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تعميم المساهمين
أبرمــت شــركة والء للتأمــن التعاونــي (يشــار إليهــا فيمــا بعــد بـ"شــركة والء للتأمــن" أو "الشــركة الدامجــة") اتفاقيــة
اندمــاج مــع شــركة متاليــف واملجموعــة األمريكيــة الدوليــة والبنــك العربــي الوطنــي للتأمــن التعاونــي (يشــار
إليهـ�ا فيمـ�ا بعـ�د بـ"شـ�ركة متاليـ�ف إيـ�ه آي جـ�ي العربـ�ي" أو "الشـ�ركة املندمجـ�ة") بتاريـ�خ 1441/01/30ه ـ املوافــق
2019/09/29م (يشــار إليهــا فيمــا بعــد بـ"اتفاقيــة االندمــاج") ســعي ًا لدمــج شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي فــي
شــركة والء للتأمــن مــن خــال عــرض مبادلــة أوراق ماليــة دون تســديد مقابــل نقــدي ،علــى أن تتــم عمليــة االندمــاج
مــن خــال زيــادة رأس مــال شــركة والء للتأمــن عــن طريــق إصــدار أســهم عاديــة جديــدة ("األســهم اجلديــدة" أو "أســهم
العــوض") لصالــح مســاهمي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي مبوجــب تعميــم املســاهمني الراهــن املتعلــق بزيــادة
رأس املــال (يشــار إليــه فيمــا بعــد بـ"التعميــم" أو "تعميــم املســاهمني") ،وذلــك لغــرض دمــج شــركة متاليــف إيــه آي جــي
العربــي فــي شــركة والء للتأمــن (يشــار اليهــا فيمــا بعــد بـ"صفقــة االندمــاج" أو "الصفقــة" أو "االندمــاج").
إن زيــادة رأس املــال وإمتــام صفقــة االندمــاج مبوجــب هــذا التعميــم مشــروطة باحلصــول علــى موافقــة اجلمعيــة
العامــة غيــر العاديــة لشــركة والء للتأمــن اخلاصــة بصفقــة االندمــاج واحلصــول أيض ـ ًا علــى موافقــة اجلمعيــة
العامــة غيــر العاديــة ملســاهمي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي علــى عــرض االندمــاج خــال اجلمعيــة العامــة
غيــر العاديــة التــي ســيتم عقدهــا لغايــة الصفقــة ،مــع العلــم أن االندمــاج يخضــع للشــروط احملــددة فــي اتفاقيــة
االندمــاج ومت تلخيصهــا فــي القســم ( )12مــن هــذا التعميــم ،كمــا جتــدر اإلشــارة إلــى أن شــركة والء للتأمــن أعلنــت
بتاريــخ 1441/01/30ه ـ املوافــق 2019/٠٩/29م عــن نيتهــا املؤكــدة لتقــدمي عــرض ملســاهمي شــركة متاليــف إيــه آي
جــي العربــي لغــرض االندمــاج.
فــي حــال متــت املوافقــة علــى صفقــة االندمــاج مــن قبــل اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة لــكال الشــركتني ،ســوف تقــوم
شــركة والء للتأمــن بإصــدار ( )11٬839٬706أحـ�د عشـ�ر مليـ�ون وثمامنائـ�ة وتسـ�عة وثالثـين ألـ�ف وسـ�بعمائة وسـ�تة
ســهم عــادي جديــد مدفوعــة بالكامــل متثــل  ٪22.42مــن رأس مــال شــركة والء للتأمــن احلالــي (يشــار إليهــا فيمــا
بع��د بـ"األس��هم اجلدي�دـة" أو بـ"أس��هم الع��وض") لصالــح مســاهمي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي مقابــل دمــج
شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي فــي شــركة والء للتأمــن بقيمــة اســمية قدرهــا ( )118٬397٬060مائــة وثمانيــة
عشــر مليــون وثــاث مئــة وســبعة وتســعني ألــف وســتني ريــال ســعودي ،أي أنــه ســيتم إصــدار 0.657761444444444
ســهم فــي شــركة والء للتأمــن مقابــل كل ســهم واحــد مملــوك فــي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي ،وســيتطلب
ذلــك زيــادة رأس مــال شــركة والء للتأمــن مــن ( )528٬000٬000خمســمائة وثمانيــة وعشــرين مليــون ريــال ســعودي إلــى
( )646٬397٬060ســتمائة وســتة وأربعــن مليــون وثالثمائــة وســبعة وتســعني ألــف وســتني ريــال ســعودي ،وزيــادة عــدد
األســهم مــن ( )52٬800٬000اثنــان وخمســون مليــون وثمامنائــة ألــف ســهم إلــى ( )64٬639٬706أربعــة وســتني مليــون
وســتمائة وتســعة وثالثــن ألــف وســبعمائة وســتة ســهم عــادي ،بحيــث ســتبلغ نســبة مــا ســيملكه مســاهمي شــركة
متاليــف إيــه آي جــي العربــي  ٪18.32مــن رأس مــال شــركة والء للتأمــن بعــد زيــادة رأس املــال ،وســيكون لألســهم
اجلديــدة املصــدرة لصالــح مســاهمي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي نفــس احلقــوق اخلاصــة باألســهم املصــدرة
حاليـ ًا فــي شــركة والء للتأمــن ،مبــا فــي ذلــك حقــوق التصويــت ،حصــص األربــاح ،حقــوق إعــادة الشــراء أو حقــوق فــي
فائــض األصــول عنــد التصفيــة أو احلــل وغيرهــا مــن احلقــوق مــع اإلشــارة أيضـ ًا إلــى أن جميــع األســهم فــي شــركة والء
للتأمــن مــن فئــة واحــدة وال يعطــي أي ســهم حلاملــه أي حقــوق تفضيليــة .ويبلــغ إجمالــي القيمــة الســوقية ألســهم
ـاء علــى معامــل املبادلــة وعلــى ســعر اإلغــاق لســهم شــركة والء للتأمــن البالــغ ( )14.46ريــال ســعودي كمــا
العــوض بنـ ً
فــي تاريــخ 2019/09/26م (وهــو آخــر يــوم تــداول ســبق تاريــخ إبــرام اتفاقيــة االندمــاج) مبلــغ وقــدره ()171٬202٬148
مائــة وواحــد وســبعني مليــون ومائتــن واثنــن ألــف ومائــة وثمانيــة وأربعــن ريــال ســعودي ،وســيتم حتديــد إجمالــي
ـاء
قيمــة إصــدار األســهم اجلديــدة (كمــا ســيتم عكســها فــي القوائــم املاليــة لشــركة والء للتأمــن) فــي وقـ ٍـت الحــق وبنـ ً
علــى ســعر اإلغــاق لســهم شــركة والء للتأمــن فــي آخــر يــوم تــداول يســبق تاريــخ إمتــام صفقــة االندمــاج .كمــا يجــدر
بالذكــر بأنــه لــن يحصــل املســاهمني فــي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي علــى أي مقابــل نقــدي نتيجــة الصفقــة.
مــع التأكيــد علــى أن صفقــة االندمــاج هــذه ال تنطــوي علــى وجــود أي أطــراف ذوي عالقــة ،ســيتم نقــل جميــع أصــول
والتزامــات شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي إلــى شــركة والء للتأمــن مقابــل قيــام شــركة والء للتأمــن بإصــدار
األســهم اجلديدة ملســاهمي شــركة متاليف إيه آي جي العربي بحيث ســيحصل مســاهمي شــركة متاليف إيه آي جي
العربــي بعــد نفــاذ قــرار االندمــاج علــى  0.657761444444444ســهم فــي شــركة والء للتأمــن مقابــل كل ســهم ميلكونــه
فــي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي (يشــار اليهــا فيمــا بعــد بـ"معامــل املبادلــة") .عنــد إمتــام صفقــة االندمــاج،
ســيتم إصــدار األســهم اجلديــدة ملســاهمي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي فــي شــركة والء للتأمــن وســتنتقل
جميــع أصــول والتزامــات شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي إلــى شــركة والء للتأمــن التــي ستســتمر بالوجــود،
أمــا شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي فســيتم إلغــاء إدراج أســهمها وســتنقضي بعــد االنتهــاء مــن فتــرة اعتــراض
الدائنــن أو تســوية جميــع اعتراضــات الدائنــن علــى صفقــة االندمــاج (أيهمــا يأتــي الحقـاً) وفقـ ًا ألحــكام املــادة ()193
مــن نظــام الشــركات وبعــد االنتهــاء مــن اجــراءات شــطب الســجل التجــاري لــدى وزارة التجــارة واالســتثمار .ملزيــد
مــن املعلومــات عــن مراحــل االندمــاج الرجــاء مراجعــة القســم ( )5مــن هــذا التعميــم ("التواريــخ املهمــة واملراحــل
األساســية لصفقــة االندمــاج").
إن شــركة والء للتأمــن هــي شــركة مســاهمة عامــة ســعودية تأسســت مبوجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم  233تاريــخ
1427/09/16هــ .املوافــق 2006/10/09م .واملرســوم امللكــي رقــم م 60/بتاريــخ 1427/09/18هــ .املوافــق 2006/10/11م.
والســجل التجــاري رقــم  2051034982الصــادر مــن مدينــة اخلبــر بتاريــخ 1428/06/19هــ .املوافــق 2007/07/04م،
حاصلــة علــى ترخيــص اســتثمار خدمــي مــن الهيئــة العامــة لالســتثمار رقــم ( )12031026535بتاريــخ 1426/01/26هــ.
املوافــق 2005/03/07م ،مركزهــا الرئيســي فــي مبنــى عــادل خاشــقجي ،شــارع خــادم احلرمــن الشــريفني ،ص.ب31616 .
اخلبــر  31952اململكــة العربيــة الســعودية ،يبلــغ رأس مالهــا احلالــي ( )528٬000٬000خمســمائة وثمانيــة وعشــرين
مليــون ريــال ســعودي مقســم إلــى ( )52٬800٬000اثنــان وخمســون مليــون وثمامنائــة ألــف ســهم عــادي بقيمــة اســمية
قدرهــا ( )10عشــر ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد (يشــار فيمــا بعــد إلــى كل منهــا بـ"ســهم حالــي" والــى جميعهــا
بـ"أسـ�هم حاليـ�ة") وجميـ�ع تلـ�ك األسـ�هم مدفوعـ�ة القيمـ�ة بالكامـ�ل ومدرجـ�ة فـ�ي السـ�وق املاليـ�ة السـ�عودية (تـ�داول) .إن
شــركة اي جــي اي الكتتــاب التأمــن هــي املســاهم الوحيــد املالــك ملــا يزيــد عــن  ٪5مــن أســهم شــركة والء للتأمــن إذ
تبلــغ نســبة ملكيتهــا  ٪5.25مــن رأس مــال شــركة والء للتأمــن قبــل عمليــة زيــادة رأس املــال (وســتنخفض إلــى ٪4.29
بعــد عمليــة زيــادة رأس املــال) وبالتالــي لــن تصبــح مــن كبــار املســاهمني بعــد زيــادة رأس املــال وســوف يتــم احتســاب نســبة
ملكيتهــا ضمــن ملكيــة اجلمهــور ،وتبلــغ نســبة ملكيــة اجلمهــور فــي شــركة والء للتأمــن  ٪94.75مــن رأس مــال شــركة
والء للتأمــن قبــل عمليــة زيــادة رأس املــال وســتصبح ملكيتهــم  ٪81.68بعــد عمليــة زيــادة رأس املــال.
شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي هــي شــركة مســاهمة ســعودية عامــة مبوجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم
 119تاريــخ 1431/04/13هــ .املوافــق 2010/03/28م .واملرســوم امللكــي رقــم م 22/تاريــخ 1431/04/15هــ .املوافــق
2010/03/20م والســجل التجــاري رقــم ( )1010391438بتاريــخ 1434/12/22هــ( .املوافــق 2010/10/26م) ،حاصلــة
علــى ترخيــص اســتثمار خدمــي مــن الهيئــة العامــة لالســتثمار رقــم ( )1029331024022تاريــخ 1433/10/22هــ .املوافــق
2012/09/09م ،مقرهــا الرئيســي فــي مدينــة الريــاض ويبلــغ رأس مالهــا ( )180٬000٬000مائــة وثمانــن مليــون ريــال
ســعودي مقســم إلــى ( )18٬000٬000ثمانيــة عشــر مليــون ســهم عــادي بقيمــة اســمية قدرهــا ( )10عشــر ريــاالت ســعودية
للســهم الواحــد ،وجميــع تلــك األســهم مدفوعــة القيمــة بالكامــل ومدرجــة فــي الســوق املاليــة الســعودية (تــداول) .إن
كبــار املســاهمني فــي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي يتمثلــون بشــركة أميريــكان اليــف انشــورنس وهــي ال متتلــك
علــى أي أســهم فــي شــركة والء للتأمــن قبــل االندمــاج (وســتحصل علــى نســبة  ٪5.5فــي شــركة والء للتأمــن بعــد
االندمــاج) ،وشــركة ايــه آي جــي ام اي ايــه انفســمنت آنــد سيرفســس وهــي ال متتلــك علــى أي أســهم فــي شــركة والء
للتأمــن قبــل االندمــاج (وســتحصل علــى  ٪1.83فــي شــركة والء للتأمــن بعــد االندمــاج) ،والبنــك العربــي الوطنــي
وهــو ال ميتلــك علــى أي أســهم فــي شــركة والء للتأمــن قبــل االندمــاج (وســيحصل علــى نســبة  ٪5.48فــي شــركة والء
للتأمــن بعــد االندمــاج) .وســيمتلك جمهــور شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي مــا نســبته  ٪7.34فــي شــركة والء
للتأمــن بعــد االندمــاج .ويجــدر بالذكــر أن شــركة أميريــكان اليــف انشــورنس والبنــك العربــي الوطنــي ســيصبحان مــن
كبــار املســاهمني فــي شــركة والء للتأمــن بعــد االندمــاج.
إن إمتــام صفقــة االندمــاج مشــروط باحلصــول علــى موافقــة اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة والء للتأمــن
اخلاصــة بصفقــة االندمــاج واحلصــول أيض ـ ًا علــى موافقــة اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة متاليــف إيــه آي
جــي العربــي اخلاصــة باالندمــاج ،وملزيــد مــن التفاصيــل حــول شــروط صفقــة االندمــاج واإلجــراءات الالزمــة إلمتــام

أ

الصفقــة ،الرجــاء مراجعــة القســم ( )12مــن هــذا التعميــم ("املعلومــات القانونيــة") .فــي حــال وافقــت النســبة املطلوبــة
مــن مســاهمي شــركة والء للتأمــن ومســاهمي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي ،وهــي مــا ال يقــل عــن ثالثــة أربــاع
األســهم املمثلــة خــال اجتمــاع اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة املخصصــة للتصويــت علــى الصفقــة ،وحتققــت جميــع
شــروط الصفقــة املنصــوص عليهــا فــي اتفاقيــة االندمــاج واملبينــة فــي القســم ( )12مــن هــذا التعميــم ("املعلومــات
القانونيــة") ،بعــد إمتــام صفقــة االندمــاج ،ســتنخفض نســبة ملكيــة جميــع مســاهمني شــركة والء للتأمــن مــن ٪100
إلــى  ٪81.68وســتنقضي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي وســتُ لغى جميــع أســهمها وســتنتقل جميــع أصولهــا
والتزاماتهــا إلــى الشــركة الدامجــة .ملزيــد مــن التفاصيــل حــول املخاطــر املرتبطــة بذلــك ،يرجــى مراجعــة القســم ()8
مــن هــذا التعميــم ("املخاطــر") .عنــد إمتــام صفقــة االندمــاج ،ســيحصل جميــع مســاهمي شــركة متاليــف إيــه آي جــي
العربــي (مبــا فــي ذلــك املســاهمني الــذي صوتــوا بالرفــض أو لــم يشــاركوا فــي التصويــت) علــى األســهم اجلديــدة فــي
الشــركة الدامجــة وفق ـ ًا ملعامــل املبادلــة ،وســيكون ملالكــي األســهم اجلديــدة نفــس احلقــوق التــي يتمتــع بهــا مالكــي
األســهم احلاليــة.
بعــد املوافقــة علــى صفقــة االندمــاج مــن قبــل النســبة املطلوبــة مــن مســاهمي شــركة والء للتأمــن والنســبة املطلوبــة
مــن مســاهمي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي ،سـ ُـيصبح قــرار االندمــاج نافــذ ًا بعــد انتهــاء فتــرة اعتــراض الدائنــن
أو تســوية جميــع اعتراضــات الدائنــن علــى صفقــة االندمــاج (أيهمــا يأتــي الحق ـاً) وذلــك وفق ـ ًا ألحــكام املــادة ()193
مــن نظــام الشــركات ("نفــاذ قــرار االندمــاج") .ســتبدأ فتــرة اعتــراض الدائنــن فــي اليــوم الــذي يلــي تاريــخ انعقــاد
اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي التــي صادقــت علــى صفقــة االندمــاج ،وســيتمكن
دائنــي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي مــن تقــدمي اعتراضهــم علــى صفقــة االندمــاج مبوجــب خطابــات مســجلة
يتــم إرســالها إلــى شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي ،وفــي هــذه احلالــة ســيوقف االندمــاج إلــى أن يتنــازل الدائنــن
عــن معارضتهــم علــى االندمــاج أو أن تفــي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي بالديــن إن كان حــا ً
ال ،أو أن تقــدم
ضمانـ ًا كافيـ ًا للوفــاء بــه إن كان آجـاً .بعــد انقضــاء فتــرة اعتــراض الدائنــن ونفــاذ قــرار االندمــاج ،ســيتم إلغــاء إدراج
أســهم شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي وإصــدار األســهم اجلديــدة كأوراق ماليــة قابلــة للتــداول لصالــح مســاهمي
شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي املســتحقني وفق ـ ًا لســجل املســاهمني بتاريــخ نفــاذ قــرار االندمــاج مــع األخــذ
بعــن االعتبــار إجــراءات التســوية ( )T+2بنهايــة ثانــي يــوم تــداول الــذي يلــي اليــوم األخيــر لنفــاذ قــرار االندمــاج
علــى أن يتــم ايــداع األســهم اجلديــدة خــال فتــرة ال تقــل عــن ثالــث فتــرة تــداول بعــد نفــاذ قــرار االندمــاج وال تزيــد
عــن ســادس فتــرة تــداول بعــد نفــاذ قــرار االندمــاج ،وســيتم إيــداع تلــك األســهم فــي محافــظ مســاهمي شــركة متاليــف
إيــه آي جــي العربــي بعــدد  0.657761444444444ســهم فــي شــركة والء للتأمــن لــكل ســهم واحــد مملــوك فــي شــركة
متاليــف إيــه آي جــي العربــي.
قدمــت شــركة والء للتأمــن طلــب إلــى هيئــة الســوق املاليــة لتســجيل وطــرح األســهم اجلديــدة املصــدرة لصالــح
مســاهمي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي ،وقدمــت أيض ـ ًا إلــى شــركة الســوق املاليــة الســعودية (تــداول) طلــب
إدراج األســهم اجلديــدة فــي تــداول ،كمــا مت اســتيفاء كافــة متطلبــات هيئــة الســوق املاليــة عمـ ً
ا بأحــكام قواعــد طــرح
األوراق املاليــة وااللتزامــات املســتمرة ،ومــع مراعــاة صــدور املوافقــات الالزمــة علــى الصفقــة مــن اجلمعيــة العامــة غيــر
العاديــة لشــركة والء للتأمــن واجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي ،وبعــد احلصــول
علــى موافقــة مؤسســة النقــد العربــي الســعودي وموافقــة الهيئــة العامــة للمنافســة علــى الصفقــة باإلضافــة إلــى
موافقــة شــركة الســوق املاليــة الســعودية (تــداول) وموافقــة هيئــة الســوق املاليــة علــى طلــب زيــادة رأس املــال ونشــر
تعميــم املســاهمني واملوافقــة علــى نشــر مســتند العــرض ،ســيكون قــد مت احلصــول علــى كافــة املوافقــات النظاميــة
املتعلقــة بصفقــة االندمــاج وزيــادة رأس مــال شــركة والء للتأمــن مبوجــب هــذا التعميــم.
يــرى جميــع أعضــاء مجلــس إدارة شــركة والء للتأمــن ،بعــد بــذل العنايــة الالزمــة كمــا يرونــه مناســب ًا فــي ظــل
الظــروف ،أن صفقــة االندمــاج تصــب فــي مصلحــة شــركة والء للتأمــن واملســاهمني وأن مــن شــأنها اإلســهام فــي
تعزيــز موقعهــا فــي ســوق التأمــن فــي اململكــة العربيــة الســعودية وحتســن وضعهــا املالــي وحتقيــق اســتراتيجيتها فــي
ـاء علــى ذلــك ،يوصــي مجلــس إدارة شــركة والء للتأمــن الســادة املســاهمني
تخفيــض التكاليــف وزيــادة األربــاح .وبنـ ً
بالتصويــت علــى قــرار زيــادة رأس مــال شــركة والء للتأمــن لغــرض دمــج شــركة والء للتأمــن مــع شــركة متاليــف إيــه
آي جــي العربــي خــال اجتمــاع اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة والء للتأمــن.
باســتثناء اإلقــرار الــوارد أدنــاه فيمــا يتعلــق مبســؤولية أعضــاء مجلــس إدارة شــركة والء للتأمــن عــن دقــة املعلومــات
الــواردة فــي هــذا التعميــم ،ال يتحمــل أعضــاء مجلــس إدارة شــركة والء للتأمــن أي مســؤولية عــن صحــة ودقــة
املعلومــات املتعلقــة بشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي الــواردة فــي هــذا التعميــم ،مــع العلــم بــأن جميــع املعلومــات
الــواردة فــي هــذا التعميــم واملتعلقــة بشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي تســتند علــى املعلومــات املقدمــة مــن شــركة
متاليــف إيــه آي جــي العربــي باإلضافــة إلــى املعلومــات التــي مت احلصــول عليهــا مــن شــركة متاليــف إيــه آي جــي
العربــي خــال مرحلــة إجــراء شــركة والء للتأمــن مبســاعدة مستشــاريها دراســة العنايــة املهنيــة الالزمــة علــى شــركة
متاليــف إيــه آي جــي العربــي .كمــا جتــدر اإلشــارة إلــى أن شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي ملتزمــة مبوجــب اتفاقيــة
االندمــاج ضمان ـ ًا لشــركة والء للتأمــن فيمــا يتعلــق بصحــة واكتمــال املعلومــات التــي مت تقدميهــا لشــركة والء
للتأمــن خــال مرحلــة إجــراء دراســة لعنايــة املهنيــة الالزمــة وحتــى تاريــخ إقــرار الصفقــة ،كمــا أعطــت شــركة متاليــف
إيــه آي جــي العربــي ضمانـ ًا بــأن املعلومــات املقدمــة غيــر مضللــة مــن جميــع النواحــي ،كمــا قامــت شــركة متاليــف إيــه
آي جــي العربــي بإعطــاء ضمــان مبوجــب اتفاقيــة االندمــاج أنــه لــم تقــم شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي بإخفــاء
أي معلومــات جوهريــة عــن شــركة والء للتأمــن.
ـكل كامل ومراجعة كافة أقســامه بعناية ،ال ســيما القســم ("( )2إشــعار
ينبغي على املســاهمني قراءة هذا التعميم بشـ ٍ
هــام") والقســم ("( )8عوامــل املخاطــرة") قبــل التصويــت فــي اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة والء للتأمــن
اخلاصــة بصفقــة االندمــاج .إن هــذا التعميــم بالــغ األهميــة ويتطلــب انتبــاه املســاهمني .وفــي حــال كان لــدى أي مــن
املســاهمني أي شــك بخصــوص محتــوى هــذا التعميــم أو فيمــا يتعلــق باإلجــراء الــذي يجــب أن يتخــذه ،فإنــه ينبغــي
عليــه احلصــول علــى استشــارة ماليــة خاصــة مــن مستشــار مالــي مســتقل مرخــص لــه مــن قبــل هيئــة الســوق املاليــة.
وقــد قامــت شــركة والء للتأمــن بتعيــن شــركة اجلزيــرة لألســواق املاليــة ("اجلزيــرة كابيتــال") كمستشــار مالــي فيمــا
يتعلــق بصفقــة االندمــاج.
"يحتــوي التعميــم هــذا علــى معلومــات قُ دمــت ضمــن طلــب تســجيل وطــرح األوراق املاليــة بحســب متطلبــات قواعــد
طــرح األوراق املاليــة وااللتزامــات املســتمرة الصــادرة عــن هيئــة الســوق املاليــة باململكــة العربيــة الســعودية (املشــار
إليهــا ب "الهيئــة") وطلــب إدراج األوراق املاليــة بحســب متطلبــات قواعــد اإلدراج اخلاصــة بالســوق املاليــة الســعودية.
ويتحمــل أعضــاء مجلــس إدارة شــركة والء للتأمــن الذيــن تظهــر أســماؤهم علــى الصفحــة ( )43مجتمعــن
ومنفرديــن كامــل املســؤولية عــن دقــة املعلومــات الــواردة فــي التعميــم هــذا ،ويؤكــدون بحســب علمهــم واعتقادهــم ،بعــد
إجــراء جميــع الدراســات املمكنــة وإلــى احلــد املعقــول ،أنــه ال توجــد أي وقائــع أخــرى ميكــن أن يــؤدى عــدم تضمينهــا
أي مســؤولية عــن
أي إفــادة واردة فيهــا مضللــة .وال تتحمــل الهيئــة والســوق املاليــة الســعودية ّ
التعميــم إلــى جعــل ّ
أي
أي تأكيــدات تتعلــق بدقتهــا أو اكتمالهــا ،وتخليــان نفســيهما صراحــة مــن ّ
محتويــات هــذا التعميــم ،وال تعطيــان ّ
أي خســارة تنتــج عمــا ورد فــي هــذا التعميــم أو عــن االعتمــاد علــى أي جــزء منــه".
مســؤولية مهمــا كانــت عــن ّ
المستشار المالي
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 .2إشعار هام
أعــدت شــركة والء للتأمــن هــذا التعميــم وفق ـاً ملتطلبــات املــادة ( )58مــن قواعــد طــرح األوراق املاليــة وااللتزامــات
املســتمرة لتقــدمي معلومــات ملســاهميها بشــأن العــرض املقــدم ملســاهمي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي لغــرض
دمجهــا فــي شــركة والء للتأمــن مقابــل إصــدار أســهم جديــدة لهــم فــي شــركة والء للتأمــن وفقـاً ألحــكام املــواد (،)191
( )192و ( )193مــن نظــام الشــركات وأحــكام الفقــرة الفرعيــة ( )1مــن الفقــرة (أ) مــن املــادة ( )49مــن الئحــة االندمــاج
واالستحواذ.
مفصلــة عــن صفقــة االندمــاج ويهــدف إلــى تقــدمي معلومــات ملســاهمي شــركة والء
يحتــوي هــذا التعميــم علــى معلومــات
ّ
للتأمــن حــول الصفقــة لتمكينهــم مــن اتخــاذ قــرار مبنــي علــى درايــة وإدراك عنــد التصويــت علــى توصيــة مجلــس إدارة
شــركة والء للتأمــن إلقــرار الصفقــة عبــر زيــادة رأس املــال لغــرض دمــج شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي فــي شــركة
والء للتأمــن ،بحيــث أن احلصــول علــى موافقــة مســاهمي شــركة والء للتأمــن خــال اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة
املنعقــدة للتصويــت علــى الصفقــة هــي إحــدى شــروط إمتــام الصفقــة .وســيتم اعتبــار أن تصويــت املســاهمني فــي شــركة
والء للتأمــن علــى قــرارات اجلمعيــة العامــة الغيــر عاديــة اخلاصــة بصفقــة االندمــاج مبنــي علــى املعلومــات الــواردة فــي
هــذا التعميــم ،وميكــن للمســاهمني احلصــول علــى نســخ مــن هــذا التعميــم مــن املقــر الرئيســي لشــركة والء للتأمــن أو
عبــر زيــارة املوقــع اإللكترونــي لشــركة والء للتأمــن ( )www.walaa.comأو املوقــع اإللكترونــي للمستشــار املالــي
( )www.aljaziracapital.com.saأو املوقــع اإللكترونــي لهيئــة الســوق املاليــة (.)www.cma.org.sa

ال تتحمــل هيئــة الســوق املاليــة وال شــركة الســوق املاليــة الســعودية (تــداول) أي مســؤولية عــن محتويــات هــذا التعميــم،
وال تعطيــان أي تأكيــدات تتعلــق بدقتــه أو اكتمالــه ،وتخليــان نفســيهما صراحـ ًة مــن أي مســؤولية مهمــا كانــت عــن أي
خســارة تنتــج عمــا ورد فــي هــذا التعميــم أو عــن االعتمــاد علــى أي جــزء منــه.
إن املعلومــات والبيانــات واإلفــادات الــواردة فــي هــذا التعميــم مت تقدميهــا كمــا هــي فــي تاريــخ نشــر هــذا التعميــم (مــا
لــم يــرد نــص يفيــد خــاف ذلــك) ،بالتالــي فــإن املعلومــات الــواردة فــي هــذا التعميــم عرضــة للتغييــر بعــد تاريــخ صــدوره
ونشــره .ال يحتــوي هــذا التعميــم علــى أي نــص ميكــن اعتبــاره تنبــؤاً أو تخطيط ـاً أو تقديــراً لــأداء املالــي احلالــي أو
املســتقبلي لشــركة والء للتأمــن .كمــا ال يجــوز تفســير أي عبــارات فــي هــذا املســتند مبــا يعنــي أن ربــح الســهم فــي
الفتــرات املاليــة احلاليــة أو املســتقبلية ســوف يتماشــى بالضــرورة أو يتجــاوز مــا مت نشــره فــي القوائــم املاليــة الســابقة
لشــركة والء للتأمــن .إن املعلومــات والبيانــات الــواردة فــي هــذا التعميــم تعكــس وجهــة نظــر مجلــس إدارة شــركة والء
للتأمــن حــول املنافــع واآلثــار املتوقعــة لصفقــة االندمــاج بتاريــخ نشــر هــذا التعميــم ،إال أنهــا ال تعتبــر ضمانـاً لــأداء
املالــي للشــركة الدامجــة بعــد إمتــام الصفقــة وينبغــي التوضيــح بــأن هنــاك عوامــل وجوانــب متعــددة قــد تؤثــر علــى أداء
ـكل إيجابــي أو ســلبي .ملزيــد مــن املعلومــات الرجــاء مراجعــة
الشــركة الدامجــة أو النتائــج التــي قــد حتققهــا ســواء بشـ ٍ
القســم ( )8مــن هــذا التعميــم ("عوامــل املخاطــرة").
وفقـاً ملتطلبــات قواعــد طــرح األوراق املاليــة وااللتزامــات املســتمرة ،ســتقوم شــركة والء للتأمــن بنشــر تعميم مســاهمني
تكميلــي فــي أي وقــت بعــد تاريــخ نشــر هــذا التعميــم وقبــل انعقــاد اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة والء للتأمــن
اخلاصــة بصفقــة االندمــاج وذلــك فــي حــال علمــت شــركة والء للتأمــن بوجــود تغييــر مهــم فــي أمــور جوهريــة واردة
فــي هــذا التعميــم أو ظهــور أي مســائل مهمــة كان يجــب تضمينهــا فيــه.
لــم تقــم شــركة والء للتأمــن بتفويــض أي شــخص لتقــدمي أي معلومــات أو إفــادات أو اإلدالء بــأي بيانــات أو توضيحــات
بالنيابــة عــن مجلــس إدارة شــركة والء للتأمــن باســتثناء مــا هــو مفصــح عنــه فــي هــذا التعميــم .بالتالــي فإنــه يجــب
عــدم االعتمــاد علــى أي معلومــات أو إفــادات صــادرة عــن أي طــرف آخــر علــى أســاس أنهــا صــادرة عــن شــركة والء
للتأمــن أو شــركة اجلزيــرة لألســواق املاليــة ("اجلزيــرة كابيتــال") أو أي مــن مستشــاري شــركة والء للتأمــن فيمــا يتعلــق
بصفقــة االندمــاج.

ب

وقــد قامــت شــركة والء للتأمــن بتعيــن شــركة اجلزيــرة لألســواق املاليــة ("اجلزيــرة كابيتــال") كمستشــار مالــي فيمــا
يتعلــق بصفقــة االندمــاج .إن شــركة اجلزيــرة لألســواق املاليــة ("اجلزيــرة كابيتــال") خاضعــة لألنظمــة والقوانــن
الســارية واملعمــول بهــا فــي اململكــة العربيــة الســعودية وهــي مرخصــة مــن قبــل هيئــة الســوق املاليــة للقيــام بذلــك،
وتعمــل كمستشــار مالــي حصــري لشــركة والء للتأمــن فــي صفقــة االندمــاج هــذه وال تعمــل لصالــح أي طــرف آخــر
ـكل
فــي نفــس هــذه الصفقــة .يجــدر بالذكــر أنــه لــم تتحقــق شــركة اجلزيــرة لألســواق املاليــة ("اجلزيــرة كابيتــال") بشـ ٍ
مســتقل مــن صحــة ودقــة املعلومــات والبيانــات الــواردة فــي هــذا التعميــم ،وعليــه فــإن شــركة اجلزيــرة لألســواق املاليــة
("اجلزيــرة كابيتــال") أو أي مــن شــركاتها التابعــة ال تتحمــل أي مســؤولية قــد تنتــج عــن عــدم صحــة أو دقــة أو اكتمــال
أي مــن البيانــات أو املعلومــات الــواردة فــي هــذا التعميــم.

التوقعات واإلفادات املستقبلية
يحتــوي هــذا التعميــم بعــض التوقعــات واإلفــادات املســتقبلية املتعلقــة بشــركة والء للتأمــن .وتتمثل التوقعــات واإلفادات
املســتقبلية فــي كونهــا غيــر مبنيــة علــى حقائــق تاريخيــة أو حاليــة .ومــن املمكــن أن يُســتدل علــى هــذه اإلفــادات
املســتقبلية مــن خــال اســتخدام مفــردات وعبــارات مســتقبلية ،ومنهــا علــى ســبيل املثــال وليــس احلصــر كلمــات مثــل
"ســوف" أو "يجــوز" أو "يجــب" أو "يســتمر" أو "يعتقــد" أو "يتوقــع" أو "يعتــزم" أو "ينتظــر" أو "يهــدف" أو "يقــدر" أو "ينــوي"
أو "يخطــط" أو "هــدف" أو "يســعى" أو "ينبغــي" أو "ســيكون" أو "ميكــن" ،أو أي عبــارات مشــابهة حتمــل إشــارات إلــى
املســتقبل متثــل إفــادات مســتقبلية ،أو صيــغ النفــي لهــذه املفــردات أو املفــردات األخــرى املقاربــة أو املشــابهة لهــا فــي
املعنــى .تنطــوي اإلفــادات املســتقبلية علــى مخاطــر وشــكوك قــد ينجــم عنهــا اختــاف النتائــج الفعليــة بشــكل جوهــري
عــن اإلفــادات والتوقعــات املســتقبلية .والكثيــر مــن هــذه املخاطــر والشــكوك تتعلــق بعوامــل وظــروف خارجــة عــن
نطــاق ســيطرة شــركة والء للتأمــن أو قدرتهــا علــى وضــع تقديــرات دقيقــة مثــل ظــروف الســوق املســتقبلية وســلوك
املشــاركني اآلخريــن فــي الســوق .تتضمــن اإلفــادات املســتقبلية الــواردة فــي هــذا التعميــم ،علــى ســبيل املثــال ال
احلصــر ( )1التقديــرات األوليــة للمنافــع املتوقعــة مــن صفقــة االندمــاج ،والتوقعــات املســتقبلية للمصاريــف والنفقــات
واإليــرادات واألداء املالــي والظــروف املاليــة وسياســة توزيــع األربــاح واخلســائر وغيرهــا مــن األحــداث املســتقبلية،
( )2اســتراتيجيات العمــل واإلدارة والتوســع وتنميــة أعمــال شــركة والء للتأمــن بعــد إمتــام الصفقــة )3( ،املراحــل
األساســية واإلجــراءات املتعلقــة بصفقــة االندمــاج والتواريــخ التــي يتوقــع فيهــا وقــوع هــذه األحــداث .وال ميكــن اجلــزم
ـكل
أو التأكيــد بإمكانيــة حتقيــق أي مــن األهــداف أو التوقعــات املشــار إليهــا فــي هــذا التعميــم ،وال يجــوز االعتمــاد بشـ ٍ
كلــي علــى اإلفــادات والتوقعــات املســتقبلية املبينــة فــي هــذا التعميــم ،وال يتحمــل أي مــن املستشــارين الــواردة أســمائهم
فــي القســم ( )3مــن هــذا التعميــم ("دليــل الشــركة") أو أي مــن مدراءهــم أو موظفيهــم أو املستشــارين العاملــن لديهــم
أي مســؤولية ناجتــة عــن أي خســارة أو أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة قــد يتكبدهــا أي شــخص نظــراً العتمــاده
علــى أي بيانــات فــي هــذا التعميــم أو بســبب إغفــال أي معلومــات لــم يتــم تضمينهــا فــي هــذا التعميــم ،وال يعتــزم أي
مــن املذكوريــن أعــاه حتديــث هــذه اإلفــادات والتوقعــات املســتقبلية املبينــة فــي هــذا التعميــم باســتثناء مــا هــو مطلــوب
منهــم نظامـاً.
إن هــذه اإلفــادات املســتقبلية تتضمــن مخاطــر قــد تكــون ظاهــرة أو غيــر ظاهــرة ،كمــا توجــد عوامــل أخــرى قــد تــؤدي
ـكل جوهــري عــن تلــك التــي تضمنتهــا اإلفــادات املبينــة فــي
إلــى اختــاف النتائــج الفعليــة أو األداء أو التوقعــات بشـ ٍ
هــذا التعميــم صراحــ ًة وضمنيــاً .إن املخاطــر املتعلقــة باإلفــادات املســتقبلية هــي خارجــة عــن ســيطرة شــركة والء
ـكل دقيــق ،علــى ســبيل املثــال أوضــاع الســوق وســلوك املشــاركني
للتأمــن وال ميكــن توقــع حصولهــا أو تقديرهــا بشـ ٍ
ـكل كلّــي .كمــا ينبغــي اإلشــارة
اآلخريــن أو ســلوك املســاهمني ،ولهــذا ينبغــي عــدم االعتمــاد علــى هــذه اإلفــادات بشـ ٍ
إلــى أن هــذه اإلفــادات املســتقبلية ال ميكــن اعتبارهــا ضمانـاً لــأداء الفعلــي املســتقبلي لشــركة والء للتأمــن ولــم يتــم
مراجعتهــا مــن قبــل احملاســب القانونــي لشــركة والء للتأمــن إال فــي احلــاالت املشــار إليهــا .اجلديــر بالذكــر أيض ـاً
أن هــذه اإلفــادات املســتقبلية تســتند علــى افتراضــات عديــدة منهــا االفتراضــات املتعلقــة باســتراتيجيات العمــل
املســتقبلية واحلاليــة لشــركة والء للتأمــن واإلجــراءات التنظيميــة التــي ســيتم اعتمادهــا فــي املســتقبل .إن املعلومــات
املبينــة فــي هــذا التعميــم هــي عرضــة للتغييــر ،الســيما الوضــع املالــي لشــركة والء للتأمــن وقيمــة األســهم بحيــث أنــه
ميكــن أن تتأثــر بشــكل ســلبي نتيجــة تطــورات مســتقبلية مــن العوامــل االقتصاديــة مثــل عوامــل التضخــم أو غيرهــا
مــن العوامــل السياســية أو العوامــل األخــرى اخلارجــة عــن ســيطرة شــركة والء للتأمــن .بالتالــي ال يجــوز اعتبــار نشــر

ت

هــذا التعميــم أو أيــة معلومــات شــفهية أو كتابيــة متعلقــة باألســهم اجلديــدة علــى أنهــا تأكيــد أو وعــد أو التــزام بشــأن
حتقــق أي إيــرادات أو نتائــج معينــة .ملزيــد مــن املعلومــات حــول هــذه املخاطــر ،يرجــى مراجعــة القســم ( )8مــن هــذا
التعميــم ("عوامــل املخاطــرة").
إن كافــة اإلفــادات املســتقبلية الصــادرة عــن شــركة والء للتأمــن أو عــن أي مــن املستشــارين الــواردة أســمائهم فــي
القســم ( )3مــن هــذا التعميــم ("دليــل الشــركة") والذيــن يتصرفــون نيابـ ًة عــن شــركة والء للتأمــن فــي هــذه الصفقــة،
أكانــت خطيــة أو شــفهية ،هــي فــي مجملهــا مقيــدة باإلشــعار الهــام الــوارد فــي هــذا القســم ( )2مــن التعميــم.

القيود املتعلقة بنشر وتوزيع هذا التعميم
موجــه ملســاهمي شــركة والء للتأمــن وال يجــوز نشــره أو توزيعــه فــي أي واليــة قضائيــة غيــر اململكــة
إن هــذا التعميــم
ّ
ً
العربيــة الســعودية أو أي واليــة أخــرى يُعتبــر فيهــا هــذا التعميــم مخالفـا لقوانينهــا .لــن تتخــذ شــركة والء للتأمــن أي
إجــراء يســمح بإصــدار األســهم اجلديــدة فــي نطــاق واليــة قضائيــة غيــر اململكــة العربيــة الســعودية ،وعلــى مســاهمي
شــركة والء للتأمــن الذيــن يقيمــون فــي واليــة قضائيــة غيــر اململكــة العربيــة الســعودية ،حضــور اجتمــاع اجلمعيــة
العامــة غيــر العاديــة لشــركة والء للتأمــن فــي اململكــة العربيــة الســعودية أو التصويــت عــن بعــد ،أو تعيــن وكيــل
حلضــور اجتمــاع اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة والتصويــت نيابــة عنهــم.

عرض البيانات املالية وغيرها من املعلومات
ّ
مت إعــداد القوائــم املاليــة لشــركة والء للتأمــن عــن الســنوات املاليــة املنتهيــة فــي  31ديســمبر 2016م 31،ديســمبر
ً
2017م ،و 31ديســمبر 2018م ،وفق ـا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة املعتمــدة فــي اململكــة العربيــة الســعودية .إن
البيانــات املاليــة الــواردة فــي هــذا التعميــم قائمــة علــى أســاس تقديــرات إدارة شــركة والء للتأمــن ولــم يتــم تدقيقهــا
ـكل مســتقل مــن قبــل احملاســبني أو غيرهــم باســتثناء مــا مت النــص عليــه صراحـ ًة بخــاف ذلــك ،كمــا أنــه باســتثناء
بشـ ٍ
مــا ورد بــه نــص مخالــف فــي هــذا التعميــم ،فــإن جميــع البيانــات املاليــة الــواردة فــي هــذا التعميــم هــي بالريــال
الســعودي.
مت إعــداد هــذا املســتند وفق ـاً للقوانــن واألنظمــة الســارية فــي اململكــة العربيــة الســعودية ،وقــد يختلــف حجــم ونــوع
وطبيعــة املعلومــات الــواردة فيــه لــو مت إعــداد هــذا املســتند وفق ـاً لقوانــن أو أنظمــة واليــات قضائيــة أخــرى غيــر
اململكــة العربيــة الســعودية .ال تنــوي شــركة والء للتأمــن اتخــاذ أي إجــراء لنشــر هــذا التعميــم أو تســجيل األســهم
املقتــرح إصدارهــا فــي أي دولــة أخــرى غيــر اململكــة العربيــة الســعودية .إن هــذه الصفقــة تتعلــق بــأوراق ماليــة لشــركات
ســعودية مســاهمة مدرجــة فــي الســوق املاليــة الســعودية (تــداول) ،وعليــه فــإن هــذا التعميــم وأي مســتندات أو إعالنات
أخــرى تتعلــق بالصفقــة قــد مت أو ســوف يتــم إعدادهــا وفقـاً ملتطلبــات اإلفصــاح عــن املعلومــات املعمــول بهــا فــي اململكــة
العربيــة الســعودية فقــط والتــي قــد تختلــف عــن تلــك الســارية فــي واليــات قضائيــة أخــرى.
ال يجــوز ألي شــخص تفســير أو اعتبــار محتويــات هــذا التعميــم علــى أنهــا استشــارة قانونيــة ،أو ماليــة ،أو ضريبيــة،
ولكــن يجــب علــى كل مــن يقــرأ هــذا التعميــم الرجــوع إلــى مستشــاره اخلــاص فيمــا يتعلــق مبضمونــه.
ال متثــل محتويــات املوقــع اإللكترونــي لشــركة والء للتأمــن أو محتويــات أي موقــع الكترونــي آخــر منشــور فيــه هــذا
التعميــم ،جــزءاً مــن التعميــم أو مك ّمــ ً
ا لــه ،وال يتحمــل أي مــن املستشــارين شــركة والء للتأمــن أي مســؤولية عــن
محتويــات هــذه املواقــع اإللكترونيــة.

ث

 .3دليل الشركة
شركة والء للتأمني التعاوني
املركز الرئيسي :اخلبر ،مبنى عادل خاشقجي شارع
خادم احلرمني الشريفني ص.ب 31616 .اخلبر 31952
اململكة العربية السعودية
هاتف+966138299380 :
فاكس+966138252255 :
البريد اإللكترونيinvestors@walaa.com :
املوقع اإللكترونيwww.walaa.com :
ممثلو شركة والء للتأمني
االسم :بندر بن حمد السماعيل
عنوان العمل :شارع خادم احلرمني الشريفني ،الثقبة
اخلبر ،اململكة العربية السعودية
هاتف+966138299405 :
فاكس+966138652255 :
البريد اإللكترونيbandar.alismail@walaa.com :

االسم :عبدالرحمن بن عبداحملسن بالغنيم
عنوان العمل :شارع إسحاق بن إبراهيم ،حي الغدير
الرياض ،اململكة العربية السعودية
هاتف+966112455242 :
فاكس+966138652255 :
البريد اإللكترونيabgn1983 @gmail.com :

املستشار املالي لشركة والء للتأمني
شركة اجلزيرة لألسواق املالية (اجلزيرة كابيتال)
الرياض ،طريق امللك فهد ص.ب٢٠٤٣٨ .
الرياض  ،١١٤٥٥اململكة العربية السعودية
هاتف+966112256000 :
فاكس+966112256182 :
املوقع اإللكترونيwww.aljaziracapital.com.sa :
البريد اإللكترونيcontactus@aljaziracapital.com.sa :
املستشار القانوني لشركة والء للتأمني
مكتب العنزي للمحاماة
شارع املعذر ،فوتورو تاور ،الطابق الثالث،
ص.ب 69171 .الرياض 11547
اململكة العربية السعودية
هاتف+966112767372 :
فاكس+966112766960 :
املوقع اإللكترونيwww.ekplegal.com :
البريد اإللكترونيinfo@ekplegal.com :

ج

مستشار العناية املهنية الالزمة املالي لشركة والء للتأمني
شركة برايس وترهاوس كوبرز
برج اململكة ،الدور 21
ص.ب ،13934 .الرياض 11414
اململكة العربية السعودية
هاتف+966112110400 :
فاكس+966112110250 :
املوقع اإللكترونيwww.pwc.com/me :
البريد اإللكترونيkhalid.mahdhar@pwc.com :
مراجعو احلسابات لشركة والء للتأمني
شركة ديلويت آند توش وشركاهم محاسبون ومراجعون قانونيون،
شارع األمير تركي بن عبد اهلل آل سعود ،السليمانية
الرياض اململكة العربية السعودية
هاتف+966112828400 :
فاكس+966112828428 :
املوقع اإللكترونيwww.deloitte.com :
البريد اإللكترونيriyadhconnect@deloitte.com :
العظم والسديري محاسبون قانونيون واستشاريون
ص.ب ،10504 .الرياض 11443
اململكة العربية السعودية
هاتف+966112175000 :
فاكس+966112176000 :
املوقع اإللكترونيwww.crowehorwath.com :
البريد اإللكترونيch@crowehorwath.com.sa :
املستشار االكتواري لشركة والء للتأمني
شركة شاما االستشارية
أبراج بحيرات اجلميرا ،قولد تاور
ص.ب ،338526 .دبي
اإلمارات العربية املتحدة
هاتف+97145897025 :
فاكس+97144539336 :
املوقع اإللكترونيwww.shmaconsulting.com :
البريد اإللكترونيinfo@shmaconsulting.com :

ح

محاسب القوائم املالية االفتراضية لشركة والء للتأمني
شركة بيكر تلي ام كي ام وشركاه محاسبون قانونيون
شارع امللك فيصل ،مبنى الديوان  -مكتب 310
ص.ب 34422 .اخلبر
اململكة العربية السعودية
هاتف+966138300906 :
فاكس+966138347582 :
املوقع اإللكترونيwww.bakertillyjfc.com :
البريد اإللكترونيinfo@bakertillyjfc.com :
ـدم جميــع املستشــارين واحملاســبني القانونيــن الــواردة أســمائهم أعــاه موافقاتهــم اخلطيــة علــى نشــر أســمائهم
لقــد قـ ّ
وشــعاراتهم وإفاداتهــم وفقـاً للســياق الــوارد فــي هــذا التعميــم ،ولــم يقــم أي منهــم بســحب هــذه املوافقــة حتــى تاريــخ
صــدور هــذا التعميــم .كمــا أنــه ليــس لديهــم أيــة أســهم أو مصلحــة مهمــا كان نوعهــا فــي شــركة والء للتأمــن كمــا فــي
تاريــخ هــذا التعميــم.

خ

مصادر معلومات القطاع والسوق
مت احلصــول علــى املعلومــات والبيانــات الــواردة فــي هــذا التعميــم عــن قطــاع التأمــن فــي اململكــة نتيجــة بحــوث حــول
ســوق التأمــن مشــتقة مــن قبــل معلومــات متاحــة للجمهــور وتقاريــر خاصــة مت إعدادهــا لدراســة ســوق التأمــن فــي
اململكــة .يعتقــد مجلــس إدارة شــركة والء للتأمــن أن املعلومــات التــي مت تضمينهــا فــي هــذا التعميــم مت احلصــول عليهــا
مــن مصــادر موثوقــة ،وبالرغــم مــن عــدم وجــود أي ســبب العتقــاد أن هــذه املعلومــات تفتقــر الدقــة فــي جوهرهــا ،إال
ـكل مســتقل مــن
أن أعضــاء مجلــس إدارة شــركة والء للتأمــن واملستشــارين املبينــة أســمائهم أعــاه لــم يتحققــوا بشـ ٍ
صحــة ودقــة هــذه املعلومــات والبيانــات ،بالتالــي ال ميكــن ضمــان دقتهــا أو اكتمالهــا .إضافـ ًة إلــى ذلــك ،إن الدراســات
والتقاريــر وأبحــاث الســوق التــي تعتقــد إدارة شــركة والء للتأمــن بأنهــا موثوقــة وقامــت باســتخدامها فــي هــذا
التعميــم ،لــم يتــم التحقــق منهــا بصــورة مســتقلة وال تقــدم إدارة شــركة والء للتأمــن أي تأكيــد أو ضمانــات بشــأن دقــة
تلــك املعلومــات .إن املعلومــات املستســقاة مــن تقريــر مؤسســة النقــد واملعلومــات املستســقاة مــن تقاريــر الهيئــة العامــة
لإلحصــاء والتــي مت اســتخدامها فــي هــذا التعميــم هــي معلومــات متاحــة للعمــوم ،وبالتالــي ال يتطلــب األمــر احلصــول
علــى أي موافقــة الســتخدام هــذه املعلومــات.
تتضمــن مصــادر املعلومــات والبيانــات اخلاصــة بأطــراف ثالثــة والتــي مت االســتعانة بهــا فــي هــذا التعميــم اجلهــات
التاليــة:
مؤسسة النقد العربي السعودي
مؤسســة النقــد العربــي الســعودي هــي البنــك املركــزي
للمملكــة العربيــة الســعودية ،وقــد تأسســت فــي عــام
 1372هـــ (1952م) لالضطــاع مبجموعــة مــن املهــام
أهمهــا:
•إصــدار العملــة الوطنيــة (الريــال الســعودي)
وتوطيــد قيمتــه داخــل اململكــة وخارجهــا.
•مراقبــة شــركات التأمــن التعاونــي ،وشــركات
املهــن احلــرة املتعلقــة بالتأمــن.
•القيــام بــدور مصــرف احلكومــة ،ومراقبــة البنــوك
التجارية.
•إدارة احتياطات الدولة من النقد األجنبي.
•إدارة السياســة النقديــة للمحافظــة علــى اســتقرار
األســعار وأســعار الصــرف.
•تشــجيع منــو النظــام املالــي واملصرفــي وضمــان
ســامته.
إن املعلومــات املستســقاة مــن تقريــر مؤسســة النقــد
والتــي مت اســتخدامها فــي هــذا التعميــم معلومــات
متاحــة للعمــوم ،وبالتالــي ال يتطلــب األمــر احلصــول
علــى أي موافقــة الســتخدام هــذه املعلومــات.

ص.ب 2922 .الرياض 11169
اململكة العربية السعودية
هاتف00966114633000 :
فاكس00966114662966 :
البريد اإللكترونيinfo@sama.gov.sa :
املوقع اإللكترونيwww.sama.gov.sa :

د

الهيئة العامة لإلحصاء
تأسســت الهيئــة العامــة لإلحصــاء عــام 1379هـــ
املوافــق 1960م باســم "مصلحــة اإلحصــاءات العامــة
واملعلومــات" قبــل تغييــر اســمها عــام 1436هـــ املوافــق
2015م لتصبــح "الهيئــة العامــة لإلحصــاء".
إن الهيئــة العامــة لإلحصــاء هــي املرجــع اإلحصائــي
الرســمي الوحيــد للحصــول علــى البيانــات واملعلومــات
اإلحصائيــة فــي اململكــة العربيــة الســعودية ،وتقــوم
الهيئــة العامــة لإلحصــاء بتنفيــذ كافــة األعمــال
اإلحصائيــة واإلشــراف الفنــي علــى القطــاع اإلحصائي،
كمــا تشــرف علــى تنفيــذ االســتراتيجية الوطنيــة للعمــل
اإلحصائــي .فيمــا يلــي بعــض املهــام املنوطــة بالهيئــة
العامــة لإلحصــاء:
•تنفيــذ العمــل اإلحصائــي باعتبارهــا املرجــع
الرســمي والوحيــد لإلشــراف على القطــاع اإلحصائي
وتنظيمــه.
•إعــداد االســتراتيجية الوطنيــة للعمــل اإلحصائــي
فــي اململكــة العربيــة الســعودية بالتنســيق مــع اجلهــات
ذات العالقــة ،ومتابعــة تنفيذهــا بعــد إقرارهــا واقتراح
ـكل دوري.
حتديثهــا بشـ ٍ
•تطبيــق املعاييــر الدوليــة املتعــارف عليهــا التــي
تتضمــن منهجيــة العمــل اإلحصائــي ،وإجــراء
الدراســات والبحــوث وحتليــل البيانــات واملعلومــات،
والقيــام بتوثيــق وحفــظ كافــة هــذه املعلومــات
والبيانــات.
•جمــع البيانــات واملعلومــات اإلحصائيــة التــي
تغطــي جميــع جوانــب احليــاة فــي اململكــة العربيــة
الســعودية مــن مصادرهــا املتعــددة.
تُعتبــر املعلومــات املستســقاة مــن تقاريــر الهيئــة العامــة
لإلحصــاء والتــي مت اســتخدامها فــي هــذا التعميــم
معلومــات متاحــة للعمــوم ،وبالتالــي ال يتطلــب األمــر
احلصــول علــى أي موافقــة الســتخدام هــذه املعلومــات.

شارع األمير /عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود
الرياض  -حي املربع
ص.ب 3735 .الرمز البريدي 11481
اململكة العربية السعودية
هاتف00966114014138 :
فاكس00966114059493 :
البريد اإللكترونيinfo@stats.gov.sa :
املوقع اإللكترونيwww.stats.gov.sa :

شركة السوق املالية السعودية (تداول)
تأسســت شــركة الســوق املاليــة الســعودية (تــداول) عــام
ـد اجلهــة الوحيــدة املصرح
1428هـــ املوافــق 2007م ،وتعـ ّ
لهــا بالعمــل كســوق لــأوراق املاليــة فــي اململكــة العربيــة
الســعودية ،حيــث تقــوم بــإدراج األوراق املاليــة وتداولهــا،
وتعتبــر شــركة الســوق املاليــة الســعودية (تــداول)
املصــدر الرســمي جلميــع املعلومــات املتعلقــة بالســوق
املاليــة الســعودية.

طريق امللك فهد  -العليا 6897
وحدة رقم 15
الرياض 3388-12211
اململكة العربية السعودية
هاتف00966920001919 :
البريد اإللكترونيcsc@tadawul.com.sa :
املوقع اإللكترونيwww.tadawul.com.sa :

ذ

 .٤الملخص
يهــدف ملخــص صفقــة االندمــاج املبــن أدنــاه إلــى تزويــد مســاهمي شــركة والء للتأمــن بنبــذة عامــة عــن صفقــة
االندمــاج .ال يتضمــن هــذا امللخــص كافــة املعلومــات التــي قــد تكــون مه ّمــة للمســاهمني ليتمكنــوا مــن التصويــت خــال
اجتمــاع اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة والء للتأمــن اخلاصــة بصفقــة االندمــاج .يتوجــب علــى كافــة املســاهمني
ـن املعلومــات املتعلقــة بصفقــة االندمــاج ،بالتالــي يجــب علــى املســاهمني
اعتبــار هــذا امللخــص مجـ ّرد نظــرة عامــة تبـ ّ
قــراءة هــذا التعميــم بأكملــه ومراجعــة كامــل املعلومــات والبيانــات املذكــورة فيــه بعنايــة ،ليتمكنــوا مــن اتخــاذ أي قــرار
متعلــق بالتصويــت علــى بنــود اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة والء للتأمــن اخلاصــة بصفقــة االندمــاج.
ملخص تفاصيل صفقة االندماج
اسم املُصدر ووصفه
ومعلومات عن تأسيسه

شــركة والء للتأمــن التعاونــي -شــركة مســاهمة ســعودية ،تأسســت مبوجــب قــرار
مجلس الوزراء رقم  233في يوم 1427/09/16هـ املوافق 2006/10/09م ومبوجب
املرســوم امللكــي رقــم (م )60/بتاريــخ 1427/09/18هـــ املوافــق 2006/10/11م.
يقــع املركــز الرئيســي لشــركة والء للتأمــن فــي اخلبــر ،مبنــى عــادل خاشــقجي
شــارع خــادم احلرمــن الشــريفني ،وهــي مقيــدة فــي الســجل التجــاري فــي اخلبــر
بالرقــم ( )2051034982تاريــخ 1428/06/19هـــ املوافــق 2007/07/04م .وقــد
حصلــت شــركة والء للتأمــن علــى الترخيــص رقــم (ت م ن  )20087/16/ملزاولــة
نشــاط التأمــن وإعــادة التأمــن صــادر مــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي بتاريــخ
1429/06/28هـــ املوافــق 2008/07/02م ،وترخيــص االســتثمار األجنبــي رقــم
 12031026535الصــادر مــن الهيئــة العامــة لالســتثمار.

نشاط شركة والء للتأمني

مزاولــة أعمــال التأمــن التعاونــي وكل مــا يتعلــق بهــذه األعمــال مــن إعــادة تأمــن أو
توكيــات أو متثيــل أو مراســلة أو وســاطة .ولشــركة والء للتأمــن أن تقــوم بجميــع
األعمــال التــي يلــزم القيــام بهــا لتحقيــق أغراضهــا ســوا ًء فــي مجــال التأمــن أو
اســتثمار أموالهــا وأن تقــوم بتملــك وحتريــك األمــوال الثابتــة والنقديــة أو بيعهــا
أو اســتبدالها او تأجيرهــا بواســطتها مباشــرة أو بواســطة شــركات تؤسســها أو
تشــتريها أو باالشــتراك مــع جهــات أخــرى .ومتــارس شــركة والء للتأمــن أنشــطتها
وفقـاً ألحــكام نظــام مراقبــة شــركات التأمــن التعاونــي والئحتــه التنفيذيــة واألنظمــة
والقواعــد الســارية فــي اململكــة العربيــة الســعودية وبعــد احلصــول علــى التراخيــص
الالزمــة مــن اجلهــات املختصــة إن وجــدت.
يجــوز لشــركة والء للتأمــن إنشــاء شــركات ذات مســؤولية محــدودة ،أو مســاهمة
مقفلــة (بشــرط أال يقــل رأس املــال عــن ( )5خمســة مليــون ريــال ســعودي) ،كمــا
يجــوز لهــا أن متتلــك األســهم واحلصــص فــي شــركات أخــرى قائمــة أو تندمــج معهــا
ولهــا حــق االشــتراك مــع الغيــر فــي تأســيس الشــركات املســاهمة أو ذات املســؤولية
احملدودة -على أن تكون الشــركات التي تنشــئها شــركة والء للتأمني أو تشــترك فيها
أو تندمــج معهــا تــزاول أعمــاالً شــبيهة بأعمالهــا أو األعمــال املاليــة أو التــي تعاونهــا
علــى حتقيــق غرضهــا -وذلــك بعــد اســتيفاء مــا تتطلــب األنظمــة والتعليمــات املتبعــة
فــي هــذا الشــأن ،وبعــد احلصــول علــى موافقــة مؤسســة النقــد العربــي الســعودي.

ر

ملخص تفاصيل صفقة االندماج
املساهمون الكبار في
شركة والء للتأمني وعدد
أسهمهم ونسب ملكيتهم
قبل زيادة رأس املال
وبعده

قبل زيادة رأس املال

املساهم

بعد زيادة رأس املال

عدد األسهم

نسبة امللكية

عدد األسهم

نسبة امللكية

2٬772٬000

٪5.25

2٬772٬000

٪4.29

3٬551٬911

٪5.5
٪5.48
٪1.83

1

شركة اي جي اي الكتتاب
التأمني*

2

أميريكان اليف انشورنس

ال يوجد

3

البنك العربي الوطني

ال يوجد

3٬545٬146

4

ايه آي جي ام اي ايه
انفسمنت آند سيرفسس*

ال يوجد

1٬183٬970

كل مــن شــركة اي جــي اي الكتتــاب التأمــن وشــركة ايــه آي جــي ام اي
*جتــدر اإلشــارة إلــى أن ملكيــة ٍ
ايــه انفســمنت آنــد سيرفســس ستحتســب مــن ضمــن ملكيــة اجلمهــور بعــد إمتــام صفقــة االندمــاج،
حيــث أن نســبة ملكيتهمــا ســتكون أقــل مــن  ٪5مــن إجمالــي رأس مــال شــركة والء للتأمــن.

رأس مال شركة والء
للتأمني

( )528٬000٬000خمسمائة وثمانية وعشرين مليون ريال سعودي.

إجمالي عدد أسهم
شركة والء للتأمني

( )52٬800٬000اثنني وخمسني مليون وثمامنائة ألف سهم.

فئة األسهم القائمة في
شركة والء للتأمني

أسهم عادية.

القيمة االسمية للسهم
في شركة والء للتأمني

( )10عشر رياالت سعودية للسهم الواحد ،مدفوعة بالكامل.

إجمالي عدد األسهم
اجلديدة التي سيتم
إصدارها ملساهمي
شركة متاليف إيه آي
جي العربي

( )11٬839٬706أحــد عشــر مليــون وثمامنائــة وتســعة وثالثــن ألــف وســبعمائة وســتة
سهم .

نسبة األسهم اجلديدة
من رأس املال احلالي
لشركة والء للتأمني

ســتمثل األســهم اجلديــدة نســبة  ٪22.42مــن رأس املــال احلالــي لشــركة والء للتأمــن
كمــا فــي تاريــخ هــذا التعميــم.

سعر إصدار األسهم
اجلديدة

( )10عشر رياالت سعودية لكل سهم

إجمالي قيمة إصدار
األسهم اجلديدة

يبلــغ إجمالــي القيمــة االســمية لألســهم اجلديــدة ( )118٬397٬060مائــة وثمانيــة
عشــر مليــون وثالثمائــة وســبعة وتســعني ألــف وســتني ريــال ســعودي ،وســيتم حتديــد
إجمالــي قيمــة إصــدار األســهم اجلديــدة (كمــا ســيتم عكســها فــي القوائــم املاليــة
لشــركة والء للتأمــن) فــي وقـ ٍـت الحــق وبنــا ًء علــى ســعر اإلغــاق لســهم شــركة والء
للتأمــن فــي آخــر يــوم تــداول يســبق تاريــخ إمتــام صفقــة االندمــاج.

ز

ملخص تفاصيل صفقة االندماج
وصف صفقة االندماج

ســتقدم شــركة والء للتأمــن عــرض ملســاهمي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي
لغــرض دمــج شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي فــي شــركة والء للتأمــن ونقــل
جميــع أصولهــا والتزاماتهــا إلــى شــركة والء للتأمــن ،وذلــك مقابــل قيــام شــركة والء
للتأمــن بإصــدار األســهم اجلديــدة لصالــح املســاهمني فــي شــركة متاليــف إيــه آي
جــي العربــي مــن خــال زيــادة رأس مــال شــركة والء للتأمــن مــن ()528٬000٬000
خمســمائة وثمانيــة وعشــرين مليــون ريــال ســعودي إلــى ( )646٬397٬060ســتمائة
وســتة وأربعــن مليــون وثالثمائــة وســبعة وتســعني ألــف وســتني ريــال ســعودي عــن
طريــق إصــدار ( )11٬839٬706أحــد عشــر مليــون وثمامنائــة وتســعة وثالثــن ألــف
وســبعمائة وســتة ســهم جديــد ليزيــد بذلــك عــدد أســهمها إلــى ( )64٬639٬706أربعــة
وســتني مليــون وســتمائة وتســعة وثالثــن ألــف وســبعمائة وســتة ســهم ،أي بنســبة
زيــادة قدرهــا  ٪22.42مــن رأس املــال قبــل إصــدار األســهم اجلديــدة.
وبعــد إمتــام الصفقــة ،ستســتمر شــركة والء للتأمــن بالوجــود وســتصبح الشــركة
الدامجــة .أمــا شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي ،فســتنقضي وســيتم إلغــاء إدراج
أســهمها وشــطب ســجلها التجــاري وإلغــاء كافــة التراخيــص الصــادرة لهــا.

اسم ووصف الشركة
املندمجة واملعلومات
التأسيسية اخلاصة بها

شــركة متاليــف واملجموعــة األمريكيــة الدوليــة والبنــك العربــي الوطنــي للتأمــن
التعاونــي  -شــركة مســاهمة ســعودية عامــة مبوجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم
 119تاريــخ 1431/04/13هـــ .املوافــق 2010/03/28م .واملرســوم امللكــي رقــم
م 22/تاريــخ 1431/04/15هـــ .املوافــق 2010/03/20م والســجل التجــاري رقــم
( )1010391438بتاريــخ 1434/12/22هـــ( .املوافــق 2010/10/26م) ،حاصلــة علــى
ترخيــص اســتثمار خدمــي مــن الهيئــة العامــة لالســتثمار رقــم ()1029331024022
تاريــخ 1433/10/22هـــ .املوافــق 2012/09/09م ،مقرهــا الرئيســي فــي مدينــة
الريــاض ،وقــد حصلــت متاليــف إيــه آي جــي العربــي علــى الترخيــص رقــم ت م
ن 20142/35/ملزاولــة نشــاط التأمــن صــادر مــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي
تاريــخ 1435/04/26هـــ .املوافــق 2014/02/26م.

نشاط شركة متاليف إيه
آي جي العربي
(الشركة املندمجة)

مزاولــة أعمــال التأمــن التعاونــي وكل مــا يتعلــق بهــذه األعمــال مــن إعــادة تأمــن أو
توكيــات أو متثيــل أو مراســلة أو وســاطة ولشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي أن
تقــوم بجميــع األعمــال التــي يلــزم القيــام بهــا لتحقيــق أغراضهــا ســوا ًء فــي مجــال
التأمــن أو اســتثمار أموالهــا وأن تقــوم بتملــك وحتريــك األمــوال الثابتــة والنقديــة أو
بيعها أو اســتبدالها أو تأجيرها بواســطتها مباشــرة أو بواســطة شــركات تؤسســها أو
تشــتريها أو باالشــتراك مع جهات أخرى ومتارس شــركة متاليف إيه آي جي العربي
أنشــطتها وفقـاً ألحــكام نظــام مراقبــة شــركات التأمــن التعاونــي والئحتــه التنفيذيــة
واألنظمــة والقواعــد الســارية فــي اململكــة العربيــة الســعودية وبعــد احلصــول علــى
التراخيــص الالزمــة مــن اجلهــات املختصــة إن وجــدت.
يجــوز لشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي إنشــاء شــركات مبفردهــا ذات مســؤولية
محدودة ،أو مســاهمة مقفلة (بشــرط أال يقل رأس املال عن ( )5خمســة مليون ريال
ســعودي) كمــا يجــوز لهــا أن متتلــك األســهم واحلصــص فــي شــركات أخــرى قائمــة
أو تندمــج معهــا ولهــا حــق االشــتراك مــع الغيــر فــي تأســيس الشــركات املســاهمة أو
ذات املســؤولية احملــدودة -علــى أن تكــون الشــركات التــي تنشــئها شــركة متاليــف إيــه
آي جــي العربــي أو تشــترك فيهــا أو تندمــج معهــا تــزاول أعمــاالً شــبيهة بأعمالهــا
أو األعمــال املاليــة أو التــي تعاونهــا علــى حتقيــق غرضهــا -وذلــك بعــد اســتيفاء مــا
تتطلــب األنظمــة والتعليمــات املتبعــة فــي هــذا الشــأن ،وبعــد احلصــول علــى موافقــة
مؤسســة النقــد العربــي الســعودي.

س

ملخص تفاصيل صفقة االندماج
املساهمون الكبار في
شركة متاليف إيه
آي جي العربي وعدد
األسهم ونسب ملكيتهم
قبل زيادة رأس املال
وبعدها

قبل زيادة رأس املال

املساهم

عدد األسهم

نسبة امللكية

1

أميريكان اليف انشورنس

5٬400٬000

٪30

2

البنك العربي الوطني

5٬389٬714

٪29.94

3

ايه آي جي ام اي ايه
انفسمنت آند سيرفسس

1٬800٬000

٪10

بعد زيادة رأس املال
عدد األسهم

نسبة امللكية

ال ينطبق حيث سيتم انقضاء
وشطب السجل التجاري
لشركة متاليف إيه آي جي
العربي كما سيتم الغاء ادراج
أسهمها

رأس مال شركة متاليف
إيه آي جي العربي
(الشركة املندمجة)

( )180٬000٬000مائة وثمانني مليون ريال سعودي.

عدد أسهم شركة
متاليف إيه آي جي
العربي (الشركة
املندمجة)

( )18٬000٬000ثمانيــة عشــر مليــون ســهم عــادي ،بقيمــة اســمية ( )10ريــال ســعودي
مدفوعــة بالكامــل.

أطراف ذي عالقة

إن صفقة االندماج ال تنطوي على وجود أطراف ذي عالقة.

القيمة الكلية واملفصلة
للعوض

العــوض الوحيــد لصفقــة االندمــاج هــو قيــام شــركة والء للتأمــن بإصــدار األســهم
اجلديــدة بتاريــخ النفــاذ حصــراً لصالــح كافــة مســاهمي شــركة متاليــف إيــه آي جــي
العربــي مقابــل نقــل أصــول والتزامــات شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي إلــى
شــركة والء للتأمــن مبعامــل تبــادل األســهم ُ
املــدد كالتالــي0.657761444444444 ،
ســهم مــن أســهم شــركة والء للتأمــن مقابــل كل ســهم واحــد مــن أســهم متاليــف إيــه
آي جــي العربــي ،ويبلــغ إجمالــي القيمــة االســمية لألســهم اجلديــدة ()118٬397٬060
مائــة وثمانيــة عشــر مليــون وثالثمائــة وســبعة وتســعني ألــف وســتني ريــال ســعودي،
ويبلــغ إجمالــي القيمــة الســوقية ألســهم العــوض بنــا ًء علــى معامــل املبادلــة وعلــى
ســعر اإلغــاق لســهم شــركة والء للتأمــن البالــغ ( )14.46ريــال ســعودي كمــا فــي
تاريــخ ( 2019/09/26وهــو آخــر يــوم تــداول ســبق تاريــخ إبــرام اتفاقيــة االندمــاج)
مبلــغ وقــدره ( )171٬202٬148مائــة وواحــد وســبعني مليــون ومائتــن واثنــن ألــف
ومائــة وثمانيــة وأربعــن ريــال ســعودي ،وســيتم حتديــد إجمالــي قيمــة إصــدار األســهم
اجلديــدة (كمــا ســيتم عكســها فــي القوائــم املاليــة لشــركة والء للتأمــن) فــي وقـ ٍـت
الحــق وبنــا ًء علــى ســعر اإلغــاق لســهم شــركة والء للتأمــن فــي آخــر يــوم تــداول
يســبق تاريــخ إمتــام صفقــة االندمــاج .كمــا يجــدر بالذكــر بأنــه لــن يحصــل املســاهمني
فــي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي علــى أي مقابــل نقــدي نتيجــة الصفقــة.

هيكل االندماج

ســتقوم شــركة والء للتأمــن بزيــادة رأس مالهــا لغــرض االندمــاج مــع شــركة متاليــف
إيــه آي جــي العربــي عــن طريــق نقــل جميــع أصــول شــركة متاليــف إيــه آي جــي
العربــي والتزاماتهــا الــى شــركة والء للتأمــن مقابــل قيــام شــركة والء بإصــدار
( )11٬839٬706أحــد عشــر مليــون وثمامنائــة وتســعة وثالثــن ألــف وســبعمائة وســتة
ســهم عــادي جديــد ملســاهمني شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي كعــوض ،وذلــك
بعــد احلصــول علــى املوافقــات الالزمــة إلمتــام الصفقــة .بعــد االندمــاج ،ســتكون
نســبة امللكيــة املباشــرة ملســاهمي شــركة والء للتأمــن فــي الشــركة الدامجــة ٪81.68
ونســبة امللكيــة املباشــرة ملســاهمي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي فــي الشــركة
الدامجــة . ٪18.32
ش

ملخص تفاصيل صفقة االندماج
هيكل امللكية في شركة
والء للتأمني قبل زيادة
رأس املال وبعدها

يوضــح اجلــدول ( )1-4التالــي تفاصيــل امللكيــة فــي شــركة والء للتأمــن لــكل مــن
املســاهمني الكبــار فــي شــركة والء للتأمــن وشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي
واجلمهــور قبــل وبعــد زيــادة رأس املــال:
قبل زيادة رأس املال

املساهم

بعد زيادة رأس املال

عدد األسهم

نسبة امللكية

عدد األسهم

نسبة امللكية

2٬772٬000

٪5.25

2٬772٬000

٪4.29

3٬551٬911

٪5.5
٪5.48

1

شركة اي جي اي
الكتتاب التأمني*

2

أميريكان اليف
انشورنس

ال يوجد

3

البنك العربي الوطني

ال يوجد

3٬545٬146

4

ايه آي جي ام اي
ايه انفسمنت آند
سيرفسس*

ال يوجد

1٬183٬970

٪1.83

اجلمهور

50٬028٬000

٪94.75

53٬586٬679

*٪82.9

اإلجمالي

52٬800٬000

٪100

64٬639٬706

٪100

كل مــن شــركة اي جــي اي الكتتــاب التأمــن وشــركة ايــه آي جــي ام اي
*جتــدر اإلشــارة إلــى أن ملكيــة ٍ
ايــه انفســمنت آنــد سيرفســس ستحتســب مــن ضمــن ملكيــة اجلمهــور بعــد إمتــام صفقــة االندمــاج،
حيــث أن نســبة ملكيتهمــا ســتكون أقــل مــن  ٪5مــن إجمالــي رأس مــال شــركة والء للتأمــن .وبالتالــي،
ســتكون نســبة ملكيــة اجلمهــور بعــد زيــادة رأس املــال  ٪89.02مــن إجمالــي رأس مــال شــركة والء
للتأمــن.

هيكل امللكية في شركة
متاليف إيه آي جي
العربي قبل زيادة رأس
املال وبعدها

االنخفاض في نسب
ملكية املساهمني
احلاليني في شركة والء
للتأمني نتيجة زيادة رأس
املال

يوضــح اجلــدول ( )2-4التالــي تفاصيــل امللكيــة فــي شــركة متاليــف إيــه آي جــي
العربــي لــكل مــن املســاهمني الكبــار قبــل وبعــد االندمــاج:
قبل صفقة االندماج

املساهم

عدد األسهم

نسبة امللكية

1

أميريكان اليف
انشورنس

5٬400٬000

٪30

2

البنك العربي الوطني

5٬389٬714

٪29.94

3

ايه آي جي ام اي ايه
انفسمنت آند سيرفسس

1٬800٬000

٪10

اجلمهور

5٬410٬286

٪30.06

اإلجمالي

18٬000٬000

٪100

بعد صفقة االندماج
عدد األسهم

نسبة امللكية

ال ينطبق حيث سيتم انقضاء
وشطب السجل التجاري
لشركة متاليف إيه آي جي
العربي كما سيتم الغاء ادراج
أسهمها

بعــد االندمــاج ،ســتنخفض نســبة ملكيــة املســاهمني احلاليــن فــي شــركة والء للتأمــن
من  ٪100إلى  ٪81.68أي بنسبة انخفاض قدرها .٪18.32

ص

ملخص تفاصيل صفقة االندماج
بيان االرتفاع أو
االنخفاض في ربحية
السهم

في حال حتققت الفوائد املرجوة من صفقة االندماج واملذكورة في القسم
( )2-2-10مــن هــذا التعميــم ،وفــي حــال جنــاح عمليــة دمــج األعمــال فإنــه مــن املتوقــع
أن يــؤدي االندمــاج إلــى ارتفــاع فــي ربحيــة الســهم علــى املــدى الطويل وتتمحور األســباب
الرئيســية التــي قــد تســاهم فــي زيــادة الربحيــة علــى أن الشــركة الدامجــة قــد تســتطيع
احلصــول علــى حجــم أعمــال أعلــى بتكاليــف أكثــر ترشــيداً وذلــك عنــد امتــام عمليــة
دمــج األعمــال .وجتــدر اإلشــارة إلــى أنــه يجــب علــى املســاهمني عــدم االعتمــاد علــى
التوقعــات املتعلقــة باالرتفــاع فــي ربحيــة الســهم نتيجــة حتقيــق الفوائــد املرجــوة مــن
الصفقــة عنــد اتخــاذ قرارهــم بالتصويــت علــى قــرارات االندمــاج وعــدم االعتمــاد بشــكل
كامــل علــى التوقعــات واإلفــادات املســتقبلية .وعليــه ،يجــب عــدم اعتبــار هــذه اإلفــادات
علــى أنهــا تأكيــد بــأن ربحيــة ســهم الشــركة الدامجــة ســتكون مســاوية أو ســتزيد عــن
ربحيــة ســهم شــركة والء للتأمــن للفتــرات املاليــة الســابقة.
ويوضــح اجلــدول التالــي ربحيــة الســهم لــكل مــن شــركة والء للتأمــن وشــركة متاليــف
إيــه آي جــي العربــي قبــل االندمــاج وربحيــة الســهم االفتراضيــة بعــد االندمــاج (وذلــك
بنــاء علــى القوائــم املاليــة االفتراضيــة كمــا لــو مت االندمــاج فــي الســنة املاليــة 2018م)
والء للتأمني 2018م

متاليف إيه آي جي
العربي 2018م

االفتراضية املوحدة
2018م

1.62

()1.33

0.95

ربحية السهم
(ريال سعودي)

وملزيــد مــن املعلومــات حــول االرتفــاع واالنخفــاض فــي ربحيــة الســهم ،الرجــاء مراجعــة
القســم (( )9-10االرتفــاع واالنخفــاض فــي ربحيــة الســهم نتيجــة االندمــاج).

أسباب االندماج

إن الدوافــع الرئيســية للصفقــة تتمحــور حــول تنافســية احلصــص الســوقية فــي قطــاع
التأمــن فــي اململكــة ،بحيــث تســتحوذ أكبــر خمــس شــركات تأمــن فــي اململكــة علــى
حوالــي  ٪66.4مــن ســوق التأمــن ،وذلــك بحســب إجمالــي أقســاط التأمــن املكتتبــة
لعــام 2018م (بحســب التقريــر الداخلــي املعــد مــن قبــل شــركة اجلزيــرة لألســواق
املاليــة) .إن االندمــاج املقتــرح بــن شــركة والء للتأمــن وشــركة متاليــف إيــه آي جــي
ـد خطــوة هامــة لالســتحواذ علــى حصــة ســوقية أكبــر ،حيــث بلغــت احلصــة
العربــي يُعـ ّ
الســوقية لشــركة والء للتأمــن مــا نســبته  ٪3.23مــن أقســاط التأمــن املكتتبــة لعــام
2018م .فيمــا بلغــت احلصــة الســوقية لشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي مــا نســبته
 ٪0.49للعــام نفســه .وبافتــراض أن االندمــاج مت فــي عــام 2018م ،فســتكون احلصــة
الســوقية للشــركة الدامجــة تســاوي  ٪3.72مــن إجمالــي األقســاط املكتتبــة فــي عــام
2018م .مــن املتوقــع أن االندمــاج ســيعزز الوضــع التنافســي للشــركة الدامجــة كونهــا
ستســتفيد مــن ( )1قــدرة الشــركة الدامجــة علــى تقــدمي منتجــات تأمينيــة تغطــي كافــة
قطاعــات التأمــن فــي اململكــة العربيــة الســعودية ،حيــث ســيتم تغطيــة منتــج تأمينــي
جديــد وهــو تأمــن احلمايــة واالدخــار )2( ،زيــادة وتنــوع فــي قاعــدة العمــاء )3( ،تعزيــز
االنتشــار اجلغرافــي ألعمالهــا )4( ،إمكانيــة االســتفادة مــن عالقــات البنــك العربــي
الوطنــي وقنــوات مبيعاتــه احلاليــة واملســتقبلية )5( ،تخفيــض نســبة نفقــات املصاريــف
العموميــة واإلداريــة )6( ،حتســن رأس مــال الشــركة الدامجــة )7( ،حتســن قــدرة
الشــركة الدامجــة علــى اســتثمار أموالهــا )8( ،إمكانيــة حصــول الشــركة الدامجــة علــى
تقييــم أفضــل مــن قبــل وكاالت التصنيــف املالــي العامليــة )9( ،تعزيــز قــدرة الشــركة
الدامجــة علــى التفــاوض علــى األســعار مــع معيــدي التأمــن )١٠( ،القــدرة علــى تقــدمي
منتجــات تأمينيــة بأســعار أكثــر تنافســية علــى املــدى الطويــل.

ض

ملخص تفاصيل صفقة االندماج
ملخص اإلجراءات
الرئيسة املطلوبة

تتمثل اخلطوات الرئيسية إلمتام صفقة االندماج مبا يلي:
•نشــر الدعــوة النعقــاد اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة لــكل مــن شــركة والء
للتأمــن وشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي اخلاصــة بالصفقــة.
•موافقــة مســاهمي شــركة والء للتأمــن خــال اجتمــاع اجلمعيــة العامــة غيــر
العاديــة اخلاصــة بصفقــة االندمــاج علــى زيــادة رأس املــال لغــرض االســتحواذ علــى
كامــل أســهم املســاهمني فــي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي.
•موافقــة مســاهمي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي خــال اجتمــاع اجلمعيــة
العامــة غيــر العاديــة اخلاصــة بصفقــة االندمــاج علــى العــرض املقــدم مــن قبــل
مجلــس إدارة شــركة والء للتأمــن لغــرض دمــج شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي
مــع شــركة والء للتأمــن مقابــل إصــدار األســهم اجلديــدة مــن قبــل شــركة والء
للتأمــن لصالــح مســاهمي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي وعلــى أســاس
معامــل املبادلــة ،أي  0.657761444444444ســهم فــي شــركة والء للتأمــن مقابــل
كل ســهم مملــوك فــي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي.
•نشــر قــرارات اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة لــكل مــن شــركة والء للتأمــن
وشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي.
•ابتــداء فتــرة اعتــراض الدائنــن علــى الصفقــة ،والتــي ستســتمر ملــدة ( )30يومـاً
مــن تاريــخ نشــر قــرارات اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة.
•انتهــاء فتــرة اعتــراض الدائنــن أو تســوية جميــع اعتراضــات الدائنــن علــى
صفقــة االندمــاج (أيهمــا يأتــي الحقـاً) وذلــك وفقـاً ألحــكام املــادة ( )193مــن نظــام
الشــركات.
•نفاذ صفقة االندماج.
•إصــدار وتســجيل األســهم اجلديــدة فــي شــركة والء للتأمــن لصالــح املســاهمني
فــي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي وإدراجهــا فــي تــداول.
•إلغــاء إدراج أســهم شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي ونقــل جميــع أصولهــا
والتزاماتهــا إلــى شــركة والء للتأمــن ،وشــطب الســجل التجــاري اخلــاص بشــركة
متاليــف إيــه آي جــي العربــي وإلغــاء ترخيــص االســتثمار األجنبــي الصــادر لهــا
وكافــة التراخيــص األخــرى.

األحقية في األرباح
لألسهم اجلديدة

بعــد إمتــام صفقــة االندمــاج ،ســيكون ملالكــي األســهم اجلديــدة (وهــم املســاهمني فــي
شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي) جميــع احلقــوق املتعلقــة باألســهم املصــدرة حالياً
فــي شــركة والء للتأمــن ،ال ســيما احلــق فــي احلصــول علــى أيــة أربــاح موزعــة تقــوم
الشــركة الدامجــة باإلعــان عنهــا بعــد إمتــام صفقــة االندمــاج.

ط

ملخص تفاصيل صفقة االندماج
املوافقات املطلوبة لزيادة
رأس املال

تتطلــب صفقــة االندمــاج وزيــادة رأس املــال احلصــول علــى عــدد مــن املوافقــات كمــا
يلــي:
•عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة على صفقة االندماج.
•عــدم ممانعــة مؤسســة النقــد العربــي الســعودي علــى صفقــة االندمــاج وزيــادة
رأس مــال شــركة والء للتأمــن.
•موافقــة الســوق املاليــة الســعودية (تــداول) علــى طلــب شــركة والء للتأمــن إدراج
األســهم اجلديــدة املصــدرة لصالــح مســاهمي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي.
•موافقــة هيئــة الســوق املاليــة علــى طلــب شــركة والء للتأمــن لزيــادة رأس املــال
لغــرض دمــج شــركة متاليــف أي جــي العربــي مــع شــركة والء للتأمــن وعلــى نشــر
مســتند العــرض املقــدم مــن شــركة والء للتأمــن إلــى مســاهمي شــركة متاليــف إيــه
آي جــي العربــي.
•موافقــة هيئــة الســوق املاليــة علــى انعقــاد اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة
والء للتأمــن اخلاصــة بصفقــة االندمــاج واجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة
متاليــف إيــه آي جــي العربــي واخلاصــة أيضـاً بصفقــة االندمــاج.
•موافقــة مســاهمي شــركة والء للتأمــن ومســاهمي شــركة متاليــف إيــه آي جــي
العربــي علــى إقــرار صفقــة االندمــاج والقــرارات اإلضافيــة ذات العالقــة بهــا.
•موافقــة وزارة التجــارة واالســتثمار علــى التعديــات املقترحــة علــى النظــام
األساســي لشــركة والء للتأمــن.
ملزيــد مــن املعلومــات حــول الشــروط األخــرى لصفقــة االندمــاج وعــن الشــروط
التــي مت اســتيفاؤها ،يرجــى مراجعــة القســم ( )12مــن هــذا التعميــم ("املعلومــات
القانونيــة").

حقوق التصويت لألسهم
اجلديدة

بعــد اســتكمال صفقــة االندمــاج ،ســيكون ملالكــي األســهم اجلديــدة (وهــم املســاهمني
فــي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي) جميــع احلقــوق املتعلقــة باألســهم املصــدرة
حاليــاً فــي شــركة والء للتأمــن ،ال ســيما احلــق فــي التصويــت علــى قــرارات
اجلمعيــات العامــة العاديــة والغيــر عاديــة مبــا يتوافــق مــع أحــكام نظــام الشــركات
والنظــام األساســي للشــركة الدامجــة.

القيود املفروضة على
األسهم اجلديدة

باســتثناء احلصــول علــى موافقــة مؤسســة النقــد العربــي الســعودي وهيئــة الســوق
املاليــة فيمــا يتعلــق بتصــرف املســاهمني املؤسســن األجانــب فــي الشــركة املندمجــة
باألســهم اجلديــدة ،ليــس هنالــك أي قيــود أو التزامــات مفروضــة علــى األســهم
اجلديــدة.

إشــعار هــام :إن الزيــادة املقترحــة لــرأس مــال شــركة والء للتأمــن مشــروطة مبوافقــة مســاهمي شــركة والء للتأمــن
خــال اجتمــاع اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة والء للتأمــن اخلاصــة بصفقــة االندمــاج ،باإلضافــة إلــى موافقــة
مســاهمي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي خــال اجتمــاع اجلمعيــة العامــة الغيــر عاديــة اخلاصــة بصفقــة
االندمــاج .وبنــا ًء عليــه ،ينبغــي علــى كافــة مســاهمي شــركة والء للتأمــن قــراءة هــذا التعميــم بالكامــل وبعنايــة (وليــس
فقــط امللخــص املبــن أعــاه) ،وذلــك قبــل التصويــت باملوافقــة أو عــدم املوافقــة علــى إقــرار الصفقــة وزيــادة رأس
ـن علــى
املــال خــال اجتمــاع اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة والء للتأمــن اخلاصــة بصفقــة االندمــاج .كمــا يتعـ ّ
كل مــن القســم ("( )2إشــعار هــام") والقســم ("( )8عوامــل املخاطــرة") مــن هــذا التعميــم
املســاهمني قــراءة ومراجعــة ٍ
ـكل دقيــق قبــل اتخــاذ أي قــرار فيمــا يتعلــق بصفقــة االندمــاج.
بعنايــة وبشـ ٍ

ظ

 .5التواريخ المهمة والمراحل األساسية لصفقة االندماج
إن التواريــخ املبينــة فــي اجلــدول أدنــاه هــي إرشــادية فقــط بحيــث أنهــا قــد تتغيــر كونهــا تســتند علــى عــدة أمــور ،مــن
ويوضــح القســم ( )12مــن هــذا التعميــم كافــة شــروط صفقــة االندمــاج.
بينهــا اســتيفاء شــروط صفقــة االندمــاج،
ّ
ســتقوم شــركة والء للتأمــن باإلعــان علــى موقعهــا اإللكترونــي و/أو علــى موقــع تــداول عــن أي تغييــرات فــي التواريــخ
ـن أدنــاه.
املذكــورة فــي اجلــدول الزمنــي املبـ ّ
اجلدول الزمني/التاريخ

احلدث
 -1اإلجراءات املتعلقة باجلمعيات العامة غير العادية

تقــدمي مســتند العــرض النهائــي لهيئــة الســوق املاليــة للموافقــة علــى 1441/04/28هـ (املوافق 2019/12/25م)
نشره.
موافقــة هيئــة الســوق املاليــة علــى طلــب زيــادة رأس املــال ونشــر 1441/05/04هـ (املوافق 2019/12/30م)
مســتند العــرض.
نشــر تعميــم مســاهمي شــركة والء للتأمــن ومســتند العــرض املوجــه 1441/05/07هـ (املوافق 2020/01/02م)
ملســاهمي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي.
نشر تعميم مجلس إدارة شركة متاليف إيه آي جي العربي.

1441/05/07هـ (املوافق 2020/01/02م)

توفير املستندات املتاحة للمعاينة.

من تاريخ 1441/05/07هـ
(املوافــق 2020/01/02م) حتــى تاريــخ انتهــاء
فتــرة العــرض (مــن يــوم األحــد إلــى اخلميــس
مــن الســاعة التاســعة صباحـاً وحتــى الســاعة
اخلامســة مســا ًء باســتثناء أيــام اإلجــازة
الرســمية فــي اململكــة)

موافقــة هيئــة الســوق املاليــة علــى انعقــاد اجلمعيــة العامــة غيــر 1441/05/07هـ (املوافق 2020/01/02م)
العاديــة لشــركة والء للتأمــن اخلاصــة بصفقــة االندمــاج واجلمعيــة
العامــة غيــر العاديــة لشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي اخلاصــة
بصفقــة االندمــاج.
اإلعــان علــى موقــع تــداول عــن دعــوة اجلمعيــة العامــة غيــر العادية 1441/05/10هـ (املوافق 2020/01/05م)
لشــركة والء للتأمــن اخلاصــة بصفقــة االندمــاج (مــع اإلشــارة إلــى
إمكانيــة عقــد اجتمــاع ثانــي بعــد ســاعة واحــدة مــن انتهــاء املــدة
احملــددة النعقــاد االجتمــاع األول ،ذلــك فــي حــال عــدم اكتمــال
النصــاب القانونــي الــازم لعقــد االجتمــاع األول).
اإلعــان علــى موقــع تــداول عــن دعــوة اجلمعيــة العامــة غيــر العادية 1441/05/10هـ (املوافق 2020/01/05م)
لشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي اخلاصــة بصفقــة االندمــاج
(مــع اإلشــارة إلــى إمكانيــة عقــد اجتمــاع ثانــي بعــد ســاعة واحــدة
مــن انتهــاء املــدة احملــددة النعقــاد االجتمــاع األول ،ذلــك فــي حــال
عــدم اكتمــال النصــاب القانونــي الــازم لعقــد االجتمــاع األول).
بــدء فتــرة التصويــت اإللكترونــي للمســاهمني فــي اجلمعيــة العامــة 1441/05/27هـ (املوافق 2020/01/22م)
غيــر العاديــة لشــركة والء للتأمــن.

ع
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بــدء فتــرة التصويــت اإللكترونــي للمســاهمني فــي اجلمعيــة العامــة 1441/05/27هـ (املوافق 2020/01/22م)
غيــر العاديــة لشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي.
انعقــاد اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة والء للتأمــن اخلاصــة 1441/06/02هـ (املوافق 2020/01/27م)
بصفقــة االندمــاج (االجتمــاع األول) .يكتمــل النصــاب القانونــي
للجمعيــة بحضــور عــدد مــن املســاهمني ميثلــون علــى األقــل نصــف
رأس مــال شــركة والء للتأمــن.
انعقــاد اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة والء للتأمــن اخلاصــة
بصفقــة االندمــاج (االجتمــاع الثانــي) فــي حــال عــدم اكتمــال
النصــاب القانونــي الــازم لالجتمــاع األول .يكتمــل النصــاب
القانونــي لالجتمــاع الثانــي بحضــور عــدد مــن املســاهمني ميثلــون
علــى األقــل ربــع رأس مــال شــركة والء للتأمــن.

بعــد ســاعة واحــدة مــن انتهــاء املــدة احملــددة
النعقــاد االجتمــاع األول للجمعيــة العامــة
غيــر العاديــة الــذي لــم يكتمــل فيــه النصــاب
القانونــي الــازم النعقــاده.

انعقــاد اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة متاليــف إيــه آي 1441/06/02هـ (املوافق 2020/01/27م)
جــي العربــي اخلاصــة بصفقــة االندمــاج (االجتمــاع األول) .يكتمــل
النصــاب القانونــي للجمعيــة بحضــور عــدد مــن املســاهمني ميثلــون
علــى األقــل نصــف رأس مــال شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي.
انعقــاد اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة متاليــف إيــه آي جــي
العربــي اخلاصــة بصفقــة االندمــاج (االجتمــاع الثانــي) فــي حــال
عــدم اكتمــال النصــاب القانونــي الــازم لالجتمــاع األول .يكتمــل
النصــاب القانونــي لالجتمــاع الثانــي بحضــور عــدد مــن املســاهمني
ميثلــون علــى األقــل ربــع رأس مــال شــركة متاليــف إيــه آي جــي
العربــي.

بعــد ســاعة واحــدة مــن انتهــاء املــدة احملــددة
النعقــاد االجتمــاع األول للجمعيــة العامــة
غيــر العاديــة الــذي لــم يكتمــل فيــه النصــاب
القانونــي الــازم النعقــاده.

نشــر قــرار االندمــاج والقــرارات األخــرى التــي مت اتخاذهــا فــي 1441/06/03هـ (املوافق 2020/01/28م)
االجتمــاع األول أو االجتمــاع الثانــي للجمعيــة العامــة غيــر العاديــة
لشــركة والء للتأمــن اخلاصــة بصفقــة االندمــاج علــى موقــع تــداول
(أو اإلعــان عــن عــدم انعقــاد اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة فــي
حــال عــدم حتقــق نصابهــا القانونــي).
نشــر قــرار االندمــاج والقــرارات األخــرى التــي مت اتخاذهــا فــي 1441/06/03هـ (املوافق 2020/01/28م)
االجتمــاع األول أو االجتمــاع الثانــي للجمعيــة العامــة غيــر العاديــة
لشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي اخلاصــة بصفقــة االندمــاج
علــى موقــع تــداول (أو اإلعــان عــن عــدم انعقــاد اجلمعيــة العامــة
غيــر العاديــة فــي حــال عــدم حتقــق نصابهــا القانونــي).
 -2اإلجراءات في حال عدم حتقق النصاب القانوني لالجتماع األول والثاني للجمعية العامة غير العادية
لكال الشركتني
موافقــة هيئــة الســوق املاليــة علــى الدعــوة النعقــاد االجتمــاع الثالــث 1441/06/08هـ (املوافق 2020/02/02م)
للجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة والء للتأمــن اخلاصة بصفقة
االندمــاج و/أو موافقــة هيئــة الســوق املاليــة علــى الدعــوة النعقــاد
االجتمــاع الثالــث للجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة متاليــف
إيــه آي جــي العربــي اخلاصــة بصفقــة االندمــاج.

غ
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اإلعــان علــى موقــع تــداول عــن الدعــوة لالجتمــاع الثالــث للجمعيــة 1441/06/09هـ (املوافق 2020/02/03م)
العامــة غيــر العاديــة لشــركة والء للتأمــن اخلاصــة بصفقــة
االندمــاج و/أو اإلعــان علــى موقــع تــداول عــن الدعــوة لالجتمــاع
الثالــث للجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة متاليــف إيــه آي جــي
العربــي اخلاصــة بصفقــة االندمــاج.
بــدء فتــرة التصويــت اإللكترونــي للمســاهمني فــي االجتمــاع الثالــث 1441/06/26هـ (املوافق 2020/02/20م)
للجمعيــة العامــة الغيــر عاديــة لشــركة والء للتأمــن و/أو بــدء فتــرة
التصويــت اإللكترونــي للمســاهمني فــي االجتمــاع الثالــث للجمعيــة
العامــة الغيــر عاديــة لشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي.
انعقــاد االجتمــاع الثالــث للجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة والء 1441/07/01هـ (املوافق 2020/02/25م)
للتأمــن اخلاصــة بصفقــة االندمــاج و/أو االجتمــاع الثالــث للجمعية
العامــة غيــر العاديــة لشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي اخلاصــة
بصفقــة االندمــاج .يتحقــق النصــاب القانونــي النعقــاد االجتمــاع
الثالــث للجمعيــة العامــة غيــر العاديــة أيـاً كان عــدد األســهم املمثلــة
فيــه.
نشــر علــى موقــع تــداول قــرار االندمــاج والقــرارات األخــرى التــي 1441/07/02هـ (املوافق 2020/02/26م)
مت اتخاذهــا فــي االجتمــاع الثالــث للجمعيــة العامــة غيــر العاديــة
لشــركة والء للتأمــن و/أو لشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي
(بحســب احلالــة).
 -3فترة اعتراض الدائنني
•1441/06/03هـ (املوافق 2020/01/28م)
في حـال صـدور قـرار باملوافقـة على
صفقـة االندماج خـالل اجتـماع اجلمعيـة
العامـة غير العادية األول أو الثـاني
لشركـة والء للتــأمني و شركـة متـاليـف
إيــه آي جـي العربي.
•1441/07/02هـ (املوافق 2020/02/26م)
في حال صـدور قرار باملوافقــة على
صفقــة االندماج خالل اجتماع اجلمعـية
العامـــة غير العاديـة الثالث لشركــة والء
للتأمـني وشركـــة متاليــف إيـــه آي جــي
العربــي.

ابتداء فترة اعتراض الدائنني.

تســتمر فتــرة اعتــراض الدائنــن ملــدة ()30
يوم ـاً.

ف

احلدث
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إعــان تذكيــري مــن شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي عــن قــرب
انتهــاء فتــرة اعتــراض الدائنــن

•1441/06/30هـ (املوافق 2020/02/24م)
في حال صدور قرار باملوافقة على
صفقة االندماج خالل اجتماع اجلمعية
العامة غير العادية األول أو الثاني لشركة
والء للتأمني وشركة متاليف إيه آي جي
العربي.
•1441/07/29هـ (املوافق 2020/03/24م)
في حال صدور قرار باملوافقة على صفقة
االندماج خالل اجتماع اجلمعية العامة
غير العادية الثالث لشركة والء للتأمني
وشركة متاليف إيه آي جي العربي.

انتهاء فترة اعتراض الدائنني.

•بنهاية يوم 1441/07/03هـ
(املوافق 2020/02/27م) في حال صدور
قرار باملوافقـة على صفــــقة االندماج
خالل اجتماع اجلمعيــــة العامة غير
العادية األول أو الثاني لشركــة والء
للتأمني وشركــــة متاليــــف إيـــه آي جــي
العربي.
•بنهاية يوم 1441/08/03هـ
(املوافق 2020/03/27م) فــي حال صدور
قرار باملوافقة على صفقـــــة االندماج
خالل اجتماع اجلمعية العامـــة غير
العادية الثالث لشركــة والء للتأمـني
وشركة متاليف إيه آي جي العربي.

