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بـ  بعد  فيما  إليها  (يشار  التعاوني - ميدغلف  التأمني  وإعادة  للتأمني  واخلليج  املتوسط  تأسست شركة 
«الشركة» أو«ميدغلف السعودية») كشركة مساهمة سعودية مبوجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٣) بتاريخ 
١٤٢٧/٠٩/١٦هـ (املوافق ٢٠٠٦/١٠/٠٩م) واملرسوم امللكي رقم (م/ ٦٠) الصادر بتاريخ ١٤٢٧/٠٩/١٨هـ 
(املوافق ٢٠٠٦/١٠/١١م) ومبوجب السجل جتاري رقم ١٠١٠٢٣١٩٢٥ الصادر من مدينة الرياض بتاريخ 

١٤٢٨/٠٤/٠٨هـ (املوافق ٢٠٠٧/٠٤/٢٦م).
يبلغ رأس مال الشركة احلالي أربعمائة مليون (٤٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ريال سعودي مقسم إلى أربعني مليون 
(٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠) سهم عادي بقيمة اسمية قدرها (١٠) عشرة رياالت سعودية للسهم، وجميعها مبدفوعة 

بالكامل (ويشار إليها بـ «األسهم احلالية»). 
٢٠١٨/٠٢/٠٦م)  (املوافق  ١٤٣٩/٠٥/٢٠هــــ  بتاريخ  املنعقد  اجتماعه  يف  الشركة  إدارة  مجلس  أوصــى 
ريال سعودي ليصبح ثمامنائة مليون  أربعمائة مليون (٤٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠)  الشركة مببلغ  بزيادة رأس مال 
(٨٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ريال سعودي وذلك بعد احلصول على املوافقات النظامية الالزمة. وحصلت الشركة 
على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي («مؤسسة النقد») على زيادة رأس مالها مبوجب اخلطاب رقم 

٣٩١٠٠٠٠٨٦٥٣٨ الصادر بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/٠٨هـ (املوافق ٢٠١٨/٠٤/٢٤م). 
للشركة  العادية  غير  العامة  اجلمعية  وافقت  ٢٠١٨/٠٩/١٠م)   (املوافق  ١٤٣٩/١٢/٣٠هــــ  تاريخ  ويف 
على زيادة رأس املال من خالل إصدار أسهم حقوق األولوية وسيتم ذلك من خالل طرح أربعون مليون 
(٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠) سهم عادي جديد («األسهم اجلديدة» أو «أسهم حقوق األولوية») بسعر طرح يبلغ عشرة 
أربعمائة مليون  الشركة من  لزيادة رأسمال  الطرح») وذلك  الواحد («سعر  للسهم  رياالت سعودية   (١٠)
(٤٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ريال سعودي إلى ثمامنائة مليون (٨٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ريال سعودي مقسم إلى ثمانون 

مليون (٨٠٫٠٠٠٫٠٠٠) سهم عادي بقيمة اسمية مقدارها (١٠) عشرة ريال سعودي للسهم الواحد.
األولوية»  بـ«حقوق  مجتمعة  إليها  (ويشار  للتداول  قابلة  مالية  كأوراق  األولوية  حقوق  إصدار  يتم  سوف 
ومنفردة بـ«حق أولوية») للمساهمني املالكني لألسهم يوم انعقاد اجلمعية العامة غير العادية اخلاصة بزيادة 
رأس املال واملقيدين يف سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع يف نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد 
اجلمعية العامة غير العادية اخلاصة بزيادة رأس املال بتاريخ ١٤٤٠/٠١/٠٢هـ (املوافق ٢٠١٨/٠٩/١٢م) 
(«تاريخ األحقية») (ويشار إليهم مجتمعني بـ«املساهمني املقيدين» ومنفردين بـ«املساهم املقيد») على أن 
تودع تلك احلقوق يف محافظ املساهمني املقيدين بعد انعقاد اجلمعية العامة غير العادية اخلاصة بزيادة 
املال بعدد حق واحد لكل سهم واحد (١) قائم من أسهم الشركة، ويعطي كل حق حلامله أحقية  رأس 

االكتتاب يف سهم واحد جديد بسعر الطرح.
وسيكون بإمكان جميع املساهمني املقيدين وغيرهم من عامة املستثمرين («املستثمرين اجلدد») - الذين 
األولوية  حقوق  أسهم  واالكتتاب يف  التداول   - اجلديدة  األسهم  واالكتتاب يف  احلقوق  تــداول  لهم  يحق 
(املوافق  يوم ١٤٤٠/٠١/٠٧هـــ  واالكتتاب يف  التداول  فترة  تبدأ  ــداول»).  («ت السعودية  املالية  السوق  يف 
٢٠١٨/٠٩/١٧م) على أن تنتهي فترة التداول يف يوم ١٤٤٠/٠١/١٤هـ (املوافق ٢٠١٨/٠٩/٢٤م) («فترة 
(«فترة  ٢٠١٨/٠٩/٢٧م)  (املوافق  ١٤٤٠/٠١/١٧هــــ  يوم  نهاية  حتى  االكتتاب  فترة  وتستمر  التداول»)، 
االكتتاب»). وجتدر اإلشارة إلى أن فترة التداول وفترة االكتتاب تبدآن يف نفس اليوم يف حني تستمر فترة 
التداول حتى انتهاء اليوم السادس من بداية الفترة، بينما تستمر فترة االكتتاب حتى انتهاء اليوم التاسع 

من بداية نفس الفترة.
وسيكون بإمكان املساهمني املقيدين تداول حقوق األولوية خالل فترة التداول وذلك من خالل بيع احلقوق 
املكتسبة أو جزء منها أو شراء حقوق إضافية عن طريق السوق، كما سيكون بإمكان املستثمرين اجلدد 
فترة  يتم شراؤها خالل  التي  احلقوق  وبيع  السوق  طريق  عن  حقوق  بشراء  القيام  التداول  فترة  خالل 

التداول.
وسيتاح االكتتاب يف األسهم اجلديدة خالل فترة االكتتاب على مرحلة واحدة وفقا ملا يلي:

األسهم  يف  االكتتاب  اجلدد  واملستثمرين  املقيدين  املساهمني  جلميع  الفترة  هذه  يف  سيتاح   (١)
اجلديدة.

سيتاح للمساهم املقيد االكتتاب مباشرة بعدد أسهمه خالل فترة االكتتاب، ويف حال شراءه   (٢)
حقوق جديدة فسيتاح له االكتتاب بها بعد انتهاء فترة تسويتها (يومي عمل).

سيتاح للمستثمرين اجلدد االكتتاب يف األسهم اجلديدة بعد انتهاء فترة تسويتها (يومي عمل).  (٣)
التداول  وتطبيقات  منصات  يف  االستثمارية  احملفظة  طريق  عن  الكترونياً  االكتتاب  سيتاح   (٤)
التي يتم من خاللها إدخال أوامر البيع والشراء باإلضافة إلى االكتتاب يف القنوات والوسائل 

األخرى املتوفرة لدى الوسيط. 
يف حال تبقت أسهم لم يتم االكتتاب فيها بعد انتهاء فترة االكتتاب («األسهم املتبقية»)، سوف تُطرح بسعر 

الطرح كحد أدنى على عدد من املستثمرين ذوي الطابع املؤسسي (ويشار إليها يف هذه النشرة «املؤسسات 
االستثمارية») (ويشار إلى عملية الطرح هذه بـ «الطرح املتبقي»)، على أن تقوم تلك املؤسسات االستثمارية 
بتقدمي عروض شراء لألسهم املتبقية، وسيتم استقبال هذه العروض ابتداء من الساعة العاشرة (١٠:٠٠) 
يوم  الساعة اخلامسة (٥:٠٠) مساًء من  (املوافق ٢٠١٨/١٠/٠٣م) وحتى  يوم ١٤٤٠/٠١/٢٣هـــ  صباحاً 
املتبقية  األسهم  املتبقي»)، وسيتم تخصيص  الطرح  («فترة  (املوافق ٢٠١٨/١٠/٠٤م)،  ١٤٤٠/٠١/٢٤هـــ 
للمؤسسات االستثمارية ذات العرض األعلى ثم األقل فاألقل (شرط أّال يقل عن سعر الطرح) على أن 
لكسور  بالنسبة  أما  العرض،  نفس  تقدم  التي  االستثمارية  املؤسسات  على  بالتناسب  األسهم  ص  تخصَّ
األسهم فسيتم إضافتها إلى األسهم املتبقية ومعاملتها باملثل، وسوف يتم تسديد إجمالي سعر طرح األسهم 
املتبقية للشركة وتوزيع باقي متحصالت بيع األسهم املتبقية وكسور األسهم (مبا يتعدى سعر الطرح) على 

مستحقيها كل بحسب ما يستحقه يف موعد أقصاه ١٤٤٠/٠٢/٠٨هـ (املوافق ٢٠١٨/١٠/١٧م).
ويف حال لم تكتتب املؤسسات االستثمارية يف جميع االسهم املتبقية وكسور األسهم فسيخصص ما تبقى 
من األسهم ملتعهد التغطية الذي سيكتتب بها بسعر الطرح (فضال راجع القسم ١٣ «املعلومات املتعلقة 
ثمامنائة  الشركة  مال  رأس  االكتتاب سيصبح  عملية  اكتمال  وبعد  وشروطه»).  الطرح  وأحكام  باألسهم 
مليون (٨٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ريال سعودي مقسم إلى ثمانني مليون (٨٠,٠٠٠,٠٠٠) سهماً عادياً، وسيستخدم 
صايف متحصالت االكتتاب بشكل رئيسي لرفع هامش املالءة املالية بهدف اإليفاء مبتطلبات املالءة املالية 
ومتويل الزيادة يف الوديعة النظامية املفروضة على الشركة من مؤسسة النقد وذلك بسبب زيادة رأس مال 
الشركة (ملزيد من املعلومات عن استخدام متحصالت الطرح فضال راجع القسم ٧ «استخدام متحصالت 
الطرح»)، وسيتم اإلعالن عن عملية التخصيص النهائية يف موعد أقصاه يوم ١٤٤٠/٠١/٢٧هـ (املوافق 
٢٠١٨/١٠/٠٧م) («تاريخ التخصيص») (فضال راجع القسم ١٣ «املعلومات املتعلقة باألسهم وأحكام الطرح 

وشروطه»). 
املتوسط  هم شركة  املــال)  رأس  من  أكثر  أو   ٪٥ نسبة  (الذين ميلكون  الشركة  الكبار يف  املساهمني  إن 
واخلليج للتامني ش .م.ب («شركة ميدغلف بحرين») (بنسبة ملكية ٤٠٫٥٪) والبنك السعودي لالستثمار 

(بنسبة ملكية ١٩٪).
األسهم  وستكون  تفضيلية،  أي سهم حلامله حقوق  يعطي  وال  واحــدة،  فئة  من  الشركة  أسهم  إن جميع 
اجلديدة مدفوعة القيمة بالكامل ومساوية متاما لألسهم احلالية، ويعطي كل سهم حلامله احلق يف صوت 
واحد، ويحق لكل مساهم يف الشركة («املساهم») حضور اجتماعات اجلمعية العامة للمساهمني («اجلمعية 
العامة») والتصويت فيها، وستستحق األسهم اجلديدة أية أرباح تعلنها الشركة منذ تاريخ إصدارها وعن 

السنوات املالية التي تليها إن وجدت.
أدرجت الشركة ثمانني مليون (٨٠٫٠٠٠٫٠٠٠) سهم عادي يف السوق املالية السعودية («تداول»)عن طريق 
االكتتاب العام بتاريخ ١٤٢٨/٠٣/٢٨هـ (املوافق ٢٠٠٧/٠٤/١٦م) ومت طرح ما نسبته (٢٥٪) من األسهم 
لالكتتاب العام للجمهور. وبتاريخ ١٤٣٤/٠٧/٢٣هـ (املوافق ٢٠١٣/٠٦/٠٢م) انعقد اجتماع اجلمعية العامة 
الغير عادية ملساهمي الشركة ومتت املوافقة على رفع رأس املال من ثمامنائة مليون (٨٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) 
ريال سعودي إلى مليار (١٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ريال سعودي من خالل منحة أسهم من األرباح املبقاة. وبتاريخ 
١٤٣٩/٠١/٠٢هـ (املوافق ٢٠١٧/٠٩/٢٢م) انعقد اجتماع اجلمعية العامة الغير عادية ملساهمي الشركة 
ومتت املوافقة على تخفيض رأس مال الشركة من مليار (١٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ريال سعودي إلى أربعمائة 
مليون (٤٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ريال سعودي من خالل إلغاء ستني مليون (٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠) سهم وذلك إلطفاء 
مليون (٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠)  أربعني  النشرة  تاريخ هذه  املدرجة حتى  ويبلغ عدد األسهم  املتراكمة.  اخلسائر 
سهم ويتم حالياً تداول األسهم القائمة للشركة يف تداول. وقد تقدمت الشركة بطلب لهيئة السوق املالية 
املالية  للسوق  بطلب  وتقدمت  وطرحها  اجلديدة  األسهم  لتسجيل  («الهيئة»)  السعودية  العربية  باململكة 
لقبول إدراجها ومتت املوافقة على نشرة اإلصدار هذه، ومت الوفاء بكافة املتطلبات، ومن املتوقع أن يبدأ 
تداول األسهم اجلديدة يف تداول خالل فترة قصيرة بعد االنتهاء من عملية تخصيص األسهم اجلديدة 
ورد الفائض (فضًال راجع الصفحة («ك») من هذه النشرة «التواريخ املهمة وإجراءات االكتتاب»). سيكون 
فيها  واملقيمني  السعوديني  للمواطنني  متاحاً   - إدراجها  وقبول  تسجيلها  بعد   - اجلديدة  األسهم  تداول 
إقامة نظامية وملواطني دول مجلس التعاون اخلليجي وللشركات والبنوك وصناديق االستثمار السعودية 
والشركات واملؤسسات اخلليجية واملستثمرين األجانب خارج اململكة العربية السعودية (من خالل اتفاقيات 
السوق.  يف  تداولها  وبداية  إدراجها  بعد  اجلديدة  األسهم  يف  بالتداول  مؤهلني)  كمستثمرين  أو  مبادلة 
وسيكون بإمكان املستثمر األجنبي املؤهل والعميل املوافق عليه التداول يف أسهم الشركة حسب القواعد 

املنظمة الستثمار املؤسسات املالية األجنبية املؤهلة يف األسهم املدرجة.
ينبغي قراءة هذه النشرة بالكامل ودراسة قسم «إشعار مهم» والقسم ٢ «عوامل املخاطرة» الواردين فيها 

بعناية قبل اتخاذ أي قرار باالستثمار يف األسهم املطروحة لالكتتاب مبوجب هذه النشرة.

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

محتويات هذه النشرة، وال تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخليان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو عن االعتماد على أي جزء منها.
صدرت هذه النشرة بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٠٥هـ (املوافق ٢٠١٨/٠٨/١٦م)

املستشار املايل ومدير االكتتاب ومتعهد التغطية

نرشة إصدار أسهم حقوق أولوية

شركة مساهمة سعودية تأسست مبوجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٣) بتاريخ ١٤٢٧/٠٩/١٦هـ (املوافق ٢٠٠٦/١٠/٠٩م) واملرسوم امللكي رقم (م/ ٦٠) الصادر بتاريخ ١٤٢٧/٠٩/١٨هـ (املوافق ٢٠٠٦/١٠/١١م) ومسجلة بالسجل التجاري رقم ١٠١٠٢٣١٩٢٥ 
الصادر من مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٨/٠٤/٠٨هـ (املوافق ٢٠٠٧/٠٤/٢٦م).

طرح أربعون مليون (٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠) سهم عادي بسعر طرح يبلغ عشرة (١٠) رياالت سعودية للسهم الواحد عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية من خالل زيادة رأس مال الشركة من أربعمائة مليون (٤٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ريال سعودي إلى ثمامنائة مليون 
(٨٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ريال سعودي، مقسم إلى ثمانون مليون (٨٠٫٠٠٠٫٠٠٠) سهم عادي.

فترة التداول: من يوم ١٤٤٠/٠١/٠٧هـ (املوافق ٢٠١٨/٠٩/١٧م) إلى يوم ١٤٤٠/٠١/١٤هـ (املوافق ٢٠١٨/٠٩/٢٤م)
فترة االكتتاب: من يوم ١٤٤٠/٠١/٠٧هـ (املوافق ٢٠١٨/٠٩/١٧م) إلى يوم ١٤٤٠/٠١/١٧هـ (املوافق ٢٠١٨/٠٩/٢٧م)
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إشعار مهم

تحتوي هذه النشرة على تفاصيل كاملة عن المعلومات المتعلقة بالشركة وأسهم حقوق األولوية المطروحة لالكتتاب. وعند التقدم بطلب االكتتاب في 
والتي يمكن الحصول على نسخ  النشرة  الواردة في هذه  المعلومات  المستثمرون على أساس أن طلباتهم تستند على  أسهم حقوق األولوية، سيُعامل 
منها من المقر الرئيسي للشركة أو مدير االكتتاب، أو من خالل زيارة الموقع اإللكتروني للشركة )www.medgulf.com.sa( أو الموقع اإللكتروني للهيئة 

 .)www.sfc.sa( أو الموقع اإللكتروني للمستشار المالي )www.cma.org.sa(

وقد قامت الشركة بتعيين شركة السعودي الفرنسي كابيتال كمستشار مالي )»المستشار المالي«(، ومديراً لالكتتاب )»مدير االكتتاب«( وكمتعهد لتغطية 
الطرح، وذلك فيما يتعلق بأسهم حقوق األولوية المطروحة لالكتتاب والمذكورة في هذه النشرة، سيتم نشر نشرة اإلصدار والتأكد من إتاحتها للجمهور 
خالل فترة ال تقل عن )14( يوماً قبل موعد انعقاد الجمعية العامة )غير العادية( الخاصة بزيادة رأس المال، وفي حال عدم موافقة الجمعية العامة )غير 

العادية( خالل ستة أشهر من تاريخ موافقة الهيئة على تسجيل وطرح حقوق األولوية ُعّدت موافقة الهيئة ملغاة.

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

أو عن االعتماد على أي جزء منها. 

وعلى الرغم من قيام الشركة بإجراء الدراسات والتحريات المعقولة للتأكد من دقة المعلومات الواردة في هذه النشرة كما في تاريخ إصدارها، إال أن جزءاً 
كبيراً من المعلومات الواردة في هذه النشرة والمتعلقة بالسوق والقطاع الذين تعمل فيهما الشركة تم الحصول عليها من مصادر خارجية، ومع أنه ال يوجد 
لدى الشركة أو أعضاء مجلس اإلدارة أو المستشار المالي أو أي من مستشاري الشركة الذين تظهر أسماؤهم في الصفحات )»هـ«( و)»و«( من هذه النشرة 
)»المستشارون«( أي سبب لالعتقاد بأن المعلومات الواردة عن السوق والقطاع غير دقيقة في جوهرها، إال أنه لم يتم التحقق من هذه المعلومات من قبل 

الشركة أو المستشارين بشكل مستقل، وبالتالي ال يمكن تقديم أي تأكيد أو ضمان فيما يتعلق بدقتها أو اكتمالها.

إن المعلومات التي تضمنتها هذه النشرة في تاريخ إصدارها عرضة للتغير، وعلى وجه الخصوص فإن الوضع المالي للشركة وقيمة األسهم يمكن أن يتأثرا 
بشكل سلبي بأية تطورات مستقبلية مثل عوامل التضخم ومعدالت الربح والضرائب أو غيرها من العوامل االقتصادية والسياسية أو أي عوامل أخرى 
خارجة عن سيطرة الشركة )فضاًل راجع القسم 2 »عوامل المخاطرة«(. وال ينبغي اعتبار هذه النشرة أو أية معلومات شفهية أو خطية متعلقة بأسهم حقوق 
األولوية وال يجب تفسيرها أو االعتماد عليها بأية طريقة على أنها وعد أو تأكيد أو إقرار بشأن تحقيق أي إيرادات للشركة أو نتائج أو أحداث مستقبلية.

ال يجوز اعتبار نشرة اإلصدار هذه بمثابة توصية من جانب الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو أي من مستشاريها للمشاركة في االكتتاب في أسهم حقوق 
األولوية. وعالوة على ذلك تعتبر المعلومات الواردة في هذه النشرة ذات طبيعة عامة تم إعدادها دون األخذ في االعتبار األهداف االستثمارية الفردية أو 
الوضع المالي أو االحتياجات االستثمارية الخاصة باألشخاص الراغبين في االستثمار في أسهم حقوق األولوية. ويتحمل كل مستلم لهذه النشرة قبل اتخاذ 
قراره باالستثمار مسؤولية الحصول على استشارة مهنية مستقلة من مستشار مالي مرخص له من الهيئة بخصوص االكتتاب في األسهم الجديدة لتقييم 

مدى مالئمة فرصة االستثمار والمعلومات الواردة في هذه النشرة لألهداف واألوضاع واالحتياجات المالية الخاصة به.

سيكون بإمكان المساهمين المقيدين وغيرهم من عامة المستثمرين )»المستثمرين الجدد«( التداول واالكتتاب في أسهم حقوق األولوية في السوق المالية 
فترة  تنتهي  أن  )الموافق 2018/09/17م( على  يوم 1440/01/07هـ  في  ذاته  الوقت  في  االكتتاب  وفترة  التداول  فترة  تبدأ  )»تداول«( حيث  السعودية 
التداول في انتهاء اليوم السادس يوم 1440/01/14هـ )الموافق 2018/09/24م( )»فترة التداول«( وتستمر فترة االكتتاب حتى نهاية اليوم التاسع يوم 

1440/01/17هـ )الموافق 2018/09/27م( )»فترة االكتتاب«(.

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

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

سيتاح في هذه الفترة لجميع المساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة. �
سيتاح للمساهم المقيد االكتتاب مباشرة بعدد أسهمه خالل فترة االكتتاب. وفي حال شراءه حقوقاً جديدة فسيتاح له االكتتاب بها بعد انتهاء  �

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

باإلضافة إلى االكتتاب في القنوات والوسائل األخرى المتوفرة لدى الوسيط. 

المؤسسي  الطابع  المستثمرين ذوي  أدنى على عدد من  الطرح كحد  المتبقية«(، فسوف تطرح بسعر  )»األسهم  االكتتاب فيها  يتم  لم  تبقت أسهم  وإذا 
ابتداء  العروض  هذه  استقبال  وسيتم  المتبقية،  لألسهم  بتقديم عروض شراء  االستثمارية  المؤسسات  تلك  تقوم  أن  على  االستثمارية«(،  )»المؤسسات 
بتاريخ  التالي  اليوم  من  مساًء   5:00( الخامسة  الساعة  وحتى  2018/10/03م(  )الموافق  1440/01/23هـ  يوم  )10:00( صباحاً  العاشرة  الساعة  من 
1440/01/24هـ )الموافق 2018/10/04م(، ويشار إلى هذا الطرح بـ )»الطرح المتبقي«(، وسيتم تخصيص األسهم المتبقية للمؤسسات االستثمارية ذات 
العرض األعلى ثم األقل فاألقل على أن يتم تخصيص األسهم بالتناسب على المؤسسات االستثمارية التي تقدم نفس العرض، أما بالنسبة لكسور األسهم 
فسيتم إضافتها إلى األسهم المتبقية ومعاملتها بالمثل، وسوف يتم تسديد إجمالي سعر طرح األسهم المتبقية للشركة وتوزيع باقي متحصالت بيع األسهم 
المتبقية وكسور األسهم )بما يتعدى سعر الطرح( على مستحقيها، من األشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم باالكتتاب كلياً أو جزئياً وكذلك حملة 

كسور األسهم، كل حسب ما يستحقه في موعد أقصاه 1440/02/08هـ )الموافق 2018/10/17م(.
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الذي سيقوم  التغطية  المتبقية وكسور األسهم، فسيخصص ما تبقى من أسهم لمتعهد  المؤسسات االستثمارية في جميع األسهم  لم تكتتب  وفي حال 
باالكتتاب بها بسعر الطرح )فضال راجع القسم 13 من هذه النشرة »المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه«(.

إن طرح أسهم حقوق األولوية بموجب هذه النشرة يتوقف على موافقة المساهمين، وقد تم انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة لزيادة رأس مال 
الشركة من خالل إصدار أسهم حقوق أولوية بتاريخ 1439/12/30هـ )الموافق 2018/09/10م( ويجب التنويه للمستثمرين إلى أنه في حال لم يتم الحصول 
على موافقة الجمعية العامة غير العادية لزيادة رأس المال على طرح أسهم حقوق األولوية، فإن إصدار أسهم حقوق األولوية سيتوقف، وتعتبر هذه النشرة 

الغية مباشرة، وسيتم إشعار المساهمين بذلك.

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

املعلومات املالية واإلحصائية

تم إعداد القوائم المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م والفترة المنتهية في 31 مارس 2018م وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية 
كما تم تعديلها من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي للمحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل بينما تم إعداد القوائم المالية المدققة للسنوات المالية 
المنتهية في 31 ديسمبر 2015م و2016م وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية الدولية. وتوّلت شركة »الدار 
لتدقيق الحسابات عبداهلل البصري وشركاه )عضو جرانت ثورنتون الدولية( وشركة برايس وترهاوس كوبرز )PwC(« تدقيق القوائم المالية للشركة للسنوات 
المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م، والفترة المنتهية في 31 مارس 2018م وهذه القوائم المالية المذكورة هي جزء من هذه النشرة. 

جميع األرقام المذكورة في هذا القسم مبينة بآالف الرياالت السعودية إال ما نص على غير ذلك، ويتّم تقريب النسب المئوية إلى رقم عشري واحد 
)باستثناء النسب المتعلّقة بحصص الملكية(.

معلومات القطاع والسوق

تم الحصول على المعلومات والبيانات المتعلقة باالقتصاد السعودي وبقطاع التأمين وبيانات السوق الواردة في هذه النشرة من مصادر عامة ومختلفة. 
وبالرغم من عدم وجود أي سبب لالعتقاد بأن هذه المعلومات تفتقر إلى الدقة في جوهرها، إال أن أعضاء مجلس اإلدارة والمساهمين والمستشارين لم 

يتحققوا بشكل مستقل من صحة هذه المعلومات والبيانات، وبالتالي ال يمكن إعطاء بيان أو تأكيد واضح بشأن صحة هذه المعلومات واكتمالها.

واشتملت مصادر معلومات القطاع والسوق بشكل رئيسي على المصادر التالية:

مؤسسة النقد العربي السعودي

الرياض - شارع الملك سعود
ص.ب. 2992 الرياض 11169 

المملكة العربية السعودية
هاتف: 3000 463 )11( 966+
فاكس: 2966 466 )11( 966+

www.sama.gov.sa :الموقع اإللكتروني
info@sama.gov.sa :البريد اإللكتروني

وزارة المالية

الرياض - الملز
ص.ب. 1117 الرياض 12641

المملكة العربية السعودية
هاتف: 5000 405 )11( 966+
فاكس: 3130 403 )11( 966+

 www.mof.gov.sa :الموقع اإللكتروني
itsupportteam@mof.gov.sa :البريد اإللكتروني

الهيئة العامة لإلحصاء

الرياض - حي المربع
شارع األمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود

ص.ب. 3735، الرياض 11481
المملكة العربية السعودية

هاتف: 4138 401 )11( 966+
فاكس: 9493 405 )11( 966+

www.stats.gov.sa :الموقع اإللكتروني
info@stats.gov.sa :البريد اإللكتروني
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التوقعات والبيانات املستقبلية

تم إعداد التوقعات واإلفادات الواردة في هذه النشرة بناًء على افتراضات مبنية على معلومات الشركة حسب خبرتها في السوق باإلضافة إلى معلومات 
السوق المعلنة والمتاحة للعامة. وقد تختلف ظروف الشركة في المستقبل عن االفتراضات المستخدمة، وبالتالي فإنه ال يوجد ضمان أو تعهد فيما يتعلق 

بدقة أو اكتمال أي من هذه التوقعات. وتؤكد الشركة بأن اإلفادات الواردة في هذه النشرة تمت بناًء على العناية المهنية الالزمة.

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

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

ومراعاة لمتطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، تلتزم الشركة بتقديم نشرة إصدار تكميلية إلى الهيئة إذا علمت في أي وقت بعد 
صدور موافقة الهيئة على هذه النشرة وقبل قبول وإدراج أسهمها في السوق المالية السعودية )»تداول«( بما يلي: 

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

فيما عدا الحالتين المذكورتين أعاله، فإن الشركة ال تعتزم تحديث أو تعديل أو مراجعة أي معلومات متعلقة بالقطاع أو السوق أو اإلفادات المستقبلية التي 
تتضمنها هذه النشرة سواًء كان ذلك نتيجة معلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك. ونتيجة لهذه المخاطر واالفتراضات غيرها من المخاطر 
واالفتراضات فإن توقعات األحداث والظروف المستقبلية المبينة في هذه النشرة قد ال تحدث على النحو الذي تتوقعه الشركة أو قد ال تحدث إطالقاً. 
وعليه فيجب على المستثمرين المحتملين من األشخاص فحص جميع اإلفادات المستقبلية في ضوء هذه التفسيرات مع عدم االعتماد على تلك اإلفادات 

المستقبلية بشكل أساسي.
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عنوان الرشكة وممثلوها

عنوان الشركة والممثلين المفوضين وسكرتير مجلس اإلدارة

عنوان الشركة

شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني - )ميدغلف(
الفوتورو تاور 

شارع الملك سعود
ص.ب. 2302، الرياض 11451 

المملكة العربية السعودية
هاتف: 5550 405 )11( 966+
فاكس: 5588 405 )11( 966+

www.medgulf.com.sa :الموقع اإللكتروني
investorsrelations@medgulf.com.sa :البريد اإللكتروني

ممثل الشركة المفوض الثاني – الرئيس التنفيذيممثل الشركة المفوض األول – نائب رئيس مجلس اإلدارة

نجم بن عبداهللا الزيد
الفوتورو تاور 

شارع الملك سعود
ص.ب. 2302، الرياض 11451 

المملكة العربية السعودية 
هاتف: 5550 405 )11( 966+ التحويلة 1230

فاكس: 5588 405 )11( 966+
www.medgulf.com.sa :الموقع اإللكتروني

najemalzaid@gmail.com :البريد اإللكتروني

عبدالرحمن بن محمد الزويدي
الفوتورو تاور 

شارع الملك سعود
ص.ب. 2302، الرياض 11451 

المملكة العربية السعودية 
هاتف: 5550 405 )11( 966+ التحويلة 1200

فاكس: 5588 405 )11( 966+
www.medgulf.com.sa :الموقع اإللكتروني

A.Alzuwaidi@medgulf.com.sa :البريد اإللكتروني

سوق األسهم

شركة السوق المالية السعودية )» تداول«(
أبراج التعاونية، البرج الشمالي

700 طريق الملك فهد
ص.ب. 60612، الرياض 11555

المملكة العربية السعودية 
هاتف: 9999 218 )11( 966+
فاكس: 1220 218 )11( 966+

 www.tadawul.com.sa :الموقع اإللكتروني
webinfo@tadawul.com.sa :البريد اإللكتروني

املستشارون

المستشار المالي ومتعهد التغطية

شركة السعودي الفرنسي كابيتال
طريق الملك فهد

ص.ب. 23454، الرياض 11426
المملكة العربية السعودية

هاتف: 6666 282 )11( 966+
فاكس: 6823 282 )11( 966+

www.sfc.sa :الموقع اإللكتروني
info@fransicapital.com.sa :البريد اإللكتروني

المستشار القانوني

عبد العزيز العجالن وشركاه بالتعاون مع بيكر اند مكنزي ليمتد
مبنى العليان، برج 2، الدور 3

شارع األحساء، الملز
ص.ب. 4288، الرياض 11491

المملكة العربية السعودية
هاتف: 8900 265 )11( 966+
فاكس: 8999 265 )11( 966+

www.bakermckenzie.com :الموقع اإللكتروني
legaladvisors@bakermckenzie.com :البريد اإللكتروني



و

المحاسبون القانونيون

الدار لتدقيق الحسابات عبداهللا البصري وشركاه )عضو جرانت ثورنتون 
الدولية(

مجمع الموسى التجاري، البرج الرابع، الدورالسابع
شارع العليا العام

ص.ب. 2195، الرياض 11451
المملكة العربية السعودية

هاتف: 0680 463 )11( 966+
فاكس: 5939 464 )11( 966+

www.aldaraudit.com :الموقع اإللكتروني
infor@aldaraudit.com :البريد اإللكتروني

برايس وترهاوس كوبرز
برج المملكة - الدور 21

طريق الملك فهد 
ص.ب. 13933، الرياض 11414

هاتف: 0400 211 )11( 966+
فاكس: 0401 211 )11( 966+

 www.pwc.com/middle-east :الموقع اإللكتروني
zeeshan.naeem@pwc.com :البريد اإللكتروني

مستشار العناية المهنية المالية

كي بي إم جي الفوزان والسدحان
الطابق 5، برج كي بي إم جي

شارع صالح الدين األيوبي
ص.ب: 92876، الرياض 11662

المملكة العربية السعودية
هاتف: 8748670 )11( 966+
فاكس: 8748600 )11( 966+

www.kpmg.com.sa :الموقع اإللكتروني
marketingsa@kpmg.com :البريد اإللكتروني

الخبير االكتواري

اس اتش ام أي لالستشارات
مجمع المجوهرات والصاغة

ص.ب. 340505 - دبي
اإلمارات العربية المتحدة

هاتف: 504564014 971+
info@shmaconsulting.com :البريد اإللكتروني

www.shmaconsulting.com :الموقع اإللكتروني
تنويه:

قدم المستشارون الواردة أسماؤهم أعاله موافقتهم الخطية إلدراج أسمائهم وشعاراتهم وإفاداتهم بالصيغة الواردة في هذه النشرة ولم يتم سحب تلك الموافقات حتى تاريخ هذه النشرة. كما 
أنه ليس ألي من المستشارين أو العاملين لديهم أو أي من أقاربهم أسهما أو مصالح مهما كان نوعها في الشركة أو أي من الشركات التابعة لها.



ز

ملخص الطرح

يتعين على المستثمرين المحتملين قراءة ومراجعة هذه النشرة بالكامل قبل اتخاذ أي قرار استثماري باالكتتاب أو بالتداول في أسهم حقوق األولوية. 
وعلى وجه الخصوص، فإنه من الضروري مراعاة ما ورد في قسم »إشعار مهم« والقسم 2 »عوامل المخاطرة« من هذه النشرة. وفيما يلي ملخص للطرح:

تأسست شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني - ميدغلف كشركة مساهمة بموجب قرار مجلس الوزراء الشركة 
رقم )233( تاريخ 1427/09/16هـ )الموافق 2006/10/09م( والمرسوم الملكي رقم )م/ 60( الصادر بتاريخ 1427/09/18هـ 
)الموافق 2006/10/11م( وبموجب سجل تجاري رقم 1010231925 الصادر من مدينة الرياض بتاريخ 1428/04/08هـ 

)الموافق 2007/04/26م(.

تتلخص أنشطة الشركة في القيام ـ وفقاً ألحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية واألنظمة والقواعد ملخص أنشطة الشركة
السارية في المملكة العربية السعودية ـ بمزاولة أعمال التأمين التعاوني وكل ما يتعلق بهذه األعمال من إعادة التأمين أو 
لتحقيق أغراضها، سواًء  بها  القيام  يلزم  التي  تقوم بجميع األعمال  أن  أو وساطة، وللشركة  أو مراسلة  أو تمثيل  توكيالت 
في مجال التأمين أو استثمار أموالها، وأن تقوم بتملك وتحريك األموال الثابتة والنقدية أو بيعها أو استبدالها أو تأجيرها 

بواسطتها مباشرة أو بواسطة شركات تؤسسها أو تشتريها أو باالشتراك مع جهات أخرى.

المساهمون في الشركة الذين يمتلك كل منهم نسبة 5% أو أكثر من أسهم رأس مال الشركة. وفيما يلي جدول يوضح ملكية كبار املساهمني
كبار المساهمين:

الجدول 2: ملكية كبار المساهمين في الشركة 
نسبة الملكيةعدد األسهمالمساهم

40.5%16.200.000شركة ميدغلف بحرين 

19%7.600.000البنك السعودي لالستثمار
المصدر: الشركة

تعزيز هامش المالءة ودعم النشاط المستقبلي للشركة. الغرض من الطرح

إجمالي املتحصالت املتوقع احلصول 
عليها وحتليل ووصف االستخدام 

املقترح لها بشكل منفصل

من المتوقع أن يبلغ إجمالي متحصالت اكتتاب أسهم حقوق األولوية أربعمائة مليون )400.000.000( ريال سعودي. وقدرت 
النفقات بحوالي عشرة ماليين )10.000.000( ريال سعودي لتغطية مصاريف وأتعاب االكتتاب الخاصة بالمستشار المالي 
والطباعة  اإلعالنات  ومصاريف  المهنية  المالية  العناية  ومستشار  القانوني  والمستشار  التغطية  ومتعهد  االكتتاب  ومدير 
والترجمة وغيرها من المصاريف المتعلقة باالكتتاب. وعليه، من المتوقع أن يبلغ صافي المتحصالت ثالثمائة وتسعون مليون 

)390.000.000( ريال سعودي.
بمتطلبات  اإليفاء  بهدف  المالية  المالءة  وغطاء  هامش  لرفع  رئيسي  بشكل  االكتتاب  متحصالت  استخدام صافي  وسيتم 
المساهمون على أي من  بالمملكة، ولن يحصل  العاملة  التأمين  النقد على شركات  التي تفرضها مؤسسة  المالية  المالءة 

متحصالت االكتتاب، )فضال مراجعة القسم 7 »استخدام متحصالت الطرح«(.

أربعمائة مليون )400.000.000( ريال سعودي.رأس مال الشركة قبل الطرح

إجمالي عدد أسهم الشركة القائمة 
واملصدرة قبل الطرح 

أربعين مليون )40.000.000( سهم عادي.

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

ثمانمائة مليون )800.000.000( ريال سعودي.رأس مال الشركة بعد الطرح

إجمالي عدد أسهم حقوق األولوية 
املطروحة لالكتتاب

أربعون مليون )40.000.000( سهم عادي تمثل 100% من إجمالي الطرح. 

نسبة أسهم حقوق األولوية املطروحة 
من رأس املال

%100

عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد.سعر الطرح

أربعمائة مليون )400.000.000( ريال سعودي.إجمالي قيمة الطرح

أربعون مليون )40.000.000( سهم عادي تمثل 100% من إجمالي الطرح.عدد أسهم الطرح املتعهد بتغطيتها

أربعمائة مليون )400.000.000( ريال سعودي.إجمالي قيمة الطرح املتعهد بتغطيته

عدد أسهم الشركة املصدرة بعد 
الطرح 

ثمانون مليون )80.000.000( سهم عادي.

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

ستتم زيادة رأس المال بنسبة 100%.نسبة الزيادة يف رأس املال

جميع حملة حقوق األولوية سواًء كانوا من المساهمين المقيدين أو المساهمين الجدد.فئات املستثمرين املستهدفني 



ح

هي أوراق مالية قابلة للتداول تعطي لحاملها أحقية االكتتاب في األسهم الجديدة المطروحة بعد الموافقة على زيادة رأس حقوق األولوية
يوم  ثاني  نهاية  اإليــداع في  لدى مركز  الشركة  المقيدين في سجل مساهمي  المساهمين  لجميع  وهو حق مكتسب  المال 
تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية. ويعطي كل حق لحامله أحقية االكتتاب بسهم واحد جديد وذلك بسعر 
الطرح. وسيتم إيداع حقوق األولوية بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال. وستظهر الحقوق في 
محافظ المساهمين المقيدين تحت رمز جديد خاص بحقوق األولوية، وسيتم إشعار المساهمين المقيدين بإيداع الحقوق 

في محافظهم.

تقوم تداول بتجهيز آليات لتنظيم عملية تداول حقوق األولوية في أنظمتها. ويوضع رمز منفصل لحقوق األولوية للشركة يكون إدراج وتداول حقوق األولوية 
مستقاًل عن رمز سهم الشركة على شاشة التداول.

ويملك المساهمون المقيدون خالل فترة التداول عدة خيارات تتضمن بيع الحقوق المكتسبة أو جزء منها في السوق أو شراء 
حقوق إضافية من خالل السوق أو عدم القيام بأي شيء فيما يتعلق بحقوق األولوية سواء ببيعها أو شراء حقوق إضافية. 
وسيكون للمستثمرين الجدد خالل فترة التداول الحق في شراء حقوق أولوية عن طريق السوق وبيعها أو بيع جزء منها أو 

عدم اتخاذ أي إجراء حيال الحقوق التي تم شرائها خالل فترة التداول.
وسيقوم نظام »تداول« بإلغاء رمز حقوق األولوية للشركة بعد انتهاء فترة التداول، وبالتالي سيتوقف تداول حقوق األولوية 

مع انتهاء هذه الفترة.

يتعين على األشخاص المستحقين الراغبين في االكتتاب في األسهم الجديدة تقديم طلبات االكتتاب الكترونياً عبر مواقع طريقة االكتتاب 
ومنصات الوسطاء االلكترونية التي تتيح هذه الخدمة للمكتتبين أو من خالل أي وسيلة أخرى يقدمها الوسطاء.

شروط االكتتاب يف أسهم حقوق 
األولوية 

يحق االكتتاب في أسهم حقوق األولوية لمساهمي الشركة المقيدين في سجالت الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية تداول 
ثاني يوم يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية لزيادة رأس المال بتاريخ 1440/01/02هـ )الموافق 2018/09/12م( 
خالل فترة االكتتاب كما يحق تداول أسهم حقوق األولوية لجميع األشخاص المستحقين خالل فترة التداول. وتحتفظ الشركة 
بحقها في رفض أي نموذج اكتتاب في األسهم المطروحة )كلياً أو جزئياً( لم يستوف كافة شروط االكتتاب ومتطلباته. يجب 
المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح  »المعلومات  القسم 13  الواردة في  للتعليمات  بالكامل طبقا  تعبئة نماذج طلبات االكتتاب 
وشروطه«. وال يجوز تعديل أو سحب أي نموذج اكتتاب في األسهم المطروحة بعد تقديمه. ويشكل قبول النموذج من قبل 
الشركة اتفاقاً ملزماً بين المكتتب والشركة )فضال راجع القسم 13 »المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه«(. 

سيتم تخصيص األسهم لكل مستثمر بناًء على عدد الحقوق التي مارسها بشكل مكتمل وصحيح، أما بالنسبة لكسور األسهم طريقة التخصيص ورد الفائض 
)إن وجدت(، فسيتم جمعها وطرحها على المؤسسات االستثمارية خالل فترة الطرح المتبقي. وسيتم تسديد إجمالي سعر 
طرح األسهم المتبقية للشركة، وتوزيع باقي متحصالت بيع األسهم المتبقية وكسور األسهم )بما يتعدى سعر الطرح( على 
تكتتب  لم  حال  وفي  2018/10/17م(  )الموافق  1440/02/8هـــ  يوم  أقصاه  موعد  في  يستحقه  ما  كل حسب  مستحقيها 
المؤسسات االستثمارية في جميع األسهم المتبقية وكسور األسهم، فسيخصص ما تبقى من أسهم لمتعهد التغطية الذي 

سيقوم باالكتتاب بها بسعر الطرح )فضاًل راجع القسم 13 »المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه«(.
وسوف يتم إعادة فائض االكتتاب )إن وجد( إلى المكتتبين دون أي عموالت أو استقطاعات من مدير االكتتاب. وسوف يتم 

رد الفائض.

تبدأ فترة التداول في يوم 1440/01/07هـ )الموافق 2018/09/17م(، وتستمر حتى نهاية يوم 1440/01/14هـ )الموافق فترة التداول 
2018/09/24م(. ويجوز خالل هذه الفترة لجميع حملة حقوق األولوية، سواء أكانوا مساهمين مقيدين أو مساهمين غير 

مقيدين، تداول حقوق األولوية. 

تبدأ فترة االكتتاب في يوم 1440/01/07هـ )الموافق 2018/09/17م(، وتستمر حتى نهاية يوم 1440/01/17هـ )الموافق فترة االكتتاب
2018/09/27م(. ويجوز خالل هذه الفترة لجميع حملة حقوق األولوية، سواء أكانوا مساهمين مقيدين أو مساهمين غير 

مقيدين، ممارسة حقهم باالكتتاب في األسهم الجديدة.

الجديدة معامل أحقية االكتتاب األسهم  ناتج قسمة عدد  النسبة هي  تلك  أن  العلم  مع  المقيدين،  للمساهمين  مملوك  قائم  لكل سهم  واحد  حق 
المصدرة على عدد األسهم الحالية للشركة.

تستحق األسهم الجديدة المطروحة لالكتتاب نصيبها في أي أرباح تعلنها الشركة اعتباراً من بداية فترة االكتتاب والسنوات األحقية يف األرباح
المالية التي تليها.

لكل مساهم صوت عن كل سهم في الجمعيات العامة، ويجب استخدام التصويت التراكمي في انتخاب مجلس اإلدارة. ويجوز حقوق التصويت
عقد اجتماعات الجمعيات العامة واشتراك المساهم في مداوالتها والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة 

وفقاً للضوابط التي تضعها الجهة المختصة.

تأسست شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني - ميدغلف كشركة مساهمة بموجب قرار مجلس الوزراء القيود املفروضة على األسهم
رقم )233( تاريخ 1427/09/16هـ )الموافق 2006/10/09م( والمرسوم الملكي رقم )م/ 60( الصادر بتاريخ 1427/09/18هـ 
)الموافق 2006/10/11م( وبموجب سجل تجاري رقم 1010231925 الصادر من مدينة الرياض بتاريخ 1428/04/08هـ 
)الموافق 2007/04/26م(. وتم إدراج أسهم الشركة في تداول بتاريخ 1428/03/28هـ )الموافق 2007/04/16م(. تجدر 
اإلشارة إلى أن تصرف المساهمين المؤسسين في أسهمهم يخضع للموافقة المسبقة من مؤسسة النقد العربي السعودي 
وهيئة السوق المالية. وعلى الرغم من انقضاء فترة الحظر على المساهمين المؤسسين )ثالث سنوات من تاريخ اإلدراج(، إال 
أن المساهمين المؤسسون المتبقون لم يتقدموا بطلب رفع حظر. وفي حال رغب المساهمون المؤسسون المتبقون بيع جزء 

أو كامل أسهمهم فإنه يجب عليهم أخذ موافقة من مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية.

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



ط

أدرجت الشركة ثمانين مليون )80.000.000( سهم عادي في تداول وقامت بطرح عشرين مليون )20.000.000( سهم األسهم التي سبق إدراجها
عادي لالكتتاب العام بتاريخ 1428/03/28هـــ )الموافق 2007/04/16م( حيث تم طرح ما نسبته 25% من أسهم الشركة 

لالكتتاب العام للجمهور.
الشركة وتمت  الغير عادية لمساهمي  العامة  الجمعية  اجتماع  انعقد  )الموافق 2013/06/02م(  وبتاريخ 1434/07/23هـــ 
ريال   )1.000.000.000( مليار  إلى  سعودي  ريال   )800.000.000( مليون  ثمانمائة  من  المال  رأس  رفع  على  الموافقة 
سعودي من خالل منحة أسهم من األرباح المبقاة. وبتاريخ 1439/01/02هـ )الموافق 2017/09/22م( انعقد اجتماع الجمعية 
العامة الغير عادية لمساهمي الشركة وتمت الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة من مليار )1.000.000.000( ريال 
سعودي إلى أربعمائة مليون )400.000.000( ريال سعودي من خالل إلغاء ستين مليون )60.000.000( سهم وذلك إلطفاء 

الخسائر المتراكمة. 
النشرة، وتلتزم الشركة  تاريخ هذه  وستمائة ألف )14.600.000( سهماً حتى  أربعة عشر مليوناً  الحرة  يبلغ عدد األسهم 

باإلعالن عن أي تغير في ملكية كبار المساهمين.

تتحمل الشركة كافة المصاريف الخاصة باالكتتاب في أسهم حقوق األولوية، والتي من المقدر أن تبلغ حوالي عشرة ماليين تكاليف الطرح
)10.000.000( ريال سعودي. وسيتم خصمها من إجمالي متحصالت االكتتاب البالغة أربعمائة مليون )400.000.000( 
القانوني، ومتعهد  والمحاسب  القانوني،  والمستشار  المالي،  المستشار  أتعاب كاًل من:  المبالغ  ريال سعودي. وتشمل هذه 
المصاريف ذات  والتوزيع وغيرها من  والطباعة  التسويق  الوسطاء، ومصاريف  الطرح، ومصاريف  االكتتاب، ومدير  تغطية 

العالقة، )فضال مراجعة القسم 7 »استخدام متحصالت الطرح«(.

صايف متحصالت الطرح املتوقعة بعد 
خصم املصاريف 

ثالثمائة وتسعون مليون )390.000.000( ريال سعودي. 

نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 1440/01/02هـ )الموافق 2018/09/12م(.تاريخ األحقية 

سيتم اإلعالن عن تخصيص األسهم في موعد أقصاه 1440/01/27هـ )الموافق 2018/10/07م(.تاريخ التخصيص

مساهمو الشركة المقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية املساهمون املقيدون
العامة غير العادية بتاريخ 1440/01/2هـ )الموافق 2018/09/12م(.

مساهمو الشركة الذين ال تظهر أسمائهم في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم املساهمون غير املقيدون
انعقاد الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 1440/01/02هـ )الموافق 2018/09/12م(.

أربعون مليون )40.000.000( سهم عادي، والتي ستصدر نتيجة لزيادة رأس مال الشركة. األسهم اجلديدة 

)40.000.000( مليون حق.عدد حقوق األولوية املصدرة

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

تلك الطرح املتبقي تقوم  أن  )»المؤسسات االستثمارية«(، على  المؤسسي  الطابع  المستثمرين ذوي  المتبقية على عدد من  تطرح األسهم 
المؤسسات االستثمارية بتقديم عروض شراء لألسهم المتبقية، وسيتم استقبال هذه العروض ابتداء من الساعة العاشرة 
يوم 1440/01/23هـــ )الموافق 2018/10/03م( وحتى الساعة الخامسة )5:00( مساًء من اليوم التالي  )10:00( صباحاً 
بتاريخ 1440/01/24هـ )الموافق 2018/10/04م(، ويشار إلى هذا الطرح بـ )»الطرح المتبقي«(. وسيتم تخصيص األسهم 
المتبقية للمؤسسات االستثمارية ذات العرض األعلى ثم األقل فاألقل على أن يتم تخصيص األسهم بالتناسب على المؤسسات 

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

تعكس القيمة اإلرشادية للحق الفرق بين القيمة السوقية لسهم الشركة خالل فترة التداول وسعر الطرح.القيمة اإلرشادية للحق
وستقوم تداول باحتساب ونشر القيمة اإلرشادية للحق وبشكل مستمر خالل فترة التداول على موقعها متأخرة بخمس )5( 
دقائق، إضافة إلى مزودي خدمة معلومات السوق حتى يتسنى للمستثمرين االطالع على القيمة اإلرشادية للحق عند إدخال 

األوامر.

هو السعر الذي يتم تداول الحق به علما بأن هذا السعر يتم تحديده من خالل آلية العرض والطلب في تداول وبالتالي فإنه سعر تداول احلق
قد يختلف عن قيمة الحق اإلرشادية.

قيام األشخاص المستحقين باالكتتاب في أسهم حقوق األولوية الجديدة عن طريق االكتتاب إلكترونياً عبر مواقع ومنصات ممارسة حقوق أولوية االكتتاب 
الوسطاء االلكترونية التي تتيح هذه الخدمات للمكتتبين أو من خالل أي وسيلة أخرى يقدمها الوسطاء. ويمكن لألشخاص 

المستحقين ممارسة حقوق األولوية كالتالي:
يتاح في مرحلة االكتتاب ممارسة حقوق األولوية للمساهمين المقيدين الممنوحة لهم وأي حقوق إضافية قاموا بشرائها  �

خالل فترة التداول، كما يحق لهم عدم اتخاذ أي إجراء بخصوص الحقوق التي يملكونها.
يتاح في مرحلة االكتتاب ممارسة حقوق األولوية للمساهمين غير المقيدين والتي قاموا بشرائها خالل فترة التداول، كما  �

يحق لهم عدم اتخاذ أي إجراء بخصوص الحقوق التي يملكونها.
وفي حال عدم ممارسة حقوق األولوية من قبل األشخاص المستحقين عند نهاية فترة االكتتاب، سيتم طرح األسهم  �

المتبقية الناتجة عن عدم ممارسة تلك الحقوق في فترة الطرح المتبقي.
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تعني حسب القواعد واللوائح التنفيذية لهيئة السوق المالية األشخاص غير المذكورين أدناه:اجلمهور
تابعو المصدر.- 1
المساهمون الكبار في المصدر.- 2
أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذين في المصدر.- 3
أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي المصدر.- 4
أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في المصدر.- 5
أي أقارب األشخاص المشار إليهم في )4،3،2،1 أو 5( أعاله.- 6
أي شركة يسيطر عليها أي من األشخاص المشار إليهم في )5،4،3،2،1 أو 6( أعاله.- 7
األشخاص الذين يتصرفون باالتفاق معاً ويملكون مجتمعين )5%( أو أكثر من فئة األسهم المراد إدراجها.- 8

األسهم دفع مبالغ التعويض )إن وجدت( في  أو جزئياً  كلياً  االكتتاب  في  يمارسوا حقهم  لم  الذين  المستحقين  لألشخاص  نقدية  تعويض  مبالغ  دفع  سيتم 
الجديدة ولمستحقي كسور األسهم في موعد أقصاه 1440/02/8هـــ )الموافق 2018/10/17م( )فضال راجع القسم 13 
»المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه«(. علما بأن مبالغ التعويض تمثل باقي متحصالت بيع األسهم المتبقية 

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

من المتوقع أن يبدأ تداول أسهم حقوق األولوية في السوق المالية السعودية )»تداول«( بعد االنتهاء من عملية التخصيص تداول األسهم 
النهائي لألسهم واستكمال كافة اإلجراءات النظامية ذات الصلة.

ينطوي االستثمار في هذا االكتتاب على مخاطر معينة، ويمكن تصنيف هذه المخاطر إلى: )1( مخاطر متعلّقة بالشركة، و)2( عوامل املخاطرة
مخاطر متعلّقة بالسوق والقطاع، و)3( المخاطر المتعلّقة باألسهم )فضالُ راجع القسم 2 »عوامل المخاطرة«(.

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



ك

التواريخ املهمة وإجراءات االكتتاب

الجدول 3: الجدول الزمني المتوقع لطرح أسهم حقوق األولوية
التاريخالحدث

انعقاد الجمعية العامة غير العادية 
المتضمنة الموافقة على زيادة 

رأس المال وتحديد تاريخ األحقية 
والمساهمين المستحقين

1439/12/30هـ )الموافق 2018/09/10م(.

تبدأ فترة التداول وفترة االكتتاب في يوم 1440/01/07هـ )الموافق 2018/09/17م(، على أن تنتهي فترة التداول فترة التداول وفترة االكتتاب 
في يوم 1440/01/14هـ )الموافق 2018/09/24م( وتستمر فترة االكتتاب حتى نهاية يوم 1440/01/17هـ )الموافق 

2018/09/27م(. وتجدر اإلشارة إلى أن فترة التداول وفترة االكتتاب تبدآن في نفس اليوم في حين تستمر فترة التداول 
حتى انتهاء اليوم السادس من بداية الفترة، بينما تستمر فترة االكتتاب حتى انتهاء اليوم التاسع من بداية نفس الفترة. 

يوم 1440/01/17هـ )الموافق 2018/09/27م(.انتهاء فترة االكتتاب 

من الساعة العاشرة )10( صباحاً من يوم 1440/01/23هـ )الموافق 2018/10/03م( وحتى الساعة الخامسة )5( مساًء فترة الطرح المتبقي
من اليوم التالي بتاريخ 1440/01/24هـ )الموافق 2018/10/04م(.

يوم 1440/01/27هـ )الموافق 2018/10/07م(.اإلشعار بالتخصيص النهائي 

دفع مبالغ التعويض )إن وجدت( 
لألشخاص المستحقين الذين لم 

يشاركوا في االكتتاب ومستحقي كسور 
األسهم

سيتم دفع مبالغ التعويض، إن وجدت، في موعد أقصاه يوم 1440/02/08هـ )الموافق 2018/10/17م(.

التاريخ المتوقع لبدء التداول في 
األسهم الجديدة

سوف يتم تداول األسهم المطروحة لالكتتاب عند االنتهاء من كافة اإلجراءات النظامية ذات العالقة. وسيتم االعالن عنه 
.)www.tadawul.com.sa( الحقا في الصحف المحلية وموقع تداول اإللكتروني

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

الجدول 4: تواريخ اإلعالنات المهمة 
تاريخ اإلعالنالمعلناإلعالن

يوم 1439/12/05هـ )الموافق 2018/08/16م(.الشركةإعالن انعقاد الجمعية العامة غير العادية لزيادة رأس المال

يوم 1440/01/01هـ )الموافق 2018/09/11م(.الشركةإعالن نتائج الجمعية العامة غير العادية لزيادة رأس المال 

يوم 1440/01/03هـ )الموافق 2018/09/13م(.تداولإعالن تعديل سعر سهم الشركة وإيداع الحقوق وإعالن قيمة الحق اإلرشادية

يوم 1440/01/01هـ )الموافق 2018/09/11م(.الشركةإعالن تحديد فترة التداول وفترة االكتتاب 

يوم 1440/01/14هـ )الموافق 2018/09/24م(.الشركةإعالن تذكيري عن بدء فترة التداول وفترة االكتتاب

إعالن تذكيري عن آخر يوم لتداول حقوق األولوية والتنويه بأهمية قيام الذين ال يرغبون 
في االكتتاب ببيع الحقوق التي يملكونها

يوم 1440/01/14هـ )الموافق 2018/09/24م(.تداول

يوم 1440/01/17هـ )الموافق 2018/09/27م(.الشركةإعالن عن انتهاء فترة االكتتاب 

اإلعالن عن:
نتائج االكتتاب.- 1
تفاصيل عملية بيع األسهم التي لم يتم االكتتاب فيها )إن وجدت( وبدء فترة الطرح - 2

المتبقي

يوم 1440/01/20هـ )الموافق 2018/09/30م(.الشركة

يوم 1440/01/27هـ )الموافق 2018/10/07م(.الشركةإعالن نتائج الطرح المتبقي واإلشعار بالتخصيص النهائي

يوم 1440/02/08هـ )2018/10/17م(.تداولإعالن بإيداع األسهم الجديدة في محافظ المستثمرين 

يوم 1440/02/08هـ )الموافق 2018/10/17م(.الشركةإعالن توزيع مبالغ التعويض )إن وجدت( على األشخاص المستحقين
.)www.tadawul.com.sa( تنويه: جميع التواريخ المذكورة في الجدول الزمني أعاله تقريبية. وسوف يتم اإلعالن عن التواريخ الفعلية على موقع تداول

كيفية التقدم بطلب االكتتاب

يقتصر االكتتاب في أسهم حقوق األولوية في البداية على األشخاص المستحقين سواء كانوا من المستثمرين المقيدين أو المساهمين الجدد. وفي حال 
عدم ممارسة حقوق األولوية الخاصة باألشخاص المستحقين فسوف تطرح أية أسهم متبقية على المؤسسات االستثمارية من خالل فترة الطرح المتبقي.

الوسيط  التي يوفرها  الوسائل والخدمات  الجديدة تقديم طلبات االكتتاب عبر  الراغبين في االكتتاب في األسهم  المستحقين  ويتعين على األشخاص 
للمستثمرين، وذلك بشرطين أساسيين هما: 

أن يكون للشخص المستحق حساب لدى أحد الوسطاء الذين يقدمون هذه الخدمات.- 1
أن تكون البيانات الخاصة بالشخص المستحق محدثه، وأال يكون قد طرأ أي تغييرات على البيانات أو المعلومات الخاصة بالشخص المستحق - 2



ل

)بحذف أو إضافة أحد أفراد عائلته( منذ اكتتابه في طرح جرى حديثاً مالم تكن هذه التعديالت قد بلغت للوسطاء واعتمدت من قبلهم.

يتم تقديم طلبات االكتتاب عن طريق المحفظة االستثمارية في منصات وتطبيقات التداول التي يتم من خاللها إدخال أوامر البيع والشراء، إضافة إلى 
إمكانية االكتتاب من خالل أي وسائل أخرى يوفرها الوسيط وأمين حفظ األسهم. وتحتفظ الشركة بحقها في رفض أي طلب لالكتتاب في األسهم الجديدة 
كلياً أو جزئياً، في حالة عدم استيفائه ألي من شروط أو متطلبات االكتتاب. وال يجوز التعديل في طلب االكتتاب أو سحبه بعد تسليمه، ويمثل هذا الطلب 
عند تقديمه عقداً ملزماً بين الشركة والمساهم المستحق )فضاًل راجع القسم 13 »المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه« من هذه النشرة(.

أسئلة وأجوبة عن آلية طرح حقوق األولوية الجديدة

ما هي حقوق األولوية؟

المال، وهو حق مكتسب لجميع  زيادة رأس  اعتماد  المطروحة عند  الجديدة  للتداول تعطي حاملها أحقية االكتتاب في األسهم  قابلة  أوراق مالية  هي 
المساهمين المالكين لألسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال والمقيدين في سجالت الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية 

ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية. ويعطى كل حق لحامله أحقية االكتتاب بسهم واحد جديد وذلك بسعر الطرح.

لمن تمنح حقوق األولوية؟

لجميع حملة األسهم المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، وهو 
ما يعرف بتاريخ األحقية.

متى يتم إيداع حقوق األولوية؟

بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية وموافقتها على زيادة رأس المال من خالل طرح أسهم حقوق أولوية، وتودع حقوق األولوية كأوراق مالية في المحافظ 
الخاصة بالمساهمين في سجالت الشركة لدى مركز اإليداع بنهاية ثاني يوم تداول بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية، وستظهر األسهم في محافظهم 

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

كيف يتم إشعار المساهم المقيد بإيداع حقوق األولوية في المحفظة؟

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

كم عدد حقوق األولوية التي سيحصل عليها المساهم المقيد؟

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

ما هو معامل أحقية االكتتاب؟ 

هو المعامل الذي يمكن المساهمين المقيدين من معرفة عدد حقوق األولوية المستحقة لهم عن األسهم التي يملكونها وفقاً لسجل مساهمي الشركة لدى 
مركز اإليداع بنهاية ثاني يوم تداول بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية. ويحسب هذا المعامل بقسمة عدد األسهم الجديدة على عدد األسهم الحالية 
للشركة. على سبيل المثال، إذا كان عدد األسهم المصدرة لشركة ألف )1.000( سهم ورفعت تلك الشركة رأس مالها عن طريق طرح مائتي )200( سهم 

جديد بحيث ارتفع عدد أسهمها إلى ألف ومائتين )1.200( سهم كون معامل أحقية االكتتاب حينئذ 1 إلى 5 )سهم واحد لكل خمسة أسهم(.

هل سيتم تداول هذه الحقوق وإضافتها لمحافظ المستثمرين بنفس اسم / رمز أسهم الشركة؟

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

ما هي قيمة الحق عند بداية تداوله؟

سيكون سعر االفتتاح هو الفرق بين سعر إغالق سهم الشركة في اليوم السابق إلدراج الحق وسعر الطرح )قيمة الحق اإلرشادية(. فعلى سبيل المثال 
)باستخدام أسعار افتراضية( لو كان سعر إغالق السهم في اليوم السابق خمسة وعشرين )25( ريال سعودي وسعر الطرح عشرة )10( رياالت سعودية، 

عندها يكون سعر االفتتاح لحقوق األولوية عند بداية التداول خمسة عشر )15( ريال سعودي )وهو الفرق ما بين السعرين المذكورين(.

من هو المساهم المقيد؟

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

هل يستطيع المساهمون المقيدون االكتتاب في أسهم إضافية؟

نعم، يستطيع المساهمون المقيدون االكتتاب في أسهم إضافية من خالل شراء حقوق جديدة عن طريق السوق خالل فترة التداول.
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هل من الممكن أن يفقد المساهم المقيد أحقيته في االكتتاب حتى لو كان له حق حضور الجمعية العامة غير العادية والتصويت على زيادة رأس المال 
عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية؟

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

كيف تتم عملية االكتتاب؟

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

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

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

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

سيتم إيداع حقوق األولوية في نفس المحفظة المودع بها أسهم الشركة المرتبطة بالحقوق، فعلى سبيل المثال إذا كان مساهم يملك ألف )1000( سهم في 
الشركة موزعة كما يلي، ثمانمائة )800( سهم في محفظة )أ(، ومائتي )200( سهم في محفظة )ب(، فإن مجموع الحقوق التي ستودع ألف )1000( حق 

على اعتبار أن لكل سهم حق واحد، عليه فسيتم إيداع ثمانمائة )800( حق في محفظة )أ( ومائتي )200( حق في محفظة )ب(.

هل يحق لحملة شهادات األسهم االكتتاب والتداول؟

نعم، يحق لهم، ولكن بعد إيداع الشهادات في محافظ استثمارية عن طريق الوسطاء أو مركز اإليداع، وذلك قبل نهاية مرحلة االكتتاب، وإحضار الوثائق 
الالزمة. وفي حال عدم قيامهم بإيداع الشهادات وفقا لما ذكر، فإن حملة هذه الشهادات لن يستطيعوا االكتتاب في أسهم حقوق األولوية المطروحة.

هل يحق لمن اشترى حقوق إضافية تداولها مرة أخرى؟

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

هل باإلمكان بيع جزء من هذه الحقوق؟

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

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

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

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

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

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

في حال عدم االكتتاب بكامل األسهم الجديدة خالل فترة االكتتاب، تطرح األسهم الجديدة المتبقية الكتتاب ينظمه مدير االكتتاب، ويتم احتساب قيمة 
التعويض )إن وجد( لمالك الحقوق بعد خصم قيمة االكتتاب وأي مصاريف بحسب ما هو محدد في هذه النشرة، علماً بأن المستثمر قد ال يحصل على 

أي مقابل إذا تم البيع في فترة الطرح المتبقي بسعر الطرح. 

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

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

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

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

لو قام مستثمر بشراء أسهم في الشركة في يوم انعقاد الجمعية فهل يحق له الحصول على حقوق األولوية المترتبة على زيادة رأس مال المصدر؟

نعم، حيث أنه سيتم قيد المستثمر في سجل مساهمي الشركة بعد يومي عمل من تاريخ شراء األسهم )أي بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية غير 
العادية(، مع العلم بأن حقوق األولوية ستمنح لجميع حملة األسهم المقيدين في سجالت الشركة بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية غير 

العادية، ولكن لن يحق له الحضور أو التصويت في الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال.
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إذا كان لدى المستثمر أكثر من محفظة مع أكثر من شركة وساطة، كيف سيتم احتساب الحقوق له؟

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

ما هي فترات التداول واالكتتاب؟

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

هل يمكن االكتتاب خالل عطلة نهاية األسبوع؟

ال، ال يمكن ذلك.

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

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

ملخص املعلومات األساسية

يقدم هذا الملخص نبذة موجزة عن المعلومات الواردة في هذه النشرة، غير أنه ال يشتمل على كافة المعلومات التي قد تكون مهمة للمكتتبين. لذا، يجب 
على مستلمي هذه النشرة قراءتها بالكامل قبل اتخاذ قرار باالستثمار في األسهم الجديدة المطروحة. وقد تم تعريف جميع المصطلحات والعبارات 

المختصرة الواردة في هذه النشرة في القسم 1 »التعريفات والمصطلحات«، وفي أماكن أخرى من هذه النشرة.

نبذة عن الرشكة

التاريخ والتأسيس

تأسست شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني - ميدغلف )»الشركة« أو »ميدغلف السعودية«( كشركة مساهمة سعودية بموجب قرار 
مجلس الوزراء رقم )233( تاريخ 1427/09/16هـ )الموافق 2006/10/09م( والمرسوم الملكي رقم )م/ 60( الصادر بتاريخ 1427/09/18هـ )الموافق 
2006/10/11م( وبموجب سجل تجاري رقم 1010231925 الصادر من مدينة الرياض بتاريخ 1428/04/08هـ )الموافق 2007/04/26م(. يقع المركز 

الرئيسي للشركة في مدينة الرياض، شارع الملك سعود، الفوتورو تاور، ص.ب. 2302 الرياض 11451، المملكة العربية السعودية. 

حصلت الشركة على ترخيص مؤسسة النقد رقم )ت م ن/20079/3( الصادر بتاريخ 1428/08/29هـ )الموافق 2007/09/11م( بمزاولة نشاط التأمين 
وإعادة التأمين الذي يشمل ممارسة نشاط التأمين في الفروع التالية: )1( التأمين العام و)2( التأمين الصحي و)3( تأمين الحماية واالدخار. وتزاول 
الشركة نشاطها وفقا لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية واألنظمة والتعليمات األخرى السارية في المملكة تحت إشراف مؤسسة 

النقد.

يبلغ رأس مال الشركة الحالي أربعمائة مليون )400.000.000( ريال سعودي مقسم إلى أربعين مليون )40.000.000( سهماً عادياً بقيمة اسمية مدفوعة 
بالكامل قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد.

تعتبر الشركة إحدى أكبر الشركات المرخص لها في المملكة العربية السعودية لتقديم خدمات التأمين التعاوني حيث بدأت مسيرتها في المملكة العربية 
السعودية في النصف الثاني من 1995م حينما كانت تعمل بموجب وكالة ومن ثم تم تأسيسيها في المملكة العربية السعودية بشكل مستقل في عام 2007م 

وتفتخر بخدمة أكثر من مليون مستفيد في جميع أنحاء المملكة كما في 2018/03/31م، وهي شركة مدرجة في السوق المالية السعودية )»تداول«(. 

رأس املال

يبلغ رأس مال الشركة الحالي أربعمائة مليون )400.000.000( ريال سعودي مقسم إلى أربعين مليون )40.000.000( سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة 
بالكامل قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد.

التغريات الرئيسية يف رأس مال الرشكة

بتاريخ 1428/03/28هـ )الموافق 2007/04/16م(، أدرجت الشركة ثمانين مليون )80.000.000( سهم عادي في تداول وقامت بطرح عشرين مليون 
)20.000.000( سهم عادي لالكتتاب العام حيث تم طرح ما نسبته 25% من رأس مال الشركة لالكتتاب العام للجمهور.

مليار  إلى  سعودي  ريال   )800.000.000( مليون  ثمانمائة  من  الشركة  مال  رأس  رفع  تم  2013/06/02م(،  )الموافق  1434/07/23هـ  بتاريخ 
)1.000.000.000( ريال سعودي من خالل منحة أسهم من األرباح المبقاة. 

مليون  أربعمائة  إلى  سعودي  ريال   )1.000.000.000( مليار  من  الشركة  مال  رأس  تخفيض  تم  2017/09/22م(،  )الموافق  1439/01/02هـ  بتاريخ 
)400.000.000( ريال سعودي من خالل إلغاء ستين مليون )60.000.000( سهم وذلك إلطفاء الخسائر المتراكمة.

بتاريخ 1439/12/30هـ )الموافق 2018/09/10م( وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة من أربعمائة مليون )400.000.000( 
ريال سعودي إلى ثمانمائة مليون )800.000.000( ريال سعودي من خالل إصدار أسهم حقوق أولوية.
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كبار املساهمني

يتألف كبار المساهمين في الشركة الذين يمتلك كل منهم نسبة 5% أو أكثر من أسهم رأس مال الشركة. وفيما يلي جدول يوضح ملكية كبار المساهمين 
كما في تاريخ هذه النشرة:

الجدول 5: ملكية كبار المساهمين في الشركة 
نسبة الملكية في الشركةعدد األسهمالمساهمون

40.5%16.200.000شركة المتوسط والخليج للتأمين ش.م.ب1

19%7.600.000البنك السعودي لالستثمار3
المصدر: الشركة

ملخص عن أنشطة الرشكة ومنتجاتها

تقوم الشركة بنشاط التأمين حيث تقدم طيف واسع من المنتجات التأمينية المختلفة والتي تنقسم إلى ثالث قطاعات وهي: )1( التأمين الصحي؛ و)2( 
تأمين المركبات؛ و)3( التأمين العام. وتزاول الشركة نشاطها وفقا لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية واألنظمة والتعليمات األخرى 
السارية في المملكة تحت إشراف مؤسسة النقد العربي السعودي. وحصلت الشركة على موافقات مؤسسة النقد النهائية على جميع المنتجات التي 

تقدمها.

التأمين الصحي �

يشكل قطاع التأمين الصحي القطاع األكبر للشركة حيث يمثل ما نسبته 64.5% من إجمالي أقساط التأمين والتي بلغت 2.665.837.771 ريال سعودي 
كما في 2017/12/31م.

بموجب هذا النوع من التأمين تتم تغطية التكاليف الصحية لألفراد والجماعات واألدوية واالحتياجات الطبية باإلضافة إلى إدارة البرامج الصحية، فمن 
الجدير بالذكر أن توفير تأمين صحي لمنسوبي القطاع الخاص وأسرهم يعتبر إلزامياً على جميع منشآت القطاع الخاص في المملكة وذلك وفقا للفقرة 

الرابعة والخامسة من المادة الثانية من الالئحة التنفيذية لنظام مجلس الضمان الصحي التعاوني.

تأمين المركبات �

يمثل قطاع تأمين المركبات ما نسبته 20.5% من إجمالي أقساط التأمين والتي بلغت 2.665.837.771 ريال سعودي كما في 2017/12/31م.

يوفر تأمين المركبات تغطية الخسائر المتعلقة بالمركبات. تغطية كل ما ينجم عن الحوادث المرورية من إصابات جسدية، أو وفاة لألشخاص، باإلضافة 
إلى تعويض األضرار المادية من إصالح أو تبديل في المركبات. ويشمل تأمين المركبات تأمين المركبة ضد الغير وهو تأمين إلزامي وفقاً للوثيقة الموحدة 

للتأمين اإللزامي على المركبات والتأمين الشامل على المركبات وهو تأمين اختياري.

منتجات التأمين األخرى �

يمثل هذا القطاع ما نسبته 15% من إجمالي أقساط التأمين والتي بلغت 2.665.837.771 ريال سعودي كما في 2017/12/31م. ويشمل عدداً من فروع 
التأمين ومنها: المعقدة المخاطر والمتواجدة في القطاعات الهندسية والطيران والصناعة باإلضافة إلى المخاطر اليومية مثل جميع مخاطر الممتلكات 

والمخاطر الطبية وتغطية الحياة.

رؤية الرشكة ورسالتها واسرتاتيجيتها وقيمها 

أن تكون شركة التأمين السعودية األكثر موثوقية.

رسالة الرشكة

أن تقدم لعمالئها حلوالً تأمينية مبتكرة ذات موثوقية تتميز بمرونتها، مع دعمها بخدمة عمالء ذات مستوى فائق.

اسرتاتيجية الرشكة

ترتكز استراتيجية الشركة على ما يلي:

تنفيذ خطة تحسين ورفع كفاءة الشركة في عمليات االكتتاب والتطوير وإدارة المشاريع واستحداث السياسات واإلجراءات التي من شأنها  �
ضبط سير العمليات.

خفض المبالغ المالية المستحقة لها واستحداث سياسة واضحة لتسديد األقساط. �
تحسين جودة المحفظة وإيجاد حلول لمعالجة محافظ العمالء التجارية غير المربحة والتأكد من تطبيق سياسة الخصومات المعتمدة ووقف  �

الهدر المرتبط بالمطالبات المتعلقة بحوادث المركبات.
مع  � التجزئة،  وقطاع  والمتوسطة  الصغيرة  الشركات  احتياجات  مع  يتالءم  بما  الشركة  أعمال  وتكييف  العالية  النمو  قطاعات  على  التركيز 

المحافظة على النهج الحالي فيما يتعلق بمحافظ العمالء التجارية.
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فيما يتعلق بالتأمين الصحي: إعادة هيكلة قسم الدعم والمساندة وتحسين أداء قسم المبيعات وتزويدهم بمجموعة منتجات موحدة للشركات  �
الصغيرة والمتوسطة.

فيما يتعلق بتأمين المركبات: بناء قنوات رقمية وشبكات وكالء لتصبح الشركة ريادية وسباقة من حيث المبيعات عبر التركيز على العمالء، مع  �
تطبيق أسعار أكثر مالءمة وتحسين معالجة الشكاوى والحد من حاالت االحتيال.

ومن أجل تحقيق هذه االستراتيجية، سوف تقوم الشركة باآلتي:

تطوير أفضل المواهب في مستوى اإلدارة العليا لتنفيذ هذه االستراتيجية. �
تبني بيئة عمل تتماشى مع اتجاه الشركة االستراتيجي الذي يمّيز ويكافئ أفضل المواهب. �
تطوير وتطبيق أفضل إجراءات العمل والتكنولوجيا في الشركة. �
إعادة تصميم السياسات واإلجراءات المطبقة، وتعزيز القدرات في قسم اإلدارة المالية للشركة، مع تمكين تخصيص التكاليف. �
تحسين الصورة التجارية للشركة تواكباً مع تحقيق االستراتيجية واستقطاب عمالء جدد. �

قيم الرشكة

تنبع قيم الشركة من اهتمامها بعمالئها، وهم مركز أولوياتها بحيث:

تتفهم عمالئها وتعي احتياجاتهم، وتبتكر لتمنحهم راحة البال، وتقدم ما يتجاوز توقعاتهم بشكل دائم. �
تسعى لضمان ازدهارها على المدى الطويل، من أجل حماية عمالئها، وموظفيها، ومساهميها وذلك للمشاركة في تنمية المجتمع اقتصادياً  �

واجتماعياً. 
تسعى لتقديم بيئة عمل مفعمة بالراحة ومكافأة األداء. �
معاملة الجميع بكل احترام ونزاهة والتميز فيما تقوم به ومكافأة موظفيها على تحقيق اإلنجازات. �

ملخص املزايا التنافسية ونواحي القوة

اسم عريق ومعروف في المنطقة  �

على مدى السنوات اكتسبت ميدغلف اسماً مرموقاً في عالم التأمين. وبفضل نمو أعمالها في فترة وجيزة، أصبحت الشركة رابع أكبر شركة تأمين في 
المملكة العربية السعودية بناء على حصتها السوقية1. وبناء على ذلك يعتبر اسم ميدغلف معروفاً كاسم رائد في قطاع التأمين سواء من قبل المؤسسات 

أو األفراد.

طاقم إداري عالي التأهيل �

إن خبرة الشركة واتساعها االقليمي وعالقاتها بشركائها ساعدها على اكتساب الكثير من الخبرة في مجال التأمين كما أعطاها االمكانية على استقطاب 
طاقم إداري وفني عالي التأهيل سواء إقليمياً أو محلياً عن طريق وكيلها الحصري السابق شركة السامية للتجارة. وتعتمد الشركة على هذه اإلمكانيات 
البشرية بشكل رئيسي لتطوير وزيادة حجم أعمالها. وهذا يعطي الشركة ميزة في الحصول على الخبرات العالية التأهيل. كما تعمل الشركة بشكل متواصل 
وحثيث على تدريب وتأهيل مجموعة من الشبان السعوديين حاملي الشهادات الجامعية لدى المعاهد المصرفية والتأمينية محليا وخليجياً مما شكل لديها 

نواة من الشباب السعودي المؤهل لتسلم مهام حساسة في الشركة وسوف تتابع الشركة تقديم وتكثيف هذه البرامج. 

تغطية جغرافية واسعة في المملكة �

باإلضافة إلى التعاقد مع شبكة واسعة من الوسطاء والوكالء لدى الشركة 60 مكتب مبيعات وخدمة، مما يوفر للشركة تغطية جغرافية عالية ويعطيها 
اإلمكانية للوصول إلى شريحة أكبر من العمالء في أرجاء مختلفة من المملكة، إال أنه تم ارسال اشعار بانهاء العقد المتعلق بـ 26 مكتب مبيعات والمتوقع 

انهاء جميع اجرءات إغالق هذه النقاط بتاريخ 2018/12/08م.

شبكة طبية كبيرة �

لدى الشركة شبكة طبية كبيرة تحوي أكثر من 1.000 مقدم خدمات طبية ومن ضمنها أكثر من 300 مستشفى تغطي جميع أنحاء المملكة، بما في ذلك 
مناطق نائية وبعيدة، كما أن لدى الشركة من خالل ميدي فيزا أكثر من 40 ممثل يعملون بدوام كامل في العديد من المنشئات الطبية الرئيسية لتقديم 
الخدمات الفورية للمرضى المشمولين بتغطية ميدغلف الطبية، بما في ذلك تسريع عملية الموافقة على المطالبات الطبية باإلضافة إلى مراقبة نوعية 

الخدمة الطبية وضبط النفقات. وهذه الشبكة تؤهل الشركة للحصول على عقود تأمين صحي كبيرة وتعطيها ميزة تفضيلية مقارنه بمنافسيها. 

خدمات تأمينية متنوعة  �

إن الشركة لديها حزمة واسعة من الخدمات التأمينية المباشرة بأنواعها وإعادة التأمين وإدارة المطالبات.

بيئة تهتم بالعمالء �

تفخر الشركة بأن أحد أهم الركائز التي تبني عليها استراتيجيتها هي العناية بالعمالء وحددت رسالتها بأن تقدم لعمالئها حلوالً تأمينية مبتكرة ذات 
موثوقية تتميز بمرونتها، مع دعمها بخدمة عمالء ذات مستوى فائق. وذلك عن طريق البقاء على تواصل دائم وتفاعل مستمر مع عمالئها منذ اللحظة التي 

يقوم فيها العميل بطلب أي من منتجات الشركة وحتى مرحلة تجديد الوثيقة.

1 حسب األرقام المعلنة على موقع تداول.
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إن امتالك الشركة لخبرة تجاوزت العقدين في صناعة التأمين وتقديم الحلول التأمينية المرنة التي تتناسب مع احتياجات عمالئها، وفريق مدرب ومؤهل 
للعناية بالعمالء وإدارة الشكاوى يعمل بشكل مستقل وبحيادية تامة ومرجعية مباشرة للرئيس التنفيذي، وكذلك وجود شبكة قنوات التواصل اإللكترونية 

ونقاط البيع وخدمة العمالء المنتشرة في أنحاء المملكة أكسبها التميز في خدمة العمالء وكسب ثقتهم.

خبرات مميزة وأنظمة آلية قوية �

يضم فريق الشركة نخبة من ذوي الخبرات في أنظمة اإلكتتاب، يتوافر بين يديها أفضل أدوات التسعير التي تحكم أنشطة اإلكتتاب وتضمن التسعير العادل 
للعمالء، مدعومة بفريق قوي للدراسات اإلكتوارية وتحليل البيانات يعمل على تطوير بنية التسعير واإلكتتاب واستخدام أحدث البرامج للتنقيب عن البيانات 

ومراقبة أداء محفظة الشركة. وقسم إعادة التأمين الذي يضم فريق مدرب للتعامل مع أكثر المخاطر تعقيدا.

شبكة من الوسطاء والوكالء �

نها من إنشاء شبكة من  قامت الشركة ببناء عالقات متينة مع أفضل شركات الوكالة ووساطة التأمين ذات الخبرة المميزة في خدمة العمالء مما مكَّ
الوسطاء والوكالء في أنحاء المملكة والتي بدورها ساهمت في التسويق لمنتجات الشركة المتنوعة وتحقيق رسالة الشركة بتقديم حلوالً تأمينية مبتكرة 

ذات موثوقية تتميز بمرونتها، مع دعمها بخدمة عمالء ذات مستوى فائق. 

كانت مساهمات الوسطاء والوكالء خالل السنوات الماضية واضحة وجلية في الحفاظ على مكانة الشركة في السوق السعودي، حيث بلغت إيرادات الشركة 
من خاللهم أكثر من 1.116.428.729 ريال سعودي أي ما يشكل 41.9% من إجمالي المبيعات في عام 2017م.

التواصل الدولي االستثنائي مع شركاء إعادة التأمين �

تضم الشركة فريقا عالميا من شركات إعادة التأمين الرائدة على الصعيد العالمي، على نحو يضمن إعادة التأمين على أعلى مستوى، عند الحاجة. 
ولضمان أعلى مستوى ممكن من الخدمة، فإن شركات إعادة التأمين التابعة لفريق الشركة لديها درجتان أو ثالث درجات أعلى من التصنيفات االئتمانية 
التي توصي بها الجهات النظامية. وبفضل العالقة القوية التي بنتها الشركة مع شركات إعادة التأمين، صار بإمكان الشركة أن تعهد بالمخاطر التي تخصها 

بكل أمان، وتقدم تغطية واسعة النطاق لعمالئها في أي وقت، وبدون حد أدنى لألسعار.

مكانة رائدة في مجال رعاية العمالء �

لقد ورد في تقرير حديث أعدته شركة استشارات عالمية حول القطاع بالنيابة عن الجهات النظامية أن نسبة رضا العمالء لدى الشركة تصل إلى %93 
مقارنة بمتوسط القطاع البالغ 67.9% في المملكة العربية السعودية. عالوة على ذلك، تبين أن الشركة نجحت خالل 48 ساعة في حل 73% من جميع 

الشكاوى المقدمة، مقارنة بمتوسط 57% في هذا المجال، مما يدل على التزام الشركة ووعدها بتقديم أعلى مستوى ممكن من الخدمة لعمالئنا.

االبتكار �

يعمل فريق من ذوي الموهبة والخبرة إلثراء المنتجات التي تقدمها الشركة بمجموعة راقية من الخدمات التي تفوق تطلعات المستهلكين هدفها خدمة 
المجتمع ونشر الوعي للحد من المخاطر وذلك تماشيا مع رؤية المملكة 2030 ببناء مجتمع حيوي وبيئة عامرة. حيث قامت الشركة بإدخال حزمة من 
الخدمات على منتج التأمين الصحي تسعى من خاللها إلى تغيير نمط حياة المجتمع ليصبح أكثر حيوية وصحة. وكذلك تعمل على تطوير منتج التأمين بناًء 
على االستخدام لتأمين المركبات )Telematics( المبني على أسلوب القيادة مما سيكون له األثر األكبر في تحفيز المجتمع على تحسين سلوكياتهم وتجنب 

األساليب الخاطئة في القيادة ويساهم ذلك في رفع مستوى السالمة المرورية وتقليص حوادث المركبات والتقليل من آثارها.

تطوير النظام التقني »برنامج نقلة« �

أطلقت الشركة برنامج طموح يسعى إلى االرتقاء باألنظمة التقنية المستخدمة في الشركة إلى أعلى المستويات وإدخال أحدث التقنيات لزيادة كفاءة اإلنتاج 
ن الشركة من تقديم خدماتها  ات اإللكترونية باألساليب العصرية الحديثة التي تمكِّ وتقديم أفضل الخدمات للعمالء. ويهدف البرنامج إلى إنشاء المنصَّ

للجمهور والتواصل المستمر معهم وتمكنهم من إنهاء تعامالتهم في أي وقت ومن أي مكان.

نظرة عىل قطاع التأمني يف اململكة العربية السعودية 

يعتبر قطاع التأمين من أسرع القطاعات نمواً حيث ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة من 25.2 مليار ريال في عام 2013م إلى 36.5 مليار ريال في 
عام 2017م، أي بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 9.7%. ويعزى نمو قطاع التأمين إلى النمو في نشاط التأمين الصحي بمعدل 10.2% سنوياً ونشاط تأمين 
المركبات بمعدل 15.1% سنوياً لنفس الفترة. الجدير بالذكر، أن التأمين الصحي إلزامي على منشآت القطاع الخاص وفقا للفقرة الرابعة والخامسة من 
المادة الثانية من الالئحة التنفيذية لنظام مجلس الضمان الصحي التعاوني، وتأمين المركبات ضد الغير إلزامي على مالكها في المملكة وفقاً للوثيقة 

الموحدة للتأمين اإللزامي على المركبات.

وعلى الرغم من تحول قطاع التأمين إلى الربحية منذ عام 2014م إال أن ربحيته شهدت تذبذباً كبيراً خالل األعوام األربعة الماضية، حيث تراوحت نتائج 
االكتتاب ما بين 449 مليون ريال و2.117 مليون ريال. نتيجة لذلك، تفاوت العائد على حقوق الملكية بين 4.7% و14.5% خالل نفس الفترة. ويعزى سبب 
تحول قطاع التأمين للربحية إلى اإلصالحات والتدابير التي اتخذتها مؤسسة النقد العربي السعودي بخصوص طريقة تسعير وثائق التأمين والتي بدورها 

قلصت من حدة المنافسة بين شركات التأمين ووقف حرب األسعار.

العامة  والهيئة  المالية،  ووزارة  السعودي،  العربي  النقد  تقارير مؤسسة  للجمهور منها  الواردة أعاله هي معلومات متاحة  المعلومات  أن  بالذكر  الجدير 
لإلحصاء.
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ملخص املعلومات املالية

ينبغي أن تقرأ المعلومات المالية جنباً إلى جنب مع القوائم المالية للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م والفترة المنتهية في 31 
مارس 2018م والتي أعدت من قبل المحاسبون القانونيون للشركة شركة الدار لتدقيق الحسابات عبداهلل البصري وشركاه )عضو جرانت ثورنتون الدولية( 

وشركة برايس وترهاوس كوبرز )PwC( باإلضافة إلى اإليضاحات المرفقة بها، والتي تم إدراجها في القسم  18 »تقرير المحاسب القانوني«.

الجدول 6: ملخص عن عمليات التأمين والفائض المتراكم

بآالف الرياالت 
السعودية

الربع األول المنتهي في 31 السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
زيادة/)نقص(مارس

2017م 2017م مدققة2016م مدققة2015م مدققة
غير مدققة

2018م 
غير مدققة

ديسمبر 
2016م

ديسمبر 
2017م

مارس 
2018م

صافي أقساط التأمين 
المكتسبة

3.467.3132.945.6262.322.862615.546483.671)%15.0()%21.1()%21.4(

صافي المطالبات 
المتكبدة

)3.268.702()2.464.995()2.063.582()566.797()441.039()%24.6()%16.3()%22.2(

)36.5%()56.6%(355.9%82.174374.663162.66634.12421.677صافي نتائج االكتتاب

)عجز( / فائض 
عمليات التأمين

)249.220(49.747)390.399()93.571()22.911()%120.0()%884.8()%75.5(

الفائض المتراكم في 
نهاية السنة

--ال يوجد111.566111.566111.566111.566-

مؤشرات األداء 
الرئيسية

91.2%92.1%88.8%83.7%94.3%نسبة الخسارة

15.7%12.3%18.6%15.6%16.1%معدل اإلسناد

84.3%87.7%81.4%84.4%83.9%نسبة االحتفاظ
المصدر: الشركة

الجدول 7: قائمة المركز المالي

بآالف الرياالت السعودية
كما في 31 كما في 31 ديسمبر

زيادة/)نقص(مارس

 2015م
مدققة

 2016م
مدققة

 2017م
مدققة

 2018م
غير مدققة

ديسمبر
 2016م

ديسمبر 
2017م

مارس 
2018م

)15.9%()13.0%()16.9%(5.526.1644.592.8923.993.8253.358.224إجمالي املوجودات

)8.5%()12.4%()20.3%(4.447.5523.546.6673.107.3172.844.457إجمالي مطلوبات وفائض عمليات التأمني

إجمالي مطلوبات عمليات التأمني والفائض املتراكم 
والتزامات وحقوق املساهمني

5.526.1644.592.8923.993.8253.358.224)%16.9()%13.0()%15.9(

المصدر: الشركة

الجدول 8: قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين

بآالف الرياالت السعودية

السنة المالية المنتهية
في 31 ديسمبر 

الربع األول المنتهي
زيادة / )نقصان(في 31 مارس

2015م
مدققة

2016م
مدققة

2017م
مدققة

2017م
غير مدققة

2018م
غير مدققة

ديسمبر
2016م

ديسمبر
2017م

مارس
2018م

صافي النقد الناتج من/
)المستخدم في( األنشطة 

التشغيلية

58.108)221.640(310.797)11.261()314.959()%481.4()%240.2(%2.696.9

صافي النقد )المستخدم في(/ 
الناتج من أنشطة االستثمار

60.18617.489)175.550(125.62612.962)%70.9()%1.103.8()%89.7(

صافي النقد )المستخدم في(/ 
الناتج من نشاط تمويلي

)217.992(90.518)247.074()70.861(45.604)%141.5()%373.0()%164.4(

)689.4%()1.6%(14.0%)256.393(43.504)113.827()113.633()99.698(النقص في النقدية وشبه النقدية
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بآالف الرياالت السعودية

السنة المالية المنتهية
في 31 ديسمبر 

الربع األول المنتهي
زيادة / )نقصان(في 31 مارس

2015م
مدققة

2016م
مدققة

2017م
مدققة

2017م
غير مدققة

2018م
غير مدققة

ديسمبر
2016م

ديسمبر
2017م

مارس
2018م

النقدية وشبه النقدية في بداية 
السنة

673.942574.244460.611460.611348.784)%14.8()%19.8()%24.3(

النقدية وشبه النقدية في نهاية 
السنة

574.244460.611348.784504.11592.391)%19.8()%24.3()%81.7(

المصدر: الشركة

ملخص عوامل املخاطرة

ينبغي على المستثمرين المحتملين أن يقوموا بدراسة كافة المعلومات الواردة في هذه النشرة بعناية بما في ذلك على وجه الخصوص عوامل المخاطرة 
الواردة أدناه، وذلك قبل اتخاذ أي قرار باالكتتاب في أسهم حقوق األولوية، والموضحة بشكل مفصل في القسم 2 »عوامل المخاطرة«(.

هنالك عدد من المخاطر المتعلقة بإصدار أسهم حقوق األولوية ويمكن تلخيصها فيما يلي:

مخاطر متعلقة بالشركة وبنشاطها وعملياتها �

المخاطر المتعلّقة بالخسائر المتراكمة �
مخاطر عدم الوفاء بمتطلبات المالءة المالية �
مخاطر عدم استخراج أو عدم تجديد التراخيص والتصاريح والشهادات  �
المخاطر المتعلقة بالتعامالت مع األطراف ذات العالقة �
مخاطر عدم القدرة على تنفيذ االستراتيجية �
المخاطر االئتمانية �
مخاطر االستراداد �
مخاطر العقود مع الغير �
مخاطر االعتماد على الوسطاء والوكالء  �
المخاطر المتعلقة باالعتماد على الموظفين الرئيسيين  �
المخاطر المتعلقة بسوء سلوك الموظفين وارتكابهم لألخطاء �
المخاطر المتعلقة باالستخدامات والمطالبات التأمينية الزائفة واألنشطة االحتيالية األخرى �
مخاطر الحصول على التمويل المناسب �
المخاطر المتعلقة باالستثمار �
مخاطر عدم كفاية المخصصات واالحتياطات �
مخاطر إعادة التأمين �
مخاطر تركز إعادة التأمين �
المخاطر المتعلقة بسوء تقدير المخاطر �
مخاطر االستحواذ على محفظة تأمينية �
مخاطر األداء المالي للشركة �
خطر اإللغاء أو عدم التجديد من قبل حملة الوثائق �
مخاطر ترجمة وثائق التأمين �
مخاطر سياسات إدارة المخاطر �
المخاطر المتعلقة بفشل أنظمة تقنية المعلومات أو خرق التدابير األمنية �
المطالبات والمنازعات والدعاوى �
المخاطر المتعلقة بحماية العالمة التجارية �
المخاطر المتعلقة بالتصنيف االئتماني �
المخاطر المتعلقة بعملية إدارة المطالبات �
المخاطر المتعلقة بتغيير رأي الهيئة الشرعية �
المخاطر المتعلقة بالمناصب الرئيسية أو األساسية الشاغرة �
المخاطر المتعلقة بأسعار صرف العمالت �
المخاطر المتعلقة بحوكمة الشركة �
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المخاطر المتعلقة بعدم تطبيق حدود الخسائر أو االستثناءات في وثائق تأمين الشركة �
المخاطر المتعلقة بحدوث الكوارث أو انقطاع األعمال �
المخاطر المتعلقة بعدم تحديث الئحة مكافحة غسل األموال  �

المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع �

مخاطر االلتزام باألنظمة واللوائح �
 مخاطر سحب ترخيص مزاولة أنشطة التأمين �
مخاطر التقارير المطلوبة �
المخاطر المتعلقة بنمو سوق التأمين �
طبيعة قطاع التأمين وعدم استقراره �
المخاطر المتعلقة ببيانات السوق التاريخية �
المخاطر المتعلقة بالوعي الثقافي بالتأمين وأهميته في المملكة �
المخاطر المتعلقة بالمنافسة �
المخاطر المتعلقة بالتغيرات في تصرفات عمالء الشركة �
مخاطر الحصول على الموافقات الالزمة لطرح منتجات جديدة أو تجديد المنتجات الحالية �
مخاطر عدم االلتزام بلوائح مجلس الضمان الصحي التعاوني �
المخاطر المتعلقة باألحوال االقتصادية وأوضاع قطاع التأمين �
المخاطر المتعلقة بالقيود على ملكية شركات التأمين �
المخاطر المتعلقة بدورة األعمال التأمينية �
المخاطر السياسية �
المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على االلتزام بمتطلبات السعودة ومتطلبات وزارة العمل والتنمية االجتماعية �
المخاطر المتعلقة بعدم توفر الموظفين المحليين المؤهلين في قطاع التأمين �
المخاطر المتعلقة بالموظفين غير السعوديين �
مخاطر عدم التحكم في األسعار �
المخاطر المتعلقة بعدم التقيد بمتطلبات االحتفاظ النظامية �
مخاطر البيئة التنظيمية �

المخاطر المتعلّقة باألسهم �

السيولة والتقلّب في سعر السهم �
مخاطر التقلّبات المحتملة في سعر أسهم حقوق األولوية �
المخاطر المتعلّقة بعدم وجود طلب على أسهم حقوق األولوية وأسهم الشركة �
مخاطر عدم توزيع أرباح �
مخاطر انخفاض نسب الملكية �
خطر التداول في الحقوق �
المخاطر المتعلقة بالعجز عن استخدام الحقوق في الوقت المناسب �
المخاطر المتعلّقة بالبيانات التطلّعية �
المخاطر المتعلّقة بضعف وعي المساهمين بآلية تداول وممارستهم لحقوق األولوية �
المخاطر المتعلّقة بطرح أسهم جديدة في المستقبل �
مخاطر عدم ضمان حصول المساهمين المؤّهلين على تعويض �
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التعريفات والمصطلحات.11

يبين الجدول التالي قائمة بالتعريفات والمصطلحات للعبارات المستخدمة في نشرة اإلصدار:

التعريفات والمصطلحات : 1-1الجدول 
التعريفالمصطلح

شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني - ميدغلف - شركة مساهمة سعودية.ميدغلف السعودية أو الشركة 

فريق إدارة شركة ميدغلف السعودية.اإلدارة أو اإلدارة العليا

مجلس إدارة الشركة.املجلس أو مجلس اإلدارة

المملكة العربية السعوديةاململكة 

حكومة المملكة العربية السعوديةاحلكومة

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

أربعين مليون )40.000.000( سهم عادي بقيمة اسمية قدرها )10( عشرة رياالت سعودية للسهم، وجميعها مدفوعة األسهم احلالية
بالكامل.

أربعون )40.000.000( سهم عادي جديد التي سيتم طرحها بسعر طرح يبلغ عشرة )10( رياالت سعودية للسهم األسهم اجلديدة أو أسهم حقوق األولوية
الواحد وذلك لزيادة رأسمال الشركة من أربعمائة مليون )400.000.000( ريال سعودي إلى ثمانمائة مليون 

)800.000.000( ريال سعودي.

النظام اآللي لتداول األسهم السعودية.تداول

مؤسسة النقد العربي السعودي.مؤسسة النقد

القوائم المالية المدققة للشركة عن السنوات المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر للسنوات 2015م، 2016م، و2017م القوائم املالية
والفترة المنتهية في 31 مارس 2018م واإليضاحات المرفقة بها. وتم إعداد القوائم المالية المدققة للسنة المنتهية 
في 31 ديسمبر 2017م والفترة المنتهية في 31 مارس 2018م وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية كما تم تعديلها 

من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي للمحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل بينما تم إعداد القوائم المالية المدققة 
للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م و2016م وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس 

المعايير المحاسبية الدولية. وتوّلت شركة »شركة الدار لتدقيق الحسابات عبداهلل البصري وشركاه )عضو جرانت 
ثورنتون الدولية( وشركة برايس وترهاوس كوبرز )PwC(« تدقيق القوائم المالية للشركة للسنوات المالية المنتهية في 
31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م، والفترة المنتهية في 31 مارس 2018م وهذه القوائم المالية المذكورة هي جزء 

من هذه النشرة.

الشخص الذي يقوم بتطبيق نظرية االحتماالت واإلحصاءات، التي بموجبها تسّعر الخدمات، وتّقوم االلتزامات، وتكّون اخلبير االكتواري 
المخصصات. 

شركة السعودي الفرنسي كابيتال.املستشار املالي 

شركة السعودي الفرنسي كابيتال.مدير االكتتاب

شركة السعودي الفرنسي كابيتال.متعهد تغطية االكتتاب

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

النظام األساسي لشركة ميدغلف السعودية.النظام األساسي

طرح أسهم الشركة والبالغ عددها أربعون مليون )40.000.000( سهم وبقيمة أسمية تبلغ )10( رياالت سعودية للسهم الطرح
الواحد.

عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد.سعر الطرح

قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات 
املستمرة

قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 123-3-
2017 وتاريخ 1439/04/09هـ )الموافق 2017/12/27م( بناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 
م/30 وتاريخ 1424/06/02هـ والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 3-45-2018 وتاريخ 1439/08/07هـ 

)الموافق 2018/04/23م(.

قواعد اإلدراج الصادرة عن السوق المالية السعودية )»تداول«( والموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم قواعد اإلدراج
3-123-2017 بتاريخ 1439/04/09هـ الموافق )2017/12/27م(.

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

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

صافي متحصالت االكتتاب بعد حسم مصاريف االكتتاب.صايف املتحصالت

مستشارو الشركة فيما يتعلق باالكتتاب والواردة أسماؤهم في الصفحات )»هـ«( و)»و«(.املستشارون
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سهم من أسهم الشركة مدفوع بالكامل بقيمة اسمية قدرها )10( عشرة رياالت.سهم

أربعين مليون )40.000.000( سهم عادي بقيمة اسمية قدرها )10( عشرة رياالت سعودية للسهم، وجميعها مدفوعة األسهم احلالية
بالكامل.
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)800.000.000( ريال سعودي.
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والفترة المنتهية في 31 مارس 2018م واإليضاحات المرفقة بها. وتم إعداد القوائم المالية المدققة للسنة المنتهية 
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31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م، والفترة المنتهية في 31 مارس 2018م وهذه القوائم المالية المذكورة هي جزء 

من هذه النشرة.

الشخص الذي يقوم بتطبيق نظرية االحتماالت واإلحصاءات، التي بموجبها تسّعر الخدمات، وتّقوم االلتزامات، وتكّون اخلبير االكتواري 
المخصصات. 

شركة السعودي الفرنسي كابيتال.املستشار املالي 

شركة السعودي الفرنسي كابيتال.مدير االكتتاب

شركة السعودي الفرنسي كابيتال.متعهد تغطية االكتتاب

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

النظام األساسي لشركة ميدغلف السعودية.النظام األساسي

طرح أسهم الشركة والبالغ عددها أربعون مليون )40.000.000( سهم وبقيمة أسمية تبلغ )10( رياالت سعودية للسهم الطرح
الواحد.

عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد.سعر الطرح

قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات 
املستمرة

قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 123-3-
2017 وتاريخ 1439/04/09هـ )الموافق 2017/12/27م( بناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 
م/30 وتاريخ 1424/06/02هـ والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 3-45-2018 وتاريخ 1439/08/07هـ 

)الموافق 2018/04/23م(.

قواعد اإلدراج الصادرة عن السوق المالية السعودية )»تداول«( والموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم قواعد اإلدراج
3-123-2017 بتاريخ 1439/04/09هـ الموافق )2017/12/27م(.

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

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

صافي متحصالت االكتتاب بعد حسم مصاريف االكتتاب.صايف املتحصالت

مستشارو الشركة فيما يتعلق باالكتتاب والواردة أسماؤهم في الصفحات )»هـ«( و)»و«(.املستشارون
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 لتعريف لمصطلح

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

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

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

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

بشروط تمكنه من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح واالستثمار في السوق المالية السعودية 
نيابة عن العميل دون الحاجة الى الحصول على موافقة مسبقة منه

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

في المصالح
المستثمرين الخليجين من ذوي الشخصية االعتبارية والتي تشمل الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس - 6

التعاون لدول الخليج العربية
المستثمرون األجانب المؤهلون- 7

هذه الوثيقة المعدة من قبل الشركة فيما يتعلق بالطرح.نشرة اإلصدار

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

هم المساهمون الذين يمتلكون 5% وأكثر من إجمالي أسهم الشركة. وهم: شركة ميدغلف بحرين )بنسبة ملكية 40.5%( كبار املساهمني
والبنك السعودي لالستثمار )بنسبة ملكية %19(.

شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين، وهي شركة مساهمة بحرينية مقفلة.شركة ميدغلف بحرين

الجمعية العامة غير العادية للمساهمين المنعقدة وفقاً للنظام األساسي للشركة.اجلمعية العامة غير العادية

اجلمعية العامة غير العادية لزيادة رأس 
املال 

الجمعية العامة غير العادية للشركة التي يتم انعقادها للموافقة على زيادة رأس مال الشركة من أربعمائة مليون 
)400.000.000( ريال سعودي إلى ثمانمائة مليون )800.000.000( ريال سعودي من خالل إصدار أسهم حقوق 

أولوية.

الجمعية العامة للمساهمين المنعقدة وفقاً للنظام األساسي للشركة.اجلمعية العامة 

الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم )8-16-2017( وتاريخ 1438/05/16هـ الئحة حوكمة الشركات
الموافق 2017/02/13م بناًء على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 1437/01/28هـ )الموافق 

2015/11/10م(، والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 3-45-2018 وتاريخ 1439/08/07هـ )الموافق 
2018/04/23م(

نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 1437/01/28هـ )الموافق 2015/11/10م(.نظام الشركات

الئحة اإلسناد اخلاصة بشركات التأمني 
وإعادة التأمني وأصحاب املهن احلرة 

الئحة اإلسناد الخاصة بشركات التأمين وإعادة التأمين وأصحاب المهن الحرة الصادرة عن مؤسسة النقد العربي 
السعودي بتاريخ 2012/11/17م.

وزارة التجارة واالستثمار في المملكة العربية السعودية.وزارة التجارة 

وزارة الشؤون البلدية والقروية بالمملكة العربية السعودية.وزارة الشؤون البلدية

مجلس الضمان الصحي التعاوني المؤسس وفقاً لنظام التأمين الصحي التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/10( مجلس الضمان الصحي التعاوني
وتاريخ 1420/05/01هـ )الموافق 1999/08/13م( وما طرأ عليه من تعديالت.

تعني حسب القواعد واللوائح التنفيذية لهيئة السوق المالية األشخاص غير المذكورين أدناه:اجلمهور
تابعو المصدر.  )1(

المساهمون الكبار في المصدر.  )2(
أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذين في المصدر.  )3(

أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي المصدر.  )4(
أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في المصدر.  )5(

أي أقارب األشخاص المشار إليهم في )4،3،2،1 أو 5( أعاله.  )6(
أي شركة يسيطر عليها أي من األشخاص المشار إليهم في )5،4،3،2،1 أو 6( أعاله.  )7(

األشخاص الذين يتصرفون باالتفاق معاً ويملكون مجتمعين )5%( أو أكثر من فئة األسهم المراد إدراجها.  )8(

تحول أعباء المخاطر المؤمن عليها من المؤمن إلى معيد التأمين. وتعويض المؤمن من قبل معيد التأمين عما يتم دفعه إعادة التأمني
للمؤمن لهم إذا تعرضوا للضرر أو الخسارة.

االتفاقية التي أبرمتها الشركة مع متعهد تغطية االكتتاب شركة السعودي الفرنسي كابيتال.اتفاقية التعهد بالتغطية

وثيقة قانونية أو عقد تصدره الشركة للمؤمن له تبين فيه شروط العقد لتعويض المؤمن له عن الخسارة والضرر التي وثيقة التأمني أو بوليصة التأمني
تغطيها الوثيقة مقابل قسط يدفعه المؤمن لها.
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عوامل المخاطرة.21

ينبغي على المستثمرين المحتملين أن يقوموا بدراسة كافة المعلومات الواردة في هذه النشرة بعناية بما في ذلك على وجه الخصوص عوامل المخاطرة 
حة في هذا القسم من نشرة اإلصدار ليست شاملة  الواردة أدناه، وذلك قبل اتخاذ أي قرار باالكتتاب في أسهم حقوق األولوية. علماً بأن المخاطر الموضَّ
لكافة المخاطر التي قد تواجهها الشركة، فقد توجد مخاطر أخرى مجهولة حالياً أو تُعتبر غير جوهرية بالنسبة للشركة حيث أنها قد ال تؤدي إلى عرقلة 
عملياتها، وقد يتأثر نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية وتوقعاتها المستقبلية بشكل سلبي وجوهري إذا تحققت أيٌّ من 

المخاطر المشار إليها أدناه.

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

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

ص له من هيئة السوق المالية. مالي مرخَّ

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

أو كلّها.

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

المخاطر المتعلّقة بالشركة وبنشاطها وعملياتها22121

المخاطر المتعلّقة بالخسائر المتراكمة222222

أعلنت الشركة في 2017/08/13م بناء على قوائمها المالية للفترة المنتهية في 2017/06/30م، أنها سجلت خسائر متراكمة قدرها 733.970.446 
ريال سعودي، أي ما يمّثل حوالي 73.4% من رأس مالها. وقد حصلت الشركة في 2017/09/22م على موافقة الجمعية العامة غير العادية لتخفيض رأس 
مالها من 1.000.000.000 ريال سعودي إلى 400.000.000 ريال سعودي، مما خفض الخسائر المتراكمة للشركة من 733.970.446 ريال سعودي إلى 

133.970.446 ريال سعودي، أي أصبحت تشكل حوالي 33.5% من رأس المال.

منذ ذلك الحين بلغت الخسائر المتراكمة للشركة 78.126.494 ريال سعودي كما في 2018/03/31م، ما يمثل حوالي 19.5% من رأس مالها. ويعود 
العجز المتراكم بشكل أساسي إلى زيادة احتياطي الديون المشكوك في تحصيلها لحملة وثائق التأمين ومستحقات إعادة التأمين من خالل األطراف ذات 
العالقة. ومن شأن هذه الخسائر المتراكمة أن تشكل ضغطاً إضافياً على اإلدارة التنفيذية ومجلس اإلدارة لالستمرار بالبحث عن حلول لتخفيض تكاليف 

الشركة وزيادة إيراداتها بكلفة أعلى.

وبالرغم من جهود مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية التخاذ مبادرات لتخفيض مستوى الخسائر المتراكمة، فإنه ال يوجد ضمان بأّن الشركة لن تستمّر بتكّبد 
خسائر إضافية. وفي حال تكّبد الشركة خسائر إضافية، ستخضع لعدد من القوانين واألنظمة ذات الصلة في المملكة العربية السعودية، على سبيل المثال 
المادة )150( من نظام الشركات التي تنص على وجوب إبالغ أعضاء مجلس إدارة الشركة فوراً إذا بلغت خسائرها ما يعادل نصف رأس المال المدفوع 
للشركة، وعلى مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية لالجتماع للنظر في استمرارية الشركة أو حلها قبل األجل المحدد في نظامها األساسي، 

وفي حال عدم القيام بذلك )أو في بعض الظروف األخرى(، ستُعد الشركة منقضية بقوة النظام.

كما تجدر اإلشارة أنه بتاريخ 1438/01/23هـ )الموافق 2016/10/24م( صدر قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم )1-130-2016( بتعديل اإلجراءات 
والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس مالها في ضوء نظام الشركات، وتم تعديل 
مسماها لتصبح »اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها« وتم 
العمل بها ابتداء من تاريخ 1438/07/25هـ )الموافق 2017/04/22م(، والتي تنص على أنه في حال بلغت الخسائر المتراكمة للشركة 20% أو أكثر من 

رأس مالها، يجب على الشركة أن تعلن عن هذا الحدث فوراً. 

كذلك تنص تلك اإلجراءات على أنه في حال بلغت الخسائر المتراكمة للشركة 50% أو أكثر من رأس مالها، يجب على الشركة أن تعلن عن هذا الحدث 
فوراً مع تقديم توصية من مجلس إدارتها إلى الجمعية العامة غير العادية، تبعاً لمتطلّبات المادة 150 من نظام الشركات، موّضحاً ما إذا تقترح الجمعية 

زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه أو تصفية الشركة قبل التاريخ المحّدد في نظامها األساسي. 

وفي حال تصفية الشركة بموجب القانون عماًل بالمادة )150( من نظام الشركات أو بقرار من الجمعية العامة غير العادية، سيُلغى إدراج أسهم الشركة.

مخاطر عدم الوفاء بمتطلبات المالءة المالية وعدم كفاية رأس المال 222222

وفقاً للمواد )66( و)67( و)68( من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، يجب أن تحتفظ الشركة كحد أدنى بنسبة 100% لغطاء 
هامش المالءة المالية. وتجدر اإلشارة إلى أن هامش المالءة المالية للشركة كان قد وصل إلى )38.9%( كما في 2018/3/31م، مما يعني أن الشركة لم 

تمتثل لمتطلبات الحد األدنى من المالءة المالية.

ل فيها هامش المالءة المالية المطلوبة،  ووفًقا للمبادئ التوجيهية التي وضعتها مؤسسة النقد العربي السعودي في المادة )66( من الئحة التأمين والتي تفِصّ
على الشركة االحتفاظ بهامش المالءة المطلوب باعتماد األعلى ألي من الطرق الثالث المحددة في الئحة مؤسسة النقد:
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حد أدنى لرأس المال يساوي 200 مليون ريال سعودي. �
هامش المالءة لألقساط المكتتبة. �
هامش المالءة للمطالبات. �

وتستخدم الشركة طريقة »هامش المالءة للمطالبات« لتحديد متطلبات المالءة المالية الخاصة بها. وكان هامش المالءة في 31 ديسمبر 2017م دون الحد 
األدنى المطلوب. ويتكون هيكل رأس مال الشركة كما في 31 ديسمبر 2017م من رأس مال مدفوع قدره 400 مليون ريال سعودي، واحتياطيات نظامية 
قدرها 146 مليون ريال سعودي، وعجز متراكم قدره 53 مليون ريال سعودي )مقابل: رأس المال مدفوع قدره 1.000 مليون ريال سعودي، واحتياطيات 

نظامية قدرها 146 مليون ريال سعودي، وعجز متراكم قدره 232 مليون ريال سعودي، كما في 31 ديسمبر 2016م( في بيان المركز المالي.

تفرض مؤسسة النقد على شركات التأمين غير الملتزمة بمستويات مالءة مناسبة سلسلة من اإلجراءات لتصحيح أوضاعها ومن ضمنها: 

زيادة رأس مال الشركة. �
تعديل أسعار المنتجات. �
تخفيض التكاليف. �
التوقف عن قبول أي اكتتاب جديد. �
تسييل بعض األصول. �
أي إجراء آخر تراه الشركة مناسًبا وتوافق عليه المؤسسة.  �

وفي حالة عدم قدرة الشركة على الوفاء بمتطلبات المالءة لفترة تحددها المؤسسة وبعد اتخاذ اإلجراءات أعاله، قد تطلب المؤسسة تعيين مستشار 
)لتقديم المشورة حسب االقتضاء( أو سحب ترخيص الشركة على النحو المنصوص عليه في الفقرة )د( من البند )2( من المادة )68( من الالئحة التنفيذية 

لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

 ويتأثر مستوى مالَءة الشركة في المقام األول باالحتياطيات الفنية اإللزامية التي يُطلب منها االحتفاظ بها والتي بدورها تتأثر بحجم وثائق التأمين 
المباعة واللوائح التي تحدد االحتياطي النظامي. كما يتأثر هذا المستوى بعدة عوامل أخرى منها هامش الربح والعائد على االستثمار وتكلفة التأمين 
وإعادة التأمين. وإذا واصلت الشركة نموها السريع، أو إذا زاد الحد المطلوب للمالءة في المستقبل، فقد تضطر الشركة إلى زيادة رأس مالها لمواجهة حد 
المالءة المالية المطلوبة، ما قد تؤدي إلى تضخيم رأس المال. كما أن زيادة رأس المال في المستقبل خاضعة لموافقات الجهات التنظيمية مثل مؤسسة 
النقد وهيئة السوق المالية ووزارة التجارة واالستثمار باإلضافة إلى جمعية مساهمي الشركة. وفي حال لم تتمكن الشركة من زيادة رأس مالها، فقد تضطر 
إلى الحد من نمو أنشطتها وااللتزام بالمتطلبات التنظيمية المذكورة أعاله، مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها 

ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية. وقد ينتج عن ذلك تطبيق عقوبات في حق الشركة قد تصل إلى سحب ترخيصها في بعض الحاالت االستثنائية.

وتطلب مؤسسة النقد العربي السعودي بصورة دورية إجراء إضافات أو تغييرات على متطلبات هامش المالءة، وهو أمر سيكون له أثر سلبي على عمليات 
الشركة ووضعها المالي ونتائجها من خالل تخصيص احتياطيات إضافية.

إن قدرة الشركة على إدارة المخاطر بفاعلية وتسعير منتجاتها بطريقة مناسبة قد يؤدي إلى تقليل قيمة األصول المقبولة، وهو ما سيؤثر سلًبا على 
حساب هامش المالءة المالية المطلوب، بالتالي سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر تعليق األعمال من قبل مؤسسة النقد وعدم االمتثال لمتطلبات مؤسسة النقد لرفع التعليق222222

تخضع الشركة لإلشراف من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي بالتالي فهي ملزمة بالتقيد باألنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة منها. وفي حال عدم 
تقيد الشركة بأي من تلك األنظمة واللوائح والتعليمات فقد تتعرض لعقوبات منها تعليق أعمالها.

وتجدر اإلشارة أنه بتاريخ 2018/01/29م أصدرت مؤسسة النقد خطاًبا يمنع الشركة من إصدار أي وثيقة جديدة وتجديد الوثائق الحالية حيث أن الشركة 
لم تستوِف متطلبات هامش المالءة كما في 2017/12/31م.

بتاريخ 2018/04/16م، تم رفع المنع عن الشركة بالتالي السماح للشركة بإصدار وتجديد وثائق التأمين اعتباراً من 2018/04/17م على أن تلتزم الشركة 
بما يلي:

أوال: االنتهاء من إجراءات زيادة رأس مالها بالقدر الالزم لمعالجة هامش المالءة المالية قبل تاريخ 2018/10/31م. �
ثانيا: استمرار تحصيل الشركة وبشكل فعال لكافة حقوقها في مبالغ الذمم المدينة. �
ثالثا: تطبيق الشركة ممثلة بمجلس إدارتها واإلدارة التنفيذية ألفضل ممارسات الحوكمة. �
رابعاً: استمرار التزام الشركة بتزويد مؤسسة النقد العربي السعودي بتقرير أسبوعي حيال اإلجراءات المتخذة في هذا الشأن. �

وفي حال عدم التزام الشركة بمتطلبات مؤسسة النقد لرفع المنع المذكورة أعاله فقد تخضع لعقوبات نظامية أوتعليق أعمالها مرة أخرى مما سيؤثر بشكل 
سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر عدم استخراج أو عدم تجديد التراخيص والتصاريح والشهادات222222

ينبغي على الشركة أن تحصل على عدد من التصاريح والتراخيص والموافقات التنظيمية المختلفة فيما يتعلّق بأنشطتها. وتشمل تلك التراخيص، على 
سبيل المثال ال الحصر، ترخيص مؤسسة النقد العربي السعودي، وترخيص مجلس الضمان الصحي التعاوني، والسجالت التجارية، وتراخيص المنتجات 
التي تمنحها مؤسسة النقد، وموافقات فتح محالت »نقاط البيع« التي تصدرها مؤسسة النقد، وتراخيص وزارة الشؤون البلدية والقروية وتصاريح المديرية 
العامة للدفاع المدني وشهادات تسجيل الشركة الصادرة من قبل وزارة التجارة واالستثمار، وشهادات العضوية في الغرف التجارية، وشهادات تسجيل 
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العالمات التجارية، وشهادات السعودة، وشهادات الزكاة وشهادات التأمينات االجتماعية )فضال راجع القسم الفرعي 10-4 »التراخيص والتصاريح التي 
تعليق  بموجبها  يمكن  الشركة وتصاريحها وشهاداتها لشروط  تراخيص  القانونية«(. وتخضع معظم  »المعلومات  القسم 10  بموجبها« من  الشركة  تعمل 

التراخيص والتصاريح والشهادات أو إنهاؤها في حال لم تتمكن الشركة بالوفاء بالشروط األساسية والتقّيد بها. 

إضافة إلى ذلك، حصلت الشركة على ترخيص من الهيئة العامة لالستثمار حيث أن شركة ميدغلف بحرين - أحد المساهمين المؤسسين للشركة - هي 
شركة مدرجة في السوق المالية البحرينية والتي بدورها مملوكة لشركات غير خليجية، بالتالي تُعتبر الشركة شركة ذات رأس مال أجنبي. كما سيُطلب 

من الشركة التقدم بطلب لتعديل ترخيصها الصادر من الهيئة العامة لالستثمار في حاالت معنية، بما في ذلك في حال حدوث أي تغير في رأس مالها.

والجدير بالذكر أن الشركة لديها 60 فرع )من ضمنهم مكاتب مبيعات( إال أنها قامت بارسال اشعار بانهاء العقد المتعلق بـ 26 مكتب مبيعات والمتوقع 
انهاء جميع اجرءات إغالق هذه النقاط بتاريخ 2018/12/08م.

والشركة حاليا ليس لديها جميع تراخيص البلدية، والدفاع المدني لجميع فروعها ونقاط البيع حيث أنها تملك حالياً 34 فرع )بعد االنتهاء من إجراءات 
شطب 26 مكتب مبيعات( وال تملك الشركة 11 ترخيص لفروعها، منها ترخيص البلدية لفرعها في الرس )تحت التجديد(، وترخيص البلدية لفرعها في 
بريدة )تحت التجديد(، ورخصة الدفاع المدني لفرعها في النفل )تحت التجديد(، ورخصة الدفاع المدني لفرعها في البديعة )تحت التجديد(، وترخيص 
البلدية ورخصة الدفاع المدني لفرع إدارة المنطقة الغربية )تحت التجديد(، وترخيص البلدية لفرع جدة الجوازات )تحت التجديد(، وترخيص البلدية 
لفرع المدينة المرور )تحت التجديد(، وترخيص البلدية لفرع المدينة الجوازات )تحت التجديد(، وترخيص البلدية ورخصة الدفاع المدني لفرع القطيف، 
وترخيص البلدية لفرع األحساء. وإن عدم حصول الشركة على تراخيص الدفاع المدني ألحد فروعها أو عدم تجديد رخصة الدفاع المدني المنتهية قد 
يعرض الشركة لدفع غرامة تصل إلى ثالثين ألف )30.000( ريال سعودي، أو توقف بعض أعمالها، باإلضافة إلى عدم حصول الشركة على تراخيص 
البلدية ألحد فروعها قد يعرض الشركة لدفع غرامة تتراوح قيمتها بين ألف )1.000( إلى خمسة آالف )5.000( ريال سعودي لكل ترخيص، كما أن 
عدم تجديد تراخيص البلدية قد يعرض الشركة لدفع غرامة تتراوح بين مائتين )200( إلى خمسمائة )500( ريال سعودي لكل ترخيص. كما أنه قد تقوم 
مؤسسة النقد بفرض غرامات على الشركة في حال مخالفتها ألي من األنظمة أو اللوائح على سبيل المثال الحصول على موافقة مكتوبة من مؤسسة النقد 
الفتتاح فروع أو مكاتب داخل المملكة العربية السعودية أو في الخارج، وقد تصل قيمة الغرامة إلى )1.000.000( مليون ريال سعودي وفقاً للمادة )21( 

من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

وإذا تعّذر على الشركة تجديد الترخيص أو الحصول على التراخيص الالزمة ألعمالها، أو إذا انتهت، أو لم تُجدد، أو ُعلقت، أو أُنهيت صالحية أّي من 
تراخيصها الحالية، أو إذا تم تجّديد التراخيص بشروط ال تخدم مصالح الشركة، أو إذا عجزت الشركة عن الحصول على تراخيص إضافية مطلوبة 
مستقباًل، فقد يؤدي ذلك إلى إغالق فرع أو فروع / نقط بيع أو نقاط بيع للشركة أو تجميد جزء أو جميع خدمات الشركة التي تقدمها الجهات الرقابية 
مما سينتج عنه تعطل عمليات الشركة وتكّبدها تكاليف إضافية، وسيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي 

وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالتعامالت مع األطراف ذات العالقة222222

يتم تنظيم التعامالت مع األطراف ذات العالقة بموجب األنظمة واللوائح السعودية الخاصة بإبرام تلك التعامالت. وتعتقد اإلدارة أن تلك التعامالت مع 
األطراف ذات العالقة تم إبرامها بناء على أسس تجارية بحتة طبقاً لسياسات حوكمة الشركة المتعلقة بتعارض المصالح. إال أن الشركة أبرمت عدد من 
العقود مع أطراف ذات عالقة في الماضي التي لم تتم على أسس تجارية بحتة ومن أهمها عقد تسوية مطالبات طبية سنوي الذي أبرمته الشركة مع شركة 
ميدي فيزا لتقوم بتسوية المطالبات الطبية )وتملك شركة ميدغلف بحرين أكبر حصة فيها( )للمزيد من التفاصيل، فضال راجع القسم 10 »المعلومات 

القانونية«(.

وتجدر اإلشارة بأن الشركة حالياً بصدد تعديل عقد تسوية المطالبات الطبية مع شركة ميدي فيزا ليصبح على أسس تجارية بحتة ومن المتوقع أن يبدأ 
تاريخ نفاذه في الربع الثالث من هذا عام 2018م إال أنه في حال استمرار هذا العقد دون تعديله ليصبح على أسس تجارية بحتة أو في حال وجود مصالح 
غير محققة نتيجة لشروط وأحكام هذا العقد حتى تاريخ نفاذ العقد المعدل، والتي قد كان من الممكن تحقيقها في حال قامت الشركة بتلك التعامالت 
مع أطراف أخرى غير تابعة للشركة، فإن ذلك سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية. 

مخاطر عدم القدرة على تنفيذ االستراتيجية222222

تعتمد قدرة الشركة في زيادة إيراداتها وتحسين ربحيتها على مدى تحقيقها الستراتيجيتها بنجاح. وتعتمد استراتيجية الشركة على عدة عوامل من بينها 
خفض المبالغ المالية المستحقة لها واستحداث سياسة واضحة لتسديد األقساط لمعالجة هامش المالءة المالية، وإعادة هيكلة قسم الدعم والمساندة 
وتحسين أداء قسم المبيعات وتحسين الصورة التجارية للشركة تواكباً مع تحقيق االستراتيجية واستقطاب عمالء جدد )فضاًل راجع القسم الفرعي 3-6-4 

»استراتيجية الشركة« من القسم 4 »خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها«(. 

تخضع قدرة الشركة على تنفيذ استراتيجيتها الحالية لعوامل مختلفة منها ما هو خارج عن سيطرتها. وفي حال فشل الشركة في تنفيذ أي جزء من 
استراتيجيتها ألي سبب من األسباب، بما في ذلك أّي من األسباب الموضحة في هذا القسم، سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج 

عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية. 

كما أنه ال يوجد أي ضمان بأّن تنفيذ الشركة الستراتيجيتها بنجاح سيُثمر في نتائج عملياتها. والجدير بالذكر أن اإلدارة التنفيذية تقوم بمراجعة استراتيجية 
األعمال وتقييمها مع مجلس اإلدارة بشكل منتظم ودوري، وتقوم الشركة بمراجعة استراتيجتها حالياً ومن المتوقع أن تقوم بعرضها على المجلس في شهر 
سبتمبر من هذا العام 2018م. وبناًء عليه، يحق للشركة أن تقرر تغيير أو تعليق بعض الجوانب الستراتيجية أعمالها، أو أن تعتمد استراتيجيات بديلة أو 

إضافية وفقاً لما تتطلبه البيئة التشغيلية للشركة أو الوضع التنافسي أو وفقاً ألي عوامل أو أحداث أخرى خارجة عن سيطرة الشركة.
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المخاطر االئتمانية222222

تتمثل مخاطر االئتمان في إخفاق عميل أو طرف نظير في الوفاء بالتزامه تجاه الشركة وفقا للشروط واألحكام المتفق عليها، دون وجود ضمانات كافية 
لدى الشركة لتغطية ذلك االلتزام، مما يكبد الشركة خسارة مالية قد تكون مساوية لحجم االلتزام. وتتعرض مجموعة كبيرة من أعمال الشركة إلى المخاطر 

االئتمانية، ال سيما فيما يتعلق بالمخاطر الناتجة عن وثائق التأمين الصحي وتأمين المركبات ومنتجات التأمين األخرى. 

وتجدر اإلشارة إلى أن حصة كبيرة من أعمار الذمم المدينة استمرت لفترة تتجاوز 90 يوًما، والتي تبلغ قيمتها اإلجمالية ما يقارب 157.417.000 ريال 
سعودي كما في 2018/03/31م. وتواجه الشركة في هذه الحالة صعوبات في تطبيق شروط الدفع المتفق عليها في العقد وضمان سالسة التحصيل، 
ووقد تواجه تلك الصعوبات في المستقبل خاصة في حاالت العمالء الحكوميين وشبه الحكوميين الذين يكون التحصيل منهم مستهلًكا للوقت ومتأثًرا 

بعوامل سياسية واقتصادية، مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على هامش المالءة للشركة ومركزها المالي.

وعمال بالمادة السادسة من الوثيقة الموحدة للتأمين اإللزامي على المركبات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي تلتزم شركات التأمين بتعويض 
طرف أو أطراف )غير المؤمن له( عن ما يترتب على الحوادث المغطاة بموجب وثيقة التأمين ضد الغير، ولشركات التأمين الحق في الرجوع على المؤمن 
له أو السائق أو المسؤول عن الحادث للمطالبة بالمبالغ المدفوعة للغير )إن كان للرجوع ما يبرره(. بالتالي عند الرجوع على المؤمن له أو السائق أو 
المسؤول عن الحادث الستعادة ما تم دفعه من مبالغ مالية يترتب على ذلك مخاطر عالية تكمن في مماطلة البعض عن السداد أو عدم وفائهم بالمبالغ 

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

مخاطر االسترداد222222

بالرغم من أن معيدي التأمين مسؤولون تجاه الشركة عن المخاطر التي تتكبدها الشركة في نطاق التغطية المتفق عليها، إال أن الشركة تظل المسؤولة 
األولى تجاه عمالئها عن جميع المخاطر التي تقوم الشركة بإعادة التأمين عليها. وبناًء على ذلك، فإن اتفاقيات إعادة التأمين ال تسقط التزام الشركة 
بدفع المطالبات وقد تتحمل الشركة المخاطر المتعلقة بمعيدي التأمين. نتيجة لذلك، فالشركة معرضة للمخاطر فيما يتعلق بقدرتها على استرداد المبالغ 
المستحقة من معيدي التأمين، بما في ذلك في حال وجود أي تقصير من معيدي التأمين الذين تتعامل معهم الشركة بصورة جوهرية، نتيجة العتراض 
معيدي التأمين على بعض مطالبات إعادة التأمين بناًء على شروط العقد وعدم دفع المطالبة أو دفع جزء من المبلغ، وال يمكن للشركة أن تضمن أن 
معيدي التأمين سوف يدفعون مطالبات إعادة التأمين في الوقت المناسب أو أنهم سوف يدفعونها إطالقا. وفي حال كان معيدو التأمين غير راغبين أو 
غير قادرين على دفع المبالغ المستحقة عليهم بموجب عقود إعادة التأمين، سواء كان ذلك بسبب الصعوبات المالية التي يواجهها معيد التأمين، أو بسبب 
نزاع حول التغطية التي تشملها وثيقة التأمين المبرمة بين الشركة ومعيد التأمين، أو بخالف ذلك ستقوم الشركة بتكبد خسائر غير متوقعة مما سيكون 

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

مخاطر العقود مع الغير222222

أبرمت الشركة عقود واتفاقيات مع أطراف أخرى في مجال التأمين كعقود وساطة التأمين وعقود إعادة التأمين وعقد تسوية المطالبات الطبية باإلضافة 
إلى عقود خدمات أخرى كعقود تقنية المعلومات وعقود استشارية، وتخضع أي اتفاقية مع أطراف ثالثة لالئحة اإلسناد الخاصة بشركات التأمين وإعادة 
التأمين وأصحاب المهن الحرة الصادرة عن مؤسسة النقد حيث يتطلب من شركات التأمين وأصحاب المهن الحرة الحصول على موافقة المؤسسة قبل 

القيام بأي إسناد لمهام جوهرية.

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

كما ال يمكنها أن تتنّبأ بشكل مؤّكد باإلنهاء غير المتوّقع ألّي من عقود المصادر الخارجية. 

وفي حال عدم قدرة الشركة أو األطراف المتعاقد معها على االلتزام ببنود تلك العقود أو في حال وقوع أي منازعات مستقبلية أو قضايا وخسارة الشركة 
لتلك المنازعات، أو في حال عدم الحصول على موافقة المؤسسة وفقا لالئحة اإلسناد الخاصة بشركات التأمين وإعادة التأمين وأصحاب المهن الحرة، 
فإن ذلك قد يكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية )للمزيد من التفاصيل حول تلك 

العقود، فضال راجع القسم الفرعي 10-5 »ملخص العقود الجوهرية« من القسم 10 »المعلومات القانونية«(.

مخاطر االعتماد على الوسطاء والوكالء22222-2

تعتمد قدرة الشركة على االستمرار في توزيع منتجاتها وخدماتها إلى حد كبير على وسطاء ووكالء التأمين، حيث بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة عبر 
الوسطاء كما في 2017/12/31م 1.032.441.335 ريال سعودي، ويمثل 38.7% من إجمالي األقساط المكتتبة، وتتعاقد الشركة مع أكثر من 50 شركة 
وساطة وفقا التفاقيات محددة من قبل الشركة والذي تتضمن شروط وأحكام مماثلة )فضاًل راجع القسم الفرعي 10-5-3 »اتفاقيات وساطة التأمين« من 
القسم 10 »المعلومات القانونية«(، في حين بلغ إجمالي األقساط المكتتبة عبر الوكالء كما في 2017/12/31م ما يساوي 83.986.968 ريال سعودي، 

ويمثل 3.2% من إجمالي األقساط المكتتبة )فضاًل راجع القسم الفرعي 10-5-2 »اتفاقيات وكالء التأمين« من القسم 10 »المعلومات القانونية«(.

وتقوم الشركة باالستعانة على بالوسطاء والوكالء الذين تتم إدارتهم وتشغيلهم من قبل أطراف ثالثة دون تدخل من قبل الشركة، بالتالي ال يوجد ضمان 
باستمرارية توريد الخدمات من قبل مشغلي هؤالء الوكالء أو الوسطاء، مثال بسبب انتهاء مّدة العقد أو إنهاءه ألي سبب من األسباب، كما أنه ال يوجد 

ضمان على أن هؤالء الوسطاء والوكالء الذين تعاقدت معهم الشركة سوف يقومون بتوفير الخدمات حسب توقعاتها وفقا لالتفاقيات المبرمة معهم.

وفي حال عدم تجديد العقود مع الوسطاء أو الوكالء أو عدم استبدالهم في الوقت المناسب أو تكّبد تكاليف كبيرة الستبدالهم أو التسّبب بتعطيل لعمليات 
الشركة أو في حال فشل الشركة في المحافظة على عالقات متينة مع هؤالء الوسطاء والوكالء فذلك سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة 

ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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المخاطر المتعلقة باالعتماد على الموظفين الرئيسيين2222222

تعتمد الشركة اعتماداً كبيراً على الخبرة والمعرفة الفّنية والقدرات التجارية لموّظفيها، بما فيهم اإلدارة العليا وموظفيها الرئيسيين من موظفي المبيعات 
العالقات  والحفاظ على  والمطالبات،  االكتتاب  وإدارة عمليات  اإللكتروني  واألمن  الشركة  يتولون خدمة عمالء  الذين  والموظفين  االكتواريين  والخبراء 
مع العمالء، عليه يعتمد نجاح الشركة إلى حد كبير على مدى قدرتها على ضمان استمرارية بقاء هذه الكفاءات التي يقّدمها فريق اإلدارة والموظفون 

الرئيسيون ومدى قدرتها على إيجاد بدائل لهم في حال مغادرتهم الشركة واستقطابها لموظفين مؤّهلين والحفاظ عليهم وتحفيزهم.

وعالوة على ذلك، فإّن المنافسة على الموظفين ذوي الخبرة ذات الصلة شديدةٌ في سوق المملكة العربية السعودية في قطاع التأمين. وحفاظاً على 
نة ضّد التأثيرات الضاّرة التي قد تتعّرض  أصحاب المهارة والكفاءة، قد تحتاج الشركة إلى تقديم تعويضات أعلى أو غيرها من المزايا، ولكّنها غير مؤمَّ

لها أعمالها نتيجة خسارتها لموّظفين رئيسيين أو فصلهم. 

وإذا عجزت الشركة عن إبقاء الموظفين الرئيسيين أو استقطاب موظفين مؤّهلين جدد لدعم نمّو أعمالها، فذلك سيكون له تأثير سلبي وجوهري على 
أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بسوء سلوك الموظفين وارتكابهم لألخطاء2222222

قد ال تكون الشركة دائماً قادرة على منع موظفيها من ارتكاب أي سوء سلوك، مثل القيام بأنشطة غير مشروعة وسوء استخدام المعلومات أو األنظمة 
واإلفصاح عن المعلومات السّرية والمشاركة في نشر معلومات مضلِّلة أو عدم االمتثال لألنظمة الداخلية، مما قد يسّبب للشركة خسائر أو غرامات أو 
أعباء مالية أو سوء سمعة. كما أّن أي سوء سلوك من هذا القبيل قد يؤّدي إلى رفع دعاوى أو إنهاء عقد التوظيف نتيجة اإلخالل به. ويمكن ألي غرامات 
أو عقوبات أو مطالبات أن تؤّثر على ربحية الشركة، باإلضافة إلى أّن الدعاية السلبية فيما يتعلّق بسوء سلوك الموظفين قد تؤثر على سمعة الشركة 

وإيراداتها، مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة باالستخدامات والمطالبات التأمينية الزائفة واألنشطة االحتيالية األخرى2222222

إن الشركة معرضة لغش داخلي وخارجي من مصادر مختلفة، مثل مورديها ووسطائها وعمالئها وأطراف أخرى. ويشمل ذلك الغش في وثيقة التأمين )أي: 
نموذج طلب التأمين( والغش في المطالبات، فإن الشركة معرضة لمخاطر من عمالء يقدمون إفادات غير صحيحة أو يخفقون في الكشف بشكل كامل عن 
المخاطر المغطاة قبل شراء تلك التغطية، وذلك من حاملي وثائق تأمين يقدمون مطالبات احتيالية أو يبالغون في تلك المطالبات، ومن مخاطر متصلة 
بالغش واالحتيال، مثل االستخدام االحتيالي لمعلومات سرية تتصل بالشركة. وتشمل تلك المخاطر مخاطر تأمين السداد. وفضال عن ذلك، فإن األساليب 

الفنية المطبقة لممارسة الغش واالحتيال تتطور باستمرار، مما يجعله من الصعب اكتشاف حاالت الغش واالحتيال. 

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

مخاطر الحصول على التمويل المناسب2222222

النظامية  الموافقات  تعتمد قدرة الشركة في الحصول على مصادر لتمويل أعمالها على عدة عوامل، منها عوامل متعلقة بقدرتها على الحصول على 
ووضعها المالي وجدارتها االئتمانية. وإذا احتاجت الشركة في أي وقت في المستقبل إلى تمويل إضافي لتوسيع أنشطتها ومنتجاتها أو لتحسين قدرتها 
على الوفاء بااللتزامات أو لتحسين مالئتها المالية، فقد تواجه صعوبة في الحصول على مصادر التمويل المناسب أو قد تحصل على التمويل بتكلفة عالية 
أو بشروط غير مناسبة. وإذا احتاجت الشركة إلى رفع رأس مالها للحصول على تمويل إضافي، فقد يؤدي ذلك إلى تخفيض نسبة ملكية المساهمين 
الحاليين. بالتالي فإن صعوبة الحصول على التمويل المناسب في المستقبل سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها 

المالي وتوقعاتها المستقبلية. 

المخاطر المتعلقة باالستثمار2222222

تعتمد عمليات الشركة ونتائجها جزئياً على أداء محفظتها االستثمارية المكونة من النقد لدى البنوك، والودائع قصيرة األجل، والودائع ألجل، وصناديق 
االستثمار المشتركة في السوق المالية السعودية المقومة بالريال السعودي، والسندات والصكوك، واالستثمارات والمحافظ التقديرية. وتخضع نتائج 
التذبذب في السوق، وتقلب أسعار  العامة، ومستوى  المرتبطة باألوضاع االقتصادية  االستثمار لعدد من المخاطر االستثمارية، بما في ذلك المخاطر 
الفائدة، ومخاطر السيولة واالئتمان، إضافة إلى األوضاع السياسية. إن عدم قدرة الشركة على موازنة محفظة استثماراتها ومالءمتها مع التزاماتها المالية 
سيجبرها على تصفية استثماراتها في أوقات أو بأسعار غير مناسبة. كما تخضع المحفظة االستثمارية إلى قيود تنظيمية وعدم توافر بعض المنتجات 
المالية، مثل المشتقات المالية، مما يمكن أن يقلل من نطاق التنوع في فئات األصول المختلفة، األمر الذي يمكن أن يؤدي إلى خفض العائد على االستثمار. 
كما تتطلب إدارة هذه االستثمارات وجود نظام إداري فعال وقدرة عالية على اختيار جودة االستثمارات وتنوعها. وقد يؤدي إخفاق الشركة في ذلك إلى 

انخفاض عائداتها من االستثمارات، مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر عدم كفاية المخصصات واالحتياطات2222222

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

مخصصات األقساط غير المكتسبة؛ �
مخصصات المطالبات تحت التسوية؛ �
مخصصات مصاريف تسوية المطالبات؛  �
مخصصات األخطار التي وقعت ولم تتم المطالبة بها بعد؛ �
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مخصصات المخاطر التي لم تسقط؛ �
مخصصات الكوارث؛ �
ومخصصات المصاريف العامة. �

ويتم تقدير حجم االحتياطات بناء على االتجاهات المتوقعة في حجم المطالبات ومدى تكرارها بحسب البيانات المتاحة في حينه، ويعتبر وضع مستوى 
مالئم من احتياطات المطالبات عملية غير مؤكدة بطبيعتها نظراً لصعوبة وتعقيد وضع االفتراضات الالزمة التي يتم على أساسها احتساب االحتياطات.

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

المالي وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر إعادة التأمين2222222

تحتاج الشركة، في سياق استراتيجيتها للتخفيف من المخاطر وإدارة رأس المال، إلى إعادة تأمين محفظتها التأمينية للحد من مخاطر معينة قد تتعرض 
لها خاصة فيما يتعلق بتأمين المركبات ومنتجات التأمين األخرى. كما أنه وفقاً لالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني يتعين على شركات 
التأمين االلتزام بإعادة تأمين ما نسبته )30%( من مجموع االشتراكات على األقل داخل المملكة عند إعادة التأمين. وبموجب ترتيبات إعادة التأمين هذه، 
تحول الشركة المخاطر المشمولة في وثائق التأمين إلى معيد التأمين أو يتحمل هذه المخاطر معيد التأمين الذي يطلب أقساطا تأمينية في مقابل توفير 
إعادة التأمين، ومن أبرز معيدي التأمين الذين تتعامل معهم الشركة هما شركة R+V RE وشركة hannover RE )فضالُ راجع الجدول 4-8 »شركات إعادة 

التأمين األساسية التي تتعامل معها الشركة كما في 2018/03/31م« من القسم 4 »خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها«(.

إن أوضاع السوق الخارجة عن نطاق سيطرة الشركة هي التي تحدد مدى توفر إعادة التأمين المناسبة وتكلفتها، فضال عن استالم المبالغ المستحقة من 
معيدي التأمين في المستقبل، والقوة المالية لمعيدي التأمين. وعلى غرار قطاع التأمين، يُعتبر قطاع إعادة التأمين قطاعا دوريا ومعرضا لخسائر كبيرة 
في السوق، ما سيؤثر سلًبا على أسعار إعادة التأمين، وشروط وتوافر إعادة التأمين، وقدرة معيدي التأمين على تسديد المطالبات التي تقدمها الشركة 
لهم ضدهم. وبالمثل، قد تتغير الرغبة في المخاطرة بين معيدي التأمين، مما قد يؤدي إلى تغيرات في األسعار أو إلى رغبة في إعادة التأمين على بعض 
المخاطر في المستقبل. وقد تؤدي التغييرات النظامية اإلضافية إلعادة التأمين إلى عدم التوافق بين المتطلبات النظامية لشركة التأمين والتغطية المتاحة 
لدى معيدي التأمين. وفي حالة تحقق أي من هذه الحوادث أو أي تغييرات جوهرية في أسعار إعادة التأمين، قد تضطر الشركة إلى تحمل نفقات إضافية 
إلعادة التأمين، أو إلى الحصول على إعادة التأمين بشروط غير مناسبة، أو قد ال تكون قادرة على الحصول على تغطية إعادة تأمين مناسبة، وبالتالي 

تصبح الشركة معرضة لزيادة المخاطر المحتجزة واحتمال زيادة نسبة الخسائر.

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

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

مخاطر تركز إعادة التأمين2222222

تتعامل الشركة مع عدد من شركات إعادة التأمين ليقوموا بتأمين محفظة الشركة التأمينية مما قد يعرضها لمخاطر تعثر الطرف اآلخر. تمثل بعض هذه 
الشركات وهي شركة R+V RE وشركة hannover RE ما مجموعه 55% من إجمالي أقساط إعادة التأمين االتفاقي كما في 2017/12/31م. 

وفي حال إعسار أو إفالس أحد معيدي التأمين أو تعرضه ألي ضائقة تقضي إلى عدم الوفاء بشروط وأحكام العقود الموقعة معهم، فسيكون لذلك تأثير 
سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بسوء تقدير المخاطر2222222

تدرس الشركة المخاطر المحتملة قبل إصدار وثائق التأمين للطلبات المقدمة بناء على تقارير الخبير االكتواري. إال أنه في حال أساءت الشركة تقدير 
المخاطر المحتملة عند إصدار وثائق التأمين، فسوف تتكبد خسائر مالية تؤثر بشكل سلبي على أدائها في المستقبل. وسيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري 

على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية. 

مخاطر االستحواذ على محفظة تأمينية22222-2

في سياق قيام الشركة بعملية استحواذ على محفظة عمليات التأمين تكون عملية تقييم االستحواذ خاضعة للمراجعة من قبل لجنة مستقلة يتم تعيينها 
من قبل مؤسسة النقد للتأكد من اتباع المحاسب القانوني والخبير االكتواري للمعايير الموضوعة من قبل مؤسسة النقد فيما يتعلق يتقييم المحافظ 
التأمينية المزمع االستحواذ عليها. وإلتمام عملية االستحواذ يجب أن تصدر موافقة مؤسسة النقد النهائية على أحكام وشروط اتفاقية بيع ونقل المحفظة 
التأمينية. وكما بتاريخ هذه النشرة لم تقم الشركة بأي عملية استحواذ، وفي حال رغبت الشركة باالستحواذ على محفظة تأمينية في المستقبل، سوف 
يتوجب عليها الحصول على موافقة مؤسسة النقد النهائية على أحكام وشروط اتفاقية بيع ونقل المحفظة التأمينية وموافقة الجمعية العامة للمساهمين 
وكذلك قد تدفع الشركة مبالغ أكثر من القيمة الدفترية وبالتالي سوف يؤثر ذلك على ربحيتها مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة 

ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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مخاطر األداء المالي للشركة2222222

النقد بهدف زيادة رأس مالها. ترتكز هذه الدراسة على افتراضات من أهمها تجديد الموافقات  قدمت الشركة خطة العمل المستقبلية الى مؤسسة 
الخاصة بالمنتجات الحالية والتوقعات الخاصة بالمطالبات وتكاليف التشغيل المستقبلية. في حال عدم حصول الشركة على الموافقات الالزمة لمنتجاتها 
القائمة أو في حال اختالف النتائج المستقبلية عن النتائج المتوقعة، مما سيكون لهذا االختالف تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها 

ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

خطر اإللغاء أو عدم التجديد من قبل حملة الوثائق2222222

تعمل الشركة في سوق تأمين تنافسي. وبما أن مدة وثائق التأمين التي تصدرها الشركة قصيرة األجل، فقد ال تتمكن الشركة من ضمان تجديد هذه الوثائق 
في المستقبل. وفي حال عدم التجديد أو إلغاء حملة الوثائق لوثائقهم، فإن مستوى األقساط المكتتبة للشركة في المستقبل سوف يتأثر بصورة سلبية 

وجوهرية، مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر ترجمة وثائق التأمين2222222

بعض وثائق التأمين الشركة مكتوبة باللغة العربية وهي مترجمة من اللغة االنجليزية إال أن ترجمة بعض بنود وثائق التأمين التي تقدمها الشركة ليست 
دقيقة من حيث توضيح بعض المصطلحات الواردة في الوثيقة، مما سيؤدي إلى نشوء نزاع بين األطراف حول تفسير المقصود بالوثيقة، خاصة وأن اللجان 
القضائية والمحاكم في المملكة العربية السعودية تعتمد على النص العربي في حال نشأ أي خالف بين الشركة وأحد عمالئها، مما قد يعرض الشركة 

للدخول في نزاعات مع العمالء مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية. 

مخاطر سياسات إدارة المخاطر2222222

تقوم الشركة بإعداد سياسات إدارة المخاطر وفقا لموافقة مجلس اإلدارة ومن ثم تقدمها لمؤسسة النقد للحصول على موافقتها بشكل سنوي مع تقريرها 
السنوي المالي، إال أنه قد ال تتمكن الشركة من التنبؤ بدقة المخاطر المحتملة مستقباًل وقد ال تكون سياسات الشركة وإجراءاتها وضوابطها الداخلية 
فعالة تماماً في جميع األحوال والظروف كما قد ال يتم تطبيق هذه السياسات بالكامل أو بالشكل الصحيح، األمر الذي سيؤدي إلى حصول الشركة على 
معلومات غير وافية لكي تقوم بتقدير تعرضها للمخاطر وفق أسس صحيحة، ونتيجة لذلك، فإن ارتفاع مستوى المخاطر التي تتعرض لها الشركة نتيجة 

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

المخاطر المتعلقة بفشل أنظمة تقنية المعلومات أو خرق التدابير األمنية2222222

تدعم أنظمة تقنية المعلومات في الشركة كافة جوانب األعمال، وهي ضرورية لتوفير خدمات الشركة لعمالئها. وحيث أن قطاع التأمين يعتمد على األنظمة 
دة  االلكترونية بشكل كبير، فإن ذلك يزيد تعّرض شركات التأمين- بما فيهم الشركة - لمخاطر القرصنة والهجمات اإللكترونية وكذلك االختراقات المتعمَّ
للبيانات والشبكات والبرمجيات. وعالوة على ذلك، فإّن زيادة استخدام الخدمات السحابية لتخزين البيانات قد يؤدي إلى الزيادة من احتمالية تعرض 
الشركة لخطر فشل نظام تكنولوجيا المعلومات بشكل عام. على سبيل المثال، قد يؤّدي هجوٌم إلكترونٌي على شبكة التأمين إلى عجز الشركة عن تقديم 
الخدمات إلى عمالئها، مما قد يُلِحق الضرر بسمعتها ويسّبب خسارة في إيراداتها أو يعرضها لعقوبات مالية. بالتالي، فإّن أي فشل في حماية البيانات 

أو استخدامها استخداماً صحيًحا قد يؤّدي إلى خسارة بيانات العمالء أو الوصول غير المصّرح به لها.

