�ت و�مل�صاريف يف قائمة عمليات �لتاأمني �أو قائمة عمليات �مل�صاهمني �إل �إذ� كان ذلك مطلوبًا 

�أو م�صموحًا به من قبل �ملعايري �ملحا�صبية �أوتف�صري�تها كما مت �لإف�صاح عنها ب�صورة خا�صة يف �ل�صيا�صات �ملحا�صبية لل�صركة.

التوقف عن إثبات األدوات المالية

يتم �لتوقف عن �إثبات �لأدو�ت �ملالية وذلك عند عدم �صيطرة �ل�صركة على �حلقوق �لتعاقدية �لتي تتكون منها �لأد�ة �ملالية و�لذي يكون عادة عند بيع �لأد�ة �أو �أن جميع �لتدفقات �لنقدية 
�ملتعلقة بالإد�ة تنقل �إلى طرف �آخر م�صتقل.

تاريخ التداول 

يتم �إثبات �أو �لتوقف عن �إثبات كافة �لعمليات �لإعتيادية �ملتعلقة ب�صر�ء وبيع �ملوجود�ت �ملالية بتاريخ �لتد�ول )�أي �لتاريخ �لذي تلتزم فيه �ل�صركة ب�صر�ء �أو بيع �ملوجود�ت(. �لعمليات 
�لإعتيادية �ملتعلقة ب�صر�ء وبيع �ملوجود�ت �ملالية هي �لعمليات �لتي تتطلب �أن يتم �صد�د تلك �ملوجود�ت خلل فرتة زمنية تن�ض عليها �لأنظمة �أو تلك �ملتعارف عليها يف �ل�صوق.

القيمة العادلة

�لقيمة �لعادلة للأ�صول �ملالية و�لتي يتم تد�ولها يف �لأ�صو�ق �ملالية �ملنظمة يتم حتديدها بالرجوع للأ�صعار �ل�صائدة يف �ل�صوق عن �لإغلق بتاريخ قائمة �ملركز �ملايل. ويف حال كانت 
�أ�صعار �ل�صوق �ل�صائدة غري متاحة، ميكن �لرجوع �إلى �لأ�صعار �لتي ميكن �حل�صول عليها من �لو�صطاء و�لوكلء.

بالن�صبة للموجود�ت �ملالية �لتي لي�ض لها �صوق نظامي، يتم حتديد �لقيمة �لعادلة باإ�صتخد�م و�صائل تقييم بالرجوع �إلى �لقيمة �ل�صوقية �حلالية لأد�ة م�صابهة و / �أو حتاليل تدفقات 
�لنقدية �ملخ�صومة. ولأ�صاليب �لتدفقات �لنقدية �ملخ�صومة، يتم تقدير �لتدفقات �لنقدية �مل�صتقبلية بناء على �أف�صل تقدير�ت �لإد�رة وعلى معدل �خل�صم �ل�صائد ملوجود�ت م�صابهة.
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اإلنخفاض في قيمة الموجودات المالية أو عدم إمكانية تحصيلها

يتم يف تاريخ كل قائمة مركز مايل �إجر�ء تقومي لتحديد عما �إذ� كان هناك دليل مو�صوعي على حدوث �أي �إنخفا�ض يف قيمة فئة �أو جمموعة من �ملوجود�ت �ملالية. ويف حال وجود مثل 
هذ� �لدليل، يتم �إثبات خ�صارة �لإنخفا�ض يف قائمة �لعمليات. يحدد �لإنخفا�ض ح�صب �لتايل:

بالن�صبة للموجود�ت �ملثبتة بالقيمة �لعادلة، يكون �لإنخفا�ض هو �لفرق بني �لقيمة �لتكلفة و�لقيمة �لعادلة خم�صوما منها �أي خ�صارة �إنخفا�ض يف �لقيمة مت �إثباتها �صابقًا يف قائمة  �أ( 
�لعمليات.

بالن�صبة للموجود�ت �ملثبتة بالتكلفة، ميثل �لإنخفا�ض يف �لقيمة �لفرق بني �لقيمة �ملثبتة و�لقيمة �حلالية للتدفقات �لنقدية �مل�صتقبلية خم�صومة مبعدل �لعائد �ل�صائد يف �ل�صوق  ب( 
حاليًا ملوجود�ت مالية م�صابهة.

بالن�صبة للموجود�ت �ملثبتة بالتكلفة �ملطفاأة، يكون �لإنخفا�ض يف �لقيمة هو �لفرق بني �لقيمة �ملثبتة و�لقيمة �حلالية للتدفقات �لنقدية �مل�صتقبلية خم�صومة مبعدل �لفائدة �لفعلي  ج( 
�لأ�صلي.

دمج األعمال والشهرة

يتم �إحت�صاب دمج �لأعمال باإ�صتخد�م طريقة �لإ�صتحو�ذ. يتم قيا�ض تكلفة �لإ�صتحو�ذ بالتكلفة �ملدفوعة بالإجمايل وتقا�ض بالقيمة �لعادلة وباملبلغ لأي منفعة غري م�صيطرة يف �مل�صتحوذ 
عليه. لكل دمج �أعمال، يقوم �مل�صتحوذ بقيا�ض �ملنفعة غري �مل�صيطرة يف �مل�صتحوذ عليه �صو�ء يف �لقيمة �لعادلة �أو يف �حل�صة �لن�صبية للموجود�ت �ل�صافية �ملحددة يف �مل�صتحوذ عليه. 

تدرج تكاليف �لإ�صتحو�ذ �ملتكبدة كم�صروف وتت�صمن م�صاريف ت�صغيلية وتقنية.

عندما �ل�صركة ت�صتحوذ �أعمال، تقوم بتقييم �ملوجود�ت و�ملطلوبات �ملالية �مل�صرت�ة للت�صنيف �مللئم مبوجب �ل�صروط �لتعاقدية، �لظروف �لإقت�صادية و�لظروف ذ�ت �ل�صلة كما يف 
تاريخ �لإ�صتحو�ذ وهذ� ي�صمل ف�صل �مل�صتقات من �لعقود �لرئي�صية. و�إذ� مت �إ�صتحو�ذ �لأعمال على مر�حل، يتم �إعادة قيا�ض تاريخ �إ�صتحو�ذ �لقيمة �لعادلة للم�صتحوذ �مل�صرت�ة �صابقا يف 

�حلقوق �مل�صتحوذ عليها للقيمة �لعادلة كما يف تاريخ �لإ�صتحو�ذ من خلل قائمة �لدخل �ل�صاملة.

يتم �إثبات �أي تكلفة حمتملة �صيتم حتويلها من �مل�صتحوذ بالقيمة �لعادلة يف تاريخ �لإ�صتحو�ذ. يتم �إثبات تغري�ت �لحقة للقيمة �لعادلة للتكلفة �ملحتملة �لتي تعترب موجود�ت �أو مطلوبات 
وفقا ملعيار �ملحا�صبة �لدويل 39 �إما يف قائمة �لدخل �ل�صاملة �أو كتغري لدخل �صامل �آخر. �إذ� مت ت�صنيف �لتكلفة �ملحتملة كحقوق، فاإنه ل ميكن �إعادة قيا�صها حتى يتم ح�صمها نهائيًا 

�صمن �حلقوق.

يتم قيا�ض �ل�صهرة بالتكلفة يف �لبد�ية و�لتي متثل �لزيادة يف �إجمايل �لتكلفة �ملحولة و�ملبلغ �ملثبت يف �ملنفعة �لغري �مل�صيطرة بخ�صو�ض �ملوجود�ت و�ملطلوبات �ل�صافية �ملحددة �مل�صرت�ة. 
يف حال �لتكلفة هي �أقل من �لقيمة �لعادلة للموجود�ت �ل�صافية للأعمال �مل�صرت�ة، يتم �إثبات �لفرق يف قائمة �لدخل �ل�صاملة.

بعد �لإثبات �لأويل، تقا�ض �ل�صهرة بالتكلفة ناق�صا �أي خ�صائر �إنخفا�ض مرت�كمة. لغر�ض �إختبار �إنخفا�ض �لقيمة، يتم توزيع �ل�صهرة �مل�صرت�ة يف دمج �لأعمال، من تاريخ �لإ�صتحو�ذ، 
لكل من وحد�ت توليد �لنقد لل�صركة و�لتي من �ملتوقع هذه �لوحد�ت �لإ�صتفادة من هذ� �لدمج وب�صرف �لنظر �إذ� موجود�ت ومطلوبات �مل�صتحوذ عليها متت توزيعها على تلك �لوحد�ت.

عندما �صهرة ت�صكل جزء من وحدة توليد �لنقد وجزء من �لعمليات خلل هذه �لوحدة �مل�صتبعدة، فيتم ت�صمني �ل�صهرة �ملتعلقة بالعمليات �مل�صتبعدة يف �لقيمة �لدفرتية للعمليات عند 
حتديد �لربح �أو �خل�صارة من �إ�صتبعاد �لعمليات. يتم قيا�ض �ل�صهرة �مل�صتبعدة يف هذه �لظروف على �أ�صا�ض قيم �لن�صبية للعمليات �مل�صتبعدة وعلى �أ�صا�ض �جلزء �لباقي لوحدة توليد �لنقد.  

التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة   -7

تقوم �ل�صركة باإجر�ء �لتقدير�ت و�لإفرت��صات �لتي قد توؤثر على �أر�صدة �ملوجود�ت و�ملطلوبات �مل�صجلة خلل �ل�صنة �ملالية �لقادمة. يتم تقومي هذه �لتقدير�ت و�لأحكام ب�صورة م�صتمرة، 
وذلك على �أ�صا�ض �خلربة �ل�صابقة وعو�مل �أخرى ت�صتمل على توقعات �لأحد�ث �مل�صتقبلية �لتي يعتقد باأنها معقولة وفقًا للظروف.
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شركة بروج للتأمين التعاوني )شركة مساهمة سعودية( 
إيضاحات حول القوائم المالية 

31 ديسمبر 2011
اإللتزامات النهائية الناتجة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمين 

يعترب تقدير �للتز�مات �لنهائية �لناجتة عن �ملطالبات �ملقدمة مبوجب عقود �لتاأمني من �أهم �لتقدير�ت �ملحا�صبية �لتي تقوم بها �ل�صركة. هناك �لعديد من م�صادر عدم �لتاأكد �لتي 
يجب �أخذها بعني �لعتبار عند تقدير �للتز�مات �لتي يتعني على �ل�صركة دفعها مبوجب هذه �ملطالبات. يعترب خم�ص�ض �ملطالبات �ملتكبدة وغري �ملبلغ عنها تقديرً� للمطالبات �لتي 
يتوقع �لإبلغ عنها بعد نهاية كل فرتة مالية ب�صاأن �حلادث �ملوؤمن عليه �لذي وقع قبل نهاية �لفرتة �ملالية. �إن �لطرق �لفنية �ملتبعة من قبل �لإد�رة يف تقدير تكلفة �ملطالبات �ملبلغ عنها 

وكذلك �ملطالبات �ملتكبدة غري �ملبلغ عنها تتمثل يف �إتباع نف�ض طرق �صد�د �ملطالبات �ل�صابقة عند �لتنبوؤ بطرق �صد�د �ملطالبات �مل�صتقبلية.

تقدر �ملطالبات �لتي تتطلب قر�رً� من �ملحكمة �أو عن طريق �لتحكيم على �أ�صا�ض كل حالة على حده. تقوم �صركات ت�صويات خماطر م�صتقلة بتقدير �ملطالبات �ملتعلقة باملمتلكات. تقوم 
�لإد�رة مبر�جعة �ملخ�ص�صات �ملتعلقة باملطالبات �ملتكبدة، و�ملطالبات �ملتكبدة غري �ملبلغ عنها، على �أ�صا�ض ربع �صنوي.

قد تتعر�ض �ل�صركة خللفات مع، و�أحيانا �إخفاقات من قبل، �صركات �إعادة �لتاأمني. تقوم �ل�صركة كل ربع �صنة مبر�قبة تطور �لنز�عات وقوة �ملركز �ملايل ملعيدي �لتاأمني.

خسائر اإلنخفاض في الذمم المدينة

تقوم �ل�صركة مبر�جعة �لذمم �ملدينة �لتي تعترب هامة مبفردها، وكذلك �لذمم �ملدينة �ملدرجة �صمن جمموعة من �ملوجود�ت �ملالية �لتي لها خ�صائ�ض �إئتمان مماثلة وذلك للتاأكد من 
وجود �إنخفا�ض يف قيمتها. �إن �لذمم �ملدينة �لتي يتم مر�جعتها ب�صورة فردية للتاأكد من وجود �إنخفا�ض يف قيمتها و�لتي يتم ب�صاأنها �إثبات �أو �لإ�صتمر�ر يف �إثبات خ�صارة �لإنخفا�ض ل 
يتم �إ�صد�رها عند مر�جعتها ب�صورة جماعية للتاأكد من وجود �نخفا�ض يف قيمتها. تتطلب مر�جعة �لإنخفا�ض يف �لقيمة هذه �إجر�ء �لأحكام و�لتقدير�ت. ولإجر�ء ذلك، تقوم �ل�صركة 

بتقومي خ�صائ�ض خماطر �لإئتمان �لتي تاأخذ بعني �لإعتبار حالت �لإخفاق �ل�صابقة و�لتي تعترب موؤ�صرً� على �لقدرة على �صد�د كافة �ملبالغ �مل�صتحقة طبقًا لل�صروط �لتعاقدية. 