إعــان شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي عــن وجــود أو عــدم
وجــود اعتراضــات لدائنــن.

ق

•1441/07/06هـ (املوافق 2020/03/01م)
في حال صدور قرار باملوافقة على
صفقة االندماج خالل اجتماع اجلمعية
العامة غير العادية األول أو الثاني لشركة
والء للتأمني وشركة متاليف إيه آي جي
العربي.
•1441/08/05هـ
(املوافق 2020/03/29م) في حال صدور
قرار باملوافقة على صفقة االندماج خالل
اجتماع اجلمعية العامة غير العادية
الثالث لشركة والء للتأمني وشركة
متاليف إيه آي جي العربي.
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احلدث
 -4إمتام صفقة االندماج
نفاذ قرار االندماج.

بعــد انتهــاء فتــرة اعتــراض الدائنــن أو التاريخ
الــذي تتــم فيــه تســوية جميــع اعتراضــات
الدائنــن علــى صفقــة االندمــاج (أيهمــا يأتــي
الحقـاً) .ومــن املتوقــع أن يكــون قــرار االندمــاج
نافــذ بتاريــخ:
•1441/07/06هـ (املوافق 2020/03/01م)
في حال صدور قرار باملوافقة على صفقة
االندماج خالل اجتماع اجلمعية العامة غير
العادية األول أو الثاني لشركة والء للتأمني
وشركة متاليف إيه آي جي العربي.
•1441/08/05هـ (املوافق 2020/03/29م)
في حال صدور قرار باملوافقة على صفقة
االندماج خالل اجتماع اجلمعية العامة غير
العادية الثالث لشركة والء للتأمني وشركة
متاليف إيه آي جي العربي.

تعليق تداول أسهم شركة متاليف إيه آي جي العربي.

أول فتــرة تــداول بعــد نفــاذ قــرار االندمــاج،
ومــن املتوقــع أن يتــم ذلــك بتاريــخ:
•1441/07/06هـ (املوافق 2020/03/01م)
في حال صدور قرار باملوافقة على صفقة
االندماج خالل اجتماع اجلمعية العامة غير
العادية األول أو الثاني لشركة والء للتأمني
وشركة متاليف إيه آي جي العربي.
•1441/08/05هـ (املوافق 2020/03/29م)
في حال صدور قرار باملوافقة على صفقة
االندماج خالل اجتماع اجلمعية العامة غير
العادية الثالث لشركة والء للتأمني وشركة
متاليف إيه آي جي العربي.

إعــان كل مــن شــركة والء للتأمــن وشــركة متاليــف إيــه آي جــي
العربــي عــن نفــاذ االندمــاج.

إلغاء إدراج أسهم شركة متاليف إيه آي جي العربي في تداول.

ك

•1441/07/06هـ (املوافق 2020/03/01م)
في حال صدور قرار باملوافقة على صفقة
االندماج خالل اجتماع اجلمعية العامة
غير العادية األول أو الثاني لشركة والء
للتأمني وشركة متاليف إيه آي جي العربي.
•1441/08/05هـ (املوافق 2020/03/29م)
في حال صدور قرار باملوافقة على صفقة
االندماج خالل اجتماع اجلمعية العامة
غير العادية الثالث لشركة والء للتأمني
وشركة متاليف إيه آي جي العربي.
خــال فتــرة ال تقــل عن ثالــث فترة تداول بعد
نفــاذ قــرار االندمــاج وال تزيــد عــن ســادس
فتــرة تــداول بعــد نفــاذ قــرار االندمــاج.

اجلدول الزمني/التاريخ

احلدث

إدراج األســهم اجلديــدة فــي تــداول وتخصيصهــا ملســاهمي شــركة خــال فتــرة ال تقــل عن ثالــث فترة تداول بعد
متاليــف إيــه آي جــي العربــي املقيديــن بســجل مســاهمي شــركة نفــاذ قــرار االندمــاج وال تزيــد عــن ســادس
متاليــف إيــه آي جــي العربــي بنهايــة ثانــي فتــرة تــداول بعــد نفــاذ فتــرة تــداول بعــد نفــاذ قــرار االندمــاج.
قــرار االندمــاج.
تعديــل الســجل التجــاري وترخيــص االســتثمار األجنبــي لشــركة والء
للتأمني.

•1441/07/10هـ (املوافق 2020/03/05م)
في حال صدور قرار باملوافقة على
صفقة االندماج خالل اجتماع اجلمعية
العامة غير العادية األول أو الثاني لشركة
والء للتأمني وشركة متاليف إيه آي جي
العربي.
•1441/08/09هـ (املوافق 2020/04/02م)
في حال صدور قرار باملوافقة على صفقة
االندماج خالل اجتماع اجلمعية العامة
غير العادية الثالث لشركة والء للتأمني
وشركة متاليف إيه آي جي العربي.

شــطب وإلغــاء الســجل التجــاري وترخيــص االســتثمار ألجنبــي خــال مــدة ال تتجــاوز ( )30يوم ـاً مــن تاريــخ
نفــاذ قــرار االندمــاج ،ومــن املتوقــع أن يتــم
لشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي.
ذلــك بتاريــخ:
•1441/08/07هـ (املوافق 2020/03/31م)
في حال صدور قرار باملوافقة على
صفقة االندماج خالل اجتماع اجلمعية
العامة غير العادية األول أو الثاني لشركة
والء للتأمني وشركة متاليف إيه آي جي
العربي.
•1441/09/05هـ (املوافق 2020/04/28م)
في حال صدور قرار باملوافقة على صفقة
االندماج خالل اجتماع اجلمعية العامة
غير العادية الثالث لشركة والء للتأمني
وشركة متاليف إيه آي جي العربي.

ل

اجلدول الزمني/التاريخ

احلدث

املوعــد النهائــي لتوزيــع متحصــات بيــع كســور األســهم التــي مت خــال ثالثــن ( )30يومــاً مــن تاريــخ إمتــام
صفقــة االندمــاج .ومــن املتوقــع أن يتــم ذلــك
بيعهــا
بتاريــخ:
•1441/08/07هـ (املوافق 2020/03/31م)
في حال صدر قرار باملوافقة على صفقة
االندماج خالل اجتماع اجلمعية العامة
غير العادية األول أو الثاني لشركة والء
للتأمني وشركة متاليف إيه آي جي
العربي.
•1441/09/05هـ (املوافق 2020/04/28م)
في حال صدور قرار باملوافقة على صفقة
االندماج خالل اجتماع اجلمعية العامة
غير العادية الثالث لشركة والء للتأمني
وشركة متاليف إيه آي جي العربي.
*مالحظــة :إن التواريــخ الــواردة أعــاه هــي تواريــخ تقريبيــة وســيتم اإلعــان علــى موقــع تــداول اإللكترونــي ()www.tadawul.com.sa
عــن أي تغييــرات فــي هــذه التواريــخ.

م

خطاب من رئيس مجلس إدارة شركة والء للتأمني التعاوني إلى مساهمي شركة والء للتأمني
املوضوع :النية املؤكدة لشركة والء للتأمني لتقدمي عرض لغرض دمج شركة متاليف إيه آي جي
العربي مع شركة والء للتأمني
اإلخوة واألخوات مساهمي شركة والء للتأمني التعاوني،
أشــكركم علــى االطــاع علــى هــذا التعميــم ودراســة محتوياتــه بعنايــة ،كمــا يطيــب لــي اإلشــارة إلــى إعــان شــركة
والء للتأمــن بتاريــخ 1441/01/30هـــ (املوافــق 2019/09/29م) عــن نيتهــا املؤكــدة لالندمــاج مــع شــركة متاليــف إيــه
آي جــي العربــي وذلــك اســتنادا التفاقيــة االندمــاج التــي مت إبرامهــا بــن مجلســي إدارة شــركة والء للتأمــن وشــركة
متاليــف إيــه آي جــي العربــي والتــي تتضمــن الشــروط واألحــكام املتفــق عليهــا بــن شــركة والء للتأمــن وشــركة متاليــف
إيــه آي جــي العربــي لغــرض دمــج شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي فــي شــركة والء للتأمــن ونقــل أصــول والتزامــات
شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي إلــى شــركة والء للتأمــن وفقـاً ألنظمــة ولوائــح هيئــة الســوق املاليــة ،مبــا فــي ذلــك
الئحــة االندمــاج واالســتحواذ وقواعــد طــرح األوراق املاليــة وااللتزامــات املســتمرة وكذلــك قواعــد اإلدراج و نظــام
الشــركات.
ســتصدر شــركة والء للتأمــن أســهم عــوض ملســاهمي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي بعــدد ( )11٬839٬706أحــد
عشــر مليــون وثمامنائــة وتســعة وثالثــن ألــف وســبعمائة وســتة ســهم جديــد فــي شــركة والء للتأمــن ،بواقــع نســبة
مبادلــة تبلــغ  0.657761444444444ســهم فــي شــركة والء للتأمــن لصالــح مســاهمي شــركة متاليــف إيــه آي جــي
العربــي مقابــل كل ســهم مملــوك مــن قبلهــم فــي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي ،والتــي ســيتم إصدارهــا عــن طريــق
زيــادة رأس مــال شــركة والء للتأمــن مــن مبلــغ ( )528٬000٬000خمســمائة وثمانيــة وعشــرين مليــون ريــال ســعودي
إلــى مبلــغ ( )646٬397٬060ســتمائة وســتة وأربعــن مليــون وثالثمائــة وســبعة وتســعني ألــف وســتني ريــال ســعودي.
ـددة لهــا ،ســتنتقل جميــع أصــول والتزامــات شــركة متاليــف إيــه آي جــي
وفــي حــال إمتــام الصفقــة وفقـاً للشــروط احملـ ّ
العربــي إلــى شــركة والء للتأمــن وســتنقضي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي وســيتم شــطب ســجلها التجــاري لــدى
وزارة التجــارة واالســتثمار.
إن شــركة والء للتأمــن التعاونــي تشــهد حاليـاً تطــوراً ملموسـاً فــي أدائهــا ممــا يؤكــده حصولهــا علــى تقييــم ()BBB+
مــع نظــرة مســتقبلية ايجابيــة مــن قبــل وكالــة التصنيــف املالــي العامليــة إس آنــد بــي ( )S&Pخــال عام 2019م ،وشــهادة
األيــزو ( )9001:2015كأول شــركة تأمــن فــي اململكــة العربيــة الســعودية حتصــل علــى هــذه الشــهادة التــي تعتمــد نظــام
إدارة اجلــودة .واســتطاعت شــركة والء للتأمــن وللســنة الرابعــة بعــد زيــادة رأس املــال فــي عــام 2015م ،احملافظــة
علــى كفايــة رأس مالهــا وكفايــة الســيولة عنــد املســتوى املطلــوب .وقامــت بتوزيــع أربــاح وأســهم منــح للمســاهمني خــال
العامــن  2018و2019م ،إضافــة إلــى ذلــك فقــد قامــت شــركة والء للتأمــن خــال عــام 2018م بشــراء عــدد  47فــرع
مــن وكيلهــا الســابق وهــي شــركة امليازيــن لوكالــة التأمــن ،ومــن خاللــه زادت عــدد فــروع شــركة والء للتأمــن إلــى 64
فــرع فــي أنحــاء اململكــة كخطــوة اســتراتيجية لتنشــيط احلركــة فــي قطــاع خدمــة األفــراد ولزيــادة املبيعــات مــن خــال
هــذه الفــروع.
وبالتالــي فــإن االندمــاج املقتــرح لشــركة والء للتأمــن مــع شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي يعــد خطــوة هامــة
لالســتحواذ علــى حصــة ســوقية أكبــر ممــا يعــزز مــن وضــع الشــركة الدامجــة التنافســي .إضافــة إلــى ذلــك ،فــإن
الشــركة الدامجــة ستســتفيد مــن تقــدمي منتــج تأمينــي جديــد ،وهــو تأمــن احلمايــة واالدخــار -وهــو منتــج لــم تكــن
تقدمــه شــركة والء للتأمــن ســابقاً -وتعتقــد شــركة والء للتأمــن بــأن اخلبــرة التــي ميتلكهــا فريــق شــركة متاليــف
إيــه آي جــي العربــي والبنيــة التقنيــة فيمــا يختــص بتأمــن احلمايــة واالدخــار ســيعد نقطــة ايجابيــة ذات ميــزة نســبية
لتحســن احلصــة الســوقية للشــركة الدامجــة فيمــا يختــص بســوق تأمــن احلمايــة واالدخــار .ونظــراً ألن الشــركة
الدامجــة ســتتمتع بــرأس مــال أقــوى ،فإنــه ســيكون لهــا قــدرة أكبــر علــى حتمــل املخاطــر واســتيعاب املزيــد مــن

ن

االكتتابــات التأمينيــة وتقــدمي خدمــات تأمينيــة أفضــل لعمالئهــا .إضافــة إلــى ذلــك وبحكــم زيــادة حجــم األعمــال
املتوقعــة ،ســتتمتع الشــركة الدامجــة بقــدرة أفضــل علــى التفــاوض باألســعار مــع شــركات إعــادة التأمــن ممــا يعــود
بالنفــع علــى مســاهمي شــركة والء للتأمــن احلاليــن واملســتقبليني.
يتحمــل أعضــاء مجلــس إدارة شــركة والء للتأمــن كافــة املســؤولية عــن املعلومــات الــواردة فــي تعميــم املســاهمني مــا
عــدا تلــك املقدمــة مــن شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي باإلضافــة إلــى املعلومــات التــي مت احلصــول عليهــا مــن
شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي خــال مرحلــة إجــراء شــركة والء للتأمــن -مبســاعدة مستشــاريها -دراســات
العنايــة املهنيــة الالزمــة علــى شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي.
حســب علــم واعتقــاد أعضــاء مجلــس إدارة شــركة والء للتأمــن الذيــن اتخــذوا كل العنايــة الالزمــة لضمــان ذلــك ،فــإن
املعلومــات الــواردة فــي تعميــم املســاهمني واملتعلقــة بشــركة والء للتأمــن هــي مطابقــة للحقائــق وال حتتــوي علــى أخطــاء
جوهريــة مــن احملتمــل أن تؤثــر علــى أهميــة واكتمــال تعميــم املســاهمني.
فــي حــال وجــود أيــة استفســارات حــول املعلومــات املبينــة فــي تعميــم املســاهمني ،أو عــن أي أمــر آخــر يتعلــق
بالصفقــة ،يُرجــى التواصــل مــع ادارة شــؤون املســاهمني فــي املركــز الرئيســي لشــركة والء للتأمــن :اخلبــر ،مبنــى عــادل
خاشــقجي ،شــارع خــادم احلرمــن الشــريفني ،ص.ب 31616 .اخلبــر  ،31952اململكــة العربيــة الســعودية ،هاتــف:
 ،+966138299380أو عبــر البريــد اإللكترونــي علــى العنــوان التالــي  investors@walaa.comأو عبــر زيــارة
موقعنــا اإللكترونــي  ،www.walaa.comعلمـاً بــأن أي إجابــة علــى االستفســارات التــي قــد تــرد ال ميكــن اعتبارهــا
بــأي حــال مــن األحــوال ترويج ـاً للصفقــة أو استشــارة قانونيــة أو ماليــة أو ضريبيــة.
ويجــدر بالذكــر أن صفقــة االندمــاج حتظــى بتأييــد وتوصيــة مــن مجلســي إدارة شــركة والء للتأمــن وشــركة متاليــف
إيــه آي جــي العربــي.
نيابـ ًة عــن أعضــاء مجلــس إدارة شــركة والء للتأمــن ،أتقــدم بشــكري وامتنانــي لهيئــة الســوق املاليــة ومؤسســة النقــد
العربــي الســعودي والهيئــة العامــة للمنافســة ووزارة املاليــة ووزارة التجــارة واالســتثمار وشــركة الســوق املاليــة الســعودية
علــى تعاونهــم مــع كافــة أطــراف صفقــة االندمــاج.
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 .7التعريفات والمصطلحات
التعريف

املصطلح
التعميم أو تعميم
املساهمني

تعميــم املســاهمني هــذا املتعلــق بزيــادة رأس مــال شــركة والء للتأمــن عــن طريــق إصــدار
األســهم اجلديــدة لغــرض دمــج شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي فــي شــركة والء
للتأمــن ،واملعــد مــن قبــل شــركة والء للتأمــن وفقــاً للمــادة ( )58مــن قواعــد طــرح
األوراق املاليــة وااللتزامــات املســتم ّرة.

شركة والء للتأمني أو
الشركة الدامجة أو
املُصدر

شركة والء للتأمني التعاوني.

شركة متاليف إيه آي
جي العربي أو الشركة
املندمجة

شــركة متاليــف واملجموعــة األمريكيــة الدوليــة والبنــك العربــي الوطنــي للتأمــن
التعاونــي.

تعميــم مجلـــس إدارة
شركة متاليف إيه آي
جي العربي

التعميــم الــذي يصــدره مجلــس إدارة شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي للمســاهمني
ـدم مــن شــركة والء للتأمــن لالندمــاج حيــث يبــدي فيــه مجلــس
بخصــوص العــرض املقـ ّ
إدارة شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي رأيــه للمســاهمني بخصــوص ذلــك العــرض
وخطــط شــركة والء للتأمــن بشــأن شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي.

الشركتان أو الشركتني

شركة والء للتأمني وشركة متاليف إيه آي جي العربي مجتمعني.

مذكرة التفاهم

مذكــرة التفاهــم غيــر امللزمــة املبرمــة بــن شــركة والء للتأمــن وشــركة متاليــف إيــه آي
جــي العربــي بتاريــخ 2019/06/18م.

اتفاقية االندماج

العقــد املوقــع بــن كل مــن شــركة والء للتأمــن وشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي
بتاريــخ 1441/01/30هـــ (املوافــق 2019/09/29م) الــذي يتضمــن الشــروط واألحــكام
املتعلقــة بتنفيــذ صفقــة االندمــاج.

معامل املبادلة

أي عــدد  0.657761444444444ســهم فــي شــركة والء للتأمــن لصالــح مســاهمي
شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي مقابــل كل ســهم مملــوك فــي شــركة متاليــف إيــه
آي جــي العربــي.

صفقة االندماج

صفقــة االندمــاج املقترحــة بــن شــركة والء للتأمــن وشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربي
وفق ـاً ألحــكام املــادة ( )191واملــادة ( )192واملــادة ( )193مــن نظــام الشــركات والفقــرة
الفرعيــة ( )1مــن الفقــرة (أ) مــن املــادة ( )49مــن الئحــة االندمــاج واالســتحواذ ،والتــي
ســيتم مــن خاللهــا نقــل جميــع أصــول والتزامــات شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي
إلــى شــركة والء للتأمــن مقابــل قيــام شــركة والء للتأمــن بإصــدار األســهم اجلديــدة
لصالــح املســاهمني فــي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي عبــر زيــادة رأس مــال شــركة
والء للتأمــن مــن ( )528٬000٬000ريــال ســعودي إلــى ( )646٬397٬060ريــال ســعودي.

مستند العرض

مســتند العــرض املعــد مــن قبــل شــركة والء للتأمــن وفقــاً للمــادة ( )38مــن الئحــة
االندمــاج واالســتحواذ بشــأن العــرض املقــدم مــن قبــل شــركة والء للتأمــن لغــرض
دمــج شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي مــع شــركة والء للتأمــن مقابــل نقــل أصــول
والتزامــات شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي إلــى شــركة والء للتأمــن.

1

التعريف

املصطلح
فترة العرض

الفتــرة املمتــدة مــن تاريــخ إعــان النيــة املؤكــدة لشــركة والء للتأمــن بتقــدمي عــرض
ملســاهمي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي وحتــى تاريــخ صــدور قــرار اجلمعيــة
العامــة غيــر العاديــة اخلاصــة بصفقــة االندمــاج لــكل مــن الشــركتني أو أن يتــم إنهــاء
اتفاقيــة االندمــاج وفقــاً ألحكامهــا.

اجتماع اجلمعية
العامة غير العادية

اجتمــاع اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة للمســاهمني فــي الشــركة ذات الصلــة والــذي
يُعقــد وفقــاً لنظامهــا األساســي.

اجلمعية العامة غير
العادية لشركة والء
للتأمني اخلاصة
بصفقة االندماج

اجتمــاع اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة والء للتأمــن والــذي س ـيُعقد للتصويــت
علــى صفقــة االندمــاج وعــدد مــن القــرارات األخــرى ذات العالقــة .وســتكون بنــود
اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة والء للتأمــن هــي التصويــت علــى زيــادة رأس
املــال ،وأحــكام اتفاقيــة االندمــاج ،والتعديــات املقترحــة علــى النظــام األساســي شــركة
والء للتأمــن اخلاصــة بصفقــة االندمــاج (ملحــق  5مــن هــذا التعميــم) ،والتصويــت علــى
التعديــات األخــرى املقترحــة علــى النظــام األساســي لشــركة والء للتامــن (ملحــق 6
مــن هــذا التعميــم) ،وتفويــض مجلــس إدارة شــركة والء للتأمــن أو أي شــخص مفــوض
لــه مــن قبــل مجلــس إدارة شــركة والء للتأمــن بإصــدار أي قــرار أو اتخــاذ أي إجــراء
قــد يكــون ضروري ـاً لتنفيــذ أي مــن القــرارات املذكــورة التــي تخــص صفقــة االندمــاج.

اجلمعية العامة غير
العادية لشركة متاليف
إيه آي جي العربي
اخلاصة بصفقة
االندماج

اجتمــاع اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي والــذي
س ـيُعقد للتصويــت علــى العــرض املقــدم مــن شــركة والء للتأمــن وعــدد مــن القــرارات
األخــرى ذات العالقــة .وســتكون بنــود اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة متاليــف إيــه
آي جــي العربــي هــي التصويــت علــى أحــكام اتفاقيــة االندمــاج وتفويــض مجلــس إدارة
شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي ،أو أي شــخص مفــوض مــن قبــل مجلــس إدارة
شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي ،بإصــدار أي قــرار أو اتخــاذ أي إجــراء قــد يكــون
ضروري ـاً لتنفيــذ أي مــن القــرارات املتعلقــة بصفقــة االندمــاج.

زيادة رأس املال

الزيــادة املقترحــة فــي رأس مــال شــركة والء للتأمــن مــن خــال إصــدار ()11٬839٬706
أحــد عشــر مليــون وثمامنائــة وتســعة وثالثــن ألــف وســبعمائة وســتة ســهم لصالــح
املســاهمني فــي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي.

األسهم

األســهم العاديــة بقيمــة اســمية تبلــغ ( )10عشــر ريــاالت ســعودية لــكل ســهم فــي رأس
مــال شــركة والء للتأمــن أو شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي.

األسهم اجلديدة أو
أسهم العوض

هــي أســهم العــوض فــي شــركة والء للتأمــن التــي ســيتم إصدارهــا ملســاهمي شــركة
متاليــف إيــه آي جــي العربــي نتيجــة صفقــة االندمــاج والبالــغ عددهــا ()11٬839٬706
أحــد عشــر مليــون وثمامنائــة وتســعة وثالثــن ألــف وســبعمائة وســتة ســهم عــادي بقيمــة
اســمية تبلــغ ( )10عشــر ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد.

فترة اعتراض الدائنني

الفتــرة التــي يحــق فيهــا لدائنــي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي تقــدمي اعتراضاتهــم
علــى صفقــة االندمــاج وفقـاً ألحــكام املــادة ( )193مــن نظــام الشــركات ،وتبــدأ مــن تاريــخ
ـكل مــن شــركة والء للتأمــن وشــركة متاليــف إيــه
نشــر املوافقــة علــى قــرارات االندمــاج لـ ٍ
آي جــي العربــي وتســتمر ملــدة ( 30يومـاً).

طلب زيادة رأس مال
شركة والء للتأمني
لغرض االندماج

هــو طلــب زيــادة رأس املــال لشــركة والء للتأمــن لغــرض دمــج شــركة متاليــف إيــه آي
جــي العربــي فــي شــركة والء للتأمــن وفق ـاً لقواعــد طــرح األوراق املاليــة وااللتزامــات
املســتم ّرة والئحــة االندمــاج واالســتحواذ.
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املصطلح
نفاذ قرار االندماج

بعــد انتهــاء فتــرة اعتــراض الدائنــن أو تســوية جميــع اعتراضــات الدائنــن علــى صفقــة
االندمــاج (أيهمــا يأتــي الحقـاً) وذلــك وفقـاً ألحــكام املــادة ( )193مــن نظــام الشــركات.

إمتام صفقة االندماج

اليــوم الــذي يتــم فيــه إدراج األســهم اجلديــدة فــي تــداول وفقـاً لشــروط وأحــكام اتفاقيــة
االندماج.

املجلس أو مجلس
اإلدارة

مجلس إدارة الشركة ذات الصلة.

دمج األعمال

دمــج أعمــال شــركة والء للتأمــن وشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي (مبــا فــي ذلــك
دمــج الوظائــف اإلداريــة والهيــكل التنظيمــي وأنظمــة املعلومــات وغيرهــا) لتحقيــق ســير
أعمــال الشــركة الدامجــة بعــد إمتــام صفقــة االندمــاج.

كبار التنفيذيني

أي شــخص طبيعــي يديــر ويكــون مســؤوالً عــن وضــع وتنفيــذ القــرارات االســتراتيجية
للشــركة مبــا فــي ذلــك الرئيــس التنفيــذي ونوابــه واملديــر املالــي.

مساهم كبير أو
املساهمون الكبار

شــخص ميتلــك ( )٪5أو أكثــر مــن األســهم فــي شــركة والء للتأمــن أو فــي شــركة
متاليــف إيــه آي جــي العربــي.

الشخص

أي شخص طبيعي ،أو اعتباري.

القوائم املالية

البيانات املالية املراجعة لشركة والء للتأمني للسنوات املالية املنتهية في
2016/12/31م و2017/12/31م و2018/12/31م.

السنة املالية

السنة املنتهية بتاريخ  31ديسمبر من كل سنة ميالدية.

املساهمون

املساهمون في الشركة ذات الصلة.

املستشار املالي

املستشــار املالــي املســتقل لشــركة والء للتأمــن ،شــركة اجلزيــرة لألســواق املاليــة
("اجلزيــرة كابيتــال").

املستشار االكتواري

شركة شاما االستشارية.

محاسب القوائم املالية
االفتراضية

شركة بيكر تلي ام كي ام محاسبون قانونيون.

املستشار القانوني

املستشــار القانونــي املســتقل لشــركة والء للتأمــن ،مكتــب خليــف شــال خليــف العنــزي
للمحامــاة.

مراجع احلسابات
لشركة والء للتأمني

شــركة ديلويــت آنــد تــوش وشــركاهم محاســبون ومراجعــون قانونيــون ،العظم والســديري
محاســبون قانونيون واستشــاريون.

مستشار العناية املهنية
الالزمة املالي

شركة برايس وترهاوس كوبرز.

املستشارين

كل مــن املستشــار املالــي واملستشــار القانونــي ومستشــار العنايــة الالزمــة املهنيــة املالــي
واملستشــار االكتــواري ومحاســب القوائــم املاليــة االفتراضيــة ومراجــع احلســابات
مجتمعــن.

النظام األساسي

النظام األساسي للشركة ذات الصلة.

ريال

الريال السعودي ،العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية.
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املصطلح
السوق

الســوق املاليــة الســعودية "تــداول" وتشــمل حيــث يســمح ســياق النــص بذلــك أي جلنــة،
أو جلنــة فرعيــة ،أو موظــف ،أو مســؤول ،أو شــخص تابــع ،أو وكيــل ميكــن أن يتــم تكليفــه
فــي الوقــت احلاضــر بالقيــام بــأي مــن وظائــف الســوق ،وعبــارة "فــي الســوق" تعنــي أي
نشــاط يتــم مــن خــال أو بواســطة التجهيــزات التــي توفرهــا الســوق.

فترة التداول

األوقــات التــي ميكــن خاللهــا بيــع وشــراء األســهم فــي الســوق بحســب مــا تنــص عليــه
تــداول مــن وقــت آلخــر.

سعر اإلغالق

آخــر ســعر مت تــداول الســهم عليــه فــي يــوم التــداول ذي الصلــة وفــق اآلليــة احملــددة مــن
قبــل الســوق املاليــة الســعودية (تــداول).

اإلدراج

إدراج األوراق املالية في تداول.

مدرجة

هي األسهم أو األوراق املالية التي مت قبول إدراجها في تداول.

طرف ذو عالقة

يقصد به في قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة ،ما يلي:
 -1تابعي املصدر.
 -2املساهمني الكبار في املصدر.
 -3أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيني للمصدر.
 -4أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيني لتابعي املصدر.
 -5أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيني لدى املساهمني الكبار في املصدر.
 -6أي أقرباء لألشخاص املشار إليهم في الفقرات (  4 ، 3 ، 2 ، 1أو  )5أعاله.
 -7أي شــركة يســيطر عليهــا أي شــخص مشــار إليــه فــي الفقــرات (، 4 ، 3 ، 2 ، 1
 5أو  )6أعــاه.

ترخيص مؤسسة
النقد

ترخيــص مزاولــة أعمــال التأمــن وإعــادة التأمــن (حيثمــا ينطبــق) الصــادر عن مؤسســة
النقد.

بوليصة التأمني أو
وثيقة التأمني

عقــد تتعهــد مبقتضــاه شــركة التأمــن بــأن تع ـ ّوض املؤمــن لــه عنــد حــدوث الضــرر أو
اخلســارة املغطــاة بالوثيقــة أو البوليصــة ،وذلــك مقابــل االشــتراك الــذي يدفعــه املؤ ّمــن
لــه لشــركة التأمــن.

التأمني

املؤمــن لــه إلــى املؤ ِّمــن (أو شــركة التأمــن) وتعويــض مــن
حتويــل أعبــاء املخاطــر مــن
َّ
تعــرض منهــم للضــرر أو اخلســارة مــن قبــل املؤ ّمــن (أو شــركة التأمــن).

الوسطاء

وســطاء التأمــن الذيــن يقومــون بالتفــاوض مــع شــركات التأمــن إلمتــام عمليــة التأمــن
لصالــح املؤمــن لهــم لقــاء مقابــل مــادي.

الوديعة النظامية

نســبة مــن رأس املــال املدفــوع لشــركة التأمــن الواجــب اقتطاعهــا كوديعــة ســنداً لالئحــة
التنفيذيــة لنظــام مراقبــة شــركات التأمــن التعاونــي.

اململكة

اململكة العربية السعودية.

الوزارة

وزارة التجارة واالستثمار باململكة.

مؤسسة النقد

مؤسسة النقد العربي السعودي.

احملافظ

محافظ مؤسسة النقد.

الهيئة العامة
لالستثمار

الهيئة العامة لالستثمار في اململكة العربية السعودية.
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املصطلح
الهيئة أو هيئة السوق
املالية

هيئة السوق املالية في اململكة العربية السعودية.

هيئة املنافسة

الهيئة العامة للمنافسة في اململكة املكونة مبوجب نظام املنافسة.

تداول

شركة السوق املالية السعودية.

نظام السوق املالية

نظــام الســوق املاليــة الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم م 30/وتاريــخ 1424/06/02هـــ
(املوافــق 2003/07/31م).

نظام الشركات

نظــام الشــركات الصــادر مبوجــب املرســوم امللكــي رقــم (م )3/بتاريــخ 1437/01/28هـــ
(املوافــق 2015/11/10م) واملعــدل مبوجــب املرســوم امللكــي رقــم (م )79/تاريــخ
1439/7/25هـــ.

نظام مراقبة شركات
التأمني التعاوني

نظــام مراقبــة شــركات التأمــن التعاونــي فــي اململكــة الصــادر مبوجــب املرســوم امللكــي
رقــم م 32/بتاريــخ 1424/06/02هـــ املوافــق 2003/07/31م.

الالئحة التنفيذية
لنظام مراقبة شركات
التأمني التعاوني أو
الالئحة التنفيذية

الالئحــة التنفيذيــة لنظــام مراقبــة شــركات التأمــن التعاونــي فــي اململكــة الصــادرة مــن
مؤسســة النقــد بتاريــخ 1425/03/01هـ�ـ املوافــق 2004/04/20م.

الئحة حوكمة
الشركات

الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن مجلــس هيئــة الســوق املاليــة مبوجــب القــرار
رقــم  2017-16-8وتاريــخ 1438/5/16هـــ (املوافــق 2017/2/13م) بنــا ًء علــى نظــام
الشــركات الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم م 3/وتاريــخ 1437/1/28هـــ املعدلــة بقــرار
مجلــس هيئــة الســوق املاليــة رقــم  2018-45-3وتاريــخ 1439/8/7هـــ (املوافــق
2018/4/23م).

قواعد طرح األوراق
املالية وااللتزامات
املستمرة

قواعــد طــرح األوراق املاليــة وااللتزامــات املســتمرة الصــادرة عــن مجلــس هيئــة
الســوق املاليــة مبوجــب القــرار رقــم  2017-123-3وتاريــخ 1439/4/9هـــ (املوافــق
2017/12/27م) واملعدلــة بقــرار مجلــس هيئــة الســوق املاليــة رقــم 2019-104-1
وتاريــخ 1441/02/01هـــ املوافــق 2019/09/30م.

قواعد اإلدراج

قواعــد اإلدراج لــدى شــركة الســوق املاليــة (تــداول) املوافــق عليهــا بقــرار مجلــس هيئــة
السوق املالية رقم  2017-123-3تاريخ 1439/4/9هـ املوافق 2017/12/27م واملعدلة
مبوجــب قــرار رقــم  2019-104-1وتاريخ 1441/02/01هـــ املوافق 2019/09/30م.

الئحة االندماج
واالستحواذ

الئحــة االندمــاج واالســتحواذ الصــادرة عــن مجلــس هيئــة الســوق املاليــة مبوجــب
القــرار رقــم  2007-50-1وتاريــخ 1428/9/21هـــ (املوافــق 2007/10/2م) واملعدلــة
بقــرار مجلــس هيئــة الســوق املاليــة رقــم  2018-45-3وتاريــخ 1439/8/7هـــ (املوافــق
2018/4/23م).

املساهمني املؤسسني
األجانب في الشركة
املندمجة

شــركة أميريــكان اليــف انشــورنس وشــركة ايــه آي جــي ام اي ايــه انفســمنت آنــد
سيرفســس.

أليكو

أميريكان اليف انشورنس كومباني ،شركة مملوكة بالكامل وتابعة ملتاليف إنك.
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شركة إيه آي جي
أوروبا احملدودة

املجموعــة الدوليــة األمريكيــة أوروبــا احملــدودة ،شــركة متــارس أعمــال إعــادة التأمــن
ويقــع مركزهــا الرئيســي فــي لوكســمبورغ وهــي شــركة تابعــة ومملوكــة بالكامــل
للمجموعــة الدوليــة األمريكيــة (إيــه آي جــي إنــك) املتــداول أســهمها فــي ســوق نيويــورك
لــأوراق املاليــة.

إعادة التأمني

حتويــل أعبــاء املخاطــر املؤ ّمــن عليهــا مــن املؤ ّمــن إلــى معيــد التأمــن ،وتعويــض املؤ ّمــن
مــن قبــل معيــد التأمــن عمــا يتــم دفعــه للمؤ ّمــن لهــم إذا تعرضــوا للضــرر أو اخلســارة.

أخصائي تسوية
املطالبات التأمينية

الشــخص االعتبــاري الــذي يقــوم بــإدارة ومراجعــة وتســوية املطالبــات التأمينيــة نيابــة
عــن شــركة التأمــن.

إجمالي األقساط
املكتتبة

إجمالــي أقســاط عقــود التأمــن املكتتبــة خــال فتــرة محــددة دون اقتطــاع األقســاط
املســندة إلــى شــركات إعــادة التـــأمني.

األقساط املسندة

األقســاط املتنــازل عنهــا لفائــدة شــركات إعــادة التـــأمني فــي إطــار عمليــات إعــادة
التأمــن.

صافي األقساط
املكتتبة

يحتسب صافي األقساط لكل فرع بعد خصم ما يخصه من إعادة التأمني.

األقساط غير
املكتسبة

اجلزء من األقساط املكتتبة الذي يغطي أخطاراً تتعلق بالفترات املالية الالحقة.

صافي الفائض
(العجز) من
متحصالت االكتتاب

هو ناجت طرح مجموع التكاليف واملصاريف من إجمالي اإليرادات

املطالبات حتت
التسوية

املطالبــات واحلــوادث التــي قــام املؤ َمــن لــه بإخطــار شــركة التأمــن عنهــا والتــي مازالــت
قيــد البحــث ولــم تتــم تســويتها أو دفعهــا ،وهــي تعــادل قيمــة اخلســائر التــي يطالــب بهــا
املؤ َمــن لــه وذلــك بنــاء علــى مبالــغ التأمــن فــي الوثيقــة.

تكاليف اكتتاب وثائق
التأمني

مجمــوع تكاليــف اكتتــاب وثائــق التأمــن مبــا فيهــا العمــوالت واجلــزء مــن املصاريــف
املتعلقــة بــاإلدارة والتكاليــف العامــة األخــرى التــي تعــود إلــى عمليــات التأمــن.

إجمالي املطالبات
املدفوعة

قيمــة مــا تدفعــه شــركة التأمــن للمؤمــن لهــم كتعويــض عــن االخطــار او االضــرار التــي
تعرضــوا لهــا بحســب شــروط وأحــكام وثيقــة التأمــن.

صافي املطالبات
املدفوعة

إجمالي املطالبات بعد خصم حصة معيدي التأمني من تلك املطالبات.

تسوية املطالبات

اجــراءات تقــوم بهــا شــركات التأمــن ســواء اكانــت فنيــة او قانونيــة قــد تؤخــر صــرف
املطالبــات ملســتحقيها مــن حملــة الوثائــق فــي نفــس فتــرة االســتحقاق.

التغيرات في
املطالبات حتت
التسوية

مخصــص تعويضــات مطالبــات حتــت التســوية ميثــل قيمــة التعويضــات التــي اســتحقت
خــال الفتــرة وتكــون تلــك املطالبــات مســتحقة علــى شــركة التأمــن ولكــن قيمتهــا لــم
تدفــع حتــى تاريــخ اعــداد القوائــم املاليــة.

مطالبات متكبدة غير
مبلغ عنها

ؤمــن لصالــح املؤ َمــن لهــم جــراء املطالبــات التــي حدثــت ولــم
املبالــغ املســتحقة علــى امل ُ ِ ّ
يبلّــغ عنهــا فــي تاريــخ إعــداد القوائــم املاليــة.

صافي املطالبات
املتكبدة

املطالبــات التــي مت صرفهــا خــال الفتــرة بعــد اجــراء التســويات اخلاصــة باملطالبــات
حتــت التســوية.
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فائض عمليات التأمني

صافــي نتائــج أعمــال شــركة التأمــن مــن التأمــن ،وميثــل الفــرق بــن إجمالــي اإليــرادات
وإجمالــي التكاليــف واملصروفات.

تكاليف إشراف
وتفتيش

هــي الرســوم التــي تدفــع مــن قبــل شــركة التأمــن ملؤسســة النقــد العربــي الســعودي
مقابــل التفتيــش واإلشــراف ،وتنظــم الالئحــة التنفيذيــة لنظــام مراقبــة شــركات التأمــن
التعاونــي تلــك الرســوم.

ديون مشكوك في
حتصيلها

وهي الديون التي تكون الشركة غير متأكدة من قدرتها على حتصيلها من العميل.

إعادة التأمني
االختياري
()Facultative

طريقــة اختياريــة إلعــادة التأمــن لــكل حالــة علــى حــدة يكــون فيهــا ملعيــد التأمــن
اخليــار فــي قبــول املخاطــر املعروضــة عليــه أو رفضهــا.

عموالت إعادة
التأمني االختياري
()Facultative

هــي العمــوالت التــي تتلقاهــا شــركة التأمــن التــي تقــوم بإعــادة التأمــن االختيــاري علــى
وثيقــة و/أو وثائــق التأمــن مــع معيــد تأمــن ويتــم دفــع تلــك العمــوالت مــن قبــل معيــد
التأمــن لصالــح الشــركة التــي قامــت بإعــادة التأمــن.

إعادة التأمني النسبي

طريقــة توزيــع مبالــغ التأمــن (ســواء كانــت أقســاط أو مطالبــات) بــن شــركة التأمــن
ومعيــد التأمــن بنســبة معينــة متفــق عليهــا.

إعادة التأمني غير
النسبي (فائض
اخلسارة)

نــوع غيــر نســبي مــن اتفاقيــات إعــادة التأمــن حيــث يتعــن علــى املؤ َمــن لــه أن يتنــازل
عــن بعــض املخاطــر ضمــن مبالــغ معينــة تزيــد عــن قيمــة اخلســارة والتــي وافــق املؤمِ ــن
علــى قبولهــا ،ويتعهــد معيــد التأمــن أن يتقبــل التأمــن علــى املخاطــر املســندة إليــه.

املؤ َمن له

الشخص الطبيعي أو املعنوي الذي يبرم عقد التأمني.

املؤمِ ن

شــركة التأمــن التــي تقبــل عقــود التأمــن مــن املؤ َمــن لــه وتتولــى التعويــض عــن األخطــار
التــي يتعــرض لهــا املؤ َمــن لــه بشــكل مباشــر.

املطالبة

هــي إشــعار كتابــي يقدمــه املؤ َمــن لــه للمؤمِ ــن يطلــب تعويــض عــن حادثــة مغطــاة مبوجــب
أحــكام وثيقــة التأمني.

تأمني احلماية
واالدخار

عمليــات التأمــن التــي يدفــع مبوجبهــا املؤمِ ــن مبلغــاً أو مبالــغ ،مبــا فيهــا حصيلــة
االدخــار ،فــي تاريــخ مســتقبلي مقابــل مــا يدفعــه املؤ َمــن لــه مــن اشــتراكات.

التأمني الصحي

التأمــن علــى التكاليــف الطبيــة واألدويــة وجميــع اخلدمــات واملســتلزمات الطبيــة
والعالجيــة وإدارة البرامــج الطبيــة.

التأمني العام

يشــمل التأمــن العــام ثالثــة أنــواع وهــي التأمــن البحــري والــذي يشــمل التأمــن علــى
البضائــع املنقولــة بحــراً وهيــاكل الســفن ،والتأمــن الهندســي والــذي يغطــي أخطــار
املقاولــن وأخطــار التركيــب واالنشــاءات واألجهــزة الكهربائيــة اإللكترونيــة وكســر
اآلالت ،وتأمــن املركبــات والــذي يغطــي اخلســائر واملســؤوليات املتعلقــة باملركبــات عــدا
مخاطــر النقــل.

تأمني املركبات

التأمــن مــن اخلســائر واملســؤوليات املتعلقــة باملركبــات ويســتثنى مــن ذلــك مخاطــر
النقــل.

تأمني احلياة

عقــد بــن املؤمِ ــن واملؤ َمــن لــه يتعهــد فيــه املؤمِ ــن دفــع اســتحقاقات الوفــاة للمســتفيدين
املعالــن مــن قبــل حامــل وثيقــة التأمــن عنــد وفاتــه.
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التأمني اجلماعي

تغطيــة تأمينيــة ملجموعــة مــن األشــخاص ،تتكــون عــاد ًة مــن موظفــي شــركة أو أعضــاء
منظمــة .ينقســم هــذا النــوع مــن التأمــن إلــى تأمــن املركبــات اجلماعــي ،تأمــن احليــاة
اجلماعــي ،والتأمــن الطبــي اجلماعــي.

االحتياطي النظامي

املبالغ التي يجب على الشركة اقتطاعها وتخصيصها لتغطية التزاماتها املالية.

عموالت إعادة التأمني

العمولــة املتحصلــة جــراء إعــادة التأمــن علــى مؤمِ ـ ٍـن آخــر ،ضــد جميــع أو جــزء مــن
مخاطــر التأمــن أو إعــادة التأمــن.

املخصصات الفنية

املســؤوليات التأمينيــة ،أي القيمــة التــي توضــع لتغطيــة املخاطــر املتوقعــة الناجتــة عــن
مجموعــة مــن الوثائــق والتزاماتهــا املاليــة.

معدل االحتفاظ

مقيــاس ألقســاط التأمــن املكتتــب بهــا التــي حتتفــظ بهــا شــركة التأمــن ،وميكــن
احلصــول عليــه مــن خــال قســمة صافــي أقســاط التأمــن املكتتــب بهــا علــى إجمالــي
األقســاط املكتتبــة.

معدل اخلسارة

نسبة املطالبات املتكبدة إلى صافي األقساط املكتسبة.

صافي النسبة املوحدة

صافي معدل اخلسارة زائد صافي نسبة العمولة زائد صافي نسبة املصاريف.

توزيع الفائض

وهــي الطريقــة التــي يتــم مبوجبهــا توزيــع ربــح شــركة التأمــن أو إعــادة التأمــن علــى
أصحــاب وثائــق التأمــن.

وكالة تأمني

شــخص اعتبــاري يقــوم بتمثيــل املؤمِ ــن بأجــر وذلــك الجتــذاب عقــود تأمــن للمؤمِ ــن
والتفــاوض عليهــا.

احملفظة االستثمارية

محفظــة الشــركة االســتثمارية هــي أداة مركبــة مــن أدوات االســتثمار حتتــوي علــى
أصلــن أو أكثــر.

مكافئة نهاية اخلدمة

مبلــغ مالــي تقــوم الشــركة مبنحــه للموظــف مبجــرد انتهــاء مــدة خدمتــه ،وذلك باالســتناد
علــى نظــام العمل.

سايبور

هــو الســعر املرجعــي لتكلفــة التمويــل بالريــال الســعودي بــن البنــوك فــي اململكــة العربيــة
السعودية.

شهادة األيزو
()9001:2015

متثل شهادة األيزو ( ) 9001:2015اعتماداً دولياً لضمان اجلودة.

S&P

وكالــة ســتاندرد آنــد بــورز وهــي وكالــة أمريكيــة متخصصــة فــي مجــال التصنيــف
االئتمانــي.

تصنيف ""A+

تصنيــف ائتمانــي مــن قبــل وكالــة ســتاندرد آنــد بــورز ويعنــي أن اجلهــة املصنَّفــة معرضــة
إلــى حــد مــا لآلثــار الضــارة للتغيــرات فــي الظــروف االقتصاديــة ،ولكــن لديهــا قــدرة
عاليــة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا املاليــة .وجتــدر املالحظــة أنــه متــت إضافــة عالمــة
موجبــة ( )+لدرجــة التصنيــف إلظهــار املكانــة النســبية ضمــن فئــات التصنيــف ،حيث أن
اإلشــارة املوجبــة ( )+تشــير إلــى احلــد األعلــى فــي مجموعــة "( "Aمخاطــر منخفضــة).

تصنيف ""AA-

تصنيــف ائتمانــي مــن قبــل وكالــة ســتاندرد آنــد بــورز ويعنــي أن اجلهــة املصنَّفــة لديهــا
قــدرة عاليــة جــداً علــى الوفــاء بالتزاماتهــا املاليــة .وجتــدر املالحظــة أنــه متــت إضافــة
عالمــة ســالبة ( )-لدرجــة التصنيــف إلظهــار املكانــة النســبية ضمــن فئــات التصنيــف،
حيــث أن اإلشــارة الســالبة ( )-تشــير إلــى احلــد األدنــى فــي مجموعــة "( "AAمخاطــر
منخفضــة جــداً).
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التعريف

املصطلح
تصنيف ""BBB+

تصنيــف ائتمانــي مــن قبــل وكالــة ســتاندرد آنــد بــورز ويعنــي أن اجلهــة املصنَّفــة لديهــا
قــدرة كافيــة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا املاليــة .ولكــن مــن املرجــح أن تضعــف فــي الظــروف
االقتصاديــة املواتيــة أو املتغيــرة .وجتــدر املالحظــة أنــه متــت إضافــة عالمــة موجبــة ()+
لدرجــة التصنيــف إلظهــار املكانــة النســبية ضمــن فئــات التصنيــف ،حيــث أن اإلشــارة
املوجبــة ( )+تشــير إلــى احلــد األعلــى فــي مجموعــة (" )"BBBمتوســط اجلــودة.

مستقر

تصنيف من املرجح أنه لن يتغير.

A.M. Best

وكالــة إيــه إم بســت هــي وكالــة أمريكيــة متخصصــة فــي مجــال التصنيــف االئتمانــي
تركــز علــى قطــاع التأمــن فــي جميــع أنحــاء العالــم.

تصنيف ""A

تصنيــف مــن قبــل وكالــة إيــه إم بســت ويعنــي أن اجلهــة املصنَّفــة لديهــا قــدرة ممتــازة
للوفــاء بالتزامــات التأمــن املســتمرة.

هـ.

التقومي هجري.

م.

التقومي ميالدي.
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 .٨عوامل المخاطرة
يتوجــب علــى كل مســاهم فــي شــركة والء للتأمــن قــراءة هــذا القســم املتعلــق بعوامــل املخاطــرة ودراســة كافــة املعلومــات
ّ
املبينــة فيــه بعنايــة ومت ّعــن ،وذلــك قبــل اتخــاذ أي قــرار باملوافقــة أو الرفــض خــال اجتمــاع اجلمعيــة العامــة غيــر
العاديــة اخلــاص بالتصويــت علــى صفقــة االندمــاج .كمــا يتوجــب علــى كل مســاهم فــي شــركة والء للتأمــن قــراءة
ودراســة كافــة املعلومــات األخــرى التــي يحتويهــا هــذا التعميــم وليــس فقــط عوامــل املخاطــرة املبينــة أدنــاه ،بحيــث أن
عوامــل املخاطــرة املذكــورة فــي هــذا التعميــم قــد ال تتضمــن كافــة املخاطــر التــي قــد تواجههــا شــركة والء للتأمــن
حاليـاً أو التــي مت رصدهــا قبــل أو بتاريــخ صــدور هــذا التعميــم .يجــدر بالذكــر بأنــه قــد تكــون هنــاك عوامــل مخاطــرة
إضافيــة غيــر املخاطــر الــواردة فــي هــذا القســم ،وهــذه املخاطــر قــد تؤثــر ســلباً علــى الشــركة الدامجــة لكنهــا إمــا غيــر
معلومــة ملجلــس إدارة شــركة والء للتأمــن بتاريــخ صــدور هــذا التعميــم أو أنهــا ال تُعتبــر مــن العوامــل التــي قــد تؤثــر
علــى الصفقــة بتاريــخ صــدور هــذا التعميــم.
ـكل جوهــري علــى نشــاط شــركة والء للتأمــن
إن حتقــق أي مــن املخاطــر املبينــة فــي هــذا القســم ســيؤثر ســلباً وبشـ ٍ
ومركزهــا املالــي ونتائــج عملياتهــا وتدفقاتهــا املاليــة املســتقبلية وربحيــة أســهمها ،كمــا أن حتقــق أي مخاطــر أخــرى
(غيــر املخاطــر املذكــورة أدنــاه) إمــا لعــدم علــم مجلــس إدارة شــركة والء للتأمــن بهــا حاليــاً أو لعــدم اعتبــار تلــك
املخاطــر أنهــا جوهريــة بتاريــخ صــدور هــذا التعميــم ،ســيؤثر أيضــاً
بشــكل ســلبي علــى نشــاط الشــركة الدامجــة
ٍ
ومركزهــا املالــي وتدفقاتهــا املاليــة ونتائــج عملياتهــا وربحيــة أســهمها .وفــي حــال كان أي مــن املســاهمني بحاجــة ألي
تفســير إضافــي أو كان لديــه أي شــكوك أو مخــاوف بخصــوص محتــوى هــذا التعميــم و/أو صفقــة االندمــاج ،يتوجــب
عليــه احلصــول علــى استشــارة خاصــة مــن قبــل مستشــار مالــي مســتقل مرخّ ــص لــه مــن قبــل هيئــة الســوق املاليــة.
إن حتقــق أي مــن املخاطــر الــواردة فــي هــذا القســم ســيؤثر ســلباً علــى نشــاط الشــركة الدامجــة وعلــى مركزهــا املالــي
ونتائــج عملياتهــا وتدفقاتهــا املاليــة وتوقعاتهــا املســتقبلية وربحيــة ســهمها ،يجــدر بالذكــر أن ترتيــب عــرض املخاطــر
الــواردة فــي هــذا القســم ال يعكــس ترتيــب أهميــة هــذه املخاطــر أو احتماليــة حدوثهــا.

 ١-٨املخاطر املتعلقة بصفقة االندماج وإصدار األسهم اجلديدة
 ١-١-٨املخاطر املرتبطة بعدم حتقيق القيمة املضافة املرجوة من عملية االندماج
ٍ
ترتبــط معظــم مبــررات صفقــة االندمــاج واملوضحــة فــي القســم ( )10فقــرة ( )2-2-10بتوقعـ ٍ
ـتقبلية ال ميكــن
ـات مسـ
إعطــاء تأكيــدات علــى حتققهــا أو حت ّقــق أي مــن النتائــج املرجــوة منهــا .تبع ـاً لذلــك ،وفــي حــال عــدم حتقــق النتائــج
املرجــوة مــن عمليــة االندمــاج كليــا أو جزئيــا ســيؤثر ذلــك علــى األداء املالــي للشــركة الدامجــة وعلــى نتائــج عملياتهــا
بعــد إمتــام صفقــة االندمــاج .ومبــا أن صفقــة االندمــاج احلاليــة قــد تكــون األولــى مــن نوعهــا ضمــن قطــاع التأمــن ،ال
ميكــن ضمــان إيجابيــة تلقّيهــا وتق ّبلهــا مــن قبــل الســوق واجلمهــور.

 2-١-٨املخاطر املرتبطة بعملية التقييم مبعامل املبادلة لصفقة االندماج
ّ
مت حتديــد عــدد األســهم التــي ســتصدرها شــركة والء للتأمــن تبعـاً لزيــادة رأس املــال لصالــح مســاهمي شــركة متاليف
مت إجــراؤه علــى الشــركتني .وعلــى أســاس هــذا التقييــم ،مت حتديــد أيضـاً
إيــه آي جــي العربــي بنــا ًء علــى تقييــم مالــي ّ
معامــل مبادلــة األســهم بــن الشــركة الدامجــة والشــركة املندمجــة .وقــد ّ
مت إعــداد التقييــم بعــد تطبيــق املعاييــر املهنيــة
الالزمــة ،لقــد بُنيــت عمليــة التقييــم علــى أســاس القيمــة الدفتريــة للشــركتني بعــد اجــراء تعديــات العنايــة املهنيــة
الالزمــة كمــا فــي القوائــم املاليــة املنشــورة للربــع الثانــي للعــام 2019م ،وقــد متــت عمليــة العنايــة املهنيــة الالزمــة بنــاء
علــى مــا قدمتــه كل شــركة للمستشــارين ذوي العالقــة .إن أي إخفــاء أو تظليــل ألي مــن املعلومــات التــي مت االفصــاح
عنهــا يوثــر جوهريـاً علــى عمليــة التقييــم والتعديــات ذات العالقــة .إضافــة إلــى ذلــك فقــد مت االفتــراض بــأن القوائــم
املاليــة املنشــورة هــي صحيحــة وعادلــة وتعكــس الوضــع املالــي الصحيــح للشــركتني .ويجــدر بالذكــر بــأن أي اختــاف
أو خطــأ فــي القوائــم املاليــة قــد ال يعكــس القيمــة احلقيقيــة للشــركتني .وجتــدر اإلشــارة إلــى أنــه يوجــد خطــر مســتمر
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ينشــأ بســبب إمكانيــة تغ ُّيــر العوامــل واالفتراضــات التــي بُنــي عليهــا التقييــم وحتديــد معامــل املبادلــة املتفــق عليــه فــي
اتفاقيــة االندمــاج ،ويعــود ذلــك إلــى أنــه منــذ تاريــخ 2٠١9/09/29م (وهــو تاريــخ توقيــع اتفاقيــة االندمــاج) قامــت كل
مــن الشــركتني مبمارســة أعمالهــا التشــغيلية املعتــادة ،وســوف تســتمر ممارســة األعمــال التشــغيلية االعتياديــة لــكل
مــن الشــركتني حتــى إمتــام صفقــة االندمــاج ممــا يجعــل املركــز املالــي لــكل مــن الشــركتني عرضـ ًة للتغييــر .باإلضافــة
إلــى ذلــك فــإن أي تغ ُّيــرات فــي األوضــاع السياســية و/أو االقتصاديــة و/أو غيرهــا مــن األوضــاع التــي قــد تؤثــر علــى
الوضــع املالــي ألي مــن الشــركتني ،ممــا ســيؤثر علــى تقييــم كل مــن الشــركتني .وبالتالــي فــإن معامــل املبادلــة املتفــق
عليــه قــد ال يعكــس القيمــة العادلــة عنــد تاريــخ إمتــام صفقــة االندمــاج.

 3-١-٨املخاطر املرتبطة بعملية التكامل بعد االندماج
تتطلّــب صفقــة االندمــاج وضــع آليــة واضحــة وفريــق عمــل متفـ ّرغ لضمــان حســن التكامــل بــن كافــة العناصــر البشــرية
ـكل مــن شــركة والء للتأمــن وشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي .حيــث مت تشــكيل فريــق عمــل مكــون مــن
واملاديــة لـ ٍ
مــدراء تنفيذيــن مــن قبــل شــركة والء للتأمــن وشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي للقيــام بوضــع خطــة لتنظيــم
عمليــة دمــج األعمــال .يجــدر بالذكــر أنــه بعــد إمتــام عمليــة االندمــاج ،ســوف ينتــج عــن عمليــة التكامــل الكثيــر مــن
اإلجــراءات واخلطــوات املتناســقة املطلــوب تنفيذهــا بنجــاح ،وقــد ال يكــون هــذا األمــر متاحـاً نظــراً إلمكانيــة اختــاف
كل مــن الشــركتني .وفــي حــال عــدم قــدرة شــركة والء للتأمــن علــى التعامــل
آليــات وأســاليب العمــل املط ّبقــة مــن قبــل ٍ
مــع آليــات دمــج األعمــال وإدارتهــا بشــكل ف ّعــال ،ســتتأثر أعمــال وإنتاجيــة الشــركة الدامجــة عنــد إمتــام صفقــة
االندمــاج وســيؤدي ذلــك إلــى عــدم حتقيــق املنافــع املتوقعــة مــن صفقــة االندمــاج ،وبالتالــي التأثيــر ســلباً علــى أعمــال
الشــركة الدامجــة وأرباحهــا وتكاليفهــا وصافــي دخلهــا وأصولهــا والتزاماتهــا وتوقعاتهــا املســتقبلية وعلــى النتائــج
املاليــة املوحــدة ونتائــج العمليــات بعــد إمتــام صفقــة االندمــاج.

 4-١-٨املخاطر املرتبطة بتأثير اإلعالن عن صفقة االندماج على أعمال الشركتني
قــد يــؤ ّدي اإلعــان عــن صفقــة االندمــاج إلــى (أ) حتــول تركيــز إدارة شــركة والء للتأمــن وشــركة متاليــف إيــه آي جــي
العربــي إلــى العمــل علــى إمتــام صفقــة االندمــاج األمــر الــذي قــد يؤ ّثــر علــى مســتوى اخلدمــة املقدمــة للعمــاء احلاليني
ممــا قــد يدفعهــم إلــى عــدم التعامــل مــع الشــركتني( ،ب) نشــوء خــوف وعــدم اســتقرار لــدى
أو احملتملــن للشــركتني ّ
املوظفــن واملــدراء األساســيني فــي الشــركتني مــن ناحيــة إمكانيــة فقدانهــم لوظائفهــم بعــد إمتــام صفقــة االندمــاج.
إن عــدم قــدرة الشــركتني علــى التعامــل مــع هــذه االنعكاســات احملتملــة وإدارتهــا بشــكل فعــال ســيؤدي إلــى التأثيــر
الســلبي علــى أعمــال الشــركتني وعلــى إنتاجيتهمــا ونتائجهمــا املاليــة.

 5-١-٨املخاطر املرتبطة بعدم إمتام صفقة االندماج أو تأخرها بسبب اإلجراءات املتصلة بفترة
اعتراض الدائنني
يُشــترط إلمتــام صفقــة االندمــاج انقضــاء فتــرة اعتــراض الدائنــن املشــار إليهــا فــي املــادة  193مــن نظــام الشــركات
وتســوية أي اعتراضــات مقدمــة خاللهــا وفــق أحــكام نظــام الشــركات ،حيــث يحــق لدائنــي شــركة متاليــف إيــه آي جــي
العربــي االعتــراض علــى صفقــة االندمــاج خــال مــدة  30يومـاً مــن تاريــخ نشــر املوافقــة علــى قــرارات االندمــاج لــكل
مــن الشــركتني .وفــي حــال وجــود اعتــراض مــن أي مــن الدائنــن فســيتم إيقــاف صفقــة االندمــاج إلــى أن يتنــازل الدائــن
ـدم ضمانـاً كافيـاً للوفــاء بالديــن
عــن معارضتــه أو تفــي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي بالديــن إن كان حــاالً أو تقـ ّ
إذا كان الديــن آج ـ ً
ا ،وملعلومــات أكثــر عــن فتــرة اعتــراض الدائنــن يرجــى مراجعــة القســم ( )12الفقــرة ()3-3-12
مــن هــذا التعميــم.
وفــي حــال تأخــر إمتــام صفقــة االندمــاج بســبب فتــرة اعتــراض الدائنــن وإجــراءات التعامــل مــع الديــون احملتملــة،
ســيؤدي إلــى عــدم حتقــق املنافــع املرجــوة مــن صفقــة االندمــاج أو تأخــر حتققهــا أو يــؤدي إلــى زيــادة التكاليــف املرتبطة
بالصفقــة ،وبالتالــي التأثيــر ســلباً علــى أعمــال شــركة والء للتأمــن وأرباحهــا وتكاليفهــا وصافــي دخلهــا وأصولهــا
والتزاماتهــا وتوقعاتهــا املســتقبلية وعلــى النتائــج املاليــة املوحــدة ونتائــج العمليــات بعــد إمتــام صفقــة االندمــاج.
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 6-١-٨املخاطر املرتبطة باختالف رغبة الشركة الدامجة في التعرض للمخاطر
مــن احملتمــل أن تختلــف رغبــة الشــركة الدامجــة فــي التعــرض للمخاطــر عــن رغبــة شــركة والء للتأمــن أو شــركة
متاليــف إيــه آي جــي العربــي احلاليــة فــي التعــرض للمخاطــر ،حيــث أن تلــك املخاطــر يتــم تقييمهــا مــن قبــل قســم
إدارة املخاطــر لــكل شــركة بشــكل مســتقل ومــن املمكــن أن يــؤدي االندمــاج إلــى اختــاف توجــه الشــركة الدامجــة
فيمــا يختــص فــي التعــرض للمخاطــر (تدنــي أو زيــادة رغبــة التعــرض للمخاطــر) وذلــك فيمــا يتعلــق باســتهداف
فئــات معينــة مــن العمــاء أو السياســة العامــة فــي التعامــل مــع العمــاء فــي فئــة مــن الفئــات ممــا يــؤدي إلــى تقليــل
اخلدمــات واملنتجــات املقدمــة لهــم .بنــا ًء عليــه ،وفــي حــال تدنــي رغبــة الشــركة الدامجــة فــي التعــرض للمخاطــر،
قــد تقــوم الشــركة الدامجــة بعــدم جتديــد وثائــق التأمــن مــع بعــض العمــاء فــي بعــض الفئــات ممــن ال يتوافقــون
مــع نســبة التعــرض للمخاطــر املالئمــة للشــركة الدامجــة فــي حينــه أو تقليــل االهتمــام بهــم .أو فــي حــال زيــادة رغبــة
الشــركة الدامجــة فــي التعــرض للمخاطــر قــد تقــوم الشــركة الدامجــة بتجديــد أو تقــدمي وثائــق تأمينيــة مــع بعــض
العمــاء عالــي املخاطــر ممــا يؤثــر ســلباً علــى أعمــال الشــركة الدامجــة وأرباحهــا وتكاليفهــا وصافــي دخلهــا وأصولهــا
والتزاماتهــا وتوقعاتهــا املســتقبلية.

 7-١-٨املخاطر املتعلقة برأي املستشار املالي املقدم لشركة والء للتأمني
تلقــى مجلــس إدارة شــركة والء للتأمــن بتاريــخ 1441/01/30هـــ (املوافــق 2019/09/29م) رأيـاً مــن املستشــار املالــي
لشــركة والء للتأمــن ("اجلزيــرة كابيتــال") يفيــد بــأن املستشــار املالــي يــرى أن معامــل املبادلــة عــادل بالنســبة لشــركة
والء للتأمــن مــن وجهــة نظــر ماليــة كمــا فــي تاريــخ تقــدمي الــرأي ،وذلــك وفقـاً للعوامــل واالفتراضــات املوضحــة فــي
الــرأي (وملزيــد مــن التفاصيــل حــول الــرأي ،الرجــاء مراجعــة امللحــق رقــم ( )3مــن هــذا التعميــم) .وحيــث أنــه لــن
يتــم حتديــث الــرأي املقــدم مــن املستشــار املالــي ،فإنــه ال يوجــد مــا يضمــن أن يكــون للمستشــار املالــي نفــس الــرأي
حــول عدالــة معامــل املبادلــة فــي تاريــخ انعقــاد اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة والء للتأمــن اخلاصــة بصفقــة
االندمــاج ،وذلــك الحتماليــة تغييــر العوامــل واالفتراضــات التــي بنــي عليهــا الــرأي فــي تاريــخ تقدميــه ،وبالتالــي قــد ال
يعكــس رأي املستشــار املالــي لشــركة والء للتأمــن عدالــة معامــل املبادلــة بالنســبة لشــركة والء للتأمــن ممــا يــؤدي إلــى
التأثيــر ســلباً علــى أصولهــا والتزامــات الشــركة الدامجــة وربحيــة ســهمها.

 2-٨املخاطر املتعلقة بالتغيير في ملكية املساهمني احلاليني وانخفاض القوة التصويتية
لألسهم
 1-2-٨املخاطر املرتبطة بالتغير في ملكية املساهمني احلاليني وانخفاض القوة التصويتية
املصاحبة لذلك
ســتتم صفقــة االندمــاج مــن خــال عــرض مبادلــة أوراق ماليــة ،حيــث ســتقوم شــركة والء للتأمــن بإصــدار األســهم
اجلديــدة لصالــح مســاهمي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي مقابــل نقــل جميــع أصــول شــركة متاليــف إيــه آي
جــي العربــي والتزاماتهــا إلــى شــركة والء للتأمــن .تبعـاً إلمتــام صفقــة االندمــاج ،ســوف تصبــح نســبة ملكيــة مســاهمي
شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي فــي شــركة والء للتأمــن  ٪18.32وبالتزامــن مــع ذلــك ســوف تقــل نســبة ملكيــة
املســاهمني احلاليــن فــي شــركة والء للتأمــن إلــى  ٪81.68بينمــا كانــت متثــل ملكيتهــم مــا نســبته  ٪100قبــل صفقــة
االندمــاج .بالتالــي ســتقل قدرتهــم علــى التأثيــر فــي القــرارات التــي تتطلــب موافقــة مســاهمي الشــركة الدامجــة مبــا
فيهــا اختيــار أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة الدامجــة والقــرارات االســتراتيجية األخــرى الهامــة للشــركة الدامجــة،
وباإلضافــة إلــى ذلــك ســوف تنخفــض حصتهــم مــن صافــي أربــاح الشــركة الدامجــة.
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 2-2-٨املخاطر املرتبطة باحتمالية السيطرة من مساهمي شركة متاليف إيه آي جي العربي التي
تؤدي إلى متلك  ٪30أو أكثر
عنــد امتــام صفقــة االندمــاج قــد تبلــغ نســبة ملكيــة مســاهمي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي مــن رأس مــال
شــركة والء للتأمــن مــا يتجــاوز  .٪30وعليــه ،ســتصبح ملكيــة مســاهمي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي حصــة
مســيطرة مــن الشــركة الدامجــة .يجــدر بالذكــر أنــه ســوف حتصــل شــركة أميريــكان اليــف انشــورنس علــى نســبة
 ٪5.5مــن الشــركة الدامجــة وســوف يحصــل البنــك العربــي الوطنــي علــى نســبة  ٪5.48مــن الشــركة الدامجــة وســوف
حتصــل شــركة إيــه آي جــي ام اي ايــه انفســتمنت آنــد سيرفســس علــى نســبة  ٪1.83مــن الشــركة الدامجــة .كمــا جتــدر
اإلشــارة إلــى أن شــركة اي جــي اي الكتتــاب التأمــن (مســاهم كبيــر فــي شــركة والء للتأمــن بنســبة  )٪5.25لــن تصبــح
مــن كبــار مســاهمي شــركة والء للتأمــن عنــد إمتــام صفقــة االندمــاج حيــث ســتنخفض نســبة ملكيتهــا إلــى مــا دون ٪5
وحتديــداً ســوف تصبــح نســبة ملكيتهــا  ٪4.29مــن الشــركة الدامجــة ،وعليــه لــن تصبــح مــن كبــار املســاهمني .وســيتمكن
مســاهمي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي بعــد إمتــام صفقــة االندمــاج مــن التأثيــر علــى أعمــال الشــركة الدامجــة
مــن خــال القــدرة علــى التأثيــر علــى القــرارات املتخــذة وعلــى موافقــات اجلمعيــة العامــة كالقــرارات املتعلقــة بتعيــن
أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة الدامجــة و/أو قــرارات جوهريــة تتعلــق بأعمــال الشــركة الدامجــة و/أو توزيــع األربــاح
و/أو تعديــل رأس املــال.

 3-2-٨املخاطر املرتبطة بالتذبذبات احملتملة في سعر سهم شركة والء للتأمني حتى إمتام صفقة
االندماج
قــد يــؤدي اإلعــان عــن صفقــة االندمــاج ومعرفــة الســوق واجلمهــور عنهــا ،أو تأخــر إمتــام صفقــة االندمــاج ألي ســبب
مــن األســباب (كتأخــره بســبب طــول فتــرة اعتــراض الدائنــن) ،إلــى تذبــذب ســعر ســهم شــركة والء للتأمــن حتــى تتــم
صفقــة االندمــاج والتــي كمــا أشــرنا هــي األولــى مــن نوعهــا فــي قطــاع التأمــن وبالتالــي ليــس هنــاك ضمــان لقــدرة
الشــركتني علــى تنفيذهــا بشــكل ناجــح .وتبع ـاً لذلــك ،مــن املمكــن أن يختلــف ســعر شــركة والء للتأمــن وقــت إمتــام
صفقــة االندمــاج بشــكل كبيــر عــن ســعره فــي وقــت إصــدار هــذا املســتند ممــا ســيؤثر علــى قيمــة الســهم الســوقية.

 4-2-٨املخاطر املرتبطة بالتذبذبات احملتملة في سعر سهم الشركة الدامجة بعد إمتام صفقة
االندماج
قــد يتعــرض ســعر ســهم الشــركة الدامجــة للتذبــذب بعــد إمتــام صفقــة االندمــاج ،وذلــك بســبب عــدد مــن العوامــل
التــي تشــمل التغيــر فــي النتائــج والتوقعــات املاليــة .ومــن املمكــن أن تؤثــر هــذه العوامــل بشــكل ســلبي علــى ســعر تــداول
أســهم الشــركة الدامجــة بغــض النظــر عــن األداء الفعلــي للشــركة الدامجــة .وينبغــي للمســاهمني التنبــه إلــى أن ســعر
أســهم الشــركة الدامجــة (مبــا فــي ذلــك األســهم التــي ســتصدر لصالــح مســاهمي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي)
واألربــاح املتحصلــة منهــا قــد تزيــد أو تنقــص كمــا هــو احلــال مــع أي اســتثمارات أخــرى فــي األوراق املاليــة املدرجــة فــي
الســوق ،إضافــة إلــى ذلــك فــإن األداء الســابق لســهم شــركة والء للتأمــن قــد يختلــف عــن أداء ســهم الشــركة الدامجــة
وقــد ال يشــبهه بــأي شــكل مــن األشــكال.

 5-2-٨مخاطر بيع عدد كبير من األسهم
إن بيــع عــدد كبيــر مــن األســهم فــي الشــركة الدامجــة بعــد زيــادة رأس املــال ال ســيما مــن قبــل كبــار املســاهمني (ويشــمل
ذلــك األســهم اجلديــدة التــي ســتصدر لصالــح مســاهمي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي وباألخــص األســهم التــي
ســوف تصــدر لصالــح املســاهمني املؤسســن األجانــب فــي الشــركة املندمجــة) فــي الســوق املاليــة بعــد إمتــام صفقــة
االندمــاج أو توقــع مثــل هــذه العمليــة ،ســيؤثر ســلبا علــى ســعر ســهم الشــركة الدامجــة فــي الســوق حيــث ال يوجــد
ضمــان باحتفــاظ هــؤالء املســاهمني بأســهمهم فــي الشــركة الدامجــة.
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 6-2-٨مخاطر انخفاض ربحية السهم نتيجة صفقة االندماج
تعتمــد األربــاح املســتقبلية للســهم فــي شــركة والء للتأمــن علــى عــدة عوامــل مــن بينهــا ربحيــة شــركة والء للتأمــن
ومت ّكنهــا مــن احملافظــة علــى مركزهــا املالــي اجليــد واالحتياجــات الرأســمالية واحتياطاتهــا القابلــة للتوزيــع والقــوة
االئتمانيــة لديهــا ،واألوضــاع االقتصاديــة العامــة .يجــدر بالذكــر أنــه قــد أظهــرت القوائــم املاليــة االفتراضيــة أن زيــادة
رأس مــال شــركة والء للتأمــن لغــرض دمــج شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي فــي شــركة والء للتأمــن ونقــل أصــول
والتزامــات شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي إلــى شــركة والء للتأمــن ،تــؤدي إلــى انخفــاض ربحيــة الســهم مبجــرد
االندمــاج حيــث بلغــت ربحيــة ســهم شــركة والء للتأمــن  1.62ريــال ســعودي فــي العــام 2018م ،وبلغــت ربحيــة ســهم
الشــركة الدامجــة بعــد إمتــام صفقــة االندمــاج  0.95ريــال ســعودي كمــا فــي القوائــم االفتراضيــة املوحــدة لعــام 2018م.
إضافــة إلــى ذلــك قــد تــؤدي صفقــة االندمــاج إلــى انخفــاض ربحيــة الســهم فــي املســتقبل علــى خلفيــة أن أربــاح شــركة
والء للتأمــن ســوف تــوزع علــى عــدد أكبــر مــن األســهم نتيجــة لزيــادة رأســمالها.

 3-٨املخاطر املرتبطة بشركة متاليف إيه آي جي العربي
 1-3-٨املخاطر املرتبطة بأنظمة الرقابة الداخلية في شركة متاليف إيه آي جي العربي
أظهــر الفحــص النافــي للجهالــة املالــي بوجــود قصــور فــي أنظمــة الرقابــة الداخليــة لــدى شــركة متاليــف إيــه آي جــي
العربــي ،حيــث أشــار التقريــر أن تلــك األنظمــة لــم تــدار بشــكل مناســب ممــا أثــر ســلباً علــى نتائــج أعمــال شــركة
متاليــف إيــه آي جــي العربــي ،ويشــمل ذلــك القصــور فــي إدارة املخاطــر ،إدارة االلتــزام ،إدارة املراجعــة الداخليــة
وإدارة البيانــات .أدى قصــور أنظمــة الرقابــة الداخليــة إلــى أخطــاء فــي تســعير الوثائــق التأمينيــة -الســيما القطــاع
الصحي-ونتــج عــن ذلــك حتقيــق خســائر بشــكل كبيــر فــي العــام 2017م .يجــدر بالذكــر أن إدارة البيانــات تعتبــر
أحــد أهــم العوامــل التــي يُبنــى عليهــا التســعير الصحيــح للوثائــق التأمينيــة وأن قصــور إدارة البيانــات يــؤدي إلــى
عــدم تســعير الوثائــق التأمينيــة بشــكل صحيــح ،وبالتالــي يــؤدي إلــى حتقيــق خســائر ناجمــة عــن اكتتــاب تلــك الوثائــق
التأمينيــة .يجــدر بالذكــر أن يوجــد خطــر مســتمر علــى شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي فــي حتقيــق خســائر فــي
حــال عــدم تصحيــح أنظمــة الرقابــة الداخليــة لديهــا ،وأنــه يوجــد خطــر مســتمر علــى الشــركة الدامجــة فــي حــال لــم
يتــم اتخــاذ إجــراءات تصحيح ّيــة فيمــا يختــص بأنظمــة الرقابــة الداخليــة لشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي ،وذلــك
خــال عمليــة دمــج األعمــال.
فــي حــال لــم تتخــذ الشــركة الدامجــة اجــراءات تصحيح ّيــة فيمــا يختــص بأنظمــة الرقابــة الداخليــة لــدى شــركة
متاليــف إيــه آي جــي العربــي ســيظهر أثــر ســلبي علــى أعمــال الشــركة الدامجــة ووضعهــا املالــي ونتائجهــا بعــد إمتــام
صفقــة االندمــاج.

 2-3-٨املخاطر املرتبطة بانخفاض اكتتاب الوثائق التأمينية في شركة متاليف إيه آي جي العربي
قامــت إدارة شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي فــي العــام 2018م بعمليــة تنظيــف احملفظــة التأمينيــة اخلاصــة بهــا،
وذلــك عــن طريــق عــدم جتديــد الوثائــق التأمينيــة ذات معــدل خســارة عاليــة وباألخــص الوثائــق التأمينيــة اخلاصــة
بالقطــاع الصحــي ،حيــث كان معــدل اخلســارة عاليــة مــن تلــك الوثائــق حيــث بلغــت  ٪99.8فــي العــام 2017م و٪94.5
فــي عــام 2018م .وكانــت االســتراتيجية املتبعــة مــن قبــل إدارة شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي تهــدف إلــى التقليــل
مــن اخلســائر املتراكمــة واحلفــاظ علــى رأس املــال لغــرض البحــث عــن فــرص لالندمــاج مــع شــركات أخــرى .ولغــرض
حتقيــق أهــداف تنظيــف احملفظــة التأمينيــة ،قامــت شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي بتجديــد الوثائــق التأمينيــة
املربحــة فقــط ،ولــم تكــن تبحــث عــن اكتتــاب وثائــق تأمينيــة جديــدة بشــكل ف ّعــال .نتــج عــن ذلــك انخفــاض إجمالــي
األقســاط املكتتبــة بشــكل كبيــر مــن  354.9مليــون ريــال كمــا فــي العــام 2017م إلــى  168.8مليــون ريــال كمــا فــي العــام
2018م (أي بنســبة انخفــاض قدرهــا حوالــي .)٪53وشــكل قطــاع التأمــن الصحــي وقطــاع تأمــن املركبــات النســبة
األكبــر مــن ذلــك االنخفــاض ،حيــث انخفــض قطــاع التأمــن الصحــي مــن  240مليــون ريــال كمــا فــي عــام 2017م إلــى
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 90.7مليــون ريــال كمــا فــي العــام 2018م ،كمــا انخفــض قطــاع تأمــن املركبــات مــن  38.5مليــون ريــال كمــا فــي العــام
2017م إلــى  12.3مليــون ريــال كمــا فــي العــام 2018م .يجــدر بالذكــر أن اســتراتيجية تنظيــف احملفظــة التــي اتبعتهــا
شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي تهــدف للحفــاظ علــى رأس املــال ال تعتبــر مســتدامة علــى املــدى الطويــل ،حيــث أن
تلــك االســتراتيجية هدفهــا احلفــاظ علــى رأس املــال لغــرض البحــث عــن فــرص لالندمــاج مــع شــركات أخــرى .يجــدر
بالذكــر أنــه ســوف تنتقــل التزامــات وأصــول شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي إلــى الشــركة الدامجــة ،وفــي حــال
قــر َرت الشــركة الدامجــة االســتمرار بعمليــة تنظيــف احملفظــة التأمينيــة املنتقلــة إليهــا مــن شــركة متاليــف إيــه آي جــي
العربــي مــن خــال عــدم جتديــد الوثائــق التأمينيــة فــي تلــك احملفظــة و/أو فــي حــال اختــاف رغبــة الشــركة الدامجــة
عــن رغبتهــا احلاليــة فــي البحــث بشــكل ف ّعــال علــى فــرص اكتتــاب وثائــق تأمينيــة جديــدة بعــد إمتــام صفقــة االندمــاج،
ســيظهر أثــر ســلبي علــى أعمــال الشــركة الدامجــة وتوقعاتهــا وعلــى حتقيــق الفوائــد املرجــوة مــن صفقــة االندمــاج.

 3-3-٨املخاطر املرتبطة بتر ّكز إجمالي أقساط التأمني املكتتبة على القطاع الصحي ووسطاء
التأمني
تر ّكــز إجمالــي أقســاط التأمــن املكتتبــة مــن قبــل شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي علــى القطــاع الصحــي ،حيــث
شــكل مــا معدلــه  ٪62.2مــن إجمالــي أقســاط التأمــن املكتتبــة خــال األعــوام 2016م حتــى 2018م .وأثــر ذلــك بشــكل
مباشــر علــى تركــز توزيــع إجمالــي أقســاط التأمــن املكتتبــة عــن طريــق وســطاء التأمــن.
اعتمــدت شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي بشــكل كبيــر علــى وســطاء التأمــن للحصــول علــى وثائــق تأمينيــة
وباألخــص للقطــاع الصحــي وقطــاع تأمــن املركبــات ،حيــث شــكل تر ّكــز إجمالــي أقســاط التأمــن املكتتبــة عــن طريــق
وســطاء التأمــن مــا نســبته  ٪80.7فــي العــام 2018م.
يجــدر بالذكــر أن تر ّكــز إجمالــي أقســاط التأمــن املكتتبــة علــى القطــاع الصحــي يؤثــر بشــكل مباشــر علــى توزيــع
احملفظــة التأمينيــة لشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي لغــرض إدارة املخاطــر .إن تر ّكــز إجمالــي أقســاط التأمــن
املكتتبــة علــى القطــاع الصحــي يجعــل شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي عرضــه للتأثــر بشــكل كبيــر ومباشــر فــي
حــال انخفــض الطلــب أو زاد العــرض علــى منتجــات التأمــن الصحــي و/أو لــم تســتطع شــركة متاليــف إيــه آي جــي
العربــي جتديــد الوثائــق التأمينيــة الصحيــة احلاليــة و/أو عــدم امكانيتهــا علــى اكتتــاب وثائــق تأمــن صحيــة جديــدة.
كمــا يجــدر بالذكــر أن تر ّكــز إجمالــي أقســاط التأمــن املكتتبــة علــى وســطاء التأمــن يشــكل خطــر مســتمر علــى أعمــال
شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي ،حيــث ال يوجــد ضمــان الســتمرارية تقــدمي الوســطاء لهــذه اخلدمــات ،وال يوجــد
ضمــان بــأن العقــود ســوف تســتمر بنفــس الشــروط واألحــكام مســتقب ً
ال .إن أي تغييــر فــي شــروط وأحــكام عقــود
ً
وســاطة التأمــن و/أو عــدم اســتمرارية عقــود وســاطة التأمــن ســيؤدي إلــى التأثيــر ســلبا وبشــكل جوهــري علــى
أعمــال شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي .وبحكــم انتقــال أصــول والتزامــات شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي إلــى
الشــركة الدامجــة بعــد امتــام صفقــة االندمــاج ،فــإن عــدم اســتمرارية عقــود وســاطة التأمــن و/أو عــدم قــدرة الشــركة
الدامجــة علــى اســتبدال تلــك العقــود و/أو عــدم قــدرة الشــركة الدامجــة علــى االعتمــاد علــى مواردهــا الداخليــة
لتقليــل التر ّكــز علــى وســطاء التأمــن و/أو عــدم قــدرة الشــركة الدامجــة علــى تنويــع محفظتهــا التأمينيــة لتخفيــض
ـن وذلــك خــال عمليــة دمــج األعمــال ســيظهر أثــر ســلبي علــى أعمــال الشــركة الدامجــة
التر ّكــز علــى قطــاع تأمينــي معـ ّ
ووضعهــا املالــي ونتائجهــا بعــد إمتــام صفقــة االندمــاج.

 4-3-٨املخاطر املتعلقة بارتباط إجمالي أقساط التأمني املكتتبة (املباشرة) وعقود وساطة التأمني
وعقود إعادة التأمني على العالقة مع كبار مالك شركة متاليف إيه آي جي العربي
شــكل إجمالــي أقســاط التأمــن املكتتــب بهــا مباشــر ًة عــن طريــق شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي مــا معدلــه ٪12.1
خــال األعــوام 2016م حتــى 2018م ،وجتــدر اإلشــارة إلــى أنــه ال يوجــد لــدى شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي
موظفــن مختصــن باملبيعــات املباشــرة وال يوجــد لديهــا أي نقــاط بيــع .حيــث تر ّكــزت املبيعــات املباشــرة علــى شــركات
لديهــا عقــود تأمــن عامليــة مــع كبــار مــاك شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي (أطــراف ذوي عالقــة) ،وهــم شــركة
أميريــكان اليــف انشــورنس والتــي متتلــك مــا نســبته  ٪30فــي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي (وســتبلغ ملكيتهــا
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فــي الشــركة الدامجــة بعــد إمتــام صفقــة االندمــاج  )٪5.5والبنــك العربــي الوطنــي والــذي ميتلــك مــا نســبته ٪29.94
فــي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي (وســتبلغ ملكيتــه فــي الشــركة الدامجــة بعــد امتــام صفقــة االندمــاج )٪5.48
وشــركة إيــه آي جــي ام اي ايــه انفســتمنت آنــد سيرفســس والتــي متتلــك مــا نســبته  ٪10فــي شــركة متاليــف إيــه
آي جــي العربــي (وســتبلغ ملكيتهــا فــي الشــركة الدامجــة بعــد إمتــام صفقــة االندمــاج  .)٪1.83باإلضافــة إلــى ذلــك،
اعتمــدت شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي بشــكل كبيــر علــى عالقتهــا مــع شــركة أميريــكان اليــف انشــورنس وشــركة
إيــه آي جــي ام اي ايــه انفســتمنت آنــد سيرفســس للحصــول علــى عقــود إعــادة تأمــن تختــص باملشــاريع حتــت قطــاع
التأمــن العــام ،والتــي يصعــب احلصــول عليهــا بحكــم أنهــا تتطلــب تغطيــة إعــادة تأمــن بإمكانيــات عاليــة وتتطلــب
وجــود صالبــة ماليــة متينــة ملعيــد التأمــن .كمــا اعتمــدت شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي علــى عالقتهــا مــع البنــك
العربــي الوطنــي للحصــول علــى وثائــق تأمينيــة تختــص بالقطــاع الصحــي وقطــاع التأمــن العــام مببلــغ إجمالــي يقــدر
بحوالــي  14.2مليــون ريــال ســعودي للعــام 2018م .يجــدر بالذكــر ،أن اتفاقيــة االندمــاج نصــت علــى انهــاء عقــد التأمــن
املصرفــي ( )Bancussuranceواملوقعــة بــن شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي والبنــك العربــي الوطنــي ووكالــة
تأمــن البنــك العربــي الوطنــي ،باإلضافــة إلــى انهــاء اتفاقيــة إعــادة التأمــن بــن شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي
وشــركة إيــه آي جــي أوروبــا احملــدودة.
ويجــدر بالذكــر أنــه ال ميكــن ضمــان تواجــد كبــار املــاك فــي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي و/أو ضمــان
اســتمرارية رغبتهــم بتقــدمي املي ـزّات املذكــورة أعــاه للشــركة الدامجــة إمــا لظــروف اقتصاديــة و/أو ظــروف تتعلــق
بســوق التأمــن و/أو عــدم حتقــق الفائــدة املرجــوة مــن هــذه األعمــال و/أو بســبب انخفــاض نســبة ملكيتهــم فــي
الشــركة الدامجــة (مقارنــة بنســبة ملكيتهــم الســابقة فــي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي) ممــا بــدوره ســيؤثر علــى
أعمــال الشــركة الدامجــة .فــي حــال عــدم اســتمرار املميــزات املذكــورة أعــاه والتــي تختــص بتواجــد كبــار مــاك شــركة
متاليــف إيــه آي جــي العربــي بعــد إمتــام صفقــة االندمــاج ســيظهر أثــر ســلبي علــى أعمــال الشــركة الدامجــة وتوقعاتهــا
وعلــى حتقيــق الفوائــد املرجــوة مــن صفقــة االندمــاج.

 5-3-٨املخاطر املتعلقة باحتمالية خروج كبار مساهمي شركة متاليف إيه آي جي العربي من
الشركة الدامجة وعدم االستفادة من امليزّات املرتبطة بتواجدهم
اســتفادت شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي مــن تواجــد كبــار املــاك فيهــا (أميريــكان اليــف انشــورنس ،البنــك
العربــي الوطنــي ،إيــه آي جــي ام اي ايــه انفســتمنت آنــد سيرفســس) ،وشــكلت نســبة إجمالــي أقســاط التأمــن املكتتبــة
املرتبطــة بتواجدهــم حوالــي  ٪٣٠مــن اجمالــي األقســاط املكتتبــة لعــام ٢٠١٨م .وقــدم كبــار املــاك فــي شــركة متاليــف
إيــه آي جــي العربــي عقــود إعــادة تأمــن ذات تغطيــة عاليــة وعقــود وســاطة تأمــن باإلضافــة إلــى احلصــول علــى
اكتتابــات مباشــرة عــن طريــق عمــاء لديهــم عقــود تأمــن عامليــة مــع كبــار مــاك شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي.
يجــدر بالذكــر أنــه بعــد امتــام صفقــة االندمــاج ،يســتطيع املســاهمني املؤسســن األجانــب فــي الشــركة املندمجــة بيــع
حصتهــم فــي الشــركة الدامجــة (األســهم اجلديــدة التــي ســوف تُصــدر لصاحلهــم) ويتطلــب ذلــك حصولهــم علــى
موافقــة مؤسســة النقــد العربــي الســعودي وهيئــة الســوق املاليــة .وعليــه جتــدر اإلشــارة إلــى أنــه بعــد إمتــام صفقــة
االندمــاج قــد يحصــل املســاهمني املؤسســن األجانــب فــي الشــركة املندمجــة علــى املوافقــات الالزمــة للتصــرف وبيــع
األســهم اجلديــدة التــي ســوف تُصــدر لصالهــم ،وعليــه قــد يخــرج كبــار مــاك شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي مــن
الشــركة الدامجــة فــي أي وقــت .ولذلــك ،ال ميكــن ضمــان اســتمرارية تواجــد كبــار املــاك فــي الشــركة الدامجــة و/
أو ضمــان اســتمرارية رغبتهــم بتقــدمي امليـزّات املذكــورة أعــاه لصالــح الشــركة الدامجــة إمــا لظــروف اقتصاديــة و/
أو ظــروف تتعلــق بســوق التأمــن و/أو عــدم حتقــق الفائــدة املرجــوة مــن هــذه األعمــال .كمــا ال ميكــن ضمــان اســتمرار
الشــركة الدامجــة (بعــد امتــام صفقــة االندمــاج) باحلصــول علــى أي مــن املميــزات التــي حتصــل عليهــا حاليـاً شــركة
متاليــف إيــه آي جــي العربــي مــن قبــل كبــار مالكهــا احلاليــن وســيعتمد ذلــك بشــكل كبيــر علــى نتائــج دمــج األعمــال
وتوجهــات شــركة أميريــكان اليــف انشــورنس والبنــك العربــي الوطنــي وشــركة إيــه آي جــي ام اي ايــه انفســتمنت آنــد
(كل علــى حــدى) ،باإلضافــة إلــى ظــروف ســوق التأمــن والظــروف االقتصاديــة بشــكل عــام .فــي حــال
سيرفســس ٍ
عــدم اســتمرار املميــزات املذكــورة أعــاه والتــي تختــص بتواجــد كبــار مــاك شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي بعــد
إمتــام صفقــة االندمــاج ســيظهر أثــر ســلبي علــى أعمــال الشــركة الدامجــة وتوقعاتهــا وعلــى حتقيــق الفوائــد املرجــوة
مــن صفقــة االندمــاج.
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 6-3-٨املخاطر املرتبطة باخلسائر املتراكمة لشركة متاليف إيه آي جي العربي
ُمنيــت شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي بخســائر للثــاث أعــوام الســابقة ويعــود ذلــك بشــكل عــام الــى عــدم مالئمــة
أســعار وثائــق التأمــن مــع مســتوى املخاطــر املكتتبــة وباألخــص فــي القطــاع الطبــي باإلضافــة الــى ارتفــاع املصاريــف
العموميــة واالداريــة .حيــث حققــت شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي خســائر متراكمــة مبقــدار  112.9مليــون ريــال
فــي عــام 2016م ،وخســائر متراكمــة مبقــدار  172.2مليــون ريــال فــي عــام 2017م ،وخســائر متراكمــة مبقــدار 26.3
مليــون ريــال فــي عــام 2018م وبلــغ متوســط معــدل اخلســارة  ٪90خــال الثــاث أعــوام الســابقة كمــا بلــغ صافــي
النســبة املوحــدة ( )Combined Ratioمقــدار  ٪120.6فــي العــام 2018م( .يجــدر بالذكــر أن صافــي النســبة
املوحــدة يشــمل صافــي معــدل اخلســارة زائــد صافــي نســبة العمولــة زائــد صافــي نســبة املصاريــف) .لقــد قامــت شــركة
متاليــف إيــه آي جــي العربــي بتخفيــض رأس مالهــا إلطفــاء تلــك اخلســائر خــال الربــع الثانــي لعــام 2018م ،وذلــك مــن
خــال تخفيــض رأس مالهــا مبقــدار  170مليــون ريــال .يجــدر بالذكــر أن شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي أعلنــت
علــى موقــع تــداول فــي تاريــخ 2019/09/24م بــأن خســائرها املتراكمــة وصلــت نســبة  ٪20.2مــن رأس مالهــا .ويجــدر
بالذكــر أنــه وبالرغــم مــن جهــود شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي باحملافظــة علــى رأس مالهــا مازالــت اخلســائر
املتراكمــة تتحقــق فــي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي ،حيــث أعلنــت شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي علــى
موقــع تــداول فــي تاريــخ 2019/11/10م بــأن خســائرها املتراكمــة بلغــت  39.25مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي القوائــم
املاليــة للربــع الثالــث لعــام 2019م ،وشــكلت تلــك اخلســائر مــا نســبته  ٪21.81مــن رأس مــال شــركة متاليــف إيــه آي
جــي العربــي كمــا فــي 2019/09/30م .يجــدر بالذكــر أن اســتمرار تراكــم اخلســائر يشــير إلــى عــدم اليقــن حــول
قــدرة شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي علــى االســتمرار كمنشــأة مســتقلة مســتمرة .وجتــدر اإلشــارة إلــى أنــه ســوف
تنتقــل أصــول والتزامــات شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي إلــى الشــركة الدامجــة بعــد إمتــام صفقــة االندمــاج،
ويجــب علــى الشــركة الدامجــة أن تتخــذ اجــراءات تصحيح ّيــة فيمــا يتعلــق بوقــف اخلســائر الناجتــة عــن أعمــال شــركة
متاليــف إيــه آي جــي العربــي املنتقلــة إليهــا وذلــك خــال عمليــة دمــج األعمــال .فــي حــال لــم تســتطع الشــركة الدامجــة
وقــف اخلســائر الناجتــة عــن أعمــال شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي املنتقلــة إليهــا بعــد إمتــام صفقــة االندمــاج
ســيظهر أثــر ســلبي علــى أعمــال الشــركة الدامجــة ووضعهــا املالــي ونتائجهــا وربحيــة ســهمها وتوقعاتهــا املســتقبلية
وعلــى حتقيــق الفوائــد املرجــوة مــن صفقــة االندمــاج.

 7-3-٨املخاطر املرتبطة بالتعامل مع مزود خدمة معاجلة مطالبات التأمني الصحي احلالي لشركة
متاليف إيه آي جي العربي
تتعامــل حاليــا ُ شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي مــع طــرف ثالــث (مــزود خدمــة) ملعاجلــة مطالبــات التأمــن
الصحــي ،كمــا تعاملــت مــع نفــس مــزود اخلدمــة خــال األعــوام 2016م و2017م و2018م والنصــف الثانــي والربــع
الثالــث لعــام 2019م ،وال توجــد لــدى شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي نيــة لتغييــر مــزود اخلدمــة قبــل إمتــام صفقــة
االندمــاج .قــام مــزود اخلدمــة بتأخيــر معاجلــة املطالبــات الطبيــة وقــدم مطالبــات غيــر دقيقــة وال متثــل املطالبــات
الفعليــة (حيــث كان معــدل اخلســائر لوثائــق التأمــن الصحــي االفتراضــي (املبنــي علــى معلومــات غيــر دقيقــة) أقــل
مــن معــدل اخلســائر الفعلــي) ،ونتــج عــن ذلــك قيــام شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي بوضــع افتراضــات خاطئــة
وغيــر عادلــة ألســعار وثائــق التأمــن الصحــي .أدى ذلــك إلــى حتقيــق نســبة خســارة صافيــة لنشــاط التأمــن الصحــي
بلغــت  ٪99.2فــي العــام 2017م و ٪94.5فــي العــام 2018م .يجــدر بالذكــر أنــه يجــب علــى شــركة متاليــف إيــه آي جــي
العربــي التعامــل مــع مــزود خدمــة معاجلــات تأمــن طبيــة ذو كفــاءة عاليــة لتفــادي حصــول أخطــاء فــي تســعير وثائــق
التأمــن الصحيــة ،وفــي حــال اســتمرار شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي بالتعامــل مــع نفــس مــزود اخلدمــة هــذه،
ســيؤدي ذلــك إلــى أخطــاء فــي معاجلــة البيانــات وبالتالــي ســيؤدي إلــى تســعير خاطــئ لوثائــق التأمــن الصحــي ممــا
بــدوره ســيؤثر ســلباً علــى أعمــال ونتائــج شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي .جتــدر اإلشــارة إلــى أنــه بعــد إمتــام صفقة
االندمــاج ســوف تنتقــل أصــول والتزامــات شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي إلــى الشــركة الدامجــة .ولقــد نصــت
اتفاقيــة إدارة املطالبــات الطبيــة مــع مــزود اخلدمــة علــى أنــه فــي حــال انهــاء االتفاقيــة احلاليــة بحســب رغبــة شــركة
التأمــن (أي بحســب رغبــة الشــركة الدامجــة بعــد إمتــام صفقــة االندمــاج) ،سيســتمر مــزود اخلدمــة بتقــدمي معاجلــة
املطالبــات حتــى نهايــة الســنة التأمينيــة لــكل وثيقــة تأمــن موكلــة إليهــا حســب تاريــخ نهايــة تلــك الوثائــق ،أي أنــه ســوف
تكــون الشــركة الدامجــة ملزمــة بــأن تتعامــل مــع نفــس مــزود اخلدمــة إلــى حــن انتهــاء الســنة التأمينيــة لهــذه الوثائــق
املنتقلــة إليهــا مــن شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي .وفــي حــال اســتمرت الشــركة الدامجــة بالتعامــل مــع نفــس مــزود
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اخلدمــة اخلــاص مبعاجلــة مطالبــات وثائــق التأمــن الصحــي الصــادرة عــن شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي (قبــل
إمتــام االندمــاج) ،وفــي حــال اســتمرار مــزود اخلدمــة بتأخيــر معاجلــة املطالبــات وتقــدمي مطالبــات غيــر دقيقــة فإنــه
ســوف يظهــر للشــركة الدامجــة أخطــاء بتســعير وثائــق التأمــن الصحيــة ممــا ســينتج أثــر ســلبي علــى أعمــال الشــركة
الدامجــة ووضعهــا املالــي ونتائجهــا بعــد إمتــام صفقــة االندمــاج.