وتخضع أيضاً أنظمة تقنية المعلومات لدى الشركة لمخاطر خارجية وداخلية أخرى، مثل البرامج الضاّرة وعيوب الشفرات ومحاوالت اختراق شبكات 
الشركة  على خدمات  مباشراً  يشّكل خطراً  ذلك  وكّل  البيانات وحدوث أخطاء بشرية،  وتسّرب  المطلوبة  التعديالت  أو  التحديثات  توّفر  الشركة وعدم 
وبياناتها. ومن التهديدات األخرى تعّطل المعّدات والهجوم البدني وسرقة معلومات العمالء والحريق واالنفجار والفيضانات والطقس القاسي وانقطاع 
التيار الكهربائي وغيرها من المشاكل التي قد تحدث أثناء عمليات ترقية الشبكات أو إحداث تغييرات رئيسية أخرى، إلى جانب فشل الموّردين في الوفاء 

بالتزاماتهم.

وفي حال حصول انهيار جزئي أو كلي في أّي من أنظمة تقنية المعلومات أو االتصاالت، قد تتوّقف أنشطة الشركة التجارية أو تتأّثر بشّدة، كما يمكن 
ألي خلل في النظام أو حادث أو اختراق أن يسّبب انقطاعاً في عمليات الشركة أو يؤّثر على قدرتها على تقديم الخدمات لعمالئها، وبالتالي يؤّثر بشكل 
سلبي على إيراداتها وعملياتها التشغيلية. كما قد تؤثر هذه االضطرابات على صورة الشركة وسمعتها وتقلّل ثقة عمالئها بها، مما يؤّدي إلى خسارة بعض 
عمالئها. وباإلضافة إلى ذلك، قد تُضطّر الشركة إلى تحّمل تكاليف إضافية من أجل إصالح أي ضرر ناجم عن تلك االضطرابات، وفي جميع تلك الحاالت 

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

المطالبات والمنازعات والدعاوى2222222

قد تتعرض الشركة، في سياق ممارسة أعمالها لقضايا ودعاوى تتعلق بعملياتها التأمينية ونزاعات ومطالبات مع الغير فيما يتعلق بغطاء التأمين، بمن 
فيهم حملة وثائق التأمين. ونتيجة لذلك، قد تكون الشركة عرضة لمطالبات قضائية من هيئات وإدارات حكومية وتحقيقات في سياق الضوابط الجديدة 
على قطاع التأمين في المملكة. وفي مثل هذه الحاالت، لن تكون الشركة قادرة على توقع نتائج تلك المطالبات أو النزاعات أو الدعاوى، أو توقع أثرها 

المالي على الشركة.

وحتى تاريخ هذه النشرة فإن الشركة طرًفا في ثمانية دعاوى قضائية التي من شأنها أن تؤثر جوهرًيا على أعمالها أو وضعها المالي. حيث أنها طرٌف مدِع 
في قضيتان بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 267.875.936 ريال سعودي، وطرُف مدعى عليه في ستة قضايا بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 100.712.696 ريال 

سعودي )للمزيد من التفاصيل، فضال راجع القسم 10 »المعلومات القانونية«(. 

إن الحكم لصالح أي طرف ضد الشركة في أّي من النزاعات الحالية )أو في أي دعوى قضائية أو نزاع أو أي طرف آخر في المستقبل( سينعكس بشكل 
سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية. 
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وعالوة على ذلك، وبغض النظر عن نتيجة أي دعوى أو إجراءات تنظيمية، فقد تتطلّب هذه األخيرة تكاليف كبيرة باإلضافة إلى تخصيص موارد كبيرة 
من قبل الشركة لتدافع عن نفسها، مما ينعكس أيضا بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بحماية العالمة التجارية2222222

تعتمد قدرة الشركة في تسويق منتجاتها التأمينية وتطوير أعمالها على استخدام اسمها والعالمة التجارية »ميدغلف«. الجدير بالذكر أن شركة ميدغلف 
بحرين تملك العالمات التجارية »ميدغلف« المسجلة لدى وزارة التجارة واالستثمار برقم رقم 27/766 ورقم 25/766 باللغتين العربية واالنجليزية تحت 

الفئة 36 الخاصة بخدمات التأمين.

وقد أبدت شركة ميدغلف بحرين سابقاً عن رغبتها في التنازل عن حقوق استخدام العالمة التجارية في المملكة العربية السعودية لصالح الشركة، إال 
أنه ولتاريخ هذه النشرة ال يوجد عقد مكتوب بين الطرفان يخول بموجبه الشركة حق استخدام العالمة التجارية. مما يعرض الشركة لعدد من المخاطر 
منها الدعاوى القضائية النتهاك لحقوق الملكية الفكرية أو استخدام الغير مشروع للعالمة التجارية المملوكة لشركة ميدغلف بحرين، مما يكون له أثر 
سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.كما أن الشركة معرضة لعدد من المخاطر منها الدعاوى، أو 
سوء سلوك الموظفين، أو حاالت الفشل التشغيلي، أو نتيجة تحقيقات أو إجراءات تنظيمية أو غيرها، أو سمعة الشركاء في الشركة أو أحد منافسيها، أو 
المقاالت المنشورة في وسائل اإلعالم، أو الدعاية السيئة، سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة التي قد تؤثر على اسمها والعالمة التجارية »ميدغلف« 
بالتالي على سمعتها التي غالًبا تكون خارج نطاق سيطرة الشركة، وقد ال تؤدي جهود الشركة لتحسين ذلك االعتراف وتلك السمعة، ومنها االستثمارات 
الكبيرة في الحمالت التسويقية، إلى اآلثار المرجوة. كما قد تتعرض الشركة لضرر محتمل على سمعتها والعالمة التجارية »ميدغلف« بسبب ضعف األداء 
فيما يتعلق بخدمة العمالء أو عدم رضا العمالء عن المنتجات، األمر الذي سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها 

المالي وتوقعاتها المستقبلية.

وتجدر اإلشارة أن الشركة تقوم حالياً بدراسة عدد من الخيارات لتطوير هوية الشركة بشكل عام، والتي قد ينتج عنها تغيير االسم والعالمة التجارية 
للشركة.

المخاطر المتعلقة بالتصنيف االئتماني2222222

كما في شهر مايو 2018م، حصلت الشركة على تصنيف ائتماني B( Stable( من وكالة التصنيف االئتماني ستاندرد آند بورز. ولكن ال يوجد ما يضمن أن 
ستاندرد آند بورز لن تخفض ذلك التصنيف إلى ما دون الحد المتعارف عليه في سوق التامين، األمر الذي سيؤثر سلباً على أعمال الشركة. 

إضافة لذلك، وعمال بأحكام الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، يجب على الشركة اختيار معيدي تأمين حاصلين بحد أدنى على 
تصنيف BBB من وكالة التصنيف االئتماني S&P أو تصنيف B+ من قبل A.M. Best، أو تقييم مكافئ لذلك من إحدى وكاالت التصنيف العالمية المعترف 
بها. وفي حال أرادت الشركة أن تتعامل مع معيدي تأمين غير معتمدين من قبل مؤسسة النقد أو حاصلين على تصنيف أدنى أو إذا تم تخفيض تصنيف 
معيدي التأمين أثناء تعاملهم مع الشركة، فيتوجب عليها الحصول على موافقة خطية من مؤسسة النقد. وإذا لم تتمكن الشركة من الحصول على هذه 
الموافقة، فيجب عليها إيقاف ترتيبات إعادة التأمين مع تلك الشركات، مما سيزيد من أعباء الشركة ويعرضها للمزيد من المخاطر ومنها عدم قدرة 
معيدي التأمين ذوي التصنيف المنخفض على الوفاء بالتزاماتهم، وبالتالي التأثير بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها 

المالي وتوقعاتها المستقبلية. 

المخاطر المتعلقة بعملية إدارة المطالبات2222222

بالمطالبات  اإلشعار  فيها  سيتم  التي  والكفاءة  النسبية  الفترة  على  بالمطالبات،  الخاصة  االحتياطيات  وكذلك  الشركة،  تأمين  منتجات  تسعير  يعتمد 
ومعالجتها والدفع مقابلها. وتعتمد إدارة المطالبات بالكفاءة الالزمة وبالفعالية المطلوبة، من بين أمور أخرى، على موظفين مدربين بشكل جيد يتخذون 
قرارات دقيقة وفي الوقت المناسب بخصوص معالجة المطالبات. وإن انعدام الكفاءة في إدارة وسداد المطالبات يمكن أن يؤدي إلى أمور مثل قرارات 
االحتياطي  بشأن  غير صحيحة  إدارية  ومعلومات  الغش  وزيادة  الدفع،  و/أو  المطالبات  احتياطي  إنشاء  بشأن  خاطئة  وقرارات  غير صحيحة  تعويض 
والتسعير، األمر الذي يفضي إلى مطالبات إضافية وتكاليف ونفقات ذات صلة لمعالجة المطالبات، وكذلك تزايد المخاطر التي تنطوي عليها المطالبات 

الفنية و/أو تصبح نماذج التسعير غير مناسبة. وتزداد تلك المخاطر عندما تطول الفترة بين المطالبة والسداد مقابلها.

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

ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بتغيير رأي الهيئة الشرعية22222-2

لدى الشركة هيئة شرعية متخصصة في مراقبة المنتجات التأمينية للشركة وتشريعها وتقوم الشركة بتوفير الرأي الشرعي بخصوص منتجاتها للعمالء 
حسب طلبهم. ولذلك، فإنه في حال وجود اختالف في الرأي الفقهي أو إثارة ألي موضوع بشأن مدى توافق المنتجات القائمة حالياً والموافق عليها 
مسبقاً من قبل الهيئة الشرعية، فإنه قد تتأثر مبيعات الشركة لعمالء معينين بصورة سلبية مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج 

عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالمناصب الرئيسية أو األساسية الشاغرة2222222

إن لدى الشركة عدد من المناصب التنفيذية الرئيسية الشاغرة منها منصب الرئيس التنفيذي للمالية، كما هو الحال في تاريخ هذه النشرة. وقد قامت 
الشركة بترشيح رئيس تنفيذي للمالية وهو قيد الحصول على خطاب عدم الممانعة من قبل مؤسسة النقد.

وفي حال وجود مناصب شاغرة، قد تتأخر الشركة في توظيف الموظفين الالزمين من ذوي الكفاءة والخبرة، والمطلوبين كمرشحين لتلك المناصب وسيؤثر 
ذلك أيضاً بشكل سلبي على قدرة الشركة على تنفيذ االستراتيجيات الخاصة بها.
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كما أن يعتبر شغور أي من المناصب التالية )رئيس المجلس أو نائبه أو الرئيس التنفيذي أو أمين السر( مخالفة لنظام الشركات، كما يجب أن يكون لدى 
الشركة مدير مالي بما يتالءم مع الفقرة )3( من المادة )126( من نظام الشركات التي تفرض على الشركة توقيع بعض الوثائق المالية )القوائم المالية، 
تقرير عن نشاطها، ومركزها المالي( من قبل الرئيس المجلس والرئيس التنفيذي والمدير المالي، بالتالي فإن شغور منصب المدير المالي )أو غيره 
من المناصب اإللزامية( يعطي الهيئة الحق بفرض العقوبة )غرامة ال تزيد عن 500.000 ريال( المنصوص عليها في المادة )213( من نظام الشركات. 

المخاطر المتعلقة بأسعار صرف العمالت2222222

إن مخاطر أسعار صرف العمالت تنتج عن التقلبات في االستثمارات المالية نظراً للتغير في أسعار الصرف. وغالباُ تتعرض الشركات التي يكون لديها 
تعامالت مع أطراف خارج المملكة بعمالتهم لمخاطر أسعار صرف العمالت. 

إن معظم عمليات الشركة تتم بالريال السعودي، كما أن كافة إيراداتها محققة من عمالء في السوق المحلية وبالعملة المحلية. وفي حال قيام الشركة 
بتحصيل أي مبالغ من مبيعات منتجاتها أو تعامالتها الخارجية بعملة أجنبية، فإنها قد تتعرض لمخاطر أسعار الصرف وفي حال حدوث أي تقلبات كبيرة 

في أسعار الصرف فذلك سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بحوكمة الشركة2222222

صدرت الئحة حوكمة الشركات بموجب قرار مجلس الهيئة رقم )8-16-2017( وتاريخ 1438/05/16هـ الموافق 2017/02/13م بناًء على نظام الشركات 
الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 1437/01/28هـ، والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 3-45-2018 وتاريخ 1439/08/07هـ الموافق 

2018/04/23م، والالئحة تتضمن بنود الزامية أكثر صارمة من تلك الموجودة في الالئحة القديمة. 

وفيما يتعلق بالتزام الشركة بالئحة حوكمة الشركات، فإن الشركة ملتزمة بجميع المواد اإللزامية في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة فيما عدا 
البنود التالية: الفقرتين رقم 2 ورقم 6 من المادة رقم 43 )سياسة تعارض المصالح(، الفقرة 8 من المادة رقم 62 )سياسة المكافآت( وعدم االلتزام بتلك 
البنود من الئحة حوكمة الشركات يعود إلى عدم اهتمام اإلدارة السابقة بممارسات الحوكمة، كما أنه نظراً لحداثة الئحة حوكمة الشركات الصادرة مؤخرا 
من الهيئة، الشركة مازالت في قيد تحديث دليلها لحوكمة الشركة الداخلي والذي يتضمن القواعد واإلجراءات الجديدة التي يتعين االلتزام بها ومتطلبات 
الحوكمة المنصوص عليها في نظام الشركات وقد قامت الشركة بالتعاقد مع مكتب استشاري خارجي بتاريخ 2018/07/01م لتطوير سياسات ولوائح 
الحوكمة في الشركة وعلى رأسها دليل حوكمة الشركة وسياسة تعارض المصالح وسياسة المكافآت، وسيتم اإلنتهاء من إعدادها والموافقة عليها بداية 
شهر سبتمبر 2018م، إال أن إخفاق الشركة في االلتزام بتحديث دليل حوكمة الشركة الداخلي أو عدم نجاحها في ممارسة حوكمة الشركات قد يعرضها 

لغرامات تفرضها هيئة السوق المالية مما قد يكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتطلعاتها المستقبلية.

كما أن الشركة ملتزمة بجميع المواد الواردة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي باستثناء المادة رقم 40 والمتعلقة 
بتصميم هيكل المكافآت والتعويضات للعاملين في وظائف الرقابة.

وقد تفرض مؤسسة النقد العربي السعودي غرامات على الشركة في حال عدم تطبيق الشركة والممثلة بمجلس إدارتها واإلدارة التنفيذية ألفضل ممارسات 
الحوكمة كما ذكر بخطاب المؤسسة بتاريخ 2018/04/16م والذي تضمن برفع المنع عن الشركة وسماح الشركة بإصدار وتجديد وثائق التأمين اعتباراً من 

2018/04/17م، مما بدوره قد يكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتطلعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بعدم تطبيق حدود الخسائر أو االستثناءات في وثائق تأمين الشركة2222222

يمكن أن يتعذر على الشركة أن تطبق، على النحو الذي تراه، أحكاما مختلفة من وثائق التأمين التي تخصها، مثل حدود الخسائر أو االستثناءات من التغطية 
التي تم التفاوض عليها للحد من مخاطر هذه الوثائق. وتستخدم الشركة مجموعة متنوعة من وثائق التأمين بهدف الحد من التعرض للمخاطر المعروفة. 
ومع تغير ممارسات القطاع، وتغير الظروف القانونية واالجتماعية وغيرها، قد تظهر مشكالت غير متوقعة وغير مقصودة تتعلق بالمطالبات والتغطية، 
والتي قد تؤثر سلًبا على أعمال الشركة إما من خالل توسيع نطاق التغطية إلى ما يتجاوز توقعات الشركة، أو عبر زيادة حجم أو عدد المطالبات. ومن 

الصعب جدا التنبؤ بتأثيرات مشكالت المطالبات والتغطية وقد يضر ذلك بأعمال الشركة.

كما تتضمن العديد من وثائق التأمين التي تصدرها الشركة شروطا تتطلب إبالغها فورا بالمطالبات وحق الشركة في رفض التغطية في حالة انتهاك ذلك 
الشرط، هذا باإلضافة إلى قيود تخفض الفترة التي يجوز فيها لحامل الوثيقة أن يقدم دعوى ضد الشركة بسب مخالفتها للعقد أو أي مطالبة أخرى. 
ويجوز أن تقوم محكمة أو سلطة تنظيمية بإلغاء أو إبطال أي استثناء، كما يجوز أن يصدر تشريع يحد من استخدام مالحق الوثائق التأمينية والحدود على 
الخسائر بطريقة تؤثر سلًبا على خسائر الشركة، األمر الذي قد يكون له أثر سلبي وجوهري على أعمال الشركة أو وضعها المالي أو نتائج عملياتها. وفي 
بعض الحاالت، قد ال تصبح هذه التغييرات واضحة إال بعد أن تصدر الشركة وثائق التأمين التي تتأثر بتلك التغييرات. ونتيجة لذلك، قد ال يُعرف كامل 

نطاق المسؤولية بموجب عقود التأمين الخاصة بالشركة لسنوات عديدة بعد إصدار العقد.

المخاطر المتعلقة بحدوث الكوارث أو انقطاع األعمال2222222

شأنها شأن جميع شركات التأمين، تُعتبر الشركة معرضة لخسائر ناتجة عن أحداث ال يمكنها التنبؤ بها والتي قد تؤثر على العديد من المخاطر التي 
تغطيها الشركة، ال سيما أحداث الطقس واسعة النطاق فيما يتعلق بالتأمين على المركبات، أو األوبئة على نطاق واسع في حالة التأمين الصحي. وتشمل 
األحداث األخرى التي يمكن أن تؤثر على الشركة ووثائق التأمين األحداث الطبيعية وغير الطبيعية ومنها، على سبيل المثال ال الحصر، العواصف الرملية 
والفيضانات والطقس الحار واألحداث األخرى المتصلة بالطقس، والزالزل، وغيرها من الكوارث التي يسببها البشر مثل االضطرابات المدنية واإلرهاب.

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

هذه الجهود قد ال تنجح.

باإلضافة إلى ذلك، فإن أي كارثة قد تؤثر على مكاتب الشركة أو أي مواقع أخرى لديها ستؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها 
ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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المخاطر المتعلقة بعدم تحديث الئحة مكافحة غسل األموال2222222

تخضع الشركة لألنظمة واللوائح السائدة في المملكة، وتحديًدا فيما يتعلق بقطاع التأمين، ومنها نظام مكافحة غسل األموال، الصادر بالمرسوم الملكي 
رقم )م/31( وتاريخ 1433/5/11هـ والئحته التنفيذية، وحيث أن الشركة مدرجة، فهي تخضع أيضا ألنظمة وقواعد ومتطلبات هيئة السوق المالية ومنها 
قواعد مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم )1-39-2008( والتي تفرض على الشركة 
االلتزام بهذه األنظمة والقواعد، ومنها ما ينص على أن الشركة تلتزم بوضع سياسات وإجراءات مكتوبة تهدف إلى مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

والتأكد من االلتزام التام للمتطلبات التنظيمية والقانونية.

 وتملك الشركة دليال إجرائيا لمكافحة غسل األموال إال أنها تقوم بإرسال تقارير دورية من قبل إدارة االلتزام ومكافحة غسل األموال إلى لجنة المراجعة 
في الشركة لإلطالع على مدى كفاءة برنامج مكافحة غسل األموال بالشركة بصفة مستمرة إلبداء مالحظاتها وتوصياتها حيال ذلك. وقد أبدت لجنة 
المراجعة في اجتماعها المنعقد في 2017/03/29م توصيات لتحديث الدليل اإلجرائي لمكافحة غسل األموال ليكون أكثر صرامة، والشركة حاليا تقوم 
بتطوير الدليل وفقا لتلك التوصيات وتتوقع النتهاء من تطويره في شهر مارس 2019م، إال أن عدم تمكن الشركة من االنتهاء من هذا المشروع أو تأخر 
الجهة المسند لها هذا المشروع من اكماله قد يعرضها في هذه الفترة لممارسات مخالفة ألنظمة مكافحة غسل األموال وبالتالي يعرضها للعقوبات الواردة 
في نظام مكافحة غسل األموال والئحته التنفيذية أو الواردة في قواعد مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، 

مما سيؤثر بشكل سلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع22221

مخاطر االلتزام باألنظمة واللوائح222222

تخضع الشركة لألنظمة واللوائح السائدة في المملكة والتي تخص قطاع التأمين بشكل خاص، ومن ضمنها نظام الشركات ونظام مراقبة شركات التأمين 
التعاوني والئحته التنفيذية. كما تخضع الشركة لإلشراف من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، حيث أن المؤسسة مسؤولة عن تنظيم قطاع التأمين 
في المملكة، بما في ذلك السياسات والقواعد والترخيص والمنافسة ومخصصات االستثمار ومعايير الخدمة والمعايير الفنية وترتيبات التسوية. وبما أن 
سوق التأمين السعودي يعتبر من األسواق الناشئة دائمة التطوير، فقد يحد ذلك من قدرة الشركة على االستجابة لفرص السوق، وقد يجبرها ذلك على 
تحمل نفقات سنوية كبيرة لالمتثال للقوانين واللوائح النظامية. لذا ال يمكن إعطاء أي تأكيد بأن األنظمة أو اإلطار التنظيمي لقطاع التأمين لن يشهد 
مزيدا من التغيرات أو أنه لن يتم تفسيره بطريقة قد تؤثر بشكل جوهري أو سلبي على عمليات الشركة. وكذلك، إن لم تلتزم الشركة باألنظمة واللوائح 
والتعليمات المعمول بها، فقد تخضع لعقوبات نظامية كالغرامات، وتعليق العمل، وسحب الترخيص بمزاولة نشاط التأمين، مما سيؤثر سلًبا على عمليات 

الشركة ونتائجها. 

وحيث أن الشركة مدرجة، فهي تخضع أيضا ألنظمة وقواعد ومتطلبات هيئة السوق المالية، وبالتالي فإن عدم التزامها بتلك األنظمة والقواعد والمتطلبات 
من شأنه أن يعرضها لعقوبات كمنعها من تداول األسهم وشطب أسهمها في السوق المالية السعودية )تداول(، مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال 

الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر سحب ترخيص مزاولة أنشطة التأمين222222

حصلت الشركة على ترخيص مؤسسة النقد لمزاولة أعمال التأمين في 1428/08/29هـ )2007/09/11م( وهذا الترخيص قابل للتجديد كل ثالث سنوات.

وتنص المادة السادسة والسبعون )76( من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني على أن لمؤسسة النقد الحق في سحب ترخيص 
الشركة في الحاالت التالية:

إذا لم تمارس الشركة األنشطة المرخص لها خالل ستة أشهر من تاريخ إصدار الترخيص. �
إذا لم تِف بمتطلبات نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني أو الئحته التنفيذية. �
إذا ثبت للمؤسسة تعمد الشركة تزويد المؤسسة بمعلومات غير صحيحة عند طلبها الترخيص. �
إذا أفلست الشركة. �
إذا مارست الشركة أعمالها بطريقة احتيالية. �
إذا انخفض رأس المال المدفوع للشركة عن الحد األدنى المقرر أو لم تستوف الشركة متطلبات المالءة المالية المنصوص عليها في الالئحة  �

التنفيذية.
إذا انخفض النشاط التأميني إلى الحد الذي ترى المؤسسة عدم فعالية أدائه. �
إذا رفضت أو أخرت الشركة دفع المطالبات المستحقة دون وجه حق. �
إذا منعت الشركة فريق التفتيش المعين من قبل المؤسسة عن أداء مهمته في فحص سجالتها. �
إذا امتنعت الشركة عن تنفيذ حكم نهائي صادر ضدها في أي من المنازعات التأمينية. �

وفي حالة سحب الترخيص من الشركة، فإنه لن يكون باستطاعتها االستمرار في إدارة أعمالها بشكل نظامي في المملكة العربية السعودية. باإلضافة 
إلى ذلك، قد يفقد المساهمون جزًءا من أو كل استثماراتهم في الشركة، مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها 

المالي وتوقعاتها المستقبلية. 
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مخاطر التقارير المطلوبة222222

يتطلب نظام التأمين والئحته التنفيذية من الشركة أن تقوم بشكل دوري بتزويد مؤسسة النقد العربي السعودي بتقارير مالية وتقارير سنوية يتم إعدادها 
وفقاً لألسس المحاسبية النظامية إضافة إلى معلومات أخرى، تشمل معلومات تخص العمليات التشغيلية العامة للشركة وهيكل رأس المال والملكية 
والوضع المالي للشركة، بما في ذلك كشفا سنويا إلجمالي العموالت الطارئة المدفوعة. ويمكن أن تتعرض الشركة لتدابير نظامية وعقوبات وغرامات 
إذا اعتقدت مؤسسة النقد العربي السعودي بأن الشركة فشلت في االلتزام بأية قوانين أو أنظمة أو توجيهات واجبة التطبيق. إن أي فشل في االلتزام 
باألنظمة المطبقة يمكن أن ينتج عنه فرض قيود كبيرة على قدرة الشركة على ممارسة عملها أو يعرضها لجزاءات هامة، مما سيؤثر سلبياً على نتائج 

عمليات الشركة ووضعها المالي ونتائج أعمالها.

باإلضافة إلى ذلك، قد تخضع الشركة لعقوبات وغرامات في حالة عدم استيفائها لمتطلبات هيئة السوق المالية وقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات 
المالية واإلفصاح المعمول بها في السوق المالية السعودية )تداول(، األمر الذي سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها 

ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بنمو سوق التأمين222222

قد ال يكون معدل نمو سوق التأمين في المملكة العربية السعودية مرتفعاً ومستداماً. ومن جانب آخر، فإن التأثير الحادث في صناعة التأمين في المملكة 
نتيجة لزيادة عدد المؤمن لهم، إلى جانب النمو االقتصادي والزيادة السكانية في المملكة العربية السعودية، فضاًل عن التطور المستمر في مجال الرعاية 
االجتماعية والتغيرات السكانية، وفتح سوق التأمين في المملكة للشركات األجنبية هي بشكل عام عوامل مستقبلية غير مؤكدةوخارجة عن سيطرة الشركة، 

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

طبيعة قطاع التأمين وعدم استقراره222222

يتسم قطاع التأمين بعدم االستقرار مما سيؤثر على ربحية الشركات العاملة فيه بما في ذلك الشركة. فقطاع التأمين يغطي العديد من المخاطر ) مثل 
التلفيات الناجمة عن الحرائق والسيول والعواصف وحوادث المركبات والسرقات( وهذه المخاطر بطبيعتها قد تحدث في أي وقت ومن الصعب النبؤ بها 
وحجم األضرار التي تخلفهاكما أن تكرار وقوعهاأمر وارد، وفي حال وقوع تلك المخاطر فإن ذلك سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة 

ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة ببيانات السوق التاريخية222222

بالرغم من أن السوق السعودي ليس جديداً على مفهوم التأمين، فقد تم فقط مؤخراً تنظيمه. ولذلك، فلم يتم بعد تجميع أو توفير المعلومات والبيانات 
التاريخية الالزمة للقيام بشكل دقيق بصياغة الجداول التأمينية. لذلك، فقد اعتمدت شركات التأمين، لتقدير الخسائر وتقييم األقساط، على تقديرات 
ليست على المستوى المطلوب من الدقة، وعليه، فإن معدل المخاطر للمحافظ التأمينية قد يتزايد، األمر الذي يفضي إلى خسائر تتكبدها الشركة، 

ويترتب عليها أثر سلبي على أعمال الشركة.

المخاطر المتعلقة بالوعي الثقافي بالتأمين وأهميته في المملكة222222

إن نظرة المجتمع لقطاع التأمين هو عامل رئيسي لنجاح هذا القطاع. وعلى أي حال، فإن هناك مخاطر تتعلق بنظرة المجتمع لقطاع التأمين بوجه عام، 
حيث يرى المجتمع أن ذلك القطاع ال يؤدي دوراً محورياً أو يعمل في نطاق خدمات ال تتفق مع مبادئ التضامن والشريعة اإلسالمية. وقد يفقد المجتمع 

الثقة في قطاع التأمين، األمر الذي سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالمنافسة222222

تواجه الشركة منافسة شديدة من شركات تأمين أخرى في المملكة العربية السعودية حيث وصل عدد شركات التأمين المرخصة والمدرجة في سوق 
األسهم إلى 35 شركة حتى تاريخ هذه النشرة2، وهناك منافسة مكثفة فيما بين تلك الشركات لزيادة حصتها من السوق. وتعرض تلك الشركات المنافسة، 
في الوقت الراهن، أو قد تعرض في المستقبل، ذات المنتجات والخدمات التي تعرضها الشركة أو قد تعرض منتجات وخدمات مشابهة. وإن الدخول 
في، أو استهداف، أسواق تعمل فيها الشركة، وبوجه خاص أسواق التأمين الصحي وتأمين المركبات، من جانب شركات تأمين أخرى، بموارد مالية أكبر 
وعالمات تجارية أكثر انتشارا، وقدر أكبر من مرونة األسعار أو الصبر على المخاطر بقدر أكبر مما تتيحه الشركة، كل ذلك سيؤثر سلباً على قدرة الشركة 
على الحصول على عمالء جدد أو االحتفاظ بعمالئها الحاليين، األمر الذي قد يترتب عليه تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها 

ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

وإذا عجزت الشركة، أو ثبت عجزها، عن المنافسة بشكل فعال في أسواق التأمين التي تعمل فيها أو بشأن المنتجات التي تعرضها، فإن وضعها التنافسي 
سيتأثر سلباً. وبوجه خاص، قد تضطر الشركة بسبب الضغوط التنافسية، من بين أمور أخرى، إلى تخفيض أسعارها، األمر الذي سيؤثر بشكل سلبي 
على هوامش ربحيتها ونتائجها المالية ووضعها المالي ومتطلبات رأس المال لديها، أو قد تضطر الشركة إلى تقليص حصتها من السوق، وسيكون ألي مما 

تقدم ذكره تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

وفضال عن ذلك، فإن آفاق نمو الشركة في المستقبل تعتمد على فوزها بحصة سوقية من منافسين أكبر حجماً وأكثر استقراراً في السوق، ولدى الكثيرين 
منهم موارد مالية أكبر، وسجل طويل وحافل بالربحية، وعالقات أكثر قوة مع شركاء كبار أو قدرة أكبر على توفير موارد مما تحظى به الشركة.

وإضافة إلى ما سبق، فقد تشكل التغييرات التقنية مخاطر تنافسية. فعلى سبيل المثال، فإن االبتكارات التي تقوم بها الشركة - مثل التأمين المبني على 
االستخدام - يمكن أن تؤثر على تصميم المنتج وتسعيره، وقد يصبح ذلك عاماًل تنافسياً هاماً. وهناك تغييرات تقنية محتملة، مثل المركبات ذاتية القيادة 
أو التقنيات التي تيسر مشاركة المركبات أو المسكن، وهي أمور قد تعطل بشكل كبير الطلب على منتجات الشركة من عمالئها الحاليين أو قد تؤثر بشكل 
جوهري على تكرار عمليات الطلب أو خطورة الخسائر، وقد تعجز الشركة عن التجاوب مع تلك األمور بشكل فعال. وإضافة إلى ذلك، فإن الوضع التنافسي 

2 موقع مؤسسة النقد
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للشركة قد يتأثر بمدى قدرتها على أن تنشر، بطريقة فعالة، تقنية تكفل جمع وتحليل كم متنوع من نقاط البيانات، وكذلك تقنية تثري البيانات المتاحة 
خارجياً وداخلياً لتيسير جمع عمليات التغطية أو المطالبات أو القرارات األخرى، وكذلك ما يمكن جمعه من الشركات والمنافسين الذين تتوفر لهم قواعد 
بيانات أكبر، وذلك من خالل نقاط البيانات تلك. وإذا عجزت الشركة عن التكيف مع التغييرات في التقنية والمخاطر المتزايدة التي تنطوي عليها العملية 

التنافسية، فسيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية. 

المخاطر المتعلقة بالتغيرات في تصرفات عمالء الشركة222222

قد تواجه الشركة تغيرات في تصرفات عمالئها وتغيرات في األسواق التي تقوم فيها ببيع منتجاتها التأمينية. وعلى سبيل المثال، فإن التغيرات في نمط 
الحياة أو التقنيات أو اللوائح أو الضرائب قد يغير بشكل ملحوظ من احتياجات العمالء الفعلية أو المحتملة من التأمين وأنماط التأمين الذي ينشدونه. 
وإن التغيرات في التقنية قد يؤدي أيضاً إلى دخول منتجات جديدة إلى سوق التأمين ومبيعات التأمين، مثل دفع تأمين على السيارة حيثما ذهبت، أو تطوير 

قنوات توزيع جديدة تتطلب مزيداً من تكييف أعمال وعمليات الشركة. 

وقد تؤدي تلك التغيرات إلى انخفاض الطلب على منتجات الشركة، وقد تتطلب من الشركة إنفاق طاقة وموارد ونفقات باهظه لتغيير عرض منتجاتها، 
وتصميم نماذج جديدة تناسب المخاطر والتسعير و/أو تعديل و/أو تجديد نظم التشغيل وتقنية المعلومات و/أو توظيف عاملين جدد. وقد تؤدي التغيرات 
في تصرفات العمالء إلى زيادة معدل تجدد العمالء، األمر الذي يفضي إلى تكاليف إجمالية أعلى و/أو انخفاض أو انعدام هامش الربح بسبب ضغوط 

األسعار الزائدة. ستؤثر تلك التغيرات بشكل جوهري وسلبي على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها. 

إن الشركة معرضة أيضاً لتغيرات في تصرفات العمالء فيما يتصل بالطريقة التي يقومون بها بشراء التأمين. وإلى الحد الذي يخفض فيه العمالء من 
استخدامهم للمبيعات المباشرة من خالل وسطاء تقليديين وقدرة الشركة على التكيف مع ذلك التغير، فإن ذلك سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال 

الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر الحصول على الموافقات الالزمة لطرح منتجات جديدة أو تجديد المنتجات الحالية22222-2

يتعين على الشركة فيما يخص طرح أي منتجات تأمينية أن تحصل على موافقة مؤسسة النقد قبل تسويقها وطرحها بموجب نظام مراقبة شركات التأمين 
التعاوني والئحته التنفيذية. 

تجدر اإلشارة بأن الشركة حصلت على موافقات من مؤسسة النقد على 53 منتجاً، وتقوم الشركة حالياً بتوفير 53 من تلك المنتجات. كما تقدمت بطلبين 
للموافقة على منتجين إضافيين والتي ال تزال قيد الدراسة:

التأمين ضد الغير للمركبات الحكومية والذي تم تقديمه بتاريخ 2017/12/11م �
ن  � التأمين ضد الغير للمركبات )هايبرد( الذي يجمع بين تغطية األضرار التي قد تحدث للغير وبعض المنافع اإلضافية لتغطية المركبة المؤمَّ

عليها. تم تقديم الطلب لهذا المنتج بتاريخ 2017/12/27م 

إن أي تأخير فيما يتعلق بالحصول على موافقات لمنتجات جديدة أو تجديد الموافقات للمنتجات الحالية فإن ذلك سيكون له تأثير سلبي وجوهري على 
أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر عدم االلتزام بلوائح مجلس الضمان الصحي التعاوني 2222222

بعد موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي، تخضع منتجات التأمين الطبي التي تقدمها الشركة للرقابة من قبل مجلس الضمان الصحي التعاوني. وتلزم 
متطلبات مجلس الضمان الصحي التعاوني بااللتزام بمتطلبات خاصة بتقديم المنتجات الطبية، بما في ذلك توفير فريق طبي متخصص إلعطاء الموافقات 
خالل مهلة ال تتجاوز ستين )60( دقيقة .كما تلزم تلك المتطلبات شركات التامين بسداد المبالغ المستحقة لمقدمي الخدمات الطبية ) مثل المستشفيات 
والعيادات( خالل مدة ال تتجاوز ثالثين )30( يوما. وقد يودي عدم التزام الشركة بمتطلبات مجلس الضمان الصحي التعاوني إلى فرض عقوبات عليها، بما 
في ذلك سحب رخصة تقديم منتجات الخدمات الطبية، مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها 

المستقبلية.

المخاطر المتعلقة باألحوال االقتصادية وأوضاع قطاع التأمين2222222

يعتمد األداء المالي لشركات التأمين بصورة كبيرة على األوضاع االقتصادية المحلية داخل المملكة وكذلك األوضاع االقتصادية العالمية التي تؤثر على 
اقتصاد المملكة العربية السعودية. وقد تؤثر األحوال االقتصادية العالمية غير المستقرة واالنخفاض الكبير في أسعار النفط على اقتصاد المملكة. وبما 
أن األداء االقتصادي للشركة يرتبط إلى حد ما بتطور االقتصاد في المملكة والعالم، فقد تتأثر النتائج المالية للشركة بالتغيرات التي قد تحدث، والتي 
قد تؤدي إلى انخفاض في الطلب على منتجات الشركة وخدماتها. عالوة على ذلك فإن اتجاهات األقساط والمطالبات في أسواق التأمين وإعادة التأمين 
تعتبر متقلبة في طبيعتها، كما يمكن أن تؤثر األحداث غير المتوقعة مثل الكوارث الطبيعية وارتفاع معدالت التضخم والمنافسة والقرارات القضائية على 

حجم المطالبات المستقبلية، األمر الذي قد ينعكس سلباً على أرباح وعائدات قطاع التأمين.

األفراد  قدرة  يؤثر على  وبالتالي سوف  الفردي،  والدخل  االقتصادية،  واألنشطة  المحلي،  الدخل  كبير على  بشكل  النفط  أسعار  انخفاض  يؤثر  وسوف 
والشركات على شراء منتجات التأمين التي تقدمها الشركة، األمر الذي سيخفض مبيعات الشركة ويؤثر على سعر سهمها سيكون له تأثير سلبي وجوهري 

على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

كما ستؤدي بدالت اإليجار الباهظة التي تتأثر بالمتغيرات االقتصادية في المملكة إلى ارتفاع تكاليف الشركة، مما قد يدفعها إلى تغيير مواقع فروعها إلى 
أماكن أخرى. وعليه، فإن فترة االنتقال إلى تلك الفروع األخرى قد تؤدي بدورها إلى تباطؤ في أعمال الشركة إلى أن تنتهي عملية النقل، مما سيكون له 

تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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المخاطر المتعلقة بالقيود على ملكية شركات التأمين2222222

يضع نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني قيوداً معينة بخصوص ملكية األسهم في شركات التأمين. ووفقاً للمادة )9( من نظام مراقبة شركات التأمين 
التعاوني والمادة )39( من الالئحة التنفيذية ال يجوز لشركات التأمين وإعادة التأمين االندماج مع شركات التأمين وإعادة التأمين األخرى أو تملكها أو 
السيطرة عليها أو شراء أسهم فيها دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من مؤسسة النقد العربي السعودي. والتزاما بالمادة )38( من الالئحة 
التنفيذية ينبغي قيام الشركة بإبالغ المؤسسة بنسبة ملكية أي شخص يمتلك )5%( أو أكثر في أسهم الشركة من خالل تقرير ربع سنوي تعده الشركة. 

وينبغي على الشخص نفسه إبالغ المؤسسة كتابًة بنسبة ملكيته أو أي تغيير يطرأ عليها خالل خمسة أيام من تاريخ حدوث هذا التغيير.

وقد تؤدي هذه القيود، في بعض الحاالت، إلى تحجيم قدرة الشركة على استقطاب مستثمرين ماليين واستراتيجيين في حال رفض المؤسسة أو تأخرها 
في إصدار الموافقة المطلوبة أو فرض شروط ليس في مقدور الشركة استيفائها مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها 

ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بدورة األعمال التأمينية2222222

شهد قطاع التأمين على المستوى العالمي تغييرات دورية مع تذبذبات ملموسة في نتائج العمليات بسبب المنافسة واألحداث الكارثية والظروف االقتصادية 
واالجتماعية وعوامل أخرى خارجة عن سيطرة الشركات العاملة في الصناعة التأمينية. وقد ينتج عن ذلك فترات تتصف بالمنافسة في األسعار بسبب 
زيادة العرض، وكذلك فترات يتاح خاللها للشركات الحصول على أقساط أفضل. باإلضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون للزيادة في تكرار وجسامة الخسائر 
التي تصيب المؤمن لهم تأثير ملموس على دورة األعمال المذكورة. ومن المتوقع أن تتأثر دورة أعمال الشركة التأمينية بطريقة سلبية نتيجة لهذه العوامل، 

مما بدوره سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر السياسية2222222

إن األوضاع السياسية المتوترة في الشرق األوسط قد تؤثر سلبا على اقتصاد المملكة، وبالتالي على قدرة عمالء الشركة على تجديد عالقتهم بها، فضال 
عن التأثير على قدرة الشركة على الحصول على عمالء جدد. ومن شأن هذه المخاطر أن يكون لها أثر سلبي على أسواق المال، وستؤدي إلى تأثير سلبي 
جوهري على سعر سهم الشركة وخسارة المستثمرين لكل أو جزء من قيمة استثماراتهم، مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج 

عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على االلتزام بمتطلبات السعودة ومتطلبات وزارة العمل والتنمية االجتماعية2222222

بدأت وزارة العمل والتنمية االجتماعية السعودية بتطبيق برنامج »نطاقات« الذي تم تصميمه لتشجيع الشركات على توظيف المواطنين السعوديين وزيادة 
نسبة الموظفين السعوديين ضمن القوى العاملة. ووفقا لهذا البرنامج، فإنه يتم قياس التزام الشركة بمتطلبات السعودة مقابل نسبة المواطنين السعوديين 

ضمن القوى العاملة، مقارنة بمتوسط   نسبة السعودة في الشركات العاملة في نفس المجال.

وقد حققت الشركة نسبة سعودة قدرها 66.64% كما في شهر مايو 2018م، وهي بالتالي مصنفة ضمن النطاق »األخضر العالي« من برنامج »نطاقات«. 
ومع ذلك، ال يوجد أي ضمان بأن تستمر الشركة في المحافظة على نسبة السعودة المطلوبة ضمن المستويات المحددة نظاما. وقد تتعرض الشركة 
لعقوبات في حالة عدم التزامها بالقرارات الصادرة في هذا الشأن، بما في ذلك وقف إصدار تأشيرات العمل الجديدة للموظفين األجانب الذين تحتاج 
إليهم الشركة و/ أو وقف عمليات نقل كفالة الموظفين غير السعوديين و/ أو استبعاد الشركة من االشتراك في المناقصات الحكومية، مما سيؤثر سلًبا 

على أعمال الشركة ونتائج عملياتها.

وقد فرضت مؤسسة النقد العربي السعودي على الشركة المحافظة على نسبة سعودة قدرها 70% في العام 2017م، وقد حققت الشركة النسبة المطلوبة 
في العام 2017م. وقد يؤدي عدم المحافظة على نسبة السعودة المطلوبة من مؤسسة النقد إلى عدم تجديد ترخيصها، مما سيؤدي إلى تعليق أعمالها، 

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

المخاطر المتعلقة بعدم توفر الموظفين المحليين المؤهلين في قطاع التأمين2222222

قد ال يفي سوق العمل السعودي باحتياجات الشركة من الموظفين المؤهلين. وفي حال تعذر على الشركة استقطاب موظفين مؤهلين من السوق المحلي، 
فإنها ستضطر الستقدامهم من خارج المملكة. لكن الشركة ال تستطيع ضمان أنها سوف تكون قادرة على الحصول على العدد الكافي من تأشيرات العمل 
الالزمة من وزارة العمل في المملكة، خاصة في ضوء متطلبات السعودة، مما يخلق منافسة عالية بين شركات التأمين في المملكة لتدريب وتأهيل كوادرها 
وتعيين موظفين مؤهلين من السوق المحلية، مما قد ينتج عنه زيادة في األجور التي قد تشكل عبئا إضافيا على الشركة. باإلضافة إلى ذلك، إن عدم 
قدرة الشركة على استقطاب الموظفين المؤهلين واالحتفاظ بهم سوف يؤدي إلى إعاقة تنفيذ استراتيجيتها، األمر الذي سيؤثر سلًبا على مركزها المالي 

وعملياتها ونتائجها.

المخاطر المتعلقة بالموظفين غير السعوديين2222222

اتخذت حكومة المملكة تدابير وإجراءات لتنظيم توظيف الموظفين غير السعوديين وفقا لنظام العمل وأنظمة اإلقامة والتي تسعى من خاللها إلى اتخاذ 
إجراءات ضد الشركات والموظفين األجانب الذين ال يعملون لدى صاحب العمل الذي يكلفهم أو يقومون بأعمال ال تتطابق مع المسمى الوظيفي وفقا 

لرخص إقاماتهم.

 إن تغريم الشركة أو فرض عقوبات عليها في حال عدم التزامها بنظام العمل واللوائح والتعليمات المطبقة بهذا الخصوص سيكون له تأثير سلبي وجوهري 
على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية. 
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مخاطر عدم التحكم في األسعار2222222

التقارير وتعليمات  التأمين، وقد تكون توصيات تلك  النقد فيما يخص تسعيرة وثائق  تلتزم الشركة باتباع توصية الخبير االكتواري وبتعليمات مؤسسة 
مؤسسة النقد تقضي بتغيير أسعار وثائق الشركة. إن ارتفاع أسعار أحد منتجات الشركة قد يؤدي إلى عدم تمكن الشركة من استقطاب عمالء جدد 
وخسارة عمالئها الحاليين أو قد ينتج عن ذلك مخاطر على سمعة الشركة وبالتالي توجههم إلى شركات أخرى. إن أي تغير في األسعار مستقباًل سيؤثر 

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

المخاطر المتعلقة بعدم التقيد بمتطلبات االحتفاظ النظامية22222-2

مبالغ  من مجموع   )%30( يقل عن  ال  بما  باالحتفاظ  التأمين  التعاوني شركات  التأمين  مراقبة شركات  لنظام  التنفيذية  الالئحة  من   )40( المادة  تلزم 
االشتراكات. وسجلت الشركة نسب احتفاظ قدرها 83.9% و84.4% و81.4% للسنوات 2015م و2016م و2017م على التوالي.

ووفقاً ألحكام المادة )21( من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، يجوز لمؤسسة النقد العربي السعودي فرض غرامة على الشركات التي ال تقوم 
بالتقيد بنسب االحتفاظ المطلوبة تصل إلى )1.000.000( مليون ريال سعودي، بالتالي في حال لم تقم الشركة بالتقيد بنسبة احتفاظ ال تقل عن %30 

ستتعرض الشركة لتلك الغرامة مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر البيئة التنظيمية 2222222

تخضع أعمال الشركة للنظم المعمول بها في المملكة. وقد تكون البيئة التنظيمية التي تعمل بها شركة عرضة للتغيير .كما أن التغييرات التنظيمية الناجمة 
عن العوامل السياسية واالقتصادية والفنية والبيئة قد يكون لها تأثير كبير على عمليات الشركة من خالل تقييد تطوير الشركة أو زيادة عدد عمالئها، 
والحد من عمليات الشركة ومبيعات خدمات الشركة أو زيادة إمكانية وجود منافسة إضافية. وقد ترى الشركة ضرورة أو مناسبة تعديل عملياتها من أجل 
العمل بما يتفق مع تلك النظم وقد تتحمل تكاليف إضافية بهذا الخصوص، مما سيكون له تأثير سلبي جوهري على اعمال الشركة ومستقبلها ونتائج 
عملياتها ووضعها المالي. باإلضافة إلى ذلك، سيؤدي عدم االلتزام بهذه األنظمة واللوائح إلى عقوبات إدارية أو جنائية أو تعليق عمليات الشركة أو إنهائها. 

المخاطر المتعلّقة باألسهم22221

السيولة والتقلّب في سعر السهم222222

قد يعجز المستثمرون عن إعادة بيع أسهمهم )بما فيها أسهم حقوق األولوية( بسعر الطرح أو بأعلى منه، حيث يمكن للسعر السوقي لألسهم بعد الطرح 
أن يتأّثر سلبياً بعوامل تقع ضمن سيطرة الشركة أو خارجها، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، التغّيرات في نتائج عمليات الشركة أو ظروف 

السوق أو األنظمة الحكومية.

ويجب على المساهمين المؤّهلين أن يدركوا أّن قيمة االستثمار في األسهم )بما فيها أسهم حقوق األولوية( قد تنخفض أو ترتفع، وقد يكون السعر السوقي 
لألسهم متقلّباً وخاضعاً لتقلّبات كبيرة بسبب تغّير المعنويات في السوق فيما يتعلّق باألسهم. وقد شهدت أسواق األسهم من وقت آلخر تقلّبات كبيرة في 
األسعار والحجم أّثرت على األسعار السوقية لألوراق المالية وقد ال تكون ذات صلة بأداء الشركة أو آفاق أنشطتها. وعالوة على ذلك، قد تقّل النتائج 
والتوقعات التشغيلية للشركة من وقت آلخر عن توقعات محلّلي السوق وأحوال السوق عموماً. وقد يؤدي أيٌّ من هذه األحداث إلى تراجع السعر السوقي 

لألسهم.

مخاطر التقلّبات المحتملة في أسهم حقوق األولوية222222

قد يواجه السعر السوقي لحقوق األولوية المتعلقة بأسهم الشركة تقلّبات كبيرة بسبب تغّير توّجهات السوق المالية السعودية )»تداول«(. وقد تكون هذه 
التقلّبات كبيرة نظراً الختالف نطاق التغيير المسموح به في أسعار تداول حقوق األولوية مقارنًة بنطاق التغيير المسموح به ألسهم الشركة. كما أّنه نظراً 
العتماد سعر حقوق األولوية على سعر التداول الخاص بالشركة وأسعار السوق المحتملة ألسهم حقوق األولوية، فإّن هذه العوامل باإلضافة إلى العوامل 
ع بيع  المذكورة المتعلّقة بالسيولة والتقلّب في سعر السهم قد تؤثر على سعر حقوق األولوية. وسيؤثر بيع عدد كبير من أسهم الشركة في »تداول«، أو توقُّ

عدد كبير منها، تأثيراً سلبياً على أسعار األسهم في »تداول« عموماً وأسهم الشركة باألخّص.

المخاطر المتعلّقة بعدم وجود طلب على أسهم حقوق األولوية وأسهم الشركة222222

ال يوجد أي ضمان حيال أّنه سيكون هنالك طلب كاٍف على أسهم حقوق األولوية خالل فترة التداول وذلك لتمكين حامل هذه الحقوق )سواء كان مساهماً 
مؤّهاًل أو مستثمراً جديداً( من بيعها وتحقيق ربح أو تمكينه من مجّرد بيعها. كما ال يوجد ضمان حيال أّنه سيكون هنالك طلب كاٍف على أسهم الشركة 
المتبّقية من المستثمرين خالل فترة الطرح المتبقي. وفي حال لم تقم المؤسسات االستثمارية بتقديم عروض لألسهم المتبّقية بسعر مرتفع، فقد ال يكون 
مبلغ التعويض كافياً لتوزيعه على أصحاب حقوق األولوية الذين لم يمارسوا حقهم باالكتتاب. وعالوة على ذلك، ليس هناك ضمان حيال أّنه سيكون هناك 
طلب كاٍف في السوق على أسهم حقوق األولوية التي سيحصل عليها المكتتب إّما: )أ( من خالل االكتتاب بالحقوق أو )ب( من خالل طرح األسهم المتبّقية 

أو )ج( في السوق المفتوحة.

مخاطر عدم توزيع أرباح222222

للتوزيع،  القابلة  واالحتياطات  المال،  رأس  ومتطلبات  المستقبلية،  واألرباح  المالي  الوضع  بينها  من  عوامل  على عدة  المستقبل  في  أرباح  توزيع  يعتمد 
والظروف االقتصادية العامة، وأي عوامل أخرى ذات صلة يراها مجلس إدارة الشركة ذات أهمية من حين إلى آخر. وبالتالي فإن الشركة ال تضمن توزيع 

أي أرباح في المستقبل.
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مخاطر انخفاض نسب الملكية222222

إذا لم يكتتب المساهمون المؤّهلون بأسهم حقوق األولوية بنهاية فترة االكتتاب، سوف تنخفض نسب ملكيتهم وحقوق التصويت التابعة لهم. وبالنسبة 
للمساهمين المؤّهلين الذين سيكتتبون في كافة حقوق األولوية بنهاية فترة االكتتاب، فقد يتعّرضون لتخفيض حّصتهم في الشركة حيث سيجري تقريب 
التي  اإلضافية  األولوية  بأسهم حقوق  االكتتاب  المساهمين  بإمكان هؤالء  ولكن سيظل  األولوية.  أسهم حقوق  أقرب عدد صحيح من  إلى  مستحقاتهم 
ستمّكنهم من الحفاظ على حّصتهم التناسبية في الشركة أو زيادتها. كما أنه ليس هناك ضمان بأن المساهمين المؤّهلين الذين لم يقوموا ببيع حقوق 

األولوية الخاصة بهم خالل فترة التداول سيتلقون عائداً كافياً لتعويضهم عن انخفاض نسب ملكيتهم في رأس مال الشركة نتيجة لزيادة رأس مالها. 

خطر التداول في الحقوق222222

قد تُسبِّب المضاربة المتعلِّقة بأسهم حقوق األولوية خسائر مادية. وتتجاوز حدود التغّير المسموح به في األسعار لتداول الحقوق )»القيمة اإلرشادية 
للحق«( النسبة المسموح بها ألسعار األسهم )10% ارتفاعاً أو انخفاضاً(. وهنالك أيضاً عالقة مباشرة بين سعر سهم الشركة والقيمة اإلرشادية للسهم. 

وبالتالي ستتأّثر حدود األسعار اليومية لتداول الحق بحدود األسعار اليومية لتداول األسهم.

وفي حال فشلت الجهة المضاربة في بيع حقوق األولوية قبل نهاية فترة تداول حقوق األولوية، فإّنها ستُضطّر الستخدام هذه الحقوق لالكتتاب في أسهم 
حقوق األولوية وقد تتكّبد بعض الخسائر. وعليه، يجب على المستثمرين مراجعة التفاصيل الكاملة آللية إدراج وتداول حقوق األولوية وأسهم حقوق األولوية 

وطريقة عملها، ويجب أن يكونوا على دراية بجميع العوامل المؤثِّرة عليهم، للتأّكد من أّن أي قرار استثماري سيقوم على الوعي والفهم الكاملَين. 

المخاطر المتعلقة بالعجز عن استخدام الحقوق في الوقت المناسب222222

يجب على األشخاص المؤّهلين وممّثليهم من الوسطاء الماليين أن يّتخذوا التدابير المناسبة للوفاء بكافة تعليمات الممارسة المطلوبة للحقوق والشهادات 
الواجب استالمها قبل انتهاء فترة االستخدام. وإذا عجز أصحاب حقوق األولوية والوسطاء الماليين عن اّتباع إجراءات اكتتاب الحقوق بالطريقة الصحيحة، 
فقد يُقابَل طلب االكتتاب بالرفض )فضاًل راجع القسم 13 »المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه«(. وإذا عجز األشخاص المؤّهلون عن 
ع مبلغ تعويضي على  استخدام حقوقهم لالكتتاب استخداماً صحيحاً في نهاية فترة االكتتاب، تبعاً للحقوق التي يمتلكونها، فال يوجد ضمان حيال أّنه سيُوزَّ
لين الذين لم يكتتبوا أو الذين لم يّتبعوا إجراءات االكتتاب بالطريقة الصحيحة، األمر الذي يؤّدي بدوره إلى انخفاٍض في نسبة ملكّيتهم.  المساهمين المؤهَّ

المخاطر المتعلّقة بالبيانات التطلّعية222222

إّن بعض البيانات الواردة في هذه النشرة بياناٌت تطلّعية وتتضمن مخاطر معروفة وأخرى مجهولة وبعض الشكوك التي تؤثر على نتائج الشركة. وتضّم هذه 
البيانات، على سبيل المثال ال الحصر، بيانات متعلّقة بالوضع المالي للشركة واستراتيجية أعمالها وخططها وأهدافها المستقبلية )فضاًل راجع القسم 
4 »خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها« والقسم 6 »مناقشة وتحليل اإلدارة للوضع المالي ونتائج العمليات«( )بما في ذلك خطط التطوير وأهدافه ألعمال 
الشركة(. وإذا كان أيٌّ من االفتراضات غير صحيح أو غير صالح، فإّن النتائج الفعلية قد تختلف جوهرياً عن النتائج المذكورة في هذه النشرة، مما سيؤّدي 

إلى خسارة المستثمرين الستثماراتهم في أسهم الشركة.

المخاطر المتعلّقة بضعف وعي المساهمين بآلية تداول ومارستهم لحقوق األولوية222222

يشكل تداول حقوق األولوية سوقاً جديدة للمستثمرين في »تداول«. فإّن العديد من المستثمرين قد ال يعرفون الكثير عن آلية تداول هذه الحقوق، ما سيؤّثر 
سلبياً على استعدادهم لالستثمار فيها وتداولها. وعليه، ستنخفض نسبة ملكّيتهم في الشركة، ما سيضّر أولئك الذين لم يستخدموا حقوقهم في االكتتاب، 

خاصًة في حال عدم توزيع أي تعويضات عليهم، عندما ال يعرض المستثمرون أسعاراً أعلى لألسهم المتبّقية.

المخاطر المتعلّقة بطرح أسهم جديدة في المستقبل22222-2

ال يوجد ما يمنع الشركة من إصدار أسهم جديدة في المستقبل بعد الحصول على الموافقات المطلوبة. وعندها، فإن ملكية المساهمين غير المشاركين 
في االكتتاب وحقوقهم التصويتية في الشركة سوف تنخفض .

مخاطر عدم ضمان حصول المساهمين المؤّهلين على تعويض2222222

ستبدأ فترة االكتتاب في 1440/01/07هـ )الموافق 2018/09/17م( وستنتهي في 1440/01/17هـ )الموافق 2018/09/27م(. ويجب على المساهمين 
المؤّهلين وممّثليهم من الوسطاء الماليين أن يّتخذوا التدابير المناسبة للوفاء بكافة التعليمات المطلوبة واالكتتاب في أسهم حقوق األولوية قبل انتهاء 
فترة االكتتاب. وإذا عجز المساهمون المؤّهلون عن استخدام حقوقهم لالكتتاب استخداماً صحيحاً في نهاية فترة الطرح، تبعاً للحقوق التي يمتلكونها، 
لين الذين لم يشاركوا أو لم يكتتبوا بالطريقة الصحيحة في أسهم حقوق األولوية. ع مبلغ تعويضي على المساهمين المؤهَّ فال يوجد ضمان حيال أّنه سيُوزَّ
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نظرة عامة عن السوق والقطاع .21

المعلومات والبيانات الواردة في هذا القسم مستمدة من معلومات متاحة للجمهور. وفي حين ال يوجد سبب لالعتقاد بعدم دقة هذه المعلومات، فإن اعضاء 
الشركة ومجلس اإلدارة والمساهمين واالستشاريين لم يتحققوا بشكل مستقل من دقة هذه المعلومات والبيانات، وليس هناك ما يضمن دقتها أو اكتمالها.

لمحة عامة عن اقتصاد المملكة العربية السعودية 22121

انخفض إجمالي الناتج المحلي باألسعار الجارية بمعدل نمو سنوي مركب بلغ -2.1% من حوالي 2.791 مليار ريال في عام 2013م إلى حوالي 2.564 
مليار في عام 2017م. ويعزى سبب االنخفاض بشكل رئيس إلى الهبوط الكبير في أسعار النفط، حيث هبط متوسط سعر البرميل للنفط العربي الخفيف 
بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 15.9% من 107 دوالر في عام 2013م إلى 53 دوالر في عام 2017م. أما باألسعار الثابتة )سنة األساس = 2010(، فقد شهد 
إجمالي الناتج المحلي تباطؤاً في النمو في عام 2016م، حيث بلغ النمو 2.6% في عام 2016م مقارنة بحوالي 3.5% في عام 2015م. وفي عام 2017م، 

شهد إجمالي الناتج المحلي باألسعار الثابتة انكماشاً بمعدل -0.8% مقارنة بعام 2016م.

انخفضت اإليرادات العامة للدولة بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 11.9% من 1.156 مليار ريال في عام 2013م إلى 696 مليار ريال في عام 2017م. ويعزى 
سبب االنخفاض بشكل رئيس إلى تدهور أسعار النفط، حيث مثلت اإليرادات النفطية حوالي 79% من إجمالي اإليرادات العامة للدولة خالل األعوام 
الخمسة الماضية. وبناًء على ذلك، سجلت الميزانية العامة للدولة عجزاً تراوح بين 2.3% إلى 15.0% من إجمالي الناتج المحلي نظراً النخفاض أسعار 
النفط خالل األعوام األربعة الماضية. وانتهجت وزارة المالية سياسة توازن بين إصدار الدين والسحب من ودائع الحكومة واالحتياطي العام للدولة لتمويل 
عجز الميزانية، حيث بلغ إجمالي الدين حوالي 438 مليار ريال بنهاية عام 2017م، أي ما يعادل 17.0% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بحوالي %2.2 

عام 2013م. 

مؤشرات اقتصادية مختارة )2013م – 2017م(: 1-3الجدول 

معدل النمو السنوي المركب 2017م2016م2015م2014م2013مالمؤشر
)2013م-2017م(

)2.1%(2.7912.8272.4232.4242.564إجمالي الناتج المحلي باألسعار الجارية )مليار ريال سعودي(

2.2%2.3502.4362.5212.5902.569إجمالي الناتج المحلي باألسعار الثابتة )مليار ريال سعودي(

-)0.3(3.52.72.23.5معدل التضخم )أسعار المستهلك %(

المتوسط اليومي إلنتاج المملكة من النفط الخام )مليون 
برميل(

9.69.710.910.59.9%0.7

متوسط األسعار لبرميل النفط العربي الخفيف*)بالدوالر 
األمريكي(

10797504153)%15.9(

)11.9%(1.1561.044616519696اإليرادات العامة الفعلية )مليار ريال سعودي(

)19.2%(1.035913446334440اإليرادات النفطية )مليار ريال سعودي(

)1.3%(9761.110978831926المصروفات العامة الفعلية )مليار ريال سعودي(

-)230()311()362()66(180عجز الميزانية العامة )مليار ريال سعودي(

-)8.0()12.8()15.0()2.3(6.5نسبة عجز الميزانية العامة للناتج المحلي اإلجمالي )%(

67.7%2.21.65.913.117.0نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي اإلجمالي )%(

2.1%30.030.831.531.832.6تقديرات عدد السكان )بالمليون نسمة(
المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي، وزارة المالية، الهيئة العامة لإلحصاء

سوق التأمين السعودي22221

إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها222222

نما إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 9.7% من 25.2 مليار ريال في عام 2013م إلى 36.5 مليار ريال في عام 2017م. ويعزى 
النمو في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة إلى النمو في نشاط التأمين الصحي بمعدل 10.2% سنوياً ونشاط تأمين المركبات بمعدل 15.1% سنوياً لنفس 
الفترة. وحافظ نشاط التأمين الصحي على مكانته كأكبر نشاط تأمين، حيث مثل متوسط أقساطه حوالي 51.5% من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 
خالل الخمس سنوات الماضية. وحل نشاط تأمين المركبات في المرتبة الثانية بنسبة مساهمة بلغت 28.9% من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خالل 
الخمس سنوات الماضية. الجدير بالذكر، أن التأمين الصحي إلزامي على منشآت القطاع الخاص وفقا للفقرة الرابعة والخامسة من المادة الثانية من 
الالئحة التنفيذية لنظام مجلس الضمان الصحي التعاوني، وتأمين المركبات ضد الغير إلزامي على مالكها في المملكة وفقاً للوثيقة الموحدة للتأمين 

اإللزامي على المركبات. 
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إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها حسب نوع النشاط )2013م – 2017م(: 2-3الجدول 

النشاط
التغيير*2017م2016م2015م2014م2013م

بالمليون 
بالمليون %ريال

بالمليون %ريال
بالمليون %ريال

بالمليون %ريال
%%ريال

10.2%52.1%19.036 50.5%18.630 52.0%18.967 51.6%15.720 51.1%12.895 الصحي

15.1%30.5%11.136 33.0%12.158 29.6%10.799 26.3%8.026 25.2%6.355 المركبات

7.8%3.1%1.140 2.9%1.051 2.8%1.036 3.0%904 3.3%845 الحماية واالدخار

0.7%4.7%1.709 5.0%1.826 5.4%1.962 6.3%1.923 6.6%1.665 الممتلكات والحرائق

الحوادث 
والمسؤوليات وغيره

 941%3.7 1.079%3.5 1.093%3.0 1.050%2.8 1.054%2.9%2.9

)4.3%(1.7%622 1.7%634 2.0%726 2.7%811 2.9%740 البحري

)1.6%(0.4%135 0.4%140 0.4%147 0.5%140 0.6%144 الطيران

12.8%2.0%739 1.2%458 1.5%563 1.5%443 1.8%456 الطاقة

)6.1%(2.6%932 2.5%908 3.3%1.204 4.7%1.434 4.8%1.200 الهندسي

9.7%100.0%36.503 100.0%36.855 100.0%36.496 100.0%30.482 100.0%25.239 املجموع
المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي

*معدل النمو السنوي المركب )2017م-2013م(

عمق وكثافة سوق التأمين222222

يعّرف عمق التأمين بأنه نسبة إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها إلى إجمالي الناتج المحلي. وشهد عمق السوق نمواً سنوياً مركباً بلغ 12% نظراً لنمو 
إجمالي أقساط التأميين المكتتب بها بوتيرة أسرع من نمو الناتج المحلي اإلجمالي، حيث ارتفع من 0.9% في عام 2013م إلى 1.4% عام 2017م. وكنسبة 
من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، فقهد شهد عمق السوق نمواً سنوياً مركباً بلغ 3%، حيث ارتفع من 1.8% في عام 2013م إلى 2.0% في عام 2017م.

عمق سوق التأمين من إجمالي الناتج المحلي )%(: 3-3الجدول 
التغيير*2017م2016م2015م2014م2013مالنشاط

12%1.4%1.5%1.5%1.1%0.9%عمق السوق كنسبة من إجمالي الناتج المحلي

3%2.0%2.1%2.1%1.9%1.8%عمق السوق كنسبة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي
المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي

*معدل النمو السنوي المركب )2017م-2013م(

أما كثافة التأمين، فتعرف بأنها معدل إنفاق الفرد على التأمين )إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها مقسومة على عدد السكان(. شهدت كثافة التأمين 
خالل الخمس سنوات األخيرة معدل نمو سنوي مركب بلغ 6.7% من 864 ريال للفرد في عام 2013م إلى 1.121 ريال للفرد في عام 2017م.

كثافة سوق التأمين )ريال/الفرد(: 4-3الجدول 
التغيير*2017م2016م2015م2014م2013مالنشاط

6.23%502 540 536 450 394 التأمين العام

7.27%585 586 616 511 442 التأمين الصحي

4.90%35 33 34 29 29 تأمين الحماية

6.72%1.121 1.159 1.186 991 864 املجموع
المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي

*معدل النمو السنوي المركب )2017م-2013م(

صافي أقساط التأمين المكتتب بها222222

بلغ صافي أقساط التأمين المكتتب بها لعام 2017م ما يقارب 30.8 مليار ريال، ما يمثل معدل نمو سنوي مركب بلغ 12.5% منذ عام 2013م. حافظ 
التأمين الصحي على مكانته كأكبر نشاط تأمين، حيث مثل صافي أقساطه المكتتب بها 59.6% من مجموع صافي أقساط التأمين خالل السنوات الخمس 
الماضية. وحل تأمين المركبات في المرتبة الثانية، حيث ساهم صافي أقساط تأمين المركبات بنسبة 32.7% من مجموع صافي أقساط التأمين خالل 

السنوات الخمس الماضية.
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صافي أقساط التأمين المكتتب بها حسب نوع النشاط )2013م – 2017م(: 5-3الجدول 

النشاط
التغيير2017م2016م2015م2014م2013م

بالمليون 
بالمليون %ريال

بالمليون %ريال
بالمليون %ريال

بالمليون %ريال
%%ريال

12.6%59.7%18.412 58.7%18.095 60.1%18.189 60.2%14.655 59.5%11.456 الصحي

14.9%33.7%10.388 34.8%10.720 32.7%9.912 31.2%7.602 31.0%5.967 المركبات

الحماية 
واالدخار

 714%3.7 730%3.0 836%2.8 821%2.7 846%2.7%4.3

الممتلكات 
والحرائق

 282%1.5 316%1.3 330%1.1 273%0.9 322%1.0%3.4

الحوادث 
والمسؤوليات 

وغيره

 391%2.0 564%2.3 527%1.7 525%1.7 506%1.6%6.7

)8.1%(0.6%172 0.6%192 0.8%249 1.0%252 1.3%242 البحري

12.2%0.0%6 0.0%9 0.0%3 0.0%4 0.0%4 الطيران

23.1%0.1%17 0.0%13 0.0%11 0.0%9 0.0%8 الطاقة

)1.7%(0.5%169 0.6%199 0.7%217 0.8%205 0.9%180 الهندسي

12.5%100.0%30.839 100.0%30.847 100.0%30.274 100.0%24.334 100.0%19.243 املجموع
المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي

*معدل النمو السنوي المركب )2017م-2013م(

معدل االحتفاظ222222

يعد معدل االحتفاظ مقياساً ألقساط التأمين المكتتب بها التي تحتفظ بها شركة التأمين. ارتفع معدل االحتفاظ خالل السنوات الخمس الماضية بحوالي 
8.3 نسب مئوية من 76.2% في عام 2013م إلى 84.5% في عام 2017م. وحقق نشاط التأمين الصحي أعلى نسبة احتفاظ بنسبة بلغت 96.7% في عام 

2017م، يليه نشاط تأمين المركبات بنسبة احتفاظ بلغت %93.3.

معدل االحتفاظ حسب نوع النشاط )%(: 6-3الجدول 
2017م2016م2015م2014م2013مالنشاط

96.7%97.1%95.9%93.2%88.8%الصحي

93.3%88.2%91.8%94.7%93.9%المركبات

18.9%14.9%16.8%16.4%16.9%الممتلكات والحرائق

48.0%50.1%48.2%52.3%41.6%الحوادث والمسؤوليات وغيره

27.7%30.3%34.3%31.0%32.6%البحري

4.2%6.5%2.0%2.5%2.5%الطيران

2.3%2.8%2.0%2.0%1.7%الطاقة

18.1%21.9%18.0%14.3%15.0%الهندسي

84.5%83.7%83.0%79.8%76.2%املجموع
المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي

إجمالي المطالبات المدفوعة 222222

بلغ إجمالي المطالبات المدفوعة لعام 2017م ما يقارب 26.6 مليار ريال، ما يمثل معدل نمو سنوي مركب بلغ 11.8% منذ عام 2013م. حافظ التأمين 
الصحي على مكانته كأكبر نشاط تأمين، حيث بلغ متوسط إجمالي مطالباته المدفوعة 57.1% من إجمالي المطالبات المدفوعة خالل السنوات الخمس 

الماضية. وحل نشاط تأمين المركبات في المرتبة الثانية بنسبة بلغت حوالي 30.9% من إجمالي المطالبات المدفوعة خالل نفس الفترة.
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إجمالي المطالبات المدفوعة حسب نوع النشاط )2013م – 2017م(: 7-3الجدول 

النشاط
التغيير2017م2016م2015م2014م2013م

بالمليون 
بالمليون %ريال

بالمليون %ريال
بالمليون %ريال

بالمليون %ريال
%%ريال

10.4%58.3%15.479 55.8%14.548 53.5%13.106 56.9%11.567 61.2%10.405 الصحي

15.2%31.3%8.314 34.8%9.059 30.8%7.555 29.9%6.069 27.8%4.720 المركبات

الحماية 
واالدخار

 297%1.7 329%1.6 390%1.6 420%1.6 499%1.9%13.8

الممتلكات 
والحرائق

 860%5.1 1.312%6.5 2.367%9.7 1.034%4.0 961%3.6%2.8

الحوادث 
والمسؤوليات 

وغيره

 118%0.7 207%1.0 200%0.8 241%0.9 311%1.2%27.3

)13.7%(0.8%208 1.0%264 0.9%216 1.3%261 2.2%374 البحري

27.3%0.1%18 0.4%93 0.2%51 0.0%7 0.0%7 الطيران

98.4%0.1%19 0.2%53 0.0%1 0.0%1 0.0%1 الطاقة

36.9%2.8%748 1.4%358 2.6%631 2.8%559 1.3%213 الهندسي

11.8%100.0%26.556 100.0%26.069 100.0%24.518 100.0%20.314 100.0%16.996 املجموع
المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي

*معدل النمو السنوي المركب )2017م-2013م(

صافي األقساط المكتسبة وصافي المطالبات المتكبدة للتأمين العام والصحي222222

نما صافي األقساط المكتسبة بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 15.1% من 17.1 مليار ريال في عام 2013م إلى 30.0 مليار ريال في عام 2017م، في حين 
نما صافي المطالبات المتكبدة بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 11.2% من 15.9 مليار ريال في عام 2013م إلى 24.3 مليار ريال في عام 2017م. نتيجة 

لذلك، تحسن معدل الخسارة بشكل ملحوظ، حيث انخفض من 92.9% في عام 2013م إلى 81.3% في عام 2017م.

صافي األقساط المكتسبة مقابل صافي المطالبات المتكبدة للتأمين العام والصحي )2013م – 2017م(: 8-3الجدول 

معدل النمو السنوي المركب 2017م2016م2015م2014م2013مالمؤشر
)2013م-2017م(

15.1%17.121.326.830.230.0صافي األقساط المكتسبة )مليار ريال(

11.2%15.917.421.323.424.3صافي المطالبات المتكبدة )مليار ريال(

-3.3%81.3%77.5%79.5%81.5%92.9%معدل الخسارة )%(
المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي

ربحية سوق التأمين222222

تحول سوق التأمين إلى الربحية منذ عام 2014م. ويعزى السبب في ذلك إلى اإلصالحات والتدابير التي اتخدتها مؤسسة النقد بخصوص طريقة تسعير 
وثائق التأمين والتي بدورها حدت من حدة المنافسة بين شركات التأمين ووقف حرب األسعار. شهدت نتائج اكتتاب التأمين تذبذباً كبيراً خالل األعوام 
األربعة الماضية، حيث تراوحت نتائج االكتتاب ما بين 449 مليون ريال و2.117 مليون ريال. نتيجة لذلك، تفاوت العائد على حقوق الملكية بين %4.7 

و14.5% خالل نفس الفترة.

مؤشرات ربحية سوق التأمين )2013م - 2017م(: 9-3الجدول 

معدل النمو السنوي المركب 2017م2016م2015م2014م2013مالمؤشر
)2013م-2017م(

-449 2.117 963 651 )1.725(نتائج االكتتاب )مليون ريال سعودي(

-688 2.104 810 735 )1.428(صافي النتائج )مليون ريال سعودي(

15.5%594 278 )9(323 334 دخل االستثمار )مليون ريال سعودي(

-1.2 3.7 1.5 1.6 )3.4(العائد على الموجودات )%(

-4.7 14.5 6.5 7.3 )15.3(العائد على حقوق الملكية )%(
المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي
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خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها.41

تأسست شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني - ميدغلف )»الشركة« أو«ميدغلف السعودية«( كشركة مساهمة سعودية بموجب قرار 
مجلس الوزراء رقم )233( تاريخ 1427/09/16هـ )الموافق 2006/10/09م( والمرسوم الملكي رقم )م/ 60( الصادر بتاريخ 1427/09/18هـ الموافق 
2006/10/11م وبموجب سجل تجاري رقم 1010231925 الصادر من مدينة الرياض بتاريخ 1428/04/08هـ )الموافق 2007/04/26م(. يقع المركز 

الرئيسي للشركة في مدينة الرياض، شارع الملك سعود، الفوتورو تاور، ص.ب. 2302 الرياض 11451، المملكة العربية السعودية. 

حصلت الشركة على ترخيص مؤسسة النقد رقم )ت م ن/20079/3( الصادر بتاريخ 1428/08/29هـ )الموافق 2007/09/11م( بمزاولة نشاط التأمين 
وإعادة التأمين الذي يشمل ممارسة نشاط التأمين في الفروع التالية: )1( التأمين العام و)2( التأمين الصحي و)3( تأمين الحماية واالدخار. وتزاول 
الشركة نشاطها وفقا لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية واألنظمة والتعليمات األخرى السارية في المملكة تحت إشراف مؤسسة 

النقد.

يبلغ رأس مال الشركة الحالي أربعمائة مليون )400.000.000( ريال سعودي مقسم إلى أربعين مليون )40.000.000( سهماً عادياً بقيمة اسمية مدفوعة 
بالكامل قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد.

تعتبر الشركة إحدى أكبر الشركات المرخص لها في المملكة العربية السعودية لتقديم خدمات التأمين التعاوني حيث بدأت مسيرتها في المملكة العربية 
السعودية في النصف الثاني من 1995م حينما كانت تعمل بموجب وكالة ومن ثم تم تأسيسيها في المملكة العربية السعودية بشكل مستقل في عام 2007م 

وتفتخر بخدمة أكثر من مليون مستفيد في جميع أنحاء المملكة كما في 2018/03/31م، وهي شركة مدرجة في السوق المالية السعودية )»تداول«(. 

تقدم الشركة طيف واسع من المنتجات التأمينية المختلفة والتي تنقسم إلى ثالث قطاعات وهي:

التأمين الصحي �

يشكل قطاع التأمين الصحي القطاع األكبر للشركة حيث يمثل ما نسبته 64.5% من إجمالي أقساط التأمين والتي بلغت 2.665.837.771 ريال سعودي 
كما في 2017/12/31م.

تصدر الشركة وثائق تأمين تغطي تكاليف االستشفاء بخيارات متعددة تبدأ من المنافع المغطاة حسب الوثيقة المعتمدة لدى مجلس الضمان الصحي.

تأمين المركبات �

يمثل قطاع تأمين المركبات ما نسبته 20.5% من إجمالي أقساط التأمين والتي بلغت 2.665.837.771 ريال سعودي كما في 2017/12/31م.

تصدر الشركة وثائق تأمين المركبات والتي تتضمن األضرار الشاملة للمركبات والمسؤولية تجاه الغير المترتبة عن حوادث سير المركبات وقد تمتد لتغطي 
ركاب المركبة حسب طلب العميل.

منتجات التأمين األخرى �

يمثل هذا القطاع ما نسبته 15% من إجمالي أقساط التأمين والتي بلغت 2.665.837.771 ريال سعودي كما في 2017/12/31م 

ويشمل عدداً من فروع التأمين ومنها: المعقدة المخاطر والمتواجدة في القطاعات الهندسية والطيران والصناعة باإلضافة إلى المخاطر اليومية مثل 
جميع مخاطر الممتلكات والمخاطر الطبية وتغطية الحياة. 

تقوم الشركة بتطوير منتجاتها التأمينية وتوفيرها للعمالء بعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي من خالل قنوات التوزيع المختلفة 
والتي تتكون من 60 نقطة بيع، ووكالء ووسطاء معتمدين من قبل الجهات المنظمة للعمل بسوق التأمين السعودي، باإلضافة إلى فريق التسويق والمبيعات. 

تجدر اإلشارة بأن 6% من قاعدة عمالء الشركة تتكون من الشركات والذين يشكلون 87% من إجمالي األقساط المكتتبة كما في 2017/12/31م و94% من 
قاعدة العمالء تتكون من عمالء البيع بالتجزئة والذين يشكلون 13% من إجمالي األقساط المكتتبة كما في 2017/12/31م.

التغيرات الرئيسية في رأس مال الشركة42121

بتاريخ 1428/03/28هـ )الموافق 2007/04/16م(، أدرجت الشركة ثمانين مليون )80.000.000( سهم عادي في تداول وقامت بطرح عشرين مليون 
)20.000.000( سهم عادي لالكتتاب العام حيث تم طرح ما نسبته 25% من رأس مال الشركة لالكتتاب العام للجمهور.

مليار  إلى  سعودي  ريال   )800.000.000( مليون  ثمانمائة  من  الشركة  مال  رأس  رفع  تم  2013/06/02م(،  )الموافق  1434/07/23هـ  بتاريخ 
)1.000.000.000( ريال سعودي من خالل منحة أسهم من األرباح المبقاة. 

بتاريخ 1439/01/02هـ )الموافق 2017/09/22م( وافقت الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة من مليار )1.000.000.000( 
ريال سعودي إلى أربعمائة مليون )400.000.000( ريال سعودي من خالل إلغاء ستين مليون )60.000.000( سهم وذلك إلطفاء الخسائر المتراكمة.

بتاريخ 1439/12/30هـ )الموافق 2018/09/10م( وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة من أربعمائة مليون )400.000.000( 
ريال سعودي إلى ثمانمائة مليون )800.000.000( ريال سعودي من خالل إصدار أسهم حقوق أولوية وذلك لرفع هامش المالءة المالية بهدف اإليفاء 

بمتطلبات المالءة المالية وتمويل الزيادة في الوديعة النظامية المفروضة على الشركة من مؤسسة النقد.
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كبار المساهمين42221

يتألف كبار المساهمين في الشركة الذين يمتلكون كل منهم نسبة 5% أو أكثر من أسهم رأس مال الشركة. وفيما يلي جدول يوضح ملكية كبار المساهمين:

ملكية كبار المساهمين في الشركة : 1-4الجدول 
نسبة الملكيةعدد األسهمالمساهم

40.5%16.200.000شركة ميدغلف بحرين 

19%7.600.000البنك السعودي لالستثمار
المصدر: الشركة

نبذة تاريخية عن كبار المساهمين 42221

شركة ميدغلف بحرين222222

شركة ميدغلف بحرين هي المساهم الرئيسي في الشركة. وتمتلك شركة ميدغلف بحرين حصصا في عدد من شركات التأمين وشركات ذات نشاطات 
تتعلق بنشاط التأمين في منطقة الشرق األوسط وأوروبا. وتعود ملكية شركة ميدغلف بحرين لثالث شركاء رئيسيين وهم مؤسسة التمويل الدولية، وشركة 
أوريكس )وهي شركة مدرجة في سوق األسهم في اليابان(، وشركة اس إل إتش هولدينغ )وهي شركة ذات مسؤوليه محدودة بموجب قوانين جزر الكايمن( 

وذلك حسب الجدول التالي:

هيكل ملكية شركة ميدغلف بحرين: 2-4الجدول 
نسبة الملكيةعدد األسهمالمساهمون

16.58%24.847مؤسسة التمويل الدولية

25%37.462شركة أوريكس

58.42%87.538شركة اس إل إتش هولدينغ

100%149.847املجموع
المصدر: الشركة 

البنك السعودي لالستثمار222222

الملكي  المرسوم  السعودي لالستثمار كشركة مساهمة سعودية بموجب  البنك  الشركة. تأسس  أكبر حصة في  ثاني  السعودي لالستثمار  البنك  يمتلك 
رقم م/31 بتاريخ 1396/06/25هـ الموافق 1976/06/23م وبدأ أعماله في شهر مارس من عام 1977م. ويقدم البنك مجموعة متكاملة من الخدمات 
المصرفية للشركات واألفراد باإلضافة إلى خدمة االستثمار ويقوم البنك بعمليات تمويل القطاعات الصناعية وتمويل التجارة التي تشمل عملية االستيراد 
والتصدير. وتضم الئحة مساهمي البنك كل من المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية وشركة جي بي مورجان الدولية للتمويل.

هيكل ملكية البنك السعودي لالستثمار: 3-4الجدول 
نسبة الملكيةعدد األسهمالمساهمون

17.32%129.900.000المؤسسة العامة للتقاعد

17.26%129.450.000المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

7.49%56.175.000شركة جي بي مورجان الدولية للتمويل
المصدر: الشركة 

أهم األحداث التي أدت إلى انخفاض هامش المالءة المالية للشركة وقرارات مؤسسة النقد وأبرز 42421

القرارات التي اتخذتها الشركة لتصحيح األوضاع

أهم األحداث التي أدت إلى انخفاض هامش المالءة المالية للشركة222222

اتفاقيات إعادة التأمين من خالل مركز إعادة التأمين التعاوني �

إن جميع اتفاقيات إعادة التأمين كانت تدار من قبل مركز إعادة التأمين التعاوني حتى عام 2014م وهو مركز تابع لمجموعة ميدغلف بالتالي يعد طرف 
ذو عالقة. وقام ذلك المركز بالتعامل في معامالت الشركة على أساس موحد مع األطراف األخرى ذات العالقة ومعيدي التأمين والوسطاء، وكانت تتم 
المعامالت مع معيدي التأمين والوسطاء من خالل هذا المركز كما كانت تتم تسوية األرصدة من خالل المركز. إال أن المبالغ المدفوعة والتسويات بين 

األطراف غير واضحة وغير موثقة وال تمر عبر قنوات الوسطاء المرخصين في المملكة. 

ونظراً لصعوبة فصل المعامالت وأرصدة الشركة مع معيدي التأمين والوسطاء المعنيين عن تلك الخاصة باألطراف األخرى ذات العالقة، لم تتمكن الشركة 
من تحديد األرصدة والذمم المدينة من األطراف ذات العالقة بالتالي ال تزال هناك مبالغ مستحقة للشركة لم يتم تحصيلها مما أثر سلباَ على هامش 

المالءة المالية بسبب احتساب مخصصات ديون مشكوك في تحصيلها على تلك األرصدة.
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خسائر بمبلغ 222 مليون ريال للسنة المنتهية في 22 ديسمبر 22-2م �

تكبدت الشركة خسائر خالل عام 2015 بمبلغ 261 مليون ريال ويعود سبب الخسائر إلى ارتفاع صافي المطالبات المتكبدة وذلك نتيجة زيادة صافي 
مخصصات المطالبات بناء على توصيات الخبير االكتواري، وارتفاع المصاريف العمومية نتيجة زيادة مصاريف ضريبة االستقطاع مما أثر سلباً على 

هامش المالءة المالية للشركة.

خسائر بمبلغ 222 مليون ريال للسنة المنتهية في 22 ديسمبر 22-2م �

تكبدت الشركة خسائر خالل عام 2017م بمبلغ 388 مليون ريال ويعود سبب الخسائر إلى قيام الشركة بتعزيز مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 
بمبلٍغ 295 مليون ريال سعودي ويتضمن التالي: 240 مليون ريال سعودي مخصص ديون مشكوك في تحصيلها من أرصدة معامالت إعادة تأمين وأقساط 
لحاملي وثائق التأمين و55 مليون ريال سعودي مخصص ديون مشكوك في تحصيلها من أرصدة معامالت مع أطراف ذوي عالقة. باإلضافة إلى ذلك، 

قامت الشركة بشطب نظام تقنية المعلومات )ERP system( بقيمة 26 مليون ريال مما أثر سلباً على هامش المالءة المالية للشركة.

نظراً لألسباب المذكورة أعاله، قامت مؤسسة النقد حينها بما يلي:

بتاريخ 2014/06/24م قامت مؤسسة النقد بطلب إجراء تدقيق على الشركة من قبل مستشار خارجي خاصة فيما يتعلق بمركز إعادة التأمين  �
التعاوني التي كانت اتفاقيات إعادة التأمين للشركة تدار من قبله. 

بتاريخ 2018/01/29م أصدرت مؤسسة النقد خطاًبا يمنع الشركة من إصدار أي وثيقة جديدة وتجديد الوثائق الحالية حيث أن الشركة لم  �
تستوِف الشركة متطلبات هامش المالءة كما في 2017/12/31م.

أبرز القرارات التي اتخذتها الشركة لتصحيح األوضاع222222

وقف االستعانة بمركز إعادة التأمين التعاوني منذ عام 22-2م �

تؤكد الشركة توقفها عن االستعانة بمركز إعادة التأمين التعاوني منذ عام 2014م لكل ما يتعلق بدفع مبالغ إعادة التأمين وتحصيل المطالبات حيث تقوم 
الشركة بالتعامل مع معيدي التأمين مباشرة. 

تعيين مستشار خارجي إلجراء تدقيق على الشركة حسب طلب مؤسسة النقد وتقديم توصيات لتصحيح أوضاعها في عام 22-2م  �

قامت الشركة بتعيين مستشار خارجي إلجراء تدقيق على الشركة حسب طلب مؤسسة النقد وتقديم تقرير يتضمن توصيات لتصحيح أوضاعها في عام 
2014م، ومن أبرز تلك التوصيات واإلجراءات التي قامت الشركة باتخاذها ما يلي: 

تطوير الهيكل التنظيمي للشركة- 1

قامت الشركة بتحديث الهيكل التنظيمي لها في عام 2017م ومن ثم قامت بعمل تحديثات جديدة وتمت الموافقة عليها من قبل مجلس اإلدارة 
وتقديمها إلى مؤسسة النقد في العام 2018م. 

وضع نظام للفصل بين الواجبات والصالحيات- 2

قامت الشركة بتعيين مستشار خارجي إلنشاء قائمة توضح الصالحيات الممنوحة من الشركة وحدود المسؤوليات، وتقييم المشاكل فيما يتعلق 
بحوكمة الشركات. ومن المتوقع االنتهاء من هذا المشروع بشهر سبتمبر من عام 2018م.

منع التمويل ألي أطراف ذات عالقة- 3

قامت الشركة بإيقاف أي نشاط يتعلق بالتمويل لألطراف ذات العالقة منذ تاريخ 2018/02/12م.

وقف االستعانة بمركز إعادة التأمين التعاوني- 4

انتهت اتفاقيات إعادة التأمين من خالل مركز إعادة التأمين التعاوني منذ 2014/12/31م.

صياغة دليل إجراءات يوضح المعامالت المسموح بتسجيلها في الحساب الجاري مع األطراف ذات العالقة- 5

تقوم الشركة بتحديث دليل اإلجراءات الموجود حالًيا، ويتوقع تقديمه لمجلس اإلدارة بحلول شهر سبتمبر من العام 2018م.

تسوية جميع الحسابات مع األطراف ذات العالقة بعملية التسوية ربع السنوية- 6

تقوم الشركة -كإجراءات للتدقيق- بتسوية جميع حسابات األطراف ذات العالقة وتأكيدها على أساس ربع سنوي.

عقد دورات تدريبية للموظفين عن القواعد السلوكية- 7

تمتلك الشركة قواعد تنظم السلوكيات للموظفين، تمت الموافقة عليها من قبل مجلس اإلدارة في 2016/09/19م، باإلضافة إلى توعية قسم 
الموارد البشرية لمنسوبي الشركة بهذه القواعد من خالل النشرات الدورية والرسائل االلكترونية.

تطوير السياسات واإلجراءات الداخلية للشركة  �

قامت الشركة بتحديث السياسات واإلجراءات الداخلية الخاصة بالشركة ومن أهمها »دليل حوكمة الشركة« وتقوم حالياً بمراجعة سياسة وإجراءات اإلدارة 
المالية، مما سوف يساهم بشكل كبير في تنظيم عمل الشركة وتحديد المسؤوليات والمهام في مختلف قطاعات األعمال في الشركة وعلى مستوى مجلس 

اإلدارة ولجانه المختلفة.
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تعيين مستشار لبناء استراتيجية الشركة في عام 22-2م �

قامت الشركة بتعيين مستشار خارجي عالمي لعمل استراتيجية شاملة للشركة وتحديد رؤية ورسالة وقيم الشركة، وهي الخطة التي وافق عليها مجلس 
اإلدارة بتاريخ 2016/04/04م.

مراجعة الحسابات واألرصدة مع األطراف ذات العالقة في عام 22-2م �

قامت الشركة بالتعاقد مع مراجع حسابات مستقل وذلك للقيام بعملية مراجعة ومطابقة شاملة ألرصدة أطراف ذوي عالقة، حيث قام مراجع الحسابات 
المستقل بتقديم تقريرين، التقرير األول بشأن حساب شركة ميدغلف البحرين )طرف ذو عالقة( العائد التفاقية إعادة تأمين والذي بموجبه تمكنت الشركة 
من تحصيل مبلغ وقدره 162.8 مليون ريال سعودي من تلك األطراف، والتقرير الثاني بشأن بقية الحسابات مع األطراف ذوي العالقة، والذي بموجبه 
تم حصر المبالغ المتبقية على األطراف ذوي عالقة والتي تقوم الشركة جاهدة اآلن بتحصيلها حيث قامت إدارة الشركة بالتواصل مع األطراف ذوي 
العالقة وتم التوصل إلى اتفاق مبدئي بتحديد رصيد المديونية المباشرة الخاص باألطراف ذوي العالقة واالتفاق على مراسلة معيدي التأمين للمصادقة 

على األرصدة الخاصة بهم مع االحتفاظ بحق الشركة في الرجوع على األطراف ذوي العالقة في حال عدم مصادقة معيدي التأمين على تلك االرصدة.

تعيين مستشار خارجي لدراسة خيارات الشركة لتحسين هامش المالءة في عام 22-2م �

قامت الشركة بتعيين مستشار خارجي للتعاون مع اإلدارة التنفيذية والعمل على إعداد خطة عمل من خالل نموذج مالي متكامل لتحسين الوضع المالي 
للشركة وزيادة هامش المالءة المالية في ضوء النسب المحددة من مؤسسة النقد العربي السعودي وضمن اإلطار الزمني المحدود والذي حددته مؤسسة 
النقد بتاريخ 2017/12/31م ومن ثم أصدرت المؤسسة الحقا خطاب بتاريخ 2018/04/16م طلبت فيه من الشركة االنتهاء من إجراءات زيادة رأس مالها 

بالقدر الالزم لمعالجة هامش المالءة المالية قبل تاريخ 2018/10/31م، وهي الخطة التي وافق عليها مجلس اإلدارة بتاريخ 2017/12/06م.

تخفيض رأس المال في عام 22-2م �

بتاريخ 1439/01/02هـ )الموافق 2017/09/22م(، قامت الشركة بتخفيض رأس مالها من مليار )1.000.000.000( ريال سعودي إلى أربعمائة مليون 
ريال  للشركة من 733.970.446  المتراكمة  الخسائر  إلغاء ستين مليون )60.000.000( سهم مما خفض  ريال سعودي من خالل   )400.000.000(

سعودي إلى 133.970.446 ريال سعودي، أي أصبحت تشكل حوالي 33.5% من رأس المال.

منذ ذلك الحين بلغت الخسائر المتراكمة للشركة 78.126.494 ريال سعودي كما في 2018/03/31م، ما يمثل حوالي 19.5% من رأس مالها.

إعادة تشكيل مجلس اإلدارة واللجان التابعة للمجلس وتعيين رئيس تنفيذي جديد في عامي 22-2م و22-2م �

قامت الشركة بإعادة تشكيل مجلس اإلدارة الستكمال دورة المجلس السابقة والتي تنتهي بتاريخ 1440/06/29هـ )الموافق 2019/04/07م( حيث تمت 
الموافقة على تعيينهم من قبل الجمعية العادية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 1439/07/23هـ )الموافق 2018/04/09م(.

كما قامت الشركة بتاريخ 1439/07/23هـ )الموافق 2018/04/09م( بتعيين الدكتور/ عبدالرحمن بن محمد البراك كرئيس مجلس إدارة والدكتور/ نجم 
بن عبداهلل الزيد كنائباً للرئيس، وقامت بإعادة تشكيل لجان للدورة الحالية منها اللجنة التنفيذية ولجنة المكافآت والترشيحات ولجنة المخاطر ولجنة 
االستثمار ولجنة الحوكمة ولجنة المراجعة، كما قامت الشركة باستحداث لجنة الحوكمة التي تتبع مباشرة لمجلس اإلدارة وتضم بعض االعضاء المستقلين 

من خارج المجلس. 

كما قامت الشركة بتعيين األستاذ / عبدالرحمن بن محمد الزويدي كنائب للرئيس التنفيذي اعتباراً من 2017/05/01م مع تكليفه للقيام بمهام الرئيس 
التنفيذي للشركة ومن ثم تم تعيينه كرئيس تنفيذي للشركة اعتباراً من تاريخ خطاب عدم الممانعة الذي تم الحصول عليه من مؤسسة النقد العربي 

السعودي رقم 391000088129 بتاريخ 1439/08/15هـ الموافق 2018/05/01م.

قرار مؤسسة النقد العربي السعودي برفع المنع عن الشركة42421

نظراً للخطط والقرارات التصحيحية التي قامت بها الشركة المذكورة أعاله، أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي خطاًبا بتاريخ 2018/04/16م برفع 
المنع عن الشركة بالتالي السماح للشركة بإصدار وتجديد وثائق التأمين اعتباراً من 2018/04/17م على أن تلتزم الشركة بما يلي:

أوال: االنتهاء من إجراءات زيادة رأس مالها بالقدر الالزم لمعالجة هامش المالءة المالية قبل تاريخ 2018/10/31م.

ثانيا: استمرار تحصيل الشركة وبشكل فعال لكافة حقوقها في مبالغ الذمم المدينة.

ثالثا: تطبيق الشركة ممثلة بمجلس إدارتها واإلدارة التنفيذية ألفضل ممارسات الحوكمة.

رابعاً: استمرار التزام الشركة بتزويد مؤسسة النقد العربي السعودي بتقرير أسبوعي حيال اإلجراءات المتخذة في هذا الشأن.
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رؤية الشركة ورسالتها واستراتيجيتها وقيمها42421

رؤية الشركة222222

أن تكون شركة التأمين السعودية األكثر موثوقية. 

رسالة الشركة222222

أن تقدم لعمالئها حلوالً تأمينية مبتكرة ذات موثوقية تتميز بمرونتها، مع دعمها بخدمة عمالء ذات مستوى فائق.

استراتيجية الشركة222222

ترتكز استراتيجية الشركة على ما يلي:

تنفيذ خطة تحسين ورفع كفاءة الشركة في عمليات االكتتاب والتطوير وإدارة المشاريع واستحداث السياسات واإلجراءات التي من شأنها  �
ضبط سير العمليات.

خفض المبالغ المالية المستحقة لها واستحداث سياسة واضحة لتسديد األقساط. �
تحسين جودة المحفظة وإيجاد حلول لمعالجة محافظ العمالء التجارية غير المربحة والتأكد من تطبيق سياسة الخصومات المعتمدة ووقف  �

الهدر المرتبط بالمطالبات المتعلقة بحوادث المركبات.
مع  � التجزئة،  وقطاع  والمتوسطة  الصغيرة  الشركات  احتياجات  مع  يتالءم  بما  الشركة  أعمال  وتكييف  العالية  النمو  قطاعات  على  التركيز 

المحافظة على النهج الحالي فيما يتعلق بمحافظ العمالء التجارية.
فيما يتعلق بالتأمين الصحي: إعادة هيكلة قسم الدعم والمساندة وتحسين أداء قسم المبيعات وتزويدهم بمجموعة منتجات موحدة للشركات  �

الصغيرة والمتوسطة.
فيما يتعلق بتأمين المركبات: بناء قنوات رقمية وشبكات وكالء لتصبح الشركة ريادية وسباقة من حيث المبيعات عبر التركيز على العمالء، مع  �

تطبيق أسعار أكثر مالءمة وتحسين معالجة الشكاوى والحد من حاالت االحتيال.

ومن أجل تحقيق هذه االستراتيجية، سوف تقوم الشركة باآلتي:

تطوير أفضل المواهب في مستوى اإلدارة العليا لتنفيذ هذه االستراتيجية. �
تبني بيئة عمل تتماشى مع اتجاه الشركة االستراتيجي الذي يمّيز ويكافئ أفضل المواهب. �
تطوير وتطبيق أفضل إجراءات العمل والتكنولوجيا في الشركة. �
إعادة تصميم السياسات واإلجراءات المطبقة، وتعزيز القدرات في قسم اإلدارة المالية للشركة، مع تمكين تخصيص التكاليف. �
تحسين الصورة التجارية للشركة تواكباً مع تحقيق االستراتيجية واستقطاب عمالء جدد. �

قيم الشركة 222222

تنبع قيم الشركة من اهتمامها بعمالئها، وهم مركز أولوياتها بحيث:

تتفهم عمالئها وتعي احتياجاتهم، وتبتكر لتمنحهم راحة البال، وتقدم ما يتجاوز توقعاتهم بشكل دائم. �
تسعى لضمان ازدهارها على المدى الطويل، من أجل حماية عمالئها، وموظفيها، ومساهميها وذلك للمشاركة في تنمية المجتمع اقتصادياً  �

واجتماعياً. 
تسعى لتقديم بيئة عمل مفعمة بالراحة ومكافأة األداء. �
معاملة الجميع بكل احترام ونزاهة والتميز فيما تقوم به ومكافأة موظفيها على تحقيق اإلنجازات. �

المزايا التنافسية ونواحي القوة 42421

اسم عريق ومعروف في المنطقة222222

على مدى السنوات اكتسبت ميدغلف اسماً مرموقاً في قطاع التأمين. وبفضل نمو أعمالها في فترة وجيزة، أصبحت الشركة رابع أكبر شركة تأمين في 
المملكة العربية السعودية بناء على حصتها السوقية3. وبناء على ذلك يعتبر اسم ميدغلف معروفاً كاسم رائد في قطاع التأمين سواء من قبل المؤسسات 

أو األفراد.

طاقم إداري عالي التأهيل222222

إن خبرة الشركة واتساعها االقليمي وعالقاتها بشركائها ساعدها على اكتساب الكثير من الخبرة في مجال التأمين كما أعطاها االمكانية على استقطاب 
طاقم إداري وفني عالي التأهيل سواء إقليمياً أو محلياً. وتعتمد الشركة على هذه اإلمكانيات البشرية بشكل رئيسي لتطوير وزيادة حجم أعمالها. وهذا 
الشبان  من  مجموعة  وتأهيل  تدريب  على  وحثيث  متواصل  بشكل  الشركة  تعمل  كما  التأهيل.  العالية  الخبرات  على  الحصول  في  ميزة  الشركة  يعطي 
السعوديين حاملي الشهادات الجامعية لدى المعاهد المصرفية والتأمينية محليا وخليجياً مما شكل لديها نواة من الشباب السعودي المؤهل لتسلم مهام 

حساسة في الشركة وسوف تتابع الشركة تقديم وتكثيف هذه البرامج. 

3 حسب األرقام المعلنة على موقع تداول.
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تغطية جغرافية واسعة في المملكة222222

باإلضافة إلى التعاقد مع شبكة واسعة من الوسطاء والوكالء لدى الشركة 60 مكتب مبيعات وخدمة، مما يوفر للشركة تغطية جغرافية عالية ويعطيها 
اإلمكانية للوصول إلى شريحة أكبر من العمالء في أرجاء مختلفة من المملكة، إال أنه تم ارسال اشعار بانهاء العقد المتعلق بـ 26 مكتب مبيعات والمتوقع 

انهاء جميع اجرءات إغالق هذه النقاط بتاريخ 2018/12/08م.

شبكة طبية كبيرة222222

لدى الشركة شبكة طبية كبيرة تحوي أكثر من 1.000 مقدم خدمات طبيه ومن ضمنها أكثر من 300 مستشفى تغطي جميع أنحاء المملكة، بما في ذلك 
مناطق نائية وبعيدة، كما أن لدى الشركة من خالل ميدي فيزا أكثر من 40 ممثل يعملون بدوام كامل في العديد من المنشئات الطبية الرئيسية لتقديم 
الخدمات الفورية للمرضى المشمولين بتغطية ميدغلف الطبية، بما في ذلك تسريع عملية الموافقة على المطالبات الطبية باإلضافة إلى مراقبة نوعية 

الخدمة الطبية وضبط النفقات. وهذه الشبكة تؤهل الشركة للحصول على عقود تأمين صحي كبيرة وتعطيها ميزة تفضيلية مقارنه بمنافسيها. 

خدمات تأمينية متنوعة 222222

إن الشركة لديها حزمة واسعة من الخدمات التأمينية المباشرة بأنواعها وإعادة التأمين وإدارة المطالبات.

بيئة تهتم بالعمالء222222

تفخر الشركة بأن أحد أهم الركائز التي تبني عليها استراتيجيتها هي العناية بالعمالء وحددت رسالتها بأن تقدم لعمالئها حلوالً تأمينية مبتكرة ذات 
موثوقية تتميز بمرونتها، مع دعمها بخدمة عمالء ذات مستوى فائق. وذلك عن طريق البقاء على تواصل دائم وتفاعل مستمر مع عمالئها منذ اللحظة التي 

يقوم فيها العميل بطلب أي من منتجات الشركة وحتى مرحلة تجديد الوثيقة.

إن امتالك الشركة لخبرة تجاوزت العقدين في صناعة التأمين وتقديم الحلول التأمينية المرنة التي تتناسب مع احتياجات عمالئها، وفريق مدرب ومؤهل 
للعناية بالعمالء وإدارة الشكاوى يعمل بشكل مستقل وبحيادية تامة ومرجعية مباشرة للرئيس التنفيذي، وكذلك وجود شبكة قنوات التواصل اإللكترونية 

ونقاط البيع وخدمة العمالء المنتشرة في أنحاء المملكة أكسبها التميز في خدمة العمالء وكسب ثقتهم.

خبرات مميزة وأنظمة آلية قوية222222

يضم فريق الشركة نخبة من ذوي الخبرات في أنظمة االكتتاب، يتوافر بين يديها أفضل أدوات التسعير التي تحكم أنشطة االكتتاب وتضمن التسعير العادل 
للعمالء، مدعومة بفريق قوي للدراسات اإلكتوارية وتحليل البيانات يعمل على تطوير بنية التسعير واالكتتاب واستخدام أحدث البرامج للتنقيب عن البيانات 

ومراقبة أداء محفظة الشركة. وقسم إعادة التأمين الذي يضم فريق مدرب للتعامل مع أكثر المخاطر تعقيدا.

شبكة من الوسطاء والوكالء222222

نها من إنشاء شبكة من  قامت الشركة ببناء عالقات متينة مع أفضل شركات الوكالة ووساطة التأمين ذات الخبرة المميزة في خدمة العمالء مما مكَّ
الوسطاء والوكالء في أنحاء المملكة والتي بدورها ساهمت في التسويق لمنتجات الشركة المتنوعة وتحقيق رسالة الشركة بتقديم حلوالً تأمينية مبتكرة 

ذات موثوقية تتميز بمرونتها، مع دعمها بخدمة عمالء ذات مستوى فائق. 

كانت مساهمات الوسطاء والوكالء خالل السنوات الماضية واضحة وجلية في الحفاظ على مكانة الشركة في السوق السعودي، حيث شكلت المبيعات التي 
تمت من خاللهم أكثر من 1.116.428.729 ريال سعودي أي ما يشكل 41.9% من إجمالي مبيعات الشركة في عام 2017م.

التواصل الدولي االستثنائي مع شركاء إعادة التأمين222222

تضم الشركة فريقا عالميا من شركات إعادة التأمين الرائدة على الصعيد العالمي، على نحو يضمن إعادة التأمين على أعلى مستوى، عند الحاجة. 
ولضمان أعلى مستوى ممكن من الخدمة، فإن شركات إعادة التأمين التابعة لفريق الشركة لديها درجتان أو ثالث درجات أعلى من التصنيفات االئتمانية 
التي توصي بها الجهات النظامية. وبفضل العالقة القوية التي بنتها الشركة مع شركات إعادة التأمين، صار بإمكان الشركة أن تعهد بالمخاطر التي تخصها 

بكل أمان، وتقدم تغطية واسعة النطاق لعمالئها في أي وقت، وبدون حد أدنى لألسعار.

مكانة رائدة في مجال رعاية العمالء22222-2

لقد ورد في تقرير حديث أعدته شركة استشارات عالمية حول القطاع بالنيابة عن الجهات النظامية أن نسبة رضا العمالء لدى الشركة تصل إلى %93 
مقارنة بمتوسط   القطاع البالغ 67.9% في المملكة العربية السعودية. عالوة على ذلك، تبين أن الشركة نجحت خالل 48 ساعة في حل 73% من جميع 

الشكاوى المقدمة، مقارنة بمتوسط   57% في هذا المجال، مما يدل على التزام الشركة ووعدها بتقديم أعلى مستوى ممكن من الخدمة لعمالئنا. 

االبتكار2222222

يعمل فريق من ذوي الموهبة والخبرة إلثراء المنتجات التي تقدمها الشركة بمجموعة راقية من الخدمات التي تفوق تطلعات المستهلكين هدفها خدمة 
المجتمع ونشر الوعي للحد من المخاطر وذلك تماشيا مع رؤية المملكة 2030 ببناء مجتمع حيوي وبيئة عامرة. حيث قامت الشركة بإدخال حزمة من 
الخدمات على منتج التأمين الصحي تسعى من خاللها إلى تغيير نمط حياة المجتمع ليصبح أكثر حيوية وصحة. وكذلك تعمل على تطوير منتج التأمين بناًء 
على االستخدام لتأمين المركبات )Telematics( المبني على أسلوب القيادة مما سيكون له األثر األكبر في تحفيز المجتمع على تحسين سلوكياتهم وتجنب 

األساليب الخاطئة في القيادة ويساهم ذلك في رفع مستوى السالمة المرورية وتقليص حوادث المركبات والتقليل من آثارها.
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تطوير النظام التقني »برنامج نقلة«2222222

أطلقت الشركة برنامج طموح يسعى إلى االرتقاء باألنظمة التقنية المستخدمة في الشركة إلى أعلى المستويات وإدخال أحدث التقنيات لزيادة كفاءة اإلنتاج 
ن الشركة من تقديم خدماتها  ات اإللكترونية باألساليب العصرية الحديثة التي تمكِّ وتقديم أفضل الخدمات للعمالء. ويهدف البرنامج إلى إنشاء المنصَّ

للجمهور والتواصل المستمر معهم وتمكنهم من إنهاء تعامالتهم في أي وقت ومن أي مكان.

الشركات التي تمتلك الشركة فيها حصص أو أسهم 42421

باستثناء شركة وصيل لنقل المعلومات االلكترونية وشركة نجم لخدمات التأمين كما هو موضح أدناه، فإن الشركة ال تمتلك أي حصص أو أسهم في شركات 
أخرى. وال تعتبر شركة وصيل لنقل المعلومات االلكترونية وشركة نجم لخدمات التأمين شركات تابعة للشركة.

الشركات التي تمتلك الشركة فيها حصص أو أسهم: 4-4الجدول 
نسبة الملكية البلد الشركة

%25 السعودية *شركة وصيل لنقل المعلومات االلكترونية

%3.45 السعودية شركة نجم لخدمات التأمين
*ما زالت الشركة في قيد إجراءات توثيق عقد التأسيس المعدل لشركة وصيل بما يفيد نقل ملكية الحصص لصالح الشركة بنسبة %25.

شركة وصيل لنقل المعلومات االلكترونية222222

الممطلوب وضمان سرعة  العمل  لتقليل حجم  الصحية  الرعاية  ومقدمي  التأمين  بين شركات   )B2B( المباشرة  اإللكترونية  الحلول  تقدم شركة وصيل 
إجراءات المطالبات. حزمة الخدمات التي يقدمونها التأكد من أهلية العميل للحصول على الخدمة من المرفق الصحي والحصول على الموافقات المسبقة 

إلجراء العالج وتقديم الخدمات اإللكترونية لتسوية مطالبات المرافق الصحية، وذلك يعود بالمنافع التالية :

إجراء العمليات بشكل إلكتروني والتقليل من استخدام األوراق �
تقليل المصاريف اإلدارية �
تقديم الخدمات للعمالء بشكل أسرع مما ينعكس إيجابا على مستوى رضى العمالء �

شركة نجم لخدمات التأمين222222

إن شركة نجم لخدمات التأمين هي شركة تم تأسيسها لتقوم بإدارة وتسوية المطالبات الناجمة عن الحوادث المرورية وتضم خدماتها الحضور إلى موقع 
الحادث والقيام باإلجراءات ذات الصلة حسب متطلبات كل حادث. كما تتعامل الشركة مع نجم بموجب عقد خدمات لالستفادة من خدماتها فيما يتعلق 

بوثائق تأمين المركبات التي تصدرها الشركة، علماً بأن الشركة نجم ال تحصل على أي ميزة تفضيلية جراء تعاملها مع الشركة.

نشاط الشركة ومنتجاتها 42421

نشاط التأمين 222222

تقدم الشركة طيف واسع من المنتجات التأمينية المختلفة والتي تنقسم إلى ثالث قطاعات وهي: )1( التأمين الصحي؛ و)2( تأمين المركبات؛ و)3( 
التأمين العام. وتزاول الشركة نشاطها وفقا لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية واألنظمة والتعليمات األخرى السارية في المملكة 

تحت إشراف مؤسسة النقد. وحصلت الشركة على موافقات مؤسسة النقد النهائية على جميع المنتجات التي تقدمها. 

التأمين الصحي �

يشكل قطاع التأمين الصحي القطاع األكبر للشركة حيث يمثل ما نسبته 64.5% من إجمالي أقساط التأمين والتي بلغت 2.665.837.771 ريال سعودي 
كما في 2017/12/31م.

بموجب هذا النوع من التأمين تتم تغطية التكاليف الصحية لألفراد والجماعات واألدوية واالحتياجات الطبية باإلضافة إلى إدارة البرامج الصحية، فكما 
هو معروف فإن التأمين الصحي أو الطبي هو عبارة عن البرامج الصحية المقدمة على مستوى الشركات لمصلحة موظفي هذه الشركات وأسرهم.

ويوضح الجدول أدناه منتجات التأمين الصحي التي تقوم الشركة بتقديمها كما في تاريخ هذه النشرة.

منتجات التأمين الصحي: 5-4الجدول 
تفاصيل عن المنتجاسم المنتج

يوفر هذا النوع من التأمين احتياجات وميزانيات المؤسسات، ويضمن توفير أفضل الخدمات الصحية للموظفين وعائالتهم التأمين الصحي الجماعي
تماشيا مع منافع الوثيقة الموحدة الصادرة من مجلس الضمان الصحي التعاوني.

تتضمن التغطية األساسية لهذا التأمين االستشارة الطبية، واألدوية، والفحوصات المخبرية، والتنويم بالمستشفى، والعمليات 
الجراحية، والطوارئ على مدار الساعة للحاالت الطبية الطارئة في المملكة وخارجها، ونقل جثمان المتوفى، ونفقات الحمل 

والوالدة، والسماعات الطبية، وإعادة رفات المتوفى إلى موطنه األصلي.
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مقدمي الخدمات الذين تتعامل معهم الشركة 222222

المستشفيات والعيادات22222222

خالل العشرين عاما الماضية، قامت الشركة بتأسيس عالقات قوية مع مجموعة من المستشفيات والعيادات في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية من 
خالل تعاقدات مبنية على أساس متين من الثقة المتبادلة هدفها تقديم أرقى الخدمات لعمالء الشركة. إن استحواذ الشركة على حصة كبيرة من محفظة 
التأمين الصحي في المملكة على مدار السنوات الماضية حيث وصل عدد المؤمنين إلى أكثر من مليون مؤمن، زاد من قوتها على منافسة باقي الشركات 

للحصول على أفضل األسعار والخدمات من قبل مقدمي خدمات الرعاية الصحية الرائدة.

شركة ميدي فيزا22222222

تقوم الشركة بالتعاقد مع شركة ميدي فيزا بموجب عقد تسوية مطالبات طبية سنوي لقاء رسوم سنوية لتقوم بتسوية المطالبات الطبية )فضاًل راجع 
القسم 10 »المعلومات القانونية« للمزيد من التفاصيل حول العقد القائم بين الشركة وشركة ميدي فيزا. 

ميدي فيزا هي شركة مستقلة متخصصة بإدارة البرامج الصحية لشركات التأمين وأية برامج أخرى تتوافق مع تراخيص الشركة الصادرة عن مؤسسة 
النقد العربي السعودي ومجلس الضمان الصحي التعاوني. بدأت الشركة أعمالها منذ أكثر من 23 عاماً وتقوم حالياً بخدمة ما يزيد عن 1.000.000 
مؤمن في المملكة العربية السعودية. يتكون فريق العمل من أكثر من 385 من المهنيين ذوي المهارات العالية ويملكون خبرة ميدانية واسعة في المملكة 

العربية السعودية. تدير شبكة واسعة من أكثر من 1.000 مرفق صحي من خالل تطبيق إجراءات وأنظمة متطورة تساهم في خفض التكلفة العالجية.

تأمني املركبات- 1

يمثل قطاع تأمين المركبات ما نسبته 20.5% من إجمالي أقساط التأمين والتي بلغت 2.665.837.771 ريال سعودي كما في 2017/12/31م.

يوفر تأمين المركبات تغطية الخسائر المتعلقة بالمركبات. يشمل تأمين المركبات تغطية كل ما ينجم عن الحوادث المرورية من إصابات جسدية، أو وفاة 
لألشخاص، باإلضافة إلى تعويض األضرار المادية من إصالح أو تبديل في المركبات. إن أقسام تأمين المركبات هي تأمين المركبات الشامل وتأمين 

المركبات عن األضرار التي تلحق بالغير.

ويوضح الجدول أدناه منتجات تأمين المركبات التي تقوم الشركة بتقديمها كما في تاريخ هذه النشرة.

منتجات تأمين المركبات التي تقوم الشركة بتقديمها: 6-4الجدول 
تفاصيل عن المنتجاسم المنتج

إن هذا التأمين هو تأمين إلزامي يتم بموجبه التعويض عن األضرار الجسدية التي تلحق بالغير داخل المركبة أو خارجها، تأمين المركبة ضد الغير
واألضرار المادية خارج المركبة، وتغطية تكاليف نقل جثمان المتوفى، ودفع قيمة الفدية بقيمة 300.000 ريال سعودي في 

حالة القتل الخطأ، و400.000 ريال سعودي في حالة القتل العمد.

إن هذا التأمين هو تأمين اختياري يتم بموجبه التعويض عن فقدان المركبة أو التلف بسبب حادث أو حريق أو سرقة أو تلف التأمين الشامل للمركبات
متعمد من الغير ألي مركبة موصوفة. يوفر هذا النوع من التأمين، وتغطية نفقات العالج والمستشفيات واألدوية )اإلسعافات 

األولية( للسائق أو الركاب أو الطرف الثالث، وتقديم تعويض مادي في حالة العجز أو الموت للسائق أو الركاب أو الطرف 
الثالث، وتغطية أي ضرر يصيب ممتلكات الطرف الثالث.

منتجات التأمني األخرى- 2

يمثل هذا القطاع ما نسبته 15% من إجمالي أقساط التأمين والتي بلغت 2.665.837.771 ريال سعودي كما في 2017/12/31م. ويشمل عدداً من فروع 
التأمين ومنها: معقدة المخاطر والمتواجدة في القطاعات الهندسية والطيران والصناعة باإلضافة إلى المخاطر اليومية مثل جميع مخاطر الممتلكات 

والمخاطر الطبية. 

ويوضح الجدول أدناه منتجات التأمين األخرى التي تقوم الشركة بتقديمها كما في تاريخ هذه النشرة.

منتجات التأمين األخرى التي تقوم الشركة بتقديمها: 7-4الجدول 
تفاصيل عن المنتجاسم المنتج

يوفر هذا النوع من التأمين حماية للعاملين في الشركات والمؤسسات الكبيرة والصغيرة في القطاعات المختلفة حيث يوفر تأمين الحماية واالدخار
للمؤمن له أو أسرته مستقبل أفضل من خالل الحصول على عدة منافع منها التعويض في حال الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن 
حادث أو مرض، والتعويض في حالة العجز الكلي أو الجزئي الدائم الناتج عن حادث أو مرض حسب جدول اإلصابات القياسي، 
وتعويض مالي أسبوعي في حال العجز الكلي المؤقت الناتج عن حادث يصل إلى 104 أسبوع أي ما يعادل سنتين، وتعويض في 

حالة الوفاة أو العجز الناتج عن أخطار الحرب الغير مباشرة.

صمم هذا المنتج خصيصا لتلبية احتياجات العمالء الذين يرغبون في الحصول على وثيقة تأمين لتقديمها للسفارات. ويتيح تأمين السفر
للعميل اختيار مدى التغطية التي يرغب بها حسب وجهة السفر ومدة التغطية )عدد األيام( بأسعار مختلفة.

يغطي التأمين المصاريف الناتجة عن الحاالت الطبية الطارئة في معظم أنحاء العالم وعلى مدار 24 ساعة كما يعوض المؤمن 
له عن الضرر الناتج من إلغاء أو تأخير مواعيد إقالع الرحالت أو فقدان األمتعة وغيرها من المنافع.
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تفاصيل عن المنتجاسم المنتج

التي تأمين الممتلكات األضرار  أو  األخطار  من  ومحتوياتها  المستأجرة  أو  المملوكة  للممتلكات  التأمينية  الحماية  التأمين  من  النوع  يوفر هذا 
قد تسببها الحوادث أو الكوارث الطبيعية أو السرقات وتشمل التغطيات: )1( تأمين المنازل ومحتوياتها؛ )2( تأمين المتاجر 

ومحتوياتها وبضائعها؛ )3( تأمين المباني والمصانع والمنشآت الصناعية وورش العمل
والصواعق  والسرقة  )الحريق  األخطار  كافة  وتأمين  السرقة  ضد  والتأمين  الحرائق  ضد  التأمين  الممتلكات  تأمين  ويشمل 

باإلضافة إلى تسرب المياه والفيضانات والزالزل وغيرها.

يوفر هذا النوع من التأمين الحماية التأمينية لمعدات المشروع، وجميع أخطار التركيب، وتأمين األجهزة االلكترونية، وجميع التأمين الهندسي
أخطار المقاولين، عطل المكائن.

يغطي هذا المنتج المشروعات اإلنشائية أثناء فترات تنفيذها إلى أن يتم تسليمها إلى أصحابها، كما يمكن أن تمتد التغطية تأمين جميع أخطار المقاولين
لتشمل أعمال الصيانة الالحقة بعد فترة التنفيذ، ومن أمثلة المشروعات التي يمكن تغطيتها تشييد المباني السكنية بأنواعها 

والمباني اإلدارية والمباني الترفيهية وغيرها مثل المستشفيات والفنادق والمصانع.
تشمل الحماية التأمينية الخسائر المادية التي تنتج عن الحريق والسطو والسرقة واالنفجار والتنفيذ الخاطئ والزالزل كذلك 

يغطي المسؤولية المدنية عن األضرار الجسدية والمادية التي تحدث للغير بسبب تنفيذ المباني واإلنشاء وغيرها.

التنظيف تأمين عطل المكائن أثناء  للراحة أو في حالة فكها  أثناء تشغليها أو خالل فترات توقفها  التأمين اآلالت والمكائن  النوع من  يغطي هذا 
أو إجراء الفحص الدقيق، وكذلك عند إعادة تركيبها ومن أمثلة تلك المكائن اآلالت والمكائن اإلنتاجية في المصانع )مولدات 

الطاقة( واآلالت الخاصة بغرف التبريد )الثالجات(.
الغير،  قبل  من  العمدي  والضرر  الخاطئ،  والتشغيل  المواد،  عيوب  عن  تنتج  التي  المادية  الخسائر  التأمينية  الحماية  تشمل 

وااللتماس الكهربائي وغيرها.

تعتبر وثيقة تأمين فساد المخزن مكملة لوثيقة عطل المكائن وال تصدر إال إذا كان هناك وثيقة عطل مكائن سارية المفعول تأمين فساد المخزون
وصادرة من نفس الشركة. 

تشمل الحماية التأمينية تغطية الخسارة أو التلف الذي قد يصيب المواد المخزنة في غرف التبريد والثالجات كنتيجة مباشرة 
لتعطل آالت التبريد، ومن األمثلة على ذلك الفاكهة واللحوم واألسماك واأللبان ومنتجاتها.

للراحة أو في حالة فكها تأمين معدات المشروع للمقاولين أثناء تشغيلها أو خالل فترات توقفها  البرية  المقاولين  التأمين آالت ومعدات  النوع من  يغطي هذا 
أثناء التنظيف أو إجراء الفحص الدقيق وكذلك عند إعادة تركيبها بمواقع العمل ومن أمثلة تلك المعدات الحفارات وخالطات 

االسمنت والرافعات وغيرها.
تشمل الحماية التأمينية تغطية الخسائر الناتجة عن الحريق والسطو واالنقالب والزالزل وغيرها. كما يمكن أن تمتد لتغطي 

خطر النقل والتنقل خارج موقع العمل.

نفس تأمين جميع أخطار التركيب وتشمل  أصحابها.  إلى  تسليمها  يتم  أن  إلى  تنفيذها  فترات  أثناء  اإلنشائية  المشروعات  التأمين  من  النوع  هذا  يغطي 
التغطيات التي يشملها تأمين جميع أخطار المقاولين، كما يمكن أن تمتد التغطية لتشمل فترات التجارب واالختبارات والصيانة 

ومن أمثلة المشروعات التي يمكن تغطيتها تركيب اآلالت والمعدات والمكائن بكافة أنواعها. 
تشمل  كما  وغيرها  الكهربائية  واألخطار  والعواصف  والفيضانات  واالنفجار  الحريق  أخطار  تغطية  التأمينية  الحماية  تشمل 
تلك  أعمال  وتنفيذ  واإلنشاء  التركيب  تنفيذ  بسبب  للغير  تحدث  التي  والمادية  الجسدية  األضــرار  عن  المدنية  المسؤولية 

المشروعات.

المغناطيسي تأمين األجهزة اإللكترونية والرنين  األشعة  أجهزة  )مثل  اإللكترونية  الطبية  األجهزة  مثل  االلكترونية  األجهزة  التأمين  من  النوع  يغطي هذا 
وأجهزة اإلشعاع( وأجهزة الرادار واالستقبال واإلرسال الخاصة بمحطات التلفزيون ومحطات األقمار الصناعية وغيرها.

تلحق  التي  اإللكترونية  بالمعدات  تلحق  التي  متوقعة  والغير  الفجائية  التلفيات  أو  الخسائر  تغطية  التأمينية  الحماية  تشمل 
بالمعدات اإللكترونية والتي قد تنتج عن الحريق والصواعق واالنفجار وغيرها.

يغطي هذا النوع من التأمين األضرار المتعلقة بهيكل الطائرة أثناء الطيران أو وقوفها في المطار، والمسؤولية المدنية تجاه تأمين الطيران والنقل الجوي
الركاب عن األضرار التي تصيبهم أثناء وجودهم على الطائرة، وتأمين المسؤولية عن الشحنات الجوية بسبب حادث أثناء النقل 
والتحميل والتفريغ من وإلى الطائرة، والمسؤولية المدنية تجاه الطرف الثالث، والمسؤولية المدنية لمشغلي المطارات وغيرها. 

يغطي هذا النوع من التأمين جميع أنواع األموال من أوراق نقدية أو سندات بنكية أو شيكات أو أوامر بريدية أو سندات نقدية تأمين األموال
أو أوامر الدفع النقدية.

تشمل الحماية التأمينية حماية لألموال من السرقة أو التلف سواء كانت في خزينة محكمة أو أثناء نقلها من مكان آلخر. 

يستهدف هذا التأمين البنوك وسائر المؤسسات المالية التي تعمل على تقديم الخدمات المالية وتشمل التغطيات ممتلكات التأمين الشامل للبنوك
البنك ضد أخطار السرقة، وتغطية الخسائر الناتجة بصورة مباشرة عن األعمال التي انطوت على خيانة أمانة من أحد العاملين 
للبنك من أثاث  المادية  التي تلحق بالممتلكات  النقل، وتغطية الخسائر أو األضرار  أثناء عملية  البنك  بالبنك، وتغطية أموال 

وأجهزة وخزائن وغيرها، وتغطية آالت الصرف اآللي وغيرها. 

يغطي هذا النوع من التأمين الخسائر المالية التي تلحق بأموال صاحب العمل )المؤمن له( نتيجة حادث او اختالس يرتكبه تأمين خيانة األمانة 
العامل )المؤمن عليه( أثناء قيامه بأداء أعمال وظيفته أو نتيجة ألسباب متعلقة بالموظفين الذين يشغلون منصب يتطلب قدر 
من المسؤولية والثقة مثل )المدراء الماليين، الصرافون، المحاسبون، وكالء تحصيل الديون، موظفو المبيعات، أمناء المخازن(. 

والمستفيدون من هذه الوثيقة هم أصحاب المؤسسات التجارية، وأصحاب مكاتب الشركات، وأصحاب المصانع.
تشمل الحماية التأمينية أي خسائر لمبالغ نقدية أو بضائع عينية يتحملها المشترك بسبب تصرفات وأفعال ناتجة عن السرقة، 
واالختالس، والتزوير، والتبديد االحتيالي والتالعب باألوراق والمستندات والتي نتجت من قبل موظف أو مجموعة من الموظفين 

مؤمن عليهم أثناء قيامهم بواجباتهم الوظيفية
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تفاصيل عن المنتجاسم المنتج

يوفر هذا النوع من التأمين التعويض عند حدوث حادث غير متوقع حيث يتم تعويض المؤمن له في حالة اإلصابة الجسدية التأمين ضد الحوادث الشخصية
الناتجة عن وسائل خارجية طارئة وعنيفة غير منظورة، وتعويض المؤمن له أو عائلته في حال الوفاة والعجز الجزئي أو الكلي 

والتعويض األسبوعي والمصاريف الطبية حسب المتفق عليه وحسب جدول اإلصابات.

يحمي هذا التأمين مختلف المهنيين كاألطباء أو المهندسين أو المحاميين وغيرهم كم ممارسي المهن األخرى من الخسائر تأمين المسؤولية المهنية 
الناتجة عن تضرر اي أطراف جراء أي ممارسات خاطئة.

تشمل الحماية التأمينية المبالغ التي يصبح فيها المؤمن له مسؤوالً قانونياً عن دفعها مثل األضرار التي قد تلحق بالطرف الثالث 
بخصوص أخطاء أو إهمال المؤمن له أثناء قيامه بمهام عمله ويكون ذلك ضمن حدود التعويض المسموح به.

يوفر هذا النوع من التأمين تعويض المشترك ضد أي مبالغ قد يصبح مسؤوالً عنها بصورة قانونية إذا استخدام منتج بعينه تأمين مسؤولية المنتج
تم تصنيعه أو تسويقه بواسطة المشترك قد سبب إصابة جسدية عارضة )بما في ذلك الوفاة أو المرض أو األعباء( إلى أي 

شخص بسبب عيوب مصنعية.
يمكن تمديد الوثيقة بحيث تتضمن )التأمين السترداد المنتج( والذي يوفر تعويض عن النفقات المتكبدة بخصوص مصاريف 
استرجاع المنتج ذات الصلة بالمنتجات التي يصنعها أو يوزعها المشترك أو وكالء المشترك كنتيجة ألي قرار يتخذه المشترك 
خالل فترة التأمين استهالكها والذي قد يجعل المشترك يتكبد مسؤولية قانونية أيضاً إذا كان استعمال أي منتح بعينه يسبب 

إصابة جسدية عارضة )بما في ذلك الوفاة أو المرض أو اإلعياء( إلى أي شخص.

تأمين تعويضات العاملين 
ومسؤولية صاحب العمل 

يوفر هذا النوع من التأمين تغطية تأمينية شاملة لجميع المتطلبات النظامية ألصحاب العمل، وتتحمل الشركة جميع التكاليف 
والمصروفات التي تم دفعها وفقا لقانون العمل السعودي، والتعويض عن الوفاة والعجز الكلي أو الجزئي الدائم والعجز المؤقت 

للموظفين أثناء تواجدهم بالعمل.

يوفر هذا النوع من التأمين تغطيات مختلفة منها التأمين على الرحلة التي تغطي شحنة بضائع في رحلة واحدة من مكان إلى التأمين البحري على البضائع
مكان، والتأمين على النقل البري والتي تغطي الخسائر التي تلحق بالبضائع أثناء نقلها براً بسبب مشمول بالتأمين، والوثيقة 
المفتوحة التي تشمل تغطية للمؤمن له لجميع الشحنات الواقعة في نطاق العقد، والتأمين على مسؤولية الناقل والتي تشمل 

الحماية للناقل عن خسارة أو تلف البضائع التي تكون بعهدته وتحت مسؤوليته. 

يوفر هذا النوع من التأمين التغطية والحماية من األخطار التي تتعرض لها السفن أثناء قيامها برحالت بحرية بين الموانئ أو تأمين هياكل السفن
أثناء توقفها في الميناء وأيضاً خالل عملية التشييد أو البناء في إحدى الترسانات.

تشمل الحماية التأمينية الخطر البحري مثل الذي يكون ناشئا عن المالحة في البحر أو مرتبطا بها، وأخطار البحر مثل غرق 
السفينة والتصادم البحري بسبب سوء األحوال الجوية، واألخطار التي تقع في البحر مثل الحريق واالنفجار والقرصنة البحرية 

وغيرها.

سياسة إعادة التأمين 222222

إعادة التأمين هي عملية / صفقة يوافق فيها معيد التأمين على تغطية جزء من المخاطر المؤمن عليها أو المقبولة أصاًل من قبل شركة التأمين )المؤمن(. 
وهي مطلب ضروري من أجل تحقيق االستقرار لنتائج العمليات المكتتبة لدى الشركة والحد من التقلبات وتعمل بالتالي كأداة فعالة للنمو. 

تقوم الشركة بالتعامل مع عدة شركات إلعادة التأمين ال يقل تصنيفها عن BBB من قبل S&P أو تصنيف B+ من قبل A.M. Best، كما ينص عليه الباب 
الثالث من الالئحة التنظيمية ألعمال إعادة التأمين الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي. وفي حال أرادت الشركة أن تتعامل مع معيدي تأمين غير 
معتمدين من قبل مؤسسة النقد، فيتوجب عليها الحصول على موافقة خطية منها. وتدل التصنيفات على قوة المركز المالي لشركة إعادة التأمين وعلى 

كفاءتها بتغطية المطالبات، إضافة إلى جودة وقوة برامجها في إعادة التأمين.

تعاقدت الشركة مع عدة شركات إعادة تأمين عالمية للتقليل من مخاطر أعمال التأمين وضمان استقرار العمليات ومصادر رأس المال، إضافة إلى تقليل 
مخاطر الخسائر واستقرار الربحية. وتشكل التعامالت مع Hannover Re كما في 2017/12/31م حوالي 8% من إجمالي قيمة تعامالت الشركة مع معيدي 

التأمين. )فضاًل راجع القسم الفرعي 10-5-4 »اتفاقيات إعادة التأمين« من القسم 10 »المعلومات القانونية«(.

شركات إعادة التأمين األساسية التي تتعامل معها الشركة كما في 2018/03/31م : 8-4الجدول 
الشركة المصنفةالتصنيفالجنسيةاالسم

Milli REتركيةB+A.M. Best

ACRسنغافوريةA-A.M. Best

Sirius International Gorup. Ltd.سويديةA-S&P

Gen ReألمانيةAA+S&P

Munich REألمانيةAA-S&P

Odyssey REأمريكيةA-S&P

Swiss REسويسريةAA-S&P

R+V REألمانيةAA-S&P

Arig REبحرينيةA-A.M. Best
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الشركة المصنفةالتصنيفالجنسيةاالسم

hannover REألمانية / بحرينيةAA-S&P

 QBE REاستراليةA+S&P

Scor REفرنسيةA+A.M. Best

تطوير المنتجات وتسعيرها421-21

تتنوع منتجات الشركة بين التأمين الصحي وتأمين المركبات والتأمينات العامة والحماية واالدخار، حيث تقدم الخيارات لعمالئها في أكثر من 53 منتج 
موافق عليه من مؤسسة النقد العربي السعودي. وتعمل كذلك على ابتكار منتجات جديدة تتماشى مع التطورات في كافة القطاعات وتلبي حاجات السوق 
وتطلعات المستهلكين. كما تعمل أيضا على تطوير المنتجات الحالية وإدخال الخدمات والتحسينات الالزمة وتطوير عمليات اإلكتتاب من خالل إدخال 

متغيرات جديدة للتسعير تساعد على تقييم المخاطر بشكل أفضل.

المطالبات 421121

يقوم قسم المطالبات في الشركة بتنفيذ واجبات الشركة التعاقدية مع عمالئها وفق اإلرشادات واإلجراءات المعتمدة من قبل إدارة الشركة.

أما فيما يتعلق بالتعامل مع مطالبات التأمين الصحي، فإن الشركة تعمل عن كثب مع مقدمي الرعاية الصحية من خالل شركة ميدي فيزا إلدارة مطالبات 
التأمين الصحي. 

قنوات التوزيع 421221

تقوم الشركة بتطوير منتجاتها التأمينية وتوفيرها للعمالء بعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي من خالل قنوات التوزيع المختلفة 
والتي تتكون من 60 نقطة بيع، ووكالء ووسطاء معتمدين من قبل الجهات المنظمة للعمل بسوق التأمين السعودي، باإلضافة إلى فريق التسويق والمبيعات. 

قنوات التوزيع المباشرة2222222

نقاط البيع �

لدى الشركة عدد 29 نقطة بيع في أرجاء مختلفة من المملكة العربية السعودية تشمل المنطقة الوسطى والشرقية والغربية والشمال والجنوب مما يوفر 
للشركة تغطية جغرافية عالية ويعطيها اإلمكانية للوصول إلى شريحة أكبر من العمالء من األفرادوالشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في جميع أنحاء 

المملكة.

إن نسبة 7% من مبيعات الشركة تتم من خالل نقاط البيع وتمثل منتجات تأمين المركبات أكبر نسبة من مبيعاتها. 

مندوبي المبيعات �

لدى الشركة فريق من مندوبي المبيعات )غير الفريق التواجد في نقاط البيع( المتكون من أكثر من 103 عضواً منتشرين بين الرياض وجدة والخبر وقد 
تم تدريبهم لتوفير أفضل الخدمات للعمالء من الشركات.

إن نسبة 42% من مبيعات الشركة تتم من خالل مندوبي المبيعات وتمثل منتجات التأمين الصحي والمركبات وتأمين الممتلكات أكبر نسبة من المبيعات 
التي تتم من خاللهم. 

قنوات التوزيع غير المباشرة2222222

الوكالء �

تقوم الشركة بالتعاقد مع مجموعة من أكبر وكالء التأمين المرخص لهم في المملكة من قبل مؤسسة النقد بممارسة أعمال الوكالة والذين يقومون بتمثيل 
الشركة وتسويق وبيع وثائق التأمين التي تقدمها وجميع األعمال األخرى بالنيابة عن الشركة.

إن نسبة 3% من مبيعات الشركة تتم من خالل الوكالء ويمثل تأمين المركبات ضد الغير )التأمين اإللزامي وفقاً للوثيقة الموحدة للتأمين اإللزامي على 
المركبات( أكبر نسبة من المبيعات التي تتم من خاللهم. 

الوسطاء �

 تقوم الشركة بالتعاقد مع مجموعة من أكبر وسطاء التأمين المرخص لهم في المملكة من قبل مؤسسة النقد بممارسة أعمال الوساطة والذين يقومون 
بالتفاوض مع الشركة إلتمام عملية التأمين لصالح المؤمن لهم.

إن نسبة 40% من مبيعات الشركة تتم من خالل الوسطاء وتمثل منتجات التأمين الصحي والمركبات وتأمين الممتلكات والتأمين الهندسي أكبر نسبة من 
المبيعات التي تتم من خاللهم. 
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تقنية المعلومات421221

تستخدم الشركة منظومة متطورة لتقنية المعلومات وتشمل نظام المحاسبة والموارد البشرية وخدمة وثائق التأمين وإدارة المطالبات والتخطيط المالي 
وإعادة التأمين. 

تهدف الشركة من استخدام القدرات التكنولوجية الى أتمتة العمليات التي تساعد على التقليل من االعتماد على العنصر البشري في عمليات التأمين كلما 
كان ممكناً باإلضافة الى ترشيد النفقات التشغيلية وزيادة والء العمالء بعد االرتقاء بجودة خدمة ما بعد البيع وجعلها متاحة على مدار اليوم عبر األنترنت 

وزيادة فاعلية الضوابط والتحكم لتقليل الغش واالحتيال.

في شهر يونيو 2017م، قامت الشركة بتوقيع عقد مع شركة مايكروسوفت )Microsoft( وذلك لتطوير نظام تقنية المعلومات في الشركة وفق أحدث المعايير 
العمل بهذا  العمل الحالية والمستقبلية. وسوف يستمر  التقني الحالي إلى نظام تقني أكثر فاعلية وبما يخدم احتياجات  النظام  الدولية واالنتقال من 
المشروع النوعي )نقلة( على عدة مراحل وأربعة محاور رئيسية يتم من خاللها ترقية البنية التحتية التقنية حتى تتمكن الشركة من تقديم خدماتها بجودة 

عالية وكفاءة أكبر مما يؤدى لزيادة األرباح وزيادة القيمة التنافسية للشركة في سوق التأمين السعودي.
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الموظفون.41

برامج األسهم للموظفين القائمة قبل تقديم طلب تسجيل وقبول إدراج أسهم حقوق أولوية42121

ليس لدى الشركة أي برامج ألسهم الموظفين أو غيرها من الترتيبات التي قد تسهل لموظفي الشركة )بما فيهم اإلدارة العليا( االستحواذ على أسهم 
الشركة.

ترتيبات تشرك الموظفين في رأس المال42221

ال يوجد ترتيبات تشرك الموظفين في رأس مال الشركة حتى تاريخ هذه النشرة.
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مناقشة وتحليل اإلدارة للوضع المالي ونتائج العمليات.41

مقدمة42121

يتضمن قسم مناقشة وتحليل اإلدارة للوضع المالي ونتائج العمليات الوارد أدناه مراجعة تحليلية ألداء الشركة ووضعها المالي خالل السنوات المالية 
المنتهية في 31 ديسمبر 2015م، و2016م، و2017م، وفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2018م والمتضمنة أرقام المقارنة للفترة المنتهية في 31 
مارس 2017م. وهي تستند وينبغي أن تُقرأ باالقتران مع القوائم المالية المدققة للشركة عن السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م و2016م 
و2017م، وكذلك القوائم المالية غير المدققة عن فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2018م والمتضمنة أرقام المقارنة للفترة المنتهية في 31 
مارس 2017م، واإليضاحات المرفقة بها )يشار إليها فيما يلي باسم »القوائم المالية«( الُمدرجة في هذه النشرة. وقد قامت شركة برايس وترهاوس كوبرز 
والدار لتدقيق الحسابات عبداهلل البصري وشركاه بتدقيق القوائم المالية للشركة عن السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م. 
وقد قامت شركة برايس وترهاوس كوبرز والدار لتدقيق الحسابات عبداهلل البصري وشركاه بمراجعة القوائم المالية للشركة لفترة الثالثة أشهر المنتهية 

في 31 مارس 2018م. وقد أصدرت الشركة قوائمها المالية بالريال السعودي.

بتاريخ 1439/01/02هـ )الموافق 2017/09/22م( انعقد اجتماع الجمعية العامة الغير عادية لمساهمي الشركة وتمت الموافقة على تخفيض رأس مال 
الشركة من مليار )1.000.000.000( ريال سعودي إلى أربعمائة مليون )400.000.000( ريال سعودي من خالل إلغاء ستين مليون )60.000.000( 

سهم وذلك إلطفاء الخسائر المتراكمة.

يتضمن هذا القسم كذلك بيانات استشرافية محددة فيما يتصل باحتماالت الشركة المستقبلية استناداً إلى الخطط والتوقعات الحالية لإلدارة بشأن نمو 
الشركة ونتائج عملياتها التشغيلية ووضعها المالي، ومن ثم فهو يشتمل على مخاطر وشكوك. علماً بأن النتائج الفعلية للشركة قد تختلف بشكل جوهري عن 
تلك الواردة صراحة أو ضمناً في هذه البيانات االستشرافية نتيجة عدة عوامل وأحداث مستقبلية، من بينها تلك التي وردت مناقشتها أدناه وفي مواضع 

أخرى من هذه النشرة، نرجو الرجوع إلى القسم الوارد تحت عنوان »عوامل المخاطرة« بهذه النشرة على وجه التحديد.

إقرار أعضاء مجلس اإلدارة بخصوص المعلومات المالية42221

يقر أعضاء مجلس اإلدارة بقدر علمهم واعتقادهم بأن المعلومات المالية الواردة بهذا القسم مستخرجة دون تغييرات جوهرية من القوائم المالية المدققة 
للسنوات المالية المنتهية في 2015م و2016م و2017م وكذلك القوائم المالية غير المدققة عن األشهر الثالثة المنتهية في 31 مارس 2018م كما أنها 
واردة بصيغة تتسق مع تلك القوائم المالية. وعالوة على ذلك، فقد تم إعداد القوائم المالية وفق المعايير الدولية للتقارير المالية المعدلة من قبل مؤسسة 

النقد العربي السعودي لحساب الزكاة وضريبة الدخل.

يُقر مجلس اإلدارة بأن الشركة سوف تمتلك أمواالً كافية للوفاء بمتطلبات رأس المال العامل طوال فترة الـ 12 شهراً التالية اعتباراً من تاريخ هذه النشرة.

ويقر أعضاء مجلس اإلدارة بعدم وجود أي عوامل موسمية أو دورات اقتصادية متعلقة بالنشاط قد يكون لها تأثير في األعمال والوضع المالي للشركة.

 كما يقر مجلس اإلدارة بأن الشركة ليست على دراية بأي معلومات بشأن أي سياسات حكومية أو اقتصادية أو مالية أو نقدية أو سياسية أو أي عوامل 
أخرى لها أو قد يكون لها تأثير جوهري مباشر أو غير مباشر على عمليات الشركة؛ باستثناء ما يتم اإلفصاح عنه في هذه النشرة.

ويقر أعضاء مجلس اإلدارة أن أياً من أسهم الشركة ال يخضع ألي عقد من عقود الخيار كما في تاريخ هذه النشرة.

فيما عدا ما يُنص عليه في هذه النشرة، يقر أعضاء مجلس اإلدارة بأنه ال يوجد أي رهن عقاري أو حقوق أو رهون أخرى أو أعباء على ممتلكات الشركة 
حتى تاريخ هذه النشرة فيما عدا ما يرد النص عليه في مواضع أخرى من هذه النشرة.

باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في نشرة اإلصدار فيما يتعلق بالخسائر المتراكمة، لم يحدث أي تغيير سلبي جوهري في الوضع المالي والتجاري للشركة 
خالل السنوات المالية الثالث السابقة لتاريخ لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة، إضافة إلى نهاية الفترة التي 

يشملها تقرير المحاسب القانوني حتى اعتماد نشرة اإلصدار.

ال تمتلك الشركة أي أصول أو أوراق مالية تعاقدية أو غيرها من األصول التي تخضع قيمتها للتقلبات أو التي يصعب التحقق من قيمتها والتي لها تأثير 
كبير على تقييم الوضع المالي للشركة.

ويُِقّر أعضاء مجلس اإلدارة أّنه لم تُمنَح أي عموالت أو خصومات أو وساطات أو تعويضات غير نقدية أخرى من الشركة إلى أيٍّ من أعضاء مجلس اإلدارة 
أو أعضاء مجلس اإلدارة المقترحين أو كبار التنفيذيين أو القائمين بعرض أو طرح األوراق المالية أو الخبراء الذين حصلوا على أي من تلك الدفعات أو 
المنافع فيما يتعلق بإصدار أو طرح أي أوراق مالية خالل السنوات الثالث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق المالية الخاضعة 

لهذه النشرة.

كما يقر أعضاء مجلس اإلدارة باإلفصاح عن جميع المعلومات الجوهرية في هذه النشرة وفقاً ألفضل ما توفر لديهم من معلومات.

العوامل الرئيسية التي تؤثر على نتائج عمليات التشغيل42221

فيما يلي مناقشة للعوامل األكثر أهمية التي تؤثر أو من المتوقع أن تؤثر على الوضع المالي للشركة ونتائج عملياتها التشغيلية. وتستند هذه العوامل إلى 
المعلومات المتاحة حالياً لإلدارة وقد ال تمثل جميع العوامل ذات الصلة بفهم نتائج عمليات التشغيل الحالية أو المستقبلية للشركة. نرجو مراجعة القسمين 

»عوامل المخاطرة« و»إشعار هام« من هذه النشرة.
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مؤشرات األداء الرئيسية: 1-6الجدول 

بآالف الرياالت السعودية
الربع األول المنتهي في 31 مارسالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

 2015م
مدققة

 2016م
مدققة

 2017م
مدققة

 2017م
غير مدققة

 2018م
غير مدققة

15.7%12.3%18.6%15.6%16.1%معدل اإلسناد4
91.2%92.1%88.8%83.7%94.2%معدل الخسارة5

7.2%6.3%6.7%6.4%6.6%العمولة المتكبدة / صافي األقساط المتكبدة

3.3%3.9%2.7%2.9%3.2%الدخل من عمولة إعادة التأمين/ صافي األقساط المتكبدة
13.6%23.1%28.0%14.6%12.9%نسبة المصاريف6

104.7%2.115%8.116%3.98%107.2%المعدل المجمع7

47.2%-16.5%20.2%-معدل نمو اجمالي األقساط المكتتبة 
المصدر: الشركة 

أسس اإلعداد42421

بيان االلتزام

تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة وفق المعايير الدولية للتقارير المالية كما تم تعديلها من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي للمحاسبة 
عن الزكاة وضريبة الدخل التي تتطلب، تطبيق جميع المعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية )»معايير المحاسبة 
الدولية«( باستثناء تطبيق معيار المحاسبة الدولي )12( - »ضرائب الدخل« و»لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية 21« – »الضرائب« فيما يتعلق 
بالزكاة وضريبة الدخل. وبموجب تعميم مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 381000074519 بتاريخ 11 أبريل 2017م والتعديالت اللالحقة من خالل 
بعض التوضيحات المتعلقة بالمحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل )تعميم مؤسسة النقد العربي السعودي(، تستحق الزكاة وضريبة الدخل على أساس ربع 

سنوي من خالل حقوق المساهمين ضمن األرباح المبقاة. 

كما تقتضي أنظمة التأمين السعودية، تحتفظ الشركة بحسابات منفضلة لعمليات التأمين وعمليات المساهمين وتعرض المعلومات المالية وفقا لذلك. 
تحتفظ الشركة باالحتفاظ الفعلي بكافة األصول المتعلقة بعمليات التأمين وعمليات المساهمين. يتم تسجيل اإليرادات والمصروفات المنسوبة بوضوح 

الى أي نشاط في الحسابات المعنية. بتم تحديد أساس توزيع اإليرادات والمصروفات األخرى من العمليات المشتركة حسب اإلدارة ومجلس اإلدارة.

أسس القياس

أعدت القوائم المالية وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء قياس االستثمارات المتاحة للبيع بالقيمة العادلة.

العملة الرئيسية وعملة العرض

ان العملة الرئيسية وعملة العرض للشركة هي الريال السعودي. وتعرض القوائم المالية بالريال السعودي الى أقرب ألف ريال سعودي ما لم يذكر خالف 
ذلك.

توزيع الفائض

يجب على الشركة توزيع 10% من صافي فائض عمليات التأمين على حاملي وثائق التأمين وتخصيص 90% المتبقية لمساهمي الشركة وفقا لنظام التأمين 
والئحته التنفيذية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي.

ملخص السياسات المحاسبية الهامة42421

فيما يلي السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في 2017م:

النقدية وشبه النقدية222222

تتكون النقدية وشبه النقدية من النقد في الصندوق والنقد لددى البنوك والودائع قصيرة األجل ووالتي تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ االقتناء.