تكاليف اإلكتتاب المؤجلة

تقيد بع�ض تكاليف �لإكتتاب �ملتعلقة باإ�صد�ر وثائق �لتاأمني �جلديدة كتكاليف �إكتتاب موؤجلة، وتطفاأ على مدى فرتة �لتغطية �لتاأمينية ذ�ت �لعلقة. ويف حالة عدم حتقق �لإفرت��صات 
�ملتعلقة بالربحية �مل�صتقبلية لوثائق �لتاأمني هذه، فاإنه ميكن �لإ�صر�ع يف �إطفاء هذه �لتكاليف، وميكن �أن يتطلب ذلك �إجر�ء تخفي�ض �إ�صايف.

النقدية وشبه النقدية  -8

31 دي�ضمرب 312010 دي�ضمرب 2011

عمليات �مل�ضاهمني  عمليات �لتاأمنيعمليات �مل�ضاهمني  عمليات �لتاأمني

ريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعودي

20.233.5816.843.4889.251.9926.494.685نقد لدى �ل�صندوق و�لبنوك

15.440.00726.535.89311.193.59080.991.531ودائع لأجل

35.673.58833.379.38120.445.58287.486.216

متثل �لود�ئع لأجل ود�ئع لدى بنوك حملية وبنوك دول جمل�ض �لتعاون �خلليجي ذ�ت ت�صنيف �إ�صتثمار �إئتماين، كما �صنفت من قبل وكالت ت�صنيف عاملية.

�إن �لود�ئع للأجل �ملقومة �صو�ء بالريال �ل�صعودي �أو بالعملت مربوطة بالريال �ل�صعودي تخ�صع لدخل عمولت مبعدل 0.53% �صنويًا )2010: 0.40% �صنويًا( و�لتي ت�صتحق خلل �أقل 
من ثلثة �أ�صهر.
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شركة بروج للتأمين التعاوني )شركة مساهمة سعودية( 
إيضاحات حول القوائم المالية 

31 ديسمبر 2011
مدفوعات مقدمة وموجودات أخرى  -9

31 دي�ضمرب 312010 دي�ضمرب 2011

عمليات �مل�ضاهمنيعمليات �لتاأمنيعمليات �مل�ضاهمنيعمليات �لتاأمني

ريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعودي

-1.073.827--�أق�صاط تاأمني فائ�ض �خل�صارة مدفوعة مقدمًا

-264.614-217.661�إيجار مدفوعة مقدمًا

-188.894-215.109م�صاريف طبية وتقنية معلومات مدفوعة مقدمًا

---383.535ذمم �صندوق �لتاأمني

---193.447ذمم �ملوظفني

2.238322.3482.35133.979دخل عمولت خا�صة م�صتحقة

-304.632500.000209.924اأخرى

1.316.622822.3481.739.61033.979

أقساط التأمين وأرصدة إعادة التأمين المدينة، صافي  -10

31 دي�ضمرب 312010 دي�ضمرب 2010

ريال �ضعوديريال �ضعودي

43.398.10633.212.989�أق�صاط مدينة من حاملي �لبو�ل�ض

)8.293.166()10.606.789(ناق�صًا: خم�ص�ض �لديون �مل�صكوك يف حت�صيلها

32.791.31724.919.823

5.330.5571.487.134�أر�صدة �إعادة �لتاأمني �ملدينة

)67.853()350.365(ناق�صًا: خم�ص�ض �لديون �مل�صكوك يف حت�صيلها

4.980.1921.419.281

37.771.50926.339.104�إجمايل �أق�صاط �لتاأمني و�أر�صدة �إعادة �لتاأمني �ملدينة، �صايف

كم� يف 31 دي�صمرب 2011 و2010، �إن �أعمار �لأر�صدة �ملدينة �لتي مل تنخف�ض قيمتها كانت كالتايل:

�إجمايل
غري متاأخرة �ل�ضد�د وغري 

منخف�ضة �لقيمة

متاأخرة �ل�ضد�د ولكن مل تنخف�س قيمتها

180-91
يوم

365-181
يوم

�أكرث من 365 
يوم

ريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعودي

2011

32.791.31714.363.49211.620.2825.023.6601.783.883حاملي �لبو�ل�ض

4.980.1921.632.410194.4902.980.362172.930معيدي �لتاأمني

2010

24.919.8239.484.6505.068.2349.449.686917.253حاملي �لبو�ل�ض

-1.419.281622.479412.299384.503معيدي �لتاأمني
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شركة بروج للتأمين التعاوني )شركة مساهمة سعودية( 
إيضاحات حول القوائم المالية 

31 ديسمبر 2011
تقوم �ل�صركة بت�صنيف �أر�صدة �ملدينة حلملة بو�ل�ض �ل�صركة »كمتاأخرة �ل�صد�د ومنخف�صة �لقيمة« لكل حالة على حدة. يتم �إثبات تعديل �إنخفا�ض �لقيمة، �إن وجد، يف قائمة عمليات 

�لتاأمني. ل تقوم �ل�صركة عادة باحل�صول على �صمانات للأق�صاط �ملدينة حلاملي �لبو�ل�ض ومعيدي �لتاأمني وبالتايل فاإن هذه �لأق�صاط تعترب غري م�صمونة.

تخ�صع  مل  و�ل�صركات  �لعملء  باأر�صدة  �ملتعلقة  �لقيمة  منخف�صة  وغري  �ل�صد�د  متاأخرة  لي�صت  �لتي  �ملبالغ  �إن  �لإئتمان.  لت�صنيف  �لد�خلي  لتقومي  �إجر�ء�ت  لديها  لي�صت  �ل�صركة  �إن 
للإجر�ء�ت �لت�صنيف من قبل �ل�صركة. �إن �لأر�صدة من معيدي �لتاأمني لدى جهات ذ�ت ت�صنيف �إ�صتثمار �إئتماين، كما �صنف من وكالت ت�صنيف عاملية.

فيما يلي �حلركة �لتي متت على خم�ص�ض �لأق�صاط �مل�صكوك يف حت�صيلها حلاملي �لبو�ل�ض ومعيدي �لتاأمني لل�صنة �ملنتهية يف         31 دي�صمرب 2011:

حاملي �لبو�ل�س
ريال �ضعودي

معيدي �لتاأمني
ريال �ضعودي

�إجمايل
 ريال �ضعودي

8.293.16667.8538.361.019�لر�صيد �لإفتتاحي

2.313.623282.5122.596.135�ملحمل على �ل�صنة )قائمة عمليات �لتاأمني(

10.606.789350.36510.957.154�لر�صيد �خلتامي

فيما يلي �حلركة �لتي متت على خم�ص�ض �لأق�صاط �مل�صكوك يف حت�صيلها حلاملي �لبو�ل�ض ومعيدي �لتاأمني للفرتة من 1 ين�ير 2009 �إلى 31 دي�صمرب 2010:

حاملي �لبو�ل�س
ريال �ضعودي

معيدي �لتاأمني
ريال �ضعودي

�إجمايل
 ريال �ضعودي

3.879.25914.4663.893.725حتويل �ملحفظة )�إي�صاح 2 ب( 

4.413.90753.3874.467.294�ملحمل على �لفرتة )قائمة عمليات �لتاأمني(

8.293.16667.8538.361.019�لر�صيد �خلتامي

الحركة في تكاليف اإلكتتاب المؤجلة، األقساط غير المكتسبة، المطالبات تحت التسوية ودخل العموالت غير المكتسبة  -11

تكاليف اإلكتتاب المؤجلة )أ( 

2011
للفرتة من 27 دي�ضمرب 2009 

�إلى 31 دي�ضمرب 2010

ريال �ضعوديريال �ضعودي

-1.279.156�لر�صيد �لإفتتاحي

1.093.219- حتويل �ملحفظة )�إي�صاح 2 ب(

15.181.46915.026.191�ملدفوعة خلل �ل�صنة / �لفرتة

)14.840.254()8.844.444(�ملطفاأة خلل �لفرتة )قائمة عمليات �لتاأمني(

7.616.1811.279.156�لر�صيد �خلتامي
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شركة بروج للتأمين التعاوني )شركة مساهمة سعودية( 
إيضاحات حول القوائم المالية 

31 ديسمبر 2011
األقساط غير المكتسبة )ب( 

للفرتة من 27 دي�ضمرب 2009 �إلى 31 دي�ضمرب 312010 دي�ضمرب 2011 

بالريال �ل�ضعوديبالريال �ل�ضعودي

�إجمايل
ح�ضة معيدي 

�لتاأمني
�إجمايل�ضايف

ح�ضة معيدي 
�لتاأمني

�ضايف

---15.265.7217.000.1038.265.618�لر�صيد �لإفتتاحي

14.724.5456.093.4278.631.118- - - حتويل �ملحفظة )�إي�صاح 2 ب(

�لأق�صاط �ملكتتبة خلل �ل�صنة / 
�لفرتة

103.803.39738.512.72165.290.676132.117.72952.491.39879.626.331

�لأق�صاط �ملكت�صبة خلل �ل�صنة 
/ �لفرتة

)73.740.960()32.708.592()41.032.368()131.576.553()51.584.722()79.991.831(

8.265.618)7.000.103(32.523.92615.265.721)12.804.232(45.328.158�لر�صيد �خلتامي

المطالبات تحت التسوية )ج( 

للفرتة من 27 دي�ضمرب 2009 �إلى 31 دي�ضمرب 312010 دي�ضمرب 2011 

بالريال �ل�ضعوديبالريال �ل�ضعودي

     �إجمايل
ح�ضة معيدي 

�لتاأمني
     �إجمايل�ضايف

ح�ضة معيدي 
�لتاأمني

�ضايف

)14.061.277(27.209.815)41.271.092()13.569.147(14.630.481)28.199.628(حتت �لت�صوية يف 31 دي�صمرب

)2.587.989(4.931.398)7.519.387()3.767.013(1.791.553)5.558.566(�ملتكبدة وغري مبلغ عنها

---)2.444.663(-)2.444.663(عجز يف �لأق�صاط و�إحتياطات �أخرى

)36.202.857(16.422.034)19.780.823()48.790.479(32.141.213)16.649.266(

)42.567.986(23.585.478)66.153.464()23.944.100(28.484.336)52.428.436(�ملطالبات �ملدفوعة خلل �ل�صنة / �لفرتة

7.543.025)15.171.613(22.714.638)14.061.277(27.209.815)41.271.092(حتت �لت�صوية يف 1 ين�ير

929.426)4.853.178(5.782.604)2.587.989(4.931.398)7.519.387(�ملتكبدة وغري مبلغ عنها

209.484-209.484- -- عجز يف �لأق�صاط و�إحتياطات �أخرى

)48.790.479(32.141.213)16.649.266(28.706.726)20.024.791(8.681.935

)50.535.317(86.237.21735.701.900)27.075.657(12.765.157)39.840.814(�ملطالبات �ملتكبدة

ح�صلت �ل�صركة على �ملحفظة �لتاأمينية )�إي�صاح 2 اأ( يف 1 ين�ير 2009 وبد�أت عمليات �لتاأمني يف 1 يوليو 2010. وبالتايل، فاإن �لر�صيد �لإفتتاحي للمطالبات حتت �لت�صوية وللمتكبدة 
وغري مبلغ عنها  يعك�ض �لأر�صدة للمحفظة �مل�صرت�ة.