 ٨-3-٨املخاطر املرتبطة باملنازعات وااللتزامات الضريبية والزكوية لشركة متاليف إيه آي جي
العربي
تلقــت شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي خــال العــام 2018م خطــاب مــن الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل (اللجنــة
األوليــة) فيمــا يتعلــق بتقييمــات الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل للعــام 2013م ،حيــث متــت مطالبــة شــركة متاليــف
إيــه آي جــي العربــي بدفــع فروقــات زكويــة مببلــغ  1.47مليــون ريــال ســعودي .وقامــت شــركة متاليــف إيــه آي جــي
العربــي بتقــدمي اعتراضهــا علــى تلــك الفروقــات ،وفــي تاريــخ ٢٠١٩/07/٣٠م تســلمت شــركة متاليــف إيــه آي جــي
العربــي خطــاب يفيــد برفــض اللجنــة األوليــة اعتــراض شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي علــى دفــع تلــك الفروقــات.
قامــت شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي باســتئناف القــرار مــن خــال األمانــة العامــة للجــان الضرائــب فــي تاريــخ
٢٠١٩/08/٢١م ،ولــم يصــدر حتــى تاريــخ نشــر هــذا التعميــم قــرار نهائــي فيمــا يختــص بهــذه املنازعــة .كمــا تلقــت
شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي خــال العــام 2016م خطــاب مــن الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل يفيدهــا بدفــع
زكاة إضافيــة عــن العــام 2014م مببلــغ قــدره  351ألــف ريــال ســعودي ،باإلضافــة إلــى تلقيهــا خطابـاً آخــر مــن الهيئــة
العامــة للــزكاة والدخــل يفيدهــا بدفــع ضريبــة اســتقطاع إضافيــة لعــام 2014م مببلــغ  246ألــف ريــال وقدمــت شــركة
متاليــف إيــه آي جــي العربــي اعتراضهــا علــى دفــع مبالــغ الــزكاة اإلضافيــة .وخــال العــام 2018م تلقــت شــركة متاليــف
إيــه آي جــي العربــي خطاب ـاً مــن الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل (اللجنــة األوليــة) بخصــوص الربــوط الزكويــة لعــام
2014م حيــث خفضــت اللجنــة األوليــة مبلــغ ضريبــة االســتقطاع إلــى  322ألــف ريــال ســعودي ،وقامــت شــركة متاليــف
إيــه آي جــي العربــي بتقــدمي اســتئناف علــى القــرار ولــم يصــدر حتــى تاريــخ نشــر هــذا التعميــم قــرار نهائــي فيمــا
يختــص بهــذه املنازعــات .ولــم تتلــق شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي أي تقييمــات زكويــة لألعــوام 2015م و2016م
و2017م و2018م (األعــوام غيــر املقيمــة) .ويجــدر بالذكــر أن عمليــة الفحــص النافــي للجهالــة الضريبــي علــى شــركة
متاليــف إيــه آي جــي العربــي أظهــرت احتماليــة نشــوء التزامــات ضريبيــة وزكويــة بقيمــة  17.3مليــون ريــال ســعودي
كمــا فــي تاريــخ 2019/06/30م ولــم حتصــل شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي علــى أي إعفــاءات مــن الهيئــة العامــة
للــزكاة والدخــل فيمــا يختــص بهــذه االلتزامــات الضريبيــة حتــى تاريــخ نشــر هــذا التعميــم .وبالتالــي فإنــه يوجــد خطــر
مســتمر علــى شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي مــن ناحيــة إلزامهــا بدفــع الفروقــات الزكويــة املتنــازع عليهــا و/أو
الزامهــا بدفــع فروقــات زكويــة عــن األعــوام غيــر املقيمــة و/أو الزامهــا بدفــع التزامــات ضريبــة وزكويــة كمــا أظهــر
الفحــص النافــي للجهالــة الضريبــي و/أو الزامهــا بدفــع التزامــات ضريبيــة وزكويــة لــم تظهــر خــال دراســة الوضــع
الضريبــي والزكــوي لشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي .يجــدر بالذكــر أنــه بعــد إمتــام صفقــة االندمــاج ســوف تنتقــل
أصــول والتزامــات شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي إلــى الشــركة الدامجــة وســتكون الشــركة الدامجــة مســؤولة
عــن دفــع أي التزامــات و/أو غرامــات زكويــة وضريبيــة ناشــئة عــن شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي .وفــي حــال
صــدور القــرارات النهائيــة ضــد شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي و/أو فــي حــال مت اصــدار قــرارات تتعلــق مبســائل
ضريبيــة أخــرى تٌلــزم شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي بدفــع فروقــات و/أو غرامــات ،فســيتم تكبدهــا ودفعهــا مــن
قبــل الشــركة الدامجــة ،وبالتالــي ســيظهر أثــر ســلبي علــى أعمــال الشــركة الدامجــة ووضعهــا املالــي ونتائجهــا بعــد
إمتــام صفقــة االندمــاج.

 ٩-3-٨املخاطر املرتبطة بنقص مخصص الزكاة لشركة متاليف إيه آي جي العربي
أظهــر الفحــص النافــي للجهالــة الضريبــي قيــام شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي باحتســاب اســتثمار شــركة
متاليــف إيــه آي جــي العربــي فــي الصكــوك علــى أنهــا تخصــم مــن الــزكاة ( ،)Zakat Deductibleباإلضافــة إلــى
احتســاب مصاريــف تغييــر رأس املــال (تخفيض/زيــادة) كمصاريــف تخصــم مــن الــزكاة (.)Zakat Deductible
يجــدر بالذكــر أن معاجلــة شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي لتلــك البنــود أثــر علــى احتســاب مخصــص الــزكاة
(بالنقــص) بقيمــة تقــدر بحوالــي  1.41مليــون ريــال ســعودي (كمــا فــي 2019/06/30م) .يجــدر بالذكــر أن نقــص
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مخصــص الــزكاة يؤثــر علــى قائمــة الدخــل وقائمــة املركــز املالــي وفــي حــال متــت مطالبــة شــركة متاليــف إيــه آي جــي
العربــي بدفــع مبالــغ زكاة إضافيــة لــم يتــم احتســاب مخصصــات كافيــة لهــا ســيظهر تأثيــر ســلبي علــى قائمــة الدخــل
واملركــز املالــي اخلــاص بهــا.
ويجــدر بالذكــر أنــه بعــد إمتــام صفقــة االندمــاج ســوف تنتقــل أصــول والتزامــات شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي
إلــى الشــركة الدامجــة وســوف تكــون الشــركة الدامجــة مســؤولة عــن دفــع أي مبالــغ زكاة إضافيــة تُطالــب بهــا شــركة
متاليــف إيــه آي جــي العربــي ،وبالتالــي فــإن نقــص مخصــص الــزكاة ودفــع مبالــغ إضافيــة غيــر محتســبة ضمــن
املخصصــات مــن قبــل الشــركة الدامجــة ســينتج عنــه أثــر ســلبي علــى أعمــال الشــركة الدامجــة ووضعهــا املالــي
ونتائجهــا بعــد إمتــام صفقــة االندمــاج.

 ٤-٨املخاطر التشغيلية في الشركة الدامجة
 ١-٤-٨املخاطر املرتبطة بعدم إفصاح شركة متاليف إيه آي جي العربي عن كافة املعلومات اجلوهرية
خالل عملية الفحص النافي للجهالة
ســيتم تنفيــذ صفقــة االندمــاج وفقـاً للمــواد ( )191و ( )192و ( )193مــن نظــام الشــركات والفقــرة الفرعيــة ( )1مــن
الفقــرة (أ) مــن املــادة ( )49مــن الئحــة االندمــاج واالســتحواذ ،وذلــك عــن طريــق دمــج شــركة متاليــف إيــه آي جــي
العربــي فــي شــركة والء للتأمــن ونقــل جميــع أصــول شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي والتزاماتهــا إلــى شــركة والء
للتأمــن .ولهــذا الغــرض ،أجــرت شــركة والء للتأمــن بالتعــاون مــع مستشــاريها ،فحــص نافــي للجهالــة علــى أعمــال
شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي .كمــا ّ
مت االتفــاق بــن الشــركتني علــى معامــل وقيمــة مبادلــة األســهم بنــا ًء علــى عــدة
أمــور ،مــن بينهــا املســتندات واملعلومــات التــي ّ
مت تزويدهــا مــن قبــل شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي إلــى شــركة والء
للتأمــن ضمــن إطــار إجــراءات الفحــص النافــي للجهالــة.
فــي حــال ظهــور أي مخاطــر تشــغيلية أو قانونيــة أو ماليــة جوهريــة تتعلــق بأعمــال شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي
أو أصولهــا أو التزاماتهــا ،لــم يتــم اإلفصــاح عنهــا أو التوصــل إليهــا خــال قيــام شــركة والء للتأمــن ومستشــاريها
بإجــراءات الفحــص النافــي للجهالــة علــى شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي وأعمالهــا وأصولهــا ،أو فــي حــال لــم
يتــم توقعهــا أو احتســابها أو اإلفصــاح عنهــا مــن قبــل شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي أو أي مــن مستشــاريها،
ـكل ســلبي
فســتؤدي تلــك املخاطــر (أو املعلومــات التــي لــم يتــم اإلفصــاح عنهــا إلــى شــركة والء للتأمــن) إلــى التأثيــر بشـ ٍ
وجوهــري علــى أعمــال الشــركة الدامجــة ووضعهــا املالــي ونتائجهــا بعــد إمتــام الصفقــة.

 ٢-٤-٨املخاطر املرتبطة بعملية دمج األعمال
تتطلــب صفقــة االندمــاج دمــج أعمــال شــركة والء للتأمــن وأعمــال شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي ،مبــا فــي ذلــك
دمــج الوظائــف اإلداريــة والهيــكل التنظيمــي وأنظمــة املعلومــات وغيرهــا .ســتكون الشــركة الدامجــة وبحكــم الطبيعــة
املعقــدة لعمليــة دمــج األعمــال فــإن الشــركة الدامجــة معرضــة ملخاطــر تشــغيلية ينتــج عنهــا خســائر بســبب عــدم كفايــة
أو فشــل اإلجــراءات الوقائيــة والتصحيحيــة واألنظمــة الداخليــة لديهــا أو بســبب عوامــل خارجيــة أخــرى .كمــا قــد
تتعـ ّرض الشــركة الدامجــة لالحتيــال مــن قبــل بعــض موظفيهــا أو مــن قبــل أي طــرف آخــر ،وفــي حــال تناولــت الشــركة
الدامجــة تعامــات غيــر مص ـ ّرح عنهــا أو أخطــاء فــي التشــغيل أو أخطــاء كتابيــة أو أخطــاء فــي حفــظ الســجالت
الناجتــة عــن خلــل فــي أجهــزة احلاســوب أو أنظمــة االتصــاالت .ســيظهر تأثيــر ســلبي علــى أعمــال الشــركة الدامجــة
وال ميكــن للشــركة الدامجــة ضمــان عــدم تكبدهــا ألي خســائر بســبب قصــور أي مــن هــذه الضوابــط أو أنظمــة
الكشــف أو احتــواء املخاطــر التشــغيلية فــي املســتقبل .فــي حــال قصــور أي مــن اإلجــراءات أو األنظمــة الداخليــة فــي
الشــركة الدامجــة فــي احتــواء أو الكشــف عــن هــذه املخاطــر أو معاجلتهــا بشــكل ســريع وف ّعــال ،فــي حــال حتقــق
أحــد أو جميــع هــذه املخاطــر ،ســيظهر تأثيــر ســلبي علــى أعمــال الشــركة الدامجــة ووضعهــا املالــي ونتائــج عملياتهــا
وتوقعاتهــا املســتقبلية.
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 ٣-٤-٨املخاطر املرتبطة بإيرادات الشركة الدامجة وقدرتها على توزيع األرباح للمساهمني
بلغــت إيــرادات شــركة والء للتأمــن  1.104مليــار ريــال فــي العــام 2018م ،وبلغــت االحتياطيــات التــي متلكهــا شــركة
والء للتأمــن بحســب املعاجلــة احملاســبية لتوزيــع املخصصــات واالحتياطيــات مقــدار  950.7مليــون فــي العــام 2018م.
ويجــدر بالذكــر أن شــركة والء للتأمــن قــد قامــت بتوزيــع أربــاح نقديــة قدرهــا  44مليــون ريــال علــى مســاهميها وذلــك
عــن العــام املالــي املنتهــي فــي 2018/12/31م ،وال توجــد حالي ـاً أي قيــود مفروضــة علــى شــركة والء للتأمــن فيمــا
يختــص بتوزيــع األربــاح علــى مســاهميها .بلغــت إيــرادات شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي  168.8مليــون ريــال فــي
العــام 2018م ،كمــا بلغــت االحتياطيــات التــي متلكهــا شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي  113.5مليــون ريــال ســعودي
فــي العــام 2018م .كمــا لــم تقــم شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي بتحقيــق وتوزيــع أي أربــاح خــال الثــاث ســنوات
الســابقة.
يجــب األخــذ بعــن االعتبــار إلــى أنــه بعــد إمتــام صفقــة االندمــاج قــد تتأثــر أعمــال وإيــرادات شــركة والء للتأمــن
لعــدد مــن مخاطــر العوامــل التشــغيلية واملاليــة واالقتصاديــة وعوامــل تتعلّــق بظــروف ســوق التأمــن ،والتــي قــد ال
تتو ّقعهــا الشــركة الدامجــة أو التــي قــد تخــرج عــن ســيطرتها ،ممــا ســيؤثر علــى أعمالهــا وربحيتهــا .إضافـ ًة إلــى ذلــك
قــد تتأثــر قــدرة الشــركة الدامجــة علــى توزيــع األربــاح علــى املســاهمني بالقيــود التــي ميكــن فرضهــا عليهــا مســتقب ً
ال
مــن قبــل مؤسســة النقــد العربــي الســعودي ،حيــث يتطلــب توزيــع األربــاح علــى املســاهمني موافقــة مؤسســة النقــد
العربــي الســعودي ،وقــد تــرى مؤسســة النقــد فــي حينــه -وبحســب الظــروف -أنــه يجــب علــى الشــركة الدامجــة تعزيــز
رأس مالهــا وذلــك عــن طريــق إبقــاء األربــاح فــي املركــز املالــي للشــركة الدامجــة وعــدم توزيعهــا وذلــك لدعــم أعمــال
الشــركة الدامجــة.
ال ميكــن للشــركة الدامجــة التأكيــد بــأن إيراداتهــا و/أو احتياطاتهــا القابلــة للتوزيــع و/أو ربحيــة ســهمها و/أو توزيــع
أرباحهــا ســتكون مســاوية أو ســتزيد عــن ربحيــة ســهم شــركة والء للتأمــن قبــل إمتــام صفقــة االندمــاج.

 ٤-٤-٨مخاطر عدم التق ّيد باألنظمة احلالية و/أو صدور أنظمة جديدة
تخضــع شــركة والء للتأمــن وشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي لعــدد مــن األنظمــة واللوائــح منهــا علــى ســبيل املثــال
أنظمــة وزارة التجــارة ،هيئــة الســوق املاليــة ،مؤسســة النقــد العربــي الســعودي ،مجلــس الضمــان الصحــي التعاونــي،
الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل ،وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة .ويجــدر بالذكــر أن شــركة والء للتأمــن تت َقيــد حاليـاً
بهــذه األنظمــة واللوائــح .كمــا يجــدر بالذكــر أنــه قــد أظهــر الفحــص النافــي للجهالــة القانونــي علــى شــركة متاليــف إيــه
آي جــي العربــي بعــض املخالفــات الغيــر جوهريــة فيمــا يتعلــق بالتقيــد باألنظمــة احلاليــة ،وهــي كالتالــي )1( :انتهــاء
صالحيــة ترخيــص البلديــة اخلــاص باملركــز الرئيســي لشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي بتاريــخ 2019/02/18م.
( )2ال يوجــد لشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي ترخيــص بلديــة فيمــا يتعلّــق مبركــزي عملهــا فــي فرعيهــا فــي جــدة
واخلبــر )3( .الئحــة سياســات وإجــراءات املــوارد البشــرية لــدى شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي باإلضافــة إلــى
ـددة وفق ـاً ألحــكام نظــام
منــوذج عقــد العمــل املعتمــد مــن قبلهــا ال تســتوفي بشــكل كامــل املتطلبــات النظاميــة احملـ ّ
العمــل والئحتــه التنفيذيــة والنمــوذج املوحــد لعقــد العمــل املعتمــد مــن قبــل وزارة العمــل )4( .انتهــت صالحيــة الشــهادة
الصــادرة لشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي عــن املؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة بتاريــخ 2019/ 09 /02م.
ـجل فــي شــهادة املؤسســة
( )5ظهــر اختــاف فــي عــدد موظفــي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي بــن مــا هــو مسـ ّ
مســجل فــي دليــل العاملــن فــي شــركة
العامــة للتأمينــات االجتماعيــة الصــادرة بتاريــخ 2019/08/04م ومــا هــو
ّ
متاليــف إيــه آي جــي العربــي (يوجــد موظفــن لــم يتــم تســجيلهم) .جتــدر اإلحاطــة إلــى أنــه يجــب علــى الشــركة
الدامجــة االلتــزام بجميــع األنظمــة واللوائــح بعــد إمتــام صفقــة االندمــاج ،ويجــب عليهــا أن تتخــذ اخلطــوات الالزمــة
لتصحيــح املالحظــات الــواردة فــي الفحــص النافــي للجهالــة القانونــي علــى شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي .إن
مخالفــة الشــركة الدامجــة أو عــدم تقيدهــا بأحــكام وشــروط تلــك األنظمــة يــؤدي إلــى إلغــاء أو تعليــق التراخيــص
الصــادرة لهــا أو فــرض عقوبــات أو غرامــات ماليــة عليهــا .إضاف ـ ًة إلــى ذلــك قــد تتغيــر هــذه األنظمــة واللوائــح فــي
املســتقبل أو يتــم حتديثهــا مــن قبــل اجلهــات اإلشــرافية واجلهــات املختصــة -وبالتالــي -إصــدار أنظمــة ولوائــح جديــدة
مــن حــن إلــى آخــر .وال تســتطيع الشــركة الدامجــة أن تؤكــد أن التغييــرات املســتقبلية فــي األنظمــة لــن تؤثــر ســلباً
علــى أعمالهــا أو علــى وضعهــا املالــي أو علــى نتائــج عملياتهــا ،كمــا أنــه ال ميكــن للشــركة الدامجــة أن تقــدم أي ضمــان
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بأنهــا ســتتم ّكن مــن التك ّيــف مــع كل تلــك التغييــرات النظاميــة فــي الوقــت املناســب .فــي حــال حتقــق أحــد أو جميــع
هــذه املخاطــر ســيظهر تأثيــر ســلبي علــى أعمــال الشــركة الدامجــة ووضعهــا املالــي ونتائــج عملياتهــا وربحيــة ســهمها
وتوقعاتهــا املســتقبلية.

 ٥-٤-٨املخاطر املرتبطة بعدم إصدار التراخيص أو احملافظة عليها
متتلــك شــركة والء للتأمــن حالي ـاً رخصــة ســارية املفعــول (كمــا فــي تاريــخ هــذا التعميــم) صــادرة لهــا مــن مؤسســة
النقــد العربــي الســعودي ملزاولــة نشــاط التأمــن بفــروع التأمــن العــام والتأمــن الصحــي وتعتبــر هــذه الرخصــة عامـ ً
ا
أساســياً لقــدرة شــركة والء للتأمــن باالســتمرار بتقــدمي أعمالهــا فــي نشــاط التأمــن .ومتتلــك شــركة والء للتأمــن
ترخيــص اســتثمار أجنبــي ســاري املفعــول (كمــا فــي تاريــخ هــذا التعميــم) والصــادر مــن الهيئــة العامــة لالســتثمار.
ومتتلــك شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي حالي ـاً رخصــة ســارية املفعــول (كمــا فــي تاريــخ هــذا التعميــم) صــادرة
لهــا مــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي ملزاولــة نشــاط التأمــن بفــروع التأمــن العــام والتأمــن الصحــي وتأمــن
احلمايــة واالدخــار وتعتبــر هــذه الرخصــة عام ـ ً
ا أساســياً لقــدرة شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي باالســتمرار
بتقــدمي أعمالهــا فــي نشــاط التأمــن .ومتتلــك شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي ترخيــص اســتثمار أجنبــي ســاري
املفعــول (كمــا فــي تاريــخ هــذا التعميــم) والصــادر مــن الهيئــة العامــة لالســتثمار .يجــدر بالذكــر إلــى أنــه ســوف حتتــاج
الشــركة الدامجــة إلــى احلصــول علــى ترخيــص مزاولــة نشــاط تأمــن احلمايــة واالدخــار مــن مؤسســة النقــد العربــي
الســعودي (تعمــل شــركة والء للتأمــن حاليـاً علــى اســتيفاء املتطلبــات للحصــول علــى الرخصــة ويجــدر بالذكــر أنــه لــم
يتــم إصدارهــا حتــى تاريــخ هــذا التعميــم) كمــا يجــب علــى الشــركة الدامجــة احملافظــة علــى التراخيــص الصــادرة لهــا
ســابقاً واملتمثلــة بترخيــص مزاولــة التأمــن العــام والتأمــن الصحــي إضافــة إلــى ذلــك يتوجــب علــى الشــركة الدامجــة
حتديــث ترخيــص االســتثمار األجنبــي الصــادر عــن الهيئــة العامــة لالســتثمار .إن إصــدار التراخيــص املذكــورة أعــاه
واحملافظــة عليهــا يعــد عامـ ً
التوســع فيهــا.
ا أساســياً الســتمرارية أعمــال الشــركة الدامجــة و/أو
ّ
إن احلصــول علــى هــذه التصاريــح واملوافقــات قــد يســتغرق وقت ـاً طوي ـ ً
ا ال ميكــن التنبــؤ بــه ،كمــا أنــه قــد ال تتمكــن
ّ
الشــركة الدامجــة مــن احلصــول علــى هــذه املوافقــات والتصاريــح بالتالــي ســيؤثر ذلــك علــى قــدرة الشــركة الدامجــة
مــن ممارســة أعمالهــا وحتقيــق أهدافهــا .يجــدر بالذكــر أن يجــب علــى الشــركة الدامجــة االلتــزام فــي جميــع األوقــات
بتعليمــات مؤسســة النقــد العربــي الســعودي ولوائحهــا التنفيذيــة للمحافظــة علــى الرخــص الصــادرة لهــا .يحــق ملؤسســة
النقــد العربــي الســعودي ســحب التراخيــص الصــادرة للشــركة الدامجــة فــي احلــاالت التاليــة :إذا لــم ميــارس النشــاط
املرخــص لــه خــال ســتة أشــهر ،إذا لــم تـ ِ
ـف الشــركة الدامجــة مبتطلبــات النظــام أو الالئحــة التنفيذيــة ملؤسســة النقــد
العربــي الســعودي ،إذا تبــن ملؤسســة النقــد العربــي الســعودي أن الشــركة الدامجــة قــد تعمــدت تزويدهــا مبعلومــات أو
بيانــات غيــر صحيحــة ،إذا تبــن ملؤسســة النقــد العربــي الســعودي أن حقــوق املؤمــن لهــم أو املســتفيدين أو املســاهمني
معرضــة للضيــاع نتيجــة للطريقــة التــي ميــارس بهــا النشــاط ،إذا أفلســت الشــركة الدامجــة ممــا يجعلهــا غيــر قــادرة
علــى الوفــاء بالتزاماتهــا ،إذا مارســت الشــركة الدامجــة النشــاط بأســلوب متعمــد للنصــب واالحتيــال ،إذا انخفــض
رأس املــال عــن احلــد األدنــى املقــرر ،إذا انخفــض النشــاط التأمينــي فــي فــروع التأمــن إلــى املســتوى الــذي تــرى
معــه مؤسســة النقــد العربــي الســعودي عــدم فعاليــة أدائــه ،إذا رفضــت الشــركة الدامجــة دفــع املطالبــات املســتحقة
للمســتفيدين بــدون وجــه حــق ،إذا منعــت الشــركة الدامجــة فريــق التفتيــش املكلــف مــن قبــل مؤسســة النقــد العربــي
الســعودي عــن أداء مهامــه فــي فحــص الســجالت ،إذا امتنعــت الشــركة الدامجــة عــن تنفيــذ حكــم نهائــي صــادر فــي
أي مــن املنازعــات التأمينيــة وغيرهــا مــن احلــاالت .يــؤدي ســحب أو عــدم إصــدار أي مــن التراخيــص والتصاريــح
للشــركة الدامجــة إلــى تأثيــر جوهــري ســلبي علــى أعمــال الشــركة الدامجــة ووضعهــا املالــي ونتائــج عملياتهــا وربحيــة
ســهمها وتوقعاتهــا املســتقبلية.
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 ٦-٤-٨املخاطر املرتبطة بالسعودة ونظام العمل
بلــغ عــدد املوظفــن فــي شــركة والء للتأمــن عــدد  429موظــف كمــا فــي تاريــخ 2019/10/24م ،مثــل الســعوديني منهــم
 357موظفـاً بنســبة ســعودة بلغــت  ٪83ممــا يشــير إلــى التــزام شــركة والء للتأمــن مبتطلبــات الســعودة حاليـاً وذلــك
بحســب أنظمــة وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة ومتطلبــات الالئحــة التنفيذيــة لنظــام مراقبــة شــركات التأمــن
التعاونــي الصــادرة عــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي التــي نصــت علــى أنــه يجــب أن ال تقــل نســبة املوظفــن
الســعوديني عــن  ٪30فــي نهايــة الســنة األولــى لترخيــص شــركة التأمــن علــى أن تــزداد ســنويا ،كمــا نصــت علــى شــغر
بعــض املناصــب مبوظفــن ســعوديني فقــط .وتلتــزم شــركة والء بذلــك أيضـاً ،حيــث حصلــت شــركة والء للتأمــن علــى
عــدم ممانعــة مؤسســة النقــد العربــي الســعودي علــى تعيــن غيــر ســعوديني فــي بعــض تلــك املناصــب مــع تقــدمي خطــة
ال .كمــا بلــغ عــدد موظفــي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي  69موظفـاً
إحــال ســعوديني فــي تلــك املناصــب مســتقب ً
كمــا فــي تاريــخ 2019/10/28م ،بلــغ عــدد الســعوديني منهــم  33موظــف وبلــغ عــدد املوظفــن غيــر الســعوديني 36
موظفـاً حيــث بلغــت نســبة الســعودة .٪47.8
يجــدر بالذكــر أن الشــركة الدامجــة ســتكون ملزمــة باحملافظــة علــى نســبة ســعودة بحســب متطلبــات الالئحــة التنفيذية
لنظــام مراقبــة شــركات التأمــن التعاونــي وبحســب أنظمــة وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة ،وســيتطلب أن تشــغل
بعــض املناصــب مبوظفــن ســعوديني فقــط .ســتطبق الشــركة الدامجــة خطــة إحــال تتضمــن تأهيــل الســعوديني فــي
املناصــب التــي تقتصــر علــى موظفــن ســعوديني فقــط .يجــدر بالذكــر ،أنــه ال ميكــن اجلــزم علــى أن جميــع املوظفــن
الســعوديني فــي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي لديهــم الرغبــة فــي العمــل فــي الشــركة الدامجــة عنــد إمتــام
االندمــاج ،وال ميكــن اجلــزم أيض ـاً بــأن جميــع املوظفــن احلاليــن فــي الشــركة الدامجــة يرغبــون اكمــال العمــل فــي
وظائفهــم احلاليــة عنــد إمتــام صفقــة االندمــاج ،ممــا يعــرض نســبة الســعودة لالنخفــاض وقــد ال تســتطيع الشــركة
الدامجــة تعويــض االنخفــاض فــي نســبة الســعودة حيــث أنــه ســيكون للشــركة الدامجــة صعوبــات بــن احلــن واآلخــر
فــي توظيــف مواطنــن ســعوديني واالحتفــاظ بهــم وذلــك نظــراً للمنافســة فــي توظيــف وتدريــب املواطنــن الســعوديني
ضمــن ســوق التأمــن .كمــا يجــدر بالذكــر أنــه فــي حــال لــم تنجــح خطــة إحــال املوظفــن الســعوديني فــي املناصــب
التــي تقتصــر علــى موظفــن ســعوديني ،فســيؤدي ذلــك إلــى فــرض عقوبــات و/أو غرامــات مــن قبــل مؤسســة النقــد
العربــي الســعودي .كمــا ســيؤدي عــدم توظيــف العــدد املطلــوب مــن املواطنــن ســعوديني أو عــدم انتقــال العــدد الكافــي
مــن املوظفــن املواطنــن مــن شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي إلــى شــركة والء للتأمــن و/أو عــدم بقــاء املوظفــن
احلاليــن فــي شــركة والء للتأمــن فــي وظائفهــم إلــى انخفــاض نســبة الســعودة لــدى الشــركة الدامجــة بعــد نفــاذ قــرار
االندمــــاج ،وبالتالي ســوف تصبــــح الشــركة الدامجة عرضــــة للمساءلــــة من قبـــل وزارة العمل والتنميـــة االجتماعيــــة
و/أو مــن قبــل مؤسســة النقــد العربــي الســعودي .فــي حــال عــدم التــزام الشــركة الدامجــة مبتطلبــات الســعودة ،فــإن
ذلــك ســيترتب علــى مخالفتهــا مــن قبــل اجلهــات التنظيميــة ،وبالتالــي ســيظهر تأثيــر جوهــري ســلبي علــى أعمــال
الشــركة الدامجــة ووضعهــا املالــي ونتائــج عملياتهــا وربحيــة ســهمها وتوقعاتهــا املســتقبلية.

 ٧-٤-٨املخاطر املرتبطة بلوائح مكافحة غسل األموال ومكافحة متويل اإلرهاب
متتثــل شــركة والء للتأمــن وشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي حاليــاً بلوائــح مكافحــة غســل األمــوال ومكافحــة
متويــل اإلرهــاب الصــادرة عــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي (قواعــد مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب
لشــركات التأمــن ،نظــام مكافحــة غســل األمــوال والئحتــه التنفيذيــة ،نظــام مكافحــة جرائــم اإلرهــاب ومتويلــه وقواعده
التنفيذيــة) وتوضــح هــذه اللوائــح اإلجــراءات الــازم اتخاذهــا عنــد قبــول أي عميــل (ســواء فــرد أو شــركة) ،كمــا
توضــح إجــراءات العنايــة الواجبــة الــازم اتباعهــا ،باإلضافــة إلــى إجــراءات اإلبــاغ عــن العمليــات املشــبوهة وغيرهــا
مــن االجــراءات .تقــوم شــركة والء للتأمــن وشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي حالي ـاً بحفــظ املعلومــات اخلاصــة
بعمالئهمــا عبــر أنظمتهمــا احلاســوبية .ويجــدر بالذكــر بأنــه يتوجــب علــى الشــركة الدامجــة عنــد إمتــام صفقــة
االندمــاج االســتمرار باالمتثــال ألحــكام أنظمــة مكافحــة غســل األمــوال ومكافحــة متويــل اإلرهــاب .ســوف تقــوم
الشــركة الدامجــة مبراجعــة معلومــات العمــاء الذيــن ســوف تنتقــل وثائقهــم التأمينيــة الســارية إليهــا بعــد إمتــام صفقــة
االندمــاج كمــا ســتقوم بحفــظ معلوماتهــم ضمــن أنظمــة الشــركة الدامجــة احلاســوبية ،وحيــث أن مراجعــة تلــك امللفــات
والتأكــد مــن امتثالهــا بلوائــح مكافحــة غســل األمــوال ومكافحــة متويــل اإلرهــاب وحفظهــا ضمــن أنظمــة الشــركة
الدامجــة احلاســوبية تعتبــر عمليــة تتطلــب إلــى وقــت قــد يــؤدي ذلــك إلــى عــدم امتثــال الشــركة الدامجــة بلوائــح
مكافحــة غســل األمــوال ومكافحــة متويــل اإلرهــاب فــي وقــت مــن األوقــات .كمــا ال ميكــن للشــركة الدامجــة أن تضمــن
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التزامهــا الكامــل والدائــم بهــذه اإلجــراءات واملتطلبــات .إن عــدم االمتثــال بلوائــح مكافحــة غســل األمــوال ومكافحــة
متويــل اإلرهــاب يجعــل الشــركة الدامجــة عرضــة للمســاءلة القانونيــة وبالتالــي يــؤدي ذلــك إلــى فــرض غرامــات و/أو
عقوبــات ســوف تتحملهــا الشــركة الدامجــة.
فــي حــال عــدم امتثــال الشــركة الدامجــة بلوائــح مكافحــة غســل األمــوال ومكافحــة متويــل اإلرهــاب ،فــإن ذلــك
ســيترتب علــى مخالفتهــا مــن قبــل اجلهــات التنظيميــة ،وبالتالــي ســيظهر تأثيــر جوهــري ســلبي علــى أعمــال الشــركة
الدامجــة ووضعهــا املالــي ونتائــج عملياتهــا وربحيــة ســهمها وتوقعاتهــا املســتقبلية.

 ٨-٤-٨املخاطر املرتبطة بتأثير تراجع ثقة العمالء
يبلــغ عــدد الوثائــق التأمينيــة الســارية لشــركة والء للتأمــن عــدد  805٬075وثيقــة تأمينيــة ،وذلــك كمــا فــي
2019/09/30م .وبلغــت عــدد الوثائــق التأمينيــة الســارية لشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي عــدد  2٬645وثيقــة
تأمينيــة ،وذلــك كمــا فــي 2019/09/30م.باعتبــار أن عامــل الثقــة بــن شــركة والء للتأمــن وعمالئهــا لــه أهميــة بالغــة
علــى اســتمرارية منــو اإليــرادات والدخــل وتعزيــز املركــز املالــي .ال ميكــن للشــركة الدامجــة ضمــان بقــاء ثقــة العمــاء
علــى نفــس املســتوى ،وباألخــص عمــاء شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي الذيــن ســوف تنتقــل وثائقهــم التأمينيــة
إليهــا عنــد إمتــام صفقــة االندمــاج .وال ميكــن أيض ـاً للشــركة الدامجــة ضمــان بقــاء ثقــة عمالئهــا احلاليــن بنفــس
املســتوى عنــد إمتــام صفقــة االندمــاج ،ويعــزى ذلــك إلــى إمكانيــة حتويــل اهتمــام و/أو وتركيــز بعــض اإلدارات فــي
الشــركة الدامجــة إلــى عمليــة دمــج األعمــال ،وبالتالــي تقليــل االهتمــام و/أو التركيــز علــى خدمــة العمــاء ممــا بــدوره
ســيؤدي إلــى انخفــاض ثقــة العمــاء بالشــركة الدامجــة .إن أي تراجــع فــي درجــة ثقــة العمــاء بالشــركة الدامجة ســوف
يــؤدي إلــى ارتفــاع عــدد حــاالت إلغــاء و/أو عــدم جتديــد وثائــق التأمــن فــي الشــركة الدامجــة ،ممــا ســيؤثر ســلباً علــى
مبيعــات الشــركة الدامجــة بعــد إمتــام صفقــة االندمــاج.
عنــد حتقــق أحــد أو كل املخاطــر املذكــورة أعــاه ســيظهر تأثيــر جوهــري ســلبي علــى أعمــال الشــركة الدامجــة
ووضعهــا املالــي ونتائــج عملياتهــا وربحيــة ســهمها وتوقعاتهــا املســتقبلية.

 ٩-٤-٨املخاطر املرتبطة بعدم التحكم باألسعار
تلتــزم شــركة والء للتأمــن باتبــاع تعليمــات مؤسســة النقــد وتوصيــات املستشــار االكتــواري فيمــا يختــص بوضــع
التســعيرات اخلاصــة بوثائــق التأمــن وذلــك فيمــا يختــص بوثائــق التأمــن فــي الفــرع الصحــي وتأمــن املركبــات
(التأمــن الشــامل والتأمــن للطــرف الثالــث) .كمــا تلتــزم شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي باتبــاع تلــك التعليمــات
أيضـاً .حيــث تقــوم شــركة والء للتأمــن وشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي بشــكل ســنوي (وبنــاء علــى تقريــر كفايــة
التســعير الصــادر عــن املستشــار االكتــواري لــكل شــركة) بتقــدمي التســعيرات ملؤسســة النقــد العربــي الســعودي كمتطلــب
نظامــي.
يقــوم املستشــارون االكتواريــن بإصــدار تقاريــر كفايــة التســعير مــن خــال دراســة احملفظــة التأمينيــة التــي متتلكهــا
شــركة والء للتأمــن والتــي متتلكهــا شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي ،وبنــاء علــى املعطيــات االكتواريــة والتــي تأخــذ
بعــن االعتبــار أداء هــذه الوثائــق التأمينيــة (وذلــك بالنظــر إلــى أداء احملفظــة التأمينيــة بشــكل عــام) .يجــدر بالذكــر
أنــه ســوف تنتقــل كافــة الوثائــق التأمينيــة التــي متتلكهــا شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي إلــى الشــركة الدامجــة
عنــد إمتــام صفقــة االندمــاج ،وعنــد انقضــاء مــدة هــذه الوثائــق التأمينيــة والوثائــق التأمينيــة األخــرى فــي محفظــة
الشــركة الدامجــة التأمينيــة ســيقوم املستشــار االكتــواري للشــركة الدامجــة عنــد حلــول فتــرة دراســة كفــاءة التســعير
الســنوية بإعــادة دراســة كفايــة التســعير لاللتــزام باملتطلبــات النظاميــة ،وذلــك بالنظــر إلــى احملفظــة التأمينيــة للشــركة
الدامجــة (التــي ستشــتمل علــى الوثائــق التأمينيــة املنتقلــة إليهــا مــن شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي) .قــد تكــون
توصيــات املستشــار االكتــواري فــي ذلــك احلــن تقتضــي بتغييــر أســعار وثائــق التأمــن حملفظــة الشــركة الدامجــة وذلــك
إلمكانيــة تغيــر أداء احملفظــة التأمينيــة فــي ذلــك الوقــت .إن ارتفــاع أســعار بعــض أو كل هــذه الوثائــق التأمينيــة ســيؤدي
إلــى عــدم متكــن الشــركة الدامجــة مــن اســتقطاب عمــاء جدد وخســارة عمالئهــا احلاليــن ،ممــا يؤثــر علــى حصــة
الشــركة الدامجــة الســوقية وبالتالــي التأثيــر ســلباً علــى أعمــال الشــركة الدامجــة ووضعهــا املالــي ونتائــج عملياتهــا
وربحيــة ســهمها وتوقعاتهــا املســتقبلية.
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 ١٠-٤-٨املخاطر املرتبطة بالبيانات املستقبلية
يــرى أعضــاء مجلــس إدارة شــركة والء للتأمــن بــأن صفقــة االندمــاج تصــب فــي مصلحــة مســاهمي شــركة والء
للتأمــن ،ومت تضمــن مبــررات صفقــة االندمــاج فــي تعميــم املســاهمني هــذا واملوضحــة فــي القســم ( )10فقــرة
( .)2-2-10يجــدر بالذكــر أنــه ال ميكــن توقــع النتائــج املســتقبلية وبيانــات األداء للشــركة الدامجــة بشــكل دقيــق
وجــازم وفــي الواقــع ،قــد تختلــف عمــا هــي موجــودة فــي تعميــم املســاهمني الراهــن وقــد تختلــف النتائــج الواقعيــة
ألداء الشــركة الدامجــة عــن تلــك الدراســات التــي بُنــي عليهــا قــرار االندمــاج مــن قبــل أعضــاء مجلــس إدارة شــركة
والء للتأمــن ،حيــث أن تلــك الدراســات بٌنيــت علــى أساســات منهــا افتــراض جنــاح عمليــة دمــج األعمــال وضمــان
تكامــل األعمــال عنــد إمتــام صفقــة االندمــاج .قــد تواجــه الشــركة الدامجــة تعقيــدات فيمــا يختــص بدمــج األعمــال
وتكاملهــا ولــن يســهم ذلــك فــي حتقيــق الفوائــد املرجــوة مــن االندمــاج ،وعليــه إن قــدرة الشــركة الدامجــة علــى حتقيــق
النتائــج اإليجابيــة مرتبــط بتحقيــق أهــداف االندمــاج بنجــاح .وال ميكــن للشــركة الدامجــة التأكــد مــن حتقيــق أهــداف
االندمــاج بنجــاح فــي الوقــت الراهــن .يجــب علــى املســاهمني عــدم االعتمــاد بشــكل كامــل علــى التوقعــات واإلفــادات
املســتقبلية .وعليــه ،يجــب عــدم اعتبــار هــذه اإلفــادات علــى أنهــا تأكيــد بــأن ربحيــة ســهم الشــركة الدامجــة ســتكون
مســاوية أو ســتزيد عــن ربحيــة ســهم شــركة والء للتأمــن للفتــرات املاليــة الســابقة .فــي حــال عــدم حتقــق بعــض او
كل البيانــات املاليــة املتوقعــة مســتقب ً
ال ،ســيظهر تأثيــر جوهــري ســلبي علــى أعمــال الشــركة الدامجــة ووضعهــا املالــي
ونتائــج عملياتهــا وربحيــة ســهمها.

 ١١-٤-٨املخاطر املرتبطة باالعتماد على موظفني رئيسيني واستقطاب الكفاءات
تعتمــد شــركة والء للتأمــن علــى موظفــن رئيســيني لضمــان جنــاح واســتمرارية أعمالهــا ،مثــل مديرهــا التنفيــذي
ومديرهــا املالــي ومديــر العمليــات ومديــر اإلدارة الفنيــة .يجــدر بالذكــر أن الشــركة الدامجــة ســوف حتتــاج إلــى انتقــال
وبقــاء الفريــق الفنــي املســؤول عــن تأمــن احلمايــة واالدخــار احلالــي لــدى شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي ،وذلــك
بحكــم خبرتهــم فــي احملفظــة احلاليــة التــي متتلكهــا شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي وفــي األنظمــة التشــغيلية لهــذه
الوثائــق التأمينيــة .يجــدر بالذكــر ،أن جنــاح الشــركة الدامجــة ســيعتمد بشــكل كبيــر علــى مــدى ضمــان اســتمرارية
بقــاء املوظفــن املشــار إليهــم للعمــل لديهــا عنــد امتــام صفقــة االندمــاج .مــن املمكــن أن يتلقــى أحــد املوظفــن املشــار
إليهــم عروضـاً وظيفيــة مــن شــركات أخــرى و/أو يرغــب أحــد أو كل املوظفــن املشــار إليهــم بتــرك العمــل فــي الشــركة
الدامجــة ألســباب أخــرى تتعلــق بعمليــة دمــج األعمــال أو ألســباب شــخصية ،ولذلــك ال ميكــن للشــركة الدامجــة ضمــان
بقــاء املوظفــن املشــار إليهــم فــي العمــل لديهــا أو إيجــاد بدائــل لهــم فــي حــال مغادرتهــم الشــركة الدامجــة.
وبالتالــي ،إن فقــدان موظفــن رئيســيني أو عــدم القــدرة علــى إيجــاد بدائــل لهــم ،ســيؤثر وبشــكل جوهــري ســلبي علــى
أعمــال الشــركة الدامجــة ووضعهــا املالــي ونتائــج عملياتهــا وربحيــة ســهمها.

 ١٢-٤-٨املخاطر املرتبطة بسلوك املوظفني وأخطائهم
تطبــق شــركة والء للتأمــن سياســة تتضمــن تنظيــم قواعــد الســلوك املهنــي اخلــاص باملوظفــن ،كمــا أن لــكل قســم
إداري سياســة تشــمل إجــراءات العمــل واملهــام املنوطــة بــكل إدارة .كمــا تطبــق شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي
الئحــة تنظيــم العمــل والئحــة الســلوك ،وهــي أيضـاً لوائــح تختــص بتنظيــم قواعــد الســلوك املهنــي اخلــاص باملوظفــن.
إن تطبيــق مثــل هــذه السياســات مهــم جــداً ،حيــث أنــه يســاعد فــي تالفــي أخطــاء املوظفــن وتنظيــم ســلوكهم لتفــادي
فــرض أي غرامــات و/أو عقوبــات و/أو نشــوء أي قضاي ـاً قانونيــة جــراء أي أخطــاء تقــع مــن قبلهــم .وضعــت شــركة
والء للتأمــن برنامــج لضمــان انتقــال موظفــي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي بشــكل ســلس فــي حــال ترشــيحهم،
يشــمل البرنامــج تعريــف املوظفــن املنتقلــن ببيئــة العمــل وثقافتــه وهيكلتــه باإلضافــة إلــى إجــراءات العمــل واألنشــطة
والسياســات الداخليــة املعمــول بهــا فــي الشــركة الدامجــة .ال ميكــن للشــركة الدامجــة ضمــان جنــاح برنامــج انتقــال
املوظفــن ،ولذلــك جتــدر اإلشــارة إلــى أنــه ال ميكــن للشــركة الدامجــة أن تضمــن التــزام جميــع موظفيهــا بلوائــح تنظيــم
قواعــد الســلوك املهنــي اخلــاص باملوظفــن وال ميكــن أن تضمــن تالفــي أخطــاء و/أو ســوء ســلوك املوظفــن لديهــا عنــد
إمتــام صفقــة االندمــاج وذلــك خــال و/أو بعــد انتهــاء عمليــة دمــج األعمــال .ال ميكــن أن تضمــن الشــركة الدامجــة أن
موظفيهــا لــن يقومــوا بأعمــال الغــش أو اخلطــأ املتع ّمــد أو التقصيــر أو االحتيــال أو االختــاس أو الســرقة أو التزويــر
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أو إســاءة اســتخدام ممتلــكات الشــركة الدامجــة أو التصــرف نيابـ ًة عنهــا دون احلصــول علــى التصاريــح والتفويضــات
اإلداريــة املطلوبــة داخليـاً .بالتالــي قــد يترتــب علــى تلــك التصرفــات تبعــات ومســؤوليات جتــاه عمــاء الشــركة الدامجــة
و/أو جتــاه اجلهــات املنظمــة واإلشــرافية ،وبالتالــي ســوف تتحمــل الشــركة الدامجــة دفــع الغرامــات و/أو تتحمــل
العقوبــات و/أو تتكبــد تعويضــات القضايــا القانونيــة.
فــي حــال حتقــق أحــد أو كل هــذه املخاطــر ،ســيظهر تأثيــر جوهــري ســلبي علــى أعمــال الشــركة الدامجــة ووضعهــا
املالــي ونتائــج عملياتهــا وربحيــة ســهمها.

 ١٣-٤-٨املخاطر املرتبطة بعدم كفاية املخصصات (االحتياطات)
عمـ ً
ا بأحــكام املــادة ( )69مــن الالئحــة التنفيذيــة لنظــام مراقبــة شــركات التأمــن التعاونــي ،يتوجــب علــى شــركة والء
للتأمــن وشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي االحتفــاظ مبخصصــات ماليــة ملواجهــة وتغطيــة االلتزامــات املاليــة،
وهــذه املخصصــات تشــمل ( )1مخصصــات األقســاط غيــر املكتســبة )2( ،مخصصــات املطالبــات حتــت التســوية،
( )3مخصصــات مصاريــف تســوية املطالبــات )4( ،مخصصــات األخطــار التــي وقعــت ولــم تتــم املطالبــة بهــا بعــد،
( )5مخصصــات املخاطــر التــي لــم تســقط )6( ،مخصصــات الكــوارث ،و( )7مخصصــات املصاريــف العامــة .وتلتــزم
شــركة والء للتأمــن بهــذه املخصصــات حيــث بلــغ إجمالــي هــذه املخصصــات لشــركة والء للتأمــن بحســب املعاجلــة
احملاســبية لتوزيــع املخصصــات مقــدار  950.7مليــون ريــال ســعودي فــي العــام 2018م ،كمــا تلتــزم شــركة متاليــف إيــه
آي جــي العربــي باملخصصــات املطلوبــة مبوجــب النظــام والتعليمــات الصــادرة عــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي
حيــث بلــغ إجمالــي هــذه املخصصــات  113.5مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي العــام 2018م .وجتــدر اإلحاطــة إلــى أنــه
أظهــر الفحــص النافــي للجهالــة االكتــواري علــى شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي بوجــود نقــص غيــر جوهــري
باالحتياطــي اخلــاص بقطــاع التأمــن الصحــي بحوالــي  700ألــف ريــال وذلــك كمــا فــي 2019/06/30م .وســيتم
مراجعــة وتقييــم معــدل اإلحتياطيــات بعــد إمتــام صفقــة االندمــاج التخــاذ اإلجــراء املناســب فــي حــال احلاجــة لعمــل
أي تعديــات لضمــان االلتــزام بتعليمــات الالئحــة التنفيذيــة لنظــام مراقبــة شــركات التأمــن التعاونــي الصــادرة
مؤسســة النقــد العربــي الســعودي .وبحكــم أن تلــك الدراســة التــي أجريــت علــى املخصصــات مت احتســابها فــي تاريــخ
2019/06/30م لشــركة والء للتأمــن ولشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي وبســبب أن الشــركتني مارســت أعمالهــا
املعتــادة منــذ ذلــك التاريــخ ممــا يجعــل مركزهــا املالــي عرضـ ًة للتغييــر ،يتوجــب تقديــر حجــم هــذه املخصصــات عنــد
إمتــام صفقــة االندمــاج وذلــك بنــا ًء علــى االجتاهــات املتوقعــة فــي حجــم املطالبــات ومــدى تكرارهــا بحســب البيانــات
املتاحــة فــي حينــه .ويعتبــر وضــع مســتوى مالئــم مــن احتياطــات املطالبــات عمليــة غيــر مؤكــدة بطبيعتهــا نظــراً لصعوبــة
وتعقيــد وضــع االفتراضــات الالزمــة .ومبــا أن حجــم االحتياطيــات يعتمــد علــى تقديــرات مســتقبلية ،فإنــه مــن املمكــن
أن يحــدث عــدم كفايــة فــي احتياطيــات الشــركة الدامجــة فــي أي فتــرة مــن الفتــرات .ويجــدر بالذكــر أنــه ال ميكــن
ضمــان التــزام الشــركة الدامجــة باحملافظــة علــى املخصصــات املاليــة و/أو االحتياطيــات الالزمــة فــي جميــع األوقــات،
ال ســيما أنــه ســينتج عــن االندمــاج انتقــال االلتزامــات اخلاصــة بشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي إلــى الشــركة
الدامجــة .فــي حــال جتــاوزت االلتزامــات الفعليــة قيمــة االحتياطيــات احملتســبة ،ســيتوجب علــى الشــركة الدامجــة
زيــادة االحتياطيــات الالزمــة ،وســينتج عــن ذلــك أثــر ســلبي علــى قائمــة الدخــل واملركــز املالــي للشــركة الدامجــة وعلــى
وضعهــا املالــي ونتائــج عملياتهــا.

 ١٤-٤-٨املخاطر املرتبطة بأنظمة التشغيل وتقنية املعلومات
تعتمــد شــركة والء للتأمــن حالي ـاً علــى نظامــن تقنيــة معلومــات لتشــغيل أعمالهــا .وتعتمــد شــركة متاليــف إيــه آي
جــي العربــي علــى إجمالــي  11نظــام تشــغيلي مقســمة إلــى ( )6أنظمــة تشــغيلية للتأمــن العــام )3( ،أنظمــة تشــغيلية
للتأمــن الطبــي واحليــاة واجلماعــي ،نظــام واحــد لتأمــن احليــاة الفــردي ،نظــام واحــد محاســبي .ويجــدر بالذكــر بــأن
الشــركة الدامجــة ستســتمر بالعمــل علــى اســتخدام أنظمــة شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي بشــكل مســتقل وذلــك
حتــى انتهــاء ســريان وثائــق التأمــن واملطالبــات والتقاريــر املاليــة اخلاصــة بالوثائــق التأمينيــة التــي مت اصدارهــا مــن
قبــل شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي قبــل إمتــام صفقــة االندمــاج ،وبعــد ذلــك ســتقوم الشــركة الدامجــة باســتخدام
(أي انظمــة شــركة والء للتأمــن قبــل االندمــاج) لتجديــد أو إصــدار أي وثائــق تأمينيــه جديــدة .يجــدر
أنظمتهــا الســابقة ّ
بالذكــر أن أنظمــة تقنيــة املعلومــات مهمــه جــداً وأساســية للشــركة الدامجــة وذلــك مــن ناحيــة قدرتهــا علــى القيــام
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املقدمــة لهــا .ويجــدر بالذكــر أنــه مــن
بأعمالهــا وال ســيما حفــظ معلومــات عمالئهــا وتســيير مراجعــة وإدارة املطالبــات
ّ
الــوارد حــدوث تعقيــدات مــن املمكــن أن تســهم فــي حــدوث أخطــاء بشــرية فــي التعامــل مــع أنظمــة املعلومــات التقنيــة
عنــد إمتــام صفقــة االندمــاج .يعــود ذلــك إلــى أنــه ســيكون للشــركة الدامجــة عــدد كبيــر مــن أنظمــة التشــغيل التقنيــة،
ممــا يشــتت تركيــز فريــق تقنيــة املعلومــات واملوظفــن الذيــن يســتخدمون هــذه األنظمــة ألداء مهامهــم اليوميــة علــى
حــد ســواء ،وذلــك بحكــم تعاملهــم مــع أنظمــة تقنيــة مختلفــة عــن تلــك التــي تعاملــوا معهــا فــي الســابق .إضافــة إلــى
ذلــك وبالرغــم مــن التقــدم التقنــي فــي مجــال حمايــة األنظمــة اإللكترونيــة وحفــظ املعلومــات املخزّنــة الكترونيـاً ،قــد
تتعــرض أنظمــة تقنيــة املعلومــات فــي الشــركة الدامجــة فــي أي وقــت ملخاطــر تقنيــة تشــمل انهيــار النظــام اإللكترونــي
لديهــا أو فشــل فــي أنظمــة احلمايــة لديهــا أو اختــراق لألنظمــة واملعلومــات لديهــا أو تلقيهــا لفيروســات إلكترونيــة أو
حــدوث أخطــاء بشــرية أو كــوارث طبيعيــة أو حرائــق أو أعطــال فــي شــبكة االتصــال أو عــدم توفــر العمالــة املاهــرة
الالزمــة لتشــغيل هــذه األنظمــة أو إصالحهــا .فــي حــال حــدوث مثــل هــذه املخاطــر واملشــاكل التقنيــة لــدى الشــركة
الدامجــة ،ســتتأثر أعمالهــا بشــكل كبيــر وســتتأثر خدمتهــا لعمالئهــا ومعاجلاتهــا للمطالبــات وإصــدار تقاريرهــا املاليــة
الدوريــة فــي التوقيــت املناســب ،ممــا ســيعرض الشــركة الدامجــة للمســاءلة والعقوبــة القانونيــة .بالتالــي ســيظهر تأثيــر
جوهــري ســلبي علــى أعمــال الشــركة الدامجــة ووضعهــا املالــي ونتائــج عملياتهــا وربحيــة ســهمها.

 ١٥-٤-٨املخاطر املرتبطة بالدعاوى واملنازعات القضائية
يبلــغ عــدد الدعــاوى القائمــة ضــد شــركة والء للتأمــن  56دعــوى وبإجمالــي مطالبــات بقيمــة  46.6مليــون ريــال
ســعودي ،وذلــك كمــا فــي تاريــخ 2019/10/15م.
كمــا أظهــر الفحــص النافــي للجهالــة القانونــي علــى شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي وجــود دعــاوى قائمــة ضــد
شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي بعــدد  3دعــاوى وبإجمالــي مطالبــات بقيمــة  1.9مليــون ريــال ســعودي .يجــدر
بالذكــر إلــى أنــه عنــد امتــام صفقــة االندمــاج ســتقوم الشــركة الدامجــة بالتعامــل مــع جميــع هــذه الدعــاوى (تشــمل
الدعــاوى املقامــة ضــد شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي) أمــام اجلهــات القضائيــة فــي اململكــة العربيــة الســعودية.
إن زيــادة عــدد القضايــا التأمينيــة بحكــم انتقــال أصــول والتزامــات شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي إلــى الشــركة
الدامجــة قــد يتطلــب مــن الشــركة الدامجــة إمــا زيــادة عــدد موظفيهــا فــي اإلدارة القانونيــة و/أو ســاعات العمــل
اخلاصــة فيهــم و/أو تعيــن مكاتــب قانونيــة استشــارية أخــرى ممــا ينتــج زيــادة فــي املصاريــف والتكاليــف .إضافــة إلــى
ذلــك ،إذا مت إصــدار أحــكام تقتضــي بدفــع مبالــغ و/أو عقوبــات ســوف تكــون الشــركة الدامجــة مســؤولة أمــام القضــاء
بتحملهــا و/أو بدفعهــا .إضافــة إلــى ذلــك ،يجــدر بالذكــر أنــه وفــي إطــار ممارســة الشــركة الدامجــة أعمالهــا التأمينيــة
املعتــادة ،قــد تتعــرض لدعــاوى أو شــكاوى مــن قبــل حاملــي وثائــق التأمــن الصــادرة عنهــا (مبــا فــي ذلــك وثائــق التأمــن
الصــادرة لعمــاء شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي قبــل االندمــاج) و/أو مــن قبــل اجلهــات النظاميــة واإلشــرافية.
كمــا قــد تكــون الشــركة الدامجــة عرض ـ ًة ملطالبــات قضائيــة مــن هيئــات وجهــات حكوميــة أخــرى .وبطبيعــة احلــال،
ال ميكــن للشــركة الدامجــة ضمــان عــدم وقــوع مثــل هــذه الدعــاوى كمــا ال ميكــن لهــا توقــع نتائجهــا أو تكلفتهــا ال
ســيما مــن ناحيــة التعويضــات و/أو املخالفــات التــي قــد يُحكــم بهــا ضــد الشــركة الدامجــة .فــي حــال حتقــق أحــد أو
كل املخاطــر املذكــورة أعــاه ،ســيظهر تأثيــر جوهــري ســلبي علــى أعمــال الشــركة الدامجــة ووضعهــا املالــي ونتائــج
عملياتهــا وربحيــة ســهمها.

 ١٦-٤-٨املخاطر املرتبطة بالضرائب والزكاة
لــم حتصــل شــركة والء للتأمــن علــى الربــط الزكــوي عــن جميــع الســنوات الســابقة وإلــى الســنة املاليــة املنتهيــة بتاريــخ
 31ديســمبر 2018م ،فيمــا عــدا الربــط الزكــوي مــن الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل عــن العــام 2016م والــذي مت تســويته
وســداده مــن قبــل شــركة والء للتأمــن .ال تــزال اإلقــرارات املقدمــة مــن قبــل شــركة والء للتأمــن عــن الســنوات األخــرى
قيــد الدراســة مــن قبــل الهيئــة ،ولــم حتصــل شــركة والء للتأمــن علــى الربــوط النهائيــة عــن هــذه الســنوات (بخــاف
عــام 2016م) حتــى تاريــخ هــذا التعميــم .ويجــدر بالذكــر إلــى أن آخــر ربــط زكــوي حصلــت عليــه شــركة متاليــف إيــه آي
جــي العربــي كان عــن الســنوات 2013م و2014م .كمــا يوجــد حاليـاً لــدى شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي منازعــات
قائمــة حــول الربــط الزكــوي للســنوات 2013م و2014م بقيمــة فــروق زكويــة بلغــت  1.4مليــون ريــال ســعودي عــن العــام
2013م و 322ألــف ريــال ســعودي عــن العــام 2014م .وقــد اعترضــت شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي علــى هــذه
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الربــوط الزكويــة خــال املــدد القانونيــة وهــي منظــور فيهــا اآلن امــام األمانــة العامــة للجــان الفصــل فــي املخالفــات
واملنازعــات الضريبيــة و الزكويــة (اللجنــة االســتئنافية الضريبيــة) .كمــا لــم حتصــل شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي
بعــد أي تقييمــات للســنوات الضريبيــة 2015م و2016م و2017م و2018م .ويجــدر بالذكــر أن عمليــة الفحــص النافــي
للجهالــة الضريبــي علــى شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي أظهــرت احتماليــة نشــوء التزامــات ضريبيــة وزكويــة
بقيمــة  17.3مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي تاريــخ 2019/06/30م .لــم حتصــل شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي
علــى أي إعفــاءات مــن الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل فيمــا يختــص بهــذه االلتزامــات الضريبيــة حتــى تاريــخ نشــر هــذا
التعميــم .يجــدر بالذكــر أنــه بعــد إمتــام صفقــة االندمــاج ســتنتقل أصــول والتزامــات شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربي
إلــى الشــركة الدامجــة وســتكون الشــركة الدامجــة مســؤولة عــن دفــع أي التزامــات و/أو غرامــات زكويــة وضريبيــة
ناشــئة عــن شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي .وفــي حــال صــدور القــرارات النهائيــة ضــد املنازعــات الزكويــة لشــركة
متاليــف إيــه آي جــي العربــي و/أو فــي حــال مت اصــدار قــرارات تتعلــق مبســائل ضريبيــة أخــرى تٌلــزم شــركة متاليــف
إيــه آي جــي العربــي بدفــع فروقــات و/أو غرامــات وتشــمل الفروقــات املتنــازع عليهــا بحوالــي  1.8مليــون ريــال وتشــمل
االلتزمــات الضريبــة والزكويــة التــي قــد تنشــأ كمــا أظهرهــا الفحــص النافــي للجهالــة الضريبــي بقيمــة  17.3مليــون
ريــال ،وبالتالــي ســيظهر أثــر ســلبي علــى أعمــال الشــركة الدامجــة ووضعهــا املالــي ونتائجهــا بعــد إمتــام صفقــة
االندمــاج .إضافــة إلــى ذلــك ،فإنــه مــن احملتمــل أن تنشــأ التزامــات ضريبيــة أو زكويــة علــى مســاهمي شــركة والء
للتأمــن وشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي فــي اململكــة أو خارجهــا نتيجــة صفقــة االندمــاج أو بســبب التصــرف فــي
ملكيــات املســاهمني فــي شــركة والء للتأمــن أو فــي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي أو ألي ســبب آخــر ،مــع مراعــاة
أي اســتثناءات أو إعفــاءات ضريبيــة أو زكويــة (مبــا فــي ذلــك االلــزام باإلفصــاح عــن الصفقــة للجهــات الضريبيــة
والزكويــة ذات العالقــة داخــل اململكــة أو خارجهــا أو ســداد أي التزامــات ضريبيــة أو زكويــة قــد تنشــأ بســبب الصفقــة).
ومــع ذلــك ،فمــن غيــر املتوقــع أن يــؤدي إصــدار أســهم العــوض اخلاصــة بصفقــة االندمــاج إلــى نشــوء التــزام برســوم
اإليــرادات أو مــا يشــابهها فــي اململكــة (وهــي الرســوم التــي يتــم حتصيلهــا مــن اجلهــات احلكوميــة ذات العالقــة فــي
بعــض البلــدان مقابــل إصــدار أســهم جديــدة) .وال تنــص أنظمــة الــزكاة والضرائــب فــي اململكــة علــى مــا يســمح بتأجيــل
دفــع الــزكاة والضرائــب علــى عمليــات االندمــاج .وعلــى الرغــم مــن أنــه قــد ســبق للهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل املوافقــة
علــى عــدم فــرض التزامــات ضريبيــة أو زكويــة علــى صفقــات اندمــاج فــي أحــوال معينــة كمــا فــي األنظمــة واللوائــح
ذات العالقــة ،إال أنــه ال ميكــن أن تؤكــد الشــركة الدامجــة بــأن الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل لــن تقــوم بفــرض أي
التزامــات علــى صفقــة االندمــاج .وميكــن أن تتعامــل الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل مــع صفقــة االندمــاج علــى أنهــا نقــل
ألصــول شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي والتزاماتهــا إلــى شــركة والء للتأمــن بســعر الســوق الســائد لتلــك األصــول
وااللتزامــات كمــا فــي تاريــخ إمتــام صفقــة االندمــاج وتقــوم بفــرض التزامــات ضريبيــة أو زكويــة علــى شــركة متاليــف
إيــه آي جــي العربــي ألي ســبب قــد ينتــج مــن هــذا النقــل ،ونظــراً النقضــاء شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي بعــد
إمتــام صفقــة االندمــاج وانتقــال أصولهــا والتزاماتهــا إلــى الشــركة الدامجــة ،ســتكون الشــركة الدامجــة ملزمــة بســداد
تلــك االلتزامــات التــي تنشــأ بعــد إمتــام صفقــة االندمــاج .ونظــراً ملرونــة أنظمــة الــزكاة والضرائــب وتغييرهــا مــن حــن
إلــى آخــر ،فقــد يتع ـ ّرض حملــة أســهم الشــركة الدامجــة لزيــادة الضرائــب املفروضــة عليهــم بســبب إصــدار أنظمــة
ضريبيــة جديــدة أو تعديــل األنظمــة واللوائــح الضريبيــة الســارية أو نتيجــة للممارســات الضريبيــة أو التفســيرات
املعلنــة أو غيــر املعلنــة مــن جانــب اجلهــات الضريبيــة ذات العالقــة ألنظمــة الضريبــة احملليــة املنطبقــة أو االتفاقيــات
الثنائيــة أو االتفاقيــات الدوليــة أو بســبب الســوابق القضائيــة فــي احملاكــم ذات الصلــة .باإلضافــة إلــى ذلــك ،فــي
حــال عــدم قيــام املســاهمني األجانــب فــي شــركة والء للتأمــن وشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي عنــد إمتــام صفقــة
االندمــاج أو بعــد إمتامهــا بدفــع أي مبالــغ ضرائــب رأســمالية ناجتــة عــن ملكيتهــم فــي الشــركة الدامجــة ،فقــد تقــوم
الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل مبطالبــة الشــركة الدامجــة بســداد هــذه املبالــغ ،ممــا ســيؤثر وبشــكل جوهــري ســلبي
علــى أعمــال الشــركة الدامجــة ووضعهــا املالــي ونتائــج عملياتهــا وربحيــة ســهمها.
يفضــل ملســاهمي شــركة والء للتأمــن وشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي مناقشــة أوضاعهــم الزكويــة والضريبيــة
مــع مستشــاريهم املاليــن والضريبيــن.
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 ١٧-٤-٨املخاطر املرتبطة بالتصنيفات االئتمانية للشركة الدامجة
حصلــت شــركة والء للتأمــن علــى تصنيــف  BBB+مــع نظــرة مســتقبلية ايجابيــة واملمنــوح مــن قبــل وكالــة  S&Pوذلــك
كمــا فــي تاريــخ 2019/10/01م .يجــدر بالذكــر أنــه ال يوجــد تصنيــف ائتمانــي صــادر علــى شــركة متاليــف إيــه آي جــي
العربــي حتــى تاريــخ هــذا التعميــم .جتــدر اإلشــارة إلــى أنــه وبعــد إمتــام صفقــة االندمــاج ســتقوم وكاالت التصنيــف
االئتمانــي بتصنيــف الشــركة الدامجــة ائتماني ـاً لتقييــم قدرتهــا علــى الوفــاء بالتزاماتهــا املاليــة عنــد اســتحقاقها .وال
ميكــن للشــركة الدامجــة أن تضمــن أن التصنيفــات التــي حصلــت عليهــا ســابقاً (أي قبــل إمتــام صفقــة االندمــاج)
ســتبقى علــى نفــس املســتويات .فقــد ينخفــض و/أو يســحب بشــكل كامــل التصنيــف ألســباب ال ميكــن معرفتهــا فــي
الوقــت الراهــن وتعــود بشــكل كبيــر لــرأي وكاالت التصنيــف بصفقــة االندمــاج والفوائــد املرجــوة منهــا .يعــد تصنيــف
الشــركة الدامجــة االئتمانــي عامـ ً
ا هامـاً يعكــس وضــع الشــركة الدامجــة فــي ســوق التأمــن وقــوة عالمتهــا التجاريــة،
وجــودة أصولهــا واســتراتيجية محفظتهــا االســتثمارية ،إضافــة إلــى مســتويات كفايــة رأس املــال والربحيــة .وفــي حــال
انخفــض التصنيــف االئتمانــي للشــركة الدامجــة أو مت ســحبه ســيؤدي ذلــك إلــى انخفــاض فــي حصتهــا الســوقية
وســمعتها وثقــة املســتثمرين فيهــا ممــا ســيؤثر ســلباً علــى أعمــال الشــركة الدامجــة ووضعهــا املالــي ونتائــج عملياتهــا
وربحيــة ســهمها وتوقعاتهــا املســتقبلية.

 ١٨-٤-٨املخاطر املتعلقة بالتصنيف االئتماني ملعيدي التأمني
عمــا بأحــكام الالئحــة التنفيذيــة لنظــام مراقبــة شــركات التأمــن التعاونــي فيمــا يتعلــق مبتطلبات التصنيــف االئتماني
إلعــادة التأمــن ،فــإن اختيــار معيــدي التأمــن خاضــع لشــروط حــد التصنيــف االئتمانــي األدنــى ،التــي تشــير إلــى أنــه
ال يجــب التعامــل مــع معيــدي تأمــن ذوي تصنيــف ائتمانــي أقــل مــن  BBBوفقـاً لوكالــة  S&Pأو تصنيــف معــادل مــن
وكاالت التصنيــف األخــرى.
تلتــزم شــركة والء للتامــن وشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي بهــذه الشــروط كمــا فــي تاريــخ هــذا التعميــم .يجــدر
بالذكــر أنــه يجــب علــى الشــركة الدامجــة بعــد إمتــام صفقــة االندمــاج االســتمرار بااللتــزام مبتطلبــات التصنيــف
االئتمانــي إلعــادة التأمــن التــي وضعتهــا مؤسســة النقــد العربــي الســعودي .ال تضمــن الشــركة الدامجــة التزامهــا
فــي جميــع األوقــات بهــذه املتطلبــات وذلــك إلمكانيــة تخفيــض التصنيــف االئتمانــي ملعيــدي التأمــن أثنــاء تعاملهــم
مــع الشــركة الدامجــة ،وفــي حــال مت ذلــك يجــب علــى الشــركة الدامجــة إيقــاف ترتيبــات إعــادة التأمــن مــع تلــك
الشــركات وإيجــاد بدائــل .ويجــدر بالذكــر أنــه فــي حــال أرادت الشــركة الدامجــة أن تتعامــل مــع معيــدي تأمــن غيــر
ُمعتمديــن مــن قبــل مؤسســة النقــد العربــي الســعودي و /أو معيــدي تأمــن حاصلــن علــى تصنيــف أدنــى مــن املتطلبــات
النظاميــة ،فيتوجــب علــى الشــركة الدامجــة احلصــول علــى موافقــة خطيــة مــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي.
إن عــدم االلتــزام مبتطلبــات تصنيــف معيــدي التأمــن يعــرض الشــركة الدامجــة لغرامــات و/أو فــرض عقوبــات مــن
قبــل مؤسســة النقــد العربــي الســعودي .كمــا أن جتــدر اإلشــارة إلــى أنــه فــي حــال مت تخفيــض تصنيــف معيــد ائتمــان
تتعامــل معــه الشــركة الدامجــة ،ســيكون ايجــاد معيــد تأمــن بديــل مكلــف وقــد تختلــف شــروط وأحــكام االتفاقيــات
اجلديــدة عــن تلــك الســابقة والتــي ال تتناســب مــع عمليــات الشــركة الدامجــة فــي ذلــك الوقــت .فــي حــال حتقــق أحــد
أو كل تلــك املخاطــر ســيظهر تأثيــر ســلبي علــى أعمــال الشــركة الدامجــة ووضعهــا املالــي ونتائــج عملياتهــا وربحيــة
ســهمها وتوقعاتهــا املســتقبلية.

 ١٩-٤-٨املخاطر املتعلقة بإنهاء العقود امللزمة
يوجــد لــدى شــركة والء للتأمــن عقــود ملزمــة كعقــود إيجــار لفروعهــا ونقــاط بيعهــا ،عقــود عمــل للموظفــن ،عقــود
أعمــال مــع مختلــف املورديــن وعقــود استشــارية لبعــض املكاتــب ذات االختصــاص .يجــدر بالذكــر أن شــركة والء
للتأمــن ال تنــوي فســخ أي مــن هــذه العقــود بســبب صفقــة االندمــاج كمــا فــي تاريــخ هــذا التعميــم.
كمــا يوجــد لــدى شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي عقــود جوهريــة ملزمــة كمــا فــي تاريــخ هــذا التعميــم وهــي
كالتالــي )1(:عقــد إيجــار املركــز الرئيســي لشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي ( )2عقــود تقنيــة املعلومــات واألمــن
الســيبراني )3( ،العقــود مــع املراجعــن اخلارجيــن )4( ،عقــد اســناد اخلدمــات االكتواريــة )5( ،عقــد خدمــات إدارة
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املطالبــات الطبيــة )6( ،عقــد شــركة جنــم خلدمــات مطالبــات املركبــات .وفيمــا يلــي جــدول يوضــح تواريــخ انتهــاء هــذه
العقــود ومعلومــات حــول الشــروط اجلزائيــة فــي حــال انهائهــا بحســب مــا نصــت عليــه تلــك العقــود.
العقد

تاريخ االنتهاء

الشرط اجلزائي التعاقدي
(في حال االلغاء)

عقد إيجار املركز الرئيسي

 16نوفمبر 2020م

يتــم دفــع مبلــغ اإليجــار كامــ ً
ا فــي
حــال مت انهــاء العقــد قبــل تاريخــه
(وتبلــغ قيمــة العقــد  322ألــف ريــال
ســعودي تقريبــاً)

عقود تقنية املعلومات واألمن
السيبراني

 31ديسمبر 2019م

ال يوجد

العقود مع املراجعني اخلارجيني

تنتهي بنهاية نطاق العمل،
 31مارس 2019م

ال يوجد

عقد اسناد اخلدمات االكتوارية

تنتهي بنهاية نطاق العمل،
 31ديسمبر 2019م

ال يوجد

عقد خدمات إدارة املطالبات
الطبية

 14يونيو 2020م

ال يوجــد ،ولكــن نــص العقــد علــى
اســتمرارية تقــدمي اخلدمــة حتــى
نهايــة الوثائــق التأمينيــة حتــت
ا لتغطيــة

عقد شركة جنم خلدمات مطالبات
املركبات

 31ديسمبر 2019م

ال يوجد

يجــدر بالذكــر أنــه بعــد إمتــام صفقــة االندمــاج ســتنتقل أصــول والتزامــات شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي إلــى
الشــركة الدامجــة ،وبالتالــي ســوف تنتقــل هــذه العقــود امللزمــة إلــى الشــركة الدامجــة .يجــدر بالذكــر أنــه ،ال ميكــن
أن تضمــن الشــركة الدامجــة عــدم فســخ أي مــن العقــود امللزمــة التــي ســتنتقل إليهــا مــن شــركة متاليــف إيــه آي جــي
العربــي ،وذلــك إمــا لعــدم جدواهــا و/أو لوجــود عقــود حاليــة مشــابهه لهــا و/أو غيرهــا مــن الظــروف وذلــك بنــاء علــى
تقديــرات اإلدارة التنفيذيــة للشــركة الدامجــة خــال عمليــة دمــج األعمــال .ولــم تقــم شــركة والء للتأمــن وشــركة
متاليــف إيــه آي جــي العربــي باحلصــول علــى موافقــات تنــص علــى اســتمرار الزاميــة هــذه العقــود بعــد إمتــام صفقــة
االندمــاج حتــى تاريــخ هــذا التعميــم ،ممــا يســمح للطــرف اآلخــر فــي العقــد امللــزم فســخ االتفاقيــة فــي أي وقــت بعــد
إمتــام صفقــة االندمــاج .وفــي حــال لــم تتمكــن الشــركة الدامجــة مــن إنهــاء هــذه االتفاقيــات و/أو العقــود بشــكل ودي
مــع األطــراف املتعاقــدة األخــرى فــي حــال قــررت الشــركة الدامجــة عــدم االســتمرار بهــذه العقــود ،مــن املمكــن أن
ينتــج عــن ذلــك مطالبــات ماليــة ومنازعــات قضائيــة علــى الشــركة الدامجــة ،وبالتالــي ســوف تصبــح الشــركة الدامجــة
مســؤولة عــن دفــع أي غرامــات و/أو تعويضــات تنشــأ بســبب تلــك القضايــا القانونيــة ،ممــا ســيظهر أثــر ســلبي علــى
أعمــال الشــركة الدامجــة ووضعهــا املالــي ونتائجهــا بعــد إمتــام صفقــة االندمــاج.
كمــا يجــدر بالذكــر أنــه قــد أظهــرت نتائــج الفحــص النافــي للجهالــة القانونــي علــى شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي
وجــود عقــود ملزمــة غيــر جوهريــة علــى أعمــال شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي حاليـاً يحــق للطــرف اآلخــر فيهــا
أن ينهــي االتفاقيــة فــي حــال متــت صفقــة اندمــاج مــع شــركة أخــرى وهــي )1( :اتفاقيــة إعــادة تأمــن باحملاصــة مــع
شــركة هانوفــر إلعــادة التأمــن )2( ،اتفاقيــة إعــادة تأمــن إضافــي مــع شــركة هانوفــر إلعــادة التأمــن )3( ،اتفاقيــة
تقــدمي اخلدمــات الفنيــة مــع شــركة تشــارتس ميمســا هولنجــز انــك )4( ،اتفاقيــة تقــدمي اخلدمــات الفنيــة مــع شــركة
أميريــكان اليــف انشــورنس .ويجــدر بالذكــر أنــه نصــت اتفاقيــة االندمــاج أن يتــم إنهــاء هــذه األربعــة عقــود حتديــداً مــن
قبــل شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي قبــل إمتــام صفقــة االندمــاج .وفــي حــال إنهــاء هــذه االتفاقيــات و/أو العقــود
مــن قبــل الطــرف املتعاقــد اآلخــر بســبب صفقــة االندمــاج ،يســتحق الطــرف املتعاقــد اآلخــر تعويضـاً مــن قبــل شــركة

29

متاليــف إيــه آي جــي العربــي .لــم ُتــدد اتفاقيــة إعــادة تأمــن باحملاصــة مــع شــركة هانوفــر إلعــادة التأمــن ،واتفاقيــة
إعــادة تأمــن إضافــي مــع شــركة هانوفــر إلعــادة التأمــن قيمــة التعويــض الــذي ميكــن مطالبــة شــركة متاليــف إيــه
نصـ�ت كل مـ�ن اتفاقيـ�ة تقـ�دمي اخلدمـ�ات الفنيـ�ة مـ�ع شـ�ركة تشـ�ارتس ميمسـ�ا هولنجـ�ز انـ�ك
آي جــي العربــي بــه .بينمـ�ا ّ
واتفاقيــة تقــدمي اخلدمــات الفنيــة مــع شــركة أميريــكان اليــف انشــورنس ،علــى أنــه يحــق لــكل مــن شــركة تشــارتس
ميمســا هولنجــز انــك وشــركة أميريــكان اليــف انشــورنس بتعويــض مــن قبــل شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي فــي
حــال إنهــاء العقــد بســبب عمليــة االندمــاج ،وذلــك بقيمــة تعــادل مــا تبقــى مــن قيمــة الرســوم الســنوية املتفــق عليهــا بــن
الطرفــن مقابــل اخلدمــة املقدمــة .وتبلــغ إجمالــي قيمــة اتفاقيــات تقــدمي اخلدمــات الفنيــة الســنوية  7.5مليــون ريــال
ســعودي لــكل االتفاقيتــن مجتمعتــن ،حيــث تبلــغ قيمــة كل اتفاقيــة علــى حــدى  3.75مليــون ريــال ســعودي ســنويا .وفــي
حــال لــم تتمكــن شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي مــن إنهــاء هــذه االتفاقيــات و/أو العقــود بشــكل ودي مــع األطــراف
املتعاقــدة األخــرى و/أو لــم تتمكــن مــن دفــع املطالبــات املاليــة حــال فرضهــا وذلــك قبــل إمتــام صفقــة االندمــاج ،مــن
املمكــن أن ينتــج عــن ذلــك مطالبــات ماليــة ومنازعــات قضائيــة علــى شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي .فــي حــال
نشــوء قضايــا قانونيــة علــى شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي وبحكــم انتقــال أصــول والتزامــات شــركة متاليــف
إيــه آي جــي العربــي إلــى الشــركة الدامجــة ســوف تكــون الشــركة الدامجــة مســؤولة عــن دفــع أي غرامــات و/أو
تعويضــات تنشــأ بســبب تلــك القضايــا القانونيــة ،ممــا ســيظهر أثــر ســلبي علــى أعمــال الشــركة الدامجــة ووضعهــا
املالــي ونتائجهــا بعــد إمتــام صفقــة االندمــاج .كمــا ال ميكــن للشــركة الدامجــة أن تتوقــع و/أو تق ّيــم حاليـاً األثــر املالــي
الكامــل فــي حــال مت فســخ هــذه العقــود إمــا مــن قبــل الشــركة الدامجــة أو مــن قبــل الطــرف اآلخــر فــي العقــد ،نظــراً
ألن ذلــك يتطلــب تشــكيل فريــق قانونــي و/أو تعيــن مستشــار قانونــي خارجــي لينظــر فــي كل اتفاقيــة علــى حــدى
ويقــوم بتقييــم الظــروف الســائدة واألثــر القانونــي واملالــي وتقديــر األضــرار املتحملــة بحســب القوانــن املنطبقــة عليهــا
وتقييــم فــرص جنــاح أو فشــل أي قضايــا قانونيــة تنشــأ بســبب فســخ عقــود ملزمــة باإلضافــة إلــى حتديــد األثــر املالــي
(قيمــة الغرامــات و/أو التعويضــات) واملرافعــة عــن أي قضايــا قانونيــة حيــث يتطلــب األمــر .أضــف إلــى ذلــك أن
املنازعــات القضائيــة خاضعــة بطبيعتهــا لســلطة تقديــر احملاكــم واجلهــات القضائيــة الناظــرة بهــا .ويجــدر بالذكــر أنــه
يصعــب علــى الشــركة الدامجــة فــي حــال فســخ أحــد أو تلــك العقــود احلصــول علــى عقــود مشــابهه بنفــس الشــروط
واألحــكام التجاريــة التــي حــازت عليهــا وفقـاً ألحــكام وشــروط العقــود الســابقة ،ممــا يــؤدي إلــى زيــادة التكاليــف فــي
حــال مت التعاقــد مــع معيــد تأمــن و/أو مقــدم خدمــات استشــارية و/أو خدمــات فنيــة آخريــن .فــي حــال حتقــق أحــد
أو كل املخاطــر املذكــورة أعــاه ســيظهر تأثيــر ســلبي جوهــري علــى أعمــال الشــركة الدامجــة ووضعهــا املالــي ونتائــج
عملياتهــا وربحيــة ســهمها وتوقعاتهــا املســتقبلية.

 ٢٠-٤-٨املخاطر املتعلقة باملنازعات القضائية لشركة متاليف إيه آي جي العربي
أظهــر الفحــص النافــي للجهالــة القانونــي واملقــام علــى شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي أنــه يوجــد ثــاث دعــاوى
قانونيــة جوهريــة مقامــة ضدهــا ،وتبلــغ إجمالــي قيمــة املطالبــات فيهــا ( )1٬901٬422ريــال ســعودي .وبحكــم انتقــال
أصــول والتزامــات شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي إلــى الشــركة الدامجــة عنــد إمتــام صفقــة االندمــاج (وفــي حــال
اســتمرار القضايــا إلــى مــا بعــد تاريــخ نفــاذ صفقــة االندمــاج) ،فيجــدر بالذكــر أن هــذا املبلــغ وفــي حــال صــدور حكــم
ضــد شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي ســتتحمل تســويته الشــركة الدامجــة كمــا يجــدر بالذكــر أن قيمــة املطالبــات
تقديريــه كــون املنازعــات القضائيــة خاضعــة بطبيعتهــا لســلطة تقديــر احملاكــم واجلهــات القضائيــة الناظــرة بهــا.
بالتالــي ال ميكــن لشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي أو الشــركة الدامجــة اإلفــادة مببلــغ دقيــق ونهائــي ميثــل القيمــة
النهائيــة لتلــك املطالبــات القضائيــة .وفــي حــال نتــج عــن هــذه القضايــا قــرارات بإلــزام شــركة متاليــف إيــه آي جــي
العربــي تســديد املطالبــات و/أو تســديد مبالــغ جوهريــة أخــرى غيــر متوقعــة أو فــي حــال ظهــور دعــاوى جوهريــة
جديــدة متعلقــة بشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي وغيــر معلومــة حاليـاً أو فــي حــال نشــوء دعــاوى جديــدة متعلقــة
مبطالبــات غيــر موجــودة حاليـاً وصــدر قــرارات أو أحــكام فيهــا ليســت لصالــح شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي بعــد
إمتــام صفقــة االندمــاج ،ســوف تكــون الشــركة الدامجــة ملزمــة بســداد جميــع تلــك التعويضــات وســيؤثر ذلــك وبشــكل
جوهــري ســلبي علــى أعمــال الشــركة الدامجــة ووضعهــا املالــي ونتائــج عملياتهــا وربحيــة ســهمها.
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 ٢١-٤-٨املخاطر املتعلقة باملخالفات واملطالبات املالية من قبل الهيئات التنظيمية
تلقــت شــركة والء للتأمــن فــي تاريــخ 2018/04/25م إنــذار نهائــي مــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي فيمــا
يتعلــق بعــدم قيــام جلنــة املراجعــة باملهــام املناطــة بهــا علــى النحــو الســليم ،وقامــت شــركة والء للتأمــن باتخــاذ
اإلجــراءات الالزمــة فيمــا يتعلــق باملخالفــات املذكــورة ومت احلصــول علــى تأكيــد مــن مؤسســة النقــد علــى معاجلــة هــذه
املالحظــات .كمــا تلقــت شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي إنــذار نهائــي مــن قبــل مؤسســة النقــد العربــي الســعودي
بتاريــخ 2018/03/28م .تض ّمــن شــرحاً مــن قبــل املؤسســة للمخالفــات والقصــور وعــدم الفاعليــة فــي األداء مــن قبــل
شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي .طلبــت مؤسســة النقــد العربــي الســعودي مــن شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي
تعيــن مستشــار مسـ ّ
ـتقل للقيــام مبراجعــة أعمــال الرقابــة الداخليــة فــي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي ،وتشــمل
كل مــن إدارة املخاطــر وااللتــزام واملراجعــة الداخليــة .عينــت شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي مستشــار مســتقلّ
ملعاجلــة هــذه املخالفــات ،وذكــر تقريــر مد ّقــق احلســابات للســنة املاليــة املنتهيــة فــي  31ديســمبر 2018م لشــركة
متاليــف إيــه آي جــي العربــي أنــه متــت معاجلــة معظــم املخالفــات وأن شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي تعمــل حاليـاً
علــى معاجلــة مــا تب ّقــى منهــا .يجــدر بالذكــر ،وبحكــم أنــه بعــد إمتــام صفقــة االندمــاج ســوف تنتقــل أصــول والتزامــات
شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي للشــركة الدامجــة ممــا يعنــي أنــه فــي حــال وقــوع أي مخالفــات و/أو عقوبــات فيمــا
يختــص بهــذا اإلنــذار ،ســوف تتحمــل الشــركة الدامجــة تلــك املخالفــات و/أو العقوبــات التــي تفرضهــا مؤسســة النقــد
العربــي الســعودي وتتلخــص تلــك املخالفــات و/أو العقوبــات بحســب أحــكام نظــام مراقبــة شــركات التأمــن التعاونــي،
باملــادة ( )19حيــث يحــق ملؤسســة النقــد العربــي الســعودي إذا تبــن لهــا أن أيــا مــن شــركات التأمــن أو شــركات إعــادة
التأمــن قــد خالفــت أحــكام نظــام مراقبــة شــركات التأمــن التعاونــي أو الئحتــه التنفيذيــة أو اتبعــت سياســة مــن شــأنها
التأثيــــــر بصــــورة خطيــــرة على قدرتهــــــا على الوفــــاء بالتزاماتها ،أن تتخــــذ إجرا ًء أو أكثـــــــر من اإلجــــراءات اآلتيــــة
( )1تعيــن مستشــار أو أكثــر لتقــدمي املشــورة لشــركة التأمــن فــي إدارة أعمالهــا )2( ،إيقــاف أي عضــو مــن أعضــاء
مجلــس اإلدارة أو أي مــن موظفــي شــركة التأمــن تثبــت مســؤوليته عــن املخالفــة )3( ،منــع شــركة التأمــن مــن قبــول
مكتتبــن أو مســتثمرين أو مشــتركني جــدد فــي أي مــن أنشــطتها التأمينيــة أو احلــد مــن ذلــك )4( ،إلــزام شــركة
التأمــن باتخــاذ أي خطــوات أخــرى تراهــا ضروريــة .وإذا تبــن للمؤسســة أن الشــركة اســتمرت فــي مخالفــة أحــكام
هــذا النظــام أو الئحتــه التنفيذيــة ولــم تســتجب ألي مــن اإلجــراءات التــي تتخذهــا املؤسســة وفــق هــذه املــادة ورغــم
توقيــع العقوبــات املنصــوص عليهــا فــي هــذا النظــام ،فيجــوز للمؤسســة أن تطلــب حــل الشــركة .كمــا تشــير املــادة ()21
مــن نظــام مراقبــة شــركات التأمــن التعاونــي إلــى أنــه مــع عــدم اإلخــال بــأي عقوبــة أشــد ينــص عليهــا أي نظــام آخــر،
يعاقــب كل مــن يخالــف أي حكــم مــن أحــكام نظــام مراقبــة شــركات التأمــن التعاونــي بغرامــة ال تزيــد علــى مليــون ريــال
ســعودي والســجن مــدة ال تزيــد علــى أربــع ســنوات أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن .يجــدر بالذكــر ،أنــه ســوف تتحمــل
الشــركة الدامجــة دفــع أي غرامــات ماليــة و/أو ســوف تتحمــل فــرض عقوبــات ناشــئة عــن أي التزامــات انتقلــت إليهــا
مــن شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي و/أو عــن التزاماتهــا احلاليــة ،ممــا ســيؤثر وبشــكل جوهــري ســلبي علــى
أعمــال الشــركة الدامجــة ووضعهــا املالــي ونتائــج عملياتهــا وربحيــة ســهمها.

 ٢2-٤-٨املخاطر املتعلقة باحملافظة على متطلبات هامش املالءة املالية
تلتــزم شــركة والء للتأمــن وشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي مبتطلبــات مؤسســة النقــد العربــي الســعودي فيمــا
يختــص باحملافظــة علــى هامــش املــاءة املاليــة والــذي يقتضــي احلفــاظ علــى هامــش مــاءة ماليــة بنســبة  .٪100بلــغ
هامــش املــاءة املاليــة لشــركة والء للتأمــن كمــا فــي تاريــخ 2019/06/30م (كمــا فــي القوائــم املاليــة غيــر املراجعــة)
 ٪257و  ٪283للعــام 2018م .وأظهــر الفحــص النافــي للجهالــة املالــي علــى شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي أن
هامــش املــاءة كمــا فــي تاريــخ 2019/06/30م (كمــا فــي القوائــم املاليــة غيــر املراجعــة) يســاوي  ٪135و ٪139.1كمــا
فــي القوائــم املالــي املراجعــة للعــام 2018م .يجــدر بالذكــر أن تلــك الدراســة التــي أجريــت علــى هامــش املــاءة املاليــة
مت احتســابها فــي تاريــخ 2019/06/30م لشــركة والء للتأمــن ولشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي وبســبب أن
الشــركتني مارســت أعمالهــا املعتــادة منــذ ذلــك التاريــخ ممــا يجعــل مركزهــا املالــي عرضـ ًة للتغييــر ،يتوجــب التحقــق من
اســتمرارية االلتــزام مبتطلبــات هامــش املــاءة املاليــة للشــركة الدامجــة عنــد إمتــام صفقــة االندمــاج .يجــدر بالذكــر
أن عــدم االلتــزام بهامــش املــاءة املاليــة بحســب متطلبــات مؤسســة النقــد العربــي الســعودي ،يُلــزم الشــركة الدامجــة
اتخــاذ اجــراءات تصحيحيــة بحســب املــادة ( )68مــن الالئحــة التنفيذيــة لنظــام مراقبــة شــركات التأمــن التعاونــي.
وفــي حــال عــدم االلتــزام بأحــكام هــذه املــادة يحــق للمؤسســة اتخــاذ اجــراءات تشــمل فــرض التوقــف عــن اكتتــاب أي
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وثيقــة تأمينيــة جديــدة ،تســييل بعــض األصــول ،تعديــل األســعار وســحب الترخيــص وغيرهــا مــن العقوبــات التــي تؤثــر
بشــكل جوهــري علــى أعمــال الشــركة الدامجــة.
فــي حــال حتقــق أحــد أو كل هــذه املخاطــر ،ســيظهر تأثيــر جوهــري ســلبي علــى أعمــال الشــركة الدامجــة ووضعهــا
املالــي ونتائــج عملياتهــا وربحيــة ســهمها.

 ٥-٨املخاطر املتعلقة بسوق التأمني في اململكة العربية السعودية
 ١-٥-٨املخاطر املرتبطة باألداء االقتصادي للمملكة
يعتمــد األداء املســتقبلي املتوقــع للشــركة الدامجــة علــى عــدد مــن العوامــل التــي ترتبــط باألوضــاع االقتصاديــة فــي
اململكــة بشــكل عــام وتشــمل ،علــى ســبيل املثــال ال احلصــر ،عوامــل التضخــم ومنــو النــاجت احمللــي اإلجمالــي ومتوســط
دخــل الفــرد ومــا شــابه ذلــك .ويعتمــد اقتصــاد اململكــة بشــكل أساســي علــى النفــط والصناعــات النفطيــة والتــي ال
تــزال تســيطر علــى حصــة كبيــرة مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي .وعليــه فــإن أي تقلبــات غيــر مؤاتيــه حتــدث فــي أســعار
النفــط ســيكون لهــا تأثيــر مباشــر وجوهــري علــى خطــط منــو االقتصــاد الســعودي بشــكل عــام وعلــى معــدالت اإلنفــاق
احلكومــي ،والــذي ســيؤثر ســلباً علــى قطــاع التأمــن ككل ،والــذي مــن شــأنه أيض ـاً التأثيــر ســلباً علــى أداء الشــركة
الدامجــة فــي مرحلــة مــا بعــد إمتــام صفقــة االندمــاج نظــراً لعملهــا ضمــن منظومــة االقتصــاد الســعودي وتأثرهــا
مبعــدالت اإلنفــاق احلكومــي .أضــف إلــى ذلــك أن اســتمرار منــو االقتصــاد الســعودي يعتمــد علــى عــدة عوامــل أخــرى
مبــا فيهــا اســتمرار النمــو الســكاني واســتثمارات القطاعــن احلكومــي واخلــاص فــي البنيــة التحتيــة ،لــذا فــإن أي
تغييــر فــي أي مــن هــذه العوامــل ســيكون لــه تأثيــر كبيــر علــى االقتصــاد وبالتالــي ســيؤثر بشــكل ســلبي وجوهــري
علــى أعمــال الشــركة الدامجــة فــي مرحلــة مــا بعــد إمتــام صفقــة االندمــاج ،ال ســيما نتائــج عملياتهــا ووضعهــا املالــي
وتوقعاتهــا املســتقبلية.

 ٢-٥-٨املخاطر املرتبطة بعدم االستقرار السياسي واالقتصادي في منطقة الشرق األوسط واخلليج
العربي
تقــدم شــركة والء للتأمــن حاليـاً منتجــات تأمينيــة فــي فــروع التأمــن الصحــي والعــام ،كمــا تقــوم شــركة متاليــف إيــه
آي جــي العربــي بتقــدمي منتجــات تأمينيــة فــي فــروع التأمــن الصحــي والعــام باإلضافــة إلــى تأمــن احلمايــة واالدخــار.
إن جميــع وثائــق التأمــن املكتتــب فيهــا مــن قبــل شــركة والء للتأمــن وشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي مكتتبــة فــي
اململكــة العربيــة الســعودية .يجــدر بالذكــر أنــه بعــد إمتــام صفقــة االندمــاج وبعــد احلصــول علــى التراخيــص الالزمــة،
ســتقدم الشــركة الدامجــة منتجــات تأمينيــة فــي فــروع التأمــن الصحــي ،العــام واحلمايــة واالدخــار والتــي ســيتم
اكتتابهــا فــي منطقــة الشــرق األوســط واخلليــج العربــي.
تعانــي العديــد مــن دول منطقــة الشــرق األوســط واخلليــج العربــي مــن عــدم اســتقرار سياســي وأمنــي فــي الوقــت
الراهــن .بالتالــي ال توجــد أي ضمانــات أن الظــروف السياســية واألمنيــة فــي الشــرق األوســط واخلليــج العربــي لــن
يكــون لهــا تأثيــر ســلبي علــى ســوق التأمــن فــي اململكــة وعلــى أعمــال الشــركة الدامجــة وعلــى نتائــج عملياتهــا وربحيــة
ســهمها ووضعهــا املالــي.

 ٣-٥-٨املخاطر املرتبطة بزيادة املنافسة والقدرة على التوسع في سوق التأمني في اململكة
يبلــغ عــدد شــركات التأمــن املصــرح لهــا بالعمــل فــي اململكــة ( )32شــركة ،حيــث تســتحوذ أكبــر خمــس شــركات علــى
مــا نســبته حوالــي  ٪66.4مــن إجمالــي األقســاط املكتتبــة لعــام 2018م (وذلــك بحســب تقريــر اجلزيــرة لألســواق
املاليــة الداخلــي) .يجــدر بالذكــر أن تركــز احلصــة الســوقية فــي قطــاع التأمــن علــى عــدد محــدود مــن الشــركات
يفقــد الشــركات الصغيــرة قدرتهــا علــى الســيطرة علــى تســعير منتجاتهــا ،إذ ال بــد لهــا مــن أن تأخــذ بعــن االعتبــار
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األســعار املطبقــة مــن قبــل كبــار الشــركات عنــد حتديــد أســعار منتجاتهــا .لقــد بلغــت احلصــة الســوقية لشــركة والء
للتأمــن مــا نســبته  ٪3.23مــن إجمالــي األقســاط املكتتبــة لعــام 2018م وبلغــت احلصــة الســوقية لشــركة متاليــف
إيــه آي جــي العربــي مــا نســبته  ٪0.49مــن إجمالــي األقســاط املكتتبــة لعــام 2018م (وذلــك بحســب تقريــر اجلزيــرة
لألســواق املاليــة الداخلــي) وباعتبــار أن االندمــاج مت فــي عــام 2018م ســتكون احلصــة الســوقية للشــركة الدامجــة
تســاوي  ٪3.72مــن إجمالــي األقســاط املكتتبــة فــي عــام 2018م .يجــدر بالذكــر أنــه وعنــد إمتــام صفقــة االندمــاج
ســوف تســتمر الشــركة الدامجــة فــي العمــل ضمــن ســوق تنافســي كبيــر ،حيــث أن املنافســة تنشــأ عنــد وجــود شــركات
أخــرى تعمــل فــي نفــس قطــاع األعمــال وتقــدم هــذه شــركات التأمــن األخــرى منتجــات وخدمــات مشــابهة ومنافســة
ملنتجــات وخدمــات الشــركة الدامجــة فــي كافــة فــروع التأمــن (العــام ،الصحــي ،احلمايــة واالدخــار) .بالتالــي ال توجــد
أي ضمانــات أن الشــركة الدامجــة ســتتمكن مــن املنافســة فــي الســوق بكفــاءة عاليــة بعــد إمتــام صفقــة االندمــاج،
ويجــدر بالذكــر أنــه يــؤدي حــدوث أي تغيــر فــي البيئــة التنافســية وذلــك إمــا لزيــادة عــدد الشــركات العاملــة بالقطــاع
و/أو الســتحداث منتجــات تأمينيــة جديــدة و/أو لزيــادة تنافســية األســعار فــي القطــاع أو غيرهــا مــن العوامــل إلــى
انخفــاض فــي احلصــة الســوقية للشــركة الدامجــة و/أو أســعار املنتجــات التأمينيــة و/أو انخفــاض الهوامــش الربحيــة،
فــي حــال حتقــق أحــد أو كل هــذه املخاطــر ،ســيظهر تأثيــر جوهــري ســلبي علــى أعمــال الشــركة الدامجــة ووضعهــا
املالــي ونتائــج عملياتهــا وربحيــة ســهمها.

 ٤-٥-٨املخاطر املتعلقة باالستثمار
تلتــزم شــركة والء للتأمــن بالتعليمــات الــواردة فــي الالئحــة التنفيذيــة لنظــام مراقبــة شــركات التأمــن التعاونــي والئحة
االســتثمار الصــادرة عــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي وسياســة االســتثمار اخلاصــة بشــركة والء للتأمــن .تبلــغ
القيمــة الســوقية إلجمالــي احملافــظ االســتثمارية اخلاصــة بشــركة والء للتأمــن  1.08مليــار ريــال ســعودي وذلــك كمــا
فــي تاريــخ 2019/09/30م .تشــمل احملفظــة االســتثمارية اخلاصــة بشــركة والء للتأمــن األوراق املاليــة التاليــة :أســهم،
صكــوك ،صناديــق اســتثمار عقــاري ،مرابحــة واســتثمارات فــي أســهم شــركات غيــر مدرجــة .كمــا تلتــزم شــركة متاليــف
إيــه آي جــي العربــي مبتطلبــات الئحــة االســتثمار ونظــام مراقبــة شــركات التأمــن التعاونــي والئحتــه التنفيذيــة .وبلغــت
قيمــة احملفظــة االســتثمارية لشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي  166مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 2019/09/30م
وتشــمل األوراق املاليــة التاليــة :نقــد ومــا فــي حكمــة مــن ودائــع ألجــل أقــل مــن ثالثــة أشــهر ،ودائــع قصيــرة األجــل،
ودائــع طويلــة األجــل واســتثمارات فــي أســهم شــركات غيــر مدرجــة .يجــدر بالذكــر أن احملفظــة االســتثمارية لشــركة
متاليــف إيــه آي جــي العربــي ســوف تنتقــل إلــى الشــركة الدامجــة عنــد إمتــام صفقــة االندمــاج .ســتقوم الشــركة
الدامجــة مبراجعــة احملفظــة االســتثمارية التــي نقلــت لهــا ليتــم التأكــد مــع مطابقتهــا مــع الئحــة االســتثمار اخلاصــة
بهــا لضمــان متاشــيها مــع االســتراتيجية االســتثمارية للشــركة الدامجــة .يجــدر بالذكــر إلــى أنــه فــي حــال عــدم مطابقــة
محفظــة شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي لالئحــة االســتثمار اخلاصــة بالشــركة الدامجــة ســيتم عمــل إعــادة هيكلــة
للمحفظــة االســتثمارية املنتقلــة مــن شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي .قــد ينتــج عــن إعــادة هيكلــة احملفظــة بيــع
ألوراق ماليــة بأســعار غيــر مناســبة ممــا يؤثــر ســلباً علــى أداء احملفظــة االســتثمارية للشــركة الدامجــة .ويجــدر بالذكــر
أنــه تعتمــد النتائــج التشــغيلية للشــركة الدامجــة علــى أداء محفظتهــا االســتثمارية وتخضــع أيضـاً فــي جميــع األوقــات
لعــدة مخاطــر كاالرتبــاط باألوضــاع االقتصاديــة العامــة ومســتوى التذبــذب فــي الســوق وتقلــب أســعار الســوق ومخاطــر
الســيولة واالئتمــان باإلضافــة إلــى األوضــاع السياســية واألمنيــة .إضافـ ًة إلــى ذلــك ،إن عــدم قــدرة الشــركة الدامجــة
علــى موازنــة محفظتهــا االســتثمارية ومالءمتهــا مــع مطلوباتهــا ســيجبرها علــى تصفيــة اســتثماراتها فــي أوقــات معينــة
وبأســعار قــد تكــون غيــر مناســبة فــي حينــه ممــا يؤثــر علــى أداء احملفظــة االســتثمارية ســلباً .كمــا أنــه يجــب علــى
الشــركة الدامجــة أن تلتــزم فــي جميــع األوقــات مبتطلبــات الئحــة االســتثمار ونظــام مراقبــة شــركات التأمــن التعاونــي
والئحتــه التنفيذيــة ،وفــي حــال عــدم التــزام الشــركة الدامجــة بهــذه املتطلبــات ســوف يقــع عليهــا غرامــات ماليــة و/
أو عقوبــات و/أو فــرض إلعــادة هيكلــة للمحفظــة ممــا يــؤدي إلــى تأثيــر ســلبي جوهــري علــى أداء احملفظــة وأعمــال
الشــركة الدامجــة.
فــي حــال حتقــق أحــد أو كل هــذه املخاطــر ،ســيظهر تأثيــر جوهــري ســلبي علــى أعمــال الشــركة الدامجــة ووضعهــا
املالــي ونتائــج عملياتهــا وربحيــة ســهمها.
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 .٩المعلومات االقتصادية والسوقية عن قطاع أعمال شركة متاليف
إيه آي جي العربي واتجاهاته

 ١-٩اقتصاد اململكة العربية السعودية
 ١-١-٩نظرة عامة على اقتصاد اململكة العربية السعودية
لقــد بذلــت اململكــة جهــداً فــي التفكيــر اخلــارج عــن املألــوف لتطويــر اســتراتيجيات ضروريــة لتحقيــق النمــو املســتدام
لالقتصــاد علــى املــدى الطويــل ،وفــي نفــس الوقــت معاجلــة التأثيــر قصيــر األجــل مــن خــال اإلصالحــات التــي تهــدف
إلــى تنويــع مصــادر الدخــل .تشــير أحــدث اإلحصائيــات إلــى أن النــاجت احمللــي اإلجمالــي فــي اململكــة ارتفــع بنســبة
 ٪2.43فــي عــام 2018م (مقارنــة بانكمــاش قــدره  ٪0.74فــي العــام 2017م) ،ومــن املتوقــع أن يبلــغ معــدل منــو النــاجت
احمللــي اإلجمالــي احلقيقــي بنحــو  ٪1.9فــي العــام اجلــاري 2019م (بحســب توقعــات صنــدوق النقــد الدولــي) ،وذلــك
فــي ظــل تنفيــذ السياســات اإلصالحيــة لتحفيــز القطــاع اخلــاص وزيــادة إنتــاج النفــط وحتقيــق األهــداف املقــررة فيمــا
يخــص أداء األنشــطة غيــر النفطيــة.