الشهرة222222

العادلة لصافي الموجودات الموجودات أو المطلوبات المشتراة.تقوم الشركة بإجراء  العادلة للمقابل المدفوع بالزيادة عن القيمة  تمثل الشهرة القيمة 
اختبار الشهرة للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها وذلك مرة واحدة على األقل في نهاية كل سنة مالية. يحدد االنخفاض في قيمة الشهرة بتقدير القيمة 
القابلة لالسترداد للوحدة المدرة للنقدية )أو مجموعة الوحدات المدرة للنقدية للنقدية( التي تتعلق بها. وفي حالة تقدير القيمة القابلة لالسترداد المدرة 

4 معدل اإلسناد = ) أقساط إعادة التأمين المتنازل عنها + )أقساط تأمين فائض الخسارة / اجمالي أقساط التأمين المكتتبة((
5 معدل الخسارة = )صافي المطالبات المتكبدة /صافي أقساط التأمين المكتسبة(

6 نسبة المصاريف = )تكاليف اكتتاب وثائق التأمين+ الدخل من عمولة إعادة التأمين( + )مصاريف عمومية وإدارية + انخفاض قيمة نظام تقنية المعلومان المتوقف العمل به + مخصص ديون 
مشكوك في تحصيلها+ خسائر االنخفاض في قيمة االستثمارات المتاحة للبيع + دخل من عموالت خاصة+إيرادات أخرى((/صافي أقساط التأمين المكتسبة

7 المعدل المجمع = معدل الخسارة+ نسبة المصاريف



38

للنقدية للوحدة المدرة للنقدية )أو مجموعة الوحدات المدرة للنقدية للنقدية( بأقل من القيمة الدفترية للوحدة المدرة للنقدية )أو مجموعة من الوحدات 
المدرة للنقدية( التي خصصت لها الشهرة، عندئٍذ يتم إثبات خسارة االنخفاض في القيمة. ال يمكن عكس قيد خسائر االنخفاض في قيمة الشهرة في 

الفترات المستقبلية.

األرض والممتلكات والمعدات222222

تُدرج األرض بالتكلفة ناقًصا أي انخفاض في القيمة وال يتم استهالكها. وتٌقاس الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقًصا االستهالك المتراكم وأي انخفاض 
في القيمة. إن التكلفة تتضمن نفقات مرتبطة بشكل مباشر بشراء األصل. وتتضمن ممتلكات ومعدات الشركة السيارات وأجهزة الحاسب اآللي واألثاث 
والتركيبات والمعدات المكتبية باإلضافة الى التحسينات على العقارات المستأجرة.يحمل االستهالك على قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم على 

أساس القسط الثابت وفقاً لمعدالت االسهتالك التالية:

التصنيف

15% - 25% تحسينات المباني المستأجرة

10%-15%المعدات واألثاث والتركيبات المكتبية

25%أجهزة الحاسب اآللي

25%المركبات

أي ربح أو خسارة من بيع بند من األراضي والممتلكات والمعدات )يُحسب بالفرق بين صافي المتحصالت عن استبعاد بند معين والقيمة الدفترية( ويتم 
اثباته في قائمة الدخل.

االستثمارات222222

يتم اثبات كافة االستثمارات، مبدئًيا، بالقيمة العادلة والتي تمثل القيمة العادلة للبالغ المدفوعة شاملة مصاريف الشراء المتعلقة باالستثمارات فيما عدا 
االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يتم اطفاء العالوات والخصومات الناتجة وفق أسس منتظمة حتى تاريخ استحقاقها. بالنسبة 
لالستثمارات التي يتم تداولها في األسواق المالية النظامية. تحديد القيمة العادلة بالرجوع إلى أسعار العطاء المتداولة بسوق البورصة عند اإلقفال في 

تاريخ قائمة المركز المالي بدون خصم تكاليف المعامالت.

استثمارات متاحة للبيع	- 

يتم قياس االستثمارات الُمصنفة كـ»استثمارت متاحة للبيع« الحًقا بالقيمة العادلة. إن االستثمارات المتاحة للبيع هي االستثمارات غير المقتناة حتى 
تاريخ االستحقاق أو ألغراض المتاجرة. بالنسبة لالستثمارات المتاحة للبيع التي ال يمكن التحوط في مخاطر قيمتها العادلة، تُدرج األرباح أو الخسائر 
غير المحققة الناتجة عن التغيرات في قيمتها العادلة مباشرة ضمن فائض عمليات التأمين و/أو الدخل الشامل للمساهمين لحين التوقف عن إثباتها 
أو انخفاض قيمتها؛ وعندئٍذ يتم إدراج الربح أو الخسارة المتراكمة المدرجة سايقا ضمن فائض الدخل- عمليات التأمين و/ أو قائمة الدخل- عمليات 
المساهمين الشامل ضمن قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم و/ أو قائمة الدخل- عمليات المساهمين للسنة. يتم قياس االستثمارات المتاحة للبيع 

والتي ال يمكن قياس قيمتها العادلة بشكل موثوق به، بالتكلفة المطفأة ناقًصا مخصص االنخفاض في القيمة.

االستثمارات في األوراق المالية المقتناة حتى تاريخ االستحقاق	- 

تُقاس االستثمارات ذات الدفعات الثابتة أو المحددة والتي يوجد لدى الشركة النية اإليجابية والمقدرة على شرائها حتى تاريخ االستحقاق بالتكلفة المطفأة 
ناقًصا مخصص االنخفاض في قيمتها. تُحتسب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعين االعتبار الخصم أو العالوة عند االستحواذ. يتم اثبات األرباح أو الخسائر 

الناتجة عن هذه االستثمارات في قائمة الدخل - عمليات المساهمين عند اثبات هذه االستثمارات أو انخفاض قيمتها.

استثمار في شركة زميلة	- 

الشركات الزميلة هي عبارة عن منشآت تمتلك فيها الشركة حصة تتراوح بين 20% إلى 50 % من حقوق التصويت و/أو تمارس عليها تأثير جوهري. تظهر 
االستثمارات في الشركات الزميلة بالتكلفة في قائمة المركز المالي، مضاًفا إليها التغيرات التي تطرأ على حصة الشركة من صافي موجودات الشركة 

الزميلة بعد االستحواذ، ناقًصا أي انخفاض في قيمة االستثمارات بشكل فردي.

االحتياطي النظامي222222

وفقا للنظام األساسي للشركة، يجب على الشركة أن تحّول 20% من صافي دخل عمليات المساهمين للسنة الى هذا االحتياطي النظامي الى أن يساوي 
هذا االحتياطي رأس المال. ان االحتياطي غير قابل للتوزيع.

االنخفاض في قيمة الموجودات المالية غير الممكن تحصيلها222222

يتم عمل تقييم في تاريخ كل قائمة مركز مالي للتحقق من إمكانية وجود دليل موضوعي على انخفاض قيمة أصل مالي أو مجموعة من الموجودات المالية. 
وعند وجود مثل هذا الدليل، يتم تسجيل خسارة االنخفاض في قائمة الدخل- عمليات المساهمين. يتم تحديد االنخفاض كالتالي:

من  � أقل  تكون  العادلة  )القيمة  العادلة  والقيمة  التكلفة  بين  الفرق  القيمة  في  االنخفاض  يمثل  العادلة،  بالقيمة  المثبتة  للموجودات  بالنسبة 
التكلفة(، ناقصا خسارة االنخفاض في القيمة المثبتة سابقا في قائمة الدخل - عمليات المساهمين.

بالنسبة للموجودات المثبتة بالتكلفة، يمثل االنخفاض في القيمة الفرق بين التكلفة والقيمة الحالية ) القيمة الحالية تكون أقل من التكلفة(  �
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بالنسبة للموجودات المثبتة بالتكلفة المطفأة، يحدد االنخفاض في القيمة على أساس التدفقات النقدية المستقبلية المخصومة بسعر العمولة  �
الخاصة الفعلي األصلي.

مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى222222

يتم اثبات المطلوبات لقاء المبالغ الواجب دفعها في المستقبل عن البضاعة او الخدمات المستلمة، سواء قدمت أم لم تقدم بها فواتير من قبل الموردين.

الزكاة وضريبة الدخل222222

تخضع الشركة للزكاة وفقاً ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل )الهيئة(. يتم احتساب الزكاة على حقوق الملكية للمساهمين السعوديين أو صافي الدخل 
باستخدام األسس المحددة بموجب أنظمة الزكاة. تستحق الزكاة على أساس ربع سنوي. اعتبارا من 1 يناير 2017م، واستنادا الى التعميم الصادر عن 
التغيرات في حقوق  قائمة  المبقاة في  األرباح  الى  الزكاة مباشرة  بتحميل  المحاسبية  بتعديل سياستها  الشركة  قامت  السعودي  العربي  النقد  مؤسسة 

المساهمين بدال من قائمة الدخل الشامل للمساهمين.

دخل عمولة خاصة222222

يتم اثبات دخل العمولة الخاصة من الودائع ألجل على أساس العائد الفعلي.

دخل من توزيعات األرباح22222-2

يتم إثبات إيرادات األرباح الموزعة عند وجود حق للشركة باستالم تلك المبالغ.

مخصصات2222222

يتم اثبات المخصصات عند وجود التزامات )قانونية أو محتملة( على الشركة ناتجة عن أحداث سابقة وإن كانت تكاليف سداد هذه االلتزامات محتملة 
ويمكن قياسها بشكل موثوق به. ال يتم اثبات مخصصات لقاء الخسائر التشغيلية المستقبلية.

محاسبة تاريخ التداول2222222

يتم اثبات أو التوقف عن اثبات كافة العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية بتاريخ التداول )أي التاريخ الذي تلتزم فيه الشركة بشراء 
أو بيع الموجودات(. العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية هي تلك العمليات التي تتطلب أن تتم تسوية تلك الموجودات خالل فترة 

زمنية تنص عليها األنظمة أو تلك المتعارف عليها في السوق.

افتراضات مخصص مكافآت نهاية الخدمة2222222

للدفعات  العادلة  بالقيمة  المستحقات  احتساب  يتم  السائد.  السعودي  العمل  نظام  إلى  استناًدا  لموظفيها  الخدمة  نهاية  مكافآت  برنامج  الشركة  تنفذ 
المستقبلية المتوقعة فيما يتعلق بالخدمات من قبل الموظفين حتى نهاية الفترة المالية باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة. يتم دفع المبلغ حسب 
مستويات األجور والرواتب المستقبلية المتوقعة، وتواريخ ترك الموظف للخدمة ومدة الخدمة. يتم خصم الدفعات المستقبلية المتوقعة باستخدام عائدات 
السوق في نهاية الفترة المالية للسندات المؤسسية عالية الجودة بآجال وعمالت تطابق بقدر كبير التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة. يتم دفع دفعات 
التزام المكافأة عند استحقاقها. إن إعادة قياس )األرباح / الخسائر االكتوارية( كنتيجة للتعديالت التاريخية والتغيرات في االفتراضات االكتوارية يتم 

اثباتها في قائمة الدخل الشامل - لعمليات المساهمين.

العمالت األجنبية2222222

يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية الى الريال السعودي بأسعار الصرف السائدة عند إجراء تلك المعامالت. ويعاد تحويل الموجودات 
والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية إلى الريال السعودي باألسعار السائدة في تاريخ قائمة المركز المالي. تدرج كافة فروقات التحويل في 
قوائم الدخل- عمليات التأمين و الفائض المتراكم و قائمة الدخل الشامل للمساهمين. يتم تحويل البنود غير النقدية و التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية 
لعملة أجنبية باستخدام أسعار التحويل كما في تاريخ المعاملة األولية و ال يتم تعديلها الحقا. يتم ادراج أرباح و خسائر تحويل العمالت األجنبية المتعلقة 
باالستثمارات المتاحة للبيع ضمن »فائض عمليات التأمين« وعمليات التأمين في قائمة الدخل الشامل اآلخر في قائمة عمليات المساهمين. بما أّن الشركة 

تتعامل بالدوالر األمريكي بشكل رئيسي، ان األرباح و الخسائر المحققة من تحويل العمالت غير جوهرية.

مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية2222222

تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج الصافي في قائمة المركز المالي عند وجود حق نظامي ملزم للقيام بالمقاصة وعندما يكون لدى 
الشركة نية للتسوية على أساس الصافي أو تحقيق الموجودات وتسديد المطلوبات في آن واحد. ال يتم مقاصة اإليرادات والمصاريف في قائمة عمليات 

المساهمين اال اذا كان ذلك مطلوبا أو مسموحا من أي معيار محاسبي أو تفسيره.

األقساط المكتسبة ودخل العموالت2222222

ترحل األقساط إلى الدخل على مدى فترات وثائق التأمين المتعلقة على أساس نسبي. بالنسبة لمشاريع البناء الهندسية ذات فترات وثائق التأمين التي 
تتجاوز سنة واحدة، ترحل األقساط الى الدخل على مدى فترات وثائق التأمين. تمثل األقساط غير المكتسبة الحصة في األقساط المكتتبة المتعلقة 

بفترت التغطية سارية المفعول.

تمثل نتائج االكتتاب األقساط المكتسبة ودخل األتعاب والعموالت ناقصا المطالبات المسددة ومصاريف االكتتاب األخرى والمطالبات المتوقعة المستحقة 
المتعلقة بالسنة، بعد خصم المبالغ الخاضعة العادة التأمين، ناقصا مخصص الخسائر المستقبلية المتوقعة عن وثائق التأمين السارية المفعول.
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يتم تأجيل العموالت المدينة على عقود إعادة تأمين واطفاءها بطريقة القسط الثابت على مدى فترة عقود إعادة التأمين.

تظهر األقساط المحتفظ بها ودخل العمولة التي تتعلق باألخطار السارية لما بعد نهاية الفترة المالية كأقساط غير مكتسبة، ويتم تأجيلها باستعمال 
الطرق التالية:

عدد األيام الفعلية لكافة قطاعات األعمال، باستثناء �
وثائق مشاريع البناء الهندسية ذات الفترات التي تزيد على سنة واحدة، من المفترض تزايد المخاطر خطيا على مدار فترة الوثيقة. �
آخر ثالثة أشهر من األقساط بالنسبة للشحن البحري. �

أقساط تأمين مدينة2222222

يتم اثبات أقساط التأمين المدينة عند استحقاقها، ويتم قياسها عند االثبات األولي لها، بالقيمة العادلة للمبلغ المستلم أو مستحق القبض. يتم مراجعة 
القيمة الدفترية ألقساط التأمين المدينة للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها وذلك عندما تشير األحداث أو الظروف إلى عدم إمكانية استرداد قيمتها 
الدفترية، ويتم اثبات خسارة االنخفاض في قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم. يتم التوقف عن اثبات أقساط التأمين المدينة عند تلبية معايير 

التوقف عن اثبات الموجودات المالية.

المطالبات2222222

تشمل المطالبات المبالغ المستحقة للجهات المتعاقد معها واألطراف األخرى، ومصاريف تسوية الخسائر المرتبطة بها بعد خصم الخردة واالستردات 
األخرى، وتحمل على قائمة الدخل - عمليات التأمين والفائض / )العجز( المتراكم عند تكبدها. 

يشتمل إجمالي المطالبات تحت التسوية على إجمالي التكلفة المتكبدة غير المسددة بتاريخ قائمة المركز المالي، سواء تم التبليغ عنها أم ال. يتم تحمل 
مخصصات لقاء المطالبات المبلّغ عنها وغير المدفوعة بتاريخ قائمة المركز المالي على أساس تقدير كل حالة على حدة. كما يحّمل مخصص وفًقا 
لتقدير اإلدارة وخبرة الشركة السابقة، لقاء تكلفة سداد المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها بتاريخ قائمة المركز المالي. إن االلتزامات النهائية يمكن أن 

تزيد أو تقل عن المخصص الذي تم تجنيبه.

يتم إدراج أي فرق بين المخصصات بتاريخ قائمة المركز المالي والسداد والمخصصات المحّملة في السنة الالحقة في حساب االكتتاب لتلك السنة. ال 
تقوم الشركة بخصم مطلوباتها لقاء المطالبات غير المدفوعة ألنه يتوقع سداد كافة المطالبات خالل سنة واحدة من تاريخ قائمة المركز المالي

فحص كفاية المطلوبات2222222

النقدية  للتدفقات  الحالية  التقديرات  باستخدام  المثبتة  التأمين  مطلوبات  كفاية  من  للتأكد  تقييم  باجراء  مالي،  مركز  قائمة  كل  بتاريخ  الشركة  تقوم 
المستقبلية المتعاقد عليها. واذا ما تبين من التقييم بأن القيمة الدفترية لمطلوبات عقود التأمين )ناقصا تكاليف شراء الوثائق المؤجلة( غير كافية بناء 
على التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة، فانه يتم اثبات كامل النقص في قائمة الدخل- عمليات التأمين والفائض المتراكم، ويحّمل مخصص لقاء 

المخاطر القائمة.

تكاليف االكتتاب المؤجلة22222-2

يتم تأجيل العموالت ورسوم مؤسسة النقد العربي السعودي ورسوم مجلس الضمان الصحي التعاوني ورسوم طرف ثالث اداري وجزء من تكاليف اإلدارة 
)المتعلقة باكتتاب وإصدار وثيقة( وتكاليف أخرى تتعلق مباشرة بشراء وتجديد عقود تأمين وتطفأ على مدى مدة عقود التأمين المتعلقة بها بطريقة مماثلة 
لألقساط المكتسبة. يتم اثبات كافة تكاليف الشراء األخرى كمصروف عند تكبدها. ويقيد اإلطفاء في قائمة الدخل-عمليات التأمين والفائض المتراكم.

يتم احتساب التغيرات في العمر اإلنتاجي المقدر أو الطريقة المتوقعة الستنفاذ المنافع االقتصادية المستقبلية التي يتضمنها ذلك األصل وذلك بتغيير 
فترة االطفاء، ويتم اعتبار ذلك كتغيير في التقديرات المحاسبية.

يتم اجراء مراجعة للتأكد من وقوع انخفاض في القيمة، وذلك بتاريخ اعداد كل قوائم مالية أو أكثر، وذلك عند وجود مؤشر على وقوع هذا االنخفاض. 
وفي حالة عدم تحقق االفتراضات المتعلقة بالربحية المستقبلية لوثائق التامين هذه، فانه يمكن اإلسراع في إطفاء هذه التكاليف وقد بتطلب ذلك اجراء 
شطب إضافي لالنخفاض في القيمة في قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم. كما تؤخذ تكاليف شراء الوثائق المؤجلة بعين االعتبار عند اجراء 

اختبار مدى كفاية المطلوبات في كل فترة يتم فيها اعداد القوائم المالية. 

إعادة التأمين2222222

تقوم الشركة باسناد مخاطر التأمين خالل دورة اعمالها العادية. تمثل موجودات إعادة التأمين األرصدة المستحقة من شركات إعادة التأمين. تقدر المبالغ 
القابلة لالسترداد بطريقة تتفق مع مخصص المطالبات تحت التسوية وعقود إعادة التأمين.

تتم مراجعة االنخفاض في القيمة في تاريخ كل تقرير أو على فترات أقصر عندما يظهر المؤشر حدوث االنخفاض في القيمة خالل سنة التقرير. يحدث 
االنخفاض في القيمة عند وجود دليل موضوعي على أن الشركة قد ال تكون قادرة على استرداد المبالغ القائمة وفًقا ألحكام العقد وعندما يكون باإلمكان 
قياس التأثير على المبالغ التي ستستردها الشركة من معيدي التأمين بشكل موثوق به. يتم تسجيل خسارة انخفاض القيمة في قائمة الدخل-عمليات 

التأمين والفائض المتراكم.

إن اتفاقيات إعادة التأمين المسندة ال تعفي الشركة من التزاماتها تجاه حاملي الوثائق.

يتم اثبات أقساط ومطالبات إعادة التأمين المفترضة كدخل ومصروف بنفس الطريقة المستخدمة إذا ما اعتبرت عملية إعادة التأمين نشاًطا مباشًرا، 
مع األخذ بعين االعتبار تصنيف العمل المعاد التأمين عليه.
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تمثل مطلوبات إعادة التأمين األرصدة المستحقة لشركات إعادة التأمين. تُقدر المبالغ المستحقة بطريقة مماثلة لتلك المتعلقة بعقود إعادة التأمين.

يتم إظهار األقساط والمطالبات على أساس إجمالي لألقساط المسددة واألقساط المفترضة.

يتم التوقف عن اثبات موجودات أو مطلوبات إعادة التأمين عند استنفاذ الحقوق التعاقدية، أو انتهاؤها أو عند تحويل العقد إلى طرف آخر.

عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة2222222

يتم تأجيل العمولة المدينة الناتجة عن عقود إعادة التأمين الخارجية وإطفاءها على مدى فترات عقود التأمين المتعلقة بها. ويتم تسجيل اإلطفاء في 
قائمة الدخل-عمليات التأمين والفائض المتراكم.

تصنيف المنتج2222222

تُصدر الشركة عقود تأمين تقوم بتحويل مخاطر التأمين. تعرف عقود التأمين بأنها تلك العقود التي يقبل بموجبها المؤمن مخاطر تأمين هامة من حامل 
وثيقة التأمين، وذلك بالموافقة على تعويض حامل وثيقة التأمين في حال وجود حدث مستقبلي محدد غير مؤكد يؤثر بشكل سلبي على حامل وثيقة 

التأمين. وكقاعدة عامة، تقوم الشركة بتحديد مخاطر التأمين الكبيرة لديها، كاحتمالية وجوب دفع مزايا في حالة وقوع الحدث المؤمن عليه.

الغاء اثبات األدوات المالية2222222

يتم التوقف عن اثبات أي أداة مالية عند توقف الشركة عن ممارسة السيطرة على الحقوق التعاقدية التي تمثل األداة المالية كما هو الحال عند بيع األداة، 
أو عند انتقال التدفقات النقدية المتعلقة بها الى جهة أخرى مستقلة.

القيم العادلة2222222

تحدد القيمة العادلة للموجودات المالية على أساس األسعار المتداولة لألوراق المالية في األسواق أو القيم العادلة المقدرة. يتم تقدير القيمة العادلة 
للبنود المرتبطة بعمولة على أساس التدفقات النقدية المخصومة باستخدام العمولة للبنود ذات الشروط والمخاطر المتشابهة. 

بالنسبة للموجودات المالية غير المتداولة في سوق مالية نشطة، تحدد القيمة العادلة بالرجوع الى القيمة السوقية لموجودات مالية مماثلة أو عند صعوبة 
استخراج القيم العادلة من السوق النشطة فيتم تحديدها باستخدام طرق تقييم متعددة تشتمل على استخدام نماذج حسابية. تؤخذ مدخالت هذه النماذج 

من السوق القابلة للمالحظة اذا كان ممكنا، ولكن اذا كان ذلك غير ممكنا عندئذ ينبغي القيام بالتقدير لتحديد القيمة العادلة.

التقارير القطاعية2222222

يعتبر القطاع التشغيلي عنصر من عناصر الشركة الذي يقوم بأعمال ينتج عنها إيرادات وتتكبد عليه مصاريف وله معلومات مالية منفصلة متاحة يتم 
تقييمها بانتظام من قبل رئيس العمليات والذي يقرر الطريقة التي يتم بموجبها تخصيص الموارد لتقييم األداء. وألغراض ادارية، تتكون الشركة من وحدات 

عمل حسب منتجاتها وخدماتها، ولديها ثالثة قطاعات تشغيلية يتم رفع التقارير بشأنها كما يلي: 

التأمين الصحي، ويشمل التأمين على التكاليف الطبية والعقاقير وجميع الخدمات والمستلزمات الطبية. �
تأمين المركبات، ويقوم بتغطية الخسائر والمطلوبات المتعلقة بالمركبات. �
فئات التأمين األخرى، ويشمل فئات التأمين األخرى التي لم يتم ذكرها آنفا. �

تعتبر عمليات المساهمين قطاع غير تشغيلي. ان الدخل المكتسب من الودائع ألجل واالستثمارات هو النشاط الوحيد لتحقيق اإليرادات. تم تحميل بعض 
مصاريف التشغيل المباشرة والمصاريف غير المباشرة األخرى على هذا القطاع على أساس مناسب. يتم تحميل خسارة أو فائض عمليات التأمين على 

هذا القطاع على أساس مناسب.

يتم تقييم أداء القطاعات بناء على األرباح أو الخسائر التي، في بعض الجوانب، تُقاس بشكل مختلف عن األرباح أو الخسائر في القوائم المالية المرفقة.

لم تبرم أي معامالت بين القطاعات خالل السنة. وفيما لو أبرمت مثل هذه المعامالت، لكانت أسعار التحويل بين القطاعات التشغيلية قد حددت على 
أساس تجاري بحت بطريقة مماثلة للمعامالت المبرمة مع أطراف أخرى. تشمل إيرادات ومصاريف ونتائج القطاعات تلك التحويالت التي تجري بين 

القطاعات التشغيلية والتي يتم حذفها بعد ذلك على مستوى القوائم المالية للشركة.

تقديرات وافتراضات محاسبة مؤثرة2222222

يتطلب اعداد القوائم المالية أن تطلق اإلدارة تقديرات وافتراضات تؤثر على المبالغ المدرجة لاليرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات واإلفصاح 
عن االلتزامات المحتملة بتاريخ التقرير. ومع ذلك، فان الشكوك حول هذه االفتراضات والتقديرات من الممكن أن تؤدي الى نتائج قد تتطلب تعديال 

جوهريا على القيمة الدفترية لألصل أو االلتزام الذي ستأثر في المستقبل.

فيما يلي االفتراضات األساسية المتعلقة بالمصادر المستقبلية واألخرى لعدم التأكد من التقديرات بتاريخ قائمة المركز المالي والتي يمكن أن تؤدي الى 
اجراء تعديل جوهري في القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية القادمة.

االلتزام النهايئ الناشئ عن مطالبات مقدمة مبوجب عقود التأمني- 1

يعتبر تقدير المطلوبات النهائية الناتجة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمين من اهم التقديرات المحاسبية ويتضمن على درجة كبيرة من الحكم 
التي تقوم بها الشركة. هنالك العديد من مصادر عدم التأكد التي يجب أخذها بعين االعتبار عند تقدير المطلوبات التي يتعين على الشركة دفعها بموجب 
هذه المطالبات. يعتبر مخصص المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها تقديرا للمطالبات التي يتوقع اإلبالغ عنها بعد تاريخ قائمة المركز المالي بشأن 
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الحادث المؤمن عليه الذي وقع قبل تاريخ قائمة المركز المالي. تستند المطلوبات على أفضل تقدير للتكلفة النهائية لجميع المطالبات المتكبدة ولكن لم 
يتم تسويتها في تاريخ معين، سواء تم اإلبالغ عنها أم ال، باإلضافة الى تكاليف معالجة المطالبات ذات الصلة. ان الطريق الفنية المتبعة من قبل اإلدارة 
في تقدير تكلفة المطالبات المبلغ عنها وكذلك المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها تتمثل في اتباع نفس طرق سداد المطالبات السابقة عند التنبؤ بطرق 

سداد المطالبات المستقبلية.

فيما يلي األمور الهامة للتقدير واألحكام لألعمال الطبية وخدمة المركبات التي تحصل الشركة ألجلها على خدمات خبير اكتواري مستقل لتحديد هذه 
االحتياطات.

مطالبات متكبدة وغري مبلغ عنها- 2

كخطوة أولى نحو اعداد احتياطات متكبدة وغير مبلغ عنها لقطاعي الطبي والمركبات، يتم عمل تحليل سريع لتقييم طريقة تحديد احتياطات المطالبات 
في تاريخ التقييم السابق بالمقارنة مع التطورات الفعلية.

تؤخذ في عين االعتبار نتائج التحليل السريع عند اعداد احتياطات المطالبات المتكبدة وغير مبلغ عنها. ويتم تنفيذ التحليل باستخدام الطرق التالية:

وهذا يتراكم، باستخدام أنماط دفع المطالبات التاريخية ونسب المطالبات التراكمية التي تم تكبدها في فترة معينة  � طريقة سلم السلسلة – 
مقارنة مع تلك التي تم دفعها في نهاية الفترة المالية.

يجمع هذا األسلوب بين تاريخ المطالبات السابقة الفعلية وأي معلومات أو توقعات سابقة قد تكون متاحة فيما  � طريقة بورنهتر فيرجسون – 
يتعلق بالمطالبات، على سبيل المثال نسب الخسارة النهائية المتوقعة.

يحدد هذا األسلوب المبلغ المتوقع للمطالبات المتعلقة باألقساط المكتسبة. يتم استخدام هذه الطريقة  � طريقة نسبة الخسارة المتوقعة – 
حيث تفتقر شركة التأمين الى بيانات حدوث المطالبة السابقة المناسبة بسبب التغييرات في عروض المنتجات، والتغيرات في عمليات تسوية 

المطالبة، الخ.

تم تقدير المطالبات التي تتطلب قرارات محكمة أو تحكيم بشكل فردي. يقوم خبراء تسوية الخسائر المستقلين بتقدير مطالبات الممتلكات. تقوم اإلدارة 
بمراجعة مخصصاتها للمطالبات المتكبدة والمطالبات المتكبدة وغير مبلغ عنها على أساس ربع سنوي. 

تتعرض الشركة الى خالفات مع شركات إعادة التأمين، وإمكانية تعثر معيدي التامين عن سدادها. تراقب الشركة بشكل ربع سنوي تطور النزاعات وقوة 
شركات إعادة التامين الخاصة بها.

تؤخذ في عين االعتبار نتائج التحليل السريع عند اعداد احتياطات المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها. ويتم تنفيذ التحليل باستخدام الطرق التالية:

طريقة سلسلة السلم وتتم باستخدام أنماط دفع المطالبات التاريخية ونسب المطالبات التراكمية النهائية التي تم تكبدها في فترة معينة مقارنة  �
بتلك التي دفعت في نهاية فترة التقرير.

طريقة بورن هوتر فيرجيسون وهي طريقة تجمع بين خبرة المطالبات السابقة الفعلية وأي معلومات سابقة أو توقعات يمكن توفرها تتعلق  �
بالمطالبات، على سبيل المثال نسب الخسارة النهائية المتوقعة.

طريقة نسبة الخسارة المتوقعة. يحدد هذا األسلوب المبالغ المقدرة للمطالبات المتعلقة باألقساط المكتسبة. تستخدم هذه الطريقة عندما ال  �
يوجد لدى المؤمن معلومات سابقة للمطالبة بسبب التغيرات في عروض المنتج أو تغيير في عمليات تسوية المطالبات وأخرى.

احتياطي عجز األقساط- 2

نسبة  على  يستند  أنه  المستقبلية، حيث  والظروف  باألحداث  المتعلقة  االفتراضات  بعدد  كثيرا  والمركبات  الطبية  االعمال  أقساط  تقدير عجز  يتأثر 
الخسارة المتوقعة للجزء الساري المفعول من مخاطر وثائق التأمين المكتتبة. وللوصول الى تقدير نسبة الخسارة المتوقعة، ينظر الخبير االكتواري عالقة 

المطالبات واألقساط المتوقع تحقيقها مستقبال.

خسائر االنخفاض يف القيمة الذمم املدينة- 4

تقوم الشركة بتقييم الموجودات ذات األهمية الفردية والذمم المدينة المتضمنة في مجموعة من الموجودات المالية ذات خصائص مخاطر انتمانية متماثلة 
لتحري االنخفاض في قيمتها. ان الذمم المدينة التي تخضع للتقييم بشكل فردي لتحري االنخفاض في قيمتها والتي تدرج لها خسائر انخفاض في القيم 
ال تدرج ضمن التقييم المجمع النخفاض القيمة. وهذا التقييم يتطلب اصدار أحكام. وعند اصدار هذه األحكام، تقوم الشركة بتقييم خصائص المخاطر 

االئتمانية التي تعتبر متأخرة الدفع على أنها مؤشر على القدرة على دفع جميع المبالغ المستحقة وفقا للشروط التعاقدية.

قامت الشركة خالل الفترة بمراجعة منهجها الخاص بالمخصصات وزادت بشكل كبير مستوى المخصصات المتعلقة بالذمم المدينة للتأمين وشركات 
إعادة التأمين بسبب الزيادة في مخاطر االنئتمان المرتبطة بالذمم المدينة.

شهرة- 4

يحدث انخفاض القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية المبلغ القابل لالسترداد، وهو أعلى من قيمته العادلة ناقصا 
تكاليف البيع وقيمته المستخدمة. تعتقد اإلدارة أن القيمة العادلة ناقصا تحليل تكلفة البيع توفر قيمة أعلى مقارنة مع القيمة المستخدمة، وبالتالي، يتم 
استخدام القيمة العادلة ناقصا تكلفة عمليات البيع لتقييم االنخفاض في القيمة. استخدمت اإلدارة خبيرا في تقييم القيمة العادلة ناقصا تحليل تكلفة 
البيع من خالل منهج قائم على السوق الختبار انخفاض القيمة. ان القيمة العادلة ناقصا حساب التكلفة للبيع تعتمد على سعر السهم المعلن للشراء حتى 
اغالق الفترة واألحداث التالية حتى تاريخ القياس. في التوصل الى تقييم تحت نهج السوق، وتطبيق الخبير أيضا بعض األحكام والعوامل بما في ذلك 
تحليل مضاعفات القيمة الدفترية للسهم من الشركات المماثلة والمعامالت المماثلة. سوف تكون الشهرة عرضة النخفاض القيمة اذا انخفضت القيمة 

السوقية/ سعر السهم للشركة بأكثر من 50% اعتبارا من تاريخ هذه القوائم المالية.
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إعادة التأمني- 4

تقوم الشركة باحتساب معامالت إعادة التأمين الخاصة بها بناءعلى فهم الدارة للشروط التعاقدية لمعاهدات إعادة التأمين.

نتائج العمليات42421

قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم222222

يقدم الجدول التالي قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم عن السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م وفترة الثالثة أشهر 
المنتهية في 31 مارس 2017م و2018م.

قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم: 2-6الجدول 

بآالف الرياالت 
السعودية

الربع األول المنتهي في 31 السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
زيادة/)نقص( مارس

النمو 
السنوي 
المركب

2017م 2017م مدققة2016م مدققة2015م مدققة
غير مدققة

2018م 
غير مدققة

31 ديسمبر 
2016م

31 ديسمبر 
2017م

31 مارس 
2018م

2015م – 
2017م

إجمالي 
أقساط التأمين 

المكتتبة

4.001.9343.194.3342.665.838784.014413.616)%20.2()%16.5()%47.2()%18.4(

 ناقًصا: 
أقساط إعادة 

التأمين 
المتنازل عنها

)629.566()482.785()477.175()93.453()60.702()%23.3()%1.2()%35.0()%12.9(

أقساط تأمين 
فائض الخسارة

)13.853()14.345()17.504()3.349()4.166(%3.6%22.0%24.4%12.4

صايف أقساط 
التأمني املكتتبة

3.358.515 2.697.2042.171.159687.212348.748)%19.7()%19.5()%49.3()%19.6(

التغير في 
أقساط التأمين 
غير المكتسبة، 

صافي

108.798248.422151.703)71.666(134.923%128.3)%38.9()%288.3(%18.1

صافي أقساط 
التأمين 

المكتسبة

3.467.3132.945.6262.322.862615.546483.671)%15.0()%21.1()%21.4()%18.2(

إجمالي 
المطالبات 
المدفوعة 

والمصاريف 
األخرى

)3.557.372()3.104.021()2.542.871()662.523()552.972()%12.7()%18.1()%16.5()%15.5(

حصة معيدي 
التأمين من 

إجمالي 
المطالبات 
المدفوعة

688.741384.371345.71368.74359.781)%44.2()%10.1()%13.0()%29.2(

التغير في 
المطالبات 

تحت التسوية، 
صافي

)372.853(265.459114.718)1.765(15.146)%171.2()%56.8()%958.1(-

التغير في 
االحتياطات 

األخرى

)27.218()10.804(18.85828.74837.006)%60.3()%274.5(%28.7-

صايف املطالبات 
املتكبدة

)3.268.702()2.464.995()2.063.582()566.797()441.039()%24.6()%16.3()%22.2()%20.5(

تكاليف اكتتاب 
وثائق التأمين

)227.317()190.970()160.677()38.951()36.948()%16.0()%15.9()%5.1()%15.9(

الدخل من 
عمولة إعادة 

التأمين 

110.88085.00264.06324.32615.993)%23.3()%24.6()%34.3()%24.0(
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بآالف الرياالت 
السعودية

الربع األول المنتهي في 31 السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
زيادة/)نقص( مارس

النمو 
السنوي 
المركب

2017م 2017م مدققة2016م مدققة2015م مدققة
غير مدققة

2018م 
غير مدققة

31 ديسمبر 
2016م

31 ديسمبر 
2017م

31 مارس 
2018م

2015م – 
2017م

صايف نتائج 
االكتتاب

82.174374.663162.66634.12421.677%355.9)%56.6()%36.5(%40.7

مصاريف 
عمومية وإدارية

)397,469()358.520()306.833()70.867()59.301()%7.5()%14.4()%16.3()%11.0(

انخفاض قيمة 
نظام تقنية 
المعلومات 
المتوقف 
العمل به

ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجد--)25.688(--

مخصصات 
ديون مشكوك 
في تحصيلها

)10.000()35.000()295.260()74.500(36%3250.%743.6)%100.0(%443.4

خسائر 
االنخفاض 

في قيمة 
االستثمارات 
المتاحة للبيع

ال يوجدال يوجد)100.0%(ال يوجد---)725(-

 دخل من 
عموالت خاصة

5.90220.83210.2864.1943.153%253.0)%50.6()%24.8(%32.0

3.5%)14.5%(32.9%)19.4%(60.17348.49764.43013.47811.524إيرادات أخرى

)عجز( / 
فائض عمليات 

التأمني

)249.220(49.747)390.399()93.571()22.911()%120.0()%884.8()%75.5(%25.2

حصة 
المساهمين 

من )عجز( / 
فائض عمليات 

التأمين

249.220)44.772(390.39993.57122.911)%118.0()%972.0()%75.5(%25.2

فائض عمليات 
التأمين 

بعد حصة 
المساهمين

--)100.0%(ال يوجد---4.975-

الفائض 
المتراكم في 
بداية السنة

--4.7%ال يوجد106.591111.566111.566111.566-

الفائض 
املتراكم يف 

نهاية السنة

---ال يوجد111.566111.566111.566111.566-

مؤشرات األداء 
الرئيسية

91.2%92.1%88.8%83.7%94.3%نسبة الخسارة

15.7%12.3%18.6%15.6%16.1%معدل اإلسناد

84.3%87.7%81.4%84.4%83.9%نسبة االحتفاظ
المصدر: الشركة

انخفض إجمالي أقساط التأمين المكتتبة )GWP( بنسبة 20.2% في 2016م من 4.001.9 مليون ريال في 2015م إلى 3.194.3 مليون ريال سعودي في 
2016م ويرجع ذلك في األساس إلى قطاعات التأمين الطبي وتأمين المركبات. وقد تركز انخفاض إجمالي أقساط التأمين المكتتبة المتعلقة بقطاعات 
التأمين الطبي بحسابات أحد العمالء الرئيسيين عقب تخفيض عدد موظفي هذا العميل بشكل ملحوظ بينما يرجع انخفاض أقساط التأمين المكتتبة 

المتعلقة بقطاع المركبات الى التوقف المؤقت عن اصدار وثائق التأمين والذي امتد على مدى فترة ثالثة أشهر.

انخفض إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 16.5% في 2017م من 3.194.3 مليون ريال في 2016م إلى 2.665.8 مليون ريال سعودي في 2017م 
ويرجع ذلك في األساس إلى التأمين الطبي والتأمين على الممتلكات. وقد قابل ذلك زيادة في قطاع األعمال تحت قطاع التأمين الهندسي. وقد تركز 
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االنخفاض بشكل عام بانخفاض اجمالي أقساط التأمين المكتتبة المتعلقة بقطاع التأمين الطبي نتيجة خسارة عميل رئيسي )تم توضيح أسباب الخسارة 
في الفقرة الالحقة(.

انخفض إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 47.2% في األشهر الثالثة المنتهية في 31 مارس 2018م من 784.0 مليون ريال سعودي في األشهر 
التراجع في إجمالي  المنتهية في 31 مارس 2018م. تركز  الثالثة  الى 413.6 مليون ريال سعودي في األشهر  المنتهية في 31 مارس 2017م  الثالثة 
أقساط التأمين المكتتبة في األشهر الثالثة المنتهية في 31 مارس 2018م مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017م في جميع قطاعات األعمال مع انخفاض 
كبير مرتبط بقطاعات األعمال الطبية وتأمين المركبات والتأمين الهندسي. وقد جاء هذا االنخفاض بسبب القرار الذي أصدرته مؤسسة النقد العربي 

السعودي والذي قضى بمنع الشركة من تجديد أو اصدار وثائق تأمين جديدة لمدة أربعة أشهر تقريبا.

تشمل أقساط إعادة التأمين المتنازل عنها قيًما تُعزى إلى الترتيبات االختيارية والتعاقدية. دخلت ميدغلف أيًضا في إعادة تأمين غير نسبي في شكل 
ترتيبات فائض خسارة. )الترتيبات االختيارية تكون متعلقة بوثائق تأمين معينة أو نوعية أخطار معينة بينما التريتبات التعاقدية تكون شاملة أكثر حيث 
تغطي عدة أنواع من األخطار أو العقود أو وثائق التأمين، أما ترتيبات فائض الخسارة فتغطي الخسائر التي تتعدى حدود معينة متفق عليها في العقود(.

تراجع معدل اإلسناد من 16.1% في 2015م إلى 15.6% في 2016م ويرجع ذلك في األساس إلى إيقاف إعادة التأمين في قطاع األعمال الطبية وتخفيض 
األقساط المسندة في القطاع الهندسي.

ارتفعت نسبة اإلسناد من 15.6% في 2016م إلى 18.6% في عام 2017م بسبب ارتفاع معدل اإلسناد في مجال األعمال الهندسية بسبب استئناف األعمال 
في أحد المشاريع الرئيسية الذي توقف العمل فيه في عام 2016م.

ارتفع معدل اإلسناد إلى 15.7% في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2018م مقابل 12.3% في نفس الفترة من العام السابق. ويرجع ذلك في 
األساس إلى قطاعات األعمال الهندسية والتأمين البحري والتأمين على الطيران بسبب ترتيبات فائض الخسارة، والتي يتم دفعها بشكل كبير في بداية 

العام.

يتعلق التغير في صافي أقساط التأمين غير المكتسبة بصافي التحرك في جزء أقساط التأمين المكتتبة والمسندة غير المكتسبة أثناء هذه الفترة.

وتتعلق العمولة المكتسبة من إعادة التأمين المسند في المقام األول بدخل العموالت المكتسب من معيدي التأمين. يعتمد دخل العمولة على االتفاق مع 
معيدي التأمين، وانخفض الدخل من عمولة إعادة التأمين من 110.9 مليون ريال سعودي في 2015م الى 64.0 مليون ريال سعودي في 2017م. كما 
انخفض هذا الدخل من 24.3 مليون ريال سعودي الى 16.0 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017م و2018م على 

التوالي. ويعزى ذلك في األساس إلى انخفاض قيمة قسط إعادة التأمين المسند وانخفاض نسبة العمولة في قطاع أعمال المركبات في عام 2017م.

انخفض إجمالي المطالبات المدفوعة والمصاريف األخرى بنسبة 12.7% من 3.557.4 مليون ريال في 2015م الى 3.104.0 مليون ريال في 2016م 
وبنسبة 18.1% من 3.104.0 مليون ريال في 2016م الى 2.542.9 مليون ريال في 2017م ويرجع ذلك في األساس النخفاض إجمالي أعمال التأمين 
خالل الفترة. كما انخفض إجمالي المطالبات المدفوعة والمصاريف األخرى بنسبة 16.5% من 662.5 مليون ريال سعودي في الثالثة أشهر المنتهية في 
31 مارس 2017م الى 553.0 مليون ريال سعودي مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2018م، وذلك بسبب انخفاض في وثائق التأمين المكتتبة خالل الفترة.

انخفضت حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبات المدفوعة بنسبة 44.2% في 2016م من 688.7 مليون ريال سعودي في 2015م إلى 384.4 مليون 
ريال سعودي في 2016م؛ وانخفضت مرة أخرى بنسبة 10.1% في 2017م من 384.4 مليون ريال سعودي في 2016م إلى 345.7 مليون ريال سعودي في 
2017م؛ وانخفضت حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبات المدفوعة بنسبة 13.0% في الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2018م مقارنة بالفترة 
المماثلة من العام السابق. ويعزى هذا االنخفاض السنوي إلى انخفاض حجم أعمال التأمين بشكل عام مما أّدى الى انخفاض مستوى األقساط المسندة 

الى معيدي التأمين.

تعلق التغير في صافي المطالبات تحت التسوية بالتقلبات في المطالبات المقدرة المتكبدة لكن لم يُبلغ عنها أثناء هذه الفترة.

يمثل التغير في االحتياطيات األخرى بشكل أساسي الحركة في احتياطيات العجز في األقساط. تم تكوين احتياطيات العجز في األقساط من قبل الخبير 
االكتواري لتوفير احتياطيات إضافية ضد خسائر االكتتاب المسجلة من قطاع األعمال الطبية.

يعتمد حساب احتياطيات عجز أقساط التأمين على التقييم المحتمل للربحية المرتبطة باحتياطي أقساط التأمين غير المكتسبة. إلى جانب احتياطيات 
العجز في األقساط، تضمنت االحتياطيات األخرى احتياطي للكوارث في عام 2016م والذي تطلبه مؤسسة النقد العربي السعودي مقابل قطاع التأمين 
العام واحتياطي إعادة التأمين كاحتياطي للطوارئ في التأمين العام للمسؤولية واحتياطي تعديل الخسارة غير المخصص على جميع قطاعات األعمال 

باستثناء التأمين الطبي.

وتتعلق تكاليف اكتتاب وثائق التأمين في األساس بالنفقات المتكبدة للحصول على وثائق التأمين وتمثل في المقام األول العموالت المدفوعة إلى وسطاء 
البيع وإطفاء تكلفة اإلدارة المؤجلة )المحتسبة بنسبة 2.0% من احتياطي األقساط غير المكتسبة لقطاع األعمال الطبية(. انخفضت تكاليف اكتتاب وثائق 
التأمين بنسبة مركبة 15.9% من 227.3 مليون ريال سعودي في عام 2015م الى 160.7 مليون ريال سعودي في عام 2017م نتيجة انخفاض إجمالي 

أقساط التأمين المكتتبة.

اشتملت المصاريف العمومية واإلدارية في المقام األول على رواتب الموظفين والمصاريف المتعلقة بهم. انخفضت المصاريف العمومية واإلدارية بنسبة 
مركبة 11.0% من 387.5 مليون ريال في 2015م إلى 306.8 مليون ريال في 2017م. ويعزى ذلك إلى انخفاض في جميع المصاريف اإلدارية الرئيسية 
بما في ذلك رواتب الموظفين والتكاليف ذات الصلة. وقد قابل االنخفاض في هذه التكاليف جزئياً زيادة في تكاليف حساب مكافآت نهاية الخدمة، التي 
زادت بسبب التغيير في منهجية الحساب في العام 2017م )قبل العام 2017م كانت الشركة تحتسب مكافآت نهاية الخدمة عبر اتباع قوانين العمل المرعية 
حصرا بينما تم تقدير الحسبة ابتداء من أواخر العام 2016م عبر االعتماد على حسبة الخبير االكتواري. وال يعتتبر هذا التغيير تغيير في السياسات بقدر 
ما هو تغيير في طريقة الحساب(. انخفضت المصاريف العمومية واإلدارية بنسبة 16.3% خالل الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2018م مقارنة بالفترة 
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المماثلة من العام السابق وذلك بسبب انخفاض مصاريف نهاية الخدمة في 2018م عقب تغّير طريقة الحساب التي تتبعها الشركة.

يمثل انخفاض قيمة نظام تقنية المعلومات المتوقف العمل به نظام معلومات إدارة SAP. وقد تم شطب القيمة المتعلقة بهذا النظام في 2017م بعدما قررت 
الشركة إيقاف عملية تنفيذ وتشغيل هذا النظام بسبب الزيادة المتوقعة في التكاليف المتعلقة بتنفيذ النظام.

 تمثل مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها مخصص لألقساط ورصيد إعادة التأمين المستحق. قامت الشركة بتصنيف مخصص للديون المشكوك 
في تحصيلها في المصاريف العمومية واإلدارية في 2015م. وارتفع مخصص الديون المشكوك بشكل ملحوظ بنسبة 743.6% من 35.0 مليون ريال في 
2016م إلى 295.3 مليون ريال في 2017م بسبب ارتفاع المخصص المسجل مقابل رصيد إعادة التأمين المستحق خالل العام 2017م. لم يتم تسجيل 

مخصصات ملحوظة القيمة خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2018م )36 ألف ريال سعودي فقط(.

تعلقت خسائر االنخفاض في قيمة االستثمارات المتاحة للبيع بالخسائر المسجلة من انخفاض قيمة األوراق المالية المدرجة.

تعلق دخل من عموالت خاصة باإليرادات من الودائع ألجل والصكوك واألرباح المحققة من االستثمارات واألرباح الموزعة من االستثمارات.

اشتملت إيرادات أخرى بشكل أساسي على الدخل من المستشفيات للتسوية الفورية للمطالبات، وإيرادات الفوركس من فرق سعر الصرف والدخل من 
صندوق تنمية الموارد البشرية. وارتبط االنخفاض من 60.2 مليون ريال في عام 2015م الى 48.5 مليون ريال في 2016م غالًبا بتوقف إيرادات »منافذ« 
من الشركة الوطنية للتأمين التعاوني )NCCI(، في حين كانت الزيادة من 48.5 مليون ريال سعودي في 2016م الى 64.4 مليون ريال في 2017م تعزى إلى 
عكس مخصص المكافأة المخصص. ولم تسجل اإليرادات األخرى حركة ملحوظة بين فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017م )13.5 مليون 

ريال سعودي( وفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2018م )11.5 مليون ريال سعودي(.

وبناًء على النظام الداخلي للشركة وتماشياً مع المتطلبات التنظيمية، تم تخصيص 90.0% من صافي الفائض من عمليات التأمين إلى المساهمين، بينما 
تم تخصيص 10.0% لحاملي وثائق التأمين. ومع ذلك، يتم تخصيص صافي العجز بالكامل لعمليات المساهمين.

يقدم الجدول التالي الفائض المتراكم حسب األنشطة الرئيسية عن السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م وفترة الثالثة أشهر 
المنتهية في 31 مارس 2017م و2018م.

الفائض المتراكم في نهاية السنة )حسب األنشطة الرئيسية(: 3-6الجدول 

بآالف الرياالت 
السعودية

الربع األول المنتهيالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
زيادة/)نقص( في 31 مارس

النمو 
السنوي 
المركب

2015م 
مدققة

2016م 
مدققة

2017م 
مدققة

2017م 
غير مدققة

2018م 
غير مدققة

31 ديسمبر 
2016م

31 ديسمبر 
2017م

31 مارس 
2018م

2015م – 
2017م

112.3%)12.2%()4776.0%(109.6%)59.083()67.297()266.223(5.693)59.083(التأمين الطبي

التأمين على 
المركبات

)205.922(12.608)74.972()27.572(20.266%106.1)%694.6()%173.5()%39.7(

-)1125.3%()256.5%(99.2%1.29815.905)49.203(15.78531.455أخرى

الفائض املتراكم يف 
نهاية السنة

)249.220(49.746)390.398()93.571()22.912(%120.0)%884.8()%75.5(%25.2

المصدر: القوائم المالية المدققة والغير مدققة

بشكل عام سّجل قطاع التأمين الطبي انخفاضا ملحوظا في األداء، حيث ارتفع الفائض السلبي المتراكم بنسبة 112.3% من 59.1 مليون ريال سعودي 
في عام 2015م الى 266.2 مليون ريال سعودي في عام 2017م متأثرا بشكل رئيسي بخسارة عقود ذات قيمة عالية مع عميلين رئيسيين. وجاء انخفاض 
الفائض السلبي المتعلق بقطاع التأمين الطبي من 67.3 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017م الى 59.1 مليون ريال 

سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2018م مدفوعا بانخفاض صافي المطالبات المتكبدة.

سجل قطاع التأمين على المركبات تحسنا على المستوى العام حيث انخفض الفائض السلبي المتعلق بهذا القطاع بنسبة 39.7% من 205.9 مليون ريال 
سعودي في عام 2015م الى 74.9 مليون ريال سعودي في عام 2017م. كما تحول الفائض المتعلق بهذا القطاع من فائض سلبي بقيمة 27.6 مليون ريال 
سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017م الى فائض إيجابي بقيمة 20.3 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 

مارس 2018م نتيجة انخفاض قيمة صافي المطالبات المتكبدة. 
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المزيد من التفاصيل حول األنشطة الرئيسية تم تقديمها في الفقرات التالية.

إجمالي أقساط التأمين المكتتبة22222222

يقدم الجدول التالي إجمالي أقساط التأمين المكتتبة عن السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م وفترة الثالثة أشهر المنتهية 
في 31 مارس 2017م و2018م.

إجمالي أقساط التأمين المكتتبة: 4-6الجدول 

بآالف الرياالت السعودية
الربع األول المنتهي في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

زيادة/)نقص(31 مارس
النمو 

السنوي 
المركب

2017م غير 2017م مدققة2016م مدققة2015م مدققة
مدققة

2018م غير 
مدققة

31 ديسمبر 
2016م

31 ديسمبر 
2017م

31 مارس 
2018م

2015م – 
2017م

)21.8%()53.3%()24.2%()19.4%(2.811.4712.266.9871.718.661604.729282.656التأمين الطبي

)9.4%()9.9%(3.1%)20.4%(666.047529.999546.44886.30077.772التأمين على المركبات

)12.6%()42.8%(0.9%)24.2%(524.416397.348400.72992.98553.188أخرى

مجموع إجمالي أقساط 
التأمين المكتتبة

4.001.9343.194.3342.665.838784.014413.616)%20.2()%16.5()%47.2()%18.4(

كنسبة مئوية من اإلجمالي

68.3%77.1%64.5%71.0%70.3%التأمين الطبي

18.8%11.0%20.5%16.6%16.6%التأمين على المركبات

12.9%11.9%15.0%12.4%13.1%أخرى

100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%اإلجمالي
المصدر: القوائم المالية المدققة والغير مدققة

إن إجمالي أقساط التأمين المكتتبة التي سجلتها الشركة بين العام 2015م وفترة الثالثة أشهر المنتهية في 2018م تتركز على الشركات واألفراد. غير أّن 
الشركات تعتبر مصدر األعمال الرئيسي للشركة بينما تمثل األعمال والعقود المبرمة مع األفراد نسبة ضئيلة من اجمالي أعمال الشركة.90.5 وقد مثلت 
األقساط المكتتبة المتعلقة بالعقود ووثائق التأمين التي تم إصدارها للشركات ما نسبته % و92.5% و86.9% و86.8% من إجمالي األقساط المكتتبة في 

2015م و2016م و2017م وفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2018م على التوالي.

يعتبر التأمين الطبي هو قطاع األعمال الرئيسي للشركة، حيث ساهم بنسبة 70.3% و71.0% و64.5% و68.3% من إجمالي األقساط المكتتبة في 2015م 
و2016م و2017م وفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2018م على التوالي.

انخفض إجمالي األقساط المكتتبة للتأمين الطبي بنسبة 19.4% في 2016م من 2.811.5 مليون ريال في 2015م إلى 2.267.0 مليون ريال في 2016م 
بسبب انخفاض األعمال المتولدة من عميلين رئيسيين. وقد جاء االنخفاض باألعمال المتولدة من أحد هذين العميلين بسبب تخفيض عدد موظفي هذا 

العميل بشكل ملحوظ بينما انخفضت األعمال المتولدة مع العميل الثاني بسبب انتهاء عدد من العقود التي أبرمت مع هذا العميل.

انخفض إجمالي أقساط التأمين المكتتبة للتأمين الطبي بنسبة 24.2% في 2017م من 2.267.0 مليون ريال في 2016م إلى 1.719 مليون ريال في 
2017م نتيجة خسارة عميل كبير بعد انتهاء عقود التأمين الطبي مع هذا العميل. وتجدر اإلشارة الى أّن األقساط المكتتبة والمتعلقة بهذا العميل قد مّثلت 

7.4% و8.9% من اجمالي أقساط التأمين المكتتبة في العام 2015م و2016م.

يعتبر تأمين المركبات ثاني أكبر قطاع لألعمال في الشركة حيث يمثل 16.6% و16.6% و20.5% و18.8% من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة المسجلة 
في 2015م و2016م و2017م وفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2018م.

انخفض إجمالي أقساط التأمين المكتتبة للمركبات بنسبة 20.4% في عام 2016م من 666.0 مليون ريال في 2015م إلى 530.0 مليون ريال في 2016م 
بسبب توقف دام ثالثة أشھر لالكتتاب في وثائق التأمين على المركبات والذي فرضته مؤسسة النقد العربي السعودي على الشركة بعد التأخير في تسوية 

مطالبات تتعلق بتأمين المركبات. 

ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة للمركبات بنسبة 3.1% في 2017م من 530.0 مليون ريال سعودي في عام 2016م إلى 546.4 مليون ريال سعودي 
في 2017م بسبب ارتفاع حجم وثائق التأمين المكتتبة لعمالء بنك محلي يقدم تسهيالت تمويل المركبات.

ويتألف إجمالي أقساط التأمين المكتتبة األخرى في األساس من إجمالي األقساط المكتتبة المرتبط بالتأمين الهندسي والتأمين على الممتلكات والطيران 
والتأمين البحري والتأمين ضد الحوادث والمسؤولية والتأمين على الحياة. وتسند الشركة هذه الوثائق إلى شركات إعادة التأمين األخرى. وعلى أساس 

صافي، تساهم أقساط التأمين من قطاعات األعمال هذه في أقل من 5% من مجموع صافي أقساط التأمين المكتتبة.

انخفض إجمالي أقساط التأمين المكتتبة اآلخرى بنسبة 24.2% في 2016م من 524.4 مليون ريال في 2015م إلى 397.3 مليون ريال في 2016م نتيجة 
انخفاض حجم األعمال في القطاع الهندسي والبحري والتأمين العام.

ارتفعت إجمالي أقساط التأمين المكتتبة اآلخرى بنسبة 0.9% في عام 2017م من 397.3 مليون ريال سعودي في عام 2016م إلى 400.7 مليون ريال 
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سعودي في عام 2017م بسبب االكتتاب في وثائق تأمين جديدة للقطاع الهندسي بشكل جزئي، وهو ما قابله جزئياً تراجع النشاط التجاري للتأمين ضد 
الحوادث والمسؤولية والتأمين على الممتلكات. كما يعزى االنخفاض في قطاع التأمين على الممتلكات أيًضا إلى التغيرات في أنظمة مؤسسة النقد العربي 

السعودي في 2017م وإلى االنخفاض في التصنيف االئتماني للشركة.

أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي خطابا يقضي بمنع الشركة من اصدار وثائق تأمين جديدة أو تجديد أي وثائق تأمين أخرى اعتبارا من 29 
يناير 2018م. وعليه، لم تتمكن الشركة من اكتتاب وثائق تأمين جديدة أو تجديد وثائق تأمين قائمة خالل الفترة ما بين 30 يناير 2018م وحتى 16 أبريل 
2018م وذلك بسبب تدهور هامش المالءة المالية للشركة. وبتاريخ 17 أبريل 2018م، استأنفت الشركة العمل بإصدار وثائق التأمين بعد الحصول على 
موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي. نتيجة لذلك، شهد إجمالي األقساط المكتتبة للتأمين الطبي والتأمين على المركبات وغيرها من قطاعات التأمين 
انخفاضاً بنسبة 53.3% و9.9% و42.8% على التوالي خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2018م مقارنًة بإجمالي األقساط المكتتبة لفترة 

مماثلة في 2017م.

أقساط إعادة التأمين المتنازل عنها22222222

يقدم الجدول التالي أقساط التأمين المسندة )بما في ذلك فائض الخسارة( للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م وفترة 
الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017م و2018م.

أقساط إعادة التأمين المتنازل عنها: 5-6الجدول 

بآالف الرياالت السعودية
الربع األول المنتهي في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

النمو السنوي زيادة/)نقص(31 مارس
المركب

2015م 
مدققة

2016م 
مدققة

2017م 
مدققة

2017م 
غير مدققة

2018م 
غير مدققة

31 ديسمبر 
2016م

31 ديسمبر 
2017م

31 مارس 
2018م

2015م – 
2017م

)100.0%(ال يوجد)100.0%()79.7%(---4.9301.000التأمين الطبي

)13.4%()14.8%()5.8%()20.4%(207.553165.247155.71023.74220.231التأمين على المركبات

)11.3%()38.9%(2.4%)23.2%(430.935330.884338.96973.06044.636أخرى

إجمالي أقساط إعادة 
التأمني املتنازل عنها

643.418497.131494.67996.80364.868)%22.7()%0.5()%33.0()%12.3(

      نسبة إجمالي األقساط املكتتبة )نسبة اإلسناد(

   0.0%0.0%0.0%0.0%0.2%التأمين الطبي

   26.0%27.5%28.5%31.2%31.2%التأمين على المركبات

   83.9%78.6%84.6%83.3%82.2%أخرى

   15.7%12.3%18.6%15.6%16.1%اإلجمالي
المصدر: القوائم المالية المدققة والغير مدققة

وغير  التناسبية  المعاهدات  اإلستراتيجية  وتحكم  بالشركة.  الخاصة  التأمين  إعادة  وفًقا الستراتيجية  بها  الخاص  التأمين  إعادة  برنامج  الشركة  تدير 
التناسبية بما في ذلك فائض الخسارة والترتيبات االختيارية.

وتقوم الشركة بإعادة تأمين أغلب الوثائق المصدرة من قبلها من خالل طرف ذي عالقة وهو شركة ميدغلف البحرين ووسطاء إعادة التأمين اآلخرين 
.NASCOو Willisو Marsh .وهم

وكانت قطاعات األعمال الرئيسية التي قامت الشركة بإعادة تأمينها في األعوام 2015م و2016م و2017م و2018م هي قطاعات المركبات والممتلكات 
والطيران والهندسة.

ساهم إعادة التأمين على المركبات في 32.3% و33.2% و31.5% و31.2% من إجمالي أقساط إعادة التأمين المتنازل عنها في 2015م و2016م و2017م 
وفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2018م على التوالي.

ظلت نسبة اإلسناد للمركبات ثابتة بين عامي 2015م و2016م )31.2%(. وانخفضت هذه النسبة بواقع 2.7 نقطة أساس الى 28.5% في 2017م بسبب 
التغير في الحصص وفق إستراتيجية إعادة التأمين لدى الشركة.

ارتفعت نسبة اإلسناد لقطاعات األعمال األخرى بواقع 1.1 نقطة أساس من 82.2% في عام 2015م الى 83.3% في عام 2016م بسبب عكس وثيقة 
قيمتها 30 مليون ريال في األعمال الهندسية.

وبسبب التوقف عن اصدار وتجديد وثائق التأمين خالل الفترة ما بين 30 يناير 2018م وحتى 16 أبريل 2018م، فان أقساط التأمين المسندة خالل الربع 
األول من العام 2018م تعود الى اجمالي أقساط تأمين مكتتبة قبل تاريخ التوقف عن اصدار وتجديد الوثائق.
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أقساط إعادة التأمين المتنازل عنها بموجب ترتيبات: 6-6الجدول 

بآالف الرياالت 
السعودية

الربع األول المنتهي في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
زيادة/)نقص(31 مارس

النمو 
السنوي 
المركب

2015م 
مدققة

2016م 
مدققة

2017م 
مدققة

2017م غير 
مدققة

2018م غير 
مدققة

31 ديسمبر 
2016م

 31
ديسمبر 

2017م

31 مارس 
2018م

2015م – 
2017م

)8.8%()44.3%(5.5%)21.2%(317.720250.379264.04647.51926.482اختياري

)17.3%()25.5%()8.3%()25.5%(311.845232.407213.12945.93434.220متناسب

12.4%24.4%22.0%3.6%13.85314.34517.5043.3504.166فائض الخسارة

)12.3%()33.0%()0.5%()22.7%(643.418497.131494.67996.80364.868اإلجمالي

كنسبة مئوية من اإلجمالي

40.8%49.1%53.4%50.4%49.4%اختياري

52.8%47.5%43.1%46.7%48.5%متناسب

6.4%3.5%3.5%2.9%2.2%فائض الخسارة

100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%اإلجمالي
المصدر: القوائم المالية المدققة والغير مدققة

يتم إسناد أقساط إعادة التأمين على المركبات بشكل رئيسي بموجب ترتيبات )أو معاهدات( إعادة التأمين النسبي. يتم إجراء اإلسناد وفق استراتيجية 
إعادة التأمين الخاصة بالشركة.

ارتفعت حصة الترتيبات االختيارية من اجمالي أقساط إعادة التأمين المتنازل عنها من 49.4% في 2015م إلى 53.4% في 2017م، لكنها انخفضت إلى 
40.8% في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 2018م. ويرجع ذلك في األساس إلى قطاعات التأمين على الطيران والممتلكات والهندسة والتأمين البحري 

والتأمين على الحياة.

تم إجراء ترتيبات فائض الخسارة في قطاعات األعمال البحرية والطيران والممتلكات والمركبات والهندسة.

صافي أقساط التأمين المكتتبة22222222

يقدم الجدول التالي صافي أقساط التأمين المكتتبة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م وفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
31 مارس 2017م و2018م.

صافي أقساط التأمين المكتتبة: 7-6الجدول 

بآالف الرياالت 
السعودية

الربع األول المنتهي في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
زيادة/)نقص(31 مارس

النمو 
السنوي 
المركب

2015م
مدققة

2016م
مدققة

2017م
مدققة

2017م غير 
مدققة

2018م غير 
مدققة

31 ديسمبر 
2016م

31 ديسمبر 
2017م

31 مارس 
2018م

2015م – 
2017م

)21.7%()53.3%()24.2%()19.3%(2.806.5402.265.9871.718.661604.729282.656التأمين الطبي

)7.7%()5.7%(7.1%)20.4%(458.493364.752390.73761.00557.541التأمين على المركبات

)18.7%()60.2%()7.1%()28.9%(93.48266.46561.76121.4788.551أخرى

إجمالي صايف أقساط 
التأمني املكتتبة

3.358.5152.697.2042.171.159687.212348.748)%19.7()%19.5()%49.3()%19.6(

كنسبة من إجمالي األقساط املكتتبة )نسبة االحتفاظ(

100.0%100.0%100.0%100.0%99.8%التأمين الطبي

74.0%70.7%71.5%68.8%68.8%التأمين على المركبات

16.1%23.1%15.4%16.7%17.8%أخرى

84.3%87.7%81.4%84.4%83.9%اإلجمالي
المصدر: القوائم المالية المدققة والغير مدققة

استند التباين في صافي أقساط التأمين المكتتبة الكلية بدرجٍة كبيرة إلى قطاع التأمين الطبي، حيث استأثر ذلك القطاع بأعلى نسبة احتفاظ بين جميع 
قطاعات التأمين األخرى بالشركة.
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انخفض صافي أقساط التأمين المكتتبة بواقع 19.7% في 2016م من 3.358.5 مليون ريال سعودي في 2015م إلى 2.697.2 مليون ريال سعودي في 
2016م، وشهد انخفاًضا بعد ذلك بواقع 19.5% في 2017م ليصل إلى 2.171.2 مليون ريال سعودي. ويعزى هذا التباين السنوي إلى انخفاض األعمال 

التجارية المدفوع في األساس بقطاع التأمين الطبي.

وانخفض صافي أقساط التأمين المكتتبة بواقع 49.3% في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2018م لتصل إلى 348.7 مليون ريال سعودي مقارنة 
بمبلغ 687.2 مليون ريال سعودي في الفترة ذاتها من العام السابق. وذلك توجيهاً من مؤسسة النقد العربي السعودي والذي لم تتمكن الشركة بموجبه من 

االكتتاب في أقساط جديدة أو تجديد األقساط القائمة ابتداًء من 29 يناير 2018م.

التغير في أقساط التأمين غير المكتسبة )صافي(22222222

يمثل التغير في أقساط التأمين غير المكتسبة الفارق في أقساط التأمين المكتتبة )المسجلة( وأقساط التأمين المكتسبة خالل كل عام/فترة. وتتعلق تلك 
التغيرات بصافي التحرك في حصة أقساط التأمين غير المكتسبة والمسندة أثناء العام/الفترة.

صافي أقساط التأمين المكتسبة22222222

يعرض الجدول التالي صافي أقساط التأمين المكتسبة خالل السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م وفترة الثالثة أشهر 
المنتهية في 31 مارس 2017م و2018م.

صافي أقساط التأمين المكتسبة: 8-6الجدول 

بآالف الرياالت السعودية
الربع األول المنتهي في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

زيادة/)نقص(31 مارس
النمو 

السنوي 
المركب

2017م غير 2017م مدققة2016م مدققة2015م مدققة
مدققة

2018م غير 
مدققة

31 ديسمبر 
2016م

31 ديسمبر 
2017م

31 مارس 
2018م

2015م – 
2017م

)16.9%()28.3%()19.2%()14.6%(2.845.2962.430.2581.962.488523.339375.197التأمين الطبي

)25.5%(26.2%)32.1%()18.3%(523.960428.105290.68275.32595.043التأمين على المركبات

)15.7%()20.4%()20.1%()11.0%(98.05787.26369.69216.88213.431 أخرى

إجمالي صايف أقساط 
التأمني املكتسبة

3.467.3132.945.6262.322.862615.546483.671)%15.0()%21.1()%21.4()%18.2(

كنسبة مئوية من اإلجمالي

77.6%85.0%84.5%82.5%82.1%التأمين الطبي

19.7%12.2%12.5%14.5%15.1%التأمين على المركبات

2.8%2.7%3.0%3.0%2.8%أخرى

100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%اإلجمالي
المصدر: القوائم المالية المدققة والغير مدققة

وجاء صافي أقساط التأمين المكتسبة في األساس من قطاع التأمين الطبي ويليه قطاعات أعمال التأمين على المركبات. 

كما شكل قطاع التأمين الطبي 82.1% و82.5% و84.5% و77.6% من إجمالي صافي أقساط التأمين المكتسبة في 2015م و2016م و2017موفترة الثالثة 
أشهر المنتهية في 31 مارس 2018م على التوالي. ويرجع ذلك في األساس إلى احتفاظ الشركة بنسبة 100% من األقساط المكتتبة من الوثائق الطبية.

انخفض صافي أقساط التأمين المكتسبة تحت خانة القطاع الطبي بواقع 14.6% في 2016م من 2.845.3 مليون ريال سعودي في 2015م الى من 
2.430.3 مليون ريال سعودي في 2016م مع انخفاض إضافي بنسبة 19.2% الى 1.962.5 مليون ريال سعودي في العام 2017م. كما سّجل انخفاض 
بواقع 28.3% من 523.3 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017م الى 375.2 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر 

المنتهية في 31 مارس 2018م.

ويعزى االنخفاض السنوي في األقساط الطبية في األساس إلى انخفاض حجم األعمال بشكل عام )والذي تمثل بانخفاض صافي أقساط التأمين المكتتبة( 
وفقدان عمالء رئيسيين.

كما شكل قطاع التأمين على المركبات 15.1% و14.5% و12.5% و19.7% من إجمالي صافي أقساط التأمين المكتسبة في 2015م و2016م و2017م 
وفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2018م على التوالي. تقوم الشركة بإسناد التأمين على المركبات وفق استراتيجية إعادة التأمين الخاصة بها.

انخفض صافي أقساط التأمين المكتسبة تحت خانة تأمين المركبات بنسبة 25.5% من 524.0 مليون ريال سعودي في 2015م الى 290.7 مليون ريال 
سعودي في 2017م نتيجة انخفاض اجمالي األقساط المكتتبة والذي تأثر بشكل رئيسي بقرار المنع الذي فرضته مؤسسة النقد العربي السعودي على 
الشركة بين أواخر العام 2016م وبداية العام 2017م. وقد جاء ارتفاع صافي أقساط التأمين على المركبات بمعدل 26.2% من 75.3 مليون ريال سعودي 
في الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017م الى 95.0 مليون ريال سعودي في الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2018م مدفوعا بارتفاع التغير في 

صافي أقساط التأمين غير المكتسبة.
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إجمالي المطالبات المدفوعة والمصاريف األخرى22222222

يقدم الجدول التالي إجمالي المطالبات المدفوعة عن السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م وفترة الثالثة أشهر المنتهية 
في 31 مارس 2017م و2018م.

إجمالي المطالبات المدفوعة والمصاريف األخرى: 9-6الجدول 

بآالف الرياالت 
السعودية

الربع األول المنتهي في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
زيادة/)نقص(31 مارس

النمو 
السنوي 
المركب

2017م غير 2017م مدققة2016م مدققة2015م مدققة
مدققة

2018م غير 
مدققة

31 ديسمبر 
2016م

31 ديسمبر 
2017م

31 مارس 
2018م

2015م – 
2017م

)12.9%()17.7%()17.9%()7.5%(2.577.1272.382.8001.956.262518.806427.135التأمين الطبي

)32.9%()13.2%()34.0%()31.8%(714.559487.368321.713101.42388.029التأمين على المركبات

)0.1%()10.6%(13.3%)12.0%(265.686233.853264.89642.29437.808أخرى

إجمالي املطالبات 
املدفوعة 

3.557.3723.104.0212.542.871662.523552.972)%12.7()%18.1()%16.5()%15.5(

كنسبة من إجمالي األقساط املكتتبة

   151.1%85.8%113.8%105.1%91.7%التأمين الطبي

   113.2%117.5%58.9%92.0%107.3%التأمين على المركبات

   71.1%45.5%66.1%58.9%50.7%أخرى

   133.7%84.5%95.4%97.2%88.9%اإلجمالي
المصدر: القوائم المالية المدققة والغير مدققة

انخفض إجمالي المطالبات المدفوعة من 3.557.4 مليون ريال سعودي في 2015م إلى 3.104.0 مليون ريال سعودي في 2016م. وجاء هذا االنخفاض 
مدفوًعا بانخفاض بواقع 31.8% في المطالبات المدفوعة للتأمين على المركبات يليه انخفاض بواقع 12.0% في المطالبات المدفوعة لقطاعات التأمين 
األخرى وبواقع 7.5% في قطاع التأمين الطبي. وقد نتجت االنخفاضات المذكورة عن انخفاض حجم األعمال تحت هذه القطاعات األمر الذي أّدى الى 

انخفاض تلقائي في قيمة وأعداد المطالبات.

ثم انخفض إجمالي المطالبات بعد ذلك إلى 2.542.9 مليون ريال سعودي في 2017م. ويعزى ذلك في األساس إلى انخفاض المطالبات المدفوعة للتأمين 
على المركبات بواقع 34.0% صاحبه انخفاض في مطالبات التأمين الطبي بواقع 17.9%. ارتفعت مطالبات التأمين األخرى بواقع 13.3% على أساس 
مطالبات التأمين على الممتلكات. وبينما نتج االنخفاض في اجمالي المطالبات المتعلقة بقطاعي التأمين الطبي والمركبات عن انخفاض عدد وثائق 
التأمين التي تم أصدارها خالل العام 2017م، جاء ارتفاع المطالبات المتعلقة بقطاع الممتلكات مدفوعا بارتفاع قيمة المطالبات التي تم تقديمها للشركة.

انخفض إجمالي المطالبات المدفوعة بنسبة 16.5% من 662.5 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017م الى 553.0 
مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2018م نتيجة انخفاض المطالبات المدفوعة تحت قطاعات التأمين الطبي والمركبات 
بشكل رئيسي وجاء هذا االنخفاض نتيجة انخفاض حجم أعمال الشركة خالل هذه الفترة والتي تأثرت بقرار المنع التي أصدرته مؤسسة النقد العربي 

السعودي.

حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبات المدفوعة22222222

يقدم الجدول التالي حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبات المدفوعة عن السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م وفترة 
الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017م و2018م.

حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبات المدفوعة: 10-6الجدول 

بآالف الرياالت السعودية

الربع األول المنتهي في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
زيادة/)نقص(31 مارس

النمو 
السنوي 
المركب

2015م 
مدققة

2016م 
مدققة

2017م 
مدققة

2017م 
غير 

مدققة

2018م 
غير 

مدققة

31 ديسمبر 
2016م

31 ديسمبر 
2017م

31 مارس 
2018م

2015م – 
2017م

)100.0%(ال يوجد)100.0%()91.1%(---272.94524.252التأمين الطبي

)24.8%()19.8%()33.1%()15.5%(164.067138.55792.70929.55723.712التأمين على المركبات

0.3%)8.0%(14.2%)12.0%(251.729221.562253.00439.18636.069أخرى
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بآالف الرياالت السعودية

الربع األول المنتهي في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
زيادة/)نقص(31 مارس

النمو 
السنوي 
المركب

2015م 
مدققة

2016م 
مدققة

2017م 
مدققة

2017م 
غير 

مدققة

2018م 
غير 

مدققة

31 ديسمبر 
2016م

31 ديسمبر 
2017م

31 مارس 
2018م

2015م – 
2017م

حصة معيدي التأمني 
من إجمالي املطالبات 

املدفوعة

688.741384.371345.71368.74359.781)%44.2()%10.1()%13.0(%29.2

كنسبة من إجمالي املطالبات املدفوعة

---1.0%10.6%التأمين الطبي

26.9%29.1%28.8%28.4%23.0%التأمين على المركبات

95.4%92.7%95.5%94.7%94.7%أخرى

10.8%10.4%13.6%12.4%19.4%اإلجمالي
المصدر: القوائم المالية المدققة والغير مدققة

تتحدد حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبات المدفوعة حسب بنود االتفاقيات الموقعة مع هؤالء. وتختلف بنود هذه االتفاقيات باختالف قطاع 
التأمين.

انخفضت حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبات المدفوعة بواقع 44.2% في 2016م من 688.7 مليون ريال سعودي في 2015م إلى 384.4 مليون 
ريال سعودي في 2016م، ويعزى ذلك إلى االنخفاض العام في قطاع التأمين الطبي يليه قطاع التأمين على المركبات وغيره من القطاعات. كان االنخفاض 

في إعادة تأمين الوثائق الطبية من العوامل الرئيسية التي ساهمت في هذا االنخفاض العام )بلغ االنخفاض 248.7 مليون ريال سعودي خالل 2016م(.

انخفضت حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبات المدفوعة بواقع 10.1% في 2017م من 384.4 مليون ريال سعودي في 2016م إلى 345.7 مليون 
ريال سعودي في 2017م، ويعزى ذلك في األساس إلى انخفاض في التأمين على المركبات والتأمين الطبي قابله زيادة في مدفوعات مطالبات التأمين 

األخرى بنسبة %14.2.

تراجعت حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبات المدفوعة بواقع 13.0% في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2018م لتصل إلى 59.8 
مليون ريال سعودي مقارنًة بمبلغ 68.7 مليون ريال سعودي في الفترة ذاتها من العام السابق. ويعزى ذلك إلى ارتفاع معدالت إعادة التأمين المرتبطة 

بقطاع التأمين على الممتلكات.

صافي المطالبات المتكبدة22222222

يعرض الجدول التالي صافي المطالبات المتكبدة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م وفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 
مارس 2017م و2018م.

صافي المطالبات المتكبدة: 11-6الجدول 

بآالف الرياالت 
السعودية

الربع األول المنتهي في 31 السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
زيادة/)نقص(مارس

النمو 
السنوي 
المركب

2017م غير 2017م مدققة2016م مدققة2015م مدققة
مدققة

2018م غير 
مدققة

31 ديسمبر 
2016م

31 ديسمبر 
2017م

31 مارس 
2018م

2015م – 
2017م

)14.3%()22.4%()10.4%()18,0%(2,578,3402,115,0101,895,397502,469389,745التأمين الطبي

)51.3%()17.7%()50.4%()52.2%(675,217323,079160,40873,26659,586التأمين على المركبات

)28,3%()484,8%()71,1%(77.6%)8,292()8,938(15,14526,9057,777أخرى

إجمالي صايف املطالبات 
املتكبدة

3,268,7022,464,9942,063,582566,797441,039)%24.6()%16.3()%23,1()%20.5(

نسبة اخلسارة

103.9%96.0%96.6%87.0%90.6%التأمين الطبي

62.7%97.3%55.2%75.5%128.9%التأمين على المركبات

)61.7%()52.9%(11.2%30.8%15.4%أخرى

91.2%92.1%88.8%83.7%94.3%اإلجمالي
المصدر: القوائم المالية المدققة والغير مدققة
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إجمالي  من  التأمين  معيدي  وحصة  المدفوعة  المطالبات  إجمالي  في  لالتجاهات  المشترك  التأثير  المتكبدة  المطالبات  في صافي  التغيرات  تعكس 
المطالبات المدفوعة وكذلك التغيرات في المطالبات القائمة والتغيرات في االحتياطيات األخرى.

شهد معدل صافي الخسارة لقطاع األعمال الطبية تحسًنا طفيًفا من 90.6% في 2015م الى 87.0% في 2016م وتلى ذلك زيادة الى 96.6% في 2017م 
والى 103.9% وفي فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2018م. عزى ارتفاع معدل الخسارة في 2017م و2018م إلى ارتفاع إجمالي المطالبات 

المدفوعة مقارنة باألقساط المكتتبة خالل هذه الفترات.

تجاوز معدل صافي الخسارة المنسوب إلى قطاع التأمين على المركبات نسبة 100% في عام 2015م بسبب الزيادة في المطالبات المتكبدة التي لم يُبلغ 
عنها )IBNR( من قبل الخبير االكتواري بسبب عقد كان معدل الخسارة به مرتفًعا. وقد تم إيقاف العمل بهذا العقد في يوليو 2015م. عالوة على ذلك، فقد 
أثر تكرار مطالبات وثائق تأمين المسؤولية تجاه الغير وارتفاع مطالبات االسترداد القائمة على المركبات من شركات تأمين أخرى على معدل الخسارة 

في 2015م.

يعكس معدل صافي الخسارة المنسوبة إلى قطاعات األعمال األخرى زيادة من 15.4% في عام 2015م الى 30,8% في عام 2016م ترجع بشكل رئيسي 
إلى قطاعات التأمين على الممتلكات والتأمين البحري والتأمين على الحوادث وااللتزامات. ويعزى ذلك في األساس إلى فقدان التجديدات من عمالء 
مختلفين، ومطالبات أعلى من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة. وقد قابل معدل صافي الخسارة جزئًيا معدل خسارة سلبي في أعوام 2015م و2016م 
في قطاع أعمال الطيران حيث تم إسناد األقساط إلى حد كبير وكان هناك تغيير سلبي في احتياطي األقساط غير المكتسبة واالحتياطيات األخرى 

خالل الفترة.

كان معدل صافي الخسارة لقطاعات األعمال األخرى سلبية خالل الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017م و2018م )52.9% و61.7%( ويرجع ذلك 
في األساس إلى ارتفاع استردادات إعادة التأمين واألثر اإليجابي من خفض المطالبات القائمة واحتياطي المطالبات المتكبدة التي لم يُبلغ عنها لقطاع 

التأمين على الممتلكات. 

تكاليف اكتتاب وثائق التأمين22222222

يعرض الجدول التالي تكاليف اكتتاب وثائق التأمين للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م وفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
31 مارس 2017م و2018م.

تكاليف اكتتاب وثائق التأمين: 12-6الجدول 

بآالف الرياالت 
السعودية

السنة المالية المنتهية في 31 
ديسمبر

الربع األول المنتهي 
زيادة/)نقص(في 31 مارس

النمو 
السنوي 
المركب

2015م 
مدققة

2016م 
مدققة

2017م 
مدققة

2017م 
غير 

مدققة

2018م 
غير 

مدققة
2015م – 31 مارس 2018م31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2016م

2017م

)17.8%()20.7%()11.2%()23.9%(162.304123.486109.69626.18420.774التأمين الطبي

)12.0%(40.7%)29.9%(10.3%34.05837.57826.3526.7909.554التأمين على المركبات

)10.8%(10.8%)17.6%()3.4%(30.95529.90624.6295.9776.620أخرى

إجمالي تكاليف 
اكتتاب وثائق التأمني

227.317190.970160.67738.95136.948)%16.0()%15.9()%5.1()%15.9(

كنسبة مئوية من اإلجمالي

56.2%67.2%68.3%64.7%71.4%التأمين الطبي

25.9%17.4%16.4%19.7%15.0%التأمين على المركبات

17.9%15.3%15.3%15.7%13.6%أخرى

100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%اإلجمالي
المصدر: القوائم المالية المدققة والغير مدققة

وتتعلق تكاليف اكتتاب وثائق التأمين في األساس بالنفقات المتكبدة للحصول على وثائق التأمين وتمثل في المقام األول العموالت المدفوعة إلى وسطاء 
البيع وإطفاء تكلفة اإلدارة المؤجلة )المحتسبة بنسبة 2.0% من احتياطي األقساط غير المكتسبة لقطاع األعمال الطبية(.

تتألف تكاليف االكتتاب بشكل رئيسي من عمولة الوسيط لبيع وثائق التأمين الخاصة بالشركة. انخفضت تكاليف االكتتاب بواقع 16.0% من 227.3 مليون 
ريال سعودي في 2015م إلى 191.0 مليون ريال سعودي في 2016م بسبب االنخفاض في اجمالي األقساط المكتتبة.

انخفضت تكاليف االكتتاب من 191.0 مليون ريال سعودي في 2016م إلى 160.7 مليون ريال سعودي في 2017م حيث انخفض عدد الوثائق المكتتبة.

انخفضت تكاليف االكتتاب بواقع 5.1% من 39.0 مليون ريال سعودي خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017م الى 37.0 مليون ريال سعودي 
في الفترة نفسها من عام 2018م بسبب تعليق مؤسسة النقد العربي السعودي اكتتاب وثائق تأمين أو تجديدها.
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الدخل من عمولة إعادة التأمين2222222-2

يعرض الجدول التالي الدخل من عمولة إعادة التأمين للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م وفترة الثالثة أشهر المنتهية 
في 31 مارس 2017م و2018م.

الدخل من عمولة إعادة التأمين: 13-6الجدول 

بآالف الرياالت السعودية
الربع األول المنتهي في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

زيادة/)نقص(31 مارس
النمو 

السنوي 
المركب

2015م 
مدققة

2016م 
مدققة

2017م 
مدققة

2017م غير 
مدققة

2018م غير 
مدققة

31 ديسمبر 
2016م

31 ديسمبر 
2017م

31 مارس 
2018م

2015م – 
2017م

ال يوجدال يوجدال يوجد)100.0%(--)0(-20.970التأمين الطبي

)14.5%()43.7%()37.9%(17.7%33.40539.32724.42114.5808.214المركبات

)16.2%()20.2%()13.2%()19.2%(56.50545.67539.6429.7467.779أخرى

إجمالي دخل عموالت 
إعادة التأمني

110.88085.00264.06324.32615.993)%23.3()%24.6()%34.3()%24.0(

كنسبة مئوية من اإلجمالي

0.0%0.0%0.0%0.0%18.9%التأمين الطبي

51.4%59.9%38.1%46.3%30.1%التأمين على المركبات

48.6%40.1%61.9%53.7%51.0%أخرى

100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%اإلجمالي
المصدر: القوائم المالية المدققة والغير مدققة

تحصل الشركة على الدخل من عمولة إعادة التأمين من وثائق إعادة التأمين مع شركات التأمين األخرى.

انخفضت عمولة إعادة التأمين بواقع 23.3% من 110.9 مليون ريال سعودي في 2015م إلى 85.0 مليون ريال سعودي في 2016م ويرجع ذلك بشكل 
رئيسي إلى سياسة الشركة بعدم إعادة التأمين على وثائق التأمين الطبية. وكان الدخل من إعادة التأمين على الممتلكات المصنفة تحت قطاعات التأمين 

األخرى عاماًل آخر يسهم في انخفاض الدخل.

انخفضت عمولة إعادة التأمين بواقع 24.6% من 85.0 مليون ريال سعودي في عام 2016م إلى 64.1 مليون ريال سعودي في 2017م ويرجع ذلك في 
األساس إلى انخفاض في التأمين على المركبات مع شركات التأمين األخرى.

كما انخفضت العمولة من وثائق التأمين البحري والتأمين على الطيران التي قامت الشركة بإعادة التأمين عليها والمصنفة تحت بند قطاعات التأمين 
األخرى بنسبة 61.6% و25.7% على التوالي خالل عام 2017م مما ساهم في انخفاض اجمالي العمولة.

انخفضت عمولة إعادة التأمين في األشهر الثالثة األولى المنتهية في 31 مارس 2018م بنسبة 34.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017م حيث قامت 
الشركة بتخفيض إعادة التأمين على المركبات كما انخفض الدخل من إعادة التأمين على األعمال الهندسية والممتلكات والحوادث، وهو ما قابله جزئياً 

زيادة الدخل من إعادة التأمين من التأمين البحري.

المصاريف العمومية واإلدارية222222222

يعرض الجدول التالي المصاريف العمومية واإلدارية عن السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م وفترة الثالثة أشهر المنتهية 
في 31 مارس 2017م و2018م.

المصاريف العمومية واإلدارية: 14-6الجدول 

بآالف الرياالت السعودية

الربع األول المنتهي في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
زيادة/)نقص(31 مارس

النمو 
السنوي 
المركب

2015م 
مدققة

2016م 
مدققة

2017م 
مدققة

2017م 
غير 

مدققة

2018م 
غير 

مدققة

31 ديسمبر 
2016م

31 ديسمبر 
2017م

31 مارس 
2018م

2015م – 
2017م

)10.1%(48.2%)4.5%()15.2%(183.300155.347148.39822.46633.288رواتب وتكاليف الموظفين

أتعاب اإلشراف والتفتيش 
- مجلس الصحة للتأمين 

التعاوني

30.59718.09221.2036.0473.802)%40.9(%17.2)%37.1()%16.8(
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بآالف الرياالت السعودية

الربع األول المنتهي في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
زيادة/)نقص(31 مارس

النمو 
السنوي 
المركب

2015م 
مدققة

2016م 
مدققة

2017م 
مدققة

2017م 
غير 

مدققة

2018م 
غير 

مدققة

31 ديسمبر 
2016م

31 ديسمبر 
2017م

31 مارس 
2018م

2015م – 
2017م

)19.0%()6.4%()16.5%()21.4%(29.02922.83119.0614.5054.215ايجارات

أتعاب اإلشراف والتفتيش 
- مؤسسة النقد العربي 

السعودي

22.15522.88514.4633.9203.086%3.3)%36.8()%21.3()%19.2(

)9.4%(69.3%10.3%)25.5%(20.64615.37616.9613.7926.418أتعاب مهنية 

3.7%6.9%3.1%4.4%9.0739.4719.7642.3092.468استهالك

مكافآت نهاية الخدمة 
للموظفين

1.11612.33813.1117.445)5.378(%1006%6.3)%172.2(%242.8

)29.8%()41.7%()17.6%()40.2%(7.1834.2963.5411.224713قرطاسية

ضريبة استقطاع على 
مدفوعات إعادة التأمين

49.90763.71426.19211.9835.035%27.7)%58.9()%58.0()%27.6(

9.4%)72.8%(6.5%12.5%6.8147.6658.1603.8391.046إصالحات وصيانة

)18.5%(26.5%)7.1%()28.5%(3.1172.895404511 4.362اعالن وترويج

10.5%)76.4%(20.1%1.7%2.2202.2572.711883209سفر تنقل للعمل

15.3%)47.2%(21.9%9.1%1.2121.3221.612313165مرافق

)2.8%(114.6%)5.3%()0.2%(19.85519.80918.7611.7353.723أخرى

)11.0%()3.16%()14.4%()5.7%(358.520306.83370.86759.302 387.469اإلجمالي
المصدر: القوائم المالية المدققة والغير مدققة

اشتملت المصاريف العمومية واإلدارية في األساس على رواتب وتكاليف الموظفين )رواتب الموظفين ومكافآت نهاية الخدمة( التي شكلت 47.3% و%43.3 
و48.4% و56.1% من إجمالي المصاريف العمومية واإلدارية في عام 2015م و2016م و2017م وفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2018م على 

التوالي.

ومساهمات  الخدمة  نهاية  ومكافآت  الطبي  والتأمين  والعالوات  والنقل  السكن  وبدل  األساسي  الراتب  األساس  في  الموظفين  وتكاليف  رواتب  تشمل 
المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية.

انخفضت رواتب وتكاليف الموظفين بنسبة 15.2% في عام 2016م لتصل إلى 155.3 مليون ريال سعودي بعد أن كانت 183.3 مليون ريال سعودي في 
2015م. ويعزى ذلك في األساس إلى مخصصات المكافآت في 2015م والتي لم تكن موجودة في 2016م.

كما انخفضت رواتب وتكاليف الموظفين بنسبة 4.5% في 2017م من 155.3 مليون ريال في 2016م إلى 148.4 مليون ريال في 2017م. ويعزى ذلك في 
المقام األول إلى انخفاض مخصص المكافآت. 

عكست رواتب وتكاليف الموظفين زيادة بنسبة 48.2% في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2018م مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2017م ويرجع 
ذلك بشكل رئيسي إلى عكس المكافآت في 2017م رغم أنها كانت مستحقة في فترات سابقة.

تتألف أتعاب اإلشراف والتفتيش فيما يتعلق بزيارات مجلس الضمان الصحي التعاوني من )CCHI( تكاليف زيارات اإلشراف باإلضافة إلى رسم 1% على 
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لوثائق التأمين الطبية المكتتبة خالل السنة. ارتفعت هذه األتعاب بنسبة 3.3% في 2016م بينما سجلت انخفاض بنسبة 
36.8% في العام 2017م وانخفاض بنسبة 21.3% بين فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017م وفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 
2018م. ويرجع التباين في هذه المصروفات بين 2015م و2017م وبين فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017م وفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
31 مارس 2018م بشكل رئيسي إلى إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لوثائق التأمين الطبية المكتتبة وعدد الزيارات التي يقوم بها مفتشو مجلس الضمان 

.)CCHI( الصحي التعاوني

تشمل مصروفات اإليجار العقارات المؤجرة لفروع الشركة والمكتب الرئيسي. انخفضت مصروفات اإليجار بنسبة 21.4% في 2016م من 29.0 مليون 
ريال في 2015م إلى 22.8 مليون ريال في 2016م. ويعزى ذلك في األساس إلى انخفاض في ايجارأحد فروع الشركة. لم يتم تسجيل حركة ملحوظة في 
مصاريف االيجار ما بين 2016م و2017م. كما ّأّن مصاريف االيجار التي سجلتها الشركة ما بين فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017م و31 

مارس 2018م بقيت مستقرة عند 4.5 مليون ريال سعودي و4.2 مليون ريال سعودي على التوالي.

تتعلق أتعاب اإلشراف والتفتيش الخاصة بمؤسسة النقد العربي السعودي بتكاليف مؤسسة النقد العربي السعودي بنسبة 0.5% على وثائق التأمين المكتتبة 
في جميع قطاعات التأمين. وقد كان االنخفاض في هذه التكاليف من 22.2 مليون ريال سعودي خالل 2015م الى 19.1 مليون ريال سعودي في العام 
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2017م مدفوًعا بشكل رئيسي بانخفاض النشاط التجاري خالل فترة التقرير. لم تشهد هذه األتعاب تغيرا ملحوظا ما بين فترتي الثالثة أشهر المنتهية 
في 31 مارس 2017م والثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2018م.

تتألف األتعاب المهنية من رسوم االستشارات ومراجعة الحسابات وإدارة المطالبات. ويعزى التباين في األتعاب المهنية بين 2015م و2017م وبين فترتي 
الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017م و31 مارس 2018م األساس إلى رسوم إدارة المطالبات.

يرتبط االستهالك بممتلكات ومعدات الشركة وظلت مصاريف االستهالك تقريبا ثابتة في 2015م و2016م و2017م وبين فترتي الثالثة أشهر المنتهية في 
31 مارس 2017م و31 مارس 2018م.

ارتفعت مكافآت نهاية الخدمة للموظفين من 1.1 مليون ريال سعودي في 2015م إلى 12.3 مليون ريال سعودي في 2016م و13.1 مليون ريال سعودي 
في 2017م. ويعزى ذلك إلى تغير في طريقة الحساب حيث بدأت الشركة ابتداء من أواخر العام 2016م باحتساب مصاريف نهاية الخدمة اعتمادا على 

تقدييرات الخبير االكتواري بينما كانت الحسبة في السنوات السابقة تعتمد على قوانين العمل السعودية حصرا.

في األشهر الثالثة المنتهية في 31 مارس 2018م، سجلت الشركة مبلغ 5.4 مليون ريال سعودي لنهاية الخدمة تحت بند المصاريف العمومية واإلدارية، 
وذلك بسبب إزالة المكافأة من حساب مكافآت نهاية الخدمة.

تشمل القرطاسية موِرّدي أجهزة الكمبيوتر والنسخ المطبوعة والبطاقات البالستيكية. وقد انخفضت هذه المصروفات بنسبة 40.2 % من 7.2 مليون ريال 
في 2015م إلى 4.3 مليون ريال في عام 2016م ما تاله انخفاض بنسبة 17.6 % الى 3.5 مليون ريال سعودي في عام 2017م، ويرجع ذلك في األساس 
إلى انخفاض في النسخ المطبوعة وإمدادات الكمبيوتر. وانخفضت مصاريف القرطاسية بنسبة 41.7 % من 1.2 مليون ريال سعودي في الثالثة أشهر 
المنتهية في 31 مارس 2017م الى 0.7 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2018م. وقد كانت مصاريف امدادات الكومبيوتر 

والنسخ المطبوعة مرتفعة بشكل استثنائي في 2015م نتيجة الفتتاح نقاط بيع جديدة تم تجهيزها بأجهزة كومبيوتر ومستلزمات أخرى.

تُعزى ضريبة االستقتطاع على مدفوعات إعادة التأمين في المقام األول إلى مخصصات ضريبة االقتطاع التي تجنبها الشركة لمدفوعات وكالء إعادة 
التأمين، ويعتمد ارتفاع هذه المصروفات وانخفاضها على حجم المدفوعات خارج المملكة العربية السعودية. ارتفعت ضريبة االستقطاع بنسبة %27.7 
في 2016م من 49.9 مليون ريال سعودي في 2015م إلى 63.7 مليون ريال سعودي في 2016م بسبب الغرامات المرتبطة بالفترات السابقة تم انخفضت 
الى 26.2 مليون ريال سعودي في 2017م لعدم وجود غرامات مماثلة. وقد انخفضت ضريبة االستقطاع على مدفوعات إعادة التأمين بنسبة 58.0% من 
12.0 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017م الى 5.0 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 

2018م بسبب انخفاض المدفوعات خارج المملكة العربية السعودية.

تتعلق تكاليف اإلصالحات والصيانة بشكل رئيسي بصيانة المكاتب والحواسيب واألثاث المطلوبة في سياق العمليات التجارية العادية.

تتعلق مصروفات العالن والترويج بالصحف والمجالت واإلعالنات. وقد كانت هذه المصاريف مرتفعة بشكل استثنائي خالل العام 2015م حيث أطلقت 
الشركة حملة إعالنية خالل العام، ولم تكن هناك حمالت مماثلة في 2016م و2017م و2018م، األمر الذي نتج عنه انخفاض المصاريف العمومية واإلدارية 
بمعدل 18.5% من 4.4 مليون ريال سعودي خالل العام 2015م الى 2.9 مليون ريال سعودي خالل العام 2017م. وبقيت مصاريف اإلعالن والترويج مستقرة 

عند 0.5 مليون ريال سعودي بين فترتي الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017م و31 مارس 2018م.

يتم تكبد تكاليف السفر والنقل في سياق األعمال االعتيادية بينما بقيت هذه المصاريف شبه مستقرة عند حوالي 2.5 مليون ريال سعودي بين 2015م 
و2017م، انخفضت بنسبة 76.4% من 0.9 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017م الى 0.2 مليون ريال سعودي في 

فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2018م. 

يعود االنخفاض في هذه التكاليف في األشهر الثالثة المنتهية في 31 مارس 2018م بشكل رئيسي إلى انخفاض مصاريف رحالت العمل حيث قامت الشركة 
بتطبيق سياسة أكثر صرامة فيما يتعلق بمنح الموافقة على المصاريف التي يتم تكبدها أثناء هذه الرحالت.

تشمل مصروفات المرافق بشكل رئيسي تكاليف الهاتف والكهرباء المتكبدة في سياق األعمال االعتيادية.

وتشتمل المصروفات األخرى على رسوم التحصيل ورسوم البريد وخدمات االستعانة بمصادر خارجية والعقوبات والرسوم البنكية األخرى ومصروفات 
االتصاالت التي يتم تكبدها في سياق العمل العادي. وقد جاء ارتفاع هذه المصاريف بنسبة 114.6% من 1.7 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر 
المنتهية في 31 مارس 2017م الى 3.7 مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2018م مدفوعا بشكل رئيسي بارتفاع مصاريف 

الخدمات المقدمة من مصادر خارجية والتي تشمل بعض مستلزمات العمل اليومي.

انخفاض قيمة نظام تقنية المعلومات المتوقف العمل به222222222

بموجب خطابات مؤسسة النقد العربي السعودي الموجهة إلى الشركة في ديسمبر 2016م ويناير 2017م والتي أبرزت بعض نقاط الضعف في نظام 
 )ERP( معالجة المطالبات، قررت الشركة تحسين نظام تكنولوجيا المعلومات الخاص بها، حيث استثمرت الشركة في نظام تخطيط موارد المؤسسات

الجديد الذي لم يتم تنفيذه بعد ذلك.

وسجلت الشركة االنخفاض في نظام SAP في بياناتها المالية لعام 2017م. وتتوقع الشركة تطبيق نظام جديد بحلول 30 مارس 2019م.
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مخصصات ديون مشكوك في تحصيلها222222222

تمثل مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها التغير في انخفاض قيمة األقساط المتأخرة المستحقة. تصنف الشركة األرصدة على أنها «متأخرة 
ومتعثرة»، وذلك استناًدا إلى اإلرشادات التي وضعتها مؤسسة النقد العربي السعودي.

ويالحظ أن مخصص الديون المشكوك في تحصيلها قد بلغ 10 مليون ريال في عام 2015م وقد ارتفع من 35.0 مليون ريال في عام 2016م إلى 295.3 
التأمين  معيدي  من  في تحصيلها  المشكوك  المدينة  الذمم  مقابل  كبيرة  إلى حجز مخصصات  األساس  في  ذلك  ويعزى  2017م،  عام  في  ريال  مليون 

ومخصص إضافي مرتبط بالذمم المدينة المشكوك في تحصيلها من أقساط التأمين من اثنين من العمالء الرئيسيين.

لم تسجل الشركة أي مخصصات ملحوظة القيمة خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2018م.

خسائر االنخفاض في قيمة االستثمارات المتاحة للبيع222222222

سجلت الشركة خسائر انخفاض في قيمة االستثمارات المتاحة للبيع في 2016م بمبلغ 0.7 مليون ريال سعودي. يتم تسجيل انخفاض القيمة إذا انخفضت 
قيمة االستثمار بنسبة 30% من قيمته الدفترية.

الدخل من العموالت الخاصة222222222

يمثل دخل من عموالت خاصة الربح من الودائع ألجل، والدخل من الصكوك، واألرباح المحققة من االستثمار وأرباح األسهم.

ارتفع دخل من عموالت خاصة بنسبة 253.0% في عام 2016م من 5.9 مليون ريال في 2015م إلى 20.8 مليون ريال سعودي في عام 2016م بسبب الزيادة 
في الودائع ألجل واألرباح المحققة من بيع االستثمار.

انخفض الدخل من العموالت الخاصة بنسبة 50.6% في عام 2017م من 20.8 مليون ريال سعودي في عام 2016م إلى 10.3 مليون ريال سعودي في عام 
2017م بسبب انخفاض المعدالت السوقية للودائع ألجل.

لم يشهد الدخل من العموالت الخاصة تقلبات ملحوظة بين فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017م وفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 
2018م.

إيرادات أخرى222222222

يقدم الجدول التالي صافي إيرادات أخرى عن السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م وفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 
مارس 2017م و2018م.

إيرادات أخرى: 15-6الجدول 

بآالف الرياالت السعودية

السنة المالية المنتهية في 31 
ديسمبر

الربع األول المنتهي في 
زيادة/)نقص(31 مارس

النمو 
السنوي 
المركب

2015م 
مدققة

2016م 
مدققة

2017م 
مدققة

2017م غير 
مدققة

2018م غير 
مدققة

31 ديسمبر 
2016م

31 ديسمبر 
2017م

31 مارس 
2018م

2015م – 
2017م

دخل من تعجيل تسوية 
مطالبات مستشفيات

44.08841.36244.40513.0919.208)%6.2(%7.4)%29.7(%0.4

11.6%498.5%180.7%)55.6%(16.0857.13520.0253872.316مستحقات أخرى

3.5%)14.5%(32.9%)19.4%(60.17348.49764.43013.47811.524اإلجمالي
المصدر: القوائم المالية المدققة والغير مدققة

تشتمل إيرادات أخرى على خصومات من المستشفيات لتسوية المطالبات الطبية في وقت مبكر وفروق الصرف األجنبي والدخل من برنامج «منافذ» 
. )HRDF( والسداد من صندوق تنمية الموارد البشرية

في عام 2016م، انخفضت إيرادات أخرى بواقع 19.4% من 60.2 مليون ريال سعودي في 2015م إلى 48.5 مليون ريال سعودي في 2016م. ويرجع ذلك 
في األساس إلى عدم تحقيق إيرادات من فرق سعر الصرف األجنبي.

وفي 2017م، ارتفعت إيرادات أخرى بواقع 32.9% من 48.5 مليون ريال سعودي في 2016م إلى 64.4 مليون ريال سعودي في عام 2017م. ويعزى ذلك 
في األساس إلى عكس استحقاق مكافآت في عام 2015م. 

انخفضت إيرادات أخرى بنسبة 14.5% في األشهر الثالثة المنتهية في 31 مارس 2018م مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. ويعزى ذلك في األساس 
إلى عكس االستحقاقات المكونة مقابل نظام تخطيط موارد المؤسسات )ERP( الذي سجلت الشركة انخفاضات في القيمة بسببه.

حصة المساهمين من )عجز( / فائض عمليات التأمين222222222

على الشركة توزيع 10% من صافي الفائض من عمليات التأمين على حاملي الوثائق مع تخصيص النسبة المتبقية )90%( على مساهمي الشركة وفق 
نظام التأمين ولوائحه التنفيذية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي. قامت الشركة بتحويل الفائض في 2016م والعجز في 2015م و2017م وفي 

2018م.
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قائمة عمليات المساهمين222222

يعرض الجدول التالي قائمة عمليات المساهمين عن السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م وفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
31 مارس 2017م و2018م.

قائمة عمليات المساهمين: 16-6الجدول 

بآالف الرياالت 
السعودية

الربع األول المنتهي في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
31 مارس

النمو زيادة/)نقص(
السنوي 
المركب

2015م 
مدققة

2016م 
مدققة

2017م 
مدققة

2017م غير 
مدققة

2018م غير 
مدققة

31 ديسمبر 
2016م

31 ديسمبر 
2017م

31 مارس 
2018م

2015م – 
2017م

اإليرادات

حصة المساهمين 
من )عجز( / فائض 

عمليات التأمين

)249.220(44.772)390.399()93.571()22.911()%118.0()%972.0()%75.5(%25.2

)13.1%()64.4%()47.9%(44.9%7.11010.3045.3671.716611دخل من عموالت خاصة

أرباح محققة من بيع 
استثمارات متاحة للبيع

77413.735 - - -%1.674.5)%100.0(-)%100.0(

دخل من توزيعات أرباح 
من استثمارات متاحة 

للبيع

996711 - - -)%28.6()%100.0(-)%100.0(

دخل من االستثمار في 
شركة زميلة

6.0952.7072.619 - -)%55.6()%3.3(-)%34.4(

--)100.0%(ال يوجد- - - 162- إيرادات أخرى

27.8%)75.7%()628.3%()130.9%()22.300()91.855()382.413(72.391)234.245(املجموع

املصاريف

 مصاريف عمومية 
وإدارية

)10.829()4.164()5.613()1.116()972()%61.5(%34.8)%12.9()%28.0(

خسائر االنخفاض 
في قيمة االستثمارات 

المتاحة للبيع

)16.193()616( - - -)%96.2()%100(--

)54.4%()12.9%(17.4%)82.3%()972()1.116()5.613()4.780()27.022(املجموع

صايف )اخلسارة(/الدخل 
للسنة

)261.267(67.611)388.026()92.971()23.272()%125.9()%673.9()%75.0()%21.9(

المصدر: القوائم المالية المدققة والغير مدققة

يتعلق الدخل من العموالت الخاصة بشكل رئيسي بالودائع ألجل. ارتفع الدخل من العموالت الخاصة بنسبة 44.9% من 7.1مليون ريال سعودي في 2015م 
إلى 10.3 مليون ريال سعودي في عام 2016م ثم انخفض بنسبة 47.9% الى 5.4مليون ريال سعودي في 2017م. كما انخفض الدخل من العموالت 
الخاصة بنسبة 64.4% من 1.7مليون ريال سعودي في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017م الى 0.6مليون ريال سعودي في فترة الثالثة 

أشهر المنتهية في 31 مارس 2018م. 

ويمثل التقلب في هذا الدخل الحركة في القيمة اإلجمالية للودائع ألجل وأسعار السيبور.

تمثل األرباح المحققة من بيع استثمارات متاحة للبيع األرباح عند استحقاق االستثمارات في الصناديق المشتركة واألسهم والصكوك واالستثمار في 
السندات. تم تحقيق مكاسب عند استحقاق هذه االستثمارات.

تمثل إيرادات توزيعات األرباح على االستثمارات المتاحة للبيع توزيعات أرباح يتم الحصول عليها من استثمارات في بنك ساب والراجحي والصناعات 
الكهربائية ونجم. عينت الشركة البنك السعودي لالستثمار كمدير للمحفظة االستثمارية للشركة. وفي 2016م، قامت الشركة بتصفية غالبية استثماراتها 

المتاحة للبيع، والتي لم ينتج عنها توزيعات أرباح في فترات الحقة.

يتألف الدخل من االستثمار في شركة زميلة من حصة األرباح من شركة الوصيل Waseel التي تمتلك فيها الشركة حصة نسبتها %25.

انخفض إجمالي المصاريف العمومية واإلدارية للمساهمين من 10.8 مليون ريال في 2015م إلى 4.2 مليون ريال سعودي في 2016م وهو ما يعزى في 
األساس إلى عدم تسجيل رسوم فائدة من جانب مؤسسة النقد العربي السعودي متعلقة باالحتياطي النظامي خالل عام 2016م. تتعلق رسوم الفائدة 
الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي بإيرادات معينة لم يتم تسجيلها في فترات سابقة والتي قامت مؤسسة النقد العربي السعودي برفض رسوم 

لها في 2016م.

تتعلق خسائر انخفاض قيمة االستثمارات المتاحة للبيع بانخفاض قيمة استثمارات الشركة في األوراق المالية المدرجة )خاصة موبايلي وساب وسابك(.



59

قائمة المركز المالي42421

يقدم الجدول التالي ملخص قائمة المركز المالي للشركة كما في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م، وكما في 31 مارس 2018م.

قائمة المركز المالي: 17-6الجدول 

بآالف الرياالت السعودية
كما في 31 كما في 31 ديسمبر

زيادة/)نقص(مارس
النمو 

السنوي 
المركب

 2015م
مدققة

 2016م
مدققة

 2017م
مدققة

 2018م
غير مدققة

31 ديسمبر
 2016م

31 ديسمبر 
2017م

31 مارس 
2018م

2015م – 
2018م

)18.0%()8.5%()12.4%()20.3%(4.447.5523.546.6673.107.3172.844.457مجموع موجودات عمليات التأمين

)28.1%()42.0%()15.3%()3.0%(1.078.6121.046.225886.508513.767إجمالي موجودات المساهمين

)19.9%()15.9%()13.0%()16.9%(5.526.1644.592.8923.993.8253.358.224إجمالي املوجودات

)18.0%()8.5%()12.4%()20.2%(4.445.7273.546.3903.107.2922.844.421إجمالي مطلوبات عمليات التأمين

)82.5%(44.0%)91.0%()84.8%(1.8252772536الفائض في عمليات التأمين

إجمالي مطلوبات وفائض عمليات 
التأمني

4.447.5523.546.6673.107.3172.844.457)%20.3()%12.4()%8.5()%18.0(

)50.8%()89.6%(206.0%)36.5%(199.551126.775387.94740.371إجمالي مطلوبات المساهمين

)24.0%()5.0%()45.8%(4.6%879.061919.450498.561473.396إجمالي حقوق المساهمين

)28.1%()42.0%()15.3%()3.0%(1.078.6121.046.225886.508513.767إجمالي التزامات وحقوق المساهمين

إجمالي مطلوبات عمليات التأمني 
والفائض املتراكم والتزامات وحقوق 

املساهمني

5.526.1644.592.8923.993.8253.358.224)%16.9()%13.0()%15.9()%19.9(

المصدر: القوائم المالية المدققة والغير مدققة

المكون الرئيسي ألصول عمليات التأمين هي أرصدة حاملي وثائق التأمين وأرصدة إعادة التأمين المدينة التي تمثل 37.1% و34.1% و21.2% و%23.6 
من إجمالي األصول في 31 ديسمبر 2015م و31 ديسمبر 2016م و31 ديسمبر 2017م و31 مارس 2018م على التوالي.

انخفض مجموع موجودات عمليات التأمين من 4.447.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2015م إلى 2.844.5 مليون ريال سعودي كما في 
31 مارس 2018م. في حين كان االنخفاض في مجموع موجودات عمليات التأمين بين 31 ديسمبر 2015م و31 ديسمبر 2017م يعزى في األساس إلى 
االنخفاض في أرصدة حاملي وثائق التأمين وأرصدة إعادة التأمين المدينة، فإن االنخفاض اإلضافي المسجل في 31 مارس 2018م كان مرتبًطا بشكل 

كبير بانخفاض النقدية وشبه النقدية.

انخفض إجمالي موجودات المساهمين من 1.078.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2015م إلى 513.8 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 
2018م. تأثر االنخفاض في إجمالي موجودات المساهمين بشكل أساسي بحركة االستثمارات والودائع ألجل والنقدية وشبه النقدية. وتجدر اإلشارة إلى 
أن االستثمارات التي تمثل المكون الرئيسي لموجودات المساهمين تمثل 22.4% و14.0% و14.1% و24.3% من إجمالي رصيد موجودات المساهمين في 

31 ديسمبر 2015م و31 ديسمبر 2016م و31 ديسمبر 2017م و31 مارس 2018م على التوالي.

وتشمل مطلوبات عمليات التأمين بصورة رئيسية إجمالي المطالبات تحت التسوية وإجمالي األقساط غير المكتسبة. ويمثل هذان العنصران %83.7 
و83.3% و80.4% و82.9% من إجمالي مطلوبات عمليات التأمين في 31 ديسمبر 2015م و31 ديسمبر 2016م و31 ديسمبر 2017م و31 مارس 2018م 
على التوالي. انخفض إجمالي مطلوبات عمليات التأمين من 4.445.7 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2015م إلى 2.844.4 مليون ريال سعودي في 

31 مارس 2018م، مدفوًعا باألساس بانخفاض إجمالي المطالبات تحت التسوية واألقساط غير المكتسبة.

يتكون فائض عمليات التأمين بشكل رئيسي من التغير التراكمي في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع التي تمتلكها الشركة. وجدير بالذكر أن 
فائض عمليات التأمين قد انخفض من 1.8 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2015م إلى 0.04 مليون ريال سعودي في 31 مارس 2018م مدفوًعا في 

األساس بحركة التغير التراكمي في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع باإلضافة إلى إعادة تقييم مطلوبات المزايا المحددة – مزايا الموظفين.

التي شكلت %95.3  التأمين  الفترة بين 31 ديسمبر 2015م و31 ديسمبر 2017م في األساس من عمليات  تألف إجمالي مطلوبات المساهمين خالل 
و78.6% و89.4% من إجمالي الرصيد في 31 ديسمبر 2015م و31 ديسمبر 2016م و31 ديسمبر 2017م. تذبذب إجمالي مطلوبات المساهمين خالل 
الفترة بين 31 ديسمبر 2015م و31 مارس 2018م مدفوًعا باألساس بحركة عمليات التأمين. الجدير بالذكر أن الرصيد المستحق من عمليات التأمين 

وصل إلى صفر في 31 مارس 2018م، حيث تم تصنيفه من قبل المدقق كحساب مقابل الموجودات تحت فئة موجودات المساهمين.
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موجودات عمليات التأمين222222

يقدم الجدول التالي موجودات عمليات التأمين كما في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م، وكما في 31 مارس 2018م.

موجودات عمليات التأمين: 18-6الجدول 

بآالف الرياالت السعودية
كما في 31 كما في 31 ديسمبر

زيادة/)نقص(مارس
النمو 

السنوي 
المركب

2018م غير 2017م مدققة2016م مدققة2015م مدققة
مدققة

31 ديسمبر 
2016م

31 ديسمبر 
2017م

31 مارس 
2018م

2015م – 
2018م

)51.3%()68.8%()22.3%()18.2%(595.318487.122378.349118.202النقدية وشبه النقدية

35.2%)2.8%(77.9%14.0%197.790225.504401.250390.000ودائع ألجل

حاملي وثائق التأمين وأرصدة 
إعادة تأمين مدينة

1.688.1471.210.705659.105670.260)28,3%()%45.6(%1.7)%33,7(

)28.4%(0.0%0.2%)53.0%(60.22428.30828.35828.369استثمارات

مبالغ مستحقة من طرف ذي 
عالقة

72.6062.0656363)%97.2()%96.9(%0.0)%95.6(

مبالغ مستحقة من وإلى 
عمليات المساهمين

157.18899.670346.744301.140)%36,6(%247.9 )%13.2(%33,5

حصة معيدي التأمين من 
المطالبات تحت التسوية

671.314595.941481.140595.712)%11.2()%19.3(%23.8)%5.2(

حصة معيدي التأمين من 
األقساط غير المكتسبة

713.158536.383464.063393.159)%24.8()%13.5()%15.3()%23.3(

)33.3%()14.1%()7.0%()49.7%(181.80791.46585.06573.087تكاليف اكتتاب وثائق مؤجلة

مصاريف مدفوعة مقدماً 
وموجودات أخرى

54,851218.349236.650248.962%298,1%8.4%5.2%95,9

)33.0%()3.5%()16.1%()49.9%(55.21927.66323.21122.409ممتلكات ومعدات، صافي

موجودات غير ملموسة، 
صافي

-)6.8%()85.9%(ال يوجد23.4923.3193.094-

مجموع موجودات عمليات 
التأمني

4.447.5523.546.6673.107.3172.844.457)%20.3()%12.4()%8.5()%18.0(

المصدر: القوائم المالية المدققة والغير مدققة

باإلضافة إلى حاملي وثائق التأمين وأرصدة إعادة التأمين المدينة التي تعتبر العنصر الرئيسي في موجودات عمليات التأمين، فإن حصة معيدي التأمين 
من المطالبات تحت التسوية وحصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة تمثل أيضا نسبة كبيرة من رصيد الموجودات خالل الفترة بين 31 ديسمبر 
2015م و31 مارس 2018م. وشكلت هذه العناصر الثالثة مجتمعة 69,1% و66.1% و51.6% و58.3% من مجموع موجودات عمليات التأمين في 31 ديسمبر 

2015م و31 ديسمبر 2016م و31 ديسمبر 2017م و31 مارس 2018م على التوالي.

انخفض مجموع موجودات عمليات التأمين بواقع 16.4% من 4.447.6 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2015م إلى 3.107.3 مليون ريال سعودي في 
31 ديسمبر 2017م. ويعزى االنخفاض المذكور بين الفترتين في المقام األول إلى انخفاض أرصدة حاملي وثائق التأمين وإعادة التأمين التي انخفضت 
من 1,688,1 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2015م إلى 659.1 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2017م، تماشًيا مع االنخفاض العام في إجمالي 

أقساط التأمين المسجل خالل الفترة بين 2015م و2017م في ضوء انخفاض النشاط التجاري الذي سجلته الشركة بين الفترتين.

وانخفضت موجودات عمليات التأمين بنسبة 8.5% من 3.107.3 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2017م إلى 2.844.5 مليون ريال سعودي في 31 
مارس 2018م، ويرجع ذلك في األساس إلى انخفاض النقدية وشبه النقدية. انخفضت النقدية وشبه النقدية بنسبة 68.8% من 378.3 مليون ريال سعودي 
في 31 ديسمبر 2017م إلى 118.2 مليون ريال سعودي في 31 مارس 2018م، ويرجع ذلك في األساس إلى التدفق النقدي الكبير من األنشطة التشغيلية 

البالغ 315.0 مليون ريال سعودي والتي تم تسجيله في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2018م.
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النقدية وشبه النقدية22222222

يقدم الجدول التالي النقدية وشبه النقدية كما في 31 ديسمبر 2015م و2016م، وكما في 31 مارس 2018م.

النقدية وشبه النقدية: 19-6الجدول 

بآالف الرياالت السعودية
كما في 31 كما في 31 ديسمبر

زيادة/)نقص(مارس
النمو 

السنوي 
المركب

2015م 
مدققة

2016م 
مدققة

2017م 
مدققة

2018م غير 
مدققة

31 ديسمبر 
2016م

31 ديسمبر 
2017م

31 مارس 
2018م

2015م – 
2018م

النقد في الصندوق والنقد لدى 
البنوك

231.19431.53597.03530.584)%86.4(%207.7)%68.5()%59.3(

)53.3%()75.4%()41.3%(25.1%343.050429.076251.74961.807الودائع قصيرة األجل

9.4%)12.7%(11.5%25.8%21.07426.51129.56525.811الودائع بموجب خطابات الضمان

)51.3%()68.8%()22.3%()18.2%(595.318487.122378.349118.202اإلجمالي
المصدر: القوائم المالية المدققة والغير مدققة

تتألف النقدية وشبه النقدية فيما يتعلق بعمليات التأمين من النقد في الصندوق والنقد في البنوك والودائع قصيرة االجل والودائع مقابل خطابات الضمان. 
المكون الرئيسي للنقد وما في حكمه هو الودائع قصيرة األجل التي مثلت 57.6% و88.1% و66.5% و52.3% من إجمالي النقدية وشبه النقدية في 31 

ديسمبر 2015م و31 ديسمبر 2016م و31 ديسمبر 2017م و31 مارس 2018م على التوالي.

تودع الودائع قصيرة األجل لدى فروع البنوك المحلية والبنوك األجنبية المرخصة في المملكة ويحل الموعد األصلي الستحقاقها قبل مرور ثالثة أشهر 
على تاريخ االستحواذ. وقد حققت دخل عمولة خاصة بمعدل متوسط يبلغ 1.7% و3.3% و1.7% و1.6% في عام 2015م و2016م و2017م وفترة الثالثة 

أشهر المنتهية في 31 مارس 2018م.

يتضمن النقد في الصندوق والنقد في البنوك النقد في الصندوق المودع لدى المراكز الرئيسية والفروع والمنافذ إلدارة التكاليف اليومية ودفعات السداد 
التي يتم تكبدها بصفة يومية وخالل السير الطبيعي للعمل. يشار بالنقد في البنوك إلى الحسابات الحالية التي يتم إيداعها في حسابات البنوك المختلفة 

التي تتعامل معها الشركة والتي يتم من خاللها إجراء عمليات الدفع والسحب.

يتضمن النقدية وشبه النقدية ودائع مقدم مقابلها خطابات ضمان، وهذه الخطابات عبارة عن مبالغ مودعة لدى بنك محلي مقابل إصدار ضمانات سداد 
لصالح عمالء الشركة ومقدمي الخدمات. تعتبر الودائع مقابل خطابات الضمان مبالغ أو ودائع مقيدة ألنها ال يمكن سحبها قبل انتهاء الضمان.

انخفض إجمالي النقدية وشبه النقدية وما في حكمه من 595.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2015م إلى 118.2 مليون ريال سعودي كما في 
31 مارس 2018م. 

وجاء التراجع في ميزان النقدية وشبه النقدية في الفترة بين 31 ديسمبر 2015م و31 ديسمبر 2016م متأثراً بتسجيل األنشطة التشغيلية تدفقات نقدية 
خارجة كبيرة )في إطار عمليات التأمين بلغت 221.6 مليون ريال سعودي أثناء عام 2016م، بينما كان التراجع اإلضافي في النقدية وشبه النقدية من 
487.1 مليون ريال سعودي في 2016م إلى 378.3 مليون ريال سعودي في عام 2017م متأثراً ببلوغ التدفقات النقدية الخارجة 175.6 مليون ريال سعودي 

من األنشطة االستثمارية و247.1 مليون ريال سعودي من األنشطة التمويلية خالل عام 2017م. 

تراجع رصيد النقدية وشبه النقدية من 378.3 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2017م إلى 118.2 مليون ريال سعودي في 31 مارس 2018م ويعزى 
ذلك في األساس إلى تدفقات نقدية خارجة من األنشطة التشغيلية تبلغ 315.0 مليون ريال سعودي أثناء فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2018م.

الودائع ألجل22222222

تمثل الودائع ألجل الودائع التي يحين موعد استحقاقها بعد أكثر من ثالثة أشهر من تاريخ االستحواذ األصلي. تودع تلك الودائع التي تملكها الشركة أثناء 
سير العمل االعتيادي لدى أطراف مقابلة يتمتعون بتصنيفات ائتمانية تماثل ب + إلى ب وفق تصنيفات Standard and Poor’s وFitch وMoody’s وتودع لدى 

فرع البنوك االجنبية المرخصة في المملكة العربية السعودية.

وقد حققت دخل عمولة خاصة بمعدل متوسط يبلغ 1.38% و3.15% و2.14% و2.20% في عام 2015م و2016م و2017م وفترة الثالثة أشهر المنتهية 
في 31 مارس 2018م.



62

حاملي وثائق التأمين وأرصدة إعادة تأمين مدينة22222222

يقدم الجدول التالي حاملي وثائق التأمين وأرصدة إعادة تأمين مدينة كما في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م، وكما في 31 مارس 2018م.

حاملي وثائق التأمين وأرصدة إعادة تأمين مدينة كما في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م، وكما في 31 مارس 2018م.: 20-6الجدول 

بآالف الرياالت السعودية
كما في 31 كما في 31 ديسمبر

زيادة/)نقص(مارس
النمو 

السنوي 
المركب

2018م غير 2017م مدققة2016م مدققة2015م مدققة
مدققة

31 ديسمبر 
2016م

31 ديسمبر 
2017م

31 مارس 
2018م

2015م – 
2018م

)15,2%(2.6%)20.6%()15,3%(1,291,6001.094.322868.978891.801ارصدة حاملي تأمين مدينة

ناقص: مخصصات الديون 
المشكوك في تحصيلها

)147.862()182.862()290.942()299.553(%23.7%59.1%3.0%36.9

1,143,738911.460578.036592.248)%20,3()%36.6(%2.5)%25,4(

)25.8%()7.5%()9.9%()38.7%(548.048335.954302.568279.991أرصدة إعادة تأمين ميدنة

ناقص: مخصصات الديون 
المشكوك في تحصيلها

)3.639()36.709()221.499()201.979(%908.8%503.4)%8.8(%496.0

544.409299.24581.06978.012)%45.0()%72.9()%3.8()%57.8(

مجموع أقساط وأرصدة 
إعادة التأمين المدينة

1,688,1471.210.705659.105670.260)%28,3()%45.6(%1.7)%33.7(

المصدر: القوائم المالية المدققة والغير مدققة

حركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها من االقساط واجبة القبض: 21-6الجدول 

بآالف الرياالت السعودية
كما في 31 كما في 31 ديسمبر

زيادة/)نقص(مارس
النمو 

السنوي 
المركب

2015م 
مدققة

2016م 
مدققة

2017م 
مدققة

2018م غير 
مدققة

31 ديسمبر 
2016م

31 ديسمبر 
2017م

31 مارس 
2018م

2015م – 
2018م

40.0%59.1%23.7%8.3%136.570147.862182.862290.942الرصيد 1 يناير

)11.3%()92.0%(208.8%210.0%11.29235.000108.0808.611المخصص للسنة

36.9%3.0%59.1%23.7%147.862182.862290.942299.553الرصيد 31 ديسمبر
المصدر: القوائم المالية المدققة والغير مدققة

حركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها من الذمم المدينة إلعادة التأمين: 22-6الجدول 

بآالف الرياالت السعودية
كما في 31 كما في 31 ديسمبر

زيادة/)نقص(مارس
النمو 

السنوي 
المركب

2015م 
مدققة

2016م 
مدققة

2017م 
مدققة

2018م غير 
مدققة

31 ديسمبر 
2016م

31 ديسمبر 
2017م

31 مارس 
2018م

2015م – 
2018م

442.4%503.4%- 644.5%4.93136.70936.709221.499الرصيد 1 يناير

234.3%)110.6%(ال يوجد)100.0%()19.521(184.790- )1.292(المخصص للسنة

496.0%)8.8%(503.4%908.8%3.63936.709221.499201.979الرصيد 31 ديسمبر
المصدر: القوائم المالية المدققة والغير مدققة

األرصدة المستحقة من حاملي وثائق التأمين وأرصدة وإعادة التأمين تمثل في األساس األقساط المقبوضة.

تتضمن األرصدة المستحقة من حاملي وثائق التأمين في األساس أقساط مقبوضة من الوسطاء والوكالء وحملة الوثائق المباشرين. وبالرغم من أن 
الوسطاء والوكالء يقومون بدور الوسيط الذي تتم أعمال الشركة من خالله، يحصل حملة الوثائق المباشرين على التأمين دون وجود أي وسيط.

وباستثناء وجود تعاٍف جزئي في 31 مارس 2018م، تراجعت األرصدة المستحقة من حاملي وثائق التأمين بشكل كبير في الفترة بين 31 ديسمبر 2015م 
و31 ديسمبر 2017م، حيث تراجع الرصيد القائم بواقع 15,3% من 1,291,6 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2015م إلى 1.094.3 مليون ريال سعودي 
الكبير في األرصدة  التراجع  في 31 ديسمبر 2016م ثم تراجع بعد ذلك بواقع 20.6% إلى 869.0 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2017م. كان 
المستحقة من حملة الوثائق متماشًيا مع التراجع اإلجمالي في النشاط التجاري الذي شهدته الشركة في الفترة بين 31 ديسمبر 2015م و31 ديسمبر 

2017م كما أنه انعكس من خالل تراجع مشابه في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة.
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الشركة  ترصد  المشكوك في تحصيلها.  الديون  واردة كصافي من مخصص  التأمين  وثائق  المستحقة من حاملي  المقبوضات  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
المخصصات بناًء على النسب المئوية المحددة في اللوائح التنفيذية لمؤسسة النقد العربي السعودي المتعلقة باألقساط المستحقة، حيث إن جميع شركات 

التأمين ملتزمة باالمتثال لسياسية التخصيص الفنية المنصوص عليها في اللوائح التنفيذية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي.

ارتفعت مخصصات الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها من حاملي وثائق التأمين في الفترة بين 31 ديسمبر 2015م و31 مارس 2018م. ومع ذلك، 
لوحظ أن الزيادة األعلى في رصيد المخصص كانت في الفترة بين 31 ديسمبر 2016م و31 ديسمبر 2017م وكانت مرتبطة بعميلين رئيسيين. ومنذ عام 
2012م، كانت الشركة تسجل المخصصات بعد تاريخ التأسيس امتثااًل لما نصت عليه لوائح مؤسسة النقد العربي السعودي. ومع ذلك، فإن المخصص 
المرتبط بعميلين رئيسيين يعتبران عميلين شبه حكوميين كان يدرج في الدفاتر بطريقة تاريخ االستحقاق، حيث إنها تعتبر أسلوًبا أقل تحفًظا مستخدًما 
للتعامل مع العمالء الحكوميين وشبه الحكوميين حيث من المتوقع تأجيل تحصيل ما يستحق منهم. وفي عام 2016م، تم وقف العقد المبرم مع أحد هذين 
العميلين الرئيسيين في حين لم تشهد الذمم المدينة المستحقة من العميل الثاني أي حركة نشطة للسداد. ونتيجة لذلك، تم إدراج المخصص المتعلق 
باألرصدة المستحقة من هذين العميلين بناًء على طريقة تاريخ التأسيس والتي كانت المحرك الرئيس للزيادة في رصيد المخصص من 182.9 مليون ريال 

سعودي في 31 ديسمبر 2016م إلى 290.9 مليون ريال سعودي في 31 ديمسبر 2017م.

تمثل األرصدة المسحقة من معيدي التأمين الذمم المدينة المستحقة من شركات إعادة التأمين التي تتعامل معها الشركة بموجب معامالت اختيارية 
واتفاقيات عقدية. وانخفض صافي الذمم المدينة المتعلق بإعادة التأمين من 544.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2015م إلى 78.0 مليون 

ريال سعودي كما في 31 مارس 2018م نتيجة انخفاض األنشطة التجارية ونتيجة للمخصص الكبير المسجل في عام 2017م.

ارتفع مخصص الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها من معيدي التأمين من 36.7 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2016م إلى 221.5 مليون ريال 
سعودي في 31 ديسمبر 2017م فيما يتعلق بالذمم المدينة المستحقة من طرف ذو عالقة كان يضطلع بدور الوسيط بين الشركة واألغلبية الكبرى من 
شركات إعادة التأمين التي تتعامل معها حتى 2014م. تراكمت األرصدة المحصلة من جانب الطرف ذي العالقة من شركات إعادة التأمين نيابة عن الشركة 
في الماضي دون تقديم أي دفعات كبيرة ودون إدراج أي مخصصات معقولة في الدفاتر بما يعكس الشكوك المتعلقة بإمكانية استرداد تلك األرصدة. 
ونتيجة لذلك، رصدت الشركة مخصًصا إضافًيا بلغ 184.8 مليون ريال سعودي في عام 2017م لمعادلة األرصدة المستحقة من شركات إعادة التأمين 

والقائمة منذ فترات كبيرة.

يقدم الجدول التالي تحليل التصنيف العمري الجمالي األقساط المدينة كما في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م، وكما في 31 مارس 2018م.

تحليل التصنيف العمري إلجمالي األقساط المدينة: 23-6الجدول 

بآالف الرياالت السعودية
كما في 31 مارسكما في 31 ديسمبر

 2015م
مدققة

 2016م
مدققة

 2017م
مدققة

 2018م
غير مدققة

779.109598.670656.962677.328متأخرة السداد ومنخفضة القيمة 

375.483227.28590.056157.417بين31-90 يوماً 

179.183209.894119.11362.897أقل من 30 يوًما

505.873394.427305.415274.150غير متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة

1.839.6481.430.2761.171.5461.171.792اإلجمالي
المصدر: القوائم المالية المدققة والغير مدققة

إن شركات التأمين المسجلة في المملكة العربية السعودية مطالبة باالمتثال لسياسة المخصصات الفنية المنصوص عليها في اللوائح التنفيذية الصادرة 
عن مؤسسة النقد العربي السعودي، وتُحدد الشركة مخصصات استناًدا إلى اللوائح التنفيذية الخاصة بمؤسسة النقد العربي السعودي ألقساط التأمين 
المستحقة من جميع حملة الوثائق. وتحدد سياسة الشركة طريقة دفع األقساط في األساس بناًء على قيمة القسط المقررة بموجب االتفاقية الموقعة 

مع حامل الوثيقة.

وكما هو مبين في الجدول الوارد أعاله، تشير أعمار الذمم المدينة إلى أن حصة كبيرة منها استمرت لفترة تتجاوز 90 يوًما، مما يشير إلى أن الغالبية 
العظمى للذمم المدينة تعتبر متأخرة ومتعثرة. وبالرغم من أن شروط الدفع يتفق عليها عادة في العقد، تواجه الشركة صعوبات في تطبيق تلك الشروط 
وضمان سالسة التحصيل في كثير من الحاالت، وخاصة في حاالت العمالء الحكوميين وشبه الحكوميين الذين يكون التحصيل منهم مستهلًكا للوقت 

ومتأثًرا بعوامل سياسية واقتصادية.
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االستثمارات22222222

يعرض الجدول التالي ملخًصا لالستثمارات كما في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م، وكما في 31 مارس 2018م.

االستثمارات: 24-6الجدول 

بآالف الرياالت السعودية
كما في 31 كما في 31 ديسمبر

زيادة/)نقص(مارس
النمو 

السنوي 
المركب

 2015م
مدققة

 2016م
مدققة

 2017م
مدققة

 2018م
غير مدققة

31 ديسمبر 
2016م

31 ديسمبر 
2017م

31 مارس 
2018م

2015م – 
2018م

)63.8%(0.3%1.5%)90.0%(33.0703.3083.3583.369صناديق مشتركة

- - - - 25.00025.00025.00025.000الصكوك

)100.0%(- - )100.0%(- - - 2.154األسهم

28.4%0.0%0.2%)53.0%(60.22428.30828.35828.369اإلجمالي
المصدر: القوائم المالية المدققة والغير مدققة

تشتمل االستثمارات المتاحة المملوكة للشركة الصكوك وصناديق االستثمار المشتركة واألسهم الصادرة عن مختلف الشركات والمؤسسات المالية في 
بالتأمين والعمليات ضمن الفائض من  للبيع الخاصة  العادلة لالستثمارات المتاحة  التراكمي في القيمة  التغيير  العربية السعودية. يتم عرض  المملكة 

عمليات التأمين في قائمة المركز المالي.

وانخفض الرصيد من 60.2 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2015م إلى 28.3 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2016م، ثم بقي مستقًرا إلى حد 
كبير حتى 31 مارس 2018م. يعود سبب انخفاض رصيد االستثمارات بين 31 ديسمبر 2015م و31 ديسمبر 2016م إلى تصفية بعض االستثمارات التي 

سبق أن حصلت عليها الشركة دون الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي.

مبالغ مستحقة من والى عمليات المساهمين22222222

يعرض الجدول التالي ملخًصا للمبالغ المستحقة من والى عمليات المساهمين كما في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م، وكما في 31 مارس 2018م.

مبالغ مستحقة من والى عمليات المساهمين: 25-6الجدول 

بآالف الرياالت السعودية 

كما في 31 مارسكما في 31 ديسمبر

2015م
المدققة

2016م
المدققة

2017م
المدققة

2018م
غير المدققة

 عمليات 
التأمين

 عمليات 
المساهمين

 عمليات 
التأمين

 عمليات 
المساهمين

 عمليات 
التأمين

 عمليات 
المساهمين

 عمليات 
التأمين

 عمليات 
المساهمين

)346.744(346.744)99.670(99.670)157,118(60.874157,118)60.874(الرصيد االفتتاحي

تخصيص )الفائض(/العجز من 
عمليات التأمين إلى عمليات 

المساهمين

249,220)249,220()44,772(44,772390.399)390.399(23.272)23.272(

68.875)68.875(143.325)143.325(12.676)12.676(31.228)31.228(الصفقة

)301.141(301.141)346.744(346.744)99.670(99.670)157.118(157.118اإلجمالي
المصدر: القوائم المالية المدققة والغير مدققة

وتشتمل  التأمين.  وعمليات  المساهمين  عمليات  بين  قائمة  معامالت  من  تتكون  التي  الوسيطة  الحسابات  المساهمين  عمليات  وإلى  المستحق  يمثل 
والتحويالت  المدفوعات  إلى  باإلضافة  المساهمين،  لحساب  التأمين  عمليات  فائض/عجز  تخصيص  على  الحسابات  هذه  تحت  المسجلة  المعامالت 

الداخلية التي تتم في سياق األعمال االعتيادية.

دفع  تم  المساهمين.  عمليات  من  السيولة  متطلبات  وتمليها  المساهمين،  وعمليات  التأمين  عمليات  بين  األموال  تحويل  األساس  في  المعامالت  تمثل 
المصاريف المتعلقة بالمساهمين من خالل عمليات التأمين ويتم استردادها من عمليات المساهمين.
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حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية22222222

يقدم الجدول التالي حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية المطالبات ويحسب حصبتها مقابل إجمالي المطالبات القائمة كما في 31 ديسمبر 
2015م و2016م و2017م، وكما في 31 مارس 2018م.

حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية: 26-6الجدول 

بآالف الرياالت السعودية
كما في 31 كما في 31 ديسمبر

زيادة/)نقص(مارس
النمو 

السنوي 
المركب

 2015م
مدققة

 2016م
مدققة

 2017م
مدققة

 2018م
غير مدققة

31 ديسمبر 
2016م

31 ديسمبر 
2017م

31 مارس 
2018م

2015م – 
2018م

)100.0%(ال يوجد)100.0%()88.7%(--27.3543.099طبي

-)129.4%()49.6%(0.7%)12.981(87.01587.58444.102المركبات

4.0%3.39%)13.5%()9.3%(556.945505.259437.038608.693أخرى

)5.2%(8.23%)19.3%()11.2%(671.314595.941481.140595.712اإلجمالي

حصة شركة إعادة التأمني )%(

- - 0.6%3.3%طبي

)9.5%(30.4%35.4%34.0%المركبات

102.2%92.4%93.5%95.2%أخرى

51.4%44.0%45.0%40.3%اإلجمالي
المصدر: القوائم المالية المدققة والغير مدققة

انخفضت حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية من 671.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2015م إلى 481.1 مليون ريال سعودي 
كما في 31 ديسمبر 2018م نتيجة االنخفاض العام في المطالبات القائمة المثبتة الذي وقع خالل تلك الفترة. تركز االنخفاض في حصة معيدي التأمين 
من المطالبات تحت التسوية تحت بند التأمينات الطبية منذ أن توقفت الشركة عن التخلي عن وثائق التأمين الطبي في 2017م، وهو ما يفسر االنخفاض 
في الرصيد من 27.4 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2015م إلى 3.0 مليون في 31 ديسمبر 2016م وانعدامه في 31 ديسمبر 2017م و31 مارس 

2018م.

بلغت معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية في قطاع التأمينات الطبية 3.3% و0.6% و0.0% و0.0% في 31 ديسمبر 2015م و31 ديسمبر 2016م 
و31 ديسمبر 2017م و31 مارس 2018م على الترتيب. يرجى مالحظة أن انخفاض حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية إلى حد كبير في 
إطار قطاع التأمينات الطبية حتى في عام 2015م و2016م يرجع إلى أن الشركة تعتبر قطاع التأمينات الطبية هو األساس بالنسبة لها لذا فهي تجعل 

استبقاء المطالبات أقل بكثير مقارنة بقطاعات التأمين األخرى.

وبالرغم من أن رصيد شركات معيدي التأمين تراجع في الفترة بين 31 ديسمبر 2015م و31 ديسمبر 2017م، ارتفعت حصة معيدي التأمين من المطالبات 
تحت التسوية كنسبة مئوية من 40.3% في 31 ديسمبر 2015م إلى 44.0% في 31 ديسمبر 2017م )45.0% في 31 ديسمبر 2016م( مدفوًعا في األساس 
بحصة شركات معيدي التأمين )كنسبة مئوية( وبصفة عامة، كانت حصة شركات معيدي التأمين المرتفعة )كنسبة مئوية( مالحظة في قطاع التأمينات 

الهندسية والتأمينات على الممتلكات والحياة والتأمينات المرتبطة بالطيران والمطالبات عالية القيمة المرتبطة بهذه القطاعات.

بالرغم من انخفاض إجمالي المطالبات القائمة من 1.094.4 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2017م إلى 1.158.2 مليون ريال سعودي في 31 مارس 
2018م، ارتفعت حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية من 481.1 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2017م إلى 595.7 مليون ريال سعودي 

في 31 مارس 2018م ويرجع ذلك في األساس إلى انخفاض حجم األنشطة التجارية المسجلة في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2018م.
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حصة شركات معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة22222222

يقدم الجدول التالي حصص شركات معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة ويحسب حصتها مقابل إجمالي األقساط غير المكتسبة كما في 31 
ديسمبر 2015م و2016م و2017م، وكما في 31 مارس 2018م.

حصة شركات معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة: 27-6الجدول 

بآالف الرياالت السعودية
كما في 31 كما في 31 ديسمبر

زيادة/)نقص(مارس
النمو 

السنوي 
المركب

 2015م
مدققة

 2016م
مدققة

 2017م
مدققة

 2018م
غير مدققة

31 ديسمبر 
2016م

31 ديسمبر 
2017م

31 مارس 
2018م

2015م – 
2018م

-ال يوجدال يوجدال يوجد----التأمين الطبي

)8.9%()23.9%(64.0%)35.0%(77.52350.38982.65062.893التأمين على المركبات

)25.2%()13.4%()21.5%()23.5%(635.635485.994381.412330.266أخرى

)23.3%()15.3%()13.5%()24.8%(713.158536.383464.063393.159اإلجمالي

حصة شركات إعادة التأمني )%(

----التأمين الطبي

25.9%27.5%30.0%30.0%التأمين على المركبات

90.3%90.4%91.0%90.2%أخرى

32.8%33.0%32.9%34.7%اإلجمالي
المصدر: القوائم المالية المدققة والغير مدققة

تُمثل أقساط التأمين غير الُمكتسبة األقساط ذات الصلة بفتراٍت ُمقبلة. بما أن األقساط تدرج في الدخل على مدار مدة الوثائق التي ترتبط بها على 
أساس تناسبي أو تدرج خطًيا على مدار فترة الوثيقة )باستثناء ما هو متبع في بند التأمينات الهندسية، ففي حالة مشاريع اإلنشاءات الهندسية مع مدة 

الوثيقة الزائدة من سنة واحدة(، تمثل األقساط غير المكتسبة الجزء من األقساط المكتوبة المتعلقة بالفترة غير المنتهية من التغطية.

وفقاً للمادة 69 من الالئحة التنفيذية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، يمثل القسط غير المكتسب الجزء غير المكتسب من إجمالي األقساط 
في وقت التقييم وتحسب وفقاً للقواعد التالية )بالنسبة للقطاعات غير المتعلقة بالتأمين على الحياة(

آخر ثالثة أشهر بالنسبة للتأمين على الشحنات البحرية. �
الحسابات القائمة على أساس النسبة والتناسب لفترة 365 يوًما بالنسبة لخطوط التأمين األخرى أو 40% من إجمالي األقساط. �

تفترض طريقة الـ365 يوًما ما يلي:

أن الخطر ممتد بوتيرة واحدة طوال مدة الوثيقة. �
أن القسط كاف لتغطية الخطر. �

أّما بالنسبة لبند التأمينات الهندسية، فطريقة الحساب مبنية على نظرية أّن نسبة الخطر عند توقيع العقد تكون 0.0% وترتفع هذه النسبة خالل فترة 
العقد لتصبح 100.0% عند نهاية العقد. وترتفع أقساط التأمين المكتسبة بنفس ارتفاع نسبة الخطر خالل فترة العقد، مما يعني أن الجزء األكبر من 

األقساط يتم اكتسابه في الفترة التي تسبق نهاية العقد.

انخفضت حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة بنسبة 24.8% من 713.2 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2015م إلى 536.4 مليون ريال 
سعودي في 31 ديسمبر 2016م مع انخفاض إضافي بنسبة 13.5% إلى 464.1 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2017م وانخفاضاً آخر بنسبة %15.3 
إلى 393.2 مليون في 31 مارس 2018م. يعود االنخفاض في حصة شركات معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة بين 31 ديسمبر 2015م و31 

مارس 2018م إلى االنخفاض في إجمالي األقساط غير المكتسبة بين الفترات نفسها حيث كان متماشًيا مع االنخفاض في إجمالي األقساط المكتتبة.
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تكاليف اكتتاب وثائق مؤجلة22222222

يوضح الجدول التالي تكاليف االستحواذ على وثائق التأمين المؤجلة كما في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م، وكما في 31 مارس 2018م.

تكاليف اكتتاب وثائق التأمبن المؤجلة: 28-6الجدول 

بآالف الرياالت السعودية
كما في 31 كما في 31 ديسمبر

زيادة/)نقص(مارس
النمو 

السنوي 
المركب

 2015م
مدققة

 2016م
مدققة

 2017م
مدققة

 2018م
غير مدققة

31 ديسمبر 
2016م

31 ديسمبر 
2017م

31 مارس 
2018م

2015م – 
2018م

)14.5%()2.1%()27.5%()1.0%(101.653100.59972.92671.402في بداية السنة

التكاليف المتكبدة خالل 
العام

226.263160.012154.27724.970)%29.3()%3.6()%83.8()%62.5(

)56.4%()77.5%()17.0%()17.4%()35.097()155.801()187.685()227.317(اإلطفاء خالل العام

)19.8%()14.2%()2.1%()27.5%(100.59972.92671.40261.275في نهاية السنة

تأجيل الرسوم اإلدارية

)58.5%()26.3%()15.1%()77.9%(98.83321.82418.53913.663في بداية السنة

التكاليف المتكبدة خالل 
العام

)100.0%(ال يوجدال يوجد)%100.0(- - - 147.064

)86.4%()62.0%(48.4%)98.0%()1.851()4.876()3.285()164.689(اإلطفاء خالل العام

)57.6%()13.5%()26.3%()77.2%(81.20818.53913.66311.812في نهاية السنة

إجمالي تكلفة االكتتاب 
املؤجلة يف نهاية العام

181.80791.46585.06573.087)%49.7()%7.0()%14.1()%33.3(

المصدر: القوائم المالية المدققة والغير مدققة

تكاليف اكتتاب وثائق التأمين المؤجلة حسب القطاع: 29-6الجدول 

بآالف الرياالت السعودية
كما في 31 كما في 31 ديسمبر

زيادة/)نقص(مارس
النمو 

السنوي 
المركب

 2015م
مدققة

 2016م
مدققة

 2017م
مدققة

 2018م
غير مدققة

31 ديسمبر 
2016م

31 ديسمبر 
2017م

31 مارس 
2018م

2015م – 
2018م

)41.4%()12.0%()26.0%()53.9%(137.52063.44946.97041.335طبي

7.5%)20.3%(142.1%)39.1%(14.9559.10922,05217.586التأمين على المركبات

)27.6%()11.7%()15.1%()35.5%(29.33218.90716.04314.166أخرى

)33.3%()14.1%()7.0%()49.7%(181.80791.46585.06573.087اإلجمالي
المصدر: القوائم المالية المدققة والغير مدققة

تشتمل تكاليف اكتتاب وثائق التأمين المؤجلة على عموالت وتكاليف اإلدارة الجزئية المتعلقة باالكتتاب وإصدار سياسات جديدة باإلضافة إلى التكاليف 
األخرى المرتبطة مباشرة باالستحواذ على عقود التأمين وتجديدها. تؤجل تلك التكاليف وتُطفأ على مدار فترات عقود التأمين التي ترتبط بها.

وانخفضت تكاليف اكتتاب وثائق التأمين المؤجلة من 181.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2015م إلى 73.1 مليون ريال سعودي كما في 31 
مارس 2018م. تركز انخفاض تكاليف االستحواذ على الوثائق المؤجلة في خط األنشطة الطبية حيث انخفضت تلك التكاليف من 137.5 مليون ريال 

سعودي كما في 31 ديسمبر 2015م إلى 41.3 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2018م بسبب تركز تراجع األنشطة في هذه الشريحة.
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مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى22222222

يوضح الجدول التالي مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى كما في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م، وكما في 31 مارس 2018م.