ويف �صوء ما ذكر �أعله، تعتقد �لإد�رة باأن ل حاجة للإف�صاح عن جدول تطوير �ملطالبات.
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شركة بروج للتأمين التعاوني )شركة مساهمة سعودية( 
إيضاحات حول القوائم المالية 

31 ديسمبر 2011
دخل عموالت غير مكتسبة )د( 

 2011
للفرتة من 27 دي�ضمرب 2009 �إلى 31 

دي�ضمرب 2010

ريال �ضعوديريال �ل�ضعودي

- 1.839.014�لر�صيد �لإفتتاحي

1.558.449- حتويل �ملحفظة )�إي�صاح 2 ب(

11.403.24313.845.221عمولت م�صتلمة خلل �ل�صنة / �لفرتة

)13.564.656()9.831.907(عمولت مكت�صبة خلل �ل�صنة / �لفرتة

3.410.3501.839.014�لر�صيد �خلتامي

الممتلكات والمعدات، صافي  -12

يتم �إ�صتهلك و�إطفاء تكلفة �لأثاث و�ملعد�ت �ملكتبية بطريقة �لق�صط �لثابت على مدى �لأعمار �ملقدرة للموجود�ت كما يلي: 
10 �شنوات حت�صينات مباين م�صتاأجرة  

7 - 10 �شنوات �لأثاث و�لرتكيبات و�ملعد�ت �ملكتبية  
4  �شنوات �أجهزة كمبيوتر وبر�مج   
4  �شنوات مركب�ت    

حت�ضينات �ملباين 
�مل�ضتاأجرة

�لأثاث و�لرتكيبات 
و�ملعد�ت �ملكتبية

�أجهزة كمبيوتر 
وبر�مج

مركبات
�لإجمايل

2011
�لإجمايل

2010

ريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعودي

 التكلفة

-1.598.0971.071.5345.534.117584.1498.787.897�لر�صيد �لإفتتاحي

1.848.679-----حتويل �ملحفظة )�إي�صاح 2 اأ(

403.088262.790349.905112.4661.128.2497.059.533�إ�صافات خلل �ل�صنة / �لفرتة

)120.315()593.358()593.358(---�إ�صتبعاد�ت

2.001.1851.334.3245.884.022103.2579.322.7888.787.897

�لإ�صتهلك

-328.612201.2561.928.957472.7162.931.541�لر�صيد �لإفتتاحي

1.408.018-----نقل �ملحفظة )�إي�صاح 2 اأ(

267.185128.4371.214.34027.9231.637.8851.633.510�ملحمل لل�صنة / للفرتة

)109.987()474.826()474.826(---�إ�صتبعاد�ت

595.797329.6933.143.29725.8134.094.6002.931.541

�صايف �لقيمة �لدفرتية:

1.405.3881.004.6312.740.72577.4445.228.188كم� يف 31 دي�صمرب 2011

1.269.485870.2783.605.160111.4335.856.356كم� يف 31 دي�صمرب 2010 

�إن �لإ�صتهلك �ملحمل لل�صنة / للفرتة مت ت�صنيفه �صمن �مل�صاريف �لعمومية و�لإد�رية. 
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شركة بروج للتأمين التعاوني )شركة مساهمة سعودية( 
إيضاحات حول القوائم المالية 

31 ديسمبر 2011
اإلستثمارات المتاحة للبيع  -13

تت�صمن �لإ�صتثمار�ت �ملتاحة للبيع �صند�ت و�صكوك م�صدرة من بنوك و�صركات يف دول جمل�ض �لتعاون �خلليجي بقيمة 32.247.146 ريال �صعودي )31 دي�صمرب 2010: ل �صيء(  )�أ( 
وتد�ر من قبل موؤ�ص�صة مالية م�صنفة �إ�صتثمارية وفقا لت�صنيف  وكالت ت�صنيف عاملية. 

�لإ�صتثمار�ت �ملتاحة للبيع تت�صمن �إ�صتثمار يف �صركة غري مدرجة بقيمة 1.923.078 ريال �صعودي )31 دي�صمرب 2010: ل �صيء(، م�صجلة يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية. حيث ل  )ب( 
يوجد �صعر مدرج، مت تقييم هذ� �لإ�صتثمار بالتكلفة. ويف ر�أي �لإد�رة �إنه ل يوجد �إختلف جوهري بني �لقيمة �لعادلة لهذ� �لإ�صتثمار وقيمتها �لدفرتية.

مل حتمل �ل�صركة �أي �إ�صتثمار كما يف 31 دي�صمرب 2010.

�إن �حلركة على �لإ�صتثمار�ت �ملتاحة للبيع خلل �ل�صنة كانت كالتايل: )ج( 

31 دي�ضمرب 2011
ريال �ضعودي

38.001.783�صر�ء خلل �ل�صنة

)3.726.662(بيع خلل �ل�صنة

34.275.121

)104.897(�لتغري يف �لقيمة �لعادلة

34.170.224كما يف نهاية �ل�صنة

�إن �لتغري �ملرت�كم يف �لقيمة �لعادلة للإ�صتثمار�ت �ملتاحة للبيع لل�صنة �ملنتهية يف 31 دي�صمرب 2011 بلغ )104.897( ريال �صعودي )31 دي�صمرب 2010: ل �صيء( وقد مت �إظهاره �صمن 
حقوق �مل�صاهمني يف قائمة �ملركز �ملايل.

مت ت�صنيف �لإ�صتثمار�ت كالتايل: )د( 

2011

متد�ولة
ريال �ضعودي

غري متد�ولة
ريال �ضعودي

�إجمايل
 ريال �ضعودي

15.145.950-15.145.950�صند�ت ذ�ت ن�صب حمددة

16.114.495986.70117.101.196�صكوك

1.923.0781.923.078-حقوق

31.260.4452.909.77934.170.224اإجم�يل

حتليل �لإ�صتثمار�ت من قبل �لأطر�ف �ملقابلة هي كالآتي: )ه( 

31 دي�ضمرب 2011
ريال �ضعودي

6.820.945�شبه حكومية

15.895.105بنوك وموؤ�ص�صات مالية

11.454.174�شرك�ت

34.170.224اإجم�يل
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شركة بروج للتأمين التعاوني )شركة مساهمة سعودية( 
إيضاحات حول القوائم المالية 

31 ديسمبر 2011
�إن جودة �لإئتمان للمحفظة �ل�صتثمارية هي كما يلي: )و( 

31 دي�ضمرب 2011
ريال �ضعودي

�أ �أ  �إلى  �أ  6.820.945– �أ 

�أ  + �إلى  17.032.300– �أ 

1.907.200+ ب ب ب 

8.409.779جودة �لإئتمان غري متاحة

34.170.224اإجم�يل

يتم �إ�صتخد�م درجات �لتن�صيف �ملتبعة من قبل وكالة “�صتاندرد �آند بورز” للإ�صتثمار�ت �أو �مل�صدر �إذ� كانت �لإ�صتثمار�ت غري م�صنفة.

حتديد �لقيمة �لعادلة وم�صتويات �لت�صل�صل �لهرمي للقيمة �لعادلة: )ز( 

ت�صتخدم �ل�صركة �مل�صتويات �لتالية لتحديد �لقيمة �لعادلة للأدو�ت �ملالية و�لإف�صاح عنها:

�مل�صتوى �لأول: �لأ�صعار �ملتد�ولة يف �صوق ن�صط لنف�ض �لأد�ة )�أي: بدون تعديل �أو �إعادة ت�صعري(

�مل�صتوى �لثاين: �لأ�صعار �ملتد�ولة يف �صوق ن�صط ملوجود�ت ومطلوبات مماثلة �أو �أي �أ�صاليب تقييم �أخرى حتدد كافة مدخلتها �لهامة وفقًا ملعلومات �ل�صوق.

�مل�صتوى �لثالث: �أ�صاليب �لتقييم �لتي مل حتدد �أي من مدخلتها �لهامة وفقًا ملعلومات �ل�صوق.

يعر�ض �جلدول �لتايل حتليل للأدو�ت �ملالية �مل�صجلة بالقيمة �لعادلة وفقًا للت�صل�صل �لهرمي للقيمة �لعادلة:

2011

�لإجمايل�مل�ضتوى �لثالث�مل�ضتوى �لثاين�مل�ضتوى �لأول

15.145.950--15.145.950�صند�ت ذ�ت ن�صب حمددة

986.70117.101.196-16.114.495�صكوك

1.923.0781.923.078--حقوق

31.260.445-2.909.77934.170.224

أرصدة إعادة تأمين وتأمين دائنة  -14

20112010

ريال �ضعوديريال �ضعودي

6.652.0843.847.289ذمم و�صطاء �لتاأمني ومندوبو �ملبيعات �لد�ئنة 

6.431.63311.789.533اأر�شدة دائنة اإع�دة ت�أمني

2.092.9354.877.456حملة �لبو�ل�ض

359.4521.184.969اأر�شدة ت�أمني دائنة اأخرى

15.536.10421.699.247
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شركة بروج للتأمين التعاوني )شركة مساهمة سعودية( 
إيضاحات حول القوائم المالية 

31 ديسمبر 2011
المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة  -15

فيما يلي تفاصيل المعامالت الرئيسية مع الجهات ذات العالقة خالل السنة / الفترة واألرصدة المتعلقة بها في نهاية السنة /  أ( 
الفترة: 

طبيعة �ملعامالت�جلهة ذ�ت �لعالقة

�لر�ضيد كما يفمبالغ �ملعامالت

لل�ضنة �ملنتهية يف 31 
دي�ضمرب 2011

)مر�جعة(
ريال �ضعودي

للفرتة من
27 دي�ضمرب 2009
�إلى 31 دي�ضمرب 

2010
)مر�جعة(

ريال �ضعودي

31 دي�ضمرب 2010
)مر�جعة(

ريال �ضعودي

31 دي�ضمرب 2010
)مر�جعة(

ريال �ضعودي

--3.747.631-م�صاريف ما قبل �لتاأ�صي�ض مدفوعة بالنيابة عن �ل�صركةم�صاهمني

--17.459.3472.818.489�إجمايل �أق�صاط �لتاأمني �ملكتتبة

--2.546.1511.614.154�أق�صاط �إعادة تاأمني م�صندة

---562.790عمولة اإع�دة ت�أمني

--6.899.98456.980مطالبات متكبدة على بو�ل�ض تاأمني

)54.973()74.704(292.9391.200.222 م�صاريف عمومية و�إد�رية 

--1.571.073529.359مكفاآت وم�صاريف �إجتماعات ملجل�ض �لإد�رة و�للجانتنفيذين و�أع�صاء جلان

--138.13719.725�إجمايل �أق�صاط �لتاأمني �ملكتتبة

---1.364.640عقد و�ش�طة ت�أمني

تعويضات كبار موظفي اإلدارة ب( 

�إن كبار موظفي �لإد�رة ت�صمل جميع مدر�ء �لتنفيذين وغري �لتنفيذين وكبار �ملدر�ء.

ملخ�ض تعوي�صات كبار موظفي �لإد�رة للفرتة هو على �لنحو �لتايل:

لل�ضنة �ملنتهية يف
31 دي�ضمرب 2011

للفرتة من
27 دي�ضمرب 2009

�إلى 31 دي�ضمرب 2010

)مر�جعة()مر�جعة(

ريال �ضعوديريال �ضعودي

2.908.7492.367.572مز�يا ق�صرية �لأجل

114.896113.229مك�ف�أة نه�ية اخلدمة للموظفني

3.023.6452.480.801
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شركة بروج للتأمين التعاوني )شركة مساهمة سعودية( 
إيضاحات حول القوائم المالية 

31 ديسمبر 2011
مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى  -16

31 دي�ضمرب 312010 دي�ضمرب 2011

عمليات �مل�ضاهمنيعمليات �لتاأمنيعمليات �مل�ضاهمنيعمليات �لتاأمني

ريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعودي

-634.709-1.179.232خم�ص�ض �صريبة �لإ�صتقطاع

-198.887-1.097.850ذمم وم�صتحقات موظفني

-224.797-862.357�أتعاب مهنية م�صتحقة 

319.800-1.763.760-�أتعاب جمل�ض �لإد�رة

-22.697-160.486�أتعاب �إ�صر�ف د�ئنة )�صاما(

-1.051.963105.551344.210اأخرى

4.008.1561.869.3111.425.300319.800

 

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  -17

2011
للفرتة من

27 دي�ضمرب 2009
�إلى 31 دي�ضمرب 2010

ريال �ضعوديريال �ضعودي

-670.508�لر�صيد �لإفتتاحي

1.627.463-حتويل �ملحفظة )�إي�صاح 2 ب(

567.3371.051.776�ملحمل خلل �ل�صنة

)2.008.731()444.424(�ملدفوع خلل �ل�صنة

793.421670.508يف نهاية �ل�صنة

رأس المال  -18

يبلغ ر�أ�ض �ملال �مل�صرح به و�ملدفوع 130 مليون ريال �صعودي ويتكون من 13 مليون �صهم قيمة كل منها 10 ريال �صعودي. وقد قام �ملوؤ�ص�صون بالإكتتاب ودفع قيمة 7.8 مليون �صهم بقيمة 
اإ�شمية 10 ريال لل�صهم و�لتي متثل 60% من �أ�صهم ر�أ�ض مال �ل�صركة. �أما �لأ�صهم �ملتبقية �لبالغ 5.2 مليون �صهم بقيمة �إ�صمية 10 ريال لل�صهم فقد مت �لإكتتاب بها من قبل �جلمهور.