 ٢-١-٩صادرات وواردات اململكة العربية السعودية
بلغــت القيمــة اإلجماليــة للصــادرات للمملكــة خــال عــام 2018م مــا يقــارب ( )1.1ترليــون ريــال مقابــل حوالــي ()832
مليــار ريــال خــال العــام الســابق بارتفــاع نســبته  .٪32.7وقــد بلغــت قيمــة الصــادرات البتروليــة مبــا فيهــا املنتجــات
املكــررة والغــاز الطبيعــي خــال عــام 2018م ( )868.4مليــار ريــال بارتفــاع نســبته  ٪36باملقارنــة مــع قيمتهــا خــال
العــام الســابق البالغــة ( )638.4مليــار ريــال .كمــا بلغــت قيمــة الصــادرات الســلعية غيــر البتروليــة خــال عــام 2018م
( )235.5مليــار ريــال بارتفــاع بلغــت نســبته  ٪21.7باملقارنــة مــع قيمتهــا فــي العــام الســابق البالغــة ( )193.5مليــار ريــال.
فــي حــن بلغــت قيمــة الــواردات الســلعية خــال عــام 2018م ( )514مليــار ريــال مقابــل ( )504.4مليــار ريــال خــال
عــام  2017م بارتفــاع مقــداره ( )9.5مليــار ريــال ،بنســبة  ٪1.9عــن عــام 2017م .وقــد بلغــت نســبة الــواردات املصنعــة
( )364مليــار ريــال ســعودي بارتفــاع نســبته  ٪1.7مقارنـ ًة مــع العــام الســابق حيــث بلغــت الــواردات املصنعــة فــي 2017م
( )357.7مليــار ريــال ســعودي .فــي حــن بلغــت قيمــة الــواردات النصــف مصنعــة ( )123.6مليــار ريــال ســعودي بارتفــاع
قــدره  ٪1.7باملقارنــة مــع قيمتهــا خــال عــام 2017م البالغــة ( )121.6مليــار ريــال ســعودي .بلغــت قيمــة الــواردات
اخلــام فــي 2018م مــا يقــارب ( )26.4مليــار ريــال ســعودي بارتفــاع نســبته  ٪5عــن العــام الســابق 2017م حيــث شــكلت
الــواردات اخلــام مــا يقــارب ( )25.1مليــار ريــال ســعودي .وقــد أعلنــت حكومــة اململكــة العربيــة الســعودية عــن ميزانيــة
الدولــة فــي عــام  2019بإيــرادات بإجمالــي  975مليــار ريــال ســعودي ونفقــات بقيمــة  1٬106مليــار ريــال ســعودي ،ممــا
يعنــي أن هنالــك عجــز بقيمــة  131مليــار ريــال .ومــن املتوقــع أن ينخفــض العجــز املالــي بنحــو  ٪3.3فــي عــام 2019م.

 ٣-١-٩تنويع االقتصاد وانخفاض نسبة البطالة
مــن املتوقــع أن يــؤدي تنويــع االقتصــاد إلــى إيجــاد فــرص عمــل فــي قطاعــات أخــرى غيــر قطــاع النفــط ،فقــد بلغــت
نســبة البطالــة للســعوديني  ٪12.7فــي عــام 2018م .ومــن املتوقــع انخفاضهــا فــي عــام 2019م .ويشــكل القطــاع
احلكومــي مصــدر الوظائــف الرئيســي للمواطنــن الســعوديني فــي حــن يعتمــد القطــاع اخلــاص علــى توظيــف العمالــة
الوافــدة.
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اجلدول ( )1-9املؤشرات السكنية
الوحدة

2016م

2017م

2018م

النمو السكاني املركب
 2016م  2018-م

مجموع السكان

ألف

31٬742

32٬613

33٬414

٪2.6

عدد السعوديني

ألف

20٬064

20٬427

20٬769

٪1.74

عدد األجانب

ألف

11٬677

12٬185

12٬645

٪4.06

الفئة

املصدر :الهيئة العامة لإلحصاء

 ٢-٩قطاع التأمني
 ١-٢-٩نظرة عامة على قطاع التأمني
يعــد قطــاع التأمــن مــن أهــم قطاعــات اخلدمــات املاليــة فــي أي اقتصــاد ،ويواكــب مجمــل األنشــطة االقتصاديــة
األخــرى ويســهم فــي دعمهــا واحملافظــة علــى اســتقرارها .إن القاعــدة الكبيــرة واملتناميــة مــن الســكان فــي اململكــة
العربيــة الســعودية ،وزيــادة الوعــي بأهميــة التأمــن والعــدد املتزايــد مــن املركبــات دعمــت منــو أقســاط التأمــن
اإلجماليــة .وكان تأمــن املركبــات والتأمــن الصحــي أحــد أهــم خطــوط التأمــن الرئيســية علــى مــدى األعــوام الســابقة.
وتعــد املنافســة فــي ســوق التأمــن متناميــة ولذلــك فــإن علــى الشــركات تقــدمي حلــول تأمينيــة قائمــة علــى التكنولوجيــا،
واالســتراتيجيات التــي تتمحــور حــول املســتهلك وتنويــع منتجاتهــا وذلــك مــن شــأنه أن يحقــق منــوا أكبــر للقطــاع
باإلضافــة إلــى االســتفادة مــن الفــرص املتاحــة خلطــوط التأمــن ،كتأمــن احلمايــة واالدخــار الــذي يعتبــر شــبه غائــب
تقريبــا فــي قطــاع االفــراد وجنــده فــي املقــام األول للحمايــة علــى املجموعــات فــي الشــركات الدوليــة أو القــروض
الشــخصية والعقاريــة فــي بعــض البنــوك .بينمــا تزايــد انتشــار التأمــن العــام علــى مــر الســنني متشــيا مــع ارتفــاع
أعمــال التأمــن علــى املركبــات والصحــي وال يــزل هنــاك مجــال واســع للنمــو .يتأثــر قطــاع التأمــن بعوامــل مخاطــرة
تختلــف عــن بقيــة القطاعــات بحســب طبيعتــه .حيــث أن منتجــات التأمــن االلزاميــة تعتبــر إحــدى دوافــع الســوق للنمــو
كالتأمــن الصحــي وتأمــن املركبــات ،وعليــه فعامــل املنافســة الكبيــرة فــي الســوق ومنــو عــدد املنافســن يعتبــر مــن أهــم
املخاطــر التــي تواجــه شــركات التأمــن .ويعتبــر مجلــس الضمــان الصحــي إحــدى احملــركات األساســية لنمــو وطلــب
التأمــن الصحــي حيــث أن األنظمــة التــي تصدرهــا الزاميــة كالتغطيــة التأمينيــة لشــرائح متنوعــة للعاملــن الغيــر
ســعوديني فــي القطــاع اخلــاص والتــي بدورهــا تدفــع مــن منــو الطلــب فــي الســوق.أيضاً يجــدر بالذكــر بــأن ارتفــاع
أســعار الفائــدة علــى الــدوالر يدعــم عائــدات اســتثمارات شــركات التأمــن حيــث أنــه قــد يســهم فــي ارتفــاع إضافــي
للفائــدة ممــا يعــود بأربــاح إضافيــة وبالتالــي منــو القطــاع تزامنــا مــع ذلــك االرتفــاع .وتعــد مؤسســة النقــد العربــي
الســعودي اجلهــة التنظيميــة فــي اململكــة العربيــة الســعودية فيمــا يختــص بأعمــال التأمــن

35

30٬482.2

904.4

13٬857.4

٪100

٪3

٪45.5

٪51.6

اإلجمالي
٪
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اإلجمالي

تأمني احلماية واالدخار

التأمني العام

التأمني الصحي

15٬720.5

مليون ريال
سعودي

2014م

اجلدول ( )2-9إجمالي أقساط التأمني املكتتب بها

36٬496.3

1٬035.7

16٬493.8

18٬966.8

مليون ريال
سعودي

2015م

٪100

٪2.8

٪45.2

٪52

اإلجمالي
٪

36٬855.3

1٬051.4

17٬173.7

18٬630.3

مليون ريال
سعودي

2016م

٪100

٪2.9

٪46.6

٪50.5

اإلجمالي
٪

36٬503.2

1٬140.3

16٬327.4

19٬035.5

مليون ريال
سعودي

2017م

٪100

٪3.1

٪44.7

٪52.1

اإلجمالي
٪

35٬014.5

1٬102.7

14٬028.4

19٬883.4

مليون ريال
سعودي

٪100

٪3.1

٪40.1

٪56.8

اإلجمالي
٪

2018م
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انخفــض إجمالــي أقســاط التأمــن املكتتــب بهــا إلــى  35.0مليــار ريــال فــي عــام 2018م مقابــل  36.5مليــار ريــال فــي
عــام 2017م ،بانخفــاض قــدره  .٪4.1وحافــظ التأمــن الصحــي علــى مكانتــه باعتبــاره أكبــر أنشــطة التأمــن فــي عــام
2018م ،وارتفعــت حصــة التأمــن الصحــي فــي إجمالــي أقســاط التأمــن املكتتــب بهــا لتصــل إلــى  ٪56.8فــي عــام
2018م مقابــل  ٪52.1فــي عــام 2017م ،بينمــا انخفضــت حصــة التأمــن العــام فــي قطــاع التأمــن إلــى  ٪40.1فــي عــام
2018م مقابــل  ٪44.7فــي عــام 2017م .كمــا حافــظ نشــاط تأمــن احلمايــة واالدخــار علــى مرتبتــه مــن حيــث كونــه
أقــل انشــطة التأمــن حجمــا ،حيــث بلغــت حصتــه فــي إجمالــي أقســاط التأمــن املكتتــب بهــا  ٪3.1فــي عــام 2018م.

 ٢-٢-٩عمق سوق التأمني
يع ـ ّرف عمــق التأمــن بأنــه نســبة إجمالــي أقســاط التأمــن املكتتــب بهــا إلــى إجمالــي النــاجت احمللــي وشــهد عمــق
التأمــن خــال الســنوات اخلمــس األخيــرة ارتفاعـاً فــي معــدل النمــو الســنوي املركــب مــن العــام 2014م إلــى  2018م
بنســبة  .٪3.0وفــي عــام 2018م شــهد عمــق التأمــن انخفاضـاً ليبلــغ  ٪1.2مقابــل  ٪1.4فــي عــام 2017م ،وذلــك نظــراً
الرتفــاع إجمالــي النــاجت احمللــي وانخفــاض إجمالــي أقســاط التأمــن املكتتبــة .ويعــرف عمــق التأمــن غيــر النفطــي
بأنــه نســبة إجمالــي أقســاط التأمــن املكتتــب بهــا إلــى النــاجت احمللــي غيــر النفطــي .انخفــض عمــق التأمــن مــن النــاجت
احمللــي غيــر النفطــي ليبلــغ  ٪1.8فــي عــام 2018م مقابــل  ٪2.0للعــام 2017م .كمــا بلغــت نســبة متوســط النمــو الســنوي
املركــب لعمــق التأمــن مــن النــاجت احمللــي غيــر النفطــي  ٪1-خــال الفتــرة مــا بــن عــام 2014م وعــام 2018م.
اجلدول ( )3-9عمق قطاع التأمني في الناجت احمللي اإلجمالي
2014م

2015م

2016م

2017م

2018م

معدل النمو السنوي املركب
(2018-2014م)

التأمني العام

٪0.49

٪0.67

٪0.72

٪0.64

٪0.48

٪0.51-

التأمني الصحي

٪0.56

٪0.77

٪0.78

٪0.74

٪0.68

٪4.97

تأمني احلماية
واالدخار

٪0.03

٪0.04

٪0.04

٪0.04

٪0.04

٪7.46

اإلجمالي

٪1.08

٪1.49

٪1.54

٪1.42

٪1.20

٪3

نوع التأمني
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اجلدول ( )4-9عمق قطاع التأمني في الناجت احمللي اإلجمالي الغير نفطي
2014م

2015م

2016م

2017م

2018م

معدل النمو السنوي املركب
(2018-2014م)

التأمني العام

٪0.87

٪0.95

٪0.96

٪0.89

٪0.73

٪4.3-

التأمني الصحي

٪0.98

٪1.09

٪1.04

٪1.04

٪1.03

٪1.25

تأمني احلماية
واالدخار

٪0.06

٪0.06

٪0.06

٪0.06

٪0.06

٪0.0

اإلجمالي

٪1.90

٪2.10

٪2.06

٪1.99

٪1.82

٪1.0-

نوع التأمني
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 ٣-٢-٩كثافة سوق التأمني
تعـ ّرف كثافــة التأمــن بأنهــا معــدل إنفــاق الفــرد علــى التأمــن (إجمالــي أقســاط التأمــن املكتتــب بهــا مقســومة علــى
عــدد الســكان) .وانخفضــت كثافــة التأمــن مــن  1٬121ريــال للفــرد فــي العــام 2017م إلــى  1٬048ريــال للفــرد فــي عــام
2018م بانخفــاض نســبته  .٪6.5كمــا ارتفــع مســتوى إنفــاق الفــرد علــى اخلدمــات التأمينيــة بزيــادة ســنوية متوســطة
بلغــت  ٪1فــي الفتــرة مــن عــام 2014م إلــى عــام 2018م.
اجلدول ( )5-9كثافة قطاع التأمني
2014م
ريال
سعودي

2015م
ريال
سعودي

2016م
ريال
سعودي

2017م
ريال
سعودي

2018م
ريال
سعودي

معدل النمو السنوي املركب
(2018-2014م)

التأمني العام

450.35

536.03

540.26

501.58

419.84

٪1.7-

التأمني الصحي

510.9

616.40

586.09

584.77

595.07

٪3.88

تأمني احلماية
واالدخار

29.39

33.66

33.08

35.03

33.00

٪2.90

اإلجمالي

990.65

1٬186.08

1٬159.43

1٬121.37

1٬047.91

٪1.00

نوع التأمني
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 ٤-٢-٩القوى العاملة في قطاع التأمني في اململكة العربية السعودية
بلــغ إجمالــي عــدد املوظفــن العاملــن فــي شــركات التأمــن فــي اململكــة العربيــة الســعودية  11٬726موظفـاً فــي عــام
2018م مقابــل  11٬272موظفــا فــي عــام 2017م كمــا ارتفعــت نســبة املواطنــن الســعوديني العاملــن فــي شــركات
التأمــن إلــى  ٪72.3فــي العــام 2018م ،مقابــل  ٪69فــي عــام 2017م.
اجلدول ( )6-9تفصيل بالقوى العاملة في قطاع التأمني في اململكة العربية السعودية
2015م

2016م

2017م

2018م

عدد العاملني
غير سعودي

3٬976

4٬177

3٬523

3٬243

سعودي

5٬706

5٬862

7٬749

8٬483

اإلجمالي

9٬682

10٬039

11٬272

11٬726

٪59

٪58

٪69

٪72

نسبة السعودة

املصدر :تقرير سوق التأمني السعودي 2016م و  2018م -مؤسسة النقد.
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 ٥-٢-٩اجتاهات سوق التأمني في اململكة العربية السعودية
يعتبــر ســوق التأمــن العــام والصحــي فــي اململكــة العربيــة الســعودية متطــور بشــكل ملحــوظ مقارن ـ ًة بســوق التأمــن
علــى احليــاة ،وم ّثــل حوالــي  ٪97مــن إجمالــي األقســاط املكتتبــة كمــا فــي العــام 2018م .مــن املتوقــع أن ينمــو ســوق
التأمــن العــام والصحــي مبقــدار  ٪3.7فــي العــام 2019م .كمــا أنــه مــن املتوقــع أن يتحســن النمــو بشــكل طفيــف علــى
املــدى املتوســط ،حيــث يتوقــع أن يبلــغ متوســط النمــو فــي ســوق التأمــن العــام والصحــي نســبة  ٪3.8ســنو ًيا بــن
األعــوام 2020م و2023م .ويقــدر أن يكــون إجمالــي أقســاط التأمــن املكتتبــة فــي ســوق التأمــن العــام والصحــي فــي
اململكــة العربيــة الســعودية مــا يقــارب  40.1مليــار ريــال ســعودي بنهايــة العــام 2023م.
يعتبــر ســوق التأمــن احليــاة فــي اململكــة العربيــة الســعودية غيــر مط ـ ّور بشــكل كبيــر مقارنــة بســوق التأمــن العــام
والصحــي ،حيــث م ّثــل حوالــي  ٪3مــن إجمالــي األقســاط املكتتبــة كمــا فــي العــام 2018م .مــن املتوقــع أن ينمــو قطــاع
التأمــن علــى احليــاة بنســبة  ٪12.3فــي العــام 2019م .ولكــن مــن املتوقــع أن يســجل ســوق التأمــن علــى احليــاة فــي
اململكــة العربيــة الســعودية منــواً بنســب أقــل بعــد العــام 2019م ،حيــث أنــه مــن املتوقــع أن يبلــغ متوســط معــدل النمــو
الســنوي نســبة  ،٪4.5بــن األعــوام 2020م و2023م .ويقــدر أن يكــون إجمالــي أقســاط التأمــن املكتتبــة فــي ســوق
التأمــن علــى احليــاة فــي اململكــة العربيــة الســعودية مــا يقــارب  1.5مليــار ريــال ســعودي بنهايــة العــام 2023م.
وفيما يلي جدول يوضح حجم سوق التأمني املتوقع في اململكة العربية السعودية لألعوام (2019م2023-م)
اجلدول ( )7-9اجتاهات سوق التأمني في اململكة العربية السعودية

املصدر :اجلزيرة كابيتال -تقرير قطاع التأمني السعودي (تقرير داخلي).
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 .10صفقة االندماج

 ١-١٠حملة عن صفقة االندماج
بتاريــخ 1440/10/15هـــ املوافــق ليــوم 2019/06/18م ،أعلنــت شــركة والء للتأمــن عــن توقيــع مذكــرة تفاهــم غيــر
ملزمــة مــع شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي ،وذلــك بغــرض تقييــم جــدوى اندمــاج الشــركتني ،باإلضافــة إلــى
املباشــرة بدراســات التحقــق والفحــص النافــي للجهالــة مــن الناحيــة املاليــة ،القانونيــة واالكتواريــة .وقــد جــاء التوقيــع
علــى مذ ّكــرة التفاهــم غيــر امللزمــة تبعـاً للنتائــج األوليــة للدراســات واملناقشــات حــول عمليــة االندمــاج املقترحــة .وقــد
اتفقــت الشــركتان مبوجــب هــذه املذكــرة غيــر امللزمــة علــى أن االندمــاج املقتــرح ســيتم مــن خــال عــرض مبادلــة أوراق
ماليــة يتــم مــن خاللهــا نقــل أصــول والتزامــات شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي إلــى شــركة والء للتأمــن مقابــل
إصــدار األســهم اجلديــدة لصالــح مســاهمي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي فــي شــركة والء للتأمــن .تبعـاً لذلــك،
شــكلّت الشــركتني فريــق عمــل يتألــف مــن أعضــاء فــي اإلدارة التنفيذيــة لــكل شــركة وذلــك لدراســة ومراجعــة اجلوانــب
التجاريــة واملاليــة والقانونيــة للهيــكل املقتــرح لصفقــة االندمــاج.
تبعـاً لذلــك ،قامــت كل مــن شــركة والء للتأمــن وشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي بتوقيــع اتفاقيــة اندمــاج ملزمــة
بتاريــخ 1441/01/30هـــ (املوافــق 2019/09/29م) ،مت االتفــاق مبوجبهــا علــى اتخــاذ اخلطــوات الالزمــة لتنفيــذ
صفقــة االندمــاج وفقـاً ألحــكام املــواد ( )191و( )192و( )193مــن نظــام الشــركات والفقــرة الفرعيــة ( )1مــن الفقــرة
(أ) مــن املــادة ( )49مــن الئحــة االندمــاج واالســتحواذ .اتفــق الطرفــان علــى أن يكــون العــوض الوحيــد لالندمــاج هــو
قيــام شــركة والء للتأمــن بإصــدار أســهم جديــدة بتاريــخ نفــاذ قــرار االندمــاج (آخذيــن باالعتبــار إجــراءات التســوية)
حصــراً لصالــح مســاهمي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي املســتحقني مقابــل دمــج شــركة متاليــف إيــه آي جــي
العربــي فــي شــركة والء للتأمــن ،حيــث ســتقوم شــركة والء للتأمــن بإصــدار  0.657761444444444ســهم فــي شــركة
والء للتأمــن مقابــل كل ســهم مملــوك فــي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي.
ســتقوم شــركة والء للتأمــن بزيــادة رأس مالهــا وإصــدار ( )11٬839٬706أحــد عشــر مليــون وثمامنائــة وتســعة وثالثــن
ألــف وســبعمائة وســتة ســهم عــادي جديــد وبقيمــة اســميه إجماليــة تبلــغ ( )118٬397٬060مائــة وثمانيــة عشــر مليــون
وثالثمائــة وســبعة وتســعني ألــف وســتني ريــال ســعودي مقابــل دمــج شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي فــي شــركة والء
للتأمــن وقــد مت االتفــاق أنــه لــن يكــون هنــاك أي مقابــل نقــدي ملســاهمي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي وســيبلغ
إجمالــي عــدد أســهم العــوض ( )11٬839٬706أحــد عشــر مليــون وثمامنائــة وتســعة وثالثــن ألــف وســبعمائة وســتة
ســهم مدفوعــة بالكامــل وبقيمــة اســمية للســهم الواحــد قدرهــا ( )10عشــر ريــاالت ســعودية بحيــث يكــون إجمالــي
القيمــة االســمية ألســهم العــوض مبلــغ وقــدره ( )118٬397٬060مائــة وثمانيــة عشــر مليــون وثالثمائــة وســبعة وتســعني
ألــف وســتني ريــال ســعودي.
ومت حتديــد إجمالــي قيمــة صفقــة االندمــاج بنــا ًء علــى قيمــة أســهم العــوض االســمية ،ويبلــغ إجمالــي القيمــة االســمية
ألســهم العــوض مبلــغ وقــدره ( )118٬397٬060مائــة وثمانيــة عشــر مليــون وثالثمائــة وســبعة وتســعني ألــف وســتني ريــال
ســعودي ويبلــغ إجمالــي القيمــة الســوقية ألســهم العــوض بنــا ًء علــى معامــل املبادلــة وعلــى ســعر اإلغــاق لســهم شــركة
والء للتأمــن البالــغ ( )14.46ريــال ســعودي كمــا فــي تاريــخ 2019/09/26م (وهــو آخــر يــوم تــداول ســبق تاريــخ إبــرام
اتفاقيــة االندمــاج) مبلــغ وقــدره ( )171٬202٬148مائــة وواحــد وســبعني مليــون ومائتــن واثنــن ألــف ومائــة وثمانيــة
وأربعــن ريــال ســعودي .وســيتم حتديــد إجمالــي قيمــة أســهم العــوض التــي ســيتم عكســها فــي القوائــم املاليــة لشــركة
والء للتأمــن فــي وقــت الحــق بنــا ًء علــى ســعر اإلغــاق لســهم شــركة والء للتأمــن فــي آخــر يــوم تــداول يســبق تاريــخ
نفــاذ قــرار االندمــاج.
بتاريــخ نفــاذ قــرار االندمــاج ،ســيمتلك املســاهمون فــي شــركة والء للتأمــن نســبة ( )٪81.68مــن أســهم الشــركة
الدامجــة وســيمتلك املســاهمون فــي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي نســبة ( )٪18.32مــن أســهم الشــركة الدامجــة.
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وفــي حــال نتــج عــن عمليــة احتســاب عــدد األســهم املســتحق ألي مــن مســاهمي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي
بنــا ًء علــى معامــل املبادلــة كســور أســهم ،فســيتم تقريــب الرقــم النــاجت إلــى أقــل رقــم صحيــح .فعلــى ســبيل املثــال ،إذا
كان أحــد مســاهمي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي ميلــك ( )50ســهم فــي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي
ســيخصص لــه ( )32ســهم مــن أســهم العــوض وليــس ( )33ســهم .وســيتم جتميــع كســور األســهم وبيعهــا فــي تــداول
بســعر الســوق فــي حينــه بالنيابــة عــن مســاهمي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي املســتحقني لهــا ومــن ثــم ســيتم
توزيــع املتحصــات الناجتــة عــن عمليــة بيــع كســور األســهم علــى مســتحقيها ك ً
ال حســب مــا يســتحقه ،وذلــك خــال مــدة
أقصاهــا ثالثــن ( )30يوم ـاً مــن تاريــخ إمتــام صفقــة االندمــاج .وســيتم خصــم التكاليــف املتعلقــة بعمليــة بيــع كســور
األســهم مــن إجمالــي متحصــات بيــع كســور األســهم.
ويوضــح اجلــدول ( )1-10التالــي تفاصيــل امللكيــة فــي شــركة والء للتأمــن لــكل مــن املســاهمني الكبــار فــي شــركة والء
للتأمــن واملســاهمني الكبــار فــي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي واجلمهــور قبــل زيــادة رأس املــال وبعــده:
املساهم

قبل زيادة رأس املال

بعد زيادة رأس املال

عدد األسهم

نسبة امللكية

عدد األسهم

نسبة امللكية

2٬772٬000

٪5.25

2٬772٬000

٪4.29

أميريكان اليف انشورنس

ال يوجد

3٬551٬911

٪5.5

البنك العربي الوطني

ال يوجد

3٬545٬146

٪5.48

ايه آي جي ام اي ايه
انفسمنت آند سيرفسس*

ال يوجد

1٬183٬970

٪1.83

اجلمهور

50٬028٬000

٪94.75

53٬586٬679

* ٪82.9

اإلجمالي

52٬800٬000

٪100

64٬639٬706

٪100

شركة اي جي اي الكتتاب
التأمني*

* جتــدر اإلشــارة إلــى أن ملكيــة ك ً
ال مــن شــركة اي جــي اي الكتتــاب التأمــن وشــركة ايــه آي جــي ام اي ايــه انفســمنت آنــد سيرفســس
ستحتســب مــن ضمــن ملكيــة اجلمهــور بعــد إمتــام صفقــة االندمــاج ،حيــث أن نســبة ملكيتهمــا ســتكون أقــل مــن  ٪5مــن إجمالــي رأس مــال
شــركة والء للتأمــن .وبالتالــي ،ســتكون نســبة ملكيــة اجلمهــور بعــد زيــادة رأس املــال  ٪89.02مــن إجمالــي رأس مــال شــركة والء للتأمــن.

وقامــت شــركة والء للتأمــن بتعيــن شــركة اجلزيــرة لألســواق املاليــة كمستشــار مالــي فيمــا يتعلــق بصفقــة االندمــاج،
وفيمــا يلــي منــوذج مبســط لهيــكل صفقــة االندمــاج:
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 ٢-١٠دوافع االندماج واآلثار املترتبة على شركة والء للتأمني
 ١-٢-١٠إشعار هام
إن املعلومــات الــواردة فــي هــذا القســم تعكــس الــرأي احلالــي لشــركة والء للتأمــن متمثــ ً
ا بــرأي أعضــاء مجلــس
إدارتهــا بشــأن املنافــع واملزايــا املتوقــع حاليـاً حتقيقهــا مــن صفقــة االندمــاج .ونــود التنويــه بــأن املعلومــات الــواردة فــي
هــذا القســم تتضمــن توقعــات وإفــادات مســتقبلية وبالتالــي فهــي عرضــة للمخاطــر والتقلبــات ويجــب عــدم االعتمــاد
عليهــا بشــكل كامــل .وملزيــد مــن املعلومــات حــول هــذه املخاطــر ،الرجــاء مراجعــة القســم ( )8مــن هــذا التعميــم ("عوامــل
املخاطــرة") .كمــا جتــدر اإلشــارة إلــى أن املعلومــات الــواردة فــي هــذا القســم مت تضمينهــا بنــا ًء علــى تقييمــات أوليــة
أجرتهــا شــركة والء للتأمــن وبالتالــي فهــي عرضــة للتغييــر بعــد اكتمــال الدراســات والتحليــات اخلاصــة بكيفيــة دمــج
أعمــال شــركة والء للتأمــن وشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي ،مــع العلــم بأنــه ال توجــد نيــة بــأن يتــم حتديــث أو
مراجعــة أي مــن املعلومــات أو التوقعــات واإلفــادات املســتقبلية الــواردة فــي هــذا القســم مــا لــم يكــن ذلــك التحديــث
أو املراجعــة مطلوبــة مبوجــب األنظمــة ذات الصلــة .ويجــب أال يتــم اعتبــار أي مــن املعلومــات الــواردة فــي هــذا القســم
علــى أنهــا توقعــات أو تنبــؤات حــول األداء املالــي احلالــي أو املســتقبلي لشــركة والء للتأمــن.

 ٢-٢-١٠دوافع الصفقة واآلثار املترتبة على شركة والء للتأمني
تتمحــور دوافــع الصفقــة الرئيســية حــول تنافســية وتركــز احلصــص الســوقية فــي قطــاع التأمــن حاليـاً ،حيــث تســتحوذ
أكبــر خمــس شــركات علــى مــا نســبته حوالــي  ٪66.4مــن الســوق -وذلــك بحســب إجمالــي أقســاط التأمــن املكتتبــة
لعــام 2018م (بحســب التقريــر الداخلــي املعــد مــن قبــل شــركة اجلزيــرة لألســواق املاليــة) .وبلغــت احلصــة الســوقية
لشــركة والء للتأمــن مانســبته ٪3.23مــن إجمالــي األقســاط املكتتبــة لعــام 2018م وبلغــت احلصــة الســوقية لشــركة
متاليــف إيــه آي جــي العربــي مــا نســبته  ٪0.49لنفــس العــام .إن االندمــاج املقتــرح لشــركة والء للتأمــن مــع شــركة
متاليــف إيــه آي جــي العربــي يعــد خطــوة هامــة لالســتحواذ علــى حصــة ســوقية أكبــر ممــا يعــزز مــن الوضــع التنافســي
للشــركة الدامجــة عنــد إمتــام صفقــة االندمــاج .إضافــة إلــى ذلــك ،ستســتفيد الشــركة الدامجــة مــن تقــدمي منتــج
تأمينــي جديــد ،وهــو تأمــن احلمايــة واالدخــار -وهــو منتــج لــم تكــن تقدمــه شــركة والء للتأمــن ســابقاً -ويــرى أعضــاء
مجلــس إدارة شــركة والء للتأمــن بــأن اخلبــرة التــي ميتلكهــا فريــق شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي والبنيــة التقنيــة
التــي متتلكهــا شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي فيمــا يختــص بتأمــن احلمايــة واالدخــار ســيعد نقطــة ايجابيــة ذات
ميــزة نســبية لتحســن احلصــة الســوقية للشــركة الدامجــة فيمــا يختــص بســوق تأمــن احلمايــة واالدخــار علــى وجــه
اخلصــوص ،وبذلــك ســتغطي الشــركة الدامجــة كافــة منتجــات التأمــن بقطاعاتــه املختلفــة (العــام ،الصحــي ،احلمايــة
واالدخــار) .ويجــدر بالذكــر أنــه تتطلــب موافقــة مؤسســة النقــد العربــي الســعودي علــى إصــدار رخصــة تأمــن احلمايــة
واالدخــار للشــركة الدامجــة لتســتطيع االســتفادة مــن تقــدمي هــذا املنتــج.
إضافــة إلــى ذلــك ،ونظــراً ألن الشــركة الدامجــة ســتتمتع بــرأس مــال أقــوى ،فإنهــا ســتكون أكثــر قــدرة علــى حتمــل
املخاطــر واســتيعاب املزيــد مــن االكتتابــات التأمينيــة وتقــدمي خدمــات تأمينيــة أفضــل لعمالئهــا .كمــا أنــه مــن املتوقــع
أن يســهم رأس مــال الشــركة الدامجــة اجلديــد فــي حتســن قــدرة الشــركة الدامجــة علــى اســتثمار أموالهــا وبالتالــي
العوائــد االســتثمارية الناجتــة عــن تلــك االســتثمارات .ومــن ناحيــة أخــرى ،يُت ّوقــع أن يســهم رأس مــال الشــركة الدامجة
اجلديــد باحلصــول علــى تقييــم أفضــل مــن قبــل وكاالت التصنيــف املالــي العامليــة .وبنــاء علــى معامــل املبادلــة املذكــور
ســابقاً ،ســيصبح البنــك العربــي الوطنــي أحــد كبــار املســاهمني فــي الشــركة الدامجــة ،حيــث أن مــن املمكــن أن تتــم
االســتفادة مــن عالقــات البنــك العربــي الوطنــي وقنــوات مبيعاتــه احلاليــة واملســتقبلية ،كــون البنــك العربــي الوطنــي
أحــد كبــار املؤسســات املاليــة فــي اململكــة العربيــة الســعودية .إضافــة إلــى ذلــك وبحكــم زيــادة حجــم األعمــال املتوقعــة،
ســتتمتع الشــركة الدامجــة بقــدرة أفضــل علــى التفــاوض باألســعار مــع شــركات إعــادة التأمــن.
يــرى أعضــاء مجلــس إدارة شــركة والء للتأمــن بــأن الشــركة الدامجــة ستســتطيع أن تُخفّــض مــن نســبة نفقــات
املصاريــف العموميــة واإلداريــة ( )G&A Expense Ratioمبــا يتناســب مــع حجــم أعمالهــا اجلديــد والــذي سيشــمل
أعمــال شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي .باإلضافــة إلــى ذلــك ،يعتقــد أعضــاء مجلــس إدارة شــركة والء للتأمــن
بــأن الشــركة الدامجــة ســتصبح قــادرة علــى املــدى الطويــل أن تقــدم أســعار أكثــر تنافســية لعمالئهــا فــي ســوق التأمــن
علــى صعيــد قطــاع األفــراد وقطــاع الشــركات.
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ويجــدر بالذكــر أن صفقــة االندمــاج حتظــى بتأييــد وتوصيــة مــن مجلســي إدارة شــركة والء للتأمــن وشــركة متاليــف
إيــه آي جــي العربــي.
وتتلخص دوافع االندماج على سبيل املثال ال احلصر في اآلتي:
• قــدرة الشــركة الدامجــة علــى تقــدمي منتجــات تأمينيــة تغطــي كافــة قطاعــات التأمــن فــي اململكــة العربيــة
الســعودية ،حيــث ســيتم تغطيــة منتــج تأمينــي جديــد وهــو تأمــن احلمايــة واالدخــار؛
• زيادة وتنوع قاعدة العمالء؛
• تعزيز االنتشار اجلغرافي ألعمالها؛
• إمكانية االستفادة من عالقات البنك العربي الوطني وقنوات مبيعاته احلالية واملستقبلية؛
• تخفيض نسبة نفقات املصاريف العمومية واإلدارية؛
• حتسني رأس مال الشركة الدامجة؛
• حتسني قدرة الشركة الدامجة على استثمار أموالها؛
• امكانية حصول الشركة الدامجة على تقييم أفضل من قبل وكاالت التصنيف املالي العاملية؛
• حتسني قدرة الشركة الدامجة على التفاوض على األسعار مع معيدي التأمني؛
• القدرة على تقدمي منتجات تأمينية بأسعار أكثر تنافسية على املدى الطويل؛

 ٣-١٠التغيير املزمع في مجلس إدارة الشركة الدامجة
يتولى حالياً إدارة شركة والء للتأمني مجلس إدارة مؤلف من  10أعضاء وهم على الشكل التالي:
 -1السيّد /سليمان عبداهلل حمد القاضي ،رئيس مجلس اإلدارة وعضو غير تنفيذي.
 -2الس ّيد /خليفة عبداللطيف امللحم ،نائب رئيس مجلس اإلدارة وعضو غير تنفيذي.
 -3الس ّيد /سليمان عبدالعزيز التويجري ،عضو غير تنفيذي.
 -4الس ّيد /واصف سليم اجلبشة ،عضو غير تنفيذي.
 -5الس ّيد /وليد محمد اجلعفري ،عضو غير تنفيذي.
 -6الس ّيد /جميل عبداهلل امللحم ،عضو غير تنفيذي.
 -7الس ّيد /عبدالرحمن عبداحملسن بالغنيم ،عضو مستقل.
 -8السيد /حامت فهد بالغنيم ،عضو مستقل.
 -9الس ّيد /عبد العزيز سعد الشيخ ،عضو مستقل.
 -10الس ّيد /خالد عبدالرحمن العمران ،عضو مستقل.
أما من كبار التنفيذيني احلاليني في شركة والء للتأمني فنذكر:
 -1الس ّيد /جونسون فارغس ،الرئيس التنفيذي.
 -2الس ّيد /مهند بن محمود الدسوقي ،املدير املالي.
أمــا بعــد إمتــام صفقــة االندمــاج ،ســيتولى إدارة الشــركة الدامجــة مجلــس إدارة مؤلــف مــن  11عضــو ميثلــون األعضــاء
املعينــن حاليـاً مــن قبــل شــركة والء للتأمــن ،باإلضافــة إلــى عضــو جديــد يتــم تعيينــه مــن قبــل الشــركة الدامجــة بعــد
إمتــام صفقــة االندمــاج علــى أن يرشــح ذلــك العضــو مــن قبــل أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة الدامجــة ويتــم تعيينــه
بعــد أخــذ موافقــة مؤسســة النقــد العربــي الســعودي ويجــب احلصــول علــى مصادقــة اجلمعيــة العامــة العاديــة للشــركة
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الدامجــة علــى قــرار التعيــن .ســيبقى الســيد /ســليمان عبــداهلل حمــد القاضــي رئيسـاً ملجلــس إدارة الشــركة الدامجــة
والســيد خليفــة بــن عبداللطيــف امللحــم نائبـاً لرئيــس مجلــس اإلدارة للشــركة الدامجــة .أمــا بالنســبة لــإدارة التنفيذيــة
للشــركة الدامجــة فلــن يكــون هنالــك تغييــرات فــي املناصــب التنفيذيــة ،ســيبقى ك ً
ال مــن الس ـ ّيد /جونســون فارغــس
بصفتــه الرئيــس التنفيــذي والس ـ ّيد /مهنــد بــن محمــود الدســوقي بصفتــه املديــر املالــي (املكلّــف) للشــركة الدامجــة.
كمــا يجــدر بالذكــر بــأن الشــركة الدامجــة ســوف تســتفيد مــن بعــض كبــار موظفــي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي
ومــن املتوقــع أن يشــغروا بعــض املناصــب اإلداريــة فيمــا بعــد االندمــاج.

 ٤-١٠نبذة عن عمليات شركة متاليف إيه آي جي العربي
أ -التأسيس
متــت املوافقــة علــى تأســيس شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي كشــركة مســاهمة ســعودية عامــة مبوجــب قــرار
مجلــس الــوزراء رقــم  119بتاريــخ 1431/04/13هـــ .املوافــق 2010/03/28م .واملرســوم امللكــي رقــم م 22/بتاريــخ
1431/04/15هـــ .املوافــق 2010/03/30م .مبوجــب نظــام مراقبــة شــركات التأمــن التعاونــي الصــادر باملرســوم امللكــي
الكــرمي رقــم م 32/وتاريــخ 1424/06/02هـــ .ونظــام الشــركات الصــادر باملرســوم امللكــي الكــرمي رقــم م 6/وتاريــخ
1385/03/22هـــ .وتعديالتــه .وقــد حصلــت شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي علــى ترخيــص اســتثمار خدمــي صــادر
عــن الهيئــة العامــة لالســتثمار فــي اململكــة العربيــة الســعودية برقــم  /1029331024022/بتاريــخ 1433/10/22هـــ.
املوافــق 2012/09/09م .وذلــك بحكــم وجــود أكثــر مــن مســاهم أجنبــي ضمــن ملكيتهــا .كمــا مت تســجيل شــركة متاليــف
إيــه آي جــي العربــي لــدى الســجل التجــاري فــي الريــاض حتــت الرقــم ./1010391438/بتاريــخ 1434/12/22هـــ
املوافــق 2013/10/26م .وقــد حصلــت شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي علــى ترخيــص مبزاولــة نشــاط التأمــن
رقــم ت م ن 20142/35/تاريــخ 1435/04/26هـــ .املوافــق 2014/02/26م .الصــادر مــن مؤسســة النقــد العربــي
الســعودي .بلــغ رأس مــال شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي عنــد التأســيس ( )175٬000٬000مائــة وخمســة وســبعني
مليــون ريــال ســعودي مقســم إلــى ( )17٬500٬000ســبعة عشــر مليــون وخمســمائة ألــف ســهم بقيمــة اســمية قدرهــا
( )10عشــر ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد ،وقامــت شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي بزيــادة رأس مالهــا عــن طريق
طــرح أســهم حقــوق أولويــة فــي عــام 2016م إلــى ( )350٬000٬000ثالثمائــة وخمســن مليــون ريــال ســعودي مقســم إلــى
( )35٬000٬000خمســة وثالثــن مليــون ســهم بقيمــة اســمية قدرهــا ( )10عشــر ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد .وفــي
عــام 2018م قامــت شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي بتخفيــض رأس مالهــا إلــى ( )180٬000٬000مائــة وثمانــن
مليــون ريــال ســعودي مقســم إلــى ( )18٬000٬000ثمانيــة عشــر مليــون ســهم بقيمــة اســمية قدرهــا ( )10عشــر ريــاالت
ســعودية للســهم الواحــد وذلــك عــن طريــق إلغــاء ( )17٬000٬000ســبعة عشــر مليــون ســهم بقيمــة اســمية قدرهــا ()10
عشــر ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد لغــرض إعــادة هيكلــة رأس املــال مــن أجــل إطفــاء اخلســائر املتراكمــة.
يبلــغ رأس مــال شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي احلالــي ( )180٬000٬000مائــة وثمانــن مليــون ريــال ســعودي
مقســم إلــى ( )18٬000٬000ثمانيــة عشــر مليــون ســهم بقيمــة اســمية قدرهــا ( )10عشــر ريــاالت ســعودية للســهم
الواحــد ،وجميــع تلــك األســهم مدفوعــة القيمــة بالكامــل ومدرجــة فــي تــداول منــذ تاريــخ 2013/11/26م .تعمــل شــركة
متاليــف إيــه آي جــي العربــي فــي مجــال التأمــن التعاونــي فــي فــروع التأمــن العــام والتأمــن الصحــي وتأمــن احلمايــة
واالدخــار .يقــع املقــر الرئيســي احلالــي لشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي فــي مدينــة الريــاض ،بــرج اإلبــداع ،طريــق
امللــك فهــد ،حــي العليــا -ص.ب 56437 .الريــاض  .11554كمــا يبلــغ عــدد املوظفــن الذيــن يعملــون فــي شــركة متاليــف
إيــه آي جــي العربــي  69موظــف كمــا فــي تاريــخ 2019/10/28م.

ب -السنة املالية ومراجعي احلسابات
تبــدأ الســنة املاليــة لشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي فــي األول مــن ينايــر وتنتهــي فــي  31ديســمبر فــي الســنة
نفســها مــن كل عــام ميــادي ،وقــد عينــت اجلمعيــة العامــة لشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي الســادة /البســام
والنمــر -احملاســبون املتحالفــون ،والســادة /مكتــب الــدار لتدقيــق احلســابات عبــداهلل البصــري وشــركاه كمراجعــي
حســابات لهــا ،وعنوانهــم هــو فــي الريــاض تقاطــع شــارع األميــر محمــد بــن عبدالعزيــز (التحليــة) مــع شــارع األميــر
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عبدالعزيــز بــن مســاعد (شــارع الضبــاب) ،الريــاض  ،11557اململكــة العربيــة الســعودية والريــاض مبنــى مجمــع بــن
موســى  4شــارع العليــا الرئيســي الريــاض  ،11451علــى التوالــي.

ت -هيكل رأس املال واملساهمني
يبلــغ رأس مــال شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي احلالــي ( )180٬000٬000مائــة وثمانــن مليــون ريــال ســعودي
مقســم إلــى ( )18٬000٬000ثمانيــة عشــر مليــون ســهم بقيمــة اســمية قدرهــا ( )10عشــر ريــاالت ســعودية للســهم
الواحــد ،ويوضــح اجلــدول ( )2-10التالــي هيــكل ملكيــة شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي كمــا فــي تاريــخ هــذا
التعميــم:
نسبة امللكية ()٪

االسم

٪30

 1أميريكان اليف انشورنس

٪29.94

 2البنك العربي الوطني

٪10

 3ايه آي جي ام اي ايه انفسمنت آند سيرفسس

٪30.06

 4اجلمهور

٪100

اإلجمالي
املصدر :تداول وشركة متاليف إيه آي جي العربي

ث -حملة عامة عن أعمال شركة متاليف إيه آي جي العربي
تقــدم شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي أنواعـاً مختلفــة مــن خدمــات التأمــن قائمــة علــى مبــادئ التأمــن التعاونــي
وحتــت إشــراف مؤسســة النقــد العربــي الســعودي التــي تعتبــر اجلهــة املنظمــة الرســمية واملســؤولة عــن تطبيــق نظــام
مراقبــة شــركات التأمــن ولوائحــه التنفيذيــة فــي اململكــة العربيــة الســعودية .تشــمل خدمــات التأمــن الرئيســية التــي
تقدمهــا شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي فــي اململكــة العربيــة الســعودية كافــة فــروع التأمــن العــام والتأمــن
الصحــي وتأمــن احلمايــة واالدخــار .كمــا وتقــدم تغطيــات تأمينيــة مــن خــال برامــج تأمينيــة فــي كافــة أنــواع التأمــن
مبــا فــي ذلــك علــى ســبيل املثــال وليــس احلصــر :التأمــن علــى املمتلــكات ،والتأمــن الهندســي ،والتأمــن البحــري،
وتأمــن الســيارات ،وتأمينــات األمــوال ،وتأمــن املســئوليات ،وتأمــن أخطــاء املهــن لألطبــاء.
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ج -املنتجات التأمينية لشركة متاليف إيه آي جي العربي
املنتج التأميني

الوضع احلالي
(كما في تاريخ
تعميم املساهمني)

خطاب مؤسسة
النقد (املرجع)

تاريخ املوافقة

منتجات تأمني احلياة
للمجموعات
(فوائد املوظفني)

احلماية للمجموعات

موافقة نهائية

351000140932

 9نوفمبر 2014م

التأمني الصحي
للمؤسسات

التأمني الصحي
التعاوني للمجموعات

موافقة نهائية

351000140928

 9نوفمبر 2014م

التأمني الصحي  -ليس
منتج مجلس الضمان
الصحي

تأمني صحي مبنافع
إضافية

موافقة نهائية

371000119966

 22أغسطس 2016م

تغطية الطرف الثالث

موافقة نهائية

361000130592

 28يوليو 2015م

التغطية الشاملة

موافقة نهائية

361000130641

 28يوليو 2015م

التغطية الشاملة
لألسطول التجاري

موافقة نهائية

361000130651

 28يوليو 2015م

مؤسسات التجزئة

موافقة نهائية

361000152242

 20سبتمبر 2015م

العناية الطبية

موافقة نهائية

361000152244

 20سبتمبر 2015م

املؤسسات التعليمية

موافقة نهائية

361000152256

 20سبتمبر 2015م

املكاتب

موافقة نهائية

361000152262

 20سبتمبر 2015م

املطاعم واملقاهي

موافقة نهائية

361000152266

 20سبتمبر 2015م

العناية اخلاصة

موافقة نهائية

361000152269

 20سبتمبر 2015م

التأمني على احلوادث
الشخصية والصحة

حلقات احلماية

موافقة نهائية

371000012427

 11نوفمبر 2015م

تأمني احلياة االئتماني

وثيقة تأمني احلياة
االئتماني

موافقة نهائية

371000013745

 18نوفمبر 2015م

تأمني املمتلكات ضد
اإلرهاب

تأمني املمتلكات

موافقة نهائية

371000028904

 20ديسمبر 2015م

تأمني آالت ومعدات
املقاولني

تأمني آالت ومعدات
املقاولني

موافقة نهائية

371000031028

 27ديسمبر 2015م

نشاط التأمني الرئيسي

التأمني على املركبات

التأمني على املنشئات
الصغيرة واملتوسطة

التأمني البحري

الشحن البحري
التغطية السنويةاملفتوحة

موافقة نهائية

371000067119

 23مارس 2016م

الشحن البحري -وثيقة
محددة

موافقة نهائية

371000082343

 01مايو 2016م
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نشاط التأمني الرئيسي

التأمني على األنشطة
املالية

التأمني ضد احلوادث

تأمني املمتلكات التجارية

تأمني الطاقة والتأمني
الهندسي

التأمني على املنازل
واملنتجات اإلضافية
(املنتجات اإلضافية
للحماية الشخصية)

التأمني ضد أخطار السفر

تأمني احلماية واالدخار
لألفراد

املنتج التأميني

الوضع احلالي
(كما في تاريخ
تعميم املساهمني)

خطاب مؤسسة
النقد (املرجع)

تاريخ املوافقة

مسؤولية أعضاء مجلس
اإلدارة والتنفيذيني

موافقة نهائية

371000067133

 23مارس 2016م

التعويض املهني
للمؤسسات املالية

موافقة نهائية

371000067131

 23مارس 2016م

تأمني البطاقات
البالستيكية

موافقة نهائية

371000067118

 23مارس 2016م

تأمني املسؤولية العامة
الشامل

موافقة نهائية

371000121481

 25أغسطس 2016م

تأمني العمال مسئولية
أصحاب العمل

موافقة نهائية

371000067116

 23مارس 2016م

تأمني كافة أخطار
املمتلكات وانقطاع
األعمال

موافقة نهائية

371000120014

 22أغسطس 2016م

التأمني على األجهزة
اإللكترونية

موافقة نهائية

371000082345

 01مايو 2016م

التأمني على تعطل
اآلالت وفقدان األرباح

موافقة نهائية

371000082344

 01مايو 2016م

كافة أخطار املقاولني

موافقة نهائية

371000069458

 29مارس 2016م

كافة أخطار أعمال
اإلنشاء

موافقة نهائية

371000069455

 29مارس 2016م

تأمني مبنى املنزل فقط

موافقة نهائية

371000067125

 23مارس 2016م

تأمني مبنى املنزل
واحملتويات

موافقة نهائية

371000067123

 23مارس 2016م

تغطية مخاطر املستأجر

موافقة نهائية

371000067121

 23مارس 2016م

منتجات املنافع
اإلضافية

موافقة نهائية

371000067122

 23مارس 2016م

متديد الضمان

مواقة نهائية

381000021214

 23نوفمبر 2016م

السفر للمجموعات

موافقة نهائية

371000067126

 23مارس 2016م

وقاية السفر

موافقة نهائية

371000067120

 23مارس 2016م

تأمني املدة احملددة

موافقة نهائية

371000124356

 04سبتمبر 2016م

تأمني احلماية إنستا

موافقة نهائية

371000125901

 08سبتمبر 2016م

تأمني حماية الثروة
وتأمني الثروة املضافة

موافقة نهائية

381000079226

 11مايو 2017م
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نشاط التأمني الرئيسي
تأمني السفر

احلماية املالية

املنتج التأميني

الوضع احلالي
(كما في تاريخ
تعميم املساهمني)

خطاب مؤسسة
النقد (املرجع)

تاريخ املوافقة

وقاية السفر  -خطوط
الطيران

موافقة نهائية

381000022544

 28نوفمبر 2016م

املسؤولية املهنية ملشروع
محدد

موافقة نهائية

381000056898

 23فبراير 2017م

التأمني على اجلرائم
الثالثية

موافقة نهائية

371000051809

 14فبراير 2016م

احلماية البيئية

املسؤوليات القانونية
الناجتة من التلوث

موافقة نهائية

371000119962

 22أغسطس 2016م

التأمني التجاري

تأمني االئتمان التجاري
(فائض اخلسارة)

موافقة نهائية

391000027883

 28نوفمبر 2017م

تأمني ضد احلوادث

تأمني احلوادث
الشخصية للمجموعات
(من دون تكلفة إضافية)

موافقة نهائية
مشروطة باملوافقة
على كل وثيقة

15340/41

املصدر :شركة متاليف إيه آي جي العربي

48

 05سبتمبر 2018م

ح -شرح عن الوثائق التأمينية التي تقدمها شركة متاليف إيه آي جي العربي
نشاط التأمني الرئيسي

شرح مبسط عن الوثيقة التأمينية

املنتج التأميني

منتجات تأمني احلياة
للمجموعات (فوائد
املوظفني)

احلماية للمجموعات

تغطــي حزمــة شــاملة مــن منتجــات التأمــن مقدمــة لعمــاء
املؤسســات.

التأمني الصحي للمؤسسات

التأمني الصحي التعاوني
للمجموعات

تعويــض النفقــات الطبيــة الالزمــة واملعقولــة واملعتــادة املتكبــدة
مــن قبــل املؤمــن لهــم (عمــاء املؤسســات).

التأمني الصحي  -ليس
منتج مجلس الضمان
الصحي

تأمني صحي مبنافع إضافية يهــدف البرنامــج إلــى تعويــض النفقــات الطبيــة الالزمــة
املتكبــدة مــن قبــل املؤمــن لهــم.

التأمني على املركبات

•تغطية الطرف الثالث
•التغطية الشاملة
•التغطية الشاملة
لألسطول التجاري

•تغطيــة مســئولية الطــرف الثالــث للســيارات املســتخدمة
لألفــراد لإلصابــات وأضــرار املمتلــكات للطــرف الثالــث.
•يغطــي التأمــن مســئولية الطــرف الثالــث إضافــ ًة إلــى
مركبــة املؤمــن لــه.
•التغطيــة ضــد مســئولية الطــرف الثالــث مبــا يخــص
االســتعمال التجــاري.

التأمني على املنشئات
الصغيرة واملتوسطة

•مؤسسات التجزئة
•العناية الطبية
•املؤسسات التعليمية
•املكاتب
•املطاعم واملقاهي
•العناية اخلاصة

•تغطيــة األصــول الفعليــة ودخــل األعمــال جتــاه العمــاء
واجليــران ومالــك العقــار.
•تغطيــة األصــول الفعليــة ودخــل األعمــال واألجهــزة
اإللكترونيــة ومســئولية الطــرف الثالــث واملوظفــن باملنشــآت
الطبيــة.
•تغطيــة األصــول الفعليــة ودخــل األعمــال للمؤسســة
واملســئولية جتــاه الطــاب واملوظفــن باملنشــآت التعليميــة.
•تغطيــة األصــول الفعليــة ودخــل األعمــال واملســئولية جتــاه
الطــرف الثالــث واملوظفــن باملنشــأة.
•تغطيــة األصــول الفعليــة ودخــل األعمــال واملســئولية جتــاه
الــرواد واملوظفــن للمطاعــم واملقاهــي.
•تغطيــة األصــول الفعليــة ودخــل األعمــال جتــاه العمــاء وأي
طــرف آخــر ملنشــآت العنايــة.

التأمني على احلوادث
الشخصية والصحة

حلقات احلماية

يســتفيد املؤ ّمــن لــه مــن التغطيــة التأمينيــة ضــد احلــوادث
واخلســائر التــي تصيبــه.

تأمني احلياة االئتماني

وثيقة تأمني احلياة
االئتماني

يتــم دفــع كامــل املديونيــة أو جــزء منهــا أو رصيــد البطاقــة
االئتمانيــة فــي حــال وفــاة املقتــرض أو إصابتــه بعجــز كلــي
ودائم.

تأمني املمتلكات ضد
اإلرهاب

تأمني املمتلكات

التغطيــة التأمينيــة للممتلــكات ضــد اخلســائر أو األضــرار
املاديــة الناجمــة عــن أي عمــل مــن أعمــال االرهــاب أو
التخريــب.

تأمني آالت ومعدات
املقاولني

تأمني آالت ومعدات
املقاولني

توفــر التغطيــة التأمينيــة لألضــرار ملعــدات وآليــات وأدوات
املقاولــن (املؤ ّمــن لهــم) املســتخدمة فــي إجنــاز أعمالهــم.
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التأمني البحري

•الشحن البحري -التغطية
السنوية املفتوحة
•الشحن البحري -وثيقة
محددة

•تقــدمي خدمــات التأمــن للبضائــع املنقولــة جــواً أو بــراً أو
بحــراً حــول العالــم حســب طلــب العمــاء.
•التغطيــة التأمينيــة ألصحــاب البضائــع مــن خــال متعهــدي
الشــحن وهــي عبــارة عــن وثيقــة واحــدة تغطــي شــحنة
محــددة.

التأمني على األنشطة املالية

•مسؤولية أعضاء مجلس
اإلدارة والتنفيذيني
•التعويض املهني
للمؤسسات املالية
•تأمني البطاقات
البالستيكية

•توفيــر احلمايــة ضــد املطالبــات املتعلقــة باإلخــال الفعلــي
أو املزعــوم بالواجبــات واإلهمــال والبيانــات غيــر الصحيحــة.
•توفيــر تأمــن اخلدمــات املهنيــة علــى أســاس املســئولية
املدنيــة للمؤسســات املاليــة وموظفيهــا ومــن تتحمــل
مســئو ليتهم .
•التغطيــة التأمينيــة للبنــوك ضــد اخلســائر املاليــة الفعليــة
بســبب تزويــر أو فقــدان أو ســرقة البطاقــات البالســتيكية.

التأمني ضد احلوادث

•تأمني املسؤولية العامة
الشامل
•تأمني العمال مسئولية
أصحاب العمل

•احتــواء النفقــات وتوســيع احلمايــة واملســاعدة علــى التحكــم
فــي املخاطــر التشــغيلية داخــل املنظمــة.
•احلمايــة لــرب العمــل ضــد أخطــار املســئولية جتــاه
املســتخدمني فيمــا يتعلــق بالوفــاة واالصابــات اجلســدية.

تأمني املمتلكات التجارية

•تأمني كافة أخطار
املمتلكات وانقطاع األعمال
•التأمني على األجهزة
اإللكترونية
•التأمني على تعطل اآلالت
وفقدان األرباح

•التغطيــة ضــد أضــرار وخســائر املمتلــكات ألي ســبب
عرضــي ويوفــر هــذا املنتــج أيض ـاً تغطيــة النقطــاع األعمــال.
•تغطيــة تأمينيــة للفقــدان املفاجــئ وغيــر املتوقــع ملعــدات
إلكترونيــة محــددة تابعــة للمؤمتــن.
•تغطيــة تأمينيــة ملخاطــر اخلســائر الفعليــة واملاليــة لألعمال
والناجتــة عــن تعــرض معــدات الشــركة ألضــرار عرضية.

تأمني الطاقة والتأمني
الهندسي

•كافة أخطار املقاولني
•كافة أخطار أعمال
اإلنشاء

•التغطيــة التأمينيــة جلميع مخاطر مشــاريع البناء والتشــييد
والتغطيــة ضــد اخلســائر املاديــة املفاجئة أو األضرار.
•التغطيــة التأمينيــة ملعــدات وآليات مشــاريع البناء والتشــييد
والتغطيــة ضــد اخلســائر املاديــة املفاجئــة أو األضرار.

التأمني على املنازل
واملنتجات اإلضافية
(املنتجات اإلضافية للحماية
الشخصية)

•تأمني مبنى املنزل فقط
•تأمني مبنى املنزل
واحملتويات
•تغطية مخاطر املستأجر
•منتجات املنافع اإلضافية
•متديد الضمان

•التغطية التأمينية للعمالء من مالك املنازل من األفراد.
•التغطيــة التأمينيــة للمبنــى ومحتوياتــه ضــد مجموعــة مــن
املخاطــر تشــمل احلريــق وأضــرار تســرب امليــاه والســرقة.
•التغطيــة التأمينيــة حملتويــات املنــازل للعمــاء املســتأجرين
فقــط.
•حمايــة املشــتريات والتأمــن ضــد ســرقة محافــظ النقــود
وعنــد الســحب مــن الصــراف اآللــي أو انتحــال الشــخصية.
•التغطية للعاملني في بيع املستلزمات الكهربائية
واإللكترونية لالستخدام املنزلي والشخصي.

التأمني ضد أخطار السفر

•السفر للمجموعات
•وقاية السفر

•تغطيــة تكاليــف العــاج للمــرض املفاجــئ أو إصابــات
احلــوادث أثنــاء الســفر واألضــرار التــي تلحــق باألمتعــة.
•تغطــي املصاريــف الطبيــة للمــرض املفاجــئ أو حــادث أثنــاء
الســفر أو األضــرار التــي تلحــق باألمتعــة الشــخصية وفقــدان
الوثائــق وجــواز الســفر أو إلغــاء الرحــات.
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تأمني احلماية واالدخار
لألفراد

•تأمني املدة احملددة
•تأمني احلماية إنستا
•تأمني حماية الثروة
وتأمني الثروة املضافة

•حمايــة تأمينيــة مبوجــب تأمــن احلمايــة واالدخــار ألجــل
محــدد وتشــمل التغطيــة للوفــاة.
ً
•تأمــن احلمايــة لألفــراد محــدد املــدة والقيمــة ســلفا علــى
شــكل حــزم متعــددة تتضمــن الوفــاة واألمــراض القاتلــة.
•للحمايــة واالدخــار يتضمــن مكونــات اســتثمارية تتيــح
حلاملــي الوثائــق اســتثمار أصولهــم مــن خــال مجموعــة مــن
الصناديــق املتنوعــة املــدارة بصــورة مهنيــة وحتــت حســابات
منفصلــة.

تأمني السفر

وقاية السفر  -خطوط
الطيران

تغطيــة تكاليــف العــاج الطبــي للمــرض املفاجــئ أو إصابــات
احلــوادث أثنــاء الســفر لرحلــة واحــدة غيــر قابلــة للتجديــد.

احلماية املالية

احلماية البيئية

•تغطيــة تأمينيــة حلمايــة املهنيــن العاملــن فــي مجــال
التشــييد والتصميــم ملشــروع محــدد.
•التغطيــة ضــد مخاطــر خســائر الشــركات الناجمــة عــن
خيانــة أمانــة املوظفــن أو تلــف أو ســرقة نقــد.

•املسؤولية املهنية ملشروع
محدد
•التأمني على اجلرائم
الثالثية

املسؤوليات القانونية الناجتة التغطيــة التأمينيــة للخســائر البيئيــة الناجمــة عــن العمليــات
التشــغيلية للمؤمــن لــه.
من التلوث

التأمني التجاري

تأمني االئتمان التجاري
(فائض اخلسارة)

يحمــي التأمــن حســاب الــذمم املدينــة مــن خطر إخفــاق عميل
في التســديد بســبب التعثر املالي أو األوضاع السياســية.

تأمني ضد احلوادث

تأمني احلوادث الشخصية
للمجموعات (من دون تكلفة
إضافية)

يغطــي الوفــاة بســبب احلــوادث والعجــز اجلزئــي الدائــم
والعجــز الكلــي الكامــل.

املصدر :شركة متاليف إيه آي جي العربي
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خ -إعادة التأمني
تقــوم شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي بإعــادة التأمــن علــى جــزء مــن املخاطــر التــي تؤمــن عليهــا مبوجــب عمليــات
التأمــن التــي تقــوم بهــا وذلــك بهــدف:
•احلصــول علــى قــدرة االكتتــاب الكافيــة لشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي لتكــون قــادرة علــى املنافســة فــي
الســوق احملليــة.
•إدارة املخاطر ورأس املال بكفاءة.
•حماية وبناء الفائض احمللي ورأس املال.
•شــراء دعــم إعــادة التأمــن مبــرور الوقــت بتكاليــف تعــود بالنفــع فــي نهايــة املطــاف علــى حاملــي الوثائــق فــي
الســوق احمللــي.
•حماية ضد اخلسائر الكارثية.
•إدارة تركيز التعرض للمخاطر.
•اكتساب خبرة االكتتاب.
يوضح اجلدول ( )3-10التالي معيدي التأمني لشركة متاليف إيه آي جي العربي:
اسم معيد التأمني

نشاط إعادة التأمني

التصنيف
االئتماني

شركة ديلوير أمريكان اليف انشورنس

اجلهة املانحة
للتصنيف االئتماني

الوضع

التأمني الصحي
واحلوادث ،احلياة
للمجموعات ،والطبي

A

A.M. Best

مستقر

شركة ناشونال يونيون فاير انشورنس
(أوف بيتسبيرغ)

التأمني العام

A+

S&P

مستقر

شركة نيو هامبشاير أنشورنس

التأمني العام

A+

S&P

مستقر

شركة أمريكان هوم أشورانس

التأمني العام

A+

S&P

مستقر

التأمني الصحي
واحلياة للمجموعات

AA-

S&P

مستقر

تأمني احلياة والكوارث

AA-

S&P

مستقر

التأمني العام

A+

S&P

مستقر

هانفور إلعادة التأمني (الفرنسية)
شركة ميتروبولتني تاور لتأمني احلياة
شركة إيه أي جي أوروبا احملدودة
املصدر :شركة متاليف إيه آي جي العربي
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د -املخصصات الفنية (االحتياطيات)
يتــم احتســاب االحتياطيــات الفنيــة مبوجــب متطلبــات مؤسســة النقــد العربــي الســعودي وذلــك بنــاء علــى معاييــر
محاســبية مقبولــة مــن قبــل الهيئــة الســعودية للمحاســبني القانونيــن وبعــد أن يتــم اعتمادهــا مــن قبل اخلبيــر االكتواري
متضمنــة التزامــات شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي ويشــمل ذلــك املخصصــات الفنيــة التاليــة:
•احتياطــي األقســاط غيــر املكتســبة :االحتياطيــات الفنيــة املتعلقــة بالوثائــق التــي ميتــد ســريانها إلــى مــا بعــد
انتهــاء الســنة املاليــة واحملســوبة للفتــرة التــي تكــون فيهــا تلــك الوثائــق ســارية املفعــول.
•احتياطــي املطالبــات حتــت التســوية :املخصصــات الفنيــة املتعلقــة باملطالبــات الناشــئة واملبلــغ عنهــا لشــركة
متاليــف إيــه آي جــي العربــي ولكــن لــم يتــم تســديدها وهــي تعــادل قيمــة اخلســائر التــي يطالــب بهــا املؤمــن لهــم.
•احتياطــي مصاريــف املطالبــات :متثــل مصاريــف املطالبــات املبالــغ املاليــة اإلضافيــة املدفوعــة بواســطة شــركات
التأمــن لفــرق البحــث واملســح وتســوية اخلســائر املعنيــة بتقديــر املطالبــات كمــا يتــم حتديــد احتياطــي ملثــل هــذه
املصروفــات للمطالبــات غيــر املســددة.
•احتياطــي املطالبــات الناشــئة غيــر املبلــغ عنهــا :متثــل احتياطيــات املطالبــات الناشــئة غيــر املبلــغ عنهــا توقعــات
شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي للخســائر الناشــئة والتــي لــم تتــم املطالبــة بهــا قبــل نهايــة الســنة املاليــة ولكنهــا
حســب جتربــة شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي ســتتم املطالبــة بهــا فــي وقــت الحــق خصوص ـاً تلــك املتعلقــة
بالتأمــن الطبــي واملســؤولية العامــة.
ً
•احتياطــي مخاطــر الكــوارث :عبــارة عــن احتياطــي إضافــي تخصصــه شــركة التأمــن ويــزداد عام ـا بعــد عــام
ملقابلــة أي حــوادث كارثيــة غيــر متوقعــة تنطــوي علــى خســائر متعــددة متزامنــة قــد تصــل آثارهــا لنشــاطات التأمــن
احملتفــظ بهــا لــدى شــركة التأمــن.
•احتياطــي املصاريــف العامــة :عبــارة عــن احتياطــي ملقابلــة أي مصاريــف عامــة قــد تتكبدهــا شــركة متاليــف إيــه
آي جــي العربــي بعــد نهايــة الســنة املاليــة ولكنهــا تتعلــق بأنشــطة تشــغيلية عــن العــام الســابق.
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ر -أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية لشركة متاليف إيه آي جي العربي
يتولــى إدارة شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي مجلــس إدارة يتألــف مــن ( )11عضــواً يتــم تعيينهــم مــن قبــل اجلمعيــة
العامــة العاديــة .ولــدى مجلــس إدارة شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي جلــان فرعيــة تشــمل اللجنــة التنفيذيــة
وجلنــة املراجعــة وجلنــة الترشــيحات واملكافــآت وجلنــة إدارة املخاطــر وجلنــة االســتثمار .تقــوم هــذه اللجــان مبــؤازرة
دور مجلــس اإلدارة لشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي فــي متابعــة ومراجعــة نشــاطات شــركة متاليــف إيــه آي جــي
العربــي وتزويــد اإلدارة باإلرشــاد والتوجيــه الــازم .وتنعقــد تلــك اللجــان بصفــة دوريــة لدراســة املوضوعــات املختلفــة
والقيــام باملهــام املنوطــة بهــا وترفــع تقاريرهــا إلــى مجلــس إدارة شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي .وتتمثــل املســؤولية
الرئيســية ملجلــس إدارة شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي ،ضمــن أمــور أخــرى.
يتألــف أعضــاء مجلــس إدارة شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي كمــا فــي تاريــخ هــذا التعميــم ،مــن أحــد عشــر ()11
ـدة مــن تاريــخ 2019/08/29م إلــى 2022/08/28م ،علــى النحــو التالــي:
عضــواً معينــن للــدورة املمتـ ّ

االسم

املنصب

التمثيل

نسبة امللكية
في شركة
متاليف إيه آي
جي العربي
٪0.0002833

1

رمزي كنعان يوسف
ابو خضرا

رئيس مجلس
اإلدارة -غير
تنفيذي

بصفته
الشخصية

2

ملا خالد جمال احلاج
إبراهيم

نائب رئيس
مجلس اإلدارة
-غير تنفيذي

ممثل عن
شركة متاليف

ال يوجد

3

دمييترس مازاركيس

4

يوئيل ذيب حمصي

ممثل عن
شركة متاليف

ال يوجد

5

روبرت مارون عيد

عضو مجلس
إدارة-غير
تنفيذي
عضو مجلس
إدارة -غير
تنفيذي
عضو مجلس
إدارة -غير
تنفيذي

ممثل عن
شركة متاليف

ال يوجد

بصفته
الشخصية

ال يوجد
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متثيل إداري في شركات أخرى
•يو بي اس العربية السعودية.
•الشركة الكويتية لبناء املعامل
واملقاوالت ش.م.ك.ع.
•شركة مياسم اخلليج للمقاوالت
ذ م م.
•جلف ميرجر.
•شركة العليان املالية.
•شركة هنا الدولية.
•جنرال فرانشايز سرفيسز هولدنغ
كومباني.
•شركة العليان خلدمات املأكوالت.
•شركة فرست فود سرفسيسز
احملدودة (عمان).
•شركة فرست فود سرفسيسز
احملدودة.
•شركة التجارة التقنية.
•شركة األعمال العربية لآلالت.
•الشركة العربية لالتصاالت
واإللكترونيات.
•شركة كسيروس أجيسنسيز.
املتحدة للمأكوالت.
•شركة اخلليج ّ
شركة متاليف اخلليج.
متاليف أوروبا والشرق األوسط
وأفريقيا.
•البنك العربي الوطني.
•الشركة السعودية لتمويل املساكن.
•شركة العربي الوطني لالستثمار.

االسم

املنصب

التمثيل

6

نزار عبدالعزيز
عثمان التويجري

7

آصف إقبال

عضو مجلس
إدارة -غير
تنفيذي
عضو مجلس
إدارة -غير
تنفيذي

ممثل عن
البنك العربي
الوطني
ممثل عن
شركة إيه آي
جي

8

سليمان سعود
إبراهيم السياري

عضو مجلس
إدارة -مستقل

بصفته
الشخصية

9

ثامر مسفر عوض
الوادعي
خالد حمد يحيى
اليحيى
ربيع فايز عبداخلالق
عضة

بصفته
عضو مجلس
الشخصية
إدارة مستقل
بصفته
عضو مجلس
إدارة -مستقل الشخصية
ممثل عن
عضو مجلس
إدارة  -تنفيذي شركة متاليف
 /الرئيس
التنفيذي

10
11
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نسبة امللكية
في شركة
متاليف إيه آي
جي العربي
ال يوجد
ال يوجد

٪0.0285666

ال يوجد

متثيل إداري في شركات أخرى
•شركة العربي للمع ّدات الثقيلة
وللتأجير.
•البنك العربي الوطني.
•شركة أي آي جي للتأمني -مصر.
•شركة أي آي جي للتأمني
احملدودة.
•شركة أي آي جي الشرق األوسط
احملدودة.
•شركة أي آي جي الشرق األوسط
القابضة.
•شركة شارتيس تكافل عناية
البحرينية.
•الشركة العربية األمريكية للتأمني
(البحرين).
•شركة أي آي جي الشرق األوسط
لالستثمار واخلدمات احملدودة.
•شركة أي آي جي للتأمني
األوكرانية -مساهمة عامة.
•شركة أي آي جي للتأمني -كينيا.
•شركة املجموعة العاملية األمريكية
املغربية احملدودة.
•سويكورب لالستشارات
واخلدمات املالية.
•الشركة السعودية األملانية للتطوير
واالستثمار.
•شركة الشعيبة للمياه والكهرباء.
•شركة مشروع توسعة الشعيبة.
•الغرفة العربية األملانية للتجارة
والصناعة.
•الشركة الوطنية خلدمات كفاءة
الطاقة.
أميركان إكسبريس.

ال يوجد

شركة الراجحي املالية.

ال يوجد

ال يوجد

ـن اجلــدول ( )4-10التالــي أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة لشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي وعــدد نســبة األســهم
ويبـ ّ
التــي ميلكونهــا فــي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي:
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االسم

مدير الرقابة النظامية

ال يوجد

سيد مهدي صديق

املدير الفني للتأمني العام

ال يوجد

طارق فؤاد الشامي

مدير عمليات التشغيل

ال يوجد

سيف عباسي

املدير املالي التنفيذي

ال يوجد

الرئيس التنفيذي

ال يوجد

مدير العناية بالعمالء

ال يوجد

مازن عبداهلل الفارس

ربيع عبداخلالق
عبدالرحمن السعيد
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 ٥-١٠تقييم شركة متاليف إيه آي جي العربي
مت االتفــاق بــن كل مــن شــركة والء للتأمــن وشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي علــى معامــل املبادلــة الــذي يُحــدد
عــدد األســهم التــي ســيحصل عليهــا مســاهمي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي فــي الشــركة الدامجــة بعــد نفــاذ
صفقــة االندمــاج ،وذلــك بعــد التفــاوض والتباحــث بــن الشــركتني ،وقامــت شــركة والء للتأمــن خــال مرحلــة التفــاوض
هــذه باألخــذ مبشــورة مستشــاريها باإلضافــة إلــى مراجعــة بيانــات العنايــة املهنيــة الالزمــة اخلاصــة بأعمــال شــركة
متاليــف إيــه آي جــي العربــي.
قدمــت شــركة اجلزيــرة لألســواق املاليــة ("اجلزيــرة كابيتــال") (بصفتهــا املستشــار املالــي لشــركة والء للتأمــن فــي
ّ
صفقــة االندمــاج) رأيهــا بتاريــخ 1441/01/30هـــ (املوافــق 2019/09/29م) ملجلــس إدارة شــركة والء للتأمــن والــذي
املوضحــة فيــه ،تــرى شــركة اجلزيــرة لألســواق
يفيــد أنــه وفــي تاريــخ تقــدمي هــذا الــرأي ،ووفقـاً للعوامــل واالفتراضــات
ّ
ـن فــي اتفاقيــة االندمــاج هــو عــادل
املاليــة ("اجلزيــرة كابيتــال") أن معامــل املبادلــة املتفــق عليــه بــن الشــركتني واملبـ ّ
لشــركة والء للتأمــن مــن وجهــة نظــر ماليــة .لقــد مت إرفــاق نســخة مــن الــرأي املقــدم مــن قبــل شــركة اجلزيــرة لألســواق
املاليــة ("اجلزيــرة كابيتــال") ملجلــس إدارة شــركة والء للتأمــن بتاريــخ 1441/01/30هـــ (املوافــق 2019/09/29م)
ـن فيــه االفتراضــات واإلجــراءات والقيــود التــي اســتندت عليهــا شــركة اجلزيــرة
كملحــق رقــم ( )3لهــذا التعميــم ،ويبـ ّ
لألســواق املاليــة ("اجلزيــرة كابيتــال") إلصــدار هــذا الــرأي.
قدمــت خدمــات استشــارية لشــركة
وجتــدر اإلشــارة إلــى أن شــركة اجلزيــرة لألســواق املاليــة ("اجلزيــرة كابيتــال") قــد ّ
قدمــت رأيهــا عــن مــدى عدالــة معامــل املبادلــة إلــى مجلــس إدارة شــركة والء للتأمــن لغرض مســاعدة
والء للتأمــن كمــا ّ
أعضــاء مجلــس إدارة شــركة والء للتأمــن خــال مرحلــة دراســة صفقــة االندمــاج .وعليــه ،فــا يعــد الــرأي املقــدم مــن
قبــل شــركة اجلزيــرة لألســواق املاليــة ("اجلزيــرة كابيتــال") توصيــة ملســاهمي شــركة والء للتأمــن بالتصويــت بطريقــة
معينــة فيمــا يتعلــق بالقــرارات التــي ســتعرض علــى اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة والء للتأمــن للتصويــت علــى
صفقــة االندمــاج أو غيرهــا ،علمـاً بــأن صفقــة االندمــاج خاضعــة للشــروط احملــددة فــي اتفاقيــة االندمــاج وامللخصــة
فــي القســم ( )5-12مــن هــذا التعميــم ("البنــود والشــروط اجلوهريــة التفاقيــة االندمــاج").
لقــد خضعــت املناقشــات التــي أجريــت حــول معامــل املبادلــة ألحــكام مذكــرة التفاهــم املو ّقعــة بــن شــركة والء للتأمــن
وشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي بتاريــخ 2019/06/18م ،بحيــث أنــه مت االتفــاق بــن الشــركتني علــى أنــه وفــي
حــال التوصــل إلــى قــرار نهائــي بشــأن صفقــة االندمــاج ،فإنــه ســيتم دمــج شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي مــع
شــركة والء للتأمــن عبــر قيــام شــركة والء للتأمــن بإصــدار األســهم اجلديــدة ملســاهمي شــركة متاليــف إيــه آي جــي
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العربــي مقابــل نقــل أصــول والتزامــات شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي إلــى شــركة والء للتأمــن .كمــا مت االتفــاق
بــن الشــركتني أن التقييــم ســيكون علــى أســاس اســتخدام القيمــة الدفتريــة حلقــوق امللكيــة بعــد اجــراء التعديــات
التــي ســيتم االتفــاق عليهــا تبع ـاً لنتائــج الفحــص املهنــي الــازم ،وعلــى أن تســتند القيمــة الدفتريــة حلقــوق امللكيــة
ـكل مــن الشــركتني قبــل أو بتاريــخ توقيــع اتفاقيــة االندمــاج .بنــا ًء عليــه ،لقــد مت التقييــم
علــى البيانــات املاليــة املعلنــة لـ ٍ
باســتخدام منهجيــة القيمــة الدفتريــة حلقــوق امللكيــة (كمــا هــو منشــور فــي البيانــات املاليــة للربــع الثانــي لعــام 2019م)،
التوصــل إلــى معامــل املبادلــة املتعلــق بصفقــة االندمــاج.
وذلــك بعــد اجــراء تعديــات العنايــة املهنيــة الالزمــة مــن أجــل
ّ
وفيما يلي يوضح اجلدول رقم ( )5-10طريقة التقييم واحتساب معامل املبادلة:
كما في القوائم املالية املعلنة للربع الثاني
لعام 2019م
القيمة الدفترية حلقوق امللكية
تعديالت الفحص النافي للجهالة املالي
1
واالكتواري
التقييم بعد خصم تعديالت الفحص
النافي للجهالة
امللكية في الشركة الدامجة

والء للتأمني

متاليف إيه آي جي
العربي

الشركة الدامجة

637٬196٬000

146٬553٬000

ال ينطبق

إضافات
9٬750٬000

استبعادات
()1٬483٬864

ال ينطبق

646٬946٬000

145٬069٬136

792٬015٬136

٪81.68

٪18.32

٪100

عدد أسهم شركة والء للتأمني التعاوني

52٬800٬000

عدد أسهم شركة متاليف إيه آي جي العربي

18٬000٬000

معامل املبادلة مقابل كل ( )1سهم مملوك في شركة متاليف إيه آي جي العربي

0.657761444444444

عدد األسهم التي ستصدر لصالح مساهمي شركة متاليف إيه آي جي العربي

11٬839٬706

إجمالي عدد أسهم الشركة الدامجة (بعد إمتام صفقة االندماج)

64٬639٬706

 1تتلخــص تعديــات الفحــص النافــي للجهالــة املالــي واالكتــواري بإضافــة مــا قيمتــه  9٬750٬000ريــال ســعودي إلــى
القيمــة الدفتريــة لشــركة والء للتأمــن (كمــا فــي2019/06/30م) ،وذلــك بســبب عكــس مخصــص احتياطــي نقــص
أقســاط التأمــن ( )Premium Deficiency Reserveحيــث مت تعديــل طريقــة احتســاب املخصــص لشــركة والء
للتأمــن ليتماشــى بنفــس الطريقــة التــي مت احتســابها لنفــس املخصــص لشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي .حيــث مت
احتســاب احتياطــي نقــص أقســاط التأمــن لشــركة والء للتأمــن بالطريقــة الشــاملة ( ،)Overall Expensesوهــي
التــي تأخــذ بعــن االعتبــار جميــع التكاليــف بينمــا مت احتســاب نفــس املخصــص لشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي
بطريقــة املصاريــف املتعلقــة بتكاليــف الوثائــق ( ،)Maintenance Expensesوهــي التــي تأخــذ بعــن االعتبــار
املصاريــف املباشــرة للوثائــق التأمينيــة فقط-علــى ســبيل املثــال -مصاريــف معاجلــة املطالبــات ومصاريــف االكتتــاب
ورســوم اجلهــات النظاميــة ،مثــل رســوم مؤسســة النقــد العربــي الســعودي ومجلــس الضمــان الصحــي التعاونــي .ويجــدر
بالذكــر ،أن الطريقــة الشــاملة تعتبــر الطريقــة األكثــر حتفظ ـاً الحتســاب احتياطــي نقــص أقســاط التأمــن .كمــا مت
خصــم إجمالــي مــا قيمتــه  1٬483٬864ريــال ســعودي مــن القيمــة الدفتريــة لشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي (كمــا
فــي2019/06/30م) ويتلخــص إجمالــي اخلصــم كالتالــي :خصــم  1٬362٬136ريــال ســعودي بســبب معاجلــة شــركة
متاليــف إيــه آي جــي العربــي الســتثمارها فــي الصكــوك علــى أنهــا تخصــم مــن الــزكاة ( ،)Zakat Deductibleخصم
 53٬497ريــال ســعودي بســبب معاجلــة شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي ملصاريــف تغييــر رأس املــال (تخفيــض/
زيــادة) كمصاريــف تخصــم مــن الــزكاة ( ،)Zakat Deductibleخصــم  68٬231ريــال ســعودي بســبب قيــام شــركة
متاليــف إيــه آي جــي العربــي بدفــع مســتحقات تقاعديــة ( )Pension Contributionsلبعــض موظفيهــا لشــركات
خــارج اململكــة العربيــة الســعودية بــدون دفــع ضرائــب علــى تلــك املبالــغ للهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل.
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وبنــاء علــى معامــل املبادلــة املذكــور أعــاه ،ســوف تقــوم شــركة والء للتأمــن بزيــادة رأٍ س مالهــا وإصــدار ()11٬839٬706
أحــد عشــر مليــون وثمامنائــة وتســعة وثالثــن ألــف وســبعمائة وســتة ســهم عــادي بقيمــة اســمية تبلــغ ( )10عشــر
ـجل لصالــح املســاهمني فــي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي .ويبلــغ إجمالــي القيمــة
ريــاالت للســهم الواحــد وتسـ ّ
الســوقية ألســهم العــوض بنــا ًء علــى معامــل املبادلــة وعلــى ســعر اإلغــاق لســهم شــركة والء للتأمــن البالــغ ()14.46
ريــال ســعودي كمــا فــي تاريــخ (2019/9/26م) (وهــو آخــر يــوم تــداول ســبق تاريــخ إبــرام اتفاقيــة االندمــاج) مبلــغ
وقــدره ( )171٬202٬148مائــة وواحــد وســبعني مليــون ومائتــن واثنــن ألــف ومائــة وثمانيــة وأربعــن ريــال ســعودي.
وســيتم حتديــد إجمالــي قيمــة أســهم العــوض التــي ســيتم عكســها فــي القوائــم املاليــة لشــركة والء للتأمــن فــي وقــت
الحــق بنــا ًء علــى ســعر اإلغــاق لســهم شــركة والء للتأمــن فــي آخــر يــوم تــداول يســبق تاريــخ نفــاذ قــرار االندمــاج.
وفيما يلي جدول تفصيلي يوضح طريقة احتساب معامل املبادلة:
البند
تقييم الشركة الدامجة
(فيما بعد االندماج)
نســبة ملكيــة شــركة والء للتأمــن
فــي الشــركة الدامجــة (فيمــا بعــد
االندمــاج)
نســبة ملكيــة شــركة متاليــف إيــه آي
جــي العربــي فــي الشــركة الدامجــة
(فيما بعد االندماج)
عــدد األســهم ملســاهمي شــركة والء
احلاليــن عنــد االندمــاج

اإليضاح
تقييم شركة والء للتأمني  +تقييم شركة متاليف إيه آي جي العربي
تقييم شركة والء للتأمني
تقييم الشركة الدامجة (فيما بعد االندماج)
تقييم شركة متاليف إيه آي جي العربي
تقييم الشركة الدامجة (فيما بعد االندماج)
كما هو قبل زيادة رأس املال أي  52٬800٬000سهم

عــدد األســهم اجلديــدة ملســاهمي
شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي
نسبة ملكية شركة والء للتأمني في الشركة الدامجة بعد االندماج
احلاليــن
عدد األسهم ملساهمي شركة والء للتأمني احلاليني بعد االندماج

معامــل املبادلــة مقابــل كل ( )1ســهم
مملــوك فــي شــركة متاليــف إيــه آي
جــي العربــي

عدد األسهم ملساهمي شركة
والء للتأمني احلاليني بعد
االندماج

عدد األسهم التي سوف تُصدر لصالح مساهمي شركة متاليف إيه آي جي العربي لغرض االندماج
عدد األسهم في شركة متاليف إيه آي جي العربي قبل االندماج
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وفيما يلي جدول تفصيلي للعوض مقابل االندماج:
أسلوب التقييم

•القيمــة الدفتريــة حلقــوق امللكيــة املنشــورة فــي البيانــات املاليــة للربــع الثانــي
لعــام 2019م ،وذلــك بعــد إجــراء التعديــات املتفــق عليهــا تبعـاً لنتائــج الفحــص
املهنــي الــازم.

معامل املبادلة املتفق عليه

• 0.657761444444444ســهم جديــد فــي شــركة والء للتأمــن مقابــل كل ســهم
مملــوك فــي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي.

إجمالي عدد أسهم العوض

•( )11٬839٬706أحــد عشــر مليــون وثمامنائــة وتســعة وثالثــن ألــف وســبعمائة
وســتة ســهم عــادي بقيمــة اســمية تبلــغ ( )10عشــر ريــاالت للســهم الواحــد.

إجمالي القيمة االسمية ألسهم
العوض

•يبلــغ إجمالــي القيمــة االســمية ألســهم العــوض مبلــغ وقــدره ()118٬397٬060
مائــة وثمانيــة عشــر مليــون وثالثمائــة وســبعة وتســعني ألــف وســتني ريــال
ســعودي.

إجمالي القيمة السوقية ألسهم
العوض

•يبلــغ إجمالــي القيمــة الســوقية ألســهم العــوض بنــا ًء علــى معامــل املبادلــة وعلــى
ســعر اإلغــاق لســهم شــركة والء للتأمــن البالــغ ( )14.46ريــال ســعودي كمــا
فــي تاريــخ (2019/9/26م) (وهــو آخــر يــوم تــداول ســبق تاريــخ إبــرام اتفاقيــة
االندمــاج) مبلــغ وقــدره ( )171٬202٬148مائــة وواحــد وســبعني مليــون ومائتــن
واثنــن ألــف ومائــة وثمانيــة وأربعــن ريــال ســعودي.
•ســيتم حتديــد إجمالــي قيمــة أســهم العــوض التــي ســيتم عكســها فــي القوائــم
املاليــة لشــركة والء للتأمــن فــي وقــت الحــق بنــا ًء علــى ســعر اإلغــاق لســهم
شــركة والء للتأمــن فــي آخــر يــوم تــداول يســبق تاريــخ نفــاذ قــرار االندمــاج.

تقييم شركة متاليف إيه آي
جي العربي

•مت حتديــد إجمالــي قيمــة صفقــة االندمــاج بنــا ًء علــى معامــل املبادلــة وعلــى
ســعر اإلغــاق لســهم شــركة والء للتأمــن البالــغ ( )14.46ريــال ســعودي كمــا
فــي تاريــخ (2019/9/26م) (وهــو آخــر يــوم تــداول ســبق تاريــخ إبــرام اتفاقيــة
االندمــاج) مبلــغ وقــدره ( )171٬202٬148مائــة وواحــد وســبعني مليــون ومائتــن
واثنــن ألــف ومائــة وثمانيــة وأربعــن ريــال ســعودي.
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وفيمــا يلــي جــدول يبــن قيمــة العــوض بحســب ســعر ســهم شــركة والء للتأمــن ومقارنتــه بالقيمــة الســوقية لشــركة
متاليــف إيــه آي جــي العربــي:
عــدد األســهم التــي ســوف تصــدر
لصالــح مســاهمي شــركة متاليــف
إيــه آي جــي العربــي
القيمــة اإلجماليــة للعــوض بحســب
ســعر إغــاق شــركة والء للتأمــن
فــي تاريــخ (2019/9/26م) (وهــو
آخــر يــوم تــداول ســبق تاريــخ إبــرام
اتفاقيــة االندمــاج)
القيمــة الســوقية لشــركة متاليــف
إيــه آي جــي العربــي فــي تاريــخ
(2019/9/26م) (وهــو آخــر يــوم
تــداول ســبق تاريــخ إبــرام اتفاقيــة
االندمــاج)

 11٬839٬706سهم عادي

 171٬202٬148ريال سعودي

 316٬080٬000ريال سعودي

نســبة الفــرق بــن القيمــة الســوقية
لشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي
وإجمالــي قيمــة العــوض مقابــل
االندمــاج في تاريخ (2019/9/26م)
(وهــو آخــر يــوم تــداول ســبق تاريــخ
إبــرام اتفاقيــة االندمــاج)

•ســعر اإلغــاق لشــركة والء
للتأمــن )14.46( :ريــال ســعودي.
•ســعر اإلغــاق لشــركة متاليــف
إيــه آي جــي العربــي )17.56( :ريــال
ســعودي.
ً
•عــدد األســهم الصــادرة حاليـا فــي
شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي
( )18٬000٬000ســهم عــادي.

انخفاض بحوالي ٪45.9
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 6-10تفاصيل األطراف ذوي العالقة الذين لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في
االستحواذ
ال تنطوي هذه الصفقة على وجود أي أطراف ذوي عالقة.

 7-10هيكل امللكية قبل زيادة رأس املال وبعدها
قبل زيادة رأس املال

املساهم

بعد زيادة رأس املال

عدد األسهم

نسبة امللكية

عدد األسهم

نسبة امللكية

2٬772٬000

٪5.25

2٬772٬000

٪4.29

أميريكان اليف انشورنس

ال يوجد

3٬551٬911

٪5.5

البنك العربي الوطني

ال يوجد

3٬545٬146

٪5.48

ايه آي جي ام اي ايه انفسمنت آند
سيرفسس*

ال يوجد

1٬183٬970

٪1.83

اجلمهور

50٬028٬000

٪94.75

53٬586٬679

*٪82.9

اإلجمالي

52٬800٬000

٪100

64٬639٬706

٪100

شركة اي جي اي الكتتاب

التأمني*

كل مــن شــركة اي جــي اي الكتتــاب التأمــن وشــركة ايــه آي جــي ام اي ايــه انفســمنت آنــد سيرفســس ستحتســب
*جتــدر اإلشــارة إلــى أن ملكيــة ٍ
مــن ضمــن ملكيــة اجلمهــور بعــد إمتــام صفقــة االندمــاج ،حيــث أن نســبة ملكيتهمــا ســتكون أقــل مــن  ٪5مــن إجمالــي رأس مــال شــركة والء
للتأمــن .وبالتالــي ،ســتكون نســبة ملكيــة اجلمهــور بعــد زيــادة رأس املــال  ٪89.02مــن إجمالــي رأس مــال شــركة والء للتأمــن.