مصاريف مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى: 30-6الجدول 

بآالف الرياالت السعودية
كما في 31 كما في 31 ديسمبر

زيادة/)نقص(مارس
النمو 

السنوي 
المركب

 2015م
مدققة

 2016م
مدققة

 2017م
مدققة

 2018م
غير مدققة

31 ديسمبر 
2016م

31 ديسمبر 
2017م

31 مارس 
2018م

2015م – 
2018م

3.0%0.1%20.7%)11.7%(8.7607.7389.3439.353سلف لموظفين

158.6%1.532.7%)1.0%()47.6%(2.1031.1031.09217.830مصاريف مدفوعة مسبقاً

مدفوعات مقدمة من المستحقات 
للمستشفيات

31.169139.520173.372160.083%347.6%24.3)%7.7(%106.9

12.4%18.8%13.3%)3.5%(4.5204.3634.9445.876دفعات مقمدمة لموردين

9.0%25.3%)8.0%(5.3%3.7833.9843.6654.592ايجار مدفوع مقدماً

40.3%189.8%)81.6%(302.3%1.2865.1749502.753دخل العمولة الخاصة المستحقة

أتعاب المؤجلة لمؤسسة النقد العربي 
السعودي ومجلس الضمان الصحي 

التعاوني وطرف ثالث اداري

-)13.7%()24.3%(ال يوجد49.87137.76532.583- 

103.0%188.0%)16.3%()104.2%(3.2306.5965.51915.892أخرى

95.9%5.2%8.4%298.1%54.851218.349236.650248.963اإلجمالي
المصدر: القوائم المالية المدققة والغير مدققة

تتألف مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى بشكل أساسي من المدفوعات المقدمة من مستحقات المستشفيات التي تمثل 56.8% كما في 31 
ديسمبر 2015م و63.9% كما في 31 ديسمبر 2016م و73.3% كما في 31 ديسمبر 2017م و64.3% كما في 31 مارس 2018م من اإلجمالي.

وتتألف المدفوعات المقدمة من مستحقات المستشفيات بشكل أساسي من المستحقات التي تُدفع مقدًما إلى المستشفيات التي تتعامل معها الشركة. 
ارتفع الرصيد من 31.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2015م إلى 160.1 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2018م وذلك بعدما ثبت نجاح 

استراتيجية تسديد دفعات مقدمة إلى المستشفيات ألن ذلك يمّكن الشركة من الحصول على تخفيضات كبيرة.

تشمل سلف لموظفين سلف اإلسكان الممنوحة للموظفين. ووفًقا لسياسة الشركة، تُمنح سلف اإلسكان إلى الموظفين كجزء من المرتب الشهري. ومع 
ذلك، يمكن منح بدل اإلسكان مقدًما بناًء على طلب الموظف. وشهدت الدفعات المقدمة للموظفين تقلبات في الفترة الواقعة بين 31 ديسمبر 2015م و31 
مارس 2018م ألنها غير مرتبطة باألعمال ولكنها تعتمد على عدد الطلبات المقدمة من الموظفين الذين يرغبون في الحصول على بدل اإلسكان مقدًما.

اشتملت المصروفات المدفوعة مقدًما على مجموعة من المصاريف المتكبدة والتي تتغير يومًيا، مع العلم أن المصروفات المدفوعة مقدًما ارتفعت بشكل 
كبير بنسبة 1532.7% من 1.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2017م إلى 17.8 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2018م ويُعزى ذلك إلى 

المدفوعات المقدمة مقابل زيادة الخسائر والمثبتة في بداية السنة والتي جرى استهالكها على مدار تلك السنة.

تتألف الدفعات المقدمة لموردين من الدفعات التي تُسدد مقدًما إلى موردي األصول الثابتة والمرائب وورش الصيانة التي تتعامل معها الشركة. وال تتأثر 
هذه الدفعات باتجاه معين أو ال ترتبط باألعمال ولكنها تتغير في سياق العمل المعتاد. فعلى سبيل المثال، ارتفعت الدفعات المقدمة لموردين بنسبة 
13.3% من 4.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2016م إلى 4.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2017م ثم ارتفعت مرة أخرى إلى 5.9 
مليون ريال سعودي أي بنسبة 18.8% كما في 31 مارس 2018م، وتُعزى تلك االرتفاعات إلى زيادة الدفعات المقدمة إلى ورش الصيانة بسبب ارتفاع عدد 

المركبات التي استلزمت اإلصالح في تلك الورش.

ترتبط مبالغ اإليجار المدفوع مقدماً بإيجار المكاتب الرئيسية والفروع والمنافذ التي تستأجرها الشركة. وتتغير المصروفات اإليجارية بناًء على عدد 
عقود إيجار المنافذ وقيمة اإليجار التي تحصل عليها الشركة. فعلى سبيل المثال، ازدادت مبالغ اإليجار المقدمة مسبًقا بنسبة 25.3% من 3.7 مليون 
ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2017م إلى 4.6 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2018م، وتُعزى تلك الزيادة إلى ارتفاع قيمة اإليجار بالنسبة لعدد 

من المنافذ التي تستأجرها الشركة.

يتألف دخل من العمولة الخاصة المستحقة من العموالت التي تم اكتسابها ولكن لم تُحقق بعد فيما يتعلق باالستثمارات المتاحة للبيع والودائع ألجل التي 
تحتفظ بها الشركة. ارتفع الرصيد بنسبة 302.3% من 1.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2015م إلى 5.2 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 
2016م مدفوعاً بارتفاع ودائع ألجل، ثم انخفض بنسبة 81.6% من 5.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2016م إلى مليون ريال سعودي كما في 

31 ديسمبر 2017م، عقب تصفية استثمارات كبيرة تم االحتفاظ بها في الفترات السابقة.

تتعلق األتعاب المؤجلة لمؤسسة النقد العربي السعودي ومجلس الضمان الصحي التعاوني وطرف ثالث اداري بالرسوم التي تُدفع لألطراف المذكورة 
آنفاً والتي يتم تأجيلها بما يتوافق مع نمط أرباح وثائق التأمين. انخفض الرصيد في الفترة الممتدة من 31 ديسمبر 2016م إلى 31 مارس 2018م بسبب 

انخفاض مستوى األعمال الذي ترتب عليه تحصيل رسوم مؤجلة دون تأجيل أي رسوم إضافية كبيرة.
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وتشمل المصروفات األخرى نفقات متكبدة في سياق العمل المعتاد. وشهدت المصروفات األخرى تقلبات في الفترة الممتدة من 31 ديسمبر 2015م إلى 
31 ديسمبر 2017م وشهدت زيادة كبيرة كما في 31 مارس 2018م. ترجع تلك الزيادة الكبيرة في الفترة الممتدة من 31 ديسمبر 2017م إلى 31 مارس 
2018م إلى مصروفات ضريبة القيمة المضافة المدفوعة مسبًقا نيابًة عن حاملي وثائق التأمين نظًرا إلى وضع اللوائح المتعلقة بضريبة القيمة المضافة 

خالل النصف الثاني من عام 2016م.

الممتلكات والمعدات2222222-2

يقدم الجدول التالي الممتلكات والمعدات )بصافي القيمة الدفترية( كما في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م، وكما في 31 مارس 2018م.

الممتلكات والمعدات: 31-6الجدول 

بآالف الرياالت السعودية
كما في 31 كما في 31 ديسمبر

زيادة/)نقص(مارس
النمو 

السنوي 
المركب

 2015م
مدققة

 2016م
مدققة

 2017م
مدققة

 2018م
غير مدققة

31 ديسمبر 
2016م

31 ديسمبر 
2017م

31 مارس 
2018م

2015م – 
2018م

التحسينات على العقارات 
المستأجرة

10.0647.7205.8415.754)%23.3()%24.3()%1.5()%22.0(

األثاث والتركيبات والمعدات 
المكتبية

15.79113.39812.07011.093)%15.2()%9.9()%8.1()%14.5(

)53.3%(6.7%)16.3%()79.8%(28.6385.7734.8325.156أجهزة حاسب آلي

)22.8%()13.3%()39.4%(6.3%726772468406سيارات

)33.0%()3.5%()16.1%()49.9%(55.21927.66323.21122.409اإلجمالي
المصدر: القوائم المالية المدققة والغير مدققة

تتألف الممتلكات والمعدات الخاصة بالشركة بشكل أساسي من األثاث والتركيبات والمعدات المكتبية. يُمثل صافي القيمة الدفترية للمعدات المكتبية 
واألثاث والتجهيزات 28.6%، و48.4% و52.0%، و49.5% من إجمالي صافي القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات كما في 31 ديسمبر 2015م، و2016م، 

و2017م و31 مارس 2018م على الترتيب.

وتُخصص المعدات المكتبية واألثاث والتركيبات لتوضع في المكاتب الرئيسية والفروع والمنافذ المختلفة التي تستأجرها الشركة. انخفض صافي القيمة 
الدفترية للمعدات المكتبية واألثاث والتركيبات من 55.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2015م إلى22.4 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 

2018م ويرجع ذلك االنخفاض في األساس إلى انخفاض قيمة المعدات الحالية وعدم زيادة هذه الفئة من األصول بشكل كبير.

وتشمل التحسينات على العقارات المستأجرة عمليات التجديد وإعادة البناء والزخرفة واألعمال الكهربائية التي تتم في مباني المكاتب الرئيسية والفروع 
والمنافذ.

وتشمل أجهزة حاسب آلي أجهزة الكمبيوتر المكتبية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والطابعات التي تُخصص الستخدام الموظفين في المكاتب الرئيسية 
والفروع والمنافذ. وتجدر اإلشارة إلى أن صافي القيمة الدفترية ألجهزة الكمبيوتر انخفض بنسبة 79.8% من 28.6 مليون ريال سعودي كما في 31 
ديسمبر 2015م إلى 5.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2016م ولم يشهد أي تغييرات جوهرية في الفترة الممتدة من 31 ديسمبر 2016م إلى 
31 مارس 2018م. ويعود انخفاض صافي القيمة الدفترية في الفترة الممتدة من 31 ديسمبر 2015م إلى 31 ديسمبر 2016م إلى تصنيف األصول غير 
الملموسة التي تضمنت برامج أجهزة الكمبيوتر ضمن األصول الثابتة من جانب مدقق الحسابات قبل عام 2016م، إال أنه تم االفصاح عنها بشكل منفصل 

في القوائم المالية المدققة في عام 2016م و2017م و2018م.

تشمل السيارات تلك التي يستخدمها موظفو الشركة، وقد تراجع صافي قيمتها الدفترية من 0.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2016م إلى 
0.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2017م بسبب التصرف في عدد من المركبات خالل العام.

المديونية222222222

ال يوجد لدى الشركة أية قروض أو مديونيات أو نوع من أنواع التمويل األخرى.

موجودات غير ملموسة، صافي222222222

تشمل الموجودات غير الملموسة مجموعة من البرامج واألجهزة وتراخيص الشبكات التي تستخدمها الشركة. وكما ُذكر سابًقا، تّم تصنيف األصول غير 
الملموسة قبل 2016م ضمن األصول الثابتة ومع ذلك أدرج مدقق الحسابات األصول غير الملموسة في بيان منفصل في الفترة الممتدة من 31 ديسمبر 

2016م إلى 31 مارس 2018م.
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موجودات المساهمين222222

يقدم الجدول التالي موجودات المساهمين كما في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م، وكما في 31 مارس 2018م.

موجودات المساهمين: 32-6الجدول 

بآالف الرياالت السعودية
كما في 31 كما في 31 ديسمبر

زيادة/)نقص(مارس
النمو 

السنوي 
المركب

 2015م
مدققة

 2016م
مدققة

 2017م
مدققة

 2018م
غير مدققة

31 ديسمبر 
2016م

31 ديسمبر 
2017م

31 مارس 
2018م

2015م – 
2018م

 )77.5%( )26.7%()97.6%(94.4%108.912211.6775.1763.792النقدية وشبه النقدية

المستحقات من / إلى عمليات 
المساهمين / التأمين

ال يوجدال يوجد--)301.140(- - - 

)100.0%()100.0%(ال يوجد)100.0%(-70.000- 96.052الودائع ألجل

36.2%- 40.4%42.7%7.75711.07215.54615.546عوائد على الوديعة النظامية

)25.5%()0.0%()14.4%()39.6%(242.014146.076125.018124.977االستثمارات

مصاريف مدفوعة مقدماً 
وموجودات أخرى

1.7822.5981.4271.251%45.8)%45.1()%12.3()%14.6(

)10.8%(- )36.9%(22.4%12.09514.8029.3419.341االستثمار في شركة زميلة

- - - - 30.00030.00030.00030.000أرض

19.7%- - 50.0%100.000150.000150.000150.000وديعة نظامية

- - - - 480.000480.000480.000480.000الشهرة

)28.1%()42.0%()15.3%()3.0%(1.078.6121.046.225886.508513.767إجمالي موجودات املساهمني
المصدر: القوائم المالية المدققة والغير مدققة 

تتألف موجودات المساهمين من االستثمارات والشهرة. يمثل هذان العنصران مًعا 72.6% من إجمالي موجودات المساهمين في الفترة من 31 ديسمبر 
2015م إلى 31 مارس 2018م.

وظلت موجودات المساهمين ثابتة إلى حد كبير في الفترة الممتدة بين 31 ديسمبر 2015م إلى 31 ديسمبر 2016م ثم انخفضت في الفترة الممتدة من 31 
ديسمبر 2017م إلى 31 ديسمبر 2018م بسبب انخفاض النقدية وشبه النقدية والمستحقات من / إلى عمليات المساهمين / التأمين.

النقدية وشبه النقدية22222222

يقدم الجدول التالي النقدية وشبه النقدية كما في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م، وكما في 31 مارس 2018م.

النقدية وشبه النقدية: 33-6الجدول 

بآالف الرياالت السعودية
كما في 31 كما في 31 ديسمبر

زيادة/)نقص(مارس
النمو 

السنوي 
المركب

 2015م
مدققة

 2016م
مدققة

 2017م
مدققة

 2018م
غير مدققة

31 ديسمبر 
2016م

31 ديسمبر 
2017م

31 مارس 
2018م

2015م – 
2018م

النقد في الصندوق والنقد 
في البنوك

2.12224.7395.1763.792%1.065.8)%79.1()%26.7(%29.4

)100.0%(ال يوجد)100.0%(75.1%- - 106.790186.938الودائع قصيرة األجل

)77.5%()26.7%()97.6%(94.4%108.912211.6775.1763.792اإلجمالي
المصدر: القوائم المالية المدققة والغير مدققة

اشتملت النقدية وشبه النقدية المتعلقة بعمليات المساهمين بشكل أساسي على النقد في الصندوق والنقد في البنوك والودائع قصيرة األجل. انخفضت 
النقدية وشبه النقدية بنسبة 97.6% من 211.7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2016م إلى 5.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2017م، 
ويُعزى ذلك االنخفاض بشكل أساسي إلى تدفقات نقدية خارجة بقيمة 417.3 مليون ريال سعودي ناتجة عن أنشطة التشغيل المقيدة ضمن التدفقات 
النقدية لعمليات المساهمين. تعلقت بشكل أساسي التدفقات النقدية الخارجة الكبيرة التي نتجت عن األنشطة التشغيلية في عام 2017م بخسائر بلغت 

قيمتها 388.0 ريال سعودي خالل هذا العام وفق قائمة الدخل الشامل للمساهمين / قائمة الخسائر.

لم تسجل النقدية وشبه النقدية المتعلقة بعمليات المساهمين تقلبات ملحوظة بين 31 ديسمبر 2017م و31 مارس 2018م.
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الودائع ألجل22222222

كما ذكر سابًقا، تتألف الودائع ألجل التي تحتفظ بها الشركة من ودائع ال يزيد أجل استحقاقها عن ثالثة أشهر من تاريخ االستحواذ األصلي. تودع الودائع 
ألجل لدى أطراف مقابلة يكون تصنفيها االئتماني ما يعادل تصنيف ستاندرد آند بورز وفيتش وموديز من الفئة BBB+ إلى الفئة BBB. وتودع تلك الودائع 
لدى فروع بنوك أجنبية محلية ومرخص لها العمل في المملكة وقد حققت دخل عمولة خاصة بمعدل متوسط يبلغ 1.38% و3.15% و2.14% و%2.20 
في عام 2015م و2016م و2017م وفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2018م. وتجدر اإلشارة إلى أن الرصيد الذي يمثل الودائع ألجل يتغير خالل 

سياق العمل المعتاد عند حلول آجال بعض الودائع ألجل واستحواذ الشركة على ودائع ألجل جديدة.

عوائد على الوديعة النظامية22222222

يتم االحتفاظ بالعوائد على الوديعة النظامية بموجب نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني في المملكة وال يمكن سحبها دون الحصول موافقة مؤسسة 
النقد العربي السعودي.

االستثمارات22222222

يعرض الجدول التالي تحركات االستثمارات كما في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م، وكما في 31 مارس 2018م.

االستثمارات: 34-6الجدول 

بآالف الرياالت السعودية
كما في 31 كما في 31 ديسمبر

زيادة/)نقص(مارس
النمو 

السنوي 
المركب

 2015م
مدققة

 2016م
مدققة

 2017م
مدققة

 2018م
غير مدققة

 31 ديسمبر 
2016م

 31 ديسمبر 
2017م

 31 مارس 
2018م

2015م – 
2018م

)29.0%()14.4%()39.6%()10.5%(270.415242.014146.076125.018في بداية السنة

)100.0%()100.0%()78.8%(442.6%-)21.000()99.282()18.298(المباع خالل العام

)26.8%()0.0%()12.4%()43.4%(252.117142.732125.076125.018اإلجمالي الفرعي

)100.0%(ال يوجد)100.0%(1.674.5%--77413.735األرباح المحققة

)100.0%(ال يوجد)100.0%()96.2%(--)616()16.193(خسائر انخفاض القيمة

صافي التغير في القيمة 
العادلة

5.316)9.775()58()41()%283.9()%99.4()%29.3(-

)25.5%()0.0%()14.4%()39.6%(242.014146.076125.018124.977يف نهاية السنة
المصدر: القوائم المالية المدققة والغير مدققة

يقدم الجدول التالي االستثمارات حسب نوعها كما في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م، وكما في 31 مارس 2018م.

أنواع االستثمارات: 35-6الجدول 

بآالف الرياالت السعودية
كما في 31 كما في 31 ديسمبر

زيادة/)نقص(مارس
النمو 

السنوي 
المركب

 2015م
مدققة

 2016م
مدققة

 2017م
مدققة

 2018م
غير مدققة

31 ديسمبر 
2016م

31 ديسمبر 
2017م

31 مارس 
2018م

2015م – 
2018م

)12.3%(0.3%)0.2%()25.7%(74.84355.62655.52455.679صناديق االستثمار المشتركة

)27.0%()0.4%(0.1%)50.6%(96.13947.52747.57147.375السندات

)34.1%(- )51.2%()19.7%(51.06041.00020.00020.000الصكوك

)64.7%(-- )90.4%(19.9721.9231.9231.923األسهم

)25.5%()0.0%()14.4%()39.6%(242.014146.076125.018124.977اإلجمالي
المصدر: القوائم المالية المدققة والغير مدققة

تتألف االستثمارات المدرجة ضمن موجودات المساهمين من صناديق االستثمار المشتركة والسندات والصكوك واألسهم. يتم عرض التغيير التراكمي في 
القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع الخاصة بعمليات المساهمين ضمن حقوق المساهمين في قائمة المركز المالي.
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مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى22222222

يوضح الجدول التالي مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى كما في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م، وكما في 31 مارس 2018م.

مصاريف مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى: 36-6الجدول 

بآالف الرياالت السعودية
كما في 31 كما في 31 ديسمبر

زيادة/)نقص(مارس
النمو 

السنوي 
المركب

 2015م
مدققة

 2016م
مدققة

 2017م
مدققة

 2018م
غير مدققة

31 ديسمبر 
2016م

31 ديسمبر 
2017م

31 مارس 
2018م

2015م – 
2018م

دخل العمولة الخاصة 
المستحقة

1.7822.4551.427832%37.8)%41.9()%41.7()%28.7(

-ال يوجد)100.0%(ال يوجد419- 143- أخرى

)14.5%()12.3%()45.1%(45.8%1.7822.5981.4271.251اإلجمالي
المصدر: القوائم المالية المدققة والغير مدققة

تتألف بشكل أساسي مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى المتعلقة بعمليات المساهمين من العموالت الخاصة المؤجلة. وازداد الرصيد من 1.8 
مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2015م إلى 2.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2016م، ويُعزى ذلك إلى الزيادة الجزئية في األنشطة 
التجارية التي سجلتها الشركة في 2016م ثم انخفضت من 2.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2016م إلى 0.8 مليون ريال سعودي كما في 31 

مارس 2018م بسبب انخفاض األنشطة التجارية المسجلة بين الفترتين.

االستثمار في شركة زميلة22222222

العربية  المملكة  للنقل االلكتروني. والشركة مسجلة في  الوصيل  الزميلة باستثمارات في األسهم بنسبة 25% في شركة  يتعلق االستثمار في الشركات 
السعودية وأسهمها غير مسجلة في السوق المالية السعودية.

ترجع زيادة قيمة االستثمارات أو انخفاضها إلى حصة الشركة من األرباح والخسائر المسجلة في الشركة الزميلة.

األرض22222222

األرض المدرجة ضمن موجودات المساهمين يملكها المساهمون في الشركة وتقع في منطقة مدينة الرياض. وفي الوقت الحالي، ال تستخدم الشركة 
األرض ألي أغراض تجارية أو غير تجارية.

وديعة نظامية22222222

بموجب نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني في المملكة، يتعين على الشركة االحتفاظ بوديعة نظامية بنسبة 10%. وتجدر اإلشارة إلى أن مؤسسة 
النقد العربي السعودي رفعت الوديعة النظامية بنسبة 5%، وبالتالي حولت الشركة تلك النسبة لتصل الوديعة النظامية إلى 15%. وال يمكن سحب الوديعة 
النظامية دون موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي. وتجدر اإلشارة إلى أن الشركة خفضت رأس مالها من 1.000 مليون ريال سعودي كما في 31 
ديسمبر 2016م إلى 400.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2017م وتسعى الشركة حالًيا للحصول على توجيه من مؤسسة النقد العربي السعودي 

بشأن أثر خفض رأس المال على الوديعة النظامية.

الشهرة22222222

تتعلق الشهرة المقيدة ضمن موجودات المساهمين بعملية استحواذ الشركة على ميدغلف ش.م.ب. وفي عام 2009م، أبرمت الشركة اتفاقية لشراء محفظة 
تأمينية وما يتعلق بها من صافي الموجودات والمطلوبات الخاصة بميدغلف ش.م.ب. وقد نتج عن عملية االستحواذ شهرة بلغت قيمتها 480.0 مليون 

ريال سعودي.
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مطلوبات وفائض عمليات التأمين222222

يقدم الجدول التالي مطلوبات وفائض عمليات التأمين كما في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م، وكما في 31 مارس 2018م.

مطلوبات وفائض عمليات التأمين: 37-6الجدول 

بآالف الرياالت السعودية
كما في 31 كما في 31 ديسمبر

زيادة/)نقص(مارس
النمو 

السنوي 
المركب

 2015م
مدققة

 2016م
مدققة

 2017م
مدققة

 2018م
غير مدققة

31 ديسمبر 
2016م

31 ديسمبر 
2017م

31 مارس 
2018م

2015م – 
2018م

إجمالي المطالبات تحت 
التسوية

1.664.7881.323.9561.094.4371.158.188)%20.5()%17.3(%5.8)%14.9(

مبالغ مستحقة لطرف ذي 
عالقة

40.5895.6433.886688)%86.1()%31.1()%82.3()%83.7(

)22.5%()1.8%()1.6%()41.6%(211.837123.710121.768119.525ذمم وعموالت دائنة

المصروفات المستحقة 
والمطلوبات األخرى

156.593158.307152.257132.840%1.1)%3.8()%12.8()%7.1(

مكافآت نهاية الخدمة 
للموظفين

-)35.5%()19.8%(ال يوجد26.04720.88713.474- 

أرصدة إعادة التأمين 
المستحقة

120.21686.172135.76153.976)%28.3(%57.5)%60.2()%29.9(

2.0%- -  4.7%106.591111.566111.566111.566توزيع الفائض المستحق

عموالت إعادة تأمين غير 
مكتسبة

56.31536.58435.20629.798)%35.0()%3.8()%15.4()%24.6(

إجمالي األقساط غير 
المكتسبة

2.054.4481.629.2511.405.2281.199.401)%20.7()%13.8()%14.6()%21.3(

)13.2%()5.1%()41.8%(31.5%34.35045.15426.29624.965احتياطيات المطالبات األخرى

إجمالي مطلوبات عمليات 
التأمين

4.445.7273.546.3903.107.2922.844.421)%20.2()%12.4()%8.5()%18.0(

الفائض يف عمليات التأمني

التغير التراكمي في القيمة 
العادلة لالستثمارات المتاحة 

للبيع

1.825277327338)%84.8(%18.1%3.4)%57.7(

إعادة تقييم مطلوبات المزايا 
المحددة - مزايا الموظفين

- - ال يوجدال يوجد)302()302(- - 

إجمالي مطلوبات وفائض 
عمليات التأمني

4.447.5523.546.6673.107.3172.844.457)%20.3()%12.4()%8.5()%20.0(

المصدر: القوائم المالية المدققة والغير مدققة

تألفت مطلوبات التأمين بشكل أساسي من إجمالي المطالبات تحت التسوية وإجمالي األقساط غير المكتسبة والتي مثلت مًعا 83.7% و83.3% و%80.4 
و82.9% من إجمالي مطلوبات عمليات التأمين كما في 31 ديسمبر 2015م و31 ديسمبر 2016م و31 ديسمبر 2017م و31 مارس 2018م على الترتيب.

انخفض إجمالي مطلوبات عمليات التأمين بنسبة 20.3% من 4.447.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2015م إلى 3.546.7 مليون ريال سعودي 
كما في 31 ديسمبر 2016م ثم انخفض مرة أخرى بنسبة 12.4% من 3.546.7 مليون ريال سعودي كما في 2016م إلى 3.107.3 مليون ريال سعودي كما 
في 31 ديسمبر 2017م ثم انخفض أيًضا بنسبة 8.5% من 3.107.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2017م إلى 2.844.5 ريال سعودي كما في 
31 مارس 2018م. ويُعزى بشكل أساسي انخفاض إجمالي مطلوبات عمليات التأمين في الفترة من 31 ديسمبر 2015م إلى 31 مارس 2018م إلى انخفاض 

إجمالي األقساط غير المكتسبة في تلك الفترات وانخفاض إجمالي المطالبات القائمة في الفترة من 31 ديسمبر 2015م إلى 31 ديسمبر 2017م.



74

إجمالي المطالبات تحت التسوية22222222

يقدم الجدول التالي ملخص إجمالي المطالبات تحت التسوية كما في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م، وكما في 31 مارس 2018م.

إجمالي المطالبات تحت التسوية: 38-6الجدول 

بآالف الرياالت السعودية
كما في 31 كما في 31 ديسمبر

زيادة/)نقص(مارس
النمو 

السنوي 
المركب

 2015م
مدققة

 2016م
مدققة

 2017م
مدققة

 2018م
غير مدققة

31 ديسمبر 
2016م

31 ديسمبر 
2017م

31 مارس 
2018م

2015م – 
2018م

)15.9%(16.5%)17.8%()29.3%(859.765608.009499.938582.557المطالبات تحت التسوية

المطالبات المتكبدة التي لم 
يُبلغ عنها

805.023715.947594.499575.631)%11.1()%17.0()%3.2()%13.8(

)14.9%(5.8%)17.3%()20.5%(1.664.7881.323.9561.094.4371.158.188اإلجمالي
المصدر: القوائم المالية المدققة والغير مدققة

يتألف إجمالي المطالبات تحت التسوية من إجمالي التكلفة التقديرية للمطالبات التي تم تحملها ولكن لم تتم تسويتها في تاريخ قائمة المركز المالي – 
سواء تم اإلبالغ عنها أم ال. إن مخصص المطالبات الُمتكبدة غير المبلغ عنها هو تقدير المطالبات التي من المتوقع أن يتم اإلبالغ عنها بعد تاريخ قائمة 

المركز المالي التي وقع الحدث الخاضع للتأمين الخاص بها قبل تاريخ قائمة المركز المالي.

يقدم الجدول التالي إجمالي المطالبات القائمة بحسب النشاط كما في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م، وكما في 31 مارس 2018م.

إجمالي المطالبات تحت التسوية بحسب النشاط: 39-6الجدول 

بآالف الرياالت السعودية
كما في 31 كما في 31 ديسمبر

زيادة/)نقص(مارس
النمو 

السنوي 
المركب

 2015م
مدققة

 2016م
مدققة

 2017م
مدققة

 2018م
غير مدققة

31 ديسمبر 
2016م

31 ديسمبر 
2017م

31 مارس 
2018م

2015م – 
2018م

)24.4%()7.8%()11.2%()34.9%(823.776536.346476.321438.931طبي

)24.4%()5.8%()41.4%()3.5%(256.209247.263144.965136.545التأمين على المركبات

)0.2%(23.2%)12.4%()7.6%(584.803540.347473.151582.712أخرى

)14.9%(5.8%)17.3%()20.5%(1.664.7881.323.9561.094.4371.158.188اإلجمالي
المصدر: القوائم المالية المدققة والغير مدققة

تركز إجمالي المطالبات تحت التسوية في خط األنشطة الطبية الذي يُعتبر النشاط الرئيسي للشركة. مّثل إجمالي المطالبات تحت التسوية المتعلق بخط 
األنشطة الطبية 49.5% و40.5% و43.5% و37.9% من إجمالي المطالبات تحت التسوية كما في 31 ديسمبر 2015م و31 ديسمبر 2016م و31 ديسمبر 
2017م و31 مارس 2018م على الترتيب. باستثناء الزيادة الجزئية في الفترة من 31 ديسمبر 2017م و31 مارس 2018م، انخفض إجمالي المطالبات 
القائمة بنسبة 14.9% من 1.664.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2015م إلى 1.158.2 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2018م نتيجة 

انخفاض األنشطة التجارية التي سجلته الشركة بين تلك الفترتين.

ذمم وعموالت دائنة22222222

تتألف الذمم والعموالت الدائنة من رسوم وعموالت مستحقة إلى الوسطاء والوكالء ورجال المبيعات المباشرين الذين يتولون مسؤولية الترويج ألعمال 
الشركة وبيعها ويُقومون بدور الوسيط بين الشركة وعمالئها. وتجدر اإلشارة إلى أن الذمم والعموالت الدائنة تركزت في المستحقات الخاصة بالوسطاء 
والتي مثلت 81.7% و74.8% و76.7% و78.3% من إجمالي رصيد الذمم والعموالت الدائنة كما في 31 ديسمبر 2015م و31 ديسمبر 2016م و31 ديسمبر 

2017م و31 مارس 2018م على الترتيب.

وانخفضت الذمم والعموالت الدائنة من 211.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2015م إلى 119.5 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2018م 
نتيجة انخفاض األنشطة التجارية التي سجلته الشركة بين تلك الفترتين. وتجدر اإلشارة إلى أن االنخفاض في الذمم والعموالت الدائنة في الفترة من 
31 ديسمبر 2015م إلى 31 مارس 2018م تأثر بتراجع األقساط المستحقة ألنه يُنظر في معظم الحاالت في الدفعات المقدمة إلى الوسطاء )أي الوكالء 

والوسطاء ورجال المبيعات المباشرين( بعد تحصيل األقساط من حاملي وثائق التأمين.
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المصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى22222222

يقدم الجدول التالي المصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى كما في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م، وكما في 31 مارس 2018م.

المصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى: 40-6الجدول 

بآالف الرياالت السعودية
كما في 31 كما في 31 ديسمبر

زيادة/)نقص(مارس
النمو 

السنوي 
المركب

 2015م
مدققة

 2016م
مدققة

 2017م
مدققة

 2018م
غير مدققة

31 ديسمبر 
2016م

31 ديسمبر 
2017م

31 مارس 
2018م

2015م – 
2018م

)39.1%()5.9%(3685.0%)99.1%(24.04626.2688.3657.872مستحقات أخرى

رسوم مجلس الضمان 
الصحي التعاوني المستحقة

28.1154.2372.3132.827)%84.9()%45.4(%22.2)%64.0(

15.3%)12.4%()0.3%(57.6%86.516136.318135.924119.121الذمم الدائنة للموردين

)54.7%()46.6%()67.7%()2.1%(17.91617.5315.6553.020المصروفات المستحقة

)7.1%()12.8%()3.8%(1.1%156.593184.354152.257132.840اإلجمالي
المصدر: القوائم المالية المدققة والغير مدققة

الذمم %55.2  التأمين، حيث مثلت تلك  المتعلقة بعمليات  المستحقة والمطلوبات األخرى  الرئيسي للمصروفات  المكون  للموردين  الدائنة  الذمم  تمثل 
و86.1% و89.3% و89.7% من إجمالي المصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى كما في 31 ديسمبر 2015م و31 ديسمبر 2016م و31 ديسمبر 2017م 
و31 مارس 2018م على الترتيب. تألفت الذمم الدائنة للموردين بشكل أساسي من المستحقات لورش الصيانة والمرائب. وشهد الرصيد تقلبات في الفترة 
الممتدة من 31 ديسمبر 2015م إلى 31 مارس 2018م ألن تلك الذمم ال ترتبط بالضرورة باألنشطة التجارية ولكن قد تتغير في سياق العمل المعتاد بناًء 

على عدد المركبات التي تستلزم اإلصالح في الورش والمرائب.

مثلت رسوم مجلس الضمان الصحي التعاوني المستحقة معظم المصروفات مستحقة الدفع والمطلوبات األخرى، وهذه الرسوم مستحقة لمجلس الضمان 
الصحي التعاوني فيما يتعلق بوثائق التأمين الطبي الصادرة عن الشركة. انخفض الرصيد من 28.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2015م إلى 
2.8 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2018م ويُعزى ذلك االنخفاض إلى تراجع حجم وثائق التأمين الطبي الصادرة خالل تلك الفترات ال سيما في 

ظل تركز انخفاض األنشطة التجارية في األنشطة الطبية.

وتشمل المستحقات األخرى مجموعة من المصروفات والرسوم التي يتم تكبدها بصفة يومية. وتجدر اإلشارة إلى أن رصيد المستحقات األخرى ارتفع 
بشكل كبير كما في 31 ديسمبر 2015م و31 ديسمبر 2016م ألنه تضمن رصيد مكافآت نهاية الخدمة التي أدرجها مدقق الحسابات ضمن المصروفات 

المستحقة والمطلوبات األخرى كما في 31 ديسمبر 2015م و31 ديسمبر 2016م وتم اإلفصاح عنها بشكل منفصل في 31 مارس 2018م.

وتألفت المصروفات المستحقة بشكل أساسي من رسوم مؤسسة النقد العربي السعودي التي مثلت 0.5% من قيمة وثائق التأمين الصادرة. وانخفض 
الرصيد في الفترة من 31 ديسمبر 2015م إلى 31 مارس 2018م بسبب انخفاض الوثائق الصادرة خالل تلك الفترة.

مكافآت نهاية الخدمة للموظفين22222222

تتبنى الشركة خطة مكافآت نهاية الخدمة للموظفين بموجب أنظمة العمل السعودية السارية. تُحدد المستحقات وفق التقييم االكتواري باستخدام طريقة 
تقدير المبالغ المستحقة حسب الوحدة مع الوفاء بااللتزام بتقديم مدفوعات المكافآت عند استحقاقها.

انخفض رصيد مكافآت نهاية الخدمة للموظفين من 26.0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2016م إلى 13.5 مليون ريال سعودي كما في 31 
مارس 2018م ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع عدد الموظفين المغادرين خالل تلك الفترة حيث وصل عددهم الى 269 في 2015م و210 موظفين 

في 2016م و201 موظف في 2017م و59 موظًفا في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2018م.

أرصدة إعادة التأمين المستحقة22222222

تمثل أرصدة إعادة التأمين المستحقة الرصيد المستحق لشركات إعادة التأمين فيما يتعلق بالمعامالت االختيارية واالتفاقيات العقدية. يُقدر الرصيد 
المستحق بطريقة تتماشى مع عقد إعادة التأمين ذي الصلة ويتم تعديله بعد النظر في مستحقات عموالت إعادة التأمين المستحقة من معيدي التأمين.

وقد شهد أرصدة إعادة التأمين المستحقة تغيرات في الفترة من 31 ديسمبر 2015م إلى 31 مارس 2018م. وانخفض ذلك الرصيد من 120.2 مليون ريال 
سعودي كما في 31 ديسمبر 2015م إلى 86.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2016م ثم ازداد من 86.2 مليون ريال سعودي كما في 2016م إلى 
135.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2017م ثم انخفض من 135.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2017م إلى 54.0 ريال سعودي 
كما في 31 مارس 2018م. وعلى الرغم أن انخفاض أرصدة إعادة التأمين المستحقة في الفترة من 31 ديسمبر 2015م إلى 31 ديسمبر 2016م وكذلك 
من 31 ديسمبر 2017م إلى 31 مارس 2018م كان بسبب انخفاض األقساط المستحقة وتراجع حجم األعمال المنفذة مع معيدي التأمين، فإن زيادة 
الرصيد في الفترة من 31 ديسمبر 2017م إلى 31 مارس 2018م كانت مدفوعة بالتأخير في تحصيل األقساط المستحقة وذلك ألن رصيد إعادة التأمين 

المستحق مرتبط بتحصيل األقساط.
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توزيع الفائض المستحق22222222

يمثل توزيع الفائض المستحق صافي الفائض من عمليات التأمين المستحق لحاملي وثائق التأمين، حيث إن الشركة مطالبة بتوزيع 10% من صافي الفائض 
من عمليات التأمين إلى حاملي الوثائق وتخصيص النسبة المتبقية البالغة90% لمساهميها وفقاً لنظام التأمين والئحته التنفيذية الصادرة عن مؤسسة 

النقد العربي السعودي.

وتجدر اإلشارة إلى أن الرصيد ارتفع من 106.6 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2015م إلى 111.6 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2016م، 
وظل مستقراً خالل الفترة من 31 ديسمبر 2016م إلى 31 مارس 2018م حيث إن الشركة لم تقم بتوزيع الفائض المستحق في السنوات القليلة الماضية.

عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة22222222

يعرض الجدول التالي دخل عموالت إعادة التأمين غير المكتسبة كما في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م، وكما في 31 مارس 2018م.

دخل عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة: 41-6الجدول 

بآالف الرياالت السعودية
كما في 31 كما في 31 ديسمبر

زيادة/)نقص(مارس
النمو 

السنوي 
المركب

 2015م
مدققة

 2016م
مدققة

 2017م
مدققة

 2018م
غير مدققة

 31 ديسمبر 
2016م

 31 ديسمبر
 2017م

 31 مارس
 2018م

2015م – 
2018م

)27.9%()3.8%()35.0%()23.3%(73.45856.31536.58435.206في نهاية الفترة

)62.1%()83.1%()4.0%()30.4%(93.73765.27162.68510.585العموالت المحصلة

)57.7%()75.0%()24.6%()23.3%()15.993()64.063()85.002()110.880(العموالت المكتسبة

)24.6%()15.4%()3.8%()35.0%(56.31536.58435.20629.798رصيد اإلقفال
المصدر: القوائم المالية المدققة والغير مدققة

يتم الحصول على دخل عموالت إعادة التأمين باألعمال التي تجري وفق اتفاقيات تناسبية وترتيبات اختيارية. ويتم تسجيل العموالت في قائمة عمليات 
التأمين على مدار ُمدد وثائق التأمين التي ترتبط بها على أساس النسبة والتناسب. وتمثل العموالت غير المكتسبة حصة من العموالت المتعلقة بالفترة 

غير المنتهية من التغطية التأمينية.

يتم حساب العموالت غير المكتسبة بالطريقة ذاتها المتبعة في حساب احتياطي األقساط غير المكتسبة وتعتمد على نمط أرباح وثائق التأمين.

يقدم الجدول التالي عموالت إعادة تأمين غير المكتسبة بحسب النشاط كما في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م، وكما في 31 مارس 2018م.

عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة بحسب النشاط: 42-6الجدول 

بآالف الرياالت السعودية
كما في 31 كما في 31 ديسمبر

زيادة/)نقص(مارس
النمو 

السنوي 
المركب

 2015م
مدققة

 2016م
مدققة

 2017م
مدققة

 2018م
غير مدققة

 31 ديسمبر
2016م

 31 ديسمبر
2017م

 31 مارس 
2018م

2015م – 
2018م

)7.6%()26.1%(58.7%)28.7%(15.50211.05817.54712.966تأمين المركبات

)17.7%(13.1%)36.2%()10.5%(7.4486.6664.2524.807تأمين الممتلكات

)32.2%()64.2%(75.2%)33.5%(1.3308841.549554التأمين البحري

)52.6%()34.8%(0.8%)71.6%(3.7331.0621.070697تأمين الطيران

)37.8%()4.9%()36.9%()42.9%(23.92913.6708.6298.209التأمين الهندسي

)21.1%(18.8%)33.4%()25.8%(4.3733.2442.1592.565تأمين الحوادث وااللتزامات

)24.6%()15.4%()3.8%()35.0%(56.31536.58435.20629.798اإلجمالي
المصدر: القوائم المالية المدققة والغير مدققة

انخفضت عموالت إعاة التأمين غير المكتسبة من 56.3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2015م إلى 29.8 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 
2018م نتيجة االنخفاض العام في األقساط التأمينية المكتتبة الذي وقع خالل تلك الفترة. وتجدر اإلشارة إلى أن االنخفاض في عموالت إعاة التأمين 
غير المكتسبة تركز في خط األنشطة الهندسية. انخفضت عموالت إعادة التأمين غير المكتسبة المتعلقة بخط النشاط من 23.9 مليون ريال سعودي 
كما في31 ديسمبر 2015م إلى 8.2 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2018م. يعود االنخفاض الكبير فيما يتعلق بخط النشاط هذا إلى االنخفاض 

في نطاق خدمات التأمين المتعلقة بالعقد الرئيسي لمشروع النقل والبناء الرئيسي في الرياض.
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إجمالي األقساط غير المكتسبة22222222

يقدم الجدول التالي األقساط غير المكتسبة بحسب النشاط كما في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م، وكما في 31 مارس 2018م.

األقساط غير المكتسبة: 43-6الجدول 

بآالف الرياالت 
السعودية

كما في 31 كما في 31 ديسمبر
النمو السنوي زيادة/)نقص(مارس

المركب

 2015م
مدققة

 2016م
مدققة

 2017م
مدققة

 2018م
غير مدققة

31 ديسمبر 
2016م

31 ديسمبر 
2017م

31 مارس 
2015م – 2018م2018م

)23.9%()13.5%()26.3%()15.1%(1.091.222926.951683.124590.583طبي

)2.7%()19.1%(78.8%)35.0%(258.450167.962300.279243.020التأمين على المركبات

)25.3%()13.3%()21.1%()24.2%(704.776534.338421.825365.798أخرى

)21.3%()14.6%()13.8%()20.7%(2.054.4481.629.2511.405.2281.199.401اإلجمالي
المصدر: القوائم المالية المدققة والغير مدققة

وكما ُذكر سابًقا، تُدرج األقساط ضمن الدخل على مدار مدد وثائق التأمين ذات الصلة على أساس النسب والتناسب أو على أساس متساوي طوال مدة 
الوثيقة )في حالة مشاريع اإلنشاءات الهندسية التي ال تزيد مدة الوثيقة المتعلقة بها عن عام واحد(. وتمثل األقساط غير المكتسبة حصة األقساط 

المكتتبة المتعلقة بالفترة غير المنتهية من تغطية التأمين.

وفقاً للمادة 69 من الالئحة التنفيذية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، يمثل القسط غير المكتسب الجزء غير المكتسب من إجمالي األقساط 
في وقت التقييم وتحسب وفقاً لما يلي )بالنسبة لألنشطة غير المتعلقة بالتأمين على الحياة(

قسط آخر ثالثة أشهر بالنسبة للتأمين على الشحنات البحرية. �
الحسابات القائمة على أساس النسبة والتناسب لفترة 365 يوًما بالنسبة لخطوط التأمين األخرى أو 40% من إجمالي األقساط. �

أّما بالنسبة لبند التأمينات الهندسية، فطريقة الحساب مبنية على نظرية أّن نسبة الخطر عند توقيع العقد تكون 0.0% وترتفع هذه النسبة خالل فترة 
العقد لتصبح 100.0% عند نهاية العقد. وترتفع أقساط التأمين المكتسبة بنفس ارتفاع نسبة الخطر خالل فترة العقد، مما يعني أن الجزء األكبر من 

األقساط يتم اكتسابه في الفترة التي تسبق نهاية العقد.

انخفضت األقساط غير المكتسبة من 2.054.4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2015م إلى 1.199.4 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 
2018م نتيجة االنخفاض العام في األقساط التأمينية المكتتبة الذي وقع خالل تلك الفترة.

احتياطيات المطالبات األخرى22222222

تتعلق احتياطيات المطالبات األخرى في المقام األول باحتياطي العجز في األقساط. وقد تم رصد احتياطي عجز أقساط التأمين من جانب الخبير 
االكتواري لتوفير احتياطات إضافية ضد خسائر االكتتاب المسجلة من األنشطة الطبية حيث أشارت الخبرة الفعلية المتعلقة بالمطالبات إلى أن وثائق 
الطبية شديد  باألنشطة  الخاصة  العجز في األقساط  تقدير  أن  إلى  اإلشارة  بأقل من قيمتها. وتجدر  تم تسعيرها  تكون قد  أن  المحتمل  التأمين من 
القائم من المخاطر  الحساسية لعدد من االفتراضات المتعلقة باألحداث واألحوال المستقبلية. وذلك يعتمد على معدل الخسائر المتوقعة من الجزء 
المؤمنة بوثائق التأمين المصدرة. وينظر الخبير االكتواري، للوصول إلى تقدير نسبة الخسارة المتوقعة، إلى العالقة بين المطالبات واألقساط والتي من 

المتوقع تحقيقها في المستقبل.

باإلضافة إلى احتياطي عجز األقساط، فإن احتياطيات المطالبات األخرى المسجلة في الفترة من 31 ديسمبر 2015م إلى 31 مارس 2018م تشمل 
احتياطي الكوارث الذي يتم تسجيله وفًقا لالئحة مؤسسة النقد العربي السعودي والمتعلق بخط النشاط العام حتى عام 2016م واحتياطي مستحقات 
إعادة التأمين على أنه احتياطي طوارئ في تأمين المسؤولية العامة واحتياطي تعديل الخسائر غير المخصصة المتعلق بجميع خطوط األنشطة باستثناء 

خط األنشطة الطبية.

التزامات المساهمين222222

يقدم الجدول التالي التزامات المساهمين كما في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م، وكما في 31 مارس 2018م.

التزامات المساهمين: 44-6الجدول 

بآالف الرياالت السعودية
السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

الربع األول 
المنتهي في 

31 مارس
زيادة/)نقص(

النمو 
السنوي 
المركب

 2015م
مدققة

 2016م
مدققة

 2017م
مدققة

 2018م
غير مدققة

31 ديسمبر 
2016م

31 ديسمبر 
2017م

 31 مارس
 2018م

2015م – 
2018م

المصروفات المستحقة 
والمطلوبات األخرى

762635635120)%16.7( -)%81.1()%56.0(

مخصصات الزكاة وضريبة 
الدخل

84415.39825.02224.705%1724%62.5)%1.3(%348.5
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بآالف الرياالت السعودية
السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

الربع األول 
المنتهي في 

31 مارس
زيادة/)نقص(

النمو 
السنوي 
المركب

 2015م
مدققة

 2016م
مدققة

 2017م
مدققة

 2018م
غير مدققة

31 ديسمبر 
2016م

31 ديسمبر 
2017م

 31 مارس
 2018م

2015م – 
2018م

)100.0%()100.0%(247.9%)36.6%(- 157,11899.670346.744مستحقات عمليات التأمين

عموالت مستحقة على الوديعة 
النظامية

7.75711.07215.54615.546%42.7%40.4 -%36.2

)46.7%()89.6%(206.0%)23.9%(166,481126.775387.94740.371إجمالي مطلوبات المساهمين

   حقوق املساهمني

)33.5%(- )60.0%(- 1.000.0001.000.000400.000400.000رأس المال

- - - - 146.135146.135146.135146.135االحتياطي النظامي

)40.3%(47.4%)77.2%()6.9%()78.126()53.002()232.171()249,265(العجز المتراكم

التغير المتراكم في القيم 
العادلة لالستثمارات المتاحة 

للبيع

15.2615.4865.4285.387)%64.1()%1.1()%0.8()%37.0(

إجمالي حقوق ملكية 
المساهمين

912,131919.450498.561473.396%0.8)%45.8()%5.0()%25.3(

إجمالي التزامات وحقوق 
املساهمني

1.078.6121.046.225886.508513.767)%3.0()%15.3()%42.0()%28.1(

المصدر: القوائم المالية المدققة والغير مدققة

شكلت مستحقات عمليات التأمين الجزء الرئيسي من التزامات المساهمين ومثلت 94.4% و78.6% و89.4% من إجمالي الرصيد كما في 31 ديسمبر 
2015م و31 ديسمبر 2016م و31 ديسمبر 2017م. وكما ُذكر سابًقا، كانت عمليات التأمين في 31 مارس 2018م صفًرا حيث قّيد مدقق الحسابات الرصيد 

على أنه حساب موجودات مقابلة ضمن موجودات المساهمين.

وشهد إجمالي التزامات وحقوق المساهمين انخفاض بنسبة 28.1% من 1.078.6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2015م الى 513.8 كما في 
31 مارس 2018م.

متأثًرا بحركة مستحقات عمليات التأمين الذي بعتبر حساب وسيط. كما ذكر من قبل.

ومّثل رأس المال الجزء الرئيسي من إجمالي حقوق ملكية المساهمين وكان انخفاض رأس المال في الفترة من 31 ديسمبر 2016م إلى 31 ديسمبر 2017م 
السبب الرئيسي في انخفاض حقوق ملكية المساهمين من 912.1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2015م إلى 473.4 مليون ريال سعودي كما 

في 31 مارس 2018م.

المصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى22222222

يقدم الجدول التالي المصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى كما في 31 ديسمبر 2015م و2016م و2017م، وكما في 31 مارس 2018م.

المصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى: 45-6الجدول 

بآالف الرياالت السعودية
كما في 31 كما في 31 ديسمبر

زيادة/)نقص(مارس
النمو 

السنوي 
المركب

 2015م
مدققة

 2016م
مدققة

 2017م
مدققة

 2018م
غير مدققة

31 ديسمبر 
2016م

31 ديسمبر 
2017م

31 مارس 
2018م

2015م – 
2018م

)56.0%()81.1%(- )16.7%(762635635120المصروفات المستحقة

)56.0%()81.1%(- )16.7%(762635635120اإلجمالي
المصدر: القوائم المالية المدققة والغير مدققة

تألفت المصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى المدرجة ضمن التزامات المساهمين في المقام األول من مختلف أنواع المصروفات التي يتم تكبدها 
وتتغير بصورة يومية ضمن نطاق العمل.

مخصصات الزكاة وضريبة الدخل22222222

يمثل مخصص الزكاة وضريبة الدخل استحقاقات الزكاة التي تُسدد إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل. وتجدر اإلشارة إلى أن الشركة قدمت إقرارات الزكاة 
وضريبة الدخل للسنوات الممتدة من 16 أبريل 2007م إلى 31 ديسمبر 2016م إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل. وقد قدمت الهيئة الربوط األولية للسنوات 
من 16 أبريل 2007م إلى 31 ديسمبر 2012م وحددت فروقات بلغت 76 مليون ريال سعودي ولكن الشركة قدمت اعتراًضا على هذه الربوط وبناًء على 
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ربوط مستشار الضرائب، ترى الشركة أنها وضعت مخصصات مالئمة في الدفاتر. ولم تُستكمل بعد الربوط الخاصة بالسنوات المتبقية من جانب الهيئة.

عموالت مستحقة على الوديعة النظامية22222222

وكما ُذكر سابًقا، ال يمكن سحب العمولة المستحقة على الوديعة النظامية بموجب نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني في المملكة دون الحصول موافقة 
مؤسسة النقد العربي السعودي.

األطراف ذوي العالقة222222

يوضح الجدول التالي معامالت األطراف ذوي العالقة بالشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م، 2016م، 2017م م، وفترة الثالثة أشهر 
المنتهية في 31 مارس 2017م و2018م.

معامالت األطراف ذوي العالقة: 46-6الجدول 

باآلالف الرياالت السعودية
الربع األول الُمنتهي في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

31 مارس

2015م
مدققة

2016م
مدققة

2017م
مدققة

2017م
غير مدققة

2018م
غير مدققة

طبيعة املعاملةالطرف ذو العالقة

شركة المتوسط والخليج 
للتأمين وإعادة التأمين التعاوني 

ش.م.ب )ميدغلف( - حساب 
المقر الرئيسي )المساهم 

الرئيسي(

-2.065388325-مبالغ إعادة تأمين مستردة نيابة عن مساهم رئيسي

---23.879-المدفوعات المستلمة خالل الفترة

شركة المتوسط والخليج 
للتأمين وإعادة التأمين التعاوني 
ش.م.ب )ميدغلف( - العمليات 

)المساهم الرئيسي(

----4مبالغ إعادة التأمين المستردة نيابة عن الشركة األم

تسويات نيابة عن الشركة األم )أوراق مالية تأخر 
تسجيلها على الشريط(

95----

---24.206-المدفوعات المستلمة خالل السنة

---58-المدفوعات المستلمة خالل السنةميدغلف مصر )شركة تابعة(

---25-المدفوعات المستلمة خالل السنةميدغلف األردن )شركة تابعة(

موشن السعودية )شركة تابعة( 
)تخضع للتصفية(

---10.924-المدفوعات المستلمة خالل السنة

أديسون برادلي أرابيا - 
المملكة العربية السعودية 

)شركة تابعة(

---13.066-المدفوعات المستلمة خالل السنة

شركة السامية للتجارة )شركة 
تابعة(

---8.066448المدفوعات المستلمة خالل السنة

إجمالي المستحق من األطراف ذوي العالقة

ميديفيزا المملكة العربية 
السعودية )شركة تابعة(

3.3923.8943.7923.5662.877أقساط تأمين لموظفي شركة شقيقة

98.50077.06159.03220.1469.340أتعاب خدمات ادارية

----1.746مطالبة طبية بالدفع

1646659831المطالبات المتكبدة

80431551المدفوعات المستلمة خالل السنة

264367428180192أقساط تأمين واجبة االسترداد

المدفوعات المستحقة على الرسوم اإلدارية 
لألطراف الثالثة

84.73768.00098.08815.0009.886

5% رسوم خدمة مدفوعة بالنيابة عن ميدغلف 
المملكة العربية السعودية )األردن(

-84---

البنك السعودي لالستثمار، 
)المساهم المؤسس(

9.3501.35279814.9281.272الحساب الجاري والودائع ألجل

--37553.3154.474وديعة نظامية

4.3632.9654.0512294.051إجمالي أقساط التأمين الُمكتتبة

65)65(1.59992865مطالبات متكبدة/ تعديالت
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باآلالف الرياالت السعودية
الربع األول الُمنتهي في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

31 مارس

2015م
مدققة

2016م
مدققة

2017م
مدققة

2017م
غير مدققة

2018م
غير مدققة

أوركس السعودية )مساهمين 
في شركة ميدغلف ش.م.ب(

----7.500االستثمار في الصكوك/ السداد

----185دخل من الصكوك

30.64427.78827.43918.37227.439إجمالي أقساط التأمين الُمكتتبة

22.77719.65916.2546.14116.254مطالبات متكبدة/ تعديالت

مجموعة شركات سفاري 
)تخضع إلدارة مشتركة(

13.97416.6809.8848.1739.884إجمالي أقساط التأمين الُمكتتبة

12.84215.03010.4982.89610.498المطالبات المتكبدة

ميديفيزا المملكة العربية 
السعودية )شركة تابعة(

 

2.2461.16826540598مطالبات طبية األردن/ رصيد

4.351365164135149المطالبات الطبية لبنان/ رصيد

32858775012المطالبات الطبية مصر/ رصيد

--278--مدفوعات لميديفيزا المملكة العربية السعودية

شركة استثمار كابيتال 
)شركة تابعة للبنك السعودي 

لالستثمار-مساهمون 
مؤسسون(

28463102864155إدارة محفظة تقديرية

----1.133صندوق األسهم الخليجية

18.94518.50518.50518.945-حساب جاري

---)24(228إجمالي أقساط التأمين الُمكتتبة

4925367249367إجمالي أقساط التأمين الُمكتتبةخالد الشثري للمقاوالت

132-4856132المطالبات المتكبدة

107137873319المطالبات الطبيةسنايا لطب األسنان

114135942819المدفوعات المستحقة على الحساب

1486428928إجمالي أقساط التأمين الُمكتتبةصالح الصقري

25234934المطالبات المتكبدة

شركة ميدغلف ش.م.ب 
)المساهم الرئيسي(

7-268.72826.9497مطالبات مستردة

----3.610مبالغ إعادة التأمين المستردة

----361عموالت إعادة تأمين

---126.586-الرصيد المستحق في نهاية السنة

--)43.573(--تعديالت خالل الفترة

--122.093--المدفوعات المستلمة خالل السنة

 خالد الشثري )بوليصة 
تأمين على المركبات الخاصة 

بالمديرين(

---517إجمالي أقساط التأمين الُمكتتبة

---4314المطالبات المتكبدة

----61أقساط إعادة التأمين المتنازل عنهاأديسون برادلي بالخارج

----15.227مطالبات إعادة التأمين المستردة

---14.00054.527دفعة مستلمة

أديسون برادلي أرابيا - 
المملكة العربية السعودية 

)شركة تابعة(

274-879-المدفوعات المستلمة خالل الفترة

أديسون برادلي الدولية )شركة 
تابعة(

349--31-مبالغ إعادة التأمين المستردة

238----إجمالي أقساط التأمين الُمكتتبةشركة زهرة الواحة للبالستيك
المصدر: القوائم المالية المدققة والغير مدققة
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التي يشغلها المساهمون بشركة  التنفيذية  التي تعرف بأنها أطراف ذوي عالقة تمثل بشكل أساسي العضوية في مجلس اإلدارة والمناصب  الشركات 
ميدغلف في الشركات األخرى. المعامالت المنفذة مع األطراف ذوي العالقة ما بين 31 ديسمبر 2015م و31 مارس 2018م كانت ذات طبيعة مختلفة 

ولكن يمكن تصنيفها ضمن الفئات العامة التالية:

المعامالت بين الشركات

هذه هي المعامالت اليومية المنفذة بين الشركة واألطراف ذوي العالقة ومنها المدفوعات التي تقدمها الشركة نيابة عن الشركات الشقيقة. قد تمثل هذه 
المدفوعات )مدفوعات للرواتب والمصروفات اإلدارية الخ(.

المعامالت المتعلقة بالتأمين

قدمت الشركة خدمات تأمينية لعدد كبير من األطراف ذوي العالقة في الفترة من 31 ديسمبر 2015م و31 مارس 2018م، وهو ما يفسر حقيقة أن 
عدد كبير من المعامالت المسجلة كجزء من إفصاحات األطراف ذوي العالقة تُشير إلى األقساط المستحقة والمطالبات المتكبدة ومبالغ إعادة التأمين 

المستردة، الخ.

الخدمات اإلدارية لألطراف الثالثة

أحد األطراف ذوي العالقة بالشركة يعمل مديًرا للطرف الثالث للمطالبات الطبية، حيث أن الشركة كانت تقوم بإسناد إدارة المطالبات الطبية لهذا الطرف 
ذو العالقة خالل السنوات القليلة الماضية.

المعامالت المتعلقة باالستثمارات والودائع

هذا النوع من المعامالت مرتبط بالحسابات والودائع الجارية المودعة لدى بعض البنوك والحقائب االستثمارية التي تديرها أطراف أخرى ذوي عالقة 
نيابة عن الشركة.

معامالت أخرى:

معامالت أخرى تتعلق بشكل رئيسي بالمطالبات المستردة التي تم تجهيزها من قبل أحد األطراف ذوي العالقة نيابة عن الشركة فيما يخص معامالت 
تأمين االوراق المالية التي تأخر تسجيلها على الشريط وذلك فيما يتعلق بالبوليصة المنتهية أو الُملغاة. ويرد المزيد من المعلومات في القسم أدناه.

يوضح الجدول التالي األرصدة المستحقة إلى/ من األطراف ذوي العالقة كما في 31 ديسمبر 2015م، 2016م، 2017م، و31 مارس 2018م. 

المستحق إلى/ من األطراف ذوي العالقة: 47-6الجدول 

باآلالف الرياالت 
السعودية

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
الربع األول 
الُمنتهي في 

31 مارس

2015م
مدققة

2016م
مدققة

2017م
مدققة

2018م
غير مدققة

املعاملةالطرف ذو العالقة

المستحق من األطراف ذوي العالقة

شركة المتوسط والخليج 
للتأمين وإعادة التأمين 

التعاوني ش.م.ب 
)ميدغلف( - حساب 

المقر الرئيسي )المساهم 
الرئيسي(

23.8792.0652.4532.453الرصيد المستحق في نهاية السنة

)2.390()2.390(--مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

23.8792.0656363صافي الرصيد المستحق في نهاية السنة

شركة السامية للتجارة 
)شركة تابعة(

-72.6062.06563إجمالي المستحق من األطراف ذوي العالقة

املستحق للطرف ذو العالقة

ميديفيزا المملكة العربية 
السعودية )شركة تابعة(

-40.58946.2323.866الرصيد االفتتاحي

--)40.589(-مبالغ تعويضية لصالح شركة ميدغلف ش.م.ب

40.5895.6433.886688الرصيد المستحق في نهاية السنة

أرصدة أخرى مستحقة إلى / من األطراف ذوي العالقة
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باآلالف الرياالت 
السعودية

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
الربع األول 
الُمنتهي في 

31 مارس

2015م
مدققة

2016م
مدققة

2017م
مدققة

2018م
غير مدققة

البنك السعودي 
لالستثمار، )المساهم 

المؤسس(

5231.7959972.269الحساب الجاري والودائع ألجل

107.757161.072165.546165.546وديعة نظامية

)1.163(1.0131.163)644(األقساط )واجبة االسترداد(

)607()607()597(361المطالبات المستحقة

-1.9251.313774األقساط المستحقة

أوركس السعودية 
)مساهمين في شركة 

ميدغلف ش.م.ب(

)23()23(--مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

751751--صافي رصيد مستحق في نهاية السنة

)593(593)56(-المطالبات المستحقة

مجموعة شركات سفاري 
)تخضع إلدارة مشتركة(

----إجمالي أقساط التأمين الُمكتتبة

8311881.8021.802األقساط المستحقة

)42()42(--مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

1.7601.760--صافي رصيد مستحق في نهاية السنة

186)186(20-المطالبات مستحقة الدفع

ميديفيزا المملكة العربية 
السعودية )شركة تابعة(

1591.3271.5922.190مطالبات طبية األردن/ رصيد

365529380-المطالبات الطبية لبنان/ رصيد

12-1977المطالبات الطبية مصر/ رصيد

شركة استثمار كابيتال 
)شركة تابعة للبنك 

السعودي لالستثمار- 
مساهمون مؤسسون(

55.16355.62655.52455.679إدارة محفظة تقديرية

---9.272صندوق األسهم الخليجية

19.025520520-حساب جاري

)38()38()38(-أقساط واجبة االسترداد

143259259أقساط مستحقةخالد الشثري للمقاوالت

)137()137(--مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

122122--صافي رصيد مستحق في نهاية السنة

111-مبالغ االسترداد المستحقة

1)1()8()9(الرصيد المستحق في نهاية السنةسنايا لطب األسنان

---)8(المطالبات المتكبدةصالح الصقري

11--المطالبات المستحقة

الشركة المتقدمة 
للبتروكيماويات

286166166-األقساط المستحقة

)124()124(--مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

4242--صافي رصيد مستحق في نهاية السنة

شركة ميدغلف ش.م.ب 
)المساهم الرئيسي(

5.9265.962--مبالغ إعادة التأمين المستردة

)4.471()5.926(--مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

--206.255-الرصيد المستحق في نهاية السنة

--)40.589(-مبالغ تعويضية لصالح شركة ميدغلف ش.م.ب

1.491-305.892165.666صافي رصيد مستحق في نهاية السنة
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باآلالف الرياالت 
السعودية

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
الربع األول 
الُمنتهي في 

31 مارس

2015م
مدققة

2016م
مدققة

2017م
مدققة

2018م
غير مدققة

خالد الشثري )بوليصة 
تأمين على المركبات 

الخاصة بالمديرين(

831522215215األقساط المستحقة

)169()169(--مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

4646--صافي رصيد مستحق في نهاية السنة

101010)11(مبالغ االسترداد المستحقة

أدسون برادلي وشركاه 
)شركة تابعة(

3.8563.8563.856-الرصيد المستحق في نهاية السنة

)3.856()3.856(--مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

--3.856-صافي الرصيد المستحق في نهاية السنة

أديسون برادلي الدولية/ 
ميدغلف لبنان

30.24230.242--الرصيد المستحق في نهاية السنة

)30.242()30.242(--مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

لطفي فاضل الزين عضو 
سابق في مجلس اإلدارة

13.45313.528--الرصيد المستحق في نهاية السنة

)1.318()10.090(--مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

3.36312.210--صافي الرصيد المستحق في نهاية السنة

أديسون برادلي أرابيا 
القابضة المحدودة 
)اإلمارات العربية 

المتحدة(، )شركة تابعة(

----المدفوعات المسددة خالل السنة

-1.4721.472-الرصيد المستحق في نهاية السنة

-)1.472(--مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

--1.472-صافي الرصيد المستحق في نهاية السنة
المصدر: القوائم المالية المدققة والغير مدققة

املبالغ املستحقة من األطراف ذوي العالقة

شركة ميدغلف ش.م.ب

المبلغ المستحق من األطراف ذوي العالقة المسجل في الفترة ما بين 31 ديسمبر 2015م و31 مارس 2018م، كان مستحق بشكل أساسي من ميدغلف 
ش.م.ب. المبالغ المستحقة من ميدغلف ش.م.ب كانت في األساس مرتبطة بنوعين من المعامالت والتي كانت تتعلق بخدمات إعادة التأمين والمعامالت 

بين الشركات والمطالبات التأمينية المستردة.

كانت معامالت إعادة التأمين متعلقة بالمعاهدة التي وقعتها ميدغلف ش.م.ب مع شركة تأمين خارجية إلعادة تأمين حساباتها باإلضافة إلى حسابات 
جميع الشركات التابعة والزميلة بما في ذلك ميدغلف المملكة العربية السعودية. المبلغ الكبير الُمقدر بـ 206.3 مليون ريال سعودي والمسجل كما في 31 

ديسمبر 2016م، مرتبط بهذا النوع من المعامالت والذي تم تجميعه الحًقا خالل العام 2017م وهو ما يوضح التراجع الكبير في الرصيد.

أما النوعان اآلخران من المعامالت التي أُبرمت مع شركة ميدغلف ش.م.ب، فيتمثالن في معامالت بين الشركات ومطالبات مستردة. كما ذكرنا من قبل، 
تمثل المعامالت بين الشركات المبالغ المدفوعة من قبل الشركة بالنيابة عن شركة ميدغلف ش.م.ب. تمثل الغالبية العظمى من هذه المدفوعات مصاريف 

إدارية مرتبطة بالمقر الرئيسي لشركة ميدغلف ش.م.ب وتم تسديدها فيما بعد للشركة خالل النشاط التجاري العادي.

أساسي  بين 31 ديسمبر 2015م و31 مارس 2018م مرتبطة بشكل  ما  الفترة  المسجلة في  بالمطالبات  المتعلقة  للمعامالت  االسترداد  كانت عمليات 
بالمطالبات التي أثارها أحد العمالء السابقين لشركة ميدغلف السعودية قبل السنة المالية 2015م. ومع ذلك، وفًقا لبوليصة التأمين الموقعة مع هذا 
العميل )شركة تأمين(، تظل شركة ميدغلف المملكة العربية السعودية مسؤولة عن المطالبات الناجمة عن أية أفعال تقع بموجب البوليصة حتى إذا انتهت 
صالحية البوليصة أو ألغيت. واالتفاقية المبرمة بين ميدغلف المملكة العربية السعودية وشركة ميدغلف ش.م.ب هي أن هذه المطالبات ستتم معالجتها 

من قبل شركة ميدغلف ش.م.ب، وهو ما يفسر وجود مستحقات من األطراف ذوي العالقة فيما يتعلق بهذا النوع من المعامالت.

البنك السعودي لالستثمار

إن المعامالت مع البنك السعودي لالستثمار المسجلة في الفترة ما بين 31 ديسمبر 2015م و31 مارس 2018م كانت متعلقة بشكل رئيسي بالحسابات 
الجارية للشركة والودائع ألجل المودعة لدى البنك. كما تتعلق المعامالت مع البنك بخدمات التأمين التي تقدمها الشركة للبنك. 

أوركس السعودية

كانت المعامالت مع شركة أوركس السعودية في عام 2015م مرتبطة باالستثمارات في الصكوك والتي كانت تحتفظ بها الشركة وتم بيعها فيما بعد، في 
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حين كانت المعامالت المسجلة ما بين 31 ديسمبر 2016م و31 مارس 2018م مرتبطة بخدمات التأمين التي تقدمها الشركة إلى شركة أوركس السعودية. 

شركة االستثمار كابيتال

إن المعامالت مع شركة استثمار كابيتال مرتبطة بشكل أساسي بمحفظة االستثمار التي تم تأسيسها وإدارتها نيابة عن ميدغلف. يبلغ حجم المحفظة 
االستثمارية التي تشمل أنواع مختلفة من األصول واألموال واألوراق المالية 50.0 مليون ريال سعودي مع عائد مستهدف يساوي مؤشر الاليبور في 3 

أشهر + 150 نقطة أساس من صافي الرسوم.

معامالت أخرى:

إن أرصدة األطراف ذوي العالقة المسجلة كمستحقات من أطراف أخرى ذوي عالقة تتعلق بشكل أساسي بخدمات التأمين التي تقدمها ميدغلف المملكة 
العربية السعودية إلى هذه األطراف ذوي عالقة.

المخصص في مقابل المستحق من األطراف ذوي العالقة 

قامت الشركة بحجز مخصص في مقابل أرصدة األطراف ذوي العالقة المشكوك في تحصيلها والتي كانت مستحقة لفترة طويلة من الزمن.

مستحق ألطراف ذوي عالقة

ميديفيزا

إن الغالبية العظمى من األرصدة التي تم تسجيلها على أنها مستحقة لألطراف ذوي العالقة كانت مرتبطة بمعامالت تم أبرمها مع ميديفيزا وهي تتعلق 
بشكل أساسي بخدمات إدارة المطالبات المقدمة من ميديفيزا إلى ميدغلف المملكة العربية السعودية. وقد عينت ميدغلف المملكة العربية السعودية 
ميديفيزا بشكل غير حصري فيما يتعلق بإدارة المطالبات الطبية. تجدر اإلشارة إلى أن الرصيد المستحق لميديفيزا فيما يتعلق بإدارة المطالبات قد 
تراجع بشكل كبير في الفترة ما بين 31 ديسمبر 2015م و31 ديسمبر 2016م، حيث تم تحويل الرصيد المستحق إلى ميديفيزا مقابل الرصيد المستحق 

من ميدغلف ش.م.ب إلى ميدغلف المملكة العربية السعودية )ميدغلف تملك 60% من أسهم ميديفيزا(.

حقوق المساهمين222222

يوضح الجدول التالي حقوق المساهمين كما في السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م، 2016م، 2017م و31 مارس 2018م.

حقوق المساهمين: 48-6الجدول 

باالف الرياالت السعودية
السنة المنتهية في 31 ديسمبر

الربع 
المنتهي في 

31 مارس
زيادة / )نقصان(

النمو 
السنوي 
المركب

 2015م
مدققة

 2016م
مدققة

2017م
مدققة

2018م
غير مدققة

31 ديسمبر 
2016م

31 ديسمبر 
2017م

31 مارس 
2015م-2018م2018م

)33.5%( -  )60.0%( - 400.000400.000 1.000.000 1.000.000 حصة رأس المال

 -  -  -  - 146.135146.135 146.135 146.135 االحتياطي النظامي

)40.3%(47.4% )77.2%()6.9%()78.126()53.002()232.171()249,265(العجز المتراكم

التغيرات التراكمية في القيم 
العادلة لالستثمارات المتاحة 

للبيع

 15.261 5.4865.4285.387)%64.1( )%1.1( )%0.8()%37.0(

)25.3%()5.1%( )45.8%(0.8%498.561473.396 919.450 912,131إجمالي حصة املساهمني
المصدر: القوائم المالية المدققة والغير مدققة

أسهم رأس المال22222222

كما في 31 مارس 2018م م، بلغت أسهم رأس مال الشركة 400 مليون ريال سعودي مكونة من 40 مليون سهم بقيمة عشرة رياالت للسهم الواحد. كما 
في 31 مارس 2015م و31 ديسمبر 2016م، بلغت أسهم رأس مال الشركة 1.000.0 مليون ريال سعودي مكونة من 100 مليون سهم بقيمة عشرة رياالت 
للسهم الواحد. خفَّضت الشركة رأسمالها من 1.000.0 مليون إلى 400 مليون ريال سعودي في 2017م من خالل تخفيض عدد أسهمها من 100 مليون ل 

40 مليون سهم كل سهم بقيمة 10 ريال سعودي المتصاص العجز المتراكم المسجل في 31 ديسمبر 2016م و31 ديسمبر 2017م.

االحتياطي النظامي22222222

بموجب نظامها الداخلي، تخصص الشركة 20% من صافي دخلها كل عام لالحتياطي النظامي حتى تؤسس احتياطي مساوي ألسهم رأس المال. إن 
االحتياطي غير متاح للتوزيع. نتيجة للعجز الذي تراكم على الشركة في الفترة بين 31 ديسمبر 2015م و31 مارس 2018م م، لم يتم تحويل أي مبالغ 

لالحتياطي النظامي.
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العجز المتراكم22222222

نظًرا النخفاض االداء المالي الذي سجلته الشركة في السنوات الماضية، تم تسجيل عجز كبير متراكم في الفترة ما بين 31 ديسمبر 2015م و31 مارس 
2018م. مع أن العجز المتراكم قد تراجع بدرجة كبيرة من 249.3 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2015م إلى 78.1 مليون ريال سعودي في 31 مارس 

2018م، بعد تخفيض رأس مال الشركة والذي أدى في النهاية المتصاص جزء كبير من العجز المتراكم.

قائمة التدفقات النقدية42421

قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين222222

يقدم الجدول التالي قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م، 2016م، 2017م وفترة األشهر الثالثة 
المنتهية في 31 مارس 2017م و2018م.

قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين: 49-6الجدول 

بآالف الرياالت 
السعودية

الربع األول المنتهي في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
زيادة / )نقصان(31 مارس

النمو 
السنوي 
المركب

 2015م
مدققة

 2016م
مدققة

 2017م
مدققة

 2017م
غير مدققة

 2018م
غير مدققة

31 ديسمبر 
2016م

31 ديسمبر 
2017م

31 مارس 
2015م-2017م2018م

فائض عمليات 
التأمين بعد حصة 

المساهمين/التغطية

ال يوجدال ---4.975-
يوجد

)%100.0(--

 التعديالت لتسوية فائض عمليات التأمني بعد حصة املساهمني /التغطية إلى صايف النقد الناجت من / )املستخدم يف( األنشطة التشغيلية

حصة المساهمين 
)عجز( / فائض 
عمليات التأمين

--)972.0%(ال يوجد--)390.399(44.772-

3.7%6.9%3%4%9.0739.4719.7642.3092.468استهالك وإطفاء

مكافآت نهاية الخدمة 
للموظفين 

--9%ال يوجد)5.566(-12.33813.413-

دخل من عموالت 
خاصة

)5.892()19.149()10.286()4.194()3.153(%225)%46.3()%24.8(%32.1

مخصص الديون 
المشكوك في 

تحصيلها

10.00035.000295.26074.500)36(%250%744)%100.0(%443.4

أرباح من بيع ممتلكات 
ومعدات، صافي

)90()135()737()5(-%50%446)%100.0(%186.2

أرباح محققة من بيع 
استثمارات متاحة 

للبيع

)10()1.683(---%16730)%100.0(-)%100.0(

انخفاض في قيمة 
نظام تقنية المعلومات 

المتوقف العمل به

---ال يوجد--25.688--

خسائر االنخفاض 
في قيمة االستثمارات 

المتاحة للبيع

---ال يوجد---725-

التدفقات النقدية 
)المستخدمة في(/ 
الناتجة من العمليات

13.08186.314)57.297(72.610)6.287(%560)%166.4()%108.7(-

التغيرات يف املوجودات واملطلوبات التشغيلية

إجمالي األقساط غير 
المكتسبة

)429.291()425.197()224.023(27.754)205.827()%1.0()%47.3()%841.6()%27.8(

حصة معيدي التأمين 
من األقساط غير 

المكتسبة

320.493176.77572.32043.91270.904)%44.8()%59.1(%61.5)%52.5(

أرصدة حاملي وثائق 
التأمين/ إعادة 
التأمين المدينة

)373.097(409.372258.730)37.753()11.119()%209.7()%36.8()%70.5(-
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بآالف الرياالت 
السعودية

الربع األول المنتهي في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
زيادة / )نقصان(31 مارس

النمو 
السنوي 
المركب

 2015م
مدققة

 2016م
مدققة

 2017م
مدققة

 2017م
غير مدققة

 2018م
غير مدققة

31 ديسمبر 
2016م

31 ديسمبر 
2017م

31 مارس 
2015م-2017م2018م

مستحق من طرف ذي 
عالقة

1.14670.541)388()325(-%6.055.4)%100.6()%100.0(-

مستحق لطرف ذي 
عالقة

12.410)34.946()1.757(1.771)3.198()%381.6()%95.0()%280.6(-

حصة معيدي التأمين 
من المطالبات تحت 

التسوية

)19.634(75.373114.801)97.106()97.765()%483.9(%52.3%0.7-

تكاليف اكتتاب وثائق 
مؤجلة

18.67990.3426.400)12.851(11.978%383.7)%92.9()%193.2()%41.5(

مصاريف مدفوعة 
مقدماً وموجودات 

أخرى

)27.640()163.498()18.301()77.382()12.312(%491.5)%88.8()%84.1()%18.6(

ودائع مقابل خطابات 
ضمان

)6.049()5.437()3.054(7713.754)%10.1()%43.8(%386.9)%28.9(

إجمالي المطالبات 
تحت التسوية

392.487)340.832()229.519(77.14282.619)%186.8()%32.7(%7.1-

-)105.4%()97.8%()384.1%()2.243(41.504)1.942()88.127(31.023ذمم وعموالت دائنة

مصاريف مستحقة 
ومطلوبات أخرى

78.34825.443)6.352()32.573()19.417()%67.5()%125.0()%40.4(-

أرصدة معيدي تأمين 
دائنة

36.077)34.044(49.589)3.231()81.785()%194.4()%245.7(%2.431.3%17.2

حصة المساهمين 
من عجز/)فائض( 

عمليات التأمين

--)972.0%(ال يوجد--390.399)44.772(-

عموالت إعادة تأمين 
غير مكتسبة

)17.143()19.731()1.378()8.485()5.408(%15.1)%93.0()%36.3()%71.6(

إحتياطيات مطالبات 
أخرى

27.21810.804)18.858(-939)%60.3()%274.5(--

مكافآت نهاية الخدمة 
للموظفين المدفوعة

--85.4%ال يوجد)1.847(-)18.573()10.020(-

حصة معيدي التأمين 
من المطالبات 
المتكبدة غير 

المرفوعة

----)16.807(----

المطالبات المتكبدة 
غير المرفوعة

----)18.868(----

إحتياطيات النقص 
في الوثائق

---)7.019()2.270(--)%67.7(-

صايف النقد الناجت 
من/)املستخدم يف( 
األنشطة التشغيلية

58.108)221.640(310.797)11.261()314.959()%481.4()%240.2(%2.696.9%131.3

التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

-)90.9%(534.1%)194.2%(123.14911.250)175.746()27.714(29.432ودائع ألجل

دخل من عموالت 
خاصة

5.89219.14910.2864.1943.153%225.0)%46.3()%24.8(%32.1

متحصالت من 
بيعمتحصالت من 

بيع استثمارات متاحة 
للبيع

37.50031.326---)%16.5()%100.0(-)%100.0(
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بآالف الرياالت 
السعودية

الربع األول المنتهي في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
زيادة / )نقصان(31 مارس

النمو 
السنوي 
المركب

 2015م
مدققة

 2016م
مدققة

 2017م
مدققة

 2017م
غير مدققة

 2018م
غير مدققة

31 ديسمبر 
2016م

31 ديسمبر 
2017م

31 مارس 
2015م-2017م2018م

متحصالت من 
بيعممتلكات ومعدات

241163791--)%32.4(%385.3-%81.2

شراء ممتلكات 
ومعدات

)12.879()5.435()10.881()1.717()1.441()%57.8(%100.2)%16.1()%8.1(

صافي النقد 
)المستخدم في(/ 
الناتج من أنشطة 

االستثمار 

60.18617.489)175.550(125.62612.962)%70.9()%1.103.8()%89.7(-

التدفقات النقدية من نشاط متويلي

مطلوب من عمليات 
المساهمين، صافي

)217.992(90.518)247.074()70.861(45.604)%141.5()%373.0()%164.4(%6.5

صايف النقد 
)املستخدم يف(/ 

الناجت من نشاط 
متويلي 

)217.992(90.518)247.074()70.861(45.604)%141.5()%373.0()%164.4(%6.5

النقص يف النقدية 
وشبه النقدية 

)99.698()113.633()111.827(43.504)256.393(%14.0)%1.6()%689.4(%5.9

النقدية وشبه النقدية 
في بداية السنة

673.942574.244460.611460.611348.784)%14.8()%19.8()%24.3()%17.3(

النقدية وشبه النقدية 
يف نهاية السنة

574.244460.611348.784504.11592.391)%19.8()%24.3()%81.7()%22.1(

المصدر: القوائم المالية المدققة والغير مدققة

العمليات واألنشطة  النقدية المتذبذبة ما بين 31 ديسمبر 2015م و31 مارس 2018م تأثرت بصورة رئيسية بحركة التدفق النقدي من  النقدية وشبه 
التمويلية

األنشطة التشغيلية22222222

تذبذبت التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية ما بين 2015م وفترة األشهر الثالثة المنتهية في 31 مارس 2018م. التدفق النقدي بقيمة 58.1 مليون 
ريال في 2015م تحول إلى 221.6 مليون ريال تدفق نقدي خارجي في 2016م بصورة رئيسية بسبب االنخفاض في إجمالي األقساط غير المكتسبة 
وإجمالي المطالبات تحت التسوية. وفي حين تراجع إجمالي المطالبات تحت التسوية من 1.664.8 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2015م إلى 1.324.0 
مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2016م، تراجع إجمالي األقساط غير المكتسبة من 2.054.4 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2015م إلى 1.629.3 

مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2016م.

التدفق النقدي الخارجي بقيمة 221.6 مليون ريال من األنشطة التشغيلية المسجل في 2016م تحول إلى 310.8 مليون تدفقات نقدية داخلية في 2017م 
ناتجة عن حصة المساهمين التي بلغت 390.4 مليون ريال من عجز / فائض العمليات التأمينية المسجلة خالل نفس السنة.

تم تسجيل تدفق نقدي خارجي بقيمة 11.3 مليون ريال من األنشطة التشغيلية في األشهر الثالثة المنتهية في 31 مارس 2017م والتي ارتفعت إلى 315.0 
مليون ريال في األشهر الثالثة المنتهية في 31 مارس 2018م بصورة أساسية بسبب التراجع في إجمالي األقساط غير المكتسبة من 1.405.2 مليون 

ريال كما في 31 ديسمبر 2017م إلى 1.199.4 مليون ريال كما في 31 مارس 2018م.

األنشطة االستثمارية22222222

تذبذبت التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار ما بين 31 ديسمبر 2015م و31 مارس 2018م متأثرة بصورة رئيسية بحركة الودائع ألجل وتوزيعات األرباح 
من بيع االستثمارات المتاحة للبيع.

تم تسجيل تدفق نقدي داخلي من األنشطة االستثمارية بقيمة 60.2 مليون ريال، 17.5 مليون ريال، 125.6 مليون ريال، و13.0 مليون ريال في السنوات 
2015م، 2016م واألشهر الثالثة المنتهية في 31 مارس 2017م واألشهر الثالثة المنتهية في 31 مارس 2018م والتي ارتبطت بصورة رئيسية بتوزيعات 

األرباح من الودائع ألجل وتوزيعات األرباح من بيع االستثمارات المتاحة للبيع.

تم تسجيل تدفق نقدي خارجي من األنشطة االستثمارية بقيمة 175.6 مليون ريال في 2017م وارتبط ذلك بصورة رئيسية باالكتتاب في ودائع ألجل.

األنشطة التمويلية22222222

تذبذبت التدفقات النقدية من األنشطة المالية ما بين 31 ديسمبر 2015م و31 مارس 2018م وتأثرت فقط بحركة المستحقات من عمليات المساهمين 
والتي هي عبارة عن حساب وسيط يمثل النفقات المرتبطة بالمساهمين والمدفوعة من خالل عمليات التأمين والمستردة من عمليات المساهمين.
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قوائم التدفقات النقدية لعمليات المساهمين222222

يمثل الجدول التالي قائمة التدفقات النقدية للمساهمين للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م، 2016م، 2017م والشهور الثالثة المنتهية في 
31 مارس 2017م و2018م.

قائمة التدفقات النقدية للمساهمين: 50-6الجدول 

بآالف الرياالت 
السعودية

الربع األول المنتهي في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
زيادة / )نقصان(31 مارس

النمو 
السنوي 
المركب

 2015م
مدققة

 2016م
مدققة

 2017م
مدققة

 2017م
غير مدققة

 2018م
غير مدققة

31 ديسمبر 
2016م

31 ديسمبر 
2017م

31 مارس 
2015م-2017م2018م

صافي الدخل / 
)الخسارة( للسنة

)261.267(67.611)388.026()92.971()23.272()%125.9()%673.9()%75.0(%21.9

التعديالت على:

دخل من عموالت 
خاصة

)7.110()10.304()5.367()1.716()611(%44.9)%47.9()%64.4()%13.1(

دخل من توزيعات 
أرباح من استثمارات 

متاحة للبيع

)996()711(---)%28.6()%100.0(-)%100.0(

أرباح محققة من بيع 
استثمارات متاحة 

للبيع

)774()13.735(---%1.674.5)%100.0(-)%100.0(

دخل من االستثمار 
في شركة زميلة

)6.095()2.707()2.619(--)%55.6()%3.3(-)%34.4(

خسائر االنخفاض 
في قيمة االستثمارات 

المتاحة للبيع

16.193616---)%96.2()%100.0(-)%100.0(

النقد )املستخدم يف( 
/ الناجت من العمليات

)260.049(40.770)396.012()94.687()23.883()%115.7()%1.071.3()%74.8(%23.4

التغيرات يف املوجودات واملطلوبات التشغيلية

مصاريف مدفوعة 
مقدماً وموجودات 

أخرى

)103()816(1.171414176%692.2)%244()%57.5(-

مصاريف مستحقة 
ومطلوبات أخرى

6.127)127(--)515()%102.1()%100(-)%100.0(

الزكاة وضريبة الدخل 
المدفوعة

)26.651()2.893()22.490(-)2.169()%89.1(%677-)%8.1(

صافي التدفقات 
النقدية )المستخدمة 

في(/ الناتجة من 
العمليات

)280.676(36.934)417.331()94.273()26.391()%113.2()%1.229.9()%72.0(%21.9

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

)14.6%(-)173%()200.0%(70.000-)70.000(96.052)96.052(ودائع ألجل

متحصالت من بيع 
استثمارات متاحة 

للبيع

18.29899.28221.0003.000-%442.6)%78.8()%100.0(%7.1

دخل من عموالت 
خاصة

7.11010.3045.3671.716611%44.9)%47.9()%64.4()%13.1(

دخل من توزيعات 
أرباح من استثمارات 

متاحة للبيع

996711---)%28.6()%100.0(-)%100.0(

الزيادة في الودائع 
النظامية

--)100.0%(ال يوجد---)50.000(-

توزيعات األرباح من 
االستثمار في شركة 

زميلة

--ال يوجدال يوجد--8.080--
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بآالف الرياالت 
السعودية

الربع األول المنتهي في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
زيادة / )نقصان(31 مارس

النمو 
السنوي 
المركب

 2015م
مدققة

 2016م
مدققة

 2017م
مدققة

 2017م
غير مدققة

 2018م
غير مدققة

31 ديسمبر 
2016م

31 ديسمبر 
2017م

31 مارس 
2015م-2017م2018م

عموالت مستحقة على 
الوديعة النظامية

--35.0%ال يوجد--3.3154.474-

 عمولة من الوديعة 
النظامية

)375()3.315()4.474(--%784.0%35.0-%245.4

صايف النقد 
)املستخدم يف(/ 

الناجت من األنشطة 
االستثمارية 

)70.023(156.349)35.553(4.71670.611)%323.3()%122.7(%1.397.3)%28.7(

التدفقات النقدية من نشاط متويلي

مبالغ مستحقة 
لعمليات التأمين، 

صافي

217.992)90.518(247.07470.861)45.604()%141.5()%373.0()%164.4(%6.5

تكلفة المعاملة 
المتعلقة بتخفيض 

رأس المال 

--ال يوجدال يوجد--)691(--

صايف النقد 
)املستخدم يف(/ 

الناجت من نشاط 
متويلي

217.992)90.518(246.38370.861)45.604()%141.5()%372.2()%164.4(%6.3

الزيادة/)النقص( 
يف النقدية وشبه 

النقدية

)132.707(102.765)206.501()18.696()1.384()%177.4()%300.9()%92.6(%24.7

النقدية وشبه 
النقدية يف بداية 

السنة

241.619108.912211.677211.6775.176)%54.9(%94.4)%97.6()%6.4(

النقدية وشبه 
النقدية يف نهاية 

السنة

108.912211.6775.176192.9813.792%94.4)%97.6()%98.0()%78.2(

المصدر: القوائم المالية المدققة والغير مدققة

تذبذبت النقدية وشبه النقدية ما بين 31 ديسمبر 2015م و31 مارس 2018م متأثرة بحركة التدفق النقدي من االنشطة التشغيلية واالستثمارية.

األنشطة التشغيلية22222222

تأثرت التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية بصورة كبيرة من صافي الدخل والخسائر المسجلة كل سنة. وباستثناء 36.9 مليون ريال تدفق نقدي 
داخلي من األنشطة التشغيلية والمدفوعة بصورة رئيسية بقيمة 67.6 مليون ريال صافي الدخل خالل عام 2016م، فقد سجلت الشركة تدفقات نقدية 
خارجية من العمليات بقيمة 280.7 مليون ريال، 417.3 مليون ريال، 94.3 مليون ريال و26.4 مليون ريال في السنوات 2015م، 2017م واألشهر الثالثة 

المنتهية في 31 مارس 2017م واألشهر الثالثة المنتهية في 31 مارس 2018م.

األنشطة االستثمارية22222222

تأثرت التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار بصورة كبيرة من حركة الودائع ألجل وتوزيعات األرباح المتولدة من بيع االستثمارات المتاحة للبيع. وباستثناء 
تدفق نقدي داخلي ُسجل في 2016م مدفوعاً بتوزيعات األرباح المرتفعة من بيع استثمارات متاحة للبيع والودائع ألجل، فإن الشركة سجلت تدفقات نقدية 

خارجية من األنشطة االستثمارية طوال الفترات المتبقية.

األنشطة التمويلية22222222

تأثرت التدفقات النقدية من النشاط تمويلي بحركة المبالغ المستحقة من عمليات التأمين.
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تحليل المالءة المالية42421

قائمة المالءة المالية222222

يمثل الجدول التالي قائمة المالءة المالية وفق معايير مؤسسة النقد العربي السعودي إلعددا التقارير كما في 31 ديسمبر 2015م، 2016م، 2017م، و31 
مارس 2018م.

قائمة المالءة المالية: 51-6الجدول 

بآالف الرياالت السعودية
كما في 31 كما في 31 ديسمبر

مارس

 2015م
مدققة

 2016م
مدققة

 2017م
مدققة

 2018م
غير مدققة

املوجودات املقبولة

4.172.4293.348.4132.580.2042.317.262حاملو الوثائق

598.612566.225397.167325.452المساهمون

4.771.0413.914.6382.977.3722.642.714إجمالي املوجودات املقبولة

املطلوبات

4.445.7273.546.3903.107.2912.844.421حاملو الوثائق 

166.481126.775387.947341.511المساهمون 

157.11899.670346.744301.140أقل مطلوبات متاح طرحها من عملية تغطية الهامش األدنى

4.455.0903.573.4953.148.4942.884.792إجمالي املطلوبات

صايف املوجودات املقبولة

)527.159()527.087()197.977()273.298(صافي الموجودات

)16.059(432.131439.4509.220صافي الموجودات، المساهمين، قبل التعديل

157.11899.670346.744301.140التعديالت واإلضافات والخصومات المسموح بها

)242.078()171.123(315.951341.144إجمالي املوجودات املقبولة )أ(

أدنى هامش مطلوب

713.625699.337653.335622.162الهامش المطلوبة )التأمين العام والتأمين الصحي(

713.625699.337653.335622.162إجمالي أدنى هامش مطلوب )ب(

200.000200.000200.000200.000أدنى متطلبات رأس املال )ج(

713.625699.337653.335622.162إجمالي أدنى هامش مطلوب )األعلى بني العمليتني(

)864.240()824.457()358.193()397.674(قيمة الزيادة )النقصان( يف صايف املوجودات املقبولة على أدنى هامش مطلوب )أ( - )ج(
المصدر: القوائم المالية المدققة والغير مدققة

سجلت الشركة نتائج أظهرت تراجعاً في الموجودات المقبولة ما بين 31 ديسمبر 2015م و31 مارس 2018م، حيث كان صافي الموجودات المقبولة غير 
كاف لتغطية الحد األدنى من متطلبات رأس المال وهو 713.6 مليون ريال، 699.3 مليون ريال، 653.3 مليون ريال و622.2 مليون ريال كما في 31 

ديسمبر 2015م، 31 ديسمبر 2016م، 31 ديسمبر 2017م و31 مارس 2018م على التوالي.

وقد بلغ العجز المسجل 397.7 مليون ريال، 358.2 مليون ريال، 824.5 مليون ريال، و864.2 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2015م، 31 ديسمبر 2016م، 
31 ديسمبر 2017م و31 مارس 2018م. ويرجع السبب الرئيسي للعجز إلى تراجع أداء الشركة ما أدى إلى تراكم العجز بصورة بالغة والذي تم تسجيله 

في 31 ديسمبر 2015م و31 مارس 2018م.
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استخدام متحصالت الطرح.41

صافي متحصالت الطرح42121

النفقات بحوالي عشرة  أربعمائة مليون )400.000.000( ريال سعودي. وقدرت  اكتتاب أسهم حقوق األولوية  يبلغ إجمالي متحصالت  المتوقع أن  من 
ماليين )10.000.000( ريال سعودي لتغطية مصاريف وأتعاب االكتتاب الخاصة بالمستشار المالي ومدير االكتتاب ومتعهد التغطية والمستشار القانوني 
ومستشار العناية المالية المهنية ومصاريف اإلعالنات والطباعة والترجمة وغيرها من المصاريف المتعلقة باالكتتاب. وعليه، من المتوقع أن يبلغ صافي 

المتحصالت ثالثمائة وتسعون مليون )390.000.000( ريال سعودي.

استخدام متحصالت الطرح42221

تزاول جميع شركات التأمين العاملة بالمملكة نشاطها وفقا لنظام مراقبة شركات التأمين والئحته التنفيذية والتعديالت الالحقة التي تصدر من مؤسسة 
النقد من وقت آلخر.

التي تفرضها  المالية  المالءة  المالية بهدف اإليفاء بمتطلبات  المالءة  وسيتم استخدام صافي متحصالت االكتتاب بشكل رئيسي لرفع هامش وغطاء 
مؤسسة النقد على شركات التأمين العاملة بالمملكة، ولن يحصل المساهمون على أي من متحصالت االكتتاب.

فيما يلي االستخدام المقترح لمتحصالت الطرح42221

االستخدام المقترح لمتحصالت االكتتاب: 1-7الجدول 
القيمة ) مليون ريال سعودي (  البيان

400 إجمالي متحصالت االكتتاب

)10( مصاريف االكتتاب المقدرة

390 صافي متحصالت االكتتاب

390 استثمارات مالية

يوضح الجدول أدناه تفاصيل حول االستثمارات المتوقعة للشركة. وستكون الموافقة النهائية على القيام باالستثمارات المذكورة في الجدول أدناه خاضعة 
لتوفر تلك األدوات االستثمارية ومالئمة عوائدها لخطة الشركة االستثمارية في حينه:

االستثمارات المتوقعة للشركة : 2-7الجدول 

النسبة من اإلجمالي المبلغ ) مليون ريال( نوع االستثمار

%80 312 استثمارات في ودائع ألجل

%20 78 استثمارات في سندات واستثمارات طويلة األجل

%100 390 صافي متحصالت االكتتاب

تتعهد الشركة باإلفصاح مستقباًل متى ما بلغت نسبة انحرافات استخدام صافي المتحصالت ما نسبته 5% عن ما تم اإلشارة إليه في خطة أعمال الشركة.

هامش المالءة42421

تفرض الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين على شركات التأمين االحتفاظ بحد أدنى من صافي األصول القابلة للتضمين في حساب هامش 
المالءة ويترجم هذا المتطلب إلى االحتفاظ بالحد األدنى من الغطاء التام )100% لهامش المالءة المالية صافي األصول القابلة للتضمين في حساب 

المالءة المالية مقسوما على الحد األدنى لهامش المالءة(.

وتفرض مؤسسة النقد على شركات التأمين أن تقوم أصولها لغرض احتساب صافي األصول للتضمين في حساب المالءة المالية وفقا لجداول ونسب 
تضمين محددة من مؤسسة النقد على أن يراعى اآلتي:

أال يتجاوز تقويم األصول قيمتها السوقية، ويستثنى من ذلك األصول الخاصة بتأمين الحماية واالدخار المرتبطة بالجزء الخاص باالستثمار- 1
أن يكون الحد األقصى )20%( عشرين بالمائة من إجمالي األصول المسموح بها المرتبطة بطرف واحد- 2

وتنص المادة )66( السادسة والستين من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين على أنه يجب على الشركة التي تزاول التأمين العام والصحي 
االحتفاظ بهامش المالءة المطلوب باعتماد األعلى ألي من الطرق الثالث اآلتية:

الحد األدنى لرأس المال وهو )100.000.000( مائة مليون ريال لشركة التأمين و)200.000.000( مائتين مليون ريال لشركة إعادة التأمين - 1
أو شركة التأمين التي تزاول في الوقت نفسه أعمال إعادة التأمين

مجموع األقساط المكتتبة- 2
المطالبات- 3
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وتنص المادة )67( من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين على أنه يجب على الشركة التي تزاول تأمين الحماية واالدخار االحتفاظ بهامش 
مالءة عن طريق حاصل جمع ما يلي:

)4.0%( أربعة بالمائة من المخصصات الفنية الخاصة بتأمين الحماية واالدخار المباشر �
)0.3%( ثالثة باأللف من إجمالي التغطية لألفراد بعد حسم حصة اإلعادة بشرط أال تزيد حصة اإلعادة على )50%( خمسين بالمائة من  �

إجمالي التغطية
)0.1%( واحد باأللف من إجمالي التغطية للمجموعات بعد حسم حصة اإلعادة بشرط أال تزيد حصة اإلعادة على )50%( خمسين بالمائة من  �

إجمالي التغطية

يوضح الجدول ادناه تفاصيل هامش المالءة كما في 2017/12/31م.

تفاصيل هامش المالءة كما في 2017/12/31م: 3-7الجدول 
كما في 2017/12/31م مليون ريال

200 متطلبات الحد األدنى من رأس المال  1

400 إجمالي هامش المالءة المالية لألقساط 2

653 هامش المالءة المالية للمطالبات  3

653 الحد األعلى المطلوب لهامش المالءة المالية للشركة )يحتسب باعتماد األعلى ألي من 1.2 أو 3 أعاله( 4

)171( صافي األصول القابلة للتضمين في المالءة المالية 5

)%26.2( غطاء هامش المالءة المالية ) % (  6

لم تلتزم الشركة بالحد األدنى لغطاء هامش المالءة المالية المفروض من مؤسسة النقد والبالغ )100%( مائة بالمائة، حيث سجل غطاء هامش المالءة 
المالية )-26.2%( كما في 2017/12/31م مما أوجب على الشركة زيادة رأس مالها بهدف اإليفاء بهذا الحد األدنى.

الجدير بالذكر أنه من المتوقع أن تساهم صافي متحصالت االكتتاب باإلضافة إلى تحصيل مبالغ من أطراف ذات عالقة )147 مليون ريال( وذمم تجارية 
مدينة )193 مليون ريال( في رفع هامش المالءة المالية إلى مستوى أعلى من الحد األدنى المفروض من مؤسسة النقد بنهاية العام الحالي 2018م.

اإلسهام المتوقع لصافي متحصالت االكتتاب وتحصيل مبالغ من أطراف ذات عالقة وذمم تجارية مدينة في رفع هامش المالءة المالية : 4-7الجدول 
خالل السنوات القليلة القادمة

2021/12/31م 2020/12/31م 2019/12/31م 2018/12/31م مليون ريال

200 200 200 200 متطلبات الحد األدنى من رأس المال 

475 456 412 302 هامش المالءة المالية لألقساط

444 403 415 495 هامش المالءة المالية للمطالبات

475 456 415 495 الحد األدنى المطلوب لهامش المالءة المالية

685 491 421 505 صافي األصول القابلة للتضمين في المالءة المالية

%144 %108 %101 %102 غطاء هامش المالءة المالية )%( 
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إفادات الخبراء.41

الواردة أسماؤهم في الصفحات )»هـ«( و)»و«( إلدراج أسمائهم وشعاراتهم  المستشارين ومراجعي الحسابات  تم الحصول على موافقة خطية لكل من 
وإفاداتهم بالصيغة الواردة في هذه النشرة، ولم يتم سحب تلك الموافقات حتى تاريخ هذه النشرة، كما أنه ليس ألي من المستشارين أو شركاتهم التابعة 

أو مساهميهم أو أعضاء مجلس إداراتهم أو أي من أقربائهم أسهماً أو مصالح مهما كان نوعها في الشركة.
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اإلقرارات.41

أقر أعضاء مجلس اإلدارة حتى تاريخ هذه النشرة بما يلي:

لم يكن هناك أي انقطاع في أعمال الشركة يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيراً ملحوظاً في الوضع المالي خالل االثني عشر )12( شهراً األخير، باستثناء 
خطاب مؤسسة النقد الصادر بتاريخ 2018/01/29م بمنع الشركة من إصدار أي وثيقة جديدة وتجديد الوثائق الحالية وذلك بسبب عدم استيفاء الشركة 
لمتطلبات هامش المالءة كما في 2017/12/31م. وتجدر اإلشارة بأنه تم رفع المنع بتاريخ 2018/04/16م من قبل مؤسسة النقد على أن تلتزم الشركة 

بما يلي:

أواًل: االنتهاء من إجراءات زيادة رأس مالها بالقدر الالزم لمعالجة هامش المالءة المالية قبل تاريخ 2018/10/31م.

ثانيًا: استمرار تحصيل الشركة وبشكل فعال لكافة حقوقها في مبالغ الذمم المدينة

ثالثًا: تطبيق الشركة ممثلة بمجلس إدارتها واإلدارة التنفيذية ألفضل ممارسات الحوكمة.

رابعًا: استمرار التزام الشركة بتزويد مؤسسة النقد العربي السعودي بتقرير أسبوعي حيال اإلجراءات المتخذة في هذا الشأن.

لم تمنح أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أي عوض غير نقدي من قبل الشركة خالل السنوات الثالث )3( السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب 
التسجيل وطرح األوراق المالية فيما يتعلق بإصدار أو طرح أي أوراق مالية.

بخالف ما ورد في القسم الفرعي 10-5-1 »العقود والتعامالت مع األطراف ذات العالقة« من القسم 10 »المعلومات القانونية«، ليس ألعضاء مجلس 
اإلدارة أو ألي من أقربائهم أي أسهم أو مصلحة من أي نوع في الشركة.

بخالف ماورد في القسم الفرعي 4-1 »التغيرات الرئيسية في رأس مال الشركة« من القسم 4 »خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها« فيما يتعلق بتخفيض 
رأس المال، لم يكن هناك أّي تغير سلبي جوهري في الوضع المالي والتجاري للُمصدر خالل السنوات الثالث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل 

وطرح األوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة، إضافة إلى الفترة التي يشملها تقرير المحاسب القانوني حتى اعتماد نشرة اإلصدار.
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المعلومات القانونية.1-1

تأسيس الشركة1-2121

وفقاً للمادة الثالثة )3( من نظام التأمين، تم تأسيس شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني - ميدغلف بموجب قرار مجلس الوزراء 
رقم )233( تاريخ 1427/09/16هـ )الموافق 2006/10/09م( والمرسوم الملكي رقم )م/60( الصادر بتاريخ 1427/09/18هـ )الموافق 2006/10/11م( 
وبموجب ترخيص مؤسسة النقد رقم ت م ن/20079/3 الصادر بتاريخ 1428/08/29هـ )الموافق 2007/09/12م(. وعليه تم الترخيص للشركة بمزاولة 
و)3(  الصحي  التأمين  و)2(  العام  التأمين   )1( يلي:  كما  المملكة وهي  الشركة في  تزاولها  التي  الرئيسية  التأمين  الذي يشمل خدمات  التأمين  نشاط 
تأمين الحماية واالدخار. وتزاول الشركة نشاطها وفقا لنظام التأمين والئحته التنفيذية واألنظمة والتعليمات األخرى السارية في المملكة تحت إشراف 
مؤسسة النقد وُقيِّدت كشركة مساهمة عامة بموجب السجل التجاري رقم السجل تجاري رقم 1010231925الصادر بتاريخ 1428/04/08هـ )الموافق 

2007/04/26م( وتم تسجيلها بسجل مدينة الرياض.

التغيرات الرئيسية في رأس مال الشركة1-2221

بتاريخ 1428/03/28هـ )الموافق 2007/04/16م(، أدرجت الشركة ثمانين مليون )80.000.000( سهم عادي في تداول وقامت بطرح عشرين مليون 
)20.000.000( سهم عادي لالكتتاب العام حيث تم طرح ما نسبته 25% من رأس مال الشركة لالكتتاب العام للجمهور.

مليار  إلى  سعودي  ريال   )800.000.000( مليون  ثمانمائة  من  الشركة  مال  رأس  رفع  تم  2013/06/02م(،  )الموافق  1434/07/23هـ  بتاريخ 
)1.000.000.000( ريال سعودي من خالل منحة أسهم من األرباح المبقاة. 

بتاريخ 1439/01/02هـ )الموافق 2017/09/22م( وافقت الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة من مليار )1.000.000.000( 
ريال سعودي إلى أربعمائة مليون )400.000.000( ريال سعودي من خالل إلغاء ستين مليون )60.000.000( سهم وذلك إلطفاء الخسائر المتراكمة.

بتاريخ 1439/12/30هـ )2018/09/10م( وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة من أربعمائة مليون )400.000.000( ريال 
سعودي إلى ثمانمائة مليون )800.000.000( ريال سعودي من خالل إصدار أسهم حقوق أولوية وذلك لرفع هامش المالءة المالية بهدف اإليفاء بمتطلبات 

المالءة المالية وتمويل الزيادة في الوديعة النظامية المفروضة على الشركة من مؤسسة النقد.

مجلس إدارة الشركة1-2221

صفة العمرالجنسيةالمنصباالسمم
العضوية

تاريخ التعيين 
في مجلس 

اإلدارة

التمثيل/ 
اسم المَمثل

عدد األسهم المملوكة
نسبة التملك

غير مباشر
إجمالي / مالحظاتمباشر

عبدالرحمن 1-
بن محمد 

البراك

غير 42سعوديالرئيس
تنفيذي/
مستقل 

بصفة 2018/04/10م
شخصية

----

نجم بن 2-
عبداهلل الزيد

نائب 
رئيس 

مجلس 
اإلدارة

غير 47سعودي
تنفيذي/
مستقل 

بصفة 2018/04/10م
شخصية

----

يوسف بن 3-
حمد اليوسفي

غير 36سعوديعضو
تنفيذي/
مستقل 

بصفة 2018/04/10م
شخصية

----

طارق بن 4-
عبداهلل 

النعيم

غير 44سعوديعضو
تنفيذي/
مستقل 

بصفة 2018/04/10م
شخصية

----

محمد بن 5-
عمر العييدي

غير 34سعوديعضو
تنفيذي/
مستقل 

بصفة 2018/04/10م
شخصية

----

غير 56تركيعضوزيا اكور6-
تنفيذي/
مستقل 

بصفة 2018/04/10م
شخصية

----

اكيرا 7-
ميشوزوكي

غير 46يابانيعضو
تنفيذي/

غير 
مستقل

ممثل عن 2018/04/10م
شركة 

أوركس 

ممثل شركة أوركس، --
التي تملك ميدغلف 
البحرين نسبة %25، 
والتي تملك بدورها 
16.200.000 سهم 

في ميدغلف السعودية 
بنسبة %40.5

25% )من خالل 
شركة أوركس( 

رعد بن غيث 8-
البركاتي

غير 46سعوديعضو
تنفيذي/

غير 
مستقل

ممثل عن 2017/06/13م
البنك 

السعودي 
لالستثمار

ممثل البنك السعودي --
لألستثمار الذي يملك 

7.600.000 أسهم

19% )من خالل 
البنك السعودي 

لالستثمار(
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صفة العمرالجنسيةالمنصباالسمم
العضوية

تاريخ التعيين 
في مجلس 

اإلدارة

التمثيل/ 
اسم المَمثل

عدد األسهم المملوكة
نسبة التملك

غير مباشر
إجمالي / مالحظاتمباشر

شاهين محمد 9-
أمين

غير 61باكستانيعضو
تنفيذي/

غير 
مستقل

ممثل عن 2016/04/07م
شركة 
أوركس

ممثل شركة أوركس، -1.380
التي تملك في ميدغلف 

البحرين نسبة %25، 
والتي تملك بدورها 
16.200.000 سهم 

في ميدغلف السعودية 
بنسبة %40.5

25% )من خالل 
شركة أوركس( 

و%0.0034500 
بشكل مباشر

محمد بن 10-
سعد بن 

داوود

غير 48سعوديعضو
تنفيذي/
مستقل 

بصفة 2018/04/10م
شخصية

---

التراخيص والتصاريح التي تعمل الشركة بموجبها1-2421

حصلت الشركة على كافة التراخيص والموافقات الالزمة لمزاولة نشاطها وفقاً لألنظمة المعمول بها وهي على النحو التالي:

التراخيص الالزمة التي حصلت عليها الشركة لمزاولة نشاطها وفقًا لألنظمة المعمول بها:: 1-10الجدول 
نوع 

الجهة المصدرةتاريخ االنتهاءتاريخ االصداررقم الترخيصالغرضالترخيص

شهادة 
السجل 
التجاري

تسجيل الشركة 
بوزارة التجارة 

واالستثمار

1428/04/08هـ 1010231925
)الموافق 2007/04/26م( 

1441/04/08هـ 
)الموافق 2019/12/06م(

وزارة التجارة 
واالستثمار

ترخيص 
استثمار 

خدمي

موافقة الهيئة 
العامة لالستثمار 

على مزاولة نشاط 
التأمين في المملكة

1426/01/26هـ 01-102030061207
)الموافق 2005/03/07م(

1440/02/09هـ 
)الموافق 2018/10/18م(

الهيئة العامة 
لالستثمار

تصريح 
بمزاولة 
نشاط 

التأمين 
وإعادة 
التأمين

موافقة مؤسسة 
النقد مزاولة نشاط 

التأمين وإعادة 
التأمين في المملكة

1428/08/29هـ ت م ن/20079/3
)الموافق 2007/09/12م(

1440/08/26هـ 
)الموافق 2019/5/02م(

مؤسسة النقد العربي 
السعودي

مجلس 
الضمان 
الصحي 
التعاوني
)تأهيل 
الشركة(

السماح بإصدار 
أو تجديد وثائق 
التأمين الصحي

1439/08/02هـ )الموافق ال يوجد 
2018/04/18م( 

1440/6/9هـ 
)الموافق 2019/02/15م(

مجلس الضمان 
الصحي التعاوني 

شهادة 
السعودة

التزام الشركة 
بتحقيق نسبة 

التوطين المطلوبة 
منها.

1439/11/06هـ )الموافق 20001807020738
2018/07/19م(

1440/02/10هـ )الموافق 
2018/10/19م(

وزارة العمل 

شهادة 
الزكاة 

والدخل
) مقيدة(

التزام الشركة تجاه 
أنظمة الهيئة العامة 

للزكاة والدخل 
بأن الشركة قد 
قدمت إقرارها 

السنوي والتزمت 
بسداد الزكاة عن 

الفترة المنتهية في 
2017/12/31م

1439/09/08هـ )الموافق 1110300311
2018/05/23م(

1440/08/25هـ )الموافق 
2019/04/30م(

الهيئة العامة للزكاة 
والدخل

شهادة 
التأمينات 
االجتماعية

التزام الشركة تجاه 
أنظمة المؤسسة 
العامة للتأمينات 

االجتماعية

1439/11/19هـ )الموافق 26461399
2018/08/01م(

1439/12/19هـ )الموافق 
2018/08/30م(

المؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية
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ملخص الموافقات المتعلقة بمنتجات التأمين التي تقدمها الشركة وفقًا لألنظمة المعمول بها:: 2-10الجدول 
تاريخ الموافقةالجهة المصدرةالرقمالمنتج

2016/08/10ممؤسسة النقد العربي السعودي1146التأمين ضد التخريب واإلرهاب

2008/01/12ممؤسسة النقد العربي السعودي20-246التأمين الصحي الجماعي

2008/02/06ممؤسسة النقد العربي السعودي5835-258تأمين األموال 

2010/10/13ممؤسسة النقد العربي السعودي51750-1990تأمين الحيوات االصيلة

2016/08/09ممؤسسة النقد العربي السعودي1150تأمين الممتلكات من جميع األخطار

2016/08/09ممؤسسة النقد العربي السعودي1150التأمين ضد الحوادث الشخصية لألفراد

2016/08/09ممؤسسة النقد العربي السعودي1153تأمين هيكل السفن

2016/08/09ممؤسسة النقد العربي السعودي1154تأمين عطب المكائن )خسارة االرباح وفساد المخزون(

2016/08/09ممؤسسة النقد العربي السعودي1155تأمين ضد انقطاع العمل

2016/08/09ممؤسسة النقد العربي السعودي1156تامين فقدان رخصة الطيران )للطيارين(

2016/08/09ممؤسسة النقد العربي السعودي1157تأمين ضد العيوب الخفية

2016/08/09ممؤسسة النقد العربي السعودي1158تأمين المسؤولية العامة

2016/08/09ممؤسسة النقد العربي السعودي1159التأمين على البطاقات البالستيكية

2016/08/09ممؤسسة النقد العربي السعودي1160تأمين المنازل الشامل ومحتوياته

2016/08/09ممؤسسة النقد العربي السعودي1161تأمين الممتلكات ضد الحريق واالخطار المصاحبة

2016/08/09ممؤسسة النقد العربي السعودي1163تأمين االجهزة االلكترونية

2016/08/09ممؤسسة النقد العربي السعودي1165تأمين المسؤولية العامة الشامل

2016/08/09ممؤسسة النقد العربي السعودي1166التأمين الشامل ضد الجرائم

2016/08/09ممؤسسة النقد العربي السعودي1167تأمين المراجل وأوعية الضغط

2016/08/09ممؤسسة النقد العربي السعودي1168تأمين ضد األخطاء الطبية

2016/08/09ممؤسسة النقد العربي السعودي1169التأمين ضد الحوادث الشخصية - المجموعات

2016/08/09ممؤسسة النقد العربي السعودي1170تأمين مسؤولية تجار المركبات

2016/08/09ممؤسسة النقد العربي السعودي1171التأمين على هيكل الطائرة وجميع مخاطر الطيران

2016/08/09ممؤسسة النقد العربي السعودي1172تأمين مسؤولية مقاولي المطارات

2016/08/09ممؤسسة النقد العربي السعودي1173تأمين مسئولية المديرين والموظفين

2016/08/09ممؤسسة النقد العربي السعودي1174تأمين فساد المخزون المترتب على إعطال المكائن

2016/08/09ممؤسسة النقد العربي السعودي1175تأمين معدات وآالت المقاولين

2016/08/09ممؤسسة النقد العربي السعودي1176تأمين الممتلكات من جميع األخطار

2016/08/09ممؤسسة النقد العربي السعودي1162تتأمين اخطار التركيب

2016/08/09ممؤسسة النقد العربي السعودي1164تأمين جميع أخطار المقاولين

2008/01/13ممؤسسة النقد العربي السعودي738-51التأمين البحري

2008/01/13ممؤسسة النقد العربي السعودي738-51تأمين النقل البحري)شحنة منفردة(

2008/01/13ممؤسسة النقد العربي السعودي738-51تأمين النقل البري)شحنة مفردة(

2008/01/13ممؤسسة النقد العربي السعودي738-51تأمين النقل البري)تغطية سنوية(

2008/01/19ممؤسسة النقد العربي السعودي2333-70تأمين تعويضات العمال

2008/02/06ممؤسسة النقد العربي السعودي5835-258تأمين األموال في الخزينة

2008/02/06ممؤسسة النقد العربي السعودي5835-258تأمين األموال أثناء النقل

2008/02/06ممؤسسة النقد العربي السعودي5835-258تأمين تغطية البنوك الشاملة
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تاريخ الموافقةالجهة المصدرةالرقمالمنتج

2008/02/06ممؤسسة النقد العربي السعودي5838-261تأمين خيانة األمانة

2008/02/06ممؤسسة النقد العربي السعودي5839-262تأمين تغطية البنوك الشاملة

2008/03/01ممؤسسة النقد العربي السعودي9709-424تأمين المركبات

2008/03/01ممؤسسة النقد العربي السعودي17427-690تأمين مسؤولية الناقل

2008/12/28ممؤسسة النقد العربي السعودي00194-10تامين الحماية للعامالت االندونيسية بالمنازل

2010/07/04ممؤسسة النقد العربي السعودي36859-1287تأمين المجوهرات

2012/01/25ممؤسسة النقد العربي السعودي11858-594تأمين الحماية واالدخار- ائتمانية

2012/04/14ممؤسسة النقد العربي السعودي-تأمين المسافرين

2012/10/25ممؤسسة النقد العربي السعودي53397-2874تأمين الحماية للعامالت بالمنازل

2015/07/09ممؤسسة النقد العربي السعودي361000127143تأمين القروض البنكية

2015/12/01ممؤسسة النقد العربي السعودي371000020864تأمين المركبات الشامل

2015/12/01ممؤسسة النقد العربي السعودي371000020864تأمين المركبات المسؤولية المدنية تجاه الغير

2016/06/29ممؤسسة النقد العربي السعودي371000104689تأمين الصحي للزائرين

ملخص فروع الشركة، وسجالتها التجارية، وتراخيص البلدية وتراخيص الدفاع المدني التي تم الحصول عليها : 3-10الجدول 
تاريخ االنتهاءتاريخ التسجيلترخيص مدنيتاريخ االنتهاءتاريخ التسجيلترخيص البلديةتاريخ االنتهاءتاريخ التسجيلالسجل التجاريفروع الشركة

فرع معرض 1
الرياض - 

شارع الملك 
سعود

1428/04/08هـ 1010231925
)الموافق 

2007/04/25م(

1442/04/08هـ 
)الموافق 

2020/11/23م(

1431/03/01هـ 31-222
)الموافق 

2010/02/15م(

1440/04/07هـ 
)الموافق 

2018/12/14م(

1437/02/11هـ 127
)الموافق 

2015/11/23م(

منتهية - تجت 
اإلجراء

1433/04/20هـ 1010331833فرع النسيم 2
)الموافق 

2012/03/13م(

1441/04/20هـ 
)الموافق 

2019/12/17م( 

1431/05/07هـ 27721
)الموافق 

2010/04/21م(

1440/05/07هـ 
)الموافق 

2019/01/13م( 

1433/11/03هـ 446
)الموافق 

2012/09/19م(

1440/02/11هـ 
)الموافق 

2018/10/20م( 
1433/04/20هـ 1010331834فرع الشفاء 3

)الموافق 
2012/03/13م(

1441/04/20هـ 
)الموافق 

2019/12/17م(

1434/05/27هـ 28076
)الموافق 

2010/04/21م( 

1440/05/27هـ 
)الموافق 

2019/02/02م(

1434/06/27هـ 5
)الموافق 

2013/05/07م(

1436/06/27هـ 
)الموافق 

2015/04/27م(
1433/04/20هـ 1131040499فرع بريدة 4

)الموافق 
2012/03/13م( 

1441/04/20هـ 
)الموافق 

2019/12/17م(

1437/05/16هـ 30/24982
)الموافق 

2016/02/25م(

1440/05/16هـ 
)الموافق 

2018/01/22م(

اليحتاج إلى 
رخصة دفاع 

المساحة اقل من 
50 م مربع

--

فرع محايل 5
عسير 

1433/05/09هـ 5860043074
)الموافق 

2013/03/21م(

1441/04/20هـ 
)الموافق 

2019/12/17م(

1430/10/17هـ 30455
)الموافق 

2009/10/06م( 

1440/10/16هـ 
)الموافق 

2019/06/19م(

اليحتاج إلى 
رخصة دفاع 

المساحة اقل من 
50 م مربع

--

فرع 6
الناصرية 

1433/04/20هـ 1010331863
)الموافق 

2012/03/13م(

1441/04/20هـ 
)الموافق 

2019/12/17م(

1406/06/29هـ 20615
)الموافق 

1986/03/10م(

1440/9/21هـ 
)الموافق 

2019/05/26م(

اليحتاج إلى 
رخصة دفاع 

المساحة اقل من 
50 م مربع

--

1433/04/20هـ 1010331864فرع الروضة 7
)الموافق 

2012/03/13م(

1441/04/20هـ 
)الموافق 

2019/12/17م(

1413/01/06هـ 6171
)الموافق 

1992/07/07م(

1440/06/30هـ 
)الموافق 

2019/03/07م(

اليحتاج إلى 
رخصة دفاع 

المساحة اقل من 
50 م مربع

--

1433/4/20هـ 5800013144فرع الباحة 8
)الموافق 

2012/03/13م(

1441/4/20هـ 
)الموافق 

2019/12/17م(

1431/02/04هـ 2181/31
)الموافق 

2010/01/19م( 

1440/02/03هـ 
)الموافق 

2018/10/12م(

1437/10/14هـ 549/1202
)الموافق 

1440/10/14هـ 
)الموافق 

فرع خميس 9
مشيط 

1433/04/20هـ 5855042429
)الموافق 

2012/03/13م( 

1441/04/20هـ 
)الموافق 

1435/02/19هـ 360/34
)الموافق 

1440/02/19هـ 
)الموافق 

1433/09/20هـ 1027
)الموافق 

1440/11/10هـ 
)الموافق 

1433/05/09هـ 5859003856فرع النماص10
)الموافق 

2012/04/01م(

1441/05/09هـ 
)الموافق 

2020/01/04م(

1431/05/20هـ 31103
)الموافق 

2010/05/04م(

1441/05/24هـ 
)الموافق 

2020/01/19م(

1431/05/11هـ 2
)الموافق 

1440/11/10هـ 
)الموافق 

1441/11/14هـ 1438/11/14هـ 1440/06/03571هـ 1431/06/03هـ 1441/04/204310296هـ 1433/04/20هـ 5851004892فرع بيشة 11

انتهت في 1431/05/30هـ 1441/06/2411758هـ 1433/06/24هـ 1132007243فرع الرس 12
1439/06/01هـ - 

تحت التجديد

اليحتاج إلى 
رخصة دفاع 

المساحة اقل من 
50 م مربع

--

فرع جيزان 13
الجوازات

1440/05/23هـ1437/05/09هـ1440/05/0958هـ 1437/05/09هـ 1440/08/25289/1437هـ 1433/08/25هـ 5900018514



99

تاريخ االنتهاءتاريخ التسجيلترخيص مدنيتاريخ االنتهاءتاريخ التسجيلترخيص البلديةتاريخ االنتهاءتاريخ التسجيلالسجل التجاريفروع الشركة

فرع الرياض 14
الجوازات

اليحتاج إلى 1440/07/15هـ 1433/07/15هـ 732-1441/04/2033هـ 1433/04/20هـ 1010332033
رخصة دفاع 

المساحة اقل من 
50 م مربع

--

فرع 15
الدوادمي 
الجوازات 

اليحتاج إلى 1440/03/13هـ 1433/03/13هـ 1441/04/20140/1432هـ 1433/04/20هـ 1116008374
رخصة دفاع 

المساحة اقل من 
50 م مربع

--

فرع خميس 16
مشيط 

الجوازات 

1440/02/27هـ 1438/02/27هـ 1440/02/193411هـ 1438/02/19هـ 1441/04/2016578هـ 1433/04/20هـ 5855042475

فرع بريدة 17
الجوازات 

1439/05/15هـ - 1438/05/15هـ 1441/04/207382/32هـ 1433/04/20هـ 1131040528
تحت التجديد

اليحتاج إلى 
رخصة دفاع 

المساحة اقل من 
50 م مربع

--

فرع معرض 18
النفل -مخرج 

 - 6

منتهية - تحت 1437/07/26هـ 1440/12/03193هـ 1436/12/03هـ 1441/02/179165هـ 1436/02/17هـ 1010428688
التجديد

فرع البديعة 19
- الرياض 

- طريق 
المدينة

منتهية - تحت 1438/01/23هـ 1440/01/1212هـ 1438/01/12هـ 1442/12/023800053هـ 1436/12/02هـ 1010437628
التجديد

فرع الروضة 20
المرور 

---1440/2/21هـ 1437/02/21هـ 1442/12/0256528هـ 1436/12/02هـ 1010437627

فرع النسيم 21
المعارض 

1440/02/11هـ1437/02/11هـ 1440/01/1550هـ 1437/01/15هـ 1442/12/234985هـ 1436/12/2هـ 1010437626

فرع إدارة 22
المنطقة 
الغربية 
- شارع 
ابراهيم 
الجفالي

1439/11/17هـ - 1436/11/17هـ 1440/9/18449/1436هـ 1430/09/18هـ 4030193196
تحت التجديد

منتهية - تحت 1436/2/15هـ 6665-000001
التجديد

فرع جده 23
الجوزات - 
حي الكندرة 
تحت فندق 

البدر

1438/2/14هـ - 1435/2/15هـ 1441/4/2011000000578هـ 1433/4/20هـ 4030225030
تحت التجديد

اليحتاج إلى 
رخصة دفاع 

المساحة اقل من 
50 م مربع

--

فرع جده 24
الوزيرية

اليحتاج إلى 1437/7/25هـ 1434/7/26هـ 1441/4/201000035090هـ 1433/4/20هـ 4030224939
رخصة دفاع 

المساحة اقل من 
50 م مربع

--

فرع المدينه 25
المرور

1439/08/11هـ - 1438/08/12هـ 1441/4/2035203060هـ 1433/4/20هـ 4650055319
تحت التجديد

1440/08/04هـ1438/08/04هـ 15904

فرع المدينة 26
الجوازات

1439/11/25هـ - 1436/11/26هـ 1442/08/283510724هـ 1436/08/28هـ 4650078940
تحت التجديد

1440/08/04هـ1438/08/04هـ 15903

فرع الخبر 27
األدارة 

األقليمية

1430/10/09هـ 2051040927
)الموافق 

2009/09/28م(

1440/10/08هـ 
)الموافق 

2019/06/11م(

1432/02/29هـ 432/00503
)الموافق 

2011/02/02م(

1441/02/28هـ 
)الموافق 

2019/10/27م(

1439/02/27هـ 100006574139
)الموافق 

2017/11/16م(

1441/02/27هـ 
)الموافق 

2019/10/26م(
فرع الدمام 28

الجوازات
1433/04/20هـ 2050082006

)الموافق 
2012/03/13م(

1441/04/20هـ 
)الموافق 

2019/12/17م(

1436/08/28هـ 1436/001357
)الموافق 

2015/06/15م(

1440/09/09هـ 
)الموافق 

2019/05/14م(

اليحتاج إلى 
رخصة دفاع 

المساحة اقل من 
50 م مربع

--

1433/04/20هـ 3550027698فرع تبوك29
)الموافق 

2012/03/13م(

1441/04/20هـ 
)الموافق 

2019/12/17م(

1435/8/30هـ 26139
)الموافق 

2014/06/28م(

1438/08/30هـ 
)الموافق 

2017/05/26م( - 
تحت التجديد

1437/3/19هـ 1436
)الموافق 

2015/12/30م(

1439/03/19هـ 
)الموافق 

2017/12/07م( 
- تحت التجديد

فرع حائل 30
المرور

1433/04/20هـ 3350031798
)الموافق 

2012/03/13م(

1441/04/20هـ 
)الموافق 

2019/12/17م(

1434/12/16هـ 57630
)الموافق 

2013/10/21م(

1439/12/16هـ 
)الموافق 

2018/08/27م(

اليحتاج إلى 
رخصة دفاع 

المساحة اقل من 
50 م مربع

--

1441/4/20هـ -2053024944فرع القطيف31
)الموافق 

2019/12/17م(

------

فرع االحساء 32
الظهران

1433/4/20هـ 2250045965
)الموافق 

2012/03/13م(

1441/04/20هـ 
)الموافق 

2019/12/17م(

1433/07/16هـ 3305049
)الموافق 

2012/06/06م

1439/07/15هـ 
)الموافق 

2018/04/01م - 
تحت التجديد

اليحتاج إلى 
رخصة دفاع 

المساحة اقل من 
50 م مربع

--

فرع االحساء 33
الجوازات

1441/04/20هـ 2250045965
)الموافق 

2019/12/17م(

اليحتاج إلى ---
رخصة دفاع 

المساحة اقل من 
50 م مربع

--
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تاريخ االنتهاءتاريخ التسجيلترخيص مدنيتاريخ االنتهاءتاريخ التسجيلترخيص البلديةتاريخ االنتهاءتاريخ التسجيلالسجل التجاريفروع الشركة

1435/12/29هـ 2055023528فرع الجبيل34
)الموافق 

2014/10/23م(

1440/12/29هـ 
)الموافق 

2019/08/30م(

1433/06/16هـ 3724
)الموافق 

2012/05/07م(

1441/06/15هـ 
)الموافق 

2020/02/09م(

اليحتاج إلى 
رخصة دفاع 

المساحة اقل من 
50 م مربع

--

ملخص العقود الجوهرية1-2421

العقود والتعامالت مع األطراف ذات العالقة 2-22222

التزمت الشركة عند إبرام العقود واالتفاقيات المشار إليها أدناه بأن تكون جميع التعامالت على أساس تنافسي تجاري بحت يضمن حقوق المساهمين 
وأن يتم التصويت على تلك العقود من قبل الجمعية العامة للشركة بدون مشاركة المساهمين الذين لهم مصالح في تلك العقود. وتؤكد الشركة وأعضاء 
مجلس إدارتها التزامهم بقيود نظام الشركات والئحة حوكمة الشركات الخاصة بالتعامالت مع األطراف ذات العالقة فيما يتعلق بتلك العقود، على أن يتم 
عرض االتفاقيات التي لم يتم الموافق عليها على الجمعية العامة العادية في اجتماعها القادم والتي أصبحت تعد اتفاقيات مع أطراف ذات عالقة عند 

انتخاب مجلس اإلدراة الحالي. 

وتشمل تلك التعامالت االتفاقيات التالية:

اتفاقية مع شركة مدي فيزا لتسوية المطالبات الطبية ش.ذ.م.م:  �

أبرمت الشركة اتفاقية مع شركة ميدي فيزا لتسوية المطالبات الطبية بتاريخ 2011/08/31م تحصل بموجبها على خدماتها فيما يتعلق بإدارة وتسوية 
المطالبات الطبية السنوية لقاء رسوم 3.5% من إجمالي األقساط المكتتبة لوثائق التأمين الطبي، وإدارة محفظة التأمين الخاص بالشركة وفقاً للوائح 
واألنظمة المعمول بها. وكانت قيمة التعامل خالل العام 2017م مبلغ 59 مليون ريال سعودي، وهي شركة تابعة لشركة يملك أعضاء مجلس اإلدارة السابقان 

األستاذ لطفي الزين واألستاذ محمد الزين )بطريقة مباشرة أو غير مباشرة( حصة فيها.  

ومدة هذه االتفاقية سنة ميالدية واحدة، وتجدد تلقائيا لمدة مماثلة مالم يشعر أحد الطرفين اآلخر خطياً بعدم رغبته في التجديد وذلك قبل انتهاء مدة 
االتفاقية بما ال يقل عن )30( يوماً. تخضع هذه االتفاقية ألحكام ولوائح المملكة العربية السعودية.

اتفاقية تقديم خدمة »يقين المباشرة« �

أبرمت الشركة اتفاقية تقديم خدمة مع شركة العلم ألمن المعلومات بتاريخ 1435/05/09هـ )الموافق 2014/03/10م( ومعدل بتاريخ 1437/12/30هـ 
)الموافق 2016/10/01م( للحصول على خدمة »يقين المباشرة«، الخدمة الخاصة بالتحقق والتدقيق من بيانات عمالء الشركة مع ما هو موجود في مركز 
المعلومات الوطني بوزارة الداخلية. والهدف من هذه الخدمة هو تسهيل مهمة التأكد من عمالء الشركة لتالفي األخطاء في اإلدخال والتحقق من صحة 

البيانات المراد إدخالها في قواعد البيانات الخاصة بالشركة.

تحسب تكلفة الخدمة المقدمة على النحو التالي؛ تكلفة االشتراك السنوي: مبلغ قدره )180.000( ريال سعودي، وتكلفة عمليات التحقق: الحد األدنى 
مبلغ قدره )2.814.650( ريال سعودي. ومدة هذه االتفاقية سنة ميالدية واحدة، وتجدد تلقائيا لمدة مماثلة مالم يشعر أحد الطرفين اآلخر خطياً بعدم 

رغبته في التجديد وذلك قبل انتهاء مدة االتفاقية بما ال يقل عن )30( يوماً. تخضع هذه االتفاقية ألحكام ولوائح المملكة العربية السعودية.

اتفاقيات مع شركة لجام للرياضة  �

أبرمت الشركة اتفاقية مع شركة لجام للرياضة بتاريخ 2017/12/03م لتزويد موظفي الشركة بإمكانية الدخول إلى مرافق ومراكز الرياضة والصحة 
التابعة لشركة لجام )شبكة وقت اللياقة(.

تنص االتفاقية على أنه بعد عرض )شبكة وقت اللياقة( ألسعار مفضلة لالشتراكات؛ تقوم الشركة بترشيح موظفين الستالم عضوية تمكنهم من الدخول 
إلى المرافق التابعة لشبكة وقت اللياقة، وتتكفل الشركة بدفع التكاليف الخاصة باألعضاء وفًقا للشروط التجارية المتفق عليها، وال يسمح بأن يكون الدفع 

من أي طرف آخر غير الشركة مباشرة.

وتكون األسعار المفضلة المعروضة صالحة لمدة اثني عشر شهًرا من تاريخ االتفاق وتخضع للتعديل بصفة سنوية عند تجديد االتفاقية. تخضع هذه 
االتفاقية ألحكام ولوائح المملكة العربية السعودية.

الرياض في حي  بتاريخ 1436/05/23هـ )الموافق 2015/03/14م( لمبنى تجاري في مدينة  للرياضة  ايجار مع شركة لجام  أبرمت الشركة عقد  كما 
العريجاء، ومدة العقد خمس سنوات ميالدية، والقيمة اإليجارية )150.000( مئة وخمسون ألف ريال سعودي فقط عن كل سنة. تخضع هذه االتفاقية 

ألحكام ولوائح المملكة العربية السعودية.
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وفيما يلي جدول يوضح وثائق التأمين المعمول بها حالياً مع أعضاء المجلس واألطراف ذات العالقة:

وثائق التأمين مع أعضاء المجلس واألطراف ذات العالقة: : 4-10الجدول 

القسط السنويوثيقة التأمينعضو المجلساألطراف ذات العالقة
)إجمالي(

عبدالرحمن بن محمد شركة األندلس 1
البراك

منتجات التأمين األخرى
تأمين الممتلكات

تأمين جميع أخطار المقاولين

53.442

منتجات التأمين األخرىمحمد بن سعد بن داوودشركة فالكون للمنتجات البالستيكية2
تأمين األموال

تأمين الممتلكات
تأمين خيانة األمانة

480.641

منتجات التأمين األخرىشاهين محمد أمين شركة أوركس للتأجير التمويلي3
)LTI(

تأمين الممتلكات
تأمين األموال

تأمين خيانة األمانة
تأمين معدات المشروع للمقاولين

تأمين مسؤولية المنتج
تأمين األجهزة اإللكترونية

التأمين الصحي
التأمين الصحي الجماعي

تأمين الصحي الفردي

تأمين المركبات
تأمين الشامل للمركبات

2.545.901

1.734.898

9.318.053

منتجات التأمين األخرىرعد بن غيث البركاتيالبنك السعودي لالستثمار 4
تأمين الممتلكات

تأمين جميع أخطار المقاولين
تأمين الشامل للبنوك

3.984.173

التأمين الصحييوسف بن حمد اليوسفيالسعودي الفرنسي كابيتال5
التأمين الصحي الجماعي

التأمين الصحي الفردي

3.984.173

التأمين الصحيمحمد بن عمر العييديشركة باتك االستثمارية واألعمال اللوجستية6
التامين الصحي الفردي

750.343

عبدالرحمن بن محمد شركة العلم ألمن المعلومات7
البراك

تأمين المركبات
التأمين الشامل للمركبات

258.790

التأمين الصحينجم بن عبداهلل الزيدالشركة السعودية للكهرباء8
التأمين الصحي الجماعي

التأمين الصحي الفردي

38.859.400

عبدالرحمن بن محمد شركة زهرة الواحة للبالستيك9
الزويدي

17.965تأمين مركبات

267.676التأمين الصحيمحمد بن سعد بن داوودمحمد بن سعد بن داوود10

اتفاقيات وكالء التأمين 2-22222

أبرمت الشركة عدداً من اتفاقيات تعيين وكالء تأمين )غير حصرية( مع شركات مختلفة، من ضمنها شركة سند الوكالة المحدودة، شركة عهد السعودية 
لوكالة التأمين، شركة العرين لوكالة التأمين وشركة العارض لوكالة التأمين. وهي شركات مرخصة من مؤسسة النقد ومتخصصة بمجال تمثيل شركات 
التأمين لتسويق وبيع وثائقهم التأمينية لحسابهم أو نيابة عنهم في المملكة وذلك مقابل عمولة معينة، ونصت الالئحة التنظيمية لوسطاء ووكالء التأمين 

أن تتراوح النسب المئوية ما بين )8%( و)%15( .

فيما يلي تفاصيل اتفاقيات وكالء التأمين المبرمة من قبل الشركة

وتشمل االتفاقية االلتزامات التالية على عاتق الشركة والوكيل:

التزامات وكيل التأمين تشمل -على سبيل المثال ال الحصر:

يلتزم الوكيل باتخاذ كافة اإلجراءات االزمة لتسويق وبيع وثائق تأمين الشركة. �
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يلتزم الوكيل بتمثيل العمالء لدى الشركة ويلتزم بعدم تمثيل أي جهة تأمينية أخرى ويتضمن ذلك تقديم معلومات وافية عن حدود التغطية  �
التأمينية واالستثناءات ومبلغ االشتراك وآلية الدفع وأي من شروط الوثيقة.

المبالغ  � بإيداع أي أقساط تأمينية محصلة في حساب بنكي منفصل أو يحول هذه  الوكيل بتحصيل األقساط ورسوم اإلصدار ويقوم  يلتزم 
للشركة مباشرة.

يلتزم الوكيل فيما يتعلق بمبيعات الشركات بتحويل جميع األقساط التأمينية الناتجة عن وثائق التأمين المحصلة نيابة عن الشركة إلى الحساب  �
الذي تعمل به الشركة خالل مدة ال تتجاوز )7( أيام عمل من تاريخ تحصيلها وتزود الشركة بتقرير مفصل عن هذه األقساط.

يلتزم الوكيل فيما يتعلق بمبيعات التجزئة بتحصيل المبالغ الناتجة عن إصدار وثائق التأمين المباعة في اليوم السابق، من خالل فروعه ويقوم  �
بإيداعها أو تحويلها لحساب الشركة في اليوم الذي يليه، دون خصم عمولته.

يلتزم الوكيل بسداد أي قسط معاد أو أي مبلغ تعويض يستلمه من الشركة إلى عمالئها خالل )3( أيام من تاريخ استالمها من الشركة. �
يلتزم الوكيل باألسعار وأقساط التأمين المحددة من قبل الشركة وال يحق للوكيل تعديل أي سعر أو قسط أو النزول عن سعر البيع المحدد  �

دون موافقة الشركة الخطية. 

التزامات الشركة تشمل -على سبيل المثال ال الحصر- :

تلتزم الشركة في نهاية كل شهر بإرسال كشف حساب للوكيل توضح به الوثائق المباعة بواسطتها واألقساط المتوجبة عليها، باإلضافة إلى  �
كشف حساب لكل عميل بدون ذكر عموالت الوكيل.

تلتزم الشركة بدفع عموالت للوكيل عن صافي االشتراكات واألقساط المحصلة من قبل الوكيل والمستلمة من الشركة فقط. �
تلتزم الشركة بدفع العموالت المستحقة للطرف الثاني بتاريخ 20 من كل شهر ميالدي، وذلك مقابل صافي االشتراكات أو األقساط المحصلة  �

عن طريقه في الشهر السابق.
تحتفظ الشركة بنسبة 7% من عمولة الطرف الثاني الوكيل لكل شهر كاحتياطي، على أن ال يتجاوز المبلغ المحتفظ به )100.800( مائة ألف  �

وثمان مائة ريال سعودي، وتتم زيادة هذا المبلغ في حال تجاوز اإلنتاج الشهري )9.000.000( تسعة ماليين ريال سعودي.
تلتزم الشركة -منفردًة- بحل الحوادث التي تطرأ على وثائق التأمين إال إذا وجد اتفاق خطي خاص أو وافقت الشركة خطًيا على منح الوكيل  �

حق حل مثل تلك الحوادث.

مدة االتفاقيات سنة ميالدية، وتجدد تلقائياً لمدة مماثلة ما لم يشعر أحد الطرفين اآلخر بعدم رغبته بالتجديد )60( يوماً قبل انتهاء االتفاقية. وتخضع 
ألنظمة وقوانين المملكة العربية السعودية، وفي حال نشوء أي خالف تكون لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية لدى مؤسسة النقد الجهة 

المختصة مالم يتم الطرفان حل الخالف ودياً خالل )30( يوماً من نشوئه.

اتفاقيات وساطة التأمين2-22222

أبرمت الشركة عدداً من اتفاقيات وساطة التأمين )غير حصرية ( مع شركات وساطة تأمين الستقطاب العمالء وتسهيل عمليات بيع منتجات  �
الشركة التأمينية إلى األفراد والشركات والهيئات األخرى، من ضمنها شركة نجم العناية لوساطة التأمين، شركة حلول لوساطة التأمين الدولية، 
شركة الوثيقة الخضراء لوساطة التأمين وإعادة التأمين. ويستحق وسطاء التأمين عمولة بحسب النسب المئوية التي نصت عليها الالئحة 
التنظيمية لوسطاء ووكالء التأمين وهي تتراوح ما بين )8%( و)15%( بحسب فروع/منتجات التأمين التي يتم بيعها وتحتسب العموالت على 

أساس األقساط فقط وال تسدد أي عمولة عن المصاريف.

وفيما يلي ملخص ألبرز البنود الواردة في اتفاقيات وساطة تأمين )غير حصرية( وتشمل االلتزامات الملقاة على عاتق الشركة والوسيط:

التزامات الوسيط تشمل -على سبيل المثال ال الحصر- على ما يلي:

يلتزم الوسيط بأن يحتفظ على نفقته وحسابه بوثيقة تأمين المسؤولية المهنية له على أن تكون سارية المفعول طيلة مدة هذه االتفاقية بحدود  �
ال تقل عن )3.000.000( ريال سعودي لكل حادث وفًقا للوائح التنفيذية لمؤسسة النقد العربي السعودي، وأن تكتتب هذه الوثيقة عن طريق 

شركة تأمين مرخصة ومقبولة لدى الشركة.
يلتزم الوسيط بتسويق وبيع وثائق التأمين التي تصدرها الشركة بجميع أنواعها وفئاتها مع االلتزام بالتغطية التأمينية وفًقا لقواعد وقيود  �

االكتتاب وأسعار االشتراكات )األقساط( المقررة من قبل الشركة وتعديالتها التي تجريها من وقت آلخر.
يلتزم الوسيط بعدم قبول التغطية التأمينية أو رفضها إال بعد الحصول على موافقة الشركة الخطية المسبقة على كذلك. �
يلتزم الوسيط بإبالغ الشركة مباشرة عند علمه بأي حادث أو تغيير قد يطرأ على أي خطر مغطى بوثيقة تأمين صادرة من قبل الشركة بناء  �

على هذه االتفاقية، أو عند علمه بأي بيانات تخص أي عميل وقد تضر بالشركة أو أي ظرف قد يؤدي إلى نشوء مطالبة على الشركة كما ويلتزم 
بمتابعة أي شكوى يتلقاها من عمالئه مع الشركة.

يلتزم الوسيط بعدم السماح بالعاملين لديه بالجمع بين وساطة التأمين وإعادة التأمين، وأن تكون العموالت واألتعاب الناتجة عن أعمال التأمين  �
مفصولة عن تلك الناتجة عن أعمال إعادة التأمين، وأن ال يكون هناك تضارب مصالح يضر بالعميل.

التأمينية  � التغطية  وحدود  للعمالء  المنتجات  عن  وافية  معلومات  تقديم  ذلك  ويتضمن  الشركة  أمام  العمالء  بتمثيل  التأمين  وسيط  يلتزم 
واستثناءات التغطية وأال يكون هناك أي نوع من اإلغراء والتضليل. كما يلتزم الوسيط بإتمام الترتيبات الالزمة مع عمالئه لقيام الشركة بإجراء 

عمليات الكشف والمعاينة على األخطار المراد التأمين عليها.
يلتزم الوسيط بإخطار الشركة فوًرا في حال تأخر العميل في سداد قسط التأمين وذلك في مدة أقصاها ثالثة أيام من تاريخ االستحقاق. كمل  �

يلتزم بإيضاح آلية سداد األقساط التأمينية وأي مبالغ أخرى إضافية مستحقة للشركة لعمالئها.
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التزامات الشركة تشمل -على سبيل المثال ال الحصر:-

تقوم الشركة في نهاية كل شهر بإرسال كشف حساب للوسيط توضح به وثائق التأمين المباعة بواسطته واألقساط المتوجبة على عمالئه  �
والعموالت المستحقة له ويكون ذلك كل عميل على حدة.

تلتزم الشركة بدفع عموالت للوسيط عن صافي االشتراكات أو األقساط المحصلة من قبل الوسيط فقط والمدفوعة للشركة عن تسويق وبيع  �
وخدمة العمالء. 

مدة االتفاقيات سنة ميالدية، وتجدد تلقائياً لمدة مماثلة ما لم يشعر أحد الطرفين اآلخر بعدم رغبته بالتجديد )60( يوماً قبل انتهاء االتفاقية. وتخضع 
ألنظمة وقوانين المملكة العربية السعودية، وفي حال نشوء أي خالف تكون لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية لدى مؤسسة النقد الجهة 

المختصة مالم يتم الطرفان حل الخالف ودياً خالل )30( يوماً من نشوئه.

فيما يلي تفاصيل اتفاقيات وساطة إعادة التأمين المبرمة من قبل الشركة:

أبرمت الشركة عدداً من اتفاقيات وساطة إعادة تأمين مع شركات مختلفة، من ضمنها شركة ويليس السعودية العربية المحدودة، شركة وساطة المملكة 
للتأمين وإعادة التأمين، شركة هانوفر، شركة ميونخ، شركة سويس إلعادة التأمين، شركة مارش السعودية للوساطة في التأمين وإعادة التأمين، شركة 
ميدي فيزا لتسوية المطالبات الطبية، شركة شديد لوساطة إعادة التأمين المحدودة، شركة ناسكو كاراوغالن العربية السعودية لوساطة التأمين وإعادة 
التأمين، شركة ايون العربية السعودية المحدودة. وتقوم شركات إعادة وساطة التأمين بالتفاوض مع شركات إعادة التأمين إلتمام إعادة التأمين لصالح 

الشركة، ويكون هذا لقاء مقابل مادي تقدمه الشركة.

التزامات وسيط إعادة الـتأمين تشمل -على سبيل المثال ال الحصر- على ما يلي:

يلتزم وسيط إعادة الـتأمين بأن يحتفظ على نفقته وحسابه بوثيقة تأمين المسؤولية المهنية له ويجب أن تكون سارية المفعول طوال مدة هذه  �
االتفاقية حد أدنى ال يقل عن )6.000.000( ستة ماليين رياال سعوديا لكل حادثة وفًقا للوائح التنفيذية لمؤسسة النقد العربي السعودي.

ال يجوز أن يكون لدى وسيط إعادة الـتأمين أي تضاربات مصالح في أي من وثائق التأمين أو العروض أو العقود يتم إبرامها بين عميل وسيط  �
إعادة الـتأمين والشركة بموجب هذه االتفاقية.

ال يجوز لوسيط إعادة الـتأمين أن يكلف جهة خارجية بأي من النشاطات بموجب هذه االتفاقية دون الموافقة الخطية المسبقة من الشركة.  �
يتوجب على وسيط إعادة الـتأمين أن يقدم المشورة واالستشارة الفنية وأن يقترح الشروط واألسعار األنسب لشركات إعادة التأمين لصالح  �

الشركة خالل تواصله مع عدد من شركات إعادة التأمين. 
يتعين على الوسيط تقديم المشورة المهنية المطلوبة للشركة على نحو منتظم، واإليضاحات المهنية المطلوبة عند الضرورة، وعليه االستعانة  �

بخبراء أو التوصية بهم عند الضرورة. 
يتعين على الوسيط تحويل كافة أقساط التأمين المدفوعة من قبل الشركة إلى شركة )شركات( إعادة التأمين، كما يتعين على الوسيط تحويل  �

رديات األقساط إلى الشركة والتي تنشأ عن تنفيذ األعمال للشركة بموجب خطاب رسمي خالل فترة ال تزيد عن سبعة أيام عمل من تاريخ 
تحصيلها/ دفعها، وعليه أن يزود الشركة بتقرير مفصل حول هذه األقساط/ الرديات. 

يكون الوسيط ملزما بتحويل كافة المبالغ التي يتم تحصيلها بموجب المطالبات/ التعويضات من شركة )شركات ( إعادة التأمين إلى حساب  �
الشركة خالل 7 أيام عمل من تاريخ تحصيلها، ما لم تنص األنظمة واجبة التطبيق على فترة أقصر. 

مدة غالب اتفاقيات وساطة إعادة التأمين سنة ميالدية، وتجدد تلقائياً لمدة مماثلة ما لم يشعر أحد الطرفين اآلخر بعدم رغبته بالتجديد إما قبل )60( 
يوماً أو )90( يوماً قبل انتهاء االتفاقية. وتخضع ألنظمة وقوانين المملكة العربية السعودية، وفي حال نشوء أي خالف تكون لجنة الفصل في المنازعات 

والمخالفات التأمينية لدى مؤسسة النقد الجهة المختصة مالم يتم الطرفان حل الخالف ودياً خالل )30( يوماً من نشوئه.