الزكاة  -19

2011
للفرتة من تاريخ ما قبل �لتاأ�ضي�س

�إلى 31 دي�ضمرب 2010

ريال �ضعوديريال �ضعودي

1.749.8974.247.975�ملحمل للفرتة
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شركة بروج للتأمين التعاوني )شركة مساهمة سعودية( 
إيضاحات حول القوائم المالية 

31 ديسمبر 2011
مت �إحت�صاب �ملخ�ص�ض لل�صنة / للفرتة كما يلي:

20112010

ريال �ضعوديريال �ضعودي

101.008.302130.000.000حقوق �مل�صاهمني

)18.856.356()20.151.266(�لقيمة �لدفرتية للموجود�ت طويلة �لأجل و�لوديعة �لنظامية

80.857.036111.143.644

)19.224.653()10.861.138(خ�صارة �ل�صنة / �لفرتة �ملعدلة

69.995.89891.918.991�لوعاء �لزكوي

ن�صاأت �لفروقات بني �لنتائج �ملالية و�لزكوية ب�صورة �أ�صا�صية نتيجة للمخ�ص�صات غري �مل�صموح بها عند �إحت�صاب �لدخل �خلا�صع للزكاة.

الحركة في المخصص:

20112010

ريال �ضعوديريال �ضعودي

-4.247.975يف بد�ية �ل�صنة / �لفرتة

1.749.8974.247.975�ملحمل لل�صنة / �لفرتة

-)145.525(�ملدفوع خلل �ل�صنة

5.852.3474.247.975يف نهاية �ل�صنة / �لفرتة

المصاريف العمومية واإلدارية  -20

20112010

عمليات �مل�ضاهمنيعمليات �لتاأمنيعمليات �مل�ضاهمنيعمليات �لتاأمني

ريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعودي

-22.931.289-18.391.357تكاليف ورو�تب �ملوظفني

-2.709.131-2.152.446�إيجار مكتب

-1.633.510-1.637.885�إ�صتهلكات ) �إي�صاح 12(

-1.332.036-1.743.007�أتعاب مهنية وقانونية

-765.116-358.413�ملنافع

-688.466-439.834�لقرطا�صية و�للو�زم �ملكتبية

-367.000-658.104م�صاريف معلوماتية

-243.371-110.698�إ�صلح و�صيانة

529.359-1.571.073-�أتعاب جمل�ض �لإد�رة و�للجان

220.000-220.000-م�صاريف �لن�صر

2.389.361274.4063.384.48048.740اأخرى

27.881.1052.065.47934.054.399798.099
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21-   مصاريف اإلكتتاب العام ومصاريف ما قبل التأسيس، صافي

للفرتة من ما قبل �لتاأ�ضي�س �إلى 27 
دي�ضمرب 2009

ريال �ضعودي

4.720.079م�صاريف �لإكتتاب �لعام

3.975.131م�صاريف بنكية ور�صوم خطابات �ل�صمان

2.551.246تك�ليف موظفني

1.908.650�أتعاب مهنية وقانونية

860.667�إيجار

605.154اأخرى

14.620.927�جمايل �مل�صاريف �ملتكبدة

)898.859(ناق�صًا: عمولت مكت�صبة من ود�ئع ق�صرية �لأجل حتى تاريخ �لقر�ر �لوز�ري )27 دي�صمرب 2009(  

13.722.068

22-  خسارة السهم األساسية والمخفضة

مت �إحت�صاب خ�صارة �ل�صهم �لأ�صا�صية و�ملخف�صة لل�صنة / للفرتة وذلك بق�صمة �إجمايل �خل�صارة �ل�صاملة للفرتة على عدد �لأ�صهم �لعادية �مل�صدرة و�لقائمة يف نهاية �ل�صنة / �لفرتة 
و�لبالغ 13 مليون �صهم.

23-  إدارة المخاطر

حكومة المخاطر

تتمثل حوكمة �ملخاطر �خلا�صة بال�صركة يف جمموعة من �ل�صيا�صات و�لإجر�ء�ت و�لو�صائل �لرقابية �ملقررة �لتي ت�صتخدم �لهيكل �لتنظيمي �حلايل لتحقيق �لأهد�ف �لإ�صرت�تيجية. 
ترتكز فل�صفة �ل�صركة يف قبول �ملخاطر �ملرغوب بها و�ملعروفة و�لتي تتو�فق مع �خلطة �لإ�صرت�تيجية �ملتعلقة باإد�رة وقبول �ملخاطر و�ملعتمدة مـن جمل�ض �لإد�رة. تتعر�ض �ل�صركة ملخاطر 

�لتاأمني، وخماطر �إعادة �لتاأمني، وخماطر معدل �لعمولة، وخماطر �لإئتمان، وخماطر �ل�صيولة، وخماطر �لعملت �لأجنبية. 

هيكل إدارة المخاطر

مت تاأ�صي�ض هيكل تنظيمي حمكم د�خل �ل�صركة لتحديد وتقييم ومتابعة ومر�قبة �ملخاطر.

مجلس اإلدارة 

�إن جمل�ض �لإد�رة هو �جلهة �لعليا �مل�صوؤولة عن حوكمة �ملخاطر حيث يقوم بتقدمي �لتوجيه و�إعتماد �لإ�صرت�تيجيات و�ل�صيا�صات لتحقيق �لأهد�ف �ملحددة لل�صركة .

اإلدارة العليا

�لإد�رة �لعليا م�صوؤولة عن �لعمليات �ليومية من �أجل حتقيق �لأهد�ف �لإ�صرت�تيجية �صمن �صيا�صة حمددة م�صبقًا من قبل �ل�صركة ب�صاأن قبول �ملخاطر.

لجنة المراجعة

�ملخاطر �لتي تو�جهها �ل�صركة وكيفية مو�جهتها من قبل �لإد�رة تلخ�ض فيما يلي.
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مخاطر التأمين أ( 

متثل خماطر �لتاأمني �ملخاطر �ملتعلقة بزيادة �ملطالبات �لفعلية �مل�صتحقة حلاملي عقود �لتاأمني لأحد�ث موؤمن عليها ب�صكل يفوق �لتوقعات. وميكن �أن يحدث ذلك ب�صبب تكر�ر �ملطالبات 
�أو �أن مبالغ �ملطابات يكون �أكرب من �ملتوقع. وتتابع �ل�صركة خماطر �لتاأمني ب�صكل منتظم للتاأكد من �أن م�صتويات هذه �ملخاطر تكون يف �حلدود �ملتوقعة. تقوم �ل�صركة، ب�صكل رئي�صي، 

بتغطية خماطر �ملمتلكات و�حلريق و�حلو�دث و�ملركبات و�لتاأمني �لطبي و�لبحري.

ت�صدر �ل�صركة وثائق تاأمني ق�صرية �لأجل فيما يتعلق مبخاطر تاأمني �ملمتلكات و�حلو�دث �لعامة و�مل�صوؤولية و�ل�صيار�ت و�لأعمال �لهند�صية و�لتاأمني �لبحري و�لتي يتوقع �أن يتم �لإبلغ 
عن �ملطالبات �ملتعلقة بها و�صد�دها يف فرتة ق�صرية ولذلك فاإن من غري �ملحتمل تغيري�ت كبرية يف حركة �لإحتياطيات وهو ما ي�صاعد يف �لتقليل من خماطر �لتاأمني. وترتكز �ملخاطر 

�لناجمة عن عقود �لتاأمني �أعله ب�صكل رئي�صي يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية.

تكرار ومبالغ المطالبات

ميكن �أن يتاأثر تكر�ر ومبالغ �ملطالبات بالعديد من �لعو�مل. تقوم �ل�صركة، ب�صكل رئي�صي، بتغطية خماطر �إكتتاب عقود تاأمني �ملمتلكات و�حلو�دث �لعامة و�مل�صوؤولية جتاه �لغري و�ملركبات 
و�لأعمال �لهند�صية و�لتاأمني �لبحري. تعترب هذه �لعمليات كعقود تاأمني ق�صرية �لأجل لأنه يتم، يف �لعادة، �لإبلغ عن و�صد�د �ملطالبات خلل �صنة و�حدة من وقوع �حلادث �ملوؤمن عليه. 

وهذ� من �صاأنه �أن ي�صاعد يف �لتقليل من خماطر �لتاأمني .

المركبات

�إ�صلح �ملركبات. تقوم �ل�صركة باإ�صد�ر وثائق تاأمني �ملركبات  �أو  للتاأمني على �ملركبات، تتمثل �ملخاطر �لرئي�صية يف �ملطالبات �ملتعلقة بالوفاة و�لإ�صابات �جل�صدية وتبديل  بالن�صبة 
�ل�صامل للملك و�ل�صائقني �للذين تتجاوز �أعمارهم 21 �شنة.

�أو �إ�صلح �ملركبات من �أهم �لعو�مل �لتي توؤثر على م�صتوى �ملطالبات.  �إ�صتبد�ل   يعترب م�صتوى �لتعوي�صات لدى �ملحاكم فيما يتعلق بتعوي�صات �لوفاة و�لإ�صابات �جل�صدية وتكاليف 
لدى �ل�صركة �إجر�ء�ت �إد�رة خماطر ملر�قبة تكاليف �ملطالبات. كما يوجد لدى �ل�صركة تغطية �إعادة تاأمني للحد من �خل�صائر �ملتعلقة باأي مطالبة فردية �إلى 500.000 ريال �صعودي.

الممتلكات

بالن�صبة لعقود تاأمني �ملمتلكات فاإن �أهم �ملخاطر �ملتعلقة بها هي �حلريق و�إنقطاع �لأعمال. تقوم �ل�صركة باإ�صد�ر وثائق تاأمني للممتلكات �لتي حتتوي على �أجهزة �إكت�صاف �حلريق.

يتم �إ�صد�ر هذه �لعقود بالرجوع �إلى �لقيمة �لإ�صتبد�لية للممتلكات �ملوؤمنة وحمتوياتها. تكلفة �إعادة بناء �ملمتلكات و�إ�صتبد�ل حمتوياتها و�لوقت �للزم لإعادة بدء �لعمليات و�لذي تتوقف 
فيه �لإعمال هي �لعو�مل �لرئي�صية �لتي توؤثر يف م�صتوى �ملطالبات. يوجد لدى �ل�صركة تغطية �إعادة تاأمني للحد  من �خل�صائر �ملتعلقة باأي مطالبة فردية �إلى 500.000 ريال �صعودي.

الحوادث العامة والمسؤلية تجاه الغير

ميكن ت�صنيف �لتغطيات �لتاأمينة حتت عقود تاأمني �حلو�دث �لعامة �إلى �لى �حلو�دث �ل�صخ�صية )باإ�صتثناء �ملر�ض( وخيانة �لأمانة و�لنقد �أثناء �لنقل و�لنقد يف �أماكن �لعمل و�لنقد 
يف �خلز�ئن و�مل�صوؤولية �لعامة وتعوي�صات �لعمال وما �صابه ذلك. توفر هذه �لأنو�ع من �لتاأمني �حلماية للمن�صاآت �لتجارية جتاه �خل�صائر �ملتعلقة بالأ�صخا�ض و�ملمتلكات و�مل�صالح. يوجد 

لدى �ل�صركة تغطية �إعادة تاأمني للحد  من �خل�صائر �ملتعلقة باأي مطالبة فردية �إلى 500.000 ريال �صعودي. 

التأمين البحري

يعترب �لعن�صر �لرئي�صي للخطر يف �لتاأمني �لبحري هو فقد�ن �أو تلف بدن �ل�صفينة �أو �حلو�دث �لتي تودي �إلى �خل�صارة �لكلية �أو �جلزئية لل�صحنات.

�إن �إ�صرت�يجية �لإكتتاب لفئة �لتاأمني �لبحري تقوم على �لتاأكد من تنوع �لوثائق �صو�ء من ناحية �لب�صائع �أو �ل�صفن �أو �لطرق �لبحرية �لتي يتم تغطيتها.  يوجد لدى �ل�صركة تغطية �إعادة 
تاأمني للحد من �خل�صائر �ملتعلقة باأي مطالبة فردية �إلى 500.000 ريال �صعودي. 
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األعمال الهندسية

تعترب �خل�صارة �أو �ل�صرر للمباين �أو �لأعمال �ملدنية �لتي حتت �لإن�صاء كرتكيبات �مل�صانع و�لتجهيز�ت و�لإختبار�ت �ملتعلقة بها من �ملخاطر �لرئي�صية للتاأمني على �لأعمال �لهند�صية .

تقوم �صيا�صة �لإكتتاب على �لتحقق من �أن وثائق تاأمني جميع خماطر �لإن�صاء�ت تكون �صاملة من حيث �إحتو�ءها على توثيق للتغطية �ملحددة و�أن تكون متنوعة. ويغطي تاأمني “جميع 
�ملخاطر” �لهند�صي عادة تركيب �مل�صانع و�لآلت ويو�صع عادة لي�صمل �لإختبار. يوجد لدى �ل�صركة تغطية �إعادة تاأمني للحد  من �خل�صائر �ملتعلقة باأي مطالبة فردية �إلى 500.000 ري�ل 

�صعودي.