 8-10القوائم املالية االفتراضية لشركة والء للتأمني بعد االندماج
إن املعلومــات املاليــة االفتراضيــة املوحــدة واملوجــزة التاليــة واإليضاحــات ذات الصلــة واملعــدة مــن قبــل إدارة شــركة
والء للتأمــن مبســاعدة مستشــار القوائــم املاليــة االفتراضيــة (شــركة بيكــر تيلــي م ك م  -محاســبون قانونيــون) تتنــاول
إيضــاح التأثيــرات اجلوهريــة لعمليــة االندمــاج بــن شــركة والء للتأمــن وشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي علــى
قائمــة املركــز املالــي التاريخــي املوحــد وقائمــة الدخــل التاريخيــة املوحــدة بتاريــخ  31ديســمبر  2018م بافتــراض أن
الشــركتني موجودتــن بالفعــل كمــا فــي  1ينايــر 2018م وفــق الهيــكل الــذي ســينتج عنــه االندمــاج وذلــك بعــد إجــراء
التعديــات الالزمــة وفق ـاً لإليضاحــات املرفقــة علــى املعلومــات املاليــة االفتراضيــة .يســتند عــرض املعلومــات املاليــة
االفتراضيــة علــى افتراضــات تصوريــة معينــة ومت إعدادهــا ألغــراض التوضيــح فقــط ،وبســبب طبيعتهــا ،فــإن قائمــة
املركــز املالــي االفتراضيــة وقائمــة الدخــل االفتراضيــة تعاجلــان حالــة افتراضيــة ولذلــك ،ال متثــان وال تعطيــان
صــورة حقيقيــة للمركــز املالــي واألداء املالــي لشــركة والء للتأمــن عنــد إمتــام صفقــة االندمــاج .عــاوة علــى ذلــك ،فــإن
املعلومــات املاليــة االفتراضيــة ال تكــون ذات معنــى إال باالقتــران مــع القوائــم املاليــة التاريخيــة لشــركة والء للتأمــن
وشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي للســنة املاليــة املنتهيــة فــي  31ديســمبر  ،2018وفيمــا يلــي ملخــص للقوائــم املاليــة
االفتراضيــة املوحــدة:
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 1-8-10قائمة املركز املالي االفتراضية لكل من شركة والء للتأمني وشركة متاليف إيه آي جي
العربي كما في  31ديسمبر 2018م
(بآالف الرياالت
السعودية)

إيضاح

والء للتأمني
(مراجعة)

1د

متاليف
إيه آي جي
العربي
(مراجعة)

تعديالت
اخرى

تعديالت
افتراضية

االفتراضية
املوحدة
(غير
مراجعة)

املوجودات
النقد وما في حكمه
ودائع ألجل

1٬122٬329

56٬305

()44٬000

14٬360

1٬148٬994

-

35٬139

89٬000

-

124٬139

أقساط تأمني وذمم
معيدي التأمني مدينة -
بالصافي

202٬416

19٬253

-

-

221٬669

حصة معيدي التأمني
من األقساط غير
املكتسبة

195٬562

22٬417

-

-

217٬979

حصة معيدي التأمني
من املطالبات حتت
التسوية

124٬638

19٬457

-

-

144٬095

حصة معيدي التأمني
من املطالبات املتكبدة
غير املبلغ عنها

41٬538

24٬042

-

-

65٬580

حصة معيدي التأمني
من االحتياطيات
احلسابية

-

176٬787

-

-

176٬787

تكاليف اكتتاب وثائق
تأمني مؤجلة

23٬570

2٬584

-

-

26٬154

االستثمارات املتاحة
للبيع

162٬876

17٬653

-

-

180٬529

-

133

-

-

133

مستحق من عمليات
التأمني

26٬507

-

-

-

26٬507

مصاريف مدفوعة
مقدماً وموجودات أخرى

34٬083

10٬693

-

-

44٬776

-

89٬000

()89٬000

-

-

-

-

-

23٬702

23٬702

مستحق من جهات ذات
عالقة

ودائع طويلة األجل
الشهرة

2ج
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والء للتأمني
(مراجعة)

متاليف
إيه آي جي
العربي
(مراجعة)

تعديالت
اخرى

ممتلكات ومعدات،
بالصافي

9٬415

2٬158

-

-

موجودات غير ملموسة

1٬334

763

-

-

2٬097

44٬000

35٬000

-

()14٬360

64٬640

إيرادات وديعة نظامية
مستحقة

4٬263

1٬935

-

-

6٬198

إيرادات عمولة مستحقة

4٬437

-

-

-

4٬437

مجموع املوجودات

1٬996٬968

513٬319

()44٬000

23٬702

2٬489٬989

(بآالف الرياالت
السعودية)

وديعة نظامية

إيضاح

1د

تعديالت
افتراضية

االفتراضية
املوحدة
(غير
مراجعة)
11٬573

مطلوبات
مطالبات حملة وثائق
تأمني دائنة

16٬712

5٬148

-

-

21٬860

مصاريف مستحقة
ومطلوبات أخرى

120٬114

15٬528

-

-

135٬642

أرصدة معيدي التأمني
دائنة

140٬897

36٬084

-

-

176٬981

أقساط تأمني غير
مكتسبة

536٬٦٠٨

35٬861

-

-

572٬469

عموالت معيدي التأمني
غير مكتسبة

12٬443

3٬928

-

-

16٬371

مطالبات حتت التسوية

181٬504

27٬605

-

-

209٬109

املطالبات املتكبدة غير
مبلغ عنها

197٬760

50٬029

-

-

247٬789

إجمالي االحتياطي
احلسابي

34٬904

176٬787

-

-

211٬691

-

56

-

-

56

مطلوب إلى عمليات
املساهمني

26٬507

-

-

-

26٬507

تعويض نهاية اخلدمة

14٬622

3٬898

-

-

18٬520

الزكاة وضريبة الدخل
املستحقة

28٬532

2٬593

-

-

31٬125

مطلوب إلى جهات ذات
عالقة
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(بآالف الرياالت
السعودية)

إيضاح

والء للتأمني
(مراجعة)

متاليف
إيه آي جي
العربي
(مراجعة)

تعديالت
اخرى

تعديالت
افتراضية

االفتراضية
املوحدة
(غير
مراجعة)

إيرادات عموالت مستحقة
الدفع ملؤسسة النقد
العربي السعودي

4٬263

1٬935

-

-

6٬198

فائض متراكم مستحق
الدفع

13٬495

-

-

-

13٬495

1٬328٬361

359٬452

-

-

1٬687٬813

مجموع املطلوبات

حقوق امللكية
رأس املال

2أ

440٬000

180٬000

88٬000

()61٬603

646٬397

عالوة إصدار

2ب

30٬108

-

-

51٬858

81٬966

احتياطي نظامي

2د

48٬827

-

-

()4٬461

44٬366

155٬306

()26٬382

()132٬000

38٬157

35٬081

()3٬418

()126

-

126

()3٬418

احتياطي إعادة قياس
تعويض نهاية اخلدمة

()2٬216

375

-

()375

()2٬216

مجموع حقوق امللكية

668٬607

153٬867

()44٬000

23٬702

802٬176

1٬996٬968

513٬319

()44٬000

23٬702

2٬489٬989

أرباح مبقاه (خسائر
متراكمة)
قياس القيمة العادلة

مجموع املطلوبات
وحقوق امللكية

1ج
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 2-8-10قائمة الدخل االفتراضية لكل من شركة والء للتأمني وشركة متاليف إيه آي جي العربي
كما في  31ديسمبر 2018م
(بآالف الرياالت
السعودية)

إيضاح

متاليف إيه آي
جي العربي
(مراجعة)

والء للتأمني
(مراجعة)

تعديالت
افتراضية

االفتراضية
املوحدة
(غير مراجعة)

اإليرادات
إجمالي أقساط التأمني املكتتبة
مباشرة
إعادة التأمني

1٬104٬630

97٬641

-

1٬202٬271

327

71٬162

-

71٬489

1٬104٬957

168٬803

-

1٬273٬760

أقساط إعادة تأمني املسندة
إسناد محلي

()8٬439

-

-

()8٬439

إسناد أجنبي

()350٬105

()70٬214

-

()420٬319

()358٬544

()70٬214

-

()428٬758

مصاريف فائض
اخلسارة

()15٬284

()948

-

()16٬232

صافي أقساط التأمني
املكتتبة

731٬129

97٬641

-

828٬770

التغيرات في أقساط
التأمني غير املكتسبة،
بالصافي

1٬885

100٬690

98٬805

التغيرات في حصة
معيدي التأمني من
األقساط غير املكتسبة

65٬315

-

-

65٬315

صافي أقساط التأمني
املكتسبة

798٬329

196٬446

-

994٬775

عموالت إعادة تأمني

28٬564

11٬804

إيرادات اكتساب أخرى
مجموع اإليرادات

40٬368

3٬977

3٬947

-

7٬924

830٬870

212٬197

-

1٬043٬067

التكاليف واملصاريف
إجمالي املطالبات
املدفوعة

220٬514

517٬351
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-

737٬865

قائمة الدخل
االفتراضية (تتمة)
(بآالف الرياالت
السعودية)

والء للتأمني
(مراجعة)

متاليف إيه آي
جي العربي
(مراجعة)

تعديالت
تصورية

استرداد واستحقاقات

-

36٬138

-

36٬138

املصاريف املتكبدة عن
املطالبات

40٬061

5٬657

-

45٬718

حصة معيدي التأمني
من املطالبات املدفوعة

()26٬447

()50٬446

-

()76٬893

صافي املطالبات
املدفوعة

530٬965

211٬863

-

742٬828

التغيرات في املطالبات
حتت التسوية

20٬885

()5٬170

-

15٬715

التغيرات في حصة
معيدي التأمني من
املطالبات حتت التسوية

()14٬032

()32٬312

-

()46٬344

التغيرات في مطالبات
متكبدة غير مبلغ عنها

()58٬144

-

-

()58٬144

إيضاح

التصورية
املوحدة
(غير مراجعة)

التغيرات في حصة
مطالبات معيدي التأمني
املتكبدة غير مبلغ عنها

568

-

-

568

صافي املطالبات املتكبدة

480٬242

174٬381

-

654٬623

التغيرات في احتياطي
نقص أقساط التأمني

5٬328

()9٬945

-

()4٬617

احتياطيات فنية أخرى

21٬063

-

-

21٬063

تكاليف اكتتاب وثائق
التأمني

71٬595

20٬987

-

92٬582

-

3٬011

-

3٬011

9٬677

937

-

10٬614

مجموع التكاليف
واملصاريف

587٬905

189٬371

-

777٬276

صافي دخل االكتتاب

242٬965

22٬826

-

265٬791

رسوم التفتيش
واإلشراف
مصاريف اكتتاب أخرى
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قائمة الدخل
االفتراضية (تتمة)
(بآالف الرياالت
السعودية)
صافي دخل االكتتاب

إيضاح

والء للتأمني
(مراجعة)

متاليف إيه آي
جي العربي
(مراجعة)

تعديالت
تصورية

242٬965

22٬826

-

التصورية
املوحدة
(غير مراجعة)

265٬791

(مصاريف) إيرادات أخرى
(مخصص) /عكس ديون
مشكوك في حتصيلها

()12٬605

746

-

()11٬859

مصاريف عمومية
وإدارية

()132٬636

()53٬359

-

()185٬995

إطفاء اخلصم على
االستثمارات

-

75

-

75

إيرادات عموالت

20٬430

7٬410

-

27٬840

إيرادات استثمارات
وتوزيعات أرباح

1٬191

-

-

1٬191

()7٬633

-

-

()7٬633

()131٬253

()45٬128

-

()176٬381

صافي الدخل للسنة قبل
الفائض العائد والزكاة
وضريبة الدخل

111٬712

()22٬302

-

89٬410

فائض عائد إلى عمليات
التأمني

()11٬347

-

-

()11٬347

100٬365

()22٬302

-

78٬063

الزكاة للسنة

()13٬647

()1٬649

-

()15٬296

ضريبة الدخل للسنة

()1٬195

-

-

()1٬195

صافي الدخل للسنة
العائد إلى املساهمني

85٬523

()23٬951

-

61٬572

خسائر من استثمارات
متاحة للبيع
مجموع املصاريف
األخرى

ربحية السهم
ربحية السهم
املتوسط املرجح لعدد
األسهم القائمة
(ألف سهم)

1.62

()1.33

-

0.95

52٬800

18٬000

()6٬160

64٬640
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 3-8-10إيضاحات على املعلومات املالية االفتراضية املوحدة
 -1أساس إعداد وعرض املعلومات املالية التصورية
توضــح هــذه املعلومــات املاليــة التصوريــة واإليضاحــات املرفقــة التأثيــرات علــى قائمــة املركــز املالــي وقائمــة الدخــل
لالندمــاج احملتمــل ("االندمــاج") بــن شــركة والء للتأمــن التعاونــي ("والء للتأمــن" أو " الشــركة الدامجــة") وشــركة
متاليــف واملجموعــة األمريكيــة الدوليــة والبنــك العربــي الوطنــي للتأمــن التعاونــي ("متاليــف إيــه آي جــي العربــي"
أو "الشــركة املندمجــة") كمــا لــو أنهــا حدثــت بتاريــخ  1ينايــر  .2018اســتمدت هــذه املعلومــات املاليــة االفتراضيــة
مــن القوائــم املاليــة املراجعــة لشــركة والء للتأمــن وشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي كمــا فــي  31ديســمبر 2018
املعدلــة لتعكــس:
•أثر االندماج;
•أحــداث الحقــة ذات تأثيــر علــى نتائــج االندمــاج تتمثــل فــي توزيعــات األربــاح التــي متــت فــي  8ابريــل  2019عــن
طريــق اصــدار أســهم منحــة وتوزيعــات األربــاح النقديــة التــي متــت بتاريــخ  21مايــو  2019لشــركة والء للتأمــن
كمــا تشــمل نتائــج أعمــال شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي لفتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي  30يونيــو .2019
(إيضــاح 2و)
ســتتم عمليــة االندمــاج بإصــدار  11٬839٬706ســهم بقيمــة  10ريــال ســعودي للســهم مــن قبــل شــركة والء للتأمــن إلــى
مســاهمي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي ،فــي عمليــة تبادل األســهم مبعامل مبادلــة يبلــغ 0.657761444444444
ســهم فــي شــركة والء للتأمــن مقابــل كل ســهم مملــوك فــي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي (إيضــاح  .)2بعــد
االندمــاج ،ســيكون رأس مــال شــركة والء للتأمــن  646٬397٬060ريــال ســعودي يتكــون مــن  64٬639٬706مليــون ســهم
بقيمــة  10ريــال ســعودي لــكل ســهم.
يســتند عــرض املعلومــات املاليــة االفتراضيــة للكيــان املندمــج علــى افتراضــات تصوريــة معينــة ومت إعدادهــا ألغــراض
التوضيــح فقــط ،وبســبب طبيعتهــا ،فــإن قائمــة املركــز املالــي االفتراضيــة وقائمــة الدخــل االفتراضيــة تعاجلــان حالــة
افتراضيــة ،ولذلــك ،ال متثــان وال تعطيــان صــورة حقيقيــة للمركــز املالــي واألداء املالــي لشــركة والء للتأمــن عنــد
إمتــام صفقــة االندمــاج .عــاوة علــى ذلــك ،فــإن املعلومــات املاليــة التصوريــة ال تكــون ذات معنــى إال باالقتــران مــع
القوائــم املاليــة التاريخيــة لشــركة والء للتأمــن وشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي للســنة املاليــة املنتهيــة فــي 31
ديســمبر 2018م .ال تأخــذ املعلومــات املاليــة التصوريــة فــي االعتبــار التأثيــر اإليجابــي للتعاضــد املتوقــع نتيجــة عمليــة
االندمــاج أو التكاليــف املتكبــدة لتحقيــق االندمــاج .مت إعــداد املعلومــات املاليــة التصوريــة وعرضهــا علــى أســاس
السياســات احملاســبية لشــركة والء للتأمــن كمــا هــو موضــح فــي قوائمهــا املاليــة املراجعــة للســنة املنتهيــة فــي 31
ديســمبر 2018م .إن السياســات احملاســبية املســتخدمة مــن قبــل شــركة والء للتأمــن كمــا هــو موضــح فــي قوائمهــا
املاليــة املراجعــة للســنة املنتهيــة فــي  31ديســمبر 2018م ال تختلــف بشــكل جوهــري عــن تلــك املســتخدمة مــن قبــل
شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي.
مت إجــراء تعديــات العــرض التاليــة لضمــان اتســاق العــرض لقائمــة املركــز املالــي مــا بــن شــركة والء للتأمــن وشــركة
متاليــف إيــه آي جــي العربــي:
أ -تعــرض شــركة والء للتأمــن قائمــة املركــز املالــي حســب ترتيــب الســيولة وال تعرضهــا باســتخدام تصنيــف
متداول/غيــر متــداول ،بينمــا تعــرض شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي تصنيــف متداول/غيــر متــداول دون
تقدميــه بترتيــب الســيولة.
ب -تعــرض شــركة والء للتأمــن إجمالــي أقســاط التأمــن املكتتبــة وتُصنفهــا إلــى مباشــر وإعــادة تأمــن فــي قائمــة
الدخــل ،بينمــا تعــرض شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي إجمالــي أقســاط التأمــن املكتتبــة دون أي تصنيــف.
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ج -مت تعديــل احتياطــي القيمــة العادلــة لالســتثمارات املتاحــة للبيــع لالعتــراف بالرصيــد االفتتاحــي لالحتياطــي
لشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي .وبنــا ًء علــى ذلــك ،مت احتســاب التغيــر فــي احتياطــي القيمــة العادلــة للشــركة
الدامجــة للســنة املنتهيــة فــي  31ديســمبر 2018م بافتــراض االعتــراف بالرصيــد االفتتاحــي الحتياطــي القيمــة
العادلــة لشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي.
د -حيــث أن شــركة والء للتأمــن ملزمــة باالحتفــاظ بوديعــة نظاميــة ال تقــل عــن  ٪10مــن رأس املــال ،فــإن الهيــكل
اجلديــد ســيؤدي إلــى تغيــر فــي الوديعــة النظاميــة .وعليــه ،مت احتســاب الوديعــة النظاميــة اجلديــدة بنــاء علــى رأس
املــال النــاجت بعــد االندمــاج مبــا يتوافــق مــع املتطلبــات النظاميــة لشــركة والء للتأمــن .مت احتســاب مبلــغ 14.36
مليــون ريـــال ســعودي كتعديــل تصــوري بتحويــل املبلــغ إلــى النقــد ومــا فــي حكمــه العائــد إلــى مســاهمي الشــركة
الدامجــة بعــد امتــام صفقــة االندمــاج.
هـــ -مت تعديــل رأس مــال شــركة والء للتأمــن كمــا فــي  31ديســمبر 2018م ليتوافــق مــع رأس املــال اجلديــد بعــد
إصــدار  8.8مليــون ســهم منحــة فــي تاريــخ  8أبريــل 2019م.
و -مت تعديــل األربــاح املبقــاة لشــركة والء للتأمــن التعاونــي لتعكــس أثــر توزيعــات األربــاح النقديــة التــي متــت فــي
تاريــخ  21مايــو  2019مببلــغ  44مليــون ريــال ســعودي.

 -2تعديالت تصورية
تعتمــد التعديــات التصوريــة علــى تقديــرات أوليــة وافتراضــات قابلــة للتغييــر ،وفيمــا يلــي التعديــات التصوريــة
املضمنــة فــي املعلومــات املاليــة التصوريــة:
أ -لتسجيل إصدار أسهم شركة والء للتأمني إلى مساهمي شركة متاليف إيه آي جي العربي:
ألغــراض املعلومــات املاليــة التصوريــة ،مت احتســاب عــدد األســهم اجلديــدة والصــادرة مقابــل االســتحواذ علــى أســاس
معامــل مبادلــة األســهم مبعــدل  0.657761444444444ســهم جديــد فــي شــركة والء للتأمــن مقابــل كل ســهم واحــد
مملــوك فــي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي كمــا هــو موضــح أدنــاه:
 18٬000٬000سهم

أسهم شركة متاليف إيه آي جي العربي القائمة

0.657761444444444

معامل املبادلة (إيضاح 2هـ)
عــدد األســهم التــي ســتصدر فــي شــركة والء للتأمــن لصالــح مســاهمي شــركة متاليــف إيــه
آي جــي العربــي

 11٬839٬706سهم

القيمــة االســمية لألســهم املصــدرة مــن قبــل شــركة والء للتأمــن ملســاهمي شــركة متاليــف
إيــه آي جــي العربــي

 118٬397٬060ريال سعودي

رأس املال املصدر لشركة والء للتأمني

 528٬000٬000ريال سعودي

رأس املال اإلجمالي لشركة والء للتأمني بعد االندماج

 646٬397٬060ريال سعودي
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ب -لتسجيل عالوة إصدار ألسهم شركة والء للتأمني عن االندماج:
مت احتســاب العــوض لالســتحواذ علــى أســاس ســعر إغــاق شــركة والء للتأمــن البالــغ  14.38ريــال ســعودي للســهم
الواحــد فــي تــداول كمــا فــي تاريــخ  16ســبتمبر .2019ويجــدر بالذكــر بــأن عــوض الشــراء عبــارة عــن تكلفــة إرشــادية
إلجمالــي القيمــة الســوقية لألســهم اجلديــدة املصــدرة فــي شــركة والء للتأمــن.
( بالرياالت السعودية)
إجمالي العوض لالستحواذ ( 11٬839٬706سهم بقيمة  14.38ريـال سعودي للسهم)
مطروحــاً منهــا :القيمــة االســمية لألســهم املصــدرة مــن شــركة والء للتأمــن إلــى شــركة
متاليــف إيــه آي جــي العربــي

170٬254٬972
()118٬397٬060

51٬857٬912

عالوة إصدار

ج -لتســجيل الشــهرة التــي متثــل الزيــادة فــي مبلــغ العــوض لالســتحواذ علــى صافــي أصــول شــركة متاليــف إيــه آي جــي
العربــي كمــا فــي  30ينايــر :2019
(بالرياالت السعودية)
صافي األصول لشركة متاليف إيه آي جي العربي كما في  30يونيو ( 2019ج)1

146٬553٬000

إجمالــي العــوض املدفــوع مقابــل حقــوق مســاهمي شــركة متاليــف إيــه آي جــي
العربــي (ج)2

170٬254٬972

الشهرة (ج-2ج)1

23٬701٬972

د -لتسجيل االحتياطي النظامي:
وفقـاً ملتطلبــات الالئحــة التنفيذيــة لنظــام مراقبــة شــركات التأمــن التعاونــي ،يجــب علــى شــركات التأمــن حتويــل مــا
ال يقــل عــن  ٪20مــن أرباحهــا الســنوية إلــى االحتياطــي النظامــي .ووفق ـاً لذلــك ،مت احتســاب االحتياطــي النظامــي
علــى النحــو التالــي:
(بالرياالت السعودية)
الرصيد االفتتاحي لالحتياطي النظامي

31٬722٬000

إضافة ٪20 :من األرباح السنوية بعد الزكاة والضريبة للشركة الدامجة

12٬644٬000

44٬366٬000
هـ -لتسجيل معامل املبادلة وفق ًا التفاقية االندماج:
(سهم)
0.657761444444444

معامل املبادلة
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و -تعديالت أخرى:
أحداث الحقة مت احتسابها للوصول إلى األرباح املبقاة التصورية:
(بالرياالت السعودية)
األرباح املبقاة لشركة والء للتأمني في  31ديسمبر 2018

ناقصــاً :توزيعــات األســهم مــن قبــل شــركة والء للتأمــن ملســاهميها فــي الفتــرة الالحقــة
(إيضــاح 2هـــ)

155٬306٬000
()88٬000٬000

ناقصــاً :توزيعــات نقديــة مــن قبــل شــركة والء للتأمــن ملســاهميها فــي الفتــرة الالحقــة
(إيضــاح 2هـــ)

()44٬000٬000

إضافــة :نتائــج فتــرة  6أشــهر املنتهيــة فــي  30يونيــو  2019لشــركة متاليــف إيــه آي جــي
العربــي

7٬314٬000

إضافة :تعديالت االحتياطي النظامي اجلديد (إيضاح د)

4٬461٬000

األرباح املبقاة املعدلة

35٬081٬000

 4-8-10مقارنة ملؤشرات األداء الرئيسية اخلاصة بشركة والء للتأمني وفق ًا للقوائم االفتراضية
املوحدة مقابل القوائم املالية لشركة والء للتأمني
مت احتســاب مؤشــرات األداء الرئيســية التاليــة كمــا فــي  31ديســمبر 2018م علــى مســتوى شــركة والء للتأمــن (قبــل
االندمــاج) وعلــى مســتوى القوائــم املاليــة االفتراضيــة (بعــد االندمــاج) علــى النحــو التالــي:
مؤشر األداء الرئيسي

شركة والء للتأمني
( 31ديسمبر 2018م)

القوائم االفتراضية املوحدة
( 31ديسمبر 2018م)

معــدل منــو اإليــرادات (بنــا ًء علــى إيــرادات العــام 2017م
لشــركة والء للتأمــن)

٪0.24

٪15.55

إجمالي األقساط املكتتبة (بآالف الرياالت السعودية)

1٬104٬957

1٬273٬760

إجمالي املوجودات (بآالف الرياالت السعودية)

1٬996٬968

2٬489٬989

668٬607

802٬176

معدل االحتفاظ
(صافي األقساط املكتتبة/مجمل األقساط املكتتبة)

٪66.2

٪65.1

معدل اإلسناد
(أقساط إعادة التأمني املسندة/مجمل األقساط املكتتبة)

٪33.8

٪34.9

معدل اخلسائر
(صافي املطالبات املتكبدة/صافي أقساط التأمني املكتسبة)

٪60.2

٪65.8

هامش الربح (صافي الدخل/إجمالي األقساط املكتتبة)

٪7.74

٪4.83

العائــد علــى حقــوق املســاهمني (صافــي الدخل/إجمالــي
حقــوق امللكيــة)

٪12.79

٪7.68

إجمالي حقوق امللكية (بآالف الرياالت السعودية)
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 9-10االرتفاع أو االنخفاض في ربحية السهم نتيجة االندماج
فــي حــال حتققــت الفوائــد املرجــوة مــن صفقــة االندمــاج واملذكــورة فــي القســم ( )2-2-10مــن هــذا التعميــم ،وفــي
حــال جنــاح عمليــة دمــج األعمــال فإنــه مــن املتوقــع أن يــؤدي االندمــاج إلــى ارتفــاع فــي ربحيــة الســهم علــى املــدى
الطويــل ،وتتمحــور األســباب الرئيســية التــي قــد تســاهم فــي زيــادة الربحيــة علــى أن الشــركة الدامجــة قــد تتمكــن مــن
احلصــول علــى حجــم أعمــال أعلــى بتكاليــف أكثــر ترشــيداً وذلــك عنــد امتــام عمليــة دمــج األعمــال بنجــاح .وجتــدر
اإلشــارة إلــى أنــه يجــب علــى املســاهمني عــدم االعتمــاد علــى التوقعــات املتعلقــة باالرتفــاع فــي ربحيــة الســهم عنــد
اتخــاذ قرارهــم بالتصويــت علــى قــرارات االندمــاج وعــدم االعتمــاد بشــكل كامــل علــى التوقعــات واإلفــادات املســتقبلية.
وعليــه ،يجــب عــدم اعتبــار هــذه اإلفــادات علــى أنهــا تأكيــد بــأن ربحيــة ســهم الشــركة الدامجــة ســتكون مســاوية أو
ســتزيد عــن ربحيــة ســهم شــركة والء للتأمــن للفتــرات املاليــة الســابقة.
يوضــح اجلــدول التالــي ربحيــة الســهم لــكل مــن شــركة والء للتأمــن وشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي قبــل االندمــاج
وربحيــة الســهم االفتراضيــة بعــد االندمــاج (وذلــك بنــاء علــى القوائــم املاليــة االفتراضيــة كمــا لــو مت االندمــاج فــي
الســنة املاليــة 2018م).

ربحية السهم
(ريال سعودي)

والء للتأمني 2018م

متاليف إيه آي جي
العربي 2018م

االفتراضية املوحدة
2018م

1.62

()1.33

0.95
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 10-10أداء سعر أسهم شركة والء للتأمني
يوضــح اجلــدول التالــي ،أداء ســهم شــركة والء للتأمــن بنهايــة إغــاق كل شــهر ميــادي خــال االثنــي عشــر شــهراً التــي
تســبق تاريــخ تقــدمي طلــب شــركة والء للتأمــن لتســجيل وطــرح أســهم زيــادة رأس املــال لغــرض االندمــاج مــع شــركة
متاليــف إيــه جــي آي العربــي:
التاريخ

سعر إقفال سهم والء (ريال سعودي)

2019/1/٣١م

19.43

2019/2/٢٨م

19.82

2019/3/٣١م

19.42

2019/4/٣٠م

22.25

2019/5/٣٠م

16.22

2019/6/٣٠م

17.14

2019/7/31م

15.98

2019/8/29م

14.20

2019/9/30م

15.02

2019/10/31م

13.86

2019/11/28م

14.26

2019/١٢/٣١م

14.26
١٦
٧٠

املصــدر :تــداول ،مالحظــة :قامــت شــركة والء للتأمــن باإلعــان عــن توزيــع أســهم منحــة فــي تاريــخ 2019/05/22م وقــد مت احتســاب نســبة
تذبــذب ســعر الســهم عنــد  19.66ريــال.
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 .11المعلومات المالية

 1-11املعلومات املالية ومناقشة وحتليل اإلدارة
 1-1-11مقدمة
يســتند مــا يلــي مــن مناقشــة وحتليــل للوضــع املالــي لشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي ونتائــج العمليــات إلــى القوائــم
املاليــة املدققــة عــن الســنوات املنتهيــة فــي  31ديســمبر  2016م و2017م و2018م التــي تولــى التدقيــق فيهــا مكتــب
البســام وشــركاه احملاســبون املتحالفــون باإلضافــة إلــى النعيــم محاســبون قانونيــون ،العظــم والســديري محاســبون
قانونيــون واستشــاريون عضــو كــرو هــوروث الدوليــة والــدار لتدقيــق احملاســبات ،للســنوات املذكــورة علــى التوالــي
باإلضافــة إلــى القوائــم املاليــة للنصــف األول للســنة املنتهيــة فــي  31ديســمبر  2018م و  31ديســمبر  2019م (كلهــا
"فتــرة قيــد التحليــل"" ،فتــرة التحليــل" ،أو "الفتــرة التاريخيــة") واإليضاحــات املرفقــة بهــا التــي تولــى مراجعتهــا مكتــب
البســام وشــركاه احملاســبون املتحالفــون والــدار لتدقيــق احملاســبات باإلضافــة إلــى اإليضاحــات املرفقــة بهــا والتــي
يلــزم قراءتهــا مــع هــذه القوائــم.
جتــدر اإلشــارة بــأن األرقــام الــواردة فــي هــذا القســم مت تقريبهــا إلــى أقــرب عــدد صحيــح ،ولهــذا فــإن مجمــوع تلــك
األرقــام قــد يختلــف عمــا هــو وارد باجلــداول .كمــا جتــدر اإلشــارة إلــى أن كافــة النســب املئويــة والهوامــش واملصاريــف
الســنوية ومعــدالت النمــو الســنوي املركــب تســتند إلــى هــذه األرقــام املق ّربــة.

 2-1-11إقرار أعضاء مجلس إدارة شركة والء للتأمني بشأن القوائم املالية
قــام مجلــس إدارة شــركة والء للتأمــن بإعــداد مناقشــة وحتليــل للوضــع املالــي لشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي ،وال
يتحمــل أعضــاء مجلــس إدارة شــركة والء للتأمــن التعاونــي أي مســؤولية عــن دقــة واكتمــال املعلومــات املتعلقــة بشــركة
متاليــف إيــه آي جــي العربــي الــواردة فــي هــذا القســم والتــي تتعلــق بشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي فقــط .وقــد مت
احلصــول علــى املعلومــات الــواردة فــي هــذا القســم مــن مصــادر عامــة (مبــا فــي ذلــك القوائــم املاليــة لشــركة متاليــف
إيــه آي جــي العربــي) باإلضافــة إلــى املعلومــات املقدمــة مــن شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي ،مــع العلــم بــأن شــركة
متاليــف إيــه آي جــي العربــي ملزمــة مبوجــب اتفاقيــة االندمــاج بتزويــد شــركة والء للتأمــن التعاونــي بجميــع املعلومــات
الالزمــة لغــرض إعــداد التعميــم .كمــا قدمــت شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي ضمانـاً لشــركة والء للتأمــن التعاونــي
مبوجــب اتفاقيــة االندمــاج (بحســب مــا هــو متعــارف عليــه فــي مثــل هــذه االتفاقيــات) فيمــا يتعلــق بصحــة واكتمــال
املعلومــات (مــن جميــع اجلوانــب اجلوهريــة) املقدمــة لشــركة والء للتأمــن التعاونــي خــال مرحلــة إجــراء دراســات
العنايــة املهنيــة الالزمــة كمــا فــي تاريــخ تقدميهــا وأن املعلومــات املقدمــة غيــر مضللــة مــن جميــع اجلوانــب اجلوهريــة.
كمــا قدمــت شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي ضمانـاً مبوجــب اتفاقيــة االندمــاج بأنهــا لــم تقــم بشــكل متعمــد بإخفــاء
أي معلومــات جوهريــة عــن شــركة والء للتأمــن التعاونــي ،وذلــك باســتثناء املعلومــات التــي مت حجبهــا بعلــم شــركة والء
للتأمــن التعاونــي خــال مرحلــة إجــراء دراســات العنايــة املهنيــة الالزمــة ،مــع العلــم أنــه مت حجــب هــذه املعلومــات نظــراً
لســريتها ووجــود قيــود تعاقديــة أو نظاميــة متنــع اإلفصــاح عنهــا.
ولغــرض إعــداد هــذا القســم ،فقــد افترضــت شــركة والء للتأمــن التعاونــي بــأن املعلومــات املاليــة الــواردة فــي هــذا
القســم قــد مت احلصــول عليهــا مــن القوائــم املاليــة املدققــة لشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي دون إجــراء أي تعديــل
جوهــري عليهــا وأن القوائــم املاليــة لشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي قــد مت إعدادهــا وفق ـاً للمعاييــر الدوليــة
إلعــداد التقاريــر املاليــة ( )IFRSاملعدلــة مــن قبــل مؤسســة النقــد ألغــراض حســاب الــزكاة والضرائــب .وملزيــد مــن
التفاصيــل حــول االطــار احملاســبي املعتمــد لشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي ،الرجــاء مراجعــة القســم ()2-11
"املعاييــر والتعديــات الصــادرة".
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كمــا افترضــت شــركة والء للتأمــن التعاونــي بأنــه ال توجــد أي نيــة حاليـاً إلجــراء أي تغييــر جوهــري فــي أنشــطة شــركة
متاليــف إيــه آي جــي العربــي وأنــه لــم يكــن هنــاك أي تغيــر فــي أنشــطة أعمالهــا ميكــن أن يؤثــر أو أن يكــون قــد أثــر
بشــكل جوهــري فــي الوضــع املالــي للشــركة خــال فتــرة الـــ ( )12شــهراً التــي تســبق تاريــخ هــذا التعميــم.

 3-1-11أسس اإلعداد للقوائم املالية
أساس العرض والقياس
مت إعــداد القوائــم املاليــة وفقــاً ملعاييــر التقاريــر املاليــة الدوليــة ( )IFRSاملعدلــة مــن قبــل مؤسســة النقــد العربــي
الســعودي ("ســاما") حملاســبة الــزكاة وضريبــة الدخــل ،والتــي تتطلــب اعتمــاد جميــع املعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر
املاليــة .كمــا صــدرت مــن قبــل جلنــة املعاييــر احملاســبية الدوليــة ( )IASBباســتثناء تطبيــق معيــار احملاســبة الدولــي
( )ISAرقــم "- 12ضريبــة الدخــل" ومعيــار جلنــة تفســير التقاريــر املاليــة الدوليــة ( )IFRICرقــم " -21اإليــرادات مــن
ضريبــة الدخــل" بالقــدر الــذي تتعلــق فيــه بالــزكاة وضريبــة الدخــل .وبحســب تعميــم ســاما رقــم 381000074519
املــؤرخ فــي  11ابريــل  2017والتعديــات الالحقــة مــن خــال تصنيفــات معينــة تتعلــق مبحاســبة الــزكاة وضريبــة الدخــل
(تعميــم ســاما) فإنــه يتــم اســتحقاق الــزكاة وضريبــة الدخــل علــى أســاس ربــع ســنوي منفصــل عــن طريــق حقــوق
املســاهمني حتــت األربــاح احملتجــزة.

أسس اإلعداد
مت إعــداد القوائــم املاليــة علــى أســاس فــرض االســتمرارية ومبــدأ التكلفــة التاريخيــة ،باســتثناء القيمــة العادلــة
لالســتثمارات املتاحــة للبيــع وتعويضــات نهايــة اخلدمــة .لــم يتــم عــرض قائمــة املركــز املالــي باســتخدام تصنيــف
املتداولــة وغيــر املتداولــة .ومــع ذلــك ،فــإن األرصــدة التاليــة بشــكل عــام تصنــف كمتداولــة( :النقديــة ومــا فــي حكمهــا
ــــ الودائــع قصيــرة األجــل ــــ أقســاط تأمــن وذمم معيــدي تأمــن مدينــة ــــ حصــة معيــدي التأمــن مــن األقســاط غيــر
املكتســبة ــــ حصــة معيــدي التأمــن مــن املطالبــات حتــت التســوية ــــ حصــة معيــدي التأمــن مــن املطالبــات املتكبــدة غيــر
املبلــغ عنهــا ــــ تكاليــف اكتتــاب مؤجلــة ــــ املســتحق مــن أطــراف ذات عالقــة ــــ مصاريــف مدفوعــة مقدمـاً و موجــودات
أخــرى ــــ مطالبــات مســتحقة حلملــة الوثائــق ــــ دائنــون ومصاريــف مســتحقة و مطلوبــات أخــرى ــــ ذمم معيــدي التأمــن
ــــ أقســاط تأمــن غيــر مكتســبة ــــ احتياطــي عجــز أقســاط التأمــن ــــ مطالبــات حتــت التســوية ــــ مطالبــات متكبــدة
غيــر مبلــغ عنهــا ــــ دخــل عمــوالت إعــادة تأمــن غيــر مكتســبة ــــ مبالــغ مســتحقة إلــى أطــراف ذات عالقــة والــزكاة)،
واألرصــدة التاليــة بشــكل عــام تصنــف كغيــر متداولــة( :ودائــع طويلــة األجــل -احتياطيــات حســابية -االســتثمارات-
وديعــة نظاميــة -أصــول غيــر ملموســة -ممتلــكات ومعــدات -مكافــأة نهايــة اخلدمــة).
وفق ـاً ملتطلبــات أنظمــة التأمــن فــي اململكــة العربيــة الســعودية ،فــإن شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي حتتفــظ
بحســابات منفصلــة لعمليــات التأمــن وعمليــات املســاهمني .إن امللكيــة الفعليــة جلميــع املوجــودات املتعلقــة بعمليــات
التأمــن وعمليــات املســاهمني تعــود لشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي .يتــم تســجيل اإليــرادات واملصاريــف املتعلقــة
بــكل نشــاط فــي احلســابات املتعلقــة بهــا .يتــم حتديــد أســاس التوزيــع لإليــرادات واملصاريــف األخــرى مــن العمليــات
املشــتركة مــن قبــل إدارة وأعضــاء مجلــس إدارة شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي .وفقـاً للنظــام األساســي لشــركة
متاليــف إيــه آي جــي العربــي ،يتــم توزيــع العجــز النــاجت مــن عمليــات التأمــن بالكامــل علــى عمليــات املســاهمني فــي
حــن يتــم توزيــع الفائــض مــن عمليــات التأمــن علــى النحــو التالــي:
املساهمون

٪90

حملة الوثائق

٪10

اإلجمالي

٪100

إن قائمــة املركــز املالــي وقوائــم الدخــل والدخــل الشــامل والتدفقــات النقديــة لعمليــات التأمــن واملســاهمني املعروضــة
باملعلومــات املاليــة ،قدمــت معلومــات ماليــة تكميليــة حتــى تتوافــق مــع متطلبــات القواعــد اإلرشــادية للوائــح التنفيذيــة
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الصــادرة عــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي ،والتــي تتطلــب الفصــل الواضــح بني املوجــودات واملطلوبــات واإليرادات
واملصاريــف لعمليــات التأمــن وعمليــات املســاهمني .وطبقـاً لذلــك ،فــإن قائمــة املركــز املالــي وقوائــم الدخــل والدخــل
الشــامل والتدفقــات النقديــة املعــدة لعمليــات التأمــن واملســاهمني املشــار إليهــا أعــاه ،تعكــس فقــط املوجــودات
واملطلوبــات واإليــرادات واملصاريــف واألربــاح أو اخلســائر الشــاملة للعمليــات اخلاصــة بهــا.
عنــد إعــداد القوائــم املاليــة علــى مســتوى شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي وفقـاً للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة،
يتــم دمــج أرصــدة ومعامــات عمليــات التأمــن مــع تلــك اخلاصــة بعمليــات املســاهمني .يتــم حــذف األرصــدة واملعامالت
للعمليــات املتداخلــة واألربــاح واخلســائر غيــر احملققــة ،إن وجــدت بالكامــل أثنــاء الدمــج .إن السياســات احملاســبية
املعتمــدة لعمليــات التأمــن وعمليــات املســاهمني موحــدة بالنســبة للمعامــات واألحــداث املشــابهة فــي ظــروف مماثلــة.

أساس العرض والقياس
إن إدراج معلومــات منفصلــة لعمليــات التأمــن مــع املعلومــات املاليــة لشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي فــي قائمــة
املركــز املالــي وقوائــم الدخــل والدخــل الشــامل والتدفقــات النقديــة ،وكذلــك بعــض املالحظــات ذات الصلــة باملعلومــات
املاليــة متثــل إضافــة لإليضاحــات التكميليــة املطلوبــة كمــا هــو مطلــوب مبوجــب اللوائــح التنفيذيــة .مت عــرض القوائــم
املاليــة بالريــال الســعودي ويتــم التقريــب إلــى أقــرب ألــف.

مبدأ االستمرارية
بتاريــخ  26مــارس  ،2018أعلنــت شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي علــى تــداول أنــه اعتبــارا مــن  28فبرايــر ،2018
جتــاوزت خســائرها املتراكمــة مــن رأس مالهــا بنســبة  .٪49.2عــاوة علــى ذلــك ،فــي  18أبريــل  ،2018أقــرت اجلمعيــة
العامــة غيــر العاديــة بتخفيــض رأس مــال شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي بنســبة  ٪48.57أي مــن  350مليــون
ريــال ســعودي إلــى  180مليــون ريــال ســعودي .فــي مقابــل ذلــك ،فقــد مت اســتيعاب اخلســائر املتراكمــة مببلــغ 170
مليــون ريــال ســعودي مقابــل  17مليــون ســهم مــن رأس مــال شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي .بتاريــخ الحــق لذلــك
التخفيــض ،مثلــت اخلســائر املتراكمــة نســبة  ٪14.667مــن رأس مــال شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي كمــا فــي
 31ديســمبر  2018ونســبة  ٪18.88مــن رأس مــال شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي كمــا فــي  31مــارس .2019
بتاريــخ  29مــارس  ،2018اســتلمت شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي خطــاب إنــذار نهائــي مــن مؤسســة النقــد
العربــي الســعودي ("ســاما") يشــير إلــى مشــاكل متعلقــة بالتأخيــر فــي معاجلــة املطالبــات الصحيــة ،وتقييمــات املخاطــر
غيــر الفعالــة والضعــف فــي وظائــف الرقابــة الداخليــة باإلضافــة إلــى أمــور أخــرى .كذلــك أصــدرت ســاما تعليماتهــا
إلــى شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي بتعيــن مستشــار مســتقل فــي  15يــوم عمــل كحــد أقصــى لتحديــد نقــاط
الضعــف وتقــدمي التوصيــات وتقــدمي التقريــر إلــى ســاما خــال  60يــوم عمــل مــن تاريــخ خطــاب اإلنــذار .وفــي حالــة
فشــل شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي خــال املــدة احملــددة ،ســتتخذ ســاما اإلجــراءات التنظيميــة الالزمــة جتــاه
شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي طبق ـاً للمــادة رقــم ( )19مــن قانــون التأمــن التعاونــي والــذي مــن ضمنهــا منــع
شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي مــن قبــول عمــاء جــدد أو مســتثمرين أو مشــتركني فــي أي مــن أنشــطتها التأمينيــة
أو أي جــزء مــن هــذه األنشــطة.
فــي  28مايــو  2019أعلنــت شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي فــي تــداول عــن أن خســارتها املتراكمــة بلغــت ٪21
مــن رأس املــال البالــغ  180مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  30ابريــل  .2019كمــا فــي  30يونيــو  ،2019مثلــت اخلســائر
املتراكمــة  ٪18.79مــن رأس مــال شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي.
خلقــت األحــداث املذكــورة أعــاه ظــروف مــن الشــك فــي قــدرة شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي علــى االســتمرار.
إال ان شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي قــد اتخــذت االجــراءات الالزمــة لاللتــزام بخطــاب إنــذار مؤسســة النقــد
العربــي الســعودي وتلقــت التقريــر مــن اخلبيــر االستشــاري .وبنــا ًء علــى التقريــر ،قامــت شــركة متاليــف إيــه آي جــي
العربــي بتطويــر خطــة عمــل وتقدميهــا إلــى مؤسســة النقــد العربــي الســعودي بتاريــخ  28يونيــو  .2018بعــد تقــدمي
الطلــب ،طلبــت مؤسســة النقــد العربــي الســعودي حتديثـاً بشــأن خطــة العمــل التــي قدمتهــا إدارة شــركة متاليــف إيــه
آي جــي العربــي فــي  13ســبتمبر  .2018وقــد اســتكملت شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي خــال عــام  2018النقــاط
التــي أبرزهــا اخلبيــر االستشــاري املســتقل الــذي يغطــي مجــاالت التقنيــة وأنظمة/ضوابــط تكنولوجيــا املعلومــات
واحلوكمــة العامــة مبــا فــي ذلــك مجــاالت االمتثــال وإدارة املخاطــر والتدقيــق الداخلــي ومراقبــة مجلــس إدارة شــركة
متاليــف إيــه آي جــي العربــي وجلــان مجلــس إدارة شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي.
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أعــدت شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي توقعاتهــا املســتقبلية والتــي تعكــس قــدرة شــركة متاليــف إيــه آي جــي
العربــي علــى االســتمرار كمنشــأة مســتمرة علــى األقــل خــال االثنــي عشــر شــهراً القادمــة مــن تاريــخ التقريــر احلالــي.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،يــدرس مجلــس إدارة شــركة متاليــف إيــه آي جي العربي أيضاً العديد من اخليارات كاســتراتيجية
نهائيــة لشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي علــى املــدى الطويــل ،لضمــان وضعيــة االســتمرارية .مــن بــن اخليــارات
االســتراتيجية ،وقعــت شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي بتاريــخ  18يونيــو ( 2019املوافــق  15شــوال  1440هـــ)
مذكــرة تفاهــم غيــر ملزمــة مــع شــركة والء للتأمــن التعاونــي لتقييــم االندمــاج احملتمــل .يخضــع هــذا االندمــاج املقتــرح
الكتمــال اتفاقيــة االندمــاج احملتمــل واســتكمال تقاريــر العنايــة الالزمــة مــن قبــل الطرفــن ،واالتفــاق علــى الشــروط
واألحــكام النهائيــة التفاقيــة االندمــاج ،وموافقــة الســلطات املختصــة واجلمعيــات العامــة للطرفــن .فــي حالــة اســتمرار
عمليــة االندمــاج املقترحــة ســيتم تنفيذهــا عــن طريــق تبــادل األســهم .اتفــق كال مــن الشــركتني بشــكل متبــادل علــى أن
يتــم حتديــد أســاس تقييــم األســهم باســتخدام القيمــة الدفتريــة لألســهم بعــد أي تعديــات علــى العنايــة الواجبــة املتفــق
عليهــا وحتســب نســبة التبــادل بــن شــركة والء للتأمــن ومســاهمي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي باســتخدام
القيمــة الدفتريــة احملــددة لــكل ســهم بنــاء علــى آخــر قوائــم ماليــة منشــورة فــي أو قبــل تاريــخ توقيــع اتفاقيــة االندمــاج.
عينــت شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي مستشــاراً مالي ـاً لعمليــة االندمــاج املقترحــة وفــي الوقــت نفســه ،تعتــزم
شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي مواصلــة ممارســة األعمــال كاملعتــاد حتــى االنتهــاء مــن عمليــة االندمــاج املقترحــة.
بنــا ًء علــى مــا ســبق أجــرت شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي تقييم ـاً لقدرتهــا علــى االســتمرار كمنشــأة مســتمرة
وهــي علــى قناعــة أن عمليــات شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي ستســتمر فــي املســتقبل املنظــور فــي إطــار األعمــال
العاديــة .وبالتالــي ،مت إعــداد القوائــم املاليــة علــى أســاس مبــدأ االســتمرارية وال تتضمــن أي تعديــات قــد تكــون
مطلوبــة ،إذا لــم تتمكــن شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي مــن االســتمرار كمنشــأة مســتمرة.

السنة املالية
تتبع شركة متاليف إيه آي جي العربي سنة مالية تنتهي في  31ديسمبر.

األحكام والتقديرات والسياسات احملاسبية الهامة
يتطلــب إعــداد القوائــم املاليــة مــن اإلدارة إصــدار أحــكام وتقديــرات وافتراضــات تؤثــر علــى تطبيــق السياســات
احملاســبية وأرصــدة املوجــودات واملطلوبــات واإليــرادات واملصاريــف .قــد تختلــف النتائــج الفعليــة عــن هــذه التقديــرات.
عنــد إعــداد القوائــم املاليــة ،كانــت األحــكام الهامــة التــي اتخذتهــا اإلدارة فــي تطبيــق السياســات احملاســبية لشــركة
متاليــف إيــه آي جــي العربــي واملصــادر الرئيســية لعــدم التأكــد مــن التقديــر مبــا فــي ذلــك سياســات إدارة املخاطــر
هــي نفســها تلــك املطبقــة علــى القوائــم املاليــة الســنوية كمــا فــي الســنة املنتهيــة فــي  31ديســمبر .2018
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 2-11املعايير والتعديالت الصادرة
املعايير والتفسيرات والتعديالت التي مت تطبيقها من قبل شركة متاليف إيه آي جي العربي
اعتمــدت شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي التعديــات واملراجعــات التاليــة للمعاييــر القائمــة والتــي مت إصدارهــا
مــن قبــل مجلــس معاييــر احملاســبة الدوليــة ،وليــس لهــا أي تأثيــر:
الوصف

املعيار

تاريخ التطبيق

املعيار الدولي للتقرير املالي 15

اإليرادات من العقود مع العمالء.

 1يناير 2018

املعيار الدولي للتقرير املالي 2

التعديالت على املعيار الدولي للتقرير املالي  2التصنيف
والقياس املعامالت الدفع على أساس السهم.

 1يناير 2018

معيار احملاسبة الدولي 40

تعديالت على املعيار احملاسبي الدولي رقم  40حتويل
املمتلكات االستثمارية.

 1يناير 2018

التفسير الدولي 22

املعامالت بعملة اجنبية والعوض املدفوع مقدماً.

 1يناير 2018

املعيار الدولي للتقرير املالي 1
ومعيار احملاسبة الدولي 28

دورة التحسينات السنوية  ٢٠١٦إلى املعايير الدولية للتقارير
املالية .٢٠١٦-٢٠١٤

 1يناير 2018

املعيار الدولي للتقرير املالي 16

عقود اإليجار.

 1يناير 2019

املعايير والتفسيرات والتعديالت التي مت تطبيقها من قبل شركة متاليف إيه آي جي العربي:
معايير صادرة ولكنها غير سارية املفعول بعد:
املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم " 9األدوات املاليــة" (مبــا فــي ذلــك التعديــات علــى املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة
رقــم " 4عقــود التأمــن")
فــي يوليــو  2014أصــدر مجلــس معاييــر احملاســبة الدولــي معيــار التقريــر املالــي الدولــي  9األدوات املاليــة والــذي
ســيحل محــل معيــار احملاســبة الدولــي  39األدوات املاليــة :اإلثبــات والقيــاس .يتضمــن املعيــار متطلبــات تصنيــف
وقياســات جديــدة للموجــودات املاليــة وإدخــال منــوذج خســارة االئتمــان املتوقعــة والــذي ســيحل محــل منــوذج اخلســارة
املتكبــدة فــي معيــار احملاســبة الدولــي  ،39ومتطلبــات التحــوط احملاســبي اجلديــد .مبوجــب املعيــار الدولــي للتقاريــر
املاليــة  ،9يتــم قيــاس جميــع املوجــودات املاليــة إمــا بالتكلفــة املطفــأة أو بالقيمــة العادلــة .يعتمــد أســاس التصنيــف
علــى منــوذج العمــل وخصائــص التدفقــات النقديــة التعاقديــة للموجــودات املاليــة .يحتفــظ املعيــار مبعظــم متطلبــات
معيــار احملاســبة الدولــي رقــم  39لاللتزامــات املاليــة فيمــا عــدا تلــك احملــددة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو
اخلســارة حيــث يتــم إثبــات هــذا اجلــزء مــن تغيــرات القيمــة العادلــة املتعلقــة باالئتمــان اخلــاص فــي الدخــل الشــامل
اآلخــر بــدالً مــن قائمــة الدخــل .تتوافــق متطلبــات محاســبة التحــوط علــى نحــو موثــق مــع ممارســات إدارة املخاطــر
وتتبــع منوذجــا أكثــر مقاربــة.
فــي ســبتمبر  ،2016نشــر مجلــس معاييــر احملاســبة الدوليــة تعديــات علــى املعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر املاليــة
رقــم  4عقــود التأمــن الــذي يعالــج النتائــج احملاســبية لتطبيــق املعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر املاليــة رقــم  9علــى
القوائــم املاليــة لشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي قبــل نشــر املعاييــر احملاســبية القادمــة لعقــود التأمــن .تقــدم
التعديــات خياريــن لشــركات التأمــن :منهــج التأجيــل ومنهــج اإلحــال .يــزود منهــج التأجيــل للمنشــأة إذا كانــت مؤهلــة
بإعفــاء مؤقــت مــن تطبيــق املعيــار الدولــي للتقريــر املالــي  9حتــى تاريــخ ســريان املعيــار اجلديــد لعقــود التأمــن أو
 .2021يتيــح منهــج اإلحــال للمنشــأة أن يزيــل مــن الربــح أو اخلســارة آثــار بعــض حــاالت عــدم التطابــق احملاســبي
الــذي قــد يحــدث قبــل تطبيــق املعيــار اجلديــد لعقــود التأمــن.
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شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي مؤهلــة واختــارت تطبيــق نهــج التأجيــل مبوجــب التعديــات علــى املعيــار الدولــي
للتقاريــر املاليــة .تعتقــد شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي أن املعيــار الدولــي للتقريــر املالــي  9ســيكون لــه تأثيــر علــى
تصنيــف األدوات املاليــة املطلــوب قياســها بشــكل إلزامــي بالقيمــة العادلــة .فــي الوقــت احلالــي ،ال ميكــن تقــدمي تقديــر
معقــول لتأثيــرات تطبيــق هــذا املعيــار اجلديــد حيــث أن شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي لــم تقــم بعــد بإجــراء
مراجعــة تفصيليــة.
املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة "- 16عقــود اإليجــار" -اعتمــدت شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي املعيــار الدولــي
إلعــداد التقاريــر املاليــة رقــم  16ابتــدا ًء مــن  1ينايــر 2019م باســتخدام منهجيــة التطبيــق بأثــر رجعــي معــدل .اختــارت
شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي تطبيــق املعيــار علــى العقــود التــي مت حتديدهــا ســاب ًقا علــى أنهــا عقــود إيجــار
طب ًقــا ملعيــار احملاســبة الدولــي رقــم  17واملعيــار الدولــي رقــم  4للجنــة تفســيرات املعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة.
وقــد اختــارت شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي اســتخدام اإلعفــاءات املقترحــة مبوجــب املعيــار فيمــا يتعلــق بعقــود
اإليجــار التــي تنتهــي مــدة عقــد اإليجــار خــال  12شــهراً مــن تاريــخ الطلــب ،وعقــود اإليجــار منخفضــة القيمــة .أجــرت
شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي تقييم ـاً للمعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر املاليــة  16وقــررت أن الفــرق مقارن ـ ًة
باملعيــار احملاســبي الدولــي رقــم  17واملعيــار الدولــي  4للجنــة تفســيرات املعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة ليــس جوهر ًيــا
فــي البيانــات املاليــة لشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي ككل.
املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة  "- 17عقــود التأمــن" ســوف يبــدأ تطبيقــه ألي قوائــم ماليــة للفتــرات التــي تبــدأ فــي أو
بعــد  1ينايــر 2022م وســيحل محــل املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة " 4عقــود التأمــن" .يســمح بالتطبيــق املبكــر للمعيــار
إذا مت تطبيــق كال مــن املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة رقــم " 15اإليــرادات مــن عقــود العمــاء" واملعيــار الدولــي للتقاريــر
املاليــة " 9األدوات املاليــة" .تتوقــع شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي تأثيــراً جوهري ـاً علــى القيــاس واالفصــاح عــن
التأمــن واعــادة التأمــن والــذي ســوف يؤثــر علــى قائمــة الدخــل وقائمــة املركــز املالــي .وقــررت شــركة متاليــف إيــه آي
جــي العربــي عــدم تطبيــق هــذا املعيــار مبكــرا.

السياسات احملاسبية الهامة
تتوافــق السياســات احملاســبية املتبعــة فــي إعــداد هــذه القوائــم املاليــة الســنوية مــع تلــك املتبعــة فــي إعــداد القوائــم
املاليــة الســنوية لشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي للســنة املنتهيــة فــي  31ديســمبر 2018م باســتثناء تلــك املذكــورة
فــي االيضــاح ( 3كمــا فــي القوائــم املاليــة للســنة املنتهيــة فــي  31ديســمبر 2018م) وباســتثناء التغيــر فــي املعاجلــة
احملاســبية للــزكاة وضريبــة الدخــل واملذكــور أدنــاه.
فيما يلي ملخص السياسات احملاسبية الهامة:
املمتلكات واملعدات
تظهــر املمتلــكات واملعــدات بالتكلفــة بعــد تنزيــل االســتهالكات املتراكمــة ،وأي انخفــاض فــي القيمــة .تتضمــن التكاليــف
املصاريــف املتعلقــة مباشــرة بشــراء املوجــودات ،ويتــم حتميــل مصاريــف اإلصــاح والصيانــة فــي قائمــة الدخــل .أمــا
التحســينات التــي تزيــد القيمــة أو تزيــد بشــكل جوهــري مــن العمــر اإلنتاجــي للموجــودات فيتــم رســملتها ،ويتــم حتميــل
االســتهالك علــى قائمــة الدخــل بطريقــة القســط الثابــت علــى مــدى األعمــار اإلنتاجيــة املقــدرة للموجــودات .إن
األعمــار اإلنتاجيــة للموجــودات لغــرض احتســاب االســتهالك هــي كمــا يلــي:
العمر اإلنتاجي
حتسينات املباني املستأجرة
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أثاث وجتهيزات

7

معدات مكتبية

5

أجهزة حاسب آلي

5

سيارات
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يتــم إثبــات أربــاح أو خســائر اســتبعاد أي بنــد مــن بنــود املمتلــكات واملعــدات (والتــي يتــم احتســابها بالفــرق بــن صافــي
متحصــات االســتبعاد والقيمــة الدفتريــة للبنــد) فــي قائمــة الدخــل.
يتــم مراجعــة القيــم الدفتريــة للممتلــكات واملعــدات للتأكــد مــن وجــود انخفــاض فــي قيمتهــا وذلــك عندمــا تشــير
األحــداث أو التغيــرات فــي الظــروف إلــى عــدم إمكانيــة اســترداد قيمتهــا الدفتريــة .فــي حالــة وجــود مثــل هــذا املؤشــر
وزيــادة القيمــة الدفتريــة عــن القيمــة املقــدرة القابلــة لالســترداد ،عندئــذ يتــم تخفيــض املوجــودات إلــى قيمتهــا القابلــة
لالســترداد.
األصول غير امللموسة
يتــم عــرض األصــول غيــر امللموســة املكتســبة بشــكل منفصــل بالتكلفــة التاريخيــة .لهــا عمــر إنتاجــي محــدد ويتــم
إدراجهــا الح ًقــا بالتكلفــة ناقص ـاً اإلطفــاء املتراكــم وخســائر انخفــاض القيمــة .تســتهلك شــركة متاليــف إيــه آي جــي
العربــي األصــول غيــر امللموســة ذات العمــر اإلنتاجــي احملــدود باســتخدام طريقــة القســط الثابــت علــى مــدى الفتــرات
التاليــة:
العمر االنتاجي
3

برامج حاسب آلي
الذمم الدائنة واملستحقات

يتــم إثبــات املطلوبــات باملبالــغ التــي ســيتم دفعهــا فــي املســتقبل مقابــل الســلع واخلدمــات املســتلمة ســواء قــام املــورد
بإصــدار فاتــورة بهــا أم ال.
اإليجارات
يتــم إثبــات الدفعــات مبوجــب عقــود اإليجــارات التشــغيلية كمصــروف فــي قائمــة نتائــج عمليــات التأمــن ،بطريقــة
القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة اإليجــار .اعتمــدت شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي املعيــار الدولــي إلعــداد
التقاريــر املاليــة رقــم  16باســتخدام منهجيــة التطبيــق بأثــر رجعــي املعــدل .اختــارت شــركة متاليــف إيــه آي جــي
العربــي تطبيــق املعيــار علــى العقــود التــي مت حتديدهــا ســاب ًقا علــى أنهــا عقــود إيجــار طب ًقــا ملعيــار احملاســبة الدولــي
رقــم  17واملعيــار الدولــي  4للجنــة تفســيرات املعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة .وقــد اختــارت شــركة متاليــف إيــه
آي جــي العربــي اســتخدام اإلعفــاءات املقترحــة مبوجــب املعيــار فيمــا يتعلــق بعقــود اإليجــار التــي تنتهــي مــدة عقــد
إيجارهــا خــال  12شــهراً مــن تاريــخ الطلــب ،وعقــود اإليجــار منخفضــة القيمــة .أجــرت شــركة متاليــف إيــه آي جــي
العربــي تقييمـاً للمعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر املاليــة  16وقــررت أن الفــرق مقارنـ ًة باملعيــار احملاســبي الدولــي رقــم
 17واملعيــار الدولــي  4للجنــة تفســيرات املعاييــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة ليــس جوهريـاً فــي البيانــات املاليــة لشــركة
متاليــف إيــه آي جــي العربــي ككل .وتــرد تفاصيــل السياســة احملاســبية الهامــة اجلديــدة أدنــاه.
تتم احملاسبة عن جميع عقود اإليجار من خالل االعتراف بأصل حق االستخدام والتزامات اإليجار باستثناء:
•إيجارات األصول منخفضة القيمة ،و
•عقود اإليجار ملدة  12شه ًرا أو أقل.
يتــم قيــاس التزامــات اإليجــار بالقيمــة احلاليــة للمدفوعــات التعاقديــة املســتحقة للمؤجــر خــال مــدة عقــد اإليجــار،
مــع حتديــد معــدل اخلصــم بالرجــوع إلــى الســعر املرتبــط بعقــد اإليجــار مــا لــم يكــن (كمــا هــو احلــال عــادة) محــد ًدا
بســهولة ،فــي هــذه احلالــة يتــم اســتخدام معــدل عمولــة شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي اإلضافــي عنــد بــدء عقــد
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اإليجــار .يتــم تضمــن مدفوعــات اإليجــار املتغيــرة فقــط فــي قيــاس التــزام اإليجــار إذا كانــت تعتمــد علــى مؤشــر أو
معــدل .فــي مثــل هــذه احلــاالت ،يفتــرض القيــاس األولــي اللتــزام اإليجــار أن العنصــر املتغيــر ســيبقى علــى حالــه طــوال
مــدة عقــد اإليجــار .يتــم دفــع مصروفــات اإليجــار املتغيــرة األخــرى فــي الفتــرة التــي تتعلــق بهــا.
عند االعتراف املبدئي ،تتضمن القيمة الدفترية اللتزامات اإليجار:
•املبالغ التي يتوقع أن يدفعها املستأجر مبوجب ضمانات القيمة املتبقية ،و
•ســعر ممارســة خيــار الشــراء لصالــح شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي إذا كان مــن املؤكــد بشــكل معقــول تقييــم
هــذا اخليــار ،و
•أي غرامــات مســتحقة الدفــع إلنهــاء عقــد اإليجــار ،إذا مت تقديــر مــدة عقــد اإليجــار علــى أســاس خيــار اإلنهــاء
الــذي متارســه.
يتم قياس أصول حق االستخدام مبدئ ًيا مببلغ التزام اإليجار ،وتخفيضها ألي حوافز إيجار مستلمة ،وتزيد من
أجل:
•مدفوعات اإليجار املدفوعة في أو قبل بدء اإليجار ،و
•التكاليف املباشرة األولية املتكبدة ،و
•مقــدار أي مخصــص معتــرف بــه عندمــا تكــون شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي مطالبــة تعاقد ًيــا بإنهــاء أو
اســتعادة املوجــودات املؤجــرة (عــادة مــا تكــون عمليــات هــدم مســتأجرة).
بعــد القيــاس األولــي اللتزامــات اإليجــار علــى أســاس الفائــدة احململــة مبعــدل ثابــت علــى الرصيد املســتحق وتخفيضها
ملدفوعــات اإليجــار املقدمــة ،يتــم إطفــاء موجــودات حــق االســتخدام علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة
العقــد املتبقيــة أو مــدى احليــاة االقتصاديــة املتبقيــة لألصــل (نــادراً مــا تكــون أقصــر مــن مــدة عقــد اإليجــار).
عندمــا تقــوم شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي مبراجعــة تقديرهــا ملــدة أي عقــد إيجــار ،فإنهــا تعــدل القيمــة
الدفتريــة اللتزامــات اإليجــار لتعكــس املدفوعــات املســتحقة علــى املــدى احملــدد ،والتــي يتــم خصمهــا بنفــس ســعر
اخلصــم املطبــق عنــد بــدء اإليجــار .تتــم مراجعــة القيمــة الدفتريــة اللتزامــات اإليجــار بشــكل مماثــل عنــد مراجعــة
العنصــر املتغيــر ملدفوعــات اإليجــار املســتقبلية التــي تعتمــد علــى ســعر أو مؤشــر .فــي كلتــا احلالتــن ،يتــم إجــراء تعديــل
معــادل علــى القيمــة الدفتريــة لألصــل املوجــود فــي حــق االســتخدام ،مــع إطفــاء القيمــة الدفتريــة احملــددة علــى مــدى
فتــرة اإليجــار املتبقيــة.
الزكـاة وضريبة الدخل
تخضــع شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي للــزكاة وف ًقــا للوائــح الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل ( .)GAZTيتــم احتســاب
الــزكاة علــى حصــة املســاهمني الســعوديني فــي حقــوق امللكيــة أو صافــي الدخــل باســتخدام األســاس احملــدد مبوجــب
األنظمــة الزكويــة والضريبــة الســعودية املعتمــدة مــن قبــل الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل .يتــم احتســاب ضرائــب الدخــل
علــى حصــة املســاهمني األجانــب مــن صافــي الدخــل املعــدل للســنة .تســتحق الــزكاة وضريبــة الدخــل علــى أســاس ربــع
سنوي.
التغير في املعاجلة احملاسبية للزكاة وضريبة الدخل
مت تعديــل أســس اإلعــداد كنتيجــة للتعليمــات الصــادرة مؤخــراً مــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي بتاريــخ  23يوليــو
2019م .ســابقاً ،مت عــرض الــزكاة وضريبــة الدخــل بقائمــة التغيــرات فــي حقــوق املســاهمني طبق ـاً لتعميــم مؤسســة
النقــد العربــي الســعودي رقــم  381000074519بتاريــخ  11أبريــل 2017م .مــع التعليمــات الصــادرة مؤخــراً مــن
مؤسســة النقــد العربــي الســعودي بتاريــخ  23يوليــو 2019م ،فإنــه يجــب عــرض الــزكاة وضريبــة الدخــل بأثــر رجعــي
واآلثــار املترتبــة علــى التعديــل أعــاه .وكنتيجــة لهــذا التغيــر ،ارتفعــت خســائر شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي
عــن الفتــرة املنتهيــة فــي  30يونيــو 2018م بقيمــة  960ألــف ريــال ســعودي .إن التغيــر أعــاه ليــس لــه أثــر علــى قائمــة
التدفقــات األوليــة املوجــزة للفتــرة املنتهيــة فــي  30يونيــو 2018م وقائمــة املركــز املالــي كمــا فــي  31ديســمبر 2018م.
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ضرائب الدخل
مصــروف ضريبــة الدخــل أو املعفــى هــي ضريبــة الدخــل املســتحقة الدفــع علــى الدخــل اخلاضــع للضريبــة فــي الفتــرة
احلاليــة وفقـاً لنســب ضريبــة الدخــل لــكل نطــاق قضائــي بعــد تعديلــه بتغيــرات فــي املوجــودات وااللتزامــات الضريبيــة
والتــي تســتند إلــى الفروقــات املؤقتــة واخلســائر ألغــراض الضريبــة غيــر املســتخدمة .يتــم احتســاب رســوم ضريبــة
الدخــل احلاليــة علــى أســاس القوانــن الضريبيــة التــي مت ســنها أو ســنها بشــكل جوهــري فــي نهايــة فتــرة التقريــر
فــي اململكــة العربيــة الســعودية ،حيــث تعمــل شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي وتولــد دخــل خاضــع للضريبــة .تقــوم
اإلدارة بشــكل دوري بتقييــم املواقــف املتخــذة فــي مجــال اإلقــرارات الضريبيــة فيمــا يتعلــق باحلــاالت التــي تخضــع
فيهــا اللوائــح الضريبيــة املطبقــة للتفســير وتضــع أحكامـاً ،حســب االقتضــاء ،علــى أســاس املبالــغ املتوقــع دفعهــا إلــى
الســلطات الضريبيــة .تتــم معاجلــة التســويات الناجتــة عــن التســويات النهائيــة لضرائــب الدخــل فــي الفتــرة التــي يتــم
فيهــا إصــدار الربــط النهائــي.
التفسير الدولي - 23عدم التأكد احمليط مبعاجلات ضريبة الدخل
يتنــاول التفســير محاســبة ضريبــة الدخــل عندمــا تنطــوي املعاجلــة الضريبيــة علــى عــدم اليقــن والــذي يؤثــر علــى
تطبيــق معيــار احملاســبة الدولــي  12ضرائــب الدخــل .ال ينطبــق التفســير علــى الضرائــب أو الرســوم اخلارجــة عــن
نطــاق معيــار احملاســبة الدولــي  ،12وال تشــمل علــى وجــه التحديــد متطلبــات متعلقــة بالفوائــد والعقوبــات املرتبطــة
باملعامــات الضريبيــة غيــر املؤكــدة ،ويتنــاول التفســير حتديــداً مــا يلــي:
•مــا إذا كانــت شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي تأخــذ فــي حســبانها كل معاجلــة مــن املعاجلــات الضريبيــة غيــر
املؤكــدة علــى حــدة؛
•االفتراضــات التــي تضعهــا شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي بخصــوص فحــص الســلطات الضريبيــة للمعاجلات
الضريبية.
•الكيفيــة التــي حتــدد بهــا شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي الربــح اخلاضــع للضريبــة (اخلســارة ألغــراض
ضريبيــة) واألســس الضريبيــة واخلســائر ألغــراض الضريبــة غيــر املســتغلة واإلعفــاءات الضريبيــة غيــر املســتغلة
ومعــدالت الضريبــة.
•الكيفية التي تأخذ بها املنشأة في حساباتها التغيرات في احلقائق والظروف.
يجــب علــى شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي أن حتــدد مــا إذا كانــت ســتأخذ فــي حســبانها كل معاجلــة مــن
املعاجلــات الضريبيــة غيــر املؤكــدة علــى حــدة أم ســتجمع بينهــا وبــن معاجلــة واحــدة أو أكثــر مــن املعاجلــات الضريبيــة
غيــر املؤكــدة األخــرى .يجــب إتبــاع املنهــج الــذي يتوقــع أنــه ســوف يحــل علــى نحــو أفضــل حالــة عــدم تأكــد .تطبــق
شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي حكمـاً هامـاً فــي حتديــد أوجــه عــدم التأكــد بشــأن معامــات ضريبــة الدخــل .مــا
لــم يكــن للتفســير تأثيــر علــى البيانــات املاليــة لشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي.
ضرائب الدخل املؤجلة:
يتــم احتســاب ضريبــة الدخــل املؤجلــة ،إن وجــدت ،باســتخدام أســاس االلتــزام للفروقــات املؤقتــة الناجتــة بــن
األرصــدة الدفتريــة للموجــودات وااللتزامــات ألغــراض التقاريــر املاليــة واملبالــغ املســتخدمة لألغــراض الضريبيــة.
يتــم قيــاس قيمــة الضريبــة املؤجلــة مبعــدالت الضريبــة املتوقــع تطبيقهــا أو تتــم التســوية للقيمــة الدفتريــة للموجــودات
واملطلوبــات باالســتثناء إلــى معــدالت الضريبــة التــي قــد مت ســنها أو تقريبــا مت ســنها فــي نهايــة فتــرة التقريــر .يجــب
إثبــات الضريبــة املؤجلــة فقــط بقــدر مــا يكــون مــن احملتمــل أن ربحـاً مســتقبلياً خاضعـاً للضريبــة ســوف يكــون متاحـاً
وميكــن اســتخدام اإلعفــاء .يتــم تخفيــض األصــول الضريبيــة املؤجلــة بقــدر مــا يكــون غيــر محتمـ ً
ا بعــد ذلــك بحيــث
يتــم االعتــراف باملنافــع الضريبيــة ذات العالقــة .ال يتــم االعتــراف بااللتزامــات واملوجــودات الضريبيــة املؤجلــة للفــروق
املؤقتــة بــن القيمــة الدفتريــة واألســس الضريبيــة لالســتثمارات فــي العمليــات األجنبيــة حيــث تكــون شــركة متاليــف
إيــه آي جــي العربــي قــادرة علــى التحكــم فــي توقيــت عكــس الفــروق املؤقتــة ومــن احملتمــل أال يتــم عكــس الفــروق فــي
املســتقبل املنظــور.
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يتــم إجــراء مقاصــة بــن املوجــودات واملطلوبــات الضريبيــة املؤجلــة عنــد وجــود حــق واجــب النفــاذ قانونـاً فــي إجــراء
مقاصــة بــن املوجــودات الضريبيــة احلاليــة ومطلوبــات الضريبــة احلاليــة والتــي تتعلــق بضرائــب دخــل تفرضهــا نفــس
الســلطة الضريبيــة والتــي لهــا احلــق فــي إجــراء املقاصــة ،والتــي تنــوى إمــا التســوية علــى أســاس صافــي أو حتقيــق
املوجــودات وتســوية املطلوبــات فــي ٍآن مع ـاً .يتــم االعتــراف بالضرائــب احلاليــة واملؤجلــة ضمــن الربــح أو اخلســارة،
باســتثناء القــدر املتعلــق باملعامــات التــي يتــم االعتــراف بهــا فــي قائمــة الدخــل الشــامل أو بحقــوق املســاهمني بشــكل
مباشــر .فــي هــذه احلالــة ،يجــب االعتــراف بالضريبــة أيضـاً بســبب اخلســائر وعــدم توفــر األربــاح اخلاضعــة للضريبــة
فــي املســتقبل ،مــا لــم تعتــرف شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي بأصــول الضريبــة املؤجلــة.
الزكاة
جتنــب شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي مخصــص الــزكاة وفقــا لألنظمــة الزكويــة والضريبــة الســعودية .حتمــل
الــزكاة ضمــن الربــح أو اخلســارة .ال يتــم معاجلــة الــزكاة لضرائــب الدخــل ،أيضــا ال يتــم احتســاب ضرائــب دخــل مؤجلة
متعلقــة بالــزكاة.
النقدية وشبه النقدية
لغــرض إعــداد قائمــة التدفقــات النقديــة ،تتكــون النقديــة وشــبه النقديــة مــن النقــد فــي البنــوك والودائــع قصيــرة
األجــل -إن وجــدت -والتــي تكــون فتــرة اســتحقاقها األصليــة  90يوم ـاً أو أقــل مــن تاريــخ االقتنــاء.
إثبات األقساط ودخل العموالت
تــدرج األقســاط والعمــوالت فــي قائمــة الدخــل بشــكل نســبي علــى مــدى فتــرات وثائــق التأمــن التــي تخصهــا ،بحيــث
يتــم إثبــات اإليــرادات علــى مــدى فتــرة املخاطــر .متثــل األقســاط غيــر املكتســبة جــز ًء مــن األقســاط املكتتبــة املتعلقــة
بفتــرة التغطيــة ســارية املفعــول ،يــدرج التغيــر فــي مخصــص األقســاط غيــر املكتســبة فــي قائمــة الدخــل علــى مــدى
فتــرة املخاطــر.
يتــم إظهــار صافــي األقســاط ودخــل العمــوالت املتعلقــة باألخطــار الســارية املفعــول ملــا بعــد نهايــة الفتــرة املاليــة كمبالــغ
غيــر مكتســبة ويتــم تأجيلهــا بإتبــاع الطــرق التاليــة:
•آخر ثالثة أشهر من الفترة بالنسبة للشحن البحري.
•عدد األيام الفعلي بالنسبة لكافة فئات التأمني األخرى.
•عمليــة احتســاب محــددة ســلفاً بالنســبة للتأمــن الهندســي وذلــك للمخاطــر التــي تزيــد عــن ســنة .وطبقـاً لعمليــة
االحتســاب هــذه ،يتــم اكتســاب أقســاط أقــل خــال الســنة األولــى وتــزداد تدريجيـاً مــع نهايــة فتــرة وثيقــة التأمــن.
متثــل نتائــج االكتتــاب األقســاط املكتســبة ودخــل األتعــاب والعمــوالت ،مطروحـاً منهــا املطالبــات املدفوعــة ومصاريــف
االكتتــاب األخــرى ،واملطالبــات املتوقعــة املســتحقة الدفــع خــال الفتــرة ،ناقصــاً مبالــغ إعــادة التأمــن ومخصــص
اخلســائر املســتقبلية املتوقعــة عــن وثائــق التأمــن ســارية املفعــول.
أقساط التأمني املدينة
يتــم اثبــات األقســاط املدينــة فــي إجمالــي األقســاط املكتوبــة املســتحقة القبــض مــن عقــود التأمــن ،مخصوم ـاً منهــا
أي مبالــغ غيــر قابلــة للتحصيــل .يتــم إثبــات أقســاط التأمــن املدينــة عنــد اســتحقاقها ،ويتــم قياســها ،عنــد اإلثبــات
األولــي لهــا ،بالقيمــة العادلــة للمبلــغ املســتلم أو املســتحق القبــض .يتــم مراجعــة القيمــة الدفتريــة ألقســاط التأمــن
املدينــة للتأكــد مــن وجــود انخفــاض فــي قيمتهــا وذلــك عندمــا تشــير األحــداث أو التغيــرات فــي الظــروف إلــى عــدم
إمكانيــة اســترداد قيمتهــا الدفتريــة ،ويتــم إثبــات خســارة االنخفــاض فــي قائمــة الدخــل .يتــم إلغــاء إثبــات أرصــدة
املدينــن عندمــا ال تتحكــم شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي فــي احلقــوق التعاقديــة التــي تشــكل الرصيــد املســتحق،
وهــو مــا يحــدث عــادة عندمــا يتــم بيــع الرصيــد املســتحق القبــض ،أو يتــم متريــر جميــع التدفقــات النقديــة املنســوبة
إلــى الرصيــــد إلــى طــرف ثالــث مستقــــل .تقــع الــذمم املدينــــة ضمــــن نطــاق املعيــار الدولــي إلعــــداد التقاريــر املاليــــة
رقم " 4عقود التأمني".
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دخل العموالت اخلاصة
يتم إثبات دخل العموالت اخلاصة من الودائع قصيرة األجل والودائع ألجل على أساس العائد الفعلي.
عقود التأمني
تعــرف عقــود التأمــن بأنهــا تلــك العقــود التــي تشــتمل علــى مخاطــر تأمــن هامــة عنــد نشــأة العقــد أو تلــك التــي يكــون
فيهــا ،عنــد نشــأة العقــود ،ســيناريو يشــتمل فــي جوهــره التجــاري علــى مخاطــر تأمــن هامــة .تعتمــد أهميــة مخاطــر
التأمــن علــى كل مــن احتمــال وقــوع حــادث للجهــة املؤمنــة وحجــم األثــر احملتمــل املتعلــق بــه .وحــال تصنيــف العقــد كـــ
"عقــد تأمــن" ،فإنــه يبقــى كذلــك طــوال الفتــرة املتبقيــة منــه حتــى لــو انخفضــت مخاطــر التأمــن بشــكل كبيــر خــال
الفتــرة.
املطالبات
تتكــون املطالبــات مــن املبالــغ املســتحقة الدفــع حلاملــي وثائــق التأمــن واألطــراف األخــرى ومصاريــف تســوية اخلســائر
املرتبطــة بهــا بعــد خصــم اخلــردة واالســتردادات األخــرى .يشــتمل إجمالــي املطالبــات حتــت التســوية علــى إجمالــي
التكلفــة املقــدرة للمطالبــات املتكبــدة وغيــر املســددة بتاريــخ إعــداد القوائــم املاليــة ســوا ًء مت التبليــغ عنهــا أم ال .يجنــب
مخصصــات لقــاء املطالبــات املبلــغ عنهــا وغيــر املدفوعــة بتاريــخ إعــداد القوائــم املاليــة علــى أســاس تقديــر كل حالــة
علــى حــدة .باإلضافــة إلــى ذلــك ،يتــم االحتفــاظ مبخصــص بنــا ًء علــى تقديــر اإلدارة وخبــرة شــركة متاليــف إيــه آي
جــي العربــي الســابقة لتغطيــة تكلفــة تســوية املطالبــات املتكبــدة والتــي لــم يتــم اإلبــاغ عنهــا مبــا فــي ذلــك تكاليــف
معاجلــة املطالبــات ذات الصلــة فــي تاريــخ قائمــة املركــز املالــي .يتــم عــرض املطالبــات حتــت التســوية علــى أســاس
إجمالــي ويتــم عــرض حصــة معيــدي التأمــن ذات الصلــة بشــكل منفصــل .عــاوة علــى ذلــك ،ال تقــوم شــركة متاليــف
إيــه آي جــي العربــي بخصــم مطلوباتهــا لقــاء املطالبــات غيــر املدفوعــة ألنــه يتوقــع ســداد كافــة املطالبــات خــال ســنة
مــن تاريــخ إعــداد القوائــم املاليــة.
اخلردة والتعويضات
تســمح بعــض عقــود التأمــن لشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي ببيــع األصــول (عــادة مــا تكــون تالفــة) املكتســبة فــي
تســوية مطالبــة (علــى ســبيل املثــال ،اخلــردة) .قــد يكــون لشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي أيضـاً احلــق فــي متابعــة
أطــراف ثالثــة لدفــع بعــض التكاليــف أو جميعهــا (علــى ســبيل املثــال ،التعويضــات).
تــدرج تقديــرات املبالــغ املســتردة القابلــة لإلصــاح كبــدل فــي قيــاس التزامــات املطالبــات حتــت التســوية .البــدل هــو
املبلــغ الــذي ميكــن اســترداده بشــكل معقــول مــن التصــرف فــي األصــل.
تعتبــر عمليــات الســداد بالتعويضــات أيض ـاً بــدالً فــي قيــاس التزامــات املطالبــات حتــت التســوية .البــدل هــو تقييــم
املبلــغ الــذي ميكــن اســترداده مــن الطــرف الثالــث.
تكاليف اكتتاب وثائق التأمني املؤجلة
يتــم تأجيــل العمــوالت والتكاليــف األخــرى املتعلقــة مباشــرة بشــراء وجتديــد عقــود التأمــن ،وتطفــئ علــى مــدى فتــرات
عقــود التأمــن املتعلقــة بهــا كأقســاط عنــد اكتســابها .يســجل اإلطفــاء فــي قائمــة الدخــل.
يتــم احتســاب التغيــرات فــي األعمــار اإلنتاجيــة أو الطريقــة املتوقعــة الســتنفاذ املنافــع االقتصاديــة املســتقبلية التــي
تضمنهــا األصــل وذلــك بتعديــل فتــرة اإلطفــاء ،ويتــم اعتبــار ذلــك كتغيــر فــي التقديــرات احملاســبية.
يتــم إجــراء مراجعــة للتأكــد مــن وقــوع انخفــاض فــي القيمــة وذلــك بتاريــخ إعــداد كل قوائــم ماليــة مــرة واحــدة أو أكثــر
وذلــك عنــد وجــود دليــل علــى وقــوع هــذا االنخفــاض .وفــي احلــاالت التــي تقــل فيهــا القيمــة القابلــة لالســترداد عــن
القيمــة الدفتريــة ،عندئــذ يتــم إثبــات خســارة االنخفــاض فــي قائمــة الدخــل .كمــا تؤخــذ تكاليــف اكتتــاب وثائــق التأمــن
املؤجلــة بعــن االعتبــار عنــد اختبــار مــدى كفايــة املطلوبــات فــي كل فتــرة يتــم فيهــا إعــداد قوائــم ماليــة.
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الوديعة النظامية
متثــل الوديعــة النظاميــة  ٪10مــن رأس املــال املدفــوع لشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي احملتفــظ بهــا لــدى بنــك مت
حتديــده مــن قبــل مؤسســة النقــد العربــي الســعودي وفقــا لنظــام مراقبــة التأمــن التعاونــي لشــركات عمليــات التأمــن.
يحــق ملؤسســة النقــد العربــي الســعودي احلصــول علــى الدخــل النــاجت عــن الوديعــة النظاميــة والتــي ال ميكــن ســحبها
دون موافقــة مؤسســة النقــد العربــي الســعودي.
إعادة التأمني
تقــوم شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي خــال دورة أعمالهــا العاديــة بإســناد مخاطــر التأمــن املتعلقــة بكافــة
أعمالهــا والتــي يتــم مبوجبهــا تعويــض شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي عــن خســائر عقــود التأمــن املصــدرة .متثــل
موجــودات إعــادة التأمــن األرصــدة املســتحقة مــن شــركات إعــادة التأمــن .تقــدر املبالــغ القابلــة لالســترداد بنفــس
الطريقــة التــي يتــم بهــا تقديــر مخصــص املطالبــات حتــت التســوية وطبق ـاً التفاقيــة إعــادة التأمــن.
يتــم إجــراء مراجعــة للتأكــد مــن وجــود انخفــاض فــي القيمــة وذلــك بتاريــخ إعــداد كل قوائــم ماليــة مــرة واحــدة أو أكثــر
عنــد وجــود دليــل علــى وقــوع انخفــاض فــي القيمــة خــال الفتــرة املاليــة ،يحــدث االنخفــاض فــي القيمــة عنــد وجــود
دليــل موضوعــي يشــير إلــى عــدم إمكانيــة اســترداد شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي للمبالــغ القائمــة مبوجــب
شــروط العقــد وإمكانيــة قيــاس األثــر للمبالــغ التــي ستســتلمها شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي مــن معيــدي التأمــن
بشــكل موثــوق بــه .يتــم إثبــات خســائر االنخفــاض فــي قائمــة الدخــل.
إن ترتيبــات إعــادة التأمــن املســندة ال تعفــي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي مــن التزاماتهــا جتــاه حاملــي عقــود
التأمــن .إن أقســاط التأمــن واملطالبــات املتعلقــة بعقــود إعــادة التأمــن التــي تعهــدت بهــا شــركة متاليــف إيــه آي جــي
العربــي يتــم إثباتهــا كإيــرادات ومصاريــف بنفــس الطريقــة وكأن عمليــة إعــادة التأمــن تعتبــر نشــاطاً مباشــراً ،بعــد
األخــذ بعــن االعتبــار تصنيــف عمليــات إعــادة التأمــن.
متثــل مطلوبــات إعــادة التأمــن أرصــدة مســتحقة إلــى شــركات إعــادة التأمــن .تقــدر هــذه املبالــغ املســتحقة بنفــس
الطريقــة املتعلقــة باتفاقيــات إعــادة التأمــن .يتــم إظهــار األقســاط واملطالبــات علــى أســاس إجمالي بالنســبة لألقســاط
املســندة وأرصــدة إعــادة التأمــن التــي تعهــدت بهــا شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي .يتــم التوقــف عــن إثبــات
موجــودات ومطلوبــات إعــادة التأمــن عنــد انتهــاء ســريان احلقــوق التعاقديــة أو اســتنفاذها أو حتويــل العقــد إلــى
طــرف آخــر.
االنخفاض في قيمة املوجودات املالية
يتــم ،بتاريــخ كل قائمــة مركــز مالــي ،إجــراء تقــومي للتأكــد مــن وجــود أي دليــل موضوعــي علــى انخفــاض قيمــة أي
أصــل مالــي أو مجموعــة مــن املوجــودات املاليــة .وفــي حالــة مثــل هــذا الدليــل ،يتــم إثبــات خســارة االنخفــاض فــي
القيمــة فــي قائمــة نتائــج عمليــات التأمــن والفائــض املتراكــم /عمليــات املســاهمني .يحــدد االنخفــاض فــي القيمــة
علــى النحــو التالــي:
•صعوبة مالية كبيرة للمصدر أو املدين؛
•خرق العقد ،مثل التخلف عن السداد أو التأخر في السداد؛
•إذا أصبح من احملتمل أن املصدر أو املدين سيدخل اإلفالس أو عملية إعادة التنظيم املالي األخرى؛
•عدم وجود سوق نشط لتلك األصول املالية بسبب الصعوبات املالية؛ أو
•وجــود بيانــات تشــير إلــى وجــود انخفــاض ملمــوس فــي التدفقــات النقديــة املســتقبلية املقــدرة عــن مجموعــة مــن
األصــول املاليــة منــذ االعتــراف املبدئــي بتلــك األصــول ،علــى الرغــم مــن أنــه ال ميكــن بعــد حتديــد االنخفــاض مــع
األصــول املاليــة الفرديــة فــي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي  ،مبــا فــي ذلــك:
 التغيرات السلبية في حالة السداد من الشركات املصدرة أو املدينني في شركة متاليف إيه آي جي العربي  .أو -الظروف االقتصادية الوطنية أو احمللية في بلد املصدرين الذين يرتبطون بالتقصير في األصول.
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فــي حالــة وجــود دليــل موضوعــي علــى وجــود انخفــاض فــي قيمــة املوجــودات املاليــة ،يتــم حتديــد االنخفــاض فــي
القيمــة علــى النحــو التالــي:
•بالنســبة للموجــودات املاليــة املثبتــة بالقيمــة العادلــة ،ميثــل االنخفــاض فــي القيمــة الفــرق بــن التكلفــة والقيمــة
العادلــة ،ناقص ـاً خســارة االنخفــاض املثبتــة ســابقا فــي قائمــة نتائــج عمليــات التأمــن والفائــض املتراكــم /عمليــات
املســاهمني.
•بالنســبة للموجــودات املاليــة املثبتــة بالتكلفــة ،ميثــل االنخفــاض فــي القيمــة الفــرق بــن القيمــة الدفتريــة والقيمــة
احلاليــة للتدفقــات النقديــة املســتقبلية املخصومــة علــى أســاس معــدل العائــد الســائد فــي الســوق حاليـاً ألصــل مالــي
مماثــل .بالنســبة للموجــودات املاليــة املتاحــة للبيــع ،تقــوم شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي فــي تاريــخ كل تقريــر
بتقييــم مــا إذا كان هنــاك دليــل موضوعــي علــى أن االســتثمار أو مجموعــة مــن االســتثمارات قــد انخفضــت قيمتهــا.
فــي حالــة أدوات الديــن املصنفــة كمتاحــة للبيــع ،تقــوم شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي بتقييــم مــا إذا كان هنــاك
دليــل موضوعــي علــى انخفــاض القيمــة .قــد يتضمــن الدليــل املوضوعــي مؤشــرات علــى أن املقتــرض يواجــه صعوبــة
ماليــة كبيــرة ،أو تقصيــر أو جنــوح فــي إيــرادات العمــوالت اخلاصــة أو مدفوعــات رأس املــال ،واحتمــال أن يدخــل
فــي حالــة إفــاس أو إعــادة تنظيــم مالــي أخــرى وحيثمــا تشــير البيانــات امللحوظــة إلــى وجــود انخفــاض ملمــوس فــي
التدفقــات النقديــة املســتقبلية ،مثــل التغيــرات فــي الظــروف االقتصاديــة التــي ترتبــط مــع التخلــف عــن الســداد .ومــع
ذلــك ،فــإن املبلــغ املســجل لالنخفــاض فــي القيمــة هــو اخلســارة املتراكمــة التــي يتــم قياســها علــى أنهــا الفــرق بــن
التكلفــة املطفــأة والقيمــة العادلــة احلاليــة ،ناقص ـاً أي خســارة انخفــاض فــي القيمــة علــى ذلــك االســتثمار املعتــرف
بــه مســبقاً فــي قائمــة الدخــل وقائمــة الدخــل الشــامل .فــي حالــة زيــادة القيمــة العادلــة ألداة الديــن فــي فتــرة الحقــة،
وميكــن أن تكــون الزيــادة مرتبطــة بشــكل موضوعــي بحــدث ائتمانــي يحــدث بعــد االعتــراف بخســارة انخفــاض القيمــة
فــي قائمــة الدخــل وقائمــة الدخــل الشــامل ،يتــم عكــس خســارة انخفــاض القيمــة مــن خــال قائمــة الدخــل وقائمــة
الدخــل الشــامل.
بالنســبة لالســتثمارات فــي األســهم احملتفــظ بهــا علــى أنهــا متاحــة للبيــع ،فــإن االنخفــاض الكبيــر فــي القيمــة العادلــة
عــن التكلفــة ميثــل دليـ ً
ا موضوعيـاً علــى انخفــاض القيمــة .ال ميكــن عكــس خســارة االنخفــاض فــي القيمــة مــن خــال
قائمــة الدخــل طاملــا اســتمر االعتــراف باألصــل ،أي أن أي زيــادة فــي القيمــة العادلــة بعــد تســجيل انخفــاض القيمــة ال
ميكــن االعتــراف بهــا إال فــي الدخــل الشــامل اآلخــر .عنــد إلغــاء االعتــراف ،يتــم إدراج أي ربــح أو خســارة تراكميــة ســبق
االعتــراف بهــا فــي الدخــل الشــامل اآلخــر فــي قائمــة الدخــل ضمــن "الربــح( /اخلســارة) احملققــة" علــى االســتثمارات
املتاحــة للبيــع.
إن حتديــد مــا هــو "مهــم" أو "طويــل األمــد" يتطلــب احلكــم .تعتبــر فتــرة  12شــهراً أو أكثــر طويلــة ،ويعــد االنخفــاض
بنســبة  ٪30مــن التكلفــة األصليــة أمــراً مهمـاً وفقـاً لسياســة شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي .عنــد إصــدار هــذا
احلكــم ،تقــوم شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي بتقييــم ،مــن بــن عوامــل أخــرى ،املــدة أو املــدى الــذي تكــون فيــه
القيمــة العادلــة لالســتثمار أقــل مــن تكلفتهــا.
عنــد إجــراء تقييــم مــا إذا كان االســتثمار فــي أداة الديــن قــد انخفضــت قيمتــه ،تأخــذ شــركة متاليــف إيــه آي جــي
العربــي فــي االعتبــار عوامــل مثــل تقييــم الســوق للجــدارة االئتمانيــة كمــا هــو موضــح فــي عوائــد الســندات وتقييــم
وكاالت التصنيــف للجــدارة االئتمانيــة وقــدرة الدولــة علــى الوصــول إلــى أســواق رأس املــال إلصــدار ديــون جديــدة،
واحتمــال إعــادة هيكلــة الديــون ،ممــا يــؤدي إلــى تكبــد أصحــاب اخلســائر مــن خــال إعفــاء الديــون الطوعــي أو
اإللزامــي .إن املبلــغ املســجل لالنخفــاض فــي القيمــة هــو اخلســارة املتراكمــة التــي يتــم قياســها علــى أنهــا الفــرق بــن
التكلفــة املطفــأة والقيمــة العادلــة احلاليــة ،ناقصـاً أي خســارة انخفــاض فــي القيمــة علــى ذلــك االســتثمار املعتــرف بــه
مســبقاً فــي قائمــة الدخــل وقائمــة الدخــل الشــامل.
تاريخ التداول
يتــم إثبــات أو التوقــف عــن إثبــات كافــة العمليــات االعتياديــة املتعلقــة بشــراء وبيــع املوجــودات املاليــة بتاريــخ التــداول
(أي التاريــخ الــذي تلتــزم فيــه شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي بشــراء أو بيــع املوجــودات) .العمليــات االعتياديــة
املتعلقــة بشــراء وبيــع املوجــودات املاليــة هــي العمليــات التــي تتطلــب أن يتــم ســداد تلــك املوجــودات خــال فتــرة زمنيــة
تنــص عليهــا األنظمــة أو تلــك املتعــارف عليهــا فــي الســوق.