اتفاقيات إعادة التأمين2-22222

لقد أبرمت الشركة عدد من عقود إعادة التأمين مع شركات إعادة تأمين من خالل التعاقد المباشر أو عبر وسطاء إعادة تأمين. وبموجب هذه االتفاقيات 
تقوم الشركة بإسناد كل أو جزء من الخسائر التي قد تنشأ من وثائق التأمين التي تصدرها إلى شركة إعادة التأمين مقابل قسط متفق عليه ويتم بموجبها 
تعويض الشركة عن كل أو جزء من خسائر عقود التأمين المصدرة. وتشتمل تلك العقود على استثناءات مختلفة تبعاً للمنتج الذي يتم إعادة التأمين عليه. 

ومدة غالب اتفاقيات إعادة التأمين )12( اثنى عشر شهرا. 

وهناك عدة أنواع للعقود في عمليات إعادة التأمين وهي:

إعادة التأمين االختياري: تقوم الشركة بموجبها بعرض كل خطر تأميني على حدة على معيد التأمين، ويكون لمعيد التأمين الخيار في قبول  �
أو رفض المخاطر

إعادة التأمين االتفاقي: تقوم الشركة بموجبها إسناد مخاطر معينة في حدود مبالغ أو نسب معينة إلى معيد التأمين ويتعهد معيد التأمين  �
بقبول إعادة التأمين على المخاطر المستندة إليه. يضم هذا النوع نوعين رئيسيين وهما: 

إعادة التأمين النسبي: تتعهد الشركة بموجبها بإسناد مخاطر معينة في حدود نسب معينة متفق عليها إلى معيد التأمين. ويتعهد معيد  �
التأمين بقبول التأمين على المخاطر المسندة إله فيما يتعلق باألقساط والتعويضات سواء كان االحتساب وفق مبالغ محددة أو الدعاوى 

والمطالبات التي تكون فيها الشركة مدعية.
إعادة التأمين غير النسبي: تتعهد الشركة بموجبها بإسناد مخاطر معينة في حدود مبالغ معينة فيما يزيد على مبلغ الخسارة التي تقرر  �

الشركة تحمله. ويتعهد معيد التأمين بقبول التأمين على المخاطر المسندة إليه.
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وفيما يلي قائمة بعقود إعادة التأمين المبرمة من قبل الشركة خالل عام 2018م:

نوع العقدوثيقة التأمين / نوع الغطاءشركة إعادة التأمين

1ACEاعادة تأمين اختيارية نسبيةاتفاقيات الحريق والتأمين الهندسي

2ACRاعادة تأمين اختيارية نسبيةاتفاقيات الحريق والتأمين الهندسي

3ADNICاعادة تأمين اختيارية نسبيةاتفاقيات الحريق والتأمين الهندسي والمسؤوليات المدنية

4Africa Reاعادة تأمين اختيارية نسبيةاتفاقيات الحريق والتأمين الهندسي

5AIGاعادة تأمين اختيارية نسبيةاتفاقيات الحريق والتأمين الهندسي والمسؤوليات المدنية

6Al Ahleia Insاعادة تأمين اختيارية نسبيةاتفاقيات الحريق

7Allianzاعادة تأمين اختيارية نسبية وال نسبيةاتفاقيات الحريق والتأمين الهندسي والطيران

8ARIGاعادة تأمين اختيارية نسبية وال نسبيةاتفاقيات الحريق والتأمين الهندسي والمسؤوليات المدنية

9BARENTSاعادة تأمين اختيارية نسبيةاتفاقيات الحريق

10BNIاعادة تأمين اختيارية نسبيةاتفاقيات الحريق والتأمين الهندسي

11Central Reاعادة تأمين اختيارية نسبيةاتفاقيات الحريق

12Chaucerاعادة تأمين اختيارية نسبية وال نسبيةاتفاقيات الحريق والتأمين الهندسي والمسؤوليات المدنية

13China Taipingاعادة تأمين اختيارية نسبيةاتفاقيات الحريق

14CHUBBاعادة تأمين اختيارية نسبيةاتفاقيات الحريق والتأمين الهندسي

15Emeraldاعادة تأمين اختيارية نسبيةاتفاقيات الحريق والتأمين الهندسي

16GEN RE اعادة تأمين اختيارية نسبيةاتفاقيات تأمين الحياة

17GICاعادة تأمين اختيارية نسبيةاتفاقيات الحريق والتأمين الهندسي

18Hannover Takafulاعادة تأمين اختيارية نسبيةاتفاقيات الحريق والتأمين الهندسي

19HDI - Gerlingاعادة تأمين اختيارية نسبيةالتأمين الهندسي

20HM&Fاعادة تأمين اختيارية نسبيةاتفاقيات الحريق

21Korean Reاعادة تأمين اختيارية نسبيةاتفاقيات الحريق والتأمين الهندسي

22Kuwait Reاعادة تأمين اختيارية نسبيةاتفاقيات الحريق والتأمين الهندسي

23Libertyاعادة تأمين اختيارية نسبية وال نسبيةاتفاقيات الحريق والتأمين الهندسي والمسؤوليات المدنية

24Lloyd’sاعادة تأمين اختيارية نسبية وال نسبيةاتفاقيات الحريق والتأمين الهندسي والمسؤوليات المدنية

25Mena Reاعادة تأمين اختيارية نسبيةاتفاقيات الحريق والتأمين الهندسي

26NIAاعادة تأمين اختيارية نسبيةاتفاقيات الحريق والتأمين الهندسي

27Novaeاعادة تأمين اختيارية نسبية وال نسبيةاتفاقيات الحريق والتأمين الهندسي

28OMAN INSURANCEاعادة تأمين اختيارية نسبيةاتفاقيات الحريق والتأمين الهندسي والمسؤوليات المدنية

29QBEاعادة تأمين اختيارية نسبيةاتفاقيات الحريق والتأمين الهندسي

30QICاعادة تأمين اختيارية نسبيةاتفاقيات الحريق والتأمين الهندسي والمسؤوليات المدنية

31R+Vاعادة تأمين اختيارية نسبيةاتفاقيات الحريق والتأمين الهندسي

32RGAاعادة تأمين اختيارية نسبيةاتفاقيات تأمين الحياة

33RSAاعادة تأمين اختيارية نسبيةاتفاقيات الحريق والتأمين الهندسي والبحري

34Samsungاعادة تأمين اختيارية نسبيةاتفاقيات الحريق والتأمين الهندسي

35Saudi Reاعادة تأمين اختيارية نسبيةاتفاقيات الحريق والتأمين الهندسي

36SCRاعادة تأمين اختيارية نسبيةاتفاقيات الحريق

37Swiss Reاعادة تأمين اختيارية نسبيةالتأمين الهندسي

38Talbotاعادة تأمين اختيارية نسبية وال نسبيةاتفاقيات الحريق والتأمين الهندسي والمسؤوليات المدنية
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نوع العقدوثيقة التأمين / نوع الغطاءشركة إعادة التأمين

39Trust Reاعادة تأمين اختيارية نسبيةاتفاقيات الحريق والتأمين الهندسي والمسؤوليات المدنية

40Tunis Reاعادة تأمين اختيارية نسبيةاتفاقيات الحريق

41XL REاعادة تأمين اختيارية نسبية وال نسبيةاتفاقيات الحريق والتأمين الهندسي والمسؤوليات المدنية

42ZURICHاعادة تأمين اختيارية نسبيةاتفاقيات الحريق والتأمين الهندسي والبحري والمسؤوليات المدنية

43MUNICH REاعادة تأمين اختيارية نسبيةاتفاقيات الحريق والتأمين الهندسي

هذا وتجدر االشارة إلى أن بعض شركات إعادة التأمين المذكورة أعاله مقرها شركات أجنبية. وتحرص الشركة بشكل مستمر على استيفاء المتطلبات 
النظامية للتعاقد مع شركات إعادة تأمين خارج المملكة المحددة في المادة )42( الثانية واألربعين من الالئحة التنفيذية.

المنازعات والدعاوى القضائية1-2421

باستثناء الدعاوى الموضحة أدناه يؤكد مجلس إدارة الشركة بأن الشركة ليست طرفا في أي دعوى قضائية أو مطالبة أو تحكيم أو إجراءات إدارية مجتمعة 
أو منفردة قائمة أو من المحتمل إقامتها، من شأنها أن تؤثر جوهريا على أعمال الشركة أو وضعها المالي. وقد تم تقسيم الدعاوى بحسب موضوعها 

والمرحلة التي وصلت إليها وقت إعداد هذه النشرة، وفقاً لما يلي:

باستثناء الدعاوى والمطالبات الموضحة أدناه، وحتى تاريخ هذه النشرة، تؤكد الشركة أنها ليست طرفاً في أي دعاوى قضائية أو تحكيم أو إجراءات إدارية 
من شأنها أن تؤثر جوهرياً على أعمال الشركة أو وضعها المالي. 

الدعاوى والمطالبات التي تكون فيها الشركة مدعى عليها 2-22222
الدعاوى والمطالبات:: 5-10الجدول 

 مبلغ الدعوى موضوع الدعوىنوع الدعوى
حالة القضية / آخر إجراء)ريال سعودي(

دعوى عمالية مقامة 
من قبل مجموعة 

موظفين شركة ذات 
عالقة

نهاية  ومكافأة  مستحقة،  وبـــدالت  بعموالت  المدعين  يطالب 
الخدمة، ولم يتم تسوية هذه المستحقات نظراً لعدم وجود عالقة 

تعاقدية مباشرة بين المدعين والشركة.

الهيئة 63.084.076* قــبــل  ــن  م الـــدعـــوى  رد  ــم  ت
ــدم وجــــود عــالقــة  ــع ــة ل ــي ــدائ ــت االب
والشركة،  المدعيين  بين  تعاقدية 
كما أيدت الهيئة العليا هذا القرار، 
إال انه تم التماس إعادة النظر في 
القرار الحقاً من قبل المدعين. لم 

يتم إصدار حكم حتى تاريخه. 

يطالب المدعي الذي كان يعمل في اإلدارة القانونية بإعطائه نسبة دعوى عمالية
وكان  الشركة  في  خدمته  اثناء  نشأت  دعــوى  كل  مبلغ  من   %17
كانت  سواء  الدعوى  هذه  نتيجة  عن  النظر  بغض  عليها  مشرف 
الستثناء  المدعي  مطالبة  رفض  وتم  ضدها،  او  الشركة  لصالح 

عقد عمله صراحه ألي نسب او عموالت.

الدعوى الزالت منظورة امام الهيئة 37.628.620
االبتدائية.

100.712.696اإلجمالي:
*يقوم المحاسب القانوني بمراجعة مبلغ المطالبة وتقييمها

الدعاوى والمطالبات التي تكون فيها الشركة مدعية2-22222
الدعاوى والمطالبات:: 6-10الجدول 

 مبلغ الدعوى موضوع الدعوىنوع الدعوى
)ريال سعودي(

حالة القضية / آخر 
إجراء

مطالبة مالية مقامة 
امام المحكمة التجارية 

مطالبة مالية ضد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب السابق الستغالل 
صالحيته.

الدعوى الزالت منظورة 174.309.591
امام المحكمة االبتدائية.

دعوى تأمينية مقامة 
امام األمانة العامة 
للجان الفصل في 

المنازعات والمخالفات 
التأمينية

المطالبة بسداد مستحقات وثائق تأمين طبي ناتجة عن عالقة تعاقدية 
قائمة من تاريخ 2008م وحتى 2017م، استفادت خاللها المدعى عليها 

بالخدمات التأمينية المقدمة من الشركة دون أن تلتزم بدفع المستحقات 
المالية المترتبة عليها. 

تم تحديد موعد 93.566.345
الجلسة األولى لدى 

الهيئة االبتدائية بتاريخ 
1440/02/15هـ 

267.875.936اإلجمالي:
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ملخص القضية المقامة من قبل الشركة ضد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب السابق2-2222222

أقامت الشركة دعوى قضائية في المحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 1439/04/22هـ )الموافق 2017/01/09م( ضد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب 
السابق )المدعى عليه( استناًدا على مسؤوليته عن مبلغ )174.309.591( ريال سعودي والذي يمثل مستحقات الشركة الناتجة عن عمليات إعادة التأمين 

التي تمت عن طريق شركات أخرى تابعة للمدعى عليه وتعتبر تحت تصرفه.

تستند الشركة في هذه الدعوى على ما قام به المدعى عليه من إخالالت ومخالفات والتي تم رصدها في عمليات إعادة التأمين؛، وعدم إفصاحه للجمعية 
العامة لمساهمي الشركة عن مصالحه الخاصة في عمليات إعادة التأمين، وعلى ما قام به من استغالل للسلطات والصالحيات التي يملكها إبان عمله 

لدى الشركة.

وتم عقد ست جلسات وال تزال القضية تحت المداولة ولم يتم إصدار حكم حتى اآلن.

الموافقات المطلوبة لزيادة رأس المال1-2421

قامت الشركة بالحصول على الموافقات التالية المطلوبة لزيادة رأس المال:

موافقة مجلس إدارة الشركة. �
موافقة مؤسسة النقد. �
موافقة هيئة السوق المالية. �
موافقة السوق المالية السعودية )»تداول«(. �
موافقة الجمعية العامية غير العادية لمساهمي الشركة على عملية زيادة رأس المال. �

يقر أعضاء مجلس اإلدارة حتى تاريخ هذه النشرة بما يلي:1-2421

أن اإلصدار بموجب هذه النشرة ال يخالف األنظمة واللوائح ذات العالقة في المملكة العربية السعودية. �
ال يخّل اإلصدار بموجب هذه النشرة بأٍيّ من العقود أو االتفاقيات التي تكون الشركة طرفاً فيها.  �
تم اإلفصاح عن جميع المعلومات القانونية الجوهرية المتعلقة بالُمصدر في نشرة اإلصدار. �
بخالف ما ورد في األقسام الفرعية 10-6-1 و10-6-2 من القسم 10 »المعلومات القانونية« من هذه النشرة، إن الُمصدر وشركاته التابعة  �

ليسوا خاضعين ألّي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهرياً في أعمال الُمصدر أو شركاته التابعة أو في وضعهم 
المالي.

إن أعضاء مجلس إدارة الشركة ليسوا خاضعين ألّي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهرياً في أعمال الشركة أو  �
في وضعها المالي.

أنه ال توجد معلومات قانونية جوهرية أخرى لم ترد في هذا القسم يؤدي إغفالها إلى أن تصبح البيانات األخرى مضللة. �
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التعهد بتغطية االكتتاب.111

متعهد التغطية112121

أبرمت الشركة ومتعهد تغطية االكتتاب )شركة السعودي الفرنسي كابيتال( اتفاقية تعهد تغطية اكتتاب أربعون مليون )40.000.000( سهماً عادياً بسعر  
عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد، تمثل 100% من أسهم حقوق األولوية المطروحة لالكتتاب )»اتفاقية التعهد بالتغطية«(.

متعهد تغطية االكتتاب: 1-11الجدول 
نسبة أسهم حقوق األولية المطروحة لإلكتتابعدد أسهم حقوق األولوية المطروحة لالكتتابالمتعهد بالتغطية

100%40.000.000السعودي الفرنسي كابيتال 

متعهد التغطية وعنوانه112221

شركة السعودي الفرنسي كابيتال
طريق الملك فهد

ص.ب. 23454، الرياض 11426
المملكة العربية السعودية

هاتف: 6666 282 )11( 966+
فاكس: 6823 282 )11( 966+

www.sfc.sa :الموقع اإللكتروني
info@fransicapital.com.sa :البريد اإللكتروني

الشروط األساسية التفاقية التعهد بتغطية االكتتاب112221

تنص الشروط واألحكام المنصوص عليها في اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب على ما يلي:

تتعهد الشركة لمتعهد التغطية أنه في تاريخ التخصيص سوف تصدر وتخصص لمتعهد التغطية جميع أسهم حقوق األولوية المتعهد بتغطيتها - 1
في هذا االكتتاب والتي لم يكتتب بها المساهمون المستحقون كأسهم إضافية وذلك بسعر االكتتاب.

يتعهد متعهد التغطية للشركة بأنه في تاريخ التخصيص، سوف يقوم بشراء األسهم المتعهد بتغطيتها في هذا االكتتاب، والتي لم يتم االكتتاب - 2
بها من قبل األشخاص المستحقين كأسهم إضافية وذلك بسعر االكتتاب.

يتقاضى متعهد التغطية مقابل مادي محدد لقاء تعهده بالتغطية والذي سيتم دفعه من متحصالت االكتتاب.- 3
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اإلعفاءات.121

لم تتقدم الشركة أو المستشار المالي إلى هيئة السوق المالية أو تداول بطلب إعفائها من أي من المتطلبات الواردة في قواعد اإلدراج وقواعد طرح األوراق 
المالية وااللتزامات المستمرة.
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المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه.121

تم التقدم بطلب إلى الهيئة لتسجيل وطرح األوراق المالية وإلى السوق المالية السعودية )»تداول«( إلدراجها، وتم الوفاء بكافة المتطلبات بموجب قواعد 
طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة وقواعد اإلدراج.

يجب على جميع األشخاص المستحقين وحملة الحقوق المكتسبة ومقدمي العروض قراءة المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه بعناية قبل 
االكتتاب االلكتروني أو تقديم طلب االكتتاب من خالل الوسيط أو تعبئة نموذج الطرح المتبقي. حيث يعتبر تقديم طلب االكتتاب أو توقيع وتسليم نموذج 

الطرح المتبقي بمثابة موافقة وقبول بالشروط واألحكام المذكورة.

الطرح122121

يعتبر الطرح زيادة في رأس مال الشركة عن طريق إصدار حقوق أولوية بقيمة أربعمائة مليون )400.000.000( ريال سعودي مقسم إلى أربعون مليون 
)40.000.000( سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد وسعر طرح بقيمة عشرة )10( رياالت سعودية للسهم. 

كيفية التقدم بطلب االكتتاب في أسهم حقوق األولوية )األسهم الجديدة(122221

يتعين على المساهمين المقيدين والراغبين في االكتتاب في أسهم حقوق األولوية تقديم طلب االكتتاب أثناء فترة االكتتاب عن طريق المحفظة االستثمارية 
في منصات التداول التي يتم من خاللها إدخال أوامر البيع والشراء، إضافة إلى إمكانية االكتتاب من خالل أي وسائل أخرى يوفرها الوسيط وأمين 
حفظ األسهم في المملكة خالل فترة االكتتاب. وفي حال وجود فترة طرح متبقية فيمكن أن يتم خاللها تقديم طلبات اكتتاب ألية أسهم متبقية من قبل 

المؤسسات االستثمارية فقط.

يحسب عدد األسهم التي يحق للشخص المستحق االكتتاب فيها بحسب عدد حقوق األولوية التي يملكها. أما مبلغ االكتتاب الذي يتعين على المكتتب دفعه 
فيحسب بضرب عدد حقوق األولوية القائمة التي يملكها قبل نهاية فترة االكتتاب في عشرة )10( رياالت سعودية.

بالمشاركة في االكتتاب فإن المكتتب يقر بما يلي:

الموافقة على اكتتابه في الشركة بعدد األسهم الموضحة في طلب االكتتاب.  �
أنه قد اطلع على نشرة اإلصدار وعلى كافة محتوياتها ودرسها وفهم مضمونها.  �
الموافقة على النظام األساسي للشركة والشروط الواردة في نشرة االصدار.  �
أنه لم يسبق له التقدم االكتتاب في نفس األسهم لهذا الطرح لدى الوسيط وللشركة الحق في رفض كافة الطلبات في حال تكرار طلب االكتتاب.  �
قبوله األسهم المخصصة بموجب طلب االكتتاب وقبوله كافة شروط وتعليمات االكتتاب الواردة في الطلب وفي نشرة اإلصدار.  �
ضمان عدم إلغاء أو تعديل الطلب بعد تقديمه للوسيط. �

فترة التداول وفترة االكتتاب وفترة الطرح المتبقي 122221

يوم  في  تبدأ  والتي  االكتتاب  فترة  أثناء  االكتتاب  طلب  تقديم  األولوية  حقوق  أسهم  في  االكتتاب  في  والراغبين  المستحقين  المساهمين  على  يتعين 
1440/01/07هـ )الموافق 2018/09/17م( وتنتهي في يوم 1440/01/17هـ )الموافق 2018/09/27م(.

وافقت الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال المنعقدة في يوم 1439/12/30هـ )الموافق 2018/09/10م( على توصية مجلس اإلدارة 
عادياً  أربعون مليون )40.000.000( سهماً  أولوية. وبموجب نشرة االصدار هذه سيتم طرح  بزيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق 
لالكتتاب في أسهم حقوق األولوية والتي تمثل نسبة 100% من رأس مال الشركة قبل الطرح وبسعر طرح يبلغ عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد 
وبقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية وبقيمة طرح إجمالية تبلغ أربعمائة مليون )400.000.000( ريال سعودي. وسيتم إصدار األسهم الجديدة 
بنسبة حق واحد لكل سهم من حقوق األولوية، بمن فيهم المساهمين المقيدين الذين قاموا بشراء حقوق أولوية إضافية بجانب الحقوق التي يملكونها 

أصاًل.

وفي حال عدم ممارسة حقوق األولوية الخاصة باألشخاص المستحقين بحلول نهاية فترة االكتتاب، سوف تطرح األسهم المتبقية الناتجة عن عدم ممارسة 
تلك الحقوق أو بيعها من قبل األشخاص المستحقين على المؤسسات االستثمارية من خالل طرحها في فترة الطرح المتبقي.

سيكون بإمكان المساهمين المقيدين تداول حقوق األولوية التي تم إيداعها في المحافظ عبر السوق المالية السعودية )»تداول«(. وتعتبر هذه الحقوق 
حق مكتسب لجميع المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير 
العادية )»تاريخ األحقية«(. ويعطي كل حق لحامله أحقية ممارسة االكتتاب بسهم واحد جديد، وذلك بسعر الطرح. وسيتم إيداع حقوق األولوية بعد انعقاد 
الجمعية. وستظهر الحقوق في محافظ المساهمين المقيدين تحت رمز جديد خاص بحقوق األولوية وسيتم حينها إشعار المساهمين المقيدين بإيداع 

الحقوق في محافظهم. 

وسيكون الجدول الزمني لتسلسل وتفصيل عملية طرح أسهم حقوق األولوية كاآلتي:

تاريخ األحقية: نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال يوم 1439/12/30هـ )الموافق  �
2018/09/10م(.

فترة التداول وفترة االكتتاب: تبدأ فترة التداول وفترة االكتتاب في يوم 1440/01/07هـ )الموافق 2018/09/17م(، على أن تنتهي فترة التداول  �
في يوم 1440/01/14هـ )الموافق 2018/09/24م( وتستمر فترة االكتتاب حتى نهاية يوم 1440/01/17هـ )الموافق 2018/09/27م(.

الخامسة  � الساعة  وحتى  العاشرة )10( صباحاً  الساعة  )الموافق 2018/10/03م( من  يوم 1440/01/23هـ  تبدأ من  المتبقي:  الطرح  فترة 
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عدد  على  المتبقية  األسهم  الفترة طرح  هذه  وسيتم خالل  2018/10/04م(،  )الموافق  1440/01/24هـ  بتاريخ  التالي  اليوم  من  مساًء   )5(
من المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي )»المؤسسات االستثمارية«( على أن تقوم تلك المؤسسات االستثمارية بتقديم عروض شراء لألسهم 
المتبقية. وسيتم تخصيص األسهم المتبقية للمؤسسات االستثمارية ذات العرض األعلى ثم األقل فاألقل على أن يتم تخصيص األسهم بالتناسب 
بالمثل،  المتبقية ومعاملتها  إلى األسهم  بالنسبة لكسور األسهم فسيتم إضافتها  أما  العرض،  التي تقدم نفس  المؤسسات االستثمارية  على 
وسيكون سعر االكتتاب في األسهم الجديدة التي لم يكتتب بها في هذه الفترة بحد أدنى بسعر الطرح، وإذا كان سعر األسهم غير المكتتب بها 

أعلى من سعر الطرح يوزع الفرق )إن وجد( كتعويض لحملة حقوق األولوية الذين لم يقوموا باالكتتاب بحقوقهم بنسبة ما يملكون من حقوق.
التخصيص النهائي لألسهم: سيتم تخصيص األسهم لكل مستثمر بناء على عدد الحقوق التي مارسها بشكل مكتمل وصحيح، أما بالنسبة  �

لمستحقي كسور األسهم، فسيتم جمع كسور األسهم وطرحها على المؤسسات االستثمارية خالل فترة الطرح المتبقي. وسوف يتم تسديد 
على  الطرح(  سعر  يتعدى  )بما  األسهم  وكسور  المتبقية  األسهم  بيع  متحصالت  باقي  وتوزع  للشركة،  المتبقية  األسهم  طرح  سعر  إجمالي 

مستحقيها كل حسب ما يستحقه في موعد أقصاه يوم 1440/02/08هـ )الموافق 2018/10/17م(.
تداول األسهم الجديدة في السوق: سيبدأ تداول األسهم المطروحة لالكتتاب في نظام تداول عند استكمال كافة اإلجراءات المتعلقة بتسجيل  �

األسهم المطروحة وتخصيصها.

التخصيص ورد الفائض122421

ستقوم الشركة ومدير االكتتاب بفتح حساب أمانة ليتم إيداع متحصالت االكتتاب فيه.

يتم تخصيص أسهم حقوق األولوية على األشخاص المستحقين بناء على عدد الحقوق التي مارسوها بشكل مكتمل وصحيح. أما بالنسبة لمستحقي كسور 
األسهم فسيتم جمع كسور األسهم وطرحها على المؤسسات االستثمارية خالل فترة الطرح المتبقي. وسوف يتم تسديد إجمالي سعر طرح األسهم المتبقية 
للشركة، وتوزع باقي متحصالت بيع األسهم المتبقية وكسور األسهم )بما يتعدى سعر الطرح( على مستحقيها كل بحسب ما يستحقه في موعد أقصاه يوم 
1440/02/08هـ )الموافق 2018/10/17م( وفي حال تبقى أسهم بعد ذلك غير مكتتب فيها فسيقوم متعهد التغطية بشراء تلك األسهم الجديدة المتبقية 

وستخصص له.

ويتوقع اإلعالن عن العدد النهائي لألسهم التي تم تخصيصها لكل شخص مستحق دون أي عموالت أو استقطاعات من مدير االكتتاب وذلك بقيدها في 
حساب المكتتبين. ويجب على األشخاص المستحقين االتصال بالوسيط الذي تم تقديم طلب االكتتاب من خالله للحصول على أية معلومات إضافية. 

وسوف يتم اإلعالن عن نتائج التخصيص في موعد أقصاه 1440/01/27هـ )الموافق 2018/10/07م(.

دفع مبالغ التعويض122421

أو جزئياً في االكتتاب بأسهم حقوق األولوية )إن وجدت(، في موعد أقصاه  سيتم دفع مبالغ التعويض لألشخاص المستحقين الذين لم يشاركوا كلياً 
1440/02/08هـ )الموافق 2018/10/17م(.

بنود متفرقة122421

سيكون طلب االكتتاب وكافة الشروط واألحكام والتعهدات ذات العالقة ملزمة ولمنفعة أطرافها وخلفائهم والمتنازل منهم لصالحهم ومنفذي الوصايا 
ومديري التركات والورثة، وفيما عدا ما جرى عليه النص تحديداً في هذه النشرة، فإنه ال يتم التنازل عن الطلب أو عن أي حقوق أو مصالح أو التزامات 

ناشئة عنه أو التفويض بها ألي من األطراف المشار إليهم دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الطرف اآلخر.

تخضع هذه التعليمات والبنود وأي استالم لنماذج طلب االكتتاب أو العقود المترتبة عليها ألنظمة المملكة العربية السعودية وتفسر وتنفذ طبقاً لها.

العربي لنشرة  بالنص  العربي والنص اإلنجليزي، يعمل  التعارض بين النص  العربية واإلنجليزية، وفي حال  باللغتين  وقد يتم توزيع نشرة اإلصدار هذه 
اإلصدار.

مع أن الهيئة قد اعتمدت نشرة اإلصدار هذه، فإنه يجوز لها تعليق هذا الطرح إذا علمت الشركة في أي وقت بعد اعتماد هذه النشرة من الهيئة وقبل قبول 
وإدراج األسهم في السوق بأي من اآلتي:

وجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في نشرة اإلصدار؛ أو �
ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في نشرة اإلصدار. �

وفي الحالتين أعاله، يتعين على الشركة أن تقدم إلى الهيئة نشرة اصدار تكميلية وذلك حسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة 
وعندئذ سيتم نشر نشرة اإلصدار التكميلية وإعالن تواريخ الطرح المترتبة عليها بعد الحصول على موافقة الهيئة. ويجوز للمستثمر الذي اكتتب في األوراق 
المالية قبل نشر نشرة اإلصدار التكميلية أن يلغي أو يعدل اكتتابه في تلك األوراق المالية قبل انتهاء فترة الطرح. كما أنه من الممكن أن يتم تعليق هذا 

الطرح في حال عدم موافقة الجمعية العامة غير العادية على أي من تفاصيل الطرح.
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رسم توضيحي لآللية املعدلة لتداول واكتتاب حقوق األولوية املتداولة

رسم توضيحي 13-6: آللية المعدلة لتداول واكتتاب حقوق األولوية المتداولة
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أسئلة وأجوبة عن آلية طرح حقوق األولوية الجديدة

ما هي حقوق األولوية؟

هي أوراق مالية قابلة للتداول تعطي حاملها أحقية االكتتاب في األسهم الجديدة المطروحة عند اعتماد الزيادة في رأس المال وهو حق مكتسب لجميع 
المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية لزيادة رأس المال. 

ويعطى كل حق لحامله أحقية االكتتاب بسهم واحد جديد وذلك بسعر الطرح.

لمن تمنح حقوق األولوية؟

لجميع حملة األسهم المقيدين في سجالت الشركة بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال.

متى يتم إيداع حقوق األولوية؟

بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية وموافقتها على زيادة رأس المال من خالل طرح أسهم حقوق أولوية، وتودع حقوق األولوية كأوراق مالية في المحافظ 
الخاصة بالمساهمين المقيدين في سجالت الشركة لدى مركز اإليداع بنهاية ثاني يوم تداول بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية، وستظهر األسهم في 

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

كيف يتم إشعار المساهم المقيد بإيداع حقوق األولوية في المحفظة؟

يتم إشعار المساهم المقيد عن طريق اإلعالن في موقع تداول.

كم عدد الحقوق التي سيحصل عليها المساهم المقيد؟

يعتمد العدد على معامل أحقية االكتتاب وعدد األسهم التي يمتلكها المساهم المقيد بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

ما هو معامل أحقية االكتتاب؟ 

هو المعامل الذي يمكن المساهم المقيد من معرفة عدد حقوق األولوية المستحقة له مقابل األسهم التي يمتلكها بتاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية، 
على سبيل المثال، إذا كان عدد األسهم المصدرة لشركة ألف )1.000( سهم ورفعت تلك الشركة رأس مالها عن طريق طرح مائتي )200( سهم جديد بحيث 

ارتفع عدد أسهمها إلى ألف ومائتين )1.200( سهم كون معامل أحقية االكتتاب حينئذ 1 إلى 5 )سهم واحد لكل خمسة أسهم(.

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

سيتم إيداع حقوق األولوية لمحافظ المستثمرين تحت رمز جديد بحقوق األولوية.

ما هي قيمة الحق عند بداية تداوله؟

سيكون سعر االفتتاح هو الفرق بين سعر إغالق سهم الشركة في اليوم السابق إلدراج الحق وسعر الطرح. فعلى سبيل المثال )باستخدام أسعار افتراضية( 
لو كان سعر إغالق السهم في اليوم السابق خمسة وعشرين )25( ريال سعودي وسعر الطرح عشرة )10( رياالت سعودية، عندها يكون سعر االفتتاح لحقوق 

األولوية عند بداية التداول خمسة عشر )15( ريال سعودي )وهو الفرق ما بين السعرين المذكورين(.
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هل يستطيع المساهمون المقيدون االكتتاب في أسهم إضافية؟

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

كيف تتم عملية االكتتاب؟

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

خالل فترة االكتتاب.

هل يمكن االكتتاب أكثر من مرة ومن خالل أكثر من جهة مستلمة؟

نعم يمكن ذلك، ولكن يجب مراعاة أال تزيد كمية األسهم المكتتب بها عن عدد الحقوق المملوكة عند انتهاء فترة التداول، حيث أن أي زيادة في كمية األسهم 
المكتتب بها عن عدد الحقوق المملوكة عند انتهاء فترة التداول سينتج عنها إلغاء طلب االكتتاب.

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

سيتم إيداع حقوق األولوية في نفس المحفظة المودع بها أسهم الشركة المرتبطة بالحقوق، فعلى سبيل المثال إذا كان مساهم يملك ألف )1.000( سهم 
في الشركة موزعة كما يلي، ثمانمائة )800( سهم في محفظة )أ(، ومائتي )200( سهم في محفظة )ب(، فإن مجموع الحقوق التي ستودع ألف )1.000( 

حق على اعتبار أن لكل سهم حق واحد، عليه فسيتم إيداع ثمانمائة )800( حق في محفظة )أ( ومائتي )200( حق في محفظة )ب(.

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

يكون إيداع األسهم في المحفظة االستثمارية المذكورة في طلب االكتتاب األول.

هل يحق لحملة شهادات األسهم االكتتاب والتداول؟

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

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

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

مبلغ االكتتاب المرفوض إليه عبر الجهة المستلمة.

هل يحق لمن اشترى حقوق إضافية تداولها مرة أخرى؟

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

هل باإلمكان بيع جزء من هذه الحقوق؟

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

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

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

هل يستطيع الشخص المستحق بيع الحق بعد انقضاء فترة التداول؟

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

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

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

هل سيتم إضافة أي رسوم أخرى لعمليات تداول حقوق األولوية؟

سيتم تطبيق نفس العموالت على عمليات البيع والشراء كما هي باألسهم ولكن دون حد أدنى لمبلغ العمولة.
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القرارات واملوافقات التي ستطرح مبوجبها األسهم

قد أوصى مجلس إدارة الشركة بتاريخ 1439/05/20هـ )الموافق 2018/02/06م( بزيادة رأس مال الشركة من خالل إصدار أسهم حقوق أولوية بقيمة 
أربعمائة مليون )400.000.000( ريال سعودي بعد الحصول على الموافقات النظامية الالزمة.

النحو  المال على  رأس  زيادة  اإلدارة على  توصية مجلس  )الموافق 2018/09/10م( على  بتاريخ 1439/12/30هـ  العادية  العامة غير  الجمعية  وافقت 
المذكور وسوف تقتصر الزيادة على المساهمين المستحقين المقيدين في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخاصة 

بزيادة رأس المال.

الهيئة يوم 1439/12/05هـ  بتاريخ إعالنها في موقع  الهيئة وذلك  التي طلبتها  المؤيدة  المستندات  الموافقة على نشرة اإلصدار هذه وكافة  كما تمت 
)الموافق 2018/08/16م(.

إفادة عن أي ترتيبات قامئة ملنع الترصف يف أسهم معينة

ال يوجد أي ترتيبات قائمة لمنع التصرف في أي أسهم.
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التغير في سعر السهم نتيجة لزيادة رأس المال.141

إن سعر اإلغالق لسهم الشركة في يوم الجمعية العامة الغير العادية هو 13.82 ريال سعودي ووصل إلى 15.2 ريال سعودي في افتتاح اليوم الذي يليه 
والتغيير يمثل زيادة بنسبة %9.98.

طريقة احتساب سعر السهم لزيادة رأس المال كالتالي:

أواًل: احتساب القيمة السوقية للشركة عند اإلغالق في يوم الجمعية العامة الغير عادية الخاصة بزيادة رأس المال:

عدد األسهم في نهاية الجمعية العامة الغير عادية × سعر اإلغالق لسهم الشركة في يوم الجمعية العامة غير العادية = القيمة السوقية للشركة عند اإلغالق 
في يوم الجمعية العامة الغير عادية.

ثانيًا: احتساب سعر السهم في افتتاحية اليوم الذي يلي يوم الجمعية العامة الغير عادية الخاصة بزيادة رأس المال:

)القيمة السوقية للشركة عند اإلغالق في يوم الجمعية العامة الغير عادية + قيمة األسهم المطروحة(/ )عدد األسهم في نهاية يوم الجمعية العامة الغير 
عادية + عدد األسهم المطروحة لالكتتاب( = سعر السهم المتوقع في افتتاحية اليوم الذي يلي يوم الجمعية العامة الغير عادية.
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الطرح المتبقي.141

المؤسسي  الطابع  ذوي  المستثمرين  من  عدد  على  تطرح  فسوف  المتبقية«(  )»األسهم  االكتتاب  مرحلة  في  بها  االكتتاب  يتم  لم  أسهم  بقاء  حال  في 
)»المؤسسات االستثمارية«( على أن تقوم تلك المؤسسات االستثمارية بتقديم عروض لشراء األسهم المتبقية باإلضافة إلى كسور األسهم وسيتم استقبال 
اليوم  من  )5( مساًء  الخامسة  الساعة  وحتى  )الموافق 2018/10/03م(  يوم 1440/01/23هـ  )10( صباحاً  العاشرة  الساعة  من  ابتداء  العروض  هذه 
التالي بتاريخ 1440/01/24هـ )الموافق 2018/10/04م(. ويشار إلى هذا الطرح بـ )»الطرح المتبقي«(. وسيتم تخصيص األسهم المتبقية للمؤسسات 
االستثمارية بإعطاء األولوية للعرض األعلى سعراً ثم األقل فاألقل، على أن يتم تخصيص األسهم بالتناسب على المؤسسات االستثمارية التي تقدم نفس 

العرض.

سيتم جمع كسور استحقاقات األسهم وطرحها للمؤسسات االستثمارية خالل الطرح المتبقي. وتوزع جميع المتحصالت الناتجة عن بيع األسهم المتبقية 
وكسور األسهم حتى سعر الطرح المدفوع على الشركة وتوزع أي متحصالت تزيد عن سعر الطرح على األشخاص المستحقين الذين لم يكتتبوا كليا أو 
جزئيا في األسهم الجديدة ومستحقي الكسور ويكون ذلك بالتناسب مع استحقاقهم وسيكون ذلك في تاريخ 1440/02/08هـ )الموافق 2018/10/17م(.

من المتوقع أن يبدأ تداول األسهم المطروحة لالكتتاب على نظام تداول عند استكمال كافة اإلجراءات المتعلقة بتسجيل األسهم المطروحة وتخصيصها.

وتم التقدم بطلب إلى الهيئة لتسجيل وطرح األسهم الجديدة وإلى السوق المالية السعودية )»تداول«( إلدراجها.
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التعهدات الخاصة باالكتتاب.141

نبذة حول طلب وتعهدات االكتتاب142121

يُمكن االكتتاب باستخدام منّصات التداول أو من خالل أي وسائل أخرى يوفرها الوسيط للمستثمرين. وسيتم االكتتاب باألسهم الجديدة على مرحلة واحدة 
وفق ما هو مبين في هذه النشرة ويتاح خاللها لجميع المستثمرين (دون فصل بين المساهمين المقيدين في سجل الشركة والمستثمرين الجدد الذين 
قاموا بشراء حقوق األولوية خالل فترة التداول( ممارسة حقهم باالكتتاب(كلياً أو جزئياً( في األسهم الجديدة على أن يتم فقط الموافقة على االكتتاب 
بعدد من األسهم الجديدة المستحقة بموجب حقوق األولوية الموجودة في المحفظة االستثمارية. يعطي كل حق من حقوق األولوية لحامله أحقية االكتتاب 
بسهم واحد جديد، وذلك بسعر الطرح. وتدفع قيمة األسهم المكتتب بها بالكامل من حساب العميل لدى الوسيط أو بشيك مصدق يكتب باسم الشركة 
على أن يكون مسحوباً لدى أحد البنوك المحلية. وفي حال االكتتاب في األسهم الجديدة بما يزيد عن عدد حقوق األولوية في المحفظة، فلن يتم قبول 

االكتتاب به في مرحلة االكتتاب.

وال يقبل الطلب ما لم ترفق به أصل وصورة الوثائق التالية )على أن يقوم الوسيط بمطابقة األصل مع الصورة وإعادة األصل للمكتتب أو الوكيل(:

أصل وصورة البطاقة الشخصية للسعوديين وجواز السفر للخليجيين واإلقامة للمقيمين. �
أصل وصورة السجل التجاري للمكتتب االعتباري مع أصل وصورة البطاقة الشخصية للمخولين بالتوقيع. �
أصل وصورة صك الوكالة الشرعية في حال وجود توكيل لمن يحق لهم التوكيل )فقط للسعوديين(. �
أصل وصورة صك حصر اإلرث في حال وجود ورثة. �
أصل وصورة البطاقة الشخصية للوكيل إن وجد. �
أصل وصورة شهادة األسهم للمكتتبين الذين يملكون شهادات أسهم. �

وال يقبل االكتتاب إال من المكتتب شخصياً أو من وكيله الشرعي بالنسبة لألفراد والممثل المفوض بالنسبة للشركات. كما ال يعتد بنقل ملكية األسهم 
المكتتب بها إال من تاريخ القيد في سجل المساهمين بموجب األنظمة والتعليمات المنظمة لتداول األسهم السعودية المطبقة بهذا الخصوص.

ويجوز رفض أي من طلبات االكتتاب كلياً أو جزئياً إذا لم يستوف الطلب شروط ومتطلبات االكتتاب، وفي هذه الحالة ستعاد المبالغ المدفوعة المتعلقة 
بالطلب الذي تم رفضه. وسيعتبر طلب االكتتاب الغياً في حال عدم وجود ختم الجهة المستلمة عليه أو احتوائه على معلومات غير صحيحة. هذا ويتحمل 
المكتتب مسؤولية دقة وصحة المعلومات والبيانات الواردة في طلب االكتتاب، وسيعتبر طلب االكتتاب الغياً في حال احتوائه على معلومات غير صحيحة 

أو غير دقيقة.

عملية التخصيص142221

يتم تخصيص أسهم حقوق أولوية على األشخاص المستحقين بناًء على عدد الحقوق التي مارسوها بشكل مكتمل وصحيح. أما بنسبة لمستحقي كسور 
أسهم، فسيتم جمع كسور األسهم وطرحها على المؤسسات االستثمارية خالل فترة الطرح المتبقي، وسوف يتم تسديد إجمالي سعر طرح األسهم المتبقية 
للشركة، وتوزع باقي متحصالت بيع األسهم المتبقية وكسور األسهم )بما يتعدى سعر الطرح( على مستحقيها كل بحسب ما يستحقه في موعد أقصاه يوم 
1440/02/08هـ )الموافق 2018/10/17م(. وفي حال تبقي أسهم بعد ذلك غير مكتتب فيها فسيقوم متعهد التغطية بشراء تلك األسهم الجديدة المتبقية 

وستخصص لهم.

ويجب على األشخاص المستحقين االتصال بالوسيط أو مدير االكتتاب أو المستشار المالي الذي تم تقديم طلب االكتتاب من خالله للحصول على أي 
معلومات إضافية. وسوف يتم اإلعالن عن نتائج التخصيص في موعد أقصاه يوم 1440/01/27هـ )الموافق 2018/10/07م(.

السوق المالية السعودية )»تداول«(142221

تم تأسيس نظام تداول في عام 2001م كنظام بديل لنظام معلومات األوراق المالية اإللكتروني، وبدأ تداول األسهم اإللكتروني في المملكة في عام 1990م. 
تتم عملية التداول كل يوم عمل من أيام األسبوع من يوم األحد حتى يوم الخميس على فترة واحدة من الساعة العاشرة )10( صباحاً وحتى الساعة الثالثة 
)3( عصراً ويتم خاللها تنفيذ األوامر. أما خارج هذه األوقات فسيسمح بإدخال األوامر وتعديلها وإلغائها من الساعة التاسعة والنصف )9:30( صباحاً 

وحتى الساعة العاشرة )10( صباحاً.

ويتم تنفيذ الصفقات من خالل مطابقة آلية لألوامر وفقاً للسعر. وبشكل عام تنفذ أوامر السوق أوالً وهي األوامر المشتملة على أفضل األسعار، وتليها 
األوامر المحددة السعر، وفي حال إدخال عدة أوامر بنفس الوقت فإنه يتم تنفيذها وفقاً لتوقيت اإلدخال.

يقوم نظام تداول بتوزيع نطاق شامل من المعلومات من خالل قنوات مختلفة أبرزها موقع تداول على اإلنترنت، ويتم توفير بيانات السوق بشكل فوري 
. )2+T( لمزودي المعلومات المعروفين مثل »رويترز«. وتتم تسوية الصفقات آلياً خالل يومي عمل حسب

وينبغي على الشركة اإلفصاح عن جميع القرارات والمعلومات المهمة بالنسبة للمستثمرين عبر نظام »تداول«. ويتولى نظم تداول مسؤولية مراقبة السوق، 
بهدف ضمان عدالة التداول وكفاءة عمليات السوق.

تداول أسهم الشركة في سوق األسهم السعودي142421

تم التقدم بطلب إلى الهيئة لتسجيل وطرح األسهم الجديدة وإلى السوق المالية السعودية )»تداول«( إلدراجها وتمت الموافقة على نشرة اإلصدار هذه وتم 
الوفاء بالمتطلبات كافة.

ومن المتوقع اعتماد التسجيل والطرح وبدء التداول في أسهم حقوق األولوية في السوق المالية السعودية )»تداول«( بعد االنتهاء من عملية التخصيص 
النهائي ألسهم حقوق األولوية، وسوف يعلن عن ذلك في حينه في موقع تداول االلكتروني. وتعتبر التواريخ المذكورة في هذه النشرة مبدئية ويمكن تغييرها 
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بموافقة الهيئة.

وبالرغم من أن األسهم القائمة مسجلة في السوق المالية السعودية )»تداول«(، إال أنه ال يمكن التداول في األسهم الجديدة إال بعد اعتماد التخصيص 
النهائي لألسهم وإيداعها في محافظ المكتتبين. ويحظر حظرا تاما التداول في األسهم الجديدة قبل اعتماد عملية التخصيص.

يتحمل المكتتبون ومقدمو العروض في الطرح المتبقي الذين يتعاملون في نشاطات التداول المحظورة هذه المسؤولية الكاملة عنها ولن تتحمل الشركة 
أي مسؤولية قانونية في هذه الحالة.
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المستندات المتاحة للمعاينة.141

ستكون المستندات التالية متاحة للمعاينة في المقر الرئيسي للشركة الذي يقع في الرياض، المملكة العربية السعودية، وذلك خالل ساعات العمل الرسمية 
بين الساعة التاسعة )9( صباحاً حتى الساعة الخامسة )5( مساًء قبل 14 يوماً قبل موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية إلى نهاية فترة الطرح.

وثائق الرشكة 

شهادة السجل التجاري �
عقد التأسيس �
النظام األساسي �

طرح األسهم

إعالن موافقة الهيئة على طرح أسهم حقوق األولوية �
توصية مجلس اإلدارة على زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق األولوية �
موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة الصادرة بتاريخ 1439/12/30هـ )الموافق 2018/09/10م( على الطرح. �

التقارير والخطابات واملستندات

العقود واالتفاقيات الجوهرية المشار إليها في القسم 10 »المعلومات القانونية« واتفاقية التعهد بالتغطية المشار إليها في القسم 11 »التعهد  �
بتغطية االكتتاب«.

موافقة خطية من قبل المستشار المالي ومتعهد التغطية شركة السعودي الفرنسي كابيتال على إدراج اسمائهم وشعاراتهم ضمن نشرة اإلصدار  �
هذه.

موافقة خطية من قبل مدير االكتتاب شركة السعودي الفرنسي كابيتال على إدراج اسمه وشعاره ضمن نشرة اإلصدار هذه. �
موافقة خطية من قبل المستشار القانوني )عبد العزيز العجالن وشركاه بالتعاون مع بيكر اند مكنزي ليمتد( على إدراج اسمه وشعاره ضمن  �

نشرة اإلصدار هذه.
موافقة خطية من قبل المحاسبون القانونيون شركة الدار لتدقيق الحسابات عبداهلل البصري وشركاه )عضو جرانت ثورنتون الدولية( وشركة  �

برايس وترهاوس كوبرز )PwC( على إدراج اسمهم وشعاراتهم كمحاسبون قانونيون للشركة للقوائم المالية المدققة عن الفترات المنتهية في 31 
ديسمبر 2017م والفترة المنتهية في 31 مارس 2018م، ضمن نشرة اإلصدار هذه، ونشر تقرير المحاسبون القانونيون.

موافقة خطية من قبل الخبير االكتواري اس اتش ام أي لالستشارات على إدراج اسمه وشعاره ضمن نشرة اإلصدار هذه. �
موافقة خطية من قبل مستشار العناية المهنية المالية كي بي إم جي الفوزان والسدحان على إدراج اسمه وشعاره ضمن نشرة اإلصدار هذه.  �
تقارير السوق المستخدمة في قسم معلومات عن السوق والقطاع ضمن هذه النشرة. �

القوائم املالية

القوائم المالية المدققة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر للسنوات 2015م و2016م و2017م والفترة المنتهية في 31 مارس 2018م.
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تقرير المحاسب القانوني.141
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رشكة املتوسط والخليج للتأمني وإعادة التأمني التعاوين

)رشكة مساهمة سعودية(
القوائم املالية

وتقرير مراجعي الحسابات
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2015
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رشكة املتوسط والخليج للتأمني وإعادة التأمني التعاوين

)رشكة مساهمة سعودية(
قامئة املركز املايل

كام يف 31 ديسمرب 2015
)باآلالف الرياالت السعودية(

20152014إيضاح

موجودات عمليات التأمين

7595.318688.967نقد وأرصدة لدى البنك

8197.790227.222ودائع ألجل

91.688.1471.325.050أقساط حاملي وثائق التأمين وأرصدة إعادة تأمين مدينة

1360.22497.733)أ(استثمارات

1072.60673.752مبالغ مستحقة من أطراف ذوي عالقة

-157.118مبالغ مستحقة من عمليات المساهمين

11671.314651.680)أ(حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية

15713.1581.033.651حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة

16181.807200.486تكاليف اكتتاب وثائق مؤجلة

1454.85127.211مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

1755.21951.564ممتلكات ومعدات، صافي

4.447.5524.377.316مجموع موجودات عمليات التأمين

موجودات المساهمين

7108.912241.619النقدية وشبه النقدية

-896.052ودائع ألجل

60.874-مبالغ مستحقة من عمليات التأمين

13242.014270.415)ب(استثمارات

141.7821.679مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

1212.0956.000استثمار في شركة زميلة

30.00030.000أرض

18107.757107.382وديعة نظامية

19480.000480.000شهرة

1.078.6121.197.969مجموع موجودات المساهمين

5.526.1645.575.285مجموع الموجودات

تشكل االيضاحات المرفقة من 1 إلى 32 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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رشكة املتوسط والخليج للتأمني وإعادة التأمني التعاوين

)رشكة مساهمة سعودية(
قامئة املركز املايل )تتمة(

كام يف 31 ديسمرب 2015
)باآلالف الرياالت السعودية(

20152014إيضاح

مطلوبات وفائض عمليات التأمين
111.664.7881.272.301)أ(إجمالي المطالبات تحت التسوية

1040.58928.179مبالغ مستحقة إلى أطراف ذوي عالقة
60.874-مبالغ مستحقة إلى عمليات المساهمين

211.837180.814ذمم وعموالت دائنة
20156.59378.245مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

120.21684.139ذمم معيدي التأمين دائنة
106.591106.591توزيعات الفائض المستحقة

2256.31573.458عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة
152.054.4482.483.739إجمالي أقساط تأمين غير مكتسبة

1134.3507.132)ب(احتياطيات أخرى
4.445.7274.375.472مجموع مطلوبات عمليات التأمين

فائض عمليات التأمين
131.8251.844)أ(التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع

4.447.5524.377.316مجموع مطلوبات وفائض عمليات التأمين
مطلوبات وحقوق المساهمين

مطلوبات المساهمين
208.5192.392مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

2584419.507مخصص الزكاة وضريبة الدخل
-157.118مبالغ مستحقة إلى عمليات التأمين

166.48121.899مجموع مطلوبات المساهمين
حقوق المساهمين

261.000.0001.000.000رأس المال
5146.135146.135احتياطي نظامي

19.990)249.265()عجز(/ فائض متراكم
1315.2619.945)ب(التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع

912.1311.176.070مجموع حقوق المساهمين
1.078.6121.197.969مجموع مطلوبات وحقوق المساهمين

5.526.1645.575.285مجموع المطلوبات وفائض عمليات التأمين وحقوق المساهمين

تشكل االيضاحات المرفقة من 1 إلى 32 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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رشكة املتوسط والخليج للتأمني وإعادة التأمني التعاوين

)رشكة مساهمة سعودية(
قامئة الدخل - عمليات التأمني و الفائض املرتاكم

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2015
)باآلالف الرياالت السعودية(

20152014إيضاح

154.001.9344.415.993إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
)1.197.206()629.566(يخصم: أقساط إعادة التأمين المسندة

)20.740()13.853(أقساط تأمين فائض الخسارة
3.358.5153.198.047صافي أقساط التأمين المكتتبة

)70.860(108.798التغير في أقساط التأمين غير المكتسبة، صافي
3.467.3133.127.187صافي أقساط التأمين المكتسبة

)3.541.412()3.557.372(11)أ(إجمالي المطالبات المدفوعة والمصاريف األخرى
11688.741694.946)أ(حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبات المدفوعة

225.597)372.853(التغير في المطالبات تحت التسوية، صافي
)804()27.218(11)ب(التغير في االحتياطيات األخرى

)2.621.673()3.268.702(11)أ(صافي المطالبات المتكبدة
)162.691()227.317(16)أ(تكاليف اكتتاب وثائق التأمين

22110.88078.593دخل عمولة إعادة تأمين
82.174421.416صافي نتائج االكتتاب

)290.726()397.469(23مصاريف عمومية وإدارية
5.9027.888دخل عموالت خاصة

2460.17371.375إيرادات أخرى
209.953)249.220(3)عجز(/ فائض عمليات التأمين

)188.958(3249.220حصة المساهمين من عجز / )فائض( عمليات التأمين
20.995-فائض عمليات التأمين بعد حصة المساهمين
)20.995(-3حصة الفائض المحولة لحاملي وثائق التأمين

--الفائض المتراكم في نهاية السنة

تشكل االيضاحات المرفقة من 1 إلى 32 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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رشكة املتوسط والخليج للتأمني وإعادة التأمني التعاوين

)رشكة مساهمة سعودية(
قامئة )خسارة(/ الدخل الشامل لعمليات التأمني

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2015
)باآلالف الرياالت السعودية(

20152014إيضاح

20.995-فائض عمليات التأمين بعد حصة المساهمين
خسارة شاملة أخرى:

بنود يمكن إعادة تصنيفها لقائمة الدخل في السنوات الالحقة
استثمارات متاحة للبيع

225)9(13)أ(التغير في القيمة العادلة
-)10(13)أ(أرباح محولة لقائمة الدخل

21.220)19(إجمالي )الخسارة(/ الدخل الشامل للفترة

تشكل االيضاحات المرفقة من 1 إلى 32 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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رشكة املتوسط والخليج للتأمني وإعادة التأمني التعاوين

)رشكة مساهمة سعودية(
قامئة الدخل عمليات املساهمني

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2015
)باآلالف الرياالت السعودية(

20152014إيضاح

الدخل
188.958)249.220(3حصة المساهمين من )عجز(/ فائض عمليات التأمين

7.1107.312دخل عموالت خاصة
)1.021(13774)ب(أرباح/ )خسائر( محققة من بيع استثمارات متاحة للبيع

9961.831دخل من توزيعات أرباح على استثمارات متاحة للبيع
-6.095دخل من االستثمار في شركة زميلة

)234.245(197.080
المصاريف

)3.582()10.829(23مصاريف عمومية وإدارية
-)16.193(13)ب(خسارة اإلنخفاض على االستثمارات المتاحة للبيع

)27.022()3.582(
193.498)261.267(صافي )خسارة(/ دخل السنة

1.93)2.61(27)الخسارة(/ الربحية األساسية والمخفضة للسهم

تشكل االيضاحات المرفقة من 1 إلى 32 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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)رشكة مساهمة سعودية(
قامئة )خسارة(/ دخل املساهمني الشاملة

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2015
)باآلالف الرياالت السعودية(

20152014إيضاح

193.498)261.267(صافي )خسارة(/ دخل السنة
)خسارة(/ دخل شاملة أخرى:

بنود ال يمكن إعادة تصنيفها في قائمة الدخل في السنة الالحقة
)7.053()7.988(25)ج(الزكاة وضريبة الدخل

بنود يمكن إعادة تصنيفها في قائمة الدخل السنة الالحقة
استثمارات متاحة للبيع
)7.330()10.103(التغير في القيم العادلة

1.021)774(13)ب()ربح(/ خسارة محولة إلى قائمة الدخل
-16.193خسائر االنخفاض محولة إلى قائمة الدخل
180.136)263.939(إجمالي )الخسارة(/ الدخل الشامل للسنة

تشكل االيضاحات المرفقة من 1 إلى 32 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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رشكة املتوسط والخليج للتأمني وإعادة التأمني التعاوين

)رشكة مساهمة سعودية(
قامئة التغريات يف حقوق املساهمني 

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2015
)باآلالف الرياالت السعودية(

االحتياطي رأس المــــال
النظامي

)العجز(/
األرباح 

المتراكمة

التغير المتراكم في القيمة العادلة

لالستثمارات 
المجمــــــوعالمتاحة للبيع

1.000.000146.13519.9909.9451.176.070الرصيد في 1 يناير 2015
إجمالي )الخسارة( الشاملة للسنة

)261.267(-)261.267(--صافي خسارة السنة
)7.988(-)7.988(--الزكاة وضريبة الدخل

)10.103()10.103(---التغير في القيمة العادلة
)774()774(---ربح محول إلى قائمة الدخل عمليات المساهمين

16.19316.193---خسائر االنخفاض محولة إلى قائمة الدخل عمليات المساهمين
15.261912.131)249.265(1.000.000146.135الرصيد في 31 ديسمبر 2015

16.254995.934)159.694(1.000.000139.374الرصيد في 1 يناير 2014
إجمالي الدخل الشامل للسنة

193.498-193.498--صافي ربح السنة
)7.053(-)7.053(--الزكاة وضريبة الدخل

)7.330()7.330(---التغير في القيمة العادلة
1.0211.021---خسارة محولة إلى قائمة الدخل عمليات المساهمين

--)6.761(6.761-محول إلى االحتياطي النظامي
1.000.000146.13519.9909.9451.176.070الرصيد في 31 ديسمبر 2014

تشكل االيضاحات المرفقة من 1 إلى 32 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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رشكة املتوسط والخليج للتأمني وإعادة التأمني التعاوين

)رشكة مساهمة سعودية(
قامئة التدفقات النقدية لعمليات التأمني

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2015
)باآلالف الرياالت السعودية(

20152014إيضاح
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

20.995-فائض عمليات التأمين بعد حصة المساهمين
التعديالت لتسوية فائض عمليات التأمين بعد حصة المساهمين إلى صافي النقد الناتج من 

األنشطة التشغيلية:
179.07310.040استهالك

-10.000مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
)7.888()5.902(دخل عموالت خاصة

)144()90(أرباح من بيع ممتلكات ومعدات، صافي
-)10(أرباح محققة من بيع استثارات متاحة للبيع

13.07123.003التدفقات النقدية من العمليات
التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

185.108)429.291(إجمالي األقساط غير المكتسبة
)114.248(320.493حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة

)84.996()373.097(أقساط حاملي وثائق التأمين وأرصدة إعادة تأمين مدينة
)4.912(1.146مبالغ مستحقة من أطراف ذوي عالقة
12.41016.098مبالغ مستحقة إلى أطراف ذوي عالقة

)45.992()19.634(حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية
)25.632(18.679تكاليف اكتتاب وثائق مؤجلة

90.884)27.640(مصاريف مدفوعـة مقدماً وموجودات أخرى
)7.974()6.049(وديعة مقابل خطابات ضمان

)179.605(392.487إجمالي المطالبات تحت التسوية
329.752)217.992(مبالغ مستحقة )من(/ إلى عمليات المساهمين، صافي

31.023107.499ذمم وعموالت دائنة
)614(78.348مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

)210.263(36.077ذمم معيدي التأمين دائنة
33.685)17.143(عموالت إعادة التأمين غير المكتسبة

27.218804إحتياطيات أخرى
112.597)159.894(صافي النقد )المستخدم في(/ الناتج من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
)97.583(29.432ودائع ألجل

5.9027.888دخل عموالت خاصة
241330المتحصل من بيع ممتلكات ومعدات

1337.50020.000)أ(المتحصل من بيع استثمارات متاحة للبيع
)26.632(-13)أ(شراء استثمارات متاحة للبيع

)22.202()12.879(شراء ممتلكات ومعدات
)118.199(60.196صافي النقد الناتج من/ )المستخدم في( األنشطة االستثمارية

)5.602()99.698(النقص في النقدية وشبه النقدية
7673.942679.544النقدية وشبه النقدية في بداية السنة
7574.244673.942النقدية وشبه النقدية في نهاية السنة

معامالت غير نقدية:
225)19(13)أ(التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع

تشكل االيضاحات المرفقة من 1 إلى 32 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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رشكة املتوسط والخليج للتأمني وإعادة التأمني التعاوين

)رشكة مساهمة سعودية(
قامئة التدفقات النقدية للمساهمني

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2015
)باآلالف الرياالت السعودية(

20152014إيضاح

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
193.498)261.267(صافي )خسارة(/ دخل السنة

التعديالت على:
)7.312()7.110(دخل عموالت خاصة

)1.831()996(دخل من توزيعات أرباح على االستثمارات المتاحة للبيع
1.021)774()خسائر(/ أرباح محققة من بيع االستثمارات المتاحة للبيع

-)6.095(دخل من االستثمار في شركة زميلة
-16.193اإلنخفاض في قيمة اإلستثمارات المتاحة للبيع

185.376)260.049(التدفقات النقدية من العمليات
التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

)329.752(217.992مبالغ مستحقة إلى/ )من( عمليات التأمين، صافي
1.108)103(مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

-)26.651(25)ج(زكاة وضريبة دخل مدفوعة
6.1271.492مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

)1.073()375(فوائد على وديعة نظامية
)142.849()63.059(صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
126.149)96.052(ودائع ألجل

)122.627(-13)ب(شراء استثمارات متاحة للبيع
1318.29856.009)ب(المتحصل من بيع االستثمارات المتاحة للبيع

7.1107.312دخل عموالت خاصة
9961.831دخل من توزيعات أرباح على االستثمارات المتاحة للبيع

68.674)69.648(صافي النقد )المستخدم في(/ الناتج من األنشطة االستثمارية
)74.175()132.707(النقص في النقدية وشبه النقدية

7241.619315.794النقدية وشبه النقدية في بداية السنة
7108.912241.619النقدية وشبه النقدية في نهاية السنة

معامالت غير نقدية:
)6.309(135.316)ب(التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع

تشكل االيضاحات المرفقة من 1 إلى 32 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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رشكة املتوسط والخليج للتأمني وإعادة التأمني التعاوين

)رشكة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2015

التنظيم واألنشطة الرئيسية- 1

العربية السعودية بموجب السجل  شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة   – التعاوني )الشركة(  التأمين  للتأمين وإعادة  شركة المتوسط والخليج 
التجاري رقم 1010231925 بتاريخ 8 ربيع اآلخر 1428هـ )الموافق 26 ابريل 2007(. إن العنوان المسجل للشركة هو ص.ب 2302، الرياض 11451، 
المملكة العربية السعودية. تتمثل أهداف الشركة في مزاولة أعمال التأمين وإعادة التأمين التعاوني واألنشطة المرتبطة بها في المملكة العربية السعودية. 
ويشمل نشاطها الرئيسي جميع فئات التأمين العام. تم إدراج الشركة في سوق األسهم السعودية ) تداول ( في 28 ربيع األول 1428هـ )الموافق 16 إبريل 

2007م(.

أسس اإلعداد- 2

أسس القياس

أٌعدت القوائم المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء االستثمارات المتاحة للبيع حيث يتم قياسها بالقيمة العادلة وأيضاً لالستثمارات في شركات 
زميلة حيث يتم قياسها بطريقة حقوق الملكية.

بيان اإللتزام

أعدت القوائم المالية للشركة وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية الدولية.

وفقاً لمتطلبات أنظمة التأمين في المملكة العربية السعودية، تحتفظ الشركة بحسابات منفصلة لكل من عمليات التأمين وعمليات المساهمين وتقدم 
القوائم المالية وفقاً لذلك. تحتفظ الشركة بجميع الموجودات المتعلقة بعمليات التأمين وعمليات المساهمين. يتم تسجيل اإليرادت والمصاريف الخاصة 
بكل نشاط في الحسابات الخاصة بذلك النشاط ويتم توزيع اإليرادات والمصاريف األخرى المتعلقة بالعمليات المشتركة من قبل إدارة الشركة ومجلس 

اإلدارة.

العملة الرئيسية وعملة العرض

تعرض القوائم المالية بالريـال السعودي وهي العملة الرئيسية للشركة. وقد تم عرض جميع المعلومات المالية إلى أقرب ريـال سعودي باآلالف مالم يذكر 
خالف ذلك.

توزيع الفائض- 3

يجب على الشركة توزيع 10٪ من صافي فائض عمليات التأمين لحملة الوثائق وتخصيص 90٪ المتبقية لمساهمي الشركة وفقاً لنظام التأمين والئحته 
التنفيذية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي.

بلغ عجز عمليات التأمين للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 مبلغ 249.220 ألف ريـال سعودي )31 ديسمبر 2014م: فائض بمبلغ 209.953 
ألف ريـال سعودي(. وبناًء على ذلك لم يتم تحويل فائض عمليات التأمين إلى عمليات المساهمين للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 )31 ديسمبر 
2014: تم تحويل 90٪ من فائض عمليات التأمين إلى عمليات المساهمين للسنة والبالغ 188.958 ألف ريـال سعودي مبقياً على فائض مستحق الدفع 

لحملة وثائق التأمين بمبلغ 20.995 ألف ريـال سعودي(.
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رشكة املتوسط والخليج للتأمني وإعادة التأمني التعاوين

)رشكة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية )تتمة(

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2015

السياسات املحاسبية الهامة والتعديالت عىل املعايري- 4

تتفق السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالية السنوية للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 
2014م. قررت الشركة اعتماد المعايير الجديدة والتعديالت والتي تعد سارية للسنوات المالية للشركة بدءاً من 2015م وما بعده. إن إعتماد هذه المعايير 

الجديدة لن يكون له تأثير جوهري على القوائم المالية للشركة:

املعايري الجديدة الصادرة واملعدلة واملطبقة

إن التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 19 المطبق على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يوليو 2014 ينطبق على برامج محددة المنافع 
والتي تشمل مساهمة الموظفين و/أو أطراف أخرى. ويوفر هذا التعديل إعفاًء – بناًء على ما توفر معايير معينة – من المتطلبات المقترحة في التعديالت 
لعام 2011 لمساهمات الموظف/الطرف اآلخر لمدة خدمته وفقاً لبرنامج منافع الموظفين أو على أساس القسط الثابت. تقدم التعديالت الحالية في 

حال تلبية الشروط خياراً لتعديل تكلفة الخدمة في المدة التي تقدم فيها الخدمة ذات الصلة.

التحسينــات على معاييــر التقاريــر الماليـــة الدولية لدورات السنوات 2010 – 2012 و 2011 – 2013 والتي تنطبق على الفترات السنوية التي  �
تبدأ في أو بعد 1 يوليو 2014. وتتلخص كما يلي:

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 1 – »اتباع معايير التقارير المالية الدولية ألول مرة«: يوضح هذا التعديل بأنه يمكن للمنشأة تطبيق  �
معايير التقارير المالية الدولية الجديدة أو المعدلة التي ال تعتبر الزامية بعد ولكن يسمح باتباعها مبكرا.

المنح« ليعرف بصورة منفصلة »شروط األداء« و »شروط  � المالية رقم 2 ليوضح تعريف »شروط  التقارير  الدولي إلعداد  المعيار  تم تعديل 
الخدمة«.

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 3 »عمليات إندماج األعمال«: تم تعديله ليوضح التصنيف والقياس للمقابل المادي المحتمل في عمليات اندماج 
األعمال. باإلضافة إلى ذلك تم تعديل هذا المعيار ليوضح أنه ال يطبق على المحاسبة عن إنشاء كافة أنواع الترتيبات المشتركة الواردة في المعيار الدولي 

إلعداد التقارير المالية رقم 11.

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )8( »القطاعات التشغيلية« تم تعديله ليتطلب بوضوح اإلفصاح عن األحكام التي أعدتها اإلدارة  �
عند تطبيق معايير التجميع.

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )13( – »تم تعديله ليتطلب بوضوح  قياس الذمم المدينة والذمم الدائنة قصيرة األجل التي ال  �
تحمل نفقات على المبلغ الذي صدرت به الفواتير بدون خصم، إذا كان أثر الخصم غير جوهري. وقد تم تعديل ذلك المعيار الحقاً ليوضح أن 
استثناءات المحفظة المتوقعة تنطبق على العقود في نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم )39( و معيار التقارير المالية الدولية رقم 9 بصرف 

النظر إذا ما كانت تلك العقود تلبي تعريف األصل المالي أو االلتزام المالي بموجب معيار المحاسبة الدولي )32(.
معيار المحاسبة الدولي رقم )16( »ممتلكات ومصنع ومعدات«  ومعيار المحاسبة الدولي رقم )38( – الموجودات غير الملموسة« – ويوضح  �

التعديل متطلبات نماذج إعادة التقييم ومثبتاً أن تعديل االستهالك المتراكم )اإلطفاء( ال يتناسب عادة مع التغير في إجمالي القيمة الدفترية 
لألصل.

معيار المحاسبة الدولي رقم )24( » إفصاحات طرف ذي عالقة« – يتم توسيع تعريف الطرف ذي العالقة ليشمل منشأة إدارية تقدم خدمات  �
لكبار موظفي إدارة المنشأة التي تعد التقارير سواًء بشكل مباشر أو غير مباشر. 

معيار المحاسبة الدولي رقم )40( »االستثمارات العقارية«: يوضح أنه يتعين على المنشأة أن تقوم بتحديد ما إذا كانت العقارات التي تم شراؤها  �
هي استثمارات عقارية بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم )40( وإجراء تقييم مستقل بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )3( 

لتحديد ما إذا كان شراء االستثمار يشكل إندماج أعمال.

معايري صادرة ولكنها غري سارية املفعول بعد

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )9( األدوات المالية

أصدر مجلس المعايير المحاسبية الدولية في يوليو 2014 النسخة النهائية من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )9( األدوات المالية،  �
والتي تعكس كافة مراحل مشروع القوائم المالية ويحل محل معيار المحاسبة الدولي رقم )39( األدوات المالية: اإلثبات والقياس وجميع النسخ 
السابقة للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )9(. ويقدم المعيار متطلبات جديدة للتصنيف والقياس واالنخفاض في القيمة ومحاسبة 
يناير 2018 مع السماح  أو بعد 1  التي تبدأ في  السنوية  للفترات  إلزامياً  المالية رقم )9(  التقارير  الدولي إلعداد  المعيار  التحوط. يسري 

بالتطبيق المبكر. كما يتطلب التطبيق بأثر رجعي واعتبار المعلومات المقارنة غير إلزامية.
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معايري صادرة ولكنها غري سارية املفعول بعد )تتتمة(

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )16( و )38( – توضيح الطرق المقبولة لالستهالك واإلطفاء �
توضح التعديالت المبدأ في معيار المحاسبة الدولي رقم )16( و )38( أن اإليراد يعكس نموذج المنافع االقتصادية الناتجة من تشغيل نشاط  �

ما )يمثل األصل جزءا منه( بخالف المنافع االقتصادية المستهلكة من خالل استخدام األصل. ونتيجة لذلك، ال يمكن استخدام طريق اإليراد 
وتسري هذه  الملموسة.  األصول غير  إلطفاء  استخدامها فقط في ظروف محدودة جداً  ويمكن  والمعدات  والمصنع  الممتلكات  الستهالك 
التعديالت للفترات المستقبلية السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2016 مع السماح بالتطبيق المبكر.  ومن غير المتوقع أن يكون لهذه 

التعديالت تأثر على الشركة بشرط أال تكون المجموعة تستخدم طريقة اإليراد الستهالك موجوداتها غير المتداولة. 
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )1( اإلفصاح األولي �
توضح التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )1( عرض القوائم المالية دون أن تغير بشكل جوهري المتطلبات القائمة لمعيار المحاسبة  �

الدولي رقم )1(. وتهدف هذه التعديالت لمساعدة الشركات في تطبيق األحكام عند تلبية متطلبات العرض واإلفصاح في المعايير الدولية 
إلعداد التقارير المالية وال تؤثر على اإلثبات والقياس.

ملخص بالسياسات املحاسبية الهامة - 5

فيما يلي ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية:

النقدية وشبه النقدية

تتكون النقدية وشبه النقدية من النقد في الصندوق ولدى البنوك والودائع قصيرة األجل والتي تستحق خالل أقل من ثالثة أشهر من تاريخ اقتنائها.

الشهرة

تمثل الشهرة سعر الشراء المدفوع بالزيادة عن القيمة العادلة لصافي الموجودات أو المطلوبات المشتراة. تقوم اإلدارة بإجراء اختبار الشهرة للتأكد من 
وجود انخفاض في قيمتها وذلك مرة واحدة على األقل في نهاية كل سنة. يحدد االنخفاض في قيمة الشهرة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المدرة 
للنقدية )أو مجموعة الوحدات المدرة للنقدية( التي تتعلق بها الشهرة. وفي حالة تقدير القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المدرة للنقدية )أو مجموعة 
الوحدات المدرة للنقدية( بأقل من القيمة الدفترية للوحدة المدرة للنقدية )أو مجموعة الوحدات المدرة للنقدية( التي خصصت لها الشهرة، عندئذ يتم 

إثبات خسارة االنخفاض في القيمة. ال يمكن عكس قيد خسائر االنخفاض في قيمة الشهرة في الفترات المستقبلية.
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األرايض واملمتلكات واملعدات

تقّيم األرض بالتكلفة ناقصاً أي إنخفاض في القيمة وال يتم إستهالكها. وتظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم وأي انخفاض 
ل االستهالك على قائمة نتائج عمليات التأمين والفائض المتراكم بطريقة  في القيمة. إن التكلفة تتضمن نفقات مرتبطة بشكل مباشر بشراء األصل. ُيحمَّ

القسط الثابت بناًء على نسب االستهالك التالية:

النسب

15٪ - 25٪تحسينات المباني المستأجرة
10٪ - 15٪المعدات واألثاث والتركيبات المكتبية

25٪أجهزة الحاسب اآللي
25٪السيارات

أي ربح أو خسارة من بيع بند من الممتلكات والمعدات )يحسب بالفرق بين صافي العائد من التخلص من البند والقيمة الدفترية للبند( وسيعترف به 
كربح أو خسارة.

االستثامرات

يتم إثبات كافة االستثمارات، في االصل، بالقيمة العادلة والتي تمثل القيمة العادلة للمبالغ المدفوعة شاملة مصاريف االقتناء المتعلقة باالستثمارات فيما 
عدا االستثمارات بالقيمة العادلة يتم إثباتها بالربح أو الخسارة. يتم اطفاء العالوات والخصومات الناتجة عن شراء االستثمارات وفق أسس منتظمة حتى 
تاريخ استحقاقها. بالنسبة لالستثمارات التي يتم تداولها في االسواق المالية النظامية، تحدد القيمة العادلة بالرجوع إلى االسعار المتداولة بالسوق عند 

اإلقفال كما في تاريخ قائمة المركز المالي بدون خصم تكاليف المعامالت.

االستثمارات المتاحة للبيع	- 

يتم قياس االستثمارات المصنفة كـ »استثمارات متاحة للبيع« الحقاً بالقيمة العادلة. االستثمارات المتاحة للبيع هي االستثمارات غير المقتناة حتى تاريخ 
االستحقاق او ألغراض المتاجرة. بالنسبة لالستثمارات المتاحة للبيع التي ال يمكن تغطية مخاطر قيمتها العادلة، تدرج األرباح او الخسائر غير المحققة 
الناتجة عن التغيرات في قيمتها العادلة مباشرة ضمن فائض عمليات التأمين و/أو دخل المساهمين الشامل لحين التوقف عن إثباتها او انخفاض قيمتها، 
وعندئذ يتم ادراج الربح أو الخسارة المتراكمة المدرجة سابقاً ضمن فائض عمليات التأمين و/أو دخل المساهمين الشامل ضمن قائمة نتائج عمليات 
التأمين والفائض المتراكم و/أو دخل المساهمين للسنة. يتم اظهار االستثمارات المتاحة للبيع والتي ال يمكن قياس قيمتها العادلة بشكل موثوق به، بالتكلفة 

المطفأة ناقصاً مخصص االنخفاض في القيمة.

االستثامرات )تتمة(

االستثمارات في األوراق المالية المقتناة حتى تاريخ االستحقاق	- 

تقاس االستثمارات ذات الدفعات الثابتة أو المحددة والتي يوجد لدى الشركة النية االيجابية والمقدرة على اقتنائها حتى تاريخ االستحقاق، بعد اقتنائها، 
بالتكلفة المطفأة ناقصا مخصص االنخفاض في قيمتها. تحتسب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعين االعتبار الخصم او العالوة عند االستحواذ. يتم إثبات 

األرباح أو الخسائر الناتجة عن هذه االستثمارات في قائمة عمليات المساهمين عند التوقف عن اثبات هذه االستثمارات او انخفاض قيمتها.
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االستثمار في شركة زميلة	- 

الشركات الزميلة هي عبارة عن منشآت تمتلك فيها الشركة حصة تتراوح بين 20٪ إلى 50٪ من رأس المال الذي يحق له التصويت و/ أو يمارس عليها 
تأثير جوهري. تظهر االستثمارات في شركات زميلة بالتكلفة في قائمة المركز المالي، مضافاً إليها التغيرات التي تطرأ على حصة الشركة من صافي 

أصول الشركة الزميلة بعد االستحواذ، ناقصاً أي انخفاض في قيمة االستثمارات الفردية.

االحتياطي النظامي

وفقاً للنظام األساسي، يجب على الشركة أن تحوِّل 20٪ من صافي دخل عمليات المساهمين للسنة إلى االحتياطي النظامي إلى أن يساوي هذا االحتياطي 
رأس المال. إن االحتياطي غير قابل للتوزيع.

االنخفاض يف قيمة املوجودات املالية وعدم إمكانية تحصيلها

يتم، بتاريخ كل قائمة مركز مالي، إجراء تقويم للتأكد من وجود أي دليل موضوعي على انخفاض قيمة أي أصل مالي أو مجموعة من الموجودات المالية. 
وفي حالة مثل هذا الدليل، يتم إثبات خسارة اإلنخفاض في القيمة في قائمة عمليات المساهمين. يحدد اإلنخفاض في القيمة على النحو التالي: 

من  � أقل  تكون  العادلة  )القيمة  العادلة  والقيمة  التكلفة  بين  الفرق  القيمة  في  اإلنخفاض  يمثل  العادلة،  بالقيمة  المثبتة  للموجودات  بالنسبة 
التكلفة(، ناقصا خسارة االنخفاض المثبتة سابقا في قائمة عمليات المساهمين.

بالنسبة للموجودات المثبتة بالتكلفة، يمثل اإلنخفاض في القيمة الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية ) القيمة الحالية تكون أقل من  �
التكلفة( للتدفقات النقدية المستقبلية المخصومة على أساس معدل العائد السائد في السوق حالياً ألصل مالي مماثل. 

بالنسبة للموجودات المثبتة بالتكلفة المطفأة، يحدد االنخفاض في القيمة على أساس التدفقات النقدية المستقبلية المخصومة على أساس  �
معدل العمولة الخاصة الفعلي األصلي.

املصاريف املستحقة واملطلوبات األخرى

يتم اثبات االلتزامات لقاء المبالغ الواجب دفعها في المستقبل عن البضاعة او الخدمات المستلمة، سواًء قدمت أم لم تقدم بها فواتير من قبل الموردين.

الزكاة ورضيبة الدخل

ل على قائمة الدخل الشامل للمساهمين. يجنب مخصص للزكاة وضريبة الدخل وفقاً لألنظمة الزكوية والضريبية السعودية ويحمَّ

دخل عموالت خاصة

يتم إثبات دخل العموالت الخاصة من الودائع ألجل على أساس العائد الفعلي.

توزيعات األرباح

يتم اثبات توزيعات األرباح عند اإلقرار بأحقية استالمها.

املخصصات

يتم اثبات المخصصات عند وجود التزامات )قانونية أو متوقعة( على الشركة ناتجة عن أحداث سابقة وإن تكاليف سداد هذه االلتزامات محتملة، ويمكن 
قياسها بشكل موثوق به. ال يتم اثبات مخصصات لقاء الخسائر التشغيلية المستقبلية.

تاريخ التداول 

يتم اثبات او التوقف عن إثبات كافة العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية بتاريخ التداول )أي التاريخ الذي تلتزم فيه الشركة بشراء 
أو بيع الموجودات(. العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية هي العمليات التي تتطلب أن يتم سداد تلك الموجودات خالل فترة زمنية 

تنص عليها االنظمة أو تلك المتعارف عليها في السوق.

مكافأة نهاية الخدمة للموظفني

تقوم الشركة بتجنيب مخصص مكافأة نهاية الخدمة لموظفيها، وتقوم بحساب هذا المخصص بناًء على آخر راتب ومدة الخدمة بشرط إكمال الحد األدنى 
من الخدمة. تقيَّد التكاليف المتوقعة لقاء هذه المزايا كمصاريف مستحقة على مدى فترة الخدمة.
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العمالت األجنبية

الموجودات  تحويل  ويعاد  المعامالت.  إجراء  عند  السائدة  التحويل  بأسعار  السعودي  الريـال  إلى  األجنبية  بالعمالت  تتم  التي  المعامالت  تحويل  يتم 
والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية إلى الريـال السعودي باألسعار السائدة في تاريخ قائمة المركز المالي. تدرج كافة فروقات التحويل في 
قوائم الدخل- عمليات التأمين والفائض المتراكم وقائمة الدخل الشامل- عمليات المساهمين. يتم تحويل البنود غير النقدية والتي يتم قياسها بالتكلفة 
التاريخية لعملة أجنبية باستخدام أسعار التحويل كما في تاريخ المعاملة األولية وال يتم الحقاً تعديلها. يتم إدراج أرباح وخسائر تحويل العمالت األجنبية 
المتعلقة باالستثمارات المتاحة للبيع ضمن »فائض عمليات التأمين« في قائمة عمليات التأمين و اإليرادات الشاملة اآلخرى في قائمة دخل المساهمين 

الشاملة. بما أن الشركة تتعامل بالدوالر األمريكي بشكل رئيسي، إن األرباح والخسائر المحققة من تحويل العمالت غير جوهرية.

مقاصة املوجودات واملطلوبات املالية 

تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج صافيها في قائمة المركز المالي عند وجود حق نظامي ملزم وعندما يكون لدى الشركة نية لتسوية 
الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي أو بيع الموجودات وتسديد المطلوبات في آن واحد. ال يتم مقاصة االيرادات والمصاريف في قائمة عمليات 

المساهمين إال إذا كان ذلك مطلوباً أو مسموحاً من قبل المعايير المحاسبية او تفسيراتها.

األقساط املكتسبة ودخل العموالت

ترحل األقساط إلى الدخل على أساس نسبي على مدى فترات وثائق التأمين التي تخصها. بالنسبة لمشاريع البناء الهندسية ذات فترات وثائق التأمين 
التي تتجاوز سنة واحدة، ترحل األقساط إلى الدخل على مدى فترات وثائق التأمين. تمثل األقساط غير المكتسبة الحصة في األقساط المكتتبة المتعلقة 

بفترة التغطية سارية المفعول. 

تمثل نتائج االكتتاب األقساط المكتسبة ودخل األتعاب والعموالت ناقصاً المطالبات المسددة ومصاريف االكتتاب األخرى والمطالبات المتوقعة المستحقة 
المتعلقة بالسنة، بعد خصم المبالغ الخاضعة إلعادة التأمين، ناقصاً مخصص الخسائر المستقبلية المتوقعة عن وثائق التأمين السارية المفعول.

يتم تأجيل العموالت المدينة على عقود إعادة تأمين وإطفاءها بطريقة القسط الثابت على مدى فترة عقود إعادة التأمين. 

تظهر أقساط التأمين المحتفظ بها ودخل العمولة والتي تتعلق باألخطار السارية لما بعد نهاية السنة المالية كأقساط غير مكتسبة، ويتم تأجيلها بإستعمال 
الطرق التالية:

طريقة عدد األيام الفعلية لكافة فئات التأمين، باستثناء �
مشاريع البناء الهندسية ذات فترات الوثيقة التي تزيد على سنة واحدة، من المفترض تزايد المخاطر خطياً على مدى فترة الوثيقة. �
طريقة آخر ثالثة أشهر من األقساط بالنسبة للشحن البحري. �

أقساط التأمني املدينة

يتم إثبات أقساط التأمين المدينة عند استحقاقها، ويتم قياسها، عند اإلثبات األولي لها، بالقيمة العادلة للمبلغ المستلم أو المستحق القبض. يتم مراجعة 
القيمة الدفترية ألقساط التأمين المدينة للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها وذلك عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى عدم إمكانية 
استرداد قيمتها الدفترية، ويتم إثبات خسارة االنخفاض في قائمة نتائج عمليات التأمين والفائض المتراكم. يتم التوقف عن إثبات أقساط التأمين المدينة 

عند انتفاء أسباب إثبات الموجودات المالية.

املطالبات 

الخردة  ناقصاً  بها،  المتعلقة  الخسارة  تسوية  مصاريف  ومن  األخرى،  واألطراف  معها  المتعاقد  الجهات  إلى  المستحقة  المبالغ  من  المطالبات  تتكون 
واإلستردادات األخرى، وتحمل على قائمة الدخل لعمليات التأمين والفائض المتراكم عند تكبدها.

يشتمل إجمالي المطالبات تحت التسوية على إجمالي التكلفة المقدرة للمطالبات المتكبدة غير المسددة بتاريخ قائمة المركز المالي، سواء تم التبليغ عنها 
ل  أم ال. يتم تحميل مخصصات لقاء المطالبات المبلّغ عنها وغير المدفوعة بتاريخ قائمة المركز المالي على أساس تقدير كل حاله على حده. كما يحمَّ
مخصص وفقاً لتقديرات اإلدارة وخبرة الشركة السابقة، لقاء تكلفة سداد المطالبات المتكبدة غير المبلّغ عنها بتاريخ قائمة المركز المالي. ان االلتزامات 

النهائية يمكن أن تزيد أو تقل عن المخصص الذي تم تجنيبه.

لة في السنة الالحقة في حساب اإلكتتاب لتلك السنة. ال تقوم  يدرج الفرق بين المخصصات بتاريخ قائمة المركز المالي والسداد والمخصصات المحمَّ
الشركة بخصم مطلوباتها لقاء المطالبات غير المدفوعة ألنه يتوقع سداد كافة المطالبات خالل سنة واحدة من تاريخ قائمة المركز المالي.
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اختبار كفاية املطلوبات

النقدية  للتدفقات  الحالية  التقديرات  باستخدام  التأمين  عقود  مطلوبات  كفاية  من  للتأكد  تقييم  بإجراء  مالي،  مركز  قائمة  كل  بتاريخ  الشركة،  تقوم 
المستقبلية المتعاقد عليها. وإذا ما تبين من التقييم بأن القيمة الدفترية لمطلوبات عقود التأمين )ناقصاً تكاليف االكتتاب المؤجلة( غير كافية بناًء على 
ل مخصص لقاء المخاطر  التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة، فإنه يتم إثبات كامل النقص في قائمة نتائج عمليات التأمين والفائض المتراكم، ويحمَّ

سارية المفعول.

تكاليف االكتتاب املؤجلة

يتم تاجيل العموالت ورسوم مؤسسة النقد العربي السعودي ورسوم مجلس الضمان الصحي التعاوني ورسوم طرف ثالث إداري وجزء من تكاليف اإلدارة 
)المتعلقة باكتتاب وإصدار وثيقة( وتكاليف أخرى تتعلق مباشرة بإكتتاب وتجديد عقود تأمين وتطفأ على مدى مدة عقود التأمين التي المتعلقة بها بطريقة 
مماثلة لألقساط المكتسبة. يتم إثبات كافة تكاليف اإلكتتاب األخرى كمصروف عند تكبدها. ويقيد اإلطفاء في قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم.

ر أو الطريقة المتوقعة الستنفاذ المنافع االقتصادية المستقبلية التي يتضمنها ذلك األصل وذلك بتغيير  يتم احتساب التغيرات في العمر اإلنتاجي المقدَّ
فترة اإلطفاء، ويتم اعتبار ذلك كتغير في التقديرات المحاسبية. 

يتم إجراء مراجعة للتأكد من وقوع انخفاض في القيمة، وذلك بتاريخ إعداد كل قوائم مالية أو أكثر، وذلك عند وجود دليل على وقوع هذا االنخفاض. وفي 
حالة عدم تحقق االفتراضات المتعلقة بالربحية المستقبلية لوثائق التأمين هذه، فأنه يمكن اإلسراع في إطفاء هذه التكاليف ويتطلب ذلك إجراء شطب 
إضافي من المخصص في قائمة نتائج عمليات التأمين والفائض المتراكم. كما تؤخذ تكاليف االكتتاب المؤجلة بعين االعتبار عند إجراء اختبار مدى كفاية 

المطلوبات في كل فترة يتم فيها إعداد القوائم المالية.

إعادة التأمني 

ر المبالغ  تقوم الشركة بإسناد مخاطر التأمين خالل دورة اعمالها العادية. تمثل موجودات إعادة التأمين األرصدة المستحقة من شركات إعادة التأمين. تقدَّ
القابلة لالسترداد بنفس الطريقة التي يتم بها تقدير مخصص المطالبات تحت التسوية وطبقاً التفاقية إعادة التأمين. 

يتم، بتاريخ إعداد القوائم المالية، إجراء تقويم مرة واحدة أو أكثر في السنة عند ظهور مؤشر على وجود إنخفاض في قيمة الموجودات خالل السنة التي 
يتم إعداد القوائم المالية بشأنها. ويتم تخفيض قيمة الموجودات عند وجود دليل موضوعي يشير إلى عدم إمكانية الشركة استرداد المبالغ القائمة طبقاً 
لشروط العقد، وقياس األثر على المبالغ التي ستستلمها الشركة من معيدي التأمين بشكل موثوق به. تقيد خسائر االنخفاض في قائمة الدخل لعمليات 

التأمين.

إن اتفاقيات إعادة التأمين المسندة ال تعفي الشركة من التزاماتها تجاه حملة الوثائق.

يتم إثبات أقساط ومطالبات إعادة التأمين كدخل ومصروف بنفس الطريقة وكأن عملية إعادة التأمين تعتبر نشاطاً مباشراً، بعد األخذ بعين االعتبار 
تصنيف المنتج المعاد التأمين عليه.

تمثل مطلوبات إعادة التأمين األرصدة المستحقة لمعيدي التأمين. تقدر المبالغ المستحقة بطريقة مماثلة لتلك المتعلقة بعقود إعادة التأمين.

يتم إظهار األقساط والمطالبات على أساس إجمالي بالنسبة لألقساط المسندة واألقساط التي تم التعهد بها.

يتم التوقف عن إثبات موجودات أو مطلوبات إعادة التأمين عند استنفاذ الحقوق التعاقدية، أو إنتهاؤها أو عند تحويل العقد إلى جهة أخرى.



139

رشكة املتوسط والخليج للتأمني وإعادة التأمني التعاوين

)رشكة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية )تتمة(

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2015

ملخص بالسياسات املحاسبية الهامة )تتمة(  -5

عموالت إعادة التأمني غري املكتسبة 

العمولة المدينة الناتجة عن عقود إعادة التأمين يتم تأجيلها وإطفاءها على مدى فترات عقود التأمين المتعلقة بها. ويتم تسجيل اإلطفاء في قائمة نتائج 
عمليات التأمين. 

تصنيف املنتج

تصدر الشركة عقود يتم بموجبها تحويل مخاطر التأمين. تعرف عقود التأمين بأنها تلك العقود التي يقبل بموجبها المؤمن جزءاً كبيراً من مخاطر التأمين 
الناتجة من حملة الوثائق وذلك بالموافقة على تعويض حملة الوثائق في حالة وقوع حادث مستقبلي غير محدد يؤثر سلباً على حامل الوثيقة. وكقاعدة 

عامة، تعّرف الشركة مخاطر التأمين الكبرى بأنها تمثل إمكانية دفع تعويضات عند وقوع حادث مؤمن عليه.

التوقف عن إثبات األدوات املالية

يتم التوقف عن إثبات أي أداة مالية عند توقف الشركة عن ممارسة السيطرة على الحقوق التعاقدية التي تتكون منها األداة المالية ويتم ذلك عادًة عند 
بيعها، أو عند انتقال التدفقات النقدية المتعلقة بها إلى جهة أخرى مستقلة.

القيم العادلة

تحدد القيمة العادلة للموجودات المالية على أساس األسعار المتداولة لألوراق المالية في األسواق المالية أو القيم العادلة المقدرة. يتم تقدير القيمة 
العادلة للبنود التي تحمل عمولة على أساس التدفقات النقدية المخصومة باستخدام العمولة للبنود ذات شروط وخصائص مخاطر مماثلة.

بالنسبة للموجودات المالية غير المتداولة في سوق مالية نشطة، تحدد القيمة العادلة بالرجوع إلى القيمة السوقية لموجودات مالية مماثلة أو عند صعوبة 
استخراج القيم العادلة من السوق النشطة فيتم تحديدها باستخدام طرق تقويم تشتمل على استخدام نماذج حسابية. تؤخذ مدخالت هذه النماذج من 

السوق القابلة للمالحظة إذا كان ممكناً، ولكن إذا كان ذلك غير ممكناً عندئٍذ ينبغي القيام بدرجة من التقدير لتحديد القيمة العادلة.  

املعلومات القطاعية

يعتبر القطاع التشغيلي عنصر من عناصر الشركة الذي ينتج عنه إيرادات وتتكبد عليه مصاريف وله معلومات مالية منفصلة متاحة يتم تقييمها بانتظام 
من قبل رئيس العمليات والذي يقرر الطريقة التي يتم بموجبها تخصيص الموارد وتقويم األداء. وإلغراض إدارية، تتكون الشركة من وحدات عمل حسب 

منتجاتها وخدماتها، ولديها ثالثة قطاعات تشغيلية يتم رفع التقارير بشأنها كما يلي:

التأمين الصحي، ويشمل التأمين على التكاليف الطبية واألدوية وجميع الخدمات والمستلزمات الطبية والعالجية. �
تأمين المركبات، ويقوم بتغطية الخسائر وااللتزامات المتعلقة بالمركبات. �
فروع التأمين األخرى، ويشمل فروع التأمين األخرى التي لم يتم ذكرها آنفاً. �

تعتبر عمليات المساهمين قطاع غير تشغيلي. الدخل المكتسب من الودائع ألجل واالستثمارات هو النشاط الوحيد لتحقيق اإليرادات. تم تحميل بعض 
مصاريف التشغيل المباشرة والمصاريف غير المباشرة اآلخرى على هذا القطاع على أساس مناسب. يتم تحميل خسارة أو فائض عمليات التأمين على 

هذا القطاع على أساس مناسب.

يتم تقييم أداء القطاع على أساس الربح أو الخسارة والتي يتم قياسها، في بعض النواحي، بصورة مختلفة عن الربح أو الخسارة في القوائم المالية المرفقة. 

لم تحدث أية معامالت بين القطاعات خالل السنة. وفي حالة توقع حدوث أية معاملة، فأنها تتم وفقاً ألسعار التحويل بين القطاعات التشغيلية، وتتم 
بنفس شروط التعامل مع األطراف األخرى. تشتمل إيرادات ومصاريف ونتائج القطاع على التحويالت بين القطاعات التشغيلية والتي يتم حذفها على 

مستوى القوائم المالية للشركة.
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يتطلب إعداد القوائم المالية من اإلدارة إجراء التقديرات واالفتراضات التي تؤثر على مبالغ اإليرادات والمصاريف والموجودات والمطلوبات المسجلة 
واإلفصاح عن المطلوبات المحتملة بتاريخ إعداد القوائم المالية. إن عدم التأكد من هذه التقديرات واالفتراضات يمكن أن يؤدي إلى أجراء تعديل جوهري 

في المستقبل على القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات التي تأثرت بذلك.

فيما يلي االفتراضات األساسية المتعلقة بالمصادر المستقبلية واألخرى لعدم التأكد من التقديرات بتاريخ قائمة المركز المالي والتي يمكن أن تؤدي إلى 
إجراء تعديل جوهري في القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية القادمة.

االلتزامات النهائية الناتجة عن املطالبات املقدمة مبوجب اتفاقيات التأمني 

يعتبر تقدير االلتزامات النهائية الناتجة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمين من أهم التقديرات المحاسبية التي تقوم بها الشركة. هناك العديد 
من مصادر عدم التأكد التي يجب أخذها بعين االعتبار عند تقدير االلتزامات التي يتعين على الشركة دفعها بموجب هذه المطالبات. يعتبر مخصص 
المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها تقديراً للمطالبات التي يتوقع اإلبالغ عنها بعد تاريخ قائمة المركز المالي بشأن الحادث المؤمن عليه الذي وقع قبل 
تاريخ قائمة المركز المالي. إن الطرق الفنية المتبعة من قبل اإلدارة في تقدير تكلفة المطالبات المبلغ عنها وكذلك المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها 

تتمثل في إتباع نفس طرق سداد المطالبات السابقة عند التنبؤ بطرق سداد المطالبات المستقبلية.

تقدر المطالبات التي تتطلب قراراً من المحكمة أو عن طريق التحكيم على أساس كل حالة على حده. تقوم شركات تسويات مخاطر مستقلة بتقدير 
المطالبات المتعلقة بالممتلكات. تقوم اإلدارة بمراجعة المخصصات المتعلقة بالمطالبات المتكبدة، والمطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها، على أساس 

ربع سنوي.

قد تتعرض الشركة لخالفات مع، وأحياناً إخفاقات من قبل، شركات إعادة التأمين. تقوم الشركة كل ربع سنة بمراقبة تطور النـزاعات وقوة المركز المالي 
لمعيدي التأمين.

خسائر االنخفاض يف الذمم املدينة

تقوم الشركة بمراجعة الذمم المدينة التي تعتبر هامة بمفردها، وكذلك الذمم المدينة المدرجة ضمن مجموعة من الموجودات المالية التي لها خصائص 
ائتمان مماثلة. إن الذمم المدينة التي يتم مراجعتها بصورة فردية للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها والتي يتم بشأنها إثبات أو استمرار في إثبات 
خسارة االنخفاض ال يتم إدراجها عند مراجعتها بصورة جماعية للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها. تتطلب مراجعة االنخفاض في القيمة هذه إجراء 
األحكام والتقديرات. وإلجراء ذلك، تقوم الشركة بتقويم خصائص مخاطر االئتمان التي تأخذ بعين االعتبار حاالت اإلخفاق السابقة والتي تعتبر مؤشراً 

على القدرة على سداد كافة المبالغ المستحقة طبقاً للشروط التعاقدية. 

تكاليف االكتتاب املؤجلة

تقيَّد بعض تكاليف االكتتاب المتعلقة بإصدار وثائق التأمين الجديدة كتكاليف اكتتاب مؤجلة، وتطفأ في قائمة الدخل -نتائج عمليات التأمين والفائض / 
العجز المتراكم على مدى فترة التغطية التأمينية ذات العالقة. وفي حالة عدم تحقق االفتراضات المتعلقة بالربحية المستقبلية لوثائق التامين هذه، فإنه 

يمكن اإلسراع في إطفاء هذه التكاليف، ويمكن أن يتطلب ذلك إجراء شطب انخفاض إضافي في قائمة الدخل لعمليات التأمين.
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الشهرة

يحدث اإلنخفاض في القيمة عند زيادة القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية عن القيمة القابلة لإلسترداد له والتي تمثل قيمتها العادلة ناقصاً 
تكاليف البيع والقيمة الحالية، أيهما أكبر. تحسب القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع على أساس البيانات المتوفرة من عمليات البيع الملزمة والتي تتم 
وفق شروط المعامالت لموجودات مماثلة أو األسعار القابلة المالحظة في السوق ناقصاً التكاليف العرضية المتعلقة ببيع األصل. يتم إحتساب القيمة 
الحالية على أساس طريقة التدفقات النقدية المخصومة. إن القيمة القابلة لإلسترداد تتاثر كثيراً بمعدل الخصم المستخدم بشأن التدفقات النقدية 

المخصومة، وكذلك التدفقات النقدية الواردة المستقبلية المتوقعة.

استخدام األحكام والتقديرات واالفرتاضات املحاسبية 

يقتضي إعداد القوائم المالية، استخدام التقديرات واألحكام التي تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات المسجلة، واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات 
المحتملة كما في تاريخ القوائم المالية، ومبالغ اإليرادات والمصاريف المصرح عنها للسنة المعروضة. وبالرغم من إعداد هذه التقديرات واألحكام وفقاً 

لمعرفة اإلدارة لألحداث والعمليات الجارية، فإن النتائج الفعلية يمكن أن تختلف عن هذه التقديرات.

تقوم الشركة بعمل تقديرات وافتراضات والتي تؤثر على المبالغ المسجلة للموجودات والمطلوبات للسنة المالية القادمة. يتم تقييم التقديرات واألحكام 
بشكل مستمر باالعتماد على الخبرة التاريخية وعوامل أخرى، بما فيها التوقعات لألحداث المستقبلية والمتوقع أن تكون معقولة حسب الظروف.

تقدير احتياطيات عقود التأمني:

فيما يلي النواحي الجوهرية في التقديرات واألحكام لألعمال الطبية التي تتطلب من الشركة الحصول على خدمات خبير اكتواري مستقل في شؤون 
التأمين لتحديد تلك االحتياطيات. 

املطالبات املتكبدة ومل يبلغ عنها- 1

كخطوة أولى نحو إعداد احتياطيات متكبدة ولم يبلغ عنها في مجال األعمال الطبية، يتم عمل تحليل سريع لتقييم طريقة تحديد احتياطيات المطالبات 
في تاريخ التقييم السابق بالمقارنة مع التطورات الفعلية.

تؤخذ في عين االعتبار نتائج التحليل السريع عند إعداد احتياطيات المطالبات المتكبدة ولم يبلغ عنها. ويتم تنفيذ التحليل باستخدام الطرق التالية:

طريقة سلسلة السلم )طريقة تأخر التطوير( -وتتم باستخدام أنماط دفع المطالبات التاريخية ونسب المطالبات التراكمية النهائية التي تم  �
تكبدها في فترة معينة مقارنة بتلك التي دفعت في تاريخ اإلفصاح للفترة. 

طريقة بورن هوتر فيرجيسون )طريقة تقدير المتكبد النهائي( وهي طريقة تجمع بين خبرة المطالبات السابقة الفعلية وأي معلومات سابقة أو  �
توقعات يمكن توفرها تتعلق بالمطالبات، على سبيل المثال نسب الخسارة النهائية المتوقعة.

طريقة نسبة الخسارة المتوقعة. يحدد هذا السلوب المبالغ المقدرة للمطالبات المتعلقة باألقساط المكتسبة. تستخدم هذه الطريقة عندما  �
اليوجد لدى المؤمن معلومات سابقة للمطالبة بسبب التغيرات وعروض المنتج أو تغيير في عمليات تسوية المطالبات وأخرى.

احتياطي عجز أقساط التأمني- 2

يعتبر تقدير عجز األقساط لألعمال الطبية والمركبات حساس للغاية لعدد من االفتراضات فيما يتعلق باألحداث والظروف المستقبلية. فهو يستند على 
نسبة الخسارة المتوقعة للجزء المتبقي من المخاطر بالنسبة للوثائق المكتتبة. من أجل الوصول إلى تقدير نسبة الخسارة المتوقعة، ينظر الخبير االكتواري 

إلى عالقات المطالبات واألقساط المتوقع أن تتحقق في المستقبل. 
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رشكة املتوسط والخليج للتأمني وإعادة التأمني التعاوين

)رشكة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية )تتمة(

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2015

نقد وأرصدة لدى البنك- 7

باآلالف الريـاالت السعودية

20152014

عمليات المساهمينعمليات التأمينعمليات المساهمينعمليات التأمين
231.1942.122446.46618.120النقد في الصندوق ولدى البنك

343.050106.790227.476223.499ودائع قصيرة األجل
574.244108.912673.942241.619النقدية وشبه النقدية في قائمة التدفقات النقدية

-15.025-21.074ودائع مقابل خطابات ضمان
595.318108.912688.967241.619

إن النقد لدى البنوك والودائع قصيرة األجل مودعة لدى أطراف أخرى ذات تصنيف ائتماني يعادل تصنيفات »+ أ« إلى »ب ب ب« تحت درجات التصنيف 
المتبعة من قبل »ستاندرد آند بورز« و»موديز« و»فيتش«.

يتم إيداع الودائع قصيرة األجل لدى بنوك محلية وفروع بنوك أجنبية مرخصة للعمل في المملكة العربية السعودية، وتستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل 
من تاريخ اقتنائها، وتحقق دخل عموالت خاصة بمعدل متوسط مقداره 1.95٪ سنوياً )2014: 0.77٪ سنوياً(. إن القيمة الدفترية المفصح عنها أعاله 

تقارب القيمة العادلة بتاريخ قائمة المركز المالي.

تتكون الودائع مقابل خطابات الضمان من مبالغ مودعة لدى أحد البنوك المحلية مقابل اصدار ضمانات دفع لصالح عمالء الشركة ومقدمي الخدمات 
)إيضاح 29(. إن الودائع مقابل خطابات الضمان ال يمكن سحبها قبل نهاية الضمان وهي مقيدة في طبيعتها.

الودائع ألجل- 8

إن الودائع ألجل مودعة لدى أطراف أخرى ذات تصنيف ائتماني يعادل تصنيفات »+ب ب ب« إلى »ب ب ب« تحت درجات التصنيف المتبعة من قبل 
»ستاندرد آند بورز« و»موديز« و»فيتش«.

يتم إيداع الودائع ألجل لدى بنوك محلية وفروع بنوك أجنبية مرخصة للعمل في المملكة العربية السعودية، وتستحق خالل فترة تزيد عن ثالثة أشهر من 
تاريخ اقتنائها األصلي، ويتحقق عليها دخل عموالت خاصة بمعدل متوسط بنسبة 1.38٪ سنويا )2014: 1.09٪ سنوياً(.

إن القيمة الدفترية للودائع ألجل تقارب قيمتها العادلة بتاريخ قائمة المركز المالي.

أقساط حاميل وثائق التأمني وأرصدة إعادة التأمني املدينة- 9

باآلالف الريـاالت السعودية

20152014
1.291.6001.229.690أقساط حملة وثائق التأمين المدينة

)136.570()147.862(ناقصاً: مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
1.143.7381.093.120

548.048236.861أرصدة إعادة تأمين مدينة
)4.931()3.639(ناقصاً: مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

544.409231.930
1.688.1471.325.050إجمالي أقساط وأرصدة إعادة التأمين المدينة

فيما يلي بياناً بحركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها لألقساط كما في 31 ديسمبر 2015:

باآلالف الريـاالت السعودية

20152014

136.570138.287الرصيد في 1 يناير
)1.716(11.292مخصص/ )عكس( للسنة

147.862136.570الرصيد كما في 31 ديسمبر
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رشكة املتوسط والخليج للتأمني وإعادة التأمني التعاوين

)رشكة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية )تتمة(

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2015

أقساط حاميل وثائق التأمني وأرصدة إعادة التأمني املدينة )تتمة(  -9

فيما يلي بياناً بحركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ألرصدة إعادة التأمين كما في 31 ديسمبر 2015:

باآلالف الريـاالت السعودية

20152014

4.9313.215الرصيد في 1 يناير
1.716)1.292()عكس(/ مخصص للسنة

3.6394.931الرصيد كما في 31 ديسمبر

فيما يلي بياناً بأعمـار إجمالي األقسـاط وأرصـدة إعادة التأمين المدينـة كما في 31 ديسمبر 2015 و 2014:

باآلالف الريات السعودية

غير متأخرة أو المجموع
منخفضة

متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة

متأخرة السداد أكثر من 90 يومًامن 31 إلى 90 يومًاأقل من 30 يومًا
ومنخفضة القيمة

20141.466.551766.764230.206308.56819.512141.501
20151.839.648505.873179.183375.483627.608151.501

تتألف األقساط وأرصدة إعادة التأمين المدينة من عدد كبير من العمالء أغلبيتها في المملكة العربية السعودية باإلضافة إلى شركات إعادة تأمين أغلبيتها 
بالعمالت  ريـال سعودي( مستحق  ألف  ريـال سعودي )2014: 125.733  ألف  المدينة 148.994  التأمين  إعادة  أوروبا. تتضمن األقساط وأرصدة  في 
األجنبية، أغلبيتها بالدوالر األمريكي. تنص شروط العمل الخاصة بالشركة على أن يتم سداد األقساط خالل 30 الى 90 يوم من تاريخ المعاملة. تتطلب 
ترتيبات السداد مع معيدي التأمين، في العادة، أن يتم السداد في حالة تجاوز الرصيد المبلغ المتفق عليه. تشكل أرصدة أكبر خمسة عمالء 45٪ من 
األقساط المدينة كما في 31 ديسمبر 2015 )2014: 42٪(.أيضاً إجمالي كيانات الحكومة المدينة بلغ 286.534 ألف ريـال سعودي )2014: 437.794 

ألف ريـال سعودي( تشكل 23٪ )2014: 36٪( من إجمالي أقساط التأمين المدينة.

الشركة  بالكامل. ليس من سياسة  القيمة  المدينة غير منخفضة  التأمين  إعادة  السابقة، تحصيل األقساط وأرصدة  الخبرة  وبناًء على  الشركة،  تتوقع 
الحصول على ضمانات بشأن األقساط المدينة، وبالتالي فإن معظمها بدون ضمانات. ال يوجد لدى الشركة نظام تصنيف ائتمان داخلي، وبالتالي فإن 
المبالغ التي ال تعتبر متأخرة السداد أو منخفضة القيمة بشأن األقساط وأرصدة التأمين المدينة مستحقة من أفراد وشركات غير مصنَّفة. إن األرصدة 

المستحقة من معيدي التأمين هي لدى أطراف أخرى ذات تصنيف ائتماني جيد صادرة من قبل وكاالت تصنيف خارجية.
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رشكة املتوسط والخليج للتأمني وإعادة التأمني التعاوين

)رشكة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية )تتمة(

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2015

املعامالت واألرصدة مع األطراف ذوي العالقة - 10

طبيعة المعامالتمطلوب من أطراف ذوي عالقة

باآلالف الرياالت السعودية

مبالغ المعامالت لفترة 
الرصيد كما فيللسنة المنتهية في

31 ديسمبر 
2015م

31 ديسمبر 
2014م 

31 ديسمبر 
2015م

31 ديسمبر 
2014م

ميدغلف )ش.م.ب( – حساب المركز الرئيسي 
)الشركة االم(

--1.351-- مطالبات مدفوعة نيابة عن الشركة األم
- مصاريف تشغيلية مدفوعة بالنيابة عن الشركة 

االم والمدير التنفيذي وأعضاء مجلس اآلدارة
-194--

--1.958-- محول إلى االستثمارات
23.87923.879--- رصيد مستحق في نهاية السنة

ميدغلف )ش.م.ب( – حساب العمليات )الشركة 
االم(

--18-- مصاريف مدفوعة نيابة عن مجلس اإلدارة
--954-- مصاريف مدفوعة نيابة عن الشركة األم

--28-- أقساط تأمين لموظفين الشركة األم
- تعويضات إعادة تأمين مستردة نيابة عن الشركة 

األم
4---

--10-- أقساط تأمين مستردة
--953- تسوية نيابة عن الشركة األم 

24.20624.297--- رصيد مستحق في نهاية السنة
5858--- رصيد مستحق في نهاية السنةميدغلف مصر )تابعة(

--957-- مصاريف مدفوعة نيابة عن شركة تابعةميدغلف اإلردن )تابعة(
--446-- دفعة مستلمة من شركة تابعة

2525--- الرصيد المستحق في نهاية السنة
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رشكة املتوسط والخليج للتأمني وإعادة التأمني التعاوين

)رشكة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية )تتمة(

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2015

املعامالت واألرصدة مع األطراف ذوي العالقة )تتمة(  -10

باآلالف الرياالت السعودية

طبيعة المعامالتمطلوب من أطراف ذوي عالقة 

مبالغ المعامالت للسنة 
الرصيد كما فيالمنتهية في

31 ديسمبر 
2015م

31 ديسمبر 
2014م

31 ديسمبر 
2015م

31 ديسمبر 
2014م 

--3-- مصروفات مدفوعة نيابة عن شركة تابعةاليانز بحرين )تابعة(

--6-- دفعة مستلمة من شركة تابعة
- مطالبات مدفوعة بواسطة شركة تابعة   بالنيابة ميدغلف لبنان اس اي ال )تابعة(

عن ميدغلف السعودية
1.075254--

- مصاريف مدفوعة بواسطة شركة تابعة بالنيابة 
عن ميدغلف السعودية

-260--

--1.696-- مصاريف مدفوعة بالنيابة عن شركة تابعة 
1.075---- رصيد مستحق في نهاية السنة

10.92410.924--- رصيد مستحق في نهاية السنةموشن السعودية )تابعة( )تحت التصفية(
--3.005-- مصروفات مدفوعة نيابة عن شركة تابعةأديسون برادلي العربية- السعودية )تابعة(

--62-- تأمين موظفي الشركة التابعة
--21-- دفعة مستلمة من شركة تابعة

--3-- أقساط تأمين مستردة
13.06613.066--- رصيد مستحق في نهاية السنة

--40.887-- عموالت شركة السامية التجارية )تابعة(
--1.482-- مصاريف مدفوعة بالنيابة عن شركة تابعة

--20813- إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
--42-- دفعة مستلمة من شركة تابعة

--41.535-- دفع عمولة
--284-- أقساط تأمين مستردة
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رشكة املتوسط والخليج للتأمني وإعادة التأمني التعاوين

)رشكة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية )تتمة(

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2015

املعامالت واألرصدة مع األطراف ذوي العالقة )تتمة(  -10

باآلالف الرياالت السعودية

مطلوب من أطراف ذوي عالقة 
طبيعة المعامالت)تتمة(

مبالغ المعامالت للسنة 
الرصيد كما فيالمنتهية في

31 ديسمبر 
2015م

31 ديسمبر 
2014م 

31 ديسمبر 
2015م

31 ديسمبر 
2014م

--110-- مطالبات لشركة تابعةشركة السامية التجارية )تابعة(
--110-- مطالبات مدفوعة

448428--- الرصيد في نهاية السنة 
72.60673.752

مطلوب إلى أطراف ذوي عالقة
--225-- مصاريف مدفوعة نيابة عن شركة تابعةميدفيزا السعودية )تابعة(

--3.3922.798- أقساط تأمين لموظفين شركة تابعة
--98.50097.877- أتعاب خدمات إدارية لطرف ثالث

---1.746- مطالبة طبية مدفوعة
---164- مطالبات مستحقة 

- مصاريف مدفوعة بواسطة شركة تابعة نيابة عن ميدغلف 
السعودية

-38--

---80- تحصيل
--264238- أقساط تأمين مستردة

--84.73777.159- دفع رسوم خدمات إدارية لطرف ثالث
- 5٪ رسوم خدمة مدفوعة يالنيابة عن ميدغلف السعودية 

)األردن(
84---

40.58927.970--- رصيد مستحق في نهاية السنة
--78-- 5٪ رسوم خدمة مدفوعة يالنيابة عن ميدغلف السعودية ميد فيزا اإلردن )تابعة(

---209- دفعة لشركة تابعة
209---- الرصيد في نهاية السنة

40.58928.179
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)رشكة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية )تتمة(

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2015

املعامالت واألرصدة مع األطراف ذوي العالقة )تتمة(  -10

باآلالف الرياالت السعودية

طبيعة المعامالتأطراف ذوي عالقة أخرى

مبالغ المعامالت للسنة 
الرصيد كما فيالمنتهية في

31 ديسمبر 
2015م

31 ديسمبر 
2014م 

31 ديسمبر 
2015م

31 ديسمبر 
2014م

البنك السعودي لالستثمار 
)مساهم مؤسسس(

9.3507.4575239.873- حسابات جارية وودائع ألجل
107.757107.382-375- وديعة نظامية )إيضاح10-أ )1((

--1.073-- دخل عمولة على ودائع ألجل والودائع النظامية
--4.3633.858- إجمالي أقساط تأمين مكتتبة

)1.324()664(--- أقساط تأمين مدينة
--1.5991.604- مطالبات متكبدة

1)361(--- مطالبات قيد التسوية مستحقة/ مستردة
االستثمار كابيتال )شركة تابعة 

للبنك السعودي لالستثمار(- 
مساهمون مؤسسون

281.29855.16355.135- اتفاقية محفظة تقديرية )إيضاح10-أ )2((
1.1338919.27210.405- صندوق األسهم الخليجية

---228- إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
-)14(--- أقساط تأمين مدينة

بنك اإلعتماد الوطني )ملكية 
مشتركة ومدراء(

19-1912.175- حسابات جارية وودائع ألجل
--278-- دخل عموالت على ودائع ألجل

مطاعم الحلول المبتكرة )إدارة 
مشتركة(

--506355- اجمالي أقساط التأمين المكتتبة
--189149- مطالبات متكبدة 

216--- ذمم أقساط تأمين مدينة 
سنايا لطب األسنان )تحت إدارة 

مشتركة(
--107135- مطالبات طبية

--114150- دفعة على الحساب
916--- الرصيد المستحق في نهاية السنة

ميدي فيزا السعودية )شركة 
تابعة(

-159-2.246- مطالبة طبية اإلردن/ رصيد
---4.351- مطالبة طبية لبنان/ رصيد
)177(19-328- مطالبة طبية مصر/ رصيد
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رشكة املتوسط والخليج للتأمني وإعادة التأمني التعاوين

)رشكة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية )تتمة(

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2015

املعامالت واألرصدة مع األطراف ذوي العالقة )تتمة(  -10

باآلالف الرياالت السعودية

طبيعة المعامالتأطراف ذوي عالقة أخرى

مبالغ المعامالت للسنة 
الرصيد كما فيالمنتهية في

31 ديسمبر 
2015م

31 ديسمبر 
2014م 

31 ديسمبر 
2015م

31 ديسمبر 
2014م

7.500--7.500- االستثمار في الصكوك/ سدادأوركس السعودية )مساهمين في الشركة األم(

--185198- دخل من الصكوك
--30.64426.038- إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

1.9251.810--- ذمم أقساط تأميين مدينة 
--22.77717.989- مطالبات متكبدة

12)220(--- مطالبات قيد التسوية مستحقة/ مستردة 
--13.97410.094- إجمالي أقساط التأمين المكتتبةمجموعة شركات سفاري )إدارةمشتركة(

)560(1.126--- ذمم أقساط تأمين مدينة
--12.84214.514- مطالبات متكبدة

)118()785(--- مطالبات مستحقة
--229-- رسوم أتعاب إدارة مطالبات طبية مدفوعةبرايم هيلث )شركة تابعة(

---177- دفعة لشركة تابعة
)177(---- رسوم أتعاب إدارة مطالبات طبية مستحقة

--4946- اجمالي أقساط تأمين مكتتبةشركة خالد الشثري للمقاوالت )إدارة مشتركة( 
11987--- ذمم أقساط تأمين مدينة 

--48271- مطالبات متكبدة
خالد الشثري- عضو مجلس اإلدارة )وثائق مركبات 

فردية(
--5149- اجمالي أقساط تأمين مكتتبة

8311.137--- ذمم أقساط تأمين مدينة
--4317- مطالبات متكبدة

116--- مطالبات قيد التسوية
--152148- اجمالي أقساط تأمين مكتتبةمؤسسة الجسامة )إدارة مشتركة(

-4--- ذمم أقساط تأمين مدينة
--40945- مطالبات متكبدة

)8()8(--- مطالبات قيد التسوية
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رشكة املتوسط والخليج للتأمني وإعادة التأمني التعاوين

)رشكة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية )تتمة(

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2015

املعامالت واألرصدة مع األطراف ذوي العالقة )تتمة(  -10

باآلالف الرياالت السعودية

طبيعة المعامالتأطراف ذوي عالقة أخرى

مبالغ المعامالت للسنة 
الرصيد كما فيالمنتهية في

31 ديسمبر 
2015م

31 ديسمبر 
2014م

31 ديسمبر 
2015م

31 ديسمبر 
2014م

--3.610446.092- أقساط مسندة ميدغلف )ش.م.ب( )الشركة األم(
--268.728430.684- مطالبات مستردة 

--36144.609- دخل عمولة إعادة تأمين
305.89240.414--- ذمم )دائنة(/ مدينة

--611.417- أقساط إعادة التامين المسندةاديسون برادلي أوفرسيز )شركة تابعة(
15.22712.79154.52739.342- ذمم إعادة تأمين مستردة

---14.000- تحصيل
اديسون برادلي العربية القابضة )االمارات( 

)تابعة(
2.6922.691-2- استحقاق مطالبات اعادة تأمين مستردة

--151-- عمولة وسيط إعادة تأمين
---10- إلغاء عمولة

)31()31(--- رصيد مستحق في نهاية السنةاس اي اب المحدودة )االمارات(
اديسون برادلي العربية )السعودية( )شركة 

تابعة(
3.1643.487--- ذمم إعادة تأمين مدينة/)دائنة(

1.4061.406--- ذمم أقساط تأمين مدينة
أديسون برادلي العربية – السعودية – 

عمولة وساطة )تابعة(
-2025- عمولة وساطة

-
--18-- مدفوع للشركة التابعة

--1-- دفعة مستلمة من شركة تابعة
--3-- إجمالي أقساط التأمين المكتببة لشركة تابعة

أديسون برادلي العربية – السعودية – 
وسيط إعادة تأمين )تابعة(

--6546- أقساط تأمين مسندة 
--3.88812.964- مطالبات إعادة تأمين مستردة

--1.92038- دفعة مباشرة لمعيد تأمين
--14-- أقساط تأمين مسندة مستردة

---6.149- المتحصل من االسترداد
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رشكة املتوسط والخليج للتأمني وإعادة التأمني التعاوين

)رشكة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية )تتمة(

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2015

املعامالت واألرصدة مع األطراف ذوي العالقة )تتمة(  -10

باآلالف الرياالت السعودية

طبيعة المعامالتأطراف ذوي عالقة أخرى

مبالغ المعامالت للسنة 
الرصيد كما فيالمنتهية في

31 ديسمبر 
2015م

31 ديسمبر 
2014م 

31 ديسمبر 
2015م

31 ديسمبر 
2014م

--1921- إجمالي أقساط تأمين مكتتبةعماد بابان )وثائق مركبات فردية للمدراء(
--333- مطالبات متكبدة

--14865- إجمالي أقساط تأمين مكتتبةصالح الصقري )وثائق مركبات فردية للمدراء(
71)8(--- ذمم أقساط تأمين مدينة

--2525- مطالبات متكبدة
)22( ---- مطالبات قيد التسوية

10-أ )1( الوديعة النظامية تم وضعها في البنك السعودي لألستثمار بمعدل عمولة 0.7٪ سنويا.
10-أ )2( اتفاقية محفظة اإلدارة التقديرية تم توقيعها في 11 فبراير 2011م وتتضمن مزيج من االستثمارات في األسهم وأدوات الدين.

تعويضات كبار موظفي اإلدارة

10-ب فيما يلي بياناً بمكافأة مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة اآلخرين خالل السنة:

باآلالف بالريـاالت السعودية

20152014

23.90320.460مزايا قصيرة األجل
2.446394مكافآت نهاية الخدمة

26.34920.854
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رشكة املتوسط والخليج للتأمني وإعادة التأمني التعاوين

)رشكة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية )تتمة(

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2015

املطالبات- 11

المطالبات تحت التسوية والمطالبات المتكبدة غير المّبلغ عنها	- 

باآلالف بالريـاالت السعودية

20152014

حصــــةحصــــة

اإلجمالــــيمعيدي التأمينالصافــــياإلجمالــــيمعيدي التأمينالصافــــي
274.276)515.993(340.560790.269)519.205(859.765مطالبات تحت التسوية في نهاية السنة

346.345)135.687(652.914482.032)152.109(805.023متكبدة وغير مبلغ عنها
احتياطات أخرى

7.132-34.3507.132-34.350)إيضاح 11ب(
1.699.138)671.314(1.027.8241.279.433)651.680(627.753

2.846.466)694.946(2.868.6313.541.412)688.741(3.557.372مطالبات مدفوعة خالل السنة
490.065)468.831(274.276958.896)515.993(790.269مطالبات تحت التسوية في بداية السنة

356.154)136.856(346.345493.010)135.687(482.032متكبدة وغير مبلغ عنها
احتياطات أخرى

6.327-7.1326.327-7.132)إيضاح 11ب(
1.279.433)651.680(627.7531.458.233)605.687(852.546

2.621.673)740.939(3.268.7023.362.612)708.375(3.977.077مطالبات متكبدة

احتياطات 	خرى	- 

باآلالف بالريـاالت السعودية

20152014

-24.265احتياطي عجز أقساط التأمين
10.0857.132أخرى

34.3507.132احتياطات أخرى في نهاية السنة

تحليل المطالبات المثلثي حسب سنة الحادث	- 

تحافظ الشركة على إحتياطيات كافية فيما يتعلق بعمليات التأمين وذلك لمواجهة التطورات السلبية للمطالبات المستقبلية. وكلّما تطورت المطالبات 
وأصبحت التكلفة النهائية للمطالبات أكثر تأكيداً، فإن التطورات السلبية ستنتهي مما يؤدي إلى إلغاء جزء من اإلحتياطيات المجنبة في سنوات الحوادث 
السابقة. ومن أجل المحافظة على إحتياطيات كافية ستقوم الشركة بتحويل مبالغ اإلحتياطيات المعكوسة في سنوات سابقة إلى إحتياطيات الحوادث 

للسنوات الحالية حيث أن تطور المطالبات سيكون أقل درجة وهناك عدم تأكد أكبر من التكلفة النهائية للمطالبات.

تم إعداد التحليل المثلثي للمطالبات حسب سنوات الحوادث، على مدى عدد من السنوات المالية.
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رشكة املتوسط والخليج للتأمني وإعادة التأمني التعاوين

)رشكة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية )تتمة(

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2015

املطالبات )تتمة(  -11

تحليل المطالبات المثلثي حسب سنة الحادث )تتمة(  -	

تم إعداد التحليل المثلثي للمطالبات حسب سنوات الحادث، على مدى عدد من السنوات المالية.

عىل األساس اإلجاميل- 1

باآلالف الرياالت السعودية

االجمالي2009201020112012201320142105

1.148.9651.525.3921.759.1692.030.3752.865.1293.196.1393.553.993في نهاية سنة الحادث
1.166.8311.538.4651.887.6962.355.3423.006.1473.446.409بعد سنة

1.165.9771.509.5211.967.9192.319.7943.056.802بعد سنتين
1.145.5621.537.0381.950.7952.321.681بعد ثالث سنوات 
1.281.0071.537.2011.948.513بعد أربع سنوات 

1.257.0001.543.933بعد خمس سنوات
1.238.429بعد ست سنوات

المطالبات النهائية المدفوعة 
)مقدرة(

1.238.4291.543.9331.948.5132.321.6813.056.8023.446.4093.553,99317.109.760

1.230.8781.525.1991.931.9362.289.2542.891.9613.285.1092.290.63515.444.972المطالبات المتراكمة المدفوعة 
المطالبات تحت التسوية 

والمطالبات المتكبدة غير المبلغ 
عنها

7.55118.73416.57732.427164.841161.3001.263.3581.664.788

*بلغت االحتياطات األخرى مبلغ 34.350 ألف ريـال سعودي لم يتم إدراجها ضمن التحليل المثلثي.

عىل األساس الصايف )بعد خصم إعادة التأمني(- 2

باآلالف الرياالت السعودية

االجمالي2009201020112012201320142015

607.986872.1551.032.5981.118.9981.437.6172.459.5482.884.490في نهاية سنة الحادث
962.3131.230.5761.472.5731.767.4652.299.9162.657.710بعد سنة

976.8881.253.0291.500.7271.790.7332.337.043بعد سنتين
979.2441.256.6811.505.2771.797.190بعد ثالث سنوات 
980.2491.258.0371.505.266بعد أربع سنوات 

980.6751.265.891بعد خمس سنوات
980.908بعد ست سنوات

المطالبات النهائية المدفوعة 
)مقدرة(

980.9081.265.8911.505.2661.797.1902.337.0432.657.7102.884.49013.428.498

979.7271.265.1411.504.2411.793.5532.327.0992.598.7101.966.55212.435.023المطالبات المتراكمة المدفوعة 
المطالبات تحت التسوية 

والمطالبات المتكبدة غير المبلغ 
عنها

1.1817501.0253.6379.94459.000917.938993.475

* بلغت االحتياطات األخرى مبلغ 34.350 ألف ريـال سعودي لم يتم إدراجها ضمن التحليل المثلثي.



153

رشكة املتوسط والخليج للتأمني وإعادة التأمني التعاوين

)رشكة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية )تتمة(

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2015

االستثامر يف رشكة زميلة- 12

يتضمن االستثمار في شركة زميلة استثمار في حقوق ملكية شركة الواصل لاللكترونيات بمبلغ 12.095 ألف ريال سعودي )25٪ من حقوق ملكية( )2014: 
6.000 ألف ريـال سعـودي( وهي شركة غير مدرجة )»شركة زميلة«( مسجلة في المملكة العربية السعودية. 

االستثامرات- 13

يتم تصنيف االستثمارات كما يلي:

عمليات التأمين -استثمارات متاحة للبيع	- 

باآلالف الريـاالت السعودية

2015

المجموعغير مدرجةمدرجة

33.070-33.070صناديق
25.00025.000-صكوك

2.154-2.154أسهم
35.22425.00060.224

باآلالف الريـاالت السعودية

2014

المجموعغير مدرجةمدرجة

32.765-32.765صناديق
38.028-38.028سندات
25.00025.000-صكوك

1.940-1.940أسهم
72.73325.00097.733

تتكون االستثمارات المتاحة للبيع من صناديق وسندات وصكوك وأسهم صادرة من قبل شركات و مؤسسات مالية في المملكة العربية السعودية.

يتم إظهار رصيد التغير المتراكم في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع والبالغ 1.825 ألف ريـال سعودي )31 ديسمبر 2014: 1.844 ألف ريـال 
سعودي( ضمن فائض عمليات التأمين في قائمة المركز المالي. 
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رشكة املتوسط والخليج للتأمني وإعادة التأمني التعاوين

)رشكة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية )تتمة(

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2015

االستثامرات )تتمة(  -13

عمليات التامين  - استثمارات متاح للبيع )تتمة(  -	

إن حركة اإلستثمارات المتاحة للبيع خالل السنة لعمليات التأمين هي كاآلتي:

باآلالف الريـاالت السعودية

20152014

97.73390.875في بداية السنة
26.633-مشتراة خالل السنة
)20.000()37.500(مباعة خالل السنة

60.23397.508
-10أرباح محققة

225)19(صافي التغيير في القيم العادلة
60.22497.733في نهاية السنة

عمليات المساهمين -استثمارات متاحة للبيع	- 

باآلالف الريـاالت السعودية

2015

المجموعغير مدرجةمدرجة

74.843-74.843صناديق
77.31918.82096.139سندات
10.06440.99651.060صكوك

19.972-19.972أسهم
182.19859.816242.014المجموع

باآلالف الريـاالت السعودية

2014

المجموعغير مدرجةمدرجة

81.6207.68089.300صناديق
78.71319.08297.795سندات
17.58540.99658.581صكوك

22.8161.92324.739أسهم
200.73469.681270.415المجموع



155

رشكة املتوسط والخليج للتأمني وإعادة التأمني التعاوين

)رشكة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية )تتمة(

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2015

االستثامرات )تتمة(  -13

عمليات المساهمين – استثمارات متاحة للبيع )تتمة(  -	

تتكون االستثمارات المتاحة للبيع من صناديق وسندات وصكوك وأسهم صادرة من قبل شركات ومؤسسات مالية في المملكة العربية السعودية.

يتم إظهار رصيد التغير المتراكم في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع لعمليات المساهمين والبالغ 15.261 ألف ريـال سعودي )2014: 9.945 
ألف ريـال سعودي( ضمن حقوق المساهمين في قائمة المركز المالي. 

إن حركة اإلستثمارات المتاحة للبيع خالل السنة لعمليات المساهمين هي كاآلتي:

باآلالف الريـاالت السعودية

20152014

270.415211.127في بداية السنة
122.627-مشتراة خالل السنة
)56.009()18.298(مباعة خالل السنة

252.117277.745
)1.021(774الربح/ )الخسارة( المحققة

-)16.193(خسائر اإلنخفاض
)6.309(5.316صافي التغير في القيم العادلة

242.014270.415في نهاية السنة

عمليات التأمين وعمليات المساهمين – إستثمارات متاحة للبيع	- 

فيما يلي تحلياًل لمكونات االستثمارات الخاصة بعمليات التأمين والمساهمين حسب األطراف األخرى:- 1

باآلالف الريـاالت السعودية

20152014

68.46469.817مؤسسات حكومية وشبه حكومية
208.478252.245بنوك ومؤسسات مالية أخرى

25.29646.086شركات
302.238368.148اإلجمالي
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رشكة املتوسط والخليج للتأمني وإعادة التأمني التعاوين

)رشكة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية )تتمة(

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2015

االستثامرات )تتمة(  -13

عمليات التأمين وعمليات المساهمين – استثمارات متاحة للبيع )تتمة(  -	

إن جودة االئتامن للمحفظة االستثامرية هي كام ييل:  -2

باآلالف الريـاالت السعودية

20152014

87.32188.716أ أ- إلى أ أ أ
166.129208.259أ - إلى أ+

7.500-ب ب - إلى ب ب +
9921.301ب - إلى ب +

47.79662.372غير مصنفة
302.238368.148اإلجمالي

د درجات التنصيف االئتماني وفقاً للمنهجية المتبعة من قبل وكالة »ستاندرد آند بورز« وفيتش وموديز أو المصدر، علماً بأن »غير مصنفة« تمثل  تحدَّ
مجموع االستثمارات التي لم يتم تصنيفها.

القيمة العادلة  -3

القيمة العادلة هي القيمة التي سوف يتم استالمها من بيع أصل أو دفعها لتحويل التزام في معاملة نظامية بين المشاركين في السوق الرئيسي أو )األكثر 
فائدة )في تاريخ القياس األساسي وفقاً للظروف الحالية للسوق بغض النظر إذا ما كان السعر يمكن مراقبته مباشرة أو يقدر باستخدام أسلوب تقييم 
آخر. ال تختلف القيم العادلة لألدوات المالية المثبتة بشكل جوهري عن القيم الدفترية المدرجة في القوائم المالية. تستند القيم العادلة لألدوات المالية 

المثبتة إلى األسعار المتداولة في السوق عند توفرها. فيما يلي عرض للقيم العادلة لهذه االستثمارات:

تحديد القيمةالعادلة والهيكل الهرمي للقيمة العادلة

تستخدم الشركة المستويات الهرمية التالية لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها:

األسعار المتداولة في السوق: األدوات المالية بأسعار متداولة غير معدلة ألدوات مالية مماثلة في سوق نشط. المستوى األول: 

أسعار متداولة في أسواق نشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة أو أساليب تقييم أخرى تستند كافة مدخالتها الهامة إلى بيانات  المستوى الثاني: 
السوق القابلة للمالحظة.

أساليب تقييم ال تستند أي من مدخالتها الهامة إلى بيانات السوق القابلة للمالحظة. المستوى الثالث: 



157

رشكة املتوسط والخليج للتأمني وإعادة التأمني التعاوين

)رشكة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية )تتمة(

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2015

االستثامرات )تتمة(  -13

عمليات التأمين وعمليات المساهمين – استثمارات متاحة للبيع )تتمة(  -	

يعرض الجدول التالي تحليل لألدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة وفقاً للتسلسل الهرمي للقيمة العادلة:

باآلالف الرياالت السعودية

31 ديسمبر 2015

اإلجمالـيالمستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األول

االستثمارات المتاحة للبيع
107.913--107.913صناديق
96.139-9.99886.141سندات
76.060-10.06465.996صكوك

1.92322.126-20.203أسهم
إجمالي االستثمارات

148.178152.1371.923302.238المتاحة للبيع

باآلالف الرياالت السعودية

31 ديسمبر 2015

اإلجمالـيالمستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األول

االستثمارات المتاحة للبيع
122.065-114.3857.680صناديق
135.824-9.998125.826سندات
83.581-17.58565.996صكوك

1.92326.678-24.755أسهم
إجمالي االستثمارات

166.723199.5021.923368.148المتاحة للبيع

املصاريف املدفوعة مقدماً واملوجودات األخرى- 14

باآلالف الرياالت السعودية

20152014

عمليات المساهمينعمليات التأمينعمليات المساهمينعمليات التأمين

-8.566-8.760سلف للموظفين
-4.126-2.103مصاريف مدفوعة مقدماً

مستحقات على المستشفى
---31.169مدفوعة مقدماً

مة للموردين -7.553-4.520دفعات مقدَّ
-3.814-3.783إيجار مدفوع مقدماً

1.2861.7821.0891.679دخل عموالت خاصة مستحقة
-2.063-3.230أخرى

54.8511.78227.2111.679
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رشكة املتوسط والخليج للتأمني وإعادة التأمني التعاوين

)رشكة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية )تتمة(

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2015

الحركة يف أقساط التأمني غري املكتسبة- 15

باآلالف الرياالت السعودية

20152014

حصة معيدي اإلجمالي
حصة معيدي اإلجماليالصافيالتأمين

الصافيالتأمين

1.379.228)919.403(1.450.0882.298.631)1.033.651(2.483.739في بداية السنة
3.198.047)1.217.946(3.358.5154.415.993)643.419(4.001.934أقساط تأمين مكتتبة خالل السنة

)3.127.187(1.103.698)4.230.885()3.467.313(963.912)4.431.225(أقساط تأمين مكتسبة خالل السنة
1.450.088)1.033.651(1.341.2902.483.739)713.158(2.054.448في نهاية السنة

تكاليف االكتتاب املؤجلة- 16

فيما يلي حركة العموالت المتكبدة للعمليات خالل السنة:أ- 

باآلالف الريـاالت السعودية

20152014

101.65368.665في بداية السنة
226.263195.679تكاليف متكبدة خالل السنة

)162.691()227.317(مطفأة خالل السنة
100.599101.653في نهاية السنة

فيما يلي حركة األتعاب المؤجلة لمؤسسة النقد العربي السعودي ومجلس الصحة للتأمين التعاوني وطرف إداري ثالث وتكلفة إدارة جزئية:ب- 

باآلالف الريـاالت السعودية

20152014

98.833106.189في بداية السنة
147.064150.169تكاليف متكبدة خالل السنة

)157.525()164.689(مطفأة خالل السنة
81.20898.833في نهاية السنة

181.807200.486إجمالي تكاليف االكتتاب الموجلة في نهاية السنة



159

رشكة املتوسط والخليج للتأمني وإعادة التأمني التعاوين

)رشكة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية )تتمة(

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2015

املمتلكات واملعدات، صايف- 17

باآلالف الرياالت السعودية

تحسينات المباني 
المستأجرة

المعدات واألثاث 
اإلجماليالسياراتأجهزة الكمبيوتروالتركيبات المكتبية

التكلفة:
124.78020.75029.8193.88679.235 يناير 2014

6.9533.91411.20712822.202إضافات
)801(-)33()768(-استبعادات

3131.73323.89640.9934.014100.636 ديسمبر 2014
3.1036.5172.87938012.879إضافات

)1.820()341()201()1.253()25(استبعادات
3134.81129.16043.6714.053111.695 ديسمبر 2015

االستهالك المتراكم:
119.5488.5509.3812.17139.650 يناير 2014
ل للسنة 2.7922.9273.42289910.040المحمَّ

)618(-)33()585(-استبعادات
3122.34010.89212.7703.07049.072 ديسمبر 2014

ل للسنة 2.4263.5912.4585989.073المحمَّ
)1.669()341()195()1.114()19(استبعادات

3124.74713.36915.0333.32756.476 ديسمبر 2015
صافي القيمة الدفترية:

3110.06415.79128.63872655.219 ديسمبر 2015
319.39313.00428.22394451.564 ديسمبر 2014

الوديعة النظامية- 18

تمثل الوديعة النظامية 10٪ من رأس المال المدفوع وفقا لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني في المملكة العربية السعودية. ال يمكن سحب هذه الوديعة 
النظامية بدون موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي.

الشهرة- 19

بدأت الشركة عمليات التأمين في 1 يناير 2009. كما قامت الشركة، في عام 2009 بإبرام اتفاقية )»االتفاقية«( لشراء محفظة التأمين وصافي الموجودات 
والمطلوبات العائدة لعمليات شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين )ميدغلف( )ش.م.ب مقفلة( في المملكة العربية السعودية. انعقدت الجمعية 
لعمليات شركة  العائدة  والمطلوبات  الموجودات  التأمين وصافي  الموافقة على شراء محفظة  وتمت  للشركة في 22 ديسمبر 2008،  العادية  العمومية 
المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين )ميدغلف( )ش.م.ب مقفلة( في المملكة العربية السعودية في 1 يناير 2009. وقد نتج عن هذا االستحواذ شهرة 

بقيمة 480.000 ألف ريـال سعودي.

إن تقييم إنخفاض قيمة الشهرة يتطلب تقدير قيمة اإلسترداد من الوحدات المنتجة للعائد النقدي التي لها مخصص شهرة. يتم تحديد القيمة المحصلة 
بالقيمة العادلة ناقصاً قيمة البيع.

تستخدم القيمة العادلة ناقص قيمة البيع في تقييم اإلنخفاض. إن نتيجة التقييم أظهرت أن القيمة القابلة لإلسترداد أعلى من القيمة الدفترية للشهرة.

يستند تحليل القيمة العادلة إلى حالة السوق حيث أن الحركة في تداول أسهم ميدغلف ورسملة األرباح بإستخدام قيمة المقاييس للشركات المدرجة 
الشبيهة باإلجمال وقيود اإلندماج واإلستحواذ ومضاعفاتها أعتبرت من تاريخ التقييم.

بحسب تقييم اإلدارة، إن أداء الشركة يدعم االفتراضات المستخدمة عند إجراء اختبار االنخفاض في القيمة.

إن طول حياة الشهرة غير محدد لكونها موجودات غير ملموسة غير قابلة للتحديد وال يمكن تتواجد بشكل مستقل في األعمال وال يمكن بيعها أو شراؤها 
أو تحويلها بشكل منفصل بدون تنفيذ المعاملة للنشاط ككل.
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رشكة املتوسط والخليج للتأمني وإعادة التأمني التعاوين

)رشكة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية )تتمة(

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2015

املصاريف املستحقة واملطلوبات األخرى- 20

باآلالف الريـاالت السعودية

إيضاح
20152014

عمليات المساهمينعمليات التأمينعمليات المساهمينعمليات التأمين

-36.945-2123.729مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
-29.739-28.115رسوم مجلس الضمان الصحي التعاوني المستحقة

-6.948-86.516مستحق إلى موردين
17.9167624.2521.549مصاريف مستحقة

3177.757361843دائنون آخرون
156.5938.51978.2452.392

مكافأة نهاية الخدمة للموظفني- 21

باآلالف الريـاالت السعودية

20152014إيضاح

36.94533.864في بداية السنة
ل خالل السنة 231.1166.089المحمَّ
)3.007()14.332(المدفوع خالل السنة

2023.72936.945في نهاية السنة

عموالت إعادة التأمني غري املكتسبة- 22

باآلالف الريـاالت السعودية

20152014

73.45839.773في بداية السنة
ل خالل السنة 93.737112.278المحمَّ
)78.593()110.880(المدفوع خالل السنة

56.31573.458في نهاية السنة
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رشكة املتوسط والخليج للتأمني وإعادة التأمني التعاوين

)رشكة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية )تتمة(

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2015

املصاريف العمومية واإلدارية- 23

باآلالف الريـاالت السعودية

إيضاح
20152014

عمليات المساهمينعمليات التأمينعمليات المساهمينعمليات التأمين

-153.102-183.300رواتب وتكاليف الموظفين
-30.756-30.597تكاليف اشراف ومعاينة – 

-21.189-29.029مجلس الضمان الصحي التعاوني
-20.839-22.155إيجار

20.64650711.271480تكاليف اشراف ومعاينة – ساما
-10.040-9.073أتعاب مهنية

استهالك
-6.089-211.116مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

5.75038-7.183قرطاسية
ضريبة استقطاع على دفعات

-5.523-49.907إعادة التأمين
-5.398-6.814صيانة وإصالح

4.362153.3603ترويج ودعاية وإعالن
2.2203323.06871مصاريف ألغراض العمل وتنقالت

-1.323-1.212منافع عامة
مكافآت ومصاريف أعضاء مجلس اإلدارة ولجان 

أخرى
-3.160-2.770

--6.539-رسوم عمولة »ساما«
---10.000ديون مشكوك في تحصيلها

19.85527613.017220أخرى
397.46910.829290.7263.582

اإليرادات األخرى - 24

باآلالف الريـاالت السعودية

20152014

44.08842.823دخل من تعجيل تسوية مطالبات مستشفيات
16.08528.552أخرى

60.17371.375
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رشكة املتوسط والخليج للتأمني وإعادة التأمني التعاوين

)رشكة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية )تتمة(

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2015

الزكاة ورضيبة الدخل- 25

لة للسنة	-  الزكاة المحمَّ

تم احتساب مخصص الزكاة وفقاً لألساس التالي:

باآلالف الريـاالت السعودية

20152014

1.000.0001.000.000رأس المال
436.831330.514مخصصات أول المدة وتسويات أخرى

)769.973()956.913(القيمة الدفترية للموجودات طويلة األجل
479.918560.541وعاء الزكاة

حصة المساهمين السعوديين من وعاء الزكاة )٪54.5(
261.555305.495

نظراً لتكبد الشركة لخسائر خالل السنة تم احتساب الزكاة بواقع 2.5٪ من الوعاء الزكوي للسنة.

إن الفروقات بين النتائج المالية والزكوية ناتجة عن مخصصات لم يتم إدراجها في احتساب الدخل الخاضع للزكاة .

لة للسنة	-  ضريبة الدخل المحمَّ

نظراً لتكبد خسائر لم يكن هناك ضريبة دخل لسنة 2015، لم يكن هناك أي ضريبة دخل متعلقة بالمساهمين غير السعوديين بلغت ضريبة الدخل لعام 
2014 مبلغ 11.869 ألف ريـال سعودي.

حركة مخصص الزكاة وضريبة الدخل خالل السنة	- 

كانت حركة مخصص الزكاة وضريبة الدخل للسنة كاآلتي:

باآلالف الريـاالت السعودية

20152014إيضاح

19.50712.454في بداية السنة
ل للسنة الحالية 6.5397.053ج)1(محمَّ

-1.449للسنة السابقة
7.9887.053

-)26.651(مدفوع خالل السنة
84419.507في نهاية السنة
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رشكة املتوسط والخليج للتأمني وإعادة التأمني التعاوين

)رشكة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية )تتمة(

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2015

الزكاة ورضيبة الدخل )تتمة(  -25

حركة مخصص الزكاة وضريبة الدخل خالل السنة )تتمة(  -	

بلغ مخصص الزكاة وضريبة الدخل المحمل للسنة مبلغ 844 ألف ريال سعودي )2014: 19.507 ألف ريـال سعودي(. تم ادراج مبلغ 7.988 - 1
ألف ريال سعودي في قائمة الدخل الشامل ليفي بالمخصص المطلوب للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.

الربوط الزكوية والضريبيةد- 

قدمت الشركة إقراراتها الزكوية والضريبية للسنة من 16 ابريل 2007 ولغاية 31 ديسمبر 2014 إلى مصلحة الزكاة والدخل )المصلحة( ولم يتم اكتمال 
الربط على السنوات المذكورة. لم تسمح المصلحة بخصم الوديعة النظامية لسنة 2012 مما أدى إلى فرق في الزكاة بمبلغ 1.19 مليون ريال سعودي. 

قامت الشركة بدفع المبلغ المستحق وقدمت اعتراضاَ على هذا األمر.

رأس املال- 26

يبلغ رأس المال المصرح به والمدفوع 1.000 ألف ريـال سعودي، ويتكون من 100 ألف سهم، قيمة كل سهم 10 ريـال سعودي )2014: 1.000 ألف سهم 
يتكون من 100 مليون سهم قيمة كل سهم 10 ريـال سعودي(. وقد قام المساهمون المؤسسون باالكتتاب فيها ودفع قيمة 75 مليون سهم )750 مليون 
ريـال سعودي(، بقيمة اسمية قدرها 10 ريـال سعودي للسهم، وتمثل 75٪ من أسهم الشركة. أما االسهم المتبقية البالغة 25 مليون سهم )250 مليون ريـال 

سعودي( بقيمة اسمية قدرها 10 ريـال سعودي للسهم، وتمثل 25٪ من أسهم الشركة، فقد تم االكتتاب بها من قبل الجمهور.  

الربح / )الخسارة( األساسية واملخفضة للسهم- 27

تم احتساب األرباح / )الخسائر( األساسية والمخفضة للسهم الواحد عن السنة بقسمة صافي الدخل عن السنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم 
المصدرة وال تزال قائمة خالل السنة التي بلغت 100 مليون سهم. 

القيمة العادلة لألدوات املالية- 28

تشتمل الموجودات والمطلوبات المالية على النقدية وشبة النقدية والودائع ألجل، واالستثمارات، والمدينين، والدائنين، وبعض الموجودات والمطلوبات 
األخرى. إن القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية ال تختلف كثيراً عن قيمتها الدفترية، فيما عدا األدوات المالية غير المتداولة حيث تقيَّد بالتكلفة.
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للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2015

التعهدات وااللتزامات املحتملة- 29

الدعاوى القضائية	- 

تعمل الشركة في قطاع التأمين وتخضع لمطالبات قانونية خالل دورة أعمالها العادية. في حين أنه ليس من العملي توقع أو تحديد المحصلة النهائية 
للمطالبات القانونية القائمة، تعتقد إدارة الشركة بأنه لن يكون لهذه المطالبات )بما في ذلك القضايا( أثر جوهري على نتائجها ومركزها المالي. 

االلتزامات بموجب عقود اإليجارات التشغيلية	- 

يبلغ الحد األدنى لدفعات اإليجار المستقبلية لقاء استخدام مكاتب الشركة كما يلي:

باآلالف الريـاالت السعودية

20152014

--أقل من سنة واحدة
29.02920.585من سنة واحدة إلى خمس سنوات

29.02920.585

التعهدات واالرتباطات الر	سمالية	- 

كما في 31 ديسمبر 2015 أصدر البنك الذي تتعامل معه الشركة خطاب ضمان بمبلغ 21.074 ألف ريال سعودي )2014: 15.025 ألف ريال سعودي( 
لعدد من العمالء ووكاالت السيارات وورش وفقاً لشروط االتفاقيات معهم )إيضاح 7(.ال يوجد لدى الشركة تعهدات رأسمالية في 2015)2014: ال شيء(.