تحليل الحساسية

�إن خم�ص�ض مطالبات �لتاأمني �لعام ح�صا�ض للإفرت��صات �لأ�صا�صية �ملذكورة �أعله. �إن تغري �إفرت��صي بن�صبة 10% يف ن�صبة �ملطالبات قد يوؤثر على �لدخل بقيمة تقارب 2.708.210 
ريال �صعودي )2010: 5.053.760 ريال �صعودي( �صنويا يف �لإجمايل. 

مخاطر إعادة التأمين ب( 

للحد من �لأثر �ملالية للخ�صائر �ملحتملة �لناجمة عن �ملطالبات �لكبرية تدخل �ل�صركة يف �إتفاقيات مع �أطر�ف �أخرى لغر�ض �إعادة �لتاأمني. ترتيبات �إعادة �لتاأمني هذه تعطي تنوعا 
للأعمال مما ي�صمح للإد�رة بال�صيطرة على �أثار �خل�صائر �ملحتملة �لناجمة عن �ملخاطر �لكبرية ويوفر طاقة �إ�صتيعابية �إ�صافية ت�صمح بنمو �لأعمال. جزء كبري من �إعادة �لتاأمني يتم 

من خلل �إتفاقيات �إعادة �لتاأمني �أو �إعادة �لتاأمني �لإختياري �أو عقود �إعادة تاأمني فائ�ض �خل�صارة.

لتقليل تعر�صها ملخاطر �خل�صائر �ل�صخمة �لنا�صئة عن �إفل�ض �صركات �إعادة �لتاأمني، تقوم �ل�صركة بتقومي �لو�صع �ملايل ل�صركات �إعادة �لتاأمني، ومر�قبة تركيز خماطر �لئتمان �لناجتة 
يف مناطق جغر�فية ون�صاطات وخ�صائ�ض �إقت�صادية مماثلة ل�صركات �إعادة �لتاأمني.

�إن �إتفاقيات �إعادة �لتاأمني �مل�صندة ل تعفي �ل�صركة من �إلتز�ماتها جتاه حملة �لوثائق. ونتيجة لذلك، تبقى �ل�صركة ملتزمة جتاه حملة �لوثائق بح�صتها من �ملطالبات حتت �لت�صوية �ملعاد 
�لتاأمني عليها بالقدر �لذي مل تف به �صركة �إعادة �لتاأمني باإلتز�ماتها مبوجب �إتفاقيات �إعادة �لتاأمني. ويف هذ� �ل�صدد، ترتكز خماطر �لإئتمان يف �لآتي :

بالريال �ل�ضعودي

20112010

11.490.67113.371.400�أوروبا

3.139.81013.838.415�ل�صرق �لأو�صط ي�صمل �ململكة �لعربية �ل�صعودية

14.630.48127.209.815

ج(    مخاطر معدل العمولة الخاصة

تن�صاأ خماطر �أ�صعار �لعمولت عن �إحتمال تاأثري �لتغري�ت يف �أ�صعار �لعمولت على �لربحية �مل�صتقبلية �أو �لقيمة �لعادلة للأدو�ت �ملالية. تتعر�ض �ل�صركة ملخاطر �أ�صعار �لعمولت ب�صاأن 
�أر�صدتها �لنقدية و�صبه �لنقدية. �إن �لأثر على �لدخل ميثل �أثر �لتغري�ت �ملفرت�صة يف �أ�صعار �لعمولت مع �إبقاء كافة �لبنود �لأخرى بل تغيري، على ربح �ل�صركة ل�صنة و�حدة وذلك على 

�أ�صا�ض �ملوجود�ت �ملالية بعمولة عائمة �ملقتناة كما يف 31 دي�صمرب 2011. ل يوجد لدى �ل�صركة موجود�ت مالية مرتبطة مبعدل غري ثابت كما يف 31 دي�صمرب 2011. 
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د(    مخاطر اإلئتمان

متثل خماطر �لإئتمان عدم قدرة �أحد �لأطر�ف يف �أد�ة مالية معينة من �لوفاء باإلتز�ماته مما يوؤدي �إلى تكبد �لطرف �لآخر خل�صارة مالية. بالن�صبة جلميع فئات �لأدو�ت �ملالية �لتي 
بحوزة �ل�صركة، فاإن خماطر �لإئتمان �لق�صوى �لتي ميكن �أن تتعر�ض لها �ل�صركة هي �لقيمة �لدفرتية �ملف�صح عنها يف قائمة �ملركز �ملايل. �ل�صيا�صات و�لإجر�ء�ت �لتالية مت و�صعها من 

قبل �ل�صركة للحد من خماطر �لإئتمان �لتي ميكن �أن تتعر�ض لها:

�للذين تتعامل معهم. وبناء عليه فاإن من  � �لتاأمني، تقوم �ل�صركة بتقييم �حلالة �ملالية ملعيدي �لتاأمني  �ل�صركة خل�صائر كبرية ناجتة عن تعرث معيدي   للحد من تعر�ض  
متطلبات �ل�صركة للتعامل مع معيدي �لتاأمني �أن يكون لديهم ت�صنيف مقبول كحد �أدنى يوؤكد و�صعهم �ملايل. 

 تقوم �ل�صركة باحلد من خماطر �لإئتمان �ملتعلقة بالعملء وذلك بو�صع حد �إئتماين لكل عميل ومر�قبة �لذمم �ملدينة �لقائمة. �

 �لنقدية و�صبه �لنقدية يتم �لإحتفاظ بها مع بنوك حملية معتمدة من قبل �لإد�رة. وعليه فاإن ،ك�صرط م�صبق، �أي بنك يتم �لإحتفاظ بالنقدية و�صبه �لنقدية لديه يجب �أن  �
يكون لدية ت�صنيف �إئتماين حمدد يوؤكد قدرته �ملالية.

�جلدول �لتايل يو�صح �حلد �لأق�صى ملخاطر �لإئتمان �لتي ميكن �أن تتعر�ض له عنا�صر �ملركز �ملايل:

20112010

عمليات �مل�ضاهمنيعمليات �لتاأمنيعمليات �مل�ضاهمنيعمليات �لتاأمني

�ملوجود�ت

--34.170.224- اإ�شتثم�رات

-32.141.213- 16.422.034ح�صة معيدي �لتاأمني من �ملطالبت حتت �لت�صوية

35.558.61933.379.38120.385.58287.486.216�شبه النقدية

-26.339.104- 37.771.509�أق�صاط �لتاأمني و�أر�صدة �إعادة �لتاأمني �ملدينة، �صايف

13.000.000-13.000.000- وديعة نظامية

89.752.16280.549.60578.865.899100.486.216

ه(   مخاطر السيولة

متثل خماطر �ل�صيولة عدم مقدرة �ل�صركة على �لوفاء بالتعهد�ت �ملتعلقة باإلتز�ماتها �ملالية عند �إ�صتحقاقها. 

يتم مر�قبة متطلبات �ل�صيولة �صهريًا، وتقوم �لإد�رة بالتاأكد مـن توفر �ل�صيولة �لكافية ملو�جهة �أية �لتز�مات عند ن�صوئها.

تواريخ اإلستحقاق

يعك�ض �جلدول �أدناه تو�ريخ �إ�صتحقاق �ملوجود�ت و�ملطلوبات �ملالية �خلا�صة بال�صركة وذلك على �أ�صا�ض �لإلتز�مات �لتعاقدية  �ملتوقعة �ملتبقية. بالن�صبة ملطلوبات عقود �لتاأمني وملوجود�ت 
�إعادة �لتاأمني، فاإن تو�ريخ �لإ�صتحقاق حتدد على �أ�صا�ض �لوقت �ملتوقع ل�صايف �لتدفقات �لنقدية �ل�صادرة ملطلوبات �لتاأمني �ملثبتة.
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31 دي�ضمرب 2011

عمليات �مل�ضاهمنيعمليات �لتاأمني

�إلى �ضنة و�حدة
 ريال �ضعودي

غري حمدد 
ريال �ضعودي

�إجمايل
ريال �ضعودي

�إلى �ضنة و�حدة
ريال �ضعودي

غري حمدد 
ريال �ضعودي

�إجمايل
ريال �ضعودي

�ملوجود�ت

13.000.00013.000.000----وديعة نظامية

322.348-3.505322.348-3.505مدفوع�ت مقدمة وموجودات اأخرى

---16.422.034-16.422.034ح�صة معيدي �لتاأمني من �ملطالبات حتت �لت�صوية

---37.771.509-37.771.509�أق�صاط تاأمني و�أر�صدة معيدي �لتاأمني �ملدينة، �صايف 

11.553.30711.553.307----مبالغ م�صتحقة من عمليات �لتاأمني

33.379.381-35.673.58833.379.381-35.673.588النقدية و�شبه النقدية

89.870.63633.701.72924.553.30758.255.036-89.870.636�إجمايل �ملوجود�ت

31 دي�ضمرب 2011

عمليات �مل�ضاهمنيعمليات �لتاأمني

�إلى �ضنة و�حدة
 ريال �ضعودي

غري حمدد 
ريال �ضعودي

�إجمايل
ريال �ضعودي

�إلى �ضنة و�حدة
ريال �ضعودي

غري حمدد 
ريال �ضعودي

�إجمايل
ريال �ضعودي

�ملطلوبات

---33.758.195-33.758.195�إجمايل �ملطالبات حتت �لت�صوية

74.704-74.704- --مبالغ م�صتحقة �إلى جهات ذو علقة

---793.421793.421-مك�ف�أة نه�ية اخلدمة للموظفني

---15.536.104-15.536.104اأر�شدة ت�أمني واإع�دة ت�أمني دائنة

5.852.347-5.852.347---زكاة م�صتحقة

1.869.311-4.008.1561.869.311-4.008.156م�صاريف م�صتحقة �لدفع ومطلوبات �أخرى

---11.553.30711.553.307-مبالغ م�صتحقة �إلى عمليات �مل�صاهمني

53.302.45512.346.72865.649.1837.796.36207.796.362�إجمايل �ملطلوبات
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عمليات �مل�ضاهمنيعمليات �لتاأمني

�إلى �ضنة و�حدة
 ريال �ضعودي

غري حمدد 
ريال �ضعودي

�إجمايل
ريال �ضعودي

�إلى �ضنة و�حدة
ريال �ضعودي

غري حمدد 
ريال �ضعودي

�إجمايل
ريال �ضعودي

�ملوجود�ت

13.000.00013.000.000----وديعة نظامية

33.979-33.979---مدفوع�ت مقدمة وموجودات اأخرى

---32.141.213-32.141.213ح�صة معيدي �لتاأمني من �ملطالبات حتت �لت�صوية

---26.339.104-26.339.104�أق�صاط تاأمني و�أر�صدة معيدي �لتاأمني �ملدينة، �صايف 

5.110.8555.110.855----مبالغ م�صتحقة من عمليات �لتاأمني

87.486.216-20.445.58287.486.216-20.445.582النقدية و�شبه النقدية

78.925.89987.520.19518.110.855105.631.050-78.925.899�إجمايل �ملوجود�ت

31 دي�ضمرب 2010

عمليات �مل�ضاهمنيعمليات �لتاأمني

�إلى �ضنة و�حدة
 ريال �ضعودي

غري حمدد 
ريال �ضعودي

�إجمايل
ريال �ضعودي

�إلى �ضنة و�حدة
ريال �ضعودي

غري حمدد 
ريال �ضعودي

�إجمايل
ريال �ضعودي

�ملطلوبات

---48.790.479-48.790.479�إجمايل �ملطالبات حتت �لت�صوية

---1.839.014-1.839.014دخل عمولت غري مكت�صبة

54.973-54.973- --مبالغ م�صتحقة �إلى جهة ذو علقة

---670.508670.508-مك�ف�أة نه�ية اخلدمة للموظفني

---21.699.247-21.699.247اأر�شدة ت�أمني واإع�دة ت�أمني دائنة

4.247.975-4.247.975---زكاة م�صتحقة

319.800-1.425.300319.800-1.425.300م�صاريف م�صتحقة �لدفع ومطلوبات �أخرى

---5.110.8555.110.855-مبالغ م�صتحقة �إلى عمليات �مل�صاهمني

4.622.748-73.754.0405.781.36379.535.4034.622.748�إجمايل �ملطلوبات

السيولة

ل يوجد مطلوبات يف تاريخ قائمة �ملركز �ملايل مبنية على �أ�صا�ض �لتدفقات �لنقدية �ملخ�صومة وجميعها م�صتحقة �ل�صد�د على �لأ�صا�ض �ملذكور �أعله.