87

التوقف عن إثبات األدوات املالية
يتــم التوقــف عــن إثبــات أي أداة ماليــة عنــد التوقــف عــن ممارســة الســيطرة علــى احلقــوق التعاقديــة التــي تتكــون منهــا
األدوات املاليــة ويتــم ذلــك عــادة عنــد بيعهــا ،أو عنــد انتقــال التدفقــات النقديــة املتعلقــة بهــا إلــى جهــة أخــرى مســتقلة.
املعلومات القطاعية
يعتبــر القطــاع التشــغيلي جــز ًء مــن عناصــر شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي الــذي يقــوم باألعمــال والــذي ينتــج عنــه
إيــرادات وتتكبــد منــه مصاريــف وتتوفــر بشــأنه معلومــات ماليــة يتــم تقوميهــا بانتظــام مــن قبــل رئيــس العمليــات بصفته
صانــع القــرار عندمــا يقــرر كيفيــة توزيــع املــوارد وتقــومي األداء .يتــم إظهــار القطاعــات التشــغيلية بصــورة مماثلــة لتلــك
املتعلقــة بإعــداد التقاريــر الداخليــة املقدمــة لرئيــس العمليــات صانــع القــرار والــذي يعتبــر مســئوالً عــن توزيــع املــوارد
وتقييــم أداء القطاعــات التشــغيلية والــذي حتــدده كـــ "رئيــس تنفيــذي" يقــوم باتخــاذ القــرارات االســتراتيجية ،ولــدى
شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي ثمانيــة قطاعــات تشــغيلية يتــم رفــع التقاريــر بشــأنها ،وهــي كمــا يلــي:
•التأمــن علــى احلــوادث العامــة واملســؤولية جتــاه الغيــر ،ويقــوم بتغطيــة الوفيــات مــن األفــراد واجلماعــات الناجتــة
عــن احلــوادث وذلــك مبوجــب التأمــن ضــد احلــوادث الشــخصية ،كمــا يقــوم بتغطيــة مصالــح أصحــاب العمــل وذلــك
بالتأمــن ضــد الســرقة ،والتغطيــة ضــد ســرقة أو فقــدان األمــوال والتأمــن علــى االلتزامــات العامــة األخــرى.
•تأمني املركبات ،يقوم بتغطية اخلسائر وااللتزامات املتعلقة باملركبات ما عدا التأمني على النقل.
•تأمــن املمتلــكات ويقــوم بتغطيــة مخاطــر احلريــق وعمليــات التأمــن األخــرى التــي تنــدرج ضمــن هــذا النــوع مــن
التأمــن.
•التأمــن البحــري ،ويقــوم بتغطيــة احلــوادث غيــر املتوقعــة التــي تتــم أثنــاء الرحــات البحريــة والنقــل البــري وتوفيــر
احللــول ضــد احلــوادث أثنــاء الســفر وفــي الطريــق.
•التأمــن علــى املنتجــات الهندســية ،ويقــوم بتزويــد الشــركات باحللــول ضــد احلــوادث التــي تقــع أثنــاء تنفيــذ
املشــاريع اإلنشــائية.
•عام أخرى ،ويقوم بتغطية منتجات املستهلك كضمان اخلدمة ومنتجات احلماية الشخصية.
•املنتجات الصحية والتي تزود تغطية الرعاية الصحية حلملة الوثائق.
•احلماية واالدخار ،ويقوم بتغطية الوفاة لألفراد واملجموعات حتت حماية احلياة لألفراد واملجموعات.
صناديــق املســاهمني عبــارة عــن قطــاع غيــر تشــغيلي .تعتبــر اإليــرادات املكتســبة مــن الودائــع ألجــل واالســتثمارات
النشــاط الوحيــد املُــدر لإليــرادات .حتمــل بعــض املصاريــف التشــغيلية املباشــرة واملصاريــف غيــر املباشــرة األخــرى،
بشــكل مالئــم ،علــى هــذا القطــاع .يحمــل عجــز أو فائــض عمليــات التأمــن علــى هــذا القطــاع ،حســبما هــو مالئــم.
يتــم تقــومي أداء القطــاع علــى أســاس الربــح أو اخلســارة والتــي يتــم قياســها ،فــي بعــض النواحــي ،بصــورة مختلفــة عــن
الربــح أو اخلســارة فــي القوائــم املاليــة.
تتــم أســعار حتويــل املعامــات بــن القطاعــات التشــغيلية وفقـاً لشــروط التعامــل مــع األطــراف األخــرى .وســوف تشــتمل
إيــرادات ومصاريــف ونتائــج القطــاع عندئــذ علــى التحويــات بــن القطاعــات التشــغيلية والتــي ســيتم حذفهــا علــى
مســتوى القوائــم املاليــة لشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي .مبــا أن شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي متــارس
أعمالهــا فــي اململكــة العربيــة الســعودية بالكامــل ،فــإن التقاريــر يتــم توفيرهــا للقطاعــات التشــغيلية فقــط.
تصنيف املنتجات
تقــوم شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي بإصــدار عقــود التأمــن والتــي يتــم مبوجبهــا حتويــل مخاطــر التأمــن .إن
عقــود التأمــن هــي تلــك العقــود التــي تقبــل مبوجبهــا شــركة التأمــن مخاطــر تأمــن هامــة مــن حملــة الوثائــق وذلــك
باملوافقــة علــى تعويضهــم فــي حــال وقــوع حــادث مســتقبلي غيــر مؤكــد ويؤثــر بشــكل ســلبي علــى حامــل وثيقــة التأمــن.
وكقاعــدة عامــة ،تقــوم شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي بتعريــف مخاطــر التأمــن الهامــة بأنهــا متثــل احتمــال ســداد
منافــع عنــد وقــوع حــادث مؤمــن عليــه .وحــال تصنيــف العقــد كـــ "عقــد تأمــن" فإنــه يبقــى كذلــك طــوال الفتــرة املتبقيــة
منــه حتــى لــو انخفضــت مخاطــر التأمــن بشــكل كبيــر خــال الفتــرة ،إال إذا مت اســتنفاذ أو انتهــاء جميــع احلقــوق
وااللتزامــات.
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االستثمارات
يتــم فــي األصــل إثبــات كافــة االســتثمارات بالقيمــة العادلــة ،شــاملة مصاريــف الشــراء املتعلقة باالســتثمارات ،ويســتثنى
مــن ذلــك االســتثمارات املدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الدخــل .بالنســبة لالســتثمارات التــي يتــم تداولهــا
فــي األســواق املاليــة النظاميــة ،حتــدد القيمــة العادلــة بالرجــوع إلــى األســعار املتداولــة بالســوق عنــد انتهــاء العمــل
بتاريــخ إعــداد القوائــم املاليــة بــدون خصــم تكاليــف املعامــات.
االستثمارات املتاحة للبيع
األصــول املاليــة املتاحــة للبيــع هــي تلــك األصــول املاليــة غيــر املشــتقة التــي ال يتــم تصنيفهــا كمحتفــظ بهــا للمتاجــرة
أو احملتفــظ بهــا حتــى تاريــخ االســتحقاق أو القــروض واملدينــن ،وال يتــم تصنيفهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح
أو اخلســارة .يتــم تســجيل هــذه االســتثمارات مبدئي ـاً بالتكلفــة ،وهــي القيمــة العادلــة للمقابــل املدفــوع مبــا فــي ذلــك
تكاليــف املعاملــة املنســوبة مباشــرة إلــى االســتحواذ واالســتثمار بعــد ذلــك بالقيمــة العادلــة .يتــم إدراج التغيــرات
التراكميــة فــي القيمــة العادلــة لهــذه االســتثمارات فــي الدخــل الشــامل اآلخــر فــي قائمــة الدخــل الشــامل حتــت بنــد
"صافــي التغيــر فــي القيمــة العادلــة  -االســتثمارات املتاحــة للبيــع" .يتــم إدراج املكاســب أو اخلســائر احملققــة مــن بيــع
هــذه االســتثمارات فــي قائمــة الدخــل ذات الصلــة ضمــن "الربــح( /اخلســارة) احملققــة علــى االســتثمارات املتاحــة
للبيــع".
يتــم إثبــات توزيعــات األربــاح وإيــرادات العمــوالت ومكاســب /خســائر العمــات األجنبيــة مــن االســتثمارات املتاحــة
للبيــع فــي قائمــة الدخــل ذات الصلــة أو قائمــة الدخــل الشــامل  -عمليــات املســاهمني ،كجــزء مــن صافــي دخــل /
خســارة االســتثمار.
يتــم تعديــل أي انخفــاض جوهــري أو طويــل األجــل فــي القيمــة العادلــة لالســتثمارات املتاحــة للبيــع ويتــم االفصــاح عنــه
فــي قائمــة الدخــل الشــامل ،كمصروفــات انخفــاض القيمــة.
تســتند القيــم العادلــة لالســتثمارات املتاحــة للبيــع علــى األســعار املعروضــة لــأوراق املاليــة القابلــة للتســويق أو القيــم
العادلــة املقــدرة .يتــم تقديــر القيمــة العادلــة للبنــود التــي حتمــل العمــوالت علــى أســاس التدفقــات النقديــة املخصومــة
باســتخدام العمولــة لبنــود ذات شــروط وخصائــص مخاطــر مماثلــة.
بالنســبة لالســتثمارات غيــر املســعرة ،يتــم حتديــد القيمــة العادلــة عــن طريــق القيمــة الســوقية الســتثمار مماثــل أو
عندمــا ال ميكــن الوصــول إلــى القيــم العادلــة مــن األســواق النشــطة ،يتــم حتديدهــا باســتخدام مجموعــة متنوعــة مــن
أســاليب التقييــم .تؤخــذ املدخــات إلــى هــذه النمــاذج مــن األســواق التــي ميكــن مالحظتهــا حيثمــا أمكــن ذلــك ،لكــن
حيثمــا ال يكــون ذلــك ممكنـاً ،يلــزم درجــة مــن التقديــر فــي حتديــد القيــم العادلــة.
إعادة التصنيف
تقــوم شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي بتقييــم مــا إذا كانــت القــدرة والن ّيــة لبيــع أصولهــا املاليــة علــى املــدى القريــب
ال تــزال مناســبة .عندمــا تكــون شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي غيــر قــادرة فــي ظــروف نــادرة علــى تــداول هــذه
األصــول املاليــة بســبب األســواق غيــر النشــطة فقــد تختــار شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي إعــادة تصنيــف هــذه
األصــول املاليــة إذا كانــت اإلدارة لديهــا القــدرة والنيــة علــى االحتفــاظ باملوجــودات فــي املســتقبل املنظــور أو حتــى
اســتحقاقها .يُســمح بإعــادة التصنيــف إلــى القــروض والــذمم املدينــة عندمــا يفــي األصــل املالــي بتعريــف القــروض
والــذمم املدينــة ولــدى اإلدارة النيــة والقــدرة علــى االحتفــاظ بهــذه األصــول فــي املســتقبل املنظــور أو حتــى تاريــخ
اســتحقاقها .ال يُســمح بإعــادة التصنيــف إلــى اســتثمارات محتفــظ بهــا حتــى تاريــخ االســتحقاق إال عندمــا يكــون
لــدى املنشــأة القــدرة والنيــة علــى االحتفــاظ باألصــل املالــي حتــى تاريــخ االســتحقاق .بالنســبة لألصــل املالــي املعــاد
تصنيفــه مــن الفئــة املتاحــة للبيــع ،تصبــح القيمــة العادلــة فــي تاريــخ إعــادة التصنيــف هــي التكلفــة املطفــأة اجلديــدة
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ويتــم إطفــاء أي ربــح أو خســارة ســابقة علــى ذلــك األصــل مت االعتــراف بــه فــي حقــوق امللكيــة إلــى ربــح أو خســارة
علــى العمــر املتبقــي لالســتثمار باســتخدام ســعر الفائــدة الفعلــي .يتــم إطفــاء أي فــرق بــن التكلفــة املطفــأة اجلديــدة
ومبلــغ االســتحقاق علــى مــدى العمــر املتبقــي لألصــل باســتخدام معــدل الفائــدة الفعلــي .إذا مت حتديــد قيمــة األصــل
الح ًقــا علــى أنــه قــد انخفضــت قيمتــه ،فســيتم إعــادة تصنيــف املبلــغ املســجل ضمــن حقــوق امللكيــة إلــى قائمــة الدخــل.
االستثمارات املقتناه حتى تاريخ االستحقاق
يتــم تصنيــف االســتثمارات التــي لهــا مدفوعــات ثابتــة أو قابلــة للتحديــد واســتحقاق ثابــت وقــدرة علــى االحتفــاظ بهــا
حتــى تاريــخ االســتحقاق علــى أنهــا مقتنــاه حتــى تاريــخ االســتحقاق .يتــم االعتــراف باالســتثمارات احملتفــظ بهــا حتــى
تاريــخ االســتحقاق بالقيمــة العادلــة مبــا فــي ذلــك تكاليــف املعاملــة املباشــرة والزائــدة ويتــم قياســها الحقــا بالتكلفــة
املطفــأة مطروح ـاً منهــا مخصــص انخفــاض القيمــة .يتــم احتســاب التكلفــة املطفــأة مــن خــال مراعــاة أي خصــم أو
عــاوة علــى االســتحواذ باســتخدام أســاس العائــد الفعلــي .يتــم إدراج أي ربــح أو خســارة مــن هــذه االســتثمارات فــي
قائمــة الدخــل املوحــدة عندمــا يتــم الغــاء حتقــق االســتثمار أو انخفــاض قيمتــه.
إعادة التصنيف
االســتثمارات املصنفــة كاســتثمارات محتفــظ بهــا حتــى تاريــخ االســتحقاق ال ميكــن عــادة أن تُبــاع أو يعــاد تصنيفهــا
دون التأثيــر علــى قــدرة شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي الســتخدام هــذا التصنيــف وال ميكــن اتّبــاع مثــل هــذه
الطريقــة كبنــد تغطيــة فيمــا يتعلــق بعمولــة أو مخاطــر الدفــع املســبق ،والتــي تعكــس طبيعــة املــدى الطويــل مــن هــذه
االســتثمارات .ومــع ذلــك ،لــن تؤثــر املبيعــات وإعــادة التصنيــف فــي أي مــن احلــاالت التاليــة علــى قــدرة شــركة متاليــف
إيــه آي جــي العربــي علــى اســتخدام هــذا التصنيــف:
•البيــع أو إعــادة التصنيــف التــي تكــون قريبــة جــداً مــن تاريــخ االســتحقاق بحيــث ال يكــون للتغيــرات فــي ســعر العمولــة
الســوقي تأثيــر كبيــر علــى القيمــة العادلــة.
•البيــع أو إعــادة التصنيــف بعــد قيــام شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي باحلصــول علــى جميــع املبالــغ األصليــة
لالســتثمار بشــكل كبيــر.
•املبيعــات أو إعــادة التصنيــف التــي تعــزى إلــى أحــداث منعزلــة غيــر متكــررة خارجــة عــن ســيطرة شــركة متاليــف إيــه آي
جــي العربــي والتــي لــم يكــن مــن املمكــن توقعهــا بشــكل معقــول.
اختبار كفاية املطلوبات
تقــوم شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي بتاريــخ كل قوائــم ماليــة بإجــراء مراجعــة للتأكــد مــن مــدى كفايــة مطلوبــات
عقــود التأمــن باســتخدام التقديــرات احلاليــة للتدفقــات النقديــة املســتقبلية املتعلقــة بعقــود التأمــن .وإذا مــا تبــن
مــن املراجعــة بــأن القيمــة الدفتريــة ملطلوبــات عقــود التأمــن (ناقصــا تكاليــف االكتتــاب املؤجلــة املتعلقــة) غيــر كافيــة
بنــا ًء علــى التدفقــات النقديــة املســتقبلية املتوقعــة ،فإنــه يتــم إثبــات كامــل النقــص فــي قائمــة نتائــج عمليــات التأمــن،
ويُج ّنــب مخصــص لقــاء املخاطــر ســارية املفعــول ،ال تقــوم شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي بخصــم أي مطلوبــات
لقــاء املطالبــات غيــر املســددة ألنــه يتوقــع ســداد كافــة املطالبــات خــال ســنة مــن تاريــخ القوائــم املاليــة.
املصاريف
يتــم إثبــات املصاريــف عنــد وجــود انخفــاض ميكــن قياســه بشــكل موثــوق بــه فــي املنافــع االقتصاديــة املســتقبلية املتعلقــة
بانخفــاض قيمــة األصــل أو زيــادة فــي املطلوبــات املتعلقــة.
العمالت األجنبية
حتــول املعامــات بالعمــات األجنبيــة بأســعار التحويــل اجلاريــة عنــد إجــراء املعامــات .ويعــاد حتويــل املوجــودات
واملطلوبــات النقديــة املســجلة بالعمــات األجنبيــة كمــا فــي تاريــخ قائمــة املركــز املالــي إلــى الريــال الســعودي باألســعار
اجلاريــة فــي ذلــك التاريــخ .تــدرج كافــة فروقــات التحويــل فــي قائمــة الدخــل .يتــم ادراج األربــاح واخلســائر الناجتــة
عــن حتويــل العمــات األجنبيــة عــن االســتثمارات املتاحــة للبيــع فــي قائمــة الدخــل الشــامل.
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االحتياطي النظامي
وفق ـاً لعقــد التأســيس ،يجــب علــى شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي حتويــل  ٪20مــن صافــي دخــل كل ســنة إلــى
االحتياطــي النظامــي إلــى أن يســاوي هــذا االحتياطــي رأس املــال .ونظــراً للخســائر املتراكمــة ،لــم يتــم اجــراء أي
حتويــل فــي الســنة املنتهيــة فــي  31ديســمبر .2018
مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني
متثــل هــذه املنافــع برنامــج مكافــآت نهايــة اخلدمــة للموظفــن ،يتــم االســتدراك ملخصــص نهايــة اخلدمــة مبقتضــى
نظــام العمــل الســعودي لتعويــض املوظفــن عــن فتــرات خدمتهــم املتجمعــة .يتــم احتســاب صافــي التزامــات شــركة
متاليــف إيــه آي جــي العربــي فيمــا يتعلــق ببرامــج املنافــع احملــددة للموظفــن غيــر املم ّولــة ("االلتزامــات") بتقديــر مبلــغ
املنافــع املســتقبلية التــي يحصــل عليهــا املوظــف مقابــل خدماتــه فــي الفتــرة احلاليــة والفتــرات الســابقة ويتــم خصــم
املنافــع لتحديــد القيمــة احلاليــة وأي تكاليــف خدمــات ماضيــة غيــر مســجلة .إن معــدل اخلصــم املســتخدم هــو عائــد
الســوق علــى الســندات احلكوميــة فــي تاريــخ القوائــم املاليــة التــي لهــا تواريــخ اســتحقاق تقــارب آجــال التزامــات شــركة
متاليــف إيــه آي جــي العربــي .يتــم حتديــد تكلفــة توفيــر املنافــع مبوجــب برامــج املنافــع احملــددة للموظفــن غيــر املم ّولــة
باســتخدام طريقــة ائتمــان الوحــدة املتوقعــة لتحديــد القيمــة احلاليــة اللتزامــات شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي.
املخصصات
يتــم إثبــات املخصصــات عنــد وجــود التــزام (قانونــي أو متوقــع) علــى شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي بســبب
أحــداث ســابقة وإن تكاليــف ســداد االلتــزام ســتكون محتملــة وميكــن قياســها بطريقــة موثــوق بهــا.
املقاصة
يتــم مقاصــة املوجــودات واملطلوبــات املاليــة وتــدرج بالصافــي فــي قائمــة املركــز املالــي فقــط عنــد وجــود حــق قانونــي
ملــزم ملقاصــة املبالــغ املعتــرف بهــا وعندمــا يكــون لــدى شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي نيــة للتســوية علــى أســاس
الصافــي أو بيــع املوجــودات وتســديد املطلوبــات فــي ٍآن واحــد .ال تتــم مقاصــة اإليــرادات واملصاريــف فــي قائمــة الدخــل
إال إذا كان ذلــك مطلوبـاً أو مســموحاً بــه مــن قبــل املعاييــر احملاســبية أو تفســيراتها وذلــك وفقـاً ملــا مت اإلفصــاح عنــه
فــي السياســات احملاســبية.
األحكام
يتطلــب إعــداد القوائــم املاليــة مــن اإلدارة إجــراء التقديــرات واألحــكام واالفتراضــات التــي تؤثــر علــى مبالــغ اإليــرادات
واملصاريــف واملوجــودات واملطلوبــات املســجلة واإلفصاحــات املرفقــة واإلفصــاح عــن املطلوبــات احملتملــة فــي نهايــة
الفتــرة املاليــة .إال أن عــدم التأكــد مــن هــذه التقديــرات واالفتراضــات ميكــن أن يــؤدي إلــى أجــراء تعديــل جوهــري فــي
الفتــرات املســتقبلية علــى القيمــة الدفتريــة للموجــودات أو املطلوبــات.
التقديرات واالفتراضات الهامة
إن االفتراضــات األساســية املتعلقــة باملصــادر األساســية واملســتقبلية لعــدم التأكــد مــن التقديــرات بتاريــخ إعــداد
القوائــم املاليــة والتــي قــد تــؤدي إلــى تعديــل جوهــري للقيمــة الدفتريــة للموجــودات واملطلوبــات خــال الســنة املاليــة
املقبلــة.
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 3-11نتائج العمليات لشركة متاليف إيه آي جي العربي
 ١-٣-١١قائمة الدخل
 ١-١-٣-١١قائمة الدخل الشامل للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر 2016م و2017م و2018م.
اجلدول رقم ( :)1-11قوائم الدخل املوحدة للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر 2016م و2017م و2018م.
2016م

2017م

2018م

ألف ريال سعودي
إجمالي أقساط
التأمني املكتتبة

208٬090

354٬880

168٬803

معدل النمو
نسبة التغير
نسبة التغير
السنوي املركب
السنوي
السنوي
2016م2017-م 2017م2018-م 2016م2018-م
٪70.5

()٪52.4

()٪9.9

أقساط إعادة التأمني
املسندة  -خلارج
اململكة

()58٬487

()64٬936

()70٬214

٪11.0

٪8.1

٪9.6

أقساط تأمني فائض
اخلسارة  -خلارج
اململكة

()678

()1٬154

()948

٪70.1

()٪17.9

٪18.2

صافي أقساط التأمني
املكتتبة

148٬924

288٬790

97٬641

٪93.9

()٪66.2

()٪19.0

صافي التغيرات في
األقساط غير املكتسبة

()3٬830

()44٬010

98٬805

٪1048.9

()٪324.5

ال ينطبق

صافي أقساط التأمني
املكتسبة

145٬094

244٬780

196٬446

٪68.7

()٪19.7

٪16.4

عمولة إعادة التأمني

10٬733

13٬409

11٬804

٪24.9

()٪12.0

٪4.9

إيرادات اكتتاب أخرى

5٬946

5٬623

3٬947

()٪5.4

()٪29.8

()٪18.5

إجمالي اإليرادات

161٬773

263٬812

212٬197

٪63.1

()٪19.6

٪14.5

تكاليف ومصاريف االكتتاب
إجمالي املطالبات
املدفوعة

()97٬535

()209٬298

()220٬514

٪114.6

٪5.4

٪50.4

تصفيات واستحقاقات

()24٬983

()30٬258

()36٬138

٪21.1

٪19.4

٪20.3

تكاليف مطالبات
متكبدة

()4٬877

()6٬774

()5٬657

٪38.9

()٪16.5

٪7.7

حصة معيدي التأمني
من املطالبات املدفوعة

30٬963

41٬560

50٬446

٪34.2

٪21.4

٪27.6

صافي املطالبات
واملنافع األخرى
املدفوعة

()96٬432

التغير في املطالبات
حتت التسوية ،صافي

()27٬580

()211٬863( )204٬770
11٬737

5٬170
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٪112.3

٪3.5

٪48.2

()٪142.6

()٪56.0

ال ينطبق

ألف ريال سعودي
التغير في املطالبات
املتكبدة غير املبلغ
عنها ،صافي
صافي املطالبات
واملنافع األخرى
املتكبدة

2016م

-

2017م

()36٬046

2018م

32٬312

ال ينطبق

()٪189.6

ال ينطبق

٪84.7

()٪23.9

٪18.6

التغير في احتياطي
عجز أقساط التأمني

-

()9٬945

9٬945

ال ينطبق

()٪200.0

ال ينطبق

تكاليف اكتتاب وثائق
التأمني

()15٬490

()28٬869

()20٬987

٪86.4

()٪27.3

٪16.4

تكاليف اإلشراف
والتفتيش

()2٬319

()3٬644

()3٬011

٪57.1

()٪17.4

٪13.9

مصاريف االكتتاب
األخرى

()1٬247

()2٬067

()937

٪65.8

()٪54.7

()٪13.3

٪91.2

()٪30.8

٪15.0

()٪152.3

()٪333.1

٪10.5

إجمالي تكاليف
ومصاريف االكتتاب

()174٬381( )229٬079( )124٬011

معدل النمو
نسبة التغير
نسبة التغير
السنوي املركب
السنوي
السنوي
2016م2017-م 2017م2018-م 2016م2018-م

()189٬371( )273٬604( )143٬067

صافي إيراد/
(خسارة) االكتتاب

18٬705

()9٬792

22٬826

(مصروفات) /إيرادات تشغيل أخرى
عكس( /مخصص)
الديون املشكوك في
حتصيلها

()2٬971

()6٬323

746

٪112.8

()٪111.8

ال ينطبق

مصاريف عمومية
وإدارية

()43٬497

()49٬203

()53٬359

٪13.1

٪8.4

٪10.8

إطفاء اخلصم/
العالوة على
االستثمارات

-

72

75

ال ينطبق

٪4.2

ال ينطبق

دخل عموالت من
الودائع

1٬445

7٬440

7٬410

٪411.3

()٪0.4

٪126.4

إجمالي مصروفات
تشغيل أخرى

()45٬023

()48٬014

()45٬128

٪14.2

()٪6.0

٪3.6

صافي خسارة السنة

()26٬318

()57٬806

()22٬302

٪119.6

()٪61.4

()٪7.9

خسارة السنة املنسوبة إلى:
-

-

-

-

-

-

عمليات التأمني
عمليات املساهمني

()26٬318

()57٬806

()22٬302

٪119.6

()٪61.4

()٪7.9

صافي خسارة السنة

()26٬318

()57٬806

()22٬302

٪119.6

()٪61.4

()٪7.9
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اجلدول رقم ( :)2-11مؤشرات األداء الرئيسية للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر 2016م و2017م و2018م.
مؤشرات األداء
الرئيسية

نقطة مئوية

نسبة مئوية
2016

2017

2018

التغير السنوي
2016م2017-م

التغير السنوي
2017م2018-م

التغير 2016
م2018-م

معدل النمو في إجمالي
أقساط التأمني املكتتبة

ال ينطبق

٪70.5

()٪52.4

ال ينطبق

()123.0

ال ينطبق

نسبة اإلسناد :أقساط
إعادة التأمني املسندة
شاملة مصاريف فائض
اخلسارة  /إجمالي
أقساط التأمني املكتتبة

٪28.4

صافي أقساط التأمني
املكتسبة كنسبة مئوية
من إجمالي أقساط
التأمني املكتتبة

٪69.7

صافي معدل اخلسارة:
صافي املطالبات
واملنافع األخرى
املتكبدة/صافي أقساط
التأمني املكتسبة

٪85.5

العمولة املسددة كنسبة
مئوية من إجمالي
أقساط التأمني املكتتبة

٪10.7

العمولة املستلمة كنسبة
مئوية من إجمالي
أقساط التأمني املكتتبة

٪20.2

صافي نسبة العمولة:
عمولة إعادة التأمني
ناقصاً تكاليف اكتتاب
وثائق التأمني /
صافي أقساط التأمني
املكتسبة

٪3.3

صافي نتائج االكتتاب
كنسبة مئوية من
إجمالي أقساط
التأمني املكتتبة

٪9.0

صافي نسبة
املصاريف :مصاريف
عمومية وإدارية /
صافي أقساط التأمني
املكتسبة

()٪30.0

٪18.6

٪69.0

٪93.6

٪9.6

٪25.9

٪6.3

()٪2.8

()٪20.1

٪42.2

٪116.4

٪88.8

٪8.7

٪16.9

٪4.7

٪13.5

()٪27.2
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()9.8

()0.8

8.1

()1.2

5.7

3.0

()11.7

9.9

23.5

47.4

()4.8

()0.9

()9.0

()1.6

16.3

()7.1

13.7

46.6

3.3

()2.1

()3.3

1.4

4.5

2.8

مؤشرات األداء
الرئيسية

نسبة مئوية
2016

صافي النسبة املوحدة:
صافي معدل اخلسارة
زائد صافي نسبة
العمولة زائد صافي
نسبة املصاريف

٪118.7

فائض (عجز) عمليات
التأمني كنسبة مئوية
من إجمالي أقساط
التأمني املكتتبة

2017

٪120.0

نقطة مئوية
2018

٪120.6

التغير السنوي
2016م2017-م

1.3

()٪21.6

()٪13.5

()٪26.7

8.1

عدد وثائق التأمني

5٬192

7٬159

4٬006

٪37.9

إجمالي أقساط
التأمني املكتتبة لكل
وثيقة (ألف ريال
سعودي)

40.1

التغير السنوي
2017م2018-م

0.6

()13.2

التغير 2016
م2018-م

1.9

()5.1

نسبة مئوية

49.6

42.1

٪23.7

()٪44.0
()٪15.0

()٪12.2
٪2.5
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إجمالي أقساط التأمني املكتتبة:
ارتفــع إجمالــي أقســاط التأمــن املكتتبــة بنســبة  ٪70.5مــن  208.1مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة املاليــة 2016م
إلــى  354.9مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة املاليــة 2017م ،وذلــك يعــود بشــكل رئيســي إلــى ارتفــاع إجمالــي أقســاط
التأمــن املكتتبــة فــي قطــاع التأمــن الصحــي (مبقــدار  112.7مليــون ريــال ســعودي) وقطــاع املركبــات (مبقــدار 24.9
مليــون ريــال ســعودي) .انخفــض إجمالــي أقســاط التأمــن املكتتبــة بنســبة  ٪52.4ليصــل إلــى  168.8مليــون ريــال
ســعودي فــي الســنة املاليــة 2018م ويعــزى ذلــك إلــى اســتراتيجية إدارة شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي لتنظيــف
محفظــة شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي عــن طريــق عــدم جتديــد أي وثائــق تأمــن غيــر مربحــة لشــركة متاليــف
إيــه آي جــي العربــي وذلــك مــن خــال تقــدمي أســعار غيــر تنافســية لتغطيــة الوثائــق .وكانــت جهــود اإلدارة فــي تنظيــف
محفظتهــا نتيجــة لتقــدمي أخصائــي تســوية املطالبــات التأمينيــة (الــذي تتعامــل معــه شــركة متاليــف إيــه آي جــي
العربــي فــي معاجلــة مطالبــات التأمــن) ألرقــام غيــر دقيقــة وال متثــل املطالبــات احلقيقيــة .أ ّدى هــذا األمــر إلى تســعير
غيــر عــادل للوثائــق مــن قبــل شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي وتكبدهــا خســائر.
أقساط إعادة التأمني املسندة:
ارتفعــت أقســاط إعــادة التأمــن املســندة بنســبة  ٪11.0مــن  58.5مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة املاليــة 2016م إلــى
 64.9مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة املاليــة 2017م ،وذلــك بســبب االرتفــاع فــي قطــاع احلــوادث واملســؤولية العامــة
(مبقــدار  7.6مليــون ريــال ســعودي) وقطــاع التأمــن الصحــي (مبقــدار  3.3مليــون ريــال ســعودي) متاشــياً مــع ارتفــاع
إجمالــي أقســاط التأمــن املكتتبــة .حيــث انخفضــت نســبة اإلســناد مبقــدار  9.8نقطــة مئويــة مــن  ٪28.4إلــى ٪18.6
فــي نفــس الفتــرة ويعــزى ذلــك إلــى الزيــادة فــي محفظــة التأمــن الصحــي ومحفظــة تأمــن املركبــات واللتــان كانتــا
متتــازان بنســب إســناد قليلــة فــي نفــس الفتــرة ،وانخفضــت نســبة اإلســناد لقطــاع احلمايــة واالدخــار مبقــدار 11.3
نقطــة مئويــة مــن  ٪69.4إلــى  ٪58.2نتيجــة اتفاقيــة إعــادة تأمــن الفائــض علــى وثيقــة تأمــن الشــركة الســعودية
لتمويــل املســاكن فــي نفــس الفتــرة .اســتمرت أقســاط إعــادة التأمــن املســندة باالرتفــاع بنســبة  ٪8.1فــي الســنة املاليــة
2018م لتصــل إلــى  70.2مليــون ريــال ســعودي ويعــزى ذلــك إلــى الزيــادة فــي محفظــة التأمــن الصحــي متاشــياً مــع
توقيــع إعــادة تأمــن تناســبي للقطــاع الصحــي بنســبة إســناد بلغــت  ٪60.0فــي أبريــل 2018م.
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أقساط تأمني فائض اخلسارة:
تتعلــق أقســاط تأمــن فائــض اخلســارة بقطــاع املركبــات .ارتفعــت أقســاط تأمــن فائــض اخلســارة بنســبة  ٪70.1مــن
 678ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة املاليــة 2016م إلــى  1.2مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة املاليــة 2017م ،ويعــزى
ذلــك إلــى ارتفــاع إجمالــي األقســاط املكتتبــة لقطــاع املركبــات مــن  13.6مليــون ريــال ســعودي إلــى  38.5مليــون ريــال
ســعودي فــي نفــس الفتــرة .وانخفضــت بنســبة  ٪17.9ليصــل إلــى  948ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة املاليــة 2018م
وذلــك متاشــياً مــع انخفــاض إجمالــي األقســاط املكتتبــة لقطــاع املركبــات مــن  38.5مليــون ريــال ســعودي إلــى 12.3
مليــون ريــال ســعودي فــي نفــس الفتــرة .وذلــك يعــود إلــى انخفــاض اكتتــاب الوثائــق اجلديــدة (مبقــدار  25.2مليــون
ريــال ســعودي) متاشــياً مــع التغيــر فــي ضوابــط تأمــن املركبــات .حيــث نصــت الضوابــط اجلديــدة مــن مؤسســة النقــد
العربــي الســعودي علــى التحــول مــن التأمــن الكلــي ملركبــات الشــركات كمجموعــة إلــى تأمــن كل مركبــة علــى حــدة.
التزمــت شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي بالضوابــط اجلديــدة فــي وقــت أســرع مــن منافســيها ممــا أدى إلــى خســارة
شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي حلصتهــا الســوقية مــن قطــاع تأمــن املركبــات فــي الســعودية .واجلديــر بالذكــر
أن شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي واجهــت أيضـاً مشــاكل فــي تأمــن كل مركبــة علــى حــدة وذلــك نتيجــة للقيــود
فــي أنظمتهــا .وقــد قــررت اإلدارة تخفيــض حجــم محفظــة املركبــات اخلاصــة بهــا إلــى أن تصبــح أنظمتهــا مؤهلــة
الســتيعاب تفاصيــل كل مركبــة علــى حــدة ضمــن مجموعــة مؤمنــة.
التغيرات في األقساط غير املكتسبة:
انخفــض صافــي التغيــرات فــي األقســاط غيــر املكتســبة بنســبة  ٪1048.9مــن  3.8-مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة
املاليــة 2016م إلــى  44.0-مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة املاليــة 2017م ،ويعــزى ذلــك إلــى زيــادة إجمالــي األقســاط
املكتتبــة اجلديــدة (مبقــدار  59.8مليــون ريــال ســعودي) واملجــددة (مبقــدار  86.9مليــون ريــال ســعودي) .ارتفــع صافــي
التغيــرات فــي األقســاط غيــر املكتســبة بنســبة  ٪324.5ليصــل إلــى  98.8مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة املاليــة
2018م وذلــك بســبب جهــود اإلدارة فــي تنظيــف محفظــة شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي مــن خــال جتديــد وثائــق
التأمــن املربحــة لشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي فقــط وانخفــاض األقســاط املكتتبــة اجلديــدة (مبقــدار 161.2
مليــون ريــال ســعودي).
عمولة إعادة التأمني:
ارتفعــت عمولــة إعــادة التأمــن بنســبة  ٪24.9مــن  10.7مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة املاليــة 2016م إلــى 13.4
مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة املاليــة 2017م ويعــزى ذلــك إلــى الزيــادة فــي عمــوالت إعــادة التأمــن االختيــاري
( .)Facultativeوانخفضــت عمولــة إعــادة التأمــن بنســبة  ٪12.0لتصــل إلــى  11.8مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة
املاليــة 2018م متاشــياً مــع ارتفــاع أقســاط التأمــن املســندة.
إيرادات اكتتاب أخرى:
قامــت شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي باملشــاركة فــي اتفاقيــة املنافــذ املبرمــة بــن الشــركة التعاونيــة للتأمــن
والغالبيــة العظمــى مــن شــركات التأمــن فــي اململكــة .االتفاقيــة تخــص املشــاركة فــي التأمــن علــى املركبــات األجنبيــة
العابــرة للمملكــة العربيــة الســعودية عبــر جميــع املنافــع احلدوديــة (باســتثناء منفــذ البحريــن) وبنــاء علــى االتفاقيــة
فــإن جميــع شــركات التأمــن املشــاركة يكــون لهــا حصــة متســاوية مــن النتيجــة الصافيــة لهــذه احملفظــة ويتــم تصنيــف
الدخــل املتعلــق بهــذه احملفظــة فــي هــذا البنــد .انخفضــت إيــرادات االكتتــاب األخــرى بنســبة  ٪5.4مــن  5.9مليــون ريــال
ســعودي فــي الســنة املاليــة 2016م إلــى  5.6مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة املاليــة 2017م ،واســتمرت باالنخفــاض
وذلــك بنســبة  ٪29.8لتصــل إلــى  3.9مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة املاليــة 2018م ،وذلــك يعــود إلــى ارتفــاع
املصاريــف اإلداريــة واإلشــرافية علــى محفظــة منافــذ.
صافي املطالبات واملنافع األخرى املدفوعة:
ارتفــع صافــي املطالبــات واملنافــع األخــرى املدفوعــة بنســبة  ٪112.3مــن  96.4مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة املاليــة
2016م إلــى  204.8مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة املاليــة 2017م ،ويعــزى ذلــك إلــى االرتفــاع فــي إجمالــي املطالبــات
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املدفوعــة فــي قطــاع التأمــن الصحــي (مبقــدار  95.0مليــون ريــال ســعودي) وقطــاع املركبــات (مبقــدار  13.6مليــون
ريــال ســعودي) .واســتمر االرتفــاع وذلــك بنســبة  ٪3.5لتصــل إلــى  211.9مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة املاليــة
2018م بالرغــم مــن االنخفــاض فــي صافــي أقســاط التأمــن املكتتبــة بنســبة  ٪66.2فــي الفتــرة ذاتهــا ،ويعــود ذلــك
إلــى ارتفــاع إجمالــي املطالبــات املدفوعــة فــي قطــاع احلمايــة واالدخــار (مبقــدار  5.9مليــون ريــال ســعودي).
صافي املطالبات واملنافع األخرى املتكبدة:
ارتفــع صافــي املطالبــات واملنافــع األخــرى املتكبــدة بنســبة  ٪84.7مــن  124.0مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة املاليــة
2016م إلــى  229.1مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة املاليــة 2017م ،ويعــزى ذلــك إلــى االرتفــاع فــي إجمالــي املطالبــات
املدفوعــة .وانخفــض صافــي املطالبــات واملنافــع األخــرى املتكبــدة وذلــك بنســبة  ٪23.9لتصــل إلــى  174.4مليــون
ريــال ســعودي فــي الســنة املاليــة 2018م ،وذلــك بســبب االرتفــاع فــي التغيــر فــي املطالبــات املتكبــدة غيــر املبلــغ عنهــا
(مبقــدار  32.3مليــون ريــال ســعودي) والتغيــر فــي املطالبــات حتــت التســوية مبقــدار ( 5.2مليــون ريــال ســعودي).
التغير في احتياطي عجز أقساط التأمني
بلــغ التغيــر فــي احتياطــي عجــز أقســاط التأمــن  9.9مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة املاليــة 2017م ،ومت قيدهــا بنــا ًء
ـن مــن قبــل شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي .مت عكــس الرصيــد فــي
علــى توصيــة مــن املستشــار االكتــواري املعـ ّ
الســنة املاليــة 2018م عنــد إعــادة تقييــم عمليــات شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي ممــا يشــير إلــى أن جهــود إدارة
شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي كانــت مســتمرة فــي تصحيــح القصــور فــي البيانــات التــي مت اكتشــافها ســابقاً.
تكاليف اكتتاب وثائق التأمني:
تتعلــق تكاليــف اكتتــاب وثائــق التأمــن باملبالــغ املدفوعــة للوســطاء الكتتــاب وثائــق التأمــن اجلماعــي علــى املركبــات
والتأمــن الصحــي اجلماعــي .ارتفعــت تكاليــف اكتتــاب وثائــق التأمــن بنســبة  ٪86.4مــن  15.5مليــون ريــال ســعودي
فــي الســنة املاليــة 2016م إلــى  28.9مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة املاليــة 2017م ،ويعــزى ذلــك إلــى الزيــادة فــي
إجمالــي األقســاط املكتتبــة .وانخفضــت تكاليــف اكتتــاب وثائــق التأمــن وذلــك بنســبة  ٪27.3لتصــل إلــى  21.0مليــون
ريــال ســعودي فــي الســنة املاليــة 2018م ،وذلــك بســبب االنخفــاض فــي إجمالــي األقســاط املكتتبــة فــي نفــس الفتــرة.
تكاليف اإلشراف والتفتيش:
تتعلــق تكاليــف اإلشــراف والتفتيــش بالرســوم املدفوعــة ملؤسســة النقــد العربــي الســعودي ومجلــس الضمــان الصحــي
التعاونــي .ارتفعــت تكاليــف اإلشــراف والتفتيــش بنســبة  ٪57.1مــن  2.3مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة املاليــة 2016م
إلــى  3.6مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة املاليــة 2017م ،ثــم انخفضــت بنســبة  ٪17.4لتصــل إلــى  3.0مليــون ريــال
ســعودي فــي الســنة املاليــة 2018م ،ويعــزى ذلــك إلــى احلركــة فــي صافــي أقســاط التأمــن املكتســبة متاشــياً مــع
احلركــة فــي إجمالــي األقســاط املكتتبــة.
مصاريف االكتتاب األخرى:
تتعلــق مصاريــف االكتتــاب األخــرى بتكاليــف طباعــة بطاقــات التأمــن الصحــي وتأمــن املركبــات .ارتفعــت مصاريــف
االكتتــاب األخــرى بنســبة  ٪65.8مــن  1.2مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة املاليــة 2016م إلــى  2.1مليــون ريــال ســعودي
فــي الســنة املاليــة 2017م وذلــك متاشــياً مــع ارتفــاع إجمالــي أقســاط التأمــن املكتتبــة فــي قطــاع التأمــن الصحــي
وقطــاع املركبــات .وانخفضــت لتصــل إلــى  937ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة املاليــة 2018م ،ويعــزى ذلــك إلــى
انخفــاض إجمالــي أقســاط التأمــن املكتتبــة فــي قطــاع التأمــن الصحــي وقطــاع املركبــات.
املصاريف العمومية واإلدارية:
تتمثــل املصاريــف العموميــة واإلداريــة فــي تكاليــف املوظفــن واألتعــاب القانونيــة واملهنيــة ومصاريــف تقنيــة املعلومــات
واإليجــارات ومصاريــف االســتهالكات واإلطفــاءات ومصاريــف مجلــس إدارة شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي
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ومصاريــف الســفر واإلقامــة واملصاريــف األخــرى .ارتفعــت املصاريــف العموميــة واإلداريــة بنســبة  ٪13.1مــن 43.5
مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة املاليــة 2016م إلــى  49.2مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة املاليــة 2017م وذلــك
متاشــياً مــع زيــادة تكاليــف املوظفــن بنســبة  ٪10.5نتيجــة لزيــادة عــدد املوظفــن مــن  81موظــف إلــى  101موظــف
فــي نفــس الفتــرة .واســتمرت باالرتفــاع بنســبة  ٪8.4لتصــل إلــى  53.4مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة املاليــة 2018م،
ويعــزى ذلــك إلــى زيــادة األتعــاب املهنيــة واالستشــارية بنســبة  ٪11.3نظــراً لتعيــن شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي
ملقيــم مخاطــر بنــا ًء علــى توصيــة مؤسســة النقــد العربــي الســعودي ومشــرف علــى املخاطــر الداخليــة باإلضافــة إلــى
ذلــك قامــت شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي بتغييــر مدقــق حســاباتها الداخلــي ممــا ســاهم فــي زيــادة رســوم
االستشــارات.
عكس (/مخصص) الديون املشكوك في حتصيلها:
ارتفــع مخصــص الديــون املشــكوك فــي حتصيلهــا مــن  3.0مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة املاليــة 2016م إلــى
 6.3مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة املاليــة 2017م نتيجــة النمــو فــي إجمالــي أقســاط التأمــن املكتتبــة .مت عكــس
مخصــص الديــون املشــكوك فــي حتصيلهــا مببلــغ  746ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة املاليــة 2018م ،ويعــزى ذلــك إلــى
عــدم جتديــد احلســابات التــي ســاهمت فــي خســائر شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي وفــي تراكــم الديــون املشــكوك
فــي حتصيلهــا.
إطفاء اخلصم /العالوة على االستثمارات:
ارتفــع إطفــاء اخلصم/العــاوة علــى االســتثمارات بشــكل طفيــف مــن  72ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة املاليــة 2017م
إلــى  75ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة املاليــة 2018م متاشــيا ُ مــع ارتفــاع اإلطفــاءات مقارنــة بالســنة 2017م.
دخل عموالت في الودائع:
ارتفــع دخــل العمــوالت مــن الودائــع مــن  1.5مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة املاليــة 2016م إلــى  7.4مليــون ريــال
ســعودي فــي الســنة املاليــة 2017م نتيجــة ارتفــاع األربــاح مــن الودائــع طويلــة وقصيــرة األجــل .ثــم اســتمر الرصيــد ثابتـاً
علــى  7.4مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة املاليــة 2018م.
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 2-١-٣-١١قائمة الدخل حلملة وثائق التأمني للنصف األول من السنة املالية 2018م و2019م
اجلدول رقم ( :)3-11قائمة الدخل املوحدة لفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو 2018م و2019م.
النصف األول من
السنة املالية 2018م

النصف األول من
السنة املالية 2019م

نسبة التغير للنصف
األول 2018م
2019-م

إجمالي أقساط التأمني املكتتبة

126٬349

45٬593

()٪63.9

أقساط إعادة التأمني املسندة -أجنبي

()33٬661

()28٬955

()٪14.0

أقساط تأمني فائض اخلسارة -أجنبي

()774

()75

()٪90.3

صافي أقساط التأمني املكتتبة

91٬914

16٬563

()٪82.0

صافي التغيرات في األقساط غير املكتسبة

40٬643

446

()٪98.9

صافي أقساط التأمني املكتسبة

132٬557

17٬009

()٪87.2

عمولة إعادة التأمني

6٬406

5٬071

()٪20.8

إيرادات اكتتاب أخرى

2٬163

2٬023

()٪6.5

141٬126

24٬103

()٪82.9

ألف ريال سعودي

إجمالي اإليرادات

تكاليف ومصاريف االكتتاب
إجمالي املطالبات املدفوعة

()127٬159

()37٬953

()٪70.2

تصفيات واستحقاقات

()24٬334

()12٬961

()٪46.7

تكاليف مطالبات متكبدة

()3٬565

()760

()٪78.7

حصة معيدي التأمني من املطالبات املدفوعة

30٬359

23٬565

()٪22.4

صافي املطالبات واملنافع األخرى املدفوعة

()124٬699

()28٬109

()٪77.5

()2٬908

2٬951

()٪201.5

التغير في املطالبات املتكبدة غير املبلغ عنها،
صافي

1٬340

16٬583

٪1137.5

صافي املطالبات واملنافع األخرى املتكبدة

()126٬267

()8٬575

()٪93.2

3٬080

-

()٪100.0

تكاليف اكتتاب وثائق التأمني

()13٬042

()2٬911

()٪77.7

تكاليف اإلشراف والتفتيش

()1٬947

()424

()٪78.2

مصاريف االكتتاب األخرى

()666

()172

()٪74.2

()138٬842

()12٬082

()٪91.3

2٬284

12٬021

٪426.3

التغير في املطالبات حتت التسوية ،صافي

التغير في احتياطي عجز أقساط التأمني

إجمالي تكاليف ومصاريف االكتتاب
صافي إيراد( /خسارة) االكتتاب
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ألف ريال سعودي

النصف األول من
السنة املالية 2018م

النصف األول من
السنة املالية 2019م

نسبة التغير للنصف
األول 2018م
2019-م

(مصروفات) /إيرادات تشغيل أخرى
عكس( /مخصص) الديون املشكوك في
حتصيلها

1٬745

2٬238

٪28.3

()24٬825

()23٬668

()٪4.7

-

146

ال ينطبق

دخل عموالت من الودائع

3٬920

2٬623

()٪33.1

الزكاة احململة للفترة

()960

()800

()٪16.7

إجمالي مصروفات تشغيل أخرى

()20٬120

()19٬461

()٪3.3

صافي خسارة السنة

()17٬836

()7٬440

()٪58.3

مصاريف عمومية وإدارية
إطفاء اخلصم /العالوة على االستثمارات

خسارة السنة املنسوبة إلى:
-

-

ال ينطبق

عمليات التأمني
عمليات املساهمني

()17٬836

()7٬440

()٪58.3

صافي خسارة السنة

()17٬836

()7٬440

()٪58.3

املصدر :معلومات اإلدارة والقوائم املالية املراجعة لفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو 2018م و2019م.
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اجلدول رقم ( :)4-11مؤشرات األداء الرئيسية لفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو 2018م و2019م.
نقطة مئوية

نسبة مئوية

مؤشرات األداء الرئيسية

النصف األول من
السنة املالية 2018م

النصف األول من
السنة املالية 2019م

التغير للنصف األول
2018م 2019-م

معدل النمو في إجمالي أقساط التأمني املكتتبة

-

()٪63.9

ال ينطبق

نسبة اإلسناد :أقساط إعادة التأمني املسندة
شاملة مصاريف فائض اخلسارة  /إجمالي
أقساط التأمني املكتتبة

٪27.3

٪63.7

36.4

صافي أقساط التأمني املكتسبة كنسبة مئوية من
إجمالي أقساط التأمني املكتتبة

٪104.9

٪37.3

()67.6

صافي معدل اخلسارة :صافي املطالبات واملنافع
األخرى املتكبدة  /صافي أقساط التأمني
املكتسبة

٪95.3

٪50.4

()44.8

العمولة املسددة كنسبة مئوية من إجمالي أقساط
التأمني املكتتبة

٪8.0

٪10.3

2.3

العمولة املستلمة كنسبة مئوية من إجمالي
أقساط التأمني املكتتبة

٪17.1

٪17.2

0.1

صافي نسبة العمولة :عمولة إعادة التأمني
ناقصاً تكاليف اكتتاب وثائق التأمني  /صافي
أقساط التأمني املكتسبة

()٪5.0

٪12.7

17.7

صافي نتائج االكتتاب كنسبة مئوية من إجمالي
أقساط التأمني املكتتبة

1.8٪

26.4٪

24.6

صافي نسبة املصاريف :مصاريف عمومية
وإدارية  /صافي أقساط التأمني املكتسبة

()٪18.7

()٪139.1

()120.4

صافي النسبة املوحدة :صافي معدل اخلسارة
زائد صافي نسبة العمولة زائد صافي نسبة
املصاريف

٪119.0

٪176.9

57.9

فائض (عجز) عمليات التأمني كنسبة مئوية من
إجمالي أقساط التأمني املكتتبة

()٪15.9

()٪42.7

()26.8

عدد وثائق التأمني

3٬983

2٬656

()٪33.3

إجمالي أقساط التأمني املكتتبة لكل وثيقة (ألف
ريال سعودي)

31.7

17.2

()٪45.9

املصدر :معلومات اإلدارة والقوائم املالية املراجعة لفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو 2018م و2019م.
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إجمالي أقساط التأمني املكتتبة:
انخفــض إجمالــي أقســاط التأمــن املكتتبــة بنســبة  ٪63.9مــن  126.3مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر
املنتهيــة فــي  30يونيــو 2018م إلــى  45.6مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي  30يونيــو 2019م،
ويعــود ذلــك إلــى اســتمرار جهــود اإلدارة فــي تنظيــف محفظتهــا مــن الوثائــق الغيــر مربحــة لشــركة متاليــف إيــه آي
جــي العربــي.
أقساط إعادة التأمني املسندة:
انخفضــت أقســاط إعــادة التأمــن املســندة بنســبة  ٪14.0مــن  33.7مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر
املنتهيــة فــي  30يونيــو 2018م إلــى  29.0مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي  30يونيــو 2019م،
حيــث ارتفعــت نســبة اإلســناد مــن  ٪27.3إلــى  ٪63.7فــي نفــس الفتــرة متاشــياً مــع ارتفــاع نســبة اإلســناد فــي قطــاع
التأمــن الصحــي مــن  ٪6.8إلــى  ٪41.2نتيجــة لتوقيــع شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي التفاقيــة إعــادة التأمــن
التناســبي اجلديــدة مــع مجموعــة ميونــخ إلعــادة التأمــن.
التغيرات في األقساط غير املكتسبة:
انخفــض صافــي التغيــرات فــي األقســاط غيــر املكتســبة بنســبة  ٪98.9مــن  40.6مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة
أشــهر املنتهيــة فــي  30يونيــو 2018م إلــى  446ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي  30يونيــو
2019م ،ويعــزى ذلــك إلــى االنخفــاض املســتمر فــي إجمالــي أقســاط التأمــن املكتتبــة.
عمولة إعادة التأمني:
انخفضــت عمولــة إعــادة التأمــن بنســبة  ٪20.8مــن  6.4مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي 30
يونيــو 2018م إلــى  5.1مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي  30يونيــو 2019م ،ويعــزى ذلــك إلــى
انخفــاض عمــوالت إعــادة التأمــن االختيــاري ( )Facultativeبســبب انخفــاض أقســاط اعــادة التأمــن االختيــاري
املســندة مــن  18.5مليــون ريــال ســعودي إلــى  13.2مليــون ريــال ســعودي فــي نفــس الفتــرة.
إيرادات اكتتاب أخرى:
انخفضــت إيــرادات االكتتــاب األخــرى بنســبة  ٪6.5مــن  2.2مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي
 30يونيــو 2018م إلــى  2.0مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي  30يونيــو 2019م ،ويعــزى ذلــك
إلــى انخفــاض إيــرادات محفظــة منافــذ.
صافي املطالبات واملنافع األخرى املدفوعة:
انخفــض صافــي املطالبــات واملنافــع األخــرى املدفوعــة بنســبة  ٪77.5مــن  124.7مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة
الســتة أشــهر املنتهيــة فــي  30يونيــو 2018م إلــى  28.1مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي 30
يونيــو 2019م ،وكان ذلــك نــاجت مــن )1( :االنخفــاض فــي القطــاع الصحــي مبقــدار  80.1مليــون ريــال ســعودي نتيجــة
جهــود اإلدارة فــي تنظيــف محفظــة التأمــن الصحــي مــن الوثائــق الغيــر مربحــة )2( ،واالنخفــاض فــي قطــاع احلمايــة
واالدخــار مبقــدار  17.0مليــون ريــال ســعودي متاشــياً مــع عــدم جتديــد وثيقــة الشــركة الســعودية لتمويــل املســاكن،
( )3واالنخفــاض فــي قطــاع املركبــات مبقــدار  7.6مليــون ريــال ســعودي نتيجــة جلهــود اإلدارة فــي تنظيــف محفظــة
املركبــات مــن خــال جتديــد الوثائــق املربحــة لشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي فقــط.
صافي املنافع األخرى املتكبدة:
انخفــض صافــي املطالبــات واملنافــع األخــرى املتكبــدة بنســبة  ٪93.2مــن  126.3مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة
أشــهر املنتهيــة فــي  30يونيــو 2018م إلــى  8.6مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي  30يونيــو
2019م ،ويعــود ذلــك إلــى االنخفــاض فــي إجمالــي املطالبــات املدفوعــة بنســبة  ٪70.2متاشــياً مــع انخفــاض إجمالــي
أقســاط التأمــن املكتتبــة بنســبة  ٪63.9فــي نفــس الفتــرة.
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تكاليف اكتتاب وثائق التأمني:
انخفضــت تكاليــف اكتتــاب وثائــق التأمــن بنســبة  ٪77.7مــن  13.0مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر
املنتهيــة فــي  30يونيــو 2018م إلــى  2.9مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي  30يونيــو 2019م،
وذلــك بســبب االنخفــاض فــي إجمالــي األقســاط املكتتبــة متاشــياً مــع قــرار اإلدارة بعــدم التركيــز علــى اكتتــاب وثائــق
جديــدة غيــر مربحــة نظــراً لالندمــاج احملتمــل.
تكاليف اإلشراف والتفتيش:
انخفضــت تكاليــف اإلشــراف والتفتيــش بنســبة  ٪78.2مــن  1.9مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة
فــي  30يونيــو 2018م إلــى  424ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي  30يونيــو 2019م ،ويعــزى ذلــك
إلــى احلركــة فــي صافــي أقســاط التأمــن املكتســبة مــن  132.6مليــون ريــال ســعودي إلــى  17.0مليــون ريــال ســعودي
فــي نفــس الفتــرة.
مصاريف االكتتاب األخرى:
انخفضــت مصاريــف االكتتــاب األخــرى بنســبة  ٪74.2مــن  666ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي
 30يونيــو 2018م إلــى  172ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي  30يونيــو 2019م ،وذلــك متاشــياً
مــع انخفــاض إجمالــي أقســاط التأمــن املكتتبــة فــي قطــاع التأمــن الصحــي وقطــاع املركبــات.
املصاريف العمومية واإلدارية:
انخفضــت املصاريــف العموميــة واإلداريــة بنســبة  ٪4.7مــن  24.8مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة
فــي  30يونيــو 2018م إلــى  23.7مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي  30يونيــو 2019م ،ويعــزى
ذلــك إلــى انخفــاض األتعــاب القانونيــة واملهنيــة بنســبة  ٪48.7حيــث مت عكــس احــدى املصروفــات احملجــوزة فــي الســنة
ـكل خاطــئ ،باإلضافــة إلــى ذلــك ســاهم ارتفــاع اســتقاالت املوظفــن
املاليــة 2018م نظــراً لكونهــا قــد مت تخصيصهــا بشـ ٍ
إلــى انخفــاض تكاليــف املوظفــن.
عكس مخصص الديون املشكوك في حتصيلها:
ارتفــع عكــس مخصــص الديــون املشــكوك فــي حتصيلهــا بنســبة  ٪28.3مــن  1.7مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة
أشــهر املنتهيــة فــي  30يونيــو 2018م إلــى  2.2مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي  30يونيــو
2019م نتيجــة اســتكمال انخفــاض األقســاط املكتتبــة وبالتالــي األرصــدة املدينــة املتعلقــة بهــا خــال الفتــرة ذاتهــا.
إطفاء اخلصم /العالوة على االستثمارات:
بلــغ إطفــاء اخلصم/العــاوة علــى االســتثمارات  146ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي  30يونيــو
2019م .وميثــل البنــد العــاوات أو األربــاح الناجتــة عــن بيــع صكــوك خــال نفــس الفتــرة.
دخل عموالت من الودائع:
انخفــض دخــل العمــوالت مــن الودائــع بنســبة  ٪33.1مــن  3.9مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة
فــي  30يونيــو 2018م إلــى  2.6مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي  30يونيــو 2019م نتيجــة
انخفــاض األربــاح مــن الودائــع بســبب انخفــاض الودائــع ألجــل وودائــع قصيــرة األجــل مــن  35.1مليــون ريــال ســعودي
إلــى  3.0مليــون ريــال ســعودي فــي نفــس الفتــرة ،ويعــزى ذلــك إلــى اســتراتيجية شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي
فــي احملافظــة علــى ســيولتها نظــراً إلــى مبــادرة دمــج شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي املقبلــة.
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صافي إيراد(/خسارة) االكتتاب:
ارتفــع صافــي إيــراد االكتتــاب بنســبة  ٪426.3مــن  2.3مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي 30
يونيــو 2018م إلــى  12.0مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي  30يونيــو 2019م نتيجــة النخفــاض
إجمالــي تكاليــف ومصاريــف االكتتــاب مــن  138.8مليــون ريــال ســعودي إلــى  12.1مليــون ريــال ســعودي خــال نفــس
الفتــرة ،متاشــياً مــع انخفــاض إجمالــي املطالبــات املدفوعــة مــن  127.2مليــون ريــال ســعودي إلــى  38.0مليــون ريــال
ســعودي علــى التوالــي نتيجــة لـــ )1( :االنخفــاض فــي القطــاع الصحــي مبقــدار  80.1مليــون ريــال ســعودي مدفوع ـاً
بجهــود اإلدارة فــي تنظيــف محفظــة التأمــن الصحــي مــن الوثائــق الغيــر مربحــة )2( ،واالنخفــاض فــي قطــاع احلمايــة
واالدخــار مبقــدار  17.0مليــون ريــال ســعودي متاشــياً مــع عــدم جتديــد وثيقــة الشــركة الســعودية لتمويــل املســاكن،
( )3واالنخفــاض فــي قطــاع املركبــات مبقــدار  7.6مليــون ريــال ســعودي نتيجــة جلهــود اإلدارة فــي تنظيــف محفظــة
املركبــات مــن خــال جتديــد الوثائــق املربحــة لشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي فقــط.
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 2-3-11املعلومات القطاعية
السنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2018م
اجلدول رقم ( :)5-11املعلومات القطاعية للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2018م.
ألف ريال سعودي

حماية
وادخار

صحي

إجمالي أقساط التأمني
املكتتبة

املركبات

تأمني عام
آخر

إجمالي
عمليات
التأمني

عمليات
املساهمني

املجموع

اإليرادات
22٬679

90٬668

12٬257

43٬199

168٬803

-

168٬803

أقساط إعادة التأمني
املسندة  -أجنبي

()14٬436

()19٬153

-

()36٬625

()70٬214

-

()70٬214

أقساط تأمني فائض
اخلسارة  -أجنبي

()18

-

()316

()614

()948

-

()948

صافي أقساط
التأمني املكتتبة

8٬225

71٬515

11٬941

5٬960

97٬641

-

97٬641

صافي التغيرات في
األقساط غير املكتسبة

559

88٬418

10٬730

()902

98٬805

-

98٬805

صافي أقساط
التأمني املكتسبة

8٬784

159٬933

22٬671

5٬058

196٬446

-

196٬446

عمولة إعادة التأمني

2٬554

1٬368

-

7٬882

11٬804

-

11٬804

إيرادات اكتتاب أخرى

1٬453

-

2٬381

113

3٬947

-

3٬947

إجمالي اإليرادات

12٬791

161٬301

25٬052

13٬053

212٬197

-

212٬197

تكاليف ومصاريف االكتتاب
إجمالي املطالبات
املدفوعة

()15٬651

()183٬895

()18٬810

()2٬158

()220٬514

-

()220٬514

تصفيات واستحقاقات

()36٬138

-

-

-

()36٬138

-

()36٬138

-

()5٬361

()296

-

()5٬657

-

()5٬657

حصة معيدي التأمني
من املطالبات املدفوعة

43٬166

5٬320

-

1٬960

50٬446

-

50٬446

صافي املطالبات
واملنافع األخرى
املدفوعة

()8٬623

تكاليف مطالبات
متكبدة

()198

()211٬863

-

()211٬863

()19٬106( )183٬936

التغير في املطالبات
حتت التسوية ،صافي

2٬397

1٬470

1٬421

()118

5٬170

-

5٬170

التغير في املطالبات
املتكبدة غير املبلغ
عنها ،صافي

164

31٬374

807

()33

32٬312

-

32٬312
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ألف ريال سعودي

صافي املطالبات
واملنافع األخرى
املتكبدة

حماية
وادخار

()349

()174٬381

-

()174٬381

التغير في احتياطي
عجز أقساط التأمني

-

9٬945

-

-

9٬945

-

9٬945

تكاليف اكتتاب وثائق
التأمني

()1٬569

()13٬109

()2٬412

()3٬897

()20٬987

-

()20٬987

تكاليف اإلشراف
والتفتيش

()116

()2٬557

()115

()223

()3٬011

-

()3٬011

مصاريف االكتتاب
األخرى

-

()797

()140

-

()937

-

()937

()4٬469

()189٬371

-

()189٬371

8٬584

22٬826

-

22٬826

إجمالي تكاليف
ومصاريف االكتتاب
صافي إيراد/
(خسارة) االكتتاب

()6٬062

صحي

املركبات

()7٬747
5٬044

()16٬878( )151٬092

تأمني عام
آخر

إجمالي
عمليات
التأمني

عمليات
املساهمني

املجموع

()19٬545( )157٬610
3٬691

5٬507

(مصروفات) /إيرادات تشغيل أخرى
عكس( /مخصص)
الديون املشكوك في
حتصيلها
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1٬363

339

مصاريف عمومية
وإدارية
إطفاء اخلصم /العالوة
على االستثمارات
دخل عموالت من
الودائع

إجمالي (مصروفات)/
إيرادات تشغيل أخرى
صافي خسارة السنة
املنسوبة إلى عمليات
التأمني
صافي خسارة السنة
املنسوبة إلى عمليات
املساهمني
صافي خسارة السنة
بعد حتمل املساهمني
املصدر :القوائم املالية املدققة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2018م.
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()1٬057

746

-

746

()51٬469

()1٬890

()53٬359

-

75

75

3٬204

4٬206

7٬410

()47٬519

2٬391

()45٬128

()24٬693

2٬391

()22٬302

24٬693

()24٬693

-

-

()22٬302

()22٬302

فــي الســنة املاليــة 2018م ،بلــغ إجمالــي أقســاط التأمــن املكتتبــة  168.8مليــون ريــال ســعودي .شـ ّكل القطــاع الصحــي
النســبة األكبــر مــن إجمالــي أقســاط التأمــن املكتتبــة ممثــ ً
ا ( )٪53.7وكان ســبب االنخفــاض مــن الســنة املاليــة
2017م هــو جهــود شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي فــي تنظيــف محفظــة التأمــن الصحــي مــن خــال تقــدمي أســعار
غيــر تنافســية لتجديــد الوثائــق ذات نســب خســارة عاليــة .تبعــه قطــاع التأمــن العــام اآلخــر بنســبة ( )٪25.6ثــم قطــاع
احلمايــة واالدخــار بنســبة ( )٪13.4ثــم قطــاع املركبــات بنســبة (.)٪7.3

السنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2017م
اجلدول رقم ( :)6-11املعلومات القطاعية للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2017م.
ألف ريال سعودي
إجمالي أقساط
التأمني املكتتبة
أقساط إعادة التأمني
املسندة  -أجنبي
أقساط تأمني فائض
اخلسارة  -أجنبي

صافي أقساط
التأمني املكتتبة

صافي التغيرات في
األقساط غير املكتسبة

صافي أقساط
التأمني املكتسبة

عمولة إعادة التأمني
إيرادات اكتتاب أخرى

إجمالي اإليرادات

إجمالي املطالبات
املدفوعة
تصفيات واستحقاقات
تكاليف مطالبات
متكبدة
حصة معيدي التأمني
من املطالبات املدفوعة

صافي املطالبات
واملنافع األخرى
املدفوعة

حماية
وادخار

صحي

املركبات

تأمني عام
آخر

إجمالي
عمليات
التأمني

اإليرادات

عمليات
املساهمني

املجموع

30٬797

240٬043

38٬502

45٬538

354٬880

-

354٬880

()17٬898

()6٬009

-

()41٬029

()64٬936

-

()64٬936

()23

-

()719

()412

()1٬154

-

()1٬154

12٬876

234٬034

37٬783

4٬097

288٬790

-

288٬790

332

()36٬548

()7٬892

98

()44٬010

-

()44٬010

13٬208

197٬486

29٬891

4٬195

244٬780

-

244٬780

2٬560
1٬476

885
-

3٬939

9٬964
208

13٬409
5٬623

-

13٬409
5٬623

17٬244

198٬371

33٬830

14٬367

263٬812

-

263٬812

تكاليف ومصاريف االكتتاب
()9٬143

()177٬733

()17٬866

()4٬556

()209٬298

-

()209٬298

()30٬258

-

-

-

()30٬258

-

()30٬258

-

()6٬774

-

-

()6٬774

-

()6٬774

34٬095

3٬051

-

4٬414

41٬560

-

41٬560

()5٬306

()181٬456

()17٬866
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()142

()204٬770

-

()204٬770

ألف ريال سعودي
التغير في املطالبات
حتت التسوية ،صافي
التغير في املطالبات
املتكبدة غير املبلغ
عنها ،صافي

صافي املطالبات
واملنافع األخرى
املتكبدة

التغير في احتياطي
عجز أقساط التأمني
تكاليف اكتتاب وثائق
التأمني
تكاليف اإلشراف
والتفتيش
مصاريف االكتتاب
األخرى

إجمالي تكاليف
ومصاريف االكتتاب
صافي إيراد/
(خسارة) االكتتاب

عكس( /مخصص)
الديون املشكوك في
حتصيلها
مصاريف عمومية
وإدارية
إطفاء اخلصم /العالوة
على االستثمارات
دخل عموالت من
الودائع
إجمالي (مصروفات)/
إيرادات تشغيل أخرى
صافي خسارة السنة
املنسوبة إلى عمليات
التأمني
صافي خسارة السنة
املنسوبة إلى عمليات
املساهمني
صافي خسارة السنة
بعد حتمل املساهمني

حماية
وادخار

صحي

املركبات

تأمني عام
آخر

إجمالي
عمليات
التأمني

عمليات
املساهمني

املجموع

()2٬901

18٬856

()4٬174

()44

11٬737

-

11٬737

2٬093

()33٬324

()3٬585

()1٬230

()36٬046

-

()36٬046

()6٬114

()195٬924

()25٬625

()1٬416

()229٬079

-

()229٬079

-

()9٬945

-

-

()9٬945

-

()9٬945

()2٬893

()16٬938

()3٬538

()5٬500

()28٬869

-

()28٬869

()156

()3٬044

()153

()291

()3٬644

-

()3٬644

-

()1٬648

()365

()54

()2٬067

-

()2٬067

()9٬163

()227٬499

()29٬681

()7٬261

()273٬604

-

()273٬604

8٬081

()29٬128

4٬149

7٬106

()9٬792

-

()9٬792

(مصروفات) /إيرادات تشغيل أخرى
()105

()2٬147

()765

املصدر :القوائم املالية املدققة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2017م.

108

()3٬306

()6٬323

-

()6٬323

()47٬472

()1٬731

()49٬203

-

72

72

2٬014

5٬426

7٬440

()51٬781

3٬767

()48٬014

()61٬573

3٬767

()57٬806

61٬573

()61٬573

-

-

()57٬806

()57٬806

فــي الســنة املاليــة 2017م ،بلــغ إجمالــي أقســاط التأمــن املكتتبــة  354.9مليــون ريــال ســعودي .شـ ّكل القطــاع الصحــي
النســبة األكبــر مــن إجمالــي أقســاط التأمــن املكتتبــة ممثـ ً
ا ( .)٪67.6وكان ســبب االرتفــاع مــن الســنة املاليــة 2016م
هــو اســتراتيجية شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي فــي التركيــز علــى محفظــة التأمــن الصحــي .تبعــه قطــاع التأمــن
العــام اآلخــر بنســبة ( )٪12.8ثــم قطــاع املركبــات بنســبة ( )٪10.8ثــم قطــاع احلمايــة واالدخــار بنســبة (.)٪8.7

السنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2016م
اجلدول رقم ( :)7-11املعلومات القطاعية للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2016م.
ألف ريال سعودي

حماية
وادخار

صحي

املركبات

تأمني عام
آخر

إجمالي
عمليات
التأمني

عمليات
املساهمني

املجموع

اإليرادات
إجمالي أقساط
التأمني املكتتبة

24٬199

127٬312

13٬572

43٬008

208٬090

-

208٬090

أقساط إعادة التأمني
املسندة

()16٬781

()2٬725

-

()38٬981

()58٬487

-

()58٬487

فائض خسارة أقساط
تأمني

()24

-

()259

()395

()678

-

()678

صافي أقساط
التأمني املكتتبة

7٬393

124٬587

13٬313

3٬631

148٬924

-

148٬924

صافي التغيرات في
األقساط غير املكتسبة

()779

2٬647

()5٬450

()249

()3٬830

-

()3٬830

صافي أقساط
التأمني املكتسبة

6٬614

127٬234

7٬864

3٬383

145٬094

-

145٬094

عمولة إعادة التأمني

2٬945

496

-

7٬292

10٬733

-

10٬733

إيرادات اكتتاب أخرى

1٬571

-

4٬156

219

5٬946

-

5٬946

إجمالي اإليرادات

11٬130

127٬730

12٬020

10٬893

161٬773

-

161٬773

إجمالي املطالبات
املدفوعة

تكاليف ومصاريف االكتتاب
()32٬888

()89٬514

()4٬249

()743

()127٬395

-

()127٬395

حصة معيدي التأمني
من املطالبات املدفوعة

28٬893

1٬339

-

731

30٬963

-

30٬963

صافي املطالبات
واملنافع األخرى
املدفوعة

()3٬995

()88٬175

()4٬249

()13

()96٬432

-

()96٬432

التغير في املطالبات
حتت التسوية ،صافي

()3٬868

()20٬310

()3٬297

()105

()27٬580

-

()27٬580
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ألف ريال سعودي

حماية
وادخار

صحي

املركبات

تأمني عام
آخر

إجمالي
عمليات
التأمني

عمليات
املساهمني

املجموع

صافي املطالبات
واملنافع األخرى
املتكبدة

()7٬863

()108٬485

()7٬546

()117

()124٬012

-

()124٬012

عموالت متكبدة

()1٬322

()8٬365

()1٬238

()4٬675

()15٬490

-

()15٬490

()117

()1٬953

()41

()208

()2٬319

-

()2٬319

مصاريف االكتتاب
األخرى

-

()931

()120

()196

()1٬246

-

()1٬246

ديون مشكوك في
حتصليها

()72

()2٬248

()653

1

()2٬971

-

()2٬971

()9٬374

()121٬982

()9٬487

()5٬195

()146٬039

-

()146٬039

1٬755

5٬748

2٬533

5٬698

15٬734

رسوم فحص واشراف

إجمالي تكاليف
ومصاريف االكتتاب
نتائج االكتتاب

15٬734

(مصروفات) /إيرادات تشغيل أخرى
مصاريف غير موزعة

()43٬497

دخل عموالت خاصة
غير موزعة

1٬445

صافي عجز الفترة من
عمليات التأمني

()26٬318

املصدر :القوائم املالية املدققة للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2016م.

فــي الســنة املاليــة 2016م ،بلــغ إجمالــي أقســاط التأمــن املكتتبــة  208.1مليــون ريــال ســعودي .شـ ّكل القطــاع الصحــي
النســبة األكبــر مــن إجمالــي أقســاط التأمــن املكتتبــة ممثــ ً
ا ( )٪61.2تبعــه قطــاع التأمــن العــام اآلخــر بنســبة
( )٪20.7ثــم قطــاع احلمايــة واالدخــار بنســبة ( )٪11.6ثــم قطــاع املركبــات بنســبة (.)٪6.5
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النصف األول من السنة املالية 2019م
اجلدول رقم ( :)8-11املعلومات القطاعية لفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو 2019م.
ألف ريال سعودي
اإليرادات
إجمالي أقساط التأمني
املكتتبة

حماية
وادخار

صحي

املركبات

تأمني عام
آخر

إجمالي
عمليات
التأمني

6٬611

17٬981

2٬000

19٬001

45٬593

45٬593

()3٬777

()7٬399

()17٬779

()28٬955

()28٬955

()15

()45

()75

()75

1٬985

1٬177

16٬563

1٬493

446

2٬670

17٬009

3٬394

5٬071

5٬071

1٬193

26

2٬023

2٬023

3٬951

6٬090

24٬103

2٬000

19٬001

45٬593

أقساط إعادة التأمني
املسندة  -أجنبي

()15

أقساط تأمني فائض
اخلسارة  -أجنبي

2٬819

10٬582

صافي أقساط التأمني
املكتتبة

()1٬133

()687

773

صافي التغيرات في
األقساط غير املكتسبة

1٬686

9٬895

2٬758

صافي أقساط التأمني
املكتسبة

570

1٬107

عمولة إعادة التأمني

804

إيرادات اكتتاب أخرى

3٬060

11٬002

إجمالي اإليرادات

6٬611

17٬981

عمليات
املساهمني

-

املجموع

16٬563

446
-

-

17٬009

24٬103

45٬593

تكاليف ومصاريف االكتتاب
إجمالي املطالبات املدفوعة

()2٬216

تصفيات واستحقاقات

()12٬961

تكاليف مطالبات متكبدة

()31٬113
()671

()3٬094

()37٬953

()37٬953

()1٬530

()12٬961

()12٬961

()760

()760

1٬430

23٬565

23٬565

()100

()28٬109
2٬951

2٬951
16٬583

()89

حصة معيدي التأمني من
املطالبات املدفوعة

14٬750

7٬385

صافي املطالبات واملنافع
األخرى املدفوعة

()427

()24٬399

()3٬183

التغير في املطالبات حتت
التسوية ،صافي

689

102

2٬137

23

التغير في املطالبات
املتكبدة غير املبلغ عنها،
صافي

426

14٬607

905

645

16٬583

صافي املطالبات واملنافع
األخرى املتكبدة

688

()9٬690

()141

568

()8٬575

111

-

-

()28٬109

()8٬575

ألف ريال سعودي

حماية
وادخار

صحي

املركبات

تأمني عام
آخر

التغير في احتياطي عجز
أقساط التأمني

إجمالي
عمليات
التأمني

عمليات
املساهمني

املجموع

-

-

تكاليف اكتتاب وثائق
التأمني

()421

()1٬323

()327

()840

()2٬911

()2٬911

تكاليف اإلشراف والتفتيش

()26

()284

()14

()100

()424

()424

()164

()8

()172

()172

مصاريف االكتتاب األخرى

إجمالي تكاليف
ومصاريف االكتتاب

241

()11٬461

()490

()372

()12٬082

-

()12٬082

صافي إيراد( /خسارة)
االكتتاب

3٬301

()459

3٬461

5٬718

12٬021

-

12٬021

عكس( /مخصص) الديون
املشكوك في حتصيلها

()152

(مصروفات) /إيرادات تشغيل أخرى
()651

30

3٬011

مصاريف عمومية وإدارية

2٬238
()22٬424

()1٬244

()23٬668

146

146

546

2٬077

2٬623

()19٬640

979

()18٬661

إطفاء اخلصم /العالوة
على االستثمارات
دخل عموالت من الودائع

إجمالي (مصروفات)/
إيرادات تشغيل أخرى

()152

صافي خسارة الفترة
املنسوبة إلى عمليات
التأمني

3٬149

()651
()1٬110

30
3٬491

3٬011
8٬729

صافي خسارة الفترة
املنسوبة إلى عمليات
املساهمني
صافي خسارة الفترة
بعد حتمل املساهمني

3٬149

()1٬110

3٬491

الزكاة للفترة
صافي خسارة الفترة
بعد الزكاة

8٬729

2٬238

()7٬619

979

()6٬640

7٬619

()7٬619

-

-

()6٬640

()6٬640

()800

-

()800
()7٬440

املصدر :القوائم املالية املراجعة لفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو 2019م.

فــي النصــف األول مــن الســنة املاليــة 2019م ،بلــغ إجمالــي أقســاط التأمــن املكتتبــة  45.6مليــون ريــال ســعودي.
شـ ّكل القطــاع الصحــي النســبة األكبــر مــن إجمالــي أقســاط التأمــن املكتتبــة ممثـ ً
ا ( )٪39.4وكان ســبب االنخفــاض
مقارنــة بالنصــف األول مــن الســنة املاليــة 2018م هــو اســتمرار جهــود شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي فــي تنظيــف
محفظــة التأمــن الصحــي مــن خــال تقــدمي أســعار غيــر تنافســية لتجديــد الوثائــق ذات نســب خســارة عاليــة .تبعــه
قطــاع التأمــن العــام اآلخــر بنســبة ( )٪41.7ثــم قطــاع احلمايــة واالدخــار بنســبة ( )٪14.5ثــم قطــاع املركبــات بنســبة
(.)٪4.4
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النصف األول من السنة املالية 2018م
اجلدول رقم ( :)9-11املعلومات القطاعية لفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو 2018م.
حماية
وادخار

صحي

املركبات

تأمني عام
آخر

إجمالي
عمليات
التأمني

اإليرادات

15٬845

78٬923

9٬428

22٬153

126٬349

126٬349

إجمالي أقساط التأمني
املكتتبة

()9٬772

()5٬375

()18٬514

()33٬661

()33٬661

()376

()398

()774

()774

أقساط تأمني فائض
اخلسارة  -أجنبي

6٬073

73٬548

9٬052

3٬241

91٬914

صافي أقساط
التأمني املكتتبة

()776

35٬809

5٬186

424

40٬643

صافي التغيرات في
األقساط غير املكتسبة

5٬297

109٬357

14٬238

3٬665

132٬557

صافي أقساط
التأمني املكتسبة

1٬596

584

4٬226

6٬406

6٬406

عمولة إعادة التأمني

722

1٬375

66

2٬163

2٬163

إيرادات اكتتاب أخرى

7٬615

109٬941

15٬613

7٬957

141٬126

إجمالي اإليرادات

15٬845

78٬923

9٬428

22٬153

126٬349

إجمالي املطالبات
املدفوعة

()7٬842

تصفيات واستحقاقات

()24٬334

ألف ريال سعودي

أقساط إعادة التأمني
املسندة  -أجنبي

عمليات
املساهمني

-

املجموع

91٬914

40٬643
-

-

132٬557

141٬126

126٬349

تكاليف ومصاريف االكتتاب

تكاليف مطالبات
متكبدة

()108٬337

()10٬820

()160

()3٬565

حصة معيدي التأمني
من املطالبات املدفوعة

27٬439

صافي املطالبات
واملنافع األخرى
املدفوعة

()4٬737

112

2٬808

()127٬159

()127٬159

()24٬334

()24٬334

()3٬565

()3٬565

30٬359

30٬359

()10٬820( )109٬094

()48

()124٬699

التغير في املطالبات
حتت التسوية ،صافي

()498

478

()2٬798

()90

()2٬908

()2٬908

التغير في املطالبات
املتكبدة غير املبلغ
عنها ،صافي

112

796

1٬201

()769

1٬340

1٬340

113

-

()124٬699

ألف ريال سعودي

صافي املطالبات
واملنافع األخرى
املتكبدة

حماية
وادخار

()5٬123

التغير في احتياطي
عجز أقساط التأمني

صحي

املركبات

()12٬417( )107٬820

تأمني عام
آخر

()907

3٬080

إجمالي
عمليات
التأمني

()126٬267

عمليات
املساهمني

-

املجموع

()126٬267

3٬080

3٬080

تكاليف اكتتاب وثائق
التأمني

()909

()8٬649

()1٬521

()1٬963

()13٬042

()13٬042

تكاليف اإلشراف
والتفتيش

()72

()1٬682

()73

()120

()1٬947

()1٬947

()607

()59

()666

()666

مصاريف االكتتاب
األخرى
إجمالي تكاليف
ومصاريف االكتتاب

()6٬104

صافي إيراد( /خسارة)
االكتتاب

1٬511

عكس( /مخصص)
الديون املشكوك في
حتصيلها

()185

()14٬070( )115٬678
()5٬737

1٬543

()2٬990

()138٬842

-

()138٬842

4٬967

2٬284

-

2٬284

(مصروفات) /إيرادات تشغيل أخرى
1٬413

426

91

مصاريف عمومية
وإدارية

1٬745
()23٬896

1٬745
()929

إطفاء اخلصم /العالوة
على االستثمارات

-

دخل عموالت من
الودائع

إجمالي (مصروفات)/
إيرادات تشغيل أخرى

()185

صافي خسارة الفترة
املنسوبة إلى عمليات
التأمني

1٬326

1٬413
()4٬324

91
1٬634

426
5٬393

صافي خسارة الفترة
املنسوبة إلى عمليات
املساهمني
صافي خسارة الفترة
بعد حتمل املساهمني

()24٬825

1٬326

()4٬324

1٬634

5٬393

1٬665

2٬255

3٬920

()20٬486

1٬326

()19٬160

()18٬202

1٬326

()16٬876

18٬202

()18٬202

-

-

()16٬876

()16٬876

()960

الزكاة للفترة
صافي خسارة الفترة
بعد الزكاة

()960
()17٬836

املصدر :القوائم املالية املراجعة لفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو 2018م.
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فــي النصــف األول مــن الســنة املاليــة 2018م ،بلــغ إجمالــي أقســاط التأمــن املكتتبــة  126.3مليــون ريــال ســعودي .شـ ّكل
القطــاع الصحــي النســبة األكبــر مــن إجمالــي أقســاط التأمــن املكتتبــة ممث ـ ً
ا ( )٪62.5تبعــه قطــاع التأمــن العــام
اآلخــر بنســبة ( )٪17.5ثــم قطــاع احلمايــة واالدخــار بنســبة ( )٪12.5ثــم قطــاع املركبــات بنســبة (.)٪7.5

 1-2-3-11إجمالي أقساط التأمني املكتتبة حسب قطاع التأمني
للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر 2016م و2017م و2018م
اجلــدول رقــم ( :)10-11إجمالــي أقســاط التأمــن املكتتبــة حســب قطــاع التأمــن للســنوات املاليــة املنتهيــة فــي 31
ديســمبر 2016م و2017م و2018م.
ألف ريال سعودي

2016م

2017م

2018م

نسبة التغير
السنوي
2016م2017-م

نسبة التغير
السنوي
2017م2018-م

معدل النمو
السنوي املركب
2016م2018-م

احلوادث واملسؤولية
العامة

13٬084

21٬617

23٬660

٪65.2

٪9.5

٪34.5

التأمني الصحي

127٬312

240٬044

90٬667

٪88.5

()٪62.2

()٪15.6

املركبات

13٬572

38٬502

12٬257

٪183.7

()٪68.2

()٪5.0

احلماية واالدخار

24٬199

30٬796

22٬679

٪27.3

()٪26.4

()٪3.2

عام آخر

29٬923

23٬921

19٬540

()٪20.1

()٪18.3

()٪19.2

إجمالي أقساط
التأمني

208٬090

354٬880

168٬803

٪70.5

()٪52.4

()٪9.9

كنسبة مئوية من إجمالي أقساط التأمني املكتتبة:
احلوادث واملسؤولية
العامة

٪6.3

٪6.1

٪14.0

()0.2

7.9

7.7

التأمني الصحي

٪61.2

٪67.6

٪53.7

6.5

()13.9

()7.5

املركبات

٪6.5

٪10.8

٪7.3

4.3

()3.6

0.7

احلماية واالدخار

٪11.6

٪8.7

٪13.4

()3.0

4.8

1.8

عام آخر

٪14.4

٪6.7

٪11.6

()7.6

4.8

()2.8

املصدر :معلومات اإلدارة واستمارة اإلشراف التابعة ملؤسسة النقد العربي السعودي.

قطاع احلوادث واملسؤولية العامة
يتعلق قطاع احلوادث واملســؤولية العامة بشــكل رئيســي بتأمني املســؤولية العامة ومســؤولية أصحاب العمل واحلوادث
الشــخصية واملســؤولية املهنيــة والســفر .ارتفــع إجمالــي أقســاط التأمــن املكتتبــة لقطــاع احلــوادث واملســؤولية العامــة
بنســبة  ٪65.2مــن  13.1مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة املاليــة 2016م إلــى  21.6مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة
املاليــة 2017م ،ويعــزى ذلــك إلــى زيــادة عــدد وثائــق التأمــن مــن  175وثيقــة إلــى  329وثيقــة .بينمــا انخفــض متوســط
ســعر الوثيقــة بنســبة  ٪12.1فــي نفــس الفتــرة .بلغــت الزيــادة فــي اكتتــاب الوثائــق اجلديــدة  11.3مليــون ريــال ســعودي،
وأدى االســتحواذ علــى ثــاث وثائــق مــع شــركة عمــر قاســم العيســائي للتســويق وشــركة وذيرفــورد الســعودية وفنــدق
ماريــوت املدينــة إلــى تلــك الزيــادة مبقــدار  2.4مليــون ريــال ســعودي .واســتمر إجمالــي أقســاط التأمــن املكتتبــة
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لقطــاع احلــوادث واملســؤولية العامــة باالرتفــاع وذلــك بنســبة  ٪9.5ليصــل إلــى  23.7مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة
املاليــة 2018م ،وكان ذلــك نــاجت عــن زيــادة األقســاط املكتتبــة عــن طريــق شــركة ماســتركارد الســعودية وذلــك مبقــدار
 3.7مليــون ريــال ســعودي ،حيــث ســبق أن وقعــت شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي اتفاقيــة مــع شــركة ماســتركارد
الســعودية إلصــدار وثائــق تأمــن الســفر لعمــاء ماســتركارد .واجلديــر بالذكــر أن الزيــادة فــي الوثائــق املكتتبــة عــن
طريــق شــركة ماســتركارد الســعودية ســاهمت بانخفــاض متوســط اإليــراد للوثيقــة الواحــدة بنســبة  ٪20.3متاشــياً مــع
زيــادة عــدد وثائــق تأمــن الســفر فــي محفظــة احلــوادث واملســؤولية العامــة.
قطاع التأمني الصحي
ارتفــع إجمالــي أقســاط التأمــن املكتتبــة لقطــاع التأمــن الصحــي بنســبة  ٪88.5مــن  127.3مليــون ريــال ســعودي فــي
الســنة املاليــة 2016م إلــى  240.0مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة املاليــة 2017م ،ويعــزى ذلــك إلــى النمــو املتزايــد
لعمليــات شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي حيــث بلغــت الزيــادة فــي الوثائــق املجــددة  62.5مليــون ريــال ســعودي
وبلغــت الوثائــق املكتتبــة اجلديــدة خــال نفــس الفتــرة  151.5مليــون ريــال ســعودي .باإلضافــة إلــى ذلــك ،ســاهمت
اســتراتيجية شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي فــي التركيــز علــى قطــاع التأمــن الصحــي بزيــادة إجمالــي أقســاط
التأمــن املكتتبــة لقطــاع التأمــن .واجلديــر بالذكــر أنــه قــد ســاهم اســتحواذ شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي علــى
وثيقــة شــركة املقــاوالت الوطنيــة احملــدودة وشــركة ريزايــات للتجــارة وشــركة الســويد العامليــة بزيــادة بلغــت  30.3مليــون
ريــال ســعودي .وانخفــض إجمالــي أقســاط التأمــن املكتتبــة لقطــاع التأمــن الصحــي وذلــك بنســبة  ٪62.2ليصــل
إلــى  90.7مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة املاليــة 2018م ،وذلــك بســبب توجــه شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي
إلــى تنظيــف محفظــة التأمــن الصحــي مــن الوثائــق الغيــر مربحــة الناجتــة عــن تقــدمي الطــرف الثالــث إلدارة مــزودي
اخلدمــات (الــذي تتعامــل معــه شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي فــي معاجلــة مطالبــات التأمــن) ملطالبــات غيــر
دقيقــة وال متثــل املطالبــات احلقيقــة .نتــج عنــه وضــع افتراضــات خاطئــة وغيــر عادلــة ألســعار وثائــق التأمــن الصحــي.
وقــد تســبب هــذا األمــر بنســبة خســارة صافيــة لنشــاط التأمــن الصحــي بلغــت  ٪99.2فــي الســنة املاليــة 2017م.
واجلديــر بالذكــر أن جهــود اإلدارة فــي تنظيــف احملفظــة قــد ســاهم فــي انخفــاض اكتتــاب وثائــق التأمــن اجلديــدة
(مبقــدار  122.2مليــون ريــال ســعودي) والوثائــق املجــددة (مبقــدار  27.2مليــون ريــال ســعودي) .وكانــت أكبــر الوثائــق
الغيــر مجــددة املســاهمة باالنخفــاض هــي وثيقــة شــركة ريزايــات وشــركة املقــاوالت الوطنيــة احملــدودة وشــركة الســويد
العامليــة وشــركة القصيبــي للخدمــات احملــدودة.
قطاع املركبات
ارتفــع إجمالــي أقســاط التأمــن املكتتبــة لقطــاع املركبــات بنســبة  ٪183.7مــن  13.6مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة
املاليــة 2016م إلــى  38.5مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة املاليــة 2017م ،ويعــزى ذلــك بشــكل رئيســي إلــى اســتراتيجية
شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي فــي التركيــز علــى زيــادة حجــم محفظــة املركبــات مــن خــال االســتحواذ علــى وثائق
تأمــن شــامل للمجموعــات ممــا ســاهم فــي ارتفــاع عــدد وثائــق املركبــات مــن  638وثيقــة إلــى  2.817وثيقــة فــي نفــس
الفتــرة .وكانــت أكبــر الوثائــق املســاهمة فــي االرتفــاع هــي وثيقــة شــركة زيــد احلســيني واخوانــه (مبقــدار  4.5مليــون
ريــال ســعودي) وشــركة العيونــي لالســتثمار واملقــاوالت (مبقــدار  3.8مليــون ريــال ســعودي) .وبلغــت الوثائــق املجــددة
( 8.7مليــون ريــال ســعودي) بينمــا بلغــت الوثائــق املكتتبــة اجلديــدة ( 29.8مليــون ريــال ســعودي) .وانخفــض إجمالــي
أقســاط التأمــن املكتتبــة لقطــاع املركبــات وذلــك بنســبة  ٪68.2ليصــل إلــى  12.3مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة
املاليــة 2018م ،وذلــك يعــود إلــى انخفــاض اكتتــاب الوثائــق اجلديــدة (مبقــدار  25.2مليــون ريــال ســعودي) متاشــياً
مــع التغيــر فــي ضوابــط تأمــن املركبــات .حيــث نصــت الضوابــط اجلديــدة مــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي علــى
التحــول مــن التأمــن الكلــي ملركبــات الشــركات كمجموعــة إلــى تأمــن كل مركبــة علــى حــدة .التزمــت شــركة متاليــف
إيــه آي جــي العربــي بالضوابــط اجلديــدة فــي وقــت أســرع مــن منافســيها ممــا أدى إلــى خســارة شــركة متاليــف إيــه آي
جــي العربــي حلصتهــا الســوقية مــن قطــاع تأمــن املركبــات فــي الســعودية .واجلديــر بالذكــر أن شــركة متاليــف إيــه آي
جــي العربــي واجهــت أيضـاً مشــاكل فــي تأمــن كل مركبــة علــى حــدة وذلــك نتيجــة للقيــود التــي واجهتهــا فــي أنظمتهــا.
وقــد قــررت اإلدارة تخفيــض حجــم محفظــة املركبــات اخلاصــة بهــا إلــى أن تصبــح أنظمتهــا مؤهلــة الســتيعاب تفاصيــل
كل مركبــة علــى حــدة ضمــن مجموعــة مؤمنــة.
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قطاع احلماية واالدخار
ارتفــع إجمالــي أقســاط التأمــن املكتتبــة لقطــاع احلمايــة واالدخــار بنســبة  ٪27.3مــن  24.2مليــون ريــال ســعودي فــي
الســنة املاليــة 2016م إلــى  30.8مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة املاليــة 2017م ،ويعــزى ذلــك إلــى اســتحواذ شــركة
متاليــف إيــه آي جــي العربــي علــى وثيقــة تأمــن علــى احليــاة للشــركة الســعودية لتمويــل املســاكن فــي الربــع الرابــع مــن
الســنة املاليــة 2016م .وانخفــض إجمالــي أقســاط التأمــن املكتتبــة لقطــاع احلمايــة واالدخــار وذلــك بنســبة ٪26.4
ليصــل إلــى  22.7مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة املاليــة 2018م ،حيــث لــم يتــم جتديــد وثيقــة الشــركة الســعودية
لتمويــل املســاكن ،باإلضافــة إلــى ذلــك ســاهم عــدم جتديــد وثيقــة شــركة مراكــز االتصــال ووثيقــة مجموعــة هيلتــون
بانخفــاض مبقــدار  860ألــف ريــال ســعودي فــي نفــس الفتــرة.
قطاع التأمني العام اآلخر
يتعلــق قطــاع التأمــن العــام اآلخــر بوثائــق التأمــن فــي القطــاع الهندســي والطاقــة والبحــري وتأمــن املمتلــكات وأنــواع
تأمــن أخــرى .انخفــض إجمالــي أقســاط التأمــن املكتتبــة لقطــاع التأمــن العــام اآلخــر بنســبة  ٪20.1مــن  29.9مليــون
ريــال ســعودي فــي الســنة املاليــة 2016م إلــى  23.9مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة املاليــة 2017م ،ويعــزى ذلــك إلــى
الظــروف االقتصاديــة التــي واجهتهــا اململكــة العربيــة الســعودية فــي نفــس الفتــرة ،حيــث كانــت شــركة عمــر قاســم
العيســائي للتســويق أكبــر املســاهمني باالنخفــاض وذلــك مبقــدار  6.8مليــون ريــال ســعودي .وانخفــض إجمالــي أقســاط
التأمــن املكتتبــة لقطــاع التأمــن العــام اآلخــر وذلــك بنســبة  ٪18.3ليصــل إلــى  19.5مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة
املاليــة 2018م ،وذلــك يعــود إلــى انخفــاض النشــاط االقتصــادي وباألخــص فــي القطــاع البحــري وقطــاع املقــاوالت.
ســاهم عــدم جتديــد وثيقــة شــركة العربــي لتأجيــر املعــدات الثقيلــة بانخفــاض مبقــدار  1.1مليــون ريــال ســعودي
ووثيقــة شــركة داو العربيــة الســعودية بانخفــاض مبقــدار  854ألــف ريــال ســعودي.

النصف األول للسنة املالية 2018م  -النصف األول للسنة املالية 2019م
اجلــدول رقــم ( :)11-11إجمالــي أقســاط التأمــن املكتتبــة حســب قطــاع التأمــن لفتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي 30
يونيــو 2018م و2019م.
النصف األول من
السنة املالية 2018م

النصف األول من
السنة املالية 2019م

نسبة التغير للربع
الثاني 2018م 2019-م

احلوادث واملسؤولية العامة

8٬937

9٬877

٪10.5

التأمني الصحي

78٬923

17٬981

()٪77.2

املركبات

9٬428

2٬000

()٪78.8

احلماية واالدخار

15٬845

6٬611

()٪58.3

عام آخر

13٬217

9٬124

()٪31.0

إجمالي أقساط التأمني

126٬350

45٬593

()٪63.9

ألف ريال سعودي

كنسبة مئوية من إجمالي أقساط التأمني املكتتبة:
احلوادث واملسؤولية العامة

٪7.1

٪21.7

14.6

التأمني الصحي

٪62.5

٪39.4

()23.0

املركبات

٪7.5

٪4.4

()3.1

احلماية واالدخار

٪12.5

٪14.5

2.0

عام آخر

٪10.5

٪20.0

9.6
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قطاع احلوادث واملسؤولية العامة
ارتفــع إجمالــي أقســاط التأمــن املكتتبــة لقطــاع احلــوادث واملســؤولية العامــة بنســبة  ٪10.5مــن  8.9مليــون ريــال
ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي  30يونيــو 2018م إلــى  9.9مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر
املنتهيــة فــي  30يونيــو 2019م ،ويعــزى ذلــك إلــى اســتحواذ شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي علــى وثيقــة شــركة
هاليبرتــون خلدمــات النفــط والطاقــة .ارتفــع متوســط ســعر الوثيقــة بنســبة  ٪69.9متاشــياً مــع االنخفــاض فــي عــدد
الوثائــق املؤمــن لهــا وباألخــص فــي وثائــق الســفر نتيجــة لعــدم جتديــد اتفاقيــة شــركة ماســتركارد الســعودية.
قطاع التأمني الصحي
انخفــض إجمالــي أقســاط التأمــن املكتتبــة لقطــاع لتأمــن الصحــي بنســبة  ٪77.2مــن  78.9مليــون ريــال ســعودي فــي
فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي  30يونيــو 2018م إلــى  18.0مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي
 30يونيــو 2019م ،ويعــزى ذلــك إلــى اســتمرار جهــود شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي فــي تنظيــف محفظــة التأمــن
الصحــي مــن الوثائــق الغيــر مربحــة لتحســن معــدل اخلســارة واحملافظــة علــى القيمــة اإلجماليــة لشــركة متاليــف إيــه
آي جــي العربــي قبــل االندمــاج احملتمــل والــذي نتــج عنــه انخفــاض عــدد الوثائــق املؤمــن لهــا بنســبة  ٪75.0وذلــك مــن
 104وثيقــة إلــى  26وثيقــة علــى التوالــي باإلضافــة إلــى انخفــاض متوســط ســعر الوثيقــة مــن  759ألــف ريــال ســعودي
إلــى  692ألــف ريــال ســعودي فــي نفــس الفتــرة .وكانــت الوثائــق الرئيســية املســاهمة فــي االنخفــاض (مبقــدار 23.9
مليــون ريــال ســعودي) هــي وثيقــة شــركة أرامكــو وشــركة نابــورس للحفــر الســعودية وشــركة اتصــال الدوليــة وشــركة
موندليــز العربيــة.
قطاع املركبات
انخفــض إجمالــي أقســاط التأمــن املكتتبــة لقطــاع املركبــات بنســبة  ٪78.8مــن  9.4مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة
الســتة أشــهر املنتهيــة فــي  30يونيــو 2018م إلــى  2.0مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي  30يونيو
2019م ،ويعــزى ذلــك إلــى اســتراتيجية شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي فــي التركيــز علــى جتديــد الوثائــق املربحــة
لشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي بــدالً مــن التركيــز علــى اســتحواذ وثائــق جديــدة .ونتيجــة ملعــدالت اخلســارة
العاليــة فــي الفتــرات الســابقة لــم تتمكــن شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي مــن تقــدمي أســعار منافســة فــي القطــاع.
قطاع احلماية واالدخار
انخفــض إجمالــي أقســاط التأمــن املكتتبــة لقطــاع احلمايــة واالدخــار بنســبة  ٪58.3مــن  15.8مليــون ريــال ســعودي
فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي  30يونيــو 2018م إلــى  6.6مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة
فــي  30يونيــو 2019م ،ويعــزى ذلــك إلــى عــدم جتديــد وثيقــة تأمــن الشــركة الســعودية لتمويــل املســاكن والتــي قــد
انتهــت فــي الربــع الثالــث مــن الســنة املاليــة 2018م.
قطاع التأمني العام اآلخر
انخفــض إجمالــي أقســاط التأمــن املكتتبــة لقطــاع التأمــن العــام اآلخــر بنســبة  ٪31.0مــن  13.2مليــون ريــال ســعودي
فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي  30يونيــو 2018م إلــى  9.1مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة
فــي  30يونيــو 2019م ،ويعــزى ذلــك بشــكل رئيســي إلــى انخفــاض فــي إجمالــي أقســاط التأمــن املكتتبــة للقطــاع
الهندســي (مبقــدار  2.0مليــون ريــال ســعودي) متاشــياً مــع انخفــاض املشــاريع الهندســية ،باإلضافــة إلــى انخفــاض
إجمالــي أقســاط التأمــن املكتتبــة للقطــاع البحــري (مبقــدار  1.0مليــون ريــال ســعودي) متاشــياً مــع انخفــاض الــواردات
فــي اململكــة العربيــة الســعودية .واجلديــر بالذكــر أن شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي خســرت وثيقــة تأمــن شــركة
صلــب ســتيل والتــي يبلــغ قســطها  3.1مليــون ريــال ســعودي إثــر ارتفــاع قســط إعــادة تأمــن هــذه الوثيقــة.
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 2-2-3-11إجمالي أقساط التأمني املكتتبة حسب قناة املبيعات
للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر 2016م و2017م و2018م
اجلــدول رقــم ( :)12-11إجمالــي أقســاط التأمــن املكتتبــة حســب قنــاة املبيعــات للســنوات املاليــة املنتهيــة فــي 31
ديســمبر 2016م و2017م و2018م.
2016م

2017م

2018م

نسبة التغير
السنوي
2016م2017-م

نسبة التغير
السنوي
2017م2018-م

معدل النمو
السنوي املركب
2016م2018-م

وكالء

12٬474

31٬162

14٬647

٪149.8

()٪53.0

٪8.4

وسطاء

171٬096

294٬545

125٬195

٪72.2

()٪57.5

()٪14.5

مبيعات مباشرة

24٬520

29٬173

28٬961

٪19.0

()٪0.7

٪8.7

املجموع

208٬090

354٬880

168٬803

٪70.5

()٪52.4

()٪9.9

ألف ريال سعودي

كنسبة مئوية من إجمالي أقساط التأمني املكتتبة:
وكالء

٪6.0

٪8.8

٪8.7

2.8

()0.1

2.7

وسطاء

٪82.2

٪83.0

٪74.2

0.8

()8.8

()8.1

8.9

5.4

()3.6
٪17.2
٪8.2
٪11.8
مبيعات مباشرة
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الوكالء

متتلــك شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي وكيــل واحــد فقــط وهــي وكالــة العربــي للتأمــن ،حيــث أبرمــت شــركة
متاليــف إيــه آي جــي العربــي اتفاقيــة توزيــع منتجــات التأمــن البنكيــة مــع البنــك العربــي الوطنــي .واجلديــر بالذكــر،
أن شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي اســتفادت مــن عالقتهــا مــع البنــك العربــي الوطنــي لالســتحواذ علــى وثائــق
التأمــن الصحــي والتأمــن علــى احليــاة للشــركة الســعودية لتمويــل املســاكن .ارتفــع إجمالــي أقســاط التأمــن املكتتبــة
مــن الــوكالء بنســبة  ٪149.8مــن  12.5مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة املاليــة 2016م إلــى  31.2مليــون ريــال ســعودي
فــي الســنة املاليــة 2017م ،ويعــزى ذلــك بشــكل رئيســي إلــى االرتفــاع فــي وثائــق التأمــن علــى احليــاة إثــر اســتحواذ
شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي علــى وثيقــة الشــركة الســعودية لتمويــل املســاكن فــي الربــع الرابــع مــن الســنة املاليــة
2016م وذلــك بزيــادة بلغــت  9.1مليــون ريــال ســعودي .وانخفــض إجمالــي أقســاط التأمــن املكتتبــة مــن الــوكالء وذلــك
بنســبة  ٪53.0ليصــل إلــى  14.6مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة املاليــة 2018م ،وذلــك يعــود إلــى عــدم جتديــد وثيقــة
الشــركة الســعودية لتمويــل املســاكن ممــا أدى إلــى انخفــاض مبقــدار  4.0مليــون ريــال ســعودي.
الوسطاء
بلــغ متوســط إجمالــي أقســاط التأمــن املكتتبــة عــن طريــق الوســطاء مــا نســبته  ٪80.7مــن إجمالــي أقســاط التأمــن
املكتتبــة خــال الفتــرة مــا بــن الســنة املاليــة 2016م والســنة املاليــة 2018م .ارتفــع إجمالــي أقســاط التأمــن املكتتبــة
مــن الوســطاء بنســبة  ٪72.2مــن  171.1مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة املاليــة 2016م إلــى  294.5مليــون ريــال
ســعودي فــي الســنة املاليــة 2017م ،ويعــزى ذلــك إلــى اســتراتيجية شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي والتــي تهــدف
إلــى زيــادة حجــم محفظــة املركبــات والتأمــن الصحــي والتــي تعتمــد بشــكل رئيســي علــى وثائــق التأمــن املكتتبــة عــن
طريــق الوســطاء .لذلــك عــززت شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي عالقتهــا مــع شــركة أيــون العربيــة الســعودية
وشــركة مــارش خلدمــات التأمــن وشــركة ويليــز للتأمــن وذلــك للتأمــن الصحــي للمجموعــات ،وعــززت عالقتهــا مــع
شــركة درايــة للوســاطة التأمينيــة وشــركة عنايــة الوســيط لوســاطة التأمــن وذلــك للتأمــن اجلماعــي علــى املركبــات.
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وانخفــض إجمالــي أقســاط التأمــن املكتتبــة مــن الوســطاء وذلــك بنســبة  ٪57.5ليصــل إلــى  125.2مليــون ريــال
ســعودي فــي الســنة املاليــة 2018م ،متاشــياً مــع اســتراتيجية شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي فــي تنظيــف محفظــة
التأمــن الصحــي مــن الوثائــق الغيــر مربحــة لتحســن معــدل اخلســارة الــذي بلــغ  ٪99.2فــي قطــاع التأمــن الصحــي
خــال الســنة املاليــة 2017م ،حيــث تعتمــد محفظــة التأمــن الصحــي بشــكل رئيســي علــى الوثائــق املؤمنــة عــن طريــق
الوســطاء.
املبيعات املباشرة
ترتبــط الوثائــق املكتتبــة عــن طريــق املبيعــات املباشــرة بشــكل رئيســي بالوثائــق التابعــة لشــركات لهــا اتفاقيــة تأمــن
عامليــة مــع بعــض مــن املســاهمني الرئيســيني فــي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي وهــي :الشــركة األمريكيــة للتأمــن
علــى احليــاة "متاليــف" واملجموعــة األمريكيــة الدوليــة ،حيــث ال يوجــد لــدى شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي
موظفــي مبيعــات مباشــرين أو أي مكاتــب بيــع .ارتفعــت املبيعــات املباشــرة بنســبة  ٪19.0مــن  24.5مليــون ريــال ســعودي
فــي الســنة املاليــة 2016م إلــى  29.2مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة املاليــة 2017م ،ويعــزى ذلــك إلــى اســتحواذ شــركة
متاليــف إيــه آي جــي العربــي علــى وثيقــة شــركة شــيفرون العربيــة الســعودية وشــركة داو العربيــة الســعودية فــي قطــاع
التأمــن العــام اآلخــر .وانخفضــت املبيعــات املباشــرة بنســبة  ٪0.7لتصــل إلــى  29.0مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة
املاليــة 2018م ،ويعــود ذلــك بشــكل رئيســي إلــى عــدم جتديــد وثيقــة شــركة داو العربيــة الســعودية.

النصف األول 2018م  -النصف األول 2019م
اجلدول رقم ( :)13-11إجمالي أقساط التأمني املكتتبة حسب قناة املبيعات لفترة الستة أشهر املنتهية في
 30يونيو 2018م و2019م.
النصف األول من
السنة املالية 2018م

النصف األول من
السنة املالية 2019م

نسبة التغير للربع
الثاني 2018م 2019-م

وكالء

11٬238

568

()٪94.9

وسطاء

99٬171

33٬463

()٪66.3

مبيعات مباشرة

15٬940

11٬563

()٪27.5

املجموع

126٬349

45٬593

()٪188.7

ألف ريال سعودي

كنسبة مئوية من إجمالي أقساط التأمني املكتتبة:
وكالء

٪8.9

٪1.2

()7.6

وسطاء

٪78.5

٪73.4

()5.1

مبيعات مباشرة

٪12.6

٪25.4

12.7

املصدر :معلومات اإلدارة واستمارة اإلشراف التابعة ملؤسسة النقد العربي السعودي.

الوكالء
انخفــض إجمالــي أقســاط التأمــن املكتتبــة مــن الــوكالء بنســبة  ٪94.9مــن  11.2مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة
أشــهر املنتهيــة فــي  30يونيــو 2018م إلــى  568ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي  30يونيــو
2019م ،ويعــزى ذلــك بشــكل رئيســي إلــى عــدم جتديــد وثيقــة الشــركة الســعودية لتمويــل املســاكن.
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الوسطاء
انخفــض إجمالــي أقســاط التأمــن املكتتبــة مــن الوســطاء بنســبة  ٪66.3مــن  99.2مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة
الســتة أشــهر املنتهيــة فــي  30يونيــو 2018م إلــى  33.5مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي 30
يونيــو 2019م ،ويعــزى ذلــك إلــى اســتمرار جهــود شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي فــي تنظيــف محفظــة التأمــن
الصحــي واملركبــات مــن الوثائــق الغيــر مربحــة ،لتحســن معــدالت اخلســارة.
املبيعات املباشرة
انخفضــت املبيعــات املباشــرة بنســبة  ٪27.5مــن  15.9مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي 30
يونيــو 2018م إلــى  11.6مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي  30يونيــو 2019م ،ويعــزى ذلــك
أيضـاً إلــى اســتمرار جهــود شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي فــي تنظيــف محفظــة التأمــن الصحــي واملركبــات مــن
الوثائــق الغيــر مربحــة ،لتحســن معــدالت اخلســارة.