املعلومات القطاعية- 30

تماشياً مع طريقة إعداد التقارير الداخلية بالشركة، اعتمدت اإلدارة القطاعات التشغيلية بالنسبة لنشاطات الشركة وموجوداتها ومطلوباتها كما هو مبين 
أدناه.

ال تشمل نتائج القطاعات توزيع المصاريف العمومية واإلدارية ودخل العموالت الخاصة واإليرادات األخرى على القطاعات التشغيلية.

ال تشمل موجودات القطاعات توزيع النقدية وشبه النقدية، والودائع ألجل، واإلستثمارات وأقساط وأرصدة إعادة التأمين المدينة، والمصاريف المدفوعة 
مقدماً والموجودات األخرى، والمبالغ المستحقة من جهات ذات عالقة، والممتلكات والمعدات، صافي على القطاعات التشغيلية.

ال تشمل مطلوبات القطاعات توزيع الذمم والعموالت الدائنة، وذمم معيدي التأمين، والمصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى، والمبالغ المستحقة إلى 
عمليات المساهمين، وتوزيعات الفائض المستحقة، واالحتياطيات األخرى على القطاعات التشغيلية.
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30- املعلومات القطاعية )تتمة(

القطاعات التشغيلية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م

المجموعاألخرىالمركباتالتأمين الصحيعمليات التأمين

2.811.471666.047524.4164.001.934إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
2.806.540458.49393.4823.358.515صافي أقساط التأمين المكتتبة

2.845.296523.96098.0573.467.313صافي أقساط التأمين المكتسبة
)3.268.702()15.145()675.217()2.578.340(صافي المطالبات المتكبدة

)227.317()30.955()34.058()162.304(تكاليف اكتتاب وثائق التأمين
20.97033.40556.505110.880دخل عمولة إعادة تأمين

108.46282.174)151.910(125.622صافي نتائج االكتتاب
)397.469(مصاريف عمومية وإدارية

66.075دخل عموالت خاصة وإيرادات أخرى
)249.220(عجز عمليات التأمين

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014م

المجموعاألخرىالمركباتالتأمين الصحيعمليات التأمين

2.973.947685.938756.1084.415.993إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
2.527.957574.76095.3303.198.047صافي أقساط التأمين المكتتبة

2.571.316464.75491.1173.127.187صافي أقساط التأمين المكتسبة
)2.621.673()19.014()398.054()2.204.605(صافي المطالبات المتكبدة

)162.691()25.220()27.422()110.049(تكاليف اكتتاب وثائق التأمين
24.00010.47344.12078.593دخل عمولة إعادة تأمين

280.66249.75191.003421.416صافي نتائج االكتتاب
)290.726(مصاريف عمومية وإدارية

79.263دخل عموالت خاصة وإيرادات أخرى
209.953فائض عمليات التأمين



166

رشكة املتوسط والخليج للتأمني وإعادة التأمني التعاوين

)رشكة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية )تتمة(
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املعلومات القطاعية )تتمة(  -30

القطاعات التشغيلية )تتمة(

موجودات عمليات التأمين
كما في 31 ديسمبر 2015م

المجموعاألخرىالمركباتالتأمين الصحي

77.523635.635713.158-حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة
27.35387.015556.946671.314حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية

137.52014.95529.332181.807تكاليف اكتتاب مؤجلة
2.881.273---موجودات غير موزعة

4.447.552

مطالبات عمليات التأمين

1.091.222258.450704.7762.054.448إجمالي أقساط التأمين غير المكتسبة

15.50240.81356.315-عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة

823.776256.209584.8031.664.788إجمالي مطالبات تحت التسوية

672.001---مطلوبات غير موزعة

4.447.552

موجودات عمليات التأمين
كما في 31 ديسمبر 2014م

المجموعاألخرىالمركباتالتأمين الصحي

199.40861.598772.6451.033.651حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة
99.85543.776508.049651.680حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية

156.85712.50731.122200.486تكاليف اكتتاب مؤجلة
2.491.499---موجودات غير موزعة

4.377.316

مطالبوبات وفائض عمليات التأمين
1.329.385307.992846.3622.483.739إجمالي أقساط التأمين غير المكتسبة

20.6098.11344.73673.458عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة
622.121114.966535.2141.272.301إجمالي مطالبات تحت التسوية

547.818---مطلوبات غير موزعة

4.377.316
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للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2015

إدارة املخاطر- 31

حوكمة املخاطر

الحالي  التنظيمي  الهيكل  التي تستخدم  المقررة  الرقابية  والوسائل  واإلجراءات  السياسات  بالشركة في مجموعة من  الخاصة  المخاطر  تتمثل حوكمة 
لتحقيق األهداف اإلستراتيجية. تتركز فلسفة الشركة في قبول المخاطر المرغوب بها والمعروفة والتي تتوافق مع الخطة اإلستراتيجية المتعلقة بإدارة 
النظامية،  بالمتطلبات  المتعلقة  والمخاطر  التأمين،  إعادة  ومخاطر  التأمين،  لمخاطر  الشركة  تتعرض  اإلدارة.  مجلس  من  والمعتمدة  المخاطر  وقبول 

ومخاطر اإلئتمان، ومخاطر السيولة، ومخاطر العمالت األجنبية، ومخاطر أسعار العموالت، ومخاطر السوق.

هيكل إدارة المخاطر

تم تأسيس هيكل تنظيمي محكم داخل الشركة لتحديد ومتابعة ومراقبة المخاطر.

مجلس اإلدارة 

إن مجلس اإلدارة هو الجهة العليا المسؤولة عن محكومية المخاطر حيث يقوم بتقديـم التوجيه وإعتماد اإلستراتيجيات والسياسات لتحقيق األهداف 
المحددة للشركة.

اإلدارة العليا

اإلدارة العليا مسؤولة عن العمليات اليومية من أجل تحقيق األهداف اإلستراتيجية ضمن سياسة محددة مسبقاً من قبل الشركة بشأن قبول المخاطر.

لجنة المراجعة وإدارة المراجعة الداخلية

بهذه  اإللتزام  اإلجراءات ومن  كفاية  بالتأكد من  تقوم  والتي  الداخلية  المراجعة  إدارة  قبل  من  الشركة سنوياً  داخل  المخاطر  إدارة  تدقيق عمليات  يتم 
لجنة  إلى  مباشرة  والتوصيات  بالنتائج  تقرير  وتقديـم  العليا،  اإلدارة  مع  التقويم  عمليات  كافة  نتائج  ببحث  الداخلية  المراجعة  إدارة  تقوم  اإلجراءات. 

المراجعة.
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إدارة املخاطر )تتمة(  -31

محكومية املخاطر )تتمة(

فيما يلي ملخصاً بالمخاطر التي تواجهها الشركة والطرق المتبعة من قبل اإلدارة للتقليل منها:

مخاطر التأمين	- 

وتمثل المخاطر المتعلقة بزيادة المطالبات الفعلية المستحقة إلى الجهات المتعاقد معها بشأن األحداث المؤمن عليها عن القيمة الدفترية إللتزامات 
التأمين. ويمكن أن يحدث ذلك بسبب تكرار المطالبات أو أن مبالغ المطالبات والمزايا الفعلية المدفوعة أو التطورات الالحقة التي تطرأ على المطالبات 
طويلة األجل تختلف عما كان متوقعاً. تتمثل أهداف الشركة في ضمان توفر الموارد الكافية لتغطية هذه اإللتزامات. تتركز مخاطر التأمين الناجمة عن 

عقود التأمين بشكل رئيسي في المملكة العربية السعودية.

تكرار املطالبات ومبالغها

يمكن أن يتأثر تكرار المطالبات ومبالغها بالعديد من العوامل. تقوم الشركة، بشكل رئيسي، بتغطية مخاطر إكتتاب عقود تأمين المركبات والتأمين الطبي. 
تعتبر هذه العمليات كعقود تأمين قصيرة األجل ألنه يتم، في العادة، اإلبالغ عن وسداد المطالبات خالل سنة واحدة من وقوع الحادث المؤمن عليه. وهذا 

من شأنه أن يساعد في التقليل من مخاطر التأمين.

املركبات

بالنسبة للتأمين على المركبات، تتمثل المخاطر الرئيسية في المطالبات المتعلقة بالوفاة واإلصابات الجسدية وتبديل أو إصالح السيارات. تقوم الشركة 
بإصدار وثائق التأمين الشامل فقط إلى المالك/السائق الذي يزيد عمره عن 18 سنة. وبشكل رئيسي، فإن معظم عقود المركبات تتعلق باألفراد. كما يوجد 
لدى الشركة إجراءات إدارة المخاطر تتعلق بمراقبة تكاليف المطالبات. يوجد لدى الشركة تغطية إعادة تأمين للحد من الخسائر المتعلقة بأي مطالبة 

فردية ولغاية 750 ألف ريـال سعودي )2014: 937 ألف ريـال سعودي(.

التأمني الطبي

تم تصميم إستراتيجية التأمين الطبي الخاصة بالشركة لضمان تنوع المخاطر بشكل جيد من حيث نوع المخاطر ومستوى المزايا المؤمن عليها. ويمكن 
تحقيق ذلك من خالل تنوع القطاعات والمناطق الجغرافية وذلك للتأكد بأن األسعار تأخذ بعين االعتبار الظروف الصحية الحالية والمراجعة االعتيادية 

للمطالبات الفعلية وسعر المنتج واإلجراءات التفصيلية لمتابعة المطالبات. ال يوجد لدى الشركة أي تغطيات إعادة تأمين للقطاع الطبي.
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إدارة املخاطر )تتمة(  -31

مخاطر التأمين )تتمة(  -	

تحليل الحساسية

تعتقد الشركة بأن مبالغ المطالبة تحت التسوية وفقاً لعقود التأمين في نهاية السنة تعتبر كافية. ومع ذلك ال تعتبر هذه المبالغ مؤكدة وقد تختلف عن مبالغ 
المطالبات المقدمة في القوائم المالية. تعتبر مبالغ مطالبة التأمين حساسة لعدة إفتراضات. ليس من الممكن تحديد حساسية بعض المتغيرات كالتغيرات 
التشريعية أو عدم التأكد في عملية التقييم. يتأثر مخصص مطالبات التأمين العام باإلفتراضات األساسية المذكورة أعاله. إن التغير اإلفتراضي بواقع 
10٪ في نسبة المطالبات قد يؤثر على الدخل اإلجمالي بحوالي 19.705 ألف ريـال سعودي )31 ديسمبر 2014: 9.836 ألف ريـال سعودي( في السنة.

مخاطر إعادة التأمين	- 

على غرار شركات التأمين األخرى، تقوم الشركة، خالل دورة أعمالها العادية، بإعادة التأمين لدى أطراف أخرى لتقليل الخسائر المالية المحتملة التي 
قد تنشأ عن مطالبات التأمين الضخمة. إن هذه الترتيبات تؤمن تنوع أكبر في األعمال وتسمح لإلدارة بمراقبة الخسائر المحتملة التي قد تنشأ عن 
المخاطر الكبيرة وتؤمن قدرات نمو إضافية. يتم جزء كبير من عمليات إعادة التأمين بموجب اتفاقيات إعادة تأمين، وعقود إعادة تأمين اختيارية، وإعادة 

تأمين فائض الخسارة.

لتقليل تعرضها لمخاطر الخسائر الضخمة الناشئة عن إفالس شركات إعادة التأمين، تقوم الشركة بتقويم الوضع المالي لشركات إعادة التأمين، ومراقبة 
تركيز مخاطر االئتمان الناتجة في مناطق جغرافية ونشاطات وخصائص اقتصادية مماثلة لشركات إعادة التأمين.

إن إتفاقيات إعادة التأمين المسندة ال تعفي الشركة من إلتزاماتها تجاه حملة الوثائق. ونتيجة لذلك، تبقى الشركة ملتزمة تجاه حملة الوثائق بحصتها من 
المطالبات تحت التسوية المعاد التأمين عليها بالقدر الذي لم تف به شركة إعادة التأمين بإلتزاماتها بموجب إتفاقيات إعادة التأمين. وفي هذا الصدد، 

تتركز مخاطر اإلئتمان في اآلتي:

باآلالف الريـاالت السعودية

20152014

180.215132.290الشرق األوسط
491.099519.390أوروبا

671.314651.680

المخاطر المتعلقة بالمتطلبات النظامية	- 

تخضع عمليات الشركة لمتطلبات األنظمة المحلية في المملكة العربية السعودية. إن هذه األنظمة ال تتطلب فقط الحصول على الموافقات ومراقبة 
النشاطات فحسب، بل وتفرض بعض القيود مثل كفاية رأس المال لتقليل مخاطر العجز واإلفالس من قبل شركات التأمين ولتمكينها من سداد إلتزاماتها 

غير المتوقعة عند نشوئها. التزمت الشركة بمتطلبات الحد األدنى لرأس المال. 

مخاطر اإلئتماند- 

تمثل مخاطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته بشأن أداة مالية ما، مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية. بالنسبة لكافة فئات 
الموجودات المالية المقتناة من قبل الشركة، تمثل مخاطر االئتمان القصوى للشركة القيمة الدفترية المفصح عنها في قائمة المركز المالي.

فيما يلي بياناً بالسياسات واإلجراءات الموضوعة لتقليل مخاطر اإلئتمان التي تتعرض لها الشركة:

تقوم الشركة بإبرام عقود التأمين وإعادة التأمين فقط مع جهات معترف بها وذات سمعة جيدة. وتكمن سياسة الشركة بأن يخضع كافة العمالء  �
الذين تود التعامل معهم للتحقق والدراسة من الناحية اإلئتمانية. إضافة إلى ذلك، يتم مراقبة المبالغ المستحقة بموجب عقود التأمين وإعادة 

التأمين بصورة مستمرة لتقليل تعرض الشركة لمخاطر الديون المعدومة.
تقوم الشركة بالحد من المخاطر المتعلقة بالوكالء والوسطاء وذلك بوضع حدود إئتمان لكل وكيل ووسيط، ومراقبة الذمم المدينة القائمة. �
تدار المحفظة اإلستثمارية للشركة من قبل المدير المسؤول عن اإلستثمار طبقاً للسياسة اإلستثمارية المعتمدة من لجنة االستثمار. �
فيما يتعلق بمخاطر اإلئتمان الناتجة عن الموجودات المالية األخرى، تقوم الشركة بالتعامل فقط مع بنوك تجارية ذات مركز مالي قوي وسمعة  �

إئتمانية جيدة.
ال يوجد تركزات مخاطر إئتمان هامة داخل الشركة. �
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رشكة املتوسط والخليج للتأمني وإعادة التأمني التعاوين

)رشكة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية )تتمة(

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2015

إدارة املخاطر )تتمة(  -31

مخاطر اإلئتمان )تتمة( د- 

يعرض الجدول أدناه الحد األقصى لمخاطر االئتمان لمكونات قائمة المركز المالي:

باآلالف الريـاالت السعودية

إيضاح
20152014

عمليات المساهمينعمليات التأمينعمليات المساهمينعمليات التأمين

594.951108.912688.436241.619نقد وأرصدة لدى البنوك
-197.79096.052227.222ودائع ألجل
60.224242.01497.733270.415استثمارات

107.382-107.757-وديعة نظامية
-1.325.050-1.688.147أقساط وأرصدة إعادة تأمين مدينة

-8.566-8.760سلف للموظفين
-7.553-4.520مدفوعات مقدمة للموردين

1.2861.7821.0891.679الدخل المحقق من العمولة الخاصة
-651.679-671.314حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية

-73.752-72.606مبالغ مستحقة من أطراف ذوي عالقة
3.299.598556.5173.081.080621.095

مخاطر السيولة هـ- 

تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجهها الشركة في توفير األموال الالزمة للوفاء بالتعهدات المتعلقة بالمطلوبات المالية. يتم مراقبة متطلبات 
السيولة شهرياً، وتقوم اإلدارة بالتأكد من توفر األموال الكافية للوفاء بأية إلتزامات عند نشوئها. يستثمر جزء كبير من أموال الشركة في ودائع ألجل لدى 

بنوك محلية.

تواريخ اإلستحقاق

تم استبعاد األقساط الغير مكتسبة وحصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة من التحليل ألنها ال تعتبر التزامات تعاقدية. يعكس الجدول أدناه 
تواريخ استحقاق المطلوبات المالية الخاصة بالشركة وذلك على أساس اإللتزامات التعاقدية غير المخصومة المتوقعة المتبقية:
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رشكة املتوسط والخليج للتأمني وإعادة التأمني التعاوين

)رشكة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية )تتمة(

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2015

إدارة املخاطر )تتمة(  -31

مخاطر السيولة )تتمة( هـ- 

تواريخ اإلستحقاق )تتمة(

باآلالف الريـاالت السعودية

2015

اإلجمالـــيأكثر من سنةلغاية سنة

المطلوبات المالية لعمليات التأمين
1.664.788-1.664.788إجمالي المطالبات تحت التسوية

211.837-211.837ذمم وعموالت دائنة
120.216-120.216ذمم معيدي التأمين الدائنة

156.593-156.593مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
106.591106.591-توزيعات الفائض المستحقة

2.153.434106.5912.260.025
المطلوبات المالية للمساهمين

8.519-8.519مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
844-844مخصص الزكاة وضريبة الدخل

9.363-9.363
2.162.797106.5912.269.388إجمالي المطلوبات المالية

باآلالف الريـاالت السعودية

2014

اإلجمالـــيأكثر من سنةلغاية سنة

المطلوبات المالية لعمليات التأمين
1.272.301-1.272.301إجمالي المطالبات تحت التسوية

180.814-180.814ذمم وعموالت دائنة
84.139-84.139ذمم معيدي التأمين الدائنة

78.245-78.245مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
20.99585.596106.591توزيعات الفائض المستحقة

1.636.49485.5961.722.090
المطلوبات المالية للمساهمين

2.392-2.392مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
19.507-19.507مخصص الزكاة وضريبة الدخل

21.899-21.899
1.658.39385.5961.743.989إجمالي المطلوبات المالية

السيولة

لم يتم إظهار أي من المطلوبات المالية الظاهرة في قائمة المركز المالي على أساس التدفقات النقدية المخصومة، وإن جميعها مستحقة السداد وفق 
األسس المذكورة أعاله. ال يوجد فروقات بين تواريخ االستحقاق التعاقدية والمتوقعة للمطلوبات المالية غير المشتقة الخاصة بالشركة.
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رشكة املتوسط والخليج للتأمني وإعادة التأمني التعاوين

)رشكة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية )تتمة(

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2015

إدارة املخاطر )تتمة(  -31

مخاطر العمالت األجنبية و- 

تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية ما نتيجة للتغيرات في أسعار الصرف األجنبي. تتم المعامالت الرئيسية للشركة 
بالريـال السعودي. تعتقد اإلدارة بوجود مخاطر متدنية لوقوع خسائر هامة بسبب التقلبات في أسعار الصرف األجنبي، وبالتالي ال تقوم الشركة بتغطية 

مخاطر العمالت األجنبية.

باآلالف الريـاالت السعوديـةباآلالف الريـاالت السعوديـة

20152014

ريـال 
سعودي

دوالر 
ريـال اإلجماليأخرىأمريكي

سعودي
دوالر 
اإلجماليأخرىأمريكي

موجودات عمليات التأمين
688.967-595.318626.69562.272-567.86627.452نقد وأرصدة لدى البنوك

227.222--197.790227.222--197.790ودائع ألجل
1.539.153141.9017.0931.688.1471.199.317118.0997.6341.325.050أقساط وأرصدة إعادة تأمين مدينة

مبالغ مستحقة من أطراف ذوي 
عالقة

72.606--72.60673.752--73.752

مبالغ مستحقة من عمليات 
المساهمين

157.118--157.118----

حصة معيدي التأمين من 
المطالبات تحت التسوية

515.188156.126-671.314594.59656.923161651.680

97.733-60.22459.70538.028--60.224استثمارات
مصاريف مدفوعة مقدماً 

وموجودات أخرى
54.851--54.85127.042169-27.211

حصة معيدي التأمين من األقساط 
غير المكتسبة

713.158--713.1581.033.651--1.033.651

181.807200.486200.486200.486200.486--181.807تكاليف اكتتاب مؤجلة
51.564--55.21951.564--55.219ممتلكات ومعدات، صافي

4.114.980325.4797.0934.447.5524.094.030275.4917.7954.377.316مجموع موجودات عمليات التأمين
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رشكة املتوسط والخليج للتأمني وإعادة التأمني التعاوين

)رشكة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية )تتمة(

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2015

إدارة املخاطر )تتمة(  -31

مخاطر العمالت األجنبية )تتمة( و- 

باآلالف الريـاالت السعوديـةباآلالف الريـاالت السعوديـة

20152014

ريـال 
سعودي

دوالر 
ريـال اإلجماليأخرىأمريكي

سعودي
دوالر 
اإلجماليأخرىأمريكي

موجودات المساهمين
107.6651.2443108.912229.86611.7503241.619النقدية وشبه النقدية

----96.052--96.052ودائع ألجل
60.874--60.874----مبالغ مستحقة من عمليات التأمين

6.000--12.0956.000--12.095استثمار في شركة زميلة
270.415-134.420105.4112.183242.014151.749118.666استثمارات

مصاريف مدفوعة مقدماً 
وموجودات أخرى

1.782--1.7822371.442-1.679

30.000--30.00030.000--30.000أرض
107.382--107.757107.382--107.757وديعة نظامية

480.000--480.000480.000--480.000شهرة
969.771106.6552.1861.078.6121.066.108131.85831.197.969مجموع موجودات المساهمين

5.084.751432.1349.2795.526.1645.160.138407.3497.7985.575.285مجموع الموجودات
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رشكة املتوسط والخليج للتأمني وإعادة التأمني التعاوين

)رشكة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية )تتمة(

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2015

إدارة املخاطر )تتمة(  -31

مخاطر العمالت األجنبية )تتمة( و- 

باآلالف الريـاالت السعوديـةباآلالف الريـاالت السعوديـة

20152014

ريـال 
سعودي

دوالر 
ريـال اإلجماليأخرىأمريكي

سعودي
دوالر 
اإلجماليأخرىأمريكي

مطلوبات عمليات التأمين
1.664.7881.214.41857.7041791.272.301-1.507.678157.110إجمالي المطالبات تحت التسوية

180.814--211.837180.814--211.837ذمم وعموالت دائنة
90.73028.804682120.21674.6618.3071.17184.139ذمم معيدي التأمين دائنة

مبالغ مستحقة إلى عمليات 
المساهمين

----60.874--60.874

مصاريف مستحقة ومطلوبات 
أخرى

156.593--156.59378.245--78.245

106.591--106.591106.591--106.591توزيعات الفائض المستحقة
73.458--56.31573.458--56.315عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة

إجمالي أقساط التأمين غير 
المكتسبة

2.054.448--2.054.4482.483.739--2.483.739

7.132--34.3507.132--34.350احتياطيات أخرى
مبالغ مستحقة إلى أطراف ذوي 

عالقة
40.589--40.58928.179--28.179

4.259.131185.9146824.445.7274.308.11166.0111.3504.375.472مجموع مطلوبات عمليات التأمين
مطلوبات المساهمين

مصاريف مستحقة ومطلوبات 
أخرى

8.519--8.5192.392--2.392

19.507--84419.507--844مخصص الزكاة وضريبة الدخل
----157.118--157.118مبالغ مستحقة إلى عمليات التأمين

21.899--166.48121.899--166.481مجموع مطلوبات المساهمين
4.425.612185.9146824.612.2084.330.01066.0111.3504.397.371مجموع المطلوبات
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رشكة املتوسط والخليج للتأمني وإعادة التأمني التعاوين

)رشكة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية )تتمة(

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2015

إدارة املخاطر )تتمة(  -31

مخاطر 	سعار العموالت الخاصة ز- 

تنشأ مخاطر أسعار العموالت الخاصة عن تذبذب قيمة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية ما نتيجة التغيرات في أسعار العموالت الخاصة 
السائدة في السوق. تعرض األدوات المالية بعمولة عائمة الشركة لمخاطر أسعار العموالت الخاصة الناتجة عن التدفقات النقدية، بينما األدوات المالية 

بعمولة ثابتة تعرض الشركة لمخاطر أسعار العموالت الناتجة من القيمة العادلة.

تتعرض الشركة لمخاطر أسعار العموالت الخاصة بشأن بعض استثماراتها وبشأن النقدية وشبه النقدية والودائع ألجل. تقوم الشركة بالحد من مخاطر 
أسعار العموالت الخاصة وذلك بمراقبة التغيرات في أسعار العموالت الخاصة بالعمالت المسجلة بها اإلستثمارات.

إن الجدول التالي يوضح حساسية قائمة دخل عمليات التأمين وحقوق المساهمين للتغيرات الممكنة المعقولة في معدل العموالت لودائع الشركة مع إبقاء 
جميع المتغيرات األخرى ثابتة.

31 ديسمبر 2015

التأثير على صافي الخسائرالتغير في المتغيرالعملة

 4.637 ريـال سعودي+ 50 نقاط أساسيةريـال سعودي
)4.637( ريـال سعودي- 50 نقاط أساسية

31 ديسمبر 2014

 4.320 ريـال سعودي+ 50 نقاط أساسيةالعملة
)4.320( ريـال سعودي- 50 نقاط أساسيةريـال سعودي

مخاطر 	سعار السوق ح- 

وتمثل المخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية ما بسبب التغيرات في أسعار السوق )عدا تلك الناشئة عن 
مخاطر أسعار العموالت أو مخاطر العمالت( سواء كانت هذه التغيرات نتيجة لعوامل محددة تتعلق بأداة مالية ما أو بالجهة المصدرة لها أو بعوامل أخرى 

توثر على كافة األدوات المالية المشابهة المتداولة في السوق.

لدى الشركة استثمارات غير متداولة مسجلة بالتكلفة أو سعر البيع. يتم إظهار أثر التغيرات في قيمة األسهم فقط في حالة بيع األداه أو إنخفاض قيمتها 
ومن ثم تتأثر قائمة عمليات المساهمين.

الشامل  الدخل  قائمة  على  المتداولة  للبيع  المتاحة  لالستثمارات  السوق  أسعار  في  المفترضة  التغيرات  من  الدخل  على  الحساسية  تحليل  يلي  فيما 
للمساهمين:

األثر على قائمة الدخل الشامل لعمليات المساهمين

باآلالف الرياالت السعـوديةالتغير في أسعار السوق

2015٪5+10.871
٪5-)10.871(

2014٪5+8.908
٪5-)8.908(
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رشكة املتوسط والخليج للتأمني وإعادة التأمني التعاوين

)رشكة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية )تتمة(

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2015

إدارة املخاطر )تتمة(  -31

إدارة ر	س المال ط- 

تحدد وتنظم متطلبات رأس المال من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي. يتم تحديد هذه المتطلبات لضمان توفر األموال الكافية في حالة إفالس 
الشركة. كما توضع أهداف أخرى من قبل الشركة للحفاظ على توازن نسب رأس المال وذلك لدعم أهداف الشركة وزيادة الفائدة للمساهمين.

تخضع عمليات الشركة لمتطلبات األنظمة المحلية في المملكة العربية السعودية. إن هذه األنظمة ال تتطلب فقط الحصول على الموافقات ومراقبة 
النشاطات فحسب، بل وتفرض بعض القيود مثل كفاية رأس المال لتقليل مخاطر العجز واإلفالس من قبل شركات التأمين ولتمكينها من سداد التزاماتها 

غير المتوقعة عند نشوئها.

وفقاً للتوجيهات التي وضعتها مؤسسة النقد العربي السعودي في المادة )66( جدولي )3 و4( من الالئحة التنفيذية لنظام التأمين والتي تفصل هامش 
المالءة المطلوب الحفاظ عليه، يجب على الشركة الحفاظ على هامش مالءة يعادل األعلى من الطرق الثالثة التالية وفقاً للوائح التنفيذية لمؤسسة النقد 

العربي السعودي:

100 مليون ريـال سعودي كحد أدنى لمتطلبات رأس المال. �
قسط هامش المالءة. �
مطالبات هامش المالءة. �

تستخدم الشركة طريقة هامش المالءة للمطالبات لتحديد متطلبات المالءة. كما في 31 ديسمبر 2015 ِفإن هامش المالءة الخاص بالشركة أقل من الحد 
األدنى المطلوب للهامش. وتعمل الشركة على تحسين عجز هامش المالءة من خالل تحسين الربح وتسريع استرداد أرصدة األقساط المدينة. لدى مجلس 

اإلدارة الثقة بأن خطة العمل سوف تحسن هامش المالءة للشركة.

اعتامد القوائم املالية- 32

اعتمدت القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 5 جمادى األولى 1437هـ الموافق 14 فبراير 2016م.
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)رشكة مساهمة سعودية(
القوائم املالية

وتقرير مراجعي الحسابات
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2016م
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رشكة املتوسط والخليج للتأمني وإعادة التأمني التعاوين

)رشكة مساهمة سعودية(
قامئة املركز املايل

كام يف 31 ديسمرب 2016م
)باآلالف الرياالت السعودية(

2015م2016مإيضاح

موجودات عمليات التأمين

7487.122595.318نقد وأرصدة لدى البنك

8225.504197.790ودائع ألجل

1.248.4751.688.147  9أقساط حاملي وثائق التأمين وأرصدة إعادة تأمين مدينة

1328.30860.224)أ(استثمارات

102.06572.606مبالغ مستحقة من أطراف ذوي عالقة

66.600157.118مبالغ مستحقة من عمليات المساهمين

11595.941671.314)أ(حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية

15536.383713.158حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة

16141.336181.807تكاليف اكتتاب وثائق مؤجلة

14163.77854.851مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى 

1751.15555.219ممتلكات ومعدات، صافي

3.546.6674.447.552مجموع موجودات عمليات التأمين

موجودات المساهمين

7211.677108.912النقدية وشبه النقدية

96.052-8ودائع ألجل

2811.0727.757عوائد على الوديعة النظامية

13146.076242.014)ب(استثمارات

142.5981.782مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

1214.80212.095استثمار في شركة زميلة

30.00030.000أرض

18150.000100.000وديعة نظامية

19480.000480.000شهرة

1.046.2251.078.612مجموع موجودات المساهمين

4.592.8925.526.164مجموع الموجودات

تعتبر االيضاحات المرفقة من 1 إلى 34 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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رشكة املتوسط والخليج للتأمني وإعادة التأمني التعاوين

)رشكة مساهمة سعودية(
قامئة املركز املايل )تتمة(

كام يف 31 ديسمرب 2016م
)باآلالف الرياالت السعودية(

2015م2016مإيضاح

مطلوبات وفائض عمليات التأمين

111.323.9561.664.788)أ(إجمالي المطالبات تحت التسوية

105.64340.589مبالغ مستحقة إلى أطراف ذوي عالقة

123.710211.837ذمم وعموالت دائنة

20184.354156.593مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

86.172120.216ذمم معيدي التأمين دائنة

111.566106.591توزيعات الفائض المستحقة

2236.58456.315عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة

151.629.2512.054.448إجمالي أقساط تأمين غير مكتسبة

1145.15434.350)ب(احتياطيات أخرى

3.546.3904.445.727مجموع مطلوبات عمليات التأمين

فائض عمليات التأمين

التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة لالستثمارات

132771.825)أ(  المتاحة للبيع

3.546.6674.447.552مجموع مطلوبات وفائض عمليات التأمين

مطلوبات وحقوق المساهمين

مطلوبات المساهمين

20635762مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

11.0727.757عوائد مستحقة على الوديعة النظامية

2515.398844مخصص الزكاة وضريبة الدخل

66.600157.118مبالغ مستحقة إلى عمليات التأمين

93.705166.481مجموع مطلوبات المساهمين

حقوق المساهمين

261.000.0001.000.000رأس المال

5146.135146.135احتياطي نظامي

)249.265()199.101()عجز( متراكم

التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة لالستثمارات

135.48615.261)ب(  المتاحة للبيع

952.520912.131مجموع حقوق المساهمين

1.046.2251.078.612مجموع مطلوبات وحقوق المساهمين

4.592.8925.526.164مجموع المطلوبات وفائض عمليات التأمين وحقوق المساهمين

تعتبر االيضاحات المرفقة من 1 إلى 34 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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رشكة املتوسط والخليج للتأمني وإعادة التأمني التعاوين

)رشكة مساهمة سعودية(
قامئة الدخل - عمليات التأمني و الفائض املرتاكم

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2016م
)باآلالف الرياالت السعودية(

2015م2016مإيضاح

153.194.3344.001.934إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

)629.566()482.785(يخصم: أقساط إعادة التأمين المسندة

)13.853()14.345(أقساط تأمين فائض الخسارة

2.697.2043.358.515صافي أقساط التأمين المكتتبة

108.798  248.422التغير في أقساط التأمين غير المكتسبة، صافي

2.945.6263.467.313 صافي أقساط التأمين المكتسبة

)3.557.372()3.104.021(11)أ(إجمالي المطالبات المدفوعة والمصاريف األخرى

688.741 11384.371)أ(حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبات المدفوعة

)372.853(265.459التغير في المطالبات تحت التسوية، صافي

  )27.218()10.804(11)ب(التغير في االحتياطيات األخرى

)3.268.702()2.464.995(11)أ(صافي المطالبات المتكبدة

)227.317()187.685(16)أ(تكاليف اكتتاب وثائق التأمين

110.880  2285.002دخل عمولة إعادة تأمين

377.94882.174صافي نتائج االكتتاب

)397.469()396.805(23مصاريف عمومية وإدارية

-)725(13)أ(خسارة اإلنخفاض في االستثمارات المتاحة للبيع

20.8325.902دخل عموالت خاصة

60.173  2448.497إيرادات أخرى

)249.220(349.747فائض / )عجز( عمليات التأمين

249.220)44.772(3حصة المساهمين من )فائض( / عجز عمليات التأمين

-4.975فائض عمليات التأمين بعد حصة المساهمين

-)4.975(3حصة الفائض المحولة لحاملي وثائق التأمين

--الفائض المتراكم في نهاية السنة

تعتبر االيضاحات المرفقة من 1 إلى 34 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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رشكة املتوسط والخليج للتأمني وإعادة التأمني التعاوين

)رشكة مساهمة سعودية(
قامئة الدخل/ )خسارة( الشاملة لعمليات التأمني

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2016م
)باآلالف الرياالت السعودية(

2015م2016مإيضاح

-4.975فائض عمليات التأمين بعد حصة المساهمين

دخل / )خسارة( شاملة أخرى:

بنود ال يمكن إعادة تصنيفها لقائمة الدخل 

في السنة الالحقة

-13725 )أ(خسارة اإلنخفاض المحولة الى قائمة الدخل

بنود يمكن إعادة تصنيفها لقائمة الدخل

في السنة الالحقة

استثمارات متاحة للبيع

)19()2.273(13)أ(التغير في القيمة العادلة

)19(3.427إجمالي الدخل / )الخسارة( للسنة

تعتبر االيضاحات المرفقة من 1 إلى 34 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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رشكة املتوسط والخليج للتأمني وإعادة التأمني التعاوين

)رشكة مساهمة سعودية(
قامئة الدخل - عمليات املساهمني

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2016م
)باآلالف الرياالت السعودية(

2015م2016مإيضاح

الدخل

)249.220(344.772حصة المساهمين من فائض / )عجز( عمليات التأمين

10.3047.110دخل عموالت خاصة

1313.735774)ب(أرباح محققة من بيع استثمارات متاحة للبيع

711996دخل من توزيعات أرباح على استثمارات متاحة للبيع

2.7076.095دخل من االستثمار في شركة زميلة

-162إيرادات أخرى

72.391)234.245(

المصاريف

)10.829()4.164(23مصاريف عمومية وإدارية

)16.193()616(    13)ب(خسارة اإلنخفاض في االستثمارات المتاحة للبيع

)4.780()27.022(

)261.267(67.611صافي الدخل / )الخسارة( للسنة

)2.61(270.68الربحية / )الخسائر( األساسية والمخفضة للسهم

تعتبر االيضاحات المرفقة من 1 إلى 34 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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رشكة املتوسط والخليج للتأمني وإعادة التأمني التعاوين

)رشكة مساهمة سعودية(
قامئة الدخل/ )الخسارة( للمساهمني 

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2016م
)املبالغ بالريـال السعودي(

2015م2016مإيضاح

)261.267(67.611صافي الدخل / )الخسارة( للسنة

دخل / )خسارة( شاملة أخرى:

بنود ال يمكن إعادة تصنيفها في قائمة

 الدخل في السنة الالحقة

)7.988()17.447(25)أ(الزكاة وضريبة الدخل

1361616.193)ب(خسائر االنخفاض محولة إلى قائمة الدخل

بنود يمكن إعادة تصنيفها في قائمة

الدخل السنة الالحقة

استثمارات متاحة للبيع

)10.103(3.344التغير في القيم العادلة

)774()13.735(13)ب()مكاسب( محولة إلى قائمة الدخل

)263.939(  40.389إجمالي الدخل /)الخسارة( الشاملة للسنة

تعتبر االيضاحات المرفقة من 1 إلى 34 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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رشكة املتوسط والخليج للتأمني وإعادة التأمني التعاوين

)رشكة مساهمة سعودية(
قامئة التغريات يف حقوق املساهمني 

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2016م
)املبالغ بالريـال السعودي(

االحتياطي رأس المــــال
النظامي

)العجز(/
األرباح 

المتراكمة

التغير المتراكم في القيمة العادلة

لالستثمارات 
المجمــــــوعالمتاحة للبيع

15.261912.131)249.265(   1.000.000146.135الرصيد في 1 يناير 2016م 

إجمالي الدخل الشامل للسنة

67.611-67.611--صافي دخل السنة

)17.447(-)17.447(--الزكاة وضريبة الدخل

3.3443.344---التغير في القيم العادلة

)13.735()13.735(---مكاسب محولة إلى قائمة الدخل - عمليات المساهمين

خسائر االنخفاض محولة إلى قائمة الدخل - عمليات 
المساهمين

---616616

5.486952.520)199.101(   1.000.000146.135الرصيد في 31 ديسمبر 2016م

1.000.000146.13519.9909.9451.176.070الرصيد في 1 يناير 2015م 

إجمالي الخسارة الشاملة للسنة

)261.267(    -)261.267(    --صافي خسارة السنة

)7.988(-)7.988(--الزكاة وضريبة الدخل

)10.103(  )10.103(---التغير في القيم العادلة

)774( )774(---مكاسب محولة إلى قائمة الدخل - عمليات المساهمين

16.19316.193--   -خسارة انخفاض محولة إلى قائمة الدخل - عمليات المساهمين

912.131 15.261)249.265(1.000.000146.135الرصيد في 31 ديسمبر 2015م

تعتبر االيضاحات المرفقة من 1 إلى 34 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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رشكة املتوسط والخليج للتأمني وإعادة التأمني التعاوين

)رشكة مساهمة سعودية(
قامئة التدفقات النقدية لعمليات التأمني

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2016م
)املبالغ بالريـال السعودي(

2015م2016مإيضاح

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

-4.975فائض عمليات التأمين بعد حصة المساهمين

التعديالت لتسوية فائض عمليات التأمين بعد حصة المساهمين إلى صافي النقد )المستخدم 
في(/ الناتج من األنشطة التشغيلية:

-44.772حصة المساهمين من فائض عمليات التأمين

179.4719.073استهالك

)5.892()19.149(دخل عموالت خاصة

2335.00010.000مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

)90()135(مكاسب من بيع ممتلكات ومعدات، صافي

)10()1683(13)أ(مكاسب محققة من بيع استثمارات متاحة للبيع

-13725)أ(خسارة اإلنخفاض في االستثمارات المتاحة للبيع

73.97613.081التدفقات النقدية من العمليات

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

)429.291()425.197(إجمالي األقساط غير المكتسبة

176.775320.493حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة

)373.097(404.672أقساط حاملي وثائق التأمين وأرصدة إعادة تأمين مدينة

70.5411.146مبالغ مستحقة من أطراف ذوي عالقة

12.410)34.946(مبالغ مستحقة إلى أطراف ذوي عالقة

)19.634(75.373حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية

40.47118.679تكاليف اكتتاب وثائق مؤجلة

)27.640()108.927(مصاريف مدفوعـة مقدماً وموجودات أخرى

)6.049()5.437(وديعة مقابل خطابات ضمان

392.487)340.832(إجمالي المطالبات تحت التسوية

31.023)88.127(ذمم وعموالت دائنة

27.76178.348مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

36.077)34.044(ذمم معيدي التأمين دائنة

-)44.772(حصة المساهمين من فائض عمليات التأمين 

)17.143()19.731(عموالت إعادة التأمين غير المكتسبة

10.80427.218إحتياطيات أخرى

)58.108( )221.640(  صافي النقد )المستخدم في( / الناتج من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

29.432)27.714(ودائع ألجل

19.1495.892دخل عموالت خاصة
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2015م2016مإيضاح

1331.32637.500)أ(المتحصل من بيع استثمارات متاحة للبيع

163241المتحصل من بيع ممتلكات ومعدات

)12.879()5.435(17شراء ممتلكات ومعدات

17.48960.186صافي النقد الناتج من األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من النشاط التمويلي

)217.992(90.518مبالغ مستحقة من عمليات المساهمين، صافي

)217.992(90.518صافي النقد الناتج من / )المستخدم في( النشاط التمويلي

)99.698()113.633(النقص في النقدية وشبه النقدية

7574.244673.942النقدية وشبه النقدية في بداية السنة

7460.611574.244النقدية وشبه النقدية في نهاية السنة

معامالت غير نقدية:

)19()1.548(13)أ(التغير في القيم العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع

تعتبر االيضاحات المرفقة من 1 إلى 34 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.

رشكة املتوسط والخليج للتأمني وإعادة التأمني التعاوين

)رشكة مساهمة سعودية(
قامئة التدفقات النقدية لعمليات التأمني

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2016م
)املبالغ بالريـال السعودي(
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رشكة املتوسط والخليج للتأمني وإعادة التأمني التعاوين

)رشكة مساهمة سعودية(
قامئة التدفقات النقدية للمساهمني

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2016م
)باآلالف الرياالت السعودية(

2015م2016مإيضاح

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

)261.267(67.611صافي دخل / )خسارة( السنة

التعديالت على:

)7.110()10.304(دخل عموالت خاصة

)996()711(دخل من توزيعات أرباح على االستثمارات المتاحة للبيع

)774()13.735(13)ب(مكاسب محققة من بيع االستثمارات المتاحة للبيع

)6.095()2.707(دخل من االستثمار في شركة زميلة

1361616.193)ب(اإلنخفاض في اإلستثمارات المتاحة للبيع

)260.049(40.770التدفقات النقدية من/ )المستخدمة في( العمليات

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

)103()816(مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

6.127 3.188مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى 

43.1426.024

)26.651()2.893(25)ج(زكاة وضريبة دخل مدفوعة

)280.676(40.249صافي النقد الناتج من / )المستخدم في( األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

)96.052(96.052ودائع ألجل

1399.28218.298)ب(المتحصل من بيع االستثمارات المتاحة للبيع

10.3047.110دخل عموالت خاصة

711996دخل من توزيعات أرباح على االستثمارات المتاحة للبيع

-)50.000(الزيادة في الوديعة النظامية

)375()3.315(عوائد على الوديعة النظامية

)70.023(153.034صافي النقد الناتج من / )المستخدم في( األنشطة االستثمارية

التدفق النقدي من النشاط التمويلي

217.992)90.518(مبالغ مستحقة )من( / إلى عمليات التأمين، صافي

217.992)90.518(صافي النقد (المستخدم في)/ الناتج من النشاط التمويلي

)132.707(102.765الزيادة/ النقص في النقدية وشبه النقدية

7108.912241.619النقدية وشبه النقدية في بداية السنة

7211.677108.912النقدية وشبه النقدية في نهاية السنة

معامالت غير نقدية:

5.316)9.775(13)ب(التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع

تعتبر االيضاحات المرفقة من 1 إلى 34 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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التنظيم واألنشطة الرئيسية- 1

السجل  بموجب  السعودية  العربية  المملكة  شركة مساهمة سعودية مسجلة في   – )الشركة(  التعاوني  التأمين  وإعادة  للتأمين  والخليج  المتوسط  شركة 
التجاري رقم 1010231925 بتاريخ 8 ربيع اآلخر 1428هـ )الموافق 26 ابريل 2007(. إن العنوان المسجل للشركة هو ص.ب 2302، الرياض 11451، 
المملكة العربية السعودية. تتمثل أهداف الشركة في مزاولة أعمال التأمين وإعادة التأمين التعاوني واألنشطة المرتبطة بها في المملكة العربية السعودية. 
ويشمل نشاطها الرئيسي جميع فئات التأمين العام. تم إدراج الشركة في سوق األسهم السعودية ) تداول ( في 28 ربيع األول 1428هـ )الموافق 16 إبريل 

2007م(.

أسس اإلعداد- 2

أسس القياس

أٌعدت القوائم المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء االستثمارات المتاحة للبيع حيث يتم قياسها بالقيمة العادلة وأيضاً لالستثمارات في شركات 
زميلة حيث يتم قياسها بطريقة حقوق الملكية.

بيان اإللتزام

أعدت القوائم المالية للشركة وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية الدولية.

وفقاً لمتطلبات أنظمة التأمين في المملكة العربية السعودية، تحتفظ الشركة بحسابات منفصلة لكل من عمليات التأمين وعمليات المساهمين وتقدم 
القوائم المالية وفقاً لذلك. تحتفظ الشركة بجميع الموجودات المتعلقة بعمليات التأمين وعمليات المساهمين. يتم تسجيل اإليرادت والمصاريف الخاصة 
بكل نشاط في الحسابات الخاصة بذلك النشاط ويتم توزيع اإليرادات والمصاريف األخرى المتعلقة بالعمليات المشتركة من قبل إدارة الشركة ومجلس 

اإلدارة.

كما هو مبين في إيضاح 33 حول القوائم المالية المرفقة، تستمر الشركة باتخاذ االجراءات الالزمة التي أوصت بها مؤسسة النقد العربي السعودي فيما 
يتعلق بااللتزام بهامش المالءة. وتعتقد إدارة الشركة أنها ستكون قادرة على االلتزام بالمتطلبات األساسية في المستقبل القريب من خالل تنفيذ خطة 
عمل تصحيحية التي أوصى بها المستشار واعتمدها مجلس إدارة الشركة، وعليه فقد تم إعداد القوائم المالية المرفقة على أساس مبدأ االستمرارية. 

ً) انظر أيضا إيضاح 33(

خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م أرسلت مؤسسة النقد العربي السعودي خطاباً للشركة ركز على بعض نقاط الضعف في معالجة المطالبات 
بما في ذلك عدم االلتزام بالحدود القانونية لتسوية المطالبات، وطلب من الشركة تقديم تقرير مفصل بشأن اإلجراءات التصحيحية المتخذة أو التي 
ستتخذ من قبل اإلدارة. منعت مؤسسة النقد العربي السعودي الشركة أيضاً من إصدار أي وثائق تأمين مركبات جديدة اعتباراً من 29 نوفمبر 2016م، ولكن 
ُسمح للشركة إضافة مركبات على وثائق التأمين السارية وتجديد وثائق التأمين الصادرة قبل 29 نوفمبر 2016م. في 22 يناير 2017م، أرسلت مؤسسة 
النقد العربي السعودي خطاباً آخر ركز على بعض األمور اإلضافية المتعلقة بالمطالبات من ضمنها عدم فعالية النظام المستخدم للتعامل ولمعالجة 
المطالبات وبعض ااإلجراءات التي على الشركة اتخاذها. طلبت مؤسسة النقد العربي السعودي من الشركة أيضاً للقيام ببعض اإلجراءات الّجدية وتقديم 
خطة مفصلة مع اإلجراءات واإلطار الزمني معتمدة من قبل مجلس إدارة الشركة لتصحيح الوضع الحالي. تم الحقاً تقديم الخطة المفصلة لمؤسسة النقد 
العربي السعودي بعد اعتمادها من قبل مجلس إدارة الشركة. إن الشركة مستمرة في اتخاذ اإلجراءات الالزمة وتعتقد بأنها ستكون قادرة على حل هذه 
المسألة في المستقبل القريب. في 2 مارس 2017م سمحت مؤسسة النقد العربي السعودي للشركة بإصدار وثائق تأمين مركبــات جديدة اعتباراً مــــن 5 
مارس 2017م وكلفت الشركة بتقديم تقرير شهري حول االجراءات التي تم اتخاذها فيما يتعلق بتحسين النظام الحالي لتقنية المعلومات وعمليات االنتقال 

من نظام تقنية المعلومات القديم إلى النظام الجديد.

العملة الرئيسية وعملة العرض

تعرض القوائم المالية بالريـال السعودي وهي العملة الوظيفية وعملة العرض للشركة. وقد تم عرض جميع المعلومات المالية إلى أقرب ريـال سعودي 
باآلالف مالم يذكر خالف ذلك.

توزيع الفائض- 3

يجب على الشركة توزيع 10٪ من صافي فائض عمليات التأمين لحملة الوثائق وتخصيص 90٪ المتبقية لمساهمي الشركة وفقاً لنظام التأمين والئحته 
التنفيذية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي.

بلغ فائض عمليات التأمين للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م 49.747 ألف ريـال سعودي )31 ديسمبر 2015م: فائض بمبلغ مبلغ 249.220 
ألف ريـال سعودي(. وبناًء على ذلك تم تحويل 44.772 ألف ريـال سعودي أي 90٪ من فائض عمليات التأمين إلى عمليات المساهمين للسنة المنتهية في 
31 ديسمبر 2016م مبقياً فائض مستحق لحملة الوثائق 4.975 ألف ريـال سعودي )31 ديسمبر 2015م: لم يتم تحويل فائض من عمليات التأمين إلى 

عمليات المساهمين(.
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السياسات املحاسبية الهامة والتعديالت عىل املعايري- 4

تتفق السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالية السنوية للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 
2015م. باسثناء تبني المعايير الجديدة التالية والتعديالت على المعايير الحالية المذكورة أدناه والتي لم يكن لها تأثير جوهري على القوائم المالية للشركة 

للسنة الحالية أو السنة السابقة ومن المتوقع أن ال يكون لها أثر جوهري في الفترات المستقبلية:

املعايري الجديدة الصادرة واملعدلة واملطبقة

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 14 – »الحسابات المؤجلة التنظيمية«، وينطبق على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2016م ويسمح 
للمنشأة التي تخضع أنشطتها لتنظيم األسعار بمواصلة تطبيق معظم السياسات المحاسبية الحالية ألرصدة الحسابات المؤجلة التنظيمية عند اعتماد 
المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ألول مرة. ال ينطبق المعيار لمعدي القوائم المالية طبقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الحاليين. كذلك 
فإن المنشأة التي ال تسمح لها معايير المحاسبية المتعارف عليها إثبات الموجودات والمطلوبات ذات األسعار المنظمة أو التي لم تتبع هذه السياسة وفقاً 

للمعاير المحاسبية الحالية المتعارف عليها، لن يسمح لها بإثباتها عند تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ألول مرة.

التعديالت عىل املعايري الحالية

التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )10( – »القوائم المالية الموحدة« والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )12( –«إلفصاح 
عن الحصص في منشآت أخرى« ومعيار المحاسبة الدولي رقم )28( –«االستثمارات في شركات زميلة« التي تنطبق على الفترات السنوية التي تبدأ في أو 
بعد 1 يناير 2016م وتعالج ثالثة مسائل تنشأ عند تطبيق إعفاء منشآت االستثمار وفقاً للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )10(.  توضح التعديالت 
على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )10( أن اإلعفاء من عرض القوائم المالية الموحدة ينطبق على الشركة األم، أي أن الشركة التابعة لمنشأة 
استثمارية عند قياس شركاتها التابعة على أساس القيمة العادلة. يتم التوحيد فقط للشركة التابعة لمنشأة استثمارية وليست المنشأة االستثمارية ذاتها 
والتي تقدم خدمات دعم للمنشأة االستثمارية. يتم قياس كافة الشركات األخرى التابعة لمنشأة استثمارية على أساس القيمة العادلة. تسمح التعديالت 
على معيار المحاسبة الدولي رقم )28( للمستثمر عند تطبيق طريقة حقوق الملكية أن يبقي قياس القيمة العادلة المطبق من قبل منشأة االستثمار الزميلة 

أو المشروع المشترك على حصصها في الشركات التابعة.

التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )11( – »الترتيبات المشتركة«، التي تتطبق على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 
2016م وتتطلب من المنشأة التي تستحوذ على حصة في عملية مشتركة يشكل فيها نشاط العملية المشتركة أعمال تجارية أن تطبق بقدر حصتها، جميع 
المبادئ الواردة في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 3 – »دمج األعمال« وغيرها من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية التي ال تتعارض مع 
متطلبات المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )11( الترتيبات المشتركة. وعالوة على ذلك، تتطلب التعديالت من المنشآت االفصاح عن المعلومات 
التي يتطلبها المعيار الدولي ألعداد التقارير المالية رقم )3( وغيرها من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية األخرى لدمج األعمال. كما تنطبق 
التعديالت أيضا على المنشأة عند تشكيل عملية مشتركة وفقط اذا تم المساهمة باالعمال الحالية من قبل أحد أطراف العملية المشتركة عند تأسيسها. 
كما توضح التعديالت أنه بالنسبة لالستحواذ على حصة إضافية في عملية مشتركة يشكل فيها نشاط العملية المشتركة أعمال تجارية كانت تقتني سابقاً 

حصص في عملية مشتركة عدم إعادة قياسها إذا كان صاحب العملية المشتركة ال يزال يحتفظ بالسيطرة المشتركة.

توضح التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )1( -” عرض القوائم المالية«، التي تنطبق على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2016م 
والتي توضح متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم )1( الحالي المتعلقة بما يلي:

متطلبات األهمية النسبية في معيار المحاسبة الدولي رقم )1( �
يمكن فصل بنود محددة في قوائم الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر وقائمة المركز المالي �
يوفر مرونة للمنشآت فيما يتعلق بترتيب عرض اإليضاحات حول القوائم المالية  �

أن حصة الشركة من الدخل الشامل اآلخر من الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة التي تقيد باستخدام طريقة حقوق الملكية يجب عرضها بشكل 
إجمالي في بند واحد وتصنف بين تلك البنود التي سيتم أو لن يتم إعادة تصنيفها الحقاً إلى الربح أو الخسارة. كما توضح التعديالت الحقاً المتطلبات 

التي تنطبق على المجاميع الفرعية التي يتم عرضها في قائمة المركز المالي وقوائم الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر.

الموجودات غير الملموسة« –  تحدد التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )16(«ممتلكات ومصنع ومعدات« ومعيار المحاسبة الدولي رقم )38( – 
والتي تنطبق على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2016م والتي تحد من استخدام نسبة اإليرادات الناتجة إلى إجمالي اإليرادات المتوقعة 

الستهالك الممتلكات والمصنع والمعدات ويمكن استخدامها فقط في ظروف محددة جداً إلطفاء الموجودات غير الملموسة. 

التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )16(«ممتلكات ومصنع ومعدات« ومعيار المحاسبة الدولي رقم )41( – »الزراعة« – والتي تنطبق على الفترات 
السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2016م والتي تغير نطاق المعيار الدولي رقم 16 ليشمل الموجودات البيولوجية التي تلبي تعريف النباتات المثمرة. 
الحكومية  المنح  المحاسبة عن  ذلك سيتم  )41(. عالوة على  الدولي  المحاسبة  معيار  نطاق  المثمرة ضمن  والنباتات  المنتجة  الزراعية  النباتات  تظل 
»المحاسبة عن المنح الحكومية وإلفصاح عن المساعدات الحكومية« بدالً من معيار  التي تتعلق بالنباتات المثمرة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي )20( – 

المحاسبة الدولي )41(. 
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التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )27(« القوائم المالية المنفصلة » والتي تنطبق على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2016م 
وتسمح هذه التعديالت باستخدام طريقة حقوق الملكية حسب معيار المحاسبة الدولي رقم 28 الحتساب االستثمارات في الشركات التابعة والمشاريع 

المشتركة والشركات الزميلة في القوائم المالية المنفصلة.

تنطبق التحسينات السنوية على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية لدورة 2012م – 2014م والتي تسري على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 
1 يناير 2016م. وتشمل ما يلي:

تم تعديل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )5( – »موجودات غير متداولة مقتناة للبيع وللعمليات غير المستمرة« ليوضح التغيير من  �
طريقة االستبعاد من طريقة إلى طريقة أخرى والتي لن تعتبر خطة جديدة لالستبعاد غير أنها استمرار للخطة األصلية. ومن ثم فإن ليس 

هناك انقطاع في تطبيق متطلبات تعديل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )5(.
تم تعديل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )7( – » األدوات المالية: اإلفصاحات« ليوضح بأنه يمكن لعقد الخدمة الذي يشتمل على  �

أتعاب أن يشكل ارتباط متواصل بأصل مالي. كما ينبغي تقييم طبيعة األتعاب والترتيب من أجل مراجعة إذا ما كانت اإلفصاحات مطلوبة وفقاً 
للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )7( ويجب إجراء التقييم بأثر رجعي. كم تم الحقاً تعديل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
للبيانات  رقم )7( ليوضح أن متطلبات اإلفصاح عن المقاصة ال تنطبق على القوائم المالية ما لم تقدم هذه اإلفصاحات تحديث جوهري 

المعروضة في أحدث تقرير سنوي.
يوضح التعديل على معيار المحاسبة الدولي رقم )19( - “مكافآت الموظفين” بأن يتم تقييم مدى عمق السوق لسندات الشركات ذات الجودة  �

العالية بناًء على العملة التي يسجل بها االلتزام وليس البلد الذي يستحق فيه االلتزام. وفي حال عدم وجود سوق عميق لسندات الشركات ذات 
الجودة العالية بتلك العملة فإنه يجب استخدام معدالت السندات الحكومية.

إعداد التقارير المالية األولية” بأن اإلفصاحات األولية المطلوبة يجب أن تكون إما  � يوضح التعديل على معيار المحاسبة الدولي رقم )34( -” 
في القوائم المالية الموجزة أو إدراجها باإلشارة إليها في التقرير المالي الموجز )على سبيل المثال: في مالحظات اإلدارة أو تقرير المخاطر(. 
ومع ذلك يجب أت تتوفر البيانات األخرى ضمن التقرير المالي الموجز للمستخدمين بنفس الشروط كما في القوائم المالية الموجزة وفي 

نفس الوقت.

معايري صادرة وغري سارية املفعول بعد

اختارت الشركة عدم اعتماد التعديالت و المراجعات على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية في وقت مبكر التي تم نشرها وإلزامية لالمتثال من قبل 
الشركة للسنوات المحاسبية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2016م. وتقوم الشركة حاليا بتقييم أثرها. وفيما يلي نبذة مختصرة عن معايير التقارير المالية 

الدولية الجديدة والتعديالت عليها والتي ساري المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2016م:

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )9( – األدوات المالية )سارية المفعول في أو بعد 1 يناير 2018(. �
التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )7( مبادرة اإلفصاح )سارية المفعول في أو بعد 1 يناير 2017(. �
التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )12( إثبات األصول الضريبية المؤجلة عن الخسائر غير المحققة )سارية المفعول في أو بعد  �

1 يناير 2017(.
التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )2( تصنيف وقياس معامالت الدفع على أساس األسهم )سارية المفعول في أو بعد 1 يناير 2018(. �
المعيار الدولي إلعدا التقارير المالية رقم )15( - اإليرادات من العقود مع العمالء )سارية المفعول في أو بعد يناير 1 يناير 2018(. �
المعيار الدولي إلعدا التقارير المالية رقم )16( - عقود اإليجار )سارية المفعول في أو بعد 1 يناير 2019(. �

ملخص بالسياسات املحاسبية الهامة - 5

فيما يلي ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية:

النقدية وشبه النقدية

تتكون النقدية وشبه النقدية من النقد في الصندوق ولدى البنوك والودائع قصيرة األجل والتي تستحق خالل أقل من ثالثة أشهر من تاريخ اقتنائها.

الشهرة

تمثل الشهرة سعر الشراء المدفوع بالزيادة عن القيمة العادلة لصافي الموجودات أو المطلوبات المشتراة. تقوم اإلدارة بإجراء اختبار الشهرة للتأكد من 
وجود انخفاض في قيمتها وذلك مرة واحدة على األقل في نهاية كل سنة. يحدد االنخفاض في قيمة الشهرة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المدرة 
للنقدية )أو مجموعة الوحدات المدرة للنقدية( التي تتعلق بها الشهرة. وفي حالة تقدير القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المدرة للنقدية )أو مجموعة 
الوحدات المدرة للنقدية( بأقل من القيمة الدفترية للوحدة المدرة للنقدية )أو مجموعة الوحدات المدرة للنقدية( التي خصصت لها الشهرة، عندئذ يتم 

إثبات خسارة االنخفاض في القيمة. ال يمكن عكس قيد خسائر االنخفاض في قيمة الشهرة في الفترات المستقبلية. 
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األرايض واملمتلكات واملعدات

تقّيم األرض بالتكلفة ناقصاً أي إنخفاض في القيمة وال يتم إستهالكها. وتظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم وأي انخفاض في 
ل االستهالك على قائمة نتائج عمليات التأمين والفائض المتراكم على أساس  القيمة. إن التكلفة تتضمن نفقات مرتبطة بشكل مباشر بشراء األصل. ُيحمَّ

القسط الثابت بناًء على نسب االستهالك التالية:

النسب

15٪ - 25٪تحسينات المباني المستأجرة

10٪ - 15٪المعدات واألثاث والتركيبات المكتبية

25٪أجهزة الحاسب اآللي

25٪السيارات
أي ربح أو خسارة من بيع بند من الممتلكات والمعدات )يحسب بالفرق بين صافي المتحصالت عن االستبعاد من البند والقيمة الدفترية للبند( يتم اثباته 

كربح أو خسارة.

االستثامرات

يتم إثبات كافة االستثمارات، في االصل، بالقيمة العادلة والتي تمثل القيمة العادلة للمبالغ المدفوعة شاملة مصاريف االقتناء المتعلقة باالستثمارات فيما 
عدا االستثمارات بالقيمة العادلة يتم إثباتها بالربح أو الخسارة. يتم اطفاء العالوات والخصومات الناتجة عن شراء االستثمارات وفق أسس منتظمة حتى 
تاريخ استحقاقها. بالنسبة لالستثمارات التي يتم تداولها في االسواق المالية النظامية، تحدد القيمة العادلة بالرجوع إلى االسعار المتداولة بالسوق عند 

اإلقفال كما في تاريخ قائمة المركز المالي بدون خصم تكاليف المعامالت.

االستثمارات المتاحة للبيع	- 

يتم قياس االستثمارات المصنفة كـ »استثمارات متاحة للبيع« الحقاً بالقيمة العادلة. االستثمارات المتاحة للبيع هي االستثمارات غير المقتناة حتى تاريخ 
االستحقاق او ألغراض المتاجرة. بالنسبة لالستثمارات المتاحة للبيع التي ال يمكن تغطية مخاطر قيمتها العادلة، تدرج األرباح او الخسائر غير المحققة 
الناتجة عن التغيرات في قيمتها العادلة مباشرة ضمن فائض عمليات التأمين و/أو دخل المساهمين الشامل لحين التوقف عن إثباتها او انخفاض قيمتها، 
وعندئذ يتم ادراج الربح أو الخسارة المتراكمة المدرجة سابقاً ضمن فائض عمليات التأمين و/أو دخل المساهمين الشامل ضمن قائمة نتائج عمليات 
التأمين والفائض المتراكم و/أو دخل المساهمين للسنة. يتم اظهار االستثمارات المتاحة للبيع والتي ال يمكن قياس قيمتها العادلة بشكل موثوق به، بالتكلفة 

المطفأة ناقصاً مخصص االنخفاض في القيمة.

االستثمارات في األوراق المالية المقتناة حتى تاريخ االستحقاق	- 

تقاس االستثمارات ذات الدفعات الثابتة أو المحددة والتي يوجد لدى الشركة النية االيجابية والمقدرة على اقتنائها حتى تاريخ االستحقاق، بعد اقتنائها، 
بالتكلفة المطفأة ناقصا مخصص االنخفاض في قيمتها. تحتسب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعين االعتبار الخصم او العالوة عند االستحواذ. يتم إثبات 

األرباح أو الخسائر الناتجة عن هذه االستثمارات في قائمة الدخل - عمليات المساهمين عند التوقف عن اثبات هذه االستثمارات او انخفاض قيمتها.

االستثمار في شركة زميلة	- 

الشركات الزميلة هي عبارة عن منشآت تمتلك فيها الشركة حصة تتراوح بين 20٪ إلى 50٪ من رأس المال الذي يحق له التصويت و/ أو يمارس عليها 
تأثير جوهري. تظهر االستثمارات في شركات زميلة بالتكلفة في قائمة المركز المالي، مضافاً إليها التغيرات التي تطرأ على حصة الشركة من صافي 

أصول الشركة الزميلة بعد االستحواذ، ناقصاً أي انخفاض في قيمة االستثمارات الفردية.

االحتياطي النظامي

وفقاً للنظام األساسي للشركة، يجب على الشركة أن تحوِّل 20٪ من صافي دخل عمليات المساهمين للسنة إلى االحتياطي النظامي إلى أن يساوي هذا 
االحتياطي رأس المال. إن االحتياطي غير قابل للتوزيع.
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االنخفاض يف قيمة املوجودات املالية وعدم إمكانية تحصيلها

يتم بتاريخ كل قائمة مركز مالي، إجراء تقييم للتأكد من وجود دليل موضوعي على انخفاض قيمة أي أصل مالي أو مجموعة من الموجودات المالية. 
وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، يتم إثبات خسارة اإلنخفاض في القيمة في قائمة عمليات المساهمين. يحدد اإلنخفاض في القيمة على النحو التالي: 

من  � أقل  تكون  العادلة  )القيمة  العادلة  والقيمة  التكلفة  بين  الفرق  القيمة  في  اإلنخفاض  يمثل  العادلة،  بالقيمة  المثبتة  للموجودات  بالنسبة 
التكلفة(، ناقصا خسارة االنخفاض في القيمة المثبتة سابقا في قائمة عمليات المساهمين.

بالنسبة للموجودات المثبتة بالتكلفة، يمثل اإلنخفاض في القيمة الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية ) القيمة الحالية تكون أقل من  �
التكلفة( للتدفقات النقدية المستقبلية المخصومة على أساس معدل العائد السائد في السوق حالياً ألصل مالي مماثل. 

بالنسبة للموجودات المثبتة بالتكلفة المطفأة، يحدد االنخفاض في القيمة على أساس التدفقات النقدية المستقبلية المخصومة على أساس  �
معدل العمولة الخاصة الفعلي األصلي.

املصاريف املستحقة واملطلوبات األخرى

يتم اثبات االلتزامات لقاء المبالغ الواجب دفعها في المستقبل عن البضاعة او الخدمات المستلمة، سواًء قدمت أم لم تقدم بها فواتير من قبل الموردين.

الزكاة ورضيبة الدخل

ل على قائمة الدخل الشامل للمساهمين. يجنب مخصص للزكاة وضريبة الدخل وفقاً ألنظمة الزكاة والضريبة في المملكة العربية السعودية ويحمَّ

دخل عموالت خاصة

يتم إثبات دخل العموالت الخاصة من الودائع ألجل على أساس العائد الفعلي.

توزيعات األرباح

يتم اثبات توزيعات األرباح عند اإلقرار بأحقية استالمها.

املخصصات

يتم اثبات المخصصات عند وجود التزامات )قانونية أو محتملة( على الشركة ناتجة عن أحداث سابقة وإن تكاليف سداد هذه االلتزامات محتملة، ويمكن 
قياسها بشكل موثوق به. ال يتم اثبات مخصصات لقاء الخسائر التشغيلية المستقبلية.

تاريخ التداول 

يتم اثبات او التوقف عن إثبات كافة العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية بتاريخ التداول )أي التاريخ الذي تلتزم فيه الشركة بشراء 
أو بيع الموجودات(. العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية هي العمليات التي تتطلب أن يتم سداد تلك الموجودات خالل فترة زمنية 

تنص عليها االنظمة أو تلك المتعارف عليها في السوق.

مكافأة نهاية الخدمة للموظفني

تقوم الشركة بتجنيب مخصص مكافأة نهاية الخدمة لموظفيها، وتقوم بحساب هذا المخصص بناًء على آخر راتب ومدة الخدمة بشرط إكمال الحد األدنى 
من الخدمة. تقيَّد التكاليف المتوقعة لقاء هذه المزايا كمصاريف مستحقة على مدى فترة الخدمة.

العمالت األجنبية

الموجودات  تحويل  ويعاد  المعامالت.  إجراء  عند  السائدة  الصرف  بأسعار  السعودي  الريـال  إلى  األجنبية  بالعمالت  تتم  التي  المعامالت  تحويل  يتم 
والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية إلى الريـال السعودي باألسعار السائدة في تاريخ قائمة المركز المالي. تدرج كافة فروقات التحويل في 
قوائم الدخل- عمليات التأمين والفائض المتراكم وقائمة الدخل الشامل- عمليات المساهمين. يتم تحويل البنود غير النقدية والتي يتم قياسها بالتكلفة 
التاريخية لعملة أجنبية باستخدام أسعار التحويل كما في تاريخ المعاملة األولية وال يتم الحقاً تعديلها. يتم إدراج أرباح وخسائر تحويل العمالت األجنبية 
المتعلقة باالستثمارات المتاحة للبيع ضمن »فائض عمليات التأمين« في قائمة عمليات التأمين و اإليرادات الشاملة اآلخرى في قائمة دخل المساهمين 

الشاملة. بما أن الشركة تتعامل بالدوالر األمريكي بشكل رئيسي، إن األرباح والخسائر المحققة من تحويل العمالت غير جوهرية.
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مقاصة املوجودات واملطلوبات املالية 

تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج الصافي في قائمة المركز المالي عند وجود حق نظامي ملزم وعندما يكون لدى الشركة نية لتسوية 
الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي أو بيع الموجودات وتسديد المطلوبات في آن واحد. ال يتم مقاصة االيرادات والمصاريف في قائمة عمليات 

المساهمين إال إذا كان ذلك مطلوباً أو مسموحاً من أي معيار محاسبي أو تفسيره.

األقساط املكتسبة ودخل العموالت

ترحل األقساط إلى الدخل على أساس نسبي على مدى فترات وثائق التأمين التي تخصها. بالنسبة لمشاريع البناء الهندسية ذات فترات وثائق التأمين 
التي تتجاوز سنة واحدة، ترحل األقساط إلى الدخل على مدى فترات وثائق التأمين. تمثل األقساط غير المكتسبة الحصة في األقساط المكتتبة المتعلقة 

بفترة التغطية سارية المفعول. 

تمثل نتائج االكتتاب األقساط المكتسبة ودخل األتعاب والعموالت ناقصاً المطالبات المسددة ومصاريف االكتتاب األخرى والمطالبات المتوقعة المستحقة 
المتعلقة بالسنة، بعد خصم المبالغ الخاضعة إلعادة التأمين، ناقصاً مخصص الخسائر المستقبلية المتوقعة عن وثائق التأمين السارية المفعول.

يتم تأجيل العموالت المدينة على عقود إعادة تأمين وإطفاءها بطريقة القسط الثابت على مدى فترة عقود إعادة التأمين. 

تظهر أقساط التأمين المحتفظ بها ودخل العمولة والتي تتعلق باألخطار السارية لما بعد نهاية السنة المالية كأقساط غير مكتسبة، ويتم تأجيلها بإستعمال 
الطرق التالية:

طريقة عدد األيام الفعلية لكافة فئات التأمين، باستثناء �
مشاريع البناء الهندسية ذات فترات الوثيقة التي تزيد على سنة واحدة، من المفترض تزايد المخاطر خطياً على مدى فترة الوثيقة. �
طريقة آخر ثالثة أشهر من األقساط بالنسبة للشحن البحري. �

أقساط التأمني املدينة

يتم إثبات أقساط التأمين المدينة عند استحقاقها، ويتم قياسها، عند اإلثبات األولي لها، بالقيمة العادلة للمبلغ المستلم أو المستحق القبض. يتم مراجعة 
القيمة الدفترية ألقساط التأمين المدينة للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها وذلك عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى عدم إمكانية 
استرداد قيمتها الدفترية، ويتم إثبات خسارة االنخفاض في قائمة نتائج عمليات التأمين والفائض المتراكم. يتم التوقف عن إثبات أقساط التأمين المدينة 

عند تلبية معايير التوقف عن إثبات الموجودات المالية.

املطالبات 

الخردة  ناقصاً  بها،  المتعلقة  الخسارة  تسوية  مصاريف  ومن  األخرى،  واألطراف  معها  المتعاقد  الجهات  إلى  المستحقة  المبالغ  من  المطالبات  تتكون 
واإلستردادات األخرى، وتحمل على قائمة الدخل لعمليات التأمين والفائض/)العجز( المتراكم عند تكبدها.

يشتمل إجمالي المطالبات تحت التسوية على إجمالي التكلفة المقدرة للمطالبات المتكبدة غير المسددة بتاريخ قائمة المركز المالي، سواء تم التبليغ عنها 
ل  أم ال. يتم تحميل مخصصات لقاء المطالبات المبلّغ عنها وغير المدفوعة بتاريخ قائمة المركز المالي على أساس تقدير كل حاله على حده. كما يحمَّ
مخصص وفقاً لتقديرات اإلدارة وخبرة الشركة السابقة، لقاء تكلفة سداد المطالبات المتكبدة غير المبلّغ عنها بتاريخ قائمة المركز المالي. ان االلتزامات 

النهائية يمكن أن تزيد أو تقل عن المخصص الذي تم تجنيبه.

لة في السنة الالحقة في حساب اإلكتتاب لتلك السنة. ال  يتم ادراج أي فرق بين المخصصات بتاريخ قائمة المركز المالي والسداد والمخصصات المحمَّ
تقوم الشركة بخصم مطلوباتها لقاء المطالبات غير المدفوعة ألنه يتوقع سداد كافة المطالبات خالل سنة واحدة من تاريخ قائمة المركز المالي.

اختبار كفاية املطلوبات

تقوم الشركة، بتاريخ كل قائمة مركز مالي، بإجراء تقييم للتأكد من كفاية مطلوبات عقود التأمين باستخدام التقديرات الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية 
المتعاقد عليها. وإذا ما تبين من التقييم بأن القيمة الدفترية لمطلوبات عقود التأمين )ناقصاً تكاليف االكتتاب المؤجلة( غير كافية بناًء على التدفقات 
ل مخصص لقاء المخاطر القائمة. النقدية المستقبلية المتوقعة، فإنه يتم إثبات كامل النقص في قائمة الدخل - عمليات التأمين والفائض المتراكم، ويحمَّ
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تكاليف االكتتاب املؤجلة

يتم تاجيل العموالت ورسوم مؤسسة النقد العربي السعودي ورسوم مجلس الضمان الصحي التعاوني ورسوم طرف ثالث إداري وجزء من تكاليف اإلدارة 
)المتعلقة باكتتاب وإصدار وثيقة( وتكاليف أخرى تتعلق مباشرة بإكتتاب وتجديد عقود تأمين وتطفأ على مدى مدة عقود التأمين التي المتعلقة بها بطريقة 
مماثلة لألقساط المكتسبة. يتم إثبات كافة تكاليف اإلكتتاب األخرى كمصروف عند تكبدها. ويقيد اإلطفاء في قائمة الدخل - عمليات التأمين والفائض 

المتراكم.

ر أو الطريقة المتوقعة الستنفاذ المنافع االقتصادية المستقبلية التي يتضمنها ذلك األصل وذلك بتغيير  يتم احتساب التغيرات في العمر اإلنتاجي المقدَّ
فترة اإلطفاء، ويتم اعتبار ذلك كتغير في التقديرات المحاسبية. 

يتم إجراء مراجعة للتأكد من حدوث انخفاض في القيمة، وذلك بتاريخ إعداد كل قوائم مالية أو أكثر، وذلك عند وجود دليل على وقوع هذا االنخفاض. 
وفي حالة عدم تحقق االفتراضات المتعلقة بالربحية المستقبلية لوثائق التأمين هذه، فأنه يمكن اإلسراع في إطفاء هذه التكاليف ويتطلب ذلك إجراء 
شطب إضافي من المخصص في قائمة نتائج عمليات التأمين والفائض المتراكم. كما تؤخذ تكاليف االكتتاب المؤجلة بعين االعتبار عند إجراء اختبار 

مدى كفاية المطلوبات في كل فترة يتم فيها إعداد القوائم المالية.

إعادة التأمني 

ر المبالغ  تقوم الشركة بإسناد مخاطر التأمين خالل دورة اعمالها العادية. تمثل موجودات إعادة التأمين األرصدة المستحقة من شركات إعادة التأمين. تقدَّ
القابلة لالسترداد بنفس الطريقة التي يتم بها تقدير مخصص المطالبات تحت التسوية وطبقاً التفاقية إعادة التأمين. 

يتم، بتاريخ إعداد القوائم المالية، إجراء تقييم مرة واحدة أو أكثر في السنة عند ظهور مؤشر على وجود إنخفاض في قيمة الموجودات خالل السنة 
التي يتم إعداد القوائم المالية بشأنها. ويتم تخفيض قيمة الموجودات عند وجود دليل موضوعي يشير إلى عدم إمكانية الشركة استرداد المبالغ القائمة 
طبقاً لشروط العقد، وقياس األثر على المبالغ التي ستستلمها الشركة من معيدي التأمين بشكل موثوق به. تقيد خسائر االنخفاض في القيمة في قائمة 

الدخل - عمليات التأمين والفائض المتراكم.

إن اتفاقيات إعادة التأمين المسندة ال تعفي الشركة من التزاماتها تجاه حملة الوثائق.

يتم إثبات أقساط ومطالبات إعادة التأمين كدخل ومصاريف بنفس الطريقة كما ستكون في صافي عملية إعادة التأمين نشاطاً مباشراً، بعد األخذ بعين 
االعتبار تصنيف المنتج المعاد التأمين عليه. 

تمثل مطلوبات إعادة التأمين األرصدة المستحقة لمعيدي التأمين. تقدر المبالغ المستحقة بطريقة مماثلة لتلك المتعلقة بعقود إعادة التأمين.

يتم إظهار األقساط والمطالبات على أساس إجمالي بالنسبة لألقساط المسندة واألقساط التي تم التعهد بها.

يتم التوقف عن إثبات موجودات أو مطلوبات إعادة التأمين عند استنفاذ الحقوق التعاقدية، أو إنتهاؤها أو عند تحويل العقد إلى طرف آخر. 

عموالت إعادة التأمني غري املكتسبة 

يتم تأجل العمولة المدينة الناتجة عن عقود إعادة التأمين وإطفاءها على مدى فترات عقود التأمين المتعلقة بها. ويتم تسجيل اإلطفاء في قائمة الدخل 
- عمليات التأمين والفائض المتراكم. 

تصنيف املنتج

تصدر الشركة عقود يتم بموجبها تحويل مخاطر التأمين. تعرف عقود التأمين بأنها تلك العقود التي يقبل بموجبها المؤمن جزءاً كبيراً من مخاطر التأمين 
الناتجة من حملة الوثائق وذلك بالموافقة على تعويض حملة الوثائق في حالة وقوع حادث مستقبلي غير محدد يؤثر سلباً على حامل الوثيقة. وكقاعدة 

عامة، تعّرف الشركة مخاطر التأمين الكبرى بأنها تمثل إمكانية دفع تعويضات عند وقوع حادث مؤمن عليه.

التوقف عن إثبات األدوات املالية

يتم التوقف عن إثبات أي أداة مالية عند توقف الشركة عن ممارسة السيطرة على الحقوق التعاقدية التي تتكون منها األداة المالية ويتم ذلك عادًة عند 
بيعها، أو عند انتقال التدفقات النقدية المتعلقة بها إلى جهة أخرى مستقلة.
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القيم العادلة

تحدد القيمة العادلة للموجودات المالية على أساس األسعار المتداولة لألوراق المالية في األسواق المالية أو القيم العادلة المقدرة. يتم تقدير القيمة 
العادلة للبنود التي تحمل عمولة على أساس التدفقات النقدية المخصومة باستخدام العمولة للبنود ذات شروط وخصائص مخاطر مماثلة.

بالنسبة للموجودات المالية غير المتداولة في سوق مالية نشطة، تحدد القيمة العادلة بالرجوع إلى القيمة السوقية لموجودات مالية مماثلة أو عند صعوبة 
استخراج القيم العادلة من السوق النشطة فيتم تحديدها باستخدام طرق تقييم تشتمل على استخدام نماذج حسابية. تؤخذ مدخالت هذه النماذج من 

السوق 

القابلة للمالحظة إذا كان ممكناً، ولكن إذا كان ذلك غير ممكناً عندئٍذ ينبغي القيام بدرجة من األحكام لتحديد القيمة العادلة.  

املعلومات القطاعية

يعتبر القطاع التشغيلي عنصر من عناصر الشركة الذي ينتج عنه إيرادات وتتكبد عليه مصاريف وله معلومات مالية منفصلة متاحة يتم تقييمها بانتظام 
من قبل رئيس العمليات والذي يقرر الطريقة التي يتم بموجبها تخصيص الموارد وتقويم األداء. وإلغراض إدارية، تتكون الشركة من وحدات عمل حسب 

منتجاتها وخدماتها، ولديها ثالثة قطاعات تشغيلية يتم رفع التقارير بشأنها كما يلي:

التأمين الصحي، ويشمل التأمين على التكاليف الطبية واألدوية وجميع الخدمات والمستلزمات الطبية والعالجية. �
تأمين المركبات، ويقوم بتغطية الخسائر وااللتزامات المتعلقة بالمركبات. �
فئات التأمين األخرى، ويشمل فئات التأمين األخرى التي لم يتم ذكرها آنفاً. �

تعتبر عمليات المساهمين قطاع غير تشغيلي. إن الدخل المكتسب من الودائع ألجل واالستثمارات هو النشاط الوحيد لتحقيق اإليرادات. تم تحميل بعض 
مصاريف التشغيل المباشرة والمصاريف غير المباشرة اآلخرى على هذا القطاع على أساس مناسب. يتم تحميل خسارة أو فائض عمليات التأمين على 

هذا القطاع على أساس مناسب.

يتم تقييم أداء القطاع على أساس الربح أو الخسارة والتي يتم قياسها، في بعض الجوانب، بصورة مختلفة عن الربح أو الخسارة في القوائم المالية 
المرفقة. 

لم تحدث أية معامالت بين القطاعات خالل السنة. وفي حالة توقع حدوث أية معاملة، فأنها تتم وفقاً ألسعار الصرف بين القطاعات التشغيلية، وتتم 
بنفس شروط التعامل مع األطراف األخرى. تشتمل إيرادات ومصاريف ونتائج القطاع على التحويالت بين القطاعات التشغيلية والتي يتم حذفها على 

مستوى القوائم المالية للشركة.

التقديرات واالفرتاضات املحاسبية الهامة- 6

يتطلب إعداد القوائم المالية من اإلدارة إجراء التقديرات واالفتراضات التي تؤثر على مبالغ اإليرادات والمصاريف والموجودات والمطلوبات المسجلة 
واإلفصاح عن المطلوبات المحتملة بتاريخ إعداد القوائم المالية. إن عدم التأكد من هذه التقديرات واالفتراضات يمكن أن يؤدي إلى أجراء تعديل جوهري 

في المستقبل على القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات التي تأثرت بذلك.

فيما يلي االفتراضات األساسية المتعلقة بالمصادر المستقبلية واألخرى لعدم التأكد من التقديرات بتاريخ قائمة المركز المالي والتي يمكن أن تؤدي إلى 
إجراء تعديل جوهري في القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية القادمة.

االلتزامات النهائية الناتجة عن املطالبات املقدمة مبوجب اتفاقيات التأمني 

يعتبر تقدير االلتزامات النهائية الناتجة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمين من أهم التقديرات المحاسبية التي تقوم بها الشركة. هناك العديد 
من مصادر عدم التأكد التي يجب أخذها بعين االعتبار عند تقدير االلتزامات التي يتعين على الشركة دفعها بموجب هذه المطالبات. يعتبر مخصص 
المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها تقديراً للمطالبات التي يتوقع اإلبالغ عنها بعد تاريخ قائمة المركز المالي بشأن الحادث المؤمن عليه الذي وقع قبل 
تاريخ قائمة المركز المالي. إن الطرق الفنية المتبعة من قبل اإلدارة في تقدير تكلفة المطالبات المبلغ عنها وكذلك المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها 

تتمثل في إتباع نفس طرق سداد المطالبات السابقة عند التنبؤ بطرق سداد المطالبات المستقبلية.

تقدر المطالبات التي تتطلب قراراً من المحكمة أو عن طريق التحكيم على أساس كل حالة على حده. تقوم شركات تسويات مخاطر مستقلة بتقدير 
المطالبات المتعلقة بالممتلكات. تقوم اإلدارة بمراجعة المخصصات المتعلقة بالمطالبات المتكبدة، والمطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها، على أساس 

ربع سنوي.

قد تتعرض الشركة لخالفات مع، واحتمال التعثر من قبل، شركات إعادة التأمين. تقوم الشركة كل ربع سنة بمراقبة تطور النـزاعات وقوة المركز المالي 
لمعيدي التأمين.
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خسائر االنخفاض يف الذمم املدينة

تقوم الشركة بمراجعة الذمم المدينة التي تعتبر هامة بمفردها، وكذلك الذمم المدينة المدرجة ضمن مجموعة من الموجودات المالية التي لها خصائص 
ائتمان مماثلة. إن الذمم المدينة التي يتم مراجعتها بصورة فردية للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها والتي يتم بشأنها إثبات أو استمرار في إثبات 
خسارة االنخفاض ال يتم إدراجها عند مراجعتها بصورة جماعية للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها. تتطلب مراجعة االنخفاض في القيمة هذه إجراء 
األحكام والتقديرات. وإلجراء ذلك، تقوم الشركة بتقييم خصائص مخاطر االئتمان التي تأخذ بعين االعتبار حاالت اإلخفاق السابقة والتي تعتبر مؤشراً 

على القدرة على سداد كافة المبالغ المستحقة طبقاً للشروط التعاقدية. 

تكاليف االكتتاب املؤجلة

تقيَّد بعض تكاليف االكتتاب المتعلقة بإصدار وثائق التأمين الجديدة كتكاليف اكتتاب مؤجلة، وتطفأ في قائمة الدخل -نتائج عمليات التأمين والفائض 
/ العجز المتراكم على مدى فترة التغطية التأمينية ذات العالقة. وفي حالة عدم تحقق االفتراضات المتعلقة بالربحية المستقبلية لوثائق التامين هذه، 
فإنه يمكن اإلسراع في إطفاء هذه التكاليف، ويمكن أن يتطلب ذلك إجراء شطب انخفاض إضافي في قائمة الدخل - عمليات التأمين والفائض المتراكم.

الشهرة

يحدث اإلنخفاض في القيمة عند زيادة القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية عن القيمة القابلة لإلسترداد له والتي تمثل قيمتها العادلة ناقصاً 
تكاليف البيع والقيمة الحالية، أيهما أكبر. تحسب القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع على أساس البيانات المتوفرة من عمليات البيع الملزمة والتي تتم 
وفق شروط المعامالت لموجودات مماثلة أو األسعار القابلة المالحظة في السوق ناقصاً التكاليف العرضية المتعلقة ببيع األصل. يتم إحتساب القيمة 
الحالية على أساس طريقة التدفقات النقدية المخصومة. إن القيمة القابلة لإلسترداد تتاثر كثيراً بمعدل الخصم المستخدم بشأن التدفقات النقدية 

المخصومة، وكذلك التدفقات النقدية الواردة المستقبلية المتوقعة.

استخدام األحكام والتقديرات واالفرتاضات املحاسبية 

يتطلب إعداد القوائم المالية، استخدام التقديرات واألحكام التي تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات المسجلة، واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات 
المحتملة كما في تاريخ القوائم المالية، ومبالغ اإليرادات والمصاريف المصرح عنها للسنة المعروضة. وبالرغم من إعداد هذه التقديرات واألحكام وفقاً 

لمعرفة اإلدارة لألحداث والعمليات الجارية، فإن النتائج الفعلية يمكن أن تختلف عن هذه التقديرات.

تقوم الشركة بعمل تقديرات وافتراضات والتي تؤثر على المبالغ المسجلة للموجودات والمطلوبات للسنة المالية الالحقة. يتم تقييم التقديرات واألحكام 
بشكل مستمر باالعتماد على الخبرة التاريخية وعوامل أخرى، بما فيها التوقعات لألحداث المستقبلية والمتوقع أن تكون معقولة حسب الظروف.

تقدير احتياطيات عقود التأمين:

فيما يلي النواحي الجوهرية في التقديرات واألحكام لألعمال الطبية والمركبات التي تتطلب من الشركة الحصول على خدمات خبير اكتواري مستقل في 
شؤون التأمين لتحديد تلك االحتياطيات. 

المطالبات المتكبدة ولم يبلغ عنها	- 

كخطوة أولى نحو إعداد احتياطيات متكبدة ولم يبلغ عنها في مجال األعمال الطبية، يتم عمل تحليل سريع لتقييم طريقة تحديد احتياطيات المطالبات 
في تاريخ التقييم السابق بالمقارنة مع التطورات الفعلية.

تؤخذ في عين االعتبار نتائج التحليل السريع عند إعداد احتياطيات المطالبات المتكبدة ولم يبلغ عنها. ويتم تنفيذ التحليل باستخدام الطرق التالية:

طريقة سلسلة السلم )طريقة تأخر التطوير( -وتتم باستخدام أنماط دفع المطالبات التاريخية ونسب المطالبات التراكمية النهائية التي تم  �

تكبدها في فترة معينة مقارنة بتلك التي دفعت في تاريخ اإلفصاح للفترة. 
طريقة بورن هوتر فيرجيسون )طريقة تقدير المتكبد النهائي( وهي طريقة تجمع بين خبرة المطالبات السابقة الفعلية وأي معلومات سابقة أو  �

توقعات يمكن توفرها تتعلق بالمطالبات، على سبيل المثال نسب الخسارة النهائية المتوقعة.
طريقة نسبة الخسارة المتوقعة. يحدد هذا السلوب المبالغ المقدرة للمطالبات المتعلقة باألقساط المكتسبة. تستخدم هذه الطريقة عندما  �

اليوجد لدى المؤمن معلومات سابقة للمطالبة بسبب التغيرات وعروض المنتج أو تغيير في عمليات تسوية المطالبات وأخرى.

احتياطي عجز 	قساط التأمين	- 

يعتبر تقدير عجز األقساط لألعمال الطبية والمركبات حساس للغاية لعدد من االفتراضات فيما يتعلق باألحداث والظروف المستقبلية. فهو يستند على 
نسبة الخسارة المتوقعة للجزء المتبقي من المخاطر بالنسبة للوثائق المكتتبة. من أجل الوصول إلى تقدير نسبة الخسارة المتوقعة، ينظر الخبير االكتواري 

إلى عالقات المطالبات واألقساط المتوقع أن تتحقق في المستقبل. 
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رشكة املتوسط والخليج للتأمني وإعادة التأمني التعاوين

)رشكة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2016

نقد وأرصدة لدى البنك- 7

باآلالف الريـاالت السعودية

2015م2016م

عمليات المساهمينعمليات التأمينعمليات المساهمينعمليات التأمين

المساهمين

31.53524.739231.1942.122النقد في الصندوق ولدى البنك

429.076186.938343.050106.790ودائع قصيرة األجل

النقدية وشبه النقدية في قائمة

460.611211.677574.244108.912التدفقات النقدية

-21.074-26,511ودائع مقابل خطابات ضمان

487.122211.677595.318108.912

إن النقد لدى البنوك والودائع قصيرة األجل مودعة لدى أطراف أخرى ذات تصنيف ائتماني يعادل تصنيفات »+ أ” إلى “ب ب ب” وفقاً درجات التصنيف 
المتبعة من قبل “ستاندرد آند بورز” و”موديز” و”فيتش”.

يتم إيداع الودائع قصيرة األجل لدى بنوك محلية وفروع بنوك أجنبية مرخصة للعمل في المملكة العربية السعودية، وتستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل من 
تاريخ اقتنائها، وتحقق دخل عموالت خاصة بمعدل متوسط مقداره 3.25 ٪ ) 2015م: 1.95٪ سنوياً(. إن القيمة الدفترية المفصح عنها أعاله تقارب 

القيمة العادلة بتاريخ قائمة المركز المالي.

تتكون الودائع مقابل خطابات الضمان من مبالغ مودعة لدى أحد البنوك المحلية مقابل اصدار ضمانات دفع لصالح عمالء الشركة ومقدمي الخدمات 
)انظر إيضاح 30(. إن الودائع مقابل خطابات الضمان ال يمكن سحبها قبل نهاية الضمان وهي مقيدة في طبيعتها.

الودائع ألجل- 8

إن الودائع ألجل مودعة لدى أطراف أخرى ذات تصنيف ائتماني يعادل تصنيفات »+ب ب ب« إلى »ب ب ب« وفقاً درجات التصنيف المتبعة من قبل 
»ستاندرد آند بورز« و«موديز« و«فيتش«.

يتم إيداع الودائع ألجل لدى بنوك محلية وفروع بنوك أجنبية مرخصة للعمل في المملكة العربية السعودية، وتستحق خالل فترة تزيد عن ثالثة أشهر من 
تاريخ اقتنائها األصلي، ويتحقق عليها دخل عموالت خاصة بمعدل متوسط بنسبة 3.15 ٪ )2015م: 1.38٪سنوياً(.

إن القيمة الدفترية للودائع ألجل تقارب قيمتها العادلة بتاريخ قائمة المركز المالي.



200

رشكة املتوسط والخليج للتأمني وإعادة التأمني التعاوين

)رشكة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2016

أقساط حاميل وثائق التأمني وأرصدة إعادة التأمني املدينة- 9

باآلالف الريـاالت السعودية

2015م2016م

1.099.0221.291.600أقساط حملة وثائق التأمين المدينة

)147.862()182.862(ناقصاً: مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

916.1601.143.738

335.954548.048أرصدة إعادة تأمين مدينة

)3.639()3.639(ناقصاً: مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

332.315544.409

1.248.4751.688.147إجمالي أقساط وأرصدة إعادة التأمين المدينة

فيما يلي بياناً بحركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها لألقساط المدينة كما في 31 ديسمبر 2016م:

إيضاح
باآلالف الريـاالت السعودية

2015م2016م

147.862136.570الرصيد في 1 يناير 

2335.00011.292مخصص للسنة

182.862147.862الرصيد كما في 31 ديسمبر

فيما يلي بياناً بحركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها لألرصدة المدينة إلعادة التأمين كما في 31 ديسمبر 2016م:

إيضاح
باآلالف الريـاالت السعودية

2015م2016م

3.6394.931الرصيد في 1 يناير 

)1.292(-23عكس للسنة

3.6393.639الرصيد كما في 31 ديسمبر

فيما يلي بياناً بأعمـار إجمالي األقسـاط وأرصـدة إعادة التأمين المدينـة كما في 31 ديسمبر 2016م و 2015م:

باآلالف الريات السعودية

متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة

متأخرة السداد ومنخفضة القيمةأكثر من 90 يومًامن 31 إلى 90 يومًاأقل من 30 يومًاغير متأخرة أو منخفضةالمجموع

20161.434.976399.128209.894343.378296.075186.501م

20151.839.648505.873179.183375.483627.608151.501م

تتألف األقساط وأرصدة إعادة التأمين المدينة من عدد كبير من العمالء أغلبيتها في المملكة العربية السعودية باإلضافة إلى شركات إعادة تأمين أغلبيتها 
بالعمالت  ريـال سعودي( مستحق  ألف  ريـال سعودي )2015م: 148.994  ألف  المدينة 37.156  التأمين  إعادة  وأرصدة  األقساط  تتضمن  أوروبا.  في 
األجنبية، أغلبيتها بالدوالر األمريكي. تنص شروط العمل الخاصة بالشركة على أن يتم سداد األقساط خالل 30 الى 90 يوم من تاريخ المعاملة. تتطلب 
ترتيبات السداد مع معيدي التأمين، في العادة، أن يتم السداد في حالة تجاوز الرصيد المبلغ المتفق عليه. تشكل أرصدة أكبر خمسة عمالء 43٪ من 
األقساط المدينة كما في 31 ديسمبر 2016م )31 ديسمبر 2015م: 42٪(.كذلك فإن إجمالي المبالغ المدينة من جهات حكومية بلغ 332.602 ألف ريـال 

سعودي )31 ديسمبر 2015م: 286.534 ألف ريـال سعودي( تشكل 30٪ )2015م: 23٪( من إجمالي أقساط التأمين المدينة.

الشركة  بالكامل. ليس من سياسة  القيمة  المدينة غير منخفضة  التأمين  إعادة  السابقة، تحصيل األقساط وأرصدة  الخبرة  وبناًء على  الشركة،  تتوقع 
الحصول على ضمانات بشأن األقساط المدينة، وبالتالي فإن معظمها بدون ضمانات. ال يوجد لدى الشركة نظام تصنيف ائتمان داخلي، وبالتالي فإن 
المبالغ التي ال تعتبر متأخرة السداد أو منخفضة القيمة بشأن األقساط وأرصدة التأمين المدينة مستحقة من أفراد وشركات غير مصنَّفة. إن األرصدة 

المستحقة من معيدي التأمين هي لدى أطراف أخرى ذات تصنيف ائتماني جيد صادرة من قبل وكاالت تصنيف خارجية.
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رشكة املتوسط والخليج للتأمني وإعادة التأمني التعاوين

)رشكة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2016

املعامالت واألرصدة مع األطراف ذوي العالقة - 10

فيما يلي تفاصيل العامالت الهامة التي تتم مع أطراف ذوي عالقة خالل السنة وأرصدتها في نهاية السنة

باآلالف الرياالت السعودية

طبيعة المعامالتأطراف ذوي عالقة

مبالغ المعامالت لفترة للسنة 
الرصيد فيالمنتهية في

31 ديسمبر 
2016م     

31 ديسمبر 
2015م 

31 ديسمبر 
2016م      

31 ديسمبر 
2015م      

مطلوب من أطراف ذوي عالقة

ميدغلف )ش.م.ب( – حساب المركز 
الرئيسي )الشركة االم(

مطالبات مدفوعة نيابة عن الشركة 
األم

2.065---

---23.879دفعة مستلمة خالل السنة

2.06523.879--رصيد مستحق في نهاية السنة

ميدغلف )ش.م.ب( – حساب 
العمليات )الشركة االم(

تعويضات إعادة تأمين مستردة نيابة 
عن الشركة األم

-4--

--95-تسوية نيابة عن الشركة األم 

---24.206دفعة مستلمة خالل السنة 

24.206---رصيد مستحق في نهاية السنة

---58دفعة مستلمة خالل السنةميدغلف مصر )شركة تابعة(

58---رصيد مستحق في نهاية السنة

---25دفعة مستلمة خالل السنةميدغلف اإلردن )شركة تابعة(

25---الرصيد المستحق في نهاية السنة

موشن السعودية )شركة تابعة( )تحت 
التصفية(

---10.924دفعة مستلمة خالل السنة

10.924---رصيد مستحق في نهاية السنة

أديسون برادلي العربية- السعودية 
)شركة تابعة(

---13.066دفعة مستلمة خالل السنة

13.066---رصيد مستحق في نهاية السنة

---448دفعة مستلمة خالل السنةشركة السامية التجارية )شركة تابعة(

--20-إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

448---رصيد مستحق في نهاية السنة

ميدغلف لبنان اس اي ال )شركة 
تابعة(

مطالبات مدفوعة بواسطة شركة 
تابعة   بالنيابة عن ميدغلف 

السعودية

-1.075--

2.06572.606

مطلوب إلى أطراف ذوي عالقة

--3.8943.392أقساط تأمين لموظفين شركة تابعةميدفيزا السعودية )شركة تابعة(

--77.06198.500أتعاب خدمات إدارية لطرف ثالث

--1.746-مطالبة طبية مدفوعة
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باآلالف الرياالت السعودية

طبيعة المعامالتأطراف ذوي عالقة

مبالغ المعامالت لفترة للسنة 
الرصيد فيالمنتهية في

31 ديسمبر 
2016م     

31 ديسمبر 
2015م 

31 ديسمبر 
2016م      

31 ديسمبر 
2015م      

--66164مطالبات متكبدة 

--4380دفعة مستلمة

--367264أقساط تأمين مستردة

دفع رسوم خدمات إدارية لطرف 
ثالث

68.00084.737--

5٪ رسوم خدمة مدفوعة يالنيابة عن 
ميدغلف السعودية )األردن(

-84--

مبلغ مقاصة لصالح ميدغلف 
)ش.م.ب(

40.589---

5.64340.589--رصيد مستحق في نهاية السنة

5.64340.589

البنك السعودي لالستثمار )مساهم 
مؤسسس(

20.2979.35020.820523حسابات جارية وودائع ألجل

53.315375161.072107.757وديعة نظامية )إيضاح10-أ )1((

--2.9654.363إجمالي أقساط تأمين مكتتبة

)664()1.013(--أقساط تأمين مستردة

--9281.599مطالبات متكبدة

)361()597(--مطالبات قيد التسوية 

االستثمار كابيتال )شركة تابعة للبنك 
السعودي لالستثمار(- مساهمون 

مؤسسون

اتفاقية محفظة تقديرية )إيضاح10-أ 
))2(

4632855.62655.163

9.272-1.133-صندوق األسهم الخليجية

إجمالي أقساط التأمين المكتتبة / 
)المستردة(

)24(228--

)14()38(--أقساط تأمين مستردة

الشركة السعودية للخدمات األرضية 
)إدارة مشتركة( إيضاح 10 – أ )4(

---76.102إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

-19.408--ذمم أقساط تأمين مدينة

---21.057مطالبات متكبدة

-)1(--مطالبات قيد التسوية 

بنك اإلعتماد الوطني )ملكية مشتركة 
ومدراء(

--19-حسابات جارية وودائع ألجل

مطاعم الحلول المبتكرة )إدارة 
مشتركة(

--506-اجمالي أقساط التأمين المكتتبة

رشكة املتوسط والخليج للتأمني وإعادة التأمني التعاوين

)رشكة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2016
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باآلالف الرياالت السعودية

طبيعة المعامالتأطراف ذوي عالقة

مبالغ المعامالت لفترة للسنة 
الرصيد فيالمنتهية في

31 ديسمبر 
2016م     

31 ديسمبر 
2015م 

31 ديسمبر 
2016م      

31 ديسمبر 
2015م      

--189-مطالبات متكبدة إيضاح 10- أ )3(

2---ذمم أقساط تأمين مدينة 

سنايا لطب األسنان )تحت إدارة 
مشتركة(

--137107مطالبات طبية

--135114دفعة على الحساب

)9()8(--الرصيد المستحق في نهاية السنة

--177-دفعة لشركة تابعةبرايم هيلث )شركة تابعة(

أوركس السعودية  )مساهمين في 
الشركة األم(

--7.500-االستثمار في الصكوك/ سداد

--185-دخل من الصكوك

--27.78830.644إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

1.3131.925--ذمم أقساط تأميين مدينة 

--19.65922.777مطالبات متكبدة

)220()56(--مطالبات قيد التسوية

مجموعة شركات سفاري 
)إدارةمشتركة(

--16.68013.974إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

1881.126--ذمم أقساط تأمين مدينة

--15.03012.842مطالبات متكبدة

)785()20(--مطالبات مستحقة

1.1682.2461.327159مطالبة طبية اإلردن/ رصيدميدي فيزا السعودية )شركة تابعة(

-3654.351365مطالبة طبية لبنان/ رصيد

583287719مطالبة طبية مصر/ رصيد

--278-دفعة إلى ميدي فيزا السعودية

شركة خالد الشثري للمقاوالت )إدارة 
مشتركة( 

--2549اجمالي أقساط تأمين مكتتبة

143119--ذمم أقساط تأمين مدينة 

--5648مطالبات متكبدة

-1--مطالبات قيد التسوية

خالد الشثري- عضو مجلس اإلدارة 
   )وثائق مركبات فردية(

--751اجمالي أقساط تأمين مكتتبة

522831--ذمم أقساط تأمين مدينة

--1443مطالبات متكبدة

رشكة املتوسط والخليج للتأمني وإعادة التأمني التعاوين

)رشكة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2016
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باآلالف الرياالت السعودية

طبيعة المعامالتأطراف ذوي عالقة

مبالغ المعامالت لفترة للسنة 
الرصيد فيالمنتهية في

31 ديسمبر 
2016م     

31 ديسمبر 
2015م 

31 ديسمبر 
2016م      

31 ديسمبر 
2015م      

)11(10--مطالبات قيد التسوية )استرداد(

--152-اجمالي أقساط تأمين مكتتبةمؤسسة الجسامة )إدارة مشتركة(

4---ذمم أقساط تأمين مدينةإيضاح 10-أ )3(

--409-مطالبات متكبدة

)8(---مطالبات قيد التسوية

--26.949268.728مطالبات مستردة ميدغلف )ش.م.ب( )الشركة األم(

--3.610-أقساط مسندة

---126.586دفعة مستلمة خالل السنة

--361-دخل عمولة إعادة تأمين

مبلغ مقاصة من رصيد ميدي فيزا 
السعودية

40.589---

165.666305.892--ذمم رصيد مستحق في نهاية السنة

اديسون برادلي أوفرسيز )شركة 
تابعة(

--61-أقساط إعادة التامين المسندة

--15.227-ذمم إعادة تأمين مستردة

--54.52714.000دفعة مستلمة خالل السنة

54.527---رصيد مستحق في نهاية السنة

اديسون برادلي العربية القابضة 
)االمارات( )شركة تابعة(

استحقاق مطالبات اعادة تأمين 
مستردة

-2-)2.692(

--10-إلغاء عمولة

---2.692دفعة مقدمة خالل السنة

---31دفعة مستلمة خالل السنةاس اي اب المحدودة )االمارات(

)31(---رصيد مستحق في نهاية السنة

اديسون برادلي العربية )السعودية( 
)شركة تابعة(

3.164---ذمم إعادة تأمين مدينة/)دائنة(

1.406---ذمم أقساط تأمين مدينة

---4.570دفعة مستلمة خالل السنة

أديسون برادلي العربية – السعودية – 
   وسيط إعادة تأمين )شركة تابعة(

--6-أقساط تأمين مسندة 

--3.888-مطالبات إعادة تأمين مستردة

--1.920-دفعة مباشرة لمعيد تأمين

--6.149-المتحصل من االسترداد

رشكة املتوسط والخليج للتأمني وإعادة التأمني التعاوين

)رشكة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2016
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باآلالف الرياالت السعودية

طبيعة المعامالتأطراف ذوي عالقة

مبالغ المعامالت لفترة للسنة 
الرصيد فيالمنتهية في

31 ديسمبر 
2016م     

31 ديسمبر 
2015م 

31 ديسمبر 
2016م      

31 ديسمبر 
2015م      

أديسون برادلي العربية – السعودية – 
عمولة وساطة )شركة تابعة(

--20-عمولة وساطة

عماد بابان )وثائق مركبات فردية 
للمدراء(

--19-إجمالي أقساط تأمين مكتتبة

--33-مطالبات متكبدةإيضاح 10- أ )3(

صالح الصقري )وثائق مركبات فردية 
للمدراء(

--64148إجمالي أقساط تأمين مكتتبة

)8(---أقساط تأمين مستردة

--225مطالبات متكبدة

لطفي فاضل الزين – عضو مجلس 
اإلدارة

---87إجمالي أقساط تأمين مكتتبة

10-أ )1( الوديعة النظامية تم وضعها في البنك السعودي لألستثمار بمعدل عمولة 0.7٪ سنوياً )31 ديسمبر 2015م: 0.7٪ سنوياً(.

10-أ )2( اتفاقية محفظة اإلدارة االختيارية والتي تم توقيعها في 11 فبراير 2011م وتتضمن مزيج من االستثمارات في األسهم وأدوات الدين.

10-أ)3( شركة مطاعم الحلول المبتكرة و مؤسسة الجسامة وعماد بابان ليسوا أطراف ذوي عالقة وتم عرض المعامالت واألرصدة للمقارنة فقط.

10-أ)4( خالل السنة تم الدخول في معاملة مع الشركة السعودية للخدمات األرضية )إدارة مشتركة( والتي تم أخذ الموافقة عليها في اجتماع الجمعية 
العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 16 أكتوبر 2016م.

تعويضات كبار موظفي اإلدارة

10-ب فيما يلي بياناً بمكافأة مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة اآلخرين خالل السنة:

باآلالف الريـاالت السعودية

2015م2016م

16.57723.903مزايا قصيرة األجل

1.0892.446مكافآت نهاية الخدمة

17.66626.349

رشكة املتوسط والخليج للتأمني وإعادة التأمني التعاوين

)رشكة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2016
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رشكة املتوسط والخليج للتأمني وإعادة التأمني التعاوين

)رشكة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2016

املطالبات- 11

المطالبات تحت التسوية والمطالبات المتكبدة غير المّبلغ عنها	- 

باآلالف الريـاالت السعودية

2015م2016م

حصــــةحصــــة

الصافــــيمعيدي التأميناإلجمالــــيالصافــــيمعيدي التأميناإلجمالــــي

مطالبات تحت التسوية

340.560)519.205(166.713859.765)441.296(608.009في نهاية السنة

652.914)152.109(561.302805.023)154.645(715.947متكبدة وغير مبلغ عنها

1.323.956)595.941(728.0151.664.788)671.314(993.474

احتياطات أخرى

34.350-45.15434.350-45.154)إيضاح 11ب(

1.369.110)595.941(773.1691.699.138)671.314(1.027.824

مطالبات مدفوعة

2.868.631)688.741(2.719.6503.557.372)384.371(3.104.021خالل السنة

مطالبات تحت التسوية

274.276)515.993(340.560790.269)519.205(859.765في بداية السنة

346.345)135.687(652.914482.032)152.109(805.023متكبدة وغير مبلغ عنها

احتياطات أخرى

7.132-34.3507.132-34.350)إيضاح 11ب(

1.699.138)671.314(1.027.8241.279.433)651.680(627.753

3.268.702)708.375(2.464.9953.977.077)308.998(2.773.993مطالبات متكبدة

احتياطات 	خرى	- 

باآلالف الريـاالت السعودية

2015م2016م

17.52724.265احتياطي عجز أقساط التأمين

27.62710.085أخرى

45.15434.350احتياطات أخرى في نهاية السنة

تحليل المطالبات المثلثي حسب سنة الحادث	- 

تحافظ الشركة على إحتياطيات كافية فيما يتعلق بعمليات التأمين وذلك لمواجهة التطورات السلبية للمطالبات المستقبلية. وكلّما تطورت المطالبات 
وأصبحت التكلفة النهائية للمطالبات أكثر تأكيداً، فإن التطورات السلبية ستنتهي مما يؤدي إلى إلغاء جزء من اإلحتياطيات المجنبة في سنوات الحوادث 
السابقة. ومن أجل المحافظة على إحتياطيات كافية ستقوم الشركة بتحويل مبالغ اإلحتياطيات المعكوسة في سنوات سابقة إلى إحتياطيات الحوادث 

للسنوات الحالية حيث أن تطور المطالبات سيكون أقل درجة وهناك عدم تأكد أكبر من التكلفة النهائية للمطالبات.

تم إعداد التحليل المثلثي للمطالبات حسب سنوات الحوادث، على مدى عدد من السنوات المالية. 
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ف الرياالت السعودية
باآلال

2009م
2010م

2011م
2012م

2013م
2014م

2015م
2016م

االجمالي

في نهاية سنة الحادث
1.148.965

1.525.392
1.759.169

2.030.375
2.865.129

3.196.139
3.553.993

2.821.668

بعد سنة
1.166.831

1.538.465
1.887.696

2.355.342
3.006.147

3.446.409
3.403.193

بعد سنتين
1.165.977

1.509.521
1.967.919

2.319.794
3.056.802

3.430.507

بعد ثالث سنوات 
1.145.562

1.537.038
1.950.795

2.321.681
3.082.282

بعد أربع سنوات 
1.281.007

1.537.201
1.948.513

2.323.884

س سنوات
بعد خم

1.257.000
1.543.934

1.945.686

بعد ست سنوات
1.238.429

1.544.369

بعد سبع سنوات
1.238.219

المطالبات النهائية 
المدفوعة )مقدرة(

1.238.219
1.544.369

1.945.686
2.323.884

3.082.282
3.430.507

3.403.193
2.821.668

19.789.808

المطالبات المتراكمة 
المدفوعة 

1.233.233
1.525.199

1.935.256
2.297.400

2.918.837
3.343.372

3.230.990
1.981.109

18.465.852

المطالبات تحت التسوية 
والمطالبات

المتكبدة غير المبلغ عنها

4.986
18.734

10.430
26.484

163.445
87.135

172.203
840.559

1.323.956

ضمن التحليل المثلثي.
ف ريـال سعودي ولم يتم إدراجها 

*بلغت االحتياطات األخرى 45.154 أل
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ف الرياالت السعودية
باآلال

2009م
2010م

2011م
2012م

2013م
2014م

2015م
2016م

االجمالي

في نهاية سنة الحادث
607.986

872.155
1.032.598

1.118.998
1.437.617

2.459.548
2.884.490

2.518.555

بعد سنة
962.313

1.230.576
1.472.573

1.767.465
2.299.916

2.657.710
2.749.239

بعد سنتين
976.888

1.253.029
1.500.727

1.790.733
2.337.043

2.637.623

بعد ثالث سنوات 
979.244

1.256.681
1.505.277

1.797.190
2.343.241

بعد أربع سنوات 
980.249

1.258.037
1.505.267

1.796.803

س سنوات
بعد خم

980.674
1.265.891

1.508.041

بعد ست سنوات
980.908

1.265.159

بعد سبع سنوات
980.888

المطالبات النهائية 
المدفوعة )مقدرة(

980.888
1.265.159

1.508.041
1.796.803

2.343.241
2.637.623

2.749.239
2.518.555

15.799.549

المطالبات المتراكمة 
المدفوعة 

980.167
1.265.527

1.507.236
1.795.712

2.337.348
2.620.345

2.682.080
1.883.119

15.071.534

المطالبات تحت التسوية 
والمطالبات

المتكبدة غير المبلغ عنها

721
)368(

805
1.091

5.893
17.278

67.159
635.436

728.015

ضمن التحليل المثلثي. 
ف ريـال سعودي ولم يتم إدراجها 

* بلغت االحتياطات األخرى مبلغ 45.154 أل
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رشكة املتوسط والخليج للتأمني وإعادة التأمني التعاوين

)رشكة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2016

االستثامر يف رشكة زميلة- 12

يتضمن االستثمار في شركة زميلة استثمار في حقوق ملكية شركة الواصل لاللكترونيات بمبلغ 14.802 ألف ريـال سعودي )25٪ من حقوق ملكية( )31 
ديسمبر 2015م: 12.095 ألف ريـال سعـودي( وهي شركة غير مدرجة )»شركة زميلة«( مسجلة في المملكة العربية السعودية. 

االستثامرات- 13

يتم تصنيف االستثمارات كما يلي:

عمليات التأمين -استثمارات متاحة للبيع	- 

باآلالف الريـاالت السعودية

2016م

المجموعغير مدرجةمدرجة

3.308-3.308صناديق االستثمار

25.00025.000-صكوك

3.30825.00028.308

باآلالف الريـاالت السعودية

2015م

المجموعغير مدرجةمدرجة

33.070-33.070صناديق االستثمار

25.00025.000-صكوك

2.154-2.154أسهم

35.22425.00060.224
تتكون االستثمارات المتاحة للبيع من صناديق االستثمار وصكوك وأسهم صادرة من قبل شركات و مؤسسات مالية في المملكة العربية السعودية.

يتم إظهار رصيد التغير المتراكم في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع والبالغ 277 ألف ريـال سعودي )31 ديسمبر 2015م: 1.825 ألف ريـال 
سعودي( ضمن فائض عمليات التأمين في قائمة المركز المالي. 

إن حركة اإلستثمارات المتاحة للبيع خالل السنة لعمليات التأمين هي كاآلتي:

باآلالف الريـاالت السعودية

2015م2016م

60.22497.733في بداية السنة

--مشتراة خالل السنة

)37.500()31.326(مباعة خالل السنة

28.89860.233

1.68310مكاسب محققة *

-)725(خسائر االنخفاض في القيمة

)19()1.548(صافي التغيير في القيم العادلة

28.30860.224في نهاية السنة

* تحول المكاسب المحققة إلى قائمة الدخل وتدرج تحت بند دخل عموالت خاصة.
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رشكة املتوسط والخليج للتأمني وإعادة التأمني التعاوين

)رشكة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2016

عمليات المساهمين -استثمارات متاحة للبيع	- 

باآلالف الريـاالت السعودية

2016م

المجموعغير مدرجةمدرجة

55.626-55.626صناديق االستثمار

28.75318.77447.527سندات

41.00041.000-صكوك 

1.9231.923-أسهم

84.37961.697146.076المجموع

باآلالف الريـاالت السعودية

2015م

المجموعغير مدرجةمدرجة

74.843-74.843صناديق االستثمار

77.31918.82096.139سندات

10.06440.99651.060صكوك 

19.972-19.972أسهم

182.19859.816242.014المجموع

تتكون االستثمارات المتاحة للبيع من صناديق االستثمار وسندات وصكوك وأسهم صادرة من قبل شركات ومؤسسات مالية في المملكة العربية السعودية.

يتم إظهار رصيد التغير المتراكم في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع لعمليات المساهمين والبالغ 5.486 آالف ريـال سعودي )2015م: 15.261 
ألف ريـال سعودي( ضمن حقوق المساهمين في قائمة المركز المالي. 

إن حركة اإلستثمارات المتاحة للبيع خالل السنة لعمليات المساهمين هي كاآلتي:

باآلالف الريـاالت السعودية

2015م2016م

242.014270.415في بداية السنة

--مشتراة خالل السنة

)18.298()99.282(مباعة خالل السنة

142.732252.117

13.735774المكسب المحقق

)16.193()616(خسائر اإلنخفاض في القيمة

5.316)9.775(صافي التغير في القيم العادلة

146.076242.014في نهاية السنة
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رشكة املتوسط والخليج للتأمني وإعادة التأمني التعاوين

)رشكة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2016

عمليات التأمين وعمليات المساهمين – إستثمارات متاحة للبيع	- 

1( فيام ييل تحليالً ملكونات االستثامرات الخاصة بعمليات التأمني واملساهمني حسب األطراف األخرى:

باآلالف الريـاالت السعودية

2015م2016م

20.00068.464مؤسسات حكومية وشبه حكومية

152.461208.478بنوك ومؤسسات مالية أخرى

1.92325.296شركات

174.384302.238اإلجمالي

2( إن جودة االئتامن للمحفظة االستثامرية هي كام ييل:

باآلالف الريـاالت السعودية

2015م2016م

38.75587.321أ أ- إلى أ أ أ

114.932166.129أ - إلى أ+

992-ب - إلى ب +

20.69747.796غير مصنفة

174.384302.238اإلجمالي

د درجات التنصيف االئتماني وفقاً للمنهجية المتبعة من قبل وكالة »ستاندرد آند بورز« وفيتش وموديز أو المصدر، علماً بأن »غير مصنفة« تمثل  تحدَّ
مجموع االستثمارات التي لم يتم تصنيفها.

3( القيمة العادلة

القيمة العادلة هي القيمة التي سوف يتم استالمها من بيع أصل أو دفعها لتحويل التزام في معاملة نظامية بين المشاركين في السوق الرئيسي أو )األكثر 
فائدة )في تاريخ القياس األساسي وفقاً للظروف الحالية للسوق بغض النظر إذا ما كان السعر يمكن مراقبته مباشرة أو يقدر باستخدام أسلوب تقييم 
آخر. ال تختلف القيم العادلة لألدوات المالية المثبتة بشكل جوهري عن القيم الدفترية المدرجة في القوائم المالية. تستند القيم العادلة لألدوات المالية 
المثبتة إلى األسعار المتداولة في السوق عند توفرها. لم يتم أي تحويل خالل السنة بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة. فيما يلي عرض للقيم 

العادلة لهذه االستثمارات:

تحديد القيمةالعادلة والهيكل الهرمي للقيمة العادلة

تستخدم الشركة المستويات الهرمية التالية لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها:

األسعار المتداولة في السوق: األدوات المالية بأسعار متداولة غير معدلة ألدوات مالية مماثلة في سوق نشط. المستوى األول: 

أسعار متداولة في أسواق نشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة أو أساليب تقييم أخرى تستند كافة مدخالتها الهامة إلى بيانات  المستوى الثاني: 
السوق القابلة للمالحظة. يتكون المستوى الثاني من سندات وصكوك ، وتعتمد قيمتها على أسلوب التدفقات النقدية المخصومة.   

أساليب تقييم ال تستند أي من مدخالتها الهامة إلى بيانات السوق القابلة للمالحظة. المستوى الثالث: 

يستند تقييم كل استثمار متداول على سعر إغالق السوق لذلك السهم اعتباراً من تاريخ التقييم، ناقصاً الخصم إذا كان السند مقيداً.
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رشكة املتوسط والخليج للتأمني وإعادة التأمني التعاوين

)رشكة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2016
يعرض الجدول التالي تحليل لألدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة وفقاً للتسلسل الهرمي للقيمة العادلة:

عمليات التأمين– القيمة العادلة	- 

باآلالف الريـاالت السعودية

31 ديسمبر 2016م

اإلجمالـيالمستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األول

االستثمارات المتاحة للبيع

3.308--3.308صناديق استثمار

25.000-25.000-صكوك

28.308-3.30825.000إجمالي االستثمارات المتاحة للبيع

باآلالف الريـاالت السعودية

31 ديسمبر 2015م

اإلجمالـيالمستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األول

االستثمارات المتاحة للبيع

33.070--33.070صناديق استثمار

25.000-25.000-صكوك

2.154--2.154أسهم

60.224-35.22425.000إجمالي االستثمارات المتاحة للبيع

عمليات المساهمين– القيمة العادلة	- 

باآلالف الريـاالت السعودية

31 ديسمبر 2016م

اإلجمالـيالمستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األول

االستثمارات المتاحة للبيع

55.626--55.626صناديق

47.527-9.99837.529سندات

41.000-41.000-صكوك

1.9231.923--أسهم

65.62478.5291.923146.076إجمالي االستثمارات المتاحة للبيع

باآلالف الريـاالت السعودية

31 ديسمبر 2015م

اإلجمالـيالمستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األول

االستثمارات المتاحة للبيع

74.843--74.843صناديق

96.139-9.99886.141سندات

51.060-10.06440.996صكوك

1.92319.972-18.049أسهم

242.014 112.954127.1371.923إجمالي االستثمارات المتاحة للبيع
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رشكة املتوسط والخليج للتأمني وإعادة التأمني التعاوين

)رشكة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2016

مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى- 14

باآلالف الريـاالت السعودية

2015م2016م

عمليات المساهمينعمليات التأمينعمليات المساهمينعمليات التأمين

-8.760-7.738سلف للموظفين

-2.103-1.103مصاريف مدفوعة مقدماً

مستحقات على المستشفى

-31.169-139.520مدفوعة مقدماً

مة للموردين -4.520-4.363دفعات مقدَّ

-3.783-3.984إيجار مدفوع مقدماً

5.1742.4551.2861.782دخل عموالت خاصة مستحقة

-1.8961433.230أخرى

163.7782.59854.8511.782

الحركة يف أقساط التأمني غري املكتسبة- 15

باآلالف الرياالت السعودية

2015م2016م

حصة معيدي اإلجمالي
حصة معيدي اإلجماليالصافيالتأمين

الصافيالتأمين

1.450.088)1.033.651(1.341.2902.483.739)713.158(2.054.448في بداية السنة

أقساط تأمين مكتتبة 
خالل السنة

3.194.334)497.130(2.697.2044.001.934)643.419(3.358.515

أقساط تأمين مكتسبة
 خالل السنة

)3.619.531(673.905)2.945.626()4.431.225(963.912)3.467.313(

1.341.290)713.158(1.092.8682.054.448)536.383(1.629.251في نهاية السنة

تكاليف االكتتاب املؤجلة- 16

فيما يلي حركة العموالت المتكبدة للعمليات خالل السنة:

باآلالف الريـاالت السعودية

2015م2016م

100.599101.653في بداية السنة

160.012226.263تكاليف متكبدة خالل السنة

)227.317()187.685(مطفأة خالل السنة

72.926100.599في نهاية السنة
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رشكة املتوسط والخليج للتأمني وإعادة التأمني التعاوين

)رشكة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2016
فيما يلي حركة األتعاب المؤجلة لمؤسسة النقد العربي السعودي ومجلس الصحة للتأمين التعاوني وطرف إداري ثالث وتكلفة إدارة مؤكدة:

باآلالف الريـاالت السعودية

2015م2016م

81.20898.833في بداية السنة

114.606147.064تكاليف متكبدة خالل السنة

)164.689()127.404(مطفأة خالل السنة

68.41081.208في نهاية السنة

141.336181.807إجمالي تكاليف االكتتاب الموجلة في نهاية السنة

املمتلكات واملعدات، صايف- 17

باآلالف الرياالت السعودية

تحسينات المباني 
المستأجرة

المعدات واألثاث 
اإلجماليالسياراتأجهزة الحاسب اآلليوالتركيبات المكتبية

التكلفة:

131.73323.89640.9934.014100.636 يناير 2015م

3.1036.5172.87938012.879إضافات

)1.820()341()201()1.253()25(استبعادات

3134.81129.16043.6714.053111.695 ديسمبر 2015م

2661.5753.0925025.435إضافات

)352()351(-)1(-استبعادات

3135.07730.73446.7634.204116.778 ديسمبر 2016م

االستهالك المتراكم:

122.34010.89212.7703.07049.072 يناير 2015م

ل للسنة 2.4263.5912.4585989.073المحمَّ

)1.669()341()195()1.114()19(استبعادات

3124.74713.36915.0333.32756.476 ديسمبر 2015م

ل للسنة 2.6103.9672.4664289.471المحمَّ

)324()323(-)1(-استبعادات

3127.35717.33517.4993.43265.623 ديسمبر 2016م

صافي القيمة الدفترية:

317.72013.39929.26477251.155 ديسمبر 2016م

3110.06415.79128.63872655.219 ديسمبر 2015م
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رشكة املتوسط والخليج للتأمني وإعادة التأمني التعاوين

)رشكة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2016

الوديعة النظامية- 18

تمثل الوديعة النظامية 10٪ من رأس المال المدفوع وفقا لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني في المملكة العربية السعودية.كذلك فقد زادت مؤسسة 
النقد العربي السعودي متطلبات الوديعة النظامية بنسبة 5٪ وبالتالي حولت الشركة المبلغ المطلوب لتصل نسبة الوديعة النظامية إلى 15٪ )انظر إيضاح 

32(. ال يمكن سحب هذه الوديعة النظامية بدون موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي.

الشهرة- 19

بدأت الشركة عمليات التأمين في 1 يناير 2009. كما قامت الشركة، في عام 2009 بإبرام اتفاقية )»االتفاقية«( لشراء محفظة التأمين وصافي الموجودات 
والمطلوبات العائدة لعمليات شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين )ميدغلف( )ش.م.ب مقفلة( في المملكة العربية السعودية. انعقدت الجمعية 
لعمليات شركة  العائدة  والمطلوبات  الموجودات  التأمين وصافي  الموافقة على شراء محفظة  وتمت  للشركة في 22 ديسمبر 2008،  العادية  العمومية 
المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين )ميدغلف( )ش.م.ب مقفلة( في المملكة العربية السعودية في 1 يناير 2009. وقد نتج عن هذا االستحواذ شهرة 

بقيمة 480.000 ألف ريـال سعودي.

يتطلب تقييم انخفاض قيمة الشهرة تقدير قيمة اإلسترداد من الوحدات المنتجة للعائد النقدي التي لها مخصص شهرة. يتم تحديد القيمة المحصلة 
بالقيمة العادلة ناقصاً قيمة البيع.

تستخدم القيمة العادلة ناقص قيمة البيع في تقييم اإلنخفاض. أظهرت نتيجة التقييم أن القيمة القابلة لإلسترداد أعلى من القيمة الدفترية للشهرة.

يستند تحليل القيمة العادلة إلى حالة السوق حيث أن الحركة في تداول أسهم ميدغلف ورسملة األرباح بإستخدام قيمة المقاييس للشركات المدرجة 
الشبيهة باإلجمال وقيود اإلندماج واإلستحواذ ومضاعفاتها أعتبرت من تاريخ التقييم.

بحسب تقييم اإلدارة، إن أداء الشركة يدعم االفتراضات المستخدمة عند إجراء اختبار االنخفاض في القيمة.

يعتبر مدى الحياة للشهرة غير محدد كونها موجودات غير ملموسة غير قابلة للتحديد وال يمكن ان تقوم بشكل مستقل عن األعمال وال يمكن بيعها أو 
شراؤها أو تحويلها بشكل منفصل بدون تنفيذ معاملة لألعمال ككل.

املصاريف املستحقة واملطلوبات األخرى- 20

إيضاح

باآلالف الريـاالت السعودية

2015م2016م

عمليات المساهمينعمليات التأمينعمليات المساهمينعمليات التأمين

مكافأة نهاية الخدمة

-23.729-2126.047للموظفين

رسوم مجلس الضمان الصحي

-28.115-4.237التعاوني المستحقة

-86.516-136.318مستحق إلى موردين

17.53163517.916762مصاريف مستحقة

-317-221دائنون آخرون

184.354635156.593762

مكافأة نهاية الخدمة للموظفني- 21

إيضاح
باآلالف الريـاالت السعودية

2015م2016م

23.72936.945في بداية السنة

ل خالل السنة 2312.3381.116المحمَّ

)14.332()10.020(المدفوع خالل السنة

2026.04723.729في نهاية السنة
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رشكة املتوسط والخليج للتأمني وإعادة التأمني التعاوين

)رشكة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2016

عموالت إعادة التأمني غري املكتسبة- 22

باآلالف الريـاالت السعودية

2015م2016م

56.31573.458في بداية السنة

65.27193.737عموالت مستلمة خالل السنة

)110.880()85.002(عموالت مكتسبة خالل السنة

36.58456.315في نهاية السنة

املصاريف العمومية واإلدارية- 23

إيضاح

باآلالف الريـاالت السعودية

2015م2016م

عمليات المساهمينعمليات التأمينعمليات المساهمينعمليات التأمين

-183.300-157.786رواتب وتكاليف الموظفين

تكاليف اشراف ومعاينة –

-30.597-22.885مجلس الضمان الصحي التعاوني

-29.029-22.831إيجار

-22.155-18.092تكاليف اشراف ومعاينة – ساما

15.61849420.646507أتعاب مهنية

-9.073-9.471استهالك

مكافأة نهاية الخدمة

-1.116-2112.338للموظفين

-7.183-4.363قرطاسية

ضريبة استقطاع على دفعات

-49.907-63.714إعادة التأمين

-6.814-7.786صيانة وإصالح

3.1662864.36215ترويج ودعاية وإعالن

2.293402.220332مصاريف ألغراض العمل وتنقالت

-1.212-1.343مرافق

مكافآت ومصاريف أعضاء

3.160-3.132-مجلس اإلدارة ولجان أخرى

6.539---رسوم عمولة »ساما«

-10.000-935.000ديون مشكوك في تحصيلها

20.11921219.855276أخرى

396.8054.164397.46910.829
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رشكة املتوسط والخليج للتأمني وإعادة التأمني التعاوين

)رشكة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2016

اإليرادات األخرى - 24

باآلالف الريـاالت السعودية

2015م2016م

41.36244.088دخل من تعجيل تسوية مطالبات مستشفيات

7.13516.085أخرى 

48.49760.173

الزكاة ورضيبة الدخل- 25

لة للسنة	-  الزكاة المحمَّ

إيضاح
باآلالف الريـاالت السعودية

2015م2016م

حساب الزكاة

)261.267(67.611صافي الدخل / )الخسارة( للسنة

2126.04723.729مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

9186.501151.501مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها

94.33348.978ضريبة االستقطاع مستحقة على دفعات إعادة التأمين

51.000.0001.000.000رأس المال

111.566106.591توزيعات الفائض المستحقة

26146.135146.135احتياطي نظامي 

19.990-ربح متراكم بداية السنة

1.564.5821.496.924

)535.624()542.097(فروق الموجودات الثابتة 

)12.095()14.802(12استثمار في شركة زميلة 

)1.923()1.923(13)ج(استثمار في شركة )المستوى الثالث(

)24.290()23.191(فروق االستهالك في الموجودات الثابتة

)181.807()141.336(16تكاليف اكتتاب وثائق مؤجلة

-)249.265(عجز متراكم بداية السنة

)972.614()755.739(

659.579479.918الوعاء الزكوي 

316.400261.555حصة المساهمين السعوديين من الوعاء الزكوي )47.97٪()31 ديسمبر 2015م: ٪54.5(

7.9106.539الزكاة بنسبة ٪2.5 

حساب ضريبة الدخل:

-67.611صافي الدخل / )الخسارة( للسنة

-2112.338احتساب المخصص خالل السنة على مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

-935.000احتساب المخصص خالل السنة على الذمم المشكوك في تحصيلها

-2363.714مصاريف ضريبة االستقطاع خالل السنة

-)23.191(فروق االستهالك في الموجودات الثابتة
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إيضاح
باآلالف الريـاالت السعودية

2015م2016م

87.861-

155.472-

-80.892حصة المساهمين األجانب من وعاء الضريبة )٪52.03(

-)10.020(21مكافأة نهاية الخدمة مدفوعة للموظفين

-)14.934(دفعة ضرائب االستقطاع

)24.954(-

-)12.984(حصة المساهمين األجانب من وعاء الضريبة )52.03٪( )31 ديسمبر 2015م: ٪45.5(

-)20.223(يخصم منه 25٪ من حصة األجانب في وعاء الضريبة لتغطية الخسائر المتراكمة

-47.685وعاء الضريبة

-9.537الضريبة بنسبة ٪20

2517.4476.539)ج(إجمالي الزكاة والضرائب للسنة
تعود الفروقات بين النتائج المالية والزكوية أساساً للمخصصات التي لم يتم تضمينها في احتساب الدخل الزكوي.

لة للسنة	-  ضريبة الدخل المحمَّ

تتكون ضريبة الدخل المتعلقة بالمساهمين غير السعوديين في عام 2016م والتي بلغت 9.537 ألف ريـال سعودي من مخصص عام 2016م والذ تم تجنيبه 

استناداً إلى الربح الخاضع للضريبة بواقع 52.03٪. لم يكن هنالك ضريبة دخل في عام 2015م بسبب الخسائر المتكبدة.

حركة مخصص الزكاة وضريبة الدخل خالل السنة	- 

كانت حركة مخصص الزكاة وضريبة الدخل للسنة كاآلتي:

إيضاح
باآلالف الريـاالت السعودية

2015م2016م

84419.507في بداية السنة

ل للسنة الحالية 2517.4476.539 )أ(محمَّ

1.449-للسنة السابقة

17.4477.988

)26.651()2.893(مدفوع خالل السنة

15.398844في نهاية السنة

بلغ مخصص الزكاة وضريبة الدخل المحمل للسنة مبلغ  15.398 ألف ريال سعودي )31 ديسمبر 2015م: 844 ألف ريـال سعودي(. تم ادراج   )1(
مبلغ 17.447 ألف ريال سعودي )انظر إيضاح 25)أ(( في قائمة الدخل/ )الخسارة( الشامل للمساهمين لتلبية المخصص المطلوب للسنة المنتهية في 31 

ديسمبر 2016م.

وضع الربوط الزكوية والضريبيةد- 

قدمت الشركة إقراراتها الزكوية والضريبية للسنة من 16 ابريل 2007 ولغاية 31 ديسمبر 2015م إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل )الهيئة(. قامت الهيئة 
بتقييمها المبدئي للسنوات من 16 أبريل ولغاية 31 ديسمبر 2012 وحددت الفروق والتي بلغت 76 مليون ريال سعودي، قامت الشركة برفع استئناف 
ضد هذا الربط، وبناًء على تقييم المستشار الضريبي، تعتقد اإلدارة أنه تم تقييد المخصص المالئم في السجالت. لم تقم الهيئة بإتمام ربوط للسنوات 

المتبقية.

رشكة املتوسط والخليج للتأمني وإعادة التأمني التعاوين

)رشكة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2016
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رأس املال- 26

يبلغ رأس المال المصرح به والمدفوع 1.000 ألف ريـال سعودي، ويتكون من 100 ألف سهم، قيمة كل سهم 10 ريـال سعودي )31 ديسمبر 2015م: 1.000 
ألف سهم يتكون من 100 مليون سهم قيمة كل سهم 10 ريـال سعودي(. وقد قام المساهمون المؤسسون باالكتتاب فيها ودفع قيمة 75 مليون سهم )750 
مليون ريـال سعودي(، بقيمة اسمية قدرها 10 ريـال سعودي للسهم، وتمثل 75٪ من أسهم الشركة. أما االسهم المتبقية البالغة 25 مليون سهم )250 مليون 

ريـال سعودي( بقيمة اسمية قدرها 10 ريـال سعودي للسهم، وتمثل 25٪ من أسهم الشركة، فقد تم االكتتاب بها من قبل الجمهور.  

الربحية / )الخسائر( األساسية واملخفضة للسهم- 27

الربحية )الخسائر( األساسية والمخفضة للسهم الواحد عن السنة بقسمة صافي الدخل عن السنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرة وال 
تزال قائمة خالل السنة التي بلغت 100 مليون سهم. 

العائد عىل الوديعة النظامية- 28

بلغت العوائد على الوديعة النظامية التي يتم االحتفاظ بها وفقاً لقانون مراقبة شركات التأمين التعاوني في المملكة العربية السعودية مبلغ 11.072 ألف 
ريـال سعودي )31 ديسمبر 2015م: 7.757 ألف ريـال سعودي(. ال يمكن سحب هذه العوائد دون الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي.

القيمة العادلة لألدوات املالية- 29

تشتمل الموجودات والمطلوبات المالية على النقدية وشبة النقدية والودائع ألجل، واالستثمارات، والمدينين، والدائنين، وبعض الموجودات والمطلوبات 
األخرى. إن القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية ال تختلف كثيراً عن قيمتها الدفترية، فيما عدا األدوات المالية غير المتداولة حيث تقيَّد بالتكلفة.

التعهدات وااللتزامات املحتملة- 30

الدعاوى القضائية	- 

تعمل الشركة في قطاع التأمين وتخضع لمطالبات قانونية خالل دورة أعمالها العادية. في حين أنه ليس من العملي توقع أو تحديد المحصلة النهائية 
للمطالبات القانونية القائمة، تعتقد إدارة الشركة بأنه لن يكون لهذه المطالبات )بما في ذلك القضايا( أثر جوهري على نتائجها ومركزها المالي. 

االلتزامات بموجب عقود اإليجارات التشغيلية	- 

يبلغ الحد األدنى لدفعات اإليجار المستقبلية مقابل استخدام مكاتب الشركة كما يلي:

باآلالف الريـاالت السعودية

2015م2016م

--أقل من سنة واحدة

22.83129.029من سنة واحدة إلى خمس سنوات

22.83129.029

التعهدات واالرتباطات الر	سمالية	- 

كما في 31 ديسمبر 2016م، أصدر البنك الذي تتعامل معه الشركة خطاب ضمان بمبلغ 26.511 ألف ريال سعودي )31 ديسمبر 2015م: 21.074 ألف 
ريال سعودي( لعدد من العمالء ووكاالت السيارات وورش وفقاً لشروط االتفاقيات معهم )انظر إيضاح 7(.ال يوجد لدى الشركة تعهدات رأسمالية قائمة 

كما في 31 ديسمبر 2016م )31 ديسمبر 2015م: ال شيء(.

املعلومات القطاعية- 31

تماشياً مع طريقة إعداد التقارير الداخلية بالشركة، اعتمدت اإلدارة القطاعات التشغيلية بالنسبة لنشاطات الشركة وموجوداتها ومطلوباتها كما هو مبين أدناه.

ال تشمل نتائج القطاعات توزيع المصاريف العمومية واإلدارية ودخل العموالت الخاصة واإليرادات األخرى على القطاعات التشغيلية.

ال تشمل موجودات القطاعات توزيع النقدية وشبه النقدية، والودائع ألجل، واإلستثمارات وأقساط وأرصدة إعادة التأمين المدينة، والمصاريف المدفوعة 

مقدماً والموجودات األخرى، والمبالغ المستحقة من جهات ذات عالقة، والممتلكات والمعدات، صافي على القطاعات التشغيلية.

ال تشمل مطلوبات القطاعات توزيع الذمم والعموالت الدائنة، وذمم معيدي التأمين، والمصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى، والمبالغ المستحقة إلى 
عمليات المساهمين، وتوزيعات الفائض المستحقة، واالحتياطيات األخرى على القطاعات التشغيلية. 
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القطاعات التشغيلية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م

المجموعاألخرىالمركباتالتأمين الصحيعمليات التأمين

 3.194.334 2.266.987529.999397.348إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 2.697.204 2.265.987364.75266.465صافي أقساط التأمين المكتتبة

 2.945.626 2.430.258428.10587.263صافي أقساط التأمين المكتسبة

)2.464.995()26.906()323.079()2.115.010(صافي المطالبات المتكبدة

)187.685()29.906()37.578()120.201(تكاليف اكتتاب وثائق التأمين

 85.002 39.32745.675-دخل عمولة إعادة تأمين

 377.948 195.047106.77576.126صافي نتائج االكتتاب

مصاريف عمومية وإدارية ومصاريف انخفاض في استثمار 
متاح للبيع

)397.530(

 69.329دخل عموالت خاصة وإيرادات أخرى

 49.747فائض عمليات التأمين

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م

المجموعاألخرىالمركباتالتأمين الصحيعمليات التأمين

2.811.471666.047524.4164.001.934إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

2.806.540458.49393.4823.358.515صافي أقساط التأمين المكتتبة

2.845.296523.96098.0573.467.313صافي أقساط التأمين المكتسبة

)3.268.702()15.145()675.217()2.578.340(صافي المطالبات المتكبدة

)227.317()30.955()34.058()162.304(تكاليف اكتتاب وثائق التأمين

20.97033.40556.505110.880دخل عمولة إعادة تأمين

108.46282.174)151.910(125.622صافي نتائج االكتتاب

)397.469(مصاريف عمومية وإدارية

66.075دخل عموالت خاصة وإيرادات أخرى

)249.220(عجز عمليات التأمين
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بآالف الرياالت السعوديةكما في 31 ديسمبر 2016م 

المجموعاألخرىالمركباتالتأمين الصحيموجودات عمليات التأمين

50.389485.994536.383-حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة

3.09987.584505.258595.941حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية

109.7979.94921.590141.336تكاليف اكتتاب مؤجلة

2.273.007موجودات غير موزعة

3.546.667

مطالبات عمليات التأمين

926.951167.962534.3381.629.251إجمالي أقساط التأمين غير المكتسبة

11.05825.52636.584-عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة

536.346247.263540.3471.323.956إجمالي مطالبات تحت التسوية

556.876مطلوبات غير موزعة

3.546.667

بآالف الرياالت السعوديةكما في 31 ديسمبر 2015م 

المجموعاألخرىالمركباتالتأمين الصحيموجودات عمليات التأمين

77.523635.635713.158-حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة

27.35387.015556.946671.314حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية

137.52014.95529.332181.807تكاليف اكتتاب مؤجلة

2.881.273---موجودات غير موزعة

4.447.552

مطلوبات وفائض عمليات التأمين

إجمالي أقساط التأمين غير
 المكتسبة

1.091.222258.450704.7762.054.448

15.50240.81356.315-عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة

823.776256.209584.8031.664.788إجمالي مطالبات تحت التسوية

672.001---مطلوبات غير موزعة

4.447.552
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إدارة املخاطر- 32

حوكمة املخاطر

الحالي  التنظيمي  الهيكل  التي تستخدم  المقررة  الرقابية  والوسائل  واإلجراءات  السياسات  بالشركة في مجموعة من  الخاصة  المخاطر  تتمثل حوكمة 
لتحقيق األهداف اإلستراتيجية. تتركز فلسفة الشركة في قبول المخاطر المرغوب بها والمعروفة والتي تتوافق مع الخطة اإلستراتيجية المتعلقة بإدارة 
النظامية،  بالمتطلبات  المتعلقة  والمخاطر  التأمين،  إعادة  ومخاطر  التأمين،  لمخاطر  الشركة  تتعرض  اإلدارة.  مجلس  من  والمعتمدة  المخاطر  وقبول 

ومخاطر اإلئتمان، ومخاطر السيولة، ومخاطر العمالت األجنبية، ومخاطر أسعار العموالت، ومخاطر السوق.

هيكل إدارة املخاطر

تم تأسيس هيكل تنظيمي محكم داخل الشركة لتحديد ومتابعة ومراقبة المخاطر.

مجلس اإلدارة 

إن مجلس اإلدارة هو الجهة العليا المسؤولة عن محكومية المخاطر حيث يقوم بتقديـم التوجيه وإعتماد اإلستراتيجيات والسياسات لتحقيق األهداف 
المحددة للشركة.

اإلدارة العليا

اإلدارة العليا مسؤولة عن العمليات اليومية من أجل تحقيق األهداف اإلستراتيجية ضمن سياسة محددة مسبقاً من قبل الشركة بشأن قبول المخاطر.

لجنة املراجعة وإدارة املراجعة الداخلية

بهذه  اإللتزام  اإلجراءات ومن  كفاية  بالتأكد من  تقوم  والتي  الداخلية  المراجعة  إدارة  قبل  من  الشركة سنوياً  داخل  المخاطر  إدارة  تدقيق عمليات  يتم 
لجنة  إلى  مباشرة  والتوصيات  بالنتائج  تقرير  وتقديـم  العليا،  اإلدارة  مع  التقويم  عمليات  كافة  نتائج  ببحث  الداخلية  المراجعة  إدارة  تقوم  اإلجراءات. 

المراجعة.

فيما يلي ملخصاً بالمخاطر التي تواجهها الشركة والطرق المتبعة من قبل اإلدارة للتقليل منها:

مخاطر التأمين	- 

وتمثل المخاطر المتعلقة بزيادة المطالبات الفعلية المستحقة إلى الجهات المتعاقد معها بشأن األحداث المؤمن عليها عن القيمة الدفترية إللتزامات 
التأمين. ويمكن أن يحدث ذلك بسبب تكرار المطالبات أو أن مبالغ المطالبات والمزايا الفعلية المدفوعة أو التطورات الالحقة التي تطرأ على المطالبات 
طويلة األجل تختلف عما كان متوقعاً. تتمثل أهداف الشركة في ضمان توفر الموارد الكافية لتغطية هذه اإللتزامات. تتركز مخاطر التأمين الناجمة عن 

عقود التأمين بشكل رئيسي في المملكة العربية السعودية.

تكرار املطالبات ومبالغها

يمكن أن يتأثر تكرار المطالبات ومبالغها بالعديد من العوامل. تقوم الشركة، بشكل رئيسي، بتغطية مخاطر إكتتاب عقود تأمين المركبات والتأمين الطبي. 
تعتبر هذه العمليات كعقود تأمين قصيرة األجل ألنه يتم، في العادة، اإلبالغ عن وسداد المطالبات خالل سنة واحدة من وقوع الحادث المؤمن عليه. وهذا 

من شأنه أن يساعد في التقليل من مخاطر التأمين.

املركبات

بالنسبة للتأمين على المركبات، تتمثل المخاطر الرئيسية في المطالبات المتعلقة بالوفاة واإلصابات الجسدية وتبديل أو إصالح السيارات. تقوم الشركة 
بإصدار وثائق التأمين الشامل فقط إلى المالك/السائق الذي يزيد عمره عن 18 سنة. وبشكل رئيسي، فإن معظم عقود المركبات تتعلق باألفراد. كما يوجد 
لدى الشركة إجراءات إدارة المخاطر تتعلق بمراقبة تكاليف المطالبات. يوجد لدى الشركة تغطية إعادة تأمين للحد من الخسائر المتعلقة بأي مطالبة 

فردية ولغاية 750 ألف ريـال سعودي )31 ديسمبر 2015م: 750 ألف ريـال سعودي(.

التأمني الطبي

تم تصميم إستراتيجية التأمين الطبي الخاصة بالشركة لضمان تنوع المخاطر بشكل جيد من حيث نوع المخاطر ومستوى المزايا المؤمن عليها. ويمكن 
تحقيق ذلك من خالل تنوع القطاعات والمناطق الجغرافية وذلك للتأكد بأن األسعار تأخذ بعين االعتبار الظروف الصحية الحالية والمراجعة االعتيادية 

للمطالبات الفعلية وسعر المنتج واإلجراءات التفصيلية لمتابعة المطالبات. ال يوجد لدى الشركة أي تغطيات إعادة تأمين للقطاع الطبي. 
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تحليل الحساسية

تعتقد الشركة بأن مبالغ المطالبة تحت التسوية وفقاً لعقود التأمين في نهاية السنة تعتبر كافية. ومع ذلك ال تعتبر هذه المبالغ مؤكدة وقد تختلف عن مبالغ 
المطالبات المقدمة في القوائم المالية. تعتبر مبالغ مطالبة التأمين حساسة لعدة إفتراضات. ليس من الممكن تحديد حساسية بعض المتغيرات كالتغيرات 
التشريعية أو عدم التأكد في عملية التقييم. يتأثر مخصص مطالبات التأمين العام باإلفتراضات األساسية المذكورة أعاله. إن التغير اإلفتراضي بواقع 
10٪ في نسبة المطالبات قد يؤثر على الدخل اإلجمالي بحوالي 19.477 ألف ريـال سعودي )31 ديسمبر 2015م: 19.705 ألف ريـال سعودي( في السنة.

مخاطر إعادة التأمين	- 

على غرار شركات التأمين األخرى، تقوم الشركة، خالل دورة أعمالها العادية، بإعادة التأمين لدى أطراف أخرى لتقليل الخسائر المالية المحتملة التي قد 
تنشأ عن مطالبات التأمين الضخمة. إن هذه الترتيبات تؤمن تنوع أكبر في األعمال وتسمح لإلدارة بمراقبة الخسائر المحتملة التي قد تنشأ عن المخاطر 
الكبيرة وتؤمن قدرات نمو إضافية. يتأثر جزء كبير من عمليات إعادة التأمين بموجب اتفاقيات إعادة تأمين، وعقود إعادة تأمين اختيارية، وإعادة تأمين 

فائض الخسارة.

لتقليل تعرضها لمخاطر الخسائر الضخمة الناشئة عن إفالس شركات إعادة التأمين، تقوم الشركة بتقييم الوضع المالي لشركات إعادة التأمين، ومراقبة 
تركيز مخاطر االئتمان الناتجة في مناطق جغرافية ونشاطات وخصائص اقتصادية مماثلة لشركات إعادة التأمين.

إن إتفاقيات إعادة التأمين المسندة ال تعفي الشركة من إلتزاماتها تجاه حملة الوثائق. ونتيجة لذلك، تبقى الشركة ملتزمة تجاه حملة الوثائق بحصتها من 
المطالبات تحت التسوية المعاد التأمين عليها بالقدر الذي لم تف به شركة إعادة التأمين بإلتزاماتها بموجب إتفاقيات إعادة التأمين. وفي هذا الصدد، 

تتركز مخاطر اإلئتمان في اآلتي:

باآلالف الريـاالت السعودية

2015م2016م

176.498180.215الشرق األوسط

419.443491.099أوروبا

595.941671.314

المخاطر المتعلقة بالمتطلبات النظامية	- 

تخضع عمليات الشركة لمتطلبات األنظمة المحلية في المملكة العربية السعودية. إن هذه األنظمة ال تتطلب فقط الحصول على الموافقات ومراقبة 
النشاطات فحسب، بل وتفرض بعض القيود مثل كفاية رأس المال لتقليل مخاطر العجز واإلفالس من قبل شركات التأمين ولتمكينها من سداد إلتزاماتها 

غير المتوقعة عند نشوئها. الشركة غير ملتزمة بمتطلبات هامش المالءة على النحو المطلوب من مؤسسة النقد العربي السعودي )انظر إيضاح 33(. 