و(   مخاطر العمالت 

متثل خماطر �لعملت �ملخاطر �لناجتة عن تذبذب قيمة �أد�ة مالية نتيجة للتغري�ت يف �أ�صعار �ل�صرف �لأجنبي.

�ل�صعودي  بالريال  بها  �لإحتفاظ  يتم  �ملالية  و�ملطلوبات  �ملوجود�ت  لكون معظم  �لأجنبي  �ل�صرف  �أ�صعار  �لتقلبات يف  ب�صبب  لوقوع خ�صائر هامة  بوجود خماطر متدنية  �لإد�رة  تعتقد 
وبعملت مربوطة بالريال �ل�صعودي.
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إدارة رأس المال  ز( 

تهدف �ل�صركة �إلى �حلفاظ على تو�زن معدلت ر�أ�ض مال �صليمة لدعم �أهد�ف �ل�صركة وزيادة �لفائدة للم�صاهمني. 

تقوم �ل�صركة باإد�رة متطلبات ر�أ�ض �ملال وذلك بتقدير �لنق�ض بني م�صتويات ر�أ�ض �ملال �ملعلن عنها و�ملطلوبة باإنتظام. يتم �إجر�ء �لت�صويات على م�صتويات ر�أ�ض �ملال �حلالية وذلك 
ح�صب �لتغري�ت يف �لظروف �ل�صائدة يف �ل�صوق وخ�صائ�ض خماطر ن�صاطات �ل�صركة. وللحفاظ على �أو تعديل هيكل ر�أ�ض �ملال، قد تقوم �ل�صركة بتعديل مبلغ توزيعات �لأرباح �ملدفوعة 

للم�صاهمني �أو تقوم باإ�صد�ر �أ�صهم.

ويعتقد جمل�ض �لإد�رة �أن �ل�صركة قد �إلتزمت ب�صكل كامل مبتطلبات ر�أ�ض �ملال �ملطلوبة من قبل جهات خارجية خلل �لفرتة �ملالية �مل�صرح عنها. 

مخاطر المتطلبات النظامية ح( 

تخ�صع عمليات �ل�صركة ملتطلبات �لأنظمة �ملحلية. �إن هذه �لأنظمة ل تتطلب فقط �حل�صول على �ملو�فقات ومر�قبة �لن�صاطات فح�صب، بل وتفر�ض بع�ض �لقيود مثل كفاية ر�أ�ض �ملال 
لتقليل خماطر �لعجز و�لإفل�ض من قبل �صركات �لتاأمني ولتمكينها من �صد�د �إلتز�ماتها غري �ملتوقعة عند ن�صوئها .

ط(  القيمة العادلة لألدوات المالية

تتكون �لأدو�ت �ملالية من �ملوجود�ت �ملالية و�ملطلوبات �ملالية.

تتكون  بينما  �لت�صوية،  �ملطالبات حتت  �لتاأمني من  �ملدينة وح�صة معيدي  �لتاأمني  و�إعادة  �لتاأمني  و�أق�صاط  �لنظامية  و�لوديعة  �لنقدية  و�صبه  �لنقدية  لل�صركة  �ملالية  �ملوجود�ت  ت�صمل 
باملوجود�ت  �خلا�صة  �ملحا�صبية  �ل�صيا�صات  �لأخرى.  و�ملطلوبات  �مل�صتحقة  �مل�صاريف  د�ئنة،  تاأمني  و�إعادة  تاأمني  و�أر�صدة  �لت�صوية،  حتت  �ملطالبات  �إجمايل  من  �ملالية  مطلوباتها 

و�ملطلوبات �ملالية مت ذكرها يف �إي�صاح 6.

�لقيمة �لعادلة هي �ملبلغ �لذي على �أ�صا�صه ميكن مبادلة �أ�صل ما �أو ت�صوية �إلتز�م ما �ملطلوبات بها يف عمليات بني �أطر�ف مدركة ور�غبة يف ظروف حرة. ويبنى تعريف �لقيمة �لعادلة 
على �أن �ملن�صاأة م�صتمرة ول توجد لديها نية للت�صفية �أو تقل�ض حجم عملياتها ب�صكل جوهري �أو �لقيام بعمليات وفق �صروط غري منا�صبة. �إن �لقيمة �لعادلة للموجود�ت وللمطلوبات �ملالية 

لدى �ل�صركة ل تختلف جوهريا عن قيمتهم �لدفرتية. 
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المعلومات القطاعية    -24

مت�صيًا مع طريقة �إعد�د �لتقارير �لد�خلية بال�صركة، �إعتمدت �لإد�رة �لقطاعات �لت�صغيلية بالن�صبة لن�صاطات �ل�صركة وموجود�تها ومطلوباتها كما مذكور �أدناه.

ل ت�صمل نتائج �لقطاعات �مل�صاريف �لعمومية و�لإد�رية و�لإير�د�ت �لأخرى. 

ل ت�صمل موجود�ت �لقطاعات �ملمتلكات و�ملعد�ت، �ملدفوعات �ملقدمة و�ملوجود�ت �لأخرى، �أق�صاط و�أر�صدة �إعادة �لتاأمني �ملدينة، و�لنقدية و�صبه �لنقدية �خلا�صة بعمليات �لتاأمني. 
وبالتايل مت �إ�صد�رها �صمن �ملوجود�ت غري �ملوزعة.

ل ت�صمل مطلوبات �لقطاعات �ملبالغ �مل�صتحقة �إلى عمليات �مل�صاهمني، مكافاآة نهاية �خلدمة للموظفني، و�أر�صدة �إعادة �لتاأمني و�لتاأمني �لد�ئنة، و�ملبالغ �مل�صتحقة �لدفع و�ملطلوبات 
�لأخرى �خلا�صة بعمليات �لتامني. وبالتايل مت �إ�صد�رها �صمن �ملطلوبات غري �ملوزعة.

لل�ضنة �ملنتهية يف 31 دي�ضمرب 2011
�إجمايل�أخرىبحريمركباتممتلكات

ريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعودي

11.602.48759.746.67219.641.61812.812.620103.803.397�إجمايل �أق�صاط �لتاأمني �ملكتتبة

)36.161.841()10.617.165()13.464.767()1.337.401()10.742.508(�أق�صاط �إعادة تاأمني م�صندة

)2.350.880()95.308()789.321()1.227.585()238.666(�أق�صاط تاأمني فائ�ض �خل�صارة 

621.31357.181.6865.387.5302.100.14765.290.676�صايف �أق�صاط �لتاأمني �ملكتتبة

)24.258.308()632.862()628.042()22.901.562()95.842(�حلركة يف �أق�صاط �لتاأمني غري �ملكت�صبة، �صايف

525.47134.280.1244.759.4881.467.28541.032.368�صايف �أق�صاط �لتاأمني �ملكت�صبة

2.186.588187.4615.385.7232.072.1359.831.907دخل عمولت

11.8722.270.569224.81413.4602.520.715ر�شوم وث�ئق الت�أمني

2.723.93136.738.15410.370.0253.552.88053.384.990اإجم�يل الإيرادات

)23.944.100()304.073()535.880()22.446.260()657.887(�ملطالبات �ملدفوعة، �صايف

)686.894()17.541(335.559)1.303.483(298.571�لتغري يف �ملطالبات حتت �لت�صوية

)100.000()2.344.663(- -)2.444.663(

)27.075.657()321.614()200.321()26.094.406()459.316(�صايف �ملطالبات �ملتكبدة

)8.844.444()717.175()1.469.031()5.636.079()1.022.159(تك�ليف اإكتت�ب وث�ئق الت�أمني

)477.891()54.626()88.470()294.144()40.651(ر�صوم �إ�صر�ف وتفتي�ض

)36.397.992()1.093.415()1.757.822()32.024.629()1.522.126(اإجم�يل تك�ليف الإكتت�ب

1.201.8054.713.5258.612.2032.459.46516.986.998�صايف فائ�ض �لإكتتاب

)30.477.240(م�صاريف غري موزعة

99.900�إير�د�ت غري موزعة

)13.390.342(�صايف �لعجز من عمليات �لتاأمني
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للفرتة من 27 دي�ضمرب 2009 �إلى 31 دي�ضمرب 2010
�إجمايل�أخرىبحريمركباتممتلكات

ريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعودي

16.909.34773.795.84124.898.33516.514.206132.117.729�إجمايل �أق�صاط �لتاأمني �ملكتتبة

)49.452.798()13.150.471()18.856.750()1.730.343()15.715.234(�أق�صاط �إعادة تاأمني م�صندة

)3.038.600()132.565()1.164.435()1.563.452()178.148(�أق�صاط تاأمني فائ�ض �خل�صارة 

1.015.96570.502.0464.877.1503.231.17079.626.331�صايف �أق�صاط �لتاأمني �ملكتتبة

238.990365.500)366.836(534.178)40.832(�حلركة يف �أق�صاط �لتاأمني غري �ملكت�صبة، �صايف

975.13371.036.2244.510.3143.470.16079.991.831�صايف �أق�صاط �لتاأمني �ملكت�صبة

3.275.681127.5337.582.1632.579.27913.564.656دخل عمولت

21.80789.651301.94016.586429.984ر�شوم وث�ئق الت�أمني

4.272.62171.253.40812.394.4176.066.02593.986.471اإجم�يل الإيرادات

)42.567.986()844.001()1.986.928()38.891.442()845.615(�ملطالبات �ملدفوعة، �صايف

)7.967.331(35.423)452.746()7.430.824()119.184(�لتغري يف �ملطالبات حتت �لت�صوية

)50.535.317()808.578()2.439.674()46.322.266()964.799(�صايف �ملطالبات �ملتكبدة

)14.840.254()1.329.350()2.199.962()9.692.374()1.618.568(تك�ليف اإكتت�ب وث�ئق الت�أمني

)724.961()82.439()147.984()424.443()70.095(ر�صوم �إ�صر�ف وتفتي�ض

)66.100.532()2.220.367()4.787.620()56.439.083()2.653.462(اإجم�يل تك�ليف الإكتت�ب

1.619.15914.814.3257.606.7973.845.65827.885.939�صايف فائ�ض �لإكتتاب

)38.521.693(م�صاريف غري موزعة

107.914�إير�د�ت غري موزعة

)10.527.840(�صايف �لعجز من عمليات �لتاأمني
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شركة بروج للتأمين التعاوني )شركة مساهمة سعودية( 
إيضاحات حول القوائم المالية 

31 ديسمبر 2011

كما يف 31 دي�ضمرب 2011
�إجمايل�أخرىبحريمركبات ممتلكات

ريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعودي

�ملوجود�ت

3.673.867617.8163.488.8225.023.72712.804.232ح�صة معيد �لتاأمني من �لأق�صاط غري �ملكت�صبة

2.759.8492.322.8773.376.3167.962.99216.422.034ح�صة معيد �لتاأمني من �ملطالبات حتت �لت�صوية

364.1766.416.437363.494472.0747.616.181تكاليف �إ�صتحو�ذ موؤجلة

6.797.8929.357.1307.228.63213.458.79336.842.447موجود�ت قطاعية

79.989.907موجود�ت غري موزعة

116.832.354�إجمايل �ملوجود�ت

�ملطلوبات

3.929.51130.313.5344.985.5616.099.55245.328.158�إجمايل �ملطالبات غري �ملكت�صبة

3.385.39716.311.5274.927.3399.133.93233.758.195�إجمايل �ملطالبات حتت �لت�صوية

855.10183.4731.239.5341.232.2423.410.350عمولت غري مكت�صبة

8.170.00946.708.53411.152.43416.465.72682.496.703مطلوبات قطاعية

34.335.751مطلوبات غري موزعة

116.832.354�إجمايل �ملطلوبات

كما يف 31 دي�ضمرب 2010
�إجمايل�أخرىبحريمركبات ممتلكات

ريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعودي

�ملوجود�ت

2.225.531450.9211.823.1082.500.5437.000.103ح�صة معيد �لتاأمني من �لأق�صاط غري �ملكت�صبة

18.349.0301.794.6033.566.5068.431.07432.141.213ح�صة معيد �لتاأمني من �ملطالبات حتت �لت�صوية

166.163646.817260.961205.2151.279.156تكاليف �إ�صتحو�ذ موؤجلة

20.740.7242.892.3415.650.57511.136.83240.420.472موجود�ت قطاعية

54.380.652موجود�ت غري موزعة

94.801.124�إجمايل �ملوجود�ت

�ملطلوبات

2.385.3337.245.0772.691.8052.943.50615.265.721�إجمايل �ملطالبات غري �ملكت�صبة

19.273.14914.479.7695.453.0889.584.47348.790.479�إجمايل �ملطالبات حتت �لت�صوية

489.79739.637693.784615.7961.839.014عمولت غري مكت�صبة

22.148.27921.764.4838.838.67713.143.77565.895.214مطلوبات قطاعية

28.905.910مطلوبات غري موزعة

94.801.124�إجمايل �ملطلوبات
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شركة بروج للتأمين التعاوني )شركة مساهمة سعودية( 
إيضاحات حول القوائم المالية 

31 ديسمبر 2011
تعهدات وإلتزامات محتملة  -25

الدعاوى القضائية واألنظمة أ( 

تعمل �ل�صركة يف جمال �لتاأمني، وتقام دعاوي ق�صائية عليها خلل دورة �أعمالها �لعادية. يف حني �أنه من غري �لعملي �لتنبوؤ بـ �أو معرفة �ملح�صلة �لنهائية لكافة �لدعاوى �لق�صائية. تعتقد 
�لإد�رة باأنه لن يكون لهذه �لدعاوى �أي �أثر جوهري على نتائج �ل�صركة �أو مركزها �ملايل. ل يوجد لدى �ل�صركة �أي دعوى ق�صائية قائمة جوهرية كما يف تاريخ �ملركز �ملايل.