 3-2-3-11أقساط مسندة بحسب القطاع
للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر 2016م و2017م و2018م
اجلــدول رقــم ( :)14-11األقســاط املســندة مبــا فــي ذلــك فائــض اخلســارة بحســب القطــاع للســنوات املاليــة املنتهيــة
فــي  31ديســمبر 2016م و2017م و2018م.
ألف ريال سعودي

2016م

2017م

2018م

معدل النمو
نسبة التغير
نسبة التغير
السنوي املركب
السنوي
السنوي
2016م2017-م 2017م2018-م 2016م2018-م

احلوادث واملسؤولية
العامة

10٬941

18٬600

18٬363

٪70.0

()٪1.3

٪29.6

التأمني الصحي

2٬725

6٬008

19٬152

٪120.5

٪218.8

٪165.1

259

719

316

٪177.6

()٪56.1

٪10.5

احلماية واالدخار

16٬806

17٬921

14٬454

٪6.6

()٪19.3

()٪7.3

عام آخر

28٬435

22٬841

18٬877

()٪19.7

()٪17.4

()٪18.5

املجموع

59٬165

66٬090

71٬162

٪11.7

٪7.7

٪9.7

املركبات

نقاط مئوية

نسبة اإلسناد
احلوادث واملسؤولية
العامة

٪83.6

٪86.0

٪77.6

2.4

()8.4

()6.0

التأمني الصحي

٪2.1

٪2.5

٪21.1

0.4

18.6

19.0

املركبات

٪1.9

٪1.9

٪2.6

()0.0

0.7

0.7

احلماية واالدخار

٪69.4

٪58.2

٪63.7

()11.3

5.5

()5.7

عام آخر

٪95.0

٪95.5

٪96.6

0.5

1.1

1.6

املجموع

٪28.4

٪18.6

٪42.2

()9.8

23.5

13.7

املصدر :معلومات اإلدارة واستمارة اإلشراف التابعة ملؤسسة النقد العربي السعودي.
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قطاع احلوادث واملسؤولية العامة
ارتفعــت نســبة اإلســناد لقطــاع احلــوادث واملســؤولية العامــة بـــ  2.4نقطــة مئويــة مــن  ٪83.6فــي الســنة املاليــة 2016م
إلــى  ٪86.0فــي الســنة املاليــة 2017م ويعــزى ذلــك إلــى زيــادة إجمالــي األقســاط املكتتبــة للتأمــن ضــد احلــوادث
والتــي يعــاد تأمينهــا بنســب إســناد عاليــة .انخفضــت نســبة اإلســناد بـــ  8.4نقطــة مئويــة لتصــل إلــى  ٪77.6فــي الســنة
املاليــة 2018م ويعــزى ذلــك إلــى انخفــاض فــي وثائــق التأمــن علــى األنشــطة املاليــة ذات نســب إعــادة تأمــن مرتفعــة.
قطاع التأمني الصحي
ارتفعــت نســبة اإلســناد لقطــاع التأمــن الصحــي بـــ  0.4نقطــة مئويــة مــن  ٪2.1فــي الســنة املاليــة 2016م إلــى ٪2.5
فــي الســنة املاليــة 2017م ويعــزى ذلــك إلــى الزيــادة فــي إجمالــي أقســاط الشــركات األجنبيــة املكتتبــة مــن قبــل شــركة
متاليــف إيــه آي جــي العربــي .واســتمرت باالرتفــاع وذلــك بـــ  18.6نقطــة مئويــة لتصــل إلــى  ٪21.1فــي الســنة املاليــة
2018م ويعــزى ذلــك إلــى توقيــع اتفاقيــة إعــادة التأمــن التناســبي مــع مجموعــة ميونــخ إلعــادة التأمــن بنســبة إســناد
بلغــت  ٪60اعتبــاراً مــن أبريــل 2018م إلــى مــارس 2019م ،باإلضافــة إلــى أنــه مت اكتتــاب أغلــب الوثائــق فــي الربــع
األول مــن الســنة املاليــة 2018م.
قطاع املركبات
اســتقرت نســبة اإلســناد لقطــاع املركبــات علــى  ٪1.9فــي الســنة املاليــة 2016م والســنة املاليــة 2017م تبعـاً الســتقرار
أقســاط تأمــن فائــض اخلســارة كنســبة مــن إجمالــي األقســاط املكتتبــة فــي قطــاع املركبــات ثــم ارتفعــت بـــ  0.7نقطــة
مئويــة لتصــل إلــى  ٪2.6فــي الســنة املاليــة 2018م وذلــك يعــود إلــى التغيــر فــي املعاجلــة احلســابية ،حيــث تقــوم شــركة
متاليــف إيــه آي جــي العربــي بتســجيل أقســاط إعــادة تأمــن فائــض اخلســارة بشــكل حالــي مقارنــة بتأجيلهــا فــي
الفتــرات الســابقة.
قطاع احلماية واالدخار
انخفضــت نســبة اإلســناد لقطــاع احلمايــة واالدخــار بـــ  11.3نقطــة مئويــة مــن  ٪69.4فــي الســنة املاليــة 2016م إلــى
 ٪58.2فــي الســنة املاليــة 2017م ويعــزى ذلــك إلــى االســتحواذ علــى وثيقــة الشــركة الســعودية لتمويــل املســاكن حيــث
أن الوثيقــة ليــس معــاد تأمينهــا بشــكل كامــل مقارنــة بالوثائــق التابعــة حملفظــة أليكــو واملؤمنــة بشــكل كامــل إلــى شــركة
متاليــف أليكــو .وارتفعــت النســبة بـــ  5.5نقطــة مئويــة لتصــل إلــى  ٪63.7فــي الســنة املاليــة 2018م ويعــزى ذلــك إلــى
عــدم جتديــد وثيقــة الشــركة الســعودية لتمويــل املســاكن.
قطاع التأمني العام اآلخر
ارتفعــت نســبة اإلســناد لقطــاع التأمــن العــام اآلخــر بـــ  0.5نقطــة مئويــة مــن  ٪95.0فــي الســنة املاليــة 2016م إلــى
 ٪95.5فــي الســنة املاليــة 2017م ويعــزى ذلــك إلــى الزيــادة فــي إجمالــي األقســاط املكتتبــة فــي قطــاع التأمــن البحــري.
وارتفعــت بـــ  1.1نقطــة مئويــة لتصــل إلــى  ٪96.6فــي الســنة املاليــة 2018م ويعــزى ذلــك إلــى الزيــادة فــي إجمالــي
األقســاط املكتتبــة فــي قطــاع الهندســة والطاقــة كنســبة مــن إجمالــي أقســاط قطــاع التأمــن العــام اآلخــر.
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النصف األول 2018م  -النصف األول 2019م
اجلــدول رقــم ( :)15-11األقســاط املســندة مبــا فــي ذلــك فائــض اخلســارة بحســب القطــاع لفتــرة الســتة أشــهر
املنتهيــة فــي  30يونيــو 2018م و2019م.
النصف األول من
السنة املالية 2018م

النصف األول من
السنة املالية 2019م

نسبة التغير للربع
الثاني 2018م 2019-م

احلوادث واملسؤولية العامة

6٬053

8٬786

٪45.2

التأمني الصحي

5٬374

7٬399

٪37.7

376

15

()٪96.0

احلماية واالدخار

9٬772

3٬791

()٪61.2

عام آخر

12٬859

9٬038

()٪29.7

املجموع

34٬434

29٬030

()٪15.7

ألف ريال سعودي

املركبات

معدل اإلسناد
احلوادث واملسؤولية العامة

٪67.7

٪89.0

21.2

التأمني الصحي

٪6.8

٪41.2

34.3

املركبات

٪4.0

٪0.8

()3.2

احلماية واالدخار

٪61.7

٪57.3

()4.3

عام آخر

٪97.3

٪99.1

1.8

املجموع

٪27.3

٪63.7

36.4

املصدر :معلومات اإلدارة واستمارة اإلشراف التابعة ملؤسسة النقد العربي السعودي.

قطاع احلوادث واملسؤولية العامة
ارتفعــت نســبة اإلســناد لقطــاع احلــوادث واملســؤولية العامــة بـــ  21.2نقطــة مئويــة مــن  ٪67.7فــي فتــرة الســتة أشــهر
املنتهيــة فــي  30يونيــو 2018م إلــى  ٪89.0فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي  30يونيــو 2019م ،ويعــزى ذلــك إلــى
ارتفــاع إجمالــي أقســاط التأمــن علــى األنشــطة املاليــة والتأمــن ضــد احلــوادث (ذات نســب إســناد مرتفعــة) كنســبة
مــن إجمالــي األقســاط املكتتبــة فــي قطــاع احلــوادث واملســؤولية العامــة.
قطاع التأمني الصحي
ارتفعــت نســبة اإلســناد لقطــاع التأمــن الصحــي بـــ  34.4نقطــة مئويــة مــن  ٪6.8فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي
 30يونيــو 2018م إلــى  ٪41.2فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي  30يونيــو 2019م ويعــزى ذلــك إلــى توقيــت توقيــع
اتفاقيــة إعــادة التأمــن التناســبي مــع مجموعــة ميونــخ إلعــادة التأمــن بنســبة إســناد بلغــت  ٪60اعتبــاراً مــن أبريــل
2018م إلــى مــارس 2019م ،حيــث أن أغلــب الوثائــق مت اكتتابهــا فــي الربــع األول مــن الســنة املاليــة 2018م و2019م.
قطاع املركبات
انخفضـــت نسبة اإلسنــــاد لقطـــاع املركبـــات بـ  3.2نقطة مئويــــة من  ٪4.0في فتــــرة الستــــة أشــهـــر املنتهيــــة في
 30يونيــو 2018م إلــى  ٪0.8فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي  30يونيــو 2019م ،وذلــك يعــود إلــى التغيــر فــي
املعاجلــة احلســابية ،حيــث تقــوم شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي بدفــع أقســاط إعــادة تأمــن فائــض اخلســارة
بشــكل حالــي مقارنــة بتأجيلهــا فــي الفتــرات الســابقة.
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قطاع احلماية واالدخار
انخفضــت نســبة اإلســناد لقطــاع احلمايــة واالدخــار بـــ  4.3نقطــة مئويــة مــن  ٪61.7فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة في
 30يونيــو 2018م إلــى  ٪57.3فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي  30يونيــو 2019م ،ويعــزى ذلــك إلــى عــدم جتديــد
وثيقــة الشــركة الســعودية لتمويــل املســاكن باإلضافــة إلــى االنخفــاض فــي محفظــة أليكــو.
قطاع التأمني العام اآلخر
ارتفعــت نســبة اإلســناد لقطــاع التأمــن العــام اآلخــر بـــ  1.8نقطــة مئويــة مــن  ٪97.3فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة
فــي  30يونيــو 2018م إلــى  ٪99.1فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي  30يونيــو 2019م ،ويعــزى ذلــك إلــى ارتفــاع
إجمالــي أقســاط التأمــن املكتتبــة مــن قطــاع الهندســة كنســبة مــن إجمالــي أقســاط التأمــن املكتتبــة فــي قطــاع التأمني
العــام اآلخر.

 4-2-3-11صافي املطالبات املتكبدة حسب القطاع
للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر 2016م و2017م و2018م
اجلــدول رقــم ( :)16-11صافــي املطالبــات املتكبــدة حســب القطــاع للســنوات املاليــة املنتهيــة فــي  31ديســمبر 2016م
و2017م و2018م
2016م

2017م

2018م

نسبة التغير
السنوي
2016م2017-م

نسبة التغير
السنوي
2017م2018-م

معدل النمو
السنوي املركب
2016م2018-م

39

1٬020

408

٪2515.4

()٪60.0

٪223.4

108٬485

195٬925

151٬092

٪80.6

()٪22.9

٪18.0

املركبات

7٬546

25٬624

16٬877

٪239.6

()٪34.1

٪49.6

احلماية واالدخار

7٬863

6٬114

6٬062

()٪22.2

()٪0.9

()٪12.2

عام آخر

78

394

()58

٪405.1

()٪114.7

ال ينطبق

املجموع

124٬011

229٬077

174٬381

٪84.7

()٪23.9

٪18.6

ألف ريال سعودي
احلوادث واملسؤولية
العامة
التأمني الصحي

صافي معدل اخلسارة
احلوادث واملسؤولية
العامة

٪2.2

٪36.6

٪9.1

34.3

()27.5

6.8

التأمني الصحي

٪85.3

٪99.2

٪94.5

13.9

()4.7

9.2

املركبات

٪96.0

٪85.7

٪74.4

()10.2

()11.3

()21.5

احلماية واالدخار

٪118.9

٪46.3

٪69.0

()72.6

22.7

()49.9

عام آخر

٪4.8

٪28.0

()٪10.4

23.3

()38.4

()15.2

املجموع

٪85.5

٪93.6

٪88.8

8.1

()4.8

3.3

املصدر :معلومات اإلدارة واستمارة اإلشراف التابعة ملؤسسة النقد العربي السعودي.
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قطاع احلوادث واملسؤولية العامة
ارتفعــت نســبة صافــي اخلســارة لقطــاع احلــوادث واملســؤولية العامــة مبقــدار  34.3نقطــة مئويــة مــن  ٪2.2فــي الســنة
املاليــة 2016م إلــى  ٪36.6فــي الســنة املاليــة 2017م ويعــزى ذلــك إلــى ارتفــاع صافــي املطالبــات املتكبــدة مــن  39ألــف
ريــال ســعودي إلــى  1.0مليــون ريــال ســعودي فــي نفــس الفتــرة .وانخفضــت النســبة مبقــدار  27.5نقطــة مئويــة لتصــل
إلــى  ٪9.1فــي الســنة املاليــة 2018م ،ويعــود ذلــك إلــى حتريــر احتياطيــات قطــاع احلــوادث واملســؤولية العامــة فــي
نفــس الفتــرة.
قطاع التأمني الصحي
ارتفعــت نســبة صافــي اخلســارة لقطــاع التأمــن الصحــي مبقــدار  13.9نقطــة مئويــة مــن  ٪85.3فــي الســنة املاليــة
2016م إلــى  ٪99.2فــي الســنة املاليــة 2017م ويعــزى ذلــك إلــى تأخيــر معاجلــة الطلبــات مــن قبــل مــزود اخلدمــات فــي
الســنة املاليــة 2016م ممــا أدى إلــى أرقــام غيــر دقيقــة وعكــس صــورة غيــر صحيحــة عــن املطالبــات لشــركة متاليــف
إيــه آي جــي العربــي .تقــدمي مــزود اخلدمــات ،الــذي تتعامــل معــه شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي فــي معاجلــة
مطالبــات التأمــن ،ألرقــام غيــر دقيقــة وال متثــل املطالبــات احلقيقــة أدى إلــى التســعير الغيــر عــادل لوثائــق شــركة
متاليــف إيــه آي جــي العربــي وتكبدهــا خســائر .وانخفضــت النســبة مبقــدار  4.7نقطــة مئويــة لتصــل إلــى ٪94.5
فــي الســنة املاليــة 2018م ،ويعــود ذلــك إلــى جهــود شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي فــي تنظيــف محفظــة التأمــن
الصحــي مــن الوثائــق الغيــر مربحــة وتطبيــق سياســة االكتتــاب املتحفظــة.
قطاع املركبات
انخفضــت نســبة صافــي اخلســارة لقطــاع املركبــات مبقــدار  10.2نقطــة مئويــة مــن  ٪96.0فــي الســنة املاليــة 2016م
إلــى  ٪85.7فــي الســنة املاليــة 2017م ويعــزى ذلــك إلــى التغيــر فــي االفتراضــات االكتواريــة .واســتمرت النســبة
باالنخفــاض وذلــك مبقــدار  11.3نقطــة مئويــة لتصــل إلــى  ٪74.4فــي الســنة املاليــة 2018م ،ويعــود ذلــك إلــى الزيــادة
فــي تســعير الوثائــق وتطبيــق سياســة االكتتــاب املتحفظــة.
قطاع احلماية واالدخار
انخفضــت نســبة صافــي اخلســارة لقطــاع احلمايــة واالدخــار مبقــدار  72.6نقطــة مئويــة مــن  ٪118.9فــي الســنة
املاليــة 2016م إلــى  ٪46.3فــي الســنة املاليــة 2017م ويعــزى ذلــك إلــى وثيقــة الشــركة الســعودية لتمويــل املســاكن حيــث
كانــت مطالباتهــا املدفوعــة فــي الســنة املاليــة 2016م مرتفعــة مقارنــة بالســنة املاليــة 2017م ممــا أدى إلــى الزيــادة
فــي احتياطــي املطالبــات املتكبــدة غيــر املبلــغ عنهــا لقطــاع احلمايــة واالدخــار كمــا فــي  31ديســمبر 2016م .وارتفعــت
النســبة مبقــدار  22.7نقطــة مئويــة لتصــل إلــى  ٪69.0فــي الســنة املاليــة 2018م ،ويعــود ذلــك إلــى ارتفــاع املطالبــات
املدفوعــة متاشــياً مــع ارتفــاع مطالبــات وثائــق تأمــن احليــاة للمجموعــات فــي نفــس الفتــرة.
قطاع التأمني العام اآلخر
ارتفعــت نســبة صافــي اخلســارة لقطــاع التأمــن العــام اآلخــر مبقــدار  23.3نقطــة مئويــة مــن  ٪4.8فــي الســنة املاليــة
2016م إلــى  ٪28.0فــي الســنة املاليــة 2017م ويعــزى ذلــك إلــى فائــض احتياطــي املطالبــات املتكبــدة غيــر املبلــغ عنهــا
فــي الســنة املاليــة 2015م والــذي مت عكســه فــي الســنة املاليــة 2016م .وانخفضــت النســبة مبقــدار  38.4نقطــة مئويــة
لتصــل إلــى  ٪10.4-فــي الســنة املاليــة 2018م ،ويعــود ذلــك إلــى التغيــر فــي احتياطــي املطالبــات املتكبــدة غيــر املبلــغ
عنهــا والتــي يتــم تقديرهــا مــن قِ َبــل اخلبيــر االكتــواري فــي نهايــة كل فتــرة بنــا ًء علــى األداء الفعلــي واملطالبــات.
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النصف األول 2018م  -النصف األول 2019م
اجلــدول رقــم ( :)17-11صافــي املطالبــات املتكبــدة حســب القطــاع لفتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي  30يونيــو 2018م
و2019م
النصف األول من
السنة املالية 2018م

النصف األول من
السنة املالية 2019م

نسبة التغير للربع
الثاني 2018م 2019-م

885

()230

()٪126.0

التأمني الصحي

107٬819

9٬690

()٪91.0

املركبات

12٬418

141

()٪98.9

احلماية واالدخار

5٬122

()688

()٪113.4

عام آخر

24

()338

()٪1508.3

املجموع

126٬269

8٬575

()٪93.2

ألف ريال سعودي
احلوادث واملسؤولية العامة

نسبة اإلسناد
احلوادث واملسؤولية العامة

٪27.6

()٪9.8

()37.4

التأمني الصحي

٪98.6

٪97.9

()0.7

املركبات

٪87.2

٪5.1

()82.1

احلماية واالدخار

٪96.7

()٪40.8

()137.5

عام آخر

٪5.3

()٪106.6

()111.9

املجموع

٪95.3

٪50.4

()44.8

املصدر :معلومات اإلدارة واستمارة اإلشراف التابعة ملؤسسة النقد العربي السعودي

قطاع احلوادث واملسؤولية العامة
انخفضــت نســبة صافــي اخلســارة لقطــاع احلــوادث واملســؤولية العامــة مبقــدار  37.4نقطــة مئويــة مــن  ٪27.6فــي
فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي  30يونيــو 2018م إلــى  ٪9.8-فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي  30يونيــو 2019م
ويعــزى ذلــك إلــى انخفــاض نســبة صافــي اخلســارة املتوقعــة للفتــرة والتــي مت تقييمهــا مــن قبــل اخلبيــر االكتــواري
مقارنــة بفتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي  30يونيــو 2018م.
قطاع التأمني الصحي
انخفضــت نســبة صافــي اخلســارة لقطــاع التأمــن الصحــي مبقــدار  0.7نقطــة مئويــة مــن  ٪98.6فــي فتــرة الســتة
أشــهر املنتهيــة فــي  30يونيــو 2018م إلــى  ٪97.9فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي  30يونيــو 2019م ويعــزى ذلــك
إلــى التغيــر فــي احتياطــي املطالبــات املتكبــدة غيــر املبلــغ عنهــا.
قطاع املركبات
انخفضــت نســبة صافــي اخلســارة لقطــاع املركبــات مبقــدار  82.1نقطــة مئويــة مــن  ٪87.2فــي فتــرة الســتة أشــهر
املنتهيــة فــي  30يونيــو 2018م إلــى  ٪5.1فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي  30يونيــو 2019م ويعــود ذلــك إلــى جتديــد
الوثائــق املربحــة لشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي واســتراتيجيتها فــي تقليــص حجــم محفظــة املركبــات مــن خــال
عــدم جتديــد الوثائــق الغيــر مربحــة لشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي.
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قطاع احلماية واالدخار
انخفضــت نســبة صافــي اخلســارة لقطــاع احلمايــة واالدخــار مبقــدار  ٪137.5نقطــة مئويــة مــن  ٪96.7فــي فتــرة
الســتة أشــهر املنتهيــة فــي  30يونيــو 2018م إلــى  ٪40.8-فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي  30يونيــو 2019م ويعــزى
ذلــك إلــى عكــس احتياطــي املطالبــات املتكبــدة غيــر املبلــغ عنهــا نتيجــة لتوقعــات أعلــى مــن الواقــع باإلضافــة إلــى عــدم
وجــود أي وثائــق تأمــن حيــاة ائتمانــي فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي  30يونيــو 2019م.
قطاع التأمني العام اآلخر
انخفضــت نســبة صافــي اخلســارة لقطــاع التأمــن العــام اآلخــر مبقــدار  111.9نقطــة مئويــة مــن  ٪5.3فــي فتــرة الســتة
أشــهر املنتهيــة فــي  30يونيــو 2018م إلــى  ٪106.6-فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي  30يونيــو 2019م ويعــزى ذلــك
إلــى تقييــم اخلبيــر االكتــواري الحتياطيــات أكثــر واقعيــة متاشــياً مــع األداء الفعلــي حملفظــة التأمــن العــام اآلخــر.

 5-2-3-11تكاليف اكتتاب وثائق التأمني
للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر 2016م و2017م و2018م
اجلــدول رقــم ( :)18-11تكاليــف اكتتــاب وثائــق التأمــن حســب القطــاع للســنوات املاليــة املنتهيــة فــي  31ديســمبر
2016م و2017م و2018م.
2016م

2017م

2018م

نسبة التغير
السنوي
2016م2017-م

نسبة التغير
السنوي
2017م2018-م

معدل النمو
السنوي املركب
2016م2018-م

احلوادث واملسؤولية
العامة

1٬037

1٬705

1٬427

٪64.4

()٪16.3

٪17.3

التأمني الصحي

11٬177

19٬946

5٬899

٪78.5

()٪70.4

()٪27.4

املركبات

1٬878

4٬197

1٬338

٪123.5

()٪68.1

()٪15.6

احلماية واالدخار

1٬432

2٬834

1٬474

٪97.9

()٪48.0

٪1.5

عام آخر

4٬192

2٬540

1٬996

()٪39.4

()٪21.4

()٪31.0

العمولة املدفوعة

19٬716

31٬222

12٬134

()٪111.9

()٪615.7

()٪21.6

التغير في تكاليف
اكتتاب وثائق التأمني
املؤجلة

()4٬226

()2٬353

8٬853

()٪44.3

()٪476.2

ال ينطبق

املجموع

15٬490

28٬869

20٬987

٪86.4

()٪27.3

٪16.4

ألف ريال سعودي

العمولة املدفوعة كنسبة مئوية من إجمالي األقساط املكتتبة
احلوادث واملسؤولية
العامة

٪10.9

٪10.2

٪7.8

()0.7

()2.4

()3.0

التأمني الصحي

٪9.2

٪8.7

٪7.6

()0.5

()1.1

()1.5

املركبات

٪14.2

٪11.2

٪11.4

()3.0

0.1

()2.8

احلماية واالدخار

٪14.5

٪14.1

٪10.3

()0.3

()3.8

()4.2

عام آخر

٪14.3

٪11.3

٪10.9

()3.0

()0.4

()3.4

املجموع

٪10.7

٪9.6

٪8.7

()1.2

()0.9

()2.1

املصدر :معلومات اإلدارة واستمارة اإلشراف التابعة ملؤسسة النقد العربي السعودي.
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قطاع احلوادث واملسؤولية العامة
انخفضــت العمولــة املدفوعــة كنســبة مئويــة مــن إجمالــي األقســاط املكتتبــة بواقــع  0.7نقطــة مئويــة مــن  ٪10.9فــي
الســنة املاليــة 2016م إلــى  ٪10.2فــي الســنة املاليــة 2017م ويعــزى ذلــك إلــى تغيــر مزيــج املنتجــات فــي القطــاع.
واســتمرت العمولــة املدفوعــة باالنخفــاض كنســبة مئويــة مــن إجمالــي األقســاط املكتتبــة بواقــع  2.4نقطــة مئويــة لتصــل
إلــى ( ٪7.8انخفــاض تكاليــف اكتتــاب وثائــق التأمــن بقيمــة  278ألــف ريــال ســعودي) ويعــزى ذلــك إلــى اســتحواذ
شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي علــى وثائــق بــدون عمــوالت خــال نفــس الفتــرة.
قطاع التأمني الصحي
انخفضــت العمولــة املدفوعــة كنســبة مئويــة مــن إجمالــي األقســاط املكتتبــة بواقــع  0.5نقطــة مئويــة مــن  ٪9.2فــي
الســنة املاليــة 2016م إلــى  ٪8.7فــي الســنة املاليــة 2017م (ارتفــاع تكاليــف اكتتــاب وثائــق التأمــن بقيمــة 8.8
مليــون ريــال ســعودي) ويعــزى ذلــك إلــى االســتحواذ علــى وثائــق بعمولــة مدفوعــة أقــل .اســتمرت العمولــة املدفوعــة
باالنخفــاض كنســبة مئويــة مــن إجمالــي األقســاط املكتتبــة بواقــع  1.1نقطــة مئويــة لتصــل إلــى  ٪7.6فــي الســنة املاليــة
2018م (انخفــاض تكاليــف اكتتــاب وثائــق التأمــن بقيمــة  14.0مليــون ريــال ســعودي) ويعــزى ذلــك إلــى التغيــر فــي
مزيــج العمــاء إلــى عمــاء بعمولــة أقــل نتيجــة الســتراتيجية شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي فــي تنظيــف محفظــة
التأمــن الصحــي.
قطاع املركبات
انخفضــت العمولــة املدفوعــة كنســبة مئويــة مــن إجمالــي األقســاط املكتتبــة بواقــع  3.0نقطــة مئويــة مــن  ٪14.2فــي
الســنة املاليــة 2016م إلــى  ٪11.2فــي الســنة املاليــة 2017م (ارتفــاع تكاليــف اكتتــاب وثائــق التأمــن بقيمــة  2.3مليــون
ريــال ســعودي) ويعــزى ذلــك إلــى االســتحواذ علــى وثائــق بعمولــة مدفوعــة أقــل .وارتفعــت العمولــة املدفوعــة كنســبة
مئويــة مــن إجمالــي األقســاط املكتتبــة بواقــع  0.1نقطــة مئويــة لتصــل إلــى  ٪11.4فــي الســنة املاليــة 2018م (انخفــاض
تكاليــف اكتتــاب وثائــق التأمــن بقيمــة  2.9مليــون ريــال ســعودي).
قطاع احلماية واالدخار
انخفضــت العمولــة املدفوعــة كنســبة مئويــة مــن إجمالــي األقســاط املكتتبــة بواقــع  0.3نقطــة مئويــة مــن  ٪14.5فــي
الســنة املاليــة 2016م إلــى  ٪14.1فــي الســنة املاليــة 2017م (ارتفــاع تكاليــف اكتتــاب وثائــق التأمــن بقيمــة  1.4مليــون
ريــال ســعودي) ويعــود ذلــك إلــى انخفــاض حجــم محفظــة التأمــن علــى احليــاة والتــي متتــاز بعمولــة مدفوعــة أقــل
مقارنــة بحجــم محفظــة متاليــف أليكــو .اســتمرت العمولــة املدفوعــة باالنخفــاض كنســبة مئويــة مــن إجمالــي األقســاط
املكتتبــة بواقــع  3.8نقطــة مئويــة لتصــل إلــى  ٪10.3فــي الســنة املاليــة 2018م (انخفــاض تكاليــف اكتتــاب وثائــق
التأمــن بقيمــة  1.4مليــون ريــال ســعودي) وذلــك بســبب عــدم جتديــد وثيقــة الشــركة الســعودية لتمويــل املســاكن.
قطاع التأمني العام اآلخر
انخفضــت العمولــة املدفوعــة كنســبة مئويــة مــن إجمالــي األقســاط املكتتبــة بواقــع  3.0نقطــة مئويــة مــن  ٪14.3فــي
الســنة املاليــة 2016م إلــى  ٪11.3فــي الســنة املاليــة 2017م (انخفــاض تكاليــف اكتتــاب وثائــق التأمــن بقيمــة 1.6
مليــون ريــال ســعودي) ويعــزى ذلــك إلــى تغيــر مزيــج املنتجــات .اســتمرت العمولــة املدفوعــة باالنخفــاض كنســبة مئويــة
مــن إجمالــي األقســاط املكتتبــة بواقــع  0.4نقطــة مئويــة لتصــل إلــى  ٪10.9فــي الســنة املاليــة 2018م ويعــود ذلــك إلــى
تغيــر مزيــج املنتجــات.
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النصف األول 2018م  -النصف األول 2019م
اجلــدول رقــم ( :)19-11تكاليــف اكتتــاب وثائــق التأمــن حســب القطــاع لفتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي  30يونيــو
2018م و2019م.
النصف األول من
السنة املالية 2018م

النصف األول من
السنة املالية 2019م

نسبة التغير للربع
الثاني 2018م
2019-م

299

516

٪72.5

5٬306

1٬625

()٪69.4

971

172

()٪82.3

احلماية واالدخار

1٬062

595

()٪44.0

عام آخر

1٬186

604

()٪49.1

التغير في تكاليف اكتتاب وثائق التأمني املؤجلة

4٬218

()601

()٪114.2

املجموع

13٬042

2٬911

()٪77.7

ألف ريال سعودي
احلوادث واملسؤولية العامة
التأمني الصحي
املركبات

العمولة املدفوعة كنسبة مئوية من إجمالي األقساط املكتتبة
احلوادث واملسؤولية العامة

٪5.0

٪10.7

5.7

التأمني الصحي

٪7.4

٪9.9

2.5

املركبات

٪10.8

٪11.5

0.7

احلماية واالدخار

٪9.4

٪17.1

7.7

عام آخر

٪9.5

٪7.8

()1.7

املجموع

٪8.0

٪10.3

2.3

املصدر :معلومات اإلدارة واستمارة اإلشراف التابعة ملؤسسة النقد العربي السعودي.

قطاع احلوادث واملسؤولية العامة
ارتفعــت العمولــة املدفوعــة كنســبة مئويــة مــن إجمالــي األقســاط املكتتبــة بواقــع  5.7نقطــة مئويــة مــن  ٪5.0فــي فتــرة
الســتة أشــهر املنتهيــة فــي  30يونيــو 2018م إلــى  ٪10.7فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي  30يونيــو 2019م (ارتفــاع
تكاليــف اكتتــاب وثائــق التأمــن بقيمــة  217ألــف ريــال ســعودي) ويعــزى ذلــك إلــى التغيــر فــي مزيــج املنتجــات.
قطاع التأمني الصحي
ارتفعــت العمولــة املدفوعــة كنســبة مئويــة مــن إجمالــي األقســاط املكتتبــة بواقــع  2.5نقطــة مئويــة مــن  ٪7.4فــي فتــرة
الســتة أشــهر املنتهيــة فــي  30يونيــو 2018م إلــى  ٪9.9فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي  30يونيــو 2019م (انخفــاض
تكاليــف اكتتــاب وثائــق التأمــن بقيمــة  3.7مليــون ريــال ســعودي) ويعــزى ذلــك إلــى االنخفــاض الكبيــر فــي إجمالــي
األقســاط املكتتبــة.
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قطاع املركبات
ارتفعــت العمولــة املدفوعــة كنســبة مئويــة مــن إجمالــي األقســاط املكتتبــة بواقــع  0.7نقطــة مئويــة مــن  ٪10.8فــي
فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي  30يونيــو 2018م إلــى  ٪11.5فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي  30يونيــو 2019م
(انخفــاض تكاليــف اكتتــاب وثائــق التأمــن بقيمــة  799ألــف ريــال ســعودي) ويعــزى ذلــك إلــى االنخفــاض الكبيــر فــي
إجمالــي األقســاط املكتتبــة.
قطاع احلماية واالدخار
ارتفعــت العمولــة املدفوعــة كنســبة مئويــة مــن إجمالــي األقســاط املكتتبــة بواقــع  7.7نقطــة مئويــة مــن  ٪9.4فــي
فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي  30يونيــو 2018م إلــى  ٪17.1فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي  30يونيــو 2019م
(انخفــاض تكاليــف اكتتــاب وثائــق التأمــن بقيمــة  582ألــف ريــال ســعودي) ويعــود ذلــك إلــى عمــوالت بلغــت  140ألــف
ريــال ســعودي للفتــرات الســابقة قــد مت قيدهــا بشــكل خاطــئ.
قطاع التأمني العام اآلخر
انخفضــت العمولــة املدفوعــة كنســبة مئويــة مــن إجمالــي األقســاط املكتتبــة بواقــع  1.7نقطــة مئويــة مــن  ٪9.5فــي فتــرة
الســتة أشــهر املنتهيــة فــي  30يونيــو 2018م إلــى  ٪7.8فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي  30يونيــو 2019م (انخفــاض
تكاليــف اكتتــاب وثائــق التأمــن بقيمــة  4.8مليــون ريــال ســعودي) ويعــزى ذلــك إلــى التغيــر فــي مزيــج املنتجــات.
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 6-2-3-11عمولة إعادة التأمني
للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر 2016م و2017م و2018م
اجلــدول رقــم ( :)20-11عمولــة إعــادة التأمــن حســب القطــاع للســنوات املاليــة املنتهيــة فــي  31ديســمبر 2016م
و2017م و2018م.
2016م

2017م

2018م

نسبة التغير
السنوي
2016م2017-م

نسبة التغير
السنوي
2017م2018-م

معدل النمو
السنوي املركب
2016م2018-م

2٬247

5٬162

3٬977

٪129.7

()٪23.0

٪33.0

539

1٬036

2٬112

٪92.2

٪103.9

٪97.9

-

-

-

ال ينطبق

ال ينطبق

٪0.0

احلماية واالدخار

2٬945

2٬600

2٬550

()٪11.7

()٪1.9

()٪6.9

عام آخر

6٬199

8٬310

3٬393

٪34.1

()٪59.2

()٪26.0

العمولة املستلمة

11٬930

17٬108

12٬032

٪43.4

()٪29.7

٪0.4

الرصيد االفتتاحي

3٬754

-

3٬700

()٪100.0

ال ينطبق

()٪0.7

عموالت إعادة التأمني
غير املكتسبة

()4٬952

()3٬699

()3٬928

()٪25.3

٪6.2

()٪10.9

املجموع

10٬732

13٬409

11٬804

٪24.9

()٪12.0

٪4.9

ألف ريال سعودي
احلوادث واملسؤولية
العامة
التأمني الصحي
املركبات

العمولة املستلمة كنسبة مئوية من إجمالي األقساط املسندة
احلوادث واملسؤولية
العامة

٪20.5

٪27.8

٪21.7

7.2

()6.1

1.1

التأمني الصحي

٪19.8

٪17.2

٪11.0

()2.5

()6.2

()8.8

املركبات

٪0.0

٪0.0

٪0.0

-

-

-

احلماية واالدخار

٪17.5

٪14.5

٪17.6

()3.0

3.1

0.1

عام آخر

٪21.8

٪36.4

٪18.0

14.6

()18.4

()3.8

املجموع

٪20.2

٪25.9

٪16.9

5.7

()9.0

()3.3

املصدر :معلومات اإلدارة واستمارة اإلشراف التابعة ملؤسسة النقد العربي السعودي.

قطاع احلوادث واملسؤولية العامة
ارتفعــت العمولــة املســتلمة كنســبة مئويــة مــن إجمالــي األقســاط املســندة بواقــع  7.2نقطــة مئويــة مــن  ٪20.5فــي الســنة
املاليــة 2016م إلــى  ٪27.8فــي الســنة املاليــة 2017م ،ويعــزى ذلــك إلــى ارتفــاع عمولــة إعــادة التأمــن بحســب اتفاقيــة
إعــادة التأمــن .وانخفضــت العمولــة وذلــك بـــ  6.1نقطــة مئويــة لتصــل إلــى  ٪21.7فــي الســنة املاليــة 2018م ،ويعــود
ذلــك إلــى انخفــاض العمولــة املســتلمة مــن وثائــق تأمــن املســؤولية العامــة كنســبة مــن إجمالــي أقســاطها املســندة.

131

قطاع التأمني الصحي
انخفضــت العمولــة املســتلمة كنســبة مئويــة مــن إجمالــي األقســاط املســندة بواقــع  2.5نقطــة مئويــة مــن  ٪19.8فــي
الســنة املاليــة 2016م إلــى  ٪17.2فــي الســنة املاليــة 2017م ،ويعــزى ذلــك إلــى الزيــادة فــي إجمالــي األقســاط املســندة
إلعــادة التأمــن االختيــاري وذلــك مبقــدار  3.3مليــون ريــال ســعودي فــي نفــس الفتــرة .واســتمرت العمولــة باالنخفــاض
وذلــك بـــ  6.2نقطــة مئويــة لتصــل إلــى  ٪11.0فــي الســنة املاليــة 2018م ،ويعــود ذلــك إلــى الزيــادة فــي إجمالــي
األقســاط املســندة إلعــادة التأمــن االختيــاري مبقــدار  6.7مليــون ريــال ســعودي فــي نفــس الفتــرة.
قطاع احلماية واالدخار
انخفضــت العمولــة املســتلمة كنســبة مئويــة مــن إجمالــي األقســاط املســندة بواقــع  3.0نقطــة مئويــة مــن  ٪17.5فــي
الســنة املاليــة 2016م إلــى  ٪14.5فــي الســنة املاليــة 2017م ،ويعــود ذلــك لعــدم اســتالم أي عمــوالت إعــادة تأمــن مــن
معيــدي تأمــن وثائــق احلمايــة واالدخــار لألفــراد فــي نفــس الفتــرة .وارتفعــت العمولــة بـــ  3.1نقطــة مئويــة لتصــل إلــى
 ٪17.6فــي الســنة املاليــة 2018م ،ويعــود ذلــك إلــى اســتالم عمــوالت إعــادة تأمــن مــن معيــدي تأمــن وثائــق احلمايــة
واالدخــار لألفــراد بلغــت  2.0مليــون ريــال ســعودي والتــي مثلــت مــا نســبته  ٪24.2مــن أقســاطها املســندة.
قطاع التأمني العام اآلخر
ارتفعــت العمولــة املســتلمة كنســبة مئويــة مــن إجمالــي األقســاط املســندة بواقــع  14.6نقطــة مئويــة مــن  ٪21.8فــي
الســنة املاليــة 2016م إلــى  ٪36.4فــي الســنة املاليــة 2017م ،ويعــزى ذلــك إلــى انخفــاض فــي إجمالــي األقســاط
املســندة إلعــادة التأمــن االختيــاري مبقــدار  5.5مليــون ريــال ســعودي .وانخفضــت العمولــة وذلــك بـــ  18.4نقطــة مئويــة
لتصــل إلــى  ٪18.0فــي الســنة املاليــة 2018م ،ويعــود ذلــك إلــى التغيــر فــي مزيــج املنتجــات.
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النصف األول 2018م  -النصف األول 2019م
اجلــدول رقــم ( :)21-11عمولــة إعــادة التأمــن حســب القطــاع للفتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي  30يونيــو 2018م
و2019م.
النصف األول من
السنة املالية 2018م

النصف األول من
السنة املالية 2019م

نسبة التغير للربع
الثاني 2018م
2019-م

1٬287

2٬129

٪65.4

998

948

()٪5.1

-

-

ال ينطبق

احلماية واالدخار

1٬639

599

()٪63.5

عام آخر

1٬961

1٬323

()٪32.5

العمولة املستلمة

5٬885

4٬999

()٪15.1

الرصيد االفتتاحي

7٬193

3٬928

()٪45.4

()6٬671

()3٬434

()٪48.5

6٬407

5٬493

()٪14.3

ألف ريال سعودي
احلوادث واملسؤولية العامة
التأمني الصحي
املركبات

عموالت إعادة التأمني غير املكتسبة

املجموع

العمولة املستلمة كنسبة مئوية من إجمالي األقساط املسندة
احلوادث واملسؤولية العامة

٪21.3

٪24.2

3.0

التأمني الصحي

٪18.6

٪12.8

()5.8

املركبات

٪0.0

٪0.0

-

احلماية واالدخار

٪16.8

٪15.8

()1.0

عام آخر

٪15.2

٪14.6

()0.6

املجموع

٪17.1

٪17.2

0.1

املصدر :معلومات اإلدارة واستمارة اإلشراف التابعة ملؤسسة النقد العربي السعودي.

قطاع احلوادث واملسؤولية العامة
ارتفعــت العمولــة املســتلمة كنســبة مئويــة مــن إجمالــي األقســاط املســندة بواقــع  3.0نقطــة مئويــة مــن  ٪21.3فــي فتــرة
الســتة أشــهر املنتهيــة فــي  30يونيــو 2018م إلــى  ٪24.2فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي  30يونيــو 2019م ،ويعــزى
ذلــك إلــى الزيــادة فــي إجمالــي األقســاط املســندة إلعــادة التأمــن االختيــاري اخلاضعــة للعمولــة بقيمــة  2.8مليــون
ريــال ســعودي.
قطاع التأمني الصحي
انخفضــت العمولــة املســتلمة كنســبة مئويــة مــن إجمالــي األقســاط املســندة بواقــع  5.8نقطــة مئويــة مــن  ٪18.6فــي
فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي  30يونيــو 2018م إلــى  ٪12.8فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي  30يونيــو 2019م،
ويعــود ذلــك إلــى االرتفــاع فــي األقســاط املســندة بســبب اتفاقيــة إعــادة التأمــن التناســبي والتــي كان لهــا تأثيــر كامــل
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خــال فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي  30يونيــو 2018م مقابــل تأثيــر جزئــي فقــط خــال فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة
فــي  30يونيــو 2019م بســبب عــدم جتديــد االتفاقيــة لــدى انتهائهــا فــي مــارس 2019م.
قطاع احلماية واالدخار
انخفضــت العمولــة املســتلمة كنســبة مئويــة مــن إجمالــي األقســاط املســندة بواقــع  1.0نقطــة مئويــة مــن  ٪16.8فــي
فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي  30يونيــو 2018م إلــى  ٪15.8فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي  30يونيــو 2019م،
ويعــزى ذلــك إلــى ارتفــاع العمولــة املســتلمة مــن معيــدي تأمــن وثائــق املســؤولية العامــة كنســبة مــن أقســاطها املســندة.
قطاع التأمني العام اآلخر
انخفضــت العمولــة املســتلمة كنســبة مئويــة مــن إجمالــي األقســاط املســندة بواقــع  0.6نقطــة مئويــة مــن  ٪15.2فــي
فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي  30يونيــو 2018م إلــى  ٪14.6فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي  30يونيــو 2019م،
ويعــزى ذلــك إلــى تغيــر مزيــج املنتجــات.
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 7-2-3-11املصاريف العمومية واإلدارية
للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر 2016م و2017م و2018م
اجلــدول رقــم ( :)22-11املصاريــف العموميــة واإلداريــة للســنوات املاليــة املنتهيــة فــي  31ديســمبر 2016م و2017م
و2018م.

ألف ريال سعودي

2016م

2017م

2018م

نسبة التغير
السنوي
2016م2017-م

نسبة التغير
السنوي
2017م2018-م

معدل النمو
السنوي املركب
2016م2018-م

عمليات التأمني
تكاليف املوظفني

31٬329

34٬408

34٬505

٪9.8

٪0.3

٪4.9

أتعاب قانونية ومهنية

1٬697

2٬638

6٬975

٪55.5

٪164.4

٪102.7

مصاريف تقنية
املعلومات

3٬013

3٬187

3٬657

٪5.8

٪14.7

٪10.2

أخرى

2٬285

2٬557

2٬044

٪11.9

()٪20.1

()٪5.4

ايجارات

2٬204

1٬976

2٬084

()٪10.3

٪5.5

()٪2.8

استهالكات ،إطفاءات

2٬452

1٬955

1٬390

()٪20.3

()٪28.9

()٪24.7

مصاريف سفر وإقامة

517

751

814

٪45.3

٪8.4

٪25.5

43٬497

47٬472

51٬469

٪9.1

٪8.4

٪8.8

إجمالي عمليات
التأمني

عمليات املساهمني
أتعاب قانونية ومهنية

286

368

61

٪28.7

()٪83.4

()٪53.8

أخرى

123

243

625

٪97.6

٪157.2

٪125.4

مصاريف مجلس اإلدارة

1٬003

1٬120

1٬204

٪11.7

٪7.5

٪9.6

إجمالي عمليات
املساهمني

1٬412

1٬731

1٬890

٪22.6

٪9.2

٪15.7

اإلجمالي

44٬909

49٬203

53٬359

٪9.6

٪8.4

٪9.1

املصدر :القوائم املالية املدققة للسنوات املالية املنتهية في  31ديسمبر 2016م و2017م و2018م.

عمليات التأمني:
تكاليف املوظفني
ارتفعــت تكاليــف املوظفــن بنســبة  ٪9.8مــن  31.3مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة املاليــة 2016م إلــى  34.4مليــون
ريــال ســعودي فــي الســنة املاليــة 2017م ويعــزى ذلــك إلــى زيــادة عــدد املوظفــن مــن  81موظــف إلــى  101موظــف
والــذي قابلــه انخفــاض فــي متوســط راتــب املوظــف مــن  17.9ألــف ريــال ســعودي إلــى  16.1ألــف ريــال ســعودي متاشــياً
مــع منــو عمليــات املجموعــة .واســتمرت التكاليــف باالرتفــاع وذلــك بنســبة  ٪0.3لتصــل إلــى  34.5مليــون ريــال ســعودي
فــي الســنة املاليــة 2018م وذلــك بســبب زيــادة عــدد املوظفــن إلــى  110موظــف والــذي قابلــه انخفــاض فــي متوســط
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راتــب املوظــف بنســبة  ٪6.6فــي نفــس الفتــرة .واجلديــر بالذكــر أن تكاليــف املوظفــن فــي الســنة املاليــة 2018م
تتضمــن عكــس بنــد املكافــآت املتعلــق بالســنة املاليــة 2017م والــذي لــم يتــم صرفــه فــي حينهــا نظــراً للخســائر التــي
تكبدتهــا شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي فــي تلــك الفتــرة.
أتعاب قانونية ومهنية
تتعلــق األتعــاب القانونيــة واملهنيــة بالرســوم القانونيــة ورســوم الدراســات االكتواريــة ورســوم االستشــارات ورســوم
التدقيــق .ارتفعــت األتعــاب القانونيــة واملهنيــة بنســبة  ٪55.5مــن  1.7مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة املاليــة 2016م
إلــى  2.6مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة املاليــة 2017م ويعــزى ذلــك االرتفــاع إلــى اخلدمــات االستشــارية وباألخــص
مشــروع جاهزيــة ضريبــة القيمــة املضافــة .واســتمرت باالرتفــاع وذلــك بنســبة  ٪164.4لتصــل إلــى  7.0مليــون ريــال
ســعودي فــي الســنة املاليــة 2018م وذلــك بســبب الزيــادة فــي رســوم االستشــارات نظــراً لتعيــن شــركة متاليــف إيــه
آي جــي العربــي ملقيــم مخاطــر وفق ـاً لتوصيــة مؤسســة النقــد العربــي الســعودي ومشــرف علــى املخاطــر الداخليــة
باإلضافــة إلــى ذلــك قامــت شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي بتغييــر مدقــق حســاباتها الداخلــي ممــا ســاهم فــي
زيــادة رســوم االستشــارات.
مصاريف تقنية املعلومات
تتعلــق مصاريــف تقنيــة املعلومــات بتحســن البرمجيــات وحلــول االلتــزام ونقــل املعلومــات وتكاليــف االســتعانة مبصــادر
خارجيــة خلدمــات تقنيــة املعلومــات .ارتفعــت مصاريــف تقنيــة املعلومــات بنســبة  ٪5.8مــن  3.0مليــون ريــال ســعودي
فــي الســنة املاليــة 2016م إلــى  3.2مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة املاليــة 2017م ويعــزى ذلــك إلــى حتســينات علــى
البرمجيــات متاشــياً مــع تطبيــق ضريبــة القيمــة املضافــة .واســتمرت باالرتفــاع وذلــك بنســبة  ٪14.7لتصــل إلــى 3.7
مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة املاليــة 2018م وذلــك متاشــياً مــع توجيهــات مؤسســة النقــد العربــي الســعودي فــي
حتســن برمجيــات األمــان فــي جميــع شــركات التأمــن.
املصاريف األخرى
تتعلــق املصاريــف األخــرى مبصاريــف املنافــع ومصاريــف االتصــاالت وتدريــب املوظفــن ومصاريف الصيانــة ومصاريف
اللــوازم املكتبيــة .ارتفعــت املصاريــف األخــرى بنســبة  ٪11.9مــن  2.3مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة املاليــة 2016م
إلــى  2.6مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة املاليــة 2017م ويعــزى ذلــك إلــى ارتفــاع مصاريــف االتصــاالت متاشــياً مــع
زيــادة عــدد املوظفــن فــي نفــس الفتــرة .وانخفضــت بنســبة  ٪20.1لتصــل إلــى  2.0مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة
املاليــة 2018م ،واجلديــر بالذكــر أنــه قــد مت قيــد مبلــغ  541ألــف ريــال ســعودي بشــكل خاطــئ فــي بنــد األتعــاب
القانونيــة واملهنيــة والتــي مــن املفتــرض أن يتــم قيدهــا فــي بنــد املصاريــف األخــرى وبعــد إعــادة تصنيفهــا ســيبلغ البنــد
 2.6مليــون ريــال ســعودي فــي نفــس الفتــرة.
اإليجارات
تتعلــق اإليجــارات بشــكل رئيســي مبصاريــف إيجــار املبنــى الرئيســي لشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي فــي الريــاض
وفرعيهــا فــي اخلبــر وجــدة ومصاريــف أرشــفة وتخزيــن امللفــات الورقيــة .انخفضــت اإليجــارات بنســبة  ٪10.3مــن 2.2
مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة املاليــة 2016م إلــى  2.0مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة املاليــة 2017م ويعــزى ذلــك
إلــى جهــود اإلدارة فــي التفــاوض مــع مؤجريهــا ممــا أدى إلــى انخفــاض إيجــار املبنــى الرئيســي لشــركة متاليــف إيــه آي
جــي العربــي فــي الريــاض .وارتفعــت اإليجــارات بنســبة  ٪5.5لتصــل إلــى  2.1مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة املاليــة
2018م وذلــك بســبب الزيــادة فــي إيجــار فــرع اخلبــر وجــدة وزيــادة مصاريــف تخزيــن امللفــات الورقيــة.
استهالكات وإطفاءات
انخفضــت مصاريــف االســتهالكات واإلطفــاءات بنســبة  ٪20.3مــن  2.5مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة املاليــة 2016م
إلــى  2.0مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة املاليــة 2017م واســتمرت باالنخفــاض وذلــك بنســبة  ٪28.9لتصــل إلــى 1.4
مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة املاليــة 2018م وذلــك بســبب عــدم قيــد أي إضافــات كبيــرة فــي األصــول فــي نفــس
الفتــرة.
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مصاريف سفر وإقامة
ارتفعــت مصاريــف الســفر واإلقامــة بنســبة  ٪45.3مــن  517ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة املاليــة 2016م إلــى 751
ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة املاليــة 2017م ويعــزى ذلــك إلــى النمــو املتزايــد لعمليــات شــركة متاليــف إيــه آي جــي
العربــي وزيــادة عــدد املوظفــن فــي نفــس الفتــرة .واســتمرت املصاريــف باالرتفــاع وذلــك بنســبة  ٪8.4لتصــل إلــى 814
ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة املاليــة 2018م وذلــك بســبب زيــادة عــدد املوظفــن مــن  101موظــف إلــى  110موظــف.

عمليات املساهمني:
مصاريف مجلس إدارة شركة متاليف إيه آي جي العربي
تتمثــل مصاريــف مجلــس إدارة شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي فــي مكافئــات مجلــس إدارة شــركة متاليــف إيــه
آي جــي العربــي الســنوية وبــدالت حضــور اجتماعــات مجلــس إدارة شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي لألعضــاء
املســتقلني واللجــان التابعــة ملجلــس إدارة شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي .ارتفعــت مصاريــف مجلــس إدارة شــركة
متاليــف إيــه آي جــي العربــي بنســبة  ٪11.7مــن  1.0مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة املاليــة 2016م إلــى  1.1مليــون
ريــال ســعودي فــي الســنة املاليــة 2017م ،واســتمرت باالرتفــاع وذلــك بنســبة  ٪7.5لتصــل إلــى  1.2مليــون ريــال ســعودي
فــي الســنة املاليــة 2018م ويعــزى ذلــك إلــى زيــادة االجتماعــات التــي حضرهــا األعضــاء املســتقلني فــي نفــس الفتــرات.
أتعاب قانونية ومهنية
تتعلــق األتعــاب القانونيــة واملهنيــة بالرســوم القانونيــة ورســوم االستشــارات ورســوم التدقيــق .ارتفعــت األتعــاب القانونية
واملهنيــة بنســبة  ٪28.7مــن  286ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة املاليــة 2016م إلــى  368ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة
املاليــة 2017م ،وذلــك بســبب فــرض غرامــة نتيجــة مخالفــة متعلقــة بالتعامــل مــع طــرف ذا عالقــة .ثــم انخفضــت وذلــك
بنســبة  ٪83.4لتصــل إلــى  61ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة املاليــة 2018م .اجلديــر بالذكــر أن األتعــاب القانونيــة
واملهنيــة بلغــت مــا قيمتــه  602ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة املاليــة 2018م أثــر قيــد مــا قيمتــه  541ألــف ريــال
ســعودي فــي بنــد املصاريــف األخــرى بــدالً مــن قيدهــا فــي بنــد األتعــاب القانونيــة واملهنيــة ،وارتفعــت األتعــاب القانونيــة
واملهنيــة مــن  368ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة املاليــة 2017م إلــى  602ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة املاليــة 2018م
ويعــود ذلــك االرتفــاع إلــى مســتحقات مت قيدهــا فــي الســنة املاليــة 2018م لرســوم تــداول والتــي مت عكــس قيدهــا فــي
الســنة املاليــة 2019م ممــا أدى إلــى ارتفــاع األتعــاب القانونيــة واملهنيــة فــي الســنة املاليــة 2018م.
املصاريف األخرى
يتعلــق هــذا البنــد باملصاريــف األخــرى املتعلقــة باملســاهمني .ارتفعــت املصاريــف األخــرى مــن  123ألــف ريــال ســعودي
فــي الســنة املاليــة 2016م إلــى  243ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة املاليــة 2017م ويعــود ذلــك إلــى فــرض غرامتــن
علــى شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي بلغــت  200ألــف ريــال ســعودي مــن هيئــة الســوق املاليــة فــي نفــس الفتــرة.
ارتفعــت املصاريــف األخــرى بنســبة  ٪157.2مــن  243ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة املاليــة 2017م إلــى  625ألــف
ريــال ســعودي فــي الســنة املاليــة 2018م .واجلديــر بالذكــر أنــه قــد مت قيــد  541ألــف ريــال ســعودي فــي بنــد املصاريــف
األخــرى بــدالً مــن بنــد األتعــاب القانونيــة واملهنيــة ،وتبلــغ املصاريــف األخــرى مــا قيمتــه  83ألــف ريــال ســعودي فــي
الســنة املاليــة 2018م بعــد تعديلهــا مــن القيــد اخلاطــئ .وانخفضــت املصاريــف األخــرى مــن  243ألــف ريــال ســعودي
فــي الســنة املاليــة 2017م إلــى  83ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة املاليــة 2018م لعــدم دفــع شــركة متاليــف إيــه آي
جــي العربــي ألي غرامــات مقارنــة مبــا مت دفعــه فــي الســنة املاليــة 2017م.
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النصف األول 2018م  -النصف األول 2019م
اجلدول رقم ( :)23-11املصاريف العمومية واإلدارية لفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو 2018م و2019م.
ألف ريال سعودي

النصف األول من
السنة املالية 2018م

النصف األول من
السنة املالية 2019م

نسبة التغير للربع
الثاني 2018م
2019-م

عمليات التأمني
تكاليف املوظفني

16٬613

14٬187

()٪14.6

أتعاب قانونية ومهنية

2٬612

1٬341

()٪48.7

مصاريف تقنية املعلومات

1٬642

2٬602

٪58.5

أخرى

985

2٬482

٪152.0

ايجارات

968

1٬037

٪7.1

استهالكات ،إطفاءات

700

698

()٪0.3

مصاريف سفر وإقامة

376

78

()٪79.3

23٬895

22٬425

()٪6.2

إجمالي عمليات التأمني

عمليات املساهمني
أتعاب قانونية ومهنية

252

610

٪142.1

أخرى

67

83

٪23.9

مصاريف مجلس اإلدارة

611

502

()٪17.8

مصاريف سفر وإقامة

-

48

ال ينطبق

930

1٬243

٪33.7

24٬825

23٬668

٪6.6

إجمالي عمليات املساهمني
اإلجمالي

املصدر :القوائم املالية غير املراجعة لفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو 2018م و2019م.

عمليات التأمني:
تكاليف املوظفني
انخفضــت تكاليــف املوظفــن بنســبة  ٪14.6مــن  16.6مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي 30
يونيــو 2018م إلــى  14.2مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي  30يونيــو 2019م ،ويعــزى ذلــك
بشــكل رئيســي إلــى انخفــاض عــدد املوظفــن (مبقــدار  27موظــف) متاشــياً مــع زيــادة االســتقاالت نظــراً لالندمــاج
احملتمــل .باإلضافــة إلــى ذلــك ،انخفــض متوســط راتــب املوظــف بنســبة  ٪2.1وذلــك متاشــياً مــع اســتقالة عــدد مــن
كبــار اإلداريــن والذيــن ميتــازون برواتــب عاليــة.
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أتعاب قانونية ومهنية
انخفضــت األتعــاب القانونيــة واملهنيــة بنســبة  ٪48.7مــن  2.6مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي
 30يونيــو 2018م إلــى  1.3مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي  30يونيــو 2019م ويعــزى ذلــك
إلــى عكــس إحــدى املصروفــات احملجــوزة فــي الســنة املاليــة 2018م واملتعلقــة مبشــروع اإلشــراف علــى املخاطــر نظــراً
لكونهــا قــد مت تخصيصهــا بشــكل خاطــئ.
مصاريف تقنية املعلومات
ارتفعــت مصاريــف تقنيــة املعلومــات بنســبة  ٪58.5مــن  1.6مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي
 30يونيــو 2018م إلــى  2.6مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي  30يونيــو 2019م ويعــزى ذلــك
إلــى برنامــج مكافحــة غســيل األمــوال وبرنامــج حلــول االلتــزام وزيــادة تكاليــف االســتعانة مبصــادر خارجيــة خلدمــات
تقنيــة املعلومــات.
املصاريف األخرى
ارتفعــت املصاريــف األخــرى بنســبة  ٪152.0مــن  985ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي  30يونيــو
2018م إلــى  2.5مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي  30يونيــو 2019م ويعــزى ذلــك إلــى دفــع
ضريبــة القيمــة املضافــة ألحــد أقســاط إعــادة التأمــن.
اإليجارات
ارتفعــت اإليجــارات بنســبة  ٪7.1مــن  968ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي  30يونيــو 2018م
إلــى  1.0مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي  30يونيــو 2019م ويعــزى ذلــك إلــى الزيــادة الســنوية
فــي اإليجــارات.
استهالكات وإطفاءات
اســتقرت مصاريــف االســتهالكات واإلطفــاءات نســبياً حيــث بلغــت  700ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر
املنتهيــة فــي  30يونيــو 2018م و 698مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي  30يونيــو 2019م.
مصاريف سفر وإقامة
انخفضــت مصاريــف الســفر واإلقامــة بنســبة  ٪79.3مــن  376ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة
فــي  30يونيــو 2018م إلــى  78ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي  30يونيــو 2019م ويعــزى ذلــك
انخفــاض عمليــات شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي.

عمليات املساهمني:
مصاريف مجلس إدارة شركة متاليف إيه آي جي العربي
انخفضــت مصاريــف مجلــس إدارة شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي بنســبة  ٪17.8مــن  611ألــف ريــال ســعودي
فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي  30يونيــو 2018م إلــى  502ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة
فــي  30يونيــو 2019م ،ويعــزى ذلــك إلــى انخفــاض عــدد أعضــاء مجلــس إدارة شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي.

139

أتعاب قانونية ومهنية
ارتفعــت األتعــاب القانونيــة واملهنيــة بنســبة  ٪142.1مــن  252ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي
 30يونيــو 2018م إلــى  610ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي  30يونيــو 2019م ،وذلــك بســبب
املصاريــف الناجتــة عــن االندمــاج احملتمــل.
مصاريف السفر واإلقامة واملصاريف األخرى
ارتفعــت املصاريــف األخــرى بنســبة  ٪95.5مــن  67ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي  30يونيــو
2018م إلــى  83ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي  30يونيــو 2019م ،وازدادت مصاريــف الســفر
واإلقامــة مــن صفــر ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي  30يونيــو 2018م إلــى  48ألــف ريــال ســعودي
فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي  30يونيــو 2019م ويعــزى ذلــك إلــى ارتفــاع مصاريــف ســفر أعضــاء مجلــس إدارة
شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي.
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 3-3-11قائمة املركز املالي لشركة متاليف إيه آي جي العربي
اجلدول رقم ( :)24-11قائمة املركز املالي كما في  31ديسمبر 2016م و2017م و2018م و 30يونيو 2019م.
بألف ريال سعودي

 31ديسمبر
2016م
(مدققة)

 31ديسمبر
2017م
(مدققة)

 31ديسمبر
2018م
(مدققة)

 30يونيو 2019م
(غير مراجعة)

موجودات عمليات التأمني
النقدية وشبه النقدية

ودائع ألجل وودائع قصيرة األجل

صافي أقساط مدينة وذمم إعادة
تأمني مدينة

حصة معيدي التأمني من األقساط
غير املكتسبة

حصة معيدي التأمني من اإلحتياطيات
احلسابية
حصة معيدي التأمني من املطالبات
حتت التسوية

حصة معيدي التأمني من املطالبات
املتكبدة غير املبلغ عنها

تكاليف اكتتاب وثائق تأمني مؤجلة

مستحق من جهات ذات عالقة
مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات
أخرى

مبالغ مستحقة من املساهمني

اصول ثابتة وودائع طويلة األجل
ممتلكات ومعدات ،صافي

ممتلكات غير ملموسة

مجموع موجودات عمليات التأمني

44٬785

54٬284

40٬620

57٬722

54٬641

66٬078

19٬253

8٬154

28٬592

16٬028

22٬417

23٬314

234٬842

214٬579

176٬787

168٬175

17٬644

21٬496

19٬457

19٬606

16٬161

23٬682

24٬042

22٬158

9٬084

11٬438

2٬584

3٬185

35٬261

20٬686

9٬864

8٬494

2٬905

733

33

-

3٬294

3٬107

2٬158

1٬599

464٬436

541٬211

353٬250

316٬302

79٬051

15٬000

419

1٬746

-

483

35٬139
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29٬000

-

630

763

3٬020

246

-

629

موجودات املساهمني
النقدية وشبه النقدية

ودائع ألجل وودائع قصيرة األجل

استثمارات مقتناه حتى تاريخ
االستحقاق
مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات
أخرى
أصول ثابتة ودائع طويلة األجل
ودائع نظامية

104٬001

4٬737

28٬000

-

52٬632

52٬704

17٬653

3٬175

750

1٬124

829

1٬068

-

60٬000

89٬000

89٬000

49٬000

35٬000

35٬000
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15٬685

22٬522

35٬000

-

35٬000

بألف ريال سعودي
عوائد استثمار الوديعة النظامية

مجموع موجودات املساهمني
مجموع املوجودات

 31ديسمبر
2016م
(مدققة)

 31ديسمبر
2017م
(مدققة)

 31ديسمبر
2018م
(مدققة)

241٬750
706٬187

182٬849
724٬060

160٬102
513٬352

367

1٬284

1٬935

 30يونيو 2019م
(غير مراجعة)
2٬653

153٬418
469٬720

مطلوبات عمليات التأمني
إجمالي األقساط غير املكتسبة

96٬831

128٬277

35٬861

36٬312

مطالبات حتت التسوية

42٬018

34٬814

27٬605

24٬803

234٬842

214٬579

176٬787

168٬175

مطلوبات مستحقة حلملة الوثائق

7٬045

8٬559

5٬148

5٬607

دخل عموالت إعادة تأمني غير مكتسبة

4٬952

احتياطي عجز أقساط التأمني

-

مطالبات متكبدة غير املبلغ عنها

39٬094

ذمم دائنة ومستحقات أخرى

14٬731

إجمالي مخصصات حسابية

أرصدة إعادة تأمني دائنة

مستحق إلى جهات ذات عالقة

مستحق إلى عمليات املساهمني
مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني

مجموع مطلوبات عمليات التأمني

9٬945

81٬981
21٬069

-

50٬029
13٬479

-

31٬562
16٬933

20٬293

34٬109

36٬084

24٬148

2٬616

298

56

52

3٬699
-

-

2٬014

464٬436

3٬881

541٬211

3٬928
-

3٬898

352٬875

3٬856
821

3٬658

315٬927

مطلوبات املساهمني
زكاة

ذمم دائنة ومستحقات وأخرى
عموالت الودائع النظامية

مبالغ مستحقة إلى عمليات التأمني

مجموع مطلوبات املساهمني

524

2٬024

2٬593

2٬082

367

1٬284

1٬935

2٬653

1٬029

872

733

2٬905

5٬070

4٬667

2٬049
33

6٬610

3٬326
-

8٬061

حقوق املساهمني
رأس املال

العجز املتراكم

احتياطي إعادة قياس مكافأة نهاية
اخلدمة

احتياطي القيمة العادلة  -استثمارات
متاحة للبيع

مجموع حقوق املساهمني
مجموع مطلوبات وحقوق املساهمني
مجموع املطلوبات عمليات التأمني
ومطلوبات حقوق املساهمني

350٬000

350٬000

180٬000

180٬000

()112٬915

()172٬221

()26٬382

()33٬822

-

-

375

375

-

-

()126

-

237٬085
241٬751

177٬779
182٬849

153٬867
160٬477

146٬553
154٬614

706٬187

724٬060

513٬352

470٬541

املصــدر :القوائــم املاليــة املدققــة للفتــرة املنتهيــة فــي  31ديســمبر 2016م2017 ،م ،و2018م والقوائــم املاليــة غيــر املراجعــة لفتــرة الســتة أشــهر
املنتهيــة فــي  30يونيــو 2019م.
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اجلــدول رقــم ( :)25-11مؤشــرات األداء الرئيســية كمــا فــي  31ديســمبر 2016م2017 ،م ،و2018م ،و 30يونيــو
2019م.
 31ديسمبر
2016م
(مدققة)

 31ديسمبر
2017م
(مدققة)

 31ديسمبر
2018م
(مدققة)

 30يونيو 2019م
(غير مراجعة)

تكاليف مؤجلة الكتتاب وثائق
التأمني /عموالت مدفوعة

٪46.1

٪36.6

٪21.3

٪90.7

عموالت إعادة تأمني غير
مكتسبة /عموالت مستلمة

٪41.5

٪21.6

٪32.6

٪77.1

أقساط تأمني غير مكتسبة/
إجمالي أقساط التأمني املكتتبة

٪46.5

٪36.1

٪21.2

٪79.6

صافي املطالبات حتت التسوية /
صافي املطالبات املتكبدة

٪18.5

٪6.0

٪4.7

٪95.0

حصة معيدي التأمني من مطالبات
حتت التسوية واملطالبات املتكبدة
وغير املبلغ عنها  /إجمالي
مطالبات حتت التسوية واملطالبات
املتكبدة وغير املبلغ عنها

٪41.7

بألف ريال سعودي

٪38.7

٪56.0

٪74.1

حصة معيدي التأمني من أقساط
التأمني غير املكتسبة  /إجمالي
أقساط التأمني غير املكتسبة

٪29.5

٪12.5

٪62.5

٪64.2

العائد على املوجودات

()٪3.7

()٪8.0

()٪4.3

()٪1.6

العائد على حقوق املساهمني

()٪11.1

()٪32.5

()٪14.5

()٪5.1

املصــدر :القوائــم املاليــة املدققــة للســنوات املنتهيــة فــي  31ديســمبر 2016م2017 ،م ،و2018م والقوائــم املاليــة غيــر املراجعــة لفتــرة الســتة
أشــهر املنتهيــة فــي  30يونيــو 2019م.

 1-3-3-11موجودات عمليات التأمني
النقدية وشبه النقدية
تشــمل النقديــة وشــبه النقديــة احلســابات اجلاريــة لــدى البنــوك وودائــع ألجــل باســتحقاق أقــل مــن  3شــهور .ارتفعــت
النقديــة وشــبه النقديــة مــن  44.8مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2016م إلــى  54.3مليــون ريــال ســعودي
كمــا فــي  31ديســمبر 2017م نتيجــة ارتفــاع الصكــوك املباعــة مــن  31.0مليــون ريــال ســعودي إلــى  40.0مليــون ريــال
ســعودي خــال الفتــرة ذاتهــا .ثــم انخفــض الرصيــد إلــى  40.6مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2018م نتيجــة
انخفــاض بنــد الصكــوك إلــى صفــر ريــال ســعودي وقابلهــا ارتفــاع بنــد النقديــة إلــى  40.6مليــون ريــال ســعودي .ارتفــع
الرصيــد إلــى  57.7مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  30يونيــو 2019م ،ويعــود ذلــك إلــى ارتفــاع ودائــع ألجــل مــن 31.0
مليــون ريــال ســعودي إلــى  42.0مليــون ريــال ســعودي فــي نفــس الفتــرة .كانــت الزيــادة فــي ودائــع ألجــل بســبب النقــد
اإلضافــي النــاجت مــن بيــع صكــوك.
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ودائع ألجل وودائع قصيرة األجل
تشــمل ودائــع ألجــل وودائــع قصيــرة األجــل تلــك الودائــع قصيــرة األجــل باســتحقاق أكثــر مــن  3شــهور .حققــت شــركة
متاليــف إيــه آي جــي العربــي معــدل عمولــة بلــغ  ٪2.66علــى هــذه الودائــع خــال الفتــرة التاريخيــة .انخفــض معــدل
العمولــة مــن  ٪3.25كمــا فــي  31ديســمبر 2016م إلــى  ٪2.27كمــا فــي  31ديســمبر 2018م ،وذلــك قبــل أن يرتفــع إلــى
 ٪2.87كمــا فــي  30يونيــو 2019م .ارتفعــت الودائــع ألجــل وودائــع قصيــرة األجــل مــن  15.0مليــون ريــال ســعودي كمــا
فــي  31ديســمبر 2016م إلــى  79.1مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2017م ،متاشــياً مــع زيــادة النقــد النــاجت
مــن النمــو فــي عمليــات االكتتــاب .كمــا انخفضــت تلــك الودائــع لتصــل إلــى  35.1مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31
ديســمبر 2018م و 3.0مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  30يونيــو 2019م ويعــزى ذلــك إلــى اســتراتيجية شــركة متاليــف
إيــه آي جــي العربــي فــي احملافظــة علــى ســيولتها نظــراً إلــى مبــادرة دمــج شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي املقبلــة.
صافي أقساط مدينة وذمم إعادة تأمني مدينة
تتعلــق بشــكل رئيســي باألرصــدة املســتحقة مــن الوســطاء وحاملــي الوثائــق .ارتفــع صافــي األقســاط املدينــة وذمم إعــادة
التأمــن املدينــة مــن  54.6مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2016م إلــى  66.1مليــون ريــال ســعودي كمــا
فــي  31ديســمبر 2017م ،وذلــك يعــود إلــى النمــو فــي إجمالــي األقســاط املكتتبــة .انخفــض الرصيــد ليصــل إلــى 19.3
مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2018م و 8.1مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  30يونيــو 2019م ،ويعــزى ذلــك
إلــى االنخفــاض املتواصــل فــي إجمالــي األقســاط املكتتبــة واالرتفــاع فــي مخصــص الديــون املشــكوك فــي حتصيلهــا
كنســبة مــن إجمالــي الــذمم املدينــة مــن  ٪13.8كمــا فــي  31ديســمبر 2017م إلــى  ٪33.9و ٪48.4كمــا فــي  31ديســمبر
2018م و 30يونيــو 2019م علــى التوالــي.
حصة معيدي التأمني من األقساط غير املكتسبة
انخفضــت مــن  28.6مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2016م إلــى  16.0مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي
 31ديســمبر 2017م ،وذلــك بســبب ارتفــاع إجمالــي أقســاط التأمــن املكتتبــة فــي قطــاع التأمــن الصحــي وقطــاع
املركبــات ذات نســب إســناد منخفضــة ممــا أدى إلــى انخفــاض حصــة إعــادة التأمــن مــن احتياطــي أقســاط التأمــن
غيــر املكتســبة كنســبة مئويــة مــن إجمالــي احتياطــي أقســاط التأمــن غيــر املكتســبة مــن  ٪29.5إلــى  ٪12.5فــي نفــس
الفتــرة .ارتفعــت حصــة معيــدي التأمــن مــن األقســاط غيــر املكتســبة لتصــل إلــى  22.4مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي
 31ديســمبر 2018م و 23.3مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  30يونيــو 2019م ،ويعــزى ذلــك إلــى االرتفــاع فــي نســبة
اإلســناد متاشــياً مــع توقيــع اتفاقيــة إعــادة التأمــن التناســبي مــع مجموعــة ميونــخ إلعــادة التأمــن باإلضافــة إلــى زيــادة
إجمالــي األقســاط املكتتبــة فــي قطــاع احلــوادث واملســؤولية العامــة والتأمــن العــام اآلخــر كنســبة مئويــة مــن إجمالــي
األقســاط املكتتبــة ،حيــث متتــاز تلــك القطاعــات بنســب إســناد عاليــة مقارنــة بالقطاعــات األخــرى.
حصة معيدي التأمني من االحتياطات احلسابية
تتعلــق حصــة معيــدي التأمــن مــن االحتياطيــات احلســابية بشــكل رئيســي بقطــاع احلمايــة واالدخــار ،ويتعلــق معظمهــا
بعمــوالت إعــادة التأمــن علــى محفظــة متاليــف أليكــو املنقولــة لشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي فــي  1أبريــل
2015م والتــي يتــم إعــادة تأمينهــا بالكامــل إلــى شــركة متاليــف األم .ويتــم حســاب االحتياطــي اكتواريــاً لتغطيــة
االلتزامــات املســتقبلية لهــذه األعمــال فيمــا يتعلــق باملبالــغ املســتحقة حلملــة الوثائــق .واجلديــر بالذكــر أنــه مع اســتمرار
انخفــاض محفظــة أليكــو ســينخفض رصيــد حصــة معيــدي التأمــن مــن االحتياطــات احلســابية .انخفضــت حصــة
معيــدي التأمــن مــن االحتياطــات احلســابية مــن  234.8مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2016م إلــى 214.6
مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2017م ،ويعــزى ذلــك إلــى عــدم االســتحواذ علــى وثائــق جديــدة خــال
الســنة املاليــة .اســتمرت حصــة معيــدي التأمــن مــن االحتياطــات احلســابية باالنخفــاض لتصــل إلــى  176.8مليــون
ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2018م ،ويعــود ذلــك إلــى ســداد اســتحقاقات الوفــاة واملزايــا املدفوعــة حلاملــي
وثائــق التأمــن خــال الفتــرة .وانخفضــت لتصــل إلــى  168.2مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  30يونيــو 2019م متاشــياً
مــع عــدم االســتحواذ علــى وثائــق جديــدة باإلضافــة أيضـاً إلــى ســداد اســتحقاقات الوفــاة واملزايــا املدفوعــة حلاملــي
وثائــق التأمــن خــال الفتــرة.
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حصة معيدي التأمني من املطالبات حتت التسوية
ارتفعــت حصــة معيــدي التأمــن مــن املطالبــات حتــت التســوية مــن  17.6مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر
2016م إلــى  21.5مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2017م ،ويعــزى ذلــك بشــكل رئيســي إلــى قطــاع احلمايــة
واالدخــار متاشــياً مــع االســتحواذ علــى وثيقــة الشــركة الســعودية لتمويــل املســاكن فــي ســبتمبر 2016م والتــي مت
جتديدهــا فــي 2017م .وانخفضــت حصــة معيــدي التأمــن مــن املطالبــات حتــت التســوية لتصــل إلــى  19.5مليــون
ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2018م ويعــزى ذلــك إلــى قطــاع احلمايــة واالدخــار متاشــياً مــع عــدم جتديــد
وثيقــة الشــركة الســعودية لتمويــل املســاكن فــي الســنة املاليــة 2018م مصحوبـاً بانخفــاض احتياطــي املطالبــات حتــت
التســوية .واجلديــر بالذكــر أن حصــة معيــدي التأمــن مــن املطالبــات حتــت التســوية اســتقرت علــى  19.6مليــون ريــال
ســعودي كمــا فــي  30يونيــو 2019م.
حصة معيدي التأمني من املطالبات املتكبدة غير املبلغ عنها
ارتفعــت حصــة معيــدي التأمــن مــن املطالبــات املتكبــدة غيــر املبلــغ عنهــا مــن  16.2مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31
ديســمبر 2016م إلــى  24.0مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2018م ويعــزى ذلــك إلــى  )1( :االرتفــاع فــي
قطــاع احلــوادث واملســؤولية العامــة مبقــدار  4.4مليــون ريــال ســعودي متاشــياً مــع النمــو فــي إجمالــي أقســاط التأمــن
املكتتبــة )2( ،االرتفــاع فــي قطــاع التأمــن الصحــي مبقــدار  2.6مليــون ريــال ســعودي متاشــياً مــع توقيــع اتفاقيــة
إعــادة التأمــن االتفاقــي مــع مجموعــة ميونــخ إلعــادة التأمــن فــي أبريــل 2018م )3( ،االرتفــاع فــي قطــاع التأمــن
العــام اآلخــر مبقــدار  2.1مليــون ريــال ســعودي ويعــزى ذلــك إلــى الوثائــق املكتتبــة فــي الســنة املاليــة 2016م والتــي مت
حتصيلهــا فــي 2017م .انخفضــت حصــة معيــدي التأمــن مــن املطالبــات املتكبــدة غيــر املبلــغ عنهــا لتصــل إلــى 22.2
مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  30يونيــو 2019م ويعــزى ذلــك لالنخفــاض فــي قطــاع التأمــن العــام اآلخــر مبقــدار 2.3
مليــون ريــال ســعودي متاشــياً مــع انخفــاض إجمالــي املطالبــات املتكبــدة غيــر املبلــغ عنهــا.
تكاليف اكتتاب وثائق تأمني مؤجلة
ارتفعــت تكاليــف اكتتــاب وثائــق التأمــن املؤجلــة مــن  9.1مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2016م إلــى 11.4
مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2017م ،ويعــزى ذلــك إلــى الزيــادة فــي العمــوالت بشــكل عــام متاشــياً مــع
الزيــادة فــي حجــم األعمــال والــذي كان بــدوره نتيجــة الســتراتيجية اإلدارة فــي زيــادة حجــم محفظــة التأمــن الصحــي
ومحفظــة املركبــات فــي نفــس الفتــرة .انخفضــت تكاليــف اكتتــاب وثائــق التأمــن املؤجلــة لتصــل إلــى  2.6مليــون ريــال
ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2018م ،وذلــك متاشــياً مــع اســتراتيجية اإلدارة فــي تقليــص بعــض احملافــظ والــذي
نتــج عنهــا انخفــاض فــي األعمــال اجلديــدة بنســبة  ٪74.8فــي نفــس الفتــرة .ارتفعــت تكاليــف اكتتــاب وثائــق التأمــن
املؤجلــة لتصــل إلــى  3.2مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  30يونيــو 2019م ،ويعــزى ذلــك إلــى فروقــات التوقيــت مــا بــن
الرصيــد اخلتامــي عنــد نهايــة الســنة والرصيــد اخلتامــي عنــد نصــف الســنة تبعـاً لتواريــخ جتديــد غالبيــة الوثائــق.
مستحق من جهات ذات عالقة
يتعلــق املســتحق مــن جهــات ذات عالقــة وهــو بنــد تشــغيلي لألرصــدة املتعلقــة بشــركة متاليــف األم واملجموعــة
األمريكيــة الدوليــة .انخفــض املســتحق مــن جهــات ذات عالقــة مــن  1.7مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر
2016م إلــى  246ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي  30يونيــو 2019م نظــراً لتســديد تلــك األرصــدة.
مصاريف مدفوعة مقدم ًا وموجودات أخرى
انخفضــت املصاريــف املدفوعــة مقدم ـاً واملوجــودات األخــرى مــن  35.3مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر
2016م إلــى  20.7مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2017م ،ويعــود الســبب فــي ذلــك إلــى انخفــاض
املصاريــف املدفوعــة مقدمـاً للطــرف الثالــث إلدارة مــزودي اخلدمــات مــن  16.3مليــون ريــال ســعودي إلــى  5.3مليــون
ريــال ســعودي خــال الفتــرة .واســتمرت املصاريــف باالنخفــاض لتصــل إلــى  9.9مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31
ديســمبر 2018م ،بســبب انخفــاض املصاريــف املدفوعــة مقدمــا للطــرف الثالــث إلدارة مــزودي اخلدمــات إلــى 740
ألــف ريــال ســعودي نتيجــ ًة النخفــاض عمليــات قطــاع التأمــن الصحــي ،ونتيجــة قــرار اإلدارة بتقليــص املصاريــف
املدفوعــة مقدم ـاً (مجموعــة العبيــر الصحيــة) لتحســن نســب املــاءة املاليــة ،باإلضافــة إلــى انخفــاض املصاريــف
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املدفوعــة مقدم ـاً األخــرى مــن  5.8مليــون ريــال ســعودي إلــى  1.3مليــون ريــال ســعودي خــال الفتــرة .وانخفضــت
املصاريــف املدفوعــة مقدم ـاً واملوجــودات األخــرى لتصــل إلــى  8.5مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  30يونيــو 2019م،
وذلــك بســبب انخفــاض ذمم املوظفــن مــن  1.7مليــون ريــال ســعودي إلــى  828ألــف ريــال ســعودي متاشــياً مــع
انخفــاض عــدد املوظفــن ،قابلــه ارتفــاع املصاريــف املدفوعــة مقدمــا مــن  1.3مليــون ريــال ســعودي إلــى  2.8مليــون
ريــال ســعودي خــال الفتــرة.
مبالغ مستحقة من املساهمني
انخفضــت املبالــغ املســتحقة مــن املســاهمني مــن  2.9مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2016م إلــى ال شــيء
كمــا فــي  30يونيــو 2019م ،ويتعلــق هــذا البنــد مبخصصــات اخلســائر واملصروفــات التشــغيلية وحتويــات النقــد
واالســتثمارات.
أصول ثابتة وودائع طويلة األجل
تتعلــق األصــول الثابتــة وودائــع طويلــة األجــل بودائــع لــدى البنــك الســعودي البريطانــي وبنــك اخلليــج الدولــي ملــدة 3
و 5ســنوات .يرتبــط العائــد مــن هــذه الودائــع بســعر الفائــدة بــن البنــوك الســعودية "ســايبور" ضمــن الســقف الســعري
واألرضيــة الســعرية املتفــق عليــه .ارتفعــت األصــول الثابتــة والودائــع طويلــة األجــل مــن  60.0مليــون ريــال ســعودي كمــا
فــي  31ديســمبر 2017م إلــى  89.0مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2018م و 30يونيــو 2019م ،ويعــزى
ذلــك إلــى إعــادة هيكلــة احملافــظ االســتثمارية لشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي بســبب خســائر حدثــت فــي الربــع
األخيــر مــن الســنة املاليــة 2017م والســنة املاليــة 2018م .وبنــا ًء علــى ذلــك ،مت حتويــل جميــع املبالــغ املصنفــة كودائــع
طويلــة األجــل فــي حســاب حملــة الوثائــق إلــى حســاب املســاهمني مقابــل حتويــل املســاهمني للمبالــغ املصنفــة ضمــن
ودائــع قصيــرة األجــل مــن حســاب املســاهمني إلــى حســاب حملــة الوثائــق.
ممتلكات ومعدات
تتكــون املمتلــكات واملعــدات مــن أجهــزة الكمبيوتــر للموظفــن والتحســينات واألثــاث والتجهيــزات والســيارات واملعــدات
املكتبيــة .انخفضــت املمتلــكات واملعــدات مــن  3.3مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2016م إلــى  3.1مليــون
ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2017م ،ويعــود ذلــك إلــى صافــي اإلهــاك للســنة املاليــة والتــي بلغــت  1.5مليــون
ريــال ســعودي ،قابلهــا جزئي ـاً صافــي إضافــات بقيمــة  1.3مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة ذاتهــا .واســتمر الرصيــد
باالنخفــاض ليصــل إلــى  2.2مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2018م ،ويعــود ذلــك إلــى عــدم إجــراء أي
إضافــات خــال الفتــرة مصحوب ـاً بصافــي اإلهــاك للســنة املاليــة .انخفضــت املمتلــكات واملعــدات لتصــل إلــى 1.6
مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  30يونيــو 2019م وذلــك يعــود إلــى انخفــاض مســتوى اإلضافــات مصحوب ـاً بصافــي
اإلهــاك للســنة.
ممتلكات غير ملموسة
تتمثــل املمتلــكات غيــر امللموســة بشــكل رئيســي فــي برامــج احلاســب اآللــي .ارتفعــت املمتلــكات غيــر امللموســة مــن 483
ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2016م إلــى  763ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2018م ،ويعــزى
ذلــك إلــى إضافــات بلغــت  462ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة املاليــة 2017م و 401ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة
املاليــة 2018م ،وتتعلــق تلــك اإلضافــات بتحســينات علــى البرمجيــات متاشــياً مــع تطبيــق ضريبــة القيمــة املضافــة.
انخفضــت املمتلــكات غيــر امللموســة لتصــل إلــى  629ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي  30يونيــو 2019م ،وذلــك متاشــياً مــع
مصاريــف إطفــاء برامــج احلاســب اآللــي.
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 2-3-3-11موجودات عمليات املساهمني
النقدية وشبه النقدية
تشــمل النقديــة وشــبه النقديــة ودائــع احلســاب اجلــاري وودائــع قصيــرة األجــل .انخفضــت النقديــة وشــبه النقديــة مــن
 104.0مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2016م إلــى  4.7مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2017م،
متأثــرة باالنخفــاض فــي الودائــع قصيــرة األجــل مــن  102.0مليــون ريــال ســعودي إلــى  3.0مليــون ريــال ســعودي فــي
نفــس الفتــرة .ارتفعــت النقديــة وشــبه النقديــة لتصــل إلــى  15.7مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2018م
ويعــزى ذلــك إلــى ارتفــاع الودائــع قصيــرة األجــل لتصــل إلــى  14.0مليــون ريــال ســعودي فــي نفــس الفتــرة .واســتمر
الرصيــد باالرتفــاع ليصــل إلــى  22.5مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  30يونيــو 2019م مصحوبـاً بارتفــاع الودائــع قصيــرة
األجــل لتصــل إلــى  22.0مليــون ريــال ســعودي .واجلديــر بالذكــر أنــه قــد مت حتويــل  29.0مليــون ريــال ســعودي إلــى
عمليــات التأمــن فــي الســنة املاليــة 2018م مبقابــل ودائــع طويلــة األجــل.
ودائع ألجل وودائع قصيرة ألجل
بلــغ الرصيــد  49.0مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2016م ومثلــت الودائــع ألجــل باســتحقاق أكثــر مــن 3
أشــهر ،وحققــت شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي معــدل عمولــة بلــغ  ٪4.0لنفــس الفتــرة .وانخفــض الرصيــد إلــى
 28.0مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2017م باإلضافــة إلــى انخفــاض معــدل العمولــة ليصــل إلــى  ٪3.0فــي
نفــس الفتــرة .انخفــض الرصيــد ليصــل إلــى ال شــيء كمــا فــي  31ديســمبر 2018م و 30يونيــو 2019م وذلــك إثــر حتويــل
الودائــع قصيــرة األجــل مــن حســاب املســاهمني إلــى حســاب حملــة الوثائــق مقابــل حتويــل الودائــع طويلــة األجــل مــن
حســاب حملــة الوثائــق إلــى حســاب املســاهمني ،ويعــزى ذلــك إلــى إعــادة هيكلــة احملافــظ االســتثمارية لشــركة متاليــف
إيــه آي جــي العربــي بســبب خســائر حدثــت فــي الربــع األخيــر مــن الســنة املاليــة 2017م والســنة املاليــة 2018م.
استثمارات مقتناه حتى تاريخ االستحقاق
بلغــت االســتثمارات املقتنــاة حتــى تاريــخ االســتحقاق  52.6مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2016م ،وتتمثــل
فــي )1( :صكــوك علــى أســاس الفائــدة املتغيــرة بقيمــة  35.0مليــون ريــال ســعودي )2( ،صكــوك حكوميــة علــى أســاس
الفائــدة الثابتــة بقيمــة  14.5مليــون ريــال ســعودي )3( ،اســتثمارات فــي األســهم بقيمــة  3.2مليــون ريــال ســعودي فــي
محفظــة تديرهــا شــركة عــوده كابيتــال .انخفضــت االســتثمارات املقتنــاة حتــى تاريــخ االســتحقاق لتصــل إلــى 17.7
مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2018م و 3.2مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  30يونيــو 2019م وذلــك لبيــع
صكــوك علــى أســاس الفائــدة املتغيــرة بقيمــة  35.0مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة املاليــة 2018م وبيــع صكــوك
حكوميــة بقيمــة  14.5مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي  30يونيــو 2019م ،واجلديــر بالذكــر
أنــه مت بيــع الصكــوك لتحســن الســيولة وذلــك بعــد أخــذ موافقــة جلنــة االســتثمار التابعــة لشــركة متاليــف إيــه آي
جــي العربــي.
مصاريف مدفوعة مقدم ًا وموجودات أخرى
تتعلــق املصاريــف املدفوعــة مقدم ـاً واملوجــودات األخــرى باألربــاح املســتحقة املتعلقــة بعوائــد اســتثمارات املســاهمني
باألخــص فــي الودائــع .ولقــد بلغــت  1.1مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  30يونيــو 2019م.
أصول ثابتة وودائع طويلة األجل
تتعلــق األصــول الثابتــة وودائــع طويلــة األجــل بودائــع منظمــة مــع بنــوك محليــة ملــدة تتــراوح بــن  3إلــى  5ســنوات.
يرتبــط العائــد مــن هــذه الودائــع باحلــد األدنــى واألعلــى مــن معــدل "الســايبور" .ارتفعــت األصــول الثابتــة وودائــع طويلــة
األجــل مــن  60.0مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2016م إلــى  89.0مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31
ديســمبر 2018م و 30يونيــو 2019م ،ويعــزى ذلــك إلــى إعــادة هيكلــة احملافــظ االســتثمارية لشــركة متاليــف إيــه آي
جــي العربــي بســبب خســائر حدثــت فــي الربــع األخيــر مــن الســنة املاليــة 2017م والســنة املاليــة 2018م .وبنــا ًء علــى
ذلــك ،مت حتويــل جميــع املبالــغ املصنفــة كودائــع طويلــة األجــل فــي حســاب حملــة الوثائــق إلــى حســاب املســاهمني
مقابــل حتويــل املســاهمني للمبالــغ املصنفــة ضمــن ودائــع قصيــرة األجــل مــن حســاب املســاهمني إلــى حســاب حملــة
الوثائــق..
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ودائع نظامية
اســتقرت الودائــع النظاميــة علــى  35.0مليــون ريــال ســعودي خــال الفتــرة التاريخيــة ،والتــي متثــل  ٪10مــن رأس
املــال املدفــوع كمــا فــي  31ديســمبر 2016م و2017م وذلــك قبــل أن يتــم تخفيــض رأس املــال مــن  350.0مليــون ريــال
ســعودي إلــى  180.0مليــون ريــال ســعودي ،حيــث أصبحــت الودائــع النظاميــة متثــل  ٪19مــن رأس املــال املدفــوع كمــا
فــي  31ديســمبر 2018م و 30يونيــو 2019م.
عوائد استثمار الوديعة النظامية
تتعلــق عوائــد اســتثمار الوديعــة النظاميــة باألربــاح املتراكمــة املســتحقة مــن الوديعــة النظاميــة التــي يجــب وضعهــا مــن
قبــل شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي لــدى أحــد البنــوك وتتحكــم بهــا مؤسســة النقــد العربــي الســعودي .يحــق
ملؤسســة النقــد العربــي الســعودي أيضـاً تلقــي أي فوائــد مســتحقة علــى هــذه الوديعــة .كان هنــاك تعميــم خــاص صــادر
عــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي بخصــوص احملاســبة عــن الفوائــد احملصلــة .لذلــك ،طلبــت مؤسســة النقــد
العربــي الســعودي حســاب هــذه الفوائــد مبوجــب كل مــن األصــول واخلصــوم وإظهــار مبلــغ الفائــدة املتراكمــة التــي مت
إيداعهــا فــي الوديعــة النظاميــة فــي تاريــخ التقريــر .وبلغــت تلــك العوائــد  367ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر
2016م و 1.3مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2017م و 1.9مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر
2018م و 2.7مليــون ريــال ســعودي كمــا  30يونيــو 2019م.

 3-3-3-11مطلوبات عمليات التأمني
إجمالي األقساط غير املكتسبة
ارتفــع إجمالــي األقســاط غيــر املكتســبة مــن  96.8مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2016م إلــى 128.3
مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2017م ،ويعــزى ذلــك إلــى االرتفــاع فــي إجمالــي أقســاط التأمــن املكتتبــة
متاشــياً مــع االرتفــاع فــي قطــاع التأمــن الصحــي مبقــدار  112.7مليــون ريــال ســعودي والــذي نتــج عنــه ارتفــاع إجمالــي
األقســاط غيــر املكتســبة فــي قطــاع التأمــن الصحــي مــن  59.8مليــون ريــال ســعودي إلــى  96.7مليــون ريــال ســعودي
فــي نفــس الفتــرة .انخفــض إجمالــي األقســاط غيــر املكتســبة ليصــل إلــى  35.9مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31
ديســمبر 2018م ،ويعــزى ذلــك بشــكل رئيســي إلــى انخفــاض إجمالــي أقســاط التأمــن املكتتبــة متاشــياً مــع االنخفــاض
فــي قطــاع التأمــن الصحــي وقطــاع املركبــات والــذي بــدوره أدى إلــى انخفــاض إجمالــي األقســاط غيــر املكتســبة فــي
قطــاع التأمــن الصحــي مبقــدار  79.7مليــون ريــال ســعودي وانخفــاض إجمالــي األقســاط غيــر املكتســبة فــي قطــاع
املركبــات مقــدار  10.7مليــون ريــال ســعودي فــي نفــس الفتــرة .ارتفــع إجمالــي األقســاط غيــر املكتســبة ليصــل إلــى
 36.3مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  30يونيــو 2019م ،وذلــك متاشــياً مــع اكتســاب وثيقــة ذات أهميــة تتعلــق بقطــاع
الهندســة (الكهربــاء الســعودية) فــي فبرايــر 2019م بقســط تأمــن قــدره  6.3مليــون ريــال ســعودي.
مطالبات حتت التسوية
انخفــض إجمالــي املطالبــات حتــت التســوية مــن  42.0مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2016م إلــى 24.8
مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  30يونيــو 2019م ،ويعــزى ذلــك بشــكل رئيســي إلــى قطــاع التأمــن الصحــي حيــث
انخفضــت املطالبــات حتــت التســوية فــي ذلــك القطــاع مــن  20.0مليــون ريــال ســعودي إلــى  75ألــف ريــال ســعودي
متاشــياً مــع جهــود إدارة شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي فــي تنظيــف محفظــة التأمــن الصحــي خــال نفــس
الفتــرة.
مطالبات متكبدة غير املبلغ عنها
ارتفعــت املطالبــات املتكبــدة غيــر املبلــغ عنهــا مــن  39.1مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2016م إلــى 82.0
مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2017م ،ويعــزى ذلــك بشــكل رئيســي إلــى ارتفــاع املطالبــات املتكبــدة الغيــر
مبلــغ عنهــا فــي قطــاع التأمــن الصحــي مبقــدار  33.7مليــون ريــال ســعودي متاشــياً مــع ارتفــاع إجمالــي أقســاط
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التأمــن املكتتبــة فــي القطــاع نفســه .انخفضــت املطالبــات املتكبــدة الغيــر مبلــغ عنهــا لتصــل إلــى  50.0مليــون ريــال
ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2018م واســتمرت باالنخفــاض إلــى  31.6مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  30يونيــو
2019م ،وذلــك متاشــياً مــع االنخفــاض فــي قطــاع التأمــن الصحــي نتيجــة الســتراتيجية شــركة متاليــف إيــه آي جــي
العربــي فــي تنظيــف محفظــة التأمــن الصحــي خــال نفــس الفتــرة.
إجمالي مخصصات حسابية
انخفــض إجمالــي املخصصــات احلســابية خــال الفتــرة التاريخيــة مــن  234.8مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31
ديســمبر 2016م إلــى  168.2مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  30يونيــو 2019م ،حيــث كان االنخفــاض بقــدر  37.8مليــون
ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2018م وميثــل اجلــزء األكبــر مــن االنخفــاض العــام للبنــد فــي الفتــرة التاريخيــة،
واجلديــر بالذكــر أنــه متــت إعــادة تأمينــه بالكامــل ملتاليــف أليكــو بشــكل كامــل.
ذمم دائنة ومستحقات أخرى
تتعلــق الــذمم الدائنــة واملســتحقات األخــرى بعمــوالت ومصاريــف مســتحقة الدفــع وأقســاط مدفوعــة مقدمـاً مــن قبــل
العمــاء .ارتفعــت الــذمم الدائنــة واملســتحقات األخــرى مــن  14.7مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2016م
إلــى  21.1مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2017م نتيجــة ارتفــاع رصيــد العمــوالت املســتحقة مببلــغ 4.2
مليــون ريــال ســعودي خــال الفتــرة وذلــك متاشــياً مــع النمــو فــي إجمالــي األقســاط املكتتبــة ،وكان ذلــك مصحوب ـاً
بارتفــاع األقســاط املدفوعــة مقدمــاً مــن قبــل العمــاء مــن  40ألــف ريــال ســعودي إلــى  2.3مليــون ريــال ســعودي.
انخفضــت الــذمم الدائنــة واملســتحقات األخــرى إلــى  13.5مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2018م نتيجــة
انخفــاض رصيــد العمــوالت املســتحقة مــن  11.7مليــون ريــال ســعودي إلــى  2.2مليــون ريــال ســعودي خــال الفتــرة
ذاتهــا وذلــك متاشــياً مــع االنخفــاض فــي إجمالــي األقســاط املكتتبــة باإلضافــة إلــى انخفــاض املبالــغ املســتحقة مــن
الوســطاء .ثــم ارتفــع الرصيــد إلــى  16.9مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  30يونيــو 2019م ويعــزى ذلــك إلــى ارتفــاع
األقســاط املدفوعــة مقدم ـاً مــن قبــل العمــاء مــن  1.6مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2018م إلــى 9.0
مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  30يونيــو 2019م نتيجــة زيــادة نقديــة قدرهــا  8.0مليــون ريــال ســعودي ،وقابــل ذلــك
انخفــاض فــي رصيــد املصاريــف املســتحقة بفــارق  2.4مليــون ريــال ســعودي خــال الفتــرة ذاتهــا.
مطلوبات مستحقة حلملة الوثائق
تتعلــق هــذه املطلوبــات بشــكل رئيســي مبطلوبــات دائنــة ملقدمــي اخلدمــات الصحيــة (للمطالبــات الصحيــة) .ارتفعــت
مطالبــات حملــة الوثائــق املســتحقة الدفــع مــن  7.0مليــون ريــال ســعودي فــي  31ديســمبر  2016إلــى  8.6مليــون ريــال
ســعودي فــي  31ديســمبر  2017متاشــياً مــع النمــو فــي رصيــد الوثائــق الصحيــة .وثــم انخفضــت مطالبــات حملــة
الوثائــق املســتحقة الدفــع إلــى  5.1مليــون ريــال ســعودي فــي  31ديســمبر 2018م و 5.6مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي
 30يونيــو 2019م نتيجــة انخفــاض محفظــة شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي مــن الوثائــق الصحيــة.
أرصدة إعادة تأمني دائنة
تتعلــق أرصــد إعــادة التأمــن الدائنــة بشــكل رئيســي بقطــاع التأمــن العــام اآلخــر .ارتفعــت أرصــدة إعــادة التأمــن
الدائنــة مــن  20.3مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2016م إلــى  36.1مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31
ديســمبر 2018م ،ويعــود ذلــك إلــى ارتفــاع أقســاط إعــادة التأمــن املســندة مــن  43.7مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة
املاليــة 2016م إلــى  54.0مليــون ريــال ســعودي و 62.0مليــون ريــال ســعودي فــي كمــا فــي  31ديســمبر 2017م و2018م
علــى التوالــي .واجلديــر بالذكــر أنــه مت قيــد مســتحقات ألطــراف ذات عالقــة بلغــت  2.2مليــون ريــال ســعودي فــي هــذا
البنــد ،حيــث يجــب تصنيفهــا وقيدهــا فــي بنــد املســتحق ألطــراف ذات عالقــة.
انخفضــت أرصــدة إعــادة تأمــن الدائنــة إلــى  24.1مليــون ريــال ســعودي فــي  30يونيــو 2019م بســبب تســويات
العمــوالت للوســطاء والــوكالء ،عوضــاً عــن األقســاط املكتتبــة التــي مت التنــازل عنهــا.
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دخل عموالت إعادة تأمني غير مكتسبة
انخفــض دخــل عمــوالت إعــادة التأمــن غيــر املكتســبة مــن  5.0مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2016م إلــى
 3.7مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2017م ،ويعــزى ذلــك إلــى انخفــاض إجمالــي احتياطــي األقســاط غيــر
املكتســبة مــن عمولــة إعــادة التأمــن غيــر املكتســبة.
ارتفــع دخــل عمــوالت إعــادة التأمــن غيــر املكتســبة بشــكل طفيــف ليصــل إلــى  3.9مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي
 31ديســمبر 2018م ،ويعــزى ذلــك إلــى اكتتــاب الوثائــق فــي نهايــة الســنة ممــا أدى إلــى ارتفــاع دخــل عمــوالت إعــادة
التأمــن الغيــر مكتســبة كنســبة مئويــة مــن العمــوالت املســتلمة ليصــل إلــى  ٪32.6فــي نفــس الفتــرة .وظــل دخــل
عمــوالت إعــادة التأمــن غيــر املكتســبة ثابــت علــى  3.9مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  30يونيــو 2019م ،بينمــا ارتفــع
كنســبة مئويــة مــن العمــوالت املســتلمة ليصــل إلــى  ٪77.1نتيجــة التغييــر فــي الفتــرة مــن ديســمبر إلــى يونيــو.
مستحق إلى جهات ذات عالقة
انخفــض املســتحق إلــى جهــات ذات عالقــة مــن  2.6مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2016م إلــى  52ألــف
ريــال ســعودي كمــا فــي  30يونيــو 2019م حيــث مت تصنيــف مســتحقات إلــى جهــات ذات عالقــة بقيمــة  2.2مليــون
ريــال ســعودي فــي أرصــدة إعــادة تأمــن دائنــة مــن قبــل املراجــع املالــي كمــا فــي  30يونيــو 2019م ،بينمــا مت تســجيلها
فــي هــذا البنــد فــي الفتــرات الســابقة.
مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني
ارتفعــت مكافــأة نهايــة اخلدمــة للموظفــن مــن  2.0مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2016م إلــى  3.9مليــون
ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2018م ،ويعــزى ذلــك إلــى الزيــادة فــي عــدد املوظفــن .انخفضــت مكافــأة نهايــة
اخلدمــة للموظفــن لتصــل إلــى  3.7مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  30يونيــو 2019م وذلــك متاشــياً مــع انخفــاض عــدد
املوظفــن مــن  110موظــف إلــى  89موظــف فــي نفــس الفتــرة.
فــي الســنة املاليــة 2016م ،مت حتديــد مكافــأة نهايــة اخلدمــة للموظفــن بنــا ًء علــى قوانــن العمــل الســعودية الســائدة.
وفــي الســنة املاليــة 2017م ،مت حتديــد مكافــأة نهايــة اخلدمــة للموظفــن بنــا ًء علــى معيــار احملاســبة الدولــي رقــم 19
فــي نهايــة الســنة ولــم يتــم تطبيقــه علــى الســنة املاليــة 2016م حيــث كان الفــرق غيــر جوهــري .وفــي الســنة املاليــة
2018م ،مت حتديــد مكافــأة نهايــة اخلدمــة للموظفــن مــن قبــل خبيــر اكتــواري داخلــي علــى أســاس افتراضــات
اكتواريــة.