مخاطر اإلئتماند- 

تمثل مخاطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته بشأن أداة مالية ما، مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية. بالنسبة لكافة فئات 
الموجودات المالية المقتناة من قبل الشركة، تمثل مخاطر االئتمان القصوى للشركة القيمة الدفترية المفصح عنها في قائمة المركز المالي.

فيما يلي بياناً بالسياسات واإلجراءات الموضوعة لتقليل مخاطر اإلئتمان التي تتعرض لها الشركة:

تقوم الشركة بإبرام عقود التأمين وإعادة التأمين فقط مع جهات معترف بها وذات سمعة جيدة. وتكمن سياسة الشركة بأن يخضع كافة العمالء  �
الذين تود التعامل معهم للتحقق والدراسة من الناحية اإلئتمانية. إضافة إلى ذلك، يتم مراقبة المبالغ المستحقة بموجب عقود التأمين وإعادة 

التأمين بصورة مستمرة لتقليل تعرض الشركة لمخاطر الديون المعدومة.
تقوم الشركة بالحد من المخاطر المتعلقة بالوكالء والوسطاء وذلك بوضع حدود إئتمان لكل وكيل ووسيط، ومراقبة الذمم المدينة القائمة. �
تدار المحفظة اإلستثمارية للشركة من قبل المدير المسؤول عن اإلستثمار طبقاً للسياسة اإلستثمارية المعتمدة من لجنة االستثمار. �
فيما يتعلق بمخاطر اإلئتمان الناتجة عن الموجودات المالية األخرى، تقوم الشركة بالتعامل فقط مع بنوك تجارية ذات مركز مالي قوي وسمعة  �

إئتمانية جيدة.
ال يوجد تركزات مخاطر إئتمان هامة داخل الشركة. �
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يعرض الجدول أدناه الحد األقصى لمخاطر االئتمان لمكونات قائمة المركز المالي:

إيضاح

باآلالف الرياالت السعودية

2015م2016م

عمليات المساهمينعمليات التأمينعمليات المساهمينعمليات التأمين
486.969211.677594.951108.912نقد وأرصدة لدى البنوك

197.79096.052-225.504ودائع ألجل
1328.308146.07660.224242.014استثمارات

100.000-150.000-وديعة نظامية
7.757-11.072-عوائد على الوديعة النظامية

-1.688.147-91.248.475أقساط وأرصدة إعادة تأمين مدينة
-8.760-147.738سلف للموظفين

-4.520-144.363مدفوعات مقدمة للموردين
145.1742.4551.2861.782الدخل المستحق من العمولة الخاصة

-671.314-11595.941)أ(حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية
-72.606-102.065مبالغ مستحقة من أطراف ذوي عالقة

2.604.537521.2803.299.598556.517

مخاطر السيولة	- 

تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجهها الشركة في توفير األموال الالزمة للوفاء بالتعهدات المتعلقة بالمطلوبات المالية. يتم مراقبة متطلبات 
السيولة شهرياً، وتقوم اإلدارة بالتأكد من توفر األموال الكافية للوفاء بأية إلتزامات عند نشوئها. يستثمر جزء كبير من أموال الشركة في ودائع ألجل لدى 

بنوك محلية.

تواريخ اإلستحقاق

تم استبعاد األقساط الغير مكتسبة وحصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة من التحليل ألنها ال تعتبر التزامات تعاقدية. يعكس الجدول أدناه 
تواريخ استحقاق المطلوبات المالية الخاصة بالشركة وذلك على أساس اإللتزامات التعاقدية غير المخصومة المتوقعة المتبقية:

إيضاح

باآلالف الرياالت السعودية

2015م2016م

اإلجماليأكثر من سنةلغاية سنةاإلجماليأكثر من سنةلغاية سنة
المطلوبات المالية لعمليات التأمين

1.664.788-1.323.9561.664.788-111.323.956)أ(إجمالي المطالبات تحت التسوية
211.837-123.710211.837-123.710ذمم وعموالت دائنة

120.216-86.172120.216-86.172ذمم معيدي التأمين الدائنة
156.593-184.354156.593-20184.354مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

106.591-111.566106.591-111.566توزيعات الفائض المستحقة

1.829.758-1.829.7582.260.025-2.260.025

المطلوبات المالية للمساهمين

762-635762-20635مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

7.757-11.0727.757-11.072عوائد مستحقة على الوديعة النظامية

11.707-11.7078.519-8.519

2.268.544-1.841.4652.268.544-1.841.465مجموع المطلوبات المالية
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السيولة

لم يتم إظهار أي من المطلوبات المالية الظاهرة في قائمة المركز المالي على أساس التدفقات النقدية المخصومة، وإن جميعها مستحقة السداد وفق 
األسس المذكورة أعاله. ال يوجد فروقات بين تواريخ االستحقاق التعاقدية والمتوقعة للمطلوبات المالية غير المشتقة الخاصة بالشركة.

مخاطر العمالت األجنبيةو- 

تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية ما نتيجة للتغيرات في أسعار الصرف األجنبي. تتم المعامالت الرئيسية للشركة 
بالريـال السعودي. تعتقد اإلدارة بوجود مخاطر ضئيلة لوقوع خسائر هامة بسبب التقلبات في أسعار الصرف األجنبي، وبالتالي ال تقوم الشركة بتغطية 

مخاطر العمالت األجنبية.

إيضاح

باآلالف الرياالت السعودية

2015م2016م

دوالر ريـال  سعودي
دوالر ريـال  سعودياإلجماليأخرىامريكي

اإلجماليأخرىامريكي

موجودات عمليات 
التأمين

نقد وأرصدة لدى 
البنوك

7472.08915.003-487.122567.86627.452-595.318

197.790--225.504197.790--225.504ودائع ألجل

أقساط وأرصدة إعادة 
تأمين مدينة

91.211.31935.8561.3001.248.4751.539.153141.9017.0931.688.147

مبالغ مستحقة من 
أطراف ذوي عالقة

102.065--2.06572.606--72.606

مبالغ مستحقة من 
عمليات المساهمين

66.600--66.600157.118--157.118

حصة معيدي التأمين 
من المطالبات تحت 

التسوية

671.314-595.941515.188156.126-11488.882107.059)أ(

60.224--28.30860.224--1328.308)أ(استثمارات

مصاريف مدفوعة 
مقدماً وموجودات 

أخرى

14163.778--163.77854.851--54.851

حصة معيدي التأمين 
من األقساط غير 

المكتسبة

15536.383--536.383713.158--713.158

181.807--141.336181.807--16141.336تكاليف اكتتاب مؤجلة

ممتلكات ومعدات، 
صافي

1751.155--51.15555.219--55.219

مجموع موجودات 
عمليات التأمين

3.387.419157.9481.3003.546.6674.114.980325.4797.0934.447.552

موجودات المساهمين

211.677107.6651.2443108.912-7190.43521.242النقدية وشبه النقدية

96.052--96.052----ودائع ألجل

الفائدة على الوديعة 
النظامية

11.072--11.0727.757--7.757
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إيضاح

باآلالف الرياالت السعودية

2015م2016م

دوالر ريـال  سعودي
دوالر ريـال  سعودياإلجماليأخرىامريكي

اإلجماليأخرىامريكي

استثمار في شركة 
زميلة

1214.802--14.80212.095--12.095

146.076134.420105.4112.183242.014-1398.55047.526)ب(استثمارات

مصاريف مدفوعة 
مقدماً وموجودات 

أخرى

142.598--2.5981.782--1.782

30.000--30.00030.000--30.000أرض

100.000--150.000100.000--150.000وديعة نظامية

480.000--480.000480.000--480.000شهرة

مجموع موجودات 
المساهمين

977.45768.768-1.046.225969.771106.6552.1861.078.612

4.364.876226.7161.3004.592.8925.084.751432.1349.2795.526.164مجموع الموجودات

مطلوبات عمليات 
التأمين

إجمالي المطالبات 
تحت التسوية

1.664.788-1.323.9561.507.678157.110-111.215.700108.256)أ(

211.837--123.710211.837--123.710ذمم وعموالت دائنة

ذمم معيدي التأمين 
دائنة

71.50014.01565786.17290.73028.804682120.216

مصاريف مستحقة 
ومطلوبات أخرى

20184.354--184.354156.593--156.593

توزيعات الفائض 
المستحقة

111.566--111.566106.591--106.591

عموالت إعادة تأمين 
غير مكتسبة

2236.584--36.58456.315--56.315

إجمالي أقساط 
التأمين غير المكتسبة

151.629.251--1.629.2512.054.448--2.054.448

34.350--45.15434.350--1145.154)ب(احتياطيات أخرى

مبالغ مستحقة إلى 
أطراف ذوي عالقة

105.643--5.64340.589--40.589

مجموع مطلوبات 
عمليات التأمين

3.423.462122.2716573.546.3904.259.131185.9146824.445.727

مطلوبات المساهمين

مصاريف مستحقة 
ومطلوبات أخرى

20635--635762--762

عوائد مستحقة على 
الوديعة النظامية

11.072--11.0727.757--7.757

رشكة املتوسط والخليج للتأمني وإعادة التأمني التعاوين

)رشكة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2016
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إيضاح

باآلالف الرياالت السعودية

2015م2016م

دوالر ريـال  سعودي
دوالر ريـال  سعودياإلجماليأخرىامريكي

اإلجماليأخرىامريكي

مخصص الزكاة 
وضريبة الدخل

844--15.398844--2515.398)ج(

مبالغ مستحقة إلى 
عمليات التأمين

66.600--66.600157.118--157.118

مجموع مطلوبات 
المساهمين

93.705--93.705166.481--166.481

3.517.167122.2716573.640.0954.425.612185.9146824.612.208مجموع المطلوبات

مخاطر 	سعار العموالت الخاصةز- 

تنشأ مخاطر أسعار العموالت الخاصة عن تذبذب قيمة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية ما نتيجة التغيرات في أسعار العموالت الخاصة 
السائدة في السوق. تعرض األدوات المالية بعمولة عائمة الشركة لمخاطر أسعار العموالت الخاصة الناتجة عن التدفقات النقدية، بينما األدوات المالية 

بعمولة ثابتة تعرض الشركة لمخاطر أسعار العموالت الناتجة من القيمة العادلة.

تتعرض الشركة لمخاطر أسعار العموالت الخاصة بشأن بعض استثماراتها وبشأن النقدية وشبه النقدية والودائع ألجل. تقوم الشركة بالحد من مخاطر 
أسعار العموالت الخاصة وذلك بمراقبة التغيرات في أسعار العموالت الخاصة بالعمالت المسجلة بها اإلستثمارات.

إن الجدول التالي يوضح حساسية قائمة دخل عمليات التأمين وحقوق المساهمين للتغيرات المحتملة بشكل معقول العموالت لودائع الشركة مع إبقاء 
جميع المتغيرات األخرى ثابتة.

31 ديسمبر 2016م

التأثير على صافي الخسائرالتغير في المتغيرالعملة

ريـال سعودي
5.343 ريـال سعودي+ 50 نقاط أساسية

)5.343( ريـال سعودي- 50 نقاط أساسية

31 ديسمبر 2015م

التأثير على صافي الخسائرالتغير في المتغيرالعملة

ريـال سعودي
 4.637 ريـال سعودي+ 50 نقاط أساسية

)4.637( ريـال سعودي- 50 نقاط أساسية

مخاطر 	سعار السوق	- 

وتمثل المخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية ما بسبب التغيرات في أسعار السوق )عدا تلك الناشئة عن 
مخاطر أسعار العموالت أو مخاطر العمالت( سواء كانت هذه التغيرات نتيجة لعوامل محددة تتعلق بأداة مالية ما أو بالجهة المصدرة لها أو بعوامل أخرى 

توثر على كافة األدوات المالية المشابهة المتداولة في السوق.

لدى الشركة استثمارات غير متداولة مسجلة بالتكلفة أو سعر البيع. يتم إظهار أثر التغيرات في قيمة األسهم فقط في حالة بيع األداه أو إنخفاض قيمتها 
ومن ثم تتأثر قائمة الدخل - عمليات المساهمين.

رشكة املتوسط والخليج للتأمني وإعادة التأمني التعاوين

)رشكة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2016
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فيما يلي تحليل الحساسية على الدخل من التغيرات المفترضة في أسعار السوق لالستثمارات المتاحة للبيع المتداولة على قائمة الدخل )الخسارة( 

الشاملة للمساهمين:

األثر على قائمة الدخل )الخسارة( الشامل المساهمين

التغير في أسعار السوق باآلالف الرياالتالسعـودية

2016م
٪5+3.447

٪5-)3.447(

2015م
٪5+10.871

٪5-)10.871(

إدارة ر	س المالط- 

يتم تحديد وتنظيم متطلبات رأس المال من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي. يتم تحديد هذه المتطلبات لضمان توفر األموال الكافية في حالة إفالس 
الشركة. كما توضع أهداف أخرى من قبل الشركة للحفاظ على توازن نسب رأس المال وذلك لدعم أهداف الشركة وزيادة الفائدة للمساهمين.

تخضع عمليات الشركة لمتطلبات األنظمة المحلية في المملكة العربية السعودية. إن هذه األنظمة ال تتطلب فقط الحصول على الموافقات ومراقبة 
النشاطات فحسب، بل وتفرض بعض القيود مثل كفاية رأس المال لتقليل مخاطر العجز واإلفالس من قبل شركات التأمين ولتمكينها من سداد التزاماتها 

غير المتوقعة عند نشوئها.

وفقاً للتوجيهات التي وضعتها مؤسسة النقد العربي السعودي في المادة )66( جدولي )3 و4( من الالئحة التنفيذية لنظام التأمين والتي تفصل هامش 
المالءة المطلوب الحفاظ عليه، يجب على الشركة الحفاظ على هامش مالءة يعادل األعلى من الطرق الثالثة التالية وفقاً للوائح التنفيذية لمؤسسة النقد 

العربي السعودي:

100 مليون ريـال سعودي كحد أدنى لمتطلبات رأس المال. �
قسط هامش المالءة. �
مطالبات هامش المالءة. �

تستخدم الشركة طريقة هامش المالءة للمطالبات لتحديد متطلبات المالءة. كما في 31 ديسمبر 2016م ِفإن هامش المالءة الخاص بالشركة أقل من 
الحد األدنى المطلوب للهامش )انظر إيضاح 33(.

هامش املالءة- 33

أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي خالل السنة خطاباً للشركة برقم 371000070025 بتاريخ 30 مارس 2016م. ركز الخطاب على تدهور هامش 
المالءة للشركة واإلجراءات التصحيحية التي على الشركة اتخاذها وفقاً للمادة )68( من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني. وقد 
تضمن خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي تعليمات للشركة لتلبية متطلبات هامش المالءة قبل 30سبتمبر 2016م وزيادة الوديعة النظامية من 10٪ إلى 
15٪ من رأس المال المدفوع قبل 21 أبريل 2016م. كذلك طلبت مؤسسة النقد العربي السعودي من الشركة تعيين استشاري لدراسة أسباب تدهور المركز 
المالي ووضع استراتيجية للتغلب على هذا التدهور. كما يشير الخطاب إلى أنه يجب إعداد تقرير شهري وربع سنوي مفصل عن سير عمل االستشاري 
وكذلك تقديم تقرير نهائي لمؤسسة النقد العربي السعودي. قد قامت الشركة بزيادة الوديعة النظامية إلى 15٪ من رأس المال المدفوع في فترة الثالثة 
أشهر المنتهية في 30 يونيو 2016م وقد عينت مستشاراً وبدأت بتقديم التقارير الشهرية والربع سنوية لمؤسسة النقد العربي السعودي كما هو موصى. لم 
تكن الشركة قادرة على تلبية متطلبات هامش المالءة قبل 30 سبتمبر 2016م وفقاً لتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي ولم تتمكن من تقديم الخطة 
النهائية المعتمدة لمؤسسة النقد العربي السعودي على النحو المطلوب في خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي المذكور سابقاً. وفي 27 ديسمبر 2016م 
أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي خطاباً آخر يلزم الشركة بتقديم خطة معتمدة لتلبية متطلبات هامش المالءة قبل 18 يناير 2017م واتخاذ التدابير 
الالزمة لضمان الوفاء بحقوق حاملي وثائق التأمين. وتم الحقاً تقديم خطة مفصلة لمؤسسة النقد العربي السعودي بعد الموافقة عليها من قبل مجلس 
إدارة الشركة. تستمر الشركة في اتخاذ اإلجراءات الالزمة التي أوصت بها مؤسسة النقد العربي السعودي، من خالل تنفيذ خطة العمل التصحيحية التي 

أوصى بها المستشار والموافق عليها من قبل مجلس إدارة الشركة؛ والتي من المتوقع أن تحسن تدريجياً الوضع المالي وترفع هامش المالءة للشركة.

اعتامد القوائم املالية- 34

اعتمدت القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 7 جمادى اآلخر 1438هـ الموافق 6 مارس 2017م.
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رشكة املتوسط والخليج 

للتأمني وإعادة التأمني التعاوين
)رشكة مساهمة سعودية(

القوائم املالية
تقرير مراجعي الحسابات املستقلني

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2017م
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رشكة املتوسط والخلیج للتأمین وإعادة التأمین التعاوين

)رشكة مساهمة سعودية(
قامئة املركز املايل

كام يف 31 ديسمرب 2017م
)باآلالف الرياالت السعودية(

31 ديسمبر 2017مإيضاح
31 ديسمبر 2016م

معدلة )إيضاح 4ج(

موجودات عمليات التأمين

7378.349487.122النقدية وشبه النقدية

8401.250225.504ودائع ألجل

9659.1051.210.705حاملي وثائق التأمين وأرصدة إعادة تأمين مدينة

1328.35828.308 )أ(استثمارات

10632.065مبالغ مستحقة من طرف ذي عالقة

346.74499.670مبالغ مستحقة من عمليات المساهمين

11481.140595.941 )أ(حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية 

15464.063536.383حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة

1685.06591.465تكاليف اكتتاب وثائق مؤجلة

14236.650218.349مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

1723.21127.663 )أ(ممتلكات ومعدات، صافي

173.31923.492 )ب(موجودات غير ملموسة، صافي

3.107.3173.546.667مجموع موجودات عمليات التأمين

موجودات المساهمين

75.176211.677النقدية وشبه النقدية

-870.000ودائع ألجل

2815.54611.072عوائد على الوديعة النظامية

13125.018146.076 )ب(استثمارات

141.4272.598مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

129.34114.802استثمار في شركة زميلة

30.00030.000أرض

18150.000150.000وديعة نظامية

19480.000480.000شهرة

886.5081.046.225مجموع موجودات المساهمين

3.993.8254.592.892مجموع الموجودات

تعتبر اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 34 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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رشكة املتوسط والخلیج للتأمین وإعادة التأمین التعاوين

)رشكة مساهمة سعودية(
قامئة املركز املايل )تتمة(

كام يف 31 ديسمرب 2017م
)باآلالف الرياالت السعودية(

31 ديسمبر 2017مإيضاح
31 ديسمبر 2016م

معدلة )إيضاح 4ج(

مطلوبات وفائض عمليات التأمين

111.094.4371.323.956 )أ(إجمالي المطالبات تحت التسوية 

103.8865.643مبالغ مستحقة لطرف ذي عالقة

121.768123.710ذمم وعموالت دائنة 

20152.257158.307مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

2120.88726.047مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

135.76186.172أرصدة مستحقة لمعيدي التأمين 

111.566111.566توزيع الفائض المستحق

2235.20636.584عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة

151.405.2281.629.251إجمالي أقساط تأمين غير مكتسبة

1126.29645.154 )ب(احتياطيات مطالبات أخرى

3.107.2923.546.390مجموع مطلوبات عمليات التأمين

فائض عمليات التأمين

13327277 )أ(التغير المتراكم في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع

-)302(إعادة قياس خسارة اكتوارية لمكافأة نهاية الخدمة 

3.107.3173.546.667مجموع مطلوبات وفائض عمليات التأمين

مطلوبات وحقوق المساهمين

مطلوبات المساهمين

20635635مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

2525.02215.398مخصص الزكاة وضريبة الدخل

346.74499.670مبالغ مستحقة لعمليات التأمين

2815.54611.072عموالت مستحقة على ودائع نظامية

387.947126.775مجموع مطلوبات المساهمين

حقوق المساهمين

26400.0001.000.000رأس المال

5146.135146.135احتياطي نظامي

)232.171()53.002(1)عجز( متراكم

135.4285.486 )ب(التغير المتراكم في القيم العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع

498.561919.450مجموع حقوق المساهمين

886.5081.046.225مجموع مطلوبات وحقوق المساهمين

3.993.8254.592.892مجموع المطلوبات وفائض عمليات التأمين وحقوق المساهمين

تعتبر اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 34 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 
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رشكة املتوسط والخلیج للتأمین وإعادة التأمین التعاوين

)رشكة مساهمة سعودية(
قامئة الدخل - عمليات التأمني والفائض املرتاكم

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2017م
)باآلالف الرياالت السعودية(

31 ديسمبر 2016م31 ديسمبر 2017مإيضاح

152.665.8383.194.334إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

)482.785()477.175(ناقصاً: أقساط إعادة التأمين المتنازل عنها

)14.345()17.504(أقساط تأمين فائض الخسارة

2.171.1592.697.204صافي أقساط التأمين المكتتبة

151.703248.422التغير في أقساط التأمين غير المكتسبة، صافي

2.322.8622.945.626صافي أقساط التأمين المكتسبة

)3.104.021()2.542.871(11 )أ(إجمالي المطالبات المدفوعة والمصاريف األخرى

11345.713384.371 )أ(حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبات المدفوعة

114.718265.459التغير في المطالبات تحت التسوية، صافي

)10.804(1118.858 )ب(التغير في االحتياطات األخرى

)2.464.995()2.063.582(11 )أ(صافي المطالبات المتكبدة

)190.970()160.677(16 )أ(تكاليف اكتتاب وثائق التأمين

2264.06385.002دخل من عمولة إعادة تأمين

162.666374.663صافي نتائج االكتتاب

)358.520()306.833(23مصاريف عمومية وإدارية

-)25.688(انخفاض في قيمة نظام تقنية المعلومات المتوقف العمل به

)35.000()295.260(10)أ(,9مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

)725(-13 )أ(خسائر االنخفاض في قيمة االستثمارات المتاحة للبيع

10.28620.832دخل من عموالت خاصة

2464.43048.497إيرادات أخرى

49.747)390.399(3)عجز( / فائض عمليات التأمين

)44.772(3390.399حصة المساهمين من عجز/ )فائض( عمليات التأمين

4.975-فائض عمليات التأمين بعد حصة المساهمين

111.566106.591الفائض المتراكم في بداية السنة

111.566111.566الفائض المتراكم في نهاية السنة

تعتبر اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 34 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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رشكة املتوسط والخلیج للتأمین وإعادة التأمین التعاوين

)رشكة مساهمة سعودية(
قامئة الدخل /)الخسارة( الشاملة لعمليات التأمني

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2017م
)باآلالف الرياالت السعودية(

31 ديسمبر 2016م31 ديسمبر 2017مإيضاح

4.975-فائض عمليات التأمين بعد حصة المساهمين

الدخل/ )الخسارة( الشاملة اآلخر:

بنود لن يعاد تصنيفها لقائمة الدخل في السنة الالحقة

725-13 )أ(خسائر انخفاض للسنة في قيمة المحول إلى قائمة الدخل 

-)302(21إعادة قياس مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

بنود يمكن إعادة تصنيفها لقائمة الدخل في السنة الالحقة

االستثمارات المتاحة للبيع

)2.273(1350 )أ(التغير في القيمة العادلة

3.427)252(إجمالي )الخسارة(/ الدخل الشامل للسنة

تعتبر اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 34 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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رشكة املتوسط والخلیج للتأمین وإعادة التأمین التعاوين

)رشكة مساهمة سعودية(
قامئة الدخل - عمليات املساهمني

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2017م
)باآلالف الرياالت السعودية(

31 ديسمبر 2016م31 ديسمبر 2017مإيضاح

اإليرادات

44.772)390.399(3حصة المساهمين من )عجز( / فائض عمليات التأمين

5.36710.304دخل من عموالت خاصة

13.735-13 )ب(أرباح محققة من بيع استثمارات متاحة للبيع

711-دخل من توزيعات أرباح من استثمارات متاحة للبيع

2.6192.707دخل من االستثمار في شركة زميلة

162-إيرادات أخرى

)382.413(72.391

المصاريف

)4.164()5.613(23مصاريف عمومية وإدارية

)616(-13 )ب(خسائر االنخفاض في قيمة االستثمارات المتاحة للبيع

)5.613()4.780(

67.611)388.026(صافي )الخسارة(/ الدخل للسنة

1.69)9.70(27)الخسارة( / الربحية األساسية والمخفضة للسهم

تعتبر اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 34 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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رشكة املتوسط والخلیج للتأمین وإعادة التأمین التعاوين

)رشكة مساهمة سعودية(
قامئة الدخل /)الخسارة( الشاملة للمساهمني

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2017م
)باآلالف الرياالت السعودية(

31 ديسمبر 2017مإيضاح
31 ديسمبر 2016م

معّدلة )إيضاح 4)ج((

67.611)388.026(صافي )الخسارة(/ الدخل للسنة

الدخل/ )الخسارة( الشامل اآلخر:

بنود لن يعاد تصنيفها لقائمة الدخل في السنة الالحقة

616-13 )ب(خسائر انخفاض للسنة في قيمة المحول إلى قائمة الدخل

بنود يمكن إعادة تصنيفها لقائمة الدخل في السنة الالحقة

االستثمارات المتاحة للبيع

3.344)58(التغير في القيم العادلة

)13.735(- 13 )ب()ربح( محّول إلى قائمة الدخل

57.836)388.084(إجمالي )الخسارة(/ الدخل الشامل للسنة

تعتبر اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 34 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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رشكة املتوسط والخلیج للتأمین وإعادة التأمین التعاوين

)رشكة مساهمة سعودية(
قامئة التغريات يف حقوق املساهمني

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2017م
)باآلالف الرياالت السعودية(

االحتياطي رأس المالإيضاح
عجز متراكمالنظامي

التغير المتراكم 
في القيم العادلة 

لالستثمارات 
المتاحة للبيع

المجموع

5.428952.520)199.101(41.000.000146.135)ج()د(الرصيد في 1 يناير 2017م تم إدراجه سابقاً 

)33.070(-)33.070(--4)ج()2(أثر التعديل

5.486919.450)232.171(1.000.000146.135الرصيد في 1 يناير 2017م

)32.114(-)32.114(--الزكاة

مجموع الخسارة الشاملة للفترة

)388.026(-)388.026(--صافي الخسارة للفترة

)58()58(---التغير في القيم العادل

--600.000-)600.000(25تخفيض رأس المال

)691(-)691(--26تكاليف المعاملة المتعلقة بتخفيض رأس المال

5.428912.131)53.002(400.000146.135الرصيد في 31 ديسمبر 2017م 

تعتبر اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 34 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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رشكة املتوسط والخلیج للتأمین وإعادة التأمین التعاوين

)رشكة مساهمة سعودية(
قامئة التغريات يف حقوق املساهمني )تتمة(

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2017م
)باآلالف الرياالت السعودية(

االحتياطي رأس المالإيضاح
عجز متراكمالنظامي

التغير المتراكم 
في القيم العادلة 

لالستثمارات 
المتاحة للبيع

المجموع

15.261879.061)282.335(1.000.000146.135الرصيد في 1 يناير 2016م 

33.070-)33.070(--)ج( )2(أثر التعديل

15.261879.016)282.335(41.000.000146.135)ج()2(الرصيد كما في 1 يناير 2016م بعد التعديل

4جمجموع الخسارة الشاملة للفترة معدلة 

67.611-67.611--صافي الدخل للفترة

3.3443.344---التغير في القيم العادلة

)13.735()13.735(---ربح محول إلى قائمة الدخل لعمليات المساهمين

خسارة االنخفاض للسنة في القيمة المحّولة إلى 
قائمة الدخل لعمليات المساهمين

---616616

)17.447(-)17.447(--25الزكاة معدلة

5.486912.131)245.265(41.000.000146.135)ج()2(الرصيد في 31 ديسمبر 2016م )معّدلة(

تعتبر اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 34 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 
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رشكة املتوسط والخلیج للتأمین وإعادة التأمین التعاوين

)رشكة مساهمة سعودية(
قامئة التدفقات النقدية لعمليات التأمني 

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2017م
)باآلالف الرياالت السعودية(

31 ديسمبر 2016م31 ديسمبر 2017مإيضاح

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

4.975-فائض عمليات التأمين بعد حصة المساهمين / التغطية

التعديالت لتسوية فائض عمليات التأمين بعد حصة المساهمين/التغطية إلى صافي النقد الناتج 
من / )المستخدم في ( األنشطة التشغيلية:

44.772)390.399(حصة المساهمين من )عجز( / فائض عمليات التأمين

179.7649.471استهالك وإطفاء

2113.41312.338مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

)19.149()10.286(دخل من عموالت خاصة

10295.26035.000)1()أ(مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

)135()737(أرباح من بيع ممتلكات ومعدات، صافي

)1.683(-13)أ(أرباح محققة من بيع استثمارات متاحة للبيع

-25.688انخفاض في قيمة نظام تقنية المعلومات المتوقف العمل به

725-13)أ(خسائر االنخفاض في قيمة االستثمارات المتاحة للبيع

86.314)57.297(التدفقات النقدية )المستخدمة في(/ الناتجة من العمليات

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية :

)425.197()224.023(إجمالي األقساط غير المكتسبة

72.320176.775حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة

258.730409.372أرصدة حاملي وثائق التأمين إعادة تأمين المدينة

70.541)388(مستحق من طرف ذي عالقة

)34.946()1.757(مستحق لطرف ذي عالقة

114.80175.373حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية 

6.40090.342تكاليف اكتتاب وثائق مؤجلة

)163.498()18.301(مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

)5.437()3.054(ودائع مقابل خطابات ضمان

)340.832()229.519(إجمالي المطالبات تحت التسوية 

)88.127()1.942(ذمم وعموالت دائنة

25.443)6.352(مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

)34.044(49.589أرصدة معيدي تأمين دائنة

)44.772(390.399حصة المساهمين من عجز عمليات التأمين

)19.731()1.378(عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة

10.804)18.858(احتياطيات مطالبات أخرى

329.370211.620نقدية من / )المستخدمة في( العمليات

)10.020()18.573(21مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

)221.640(310.797صافي النقد الناتج من/ )المستخدم في( األنشطة التشغيلية 

تعتبر اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 34 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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رشكة املتوسط والخلیج للتأمین وإعادة التأمین التعاوين

)رشكة مساهمة سعودية(
قامئة التدفقات النقدية لعمليات التأمني )تتمة(

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2017م 
)باآلالف الرياالت السعودية(

31 ديسمبر 2016م31 ديسمبر 2017مإيضاح

التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

)27.714()175.746(ودائع ألجل

10.28619.149دخل من عموالت خاصة

31.326-13)أ(متحصالت من بيع استثمارات متاحة للبيع

791163متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات

)5.435()10.881(17شراء ممتلكات ومعدات

17.489)175.550(صافي النقد )المستخدم في(/ الناتج من أنشطة االستثمار 

التدفقات النقدية من نشاط تمويلي

90.518)247.074(مطلوب من عمليات المساهمين، صافي

90.518)247.074(صافي النقد )المستخدم في( الناتج من نشاط تمويلي

)113.633()111.827(النقص في النقدية وشبه النقدية 

7460.611574.244النقدية وشبه النقدية في بداية السنة

7348.784460.611النقدية وشبه النقدية في نهاية السنة

معامالت غير نقدية:

)1.548(1350)أ(التغير في القيم العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع

-)302(21-2إعادة قياس خسارة مكافأة نهاية الخدمة االكتوارية

33.070-4-ج)2(تعديل أرصدة حاملي وثائق التأمين وإعادة تأمين المدينة لتصحيح خطأ

تعتبر اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 34 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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رشكة املتوسط والخلیج للتأمین وإعادة التأمین التعاوين

)رشكة مساهمة سعودية(
قامئة التدفقات النقدية للمساهمني

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2017م
)باآلالف الرياالت السعودية(

31 ديسمبر 2016م31 ديسمبر 2017مإيضاح

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

67.611)388.026(صافي )الخسارة(/ الدخل للسنة

التعديالت على:

)10.304()5.367(دخل من عموالت خاصة

)13.735(-13)ب(أرباح محققة من بيع االستثمارات المتاحة للبيع

)711(-دخل من توزيعات أرباح من استثمارات متاحة للبيع

)2.707()2.619(دخل من االستثمار في شركة زميلة

616-13)ب(خسائر االنخفاض في قيمة االستثمارات المتاحة للبيع

40.770)396.012(النقد )المستخدم في(/ الناتج من العمليات

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

)816(1.171مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

)127(-مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

39.827)394.841(تدفقات نقدية ناتجة من / )مستخدمة في( أنشطة تشغيلية

)2.893()22.490(25)ج(زكاة مدفوعة

36.934)417.331(صافي النقد )المستخدم في(/ الناتج من العمليات 

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

96.052)70.000(ودائع ألجل

1321.00099.282)ب(متحصالت من بيع استثمارات متاحة للبيع

5.36710.304دخل من عموالت خاصة

711-دخل من توزيعات أرباح من استثمارات متاحة للبيع

)50.000(-الزيادة في الوديعة النظامية

-8.080توزيعات ارباح من االستثمار في شركة زميلة

4.4743.315عموالت مستحقة على الوديعة النظامية

)3.315()4.474(عمولة من الوديعة النظامية

156.349)35.553(صافي النقد )المستخدم في( / الناتج من األنشطة االستثمارية 

التدفقات النقدية من نشاط تمويلي

)90.518(247.074مبالغ مستحقة لعمليات التأمين، صافي

-)691(26تكفة المعاملة المتعلقة بتخفيض رأس المال

)90.518(246.383صافي النقد الناتج من/ )المستخدم في( نشاط تمويلي

102.765)206.501()النقص(/ الزيادة في االلنقدية وشبه النقدية 

7211.677108.912النقدية وما شبه النقدية في بداية السنة

75.176211.677النقدية وشبه النقدية في نهاية السنة

معامالت غير نقدية:

)9.775()58(13 )ب(التغير في القيم العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع

33.070-4-)ج()2(تعديل العجز المتراكم لتصحيح خطأ

تعتبر اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 34 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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رشكة املتوسط والخلیج للتأمین وإعادة التأمین التعاوين

)رشكة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2017م

املنشأة واألنشطة الرئيسية- 1

العربية السعودية بموجب السجل  شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة   – التعاوني )الشركة(  التأمين  للتأمين وإعادة  شركة المتوسط والخليج 
التجاري رقم 1010231925 بتاريخ 8 ربيع اآلخر 1428هـ )الموافق 26 ابريل 2007م(. إن العنوان المسجل للشركة هو ص.ب 2302، الرياض 11451، 
المملكة العربية السعودية. تتمثل أهداف الشركة في مزاولة أعمال التأمين وإعادة التأمين التعاوني واألنشطة المرتبطة بها في المملكة العربية السعودية. 
ويشمل نشاطها الرئيسي جميع فئات التأمين العام. تم إدراج الشركة في سوق األسهم السعودية ) تداول ( في 28 ربيع األول 1428هـ )الموافق 16 إبريل 

2007م(.

قامت الشركة، في الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 22 سبتمبر 2017م، بالموافقة على تخفيض رأس المال من مليار ريال سعودي إلى 400 مليون 
ريال سعودي لتغطية الخسائر المتراكمة وذلك لاللتزام بمتطلبات نظام الشركات. وقد أدى ذلك إلى خفض الخسائر المتراكمة إلى ما دون نصف رأس 

مال الشركة كما في 30 سبتمبر 2017م. وتمت الموافقة على هذا التخفيض من قبل الجهات النظامية.

كما هو مبين في اإليضاح رقم 33 حول القوائم المالية المرفقة، اللذان يوضحان تفاصيل االتصاالت المختلفة من مؤسسة النقد العربي السعودي إلى 
الشركة. لم تستوِف الشركة متطلبات هامش المالءة كما في 31 ديسمبر 2017 ، وبالتالي أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي خطاًبا بتاريخ 29 
يناير 2018 يمنع الشركة من إصدار أي وثيقة جديدة وتجديد الوثائق الحالية. كما أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي تعليماتها إلى الشركة لزيادة 
رأسمالها قبل 30 يوليو 2018 لمعالجة قضية انخفاض هامش المالءة. الحقاً للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017، أوصى مجلس إدارة الشركة في 
الشركة  المالءة وأنشطة أعمال  ريال سعودي من أجل تحسين هامش  بقيمة 400 مليون  أولوية  المنعقد في 6 فبراير 2018 بإصدار حقوق  اجتماعه 
العربي  النقد  مؤسسة  أصدرت   ، ذلك  إلى  باإلضافة  للشركة.  العامة  والجمعية  التنظيمية  السلطات  لموافقة  هذه  األولوية  تخضع حقوق  المستقبلية. 
السعودي تعليماتها إلى الشركة بتقديم تقرير أسبوعي عن التدابير التي اتخذتها اإلدارة في هذا الصدد وألمحت إلى أن التعليق المذكور سوف يستمر 
ما لم تتخذ اإلدارة الخطوات العملية لتحسين حالة هامش المالءة. وتشير هذه الظروف إلى وجود عدم يقين جوهري قد يثير شكوكاً حول قدرة الشركة 

على االستمرار على أساس مبدأ االستمرارية.

أجرت اإلدراة تقيماً الفتراض االستمرارية من خالل عدة تصورات. استناًدا إلى توقعات التدفقات النقدية ضمن التصورات المختلفة، تعتقد اإلدارة بأن 
الشركة ستتمكن من االستمرار في أعمالها والوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها خالل الـ 12 شهرا القادمة. ونتيجة لذلك، تم إعداد القوائم المالية على 
أساس االستمرارية. يعتمد تقييم اإلدارة على عدد من التقديرات واالفتراضات بما في ذلك التحصيالت الجوهرية من حاملي وثائق التأمين الرئيسين 
ومعيدي التأمين واالطراف ذوي العالقة وانخفاض المصاريف الناجم عن إجراءات الحد من التكاليف المتوقعة واإلجراءات االخرى التي قد تكون مطلوبة 

نتيجة توقف عمليات الشركة.

في تاريخ الحق للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م أرسلت مؤسسة النقد العربي السعودي خطاباً للشركة ركز على بعض نقاط الضعف في معالجة 
المطالبات بما في ذلك عدم االلتزام بالحدود النظامية لتسوية المطالبات، وطلب من الشركة تقديم تقرير مفصل بشأن اإلجراءات التصحيحية المتخذة 
أو التي سيتم إتخاذها من قبل اإلدارة. منعت مؤسسة النقد العربي السعودي الشركة أيضاً من إصدار أي وثائق تأمين مركبات جديدة اعتباراً من 29 
نوفمبر 2016م، ولكن ُسمح للشركة إضافة مركبات على وثائق التأمين السارية وتجديد وثائق التأمين الصادرة قبل 29 نوفمبر 2016م. وفي 22 يناير 
2017م، أرسلت مؤسسة النقد العربي السعودي خطاباً آخر ركز على بعض األمور اإلضافية المتعلقة بالمطالبات من ضمنها عدم فعالية النظام المستخدم 
للتعامل ولمعالجة المطالبات وبعض اإلجراءات التي على الشركة اتخاذها. طلبت مؤسسة النقد العربي السعودي من الشركة أيضاً القيام ببعض اإلجراءات 
الّجدية وتقديم خطة مفصلة مع اإلجراءات وإطار زمني معتمدة من قبل مجلس إدارة الشركة لتصحيح الوضع الحالي. تم الحقاً تقديم الخطة المفصلة 
لمؤسسة النقد العربي السعودي بعد اعتمادها من قبل مجلس إدارة الشركة. بتاريخ 2 مارس 2017م، سمحت مؤسسة النقد العربي السعودي للشركة 
بإصدار وثائق تأمين مركبات جديدة اعتباًرا من 5 مارس 2017م ووجهت الشركة بتقديم تقرير شهري حول اإلجراءات المتبعة فيما يتعلق بتحسين نظام 
تقنية المعلومات الحالي وعملية االنتقال من نظام تقنية المعلومات القديم إلى النظام الجديد. قامت الشركة بالتعاقد على نظام معلومات جديد وتم 
إبالغ مؤسسة النقد العربي السعودي بذلك. وبناء عليه، قامت الشركة بخفض قيمة نظام المعلومات الحالي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 

2017م والذي كان في النظام تحت التطور.
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رشكة املتوسط والخلیج للتأمین وإعادة التأمین التعاوين

)رشكة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2017م

أسس اإلعداد- 2

أسس القياس

أعدت القوائم المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء قياس االستثمارات المتاحة للبيع بالقيمة العادلة.

بيان االلتزام

تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية  كما تم تعديلها من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي للمحاسبة 
عن الزكاة وضريبة الدخل »التي تتطلب ، تطبيق جميع المعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية )»معايير المحاسبة 
الدولية«( باستثناء تطبيق معيار المحاسبة الدولي )12( - »ضرائب الدخل« و »لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية 21« - »الضرائب« فيما 
يتعلق بالزكاة وضريبة الدخل. وبموجب تعميم مؤسسة النقد العربي السعودي رقم. 381000074519 بتاريخ 11 أبريل 2017 والتعديالت الالحقة من خالل 
بعض التوضيحات المتعلقة بالمحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل )تعميم مؤسسة النقد العربي السعودي( ، تستحق الزكاة وضريبة الدخل على أساس 
ربع سنوي من خالل حقوق المساهمين ضمن األرباح المبقاة. انظر إلى اإليضاح رقم 5)ج( فيما يتعلق بسياسة المحاسبة الخاصة بالزكاة وضريبة الدخل 

واإليضاح 5 ج )1( لتأثير هذا التغير في السياسة المحاسبية الناتج عن تعميم مؤسسة النقد العربي السعودي.

حتى عام 2016 كان يتم إعداد القوائم المالية للشركة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية. نتج عن التغير في إطار العمل تغير في السياسة المحاسبية 
للمحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل كما هو مبين في اإليضاح رقم )5(. تم اإلفصاح عن أثر هذ التغير في اإليضاح رقم 5 )ج( )1( حول القوائم المالية.   

كما تقتضي أنظمة التأمين السعودية، تحتفظ الشركة بحسابات منفصلة لعمليات التأمين وعمليات المساهمين وتعرض المعلومات المالية وفقاً لذلك. 
تحتفظ الشركة باالحتفاظ الفعلي بكافة األصول المتعلقة بعمليات التأمين وعمليات المساهمين. يتم تسجيل اإليرادات والمصروفات المنسوبة بوضوح 

إلى أي نشاط في الحسابات المعنية. يتم تحديد أساس توزيع اإليرادات والمصروفات األخرى من العمليات المشتركة حسب اإلدارة ومجلس اإلدارة.

العملة الرئيسية وعملة العرض

إن العملة الرئيسية وعملة العرض للشركة هي الريال السعودي. وتعَرض القوائم المالية بالريال السعودي إلى أقرب ألف ريال سعودي مالم يذكر خالف 
ذلك.

توزيع الفائض- 3

يجب على الشركة توزيع 10٪ من صافي فائض عمليات التأمين على حاملي وثائق التأمين وتخصيص 90٪ المتبقية لمساهمي الشركة وفقاً لنظام التأمين 
والئحته التنفيذية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي.

بلغ عجز عمليات التأمين للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م 390.399 ألف ريال سعودي )31 ديسمبر 2016م: الفائض من 49.747 ألف 
ريال سعودي(. وعليه، فقد تم تحويل كامل مبلغ العجز البالغ 390.399 ألف ريال سعودي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 إلى عمليات المساهمين 

)31 ديسمبر 2016م 90٪ من فائض عمليات التأمين البالغ 44.772 ألف ريال تم تحويلها إلى المساهمين.
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)رشكة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية )تتمة(

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2017م

التقديرات يف السياسات املحاسبية والتعديالت- 4

تتفق السياسات المحاسبية وسياسة إدارة المخاطر المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية 
في 31 ديسمبر 2016م، باستثناء:

نتيجة للتعميم الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي، قامت الشركة بتعديل سياستها المحاسبية المتعلقة بالزكاة وضريبة الدخل وبدأت - 1
في تحميل الزكاة وضريبة الدخل مباشرة على قائمة التغيرات وفي حقوق المساهمين. في السابق، كانت الشركة تحمل الزكاة وضريبة الدخل 
على قائمة التغيرات في حقوق المساهمين من خالل قائمة الدخل الشامل للمساهمين. قامت الشركة بالمحاسبة عن هذا التغيير في السياسة 

المحاسبية المتعلقة بالزكاة وضريبة الدخل بأثر رجعي. انظر إيضاح 4 )ج( )أ(.
تم تطبيق التعديالت على المعايير الحالية، كما هو مذكور أدناه، ولم يكن لذلك التطبيق أي أثر مالي هام على القوائم المالية للشركة للسنة - 2

المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

التعديالت عىل املعايري الحالية

التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 7، قائمة التدفقات النقدية بشأن مبادرة اإلفصاح: تسري على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 
2017م. تقدم هذه التعديالت إفصاح إضافي يمكن مستخدمي القوائم المالية من تقييم التغيرات في المطلوبات الناشئة عن أنشطة التمويل. يعد هذا 

التعديل جزء من مبادرة االفصاح الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية، والتي تواصل استكشاف كيفية تحسين اإلفصاح عن القوائم المالية.

التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 12، »ضرائب الدخل« حول االعتراف بالضرائب المؤجلة للخسائر غير المحققة: الفترات السنوية التي تبدأ 
في أو بعد 1 يناير 2017م. توضح هذه التعديالت كيفية المحاسبة عن موجودات الضرائب المؤجلة المتعلقة باألدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة.

التعديالت على معايير المحاسبة الدولية - »مبادرة اإلفصاح« سارية المفعول اعتباًرا من 1 يناير 2017م.

معايري صادرة ولكن غري سارية املفعول

إضافة إلى المعايير أعاله، نوضح أدناه بياناً المعايير الصادرة والتي لم يسري مفعولها بعد حتى تاريخ إصدار القوائم المالية للشركة. تعتزم الشركة تطبيق 
هذه المعايير، في حالة انطباقها، عند سريان مفعولها. قررت الشركة عدم التطبيق المبكر للتعديالت والمراجعات على المعايير الدولية للتقارير المالية 

التي تم نشرها ويتعين على الشركة االلتزام بها في تواريخ مستقبلية.

قررت الشركة عدم التطبيق المبكر للمعايير الجديدة التالية الصادرة وغير السارية بعد على السنوات المحاسبية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2017م 
وتقوم الشركة حالياً بتقييم أثرها. فيما يلي ملخص بالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والتعديالت على المعايير الدولية إلعداد التقارير 

المالية سارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2017م.
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املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9 »األدوات املالية«

في يوليو 2014، نشر مجلس المعايير المحاسبية الدولية المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 9 األدوات المالية والذي سيحل محل معيار المحاسبة 
الدولي 39 األدوات المالية: االعتراف والقياس. يتضمن المعيار متطلبات تصنيف وقياسات جديدة للموجودات المالية، وإدخال نموذج  خسارة انخفاض 
االئتمان المتوقعة والذي سيحل محل نموذج الخسارة المتكبدة في معيار المحاسبة الدولي 39، ومتطلبات محاسبة التحوط الجديدة. بموجب المعيار 
العمل  نموذج  على  التصنيف  أساس  يعتمد  العادلة.  بالقيمة  أو  المطفأة  بالتكلفة  إما  المالية  الموجودات  جميع  قياس  يتم   ،9 المالية  للتقارير  الدولي 
وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية. يحتفظ المعيار بمعظم متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم 39 للمطلوبات المالية فيما 
عدا تلك المحددة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة حيث يتم اإلقرار بهذا الجزء من تغيرات القيمة العادلة المنسوبة إلى االئتمان الخاص في 

الدخل الشامل اآلخر بدالً من قائمة الدخل.

في سبتمبر 2016، نشر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على معيار إعداد التقارير المالية رقم 4 التي تتناول النتائج المحاسبية لتطبيق المعيار 
رقم 9 من معايير التقارير المالية الدولية على شركات التأمين قبل نشر المعايير المحاسبية القادمة لعقود التأمين. تقدم التعديالت خيارين لشركات 
التأمين: نهج التأجيل ونهج التراكب. يوفر نهج التأجيل للشركة، إذا كانت مؤهلة، إعفاء مؤقت من تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 9 حتى تاريخ 
سريان المعيار الجديد لعقد التأمين أو 2021م أيهما تأتي أوالً. بينما يتيح نهج التراكب للشركة أن يزيل من الربح أو الخسارة آثار بعض من عدم التطابق 

المحاسبية التي قد تحدث قبل تطبيق معايير عقود التأمين الجديدة.

إن الشركة مؤهلة لتطبيق نهج التأجيل بموجب تعديالت المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 4. سيكون على تأثير اعتماد المعيار الدولي للتقارير المالية 
رقم 9 على القوائم المالية للشركة، إلى حد كبير، أن يأخذ في االعتبار التفاعل مع معايير عقود التأمين القادمة. سمح مجلس معايير المحاسبة الدولية 

من خالل تعديالته على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 4 الصادر في سبتمبر 2016 باإلعفاء المؤقت إذا حققت الشركة المعايير التالية:

لم تطبق الشركة سابقا أي إصدار من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 9 ؛ وأ- 
ترتبط أنشطتها في الغالب بالتأمين الذي يعرف أن إجمالي النسبة المئوية للقيمة الدفترية لمطلوبات التأمين ألتي تزيد عن 90٪ من إجمالي ب- 

مطلوباتها.

تعتقد الشركة أن المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9 سيكون له تأثير على تصنيف األدوات المالية المطلوب قياسها بشكل إلزامي بالقيمة 
العادلة، أي أن االستثمار في الصناديق االستثمارية تم تصنيفها حالًيا ضمن االستثمارات المتاحة للبيع. تم اإلفصاح عن جودة االئتمان لألدوات المالية 
في اإليضاح رقم 13)ج( في القوائم المالية. في الوقت الحالي، ال يمكن تقديم تقدير معقول لتأثيرات تطبيق هذا المعيار الجديد حيث أن الشركة لم تقم 

بإجراء مراجعة تفصيلية.

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 15 »اإليرادات من العقود مع العمالء«

يطبق المعيار الدولي لتقارير المالية رقم 15 للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2018م. يقدم المعيار الجديد نموذًجا من خمس خطوات 
لتحديد متى يتم اثبات اإليرادات ومقدارها. وسيكون لتطبيق هذا المعيار أثر هام على كيفية ووقت اثبات اإليرادات، مع وجود تقديرات وأحكام جديدة، 

واحتمالية تسريع أو تأجيل اثبات االيرادات.

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 16 »عقود اإليجار«

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 16 ينطبق على الفترات التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2019م. يستبعد المعيار الجديد نموذج المحاسبة الحالي 
المزدوج للمستأجرين وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 17 والذي يميز بين عقود اإليجار التمويلي في قائمة المركز المالي وعقود اإليجار التشغيلي 
خارج قائمة المركز المالي. وعوضاً عن ذلك، يقترح المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 16 نموذج محاسبة داخل قائمة المركز المالي. قررت 

الشركة عدم التطبيق المبكر لهذا المعيار الجديد.

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 17 - عقود التأمني

المطبقة للفترة التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2021م، وسيحل محل المعيار الدولي إلعداد التقارير. يطبق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 على 
جميع عقود التأمين تقريًبا )بما في ذلك عقود إعادة التأمين( التي تصدرها المنشأة، وعقود إعادة التأمين التي تملكها وعقود االستثمار التي تتسم بشكل 

المشاركة االختيارية التي تصدرها، على أن تقوم المنشأة أيًضا بإصدار عقود تأمين.

يسمح التبني في وقت سابق إذا تم تطبيق كل من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 15 »اإليرادات من العقود مع العمالء« والمعيار الدولي إلعداد 
النقارير المالية 9 »األدوات المالية«. تتوقع الشركة تأثيًرا جوهرًيا على القياس واالفصاح عن التأمين وإعادة التأمين والذي سيؤثر على قائمة الدخل 

قائمة المركز المالي. قررت الشركة عدم التطبيق المبكر لهذا المعيار بدروه.
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ج )1( الزكاة والضريبة

السياسة  المذكور أعاله في  للتغير  يكن  لم  للمساهمين.  الشامل  الدخل  بيان  التالي على  التأثير  له  )أ((  )راجع 4  المحاسبية  السياسة  التغيير في  إن 
المحاسبية تأثير على بيانات الوضع المالي والتدفقات النقدية ألي من السنوات المعروضة. يكون أثر إعادة النص كما يلي:

قائمة الدخل الشامل للمساهمين
المبلغ المعّدلأثر تعديل الزكاة والضريبةكما هو مدرج سابقا

بآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعودية

السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م

-17.447)17.447(مصروف الزكاة

40.38917.44757.836إجمالي الدخل الشامل للسنة

لم يكن للتغير المذكور أعاله أي أثر على مجموع حقوق المساهمين للفترات المعروضة سابًقا وربحية السهم.

تأثير الخطأ ج)2( 

خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، قامت الشركة بتعديل األرباح المبقاة كما في 1 يناير 2016م والقوائم المالية المقارنة كما في 31 ديسمبر 
2016م نتيجة للتسجيل الخاطئ في السنة السابقة للمعامالت المتعلقة باتفاقية إعادة التأمين الطبي التي تديرها ميدغلف ش.م.ب. البحرين )مساهم 
رئيسي( نيابة عن الشركة. كانت القيمة المعدلة جزء من الذمم المدينة من ميدغلف ش.م.ب. البحرين )راجع إيضاح 10( وتم تأكيدها من قبل ميدغلف 
ش.م.ب. البحرين في السنوات السابقة دون أي اختالفات. بعد ذلك، ونتيجة للتسوية بين اتفاقية إعادة التأمين الطبي، تم تحديد خطأ يتعلق بالسنة 
السابقة والذي تم قبوله في نهاية المطاف من قبل ميدغلف ش.م.ب. البحرين والشركة. أيضا، هناك مبلغ معين أعيد تصنيفه من األرقام المسجلة سابقا 
كما في 31 ديسمبر 2016م ليوافق مع عرض السنة الحالية. تتعلق إعادة التصنيف أساساً بإدراج رسوم طراف ثالث إداري ورسوم مؤسسة النقد العربي 
السعودي ورسوم مجلس الضمان الصحي في المصاريف المدفوعة مقدما والموجودات األخرى والموجودات غير الملموسة التي كانت تُعرض سابقاً في 
تكاليف اكتتاب وثائق مؤجلة والممتلكات والمعدات على التوالي، في قائمة المركز المالي. تم إجراء هذه التغييرات لعرض أفضل لألرصدة في قائمة 

المركز المالي للشركة.
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يوضح الجداول أدناه تأثير تعديل القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م:

الرصيد كما في 
31 ديسمبر 2016م 

المدرجة في 
القوائم المالية 
المصدرة سابقا

التعديل المشار 
إليه أعاله

إعادات تصنيف 
أخرى

الرصيد كما في 
31 ديسمبر  2016م 

بعد التعديل

باآلف الرياالت 
السعودية

باآلف الرياالت 
السعودية

باآلف الرياالت 
السعودية

باآلف الرياالت 
السعودية

قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2016م

1.210.705)4.700()33.070(1.248.475األرصدة المدينة لحاملي وثائق التأمين وإعادة تأمين 

99.670-66.60033.070مبالغ مستحقة من عمليات المساهمين

)99.670(-)33.070()66.600(مبالغ مستحقة إلى عمليات المساهمين 

91.465)49.871(-141.336تكاليف اكتتاب وثائق مؤجلة

54.571218.349-163.778مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى

27.663)23.492(-51.155ممتلكات ومعدات، صافي

23.49223.492--موجودات غير مملوسة، صافي

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين كما في 31 ديسمبر م2016

)232.171(-)33.070()199.101(الخسائر المتراكمة

الرصيد المبلغ عنه 
في القوائم المالية 

الصادرة سابقًا

التعديل المشار 
إليه أعاله

إعادات تصنيف 
أخرى

الرصيد بعد 
التعديل

باآلف الرياالت 
السعودية

باآلف الرياالت 
السعودية

باآلف الرياالت 
السعودية

باآلف الرياالت 
السعودية

قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2015م

1.650.958)4.199()33.070(1.688.147األرصدة المدينة لحاملي وثائق التأمين وإعادة تأمين 

190.188-157.11833.070مبالغ مستحقة من عمليات المساهمين

)190.188(-)33.070()157.118(مبالغ مستحقة إلى عمليات المساهمين 

4.19958.970-54.851مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى

4.447.552--4.447.552صافي موجودات عمليات التأمين

)4.445.727(--)4.445.727(صافي مطلوبات عمليات التأمين

1.078.612--1.078.612إجمالي موجودات المساهمين

)199.551(-)33.070()166.481(إجمالي مطلوبات المساهمين

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين كما في 31 ديسمبر 2015م

)282.335(-)33.070()249.265(الخسائر المتراكمة
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التعديل فيما يتعلق بتقارير ربع سنوية سابقة للفترات المنتهية في 31 مارس 2017م

إن تعديل القيمة المذكورة أعاله لها تأثير على المعلومات المالية األولية الموجزة الصادرة سابقاً لألرباع المنتهية في 31 مارس 2017م و 30 يونيو 2017م 
و 30 سبتمبر 2017م، وبالتالي، فإن تأثير التمويل سيظهر في مقارنات المعلومات المالية األولية الموجزة الربعية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

ملخص السياسات املحاسبية الهامة- 5

فيما يلي ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية.

النقدية وشبه النقدية

تتكون النقدية وشبه النقدية من النقد في الصندوق والنقد لدى البنوك والودائع قصيرة األجل والتي تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ االقتناء.

شهرة

تمثل الشهرة القيمة العادلة للمقابل المدفوع بالزيادة عن القيمة العادلة لصافي الموجودات أو المطلوبات المشتراة. تقوم اإلدارة بإجراء اختبار الشهرة 
القابلة  القيمة  للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها وذلك مرة واحدة على األقل في نهاية كل سنة مالية. يحدد االنخفاض في قيمة الشهرة بتقدير 
لالسترداد للوحدة المدرة للنقدية )أو مجموعة الوحدات المدرة للنقدية( التي تتعلق بها الشهرة. وفي حالة تقدير القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المدرة 
للنقدية )أو مجموعة الوحدات المدرة للنقدية( بأقل من القيمة الدفترية للوحدة المدرة للنقدية )أو مجموعة الوحدات المدرة للنقدية( التي خصصت لها 

الشهرة، عندئذ يتم إثبات خسارة االنخفاض في القيمة. ال يمكن عكس قيد خسائر االنخفاض في قيمة الشهرة في الفترات المستقبلية. 

األراض واملمتلكات واملعدات

تدرج األرض بالتكلفة ناقصاً أي انخفاض في القيمة وال يتم استهالكها. وتقاس الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم وأي انخفاض 
ل االستهالك على قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم على أساس  في القيمة. إن التكلفة تتضمن نفقات مرتبطة بشكل مباشر بشراء األصل. يحمَّ

القسط الثابت بناًء على نسب االستهالك التالية:

التصنيف

15٪ - 25٪تحسينات المباني المستأجرة

10٪ - 15٪المعدات واألثاث والتركيبات المكتبية

25٪أجهزة الحاسب اآللي

25٪السيارات

أي ربح أو خسارة من بيع بند من األراضي والممتلكات والمعدات )يحسب بالفرق بين صافي المتحصالت عن استبعاد بند معين والقيمة الدفترية( ويتم 
اثباته في قائمة الدخل.

االستثامرات

يتم إثبات كافة االستثمارات، مبدئياً، بالقيمة العادلة والتي تمثل القيمة العادلة للمبالغ المدفوعة شاملة مصاريف الشراء المتعلقة باالستثمارات فيما عدا 
االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يتم اطفاء العالوات والخصومات الناتجة وفق أسس منتظمة حتى تاريخ استحقاقها. بالنسبة 
لالستثمارات التي يتم تداولها في االسواق المالية النظامية، تحدد القيمة العادلة بالرجوع إلى االسعار المتداولة بالسوق عند اإلقفال كما في تاريخ قائمة 

المركز المالي بدون خصم تكاليف المعامالت.

استثمارات متاحة للبيع	- 

يتم قياس االستثمارات المصنفة كـ »استثمارات متاحة للبيع« الحقاً بالقيمة العادلة. إن االستثمارات المتاحة للبيع هي االستثمارات غير المقتناة حتى 
تاريخ االستحقاق او ألغراض المتاجرة. بالنسبة لالستثمارات المتاحة للبيع التي ال يمكن التحوط في مخاطر قيمتها العادلة، تدرج األرباح او الخسائر 
غير المحققة الناتجة عن التغيرات في قيمتها العادلة مباشرة ضمن فائض عمليات التأمين و/أو الدخل الشامل للمساهمين لحين التوقف عن إثباتها 
او انخفاض قيمتها، وعندئذ يتم ادراج الربح أو الخسارة المتراكمة المدرجة سابقاً ضمن فائض الدخل - عمليات التأمين و/أو قائمة الدخل - عمليات 
المساهمين الشامل ضمن قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم و/أو قائمة الدخل - عمليات المساهمين للسنة. يتم قياس االستثمارات المتاحة للبيع 

والتي ال يمكن قياس قيمتها العادلة بشكل موثوق به، بالتكلفة المطفأة ناقصاً مخصص االنخفاض في القيمة.
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االستثمارات في األوراق المالية المقتناة حتى تاريخ االستحقاق	- 

تقاس االستثمارات ذات الدفعات الثابتة أو المحددة والتي يوجد لدى الشركة النية االيجابية والمقدرة على شرائها حتى تاريخ االستحقاق بالتكلفة المطفأة 
ناقصا مخصص االنخفاض في قيمتها. تحتسب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعين االعتبار الخصم او العالوة عند االستحواذ. يتم إثبات األرباح أو الخسائر 

الناتجة عن هذه االستثمارات في قائمة الدخل - عمليات المساهمين عند التوقف عن اثبات هذه االستثمارات أو انخفاض قيمتها.

استثمار في شركة زميلة	- 

الشركات الزميلة هي عبارة عن منشآت تمتلك فيها الشركة حصة تتراوح بين 20٪ إلى 50٪ من حقوق التصويت و/أو تمارس عليها تأثير جوهري. تظهر 
االستثمارات في شركات زميلة بالتكلفة في قائمة المركز المالي، مضافاً إليها التغيرات التي تطرأ على حصة الشركة من صافي موجودات الشركة الزميلة 

بعد االستحواذ، ناقصاً أي انخفاض في قيمة االستثمارات بشكل إفرادي.

االحتياطي النظامي

وفقاً للنظام األساسي للشركة، يجب على الشركة أن تحوِّل 20٪ من صافي دخل عمليات المساهمين للسنة إلى هذا االحتياطي النظامي إلى أن يساوي 
هذا االحتياطي رأس المال. إن االحتياطي غير قابل للتوزيع.

االنخفاض يف قيمة املوجودات املالية غري املمكن تحصيلها

يتم عمل تقييم في تاريخ كل قائمة مركز مالي للتحقق من إمكانية وجود دليل موضوعي على انخفاض قيمة أصل مالي أو مجموعة من الموجودات المالية. 
وعند وجود مثل هذا الدليل، يتم تسجيل خسارة االنخفاض في قائمة الدخل - عمليات المساهمين. يتم تحديد االنخفاض كالتالي:

من  � أقل  تكون  العادلة  )القيمة  العادلة  والقيمة  التكلفة  بين  الفرق  القيمة  في  اإلنخفاض  يمثل  العادلة،  بالقيمة  المثبتة  للموجودات  بالنسبة 
التكلفة(، ناقصا خسارة االنخفاض في القيمة المثبتة سابقاً في قائمة الدخل - عمليات المساهمين.

بالنسبة للموجودات المثبتة بالتكلفة، يمثل االنخفاض في القيمة الفرق بين التكلفة والقيمة الحالية ) القيمة الحالية تكون أقل من التكلفة(  �
للتدفقات النقدية المستقبلية المخصومة على أساس معدل العائد السائد في السوق حالياً ألصل مالي مماثل. 

بالنسبة للموجودات المثبتة بالتكلفة المطفأة، يحدد االنخفاض في القيمة على أساس التدفقات النقدية المستقبلية المخصومة على أساس  �
معدل العمولة الخاصة الفعلي األصلي.

مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

يتم اثبات المطلوبات لقاء المبالغ الواجب دفعها في المستقبل عن البضاعة او الخدمات المستلمة، سواًء قدمت أم لم تقدم بها فواتير من قبل الموردين.

الزكاة ورضيبة الدخل

تخضع الشركة للزكاة وفقاً ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل )الهيئة(. يتم احتساب الزكاة على حقوق الملكية للمساهمين السعوديين أو صافي الدخل 
إلى العميم الصادر عن  باستخدام األسس المحددة بموجب أنظمة الزكاة. تستحق الزكاة على أساس ربع سنوي. اعتباراً من 1 يناير 2017، واستناداً 
التغيرات في حقوق  قائمة  المبقاة في  األرباح  إلى  الزكاة مباشرة  بتحميل  المحاسبية  بتعديل سياستها  الشركة  السعودي قامت  العربي  النقد  مؤسسة 

المساهمين بدالً من قائمة الدخل الشامل للمساهمين. 
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دخل عمولة خاصة

يتم إثبات دخل العمولة الخاصة من الودائع ألجل على أساس العائد الفعلي.

دخل من توزيعات األرباح

يتم إثبات إيرادات األرباح الموزعة عند وجود حق للشركة باستالم تلك المبالغ.

مخصصات

يتم اثبات المخصصات عند وجود التزامات )قانونية أو محتملة( على الشركة ناتجة عن أحداث سابقة وإن كانت تكاليف سداد هذه االلتزامات محتملة 
ويمكن قياسها بشكل موثوق به. ال يتم اثبات مخصصات لقاء الخسائر التشغيلية المستقبلية.

محاسبة تاريخ التداول

يتم اثبات او التوقف عن إثبات كافة العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية بتاريخ التداول )أي التاريخ الذي تلتزم فيه الشركة بشراء 
أو بيع الموجودات(. العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية هي تلك العمليات التي تتطلب أن تتم تسوية تلك الموجودات خالل فترة 

زمنية تنص عليها االنظمة أو تلك المتعارف عليها في السوق.

افرتاضات مخصص مكافآت نهاية الخدمة

للدفعات  العادلة  بالقيمة  المستحقات  احتساب  يتم  السائد.  السعودي  العمل  نظام  إلى  استناداً  لموظفيها  الخدمة  نهاية  مكافآت  برنامج  الشركة  تنفذ 
المستقبلية المتوقعة فيما يتعلق  بالخدمة المقدمة من قبل  الموظفين حتى نهاية الفترة المالية باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة. يتم دفع المبلغ 
حسب مستويات األجور والرواتب المستقبلية المتوقعة وتواريخ ترك الموظف للخدمة ومدة الخدمة. يتم خصم الدفعات المستقبلية المتوقعة باستخدام 
عائدات السوق في نهاية الفترة المالية للسندات المؤسسية عالية الجودة بأجال وعمالت تطابق بقدر كبير التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة. يتم 
دفع دفعات التزام المكافأة عند استحقاقها. إن إعادة قياسات )األرباح / الخسائر االكتوارية( كنتيجة للتعديالت التاريخية والتغيرات في االفتراضات 

االكتوارية يتم إثباتها في قائمة الدخل الشامل  - لعمليات المساهمين.
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العمالت األجنبية

الموجودات  تحويل  ويعاد  المعامالت.  إجراء  عند  السائدة  الصرف  بأسعار  السعودي  الريال  إلى  األجنبية  بالعمالت  تتم  التي  المعامالت  تحويل  يتم 
والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية إلى الريال السعودي باألسعار السائدة في تاريخ قائمة المركز المالي. تدرج كافة فروقات التحويل في 
قوائم الدخل- عمليات التأمين والفائض المتراكم وقائمة الدخل الشامل للمساهمين. يتم تحويل البنود غير النقدية والتي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية 
لعملة أجنبية باستخدام أسعار التحويل كما في تاريخ المعاملة األولية وال يتم تعديلها الحقاً. يتم إدراج أرباح وخسائر تحويل العمالت األجنبية المتعلقة 
باالستثمارات المتاحة للبيع ضمن »فائض عمليات التأمين« في قائمة الدخل - عمليات التأمين و والدخل الشامل اآلخر في قائمة عمليات المساهمين. 

بما أن الشركة تتعامل بالدوالر األمريكي بشكل رئيسي، إن األرباح والخسائر المحققة من تحويل العمالت غير جوهرية.

مقاصة املوجودات واملطلوبات املالية

تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج الصافي في قائمة المركز المالي عند وجود حق نظامي ملزم للقيام بالمقاصة وعندما يكون لدى 
الشركة نية للتسوية على أساس الصافي أو تحقيق الموجودات وتسديد المطلوبات في آن واحد. ال يتم مقاصة االيرادات والمصاريف في قائمة عمليات 

المساهمين إال إذا كان ذلك مطلوباً أو مسموحاً من أي معيار محاسبي أو تفسيره.

األقساط املكتسبة ودخل العموالت

ترحل األقساط إلى الدخل على مدى فترات وثائق التامين المتعلقة على اساس نسبي. بالنسبة لمشاريع البناء الهندسية ذات فترات وثائق التأمين التي 
تتجاوز سنة واحدة، ترحل األقساط إلى الدخل على مدى فترات وثائق التأمين. تمثل األقساط غير المكتسبة الحصة في األقساط المكتتبة المتعلقة 

بفترة التغطية سارية المفعول. 

تمثل نتائج االكتتاب األقساط المكتسبة ودخل األتعاب والعموالت ناقصاً المطالبات المسددة ومصاريف االكتتاب األخرى والمطالبات المتوقعة المستحقة 
المتعلقة بالسنة، بعد خصم المبالغ الخاضعة إلعادة التأمين، ناقصاً مخصص الخسائر المستقبلية المتوقعة عن وثائق التأمين السارية المفعول.

يتم تأجيل العموالت المدينة على عقود إعادة تأمين وإطفاءها بطريقة القسط الثابت على مدى فترة عقود إعادة التأمين. 
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تظهر األقساط المحتفظ بها ودخل العمولة والتي تتعلق باألخطار السارية لما بعد نهاية الفترة المالية كأقساط غير مكتسبة، ويتم تأجيلها باستعمال 
الطرق التالية:

عدد األيام الفعلية لكافة قطاعات األعمال، باستثناء �
وثائق مشاريع البناء الهندسية ذات الفترات التي تزيد على سنة واحدة، من المفترض تزايد المخاطر خطياً على مدى فترة الوثيقة. �
آخر ثالثة أشهر من األقساط بالنسبة للشحن البحري. �

أقساط تأمني مدينة

يتم إثبات أقساط التأمين المدينة عند استحقاقها، ويتم قياسها عند اإلثبات األولي لها، بالقيمة العادلة للمبلغ المستلم أو مستحق القبض. يتم مراجعة 
القيمة الدفترية ألقساط التأمين المدينة للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها وذلك عندما تشير األحداث أو الظروف إلى عدم إمكانية استرداد قيمتها 
الدفترية، ويتم إثبات خسارة االنخفاض في قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم. يتم التوقف عن إثبات أقساط التأمين المدينة عند تلبية معايير 

التوقف عن إثبات الموجودات المالية.

املطالبات

تشمل المطالبات المبالغ المستحقة للجهات المتعقد معها واألطراف األخرى، ومصاريف تسوية الخسائر المرتبطة بها بعد خصم الخردة واالستردادات 
األخرى، وتحمل على قائمة الدخل - عمليات التأمين والفائض /)العجز( المتراكم عند تكبدها.

يشتمل إجمالي المطالبات تحت التسوية على إجمالي التكلفة المتكبدة غير المسددة بتاريخ قائمة المركز المالي، سواء تم التبليغ عنها أم ال. يتم تحميل 
ل مخصص وفقاً  مخصصات لقاء المطالبات المبلّغ عنها وغير المدفوعة بتاريخ قائمة المركز المالي على أساس تقدير كل حاله على حده. كما يحمَّ
لتقديرات اإلدارة وخبرة الشركة السابقة، لقاء تكلفة سداد المطالبات المتكبدة غير المبلّغ عنها بتاريخ قائمة المركز المالي. ان االلتزامات النهائية يمكن 

أن تزيد أو تقل عن المخصص الذي تم تجنيبه.

لة في السنة الالحقة في حساب االكتتاب لتلك السنة. ال  يتم ادراج أي فرق بين المخصصات بتاريخ قائمة المركز المالي والسداد والمخصصات المحمَّ
تقوم الشركة بخصم مطلوباتها لقاء المطالبات غير المدفوعة ألنه يتوقع سداد كافة المطالبات خالل سنة واحدة من تاريخ قائمة المركز المالي.
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فحص كفاية املطلوبات

النقدية  للتدفقات  الحالية  التقديرات  باستخدام  المثبتة  التأمين  مطلوبات  كفاية  من  للتأكد  تقييم  بإجراء  مالي،  مركز  قائمة  كل  بتاريخ  الشركة،  تقوم 
المستقبلية المتعاقد عليها. وإذا ما تبين من التقييم بأن القيمة الدفترية لمطلوبات عقود التأمين )ناقصاً تكاليف شراء الوثائق المؤجلة( غير كافية بناًء 
ل مخصص لقاء  على التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة، فإنه يتم إثبات كامل النقص في قائمة الدخل - عمليات التأمين والفائض المتراكم، ويحمَّ

المخاطر القائمة.

تكاليف االكتتاب املؤجلة

يتم تأجيل العموالت ورسوم مؤسسة النقد العربي السعودي ورسوم مجلس الضمان الصحي التعاوني ورسوم طرف ثالث إداري وجزء من تكاليف اإلدارة 
)المتعلقة باكتتاب وإصدار وثيقة( وتكاليف أخرى تتعلق مباشرة بشراء وتجديد عقود تأمين وتطفأ على مدى مدة عقود التأمين التي المتعلقة بها بطريقة 
مماثلة لألقساط المكتسبة. يتم إثبات كافة تكاليف الشراء األخرى كمصروف عند تكبدها. ويقيد اإلطفاء في قائمة الدخل - عمليات التأمين والفائض 

المتراكم.

ر أو الطريقة المتوقعة الستنفاذ المنافع االقتصادية المستقبلية التي يتضمنها ذلك األصل وذلك بتغيير  يتم احتساب التغيرات في العمر اإلنتاجي المقدَّ
فترة اإلطفاء، ويتم اعتبار ذلك كتغير في التقديرات المحاسبية.

يتم إجراء مراجعة للتأكد من وقوع انخفاض في القيمة، وذلك بتاريخ إعداد كل قوائم مالية أو أكثر، وذلك عند وجود مؤشر على وقوع هذا االنخفاض. 
وفي حالة عدم تحقق االفتراضات المتعلقة بالربحية المستقبلية لوثائق التأمين هذه، فأنه يمكن اإلسراع في إطفاء هذه التكاليف وقد يتطلب ذلك إجراء 
شطب إضافي لالنخفاض في القيمة في قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم. كما تؤخذ تكاليف شراء الوثائق المؤجلة بعين االعتبار عند إجراء 

اختبار مدى كفاية المطلوبات في كل فترة يتم فيها إعداد القوائم المالية.

إعادة التأمني

ر المبالغ  تقوم الشركة بإسناد مخاطر التأمين خالل دورة اعمالها العادية. تمثل موجودات إعادة التأمين األرصدة المستحقة من شركات إعادة التأمين. تقدَّ
القابلة لالسترداد بطريقة تتفق مع مخصص المطالبات تحت التسوية وعقود إعادة التأمين.
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تتم مراجعة االنخفاض في القيمة في تاريخ كل تقرير أو على فترات أقصر عندما يظهر المؤشر حدوث االنخفاض في القيمة خالل سنة التقرير. يحدث 
االنخفاض في القيمة عند وجود دليل موضوعي على أن الشركة قد ال تكون قادرة على استرداد المبالغ القائمة وفقاً ألحكام العقد وعندما يكون باإلمكان 
قياس التأثير على المبالغ التي ستستردها الشركة من معيدي التأمين بشكل موثوق به. يتم تسجيل خسارة انخفاض القيمة في قائمة الدخل - عمليات 

التأمين والفائض المتراكم.

إن اتفاقيات إعادة التأمين المسندة ال تعفي الشركة من التزاماتها تجاه حاملي الوثائق.

يتم إثبات أقساط ومطالبات إعادة التأمين المفترضة كدخل ومصروف بنفس الطريقة المستخدمة إذا ما اعتبرت عملية إعادة التأمين نشاطاً مباشراً، 
مع األخذ بعين االعتبار تصنيف العمل المعاد التأمين عليه.

تمثل مطلوبات إعادة التأمين األرصدة المستحقة لشركات إعادة التأمين. تقدر المبالغ المستحقة بطريقة مماثلة لتلك المتعلقة بعقود إعادة التأمين.

يتم إظهار األقساط والمطالبات على أساس إجمالي بالنسبة لألقساط المسددة واألقساط المفترضة.

يتم التوقف عن إثبات موجودات أو مطلوبات إعادة التأمين عند استنفاذ الحقوق التعاقدية، أو انتهاؤها أو عند تحويل العقد إلى طرف آخر. 

عموالت إعادة تأمني غري مكتسبة

يتم تأجل العمولة المدينة الناتجة عن عقود إعادة التأمين وإطفاءها على مدى فترات عقود التأمين المتعلقة بها. ويتم تسجيل اإلطفاء في قائمة الدخل 
- عمليات التأمين والفائض المتراكم. 

تصنيف املنتج

تصدر الشركة عقود تأمين تقوم بتحويل مخاطر التأمين. تعرف عقود التأمين بأنها تلك العقود التي يقبل بموجبها المؤمن مخاطر تأمين هامة من حامل 
وثيقة التأمين، وذلك بالموافقة على تعويض حامل وثيقة التأمين في حال وجود حدث مستقبلي محدد غير مؤكد يؤثر بشكل سلبي على حامل وثيقة 

التأمين. وكقاعدة عامة، تقوم الشركة بتحديد مخاطر التأمين الكبيرة لديها، كاحتماله وجوب دفع مزايا في حالة وقوع الحدث المؤمن عليه.
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إلغاء إثبات األدوات املالية

يتم التوقف عن إثبات أي أداة مالية عند توقف الشركة عن ممارسة السيطرة على الحقوق التعاقدية التي تمثل األداة المالية كما هو الحال عند بيع األداة، 
أو عند انتقال التدفقات النقدية المتعلقة بها إلى جهة أخرى مستقلة.

القيم العادلة

تحدد القيمة العادلة للموجودات المالية على أساس األسعار المتداولة لألوراق المالية في األسواق أو القيم العادلة المقدرة. يتم تقدير القيمة العادلة 
للبنود المرتبطة بعمولة على أساس التدفقات النقدية المخصومة باستخدام العمولة للبنود ذات الشروط والمخاطر المتشابهة.

بالنسبة للموجودات المالية غير المتداولة في سوق مالية نشطة، تحدد القيمة العادلة بالرجوع إلى القيمة السوقية لموجودات مالية مماثلة أو عند صعوبة 
استخراج القيم العادلة من السوق النشطة فيتم تحديدها باستخدام طرق تقييم متعددة تشتمل على استخدام نماذج حسابية. تؤخذ مدخالت هذه النماذج 

من السوق القابلة للمالحظة إذا كان ممكناً، ولكن إذا كان ذلك غير ممكناً عندئٍذ ينبغي القيام بالتقدير لتحديد القيمة العادلة.

التقارير القطاعية

يعتبر القطاع التشغيلي عنصر من عناصر الشركة الذي يقوم بأعمال ينتج عنها إيرادات وتتكبد عليه مصاريف وله معلومات مالية منفصلة متاحة يتم 
تقييمها بانتظام من قبل رئيس العمليات والذي يقرر الطريقة التي يتم بموجبها تخصيص الموارد لتقييم األداء. وألغراض إدارية، تتكون الشركة من وحدات 

عمل حسب منتجاتها وخدماتها، ولديها ثالثة قطاعات تشغيلية يتم رفع التقارير بشأنها كما يلي:

التأمين الصحي، ويشمل التأمين على التكاليف الطبية والعقاقير وجميع الخدمات والمستلزمات الطبية. �
تأمين المركبات، ويقوم بتغطية الخسائر والمطلوبات المتعلقة بالمركبات. �
فئات التأمين األخرى، ويشمل فئات التأمين األخرى التي لم يتم ذكرها آنفاً. �

تعتبر عمليات المساهمين قطاع غير تشغيلي. إن الدخل المكتسب من الودائع ألجل واالستثمارات هو النشاط الوحيد لتحقيق اإليرادات. تم تحميل بعض 
مصاريف التشغيل المباشرة والمصاريف غير المباشرة األخرى على هذا القطاع على أساس مناسب. يتم تحميل خسارة أو فائض عمليات التأمين على 

هذا القطاع على أساس مناسب.



263

رشكة املتوسط والخلیج للتأمین وإعادة التأمین التعاوين

)رشكة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية )تتمة(

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2017م

ملخص السياسات املحاسبية الهامة )تتمة(  -5

التقارير القطاعية )تتمة(

ويتم تقييم أداء القطاعات بناء على األرباح أو الخسائر التي، في بعض الجوانب، تقاس بشكل مختلف عن األرباح أو الخسائر في القوائم المالية المرفقة.

لم تبرم أي معامالت بين القطاعات خالل السنة. وفيما لو أبرمت مثل هذه المعامالت، لكانت أسعار التحويل بين القطاعات التشغيلية قد حددت على 
أساس تجاري بحت بطريقة مماثلة للمعامالت المبرمة مع أطراف أخرى. تشمل إيرادات ومصاريف ونتائج القطاعات تلك التحويالت التي تجري بين 

القطاعات التشغيلية والتي يتم حذفها على مستوى القوائم المالية للشركة.

تقديرات وافرتاضات محاسبية مؤثرة- 6

يتطلب إعداد القوائم المالية أن تطلق اإلدارة تقديرات وافتراضات تؤثر على المبالغ المدرجة لإليرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات واإلفصاح 
عن االلتزامات المحتملة بتاريخ التقرير. ومع ذلك، فإن الشكوك حول هذه االفتراضات والتقديرات من الممكن أن تؤدي إلى نتائج قد تتطلب تعديال 

جوهرياً على القيمة الدفترية لألصل أو االلتزام الذي سيتأثر في المستقبل.

فيما يلي االفتراضات األساسية المتعلقة بالمصادر المستقبلية واألخرى لعدم التأكد من التقديرات بتاريخ قائمة المركز المالي والتي يمكن أن تؤدي إلى 
إجراء تعديل جوهري في القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية القادمة.

االلتزام النهايئ الناشئ عن مطالبات مقدمة مبوجب عقود التأمني  1-6

يعتبر تقدير المطويات النهائية الناتجة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمين من أهم التقديرات المحاسبية ويتضمن على درجة كبيرة من الحكم 
التي تقوم بها الشركة. هناك العديد من مصادر عدم التأكد التي يجب أخذها بعين االعتبار عند تقدير المطلوبات التي يتعين على الشركة دفعها بموجب 
هذه المطالبات. يعتبر مخصص المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها تقديراً للمطالبات التي يتوقع اإلبالغ عنها بعد تاريخ قائمة المركز المالي بشأن 
الحادث المؤمن عليه الذي وقع قبل تاريخ قائمة المركز المالي. تستند المطلوبات على أفضل تقدير للتكلفة النهائية لجميع المطالبات المتكبدة ولكن لم 
يتم تسويتها في تاريخ معين، سواء تم اإلبالغ عنها أم ال، باإلضافة إلى تكاليف معالجة المطالبات ذات الصلة. إن الطرق الفنية المتبعة من قبل اإلدارة في 

تقدير تكلفة المطالبات المبلغ عنها وكذلك المطالبات المتكبدة 
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غير المبلغ عنها تتمثل في إتباع نفس طرق سداد المطالبات السابقة عند التنبؤ بطرق سداد المطالبات المستقبلية.

فيما يلي األمور الهامة للتقدير واألحكام لألعمال الطبية وخدمة المركبات التي تحصل الشركة ألجلها على خدمات خبير اكتواري مستقل لتحديد هذه 
االحتياطيات.

كخطوة أولى نحو إعداد احتياطيات متكبدة وغير مبلغ عنها لقطاعي الطبي والمركبات ، يتم عمل تحليل سريع لتقييم طريقة تحديد احتياطيات المطالبات 
في تاريخ التقييم السابق بالمقارنة مع التطورات الفعلية.

تؤخذ في عين االعتبار نتائج التحليل السريع عند إعداد احتياطيات المطالبات المتكبدة وغير مبلغ عنها. ويتم تنفيذ التحليل باستخدام الطرق التالية:

طريقة سلم السلسلة - وهذا يتراكم، باستخدام أنماط دفع المطالبات التاريخية ونسب المطالبات التراكمية التي تم تكبدها في فترة معينة   �
مقارنة مع تلك التي تم دفعها في نهاية الفترة المالية.

طريقة بورنهتر فيرجسون- يجمع هذا األسلوب بين تاريخ المطالبات السابقة الفعلية وأي معلومات أو توقعات سابقة قد تكون متاحة فيما  �
يتعلق بالمطالبات، على سبيل المثال نسب الخسارة النهائية المتوقعة.

طريقة نسبة الخسارة المتوقعة – يحدد هذا األسلوب المبلغ المتوقع للمطالبات المتعلقة باألقساط المكتسبة. يتم استخدام  هذه الطريقة  �
حيث تفتقر شركة التأمين إلى بيانات حدوث المطالبة السابقة المناسبة بسبب التغييرات في عروض المنتجات، والتغيرات في عمليات تسوية 

المطالبات ، إلخ.

تم تقدير المطالبات التي تتطلب قرارات محكمة أو تحكيم بشكل فردي. يقوم خبراء تسوية الخسائر المستقلين بتقدير مطالبات الممتلكات. تقوم اإلدارة 
بمراجعة مخصصاتها للمطالبات المتكبدة والمطالبات المتكبدة وغير مبلغ عنها على أساس ربع سنوي.

تتعرض الشركة إلى خالفات مع شركات إعادة التأمين، وإمكانية تعثر معيدي التأمين عن سدادها. تراقب الشركة بشكل ربع سنوي تطور النزاعات وقوة 
شركات إعادة التأمين الخاصة بها.
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مطالبات متكبدة وغير ُمبلغ عنها )تتمة(   )1(

تؤخذ في عين االعتبار نتائج التحليل السريع عند إعداد احتياطيات المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها. ويتم تنفيذ التحليل باستخدام الطرق التالية:

طريقة سلسلة السلم وتتم باستخدام أنماط دفع المطالبات التاريخية ونسب المطالبات التراكمية النهائية التي تم تكبدها في فترة معينة مقارنة  �
بتلك التي دفعت في نهاية فترة التقرير.

طريقة بورن هوتر فيرجيسون وهي طريقة تجمع بين خبرة المطالبات السابقة الفعلية وأي معلومات سابقة أو توقعات يمكن توفرها تتعلق  �
بالمطالبات، على سبيل المثال نسب الخسارة النهائية المتوقعة.

طريقة نسبة الخسارة المتوقعة. يحدد هذا االسلوب المبالغ المقدرة للمطالبات المتعلقة باألقساط المكتسبة. تستخدم هذه الطريقة عندما ال  �
يوجد لدى المؤمن معلومات سابقة للمطالبة بسبب التغيرات في عروض المنتج أو تغيير في عمليات تسوية المطالبات وأخرى.

احتياطي عجز األقساط   )2(

نسبة  على  يستند  أنه  حيث  المستقبلية،  والظروف  باألحداث  المتعلقة  االفتراضات  بعدد  كثيراً  ولمركبات  الطبية  األعمال  اقساط  عجز  تقدير  يتأثر 
الخسارة المتوقعة للجزء الساري المفعول من مخاطر وثائق التأمين المكتتبة. وللوصول إلى تقدير نسبة الخسارة المتوقعة، ينظر الخبير االكتواري عالقة 

المطالبات واألقساط المتوقع تحقيقها مستقباًل.

خسائر االنخفاض يف قيمة الذمم املدينة

ائتمانية  المالية ذات خصائص مخاطر  الفردية والذمم المدينة المتضمنة في مجموعة من الموجودات  تقوم الشركة بتقييم الموجودات ذات األهمية 
متماثلة لتحري االنخفاض في قيمتها. إن الذمم المدينة التي تخضع للتقييم بشكل فردي لتحري االنخفاض في قيمتها والتي تدرج لها خسائر انخفاض 
في القيم ال تدرج ضمن التقييم المجمع النخفاض القيمة. وهذا التقييم يتطلب إصدار أحكام. وعند إصدار هذه األحكام، تقوم الشركة بتقييم خصائص 

المخاطر االئتمانية التي تعتبر متأخرة الدفع على أنها مؤشر على القدرة على دفع جميع المبالغ المستحقة وفقاً للشروط التعاقدية.

قامت الشركة خالل الفترة بمراجعة منهجها الخاص بالمخصصات وزادت بشكل كبير مستوى المخصصات المتعلقة بالذمم المدينة للتأمين وشركات 
إعادة التأمين بسبب الزيادة في مخاطر االئتمان المرتبطة بالذمم المدينة.
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)رشكة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية )تتمة(

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2017م

تقديرات وافرتاضات محاسبية مؤثرة )تتمة(  -6

االلتزام النهايئ الناشئ عن مطالبات مقدمة مبوجب عقود التأمني )تتمة(  1-6

شهرة

يحدث انخفاض القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية المبلغ القابل لالسترداد، وهو أعلى من قيمته العادلة ناقًصا 
تكاليف البيع وقيمته المستخدمة. تعتقد اإلدارة أن القيمة العادلة ناقًصا تحليل تكلفة البيع توفر قيمة أعلى مقارنة مع القيمة المستخدمة، وبالتالي، يتم 
استخدام القيمة العادلة ناقًصا تكلفة عمليات البيع للتقييم لتقييم االنخفاض في القيمة. استخدمت اإلدارة خبيراً في تقييم القيمة العادلة ناقًصا تحليل 
تكلفة البيع من خالل منهج قائم على السوق الختبار انخفاض القيمة. إن القيمة العادلة ناقصاً حساب التكلفة للبيع تعتمد على سعر السهم المعلن للشرآء 
حتى إغالق الفترة واألحداث التالية حتى تاريخ القياس. في التوصل إلى تقييم تحت نهج السوق، وتطبيق الخبير أيضا بعض األحكام والعوامل بما في ذلك 
تحليل مضاعفات القيمة الدفترية للسهم من الشركات المماثلة والمعامالت المماثلة. سوف تكون الشهرة عرضة النخفاض القيمة إذا انخفضت القيمة 

السوقية / سعر السهم للشركة بأكثر من 50٪ اعتباًرا من تاريخ هذه القوائم المالية.

إعادة التأمين

تقوم الشركة باحتساب معامالت إعادة التأمين الخاصة بها بناًء على فهم اإلدارة للشروط التعاقدية التفاقيات إعادة التأمين.

النقدية وشبه النقدية- 7

بآالف الرياالت السعودية

2016م2017م

عمليات المساهمينعمليات التأمينعمليات المساهمينعمليات التأمين

97.0355.17631.53524.739نقد في الصندوق ولدى البنوك

429.076186.938-251.749ودائع قصيرة األجل

348.7845.176460.611211.677النقدية وشبه النقدية في قائمة التدفقات النقدية

-26.511-29.565ودائع بموجب خطابات ضمان

378.3495.176487.122211.677

إن النقد لدى البنوك والودائع قصيرة األجل مودعة لدى أطراف أخرى ذات تصنيف ائتماني يعادل معدالت “أ+” إلى “ب ب ب” وفقا لطريقة درجات 
التصنيف المتبعة من قبل “ستاندرد آند بورز وفيتش ومودي”.

يتم إيداع الودائع قصيرة األجل لدى بنوك محلية وفروع بنوك أجنبية مرخصة للعمل في المملكة العربية السعودية، وتستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل 
من تاريخ اقتناؤها، وتحقق دخل عموالت خاصة بمعدل متوسط مقداره 1.7٪ سنوياً ) 2016م: 3.25 ٪ سنوياً(. إن القيمة الدفترية المفصح عنها أعاله 

تقارب القيمة العادلة بتاريخ قائمة المركز المالي.

تتكون الودائع مقابل خطابات الضمان من مبالغ مودعة لدى أحد البنوك المحلية مقابل اصدار ضمانات دفع لصالح عمالء الشركة ومقدمي الخدمات 
)انظر إيضاح 30(. إن الودائع مقابل خطابات الضمان ال يمكن سحبها قبل نهاية الضمان وهي مقيدة في طبيعتها.

الودائع ألجل- 8

إن الودائع ألجل مودعة لدى أطراف مقابلة ذات تصنيف ائتماني يعادل تصنيفات »+ب ب ب« إلى »ب ب ب« وفقاً درجات التصنيف المتبعة من قبل 
»ستاندرد آند بورز« و«موديز« و«فيتش«.

يتم إيداع الودائع ألجل لدى بنوك محلية وفروع بنوك أجنبية مرخصة للعمل بالمملكة العربية السعودية، وتستحق خالل فترة تزيد عن ثالثة أشهر من تاريخ 
اقتناؤها األصلي، ويتحقق عليها دخل عموالت خاصة بمعدل متوسط بنسبة 2.14٪ سنوًيا )2016م: 3.15 ٪ سنوياً(.

إن القيمة الدفترية للودائع ألجل تقارب بشكل معقول قيمتها العادلة بتاريخ قائمة المركز المالي 
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)رشكة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية )تتمة(

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2017م

أقساط وأرصدة إعادة التأمني املدينة- 9

بآالف الرياالت السعودية

2016م2017م

868.9781.094.322أرصدة حاملي تأمين مدينة

)182.862()290.942(ناقصاً: مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

578.036911.460

302.568335.954أرصدة إعادة تأمين مدينة

)36.709()221.499(ناقصاً: مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

81.069299.245

659.1051.210.705مجموع أقساط وأرصدة إعادة التأمين المدينة

أقساط وأرصدة إعادة التأمني املدينة )تتمة(  -9

كما هو موضح في اإليضاح رقم 10 ، فقد شرعت الشركة ، جنًبا إلى جنب مع مركز إعادة التأمين التعاوني، في ممارسة لفصل معامالت وأرصدة الشركة 
مع معيدي التأمين والوسطاء المعنيين عن تلك الخاصة باألطراف األخرى ذوي العالقة. ال تزال هذه العملية مستمرة وعند االنتهاء، قد يتم تحديد بعض 
األطراف المدرجة أعاله في أرصدة إعادة التأمين المدينة بمبلغ 120.2 مليون ريال سعودي يمكن تحديدها كذمم مدينة من أطراف ذوي عالقة وبالتالي 

قد تحتاج إلى اإلفصاح عنها ضمن المطلوب من أطراف ذوي عالقة في إيضاح رقم 10.

فيما يلي بياناً بحركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ألقساط التامين المدينة كما في 31 ديسمبر 2017م:

بآالف الرياالت السعودية

2016م2017م

182.862147.862الرصيد، 1 يناير

108.08035.000المخصص للسنة

290.942182.862الرصيد، 31 ديسمبر

فيما يلي بياناً بحركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها للذمم المدينة إلعادة التأمين كما في 31 ديسمبر 2017م:

بآالف الرياالت السعودية

2016م2017م

36.70936.709الرصيد، 1 يناير

-184.790المخصص للسنة

221.49936.709الرصيد، 31 ديسمبر
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)رشكة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية )تتمة(

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2017م

أقساط وأرصدة إعادة التأمني املدينة )تتمة(  -9

تحليل أعمار أقساط التأمين وأرصدة إعادة التأمين المدنية كما في 31 ديسمبر 2017م و2016م كما يلي:

المجموع
متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة:

غير متأخرة السداد 
متأخرة السداد31 إلى 90 يوماأقل من 30 يوماوغير منخفضة القيمة:

ومنخفضة القيمة

بآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعودية

20171.171.546305.415119.11390.056656.962م

20161.430.276394.428209.894227.285186.501م

تتألف األقساط وأرصدة إعادة التأمين المدينة من عدد كبير من العمالء أغلبيتهم في المملكة العربية السعودية باإلضافة إلى شركات إعادة تأمين أغلبيتها 
في أوروبا. تتضمن األقساط وأرصدة إعادة التأمين المدينة 72.4 مليون ريال سعودي )2016م: 37.156 مليون ريال سعودي( مستحق بالعمالت األجنبية، 
أغلبيتها بالدوالر األمريكي. . تنص شروط العمل الخاصة بالشركة على أن يتم سداد األقساط خالل 30 الى 90 يوم من تاريخ المعاملة. تتطلب ترتيبات 
السداد مع معيدي التأمين، في العادة، أن يتم السداد في حالة تجاوز الرصيد المبلغ المتفق عليه. تشكل أرصدة أكبر خمسة عمالء 37٪ )31 ديسمبر 
2016م: 43٪( من األقساط المدينة كما في 31 ديسمبر 2017مم. كذلك فإن إجمالي المبالغ المدينة من جهات حكومية بلغ 172.9 ألف ريال سعودي 

)31 ديسمبر 2016م: 332.6 مليون ريال سعودي( تشكل 16٪ )31 ديسمبر 2016م: 30٪( من إجمالي أقساط التأمين المدينة.

يتوقع وبناًء على الخبرة السابقة، تحصيل األقساط وأرصدة إعادة التأمين المدينة غير منخفضة القيمة بالكامل. ليس من سياسة الشركة الحصول على 
ضمانات بشأن األقساط المدينة، وبالتالي فإن معظمها بدون ضمانات. ال يوجد لدى الشركة نظام تصنيف ائتمان داخلي، وبالتالي فإن المبالغ التي ال 
تعتبر متأخرة السداد أو منخفضة القيمة بشأن األقساط وأرصدة التأمين المدينة مستحقة من أفراد وشركات غير مصنَّفة. إن األرصدة المستحقة من 

معيدي التأمين هي مع أطراف أخرى ذات تصنيف ائتماني جيد صادرة من قبل وكاالت تصنيف خارجية.

املعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة- 10

فيما يلي تفاصيل المعامالت الهامة المبرمة خالل السنة مع األطراف ذوي العالقة واألرصدة المتعلقة بها في نهاية السنة:أ- 

طبيعة المعامالتاألطراف ذوي العالقة

بآالف الرياالت السعودية

الرصيد فيمبالغ المعامالت للسنة المنتهية في

31 ديسمبر
2017م

31 ديسمبر
2016م

31 ديسمبر
2017م

31 ديسمبر 
2016م

مطلوب من أطراف ذوي عالقة

ميدغلف )ش.م.ب( – حساب 
المقر الرئيسي )مساهم 

رئيسي(

- مبالغ إعادة تأمين مستردة نيابة عن مساهم 
رئيسي

3882.065--

--23.879-- دفعة مستلمة خالل الفترة

2.4532.065--- رصيد مستحق في نهاية السنة

-)2.390(--- مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

632.065--- صافي الرصيد المستحق في نهاية السنة
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)رشكة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية )تتمة(

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2017م

املعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة )تتمة(  -10

طبيعة المعامالتاألطراف ذوي العالقة

بآالف الرياالت السعودية

الرصيد فيمبالغ المعامالت للسنة المنتهية في

31 ديسمبر
2017م

31 ديسمبر
2016م

31 ديسمبر
2017م

31 ديسمبر 
2016م

مطلوب من أطراف ذوي عالقة

ميدغلف )ش.م.ب( – حساب 
العمليات )مساهم رئيسي( 

دفعة مستلمة خالل نهاية السنة  --24.206--

دفعة مستلمة خالل نهاية السنةميدغلف مصر )شقيقة(  --58--

دفعة مستلمة خالل نهاية السنةميدغلف األردن )شقيقة(  --25--

موشن السعودية )شقيقة( )تحت 
التصفية(

دفعة مستلمة خالل نهاية السنة  --10.924--

أديسون برادلي العربية- 
السعودية )شقيقة(

دفعة مستلمة خالل نهاية السنة  --13.066--

دفعة مستلمة خالل الفترة )إيضاح شركة السامية التجارية )شقيقة(  -
10-أ)6((

8.066448--

632.065مجموع المطلوب من األطراف ذوي العالقة

مطلوب ألطراف ذوي عالقة

أقساط تأمين لموظفي شركة شقيقةميديفيزا السعودية )شقيقة(  -3.7923.894--

أتعاب خدمات إدارية لطرف ثالث  -59.03277.061--

مطالبات متكبدة  -5966--

دفعة مستلمة  -1543--

أقساط تأمين مستردة  -428367--

دفع رسوم خدمات إدارية لطرف ثالث  -98.08868.000--

3.88646.232---رصيد مستحق في نهاية السنة

مبالغ تمت مقاصتها لصالح ميدغلف   -
)ش.م.ب( )إيضاح 10-أ)4((

---)40.589(

رصيد مستحق في نهاية السنة  -3.8865.643

3.8865.643مطلوب إلى األطراف ذوي العالقة
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)رشكة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية )تتمة(

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2017م

املعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة )تتمة(  -10

طبيعة المعامالتاألطراف ذوي العالقة
بآالف الرياالت السعودية

الرصيد فيمبالغ المعامالت للسنة المنتهية في

31 ديسمبرالمعامالت واألرصدة مع األطراف ذوي العالقة - المطلوبة من/ )إلى(
2017م

31 ديسمبر
2016م

31 ديسمبر
 2017م

31 ديسمبر
 2016م

البنك السعودي لالستثمار – 
)مساهم مؤسس(

7981.3529971.795- حسابات جارية وودائع ألجل

4.47453.315165.546161.072- وديعة نظامية )إيضاح10-أ )1((

--4.0512.965- إجمالي أقساط تأمين مكتتبة

)1.013()1.163(--- أقساط تأمين )مستردة(

--65928- مطالبات متكبدة/ تعديل

)597()607(--- مطالبات تحت التسوية

شركة أوريكس السعودية )مساهم 
في ميدغلف ش.م.ب(

--27.43927.788- إجمالي أقساط تأمين مكتتبة

7771.313--- ذمم أقساط تأمين مدينة

-)23(--- مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

- صافي رصيد الذمم المدينة في نهاية 
السنة

--754-

--16.25419.659- مطالبات متكبدة

)56()593(--- مطالبات تحت التسوية

مجموعة شركات سفاري )إدارة 
مشتركة(

--9.88416.680- إجمالي أقساط تأمين مكتتبة

1.802188--- ذمم أقساط تأمين مدينة

-)42(--- مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

- صافي رصيد الذمم المدينة في نهاية 
السنة

--1.760-

--10.49815.030- مطالبات متكبدة

)20()186(--- مطالبات مستحقة
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)رشكة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية )تتمة(

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2017م

املعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة )تتمة(  -10

طبيعة المعامالتاألطراف ذوي العالقة

بآالف الرياالت السعودية

الرصيد فيمبالغ المعامالت للسنة المنتهية في

31 ديسمبر
2017م

31 ديسمبر
2016م

31 ديسمبر
2017م

31 ديسمبر
 2016م

2651.1681.5921.327- مطالبات تأمين طبي - األردن/ رصيدميديفيزا السعودية )شقيقة(

164365529365- مطالبات تأمين طبي - لبنان/ رصيد

77-7758- مطالبات تأمين طبي - مصر/ رصيد

االستثمار كابيتال )شركة تابعة 
للبنك السعودي لالستثمار - 

مساهمون مؤسسون(

- اتفاقية محفظة تقديرية )إيضاح10-أ 
))2(

10246355.52455.626

18.50518.94552019.025حسابات جارية

--)24(-- إجمالي أقساط تأمين مكتتبة/ )تعديل(

)38()38(--- أقساط تأمين مستردة

شركة خالد الشثري للمقاوالت 
)إدارة مشتركة(

--36725- إجمالي أقساط تأمين مكتتبة

259143--- ذمم أقساط تأمين مدينة

-)137(--- مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

-122--- صافي رصيد الذمم المدينة في نهاية

--13256- مطالبات متكبدة

11--- مبالغ مستردة قائمة

سنايا لطب األسنان )تحت إدارة 
مشتركة(

--87137- مطالبات طبية

--94135- دفعة على الحساب

)8()1(--- رصيد مستحق في نهاية السنة

صالح الصقري )وثائق مركبات 
فردية للمدراء(

--2864- إجمالي أقساط تأمين مكتتبة

--342- مطالبات متكبدة

-1--- مطالبات تحت التسوية

الشركة المتقدمة للبتروكيماويات 
 )إدارة مشتركة(

166286--- ذمم أقساط تأمين مدينة

-)124(--- مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

-42--- صافي رصيد الذمم المدينة في نهاية
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)رشكة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية )تتمة(

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2017م

املعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة )تتمة(  -10

طبيعة المعامالتاألطراف ذوي العالقة

بآالف الرياالت السعودية

األرصدةقيمة المعامالت في نهاية السنة

31 ديسمبر
2017م

31 ديسمبر
2016م

31 ديسمبر
31 ديسمبر 2016م2017م

ميدغلف )ش.م.ب( )مساهم 
رئيسي(

مطالبات مستردة  -726.949--

أقساط إعادة تأمين مستردة )إيضاح   -
10-أ)9((

--5.962-

مخصص الديون المشكوك في   -
تحصيلها

--)5.962(-

صافي رصيد الذمم المدينة في نهاية   -
السنة

----

رصيد الذمم المدينة في نهاية السنة   --126.586-206.255

مبالغ تمت مقاصتها لصالح ميدغلف   -
)ش.م.ب( )إيضاح 10 -أ)4((

---)40.589(

تعديالت خالل الفترة  -)43.573(--

---122.093دفعة مستلمة

صافي رصيد الذمم المدينة في نهاية   -
السنة )إيضاح 10-أ)4((

---165.666

خالد الشثري
 )وثائق مركبات فردية للمدراء(

إجمالي أقساط تأمين مكتتبة  --7--

ذمم أقساط تأمين مدينة  ---215522

مخصص الديون المشكوك في   -
تحصيلها

--)169(-

صافي رصيد الذمم المدينة في نهاية  ---46-

مطالبات متكبدة  --14--

مبالغ مستردة قائمة  ---1010

اديسون برادلي أوفرسيز/ 
اديسون برادلي اند كو 

 )شقيقة(

--54.527--   دفعة مستلمة

رصيد الذمم المدينة في نهاية السنة  -3.8563.856

مخصص الديون المشكوك في   -
تحصيلها

)3.856(-

صافي الرصيد المستحق في نهاية   -
السنة

---3.856

أديسون برادلي العالمية/ 
ميدغلف لبنان )شقيقة(

دفعات مستلمة من اديسون برادلي/   -
ميدغلف لبنان لصالح ميدغلف السعودية 
لمعاهدة التصفية )إيضاح 10-أ) و5 10-

ج((

30.242---

رصيد مستحق في نهاية السنة  ---30.242-

مخصص الديون المشكوك في   -
تحصيلها

--)30.242(-

صافي الرصيد المستحق في نهاية   -
السنة 

----
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رشكة املتوسط والخلیج للتأمین وإعادة التأمین التعاوين

)رشكة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية )تتمة(

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2017م

املعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة )تتمة(  -10

طبيعة المعامالتاألطراف ذوي العالقة

بآالف الرياالت السعودية

األرصدةقيمة المعامالت في نهاية السنة

31 ديسمبر
2017م

31 ديسمبر
2016م

31 ديسمبر
2017م

31 ديسمبر
 2016م

لطفي فاضل الزين – عضو 
مجلس إدارة سابق )أيضاح 10.أ 

)خ((

إجمالي أقساط تأمين مكتتبة  -987--

البنك السعودي لالستثمار ذ.م.م. 
)شقيقة(

دفعة مستلمة خالل الفترة  --31--

أديسون برادلي العربية- 
السعودية )شقيقة(

--4.570--دفعات مستلمة خالل السنة

أقساط إعادة تأمين مستردة )إيضاح أديسون برادلي العالمية )شقيقة(  -
10-أ)7((

13.453---

رصيد مستحق في نهاية السنة  --13.453-

مخصص الديون المشكوك في   -
تحصيلها

--)10.090(-

صافي الرصيد المستحق في نهاية   -
السنة

--3.363-

اديسون برادلي العربية القابضة 
ذ.م.م )االمارات( )شقيقة(

المسدد خالل السنة  --2.692--

1.4721.472---رصيد مستحق في نهاية السنة

مخصص الديون المشكوك في   -
تحصيلها

--)1.472(-

صافي الرصيد المستحق في نهاية   -
السنة )إيضاح 10-أ)8((

---1.472
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رشكة املتوسط والخلیج للتأمین وإعادة التأمین التعاوين

)رشكة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية )تتمة(

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2017م

املعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة )تتمة(  -10

تم إيداع الوديعة النظامية في البنك السعودي لالستثمار بنسبة عمولة 0.70٪ سنوًيا. 10-أ)1( 

تم توقيع اتفاقية إدارة المحفظة االختيارية في 11 فبراير 2011م وتتضمن حقوق ملكية واستثمارات في أدوات دين . 10-أ)2( 

الحقاً للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017، استقال عضو مجلس اإلدارة. 10-أ)3( 

إن الرصيد المطلوب من ميدغلف )ش.م.ب( )مساهم رئيسي( كما في 31 ديسمبر 2016م بمبلغ 165.6 مليون ريال سعودي يستحق بعد  10-أ)4( 
مقاصة مبلغ 40.5 مليون ريال سعودي مستحق لشركة ميدفيزا السعودية )شقيقة( تم اقتطاعه من قبل الشركة مقابل مستحقاتها المطلوبة 
من ميدغلف )ش.م.ب( بموجب موافقة جميع األطراف. الحًقا، قام مساهمو ميدفيزا السعودية بإصدار قيد دائن خالل النصف األول من 
2017م بمبلغ 40.5 مليون ريال سعودي بهذا الخصوص. عالوة على ذلك، تم تعديل الرصيد بمبلغ 43.5 مليون ريال سعودي ليصل إلى 
122 مليون ريال سعودي نتيجة للعمل الذي قام به االستشاري خالل يونيو 2017م. خالل السنة، تم إصدار ضمانات بنكية غير قابلة للنقض 
وغير مشروطة لصالح ميدغلف السعودية من خالل مساهم رئيسي في ميدغلف البحرين )ش.م.ب( بمبلغ 122 مليون ريال سعودي لتسوية 

األرصدة المطلوبة من ميدغلف )ش.م.ب(. خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، تم تحصيل كامل المبلغ من الضمان البنكي. 

يمثل هذا الدفعة المستلمة من األطراف ذوي العالقة التفاقيات إعادة التأمين التي تتم ادارتها من خالل مركز إعادة التأمين لشركات  10-أ)5( 
المجموعة )إيضاح 11-ج(. تعتقد اإلدارة أنه قد تم تحصيل مبلغ 30 مليون ريال سعودي من قبل األطراف ذوي العالقة فيما يتعلق بترتيبات 

إعادة التأمين.

تم استالم كامل المبلغ من شركة السامية التجارية خالل أغسطس 2017م. 10-أ)6( 

10-أ)7( تمثل مطالبات إعادة التأمين المستردة من اديسون برادلي العالمية. تم تحصيل معظم مستردات مطالبات إعادة التأمين المتعلقة باتفاقيات 
التصفية لسنوات االكتتاب حتى 2014م من قبل الطرف ذي العالقة إما بشكل مباشر أو من خالل وسيط )إيضاح 10-ج(.

تم القيام بإعادة التأمين من قبل ذلك الطرف ذو العالقة المذكور. توجد مطالبة مستردة من معيدي التأمين والتي يجب على الطرف ذي  10-أ)8(  
العالقة تحصيلها.

يمثل مدفوعات زائدة ألقساط مسندة إلى ميدقلف البحرين من أجل إعادة التأمين. 10-أ)9( 

عضو مجلس اإلدارة المستقيل في 10 أكتوبر 2017م. 10-أ)10(  

تعويضات كبار موظفي اإلدارة 10-ب 
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رشكة املتوسط والخلیج للتأمین وإعادة التأمین التعاوين

)رشكة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية )تتمة(

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2017م

املعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة )تتمة(  -10

10-ب تعويضات كبار موظفي اإلدارة

فيما يلي بياناً بمكافأة مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة اآلخرين خالل السنة:

بآالف الرياالت السعودية

2016م2017م

12.10916.577منافع قصيرة األجل

3391.089مكافـأة نهاية الخدمة للموظفين

12.44817.666

تمت إدارة جميع اتفاقيات إعادة التأمين حتى سنة االكتتاب لعام 2014 من قبل مركز إعادة التأمين الجماعي التابع لمجموعة ميدغلف،  10-)ج(  
وهو طرف ذو عالقة، والذي تعامل مع معامالت الشركة، إلى جانب معامالت األطراف األخرى ذوي العالقة، على أساس موحد مع شركات 
إعادة التأمين. والوسطاء. تم توجيه جميع المعامالت مع معيدي التأمين والوسطاء من خالل مركز إعادة التأمين الجماعي، وتم تسوية 
األرصدة مع معيدي التأمين والوسطاء من قبل مركز إعادة التأمين الجماعي. شرعت الشركة، بالتعاون مع مركز إعادة التأمين الجماعي، 
في ممارسة لفصل معامالت وأرصدة الشركة مع معيدي التأمين والوسطاء المعنيين عن تلك الخاصة باألطراف األخرى ذوي العالقة. ال 
تزال هذه العملية مستمرة وعند استكمال بعض األطراف المدرجة في أرصدة حملة وثائق التأمين وإعادة التأمين المدينة بموجب اإليضاح 9 
والتي تبلغ 120.2 مليون ريال سعودي يمكن تحديدها كمستحق من أطراف ذوي عالقة وبالتالي قد تحتاج إلى اإلفصاح عنها المستحقة من 
أطراف ذوي عالقة . سوف تتطلب المعامالت األساسية مع األطراف ذات العالقة هذه أيًضا اإلفصاح عنها ضمن المعامالت مع األطراف 

ذوي العالقة.
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رشكة املتوسط والخلیج للتأمین وإعادة التأمین التعاوين

)رشكة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية )تتمة(

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2017م

مطالبات- 11

مطالبات تحت التسوية متكبدة وغير مبلغ عنها واحتياطات 	خرى.	- 

بآالف الرياالت السعودية

2016م2017م

حصة معيدي اإلجمالي
حصة معيدي اإلجماليالصافيالتأمين

الصافيالتأمين

مطالبات تحت التسوية في نهاية السنة
متكبدة وغير ُمبلغ عنها

499.938)366.647(133.291608.009)441.296(166.713

594.499)114.493(480.006715.947)154.645(561.302

1.094.437)481.140(613.2971.323.956)595.941(728.015

26.296-26.29645.154-45.154

1.120.733)481.140(639.5931.369.110)595.941(773.169

2.719.650)384.371(2.197.1583.104.021)345.713(2.542.871مطالبات مدفوعة خالل السنة

340.560)519.205(166.713859.765)441.296(608.009مطالبات تحت التسوية في بداية السنة

652.914)152.109(561.302805.023)154.645(715.947متكبدة وغير ُمبلغ عنها

34.350-45.15434.350-45.154احتياطات أخرى )اإليضاح 11 ب((

1.369.110)595.941(773.1691.699.138)671.314(1.027.824

2.464.995)308.998(2.063.5822.773.993)230.912(2.294.494مطالبات متكبدة

االحتياطيات األخرى	- 

بآالف الرياالت السعودية

2016م2017م

15.70017.527احتياطي عجز األقساط

10.59627.627مستحقات أخرى

26.29645.154احتياطات أخرى في نهاية السنة

تحليل ثالثي للمطالبات حسب سنة الحوادث	- 

تحتفظ الشركة باحتياطيات كافية تتعلق بعمليات التأمين وذلك لمواجهة التطورات السلبية للمطالبات المستقبلية، وكلما تطورت المطالبة وأصبحت 
التكلفة النهائية لها أكثر تأكيداً، فإن التطورات السلبية ستقل مما يترتب على ذلك عكس جزء من االحتياطيات المجنبة في سنوات الحوادث السابقة. 
ولالحتفاظ باحتياطيات كافية، تقوم الشركة بتحويل مبالغ االحتياطيات المعكوسة في سنوات سابقة إلى احتياطيات الحوادث للسنوات الحالية حيث أن 

تطور المطالبات سيكون أقل درجة وهناك عدم تأكد أكبر يتعلق بالتكلفة النهائية للمطالبات.

إن التحليل الثالثي للمطالبات هو نتيجة سنوات من الحوادث التي تمتد لعدد من السنوات المالية. 
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رشكة املتوسط والخلیج للتأمین وإعادة التأمین التعاوين

)رشكة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية )تتمة(

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2017م

مطالبات )تتمة(  -11

تحليل ثالثي لمطالبات سنة الحوادث )تتمة(  -	

على أساس اإلجمالي- 1

اإلجمالي2017م2016م2015م2014م2013م2012م2011م2010م2009مسنة الحوادث
في نهاية سنة 

الحادث
1.148.9651.525.3921.759.1692.030.3752.865.1293.196.1393.553.9932.821.6682.281.556

بعد سنة واحدة 
من الحادث

1.166.8311.538.4651.887.6962.355.3423.006.1473.446.4093.403.1932.818.050-

بعد سنتين من 
الحادث

1.165.9771.509.5211.967.9192.319.7943.056.8023.430.5073.413.046--

بعد ثالث سنوات 
من الحادث

1.145.5621.537.0381.950.7952.321.6813.082.2823.453.587---

بعد أربع سنوات 
من الحادث

1.281.0071.537.2011.948.5132.323.8843.021.821----

بعد خمس سنوات 
من الحادث

1.257.0001.543.9341.945.6862.331.979-----

------1.238.4291.544.3691.942.946بعد ست سنوات

-------1.238.2191.538.549بعد سبع سنوات

--------1.233.679بعد ثمان سنوات

المطالبات 
النهائية المدفوعة 

)مقدرة(

1.233.6791.538.5501.942.9462.331.9803.021.8213.453.5873.413.0462.818.0502.281.55622.035.215

مطالبات مدفوعة 
متراكمة

1.233.2991.528.0451.936.1252.324.8532.979.8643.362.9313.322.6962.642.3181.610.64620.940.776

مطالبات تحت 
التسوية متكبدة 
وغير مبلغ عنها

38010.5056.8207.12641.95890.65690.351175.732670.9101.094.437 

* إن احتياطات األخرى والتي تبلغ 26.296 ألف ريال سعودي غير مدرجة في التحليل الثالثي للمطالبات.
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رشكة املتوسط والخلیج للتأمین وإعادة التأمین التعاوين

)رشكة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية )تتمة(

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2017م

مطالبات )تتمة(  -11

تحليل ثالثي لمطالبات سنة الحوادث )تتمة(  -	

على اساس الصافي )بالصافي من إعادة التأمين(- 2

اإلجمالي2017م2016م2015م2014م2013م2012م2011م2010م2009مسنة الحوادث

في نهاية 
سنة الحادث

607.986872.1551.032.5981.118.9981.437.6172.459.5482.884.4902.518.5551.995.672

بعد سنة 
واحدة من 

الحادث

962.3131.230.5761.472.5731.767.4652.299.9162.657.7102.749.2392.527.751-

بعد سنتين 
من الحادث

976.8881.253.0291.500.7271.790.7332.337.0432.637.6232.769.138--

بعد ثالث 
سنوات من 

الحادث

979.2441.256.6811.505.2771.797.1902.343.2412.634.880---

بعد أربع 
سنوات من 

الحادث

980.2491.258.0371.505.2671.796.8032.345.967----

بعد خمس 
سنوات من 

الحادث

980.6741.265.8911.508.0411.792.822-----

بعد ست 
سنوات

980.9081.265.1591.506.466------

بعد سبع 
سنوات

980.8881.264.497-------

بعد ثمان 
سنوات

976.851--------

المطالبات 
النهائية 

المدفوعة 
)مقدرة(

976.8511.264.4961.506.4661.792.8222.345.9672.634.8802.769.1382.527.7511.995.67217.814.043

مطالبات 
مدفوعة 
متراكمة

980.2331.267.8811.508.0701.796.3692.343.4732.625.2892.750.7892.472.2201.456.42117.200.745

مطالبات 
تحت التسوية 
متكبدة وغير 

مبلغ عنها

)3.382()3.384()1.605()3.548(2.4949.59118.34955.531539.251613.298

*  إن احتياطات األخرى والتي تبلغ 26.296 ألف ريال سعودي غير مدرجة في التحليل الثالثي للمطالبات.
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رشكة املتوسط والخلیج للتأمین وإعادة التأمین التعاوين

)رشكة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية )تتمة(

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2017م

االستثامر يف رشكة زميلة- 12

يتضمن االستثمار في شركة زميلة استثمارا في حقوق ملكية شركة الوصيل للنقل االلكتروني بمبلغ 9.341 ألف ريال سعودي )25 ٪ من حقوق الملكية( 
)2016م: 14.802 ألف ريال سعودي(، في شركة غير متداولة )»الشركة الزميلة«( مسجلة في المملكة العربية السعودية.

االستثامرات- 13

يتم تصنيف االستثمارات كما يلي:

عمليات التأمين – استثمارات متاحة للبيع	- 

بآالف الرياالت السعودية

2017م

المجموعغير متداولةمتداولة

3.358-3.358صناديق مشتركة

25.00025.000-صكوك

3.35825.00028.358

بآالف الرياالت السعودية

2016م

المجموعغير متداولةمتداولة

3.308-3.308صناديق مشتركة

25.00025.000-صكوك

3.30825.00028.308

تتكون االستثمارات المتاحة للبيع من الصناديق المشتركة والصكوك الصادرة عن الشركة والمؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية.

يتم إظهار رصيد التغير المتراكم في القيم العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع لعمليات التأمين بمبلغ 327 ألف ريال سعودي )31 ديسمبر 2016م: 277 
ألف ريال سعودي( ضمن فائض عمليات التأمين في قائمة المركز المالي.
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رشكة املتوسط والخلیج للتأمین وإعادة التأمین التعاوين

)رشكة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية )تتمة(

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2017م

االستثامرات )تتمة(  -13

عمليات التأمين – استثمارات متاحة للبيع )تتمة(  -	

فيما يلي حركة االستثمارات المتاحة للبيع والخاصة بعمليات التأمين خالل السنة :

بآالف الرياالت السعودية

2016م2017م

28.30860.224في بداية السنة

)31.326(-المباعة خالل السنة

28.30828.898

1.683-أرباح محققة *

)725(-خسارة االنخفاض في القيمة

)1.548(50صافي التغير في القيم العادلة

28.35828.308كما في نهاية السنة

*  يتم تحويل األرباح المحققة إلى قائمة الدخل ضمن إيرادات العموالت الخاصة.

عمليات المساهمين – استثمارات متاحة للبيع	- 

بآالف الرياالت السعودية

2017م

المجموعغير متداولةمتداولة

55.524-55.524صناديق مشتركة

28.93618.63547.571سندات

20.00020.000-صكوك

1.9231.923-أسهم

84.46040.558125.018المجموع
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رشكة املتوسط والخلیج للتأمین وإعادة التأمین التعاوين

)رشكة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية )تتمة(

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2017م

االستثامرات )تتمة(  -13

عمليات التأمين – استثمارات متاحة للبيع )تتمة(  -	

بآالف الرياالت السعودية

2016م

المجموعغير متداولةمتداولة

55.626-55.626صناديق مشتركة

28.75318.77447.527سندات

41.00041.000-صكوك

1.9231.923-أسهم

84.37961.697146.076المجموع

العربية  المملكة  في  مالية  ومؤسسات  عن شركات  الصادرة  واألسهم  والصكوك  والسندات  المشتركة  الصناديق  من  للبيع  المتاحة  االستثمارات  تتكون 
السعودية.

يتم إظهار رصيد التغير المتراكم في القيم العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع لعمليات المساهمين بمبلغ 5.428 ألف ريال سعودي )31 ديسمبر 2016م: 
5.486 ألف ريال سعودي( ضمن حقوق المساهمين في قائمة المركز المالي.

فيما يلي حركة االستثمارات المتاحة للبيع والخاصة بعمليات المساهمين خالل السنة:

بآالف الرياالت السعودية

2016م2017م

146.076242.014في بداية السنة

)99.282()21.000(المباعة خالل السنة

125.076142.732

13.735-أرباح محققة

)616(-خسارة االنخفاض في القيمة

)9.775()58(صافي التغير في القيم العادلة

125.018146.076كما في نهاية السنة
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رشكة املتوسط والخلیج للتأمین وإعادة التأمین التعاوين

)رشكة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية )تتمة(

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2017م

االستثامرات )تتمة(  -13

عمليات التأمين و عمليات المساهمين – استثمارات متاحة للبيع	- 

فيما يلي تحليل استثمارات عمليات المساهمين والتأمين من قبل األطراف المقابلة:- 1

بآالف الرياالت السعودية

2016م2017م

38.93820.000حكومية وشبه حكومية

112.515152.461بنوك ومؤسسات مالية أخرى

1.9231.923شركات

153.376174.384المجموع

فيما يلي بياناً بجودة االئتمان المتعلقة بالمحفظة االستثمارية:- 2

بآالف الرياالت السعودية

2016م2017م

38.93838.755أأ- إلى أأأ

14.998114.932-أ إلى +أ

---ب إلى +ب

99.44020.697ال ينطبق

153.376174.384المجموع

د درجات التنصيف االئتماني وفقاً للمنهجية المتبعة من قبل وكالة “ستاندرد آند بورز” وفيتش وموديز أو المصدر، علماً بأن “ال ينطبق” تمثل مجموع  تحدَّ
االستثمارات التي لم يتم تصنيفها.
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رشكة املتوسط والخلیج للتأمین وإعادة التأمین التعاوين

)رشكة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية )تتمة(

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2017م

االستثامرات )تتمة(  -13

عمليات التأمين و عمليات المساهمين – استثمارات متاحة للبيع )تتمة(  -	

القيمة العادلة- 1

القيمة العادلة هي القيمة التي سوف يتم استالمها من بيع أصل أو دفعها لتحويل التزام في معاملة نظامية بين المشاركين في السوق الرئيسي أو )األكثر 
فائدة )في تاريخ القياس األساسي وفقاً للظروف الحالية للسوق بغض النظر إذا ما كان السعر يمكن مراقبته مباشرة أو يقدر باستخدام أسلوب تقييم 
آخر. ال تختلف القيم العادلة لألدوات المالية المثبتة بشكل جوهري عن القيم الدفترية المدرجة في القوائم المالية. تستند القيم العادلة لألدوات المالية 

المثبتة إلى األسعار المتداولة في السوق عند توفرها. فيما يلي عرض للقيم العادلة لهذه االستثمارات:

بالنسبة لألدوات المالية المثبتة بالقيمة العادلة على أساس متكرر، تحدد الشركة ما إذا كان هنالك تحويالت بين مستويات التسلسل الهرمي من خالل 
إعادة تقييم التصنيف )بناًء على أدنى مستوى من المدخالت والتي تكون جوهرية بالنسبة لقياس القيمة العادلة ككل( في نهاية كل فترة تقرير.

إن األوراق المالية غير المدرجة البالغة 1.92 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2016م: 1.92 مليون ريال سعودي( المحتفظ بها كجزء من عمليات 
مساهمي الشركة تم إدراجها بالتكلفة في غياب األسواق النشطة أو غيرها من وسائل قياس القيمة العادلة التي يعتمد عليها.

خالل الستة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، لم يكن هناك أي تحويالت بين قياس القيمة العادلة لكل من مستوى 1 ومستوى 2 ولم يتم التحويل 
إلى أو من المستوى 3 من قياس القيمة العادلة.

يعرض الجدول التالي تحليال لألدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة وفقاً للتسلسل الهرمي للقيمة العادلة لعمليات التأمين وعمليات المساهمين:

تحديد وتسلسل القيمة العادلة 

تستخدم الشركة التسلسل التالي لتحديد واالفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية :

المستوى األول: األسعار المتداولة في السوق: األدوات المالية بأسعار متداولة غير معدلة ألدوات مالية مماثلة في أسواق نشطة. �
المستوى الثاني: أسعار متداولة في أسواق نشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة أو أساليب تقييم أخرى تستند كافة مدخالتها الهامة إلى بيانات  �

السوق القابلة للمالحظة.
المستوى الثالث: أساليب تقييم ال تستند أي من مدخالتها الهامة إلى بيانات السوق القابلة للمالحظة. �
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رشكة املتوسط والخلیج للتأمین وإعادة التأمین التعاوين

)رشكة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية )تتمة(

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2017م

االستثامرات )تتمة(  -13

تحديد وتسلسل القيمة العادلة )تتمة(

عمليات التأمين – القيمة العادلة- 1

بآالف الرياالت السعودية

2017م

المجموعالمستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األول

االستثمارات المتاحة للبيع

3.358--3.358صناديق مشتركة

25.000-25.000-صكوك

28.358-3.35825.000مجموع االستثمارات المتاحة للبيع

بآالف الرياالت السعودية

2016م 

المجموعالمستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األول

االستثمارات المتاحة للبيع

3.308--3.308صناديق مشتركة

25.000-25.000-صكوك

28.308-3.30825.000مجموع االستثمارات المتاحة للبيع

عمليات المساهمين – القيمة العادلة- 2

بآالف الرياالت السعودية

2017م

المجموعالمستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األول

االستثمارات المتاحة للبيع

55.524-    -55.524صناديق مشتركة

47.571-9.99837.573سندات

20.000-20.000  -صكوك

1.9231.923   -  -أسهم

65.52257.5731.923125.018مجموع االستثمارات المتاحة للبيع
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رشكة املتوسط والخلیج للتأمین وإعادة التأمین التعاوين

)رشكة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية )تتمة(

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2017م

االستثامرات )تتمة(  -13

تحديد وتسلسل القيمة العادلة )تتمة(

عمليات المساهمين – القيمة العادلة )تتمة(  -2

بآالف الرياالت السعودية

2016م 

المجموعالمستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األول

االستثمارات المتاحة للبيع

55.626--55.626صناديق مشتركة

47.527-9.99837.529سندات

41.000-41.000-صكوك

1.9231.923--أسهم

65.62478.5291.923146.076مجموع االستثمارات المتاحة للبيع

مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى- 14

مصاريف مدفوعة مقدمًا وموجودات 	خرى	- 

إيضاح

بآالف الرياالت السعودية

2016م2017م

عمليات
التأمين

عمليات
المساهمين

عمليات
التأمين

عمليات
المساهمين

 -7.738 -9.343سلف لموظفين

 -1.103 -1.092مصاريف مدفوعة مقدماً

 -139.520 -173.372مدفوعات مقدمة المستحقات للمسشتفيات

 -4.363 -4.944دفعات مقدمة لموردين

ماً  -3.984 -3.665إيجار مدفوع مقدَّ

9501.4275.1742.455دخل العمولة الخاصة المستحقة

أتعاب المؤجلة لمؤسسة النقد العربي السعودي ومجلس الضمان 
الصحي التعاوني وطرف ثالث إداري

37.765- 49.871- 

6.596143 -5.519أخرى

236.6501.427218.3492.598
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رشكة املتوسط والخلیج للتأمین وإعادة التأمین التعاوين

)رشكة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية )تتمة(

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2017م

مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى )تتمة(  -14

فيما يلي حركة األتعاب المؤجلة للمؤسسة النقد العربي السعودي ومجلس الصحة للتأمين التعاوني وطرف إداري ثالث:أ- 

بآالف الرياالت السعودية

2016م2017م

32.44338.193أتعاب طرف إداري ثالث

59.41277.391تكاليف متكبدة خالل السنة

)83.141()67.946(مطفأة خالل السنة محملة على مصاريف المطالبات

23.90932.443كما في نهاية السنة

بآالف الرياالت السعودية

2016م2017م

8.15810.278أتعاب التفتيش واإلشراف – مؤسسة النقد العربي السعودي

13.32920.765تكاليف متكبدة خالل السنة

)22.885()14.463(مطفأة خالل السنة

7.0248.158كما في نهاية السنة

بآالف الرياالت السعودية

2016م2017م

9.27010.912أتعاب التفتيش واإلشراف – المجلس الضمان الصحي التعاوين 

18.76516.450تكاليف متكبدة خالل السنة

)18.092()21.203(مطفأة خالل السنة )إيضاح 23(

6.8329.270كما في نهاية السنة

37.76549.871إجمالي األتعاب المؤجلة لمؤسسة النقد العربي السعودي ومجلس الضمان الصحي التعاوني وطرف ثالث إداري
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رشكة املتوسط والخلیج للتأمین وإعادة التأمین التعاوين

)رشكة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية )تتمة(

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2017م

التغريات يف أقساط غري مكتسبة- 15

بآالف الرياالت السعودية

2017م

حصة معيدي اإلجمالي
حصة معيدي اإلجماليالصافيالتأمين

الصافيالتأمين

1.341.290)713.158(1.092.8682.054.448)536.383(1.629.251في بداية السنة

2.697.204)497.130(2.171.1593.194.334)494.679(2.665.838أقساط مكتتبة خالل السنة

)2.945.626(673.905)3.619.531()2.322.862(566.999)2.889.861(أقساط مكتسبة خالل السنة

1.092.868)536.383(941.1651.629.251)464.063(1.405.228كما في نهاية السنة

تكاليف اكتتاب وثائق مؤجلة- 16

فيما يلي حركة العموالت المتكبدة للعمليات خالل السنة:أ- 

بآالف الرياالت السعودية

2016م2017م

72.926100.599في بداية السنة

154.277160.012تكاليف متكبدة خالل السنة

)187.685()155.801(مطفأة خالل السنة

71.40272.926كما في نهاية السنة

فيما يلي حركة التكاليف اإلدارية المؤجلة خالل السنة:ب- 

بآالف الرياالت السعودية

2016م2017م

18.53921.824في بداية السنة

)3.285()4.876(مطفأة خالل السنة

13.66318.539كما في نهاية السنة

85.06591.465إجمالي تكاليف الشراء المؤجلة في نهاية السنة
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رشكة املتوسط والخلیج للتأمین وإعادة التأمین التعاوين

)رشكة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية )تتمة(

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2017م

موجودات ثابتة، صايف- 17

ممتلكات ومعدات، صافي	- 

بآالف الرياالت السعودية

تحسينات 
على العقارات 

المستأجرة

معدات وأثاث 
وتركيبات مكتبية

أجهزة 
المجموعسياراتحاسب آلي

التكلفة:

140.41934.21013.8075.03993.475 يناير 2016م

2661.5753.0925025.435إضافات

)352()351(-)1(-استبعادات

3140.68535.78416.8995.19098.558 ديسمبر 2016م

4.783-3582.7711.654إضافات

)2.569()2.315()6()248(-استبعادات

3141.04338.30718.5472.875100.772 ديسمبر 2017م

االستهالك المتراكم:

130.35518.4208.8994.31361.987 يناير 2016م

2.6103.9672.2774289.232المخصص خالل السنة

)324()323(-)1(-استبعادات

3132.96522.38611.1264.41870.895 ديسمبر 2016م

2.2374.0592.5912949.181المخصص خالل السنة

)2.515()2.305()2()208(-استبعادات

3135.20226.23713.7152.40777.561 ديسمبر 2017م

صافي القيمة الدفترية:

315.84112.0704.83246823.211 ديسمبر 2017م

317.72013.3985.77377227.663 ديسمبر 2016م
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رشكة املتوسط والخلیج للتأمین وإعادة التأمین التعاوين

)رشكة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية )تتمة(

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2017م

موجودات ثابتة، صايف )تتمة(  -17

موجودات غير ملموسة، صافي	- 

إيضاح
بآالف الرياالت السعودية

برامج الحاسب اآللي

التكلفة:

133.965 يناير 2016م

-إضافات

-استبعادات

3133.965 ديسمبر 2016م

6.098إضافات

)25.688(1استبعادات

3114.375 ديسمبر 2017م

اإلطفاء المتراكم:

110.234 يناير 2016م

239المخصص خالل السنة

-استبعادات

3110.473 ديسمبر 2016م

583المخصص خالل السنة

-استبعادات

3111.056 ديسمبر 2017م

صافي القيمة الدفترية:

313.319 ديسمبر 2017م

3123.492 ديسمبر 2016م
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رشكة املتوسط والخلیج للتأمین وإعادة التأمین التعاوين

)رشكة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية )تتمة(

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2017م

وديعة نظامية- 18

وفقا لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني في المملكة العربية السعودية، على الشركة االحتفاظ بوديعة نظامية بقيمة 10٪. وكذلك قامت مؤسسة النقد 
العربي السعودي بزيادة الوديعة النظامية بنسبة 5٪ وبالتالي حولت الشركة المبلغ المطلوب لتصل نسبة الوديعة النظامية إلى 15٪. ال يمكن سحب هذه 
الوديعة بدون موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي. وخالل الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2017م، قامت الشركة خالل الجمعية العامة غير العادية 
بتخفيض رأس المال من مليار ريال سعودي إلى 400 مليون ريال سعودي )انظر اإليضاح 1(. تعمل الشركة حاليا وفق توجيهات مؤسسة النقد العربي 

السعودي فيما يتعلق بأثر التخفيض المذكور لرأس المال على الوديعة النظامية.

الشهرة- 19

وصافي  التأمين  لشراء محفظة  )»االتفاقية«(  اتفاقية  بإبرام  2009م  عام  في  الشركة،  قامت  كما  2009م.  يناير   1 في  التأمين  عمليات  الشركة  بدأت 
الموجودات والمطلوبات العائدة لعمليات شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين )ميدغلف( )ش.م.ب مقفلة( في المملكة العربية السعودية. 
العائدة  الموجودات والمطلوبات  التأمين وصافي  الموافقة على شراء محفظة  العادية للشركة في 22 ديسمبر 2008م، وتمت  العامة  انعقدت الجمعية 
لعمليات شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين )ميدغلف( )ش.م.ب مقفلة( في المملكة العربية السعودية في 1 يناير 2009م. وقد نتج عن هذا 

الشراء شهرة بقيمة 480.000 ألف ريال سعودي.

يتطلب تقييم مدى وجود انخفاض في قيمة الشهرة تقدير قيمة االسترداد من الوحدات المدرة للنقد التي تم تخصيص الشهرة لها. يتم تحديد القيمة 
القابلة لالسترداد بالقيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع.

تستخدم القيمة العادلة ناقص تكاليف البيع في تقييم االنخفاض. أظهرت نتيجة التقييم أن القيمة القابلة لالسترداد أعلى من القيمة الدفترية للشهرة. 
وسيتم تخفيض قيمة الشهرة إذا انخفضت القيمة السوقية / سعر السهم للشركة بأكثر من 50٪ كما في تاريخ القوائم المالية.

يستند تحليل القيمة العادلة إلى “منهج السوق” حيث أن الحركة في تداول أسهم ميدغلف ورسملة األرباح باستخدام قيمة المقاييس للشركات المدرجة 
الشبيهة باإلجمال وقيود االندماج والشراء ومضاعفاتها اعتبرت حتى تاريخ التقييم. 

بحسب تقييم اإلدارة، إن أداء الشركة يدعم االفتراضات المستخدمة عند إجراء اختبار االنخفاض في القيمة.

يعتبر العمر الزمني للشهرة غير محدد كونها موجودات غير ملموسة غير قابلة للتحديد وال يمكن ان تقوم بشكل مستقل عن األعمال وال يمكن بيعها أو 
شراؤها أو تحويلها بشكل منفصل بدون تنفيذ هذه العملية ألعمال الشركة ككل.
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مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى- 20

إيضاح

بآالف الرياالت السعودية

2016م2017م

عمليات
التأمين

عمليات
المساهمين

عمليات
التأمين

عمليات
المساهمين

-4.237-2.313أتعاب مجلس الضمان الصحي التعاوني المستحقة

---7.907ضريبة استقطاع مستحقة 

-136.318-135.924ذمم دائنة لموردين

5.65563517.531635مصاريف مستحقة

-221-458ذمم دائنة أخرى

152.257635158.307635

مكافأة نهاية الخدمة للموظفني- 21

تدير الشركة خطة منافع نهاية الخدمة لموظفيها بناء على قوانين العمل السائدة في المملكة العربية السعودية. يتم احتساب المستحقات وفًقا لتقييم 
االكتواري وفًقا لطريقة اكتساب الوحدة المتوقعة في حين يتم سداد التزام مدفوعات االستحقاقات عند استحقاقها.

إن المبالغ المعترف بها في قائمة المركز المالي والحركة في االلتزام خالل السنة بناًء على قيمتها الحالية هي كالتالي:

21-1 إن المبالغ المعترف بها في قائمة المركز المالي والحركة في االلتزام خالل السنة بناًء على قيمتها الحالية هي كالتالي:

2017م

بآالف الرياالت السعودية

20.887القيمة الحالية اللتزام المكافأة المحددة

  -القيمة العادلة لموجودات الخطة 

20.887  



292

رشكة املتوسط والخلیج للتأمین وإعادة التأمین التعاوين

)رشكة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية )تتمة(

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2017م

21- مكافأة نهاية الخدمة للموظفني )تتمة(

21-2 الحركة في التزام المكافأة المحددة:

2016م2017م

بآالف الرياالت السعوديةبآالف الرياالت السعودية

26.04723.729الرصيد االفتتاحي

ل لقائمة الدخل – عمليات التأمين والفائض المتراكم 13.11112.338المحمَّ

ل لقائمة الدخل الشامل – عمليات التأمين -302المحمَّ

)10.020()18.573(المكافأة المدفوعة خالل السنة

20.88726.047الرصيد النهائي

21- 3 تسوية القيمة الحالية اللتزامات المكافأة المحددة:

2017م

بآالف الرياالت السعودية

26.047القيمة الحالية اللتزام المكافأة المحددة كما في 1 يناير

12.032تكاليف الخدمة الحالية

1.079المصاريف المالية 

302خسارة اكتوارية من تعديالت الخبرات السابقة

)18.573(المكافأة المدفوعة خالل السنة

20.887القيمة الحالية اللتزام المكافأة المحددة كما في 31 ديسمبر 

21- 4 االفتراضات االكتوارية الرئيسية

تم استخدام المجموعة التالية من االفتراضات اإلكتوارية الهامة من قبل الشركة لتقييم التزامات ما بعد التقاعد:

2017

3.6٪معدل خصم التقييم

2.5٪المعدل المتوقع للزيادة في مستوى الراتب
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21- 5  تحليل الحساسية لالفتراضات االكتوارية

فيما يلي أثر التغييرات في الحساسيات على القيمة الحالية اللتزام المكافأة المحددة:

2017م

التأثير على التزام المكافأة المحددة

معدل خصم التقييم

)8.5( أو )3.9 ٪(زيادة بـ ٪0.5

863 أو 4.1٪نقص بـ ٪0.5

المعدل المتوقع للزيادة في مستوى الراتب عبر مختلف الفئات العمرية

947 أ 4.5٪زيادة بـ ٪0.5

)903( أو )4.3 ٪(نقص بـ ٪0.5

عموالت إعادة تأمني غري مكتسبة- 22

بآالف الرياالت السعودية

2016م2017م

36.58456.315في بداية السنة

62.68565.271عموالت مستلمة خالل السنة

)85.002()64.063(عموالت محققة خالل السنة

35.20636.584كما في نهاية السنة
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مصاريف عمومية وإدارية- 23

إيضاح

بآالف الرياالت السعودية

2016م2017م

عمليات
التأمين

عمليات
المساهمين

عمليات
التأمين

عمليات
المساهمين

-155.347  -148.398رواتب ةتكاليف موظفين

  -18.092  -21.203أتعاب التفتيش واإلشراف - ومجلس الصحة للتأمين التعاوني

  -22.831  -1419.061 )ب(إيجارات

  -22.885  -1414.463)ب(أتعاب التفتيش واإلشراف - مؤسسة النقد العربي السعودي

16.9611.64115.376494أتعاب مهنية

  -9.471  -149.764)ب(استهالك

  -12.338  -13.111مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

  -4.296  -3.541قرطاسية

  -63.714  -2126.192ضريبة استقطاع على دفعات إعادة التأمين

  -7.665  -8.160إصالحات وصيانة

2.895203.117286إعالن وترويج

2.711492.25740سفر وتنقل للعمل

  -1.322  -1.612مرافق

3.132  -3.612  -مجلس اإلدارة ولجان اخرى التكاليف والمصاريف

212  29119.809  18.761أخرى

306.8335.613358.5204.164

إيرادات أخرى- 24

بآالف الرياالت السعودية

2016م2017م

44.40541.362دخل من تعجيل تسوية مطالبات مستشفيات

20.0257.135مستحقات أخرى

64.43048.497
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مخصص الزكاة ورضيبة الدخل- 25

مخصص الزكاة للسنة	- 

بآالف الرياالت السعودية

2016م2017مإيضاح

حساب الزكاة

67.611)388.026(صافي )الخسارة(/ الدخل للسنة

2120.88726.047مخصص مكافأة نهاية الخدمة

9514.832219.571مخصص الديون المشكوك في تحصيلها متضمنة مخصص المطلوب من طرف ذي عالقة

102.52594.333ضريبة استقطاع مستحقة على دفعات إعادة التأمين

26400.0001.000.000رأس المال

111.566111.566توزيع الفائض المستحق

26146.135146.135احتياطي نظامي

-26600.000تخفيض في رأس المال

1.919.0211.597.652

)542.097()516.675(موجودات ثابتة، الفروق

)14.802()9.341(12استثمار في شركة زميلة

)1.923()1.923(13)ج(االستثمار في نجم )المستوى 3(

)23.191()21.817(االختالف في استهالك الموجودات الثابتة

)141.336()85.065(16تكاليف االكتتاب المؤجلة

)282.335()232.171(الخسارة المتراكمة االفتتاحية

-)691(26تكاليف المعاملة المتعلقة بتخفيض رأس المال

)49.871(23.076أخرى

)867.683()1.005.684(

663.312659.579الوعاء الزكوي

361.504316.400حصة المساهمين السعوديين في الوعاء الزكوي بنسبة )54.5 ٪( )31 ديسمبر 2016م: ٪47.97(.

9.0387.910الزكاة بنسبة ٪2.5
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مخصص الزكاة ورضيبة الدخل )تتمة(  -25

	- مخصص ضريبة الدخل

إيضاح
بآالف الرياالت السعودية

2016م2017م

حساب ضريبة الدخل:

67.611-صافي الدخل /)الخسارة( للسنة

12.338-21المخصص المحمل خالل السنة لمكافآت نهاية الخدمة للموظفين

35.000-9المخصص المحمل خالل السنة للديون المشكوك في تحصيلها

63.714-23مصاريف الضريبة المستقطعة خالل السنة

)23.191(-االختالف في استهالك الموجودات الثابتة

-87.861

-155.472

80.892-حصة المساهمين األجانب من الوعاء الضريبي )45.5 ٪(

)10.020(-21دفعات مكافاة نهاية الخدمة للموظفين

)14.934(-دفعات ضريبة استقطاع

-)24.954(

)12.984(-حصة المساهمين األجانب من الوعاء الضريبي بنسبة )45.5 ٪( )31 ديسمبر 2016م: ٪52.03(

)20.223(-25٪ االقتطاع من الحصة األجنبية في الوعاء الضريبي لتغطية الخسائر المتراكمة

47.685-الوعاء الضريبي

9.537-الضريبة بواقع ٪20

259.03817.447 )ج(إجمالي الزكاة والضريبة المحملة للسنة

نشأت الفروق بين النتائج المالية والنتائج الخاضعة للزكاة بصورة أساسية نتيجة للمخصصات غير المدرجة عند احتساب الدخل الخاضع للزكاة.
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مخصص الزكاة ورضيبة الدخل )تتمة(  -25

مخصص ضريبة الدخل للسنة )تتمة(  -	

لم يكن هناك ضريبة دخل عن عام 2017م بسبب الخسائر المتكبدة. وفيما يتعلق بضريبة دخل المساهمين غير السعوديين في 2016م البالغة 9.537 ألف 
ريال سعودي فإنها تتكون من المحمل خالل 2016م والتي تم إنشاء مخصص لها اعتماداً على األرباح التقديرية الخاضعة للضريبة. 

فيما يلي حركة مخصص الزكاة وضريبة الدخل خالل السنة :

كانت حركات مخصص الزكاة وضريبة الدخل خالل السنة على النحو التالي:

بآالف الرياالت السعودية

2016م2017م

15.398844في بداية السنة

9.03817.447المحمل - للسنة الحالية 

-23.076للسنة السابقة

32.11417.447

)2.893()22.490(مدفوع خالل السنة

25.02215.398كما في نهاية السنة

بلغ مخصص الزكاة وضريبة الدخل المحمل للسنة مبلغ 32.114 ألف ريال سعودي )31 ديسمبر 2016م: 17.447 ألف ريال سعودي(. 

وضع الربوط الضريبية والزكويةد- 

قدمت الشركة إقراراتها الزكوية والضريبية من 16 ابريل 2007م ولغاية السنة المنتهية 31 ديسمبر 2016م إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل )الهيئة(. 
قامت الهيئة بتقديم ربطها المبدئي من 16 أبريل 2007 ولغاية السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012م وحددت الفروق والتي بلغت 76 مليون ريال سعودي، 
وقامت الشركة بطلب استئناف ضد هذا الربط، وبناًء على تقييم المستشار الضريبي، تعتقد اإلدارة أنه تم عمل مخصص مالئم في السجالت. لم تقم 

الهيئة باالنتهاء من الربوط للسنوات المتبقية.
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رأس املال- 26

يبلغ رأس المال المصرح به والمدفوع 1.000 مليون ريال سعودي مقسمة إلى 100 مليون سهم بقيمة 10 رياالت سعودية لكل منها. وقد قام المساهمون 
المؤسسون باالكتتاب فيها ودفع قيمة 75 مليون سهم )750 مليون ريال سعودي(، بقيمة اسمية قدرها 10 ريال سعودي للسهم، وتمثل 75٪ من أسهم 
الشركة. أما األسهم المتبقية البالغة 25 مليون سهم )250 مليون ريال سعودي( بقيمة اسمية قدرها 10 ريال سعودي للسهم، وتمثل 25٪ من أسهم الشركة، 
فقد تم االكتتاب بها من قبل الجمهور. يمثل رأس المال مساهمين أجانب بنسبة 45.5٪ ومساهمين سعوديين بنسبة 54.5٪ كما في نهاية السنة. وافقت 
الشركة في اجتماع جمعيتها العامة غير العادية الذي عقد في 22 سبتمبر 2017م على تخفيض رأس المال من 1 مليار ريال سعودي إلى 400 مليون ريال 
سعودي من خالل تخفيض عدد األسهم من 100 مليون سهم إلى 40 مليون سهم، قيمة كل سهم 10 ريال سعودي بما يتوافق مع متطلبات نظام الشركات. 
وقد أدى ذلك إلى خفض الخسائر المتراكمة إلى ما دون نصف رأس مال الشركة. وتمت الموافقة على تخفيض رأس المال من قبل السلطات النظامية. 
خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، تكبدت الشركة تكاليف معامالت قدرها 691 ألف ريال سعودي فيما يتعلق بتخفيض رأس المال، وقد تم 

تحميلها بشكل مباشر على قائمة التغيرات في حقوق المساهمين.