إلتزام اإليجار التشغيلي  ب( 

�إن �حلد �لأدنى لدفعات �لإيجار �مل�صتقبلية لإ�صتخد�م �ملباين لل�صركة يبلغ 2.079.770 ريال �لتي �صيتم دفعه خلل 2012 )2011: 1.988.770 ريال �صعودي(.

إعتماد القوائم المالية     -26

�إعتمدت �لقو�ئم �ملالية من قبل جمل�ض �لإد�رة بتاريخ 24 جم�دى الأول 1433 �ملو�فق 16 �أبريل 2012.



ÊhÉ©àdG ÚeCÉà∏d êhôH ácô°T

 ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e ¿hô°ûYh áFÉe (120^000^000) ÉgQGó≤e ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ ‘ IOÉjR πã“ ájƒdhCG ¥ƒ≤M º¡°SCG QGó°UEG ≥jôW øY óMGƒdG º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’ÉjQ Iô°ûY (10) ≠∏Ñj QGó°UEG ô©°ùH …OÉY º¡°S ¿ƒ«∏e ô°ûY ÉæKG (12^000^000) ìôW
.ÊhÉ©àdG ÚeCÉà∏d êhôH ácô°T ∫Ée ¢SCGQ øe %92^3 É¡àÑ°ùf ≠∏ÑJh ,…Oƒ©°S

  (Ω2008/10/28 ≥aGƒŸG) `g1429/10/27 ïjQÉJh 313 ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏› QGôbh  (Ω2008/10/29 ≥aGƒŸG) `g1429/10/28 ïjQÉJh 72 / Ω ºbQ »µ∏ŸG Ωƒ°SôŸG ÖLƒÃ â°ù°SCÉJ ájOƒ©°S áeÉY áªgÉ°ùe ácô°T »g ÊhÉ©àdG ÚeCÉà∏d êhôH ácô°T
.¢VÉjôdG áæjóe øe QOÉ°üdG (Ω2010/01/26 ≥aGƒŸG) `g1431/02/10 ïjQÉàH (1010280606) ºbQ …QÉéàdG πé°ùdGh

 ÖLƒÃ â°ù°SCÉJ ájOƒ©°S áeÉY áªgÉ°ùe ácô°T »g (zêhôH{ hCG zácô°ûdG{ `H ó©H Éª«a É¡d QÉ°ûj) ÊhÉ©àdG ÚeCÉà∏d êhôH ácô°T
 ïjQÉJh  313 ºbQ AGQRƒdG  ¢ù∏› QGôbh  (Ω2008/10/29 ≥aGƒŸG) ``̀g1429/10/28 ïjQÉJh  72 / Ω ºbQ »µ∏ŸG  Ωƒ°SôŸG
 ≥aGƒŸG)  ``̀g1431/02/10  ïjQÉàH  (1010280606)  ºbQ  …QÉéàdG  πé°ùdGh  (Ω2008/10/28  ≥aGƒŸG)  ``̀g1429/10/27
 ¿ƒ«∏e  ¿ƒKÓKh  áFÉe  (130^000^000)  ‹É◊G  ácô°ûdG  ∫Ée  ¢SCGQ  ≠∏Ñjh  ,¢VÉjôdG  áæjóe  øe  QOÉ°üdG  (Ω2010/01/26
 ájOƒ©°S ä’ÉjQ Iô°ûY (10) ÉgQób á«ª°SG áª«≤H …OÉY º¡°S ¿ƒ«∏e ô°ûY áKÓK (13^000^000) ≈dEG º°ù≤e …Oƒ©°S ∫ÉjQ

.πeÉµdÉH áª«≤dG áYƒaóe É¡©«ªLh ,(zá«dÉ◊G º¡°SC’G{ `H É¡©«ªL ≈dEGh z‹ÉM º¡°S{ `H É¡æe πc ≈dEG QÉ°ûjh) óMGƒdG º¡°ù∏d

 (Ω2012/10/14 ≥aGƒŸG) `g1433/11/28 ïjQÉàH ¢VÉjôdG áæjóe ‘ ó≤©æŸG ¬YÉªàLG ‘ ácô°ûdG IQGOEG ¢ù∏› ≈°UhCG óbh
 ÚàFÉe  (250^000^000)  ≈`̀dEG  …Oƒ©°S  ∫É`̀jQ  ¿ƒ«∏e  ÚKÓKh  áFÉe  (130^000^000)  øe  ácô°ûdG  ∫É`̀e  ¢`̀SCGQ  IOÉjõH
 ≥aGƒŸG) ``̀g1436/03/29 ïjQÉJ ‘h .áeRÓdG á«eÉ¶ædG äÉ≤aGƒŸG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ó©H ∂dPh …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e Ú°ùªNh

.ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ IOÉjõH IQGOE’G ¢ù∏› á«°UƒJ ≈∏Y ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G â≤aGh (Ω2015/01/20

 QÉ°ûjh) ójóL …OÉY º¡°S ¿ƒ«∏e ô°ûY ÉæKG (12^000^000) ìôW ‘ (zÜÉààc’G{) ájƒdhC’G ¥ƒ≤M º¡°SCG ‘ ÜÉààc’G πãªàj
 ô©°S{) óMGƒdG º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’ÉjQ Iô°ûY (10) ≠∏Ñj ìôW ô©°ùH (zájƒdhC’G ¥ƒ≤M º¡°SCG{ hCG zIójó÷G º¡°SC’G{ `H É¡«dEG
 øe  ácô°ûdG  ∫Ée  ¢SCGQ  º¡°SCG  IOÉjõd  ∂dPh  ,óMGƒdG  º¡°ù∏d  ájOƒ©°S  ä’ÉjQ  Iô°ûY  (10)  ÉgQób  á«ª°SG  áª«≤Hh  (zìô£dG

.…OÉY º¡°S ¿ƒ«∏e øjô°ûYh á°ùªN (25^000^000) ≈dEG  …OÉY º¡°S ¿ƒ«∏e ô°ûY áKÓK (13^000^000)

 ¥ƒ≤M{  `H  á©ªà›h  zájƒdhC’G  ≥M{  `H  IOôØæe  É¡«dEG  QÉ°ûjh)  ∫hGóà∏d  á∏HÉb  á«dÉe  ¥GQhCÉ`̀c  ájƒdhC’G  ¥ƒ≤M  QGó°UEG  ºàj  ±ƒ°S
 ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G OÉ≤©fG Ωƒj ∫hGóJ IÎa ájÉ¡f ‘ Éªc ácô°ûdG »ªgÉ°ùe πé°ùH øjó«≤ŸG ÚªgÉ°ùª∏d (zájƒdhC’G
 º¡«dEGh  zó«≤ŸG  ºgÉ°ùŸG{  `H  º¡æe  πc  ≈dEG  QÉ°ûjh)  (zá«≤MC’G  ïjQÉJ{)  (Ω2015/01/20 ≥aGƒŸG)  ``̀g1436/03/29 ïjQÉàH
 á«≤MC’G ïjQÉJ øe Úeƒj ∫ÓN øjó«≤ŸG ÚªgÉ°ùŸG ßaÉfi ‘ ¥ƒ≤◊G ∂∏J ´OƒJ ¿CG ≈∏Y (zøjó«≤ŸG ÚªgÉ°ùŸG{ `H kÉ©«ªL
 ∂dPh ,ójóL óMGh º¡°ùH ÜÉààc’G á«≤MCG ¬∏eÉ◊ ≥M πc »£©jh ,ácô°ûdG º¡°SCG øe º¡°S (1^083) πµd ≥M (1) Oó©H

.ìô£dG ô©°ùH

 á«dÉŸG  ¥ƒ°ùdG  ‘  ájƒdhC’G  ¥ƒ≤M  ∫hGó`̀J  OGô`̀aC’Gh  äÉ°ù°SDƒŸG  øe  øjôªãà°ùŸG  áeÉYh  øjó«≤ŸG  ÚªgÉ°ùŸG  ¿ÉµeEÉH  ¿ƒµ«°Sh
 ≈àM ôªà°ùJh ,(Ω2015/01/27 ≥aGƒŸG) `g1436/04/07 AÉKÓãdG Ωƒj øe IÎØdG ∫ÓN (z¥ƒ°ùdG{ hCG z∫hGóJ{) ájOƒ©°ùdG

.(z∫hGóàdG IÎa{) (Ω2015/02/05 ≥aGƒŸG) `g1436/04/16 ¢ù«ªÿG Ωƒj ∫hGóJ ájÉ¡f

:»∏j Éªc Úà∏Môe ≈∏Y Iójó÷G º¡°SC’G ‘ ÜÉààc’G ºà«°S

 ¢ù«ªÿG Ωƒj  ájÉ¡f  ≈àM ôªà°ùJh  ,(Ω2015/01/27 ≥aGƒŸG) ``̀g1436/04/07 AÉKÓãdG  Ωƒj  CGóÑJ  :≈`̀dhC’G  á∏MôŸG  (1)
 §≤a øjó«≤ŸG ÚªgÉ°ùª∏d  É¡dÓN ìÉàjh ,(z≈dhC’G  ÜÉààc’G á∏Môe{) (Ω2015/02/05 ≥aGƒŸG) `g1436/04/16
 É¡YGójEG  ”  »àdG  ájƒdhC’G  ¥ƒ≤M  OóY  OhóM  ‘  Iójó÷G  º¡°SC’G  ‘  (kÉ«FõL  hCG  kÉ«∏c)  ÜÉààc’G  ‘  º¡≤M  á°SQÉ‡
 Iójó÷G º¡°SC’G øe Oó©H ÜÉààc’G ≈∏Y §≤a á≤aGƒŸG ºàJ ±ƒ°Sh ,ájOÉ©dG ÒZ á«©ª÷G OÉ≤©fG ó©H º¡¶aÉfi ‘
 ≈dhC’G ÜÉààc’G á∏Môe øeGõàJh .∫hGóàdG IÎa ájÉ¡f óæY á¶ØëŸG ‘ IOƒLƒŸG ájƒdhC’G ¥ƒ≤M OóY ÖLƒÃ á≤ëà°ùŸG
 É¡dÓN OGôaC’Gh  äÉ°ù°SDƒŸG  øe øjôªãà°ùŸG  áeÉYh øjó«≤ŸG  ÚªgÉ°ùª∏d  øµÁ »àdGh  ájƒdhC’G  ¥ƒ≤M ∫hGóJ  IÎa ™e

.ájƒdhC’G ¥ƒ≤M ∫hGóJ

 AÉKÓãdG  Ωƒj  ájÉ¡f  ≈àM  ôªà°ùJh  ,(Ω2015/02/08  ≥aGƒŸG)  ```̀g1436/04/19  ó`̀MC’G  Ωƒj  CGóÑJ  :á«fÉãdG  á∏MôŸG  (2)
 ájƒdhC’G ¥ƒ≤M á∏ªM ™«ª÷ É¡dÓN íª°ùjh ,(zá«fÉãdG ÜÉààc’G á∏Môe{) (Ω2015/02/10 ≥aGƒŸG) `g1436/04/21
 `H º¡æe πc ≈dEG QÉ°ûjh) ∫hGóàdG IÎa ∫ÓN ájƒdhC’G ¥ƒ≤M AGô°ûH GƒeÉb ø‡ hCG øjó«≤ŸG ÚªgÉ°ùŸG øe GƒfÉc kAGƒ°S
 ¥ƒ≤M ∫hGóJ øµÁ ’h .ÜÉààc’G ‘ º¡≤M á°SQÉªÃ (zÚ≤ëà°ùŸG ¢UÉî°TC’G{ `H kÉ©«ªL º¡«dEGh z≥ëà°ùŸG ¢üî°ûdG{

.á∏MôŸG √òg ‘ ájƒdhC’G

 (záª∏à°ùŸG äÉ¡÷G{) áª∏à°ùŸG äÉ¡÷G ´hôa øe ´ôa …CG iód á«fÉãdGh ≈dhC’G Úà∏MôŸG Óc ‘ ÜÉààc’G äÉÑ∏W Ëó≤J ºàj
.√òg QGó°UE’G Iô°ûf øe (ì) áëØ°üdG ‘ áë°VƒŸG

 óëc ìô£dG ô©°ùH ìô£J ±ƒ°ùa á«fÉãdGh ≈dhC’G Úà∏MôŸG ‘ (zá«≤ÑàŸG º¡°SC’G{) É¡«a ÜÉààc’G ºàj ⁄ º¡°SCG ≈≤ÑJ ∫ÉM ‘h
 äÉ°ù°SDƒŸG ∂∏J Ωƒ≤J ¿CG ≈∏Y (zájQÉªãà°S’G äÉ°ù°SDƒŸG{ `H º¡d QÉ°ûjh) »°ù°SDƒŸG ™HÉ£dG …hP øjôªãà°ùŸG øe OóY ≈∏Y ≈fOCG
 Ωƒj kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG øe kAGóàHG ¢Vhô©dG √òg ∫ÉÑ≤à°SG ºàj ±ƒ°Sh ,á«≤ÑàŸG º¡°SCÓd AGô°T ¢VhôY Ëó≤àH ájQÉªãà°S’G
 `g1436/04/27 ïjQÉàH ‹ÉàdG Ωƒ«dG øe kÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG ≈àMh (Ω2015/02/15 ≥aGƒŸG) `g1436/04/26 óMC’G
 äÉ°ù°SDƒª∏d  á«≤ÑàŸG  º¡°SC’G  ¢ü«°üîJ  ºà«°Sh  .(z»≤ÑàŸG  ìô£dG{)  `H  ìô£dG  Gòg  ≈dEG  QÉ°ûjh  .(Ω2015/02/16  ≥aGƒŸG)
 »àdG ájQÉªãà°S’G äÉ°ù°SDƒŸG ≈∏Y Ö°SÉæàdÉH º¡°SC’G ¢ü«°üîJ ºàj ¿CG ≈∏Y πbC’Éa πbC’G ºK ≈∏YC’G ¢Vô©dG äGP ájQÉªãà°S’G
 ójó°ùJ ºàj ±ƒ°Sh ,πãŸÉH É¡à∏eÉ©eh á«≤ÑàŸG º¡°SC’G ≈dEG  É¡àaÉ°VEG  ºà«°ùa º¡°SC’G Qƒ°ùµd áÑ°ùædÉH ÉeCG  ,¢Vô©dG ¢ùØf Ωó≤J
 ô©°S ió©àj ÉÃ) º¡°SC’G Qƒ°ùch á«≤ÑàŸG º¡°SC’G ™«H äÓ°üëàe »bÉH ´RƒJh ,ácô°û∏d  á«≤ÑàŸG º¡°SC’G ìôW ô©°S ‹ÉªLEG

.(Ω2015/02/25 ≥aGƒŸG) `g1436/05/06 AÉ©HQC’G Ωƒj √É°übCG óYƒe ‘ ¬≤ëà°ùj Ée Ö°ùM πc É¡«≤ëà°ùe ≈∏Y (ìô£dG

 …òdG á«£¨àdG ó¡©àŸ º¡°SC’G √òg ¢ü«°üîJ ºàj ±ƒ°ùa ájQÉªãà°S’G äÉ°ù°SDƒŸG πÑb øe IGÎ°ûe ÒZ º¡°SCG OƒLh ∫ÉM ‘h
 ¢SCGQ íÑ°üj ±ƒ°S ÜÉààc’G á«∏ªY ∫ÉªàcG ó©Hh .(zÜÉààc’G äÉª«∏©Jh •hô°T{ º°ùb ™LGQ) ìô£dG ô©°ùH É¡FGô°ûH Ωƒ≤j ±ƒ°S
 ¿ƒ«∏e øjô°ûYh á°ùªN (25^000^000) ≈dEG º°ù≤e …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e Ú°ùªNh ¿ÉàFÉe (250^000^000) ácô°ûdG ∫Ée
 ΩGóîà°SG{  º°ùb ™LGQ) á«dÉŸG  IAÓŸG äÉÑ∏£àÃ AÉØjEÓd ¢ù«FQ πµ°ûH  ÜÉààc’G  äÓ°üëàe ‘É°U ΩGóîà°SG  ºà«°Sh  ,º¡°S
 `g1436/04/29 AÉ©HQC’G Ωƒj √É°übCG óYƒe ‘ á«FÉ¡ædG ¢ü«°üîàdG á«∏ªY øY ¿ÓYE’G ºàj ±ƒ°Sh .(zÜÉààc’G äÓ°üëàe

.(zÜÉààc’G äÉª«∏©Jh •hô°T{ º°ùb ™LGQ) (z¢ü«°üîàdG ïjQÉJ{) (Ω2015/02/18 ≥aGƒŸG)

 øe ÌcCG hCG %5 áÑ°ùf ¿ƒµ∏Á ácô°ûdG ‘ ¿ƒªgÉ°ùe óLƒj ’ Éªc .ácô°ûdG ‘ Iô£«°ùe á°üëH ÚªgÉ°ùŸG øe …CG ßØàëj ’
 á«Ñ£dG è«∏ÿG ácô°Th  ,ácô°ûdG º¡°SCG øe %22^5 ¬àÑ°ùfÉe ∂∏“ »àdGh ,ÚeCÉà∏d è«∏ÿG ácô°T :øe mπc AÉæãà°SÉH É¡ª¡°SCG
 ácô°T  πc  ∂∏“ å«M ,IóëàŸG  »ZÉf  ÜÉgƒdG  óÑY óªfi ∞°Sƒj  ácô°Th  ,á«YÉæ°üdG  »LÎÑdG  áYƒª› ácô°Th  ,IOhóëŸG
 á∏eÉµdG á«£¨àdÉH ó¡©àdG ” Éªc .Iô°ûædG √òg øe (…) áëØ°U ‘ í°Vƒe ƒg Éªc ,ácô°ûdG º¡°SCG øe %5 ¬àÑ°ùf Ée IOôØæe

.(zá«£¨àdÉH ó¡©àdG{ º°ùb ™LGQ) á«dÉŸG äÉeóî∏d ºµdÉa ácô°T πÑb øe ÜÉààcÓd

 áª«≤dG áYƒaóe Iójó÷G º¡°SC’G ¿ƒµà°Sh .á«∏«°†ØJ ¥ƒ≤M ¬∏eÉ◊ º¡°S …CG »£©j ’h ,IóMGh áÄa øe ácô°ûdG º¡°SCG ™«ªL ¿EG
  ∂∏Á zºgÉ°ùŸG{ ºgÉ°ùe πµd ≥ëjh ,óMGh äƒ°U ‘ ≥◊G ¬∏eÉ◊ º¡°S πc »£©jh .áªFÉ≤dG º¡°SCÓd kÉeÉ“ ájhÉ°ùeh πeÉµdÉH
 ≥ëà°ùà°Sh .É¡«a âjƒ°üàdGh (záeÉ©dG á«©ª÷G{) ÚªgÉ°ùª∏d áeÉ©dG á«©ª÷G äÉYÉªàLG Qƒ°†M ÌcCÉa kÉª¡°S øjô°ûY (20)
 ™LGQ) äóLh ¿EG É¡«∏J »àdG á«dÉŸG äGƒæ°ùdG øYh ÉgQGó°UEG ïjQÉJ òæe IÎØdG øY ácô°ûdG É¡æ∏©J ìÉHQCG ájCG Iójó÷G º¡°SC’G
 (13^000^000) OóY ácô°ûdG âLQOCG óbh .(º¡°SC’G ìÉHQCG ™jRƒJ – zIôWÉîŸG πeGƒY{ º°ùbh zìÉHQC’G ™jRƒJ á°SÉ«°S{ º°ùb
 ÖààcG  å«M  ,(Ω2010/02/15  ≥aGƒŸG)  ````g1431/03/01  ïjQÉàH  ájOƒ©°ùdG  á«dÉŸG  ¥ƒ°ùdG  ‘  º¡°S  ¿ƒ«∏e  ô°ûY  áKÓK

.ΩÉ©dG ÜÉààcÓd  ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ øe %40 ¬àÑ°ùf Ée ìôW ”h ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ øe %60 ¬àÑ°ùf ÉÃ ¿ƒ°ù°SDƒŸG ¿ƒªgÉ°ùŸG

 ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸÉH á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«¡d Ö∏£H ácô°ûdG âeó≤J óbh .∫hGóJ ‘ ácô°û∏d áªFÉ≤dG º¡°SC’G ∫hGóJ kÉ«dÉM ºàj
 QGó°UE’G Iô°ûf ≈∏Y á≤aGƒŸG â“ óbh ,z∫hGóJ{ ájOƒ©°ùdG á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG ‘ Iójó÷G º¡°SC’G êGQOEG ∫ƒÑbh π«é°ùàd (záÄ«¡dG{)
 º¡°SC’G ìôW á«∏ª©H ΩÉ«≤∏d  áeRÓdG á«ª°SôdG äÉ≤aGƒŸG ™«ªL ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ”h ,áÄ«¡dG  äÉÑ∏£àe πeÉµH AÉaƒdG  ”h ,√òg
 º¡°SC’G ¢ü«°üîJ á«∏ªY øe AÉ¡àf’G ó©H Öjôb âbh ‘ ¥ƒ°ùdG ‘ Iójó÷G º¡°SC’G ∫hGóJ CGóÑj ¿CG ™bƒàŸG øeh .Iójó÷G
 ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áµ∏ªŸG  »æWGƒŸ  íª°ùoj  ±ƒ°Sh  .(zÚÑààµª∏d  áª¡e  ïjQGƒJ{  º°ùb  ™LGQ  kÓ°†a)  ¢†FÉØdG  OQh  Iójó÷G
 ájOƒ©°ùdG  QÉªãà°S’G  ≥jOÉæ°Uh  ∑ƒæÑdGh  äÉcô°û∏dh  »é«∏ÿG  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏›  ∫hO  »æWGƒŸh  á«eÉ¶f  áeÉbEG  É¡«a  Úª«≤ŸGh
 êQÉN  á∏é°ùŸG  äÉ°ù°SDƒŸGh  áµ∏ªŸG  êQÉN  Úª«≤ŸG  ÚjOƒ©°ùdG  ÒZ  OGôaC’G  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  á«é«∏ÿG  äÉ°ù°SDƒŸGh  äÉcô°ûdGh
 Iójó÷G º¡°SC’G ‘ ∫hGóàdÉH áÄ«¡dG  πÑb øe º¡d ¢üNôŸG ¢UÉî°TC’G óMCG  ∫ÓN øe ádOÉÑŸG äÉ«bÉØJG ≥jôW øY áµ∏ªŸG

 .¥ƒ°ùdG ‘ É¡dhGóJh É¡LGQOEG ó©H

 π nÑ pb  øe ájÉæ©H  É¡«a øjOQGƒdG  zIôWÉîŸG πeGƒY{ h  zΩÉg QÉ©°TEG{  »ª°ùb á°SGQOh πeÉµdÉH  √òg QGó°UE’G  Iô°ûf  IAGôb »¨Ñæj
 ÜÉààcÓd áMhô£ŸG º¡°SC’G ‘ QÉªãà°S’ÉH kGQGôb Ghòîàj ¿CG πÑb Iójó÷G º¡°SC’G AGô°T ‘ ÚÑZGôdG Ú≤ëà°ùŸG ÚªgÉ°ùŸG

.Iô°ûædG √òg ÖLƒÃ

(Ω2015/02/05 ≈dEG Ω2015/01/27 øe :≥aGƒŸG) `g1436 /04/16 ¢ù«ªÿG Ωƒj »¡àæJh  `g1436/04/07 AÉKÓãdG Ωƒj CGóÑJ :≈dhC’G ÜÉààc’G á∏Môe

(Ω2015/02/10 ≈dEG Ω2015/02/08 øe :≥aGƒŸG) `g1436/04/21 AÉKÓãdG Ωƒj »¡àæJh  `g1436/04/19 óMC’G Ωƒj CGóÑJ :á«fÉãdG ÜÉààc’G á∏Môe

á«£¨àdG ó¡©àeh ÜÉààc’G ôjóeh »dÉªdG QÉ°ûà°ùªdG

áª∏à°ùªdG äÉ¡édG

QGó°UEG Iô°ûf
¥ƒ≤M º¡°SCG

ájƒdhCG

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

.É¡æe AõL …CG ≈∏Y OÉªàY’G øY hCG Iô°ûædG √òg ‘ OQh

(Ω2015/01/20 ≥aGƒŸG) `g1436/03/29 ïjQÉàH Iô°ûædG √òg äQó°U