في تاريخ الحق للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017، أوصى مجلس إدارة الشركة في اجتماعهم المنعقد في 6 فبراير 2018م بإصدار حقوق أولوية تبلغ 
قيمتها 400 مليون ريال سعودي. إن إصدار حقوق األولوية يخضع لموافقة الجهات النظامية والجمعية العامة للشركة.

)الخسارة( / الربحية األساسية واملخفضة للسهم- 27

تحتسب الربحية/ )الخسارة( األساسية والمخفضة للسهم الواحد للسنة بقسمة صافي الدخل للسنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرة والتي 
ال تزال قائمة خالل السنة والتي بلغت 40 مليون سهم. تم تعديل الربحية/ )»الخسارة«( األساسية والمحققة للسهم لسنة المقارنة لتأخذ في االعتبار 

تأثير انخفاض رأس المال.

العمولة عىل الوديعة النظامية- 28

بلغت العمولة على الوديعة النظامية التي يتم االحتفاظ بها وفقاً لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني في المملكة العربية السعودية مبلغ 15.546 ألف 
ريال سعودي )31 ديسمبر 2016م: 11.072 ألف ريال سعودي(. ال يمكن سحب هذه العموالت دون الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي.
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)رشكة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية )تتمة(

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2017م

القيمة العادلة لألدوات املالية- 29

تشتمل الموجودات والمطلوبات المالية على النقدية وشبة النقدية والودائع ألجل واالستثمارات الذمم المدينة والذمم الدائنة وبعض الموجودات والمطلوبات 
األخرى. إن القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية ال تختلف كثيراً عن قيمتها الدفترية، فيما عدا األدوات المالية غير المتداولة حيث تقيَّد بالتكلفة.

التعهدات وااللتزامات املحتملة- 30

الدعاوى القضائية	- 

تعمل الشركة في قطاع التأمين وتخضع لمطالبات قانونية خالل دورة أعمالها العادية. في حين أنه ليس من العملي توقع أو تحديد المحصلة النهائية 
للمطالبات القانونية القائمة، تعتقد إدارة الشركة بأنه لن يكون لهذه المطالبات )بما في ذلك القضايا( أثر جوهري على نتائجها ومركزها المالي.

االلتزامات بموجب عقود اإليجارات التشغيلية	- 

يبلغ الحد األدنى لدفعات اإليجار المستقبلية مقابل استخدام مكاتب الشركة كما يلي:

بآالف الرياالت السعودية

2016م2017م

--أقل من سنة واحدة

19.06122.831سنة واحدة إلى خمس سنوات

19.06122.831

االلتزامات واالرتباطات الر	سمالية	- 

كما في 31 ديسمبر 2017م، أصدر البنك الذي تتعامل معه الشركة خطاب ضمان بمبلغ 29.565 ريال سعودي )31 ديسمبر 2016م: 26.511 ألف ريال 
سعودي( لعدد من العمالء ووكاالت السيارات وورش وفقاً لشروط االتفاقيات معهم )انظر إيضاح 7(. ليس لدى الشركة تعهدات رأسمالية كما في 31 

ديسمبر 2017م )31 ديسمبر 2016م: ال شيء(.

مطلوبات محتملةد- 

مت رفع دعوى على الشركة وبناًء على مشورة املستشار القانوني فإن الشركة ال تعتقد بأن نتائج الدعوي القضائية ستكون جوهرية 
على دخل الشركة أو وصفها املالي.
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)رشكة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية )تتمة(

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2017م

املعلومات القطاعية- 31

وفقا لطريقة إعداد التقارير الداخلية بالشركة، اعتمدت اإلدارة القطاعات التشغيلية بالنسبة لنشاطات الشركة وموجوداتها ومطلوباتها كما هو مبين أدناه.

ال تشمل نتائج القطاعات توزيع المصاريف العمومية واإلدارية ودخل العموالت الخاصة واإليرادات األخرى على القطاعات التشغيلية.

والمصاريف  المدينة  التأمين  إعادة  وأرصدة  وأقساط  واالستثمارات  ألجل  والودائع  البنك،  لدى  وأرصدة  النقد  توزيع  القطاعات  موجودات  تشمل  ال 
المدفوعـة مقدماً والموجودات األخرى والمطلوب من أطراف ذوي عالقة وصافي الممتلكات والمعدات على القطاعات التشغيلية.

ال تشمل مطلوبات القطاعات توزيع الذمم الدائنة والعموالت المستحقة، أرصدة معيدي التأمين الدائنة، والمصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى، 
والمطلوب لعمليات المساهمين، وتوزيعات الفائض المستحقة، واالحتياطيات األخرى على القطاعات التشغيلية.

القطاعات التشغيلية

بآالف الرياالت السعودية

لفترة االثني عشر شهرًا المنتهية في 31 ديسمبر 2017م 

المجموعاألخرىالمركباتالطبي

عمليات التأمين

1.718.661546.448400.7292.665.838إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 

1.718.661390.73761.7612.171.159صافي أقساط التأمين المكتتبة

1.962.487290.68269.6932.322.862صافي أقساط التأمين المكتسبة

)2.063.582()7.777()160.408()1.895.397(صافي المطالبات المتكبدة

)160.677()24.629()26.352()109.696(تكاليف اكتتاب وثائق التأمين

24.42139.64264.063-دخل من عمولة إعادة تأمين

128.34376.929162.666)42.606(صافي نتائج االكتتاب

)306.833(مصاريف عمومية وإدارية

)25.688(انخفاض في قيمة نظام تقنية المعلومات المتوقف العمل به

)295.260(مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

74.716دخل من عموالت خاصة وإيرادات أخرى

)390.399(عجز من عمليات التأمين
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)رشكة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية )تتمة(

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2017م

املعلومات القطاعية )تتمة(  -31

القطاعات التشغيلية )تتمة(

بآالف الرياالت السعودية

لفترة االثني عشر شهرًا المنتهية في 31 ديسمبر 2016م 

المجموعاألخرىالمركباتالطبي

عمليات التأمين

2.266.987529.999397.3483.194.334إجمالي أقساط التأمين المكتتبة  

2.265.987364.75266.4652.697.204صافي أقساط التأمين المكتتبة

2.430.258428.10587.2632.945.626صافي أقساط التأمين المكتسبة

)2.464.995()26.906()323.079()2.115.010(صافي المطالبات المتكبدة

)190.970()29.906()37.578()123.486(تكاليف اكتتاب وثائق التأمين

39.32745.67585.002-دخل من عمولة إعادة تأمين

191.762106.77576.126374.663صافي نتائج االكتتاب

مصاريف عمومية وإدارية ومصاريف االنخفاض في قيمة االستثمارات المتاحة 
للبيع

)359.245(

)35.000(مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

69.329دخل من عموالت خاصة وإيرادات أخرى 

49.747فائض عمليات التأمين



302

رشكة املتوسط والخلیج للتأمین وإعادة التأمین التعاوين

)رشكة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية )تتمة(

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2017م

املعلومات القطاعية )تتمة(  -31

القطاعات التشغيلية )تتمة(

بآالف الرياالت السعودية

كما في 31 ديسمبر 2017م

المجموعاألخرىالمركباتالطبي

موجودات عمليات التأمين

82.650381.413464.063-حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة

44.102437.038481.140-حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية 

46.97022.05216.04385.065تكاليف االكتتاب المؤجلة

2.077.049موجودات غير موزعة

3.107.317

مطالبات وفائض عمليات التأمين

683.124300.279421.8251.405.228إجمالي أقساط التأمين غير المكتسبة

17.54717.65935.206-عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة

476.321144.965473.1511.094.437إجمالي المطالبات تحت التسوية 

572.446مطلوبات غير موزعة

3.107.317

بآالف الرياالت السعودية

كما في 31 ديسمبر 2016م

المجموعاألخرىالمركباتالطبي

موجودات عمليات التأمين

50.389485.994536.383   -حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة

3.09987.584505.258595.941حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية

63.4499.10918.90791.465تكاليف االكتتاب المؤجلة

2.322.878موجودات غير موزعة

3.546.667

مطالبات وفائض عمليات التأمين

926.951167.962534.3381.629.251إجمالي أقساط التأمين غير المكتسبة

11.05825.52636.584   -عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة

536.346247.263540.3471.323.956إجمالي المطالبات تحت التسوية

556.876مطلوبات غير موزعة

3.546.667
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)رشكة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية )تتمة(

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2017م

إدارة املخاطر- 32

حوكمة املخاطر

الحالي  التنظيمي  الهيكل  التي تستخدم  المقررة  الرقابية  والوسائل  واإلجراءات  السياسات  بالشركة في مجموعة من  الخاصة  المخاطر  تتمثل حوكمة 
لتحقيق األهداف االستراتيجية. تتركز فلسفة الشركة في قبول المخاطر المرغوب بها والمعروفة والتي تتوافق مع الخطة االستراتيجية المتعلقة بإدارة 
وقبول المخاطر والمعتمدة من مجلس اإلدارة. تتعرض الشركة لمخاطر التأمين، ومخاطر إعادة التأمين والمخاطر المتعلقة بالمتطلبات النظامية ومخاطر 

االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر العمالت األجنبية ومخاطر أسعار العموالت ومخاطر السوق.

هيكل إدارة املخاطر

تم تأسيس هيكل تنظيمي محكم داخل الشركة لتحديد وتقييم ومتابعة ومراقبة المخاطر.

مجلس اإلدارة

إن مجلس اإلدارة هو الجهة العليا المسؤولة عن محكومية المخاطر حيث يقوم بتقديـم التوجيه واعتماد االستراتيجيات والسياسات لتحقيق األهداف 
المحددة للشركة.

اإلدارة العليا

اإلدارة العليا مسؤولة عن العمليات اليومية من أجل تحقيق األهداف االستراتيجية ضمن سياسة محددة مسبقاً من قبل الشركة بشأن قبول المخاطر.

لجنة املراجعة وإدارة املراجعة الداخلية

يتم تدقيق عمليات إدارة المخاطر داخل الشركة من قبل إدارة المراجعة الداخلية والتي تقوم بالتأكد من كفاية اإلجراءات ومن االلتزام بهذه اإلجراءات. 
تقوم إدارة المراجعة الداخلية ببحث نتائج كافة عمليات التقويم مع اإلدارة العليا، وتقديـم تقرير بالنتائج والتوصيات مباشرة إلى لجنة المراجعة.

فيما يلي ملخصاً بالمخاطر التي تواجهها الشركة والطرق المتبعة من قبل اإلدارة للتقليل منها:

مخاطر التأمين	- 

وتمثل المخاطر المتعلقة بزيادة المطالبات الفعلية المستحقة إلى الجهات المتعاقد معها بشأن األحداث المؤمن عليها عن القيمة الدفترية اللتزامات 
التأمين. ويمكن أن يحدث ذلك بسبب تكرار المطالبات أو أن مبالغ المطالبات والمزايا الفعلية المدفوعة أو التطورات الالحقة التي تطرأ على المطالبات 
طويلة األجل تختلف عما كان متوقعاً. تتمثل أهداف الشركة في ضمان توفر الموارد الكافية لتغطية هذه االلتزامات. تتركز مخاطر التأمين الناجمة عن 

عقود التأمين بشكل رئيسي في المملكة العربية السعودية.

تواتر املطالبات ومبالغها

يمكن أن يتأثر تكرار المطالبات ومبالغها بالعديد من العوامل. تقوم الشركة، بشكل رئيسي، بتغطية مخاطر إكتتاب عقود تأمين المركبات والتأمين الطبي. 
تعتبر هذه العمليات كعقود تأمين قصيرة األجل ألنه يتم، في العادة، اإلبالغ عن وسداد المطالبات خالل سنة واحدة من وقوع الحادث المؤمن عليه. وهذا 

من شأنه أن يساعد في التقليل من مخاطر التأمين.

املركبات

بالنسبة للتأمين على المركبات، تتمثل المخاطر الرئيسية في المطالبات المتعلقة بالوفاة واإلصابات الجسدية وتبديل أو إصالح السيارات. في السنوات 
األخيرة، تقوم الشركة بإصدار وثائق التأمين الشامل فقط إلى المالك/السائق الذي يزيد عمره عن 18 عاماً. وبشكل رئيسي، فإن معظم عقود المركبات 
تتعلق باألفراد. كما يوجد لدى الشركة إجراءات إدارة المخاطر تتعلق بمراقبة تكاليف المطالبات. يوجد لدى الشركة تغطية إعادة تأمين للحد من الخسائر 

المتعلقة بأي مطالبة فردية ولغاية 750 ألف ريال سعودي )31 ديسمبر 2016م: 750 ألف ريال سعودي(.

التأمني الطبي

قامت الشركة بتصميم استراتيجية االكتتاب لضمان تنوع المخاطر بشكل جيد من حيث نوع المخاطر ومستوى المزايا المؤمن عليها. ويمكن تحقيق ذلك 
من خالل تنوع القطاعات والمناطق الجغرافية، واستخدام الفحوصات الطبية للتأكد بأن األسعار تأخذ بعين االعتبار الظروف الصحية الحالية والمراجعة 

االعتيادية للمطالبات الفعلية وسعر المنتج واإلجراءات التفصيلية لمتابعة المطالبات. ال يوجد لدى الشركة أي تغطيات إعادة تأمين للقطاع الطبي.
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)رشكة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية )تتمة(

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2017م

إدارة املخاطر )تتمة(  -32

مخاطر التأمين )تتمة(  -	

تحليل الحساسية

تعتقد الشركة بأن مبالغ المطالبة تحت التسوية وفقاً لعقود التأمين في نهاية السنة تعتبر كافية. ومع ذلك ال تعتبر هذه المبالغ مؤكدة وقد تختلف عن مبالغ 
المطالبات المقدمة في القوائم المالية. تعتبر مبالغ مطالبة التأمين حساسة لعدة افتراضات. ليس من الممكن تحديد حساسية بعض المتغيرات كالتغيرات 
التشريعية أو عدم التأكد في عملية التقييم. يتأثر مخصص مطالبات التأمين العام باالفتراضات األساسية المذكورة أعاله. إن التغير االفتراضي بواقع 
10٪ في نسبة المطالبات قد يؤثر على الدخل اإلجمالي بحوالي 13.698 ألف ريال سعودي )31 ديسمبر 2016م: 19.477 ألف ريال سعودي( في السنة.

مخاطر إعادة التأمين	- 

على غرار شركات التأمين األخرى، وللحد من الخسائر المالية التي قد تنتج عن مطالبات التأمين الكبيرة، تقوم الشركة ضمن سياق عملها االعتيادي 
بإبرام اتفاقيات مع أطراف أخرى ألغراض إعادة التأمين. إن هذه الترتيبات تؤمن تنوع أكبر في األعمال وتسمح لإلدارة بمراقبة الخسائر المحتملة التي 
قد تنشأ عن المخاطر الكبيرة وتؤمن قدرات نمو إضافية. يتأثر جزء كبير من عمليات إعادة التأمين بموجب عقود إعادة تأمين االتفاقية واالختيارية 

وفائض الخسارة.

التأمين ومراقبة  التأمين، تقوم الشركة بتقييم الوضع المالي لشركات إعادة  وللحد من تعّرض الشركة ألي خسائر كبيرة نتيجة إعسار شركات إعادة 
تركيزات مخاطر االئتمان الناشئة في المناطق الجغرافية أو األنشطة أو السمات االقتصادية المشابهة لشركات إعادة التأمين.

اتفاقيات إعادة التأمين المسندة ال تعفي الشركة من التزاماتها تجاه حاملي الوثائق، وبالتالي تبقى الشركة مسؤولة عن الجزء من المطالبات تحت التسوية 
المعاد تأمينها بالقدر الذي لم يوف به معيدي التأمين بالتزاماتهم بموجب اتفاقيات إعادة التأمين. تتركز مخاطر االئتمان في اآلتي:

بآالف الرياالت السعودية

2016م2017م

243.552176.498الشرق األوسط

237.588419.443أوروبا

481.140595.941

المخاطر المتعلقة بالمتطلبات النظامية	- 

تخضع عمليات الشركة لمتطلبات األنظمة المحلية في المملكة العربية السعودية. إن هذه األنظمة ال تتطلب فقط الحصول على الموافقات ومراقبة 
النشاطات فحسب، بل وتفرض بعض القيود مثل كفاية رأس المال لتقليل مخاطر العجز واإلفالس من قبل شركات التأمين ولتمكينها من سداد إلتزاماتها 

غير المتوقعة عند نشوئها. الشركة غير ملتزمة بمتطلبات هامش المالءة على النحو المطلوب من مؤسسة النقد العربي السعودي )انظر إيضاح 33(. 

مخاطر االئتماند- 

تمثل مخاطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته بشأن أداة مالية ما، مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية. بالنسبة لكافة فئات 
الموجودات المالية المقتناة من قبل الشركة، تمثل مخاطر االئتمان القصوى للشركة القيمة الدفترية المفصح عنها في قائمة المركز المالي.

فيما يلي بياناً بالسياسات واإلجراءات الموضوعة لتقليل مخاطر االئتمان التي تتعرض لها الشركة:

تدخل الشركة فقط في عقود تأمين وإعادة تأمين مع أطراف أخرى معروفة وموثوقة. تقتضي سياسة الشركة أن جميع العمالء الذين يرغبون  �
في التداول بشروط االئتمان أن يخضعون لشروط التحقق من االئتمان. وباإلضافة إلى ذلك يتم مراقبة الذمم المدينة بموجب عقود التأمين 

وإعادة التامين بشكل مستمر من أجل الحد من تعرض الشركة لديون معدومة.
تقوم الشركة بالحد من المخاطر المتعلقة بالوكالء والوسطاء وذلك بوضع حدود ائتمان لكل وكيل ووسيط، ومراقبة الذمم المدينة القائمة. �
تدار المحفظة االستثمارية للشركة من قبل المدير المسؤول عن االستثمار طبقاً للسياسة االستثمارية المعتمدة من لجنة االستثمار. �
فيما يتعلق بمخاطر االئتمان الناتجة عن الموجودات المالية األخرى، تقوم الشركة بالتعامل فقط مع بنوك تجارية ذات مركز مالي قوي وسمعة  �

ائتمانية جيدة.
ال يوجد تركيزات مخاطر ائتمان هامة داخل الشركة. �
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مخاطر االئتمان )تتمة( د- 

يعرض الجدول أدناه الحد األقصى لمخاطر االئتمان لمكونات قائمة المركز المالي:

إيضاح

بآالف الرياالت السعودية

2016م2017م

عمليات
التأمين

عمليات
المساهمين

عمليات
التأمين

عمليات
المساهمين

378.2055.176486.969211.677النقدية وشبه النقدية )فيما عدا النقد في الصندوق(

-401.25070.000225.504ودائع ألجل

1328.358125.01828.308146.076االستثمارات

150.000-150.000-وديعة نظامية

11.072-15.546-عمولة على الوديعة النظامية

-1.243.775-9659.105أقساط وأرصدة إعادة تأمين مدينة

-7.738-149.343سلف للموظفين

-4.363-144.944دفعات مقدمة لموردين

149501.4275.1742.455دخل العمولة الخاصة المستحقة

-595.941-11481.140)أ(حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية

-2.065-1063مطلوب من أطراف ذوي عالقة

1.963.349367.1672.599.837521.280
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مخاطر السيولة	- 

متثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجهها الشركة يف توفير األموال الالزمة للوفاء بالتعهدات املتعلقة باملطلوبات املالية. يتم مراقبة 
متطلبات السيولة شهرياً، وتقوم اإلدارة بالتأكد من توفر األموال الكافية للوفاء بأية التزامات عند نشوئها. يستثمر جزء كبير من أموال 

الشركة يف ودائع ألجل لدى بنوك محلية.

تواريخ االستحقاق
مت استبعاد األقساط الغير مكتسبة وحصة معيدي التأمني من األقساط غير املكتسبة من التحليل ألنها ال تعتبر التزامات تعاقدية. يعكس 
اجلدول أدناه تواريخ استحقاق املطلوبات املالية غير املشتقة اخلاصة بالشركة وذلك على أساس االلتزامات التعاقدية غير املخصومة املتوقعة 

املتبقية:

إيضاح

بآالف الرياالت السعودية

2016م2017م

لغاية سنة 
واحدة

أكثر من سنة 
لغاية سنة المجموعواحدة

واحدة
أكثر من سنة 

المجموعواحدة

المطلوبات المالية لعمليات التأمين

1.323.956-1.094.4371.323.956-111.094.437 )أ(إجمالي المطالبات تحت التسوية

123.710-121.768123.710-121.768ذمم وعموالت دائنة

86.172-135.76186.172-135.761أرصدة مستحقة لمعيدي التأمين

158.307-152.257158.307-20152.257مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

111.566-111.566111.566-111.566توزيع الفائض المستحق

1.615.789-1.615.7891.803.711-1.803.711

المطلوبات المالية للمساهمين

635-635635-20635مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

11.072-15.54611.072-15.546عموالت مستحقة على الوديعة النظامية

16.181-16.18111.707-11.707

1.815.418-1.631.9701.815.418-1.631.970مجموع المطلوبات المالية
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السيولة

لم يتم إظهار أي من المطلوبات المالية الظاهرة في قائمة المركز المالي على أساس التدفقات النقدية المخصومة، وإن جميعها مستحقة السداد وفق 
األسس المذكورة أعاله. ال يوجد فروقات بين تواريخ االستحقاق التعاقدية والمتوقعة للمطلوبات المالية غير المشتقة الخاصة بالشركة. 

مخاطر العملة األجنبيةو- 

تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية ما نتيجة للتغيرات في أسعار الصرف األجنبي. تتم المعامالت الرئيسية للشركة 
بالريال السعودي. تعتقد اإلدارة بوجود مخاطر ضئيلة لوقوع خسائر هامة بسبب التقلبات في أسعار الصرف األجنبي، وبالتالي ال تقوم الشركة بتغطية 

مخاطر العمالت األجنبية.

إيضاح

بآالف الرياالت السعودية

2016م2017م

الريال 
السعودي

دوالر 
بالريال المجموعأخرىأمريكي

المجموعأخرىدوالرأمريكيالسعودي

موجودات عمليات التأمين

487.122-378.349472.08915.033-7350.60527.744النقدية وشبه النقدية

225.504--401.250225.504--401.250ودائع ألجل

أقساط وأرصدة إعادة 
تأمين مدينة

9586.73770.9401.428659.1051.206.61935.8561.3001.243.775

مطلوب من أطراف ذوي 
عالقة

1063--632.065--2.065

المستحق من عمليات 
المساهمين

346.744--346.74466.600--66.600

حصة معيدي التأمين من 
المطالبات تحت التسوية

595.941-481.140488.882107.059-11281.989199.151 )أ(

28.308--28.35828.308--1328.358 )أ(استثمارات

مصاريف مدفوعة مقدماً 
وموجودات أخرى

14236.650--236.650218.349--218.349

حصة معيدي التأمين من 
األقساط غير المكتسبة

15464.063--464.063536.383--536.383

91.465--85.06591.465--1685.065تكاليف االكتتاب المؤجلة

مجموع موجودات عمليات 
التأمين

2.781.524297.8351.4283.080.7873.336.264157.9481.3003.495.512
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مخاطر العملة األجنبية )تتمة( و- 

إيضاح

بآالف الرياالت السعودية

2016م2017م

الريال 
السعودي

دوالر 
بالريال المجموعأخرىأمريكي

المجموعأخرىدوالرأمريكيالسعودي

موجودات المساهمين

211.677-71.9153.25745.176190.43521.242نقد وما يعادله

----70.000--70.000ودائع ألجل

عوائد على الوديعة 
النظامية

15.546--15.54611.072--11.072

14.802--9.34114.802--129.341استثمار في شركة زميلة

146.076-125.01898.55047.526-1377.44747.571 )ب(استثمارات

مصاريف مدفوعة مقدماً 
وموجودات أخرى

141.427--1.4272.598--2.598

150.000--150.000150.000--150.000وديعة نظامية

مجموع موجودات 
المساهمين

325.67650.8284376.508467.45768.768-536.225

3.107.200348.6631.4323.457.2953.803.721226.7161.3004.031.737مجموع الموجودات
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مخاطر العملة األجنبية )تتمة( و- 

إيضاح

بآالف الرياالت السعودية

2016م2017م

الريال 
السعودي

دوالر 
بالريال المجموعأخرىأمريكي

المجموعأخرىدوالرأمريكيالسعودي

مطلوبات عمليات التأمين

إجمالي المطالبات تحت 
التسوية

1.323.956-1.094.4371.215.700108.256-11893.470200.967 )أ(

123.710--121.768123.710--121.768ذمم وعموالت دائنة

أرصدة مستحقة لمعيدي 
التأمين

82.58452.0941.083135.76171.50014.01565786.172

مصاريف مستحقة 
ومطلوبات أخرى

21152.257--152.257158.307--158.307

مكافآت نهاية الخدمة 
للموظفين

2020.887--20.88726.047--26.047

111.566--111.566111.566--21111.566توزيع الفائض المستحق

عموالت إعادة تأمين غير 
مكتسبة

2235.206--35.20636.584--36.584

إجمالي أقساط تأمين غير 
مكتسبة

151.405.228--1.405.2281.629.251--1.629.251

45.154--26.29645.154--1126.296 )ب(احتياطيات أخرى

مطلوب ألطراف ذات 
عالقة

103.886--3.8865.643--5.643

مجموع عمليات التأمين 
المطلوبات:

2.853.148253.0611.0833.107.2923.423.462122.2716573.546.390

مطلوبات المساهمين

مصاريف مستحقة 
ومطلوبات أخرى

20635--635635--635

عمولة مستحقة على 
الوديعة النظامية

15.546--15.54611.072--11.072

مخصص الزكاة وضريبة 
الدخل

15.398--25.02215.398--2525.022 )ج(

99.670--346.74499.670--346.744المطلوب لعمليات التأمين

مجموع مطلوبات 
المساهمين

387.947--387.947126.775--126.775

3.241.095253.0611.0833.495.2393.550.237122.2716573.673.165مجموع المطلوبات
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مخاطر 	سعار العموالت الخاصةز- 

تنشأ مخاطر أسعار العموالت الخاصة عن تذبذب قيمة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية ما نتيجة التغيرات في أسعار العموالت الخاصة 
السائدة في السوق. تعرض األدوات المالية بعمولة عائمة الشركة لمخاطر أسعار العموالت الخاصة الناتجة عن التدفقات النقدية، بينما األدوات المالية 

بعمولة ثابتة تعرض الشركة لمخاطر أسعار العموالت للقيمة العادلة.

تتعرض الشركة لمخاطر أسعار العموالت الخاصة بعض استثماراتها النقدية وشبه النقدية والودائع ألجل. تقوم الشركة بالحد من مخاطر أسعار العموالت 
الخاصة وذلك بمراقبة التغيرات في أسعار العموالت الخاصة بالعمالت المسجلة بها االستثمارات.

إن الجدول التالي يوضح حساسية قائمة دخل عمليات التأمين وحقوق المساهمين للتغيرات المحتملة بشكل معقول أسعار العموالت لودائع الشركة مع 
إبقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة.

31 ديسمبر 2017م

التأثير على صافي الخسائرالتغير في المتغيرالعملة

4.593 ريال سعودي.50+ نقطة أساسريال سعودي

)4.593( ريال سعودي50+ نقطة أساس

31 ديسمبر 2016م

التأثير على صافي الخسائرالتغير في المتغيرالعملة

5.343 ريال سعودي.50 نقطة أساسريال سعودي

)5.343( ريال سعودي50+ نقطة أساس

مخاطر 	سعار السوقح- 

وتمثل المخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية ما بسبب التغيرات في أسعار السوق )عدا تلك الناشئة عن 
مخاطر أسعار العموالت أو مخاطر العمالت( سواء كانت هذه التغيرات نتيجة لعوامل محددة تتعلق بأداة مالية ما أو بالجهة المصدرة لها أو بعوامل أخرى 

توثر على كافة األدوات المالية المشابهة المتداولة في السوق.

لدى الشركة استثمارات غير متداولة مسجلة بالتكلفة أو سعر البيع. يتم إظهار أثر التغيرات في قيمة حقوق المساهمين فقط في حالة بيع األداة أو 
انخفاض قيمتها ومن ثم تتأثر قائمة الدخل - عمليات المساهمين.
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مخاطر 	سعار السوق )تتمة( ح- 

فيما يلي تحليل الحساسية على الدخل من التغيرات المفترضة في أسعار السوق لالستثمارات المتاحة للبيع المتداولة على قائمة الدخل /)الخسارة( 
الشاملة للمساهمين و قائمة الدخل /)الخسارة( الشاملة لعمليات التأمين :

التغير في أسعار السوق
التأثير على قائمة الدخل /

)الخسارة( الشاملة للمساهمين

بآالف الرياالت السعودية

3.444+5٪2017م

٪5-)3.444(

3.447+5٪2016م

٪5-)3.447(

إدارة ر	س المالط- 

تدير الشركة رأسمالها لضمان قدرتها على االستمرار كمنشأة عاملة واالمتثال لمتطلبات الجهات التنظيمية لرأس المال في األسواق التي تعمل بها الشركة 
مع زيادة العائد إلى أصحاب المصلحة من خالل تحسين رصيد الدين وحقوق الملكية. يتكون هيكل رأس مال الشركة من حقوق المساهمين الخاصة 

بمالكي األسهم والتي تشتمل على رأس المال المدفوع واالحتياطيات واألرباح المبقاة.

ل هامش مالءة والمطلوب االحتفاظ به،  وفًقا لإلرشادات التي وضعتها مؤسسة النقد العربي السعودي في المادة 66 من لوائح التأمين المنفذة والتي تفِصّ
ينبغي أن تحتفظ الشركة بهامش المالءة الذي يعادل أعلى الطرق الثالثة التالية وفًقا لالئحة التنفيذية لمؤسسة النقد العربي السعودي:

الحد األدنى لمتطلبات رأس المال 200 مليون ريال سعودي. �
قسط هامش المالءة. �
مطالبات هامش المالءة. �

الحد األدنى  المالءة أقل من  ِفإن هامش  المالءة. كما في 31 ديسمبر 2017مم  للمطالبات لتحديد متطلبات  المالءة  تستخدم الشركة طريقة هامش 
للهامش )انظر إيضاح 33(. يتكون هيكل رأس مال الشركة كما في 31 ديسمبر 2017 من رأس مال مدفوع قدره 400 مليون ريال سعودي  المطلوب 
واحتياطيات نظامية بمبلغ 146 مليون ريال سعودي وعجز متراكم قدره 53 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2016م: رأس المال مدفوع قدره 1.000 مليون 

ريال سعودي، احتياطيات تظامية تبلغ 146 مليون ريال سعودي وعجز متراكم قدره 232 مليون ريال سعودي( في قائمة المركز المالي.
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رشكة املتوسط والخلیج للتأمین وإعادة التأمین التعاوين

)رشكة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم املالية )تتمة(

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2017م

إدارة املخاطر )تتمة(  -32

هامش المالءة	- 

خالل الفترة المنتهية في 31 مارس 2016م، أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي خطاباً للشركة يركز على تدهور هامش المالءة للشركة واإلجراءات 
التصحيحية التي على الشركة اتخاذها وفقاً للمادة )68( من الالئحة التنفيذية لنظام التأمين. لم تكن الشركة قادرة على الوفاء بمتطلبات هامش المالءة 
قبل 30 سبتمبر 2016م وفقاً لتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي ولم تتمكن من تقديم الخطة النهائية المعتمدة لمؤسسة النقد العربي السعودي 
على النحو المطلوب في خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي المذكور سابقاً. وفي 27 ديسمبر 2016م، أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي خطاباً 
آخر يلزم الشركة بتقديم خطة معتمدة للوفاء بمتطلبات هامش المالءة قبل 18 يناير 2017م واتخاذ االجراءات الالزمة لضمان الوفاء بحقوق حملة وثائق 
التأمين. تم تقديم الخطة المفصلة الحقاً لمؤسسة النقد العربي السعودي خالل الفترة المنتهية في 31 مارس 2017م، بعد اعتماداها من قبل مجلس 
إدارة الشركة. وبتاريخ 2 أكتوبر 2017م، أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي خطاًبا آخر للشركة لاللتزام بمتطلبات هامش المالءة بحلول 31 ديسمبر 
2017م مع العلم بأن عدم القيام بذلك سيؤدي إلى تعليق عمليات الشركة. إضافة لما سبق، وبتاريخ 23 أكتوبر 2017م، أصدرت مؤسسة النقد العربي 
السعودي خطاًبا آخر يسلط الضوء على الوضع المالي الحرج للشركة والتراجع الكبير في هامش المالءة على الرغم من المتابعة المتكررة. كما أشارت 
مؤسسة النقد العربي السعودي في خطابها المذكور أعاله إلى المخالفات في أمور الحوكمة والتأخير في تحصيل األرصدة من األطراف ذوي العالقة 
القائمة منذ مدة طويلة. إضافة لذلك، حثت مؤسسة النقد العربي السعودي في خطابها مجلس إدارة الشركة على التوصل إلى حل عاجل وفعال للحالة 
المالية الحرجة. وباإلضافة إلى ذلك، أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي أنها قد تقرر تعليق عمليات الشركة في أي وقت حتى قبل 31 ديسمبر 2017م 
إذا لم يتم اتخاذ أي إجراءات ملموسة لتحسين وضع هامش المالءة المتدهور. قرر أعضاء مجلس إدارة الشركة في اجتماعهم الذي عقد في 2 أكتوبر 
2017م تعيين استشاري جديد ليضع خطة أعمال وتقديم تقريره إلى مؤسسة النقد العربي السعودي بحلول 31 ديسمبر 2017م. وفي وعليه فقد، وافق 
مجلس إدارة الشركة على الخطة الموضوعة من قبل االستشاري في اجتماعهم الذي عقد في 1 نوفمبر 2017م. طبًقا لخطة األعمال المعدلة يتوقع أن 
يتحسن وضع هامش المالءة بشكل تدريجي بعد اتخاذ بعض اإلجراءات كما هو وارد في خطة األعمال الجديدة، بما في ذلك، من بين أمور أخرى، الخروج 
من الحسابات غير المربحة، وإعادة التأمين على األعمال الطبية، والتحصيل من حاملي وثائق التأمين ومن األطراف ذوي العالقة وأخيًرا ضخ مبلغ إضافي 
إلى رأس مال والذي قد يختلف وفًقا لالستراتيجية المعتمدة كما هو موضح في الخطة من أجل أن تكون على توافق تام مع متطلبات هامش المالءة. كما 
هو موضًح في اإليضاح رقم 1، لم تستوِف الشركة متطلبات هامش المالءة كما في 31 ديسمبر 2017م، ونتيجة لذلك فقد أصدرت مؤسسة النقد العربي 
السعودي خطاب بتاريخ 29 يناير 2018م، تمنع الشركة من إصدار أي وثائق تأمين جديدة وتجديد الوثائق الحالية. كما أصدرت مؤسسة النقد العربي 
السعودي تعليماتها إلى الشركة بزيادة رأسمالها قبل 30 يوليو 2018م لمعالجة قضية انخفاض هامش المالءة. وفي تاريخ الحق للسنة المنتهية في 31 
ديسمبر 2018م، أوصى مجلس إدارة الشركة في اجتماعهم المنعقد في 6 فبراير 2018م بإصدار حقوق أولية بقيمة 400 مليون ريال سعودي من أجل 
تحسين هامش المالءة وأنشطة أعمال الشركة المستقبلية. تخضع حقوق األولوية هذه لموافقة السلطات التنظيمية والجمعية العامة للشركة. كما شرعت 
الشركة في اتخاذ تدابير لمعالجة قضايا الحوكمة في ضوء المسائل التي أثارتها مؤسسة النقد العربي السعودي والتي تشمل إعادة تشكيل مجلس اإلدارة 

ولجان مجلس اإلدارة.

لموافقة على القوائم المالية	- 

تم اعتماد القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 29 رجب 1439هـ الموافق 15 أبريل 2018م. 
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رشكة املتوسط والخليج للتأمني وإعادة التأمني التعاوين

)رشكة مساهمة سعودية(
املعلومات املالية األولية املوجزة غري املراجعة

وتقرير الفحص ملراجعي الحسابات املستقلني
لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف 31 مارس 2018
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رشكة املتوسط والخليج للتأمني وإعادة التأمني التعاوين

)رشكة مساهمة سعودية(
قامئة املركز املايل األولية املوجزة

إيضاح
بآالف الرياالت السعودية

31 مارس 2018
)غير مراجعة(

31 ديسمبر 2017
)مراجعة(

موجودات

121,994383,525 5نقد وأرصدة لدى البنوك

6390,000471,250ودائع قصيرة األجل

7670,260659,105أقساط وأرصدة معيدي تأمين مدينة - صافي

9393,159464,063)ب(حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة

9464,412366,647)أ(حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية 

9131,300114,493)أ(حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة وغير مّبلغ عنها

73,08785,065تكاليف اقتناء وثائق مؤجلة

116363مطلوب من أطراف ذوي عالقة

250,213238,077مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى 

8153,346153,376استثمارات متاحة للبيع

22,40923,211ممتلكات ومعدات، صافي

30,00030,000أرض

3,0943,319موجودات غير ملموسة، صافي

12150,000150,000وديعة نظامية        

109,3419,341استثمار في شركة زميلة

15,54615,546عمولة مستحقة على الوديعة النظامية

480,000480,000شهرة

3,358,2243,647,081مجموع الموجودات

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم 1 إلى رقم 22 جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية األولية الموجزة.
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 رشكة املتوسط والخليج للتأمني وإعادة التأمني التعاوين

)رشكة مساهمة سعودية(
قامئة املركز املايل األولية املوجزة )تتمة(

إيضاح
بآالف الرياالت السعودية

31 مارس 2018
)غير مراجعة(

31 ديسمبر 2017
)مراجعة(

المطلوبات

132,960152,892مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

119,525121,768 ذمم وعموالت دائنة

53,976135,761 أرصدة معيدي التأمين الدائنة

91,199,4011,405,228)ب(إجمالي أقساط غير مكتسبة

29,79835,206عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة

9582,557499,938)أ(إجمالي المطالبات تحت التسوية

9575,631594,499)أ(مطالبات متكبدة وغير مّبلغ عنها

913,43015,700)أ(احتياطي عجز األقساط

911,53510,596)أ(احتياطيات فنية أخرى

116883,886مطلوب لطرف ذي عالقة

13,47420,887مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

111,566111,566توزيع الفائض المستحق

1924,70525,022زكاة وضريبة دخل

15,54615,546إيرادات عموالت مستحقة لمؤسسة النقد العربي السعودي

2,884,7923,148,495مجموع المطلوبات

فائض عمليات التأمين

8338327التغير المتراكم في القيم العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع

)302()302(إعادة قياس المكافأة المحددة المستحقة – مكافأة الموظفين

3625مجموع مطلوبات وفائض عمليات التأمين

حقوق المساهمين

15400,000400,000رأس المال

17146,135146,135احتياطي نظامي

)53,002()78,126(خسائر متراكمة

85,3875,428ربح القيم العادلة من االستثمارات 

473,396498,561مجموع حقوق المساهمين

3,358,2243,647,081مجموع المطلوبات وفائض عمليات التأمين وحقوق المساهمين

20تعهدات والتزامات محتملة

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم 1 إلى رقم 22 جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية األولية الموجزة.
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رشكة املتوسط والخليج للتأمني وإعادة التأمني التعاوين

)رشكة مساهمة سعودية(
قامئة الدخل األولية املوجزة

إيضاح

 بآالف الرياالت السعودية

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

31 مارس 2018
)غير مراجعة(

31 مارس 2017
)غير مراجعة(

اإليرادات
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

412,105781,906  - مباشر
1,5112,108  - إعادة تأمين

413,616784,014
أقساط إعادة التأمين المسندة

)1,800()866(  - محلي
)91,653()59,836(  - خارجي

)60,702()93,453(
)3,349()4,166(أقساط تأمين فائض الخسارة

348,748687,212صافي أقساط التأمين المكتتبة
)71,666(134,923التغيرات في األقساط غير المكتسبة، صافي

483,671615,546صافي أقساط التأمين المكتسبة
24,326 15,993دخل من عمولة إعادة تأمين

499,664639,872 مجموع اإليرادات
تكاليف ومصاريف االكتتاب

)639,239()535,197(إجمالي المطالبات المدفوعة
)23,284()17,775(مصاريف متكبدة متعلقة بالمطالبات

68,743 59,781حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة
)593,780( )493,191(صافي المطالبات والتعويضات األخرى المدفوعة

)1,765(15,146التغيرات في المطالبات تحت التسوية ، صافي
35,67521,729التعيرات في المطالبات المتكبدة غير المبلغ، صافي

)573,816()442,370(صافي المطالبات والتعويضات األخرى المتكبدة
7,019 -احتياطي عجز األقساط

-1,331احتياطيات فنية أخرى
)38,951()36,948(تكاليف اقتناء وثائق التأمين

)605,748()477,987(مجموع تكاليف ومصاريف االكتتاب
21,67734,124صافي دخل االكتتاب

)مصاريف(/ إيرادات تشغيلية آخرى
)74,500(736مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

)71,983()60,273(مصاريف عمومية وإدارية
3,7645,910دخل عمولة خاصة

11,52413,478إيرادات أخرى
)127,095()44,949(مجموع المصاريف التشغيلية األخرى

)92,971()23,272(صافي خسارة الفترة
- -صافي الخسارة العائدة لعمليات التأمين

)92,971()23,272(صافي الخسارة للفترة العائدة للمساهمين 
ربحية السهم

)2.32()0.58( ربحية السهم األساسية

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم 1 إلى رقم 22 جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية األولية الموجزة.
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رشكة املتوسط والخليج للتأمني وإعادة التأمني التعاوين

)رشكة مساهمة سعودية(
قامئة الدخل الشامل األولية املوجزة

إيضاح

 بآالف الرياالت السعودية

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

31 مارس 2018
)غير مراجعة(

31 مارس 2017
)غير مراجعة(

)92,971()23,272(صافي الخسارة للفترة

الخسارة الشاملة األخرى:

بنود يعاد تصنيفها أو يمكن إعادة تصنيفها لقائمة الدخل األولية الموجزة في الفترات 
الالحقة

االستثمارات المتاحة للبيع

)554()30(8صافي التغير في القيم العادلة

)93,525()23,302(مجموع الخسارة الشاملة للفترة

)17( )11(مجموع الدخل الشامل للفترة العائد لعمليات التأمين

)93,542()23,313(مجموع الخسارة الشاملة للفترة العائدة للمساهمين

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم 1 إلى رقم 22 جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية األولية الموجزة.
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رشكة املتوسط والخليج للتأمني وإعادة التأمني التعاوين

)رشكة مساهمة سعودية(
قامئة التغريات يف حقوق املساهمني األولية املوجزة

لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف 31 مارس 2018

إيضاح

بآالف الرياالت السعودية

خسائر متراكمةاحتياطي نظاميرأس المال
ربح القيم 
العادلة من 
االستثمارات

المجموع

5,428498,561)53,002(146,135 400,000الرصيد في 1 يناير 2018م )مراجعة(

مجموع الخسارة الشاملة للفترة:

)23,272(-)23,272(--صافي الخسارة للفترة

)41()41(---8التغير في القيم العادلة

--)23,272()41()23,313(

)1,852(-)1,852(--زكاة

5,387473,396)78,126(400,000146,135الرصيد في 31 ديسمبر 2018 )غير مراجعة(

الرصيد في 1 يناير 2017 )مراجعة( كما عرضت 
سابقاً

1,000,000146,135)199,101(5,486952,520

)33,070(-)33,070(-- 4أثر التعديل

5,486919,450)232,171(1,000,000146,135الرصيد في 1 يناير 2017م )مراجعة( معّدله

مجموع الخسارة الشاملة للفترة:

)92,971(-)92,971(--صافي الخسارة للفترة

)571()571(---8التغير في القيم العادلة

--)92,971()571()93,542(

)1,889(-)1,889(--زكاة

الرصيد في 31 مارس 2017 )غير مراجعة( - 
معدلة

41,000,000146,135)327,031(4,915824,019

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم 1 إلى رقم 22 جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية األولية الموجزة.
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رشكة املتوسط والخلیج للتأمین وإعادة التأمین التعاوين

)رشكة مساهمة سعودية(
قامئة التدفقات النقدية األولية املوجزة )غري مراجعة(

إيضاح

 بآالف الرياالت السعودية
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

31 مارس 2018
)غير مراجعة(

31 مارس 2017
)غير مراجعة(

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
)92,971()23,272(صافي الخسارة للفترة

تعديالت لبنود غير نقدية:
2,4682,309استهالك ممتلكات ومعدات

)5(-ربح من استبعاد ممتلكات ومعدات
74,500)36(7مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

)5,910()3,764(دخل عمولة خاصة
-)5,566(مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

)30,170()22,077(
تغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

)37,753( )11,119(أقساط وأرصدة معيدي تأمين مدينة
70,90443,912حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة

)97,106()97,765(حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية
-)16,807(حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة وغير المبلّغ عنها

)12,851(11,978تكاليف شراء وثائق مؤجلة
)325(-مطلوب من أطراف ذوي عالقة

)76,968()12,136(مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى
41,504)2,243(ذمم وعموالت دائنة

)32,573()19,932(مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
)3,231()81,785(أرصدة معيدي تأمين دائنة

27,754)205,827(إجمالي أقساط غير مكتسبة
)8,485()5,408(عمولة إعادة تأمين غير مكتسبة
82,61977,142إجمالي المطالبات تحت التسوية
-)18,868(مطالبات متكبدة وغير معلن عنها

)7,019()2,270(احتياطيات عجز األقساط
-939احتياطيات فنية أخرى

1,771)3,198(مطلوب لطرف ذي عالقة
771 3,754هامش مقابل خطابات ضمان

)337,334()105,534(
-)1,847(مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

-)2,169(زكاة وضريبة دخل مدفوعة
)105,534()341,350(صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
3,000-متحصالت من بيع استثمارات

3,7645,910دخل عمولة خاصة
81,250123,149متحصالت من ودائع قصيرة األجل

)1,717()1,441(إضافات إلى ممتلكات ومعدات
83,573130,342صافي النقد الناتج من األنشطة االستثمارية

24,808)257,777(صافي التغير في النقدية وشبه النقدية 
5353,960672,288النقدية وشبه النقدية في بداية الفترة 
596,183697,096النقدية وشبه النقدية في نهاية الفترة 

معلومات غير نقدية
)554()30(التغير في القيم العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم 1 إلى رقم 22 جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية األولية الموجزة.
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املنشأة واألنشطة الرئيسية- 1

السجل  بموجب  السعودية  العربية  المملكة  شركة مساهمة سعودية مسجلة في   – )الشركة(  التعاوني  التأمين  وإعادة  للتأمين  والخليج  المتوسط  شركة 
التجاري رقم 1010231925 بتاريخ 8 ربيع اآلخر 1428هـ )الموافق 26 أبريل 2007م(. إن العنوان المسجل للمركز الرئيسي للشركة كما يلي:

ميدغلف للتأمين

برج فوتورو

طريق الملك سعود

ص.ب. 2302

الرياض 11451، المملكة العربية السعودية

تتمثل أهداف الشركة في مزاولة أعمال التأمين وإعادة التأمين التعاوني واألنشطة المرتبطة بها في المملكة العربية السعودية. ويشمل نشاطها الرئيسي 
جميع فئات التأمين العام. تم إدراج الشركة في سوق األسهم السعودية ) تداول( في 28 ربيع األول 1428هـ )الموافق 16 إبريل 2007م(.

 قامت الشركة، في الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 22 سبتمبر 2017م، بالموافقة على تخفيض رأس المال من مليار ريال سعودي إلى 400 
مليون ريال سعودي لتغطية الخسائر المتراكمة وذلك لاللتزام بمتطلبات نظام الشركات. وقد أدى ذلك إلى خفض الخسائر المتراكمة إلى ما دون نصف 

رأس مال الشركة كما في 30 سبتمبر 2017م. وتمت الموافقة على هذا التخفيض من قبل الجهات النظامية.

كما هو موضح في إيضاح رقم 18، بسبب االنخفاض المستمر في األداء المالي للشركة ، فإن الشركة لم تستوف متطلبات هامش المالءة كما في 31 
ديسمبر 2017م وبالتالي أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي خطاب رقم 391000054425 بتاريخ 29 يناير 2018م يمنع الشركة من إصدار أي وثيقة 
جديدة وتجديد الوثائق الحالية. تضمن الخطاب المذكور أعاله تعليمات إلى الشركة لزيادة رأسمالها قبل 30 يوليو 2018م لمعالجة قضية انخفاض 
هامش المالءة. أوصى مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد في 6 فبراير 2018م بإصدار حقوق أولوية بقيمة 400 مليون ريال سعودي من أجل 
تحسين هامش المالءة وأنشطة أعمال الشركة المستقبلية. تخضع حقوق األولوية هذه لموافقة السلطات التنظيمية والجمعية العامة للشركة. الحقا بعد 
تاريخ الفترة المنتهية في 31 مارس 2018م، أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي خطاب بتاريخ 15 أبريل 2018م تسمح بموجبه للشركة بكتابة وثائق 
جديدة وتجديد الوثائق الحالية ابتداء من 17 أبريل 2018م بشروط معينة. تشمل الشروط المذكورة أعاله، من بين أمور أخرى، التزام الشركة بزيادة رأس 
مالها قبل 31 أكتوبر 2018م. باإلضافة إلى ذلك، أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي تعليماتها إلى الشركة باتخاذ الخطوات الالزمة السترداد الذمم 
المدينة للشركة وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة من قبل مجلس اإلدارة واالدارة التنفيذية وتقديم تقرير أسبوعي عن التقدم عن التدابير التي اتخذتها 
اإلدارة في هذا الصدد وحذرت إلى أنه في حالة عدم االمتثال لما سبق، ستقوم مؤسسة النقد العربي السعودي باتخاذ اإلجراءات الالزمة وفًقا لما ينص 

عليه النظام. تشير هذه األحداث والظروف إلى وجود حالة شك جوهرية حول قدرة الشركة على االستمرار في أعمالها.

اجرت اإلدارة تقييم الفتراض مبدأ االستمرارية من خالل عدة تصورات. استناًدا إلى توقعات التدفقات النقدية ضمن التصورات المختلفة، تعتقد اإلدارة 
بأن الشركة ستتمكن من االستمرار في أعمالها والوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها خالل الـ 12 شهرا القادمة. ونتيجة لذلك، تم إعداد المعلومات المالية 
األولية الموجزة على اساس االستمرارية. يعتمد تقييم اإلدارة على عدد من التقديرات واالفتراضات بما في ذلك التحصيالت الجوهرية من حاملي وثائق 

التأمين الرئيسين ومعيدي التأمين واالطراف ذوي العالقة والتدابير االخرى لتوفير التكاليف.

خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي خطاباً للشركة ركز على بعض نقاط الضعف في معالجة المطالبات 
بما في ذلك عدم االلتزام بالحدود النظامية لتسوية المطالبات، وطلب من الشركة تقديم تقرير مفصل بشأن اإلجراءات التصحيحية المتخذة أو التي 
سيتم اتخاذها من قبل اإلدارة. منعت مؤسسة النقد العربي السعودي الشركة أيضاً من إصدار أي وثائق تأمين مركبات جديدة اعتباراً من 29 نوفمبر 
2016م، ولكن ُسمح للشركة إضافة مركبات على وثائق التأمين السارية وتجديد وثائق التأمين الصادرة قبل 29 نوفمبر 2016م. وفي 22 يناير 2017م، 
أرسلت مؤسسة النقد العربي السعودي خطاباً آخر ركز على بعض األمور اإلضافية المتعلقة بالمطالبات من ضمنها عدم فعالية النظام المستخدم للتعامل 
ببعض اإلجراءات  القيام  أيضاً  الشركة  السعودي من  العربي  النقد  اتخاذها. طلبت مؤسسة  الشركة  التي على  المطالبات وبعض اإلجراءات  ولمعالجة 
الّجدية وتقديم خطة مفصلة مع اإلجراءات واإلطار الزمني معتمدة من قبل مجلس إدارة الشركة لتصحيح الوضع الحالي. تم الحقاً تقديم الخطة المفصلة 
لمؤسسة النقد العربي السعودي بعد اعتمادها من قبل مجلس إدارة الشركة. بتاريخ 2 مارس 2017م، سمحت مؤسسة النقد العربي السعودي للشركة 
بإصدار وثائق تأمين مركبات جديدة اعتباًرا من 5 مارس 2017م ووجهت الشركة بتقديم تقرير شهري حول اإلجراءات المتبعة فيما يتعلق بتحسين نظام 
تقنية المعلومات الحالي وعملية االنتقال من نظام تقنية المعلومات القديم إلى النظام الجديد. قامت الشركة بالتعاقد على نظام معلومات جديد وتم إبالغ 

مؤسسة النقد العربي السعودي بذلك. وبناء عليه، قامت الشركة بخفض قيمة نظام المعلومات الحالي خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

أساس اإلعداد- 2

	سس اإلعداد	- 

أعدت المعلومات المالية األولية الموجزة على أساس مبدأ االستمرارية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء قياس االستثمارات المتاحة للبيع بالقيمة 
العادلة ومكافأت نهاية الخدمة بالقيمة الحالية.
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ال يتم عرض قائمة المركز المالي األولية الموجزة باستخدام تصنيف متداول/ غير متداول. يتم تصنيف األرصدة التالية بصفة عامة على أنها غير 
النظامية  والوديعة  والمعدات  والممتلكات  المطفأة  بالتكلفة  المالي  واألصل  اآلخر  الشامل  الدخل  من خالل  العادلة  بالقيمة  مالية  موجودات  متداولة: 

والموجودات األخرى ومكافأت نهاية الخدمة والمستحقة للمساهمين. يتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات األخرى على أنها متداولة.

بيان االلتزام

تم إعداد المعلومات المالية األولية الموجزة للشركة )»الشركة«( وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 34 - التقارير المالية األولية كما تم تعديلها من قبل 
مؤسسة النقد العربي السعودي لحساب الزكاة وضريبة الدخل »التي تتطلب، اعتماد جميع المعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير 
المحاسبة الدولية باستثناء تطبيق معيار المحاسبة الدولي )12( - »ضريبة الدخل« و »لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 21« - 
»الضرائب« فيما يتعلق بالزكاة وضريبة الدخل. حسب تعميم مؤسسة النقد العربي السعودي رقم. 381000074519 بتاريخ 11 أبريل 2017 والتعديالت 
الالحقة من خالل بعض التوضيحات المتعلقة بمحاسبة الزكاة وضريبة الدخل، يتم استحقاق ضريبة الزكاة والدخل على أساس ربع سنوي من خالل 

حقوق المساهمين ضمن بند األرباح المبقاة.

 كما تقتضي أنظمة التأمين السعودية، تحتفظ الشركة بحسابات منفصلة لعمليات التأمين وعمليات المساهمين وتعرض المعلومات المالية وفقاً لذلك 
بكافة الموجودات المتعلقة بعمليات التأمين وعمليات المساهمين. يتم تسجيل اإليرادات والمصاريف  )راجع االيضاح رقم 21(. تحتفظ الشركة فعلياً 
الخاصة بوضوح إلى أي نشاط في الحسابات المعنية. يتم تحديد أساس توزيع اإليرادات والمصاريف األخرى من العمليات المشتركة من قبل اإلدارة 

ومجلس اإلدارة.

إن العملة الوظيفية وعملة العرض للشركة هي الريال السعودي. يتم عرض المعلومات المالية األولية الموجزة بالريال السعودي وتقرب إلى أقرب ألف 
)اآلف الرياالت السعودية( ما لم يذكر خالف ذلك.

يجب على الشركة توزيع 10٪ من صافي فائض عمليات التأمين على حملة وثائق التأمين وتخصيص 90٪ المتبقية لمساهمي الشركة وفقاً لنظام التأمين 
والئحته التنفيذية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي. وفي حال وجود خسائر، فإنه يتم تحملها من قبل المساهمين.

بلغ مجموع عجز عمليات التأمين للثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2018 مبلغ 22.911 ألف ريال سعودي )31 مارس 2017: عجز بمبلغ 93.571 ألف 
ريال سعودي(. وبناًء على ذلك ، تم تحويل كامل العجز بمبلغ 22.911 ألف ريال سعودي للفترة المنتهية في 31 مارس 2018 )31 مارس 2017: 93.571 

ألف ريال سعودي( إلى عمليات المساهمين.

تم عرض قائمة المركز المالي وقوائم الدخل والدخل الشامل والتدفقات النقدية لعمليات التأمين وعمليات المساهمين األولية الموجزة  في االيضاح رقم 
21 من المعلومات المالية كمعلومات مالية الحاقية لالمتثال لمتطلبات المبادئ التوجيهية الصادرة عن  الالئحة التنفيذية لمؤسسة النقد العربي السعودي. 
تتطلب اللوائح التنفيذية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي الفصل الواضح بين الموجودات والمطلوبات والدخل والمصاريف لعمليات التأمين 
التأمين  المعدة لعمليات  الموجزة  النقدية األولية  الشامل والتدفقات  الدخل والدخل  المالي وقوائم  المركز  المساهمين. وبالتالي، فإن قوائم  وعمليات 

وعمليات المساهمين المشار إليها أعاله، تعكس فقط الموجودات والمطلوبات والدخل والمصاريف واألرباح أو الخسائر الشاملة للعمليات المعنية.

عند إعداد المعلومات المالية على مستوى الشركة وفًقا للمعايير الدولية للتقارير المالية، يتم دمج أرصدة ومعامالت عمليات التأمين مع تلك الخاصة 
السياسات  إن  الدمج.  أثناء  بالكامل  إن وجدت،  المحققة،  الخسائر غير  أو  واألرباح  والمعامالت  المتداخلة  األرصدة  يتم حذف  المساهمين.  بعمليات 

المحاسبية المعتمدة لعمليات التأمين وعمليات المساهمين موحدة بالنسبة للمعامالت واألحداث المشابهة في ظروف مماثلة.

ال تتضمن المعلومات المالية األولية الموجزة المرفقة جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في المعلومات المالية السنوية وتجب قراءتها بالتزامن مع 
المعلومات المالية السنوية للشركة كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

ترى اإلدارة أن المعلومات المالية األولية الموجزة تعكس كافة التعديالت )بما في ذلك التعديالت االعتيادية المتكررة( الالزمة لعرض نتائج العمليات بشكل 
عادل للفترات األولية المعروضة. ال تعد نتائج الفترات األولية مؤشراً دقيقاً على النتائج السنوية للشركة.

تقديرات وافتراضات محاسبية هامة 	- 

يتطلب إعداد المعلومات المالية الموجزة من اإلدارة عمل تقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المدرجة في الموجودات 
والمطلوبات والدخل والمصروف.  وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

يتم تقييم التقديرات واألحكام بشكل مستمر باإلستناد على الخبرة التاريخية وعوامل أخرى، بما فيها التوقعات لألحداث المستقبلية والتي يتوقع بأن 
تكون معقولة حسب الظروف.

وعند إعداد هذه المعلومات المالية الموجزة، فإن األحكام الهامة التي أبدتها اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية والمصادر الرئيسية للتقديرات غير 
المؤكدة بما فيها سياسات إدارة المخاطر كانت نفس تلك المطبقة في المعلومات المالية السنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

موسمية العمليات	- 

ال توجد تغييرات موسمية قد تؤثر على عمليات التأمين في الشركة.
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تقديرات وافرتاضات محاسبية هامة - 3

يتطلب إعداد المعلومات المالية األولية الموجزة من اإلدارة عمل تقديرات وافتراضات تؤثر على المبالغ المدرجة في اإليرادات والمصروفات والموجودات 
والمطلوبات واإلفصاح عن المطلوبات المحتملة ، في تاريخ التقرير. ومع ذلك ، قد يؤدي عدم التأكد من هذه التقديرات واالفتراضات إلى نتيجة قد تتطلب 

إجراء تعديل جوهري على القيمة الدفترية لألصل أو االلتزام المتأثر في المستقبل.

فيما يلي االفتراضات األساسية المتعلقة بالمصادر المستقبلية واألخرى لعدم التأكد من التقديرات بتاريخ قائمة المركز المالي الموجزة والتي يمكن أن 
تؤدي إلى إجراء تعديل جوهري في القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل الفترة المالية القادمة.

المسؤولية المطلقة الناشئة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمين	- 

إن مبالغ المطالبات النهائية المقدمة بموجب عقود التأمين هو تقدير محاسبي األكثر أهمية للشركة ويتضمن درجة كبيرة من عمل االحكام. هناك العديد 
من مصادر عدم التأكد التي يجب أخذها في االعتبار عند تقدير االلتزامات التي ستدفعها الشركة في النهاية لمثل هذه المطالبات.

إن المخصص للمطالبات المتكبدة ووغير المبلّغ عنها، هو تقدير للمطالبات التي من المتوقع أن يتم اإلبالغ عنها الحًقا لتاريخ قائمة المركز المالي األولية، 
والذي وقع فيه الحدث المؤمن قبل تاريخ قائمة المركز المالي األولية. إن األسلوب الرئيسي المتبع من قبل اإلدارة في تقدير تكلفة المطالبات المبلغ عنها 

وكذلك المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها تتمثل في إتباع نفس طرق سداد المطالبات السابقة للتنبؤ بطرق سداد المطالبات المستقبلية.  

تستند المطلوبات على أفضل تقدير للتكلفة النهائية لجميع المطالبات المتكبدة والتي لم يتم تسويتها في تاريخ معين، سواء تم اإلبالغ عنها أم ال، باإلضافة 
إلى تكاليف معالجة المطالبات ذات العالقة. يُستخدم نطاق واسع من الطرق مثل طريقة معدل الخسارة المتوقعة من قبل الخبير االكتواري لتحديد هذه 
المخصصات وطريقة السلم التسلسلي وطريقة بورنهنتر فرغسون. تتضمن هذه الطرق عدداً من االفتراضات الواضحة والضمنية تتعلق بمبلغ التسوية 

المتوقع وأنماط تسوية المطالبات.

قد تتعرض الشركة لخالفات مع، واحتمال التعثر من قبل، معيدي التأمين. تقوم الشركة كل ربع سنة بمراقبة تطور النـزاعات وقوة المركز المالي لمعيدي 
التأمين.

احتياطي عجز األقساط	- 

إن تقدير عجز قسط التأمين لألعمال الطبية والسيارات يعد حساًسا للغاية لعدد من االفتراضات المتعلقة باألحداث والظروف المستقبلية. يعتمد على 
نسبة الخسارة المتوقعة للجزء غير المنتهي من مخاطر وثائق التأمين المصدرة. للوصول إلى تقدير نسبة الخسارة المتوقعة ، ينظر الخبير االكتواري إلى 

العالقة بين المطالبات واألقساط والتي من المتوقع تحقيقها في المستقبل.

خسائر االنخفاض في قيمة الذمم المدينة	- 

تقوم الشركة بتقييم المبالغ الجوهرية المستحقة بشكل فردي والمبالغ المستحقة في مجموعة من الموجودات المالية ذات خصائص مخاطر ائتمان 
مماثلة النخفاض القيمة. إن الذمم المدينة المقيمة بشكل فردي على أنها منخفضة القيمة وأن خسارة االنخفاض سوف تستمر ال يتم إدراجها في التقييم 
الجماعي لإلنخفاض في القيمة. إن هذا التقييم لالنخفاض في القيمة يتطلب إجراء األحكام. وعند إجراء هذا الحكم ، تقوم الشركة بتقييم خصائص 

مخاطر االئتمان التي تقدر وضع عدم السداد على انه دليل على القدرة على دفع جميع المبالغ المستحقة وفًقا للشروط التعاقدية.

الشهرةد- 

يحدث انخفاض القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو وحدة توليد النقد المبلغ القابل لالسترداد ، وهو أعلى من قيمته العادلة ناقًصا تكاليف 
البيع وقيمته المستخدمة. تعتقد اإلدارة أن القيمة العادلة ناقًصا تحليل تكلفة البيع توفر قيمة أعلى مقارنة مع القيمة المستخدمة ، وبالتالي، يتم استخدام 
القيمة العادلة ناقًصا تكاليف البيع لتقييم االنخفاض في القيمة. إن احتساب القيمة العادلة ناقصاً احتساب تكاليف البيع تعتمد على سعر السهم المعلن 

للشركة حتى إغالق الفترة واألحداث التالية حتى تاريخ القياس. 

إعادة التأمين	- 

تقوم الشركة بالمحاسبة عن معامالت إعادة التأمين على أساس فهمها للشروط التعاقدية إلتفاقيات إعادة التأمين.

التغريات يف السياسات املحاسبية والتعديالت- 4

تتفق السياسات المحاسبية وسياسة إدارة المخاطر المتبعة في إعداد هذه المعلومات المالية األولية الموجزة مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالية 
السنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، باستثناء:

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 15 »اإليرادات من العقود مع العمالء«

قامت الشركة بتبني المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15 »إيرادات من العقود مع العمالء« مما أدى إلى تغيير في سياسة االعتراف باإليرادات للشركة 
فيما يتعلق بعقودها مع العمالء. 
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تم إصدار المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15 في مايو 2014 وهو ساري المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2018. يوضح المعيار 
الدولي للتقارير المالية 15 نموذًجا واحًدا شاماًل للمحاسبة عن اإليرادات الناشئة عن العقود مع العمالء ويحل محل إرشادات اإليرادات الحالية ، والتي 
توجد حالًيا عبر عدة معايير وتفسيرات في إطار المعايير الدولية للتقارير المالية. وقد وضعت نموذًجا جديًدا من خمس خطوات سينطبق على اإليرادات 
الناشئة عن العقود المبرمة مع العمالء. وفًقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15 ، يتم إثبات اإليراد بمبلغ يعكس االعتبار الذي تتوقع الجهة أن تحصل 

عليه في مقابل تحويل البضائع أو الخدمات إلى عميل. 

اختارت الشركة التطبيق المعّدل بأثر رجعي الذي يسمح به المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15 عند تبني المعيار الجديد. يتطلب التطبيق المعّدل بأثر 
رجعي االعتراف باألثر المتراكم لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 15 على جميع العقود كما في 1 يناير 2018 في حقوق الملكية. إن التأثير على 
رصيد أول الفترة لألرباح المحتجزة وأرصدة الحسابات األخرى كما في 1 يناير 2018 ليس جوهرياً ، وبالتالي فقد أدرجت التعديالت في الفترة الحالية. 

معايري صادرة ولكن غري سارية املفعول

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9، األدوات المالية، )بما في ذلك تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 4-  عقود التأمين(.

في يوليو 2014م، نشر مجلس المعايير المحاسبية الدولية المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 األدوات المالية والذي سيحل محل معيار المحاسبة 
الدولي 39 األدوات المالية: االعتراف والقياس. يتضمن المعيار متطلبات تصنيف وقياسات جديدة للموجودات المالية، وإدخال نموذج  خسارة انخفاض 
االئتمان المتوقعة والذي سيحل محل نموذج الخسارة المتكبدة في معيار المحاسبة الدولي 39، ومتطلبات محاسبة التحوط الجديدة. بموجب المعيار 
الدولي للتقارير المالية رقم 9، سوف يتم قياس جميع الموجودات المالية إما بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة. يعتمد أساس التصنيف على نموذج 
العمل وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية. يحتفظ المعيار بمعظم متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم 39 للمطلوبات المالية فيما 
عدا تلك المحددة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة حيث يتم اإلقرار بهذا الجزء من تغيرات القيمة العادلة المنسوبة إلى االئتمان الذاتي في 
الدخل الشامل اآلخر بدالً من قائمة الدخل. تتوافق متطلبات محاسبة التحوط علی نحو أوثق مع ممارسات إدارة المخاطر واتباع نهج قائم على مبدأ أكثر.

النتائج  تتناول  التي  التامين”  “عقود   4 رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  تعديالت على  الدولية  المحاسبة  معايير  نشر مجلس   ، في سبتمبر 2016 
المحاسبية لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 على شركات التأمين قبل نشر معيار المحاسبة القادمة لعقود التأمين. تقدم التعديالت خيارين 
لشركات التأمين: نهج التأجيل ونهج التغطية. يوفر نهج التأجيل للشركة، إذا كانت مؤهلة ، مع إعفاء مؤقت من تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  
9 حتى تاريخ سريان المعيار الجديد لعقد التأمين أو 2021م أيهما تأتي أوالً. بينما يتيح نهج التغطية للشركة أن يستبعد من الربح أو الخسارة آثار بعض 
من حاالت عدم التطابق المحاسبية التي قد تحدث قبل تطبيق معيار عقود التأمين الجديدة. إن الشرکة مؤهلة واختارت لتطبیق نھج التأجیل بموجب 
تعدیالت المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 9. سیکون علی تأثیر اعتماد المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 9 علی القوالمعلومات المالیة للشرکة، إلی 
حد کبیر، أن یأخذ في االعتبار التفاعل مع معيار عقود التأمين القادم. ولذلك، فإنه ال يمكن تقييم أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 بالكامل. 

يتم تطبيق المعيار في الفترة التي تبدأ في او بعد 1 يناير 2021، وسيحل محل المعيار  المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 17 “عقود التأمين” 
الدولي للتقارير المالية رقم 4 “عقود التأمين”. يسمح بالتطبيق المبكر إذا تم تطبيق كل من المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15 “اإليرادات من العقود 
مع العمالء” والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9”األدوات المالية”. تتوقع الشركة تأثيًرا جوهرًيا على القياس واالفصاح عن التأمين وإعادة التأمين والذي 

سيؤثر على قائمة الدخل وقائمة المركز المالي. قررت الشركة عدم التطبيق المبكر للمعيار الجديد.

التعديل

تأثري الخطأ

خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017، قامت الشركة بتعديل األرباح المبقاة كما في 1 يناير 2016 والقوائم المالية المقارنة كما في 31 ديسمبر 2016 
نتيجة للتسجيل الخاطئ في السنة السابقة للمعامالت  البالغة 33.070 ألف ريال سعودي المتعلقة باتفاقية إعادة التأمين الطبي التي تديرها ميدغلف 
ش.م.ب. البحرين )المساهم الرئيسي( نيابة عن الشركة. كانت القيمة المعدلة جزء من الذمم المدينة من ميدغلف ش.م.ب. البحرين وتم تأكيدها من 
قبل ميدغلف ش.م.ب. البحرين في السنوات السابقة دون أي اختالفات. بعد ذلك، ونتيجة للتسوية بين اتفاقية إعادة التأمين الطبي، تم تحديد خطأ 
يتعلق بالسنة السابقة والذي تم قبوله بشكل نهائي من قبل ميدغلف ش.م.ب. البحرين والشركة. كذلك، كان هناك مبالغ معينة أعيد تصنيفها من األرقام 
المسجلة سابقا كما في 31 ديسمبر 2016 للتوافق مع عرض السنة الحالية كما في 31 ديسمبر 2017. تتعلق إعادة التصنيف أساساً بإدراج رسوم طرف 
ثالث إداري ورسوم مؤسسة النقد العربي السعودي ورسوم مجلس الضمان الصحي في المصاريف المدفوعة مقدما والموجودات األخرى والموجودات 
غير الملموسة التي كانت تُعرض سابقاً في تكاليف شراء وثائق مؤجلة والممتلكات والمعدات على التوالي في قائمة المركز المالي األولية الموجزة . تم 
إجراء هذه التغييرات لعرض أفضل لألرصدة في قائمة المركز المالي الموجزة للشركة. وبناًء على ذلك، التعديل وإعادة التصنيف لها تأثير على المعلومات 

المالية األولية الموجزة الصادرة سابقاً لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017.

إن التعديالت وإعادة التصنيف ليس لها تأثير على قائمة المركز المالي والدخل والدخل الشامل والتدفقات النقدية األولية الموجزة للفترة المنتهية في 
31 مارس 2018.
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نقد وأرصدة لدى البنوك- 5

 بآالف الرياالت السعودية

عمليات التأمين

31 مارس
2018 

31 ديسمبر
2017 

)مراجعة()غير مراجعة(
30,58497,035النقد وأرصدة لدى البنوك

251,749 61,807ودائع تستحق خالل 3 أشهر من تاريخ االقتناء
92,391348,784النقدية وشبه النقدية  في قائمة التدفقات النقدية

25,81129,565 وديعة مقابل خطابات ضمان
118,202378,349

بآالف الرياالت السعودية

عمليات المساهمين

31 مارس
2018 

31 ديسمبر
2017 

)مراجعة()غير مراجعة(
3,7925,176النقد وأرصدة لدى البنوك

--ودائع تستحق خالل 3 أشهر من تاريخ الشراء
3,7925,176

96,183353,960النقدية وشبه النقدية  في قائمة التدفقات النقدية
121,994383,525نقد وأرصدة لدى البنوك

إن النقد لدى البنوك والودائع قصيرة األجل التي تستحق خالل 3 أشهر مودعة لدى أطراف أخرى ذات تصنيف ائتماني يعادل معدالت  »أ+« إلى »ب ب 
ب« وفقا لطريقة درجات التصنيف المتبعة من قبل »ستاندرد آند بورز وفيتش ومودي«.

 يتم إيداع الودائع قصيرة األجل لدى بنوك محلية وفروع بنوك أجنبية مرخصة للعمل في المملكة العربية السعودية، وتستحق خالل أقل من ثالثة أشهر من 
تاريخ اقتناؤها، وتحقق دخل عموالت خاصة بمعدل متوسط مقداره 1.6٪ سنوياً ) 2017: 1.7٪ سنوياً(. إن القيمة الدفترية المفصح عنها أعاله تقارب 

القيمة العادلة بتاريخ قائمة المركز المالي األولية الموجزة.

تتكون الودائع مقابل خطابات الضمان من مبالغ مودعة لدى أحد البنوك المحلية مقابل إصدار ضمانات دفع لصالح عمالء الشركة ومقدمي الخدمات. 
إن الودائع مقابل خطابات الضمان ال يمكن سحبها قبل نهاية الضمان وهي مقيدة في طبيعتها.

ودائع قصرية األجل- 6

إن الودائع قصيرة األجل مودعة لدى أطراف أخرى ذات تصنيف ائتماني يعادل تصنيفات »أ-« إلى »ب ب+« تحت درجات التصنيف المتبعة من قبل 
»ستاندرد آند بورز« و«موديز« و«فيتش«.

يتم إيداع الودائع قصيرة األجل لدى بنوك محلية وفروع بنوك أجنبية مرخصة للعمل بالمملكة العربية السعودية، وتستحق خالل فترة تزيد عن ثالثة أشهر 
من تاريخ اقتنائها األصلي، ويتحقق عليها دخل عموالت خاصة بمعدل متوسط بنسبة 2.2٪ سنوًيا )31 ديسمبر 2017: 2.14٪ سنوًيا(.

إن القيمة الدفترية للودائع قصيرة األجل تقارب بشكل معقول قيمتها العادلة بتاريخ قائمة المركز المالي األولية الموجزة.
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أقساط وأرصدة إعادة التأمني املدينة- 7

تتكون الذمم المدينة من صافي المبالغ المطلوبة من:

بآالف الرياالت السعودية

31 مارس
2018 

31 ديسمبر
2017 

)مراجعة()غير مراجعة(
891,801868,978ذمم أقساط تأمين مدينة

)290,942()299,553(ناقصاً: مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
592,248578,036

302,568 279,991أرصدة معيدي تأمين مدينة
)221,499()201,979(ناقصاً: مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

78,01281,069
670,260659,105أقساط وأرصدة إعادة تأمين مدينة، صافي

كما في 31 مارس 2018، فإن حركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ألقساط وأرصدة إعادة التأمين المدينة كما يلي:

آالف الرياالت السعودية

31 مارس
2018 

31 ديسمبر
2017 

)مراجعة()غير مراجعة(
512,441219,571الرصيد في بداية الفترة

292,870)36()عكس( / مخصص الفترة/ السنة
-)10,873(شطب خالل للفترة

501,532512,441الرصيد الختامي

والبالغ 10.8 مليون ريال سعودي والمتعلق بالتسوية  * خالل الفترة المنتهية في 31 مارس 2018، قامت الشركة بالشطب مقابل المبلغ المقدم سابقاً 
النهائية لرصيد إعادة التأمين.

كما هو موضح في اإليضاح رقم 11 ، فقد شرعت الشركة ، جنًبا إلى جنب مع مركز إعادة التأمين التعاوني، في فصل معامالت وأرصدة الشركة مع معيدي 
التأمين والوسطاء المعنيين عن تلك الخاصة باألطراف األخرى ذوي العالقة. ال تزال هذه العملية مستمرة وعند االنتهاء، قد يتم تحديد بعض األطراف 
المدرجة أعاله في أرصدة إعادة التأمين المدينة بمبلغ 109.2 مليون ريال سعودي يمكن تحديدها كذمم مدينة من أطراف ذوي عالقة وبالتالي قد تحتاج 

إلى اإلفصاح عنها ضمن المطلوب من أطراف ذوي عالقة في إيضاح رقم 11.  

استثامرات متاحة للبيع - 8

 يتم تصنيف االستثمارات المتاحة للبيع كما يلي:

بآالف الرياالت السعودية

عمليات التأمين

31 مارس
2018 

31 ديسمبر
2017 

)مراجعة()غير مراجعة(
3,3693,358صناديق مشتركة

25,00025,000صكوك
28,36928,358
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)رشكة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول املعلومات املالية األولية املوجزة )غري مراجعة(

بآالف الرياالت السعودية

عمليات المساهمين

31 مارس
2018 

31 ديسمبر
2017 

)مراجعة()غير مراجعة(
55,67955,524صناديق مشتركة

47,37547,571سندات
20,00020,000صكوك

1,9231,923أسهم
124,977125,018

153,346153,376المجموع
إن حركة االستثمارات المتاحة للبيع كما يلي:

بآالف الرياالت السعودية

عمليات التأمين

31 مارس
2018 

31 ديسمبر
2017 

)مراجعة()غير مراجعة(

28,35828,308في بداية الفترة/ السنة

1150صافي التغير في القيم العادلة

28,36928,358في نهاية الفترة/ السنة
يتم عرض التغير المتراكم في القيم العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع لعمليات التأمين بمبلغ 339 ألف ريـال سعودي )31 ديسمبر 2017: 327 ألف ريال 

سعودي( ضمن فائض عمليات التأمين في قائمة المركز المالي.

 يتم تحويل األرباح المحققة إلى قائمة الدخل األولية الموجزة ضمن إيرادات العموالت الخاصة.

بآالف الرياالت السعودية

عمليات المساهمين

31 مارس
2018 

31 ديسمبر
2017 

)مراجعة()غير مراجعة(

125,018146,076في بداية الفترة/ السنة

)21,000(-المباعة خالل الفترة/ السنة

125,018125,076

)58()41(صافي التغير في القيم العادلة

124,977125,018في نهاية الفترة/ السنة

يتم عرض التغير المتراكم في القيم العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع لعمليات المساهمين بمبلغ 5,387 ألف ريـال سعودي )31 ديسمبر 2017م: 5,428 
ألف ريال سعودي( ضمن حقوق المساهمين في قائمة المركز المالي.

القيمة العادلة

القيمة العادلة هي القيمة التي سوف يتم استالمها لبيع أصل أو دفعها لتحويل التزام من خالل معاملة نظامية بين مشاركين في سوق رئيسي )أو السوق 
األكثر فائدة( في تاريخ القياس وفي ظل الظروف الحالية للسوق بغض النظر إذا ما كان ذلك السعر قابال للمالحظة مباشرة أو يمكن تقديره باستخدام 
أسلوب تقييم مختلف. ال تختلف القيمة العادلة لألدوات المالية المثبتة جوهرياً عن القيمة الدفترية المدرجة في المعلومات المالية األولية الموجزة. 

تستند القيمة العادلة المقدرة لألدوات المالية إلى أسعار السوق المتداولة، عند توفرها. فيما يلي عرض للقيم العادلة لهذه االستثمارات.  
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)رشكة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول املعلومات املالية األولية املوجزة )غري مراجعة(

بالنسبة لألدوات المالية التي يتم إثباتها بالقيمة العادلة على أساس متكرر ، تحدد الشركة ما إذا كانت التحويالت قد حدثت بين مستويات في التسلسل 
الهرمي عن طريق إعادة تقييم التصنيف )بناًء على أدنى مستوى من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة ككل( في نهاية كل فترة تقرير.

إن األوراق المالية غير المدرجة البالغة 1.92 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2017: 1.92 مليون ريال سعودي( المحتفظ بها كجزء من عمليات مساهمي 
الشركة تم إدراجها بالتكلفة في غياب األسواق النشطة أو غيرها من وسائل قياس القيمة العادلة التي يعتمد عليها.

خالل فترة الثالثة أشھر المنتھیة في 31 مارس 2018، لم یکن هناك تحویالت بین مستويات القيمة العادلة من المستوى األول والثاني، وال يوجد أي 
تحويالت إلی أو خارج مستويات القيمة العادلة من المستوي 3.

يعرض الجدول التالي تحليال  لألدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة وفقاً للتسلسل الهرمي للقيمة العادلة لعمليات التأمين وعمليات المساهمين معاً:

تحديد وتسلسل القيمة العادلة 

تستخدم الشركة التسلسل التالي لتحديد  واالفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية :

 المستوى األول: األسعار المتداولة في السوق: األدوات المالية بأسعار متداولة غير معدلة ألدوات مالية مماثلة في سوق نشط. �
 المستوى الثاني: أسعار متداولة في أسواق نشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة أو أساليب تقييم أخرى تستند كافة مدخالتها الهامة إلى  �

بيانات السوق القابلة للمالحظة.
المستوى الثالث: أساليب تقييم ال تستند أي من مدخالتها الهامة إلى بيانات السوق القابلة للمالحظة. �

بآالف الرياالت السعودية

عمليات التأمين – القيمة العادلة

31 مارس 2018 )غير مراجعة(

المجموعالمستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األول
 االستثمارات المتاحة للبيع

3,369- -3,369صناديق مشتركة
25,000-25,000-صكوك

28,369-3,36925,000مجموع  االستثمارات المتاحة للبيع

بآالف الرياالت السعودية

31 ديسمبر 2017 )مراجعة(

عمليات التأمين – القيمة العادلة

المجموعالمستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األول
 االستثمارات المتاحة للبيع

3,358- -3,358صناديق مشتركة
25,000-25,000-صكوك

28,358-3,35825,000مجموع  االستثمارات المتاحة للبيع

بآالف الرياالت السعودية

عمليات المساهمين – القيمة العادلة

31 مارس 2018 )غير مراجعة(

المجموعالمستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األول
 االستثمارات المتاحة للبيع

55,679--55,679صناديق مشتركة
47,375-9,99837,377سندات
20,000-20,000-صكوك

1,9231,923--أسهم
65,67757,3771,923124,977مجموع  االستثمارات المتاحة للبيع
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)رشكة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول املعلومات املالية األولية املوجزة )غري مراجعة(

بآالف الرياالت السعودية

عمليات المساهمين – القيمة العادلة

31 ديسمبر 2017 )مراجعة(   

المجموعالمستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األول

 االستثمارات المتاحة للبيع

55,524--55,524صناديق مشتركة

47,571-9,99837,573سندات

20,000-20,000-صكوك

1,9231,923--أسهم

65,52257,5731,923125,018مجموع  االستثمارات المتاحة للبيع

احتياطيات فنية- 9

صافي المطالبات تحت التسوية واالحتياطيات	- 

يشتمل صافي المطالبات تحت التسوية واالحتياطيات على ما يلي:

بآالف الرياالت السعودية   

31 مارس
2018 

31 ديسمبر
2017 

)مراجعة()غير مراجعة(

582,557499,938مطالبات تحت التسوية

575,631594,499مطالبات متكبدة وغير مبلّغ عنها

13,43015,700احتياطي عجز األقساط

11,53510,596احتياطيات فنية أخرى

1,183,1531,120,733

ناقصا:

464,412366,647حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية

131,300114,493حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة وغير المبلّغ عنها

595,712481,140

587,441639,593صافي المطالبات تحت التسوية واالحتياطيات
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)رشكة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول املعلومات املالية األولية املوجزة )غري مراجعة(

الحركة في 	قساط غير مكتسبة	- 

تشتمل الحركة في أقساط غير مكتسبة على مايلي:

 

بآالف الرياالت السعودية  

فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2018 )غير مراجعة(

صافيإعادة التأمينإجمالي

941,165)464,063(1,405,228الرصيد كما في بداية الفترة

348,748)64,868(413,616أقساط مكتتبة خالل للفترة

)483,671(135,772)619,443(أقساط مكتسبة خالل للفترة

806,242)393,159(1,199,401الرصيد كما في نهاية الفترة

بآالف الرياالت السعودية

السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 )مراجعة(

صافيإعادة التأمينإجمالي

1,092,868)536,383(1,629,251الرصيد كما في بداية السنة

2,171,159)494,679(2,665,838أقساط مكتتبة خالل السنة

)2,322,862(566,999)2,889,861(أقساط مكتسبة خالل السنة

941,165)464,063(1,405,228الرصيد كما في نهاية السنة

استثامر يف رشكة زميلة- 10

يتضمن االستثمار في شركة زميلة استثمارا في حقوق ملكية شركة الوصيل  للنقل االلكتروني بمبلغ 9,341 ألف ريـال سعودي )25٪ من حقوق الملكية( 
)2017: 9,341 ريال سعودي(، في شركة غير متداولة )»الشركة الزميلة«( مسجلة في المملكة العربية السعودية.
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)رشكة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول املعلومات املالية األولية املوجزة )غري مراجعة(

معامالت وأرصدة مع األطراف ذوي العالقة- 11

طبيعة المعامالتاألطراف ذوي العالقة

مبالغ المعامالت لفترة الثالثة أشهر 
الرصيد فيالمنتهية

بآالف الرياالت السعودية

31 مارس
2018

)غير مراجعة(

31 مارس
2017

)غير مراجعة(

31 مارس
2018 

)غير مراجعة(

31 ديسمبر
 2017م

)مراجعة(
مطلوب من أطراف ذوي عالقة

ميدغلف )ش.م.ب( – حساب 
المقر الرئيسي  )مساهم 

رئيسي(

- مبالغ إعادة تأمين مستردة نيابة عن 
مساهم رئيسي

-2.065--

--23.879-دفعة مستلمة خالل الفترة

2,4532,453--- رصيد مستحق في نهاية الفترة/ السنة

)2,390()2,390(--- مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

- صافي الرصيد المستحق في نهاية 
الفترة/ السنة

--6363

ميدغلف )ش.م.ب( - حساب 
العمليات )مساهم رئيسي(

--24.206-- دفعة مستلمة خالل الفترة

--58-- دفعة مستلمة خالل الفترةميدغلف مصر )شقيقة(

--25-- دفعة مستلمة خالل الفترةميدغلف األردن )شقيقة(

موشن السعودية )شقيقة( تحت 
)التصفية(

--10.924-- دفعة مستلمة خالل الفترة

أديسون برادلي العربية السعودية 
)شقيقة(

--13.066-- دفعة مستلمة خالل الفترة

شركة السامية التجارية 
)شقيقة(

--488-- دفعة مستلمة خالل الفترة

6363مجموع المطلوب من األطراف ذوي العالقة

مطلوب لطرف ذي عالقة

--2,8773,566- أقساط تأمين لموظفي شركة تابعةميديفيزا السعودية )شقيقة(

--9,34020,146- أتعاب خدمات إدارية لطرف ثالث

--318- مطالبة متكبدة

--15دفعة مستلمة

--192180- أقساط تأمين مستردة

--9,88615,000- دفع رسوم خدمات إدارية لطرف ثالث

- رصيد مستحق في نهاية الفترة/ السنة  
)إيضاح 11-أ)4((

--6883,886

6883,886مجموع المطلوب ألطراف ذوي عالقة
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)رشكة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول املعلومات املالية األولية املوجزة )غري مراجعة(

طبيعة المعامالتاألطراف ذوي العالقة

الرصيد فيمبالغ المعامالت لفترة الثالثة أشهر المنتهية

بآالف الرياالت السعودية

31 مارس
2018

)غير مراجعة(

31 مارس
2017

)غير مراجعة(

31 مارس
2018 

)غير مراجعة(

31 ديسمبر
2017 

)مراجعة(

المعامالت واألرصدة مع األطراف ذوي العالقة - المطلوبة 
من/ )إلى(

البنك السعودي لالستثمار - 
)مساهم مؤسس(

- حساب جاري وودائع 
ألجل

1,2721.3522,269997

- وديعة نظامية 
)إيضاح11-أ )1((

-53.315165,546165,546

- إجمالي أقساط 
تأمين مكتتبة

4,0512.965--

- أقساط تأمين 
)مستردة(

- -)1,163()1,163(

- مطالبات متكبدة/ 
تعديل

65928--

مطالبات تحت 
التسوية

- -)607()607(

شركة أوريكس السعودية 
)مساهم في ميدغلف ش.م.ب.(

- إجمالي أقساط 
تأمين مكتتبة

27,43927.788--

- ذمم أقساط تأمين 
مدينة

--774774

- مخصص ديون 
مشكوك في تحصيلها

--)23()23(

- صافي رصيد الذمم 
المدينة في نهاية 

الفترة/ السنة

- -751751

--16,25419.659- مطالبات متكبدة

مطالبات تحت 
التسوية

- -)593()593(

مجموعة شركات سفاري )إدارة 
مشتركة(

- إجمالي أقساط 
تأمين مكتتبة

9,88416,680--

- ذمم أقساط تأمين 
مدينة

--1,8021,802

- مخصص ديون 
مشكوك في تحصيلها

--)42()42(

- صافي رصيد الذمم 
المدينة في نهاية 

الفترة/ السنة

- -1,7601,760

--10,49815.030- مطالبات متكبدة

)186()186(--- مطالبات مستحقة
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)رشكة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول املعلومات املالية األولية املوجزة )غري مراجعة(

طبيعة المعامالتاألطراف ذوي العالقة

الرصيد فيمبالغ المعامالت لفترة الثالثة أشهر المنتهية

بآالف الرياالت السعودية

31 مارس
2018

)غير مراجعة(

31 مارس
2017

)غير مراجعة(

31 مارس
2018 

)غير مراجعة(

31 ديسمبر
2017 

)مراجعة(
المعامالت واألرصدة مع األطراف ذوي العالقة - المطلوبة 

من/ )إلى(
- مطالبة تأمين طبي ميديفيزا السعودية )شقيقة(

- األردن/ رصيد
5981.1682,1901,592

- مطالبة تأمين طبي 
- لبنان/ رصيد

149365380529

- مطالبة تأمين طبي 
- مصر/ رصيد

125812-

االستثمار كابيتال )شركة تابعة 
للبنك السعودي لالستثمار - 

مساهمون مؤسسون(

- اتفاقية محفظة 
تقديرية )إيضاح11-أ 

))2(

15546355,67955,524

18,50518,945520520حساب جاري

- إجمالي أقساط 
تأمين مكتتبة / 

)تعديل(

-)24(--

- أقساط تأمين 
مستردة

--)38()38(

شركة خالد الشثري للمقاوالت 
)إدارة مشتركة(

)أيضاح 11.أ )3((

- إجمالي أقساط 
تأمين مكتتبة

36725--

- ذمم أقساط تأمين 
مدينة

--259259

- مخصص ديون 
مشكوك في تحصيلها

--)137()137(

- صافي رصيد الذمم 
المدينة في نهاية 

الفترة/ السنة

- -122122

--13256- مطالبات متكبدة

11--- مبالغ مستردة قائمة

سنايا لطب األسنان )تحت إدارة 
مشتركة(

)أيضاح 11.أ )13((

--19137- مطالبة طبية

--135 19- دفعة على الحساب

- رصيد مستحق في 
نهاية الفترة/ السنة

--)1()1(

صالح الصقري )وثائق مركبات 
فردية للمدراء(

 )أيضاح 11.أ )12((

- إجمالي أقساط 
تأمين مكتتبة

2864--

--342- مطالبات متكبدة

11- -مطالبات تحت التسوية

الشركة المتقدمة للبتروكيماويات 
)إدارة مشتركة( )إيضاح 11.أ 

))11(

- ذمم أقساط تأمين 
مدينة

--166166

- مخصص ديون 
مشكوك في تحصيلها

--)124()124(

- صافي رصيد الذمم 
المدينة في نهاية 

الفترة/ السنة

- -4242
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)رشكة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول املعلومات املالية األولية املوجزة )غري مراجعة(

طبيعة المعامالتاألطراف ذوي العالقة

الرصيد فيمبالغ المعامالت لفترة الثالثة أشهر المنتهية

بآالف الرياالت السعودية

31 مارس
2018

)غير مراجعة(

31 مارس
2017

)غير مراجعة(

31 مارس
2018 

)غير مراجعة(

31 ديسمبر
2017 

)مراجعة(

المعامالت واألرصدة مع األطراف ذوي العالقة - المطلوبة 
من/ )إلى(

ميدغلف )ش.م.ب( )مساهم 
رئيسي(

--726.949- مطالبات مستردة

أقساط إعادة تأمين 
مستردة )إيضاح 

11-أ)8((

--5,9625,962

- مخصص ديون 
مشكوك في تحصيلها

--)4,471()5,962(

- صافي رصيد الذمم 
المدينة في نهاية 

الفترة/ السنة

- -1,491-

خالد الشثري )وثائق مركبات 
فردية للمدراء(

)أيضاح 11.أ )3((

إجمالي أقساط تأمين 
مكتتبة

-7--

- ذمم أقساط تأمين 
مدينة

--215215

- مخصص ديون 
مشكوك في تحصيلها

--)169()169(

- صافي رصيد الذمم 
المدينة في نهاية 

الفترة/ السنة

--4646

--14-- مطالبات متكبدة

- مبالغ مستردة 
قائمة

--1010

اديسون برادلي أوفرسيز/ 
اديسون برادلي اند كو )شركة 

شقيقة(

--54.527-دفعة مستلمة

- رصيد الذمم 
المدينة في نهاية 

الفترة/ السنة

-3,8563,856

- مخصص ديون 
مشكوك في تحصيلها

-)3,856()3,856(

- صافي الرصيد 
المستحق في نهاية 

الفترة/ السنة

----

شركة زهرة الواحة للبالستيك 
)إدارة مشتركة(

- إجمالي أقساط 
تأمين مكتتبة

238---

- رصيد مستحق في 
نهاية الفترة/ السنة

--199-
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رشكة املتوسط والخليج للتأمني وإعادة التأمني التعاوين

)رشكة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول املعلومات املالية األولية املوجزة )غري مراجعة(

طبيعة المعامالتاألطراف ذوي العالقة

مبالغ المعامالت لفترة الثالثة أشهر 
الرصيد فيالمنتهية

بآالف الرياالت السعودية

31 مارس
2018

)غير مراجعة(

31 مارس
2017

)غير مراجعة(

31 مارس
2018 

)غير مراجعة(

31 ديسمبر
2017 

)مراجعة(

المعامالت واألرصدة مع 
األطراف ذوي العالقة - 

المطلوبة من/ )إلى(

أديسون برادلي العالمية/ 
ميدغلف لبنان )شقيقة(

30,24230,242--- رصيد الذمم المدينة في نهاية الفترة/ السنة

)30,242()30,242(--- مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

- صافي الرصيد المستحق في نهاية الفترة/ 
السنة

----

لطفي فاضل الزين - عضو 
مجلس إدارة سابق )إيضاح 

11.أ )10((

--87-- إجمالي أقساط التأمين مكتتبة

البنك السعودي لالستثمار 
ذ.م.م. )شركة شقيقة(

--31-- دفعة مستلمة خالل الفترة

أديسون برادلي العربية 
السعودية )شقيقة(

--2744.570- دفعة مستلمة خالل الفترة

أديسون برادلي العالمية 
)شقيقة(

- أقساط إعادة تأمين مستردة )إيضاح 
11-أ)6((

349---

13,52813,453---رصيد مستحق في نهاية الفترة/ السنة

)10,090()1,318(--- مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

-صافي الرصيد المستحق في نهاية الفترة/ 
السنة

--12,2103,363

أديسون برادلي العالمية 
)شقيقة(

--2.692-- المسدد خالل الفترة

1,4721,472- --رصيد مستحق في نهاية الفترة/ السنة

)1,472()1,472(--- مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

- صافي الرصيد المستحق في نهاية الفترة/ 
السنة )إيضاح 11-أ)7((

----

تم إيداع الوديعة النظامية في البنك السعودي لالستثمار بنسبة  عمولة 0.70% سنوًيا.	-   )1(

تم توقيع اتفاقية إدارة المحفظة االختيارية في 11 فبراير 2011 وتتضمن  حقوق ملكية واستثمارات دين.	-   )2(

قام 	عضاء مجلس اإلدارة بتقديم استقالتهم في 7 فبراير 2018.	-   )3(

إن الرصيد المطلو	 من ميدغلف )ش.م.	( )مساهم رئيسي( كما في 31 ديسمبر 2016 والبالغ 165.6 مليون ريال سعودي 	-   )4(
يستحق بعد مقاصة مبلغ 40.5 مليون ريال سعودي مستحق لشركة ميدفيزا السعودية )شركة شقيقة( تم اقتطاعه من قبل 
الشركة مقابل مستحقاتها المطلوبة من ميدغلف )ش.م.	( بموجب موافقة جميع األطراف. الحًقا، قام مساهمو ميدفيزا 
السعودية بإصدار قيد دائن خالل النصف األول من 2017 بمبلغ 40.5 مليون ريال سعودي بهذا الخصوص. باإلضافة إلى ذلك، تم 
تعديل الرصيد بمبلغ 43.5 ريال سعودي ليصبح 122 مليون ريال سعودي نتيجة لإلجراء الذي تم من قبل المستشار خالل يونيو 
2017: خالل الفترة  المنتهية في 31 ديسمبر 2017، تم إصدار ضمانات بنكية غير قابلة للنقض وغير مشروطة لصالح ميدغلف 
السعودية من خالل مساهم رئيسي في ميدغلف البحرين )ش.م.	( بمبلغ 122 مليون ريال سعودي لتسوية األرصدة المطلوبة 

من ميدغلف )ش.م.	(. خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017، تم تحصيل كامل المبلغ من الضمان البنكي.
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رشكة املتوسط والخليج للتأمني وإعادة التأمني التعاوين

)رشكة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول املعلومات املالية األولية املوجزة )غري مراجعة(

تمثل مطالبات إعادة التأمين المستردة من اديسون برادلي العالمية. تم تحصيل معظم مستردات مطالبات إعادة 	-   )5(
التأمين المتعلقة بمعاهدات التصفية لسنوات االكتتا	 حتى 2014 من قبل الطرف ذي العالقة إما بشكل مباشر 	و من خالل 

وسيط )إيضاح 11-	(.

تم اإليداع إلعادة التأمين من قبل ذلك الطرف ذي العالقة. توجد مطالبة مستردة من معيدي التأمين والتي يجب على 	-   )6(
الطرف ذي العالقة تحصيلها.

ويمثل هذا المبلغ الزائد عن 	قساط التأمين المسندة إلى ميدغلف البحرين من 	جل إعادة التأمين	-   )7(

قام عضو مجلس اإلدارة بتقديم استقالته في 11 ديسمبر 2017.	-   )9(

قام عضو مجلس اإلدارة بتقديم استقالته في 27 مارس 2018.	-   )10(

قام عضو مجلس اإلدارة بتقديم استقالته في 7 فبراير 2018.	-   )11(

تعويضات كبار موظفي اإلدارة	- 

فيما يلي بيان بمكافأة مجلس اإلدارة واللجان وكبار موظفي اإلدارة اآلخرين خالل الفترة/ السنة:   

بآالف الرياالت السعودية

31 ديسمبر 312017 مارس 2018

)مراجعة()غير مراجعة(
2,49312,109منافع قصيرة األجل

366339مكافـأت نهاية الخدمة للموظفين
2,85912,448

تم إدارة جميع معاهدات إعادة التأمين حتى سنة االكتتا	 2014 من قبل مركز إعادة التأمين الجماعي التابع لمجموعة ميدغلف، 	- 
وهو طرف ذو عالقة تعامل مع معامالت الشركة ، جنبا إلى جنب مع األطراف األخرى ذات العالقة ، على 	ساس موحد مع معيدي 
التأمين والوسطاء. تم توجيه جميع المعامالت مع معيدي التأمين والوسطاء وتسوية األرصدة مع معيدي التأمين والوسطاء 
من قبل مركز إعادة التأمين الجماعي، شرعت الشركة مع مركز إعادة التأمين الجماعي، في فصل لفصل معامالت و	رصدة 
الشركة مع معيدي التأمين والوسطاء المعنيين عن تلك الخاصة باألطراف ذوي العالقة. ال تزال هذ	 العملية مستمرة وعند 
استكمال بعض األطراف المدرجة في 	رصدة حاملي البوالص وإعادة التأمين المدينة بموجب إيضاح 7 بمبلغ  109.2 مليون ريال 
سعودي يمكن تحديد	 كمستحق من 	طراف ذوي عالقة، وبالتالي قد يحتا	 إلى اإلفصاح عنه ضمن المطلو	 من 	طراف ذوي 

عالقة . سوف تتطلب المعامالت األساسية مع األطراف ذوي العالقة هذ	 	يًضا اإلفصاح ضمن المعامالت مع األطراف ذوي عالقة.

وديعة نظامية- 12

 وفقا لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني في المملكة العربية السعودية، على الشركة االحتفاظ بوديعة نظامية بقيمة 10٪. وكذلك، قامت مؤسسة 
النقد العربي السعودي بزيادة الوديعة النظامية بنسبة 5٪، وبالتالي حولت الشركة المبلغ المطلوب لتصل نسبة الوديعة النظامية إلى 15٪. ال يمكن سحب 
هذه الوديعة النظامية بدون موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي. وخالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، قامت الشركة خالل اجتماع الجمعية 
العامة غير العادية المنعقد في 22 سبتمبر 2017م بتخفيض رأس المال من مليار ريال سعودي إلى 400 مليون ريال سعودي )انظر اإليضاح 1(. تعمل 

الشركة حاليا وفق توجيهات مؤسسة النقد العربي السعودي فيما يتعلق بأثر التخفيض المذكور لرأس المال على الوديعة النظامية.

املعلومات القطاعية- 13

وفقا لطريقة إعداد التقارير الداخلية بالشركة، اعتمدت اإلدارة القطاعات التشغيلية بالنسبة لنشاطات الشركة وموجوداتها ومطلوباتها كما هو مبين أدناه.

 ال تشمل نتائج القطاعات توزيع المصاريف العمومية واإلدارية ومخصص الديون المشكوك في تحصيلها ودخل العموالت الخاصة واإليرادات األخرى على 
القطاعات التشغيلية، حيث يتم عرضها ومراقبتها بشكل شامل.

المستحقة  التأمين  إعادة  وأرصدة  واألقساط  للبيع  المتاحة  واالستثمارات  ألجل  والودائع  النقدية  وشبه  النقدية  توزيع  القطاعات  مطلوبات  تشمل  ال 
والمصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى، والمطلوب لطراف ذي عالقة والموجودات غير الملموسة والوديعة النظامية وممتلكات ومعدات، صافي، ويتم 

عرضها ومراقبتها على اساس االجمالي.

ال تشمل مطلوبات القطاعات توزيع الذمم والعموالت المستحقة  وأرصدة إعادة التأمين المستحقة والمصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى وتوزيعات 
الفائض المستحقة ومكافأت نهاية الخدمة والذمم والعموالت المستحقة والمطلوب لطرف ذي عالقة والزكاة وضريبة الدخل المستحقة لمؤسسة النقد 

العربي السعودي.

 إن عمليات المساهمين هي قطاع غير تشغيلي. يتم تصنيف بعض مصاريف القطاعات التشغيلية المباشرة وغير المباشرة العامة والفائض من عمليات 
التأمين لهذا القطاع وفقاً ألسس مناسبة معتمدة من اإلدارة.
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رشكة املتوسط والخليج للتأمني وإعادة التأمني التعاوين

)رشكة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول املعلومات املالية األولية املوجزة )غري مراجعة(

القطاعات التشغيلية

بآالف الرياالت السعودية

كما في 31 مارس 2018 )غير مراجعة(

عمليات التأمين

ممتلكات المركباتالطبي
وحوادث

مجموع عمليات 
التأمين

عمليات 
المجموعالمساهمين

موجودات

 حصة معيدي التأمين من األقساط غير 
المكتسبة

-62,893330,266393,159-393,159

حصة معيدي التأمين من المطالبات 
تحت التسوية

-)12,981(477,393464,412-464,412

حصة معيدي التأمين من المطالبات 
المتكبدة وغير المبلّغ عنها

-55,59875,702131,300-131,300

73,087-29,52317,58625,97873,087تكاليف اكتتاب وثائق مؤجلة

1,479,436816,8302,296,266موجودات غير موزعة

2,541,394816,8303,358,224إجمالي الموجودات

القطاعات التشغيلية

بآالف الرياالت السعودية

كما في 31 مارس 2018 )غير مراجعة(

عمليات التأمين

ممتلكات المركباتالطبي
وحوادث

مجموع عمليات 
التأمين

عمليات 
المجموعالمساهمين

المطلوبات

1,199,401-590,583243,020365,7981,199,401 إجمالي أقساط غير مكتسبة

29,798-12,96516,83329,798-عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة

582,557-502,844582,557)94,636(174,349إجمالي المطالبات تحت التسوية

575,631-264,581231,18179,869575,631مطالبات متكبدة وغير مبلّغ عنها

13,430-13,430     --13,430احتياطيات عجز األقساط

11,535-4,7106,82511,535-احتياطيات فنية أخرى

مطلوبات غير موزعة وفائض عمليات 
التأمين

432,10640,371472,477

مجموع المطلوبات وفائض عمليات 
التأمين

2,844,45840,3712,884,829
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)رشكة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول املعلومات املالية األولية املوجزة )غري مراجعة(

القطاعات التشغيلية

 بآالف الرياالت السعودية

كما في 31 ديسمبر 2017 )مراجعة(

عمليات التأمين

ممتلكات المركباتالطبي
وحوادث

مجموع عمليات 
المجموععمليات المساهمينالتأمين

موجودات

 حصة معيدي التأمين من األقساط غير 
المكتسبة

-82,650381,413464,063-464,063

حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت 
التسوية 

-)9,819(376,466366,647-366,647

حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة 
وغير المبلّغ عنها

-53,92160,572114,493-114,493

85,065-46,97022,05216,04385,065تكاليف شراء وثائق مؤجلة

1,730,305886,5082,616,813موجودات غير موزعة

2,760,573886,5083,647,081مجموع الموجودات

القطاعات التشغيلية

بآالف الرياالت السعودية

كما في 31 ديسمبر 2017 )مراجعة(

عمليات التأمين

ممتلكات المركباتالطبي
وحوادث

مجموع عمليات 
المجموععمليات المساهمينالتأمين

المطلوبات

1,405,228-683,124300,279421,8251,405,228 إجمالي أقساط غير مكتسبة

35,206-17,54717,65935,206-عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة

499,938-407,547499,938)81,946(174,337إجمالي المطالبات تحت التسوية 

594,499-301,984226,91165,604594,499مطالبات متكبدة وغير مبلّغ عنها

15,700-15,700--15,700احتياطيات عجز األقساط

10,596-2,5058,09110,596-احتياطيات فنية أخرى

546,15041,203587,353مطلوبات غير موزعة وفائض عمليات التأمين

3,107,31741,2033,148,520مجموع المطلوبات وفائض عمليات التأمين
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)رشكة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول املعلومات املالية األولية املوجزة )غري مراجعة(

القطاعات التشغيلية

 بآالف الرياالت السعودية

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2018 )غير مراجعة(

عمليات التأمين

ممتلكات المركباتالطبي
عمليات المجموعوحوادث

المجموعالمساهمين

اإليرادات
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

412,105-282,65677,77251,677412,105  - مباشر
1,511-1,5111,511--  - إعادة تأمين

282,65677,77253,188413,616-413,616
أقساط إعادة التأمين المسندة

)866(-)866()866(--  - محلي

)59,836(-)59,836()41,705()18,131(-  - خارجي

-)18,131()42,571()60,702(-)60,702(

)4,166(-)4,166()2,066()2,100(-أقساط تأمين فائض الخسارة

348,748-282,65657,5418,551348,748صافي أقساط التأمين المكتتبة

134,923-92,54137,5024,880134,923التغيرات في األقساط غير المكتسبة، صافي

483,671-375,19795,04313,431483,671صافي أقساط التأمين المكتسبة

15,993-8,2147,77915,993 -دخل من عمولة إعادة تأمين

499,664-375,197103,25721,210499,664مجموع اإليرادات

التكاليف والمصاريف المكتتبة

)535,197(-)535,197()37,248()83,343()414,606(إجمالي المطالبات المدفوعة

)17,775(-)17,775()560()4,687()12,528(مصاريف متكبدة متعلقة بالمطالبات

59,781-23,71236,06959,781 -حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة

)493,191(-)493,191()1,739()64,318( )427,134(صافي المطالبات والمكافأت األخرى المدفوعة
15,146-139,5285,60515,146التغير في المطالبات تحت التسوية ، صافي

35,675-86435,675)2,592(37,403التغير في المطالبات المتكبدة وغير المعلن عنها

)442,370(-)442,370(4,730)57,382()389,718(صافي المطالبات والمكافأت األخرى المتكبدة

1,331-1,2661,331)2,205(2,270احتياطيات فنية أخرى

)36,948(-)36,948()6,620()9,554()20,774(تكاليف شراء وثائق التأمين

)477,987(-)477,987()624()69,141()408,222(مجموع التكاليف والمصاريف المكتتبة

21,677-34,11620,58621,677)33,025(صافي دخل االكتتاب

)مصاريف(/ إيرادات تشغيلية آخرى

3636مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

)60,273()972()59,301(مصاريف عمومية وإدارية

3,1536113,764دخل عمولة خاصة

11,524-11,524إيرادات أخرى

)44,949()361()44,588(مجموع المصاريف التشغيلية األخرى، صافي

)23,272()361()22,911(صافي الخسارة للفترة
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القطاعات التشغيلية

 بآالف الرياالت السعودية

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017 )غير مراجعة(

عمليات التأمين

ممتلكات المركباتالطبي
عمليات المجموعوحوادث

المجموعالمساهمين

اإليرادات
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

781,906-604,72986,30090,877781,906  - مباشر
2,108-2,1082,108--  - إعادة تأمين

604,72986,30092,985784,014-784,014
أقساط إعادة التأمين المسندة

)1,800()1,800()1,800(--  - محلي
)91,653()91,653()67,911()23,742(-  - خارجي

-)23,742()69,711()93,453(-)93,453(
)3,349(-)3,349()1,797()1,552(-أقساط تأمين فائض الخسارة

687,212-604,72961,00621,477687,212صافي أقساط التأمين المكتتبة
)71,666(-)71,666()4,595(14,319)81,390(التغيرات في األقساط غير المكتسبة، صافي

615,546-523,33975,32516,882615,546صافي أقساط التأمين المكتسبة
24,326-14,5799,74724,326 -دخل من عمولة إعادة تأمين

639,872-523,33989,90426,629639,872مجموع اإليرادات
التكاليف والمصاريف المكتتبة
)639,239(-)639,239()39,733()98,352()501,154(إجمالي المطالبات المدفوعة

)23,284(-)23,284()2,437()3,195()17,652(مصاريف متكبدة متعلقة بالمطالبات

68,743-29,55739,18668,743 -حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة

)593,780(-)593,780()2,984()71,990( )518,806(صافي المطالبات والمكافأت األخرى المدفوعة

)1,765(-)1,765(24,4361,296)27,497(التغير في المطالبات تحت التسوية ، صافي

21,729-21021,729)22,315(43,834التغير في المطالبات المتكبدة وغير المبلّغ عنها

)573,816(-)573,816()1,478()69,869()502,469(صافي المطالبات والمكافأت األخرى المتكبدة

7,019-7,019-)3,883( 10,902احتياطي عجز األقساط

)38,951(-)38,951()5,977()6,790()26,184(تكاليف شراء وثائق التأمين

)605,748(-)605,748()7,455()80,542()517,751(مجموع التكاليف والمصاريف المكتتبة

34,124-5,5889,36219,17434,124صافي دخل االكتتاب

)مصاريف(/ إيرادات تشغيلية آخرى

)74,500(-)74,500(مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

)71,983()1,116()70,867(مصاريف عمومية وإدارية

4,1941,7165,910دخل عمولة خاصة

13,478-13,478إيرادات أخرى

)127,095(600)127,695(مجموع المصاريف التشغيلية األخرى، صافي

)92,971(600)93,571(صافي خسارة الفترة
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ربحية/ )خسارة( السهم األساسية واملخفضة- 14

تم حساب ربحية السهم األساسي والمخفض للفترة وذلك بتقسيم صافي الدخل للفترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرة والقائمة خالل 
فترتي الثالثة أشهرالمنتهية في 31 مارس 2018  لعدد 40 مليون سهم )31 ديسمبر 2017: 40 مليون سهم(.

رأس املال- 15

 يبلغ رأس المال المصرح به والمدفوع 1.000 مليون ريال سعودي مقسمة إلى 100 مليون سهم بقيمة 10 رياالت سعودية لكل منها. وقد قام المساهمون 
المؤسسون باالكتتاب فيها ودفع قيمة 75 مليون سهم )750 مليون ريال سعودي(، بقيمة اسمية قدرها 10 ريال سعودي للسهم، وتمثل 75٪ من أسهم 
الشركة. أما االسهم المتبقية البالغة 25 مليون سهم )250 مليون ريال سعودي( بقيمة اسمية قدرها 10 ريال سعودي للسهم، وتمثل 25٪ من أسهم الشركة، 
فقد تم االكتتاب بها من قبل الجمهور. يمثل رأس المال مساهمين أجانب بنسبة 45.5٪ ومساهمين سعوديين بنسبة 54.5٪ كما في نهاية الفترة. وافقت 
الشركة في اجتماع جمعيتها العامة غير العادية الذي عقد في 22 سبتمبر 2017م على تخفيض رأس المال من 1 مليار ريال سعودي إلى 400 مليون ريال 
سعودي من خالل خفض عدد األسهم من 100 مليون سهم إلى 40 مليون سهم، قيمة كل سهم 10 ريال سعودي بما يتوافق مع متطلبات نظام الشركات. 
وقد أدى ذلك إلى خفض الخسائر المتراكمة إلى ما دون نصف رأس مال الشركة. وتمت الموافقة على تخفيض رأس المال من قبل السلطات النظامية. 
خالل الفترة ، تكبدت الشركة تكاليف معامالت قدرها 691 ألف ريال سعودي فيما يتعلق بتخفيض رأس المال، وقد تم تحميلها بشكل مباشر على قائمة 

التغيرات في حقوق المساهمين األولية الموجزة.

خالل الفترة المنتهية في 31 مارس 2018، أوصى مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد في 6 فبراير 2018 بإصدار حقوق أولوية تبلغ قيمتها 400 
مليون ريال سعودي. تخضع حقوق األولوية هذه لموافقة السلطات النظامية والجمعية العامة للشركة.

إدارة رأس املال- 16

 تدير الشركة متطلبات رأس المال من خالل تقييم الفروق بين مستويات رأس المال المطلوبة على أساس منتظم. يتم إجراء تعديالت على مستويات رأس 
المال الحالي في ضوء التغيرات في ظروف السوق وخصائص المخاطر ألنشطة الشركة. من أجل الحفاظ على أو ضبط مستوى هيكل رأس المال، قد 

تقوم الشركة بتعديل مبلغ األرباح الموزعة المدفوعة على المساهمين أو إصدار األسهم.

ال تلتزم الشركة بهامش المالءة الذي تطلبه مؤسسة النقد العربي السعودي )راجع ايضاح 1 و 18(.

احتياطي  نظامي - 17

حسب النظام األساسي للشركة، يتعين على الشركة تحويل 20٪ من صافي دخل كل سنة إلى االحتياطي النظامي إلى أن يتساوى رصيد هذا االحتياطي مع 
رأس المال. إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع. وحيث يوجد عجز متراكم للفترة المنتهية في 31 مارس 2018 والسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017، 

فلم يتم التحويل إلى االحتياطي النظامي.

هامش املالءة   - 18

خالل الفترة المنتهية في 31 مارس 2016م، أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي خطاباً للشركة يركز على تدهور هامش المالءة للشركة واإلجراءات 
التصحيحية التي على الشركة اتخاذها وفقاً للمادة )68( من الالئحة التنفيذية لنظام التأمين. لم تكن الشركة قادرة على الوفاء بمتطلبات هامش المالءة 
قبل 30 سبتمبر 2016 وفقاً لتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي ولم تتمكن من تقديم الخطة النهائية المعتمدة لمؤسسة النقد العربي السعودي 
على النحو المطلوب في خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي المذكور سابقاً. وفي 27 ديسمبر 2016، أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي خطاباً 
آخر يلزم الشركة بتقديم خطة معتمدة للوفاء بمتطلبات هامش المالءة قبل 18 يناير 2017 واتخاذ االجراءات الالزمة لضمان الوفاء بحقوق حملة وثائق 
التأمين. تم تقديم الخطة المفصلة الحقاً لمؤسسة النقد العربي السعودي خالل الفترة المنتهية في 31 مارس 2017، بعد اعتماداها من قبل مجلس إدارة 
الشركة. وبتاريخ 2 أكتوبر 2017، فقد أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي خطاًبا آخر للشركة لاللتزام بمتطلبات هامش المالءة بحلول 31 ديسمبر 
2017 مع العلم بأن عدم القيام بذلك سيؤدي إلى تعليق عمليات الشركة. إضافة لما سبق، وبتاريخ 23 أكتوبر 2017، فقد أصدرت مؤسسة النقد العربي 
السعودي خطاًبا آخر يسلط الضوء على الوضع المالي الحرج للشركة والتراجع الكبير في هامش المالءة على الرغم من المتابعة المتكررة. كما أشارت 
مؤسسة النقد العربي السعودي في خطابها المذكور أعاله إلى المخالفات الخطيرة في أمور الحوكمة والتأخير في تحصيل أرصدة األطراف ذوي العالقة 
القائمة منذ مدة طويلة. إضافة لذلك، حثت مؤسسة النقد العربي السعودي في خطابها مجلس إدارة الشركة على التوصل إلى حل عاجل وفعال للحالة 
المالية الحرجة. وباإلضافة إلى ذلك، أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي أنها قد تقرر تعليق عمليات الشركة في أي وقت حتى قبل 31 ديسمبر 2017 
إذا لم يتم اتخاذ أي إجراءات ملموسة لتحسين وضع هامش المالءة المتدهور. قرر أعضاء مجلس إدارة الشركة في اجتماعهم الذي عقد في 2 أكتوبر 
2017 تعيين استشاري جديد ليضع خطة أعمال جديدة وتقديم تقريره إلى مؤسسة النقد العربي السعودي قبل 31 ديسمبر 2017م. وفقاً لذلك، وافق 

مجلس إدارة الشركة على الخطة الموضوعة من قبل االستشاري في اجتماعهم الذي عقد في 1 نوفمبر 2017.
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طبًقا لخطة األعمال المعدلة، يتوقع أن يتحسن وضع هامش المالءة بشكل تدريجي بعد اتخاذ بعض اإلجراءات كما هو وارد في خطة األعمال الجديدة، 
بما في ذلك ، من بين أمور أخرى ، الخروج من الحسابات غير المربحة ، وإعادة التأمين على األعمال الطبية ، واالسترداد من حاملي وثائق التأمين 
واألطراف ذوي العالقة وأخيًرا ضخ مبلغ لرأس المال الذي قد تختلف وفًقا للتدابير االستراتيجية المعتمدة كما هو موضح في الخطة من أجل أن تكون 
في توافق تام مع متطلبات هامش المالءة. كما هو موضًح في اإليضاح رقم 1 ، لم تستوِف الشركة متطلبات هامش المالءة كما في 31 ديسمبر 2017، 
وبالتالي أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي خطاب بتاريخ 29 يناير 2018، تمنع الشركة من إصدار أي وثائق تأمين جديدة وتجديد الوثائق الحالية. 
كما أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي تعليماتها إلى الشركة بزيادة رأس مالها قبل 30 يوليو 2018 لمعالجة قضية تدهور هامش المالءة. أوصى 
مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد في 6 فبراير 2018 بإصدار حقوق أولية بقيمة 400 مليون ريال سعودي من أجل تحسين هامش المالءة وأنشطة 
أعمال الشركة المستقبلية. تخضع هذه الحقوق لموافقة السلطات النظامية والجمعية العامة للشركة. الحقا للفترة المنتهية في 31 مارس 2018، قامت 
مؤسسة النقد العربي السعودي بإصدار خطاب بتاريخ 15 أبريل 2018 يسمح للشركة، بشروط معينة، باكتتاب وثائق جديدة وتجديد الوثائق الحالية ابتداء 
من 17 ابريل 2018. تشمل الشروط المذكورة أعاله، التزام الشركة بزيادة رأس مالها قبل 31 أكتوبر 2018. كما بدأت الشركة إجراءات لمعالجة قضايا 
الحوكمة في ضوء األمور التي أثارتها مؤسسة النقد العربي السعودي والتي تشمل إعادة تشكيل مجلس اإلدارة ولجان مجلس اإلدارة. في تاريخ الحق للفترة 

المنتهية في 31 مارس 2018، قدمت الشركة خطة معّدلة لمؤسسة النقد العربي السعودي تمت الموافقة عليها في 22 أبريل 2018.

وضع الزكاة ورضائب الدخل واالقتطاع- 19

قامت الشركة بتقديم إقراراتها للزكاة وضريبة الدخل من 16 أبريل 2007 وحتى 31 ديسمبر 2017 لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل. باإلضافة إلى ذلك، 
قدمت الشركة اعتراًضا على ربوط الزكاة وضريبة الدخل وضريبة االقتطاع لسنوات الربط من 2009 وحتى 2012. قامت الشركة بتكوين مخصصات 

مناسبة في هذه المعلومات المالية األولية الموجزة بناًء على مشورة مستشار الشركة للزكاة والضريبة.

تعهدات والتزامات محتملة- 20

الدعاوى القضائية	- 

تعمل الشركة في قطاع التأمين وتخضع لمطالبات قانونية خالل دورة أعمالها العادية. في حين أنه ليس من العملي توقع أو تحديد المحصلة النهائية 
للمطالبات القانونية القائمة، تعتقد إدارة الشركة بأنه لن يكون لهذه المطالبات )بما في ذلك القضايا( أثر جوهري على نتائجها ومركزها المالي.

التزامات إيجارتشغيلي	- 

الحد األدنى لدفعات اإليجار المستقبلية الستخدام مباني مكاتب الشركة هو كما يلي:

بآالف الرياالت السعودية

  31 ديسمبر 312017 مارس 2018

)مراجعة()غير مراجعة(

--أقل من سنة واحدة

19,06119,061من سنة إلى خمس سنوات

19,06119,061

االلتزامات المحتملة وااللتزامات الر	سمالية	- 

كما في 31 مارس 2018، أصدر مصرف الشركة خطابات ضمان بمبلغ 25,811 ألف ريال سعودي )31 ديسمبر 2017: 29.565 ألف ريال سعودي( 
لمختلف العمالء ووكالء السيارات وورش العمل حسب شروط االتفاقيات معهم )انظر أيضا اإليضاح رقم 5( . لم يكن لدى الشركة التزامات رأسمالية 

خالل الفترة المنتهية في 31 مارس 2018 )31 ديسمبر 2017: ال شيء(.
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معلومات اضافية- 21

قائمة المركز المالي األولية الموجزة

بآالف الرياالت السعودية

31 ديسمبر 2017 )مراجعة(31 مارس 2018 )غير مراجعة(

عمليات عمليات التأمين
عمليات عمليات التأمينالمجموعالمساهمين

المجموعالمساهمين

الموجودات

118,2023,792121,994378,3495,176383,525نقدية وشبة نقدية

390,000401,25070,000471,250-390,000ودائع قصيرة األجل

659,105-670,260659,105-670,260أقساط وذمم معيدي تأمين مدينة، صافي

حصة معيدي التأمين من األقساط غير 
المكتسبة، صافي

393,159-393,159464,063-464,063

حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت 
التسوية 

464,412-464,412366,647-366,647

حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة وغير 
مبلّغ عنها

131,300-131,300114,493-114,493

85,065-73,08785,065-73,087تكاليف اقتناء وثائق مؤجلة

63-6363-63مطلوب من طرف ذي عالقة

مبالغ مستحقة من / إلى عمليات المساهمين/ 
التأمين

301,140)301,140(-346,744)346,744(-

مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات 
أخرى 

248,9621,251250,213236,6501,427238,077

28,369124,977153,34628,358125,018153,376استثمارات متاحة للبيع

23,211-22,40923,211-22,409ممتلكات ومعدات، صافي

30,00030,000-30,00030,000-أراضي

3,319-3,0943,319-3,094موجودات غير ملموسة، صافي

150,000150,000-150,000150,000-وديعة نظامية

9,3419,341-9,3419,341-استثمار في شركة زميلة

15,54615,546-15,54615,546-عمولة مستحقة على الوديعة النظامية

480,000480,000-480,000480,000-شهرة

2,844,457513,7673,358,2243,107,317539,7643,647,081مجموع الموجودات



346

رشكة املتوسط والخليج للتأمني وإعادة التأمني التعاوين

)رشكة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول املعلومات املالية األولية املوجزة )غري مراجعة(

بآالف الرياالت السعودية

31 ديسمبر 2017 )مراجعة(31 مارس 2018 )غير مراجعة(

عمليات عمليات التأمين
عمليات عمليات التأمينالمجموعالمساهمين

المجموعالمساهمين

المطلوبات

120132,960152,257635152,892 132,840مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

121,768-119,525121,768-119,525ذمم وعموالت دائنة

135,761-53,976135,761-53,976أرصدة معيدي تأمين دائنة

1,405,228-1,199,4011,405,228-1,199,401إجمالي أقساط غير مكتسبة

35,206-29,79835,206-29,798عمولة إعادة تأمين غير مكتسبة

499,938-582,557499,938-582,557إجمالي المطالبات تحت التسوية 

594,499-575,631594,499- 575,631مطالبات متكبدة وغير م عنها

15,700-13,43015,700-13,430احتياطي عجز األقساط

10,596-11,53510,596-11,535احتياطيات فنية أخرى

3,886-6883,886-688مطلوب لطرف ذي عالقة

20,887-13,47420,887-13,474مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

111,566-111,566111,566-111,566توزيع الفائض المستحق

25,02225,022-24,70524,705-زكاة وضريبة دخل

إيرادات عموالت مستحقة لمؤسسة 
النقد العربي السعودي

-15,54615,546-15,54615,546

2,844,42140,3712,884,7923,107,29241,2033,148,495مجموع المطلوبات

فائض عمليات التأمين

التغير المتراكم في القيم العادلة 
لالستثمارات                المتاحة للبيع

338-339327-327

إعادة قياس المكافأة المحددة 
المستحقة – مكافأة الموظفين

)302(-)302()302(-)302(

مجموع مطلوبات وفائض عمليات 
التأمين

36-3725-25

حقوق المساهمين

400,000400,000-400,000400,000-رأس المال

146,135146,135-146,135146,135-احتياطي نظامي

)53,002()53,002(-)78,127()78,126(-خسائر متراكمة

ربح احتياطي القيم العادلة على 
االستثمارات

-5,3875,387-5,4285,428

498,561498,561-473,396473,395-مجموع حقوق الملكية

مجموع المطلوبات وفائض عمليات
   التأمين وحقوق المساهمين

2,844,457513,7673,358,2243,107,317539,7643,647,081



347

رشكة املتوسط والخليج للتأمني وإعادة التأمني التعاوين

)رشكة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول املعلومات املالية األولية املوجزة )غري مراجعة(

قائمة الدخل األولية الموجزة

بآالف الرياالت السعودية

31 مارس 2017 )غير مراجعة(31 مارس 2018 )غير مراجعة(

عمليات 
التأمين

عمليات 
عمليات المجموعالمساهمين

التأمين
عمليات 

المجموعالمساهمين

اإليرادات
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

781,906-412,105781,906-412,105  - مباشر
2,108-1,5112,108-1,511  - إعادة تأمين

413,616-413,616784,014-784,014
أقساط إعادة التأمين المسندة

)1,800(-)1,800()866(-)866(  - محلي
)91,653(-)91,653()59,836(-)59,836(  - خارجي

)60,702(-)60,702()93,453(-)93,453(
)3,349(-)3,349()4,166(-)4,166(أقساط تأمين فائض الخسارة

687,212-348,748687,212-348,748صافي أقساط التأمين المكتتبة
)71,666(-)71,666(134,923-134,923التغيرات في األقساط غير المكتسبة، صافي

615,546-483,671615,546-483,671صافي أقساط التأمين المكتسبة
24,326 -15,99324,326- 15,993دخل من عمولة إعادة تأمين

639,872-499,664639,872-499,664 مجموع اإليرادات
التكاليف والمصاريف المكتتبة
)639,239(-)639,239()535,197(-)535,197(إجمالي المطالبات المدفوعة

)23,284(-)23,284()17,775(-)17,775(مصاريف متكبدة متعلقة بالمطالبات
68,743-59,78168,743- 59,781حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة

)593,780(-)593,780()493,191(-)493,191(صافي المطالبات والمكافأت األخرى المدفوعة
)1,765(-)1,765(15,146-15,146التغير في المطالبات تحت التسوية ، صافي

21,729-35,67521,729-35,675التغير في المطالبات المتكبدة وغير المبلّغ عنها
)573,816(-)573,816()442,370(-)442,370(صافي المطالبات والمكافأت األخرى المتكبدة

7,019-7,019-- -احتياطي عجز األقساط االضافي 
---1,331-1,331احتياطيات فنية أخرى

)38,951(-)38,951()36,948(-)36,948(تكاليف شراء وثائق التأمين
)605,748(-)605,748()477,987(-)477,987(مجموع التكاليف والمصاريف المكتتبة

34,124-21,67734,124-21,677صافي دخل االكتتاب
)مصاريف(/ إيرادات تشغيلية آخرى
)74,500(-)74,500(36-36مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

)71,983()1,116()70,867()60,273()972()59,301(مصاريف عمومية وإدارية
3,1536113,7644,1941,7165,910دخل عمولة خاصة

13,478-11,52413,478-11,524إيرادات أخرى
)127,095(600)127,695()44,949()361()44,588(مجموع )المصاريف(/ اإليرادات التشغيلية اآلخرى

)92,971(600)93,571()23,272()361()22,911(صافي خسارة / )دخل( الفترة قبل حصة المساهمين 
-)93,571(93,571-)22,911( 22,911حصة المساهمين من عجز عمليات التأمين
)92,971()92,971(-)23,272()23,272(-صافي خسارة الفترة بعد حصة المساهمين
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رشكة املتوسط والخليج للتأمني وإعادة التأمني التعاوين

)رشكة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول املعلومات املالية األولية املوجزة )غري مراجعة(

قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة

بآالف الرياالت السعودية

31 مارس 2017 )غير مراجعة(31 مارس 2018 )غير مراجعة(

عمليات 
التأمين

عمليات 
عمليات المجموعالمساهمين

التأمين
عمليات 

المجموعالمساهمين

 )92,971()92,971(-)23,272()23,272(-صافي الخسارة للفترة

الخسارة الشاملة األخرى:

بنود يعاد تصنيفها أو يمكن إعادة تصنيفها لقائمة 
الدخل األولية الموجزة في الفترات الالحقة

االستثمارات المتاحة للبيع

)554()571(17)30()41(11صافي التغير في القيم العادلة

)93,525()93,542(17)23,302()23,313(11مجموع الخسارة الشاملة للفترة

قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة

بآالف الرياالت السعودية

31 مارس 2017 )غير مراجعة(31 مارس 2018 )غير مراجعة(

عمليات 
التأمين

عمليات 
عمليات المجموعالمساهمين

التأمين
عمليات 

المجموعالمساهمين

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

)92,971()92,971(-)23,272()23,272(-صافي الخسارة للفترة

تعديالت لبنود غير نقدية:

2,309-2,4682,309-2,468استهالك ممتلكات ومعدات

)5(-)5(---ربح من استبعاد ممتلكات ومعدات

74,500-74,500)36(-)36(مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

)5,910()1,716()4,194()3,764()611()3,153(دخل عمولة خاصة

)5,566(-)5,566(مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

)6,287()23,883()30,170(72,610)94,687()22,077(

تغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

)37,753(-)37,753()11,119(- )11,119(أقساط وأرصدة معيدي تأمين مدينة

43,912-70,90443,912-70,904حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة

)97,106(-)97,106()97,765(-)97,765(حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية

حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة وغير المبلّغ 
عنها

)16,807(-)16,807(---

)12,851(-)12,851(11,978-11,978تكاليف شراء وثائق مؤجلة

)325(-)325(---مطلوب من أطراف ذوي عالقة

)76,968(414)77,382()12,136(176)12,312(مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

41,504-41,504)2,243(-)2,243(ذمم وعموالت دائنة

)32,573(-)32,573()19,932()515()19,417(مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

)3,231(-)3,231()81,785(-)81785(أرصدة معيدي تأمين دائنة

27,754-27,754)205,827(-)205,827(إجمالي أقساط غير مكتسبة
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رشكة املتوسط والخليج للتأمني وإعادة التأمني التعاوين

)رشكة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول املعلومات املالية األولية املوجزة )غري مراجعة(

بآالف الرياالت السعودية

31 مارس 2017 )غير مراجعة(31 مارس 2018 )غير مراجعة(

عمليات 
التأمين

عمليات 
عمليات المجموعالمساهمين

التأمين
عمليات 

المجموعالمساهمين

)8,485(-)8,485()5,408(-)5,408(عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة

77,142-82,61977,142-82,619إجمالي المطالبات تحت التسوية

---)18,868(-)18,868(مطالبات متكبدة وغير مبلّغ عنها

)7,019(-)7,019()2,270(-)2,270( احتياطي عجز األقساط

---939-939احتياطيات فنية أخرى

1,771-1,771)3,198(-)3,198(مطلوب لطرف ذي عالقة

771-3,754771- 3,754ودائع مقابل خطابات ضمان

)313,112()24,222()337,334()11,261()94,273()105,534(

---)1,847()1,847(مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

---)2,169()2,169(-زكاة وضريبة دخل مدفوعة

)105,534()94,273()11,261()341,350()26,391()314,959(صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

3,0003,000----متحصالت من بيع استثمارات

3,1536113,7644,1941,7165,910دخل عمولة خاصة

123,149-11,25070,00081,250123,149متحصالت من ودائع قصيرة األجل

)1,717(-)1,717()1,441(-)1,441(إضافات إلى ممتلكات ومعدات، صافي

12,96270,61183,573125,6264,716130,342صافي النقد الناتج من األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

-70,861)70,861(-)45,604(45,604مطلوب لـ/ )من( عمليات المساهمين

صافي النقد الناتج من/ )المستخدم في( األنشطة 
التمويلية

45,604)45,604(-)70,861(70,861

24,808)18,696(43,504)257,777()1,384()256,393(صافي التغير في النقدية وشبه النقدية

348,7845,176353,960460,611211,677672,288النقدية وشبه النقدية في بداية الفترة

92,3913,79296,183504,115192,981697,096النقدية وشبه النقدية في نهاية الفترة

عتامد املعلومات املالية األولية املوجزة- 22

تم اعتماد المعلومات المالية األولية الموجزة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 17 شعبان 1439 هـ )الموافق 3 مايو 2018(.
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بـ  بعد  فيما  إليها  (يشار  التعاوني - ميدغلف  التأمني  وإعادة  للتأمني  واخلليج  املتوسط  تأسست شركة 
«الشركة» أو«ميدغلف السعودية») كشركة مساهمة سعودية مبوجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٣) بتاريخ 
١٤٢٧/٠٩/١٦هـ (املوافق ٢٠٠٦/١٠/٠٩م) واملرسوم امللكي رقم (م/ ٦٠) الصادر بتاريخ ١٤٢٧/٠٩/١٨هـ 
(املوافق ٢٠٠٦/١٠/١١م) ومبوجب السجل جتاري رقم ١٠١٠٢٣١٩٢٥ الصادر من مدينة الرياض بتاريخ 

١٤٢٨/٠٤/٠٨هـ (املوافق ٢٠٠٧/٠٤/٢٦م).
يبلغ رأس مال الشركة احلالي أربعمائة مليون (٤٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ريال سعودي مقسم إلى أربعني مليون 
(٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠) سهم عادي بقيمة اسمية قدرها (١٠) عشرة رياالت سعودية للسهم، وجميعها مبدفوعة 

بالكامل (ويشار إليها بـ «األسهم احلالية»). 
٢٠١٨/٠٢/٠٦م)  (املوافق  ١٤٣٩/٠٥/٢٠هــــ  بتاريخ  املنعقد  اجتماعه  يف  الشركة  إدارة  مجلس  أوصــى 
ريال سعودي ليصبح ثمامنائة مليون  أربعمائة مليون (٤٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠)  الشركة مببلغ  بزيادة رأس مال 
(٨٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ريال سعودي وذلك بعد احلصول على املوافقات النظامية الالزمة. وحصلت الشركة 
على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي («مؤسسة النقد») على زيادة رأس مالها مبوجب اخلطاب رقم 

٣٩١٠٠٠٠٨٦٥٣٨ الصادر بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/٠٨هـ (املوافق ٢٠١٨/٠٤/٢٤م). 
للشركة  العادية  غير  العامة  اجلمعية  وافقت  ٢٠١٨/٠٩/١٠م)   (املوافق  ١٤٣٩/١٢/٣٠هــــ  تاريخ  ويف 
على زيادة رأس املال من خالل إصدار أسهم حقوق األولوية وسيتم ذلك من خالل طرح أربعون مليون 
(٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠) سهم عادي جديد («األسهم اجلديدة» أو «أسهم حقوق األولوية») بسعر طرح يبلغ عشرة 
أربعمائة مليون  الشركة من  لزيادة رأسمال  الطرح») وذلك  الواحد («سعر  للسهم  رياالت سعودية   (١٠)
(٤٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ريال سعودي إلى ثمامنائة مليون (٨٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ريال سعودي مقسم إلى ثمانون 

مليون (٨٠٫٠٠٠٫٠٠٠) سهم عادي بقيمة اسمية مقدارها (١٠) عشرة ريال سعودي للسهم الواحد.
األولوية»  بـ«حقوق  مجتمعة  إليها  (ويشار  للتداول  قابلة  مالية  كأوراق  األولوية  حقوق  إصدار  يتم  سوف 
ومنفردة بـ«حق أولوية») للمساهمني املالكني لألسهم يوم انعقاد اجلمعية العامة غير العادية اخلاصة بزيادة 
رأس املال واملقيدين يف سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع يف نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد 
اجلمعية العامة غير العادية اخلاصة بزيادة رأس املال بتاريخ ١٤٤٠/٠١/٠٢هـ (املوافق ٢٠١٨/٠٩/١٢م) 
(«تاريخ األحقية») (ويشار إليهم مجتمعني بـ«املساهمني املقيدين» ومنفردين بـ«املساهم املقيد») على أن 
تودع تلك احلقوق يف محافظ املساهمني املقيدين بعد انعقاد اجلمعية العامة غير العادية اخلاصة بزيادة 
املال بعدد حق واحد لكل سهم واحد (١) قائم من أسهم الشركة، ويعطي كل حق حلامله أحقية  رأس 

االكتتاب يف سهم واحد جديد بسعر الطرح.
وسيكون بإمكان جميع املساهمني املقيدين وغيرهم من عامة املستثمرين («املستثمرين اجلدد») - الذين 
األولوية  حقوق  أسهم  واالكتتاب يف  التداول   - اجلديدة  األسهم  واالكتتاب يف  احلقوق  تــداول  لهم  يحق 
(املوافق  يوم ١٤٤٠/٠١/٠٧هـــ  واالكتتاب يف  التداول  فترة  تبدأ  ــداول»).  («ت السعودية  املالية  السوق  يف 
٢٠١٨/٠٩/١٧م) على أن تنتهي فترة التداول يف يوم ١٤٤٠/٠١/١٤هـ (املوافق ٢٠١٨/٠٩/٢٤م) («فترة 
(«فترة  ٢٠١٨/٠٩/٢٧م)  (املوافق  ١٤٤٠/٠١/١٧هــــ  يوم  نهاية  حتى  االكتتاب  فترة  وتستمر  التداول»)، 
االكتتاب»). وجتدر اإلشارة إلى أن فترة التداول وفترة االكتتاب تبدآن يف نفس اليوم يف حني تستمر فترة 
التداول حتى انتهاء اليوم السادس من بداية الفترة، بينما تستمر فترة االكتتاب حتى انتهاء اليوم التاسع 

من بداية نفس الفترة.
وسيكون بإمكان املساهمني املقيدين تداول حقوق األولوية خالل فترة التداول وذلك من خالل بيع احلقوق 
املكتسبة أو جزء منها أو شراء حقوق إضافية عن طريق السوق، كما سيكون بإمكان املستثمرين اجلدد 
فترة  يتم شراؤها خالل  التي  احلقوق  وبيع  السوق  طريق  عن  حقوق  بشراء  القيام  التداول  فترة  خالل 

التداول.
وسيتاح االكتتاب يف األسهم اجلديدة خالل فترة االكتتاب على مرحلة واحدة وفقا ملا يلي:

األسهم  يف  االكتتاب  اجلدد  واملستثمرين  املقيدين  املساهمني  جلميع  الفترة  هذه  يف  سيتاح   (١)
اجلديدة.

سيتاح للمساهم املقيد االكتتاب مباشرة بعدد أسهمه خالل فترة االكتتاب، ويف حال شراءه   (٢)
حقوق جديدة فسيتاح له االكتتاب بها بعد انتهاء فترة تسويتها (يومي عمل).

سيتاح للمستثمرين اجلدد االكتتاب يف األسهم اجلديدة بعد انتهاء فترة تسويتها (يومي عمل).  (٣)
التداول  وتطبيقات  منصات  يف  االستثمارية  احملفظة  طريق  عن  الكترونياً  االكتتاب  سيتاح   (٤)
التي يتم من خاللها إدخال أوامر البيع والشراء باإلضافة إلى االكتتاب يف القنوات والوسائل 

األخرى املتوفرة لدى الوسيط. 
يف حال تبقت أسهم لم يتم االكتتاب فيها بعد انتهاء فترة االكتتاب («األسهم املتبقية»)، سوف تُطرح بسعر 

الطرح كحد أدنى على عدد من املستثمرين ذوي الطابع املؤسسي (ويشار إليها يف هذه النشرة «املؤسسات 
االستثمارية») (ويشار إلى عملية الطرح هذه بـ «الطرح املتبقي»)، على أن تقوم تلك املؤسسات االستثمارية 
بتقدمي عروض شراء لألسهم املتبقية، وسيتم استقبال هذه العروض ابتداء من الساعة العاشرة (١٠:٠٠) 
يوم  الساعة اخلامسة (٥:٠٠) مساًء من  (املوافق ٢٠١٨/١٠/٠٣م) وحتى  يوم ١٤٤٠/٠١/٢٣هـــ  صباحاً 
املتبقية  األسهم  املتبقي»)، وسيتم تخصيص  الطرح  («فترة  (املوافق ٢٠١٨/١٠/٠٤م)،  ١٤٤٠/٠١/٢٤هـــ 
للمؤسسات االستثمارية ذات العرض األعلى ثم األقل فاألقل (شرط أّال يقل عن سعر الطرح) على أن 
لكسور  بالنسبة  أما  العرض،  نفس  تقدم  التي  االستثمارية  املؤسسات  على  بالتناسب  األسهم  ص  تخصَّ
األسهم فسيتم إضافتها إلى األسهم املتبقية ومعاملتها باملثل، وسوف يتم تسديد إجمالي سعر طرح األسهم 
املتبقية للشركة وتوزيع باقي متحصالت بيع األسهم املتبقية وكسور األسهم (مبا يتعدى سعر الطرح) على 

مستحقيها كل بحسب ما يستحقه يف موعد أقصاه ١٤٤٠/٠٢/٠٨هـ (املوافق ٢٠١٨/١٠/١٧م).
ويف حال لم تكتتب املؤسسات االستثمارية يف جميع االسهم املتبقية وكسور األسهم فسيخصص ما تبقى 
من األسهم ملتعهد التغطية الذي سيكتتب بها بسعر الطرح (فضال راجع القسم ١٣ «املعلومات املتعلقة 
ثمامنائة  الشركة  مال  رأس  االكتتاب سيصبح  عملية  اكتمال  وبعد  وشروطه»).  الطرح  وأحكام  باألسهم 
مليون (٨٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ريال سعودي مقسم إلى ثمانني مليون (٨٠,٠٠٠,٠٠٠) سهماً عادياً، وسيستخدم 
صايف متحصالت االكتتاب بشكل رئيسي لرفع هامش املالءة املالية بهدف اإليفاء مبتطلبات املالءة املالية 
ومتويل الزيادة يف الوديعة النظامية املفروضة على الشركة من مؤسسة النقد وذلك بسبب زيادة رأس مال 
الشركة (ملزيد من املعلومات عن استخدام متحصالت الطرح فضال راجع القسم ٧ «استخدام متحصالت 
الطرح»)، وسيتم اإلعالن عن عملية التخصيص النهائية يف موعد أقصاه يوم ١٤٤٠/٠١/٢٧هـ (املوافق 
٢٠١٨/١٠/٠٧م) («تاريخ التخصيص») (فضال راجع القسم ١٣ «املعلومات املتعلقة باألسهم وأحكام الطرح 

وشروطه»). 
املتوسط  هم شركة  املــال)  رأس  من  أكثر  أو   ٪٥ نسبة  (الذين ميلكون  الشركة  الكبار يف  املساهمني  إن 
واخلليج للتامني ش .م.ب («شركة ميدغلف بحرين») (بنسبة ملكية ٤٠٫٥٪) والبنك السعودي لالستثمار 

(بنسبة ملكية ١٩٪).
األسهم  وستكون  تفضيلية،  أي سهم حلامله حقوق  يعطي  وال  واحــدة،  فئة  من  الشركة  أسهم  إن جميع 
اجلديدة مدفوعة القيمة بالكامل ومساوية متاما لألسهم احلالية، ويعطي كل سهم حلامله احلق يف صوت 
واحد، ويحق لكل مساهم يف الشركة («املساهم») حضور اجتماعات اجلمعية العامة للمساهمني («اجلمعية 
العامة») والتصويت فيها، وستستحق األسهم اجلديدة أية أرباح تعلنها الشركة منذ تاريخ إصدارها وعن 

السنوات املالية التي تليها إن وجدت.
أدرجت الشركة ثمانني مليون (٨٠٫٠٠٠٫٠٠٠) سهم عادي يف السوق املالية السعودية («تداول»)عن طريق 
االكتتاب العام بتاريخ ١٤٢٨/٠٣/٢٨هـ (املوافق ٢٠٠٧/٠٤/١٦م) ومت طرح ما نسبته (٢٥٪) من األسهم 
لالكتتاب العام للجمهور. وبتاريخ ١٤٣٤/٠٧/٢٣هـ (املوافق ٢٠١٣/٠٦/٠٢م) انعقد اجتماع اجلمعية العامة 
الغير عادية ملساهمي الشركة ومتت املوافقة على رفع رأس املال من ثمامنائة مليون (٨٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) 
ريال سعودي إلى مليار (١٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ريال سعودي من خالل منحة أسهم من األرباح املبقاة. وبتاريخ 
١٤٣٩/٠١/٠٢هـ (املوافق ٢٠١٧/٠٩/٢٢م) انعقد اجتماع اجلمعية العامة الغير عادية ملساهمي الشركة 
ومتت املوافقة على تخفيض رأس مال الشركة من مليار (١٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ريال سعودي إلى أربعمائة 
مليون (٤٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ريال سعودي من خالل إلغاء ستني مليون (٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠) سهم وذلك إلطفاء 
مليون (٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠)  أربعني  النشرة  تاريخ هذه  املدرجة حتى  ويبلغ عدد األسهم  املتراكمة.  اخلسائر 
سهم ويتم حالياً تداول األسهم القائمة للشركة يف تداول. وقد تقدمت الشركة بطلب لهيئة السوق املالية 
املالية  للسوق  بطلب  وتقدمت  وطرحها  اجلديدة  األسهم  لتسجيل  («الهيئة»)  السعودية  العربية  باململكة 
لقبول إدراجها ومتت املوافقة على نشرة اإلصدار هذه، ومت الوفاء بكافة املتطلبات، ومن املتوقع أن يبدأ 
تداول األسهم اجلديدة يف تداول خالل فترة قصيرة بعد االنتهاء من عملية تخصيص األسهم اجلديدة 
ورد الفائض (فضًال راجع الصفحة («ك») من هذه النشرة «التواريخ املهمة وإجراءات االكتتاب»). سيكون 
فيها  واملقيمني  السعوديني  للمواطنني  متاحاً   - إدراجها  وقبول  تسجيلها  بعد   - اجلديدة  األسهم  تداول 
إقامة نظامية وملواطني دول مجلس التعاون اخلليجي وللشركات والبنوك وصناديق االستثمار السعودية 
والشركات واملؤسسات اخلليجية واملستثمرين األجانب خارج اململكة العربية السعودية (من خالل اتفاقيات 
السوق.  يف  تداولها  وبداية  إدراجها  بعد  اجلديدة  األسهم  يف  بالتداول  مؤهلني)  كمستثمرين  أو  مبادلة 
وسيكون بإمكان املستثمر األجنبي املؤهل والعميل املوافق عليه التداول يف أسهم الشركة حسب القواعد 

املنظمة الستثمار املؤسسات املالية األجنبية املؤهلة يف األسهم املدرجة.
ينبغي قراءة هذه النشرة بالكامل ودراسة قسم «إشعار مهم» والقسم ٢ «عوامل املخاطرة» الواردين فيها 

بعناية قبل اتخاذ أي قرار باالستثمار يف األسهم املطروحة لالكتتاب مبوجب هذه النشرة.

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

محتويات هذه النشرة، وال تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخليان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو عن االعتماد على أي جزء منها.
صدرت هذه النشرة بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٠٥هـ (املوافق ٢٠١٨/٠٨/١٦م)

املستشار املايل ومدير االكتتاب ومتعهد التغطية

نرشة إصدار أسهم حقوق أولوية

شركة مساهمة سعودية تأسست مبوجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٣) بتاريخ ١٤٢٧/٠٩/١٦هـ (املوافق ٢٠٠٦/١٠/٠٩م) واملرسوم امللكي رقم (م/ ٦٠) الصادر بتاريخ ١٤٢٧/٠٩/١٨هـ (املوافق ٢٠٠٦/١٠/١١م) ومسجلة بالسجل التجاري رقم ١٠١٠٢٣١٩٢٥ 
الصادر من مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٨/٠٤/٠٨هـ (املوافق ٢٠٠٧/٠٤/٢٦م).

طرح أربعون مليون (٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠) سهم عادي بسعر طرح يبلغ عشرة (١٠) رياالت سعودية للسهم الواحد عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية من خالل زيادة رأس مال الشركة من أربعمائة مليون (٤٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ريال سعودي إلى ثمامنائة مليون 
(٨٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ريال سعودي، مقسم إلى ثمانون مليون (٨٠٫٠٠٠٫٠٠٠) سهم عادي.

فترة التداول: من يوم ١٤٤٠/٠١/٠٧هـ (املوافق ٢٠١٨/٠٩/١٧م) إلى يوم ١٤٤٠/٠١/١٤هـ (املوافق ٢٠١٨/٠٩/٢٤م)
فترة االكتتاب: من يوم ١٤٤٠/٠١/٠٧هـ (املوافق ٢٠١٨/٠٩/١٧م) إلى يوم ١٤٤٠/٠١/١٧هـ (املوافق ٢٠١٨/٠٩/٢٧م)