 4-3-3-11مطلوبات املساهمني
الزكاة
ارتفعــت الــزكاة مــن  524ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2016م إلــى  2.0مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31
ديســمبر 2017م واســتمرت باالرتفــاع إلــى  2.6مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2018م قبــل أن تنخفــض
إلــى  2.1مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  30يونيــو 2019م .قامــت هيئــة الــزكاة والدخــل بإصــدار ربــط زكــوي للســنة
الضريبيــة 2013م وطالبــت بالتــزام زكاة إضافــي بلــغ  1.5مليــون ريــال ســعودي .قدمــت شــركة متاليــف إيــه آي جــي
العربــي اعتراضهــا علــى الربــط الزكــوي للنظــر والبــت فيــه ثــم تلقــت خطــاب اللجنــة األوليــة خــال عــام 2018م
لدفــع االلتزامــات الزكويــة ،فقدمــت شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي اعتراضهــا إلــى اللجنــة العليــا خــال الفتــرة
القانونيــة .أصــدرت الهيئــة ربــط زكــوي للســنة الضريبيــة 2014م وطالبــت بالتــزام زكاة إضافــي بلــغ  351ألــف ريــال
ســعودي وضريبــة اســتقطاع إضافيــة بلغــت  246ألــف ريــال ســعودي (متضمنــة غرامــة تأخيــر مببلــغ  58ألــف ريــال
ســعودي) .تلقــت شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي خطــاب مــن اللجنــة األوليــة خــال عــام 2018م برفــض االعتــراض
املقــدم منهــا ،لذلــك قامــت شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي باالعتــراض لــدى اللجنــة العليــا فــي الفتــرة القانونيــة.
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قامــت شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي برفــع إقراراتهــا الزكويــة للســنوات الضريبيــة 2015م و2016م و2017م ولــم
تصــدر الهيئــة مربوطــات الــزكاة عــن الســنوات املذكــورة حتــى تاريــخ هــذه النشــرة .واجلديــر بالذكــر أن شــركة متاليــف
إيــه آي جــي العربــي قــد قدمــت إقرارهــا الزكــوي عــن الســنة الضريبيــة 2018م فــي املواعيــد احملــددة ولــم تصــدر
الهيئــة ربطهــا الزكــوي حتــى تاريــخ هــذا التعميــم.
ذمم دائنة ومستحقات أخرى
ارتفعــت الــذمم الدائنــة واملســتحقات األخــرى مــن  872ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2016م إلــى 1.0
مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2017م ،ويعــزى ذلــك إلــى قيمــة غرامــة بســبب مخالفــة متعلقــة بالتعامــل
مــع طــرف ذا عالقــة (البنــك العربــي الوطنــي) مببلــغ  100ألــف ريــال ســعودي .واســتمرت الــذمم الدائنــة واملســتحقات
األخــرى باالرتفــاع لتصــل إلــى  2.0مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2018م ،وذلــك يعــود إلــى عــدم تســوية
املبالــغ املســتحقة ألعضــاء مجلــس إدارة شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي للســنة املاليــة 2017م والتــي لــم يتــم دفعهــا
فــي الســنة املاليــة 2018م .ارتفعــت الــذمم الدائنــة واملســتحقات األخــرى لتصــل إلــى  3.3مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي
 30يونيــو 2019م ،ويعــزى ذلــك إلــى ارتفــاع املســتحقات املتعلقــة بعمليــة اندمــاج شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي.
عموالت الودائع النظامية
تتعلــق عمــوالت الودائــع النظاميــة بااللتزامــات علــى الودائــع النظاميــة التــي يجــب ايداعهــا مــن قبــل شــركة متاليــف
إيــه آي جــي العربــي لــدى أحــد البنــوك وتخضــع ألنظمــة مؤسســة النقــد العربــي الســعودي .يحــق ملؤسســة النقــد
العربــي الســعودي أيضـاً تلقــي أي فوائــد مســتحقة علــى هــذه الوديعــة .كان هنــاك تعميــم خــاص صــادر عــن مؤسســة
النقــد العربــي الســعودي بخصــوص احملاســبة عــن الفوائــد احملصلــة .لذلــك ،طلبــت مؤسســة النقــد العربــي الســعودي
حســاب هــذه الفوائــد مبوجــب كل مــن األصــول واخلصــوم وإظهــار مبلــغ الفائــدة املتراكمــة التــي مت إيداعهــا فــي
الودائــع النظاميــة فــي تاريــخ التقريــر .ارتفعــت عمــوالت الودائــع النظاميــة مــن  367ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31
ديســمبر 2016م و 1.3مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2017م ،و 1.9مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31
ديســمبر 2018م ،و 2.7مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  30يونيــو 2019م.
مبالغ مستحقة إلى عمليات التأمني
تتعلــق مبالــغ مســتحقة إلــى عمليــات التأمــن بحســاب تشــغيل عمليــات التأمــن وعمليــات املســاهمني املســتخدم
لتتبــع املبلــغ املســتحق بــن احلســابني .يتــم تســوية هــذا الرصيــد عــن طريــق حتويــات داخليــة لألمــوال (النقديــة أو
االســتثمارات) مــن املســاهمني إلــى حاملــي الوثائــق لســد العجــز مــن عمليــات التأمــن .انخفضــت املبالــغ املســتحقة
إلــى عمليــات التأمــن مــن  2.9مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2016م إلــى  733ألــف ريــال ســعودي كمــا
فــي  31ديســمبر 2017م و 33ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2018م وصفــر ريــال ســعودي كمــا فــي 30
يونيــو 2019م.

 5-3-3-11حقوق املساهمني
رأس املال
بلــغ رأس مــال شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي  350.0مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2016م و2017م،
حيــث وافقــت شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي فــي اجتمــاع اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة املنعقــد فــي  18أبريــل
2018م علــى تخفيــض رأس مــال شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي مــن  350.0مليــون ريــال ســعودي إلــى 180.0
مليــون ريــال ســعودي وذلــك بتخفيــض عــدد األســهم مــن  35.0مليــون ســهم إلــى  18.0مليــون ســهم بقيمــة  10ريــاالت
للســهم الواحــد إلعــادة هيكلــة رأس مــال شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي لتغطيــة  170.0مليــون ريــال ســعودي مــن
اخلســائر املتراكمــة علــى شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي مبــا يتماشــى مــع قانــون الشــركات.
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العجز املتراكم
ارتفــع العجــز املتراكــم مــن  112.9مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2016م إلــى  172.2مليــون ريــال ســعودي
كمــا فــي  31ديســمبر 2017م ،وذلــك يعــود إلــى صافــي خســارة الســنة التــي بلغــت  57.8مليــون ريــال ســعودي باإلضافــة
إلــى مخصــص الــزكاة وضريبــة الدخــل والــذي بلــغ  1.5مليــون ريــال ســعودي لنفــس الفتــرة .انخفــض العجــز املتراكــم
ليصــل إلــى  26.4مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2018م ،وذلــك بعــد تغطيــة خســائر متراكمــة بلغــت 170.0
مليــون مــن خــال تخفيــض رأس املــال والــذي قابلــه صافــي خســارة للســنة بلــغ  22.3مليــون ريــال ســعودي وتكاليــف
متعلقــة بتخفيــض رأس املــال بلغــت  210ألــف ريــال ســعودي فــي نفــس الفتــرة .ارتفــع العجــز املتراكــم ليصــل إلــى 33.8
مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  30يونيــو 2019م ويعــزى ذلــك إلــى صافــي اخلســارة الشــاملة للفتــرة والتــي بلغــت 6.5
مليــون ريــال ســعودي.
األقساط املدينة
اجلــدول رقــم ( :)26-11أقســاط تأمــن وذمم تأمــن مدينــة كمــا فــي  31ديســمبر 2016م2017 ،م و2018م و 30يونيــو
2019م.
 31ديسمبر
2016م
(مدققة)

 31ديسمبر 2017م
(مدققة)

 31ديسمبر 2018م
(مدققة)

 30يونيو 2019م
(غير مراجعة)

600

2٬886

5٬836

5٬691

الوسطاء والوكالء

56٬514

71٬048

22٬519

9٬511

أطراف ذات عالقة

572

1٬224

770

587

ذمم إعادة تأمني مدينة

1٬249

1٬538

-

-

إجمالي أقساط تأمني وذمم تأمني
مدينة

58٬935

76٬696

29٬125

15٬789

مخصص ديون مشكوك في حتصيلها

()4٬295

()10٬618

()9٬872

()7٬635

أقساط تأمني وذمم معيدي تأمني
مدينة ،صافي

54٬640

66٬078

19٬253

8٬154

بألف ريال سعودي
حملة الوثائق

كنسبة مئوية من إجمالي الذمم املدينة
حملة الوثائق

٪1.0

٪3.8

٪20.0

٪36.0

الوسطاء والوكالء

٪95.9

٪92.6

٪77.3

٪60.2

أطراف ذات عالقة

٪1.0

٪1.6

٪2.6

٪3.7

ذمم إعادة تأمني مدينة

٪2.1

٪2.0

٪0.0

٪0.0

()٪7.3

()٪13.8

()٪33.9

()٪48.4

مخصص ديون مشكوك في حتصيلها
املصدر :معلومات اإلدارة
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اجلــدول رقــم ( :)27-11احلركــة فــي مخصــص ذمم مدينــة مشــكوك فــي حتصيلهــا كمــا فــي  31ديســمبر 2016م،
2017م و2018م و 30يونيــو 2019م.
 31ديسمبر
2016م
(مدققة)

 31ديسمبر
2017م
(مدققة)

 31ديسمبر
2018م
(مدققة)

 30يونيو
2019م
(غير
مراجعة)

الرصيد االفتتاحي

1٬323

4٬295

10٬618

9٬872

محمل للسنة (عمليات التأمني)

2٬971

6٬323

-

-

الديون املستبعدة خالل السنة

-

-

()746

()2٬237

4٬295

10٬618

()9٬872

7٬635

بألف ريال سعودي

الرصيد اخلتامي

املصــدر :القوائــم املاليــة املدققــة للســنوات املنتهيــة فــي  31ديســمبر 2016م2017 ،م2018 ،م والقوائــم املاليــة غيــر املراجعــة لفتــرة الســتة
أشــهر املنتهيــة فــي  30يونيــو 2019م

حملة الوثائق
ارتفعــت أقســاط التأمــن وذمم التأمــن املدينــة مــن حملــة الوثائــق مــن  600ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر
2016م إلــى  2.9مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2017م وذلــك يعــود إلــى ارتفــاع ذمم التأمــن املدينــة
للقطــاع الصحــي مــن  737-ألــف ريــال ســعودي فــي كمــا فــي  31ديســمبر 2016م إلــى  776ألــف ريــال ســعودي كمــا
فــي  31ديســمبر 2017م .واســتمر الرصيــد باالرتفــاع ليصــل إلــى  5.8مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر
2018م ،وذلــك بســبب ارتفــاع ذمم التأمــن املدينــة للقطــاع الصحــي مــن  776ألــف ريــال ســعودي فــي كمــا فــي 31
ديســمبر 2017م إلــى  3.6مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2018م بســبب ارتفــاع املبيعــات املباشــرة فــي
الســنة املاليــة 2018م مقارن ـ ًة بالســنة املاليــة 2017م .وانخفضــت أقســاط التأمــن وذمم التأمــن املدينــة مــن حملــة
الوثائــق لتصــل إلــى  5.7مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  30يونيــو 2019م ويعــزى ذلــك إلــى انخفــاض فــي الــذمم املدينــة
املتعلقــة بالقطــاع الصحــي مصحوبـاً بارتفــاع مــن قبــل قطــاع احلــوادث واملســؤولية العامــة حيــث كان االنخفــاض أكبــر
مــن اإلضافــات .يعــزى ذلــك االنخفــاض بشــكل رئيســي إلــى انخفــاض التأمــن الصحــي فــي الســنة املاليــة 2019م
بســبب مبــادرة شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي علــى قبــض املســتحقات املتأخــرة مــن العمــاء.
الوسطاء والوكالء
ارتفــع إجمالــي أقســاط وذمم التأمــن املدينــة مــن الوســطاء والــوكالء مــن  56.5مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31
ديســمبر 2016م إلــى  71.0مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2017م وذلــك متاشــياً مــع ارتفــاع أقســاط
التأمــن املكتتبــة فــي محفظــة املركبــات والتأمــن الصحــي والتــي تشــكل نســبة كبيــرة منهــا أقســاط مكتتبــة عــن
طريــق وســطاء ووكالء .وكمــا فــي  31ديســمبر 2018م ،انخفــض إجمالــي أقســاط وذمم التأمــن املدينــة مــن الوســطاء
والــوكالء لتصــل إلــى  22.5مليــون ريــال ســعودي واســتمر الرصيــد باالنخفــاض ليصــل إلــى  9.5مليــون ريــال ســعودي
كمــا فــي  30يونيــو 2019م ويعــزى ذلــك إلــى جهــود اإلدارة فــي تصفيــة محفظــة التأمــن الصحــي وتقليــص محفظــة
املركبــات.
أطراف ذات عالقة
تتعلــق أقســاط وذمم التأمــن املدينــة مــن أطــراف ذات عالقــة بشــكل رئيســي فــي الــذمم املســتحقة مــن البنــك العربــي
الوطنــي والتــي بلغــت  587ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي  30يونيــو 2019م.

153

ذمم إعادة التأمني املدينة
ارتفعــت ذمم إعــادة التأمــن املدينــة مــن  1.2مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2016م إلــى  1.5مليــون ريــال
ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2017م وذلــك نتيجــة ارتفــاع وثائــق إعــادة التأمــن املكتتبــة فــي تلــك الفتــرة واملتعلقــة
بشــكل رئيســي بقطــاع املركبــات والتأمــن الصحــي .وانخفضــت لتصــل إلــى ال شــيء كمــا فــي  31ديســمبر 2018م و30
يونيــو 2019م ويعــزى ذلــك إلــى قــدرة شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي علــى اســترداد أقســاط التأمــن مــن معيــدي
التأمــن علــى نحــو فعــال.
مصاريف مدفوعة مقدم ًا وموجودات أخرى
اجلــدول رقــم ( :)28-11املصاريــف املدفوعــة مقدمـاً واملوجــودات األخــرى حســب النــوع كمــا فــي  31ديســمبر 2016م،
2017م ،و2018م و 30يونيو 2019م.
بألف ريال سعودي

 31ديسمبر
2016م
(مدققة)

 31ديسمبر
2017م
(مدققة)

 31ديسمبر
2018م
(مدققة)

 30يونيو
2019م
( غير مراجعة)

مدفوع مقدماً للطرف الثالث إلدارة مزودي
اخلدمات

16٬325

5٬251

740

294

ذمم املوظفني

1٬814

2٬162

1٬737

828

مصاريف مدفوعة مقدماً

4٬519

5٬816

1٬305

2٬783

وديعة مقابل خطابات ضمان

6٬544

1٬411

1٬411

1٬879

ودائع تأمني

177

177

198

198

إيجار مدفوع مقدماً

359

209

881

701

فوائد مستحقة

466

784

445

145

موجودات أخرى

5٬058

4٬877

3٬147

1٬666

املجموع لعمليات التأمني

35٬262

20٬686

9٬864

8٬494

فوائد مستحقة

746

1٬112

358

554

موجودات أخرى

4

12

471

514

750

1٬124

829

1٬068

املجموع لعمليات املساهمني

كنسبة مئوية من املجموع
مدفوع مقدما للطرف الثالث إلدارة مزودي
اخلدمات

٪46.3

٪25.4

٪7.5

٪0.0

ذمم املوظفني

٪5.1

٪10.5

٪17.6

٪9.7

مصاريف مدفوعة مقدما

٪12.8

٪28.1

٪13.2

٪32.8

وديعة مقابل خطابات ضمان

٪18.6

٪6.8

٪14.3

٪22.1

ودائع تأمني

٪0.5

٪0.9

٪2.0

٪2.3

إيجار مدفوع مقدماً

٪1.0

٪1.0

٪8.9

٪8.3
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 31ديسمبر
2016م
(مدققة)

 31ديسمبر
2017م
(مدققة)

 31ديسمبر
2018م
(مدققة)

 30يونيو
2019م
( غير مراجعة)

فوائد مستحقة

٪1.3

٪3.8

٪4.5

٪1.7

موجودات أخرى

٪14.3

٪23.6

٪31.9

٪23.1

املجموع لعمليات التأمني

٪100.0

٪100.0

٪100.0

٪100.0

فوائد مستحقة

٪99.5

٪98.9

٪43.2

٪9.5

موجودات أخرى

٪0.5

٪1.1

٪56.8

٪90.5

٪100.0

٪100.0

٪100.0

٪100.0

بألف ريال سعودي

املجموع لعمليات املساهمني

املصــدر :القوائــم املاليــة املدققــة للســنوات املنتهيــة فــي  31ديســمبر 2016م2017 ،م2018 ،م والقوائــم املاليــة غيــر املراجعــة لفتــرة الســتة
أشــهر املنتهيــة فــي  30يونيــو 2019م.

عمليات التأمني:
املدفوع مقدم ًا للطرف الثالث إلدارة مزودي اخلدمات
انخفــض املدفــوع مقدمــاً للطــرف الثالــث إلدارة مــزودي اخلدمــات مــن  16.3مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31
ديســمبر 2016م إلــى  5.2مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2017م ويعــزى ذلــك إلــى التســوية املبكــرة لبعــض
املطالبــات للحصــول علــى خصــم مــن الطــرف الثالــث إلدارة مــزودي اخلدمــات .واســتمر الرصيــد باالنخفــاض ليصــل
إلــى  740ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2018م و 294ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي  30يونيــو 2019م ويعــزى
ذلــك إلــى قــرار اإلدارة بتخفيــف املدفوعــات املقدمــة لتحســن نســب املــاءة املاليــة.
ذمم املوظفني
تتعلــق ذمم املوظفــن بالرواتــب واملزايــا املدفوعــة مقدمـاً للموظفــن .تســمح إدارة شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي
للموظفــن الذيــن أمتــوا ســنة واحــدة علــى األقــل باحلصــول علــى رواتــب مــن  6إلــى  12شــهراً مقدم ـاً مــن مكافــأة
نهايــة اخلدمــة بعــد احلصــول علــى موافقــة اإلدارة .تقــوم شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي بإطفــاء أقســاط تأمــن
املوظفــن الصحــي املدفــوع مقدمــاً علــى مــدار الســنة .وبلــغ متوســط تأمــن املوظفــن الصحــي  1.4مليــون ريــال
ســعودي خــال الفتــرات الســابقة.
ارتفعــت ذمم املوظفــن مــن  1.8مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2016م إلــى  2.2مليــون ريــال ســعودي كمــا
فــي  31ديســمبر 2017م ثــم انخفضــت ذمم املوظفــن إلــى  1.7مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2018م
متاشــياً مــع انخفــاض فوائــد اإلســكان مــن  1.7مليــون ريــال ســعودي إلــى  1.4مليــون ريــال ســعودي تبع ـاً النخفــاض
عــدد مــن كبــار املوظفــن فــي نفــس الفتــرة .واســتمرت ذمم املوظفــن باالنخفــاض لتصــل إلــى  828ألــف ريــال ســعودي
كمــا فــي  30يونيــو 2019م وذلــك بســبب انخفــاض عــدد املوظفــن بشــكل عــام مــن  116موظــف إلــى  89موظــف فــي
نفــس الفتــرة.
مصاريف مدفوعة مقدم ًا
تتعلــق املصاريــف املدفوعــة مقدمــاً فــي الغالــب بالنفقــات املؤجلــة املتعلقــة بالتأمــن الصحــي للموظفــن ،ورســوم
أخصائــي تســوية املطالبــات ،واملدفوعــات املقدمــة لتراخيــص البرامــج احملوســبة والرســوم املهنيــة املتقدمــة .ارتفعــت
املصاريــف املدفوعــة مقدمـاً مــن  4.5مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2016م إلــى  5.8مليــون ريــال ســعودي
كمــا فــي  31ديســمبر 2017م وذلــك بســبب ارتفــاع رســوم أخصائــي تســوية املطالبــات التأمينيــة املؤجلــة نظــراً لزيــادة
عمليــات التأمــن الصحــي .انخفضــت املصاريــف املدفوعــة مقدمـاً مــن  5.8مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر
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2017م إلــى  1.3مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2018م وذلــك بســبب انخفــاض رســوم أخصائــي تســوية
املطالبــات التأمينيــة نظــراً النخفــاض عمليــات التأمــن الصحــي باإلضافــة إلــى انخفــاض التأمــن الصحــي للموظفــن
بســبب تصنيــف غيــر دقيــق مت تصحيحــه الحقـاً فــي فتــرة  30يونيــو 2019م.
ارتفعــت املصاريــف املدفوعــة مقدمـاً لتصــل إلــى  2.8مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  30يونيــو 2019م ويعــزى ذلــك إلــى
االرتفــاع فــي مصاريــف تأمــن املوظفــن الصحــي املؤجــل مــن  95-ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2018م
إلــى  593ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي  30يونيــو 2019م نتيجــة للتســجيل غيــر الدقيــق فــي الســنة املاليــة 2018م.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،ســاهم ارتفــاع األتعــاب املهنيــة املدفوعــة مقدمـاً ،املتعلقــة بأحــد املشــاريع لتنفيــذ ضريبــة القيمــة
املضافــة وشــراء رخصــة الســتخدام أحــد البرمجيــات ،بارتفــاع املصاريــف املدفوعــة مقدمـاً فــي نفــس الفتــرة.
وديعة مقابل خطابات ضمان
يتعلــق هــذا الرصيــد بشــكل أساســي بضمانــات األداء اخلاصــة بعــروض التأمــن املقدمــة للجهــات احلكوميــة،
والضمانــات املقدمــة لــورش العمــل خلدمــة إصــاح الســيارات أو ملــزودي اخلدمــات الصحيــة .انخفــض رصيــد الودائــع
مقابــل خطابــات الضمــان مــن  6.5مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2016م إلــى  1.4مليــون ريــال ســعودي
كمــا فــي  31ديســمبر 2017م ويعــزى ذلــك إلــى إعــادة تصنيــف  5.0مليــون ريــال ســعودي إلــى ودائــع ألجــل ،عوضـاً عــن
خطابــات ضمــان كمــا فــي  31ديســمبر 2017م ،منهــا  3.5مليــون ريــال ســعودي تتعلــق بخطــاب ضمــان لــدى البنــك
العربــي الوطنــي اخلــاص بــوزارة اخلارجيــة.
اســتقر رصيــد الودائــع مقابــل خطابــات الضمــان علــى  1.4مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2018م قبــل
ان يرتفــع إلــى  1.9مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  30يونيــو 2019م ويعــزى ذلــك إلــى ارتفــاع فــي خطابــات الضمــان
املتعلقــة باحلــرس الوطنــي مببلــغ  500ألــف ريــال ســعودي بنــاء علــى طلــب اجلهــة احلكوميــة.
ودائع تأمني
تتعلــق ودائــع التأمــن باتفاقيــات إيجــار مكتــب شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي .وقــد بلغــت  177ألــف ريــال ســعودي
كمــا فــي  31ديســمبر 2016م و2017م قبــل أن ترتفــع بشــكل طفيــف إلــى  198ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر
2018م و 30يونيــو 2019م ،ويعــزى ذلــك إلــى ارتفــاع ودائــع التأمــن املتعلقــة مبكتــب اخلبــر بســبب االنتقــال إلــى مكتــب
آخــر والــذي كان يلــزم شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي دفــع مــا قــدره  21ألــف ريــال ســعودي كتأمــن للمالــك بــدال
مــن  15ألــف ريــال ســعودي للمكتــب القــدمي .لــم يتــم شــطب التأمــن القــدمي البالــغ  15ألــف ريــال بعــد مــن بنــد ودائــع
التأمــن نتيجــة خطــأ محاســبي وســوف يتــم شــطبه خــال الســنة املاليــة 2019م.
إيجار مدفوع مقدم ًا
يتعلــق اإليجــار املدفــوع مقدمـاً بدفعــات مقدمــة لثــاث مكاتــب لــدى شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي فــي مدينتــي
جــدة واخلبــر باإلضافــة للمقــر الرئيســي فــي مدينــة الريــاض .انخفــض بنــد اإليجــار املدفــوع مقدم ـاً مــن  359ألــف
ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2016م إلــى  209ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2017م ،ويعــزى ذلــك
إلــى ارتفــاع قيمــة اإليجــارات املدفوعــة مســبقا للمكاتــب نتيجــة االختــاف فــي توقيــت تســوية املبلــغ املدفــوع مقدمـاً.
وارتفــع الرصيــد ليصــل إلــى  881ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2018م ،ويعــود ذلــك إلــى التغيــر فــي أوقــات
الدفــع لإليجــارات وتســوية املبالــغ .انخفــض اإليجــار املدفــوع مقدمـاً إلــى  701ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي  30يونيــو
2019م وذلــك نتيجــة دفــع إيجــارات بشــكل مســبق تتعلــق باملقــر الرئيســي لشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي كمــا أن
دفعــات إيجــار املقــر الرئيســي يســتحق ســدادها علــى أســاس نصــف ســنوي.
فوائد مستحقة
تتعلــق الفوائــد املســتحقة باألربــاح الناجتــة عــن اســتثمارات عمليــات التأمــن .ارتفعــت الفوائــد املســتحقة مــن 466
ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2016م إلــى  784ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2017م نتيجــة
لزيــادة الودائــع قصيــرة األجــل مــن  15.0مليــون ريــال ســعودي إلــى  79.1مليــون ريــال ســعودي باإلضافــة إلــى ارتفــاع
فــي الودائــع طويلــة األجــل مبقــدار  29.0مليــون ريــال ســعودي فــي نفــس الفتــرة .انخفضــت الفوائــد املســتحقة مــن
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 784ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2017م إلــى  445ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2018م
ويعــزى ذلــك إلــى انخفــاض الودائــع قصيــرة األجــل مــن  79.1مليــون ريــال ســعودي إلــى  35.1مليــون ريــال ســعودي فــي
نفــس الفتــرة باإلضافــة إلــى إعــادة تصنيــف ودائــع طويلــة أجــل بلغــت  29.0مليــون ريــال ســعودي لعمليــات املســاهمني.
وانخفضــت الفوائــد املســتحقة لتصــل إلــى  145ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي  30يونيــو 2019م متاشــياً مــع انخفــاض
الودائــع قصيــرة األجــل إلــى  3.0مليــون ريــال ســعودي.
موجودات أخرى
تتعلــق املوجــودات األخــرى بشــكل كبيــر بحصــة شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي مــن األربــاح املجنــاة مــن تأمــن
الســيارات العابــرة مــن منافــذ اململكــة العربيــة الســعودية .انخفضــت املوجــودات األخــرى مــن  5.1مليــون ريــال ســعودي
كمــا فــي  31ديســمبر 2016م إلــى  4.9مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2017م وذلــك بســبب انخفــاض
حصــة شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي مــن األربــاح مــن تلــك املنافــذ .وانخفضــت املوجــودات األخــرى مــن 4.9
مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2017م إلــى  3.1مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2018م ويعــزى
ذلــك إلــى اســتمرار انخفــاض حصــة شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي مــن األربــاح مــن املنافــذ مــن  2.9مليــون ريــال
ســعودي إلــى  1.9مليــون ريــال ســعودي خــال نفــس الفتــرة .انخفضــت املوجــودات األخــرى لتصــل إلــى  1.7مليــون ريــال
ســعودي كمــا فــي  30يونيــو 2019م بســبب اســتمرار انخفــاض حصــة شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي مــن األربــاح
مــن املنافــذ لتصــل إلــى  948ألــف ريــال ســعودي.

عمليات املساهمني:
فوائد مستحقة
تتعلــق الفوائــد املســتحقة باســتثمارات املســاهمني .وارتفعــت الفوائــد املســتحقة مــن  746ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي
 31ديســمبر 2016م إلــى  1.1مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2017م نتيجــة إلعــادة تصنيــف ودائــع طويلــة
أجــل بقيمــة  29.0مليــون ريــال ســعودي مــن عمليــات التأمــن .انخفضــت الفوائــد املســتحقة مــن  1.1مليــون ريــال
ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2017م إلــى  358ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2018م ويعــزى ذلــك إلــى
انخفــاض االســتثمارات وتصفيــة الصكــوك اخلاصــة .ثــم ارتفعــت الفوائــد لتصــل إلــى  554ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي
 30يونيــو 2019م وذلــك بســبب انخفــاض متوســط األيــام املســتحقة للفوائــد مــن  83يــوم إلــى  40يــوم.
موجودات أخرى
تتعلــق املوجــودات األخــرى باملصاريــف املدفوعــة مقدم ـاً املتعلقــة بعمليــة االندمــاج احملتملــة وكان االرتفــاع مــن 471
ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2018م إلــى  514ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي  30يونيــو 2019م يعــزى إلــى
الرســوم املتعلقــة بتــداول والتــي يتــم إطفاؤهــا خــال الســنة.
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الودائع قصيرة وطويلة األجل
اجلــدول رقــم ( :)29-11الودائــع قصيــرة وطويلــة األجــل كمــا فــي  31ديســمبر 2016م2017 ،م و2018م و 30يونيــو
2019م.
عمليات التأمني

بألف ريال سعودي

عمليات املساهمني

كما في  30يونيو 2019م
الودائع قصيرة األجل

3٬020

-

متوسط سعر العمولة اخلاصة املتغيرة

٪2.87

-

-

89٬000

٪0.00

٪3.36

الودائع طويلة األجل
متوسط سعر العمولة اخلاصة املتغيرة

كما في  31ديسمبر 2018م
الودائع قصيرة األجل

35٬139

-

متوسط سعر العمولة اخلاصة املتغيرة

٪2.27

-

-

89٬000

٪0.00

٪3.47

الودائع طويلة األجل
متوسط سعر العمولة اخلاصة املتغيرة

كما في  31ديسمبر 2017م
الودائع قصيرة األجل

79٬051

28٬000

متوسط سعر العمولة اخلاصة املتغيرة

٪2.25

٪2.85

الودائع طويلة األجل

29٬000

60٬000

متوسط سعر العمولة اخلاصة املتغيرة

٪3.33

٪3.67

كما في  31ديسمبر 2016م
150٬000

49٬000

الودائع قصيرة األجل

٪2.25

٪3.65

الودائع طويلة األجل

-

-

متوسط سعر العمولة اخلاصة املتغيرة

-

-

متوسط سعر العمولة اخلاصة املتغيرة

املصــدر :القوائــم املاليــة املدققــة للســنوات املنتهيــة فــي  31ديســمبر 2016م2017 ،م2018 ،م والقوائــم املاليــة غيــر املراجعــة لفتــرة الســتة
أشــهر املنتهيــة فــي  30يونيــو 2019م.
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معامالت مع جهات ذات عالقة
اجلــدول رقــم ( :)30-11املطلــوب مــن جهــات ذات عالقــة كمــا فــي  31ديســمبر 2016م2017 ،م و2018م و 30يونيــو
2019م.
بألف ريال
سعودي
متاليف األم

طبيعة العالقة

طبيعة التعامل

 31ديسمبر
2016م
(مدققة)

 31ديسمبر
2017م
(مدققة)

 31ديسمبر
2018م
(مدققة)

 30يونيو
2019م
(غير مراجعة)

شريك

مصاريف
للشركة

1٬746

419

133

246

1٬746

419

133

246

اإلجمالي

املصــدر :القوائــم املاليــة املدققــة للســنوات املنتهيــة فــي  31ديســمبر 2016م2017 ،م2018 ،م والقوائــم املاليــة غيــر املراجعــة لفتــرة الســتة
أشــهر املنتهيــة فــي  30يونيــو 2019م.

يتعلــق رصيــد املطلــوب مــن جهــات ذات عالقــة بشــركة متاليــف األم وباألخــص باملصروفــات العموميــة واإلداريــة
املدفوعــة نيابــة عــن الشــركة األم وإعــادة حتميلهــا للشــركة األم .انخفــض الرصيــد مــن  1.7مليــون ريــال ســعودي فــي
الســنة املاليــة 2016م إلــى  419ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2017م نتيجــة تســوية بعــض الرســوم اإلداريــة
املتعلقــة مبحفظــة أليكــو مــن صافــي رســوم اتفاقيــة اخلدمــات الفنيــة مــع الشــركة األم .اســتمر الرصيــد باالنخفــاض
ليصــل إلــى  133ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2018م بســبب املزيــد مــن التســويات التــي قامــت بهــا شــركة
متاليــف األم .وثــم ارتفــع الرصيــد إلــى  246ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي  30يونيــو 2019م ويعــزى ذلــك إلــى مبالــغ
إضافيــة محملــة علــى شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي بســبب التأخــر فــي ســداد رســوم اإلدارة املســتحقة لشــركة
متاليــف األم خــال الفتــرة.
اجلــدول رقــم ( :)31-11املطلــوب إلــى جهــات ذات عالقــة كمــا فــي  31ديســمبر 2016م2017 ،م و2018م و 30يونيــو
2019م.
بألف ريال
سعودي
املجموعة
األمريكية
الدولية

اإلجمالي

طبيعة العالقة

طبيعة التعامل

 31ديسمبر
2016م
(مدققة)

 31ديسمبر
2017م
(مدققة)

 31ديسمبر
2018م
(مدققة)

 30يونيو
2019م
(غير مراجعة)

شريك

مصاريف
للشركة

2٬616

298

56

52

2٬616

298

56

52

املصــدر :البيانــات املاليــة املدققــة للســنوات املنتهيــة فــي  31ديســمبر 2016م2017 ،م2018 ،م والبيانــات املاليــة غيــر املراجعــة
للســنة املنتهيــة يونيــو 2019م.

يتعلــق رصيــد املطلــوب إلــى جهــات ذات عالقــة باملجموعــة األمريكيــة الدوليــة وباألخــص باملصروفــات العموميــة
واإلداريــة املدفوعــة مــن قبــل املجموعــة األمريكيــة الدوليــة نيابــة عــن شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي .انخفــض
الرصيــد مــن  2.6مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة املاليــة 2016م إلــى  298ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي  21ديســمبر
2017م نتيجــة تســديد املصاريــف املســتحقة بــن أطــراف اتفاقيــة اخلدمــات الفنيــة التــي تتقاضاهــا املجموعــة
األمريكيــة الدوليــة .اســتمر الرصيــد باالنخفــاض ملبلــغ  56ألــف ريــال ســعودي و 52ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31
ديســمبر 2018م و 30يونيــو 2019م علــى التوالــي بســبب انخفــاض مصاريــف اتفاقيــة اخلدمــات الفنيــة نتيجــة تخفيــف
شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي مــن االعتمــاد علــى مجموعــة التأمــن األمريكيــة بســبب بنــاء املزيــد مــن الكفــاءات
الداخليــة.
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األقساط غير املكتسبة
اجلدول رقم ( :)32-11األقساط غير املكتسبة كما في  31ديسمبر 2016م2017 ،م ،و2018م و 30يونيو 2019م.
 31ديسمبر
2016م
(مدققة)

 31ديسمبر
2017م
(مدققة)

 31ديسمبر
2018م
(مدققة)

 30يونيو
2019م
( غير مراجعة)

صحي

59٬774

96٬709

17٬032

16٬234

احلوادث وتأمني ضد املسؤولية

6٬253

8٬762

9٬226

6٬727

مركبات

5٬619

13٬511

2٬781

2٬008

احلماية واالدخار

1٬864

1٬506

928

2٬244

تأمني عامة أخرى

23٬321

7٬789

5٬894

9٬099

إجمالي األقساط غير املكتسبة

96٬831

128٬277

35٬860

36٬312

282

668

9٬407

7٬921

5٬306

7٬587

7٬259

6٬021

-

-

-

-

احلماية واالدخار

206

180

161

343

تأمني عامة أخرى

22٬798

7٬592

5٬590

9٬029

إجمالي حصة معيدي التأمني

28٬592

16٬028

22٬417

23٬314

صافي األقساط غير املكتسبة

68٬239

112٬249

13٬443

12٬998

بألف ريال سعودي

صحي
احلوادث وتأمني ضد املسؤولية
مركبات

األقساط غير املكتسبة كنسبة مئوية من إجمالي األقساط التأمني املكتتبة
صحي

٪47.0

٪40.3

٪18.8

٪90.3

احلوادث وتأمني ضد املسؤولية

٪47.8

٪40.5

٪39.0

٪68.1

مركبات

٪41.4

٪35.1

٪22.7

٪100.4

احلماية واالدخار

٪7.7

٪4.9

٪4.1

٪33.9

تأمني عامة أخرى

٪77.9

٪32.6

٪30.2

٪99.7

إجمالي األقساط غير املكتسبة

٪46.5

٪36.1

٪21.2

٪79.6

املصــدر :القوائــم املاليــة املدققــة للســنوات املنتهيــة فــي  31ديســمبر 2016م2017 ،م2018 ،م والقوائــم املاليــة غيــر املراجعــة لفتــرة الســتة
أشــهر املنتهيــة فــي  30يونيــو 2019م.

قطاع التأمني الصحي
ارتفعــت األقســاط غيــر املكتســبة للقطــاع الصحــي مــن  59.8مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2016م إلــى
 96.7مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2017م متاشــياً مــع ارتفــاع أقســاط التأمــن املكتتبــة مــن 127.3
مليــون ريــال ســعودي إلــى  240.0مليــون ريــال ســعودي خــال الفتــرة .انخفضــت األقســاط غيــر املكتســبة للقطــاع
الصحــي إلــى  17.0مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2018م متاشــياً مــع انخفــاض أقســاط التأمــن املكتتبــة
مــن  240.0مليــون ريــال ســعودي إلــى  90.7مليــون ريــال ســعودي خــال الفتــرة .واســتمر االنخفــاض كمــا فــي  30يونيــو
2019م إلــى  16.2متاشــياً مــع انخفــاض أقســاط التأمــن املكتتبــة مــن  90.7مليــون ريــال ســعودي إلــى  18.0مليــون
ريــال ســعودي خــال الفتــرة ذاتهــا.
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قطاع احلوادث واملسؤولية العامة
ارتفعــت األقســاط غيــر املكتســبة لقطــاع احلــوادث واملســؤولية العامــة مــن  6.3مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31
ديســمبر 2016م إلــى  8.8مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2017م متاشــياً مــع ارتفــاع أقســاط التأمــن
املكتتبــة مــن  13.1مليــون ريــال ســعودي إلــى  21.6مليــون ريــال ســعودي خــال الفتــرة .ارتفــع الرصيــد إلــى  9.2مليــون
ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2018م متاشــياً مــع ارتفــاع أقســاط التأمــن املكتتبــة مــن  21.6مليــون ريــال
ســعودي إلــى  23.7مليــون ريــال ســعودي خــال الفتــرة .ثــم انخفــض كمــا فــي  30يونيــو 2019م إلــى  6.7متاشــياً مــع
انخفــاض أقســاط التأمــن املكتتبــة مــن  23.7مليــون ريــال ســعودي إلــى  9.9مليــون ريــال ســعودي خــال الفتــرة.
قطاع املركبات
ارتفعــت األقســاط غيــر املكتســبة لقطــاع املركبــات مــن  5.6مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2016م إلــى
 13.5مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2017م متاشــياً مــع ارتفــاع أقســاط التأمــن املكتتبــة مــن  13.6مليــون
ريــال ســعودي إلــى  38.5مليــون ريــال ســعودي خــال الفتــرة .انخفضــت األقســاط الغيــر مكتســبة لقطــاع املركبــات
إلــى  2.8مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2018م متاشــياً مــع انخفــاض أقســاط التأمــن املكتتبــة مــن 38.5
مليــون ريــال ســعودي إلــى  12.3مليــون ريــال ســعودي خــال الفتــرة .واســتمر االنخفــاض كمــا فــي  30يونيــو 2019م
إلــى  2.0وذلــك متاشــياً مــع انخفــاض أقســاط التأمــن املكتتبــة مــن  12.3مليــون ريــال ســعودي إلــى  2.0مليــون ريــال
ســعودي خــال الفتــرة.
قطاع احلماية واالدخار
انخفضــت األقســاط غيــر املكتســبة لقطــاع احلمايــة واالدخــار مــن  1.9مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر
2016م إلــى  1.5مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2017م نتيجــة االنخفــاض فــي وثائــق تأمــن احليــاة
اجلماعــي .انخفــض الرصيــد إلــى  928ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2018م ويعــزى ذلــك إلــى اســتمرار
االنخفــاض فــي وثائــق تأمــن احليــاة اجلماعــي .ثــم ارتفــع كمــا فــي  30يونيــو 2019م إلــى  2.2مليــون ريــال ســعودي
وذلــك بســبب أن معظــم الوثائــق تكتتــب أو جتــدد فــي بدايــة الســنة املاليــة وتكــون نســبة أكبــر منهــا غيــر مكتســبة فــي
نصــف الســنة.
قطاع التأمني العام اآلخر
انخفضــت األقســاط غيــر املكتســبة لقطــاع التأمــن العــام اآلخــر مــن  23.3مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر
2016م إلــى  7.8مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2017م نتيجــة االنخفــاض فــي الوثائــق الهندســية
واملمتلــكات التجاريــة .انخفــض الرصيــد إلــى  5.9مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2018م ويعــزى ذلــك
إلــى اســتمرار االنخفــاض فــي الوثائــق الهندســية واملمتلــكات التجاريــة .ثــم ارتفــع كمــا فــي  30يونيــو 2019م إلــى 9.1
وذلــك بســبب أن معظــم الوثائــق تكتتــب أو جتــدد فــي بدايــة الســنة املاليــة وتكــون نســبة كبيــرة منهــا غيــر مكتســبة فــي
نصــف الســنة.
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صافي املطالبات حتت التسوية ومطالبات متكبدة غير مبلغ عنها
اجلــدول رقــم ( :)33-11صافــي املطالبــات حتــت التســوية ومطالبــات متكبــدة غيــر مبلــغ عنهــا كمــا فــي  31ديســمبر
2016م2017 ،م و2018م و 30يونيــو 2019م.
 31ديسمبر
2016م
(مدققة)

 31ديسمبر
2017م
(مدققة)

 31ديسمبر
2018م
(مدققة)

 30يونيو
2019م
(غير مراجعة)

42٬698

34٬814

30٬107

26٬934

-

-

()2٬502

()2٬131

38٬414

81٬981

50٬029

31٬562

-

-

-

-

81٬112

116٬795

77٬634

56٬365

يخصم :حصة معيدي التأمني من املطالبات
حتت التسوية

()17٬643

()21٬496

()19٬457

()19٬606

يخصم :حصة معيدي التأمني من املطالبات
املتكبدة غير املبلغ عنها

()16٬161

()23٬682

()24٬042

()22٬158

صافي املطالبات حتت التسوية ومطالبات
متكبدة غير مبلغ عنها

47٬307

71٬617

34٬135

14٬601

بألف ريال سعودي
املطالبات حتت التسوية
يخصم :القيمة القابلة للتحقق من اخلردة
والتعويضات
مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها
احتياطيات فنية أخرى

إجمالي املطالبات حتت التسوية
ومطالبات متكبدة غير مبلغ عنها

املصــدر :القوائــم املاليــة املدققــة للســنوات املنتهيــة فــي  31ديســمبر 2016م2017 ،م2018 ،م والقوائــم املاليــة غيــر املراجعــة لفتــرة الســتة
أشــهر املنتهيــة فــي  30يونيــو 2019م.
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صافي املطالبات حتت التسوية (مبا في ذلك املطالبات املتكبدة غير املبلغ عنها) حسب القطاع
اجلــدول رقــم ( :)34-11صافــي املطالبــات حتــت التســوية (مبــا فــي ذلــك املطالبــات املتكبــدة غيــر املبلــغ عنهــا) حســب
القطــاع كمــا فــي  31ديســمبر 2016م2017 ،م و2018م و 30يونيــو 2019م.
 31ديسمبر
2016م
(مدققة)

 31ديسمبر
2017م
(مدققة)

 31ديسمبر
2018م
(مدققة)

 30يونيو
2019م
( غير
مراجعة)

احلوادث واملسؤولية العامة

3٬378

8٬733

10٬055

8٬235

التأمني الصحي

37٬101

52٬461

21٬123

7٬584

املركبات

3٬469

11٬230

9٬001

5٬959

احلماية واالدخار

21٬548

25٬738

20٬057

19٬559

عام آخر

15٬614

18٬635

17٬398

15٬028

إجمالي املطالبات حتت التسوية

81٬112

116٬796

77٬634

56٬365

احلوادث واملسؤولية العامة

2٬508

6٬860

7٬890

6٬387

التأمني الصحي

853

1٬745

3٬254

4٬422

احلماية واالدخار

15٬717

19٬098

15٬979

16٬596

عام آخر

14٬727

17٬475

16٬376

14٬359

حصة معيدي التأمني من إجمالي املطالبات حتت
التسوية

33٬805

45٬178

43٬499

41٬764

صافي املطالبات حتت التسوية

47٬307

71٬617

34٬135

14٬601

بألف ريال سعودي

حصة معيدي التأمني من إجمالي املطالبات حتت التسوية كنسبة مئوية من إجمالي املطالبات حتت التسوية:
احلوادث واملسؤولية العامة

٪74.2

٪78.6

٪78.5

٪77.6

التأمني الصحي

٪2.3

٪3.3

٪15.4

٪58.3

احلماية واالدخار

٪72.9

٪74.2

٪79.7

٪84.9

العام اآلخر

٪94.3

٪93.8

٪94.1

٪95.5

املجموع

٪41.7

٪38.7

٪56.0

٪74.1

إجمالي املطالبات املتكبدة الغير مبلغ عنها كنسبة مئوية من إجمالي املطالبات حتت التسوية:
احلوادث واملسؤولية العامة

٪784.3

٪1687.6

٪552.1

٪756.0

التأمني الصحي

٪85.3

٪3055.5

٪11901.7

٪10012.0

املركبات

٪244.4

٪116.7

٪139.4

٪267.2

احلماية واالدخار

٪27.5

٪11.1

٪6.3

٪4.9

العام اآلخر

٪320.8

٪332.6

٪434.2

٪329.0

املجموع

٪93.0

٪235.5

٪181.2

٪127.3

املصــدر :القوائــم املاليــة املدققــة للســنوات املنتهيــة فــي  31ديســمبر 2016م2017 ،م2018 ،م والقوائــم املاليــة غيــر املراجعــة لفتــرة الســتة
أشــهر املنتهيــة فــي  30يونيــو 2019م.
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قطاع احلوادث واملسؤولية العامة
ارتفــع إجمالــي املطالبــات حتــت التســوية مــن  3.4مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2016م إلــى  8.7مليــون
ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2017م ويعــود ذلــك بشــكل رئيســي إلــى الزيــادة فــي املطالبــات املتكبــدة ولكــن غيــر
املبلــغ عنهــا ،مدفوعــة بالنمــو فــي أقســاط التأمــن ضــد احلــوادث واملســؤولية العامــة خــال الســنة املاليــة 2017م.
واســتمر باالرتفــاع ليصــل إلــى  10.1مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2018م ،متاشــياً مــع الزيــادة فــي
احتياطــي املطالبــات حتــت التســوية مبوجــب قطاعــي احلــوادث واألنشــطة املاليــة بســبب ارتفــاع املطالبــات املبلــغ عنهــا
والتــي لــم تتــم تســويتها فــي  31ديســمبر 2018م .انخفــض إجمالــي املطالبــات حتــت التســوية ليصــل إلــى  8.2مليــون
ريــال ســعودي كمــا فــي  30يونيــو 2019م ،نتيجــة لتســوية بعــض املطالبــات ومــن ضمنهــم مطالبتــن تتعلــق بالتأمــن
مــن خيانــة األمانــة ومت اإلبــاغ عنهــا فــي الســنة املاليــة 2018م ومت تســويتها فــي الســنة املاليــة 2019م بقيمــة 539
ألــف ريــال ســعودي .واجلديــر بالذكــر أنــه قــد اســتقرت حصــة معيــدي التأمــن مــن إجمالــي املطالبــات حتــت التســوية
خــال الفتــرة التاريخيــة.
قطاع التأمني الصحي
ارتفــع إجمالــي املطالبــات حتــت التســوية مــن  37.1مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2016م إلــى  52.5مليــون
ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2017م نتيجــة للنمــو فــي إجمالــي أقســاط التأمــن املكتتبــة فــي قطــاع التأمــن
الصحــي متاشــياً مــع اســتراتيجية شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي فــي زيــادة حجــم محفظــة التأمــن الصحــي.
واجلديــر بالذكــر أنــه قــد ارتفعــت املطالبــات املتكبــدة الغيــر مبلّــغ عنهــا مــن  17.1مليــون ريــال ســعودي إلــى 50.8
مليــون ريــال ســعودي ،حيــث أنــه قــد مت تصنيــف املطالبــات املعتمــدة مــن أخصائــي تســوية املطالبــات التأمينيــة علــى
أنهــا مطالبــات حتــت التســوية فــي الســنة املاليــة 2016م ومت إعــادة تصنيفهــا كمطالبــات متكبــدة غيــر مبلــغ عنهــا فــي
الســنة املاليــة 2017م.
انخفــض إجمالــي املطالبــات حتــت التســوية ليصــل إلــى  21.1مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2018م و7.6
مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  30يونيــو 2019م ،نتيجــة لالنخفــاض فــي إجمالــي أقســاط التأمــن املكتتبــة فــي قطــاع
التأمــن الصحــي فــي نفــس الفتــرات.
ويعــزى االنخفــاض فــي صافــي املطالبــات حتــت التســوية فــي قطــاع التأمــن الصحــي بشــكل رئيســي إلــى االنخفــاض
فــي املطالبــات حتــت التســوية واملطالبــات املتكبــدة غيــر املبلــغ عنهــا نظــراً للتســويات خــال الفتــرات التاريخيــة دون
زيــادة كبيــرة فــي املطالبــات اجلديــدة نتيجــة لعــدم جتديــد بعــض الوثائــق متاشــياً مــع اســتراتيجية شــركة متاليــف إيــه
آي جــي العربــي فــي تنظيــف محفظــة التأمــن الصحــي.
ارتفعــت حصــة معيــدي التأمــن مــن إجمالــي املطالبــات حتــت التســوية كنســبة مئويــة مــن إجمالــي املطالبــات حتــت
التســوية مــن  ٪3.3كمــا فــي  31ديســمبر 2017م إلــى  ٪15.4كمــا فــي  31ديســمبر 2018م واســتمرت باالرتفــاع لتصــل
إلــى  ٪58.3كمــا فــي  30يونيــو 2019م ،ويعــزى ذلــك إلــى توقيــع اتفاقيــة إعــادة تأمــن تناســبي للقطــاع الصحــي مــع
مجموعــة ميونــخ إلعــادة التأمــن اعتبــاراً مــن أبريــل 2018م إلــى مــارس 2019م.
قطاع املركبات
ارتفــع إجمالــي املطالبــات حتــت التســوية مــن  3.5مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2016م إلــى  11.2مليــون
ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2017م ،ويعــزى ذلــك بشــكل رئيســي إلــى االرتفــاع فــي عــدد الوثائــق املكتتبــة
متاشــياً مــع اســتراتيجية شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي فــي زيــادة حجــم محفظــة املركبــات .ارتفعــت املطالبــات
حتــت التســوية مبقــدار  4.2مليــون ريــال ســعودي وارتفعــت املطالبــات املتكبــدة غيــر املبلــغ عنهــا مبقــدار  3.9مليــون
ريــال ســعودي خــال نفــس الفتــرة.
وفــي الســنة املاليــة 2018م ،قــررت شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي تغييــر اســتراتيجيتها إلــى تقليــص محفظــة
املركبــات ممــا نتــج عنــه انخفــاض إجمالــي أقســاط التأمــن املكتتبــة فــي قطــاع املركبــات ،والــذي أدى بشــكل رئيســي
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إلــى انخفــاض إجمالــي املطالبــات واملطالبــات حتــت التســوية إلــى  9.0مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر
2018م واســتمرت باالنخفــاض لتصــل إلــى  6.0مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  30يونيــو 2019م .بلغــت املطالبــات
املتكبــدة غيــر املبلــغ عنهــا  4.2مليــون ريــال ســعودي ،بينمــا بلغــت املطالبــات حتــت التســوية  1.6مليــون ريــال ســعودي
كمــا فــي  30يونيــو 2019م.
واجلديــر بالذكــر أن محفظــة املركبــات قــد متــت إعــادة تأمينهــا باتفاقيــة فائــض اخلســارة خــال الفتــرات الســابقة،
وبالتالــي ال يوجــد أي حصــة ملعيــدي التأمــن مــن إجمالــي املطالبــات حتــت التســوية.
قطاع احلماية واالدخار
ميثــل إجمالــي املطالبــات حتــت التســوية فــي قطــاع احلمايــة واالدخــار مــا نســبته  ٪35.0مــن إجمالــي املطالبــات حتــت
التســوية كمــا فــي  30يونيــو 2019م ،وتتعلــق مبحفظــة التأمــن علــى احليــاة .ارتفــع إجمالــي املطالبــات حتــت التســوية
مــن  21.5مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2016م إلــى  25.7مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر
2017م ،ويعــود ذلــك إلــى الزيــادة فــي املطالبــات حتــت التســوية مبقــدار  6.3مليــون ريــال ســعودي نتيجــة إلحــدى
املطالبــات الكبيــرة واملتعلقــة بوثيقــة الشــركة الســعودية لتمويــل املســاكن فــي الســنة املاليــة 2016م.
انخفــض إجمالــي املطالبــات حتــت التســوية ليصــل إلــى  20.1مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2018م
واســتمر باالنخفــاض ليصــل إلــى  19.6مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  30يونيــو 2019م ،متاشــياً مــع االنخفــاض
فــي إجمالــي أقســاط التأمــن املكتتبــة فــي قطــاع احلمايــة واالدخــار والــذي نتــج عنــه انخفــاض فــي املطالبــات حتــت
التســوية لتصــل إلــى  18.6مليــون ريــال ســعودي وانخفــاض املطالبــات املتكبــدة غيــر املبلــغ عنهــا لتصــل إلــى  919ألــف
ريــال ســعودي كمــا فــي  30يونيــو 2019م.
ارتفعــت حصــة معيــدي التأمــن مــن إجمالــي املطالبــات حتــت التســوية كنســبة مئويــة مــن إجمالــي املطالبــات حتــت
التســوية مــن  ٪72.9كمــا فــي  31ديســمبر 2016م إلــى  ٪84.9كمــا فــي  30يونيــو 2019م ،ويعــود ذلــك إلــى االرتفــاع
فــي قســط محفظــة أليكــو واملعــاد تأمينهــا بشــكل كامــل إلــى شــركة متاليــف أليكــو.
قطاع التأمني العام اآلخر
ميثــل إجمالــي املطالبــات حتــت التســوية فــي قطــاع التأمــن العــام اآلخــر مــا نســبته  ٪27.0مــن إجمالــي املطالبــات
حتــت التســوية كمــا فــي  30يونيــو 2019م .ارتفــع إجمالــي املطالبــات حتــت التســوية مــن  15.6مليــون ريــال ســعودي كمــا
فــي  31ديســمبر 2016م إلــى  18.6مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2017م متاشــياً مــع ارتفــاع املطالبــات
املتكبــدة غيــر املبلــغ عنهــا مبقــدار  2.4مليــون ريــال ســعودي وارتفــاع املطالبــات حتــت التســوية مبقــدار  598ألــف ريــال
ســعودي ،وكان هــذا االرتفــاع نتيجــة للوثائــق املكتتبــة فــي نهايــة الســنة املاليــة 2016م والتــي مت حتصيلهــا فــي الســنة
املاليــة 2017م.
انخفــض إجمالــي املطالبــات حتــت التســوية ليصــل إلــى  17.4مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2018م
واســتمر باالنخفــاض ليصــل إلــى  15.0مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  30يونيــو 2019م ،ويعــود ذلــك إلــى االنخفــاض
فــي إجمالــي أقســاط التأمــن املكتتبــة .بلغــت املطالبــات املتكبــدة غيــر املبلــغ عنهــا  11.5مليــون ريــال ســعودي ،بينمــا
بلغــت املطالبــات حتــت التســوية  3.5مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  30يونيــو 2019م.
اســتقرت حصــة معيــدي التأمــن مــن إجمالــي املطالبــات حتــت التســوية كنســبة مئويــة مــن إجمالــي املطالبــات حتــت
التســوية علــى متوســط بلــغ  ٪94.4خــال الفتــرة التاريخيــة.
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ذمم دائنة ومستحقات أخرى
اجلــدول رقــم ( :)35-11ذمم دائنــة ومســتحقات أخــرى حســب النــوع لعمليــات التأمــن ،كمــا فــي  31ديســمبر 2016م،
2017م و2018م و 30يونيو 2019م.
السنة املالية
2016م
(مدققة)

السنة املالية
2017م
(مدققة)

السنة املالية
2018م
(مدققة)

 30يونيو
2019م
( غير مراجعة)

40

2٬374

1٬567

9٬030

مصاريف مستحقة

5٬450

5٬649

7٬016

4٬644

عموالت مستحقة الدفع

7٬507

11٬672

2٬205

1٬325

تكلفة املوظفني املستحقة

788

386

1٬143

1٬242

خصم الضريبة املستحقة

-

169

466

952

املطالبات املستحقة الدفع

53

328

480

195

مطلوبات أخرى

894

491

602

()455

14٬731

21٬069

13٬479

16٬933

مصاريف مستحقة

857

1٬029

2٬049

2٬535

أخرى

15

-

-

791

املجموع لعمليات املساهمني

872

1٬029

2٬049

3٬326

15٬603

22٬098

15٬528

20٬259

بألف ريال سعودي
أقساط مدفوعة مقدماً

املجموع لعمليات التأمني

اإلجمالي

كنسبة من املجموع من عمليات التأمني
أقساط مدفوعة مقدماً

٪0.3

٪11.3

٪11.6

٪40.1

مصاريف مستحقة

٪37.0

٪26.8

٪52.1

٪27.4

عموالت مستحقة الدفع

٪5.3

٪1.8

٪8.5

٪7.3

تكلفة املوظفني املستحقة

٪51.0

٪55.4

٪16.4

٪21.1

خصم الضريبة املستحقة

٪0.0

٪0.8

٪3.5

٪5.6

املطالبات املستحقة الدفع

٪0.4

٪1.6

٪3.6

٪1.2

مطلوبات اخرى

٪6.1

٪2.3

٪4.5

()٪2.7

كنسبة من املجموع من عمليات املساهمني
مصاريف مستحقة

٪98.3

٪100.0

٪100.0

٪76.2

أخرى

٪1.7

٪0.0

٪0.0

٪23.8

املصــدر :القوائــم املاليــة املدققــة للســنوات املنتهيــة فــي  31ديســمبر 2016م2017 ،م2018 ،م والقوائــم املاليــة غيــر املراجعــة لفتــرة الســتة
أشــهر املنتهيــة فــي  30يونيــو 2019م ومعلومــات اإلدارة.
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عمليات التأمني:
أقساط مدفوعة مقدم ًا
وهــو بنــد يســتخدم لتســجيل األقســاط املســتلمة مــن العمــاء حلــن اكتمــال املعلومــات الكافيــة لتســجيلها كإيــراد أو
لتســجيلها مقابــل الــذمم املدينــة املتعلقــة بهــا .ارتفعــت األقســاط املدفوعــة مقدم ـاً مــن  40ألــف ريــال ســعودي كمــا
فــي  31ديســمبر 2016م إلــى  2.4مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2017م ،ويعــزى ذلــك إلــى االرتفــاع فــي
أقســاط التأمــن املكتتبــة خــال آخــر الســنة .وانخفضــت لتصــل إلــى  1.6مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر
2018م ،وذلــك بســبب االنخفــاض فــي أقســاط التأمــن املكتتبــة خــال آخــر الســنة .وارتفعــت األقســاط املدفوعــة
مقدمـاً لتصــل إلــى  9.0مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  30يونيــو 2019م ،ويرجــع ذلــك أساسـاً إلــى الفائــض فــي املبالــغ
املســتلمة/النقد (بلــغ  8.0مليــون ريــال ســعودي) ،الــذي لــم يتــم مراجعتــه بعــد لتحديــد املعلومــات الكافيــة لتســجيله
كإيــراد أو لتســجيله مقابــل الــذمم املدينــة املتعلقــة بــه.
مصاريف مستحقة
تتعلــق املصاريــف املســتحقة مبكافــأة املوظفــن املســتحقة ورســوم اإلشــراف ملؤسســة النقــد العربــي الســعودي ومجلــس
الضمــان الصحــي التعاونــي واألتعــاب املهنيــة املســتحقة املتعلقــة بالدراســات االكتواريــة واملراجــع املالــي .اســتقرت
املصاريــف املســتحقة علــى متوســط بلــغ  5.5مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر2016م و2017م قبــل أن ترتفــع
إلــى  7.0مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2018م ويعــود ذلــك بشــكل رئيســي إلــى مســتحقات اخلدمــات
االستشــارية املتعلقــة بــإدارة املخاطــر وشــركات التوظيــف وتكاليــف منــوذج اإلشــراف علــى املخاطــر ( .)RBSانخفضــت
املصاريــف املســتحقة لتصــل إلــى  4.6مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  30يونيــو 2019م ،ويعــود ذلــك بشــكل رئيســي
إلــى )1( :انخفــاض رســوم اإلشــراف املســتحقة ملؤسســة النقــد العربــي الســعودي ومجلــس الضمــان الصحــي التعاونــي
متاشــياً مــع انخفــاض عمليــات التأمــن )2( ،انخفــاض مصاريــف التوظيــف املســتحقة )3( ،وانخفــاض مصاريــف
اخلدمــات االستشــارية املتعلقــة بنمــوذج اإلشــراف علــى املخاطــر (.)RBS
عموالت مستحقة الدفع
تتعلــق العمــوالت مســتحقة الدفــع باملبالــغ املســتحقة للوســطاء والتــي لــم يتــم دفعهــا نظــراً لعــدم تل ّقــي أقســاط التأمــن
لبعــض مــن الوثائــق .ارتفعــت العمــوالت مســتحقة الدفــع مــن  7.5مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2016م
إلــى  11.7مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2017م ،وذلــك متاشــياً مــع النمــو فــي إجمالــي األقســاط املكتتبــة.
انخفضــت العمــوالت مســتحقة الدفــع لتصــل إلــى  2.2مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2018م و 1.3مليــون
ريــال ســعودي كمــا فــي  30يونيــو 2019م وذلــك متاشــياً مــع االنخفــاض فــي إجمالــي األقســاط املكتتبــة باإلضافــة إلــى
انخفــاض املبالــغ املســتحقة إلــى الوســطاء.
تكلفة املوظفني املستحقة
تتعلــق تكلفــة املوظفــن املســتحقة بشــكل رئيســي مبخصــص إجــازات املوظفــن .انخفضــت تكلفــة املوظفــن املســتحقة
مــن  788ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2016م إلــى  386ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 2017م وذلــك متاشــياً
مــع توقــف شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي عــن اســتحقاق إجــازات املوظفــن وحيــث م ّثــل الرصيــد القائــم كمــا
فــي  31ديســمبر 2017م الرواتــب املســتحقة للرئيــس التنفيــذي الســابق .ارتفعــت تكلفــة املوظفــن املســتحقة لتصــل
إلــى  1.1مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2018م و 1.2مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  30يونيــو 2019م
وذلــك متاشــياً مــع توصيــة شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي باســتحقاق إجــازات املوظفــن اعتبــاراً مــن  31ديســمبر
2018م.
خصم الضريبة املستحقة
يتعلــق خصــم الضريبــة املســتحقة بالضريبــة املســتحقة علــى أقســاط إعــادة التأمــن التــي تدفــع إلــى معيــدي التأمــن
األجانــب فيمــا يتعلــق باألقســاط احملصلــة مــن العمــاء .مبجــرد تســوية مبالــغ إعــادة التأمــن املســتحقة الدفــع إلــى
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معيــدي التأمــن ،يتــم تســوية مبالــغ الضريبــة املجمعــة إلــى مصلحــة الضرائــب .ارتفــع رصيد خصم الضريبة املســتحقة
مــن  169ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2017م إلــى  466ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2018م،
ويعــود ذلــك إلــى توافــق االرتفــاع فــي الضريبــة املســتحقة الدفــع مــع االرتفــاع فــي مســتحقات شــركات إعــادة التأمــن
األجنبيــة ،التــي تشــمل املجموعــة األمريكيــة الدوليــة ومتاليــف األم .واســتمر خصــم الضريبــة املســتحقة باالرتفــاع
ليصــل إلــى  952ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي  30يونيــو 2019م وذلــك نتيجــة اســتمرار االرتفــاع فــي مســتحقات
شــركات إعــادة التأمــن األجنبيــة.
املطالبات املستحقة الدفع
تتعلــق املطالبــات املســتحقة الدفــع باملطالبــات التــي متــت معاجلتهــا مــن قبــل قســم املطالبــات فــي حــن أن الدفعــة
املاليــة لــم يتــم تســديدها قبــل نهايــة الفتــرة املشــمولة بالتقريــر .وارتفعــت املطالبــات املســتحقة الدفــع مــن  53ألــف
ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2016م إلــى  328ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2017م ويعــزى ذلــك
إلــى االرتفــاع فــي املطالبــات مــن قطــاع املركبــات .ارتفعــت املطالبــات املســتحقة الدفــع إلــى  480ألــف ريــال ســعودي
كمــا فــي  31ديســمبر 2018م ويعــزى ذلــك إلــى اســتمرار االرتفــاع فــي املطالبــات مــن قطــاع املركبــات .انخفضــت
املطالبــات املســتحقة الدفــع لتصــل إلــى  195ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي  30يونيــو 2019م وذلــك بســبب االنخفــاض
فــي املطالبــات مــن قطــاع املركبــات.
مطلوبات أخرى
تتعلــق املطلوبــات األخــرى بشــكل رئيســي بالشــيكات املعمــرة املســتحقة والتــي لــم يتــم حتصيلهــا بعــد مــن حاملــي وثائــق
التأمــن باإلضافــة إلــى مبالــغ مســتحقة الدفــع إلــى املورديــن وصافــي ضريبــة القيمــة املضافــة املســتحقة الدفــع (بعــد
خصــم ضريبــة املدخــات) وضريبــة اســتقطاع مســتحقة الدفــع .انخفضــت املطلوبــات األخــرى مــن  894ألــف ريــال
ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2016م إلــى  491ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2017م ،ويعــزى ذلــك إلــى
انخفــاض مبلــغ ضريبــة االســتقطاع املســتحقة الدفــع نظــراً لتفــاوت أوقــات ســداد املدفوعــات اخلاضعــة لضريبــة
االســتقطاع .ارتفعــت املطلوبــات األخــرى لتصــل إلــى  602ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2018م ،وذلــك
بســبب ارتفــاع مبلــغ ضريبــة االســتقطاع املســتحقة الدفــع نظــراً الرتفــاع املبالــغ املســندة اخلاضعــة لضريبــة االســتقطاع
املتعلقــة باتفاقيــة إعــادة التأمــن التناســبي اجلديــدة .بلغــت املطلوبــات األخــرى  455-ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 30
يونيــو 2019م نتيجــة النخفــاض مبلــغ ضريبــة االســتقطاع املســتحقة الدفــع نظــراً النخفــاض املبالــغ املســندة اخلاضعــة
لضريبــة االســتقطاع فــي الفتــرة ذاتهــا بســبب عــدم جتديــد اتفاقيــة إعــادة التأمــن التناســبي.

عمليات املساهمني:
مصاريف مستحقة
تتعلــق املصاريــف املســتحقة بشــكل رئيســي باملبالــغ املســتحقة ملجلــس إدارة شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي.
ارتفعــت املصاريــف املســتحقة مــن  857ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2016م إلــى  1.0مليــون ريــال ســعودي
كمــا فــي  31ديســمبر 2017م ،ويعــزى ذلــك إلــى غرامــة بســبب مخالفــة متعلقــة بالتعامــل مــع طــرف ذا عالقــة (البنــك
العربــي الوطنــي) مت تســديدها مــن قبــل شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي إلــى هيئــة ســوق املــال مببلــغ  100ألــف
ريــال ســعودي خــال الفتــرة .وارتفعــت املصاريــف لتصــل إلــى  2.0مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2018م،
وذلــك يعــود إلــى عــدم تســوية املبالــغ املســتحقة ألعضــاء مجلــس إدارة شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي للســنة
املاليــة 2017م والتــي لــم يتــم دفعهــا فــي الســنة املاليــة 2018م .واســتمرت املصاريــف باالرتفــاع لتصــل إلــى  2.5مليــون
ريــال ســعودي كمــا فــي  30يونيــو 2019م ،وذلــك بســبب ارتفــاع املســتحقات املتعلقــة بعمليــة اندمــاج شــركة متاليــف
إيــه آي جــي العربــي .واجلديــر بالذكــر أنــه قــد قــرر مجلــس إدارة شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي جتميــد املكافــآت
فــي الســنة املاليــة 2018م نظــراً لتدهــور أداء شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي.
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مطلوبات أخرى
تتعلــق املطلوبــات األخــرى بشــكل رئيســي مبســتحقات املســاهمني األخــرى والتــي تشــكل الغالبيــة منهــا التكاليــف
املتعلقــة باالندمــاج املتحمــل والتــي بلغــت  791ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي  30يونيــو 2019م.
األصول املقبولة واملالءة املالية
اجلدول رقم ( :)36-11األصول املقبولة كما في  31ديسمبر 2016م ،و2017م و2018م و 30يونيو 2019م.
السنة املالية
2016م
(مدققة)

السنة املالية
2017م
(مدققة)

السنة املالية
2018م
(مدققة)

 30يونيو
2019م
( غير مراجعة)

النقد والنقد املعادل

148٬787

59٬021

56٬305

80٬244

االستثمارات

151٬999

283٬755

176٬792

130٬195

ذمم مدينة

36٬871

31٬406

10٬794

3٬790

إعادة التأمني قابلة لالسترداد

297٬238

275٬784

242٬703

233٬253

466

1٬908

2٬858

2٬234

تكلفة الشراء املؤجل

9٬083

11٬438

2٬584

3٬185

النفقات املدفوعة مسبقا

17٬641

7٬871

4٬426

4٬450

ممتلكات ملموسة

3٬534

3٬107

2٬158

1٬599

665٬619

674٬290

498٬620

458٬950

٪94.3

٪93.2

٪97.3

٪97.7

بألف ريال سعودي

الفائدة املتراكمة ،اإليجار ،الدخل

املجموع
كنسبة من مجموع املوجودات

املصدر :استمارة اإلشراف التابعة ملؤسسة النقد العربي السعودي.

يعتمــد مجمــوع املوجــودات املقبولــة فــي اجلــدول أعــاه علــى عوامــل إمكانيــة القبــول (أي نســب إمكانيــة القبــول لــكل
نــوع مــن املوجــودات) احملــددة فــي الالئحــة التنفيذيــة ملؤسســة النقــد العربــي الســعودي .وإذا كانــت نســبة موجــودات
معينــة مــن مجمــوع املوجــودات تقــل عــن نســبة إمكانيــة القبــول ،فــإن نســبة  ٪100مــن املوجــودات تعتبــر مقبولــة.
تقــارن املوجــودات املقبولــة فــي ضــوء هامــش املــاءة املاليــة الــذي تنــص عليــه مؤسســة النقــد العربــي الســعودي بعــد
اســتقطاع مجمــوع املطلوبــات لكــي تتحقــق مؤسســة النقــد العربــي الســعودي ممــا إذا كانــت شــركة التأمــن تتمتــع
باملــاءة املاليــة الكافيــة.
وفقــاً للمــادة  )1( 65مــن الالئحــة التنفيذيــة ملؤسســة النقــد العربــي الســعودي ،ال يجــوز جتــاوز القيمــة الســوقية
للموجــودات فــي عمليــة التقييــم ألغــراض حســاب هامــش املــاءة املاليــة.
ووفقـاً للمــادة  )2( 65مــن الالئحــة التنفيذيــة ملؤسســة النقــد العربــي الســعودي ،يلــزم أن تكــون نســبة احلد/التركيــز
األقصــى لــكل فئــة مــن املوجــودات كنســبة مــن مجمــوع املوجــودات  .٪20ويلــزم أن تقــوم مؤسســة النقــد العربــي
الســعودي بإدخــال التعديــات يدويـاً حتــى تعكــس اخلصومــات الناجتــة عــن عــدم االمتثــال للحــدود التنظيميــة اخلاصة
بنســبة تركيــز املوجــودات.
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اجلدول رقم ( :)37-11حتليل املالءة املالية كما في  31ديسمبر 2016م ،و2017م و2018م و 30يونيو 2019م.
السنة املالية
2016م
(مدققة)

السنة املالية
2017م
(مدققة)

السنة املالية
2018م
(مدققة)

 30يونيو
2019م
( غير
مراجعة)

األصول املسموح بها  -حاملي الوثائق

168٬319

255٬691

136٬250

117٬329

األصول املسموح بها  -الشركاء (احلماية واالدخار)

256٬299

237٬034

204٬565

190٬856

األصول املسموح بها  -الشركاء

241٬001

181٬565

157٬805

150٬765

مجموع األصول املقبولة

665٬619

674٬290

498٬620

458٬950

مطلوبات حاملي الوثائق (التأمني الصحي والعام)

205٬819

292٬405

146٬734

122٬425

مطلوبات حاملي الوثائق (احلماية واالدخار)

259٬067

248٬806

206٬141

193٬502

مطلوبات الشركاء

4٬667

5٬070

6٬610

8٬061

مجموع املطلوبات

469٬553

546٬281

359٬485

323٬988

صافي األصول املقبولة (أ)

196٬066

128٬009

139٬135

134٬962

احلد األدنى لهامش املالءة املالية املطلوب (ب)

100٬000

100٬000

100٬000

100٬000

بألف ريال سعودي

زيادة (عجز) في صافي املوجودات املقبولة مقارنة بهامش احلد األدنى املطلوب
غطاء هامش املالءة املالية (أ) ( /ب)

٪196.1

٪128.0

٪139.1

٪135.0

املصــدر :القوائــم املاليــة املدققــة للســنوات املنتهيــة فــي  31ديســمبر 2016م2017 ،م2018 ،م والقوائــم املاليــة غيــر املراجعــة لفتــرة الســتة
أشــهر املنتهيــة فــي  30يونيــو 2019م.

انخفــض صافــي املوجــودات املقبولــة مــن  196.1مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2016م إلــى  128.0مليــون
ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2017م ،ويعــزى ذلــك إلــى االنخفــاض فــي صافــي املوجــودات املقبولــة لعمليــات
املســاهمني مبقــدار  59.8مليــون ريــال ســعودي (مــن  236.3مليــون ريــال ســعودي إلــى  176.5مليــون ريــال ســعودي)
متاشــياً مــع انخفــاض النقديــة وشــبه النقديــة فــي نفــس الفتــرة .ارتفــع صافــي املوجــودات املقبولــة إلــى  139.1مليــون
ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2018م ،ويعــزى ذلــك بشــكل رئيســي إلــى انخفــاض مطلوبــات حاملــي وثائــق
التأمــن الصحــي والتأمــن العــام اآلخــر مبقــدار  145.7مليــون ريــال ســعودي .انخفــض صافــي املوجــودات املقبولــة
ليصــل إلــى  135.0مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  30يونيــو 2019م نتيجــة لالنخفــاض فــي صافــي املوجــودات املقبولــة
لعمليــات املســاهمني مبقــدار  8.5مليــون ريــال ســعودي.
بلــغ غطــاء هامــش املــاءة املاليــة مــا نســبته  ٪135.0كمــا فــي  30يونيــو 2019م ،وفقـاً للحــد األدنــى املطلــوب الــذي بلــغ
 ٪100.0احملــدد مــن قبــل مؤسســة النقــد العربــي الســعودي.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،وفقــا للمــادة  )2( 65مــن الالئحــة التنفيذيــة ملؤسســة النقــد العربــي الســعودي ،يجــب أن يكــون
احلــد األقصــى لــكل فئــة أصــول كنســبة مــن إجمالــي املوجــودات  .٪20قــد تســتخدم مؤسســة النقــد العربــي الســعودي
تقديرهــا لفــرض تعديــات علــى حســاب املــاءة مــن أجــل إظهــار اخلصومــات فــي األصــول املســموح بهــا لعــدم االلتــزام
باحلــدود التنظيميــة لتركيــز األصــول .بلغــت االســتثمارات نســبة أعلــى مــن  ٪20خــال الفتــرات الســابقة ،بينمــا بلغــت
النقديــة وشــبه النقديــة مــا نســبته  ٪21.1مــن مجمــوع املوجــودات كمــا فــي  31ديســمبر 2016م.
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 4-3-١١بيان التدفقات النقدية لشركة متاليف إيه آي جي العربي
اجلــدول رقــم ( :)38-11بيــان التدفقــات النقديــة لعمليــات التأمــن للســنوات املاليــة املنتهيــة فــي  31ديســمبر 2016م
و2017م ،و2018م.
السنة املالية
2016م
(مدققة)

بألف ريال سعودي

السنة املالية
2017م
(مدققة)

السنة املالية
2018م
(مدققة)

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
()26٬318

صافي خسارة السنة

()57٬806

()22٬302

تعديالت البنود غير النقدية
استهالكات املمتلكات واملعدات

2٬452

1٬641

1٬122

إطفاءات األصول غير امللموسة

-

314

268

2٬971

6٬323

()746

-

()72

()75

()1٬445

-

-

-

7

-

981

2٬397

670

()21٬359

()47٬196

()21٬063

مخصص ديون مشكوك في حتصيلها
إطفاء خصم على استثمارات مقتناه حتى تاريخ
االستحقاق
دخل العمولة اخلاصة
(ربح) /خسارة بيع ممتلكات ومعدات
مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني

التغيرات في املوجودات واملطلوبات التشغيلية
أقساط تأمني وذمم معيدي تأمني مدينة ،صافي

()21٬951

()17٬760

47٬571

حصة معيدي التأمني من األقساط غير املكتسبة

()970

12٬564

()6٬389

حصة معيدي التأمني من االحتياطيات احلسابية

16٬813

20٬263

37٬792

حصة معيدي التأمني من املطالبات حتت التسوية

()13٬881

()3٬853

2٬039

-

()7٬521

()360

تكاليف اكتتاب وثائق تأمني مؤجلة

()4٬226

()2٬354

8٬854

مستحق من جهات ذات عالقة

()1٬271

1٬327

286

()21٬212

14٬202

11٬117

-

1٬514

()3٬411

9٬054

6٬495

()6٬570

()9٬582

13٬816

1٬975

إجمالي أقساط تأمني غير مكتسبة

4٬800

31٬446

()92٬416

عموالت إعادة تأمني غير مكتسبة

1٬198

()1٬253

229

إجمالي مطالبات حتت التسوية

41٬460

()7٬884

()7٬209

حصة معيدي التأمني من املطالبات املتكبدة غير املبلغ
عنها

مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

مطالبات مستحقة حلملة الوثائق
مستحقات وذمم دائنة وأخرى
ذمم معيدي التأمني دائنة
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السنة املالية
2016م
(مدققة)

السنة املالية
2017م
(مدققة)

السنة املالية
2018م
(مدققة)

إجمالي مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها

-

43٬567

()31٬952

احتياطي عجز أقساط تأمني

-

9٬945

()9٬945

إجمالي االحتياطيات احلسابية

()16٬813

()20٬263

()37٬792

مستحق إلى جهات ذات عالقة

941

()2٬318

()242

()5٬574

44٬737

()107٬486

الزكاة وضريبة الدخل املدفوعة

-

-

()1٬080

مكافأة نهاية اخلدمة املدفوعة

()4

()530

()278

()5٬578

44٬207

()108٬844

بألف ريال سعودي

النقد (املستخدم في)  /الناجت من األنشطة
التشغيلية

صافي النقد (املستخدم في)  /الناجت من األنشطة
التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
استبعادات ودائع قصيرة األجل

-

64٬000

107٬051

إضافات ودائع قصيرة األجل

-

()107٬051

()35٬139

استبعادات استثمارات متاحة للبيع

-

-

35٬000

()15٬000

-

-

1٬146

-

-

إضافات ودائع طويلة األجل

-

()89٬000

()29٬000

استبعادات ودائع طويلة األجل

-

-

29٬000

إضافات ممتلكات ومعدات

()472

()1٬461

()173

شراء أصول غير ملموسة

-

()461

()401

()14٬326

()133٬973

106٬338

ودائع ألجل
دخل العمولة اخلاصة املستلمة

صافي النقد الناجت من ( /املستخدم في) األنشطة
االستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
تكلفة املعاملة املتعلقة بتخفيض رأس املال

-

-

()210

صافي النقد املستخدم في األنشطة التمويلية

-

-

()210

()19٬904

()89٬766

()2٬716

النقد وما في حكمه ،في بداية السنة

64٬689

148٬787

59٬021

النقد وما في حكمه ،في نهاية السنة

44٬785

59٬021

56٬305

صافي النقص في النقد وما في حكمه

املصدر :القوائم املالية املدققة للسنوات املنتهية في  31ديسمبر 2016م2017 ،م2018 ،م.
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 ١-٤-٣-١١النقد (املستخدم في)  /الناجت من األنشطة التشغيلية
ارتفــع النقــد النــاجت مــن األنشــطة التشــغيلية مــن مســتخدم قــدره  5.8مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة املاليــة 2016م
إلــى نــاجت قــدره  44.2مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة املاليــة 2017م ويعــزى ذلــك إلــى ارتفــاع إجمالــي املطالبــات
املتكبــدة غيــر املبلــغ عنهــا وإجمالــي أقســاط تأمــن غيــر مكتســبة وذمم معيــدي التأمــن دائنــة .وانخفــض النقــد النــاجت
مــن األنشــطة التشــغيلية مــن  44.2مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة املاليــة 2017م ليصــل إلــى نقــد مســتخدم فــي
األنشــطة التشــغيلية بلــغ  108.8مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة املاليــة 2018م ويعــود ذلــك إلــى انخفــاض إجمالــي
أقســاط تأمــن غيــر املكتســبة وإجمالــي مطالبــات متكبــدة غيــر مبلــغ عنهــا.

 ٢-٤-٣-١١النقد الناجت من ( /املستخدم في) األنشطة االستثمارية
ارتفــع النقــد املســتخدم فــي األنشــطة االســتثمارية مــن  14.3مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة املاليــة 2016م إلــى
 134.0مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة املاليــة 2017م ويعــزى ذلــك إلــى انخفــاض الودائــع قصيــرة وطويلــة األجــل.
وانخفــض النقــد املســتخدم فــي األنشــطة االســتثمارية مــن  134.0مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة املاليــة 2017م إلــى
نقــد نــاجت مــن األنشــطة االســتثمارية بقيمــة  106.3مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة املاليــة 2018م وذلــك يعــود إلــى
زيــادة فــي ودائــع قصيــرة األجــل بقيمــة  107.0مليــون ريــال ســعودي وتصفيــة اســتثمارات متاحــة للبيــع بلغــت 35.0
مليــون ريــال ســعودي.
اجلــدول رقــم ( :)39-11بيــان التدفقــات النقديــة لعمليــات التأمــن لفتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي  30يونيــو 2018م،
و2019م.
 30يونيو
2018م
(غير مراجعة)

بألف ريال سعودي

 30يونيو
2019م
( غير مراجعة)

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
()16٬876

صافي خسارة الفترة قبل الزكاة

()6٬640

تعديالت على البنود غير النقدية:
استهالكات املمتلكات واملعدات

567

534

إطفاءات األصول غير امللموسة

133

164

()1٬745

()2٬238

إطفاء اخلصم /العالوة على االستثمارات

()37

()25

مخصص مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني

555

()28

()17٬403

()8٬233

عكس مخصص ديون مشكوك في حتصيلها

التغيرات في املوجودات واملطلوبات التشغيلية:
أقساط تأمني وذمم معيدي تأمني مدينة

25٬938

13٬337

حصة معيدي التأمني من األقساط غير املكتسبة

()909

()897

حصة معيدي التأمني من االحتياطيات احلسابية

24٬367

8٬612

حصة معيدي التأمني من املطالبات حتت التسوية

()4٬432

()149
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 30يونيو
2018م
(غير مراجعة)

 30يونيو
2019م
( غير مراجعة)

()2٬387

1٬884

تكاليف اكتتاب وثائق تأمني مؤجلة

4٬218

()601

مستحق من جهات ذات عالقة

()521

()113

مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

7٬019

1٬131

مطالبات مستحقة حلملة الوثائق

14٬783

459

مستحقات وذمم دائنة وأخرى

()399

4٬731

ذمم معيدي التأمني دائنة

13٬300

()11٬936

إجمالي أقساط تأمني غير مكتسبة

()39٬734

451

عموالت إعادة تأمني غير مكتسبة

()524

()72

إجمالي مطالبات حتت التسوية

7٬340

()2٬802

إجمالي مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها

1٬047

()18٬467

احتياطي عجز أقساط تأمني

()3٬080

-

إجمالي االحتياطيات احلسابية

()24٬367

()8٬612

مستحق إلى جهات ذات عالقة

120

()4

4٬376

()21٬281

الزكاة وضريبة الدخل املدفوعة

-

()1٬311

مكافأة نهاية اخلدمة املدفوعة

-

()212

4٬376

()22٬804

بألف ريال سعودي
حصة معيدي التأمني من املطالبات املتكبدة غير املبلغ عنها

النقد (املستخدم في)  /الناجت من األنشطة التشغيلية

صافي النقد (املستخدم في)  /الناجت من األنشطة
التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
استبعادات ودائع قصيرة األجل

108٬119

46٬310

اضافات ودائع قصيرة األجل

()56٬154

()14٬191

-

14٬629

استبعادات ( /شراء) ممتلكات ومعدات

()152

25

شراء أصول غير ملموسة

()186

()30

صافي النقد الناجت من األنشطة االستثمارية

51٬627

46٬743

صافي التغير في النقد وما في حكمه

54٬923

23٬939

النقد وما في حكمه ،في بداية الفترة

59٬021

56٬305

النقد وما في حكمه ،في نهاية الفترة

113٬944

80٬244

استبعاد صكوك

املصدر :القوائم املالية غير املراجعة لفترة الستة أشهر املنتهية في  30يونيو 2019م.
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 3-4-3-11النقد (املستخدم في)  /الناجت من األنشطة التشغيلية
انخفــض النقــد النــاجت مــن األنشــطة التشــغيلية مــن  4.4مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي 30
يونيــو 2018م إلــى نقــد مســتخدم فــي األنشــطة التشــغيلية بلــغ  22.8مليــون ريــال ســعودي ويعــزى ذلــك إلــى انخفــاض
ذمم معيــدي التأمــن الدائنــة وإجمالــي مطالبــات متكبــدة غيــر مبلــغ عنهــا.

 4-4-3-11النقد الناجت من األنشطة االستثمارية
انخفــض النقــد النــاجت مــن األنشــطة االســتثمارية مــن  51.6مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي
 30يونيــو 2018م إلــى  46.7مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الســتة أشــهر املنتهيــة فــي  30يونيــو 2019م ويعــزى ذلــك
إلــى انخفــاض ودائــع قصيــرة األجــل.
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 .12المعلومات القانونية

 1-12إقرارات أعضاء مجلس إدارة شركة والء للتأمني
يقر أعضاء مجلس إدارة شركة والء للتأمني مبا يلي:
 -1أن صفقة االندماج ال تخالف األنظمة واللوائح ذات العالقة في اململكة العربية السعودية.

 -2أن إصدار األسهم اجلديدة ال يخل بأي من العقود أو االتفاقيات التي تكون شركة والء للتأمني طرفاً فيها.
 -3أن هــذا القســم يتضمــن جميــع املعلومــات القانونيــة اجلوهريــة املتعلقــة مبســتندات صفقــة االندمــاج التــي
يجــب علــى مســاهمي شــركة والء للتأمــن أخذهــا بعــن االعتبــار للتصويــت بشــكل مبنــي علــى درايــة وإدراك.
 -4أنــه ال توجــد معلومــات قانونيــة جوهريــة أخــرى فــي هــذا القســم تــؤدي إزالتهــا إلــى أن تصبــح البيانــات
األخــرى ُمضللــة.

 -5يقــر األعضــاء املســتقلون فــي مجلــس إدارة شــركة والء للتأمــن أنــه ليــس لديهــم أي مصلحــة مباشــرة أو غيــر
مباشــرة فــي أي مــن أســهم شــركة والء للتأمــن أو فــي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي أو فــي أعمالهــا أو
فــي أي عقــد مبــرم أو ســيتم إبرامــه بــن أطــراف صفقــة االندمــاج ،وأنهــم يقــرون بكامــل اســتقالليتهم بخصــوص
صفقــة االندمــاج موضــوع هــذا التعميــم.
يــرى أعضــاء مجلــس إدارة شــركة والء للتأمــن أن صفقــة االندمــاج موضــوع هــذا التعميــم هــي عادلــة ومعقولــة،
وذلــك بعــد بــذل العنايــة املهنيــة الالزمــة كمــا يرونــه مناســباً فــي ظــل الظــروف الســائدة ومبســاعدة مستشــاريهم وبعــد
األخــذ بعــن االعتبــار وضــع الســوق بتاريــخ نشــر هــذا التعميــم وفــرص النمــو املســتقبلية للشــركة الدامجــة واملنافــع
املتوقعــة مــن صفقــة االندمــاج ،وأيضـاً بعــد األخــذ بــرأي شــركة اجلزيــرة لألســواق املاليــة ("اجلزيــرة كابيتــال") بتاريــخ
1441/01/30هـــ (املوافــق 2019/09/29م) (مرفــق نســخة منــه كملحــق رقــم ( )3لهــذا التعميــم) مبــا مفــاده أنــه
املوضحــة فــي هــذا الــرأي نفســه ،إن معامــل املبادلــة املتفــق عليــه مبوجــب اتفاقيــة االندمــاج هــو
ووفقـاً لالفتراضــات
ّ
عــادل مــن وجهــة نظــر ماليــة.
كمــا يــرى أعضــاء مجلــس إدارة شــركة والء للتأمــن أن صفقــة االندمــاج تصــب فــي مصلحــة شــركة والء للتأمــن
ومســاهميها ،وبالتالــي يوصــون باإلجمــاع مســاهمي شــركة والء للتأمــن باملصادقــة علــى قــرار صفقــة االندمــاج ،مــع
اإلشــارة أنــه وعنــد تقدميهــم لهــذه التوصيــة ،فقــد أخــذ أعضــاء مجلــس إدارة شــركة والء للتأمــن بعــن االعتبــار
املشــورة اخلارجيــة التــي تلقوهــا بشــأن املســائل القانونيــة واملاليــة واحملاســبية واالســتراتيجية وغيرهــا مــن املســائل
املتعلقــة بالصفقــة .كمــا جتــدر اإلشــارة أن جميــع أعضــاء مجلــس إدارة شــركة والء للتأمــن املســاهمني الــذي ســيقومون
بالتصويــت خــال اجتمــاع اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة والء للتأمــن ســيصادقون علــى صفقــة االندمــاج ،إمنــا
جتــدر اإلشــارة إلــى أن أعضــاء مجلــس إدارة شــركة والء للتأمــن لــم يأخــذوا بعــن االعتبــار األهــداف االســتثمارية
الفرديــة أو الظــروف اخلاصــة بــكل مســاهم علــى حــدة ،ونظــراً الختــاف األوضــاع والظــروف اخلاصــة بــكل مســاهم،
يؤكــد أعضــاء مجلــس إدارة شــركة والء للتأمــن علــى ضــرورة قيــام مســاهمي شــركة والء للتأمــن باحلصــول علــى
استشــارة مهنيــة مســتقلة مــن مستشــار مالــي مرخــص لــه مــن هيئــة الســوق املاليــة فــي حــال وجــود شــك حــول مســألة
مــا تتعلــق بصفقــة االندمــاج ،كمــا يجــب علــى املســاهمني االعتمــاد علــى مراجعتهــم اخلاصــة بصفقــة االندمــاج للتأكــد
مــن مــدى مالئــة الصفقــة نظــراً للمعلومــات املبينــة فــي هــذا التعميــم واألوضــاع املاليــة اخلاصــة بهــم.
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 2-12الهيكل القانوني لصفقة االندماج
ســيتم تنفيــذ صفقــة االندمــاج وفقـاً للمــواد ( )191و ( )192و ( )193مــن نظــام الشــركات والفقــرة الفرعيــة ( )1مــن
الفقــرة (أ) مــن املــادة ( )49مــن الئحــة االندمــاج واالســتحواذ .وبعــد اســتيفاء الشــروط املســبقة التــي مت ذكرهــا فــي
اتفاقيــة االندمــاج وامللخصــة فــي الفقــرة الفرعيــة (أ) مــن الفقــرة ( )5مــن القســم ( )12مــن هــذا التعميــم وإمتــام
الصفقــة وفقــاً للجــدول املبــن فــي القســم ( )5مــن هــذا التعميــم ("التواريــخ املهمــة واملراحــل األساســية لصفقــة
االندمــاج") ،ســتنتقل جميــع أصــول شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي والتزاماتهــا إلــى شــركة والء للتأمــن وذلــك
مقابــل قيــام شــركة والء للتأمــن بإصــدار األســهم اجلديــدة ملســاهمي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي املقيديــن
فــي ســجل املســاهمني بنهايــة ثانــي فتــرة تــداول بعــد نفــاذ قــرار االندمــاج.
بعــد نفــاذ قــرار االندمــاج (أي انقضــاء فتــرة اعتــراض الدائنــن علــى الصفقــة التــي ستســتمر ملــدة ( )30يوم ـاً مــن
تاريــخ نشــر قــرارات اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة باملصادقــة علــى الصفقــة أو تســوية جميــع اعتراضــات الدائنــن
علــى صفقــة االندمــاج (أيهمــا يأتــي الحقـاً) وذلــك وفقـاً ألحــكام املــادة ( )193مــن نظــام الشــركات) ،ستســتمر شــركة
والء للتأمــن بالوجــود ،أمــا شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي ،فســتنقضي وســيتم إلغــاء جميــع أســهمها وشــطب
ســجلها التجــاري لــدى وزارة التجــارة واالســتثمار وفق ـاً للمــواد ( )191و ( )192و ( )193مــن نظــام الشــركات.
نتيجــة صفقــة االندمــاج ســيحصل مســاهمي متاليــف إيــه آي جــي العربــي علــى عــدد  0.657761444444444ســهم
فــي شــركة والء للتأمــن مقابــل كل ســهم ميلكونــه فــي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي .ســتصدر هــذه األســهم
اجلديــدة مــن خــال زيــادة رأس مــال شــركة والء للتأمــن مــن ( )528٬000٬000خمســمائة وثمانيــة وعشــرين مليــون
ريــال ســعودي إلــى ( )646٬397٬060ســتمائة وســتة وأربعــن مليــون وثالثمائــة وســبعة وتســعني ألــف وســتني ريــال
ســعودي مــن خــال زيــادة عــدد األســهم املصــدرة لشــركة والء للتأمــن مــن ( )52٬800٬000اثنــن وخمســن مليــون
وثمامنائــة ألــف ســهم إلــى ( )64٬639٬706أربعــة وســتني مليــون وســتمائة وتســعة وثالثــن ألــف وســبعمائة وســتة ســهم
عــادي والتــي متثــل زيــادة قدرهــا  ٪22.42مــن إجمالــي رأس مــال شــركة والء للتأمــن احلالــي .وســيبلغ إجمالــي عــدد
األســهم اجلديــدة ( )11٬839٬706أحــد عشــر مليــون وثمامنائــة وتســعة وثالثــن ألــف وســبعمائة وســتة ســهم بقيمــة
اســمية قدرهــا ( )10عشــر ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد بحيــث يكــون إجمالــي القيمــة االســمية لألســهم اجلديــدة
مبلــغ وقــدره ( )118٬397٬060مائــة وثمانيــة عشــر مليــون وثالثمائــة وســبعة وتســعني ألــف وســتني ريــال ســعودي .عنــد
إمتــام صفقــة االندمــاج ،ســتكون نســبة ملكيــة مســاهمي شــركة والء للتأمــن احلاليــن قدرهــا  ٪81.68مــن رأس مــال
الشــركة الدامجــة ،وســتكون نســبة ملكيــة مســاهمي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي قدرهــا  ٪18.32مــن رأس
مــال الشــركة الدامجــة.
مبســط عــن الهيــكل القانونــي لصفقــة االندمــاج ،مــع اإلشــارة إلــى أنــه ستســتمر كال
نوضــح فيمــا يلــي ملخــص
ّ
الشــركتني باســتخدام أســمائها وعالمتهــا التجاريــة خــال فتــرة تنفيــذ صفقــة االندمــاج:
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 3-12املوافقات الالزمة إلمتام صفقة االندماج
 1-3-12املوافقات احلكومية
تتطلب صفقة االندماج احلصول على عدد من املوافقات احلكومية ،وهي على النحو التالي:
• احلصــول علــى عــدم ممانعــة الهيئــة العامــة للمنافســة علــى التركــز االقتصــادي النــاجت عــن صفقــة االندمــاج،
وقــد مت احلصــول علــى عــدم ممانعــة الهيئــة العامــة للمنافســة بتاريــخ 1441/04/25هـــ املوافــق 2019/12/22م.
• احلصــول علــى عــدم ممانعــة مؤسســة النقــد علــى صفقــة االندمــاج وزيــادة رأس مــال شــركة والء للتأمــن ،وقــد
مت احلصــول علــى عــدم ممانعــة مؤسســة النقــد بتاريــخ 1441/04/27هـــ املوافــق 2019/12/24م.
•احلصــول علــى موافقــة الســوق املاليــة الســعودية (تــداول) علــى طلــب شــركة والء للتأمــن إدراج األســهم اجلديــدة
املصــدرة لصالــح مســاهمي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي ،وقــد مت احلصــول علــى موافقــة الســوق املاليــة
الســعودية (تــداول) بتاريــخ 1441/04/28هـــ املوافــق 2019/12/25م.
•احلصــول علــى موافقــة هيئــة الســوق املاليــة علــى طلــب شــركة والء للتأمــن لزيــادة رأس املــال لغــرض االندمــاج
مــع شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي وعلــى نشــر مســتند العــرض املقــدم مــن شــركة والء للتأمــن إلــى مســاهمي
شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي ،وقــد مت احلصــول علــى موافقــة هيئــة الســوق املاليــة بتاريــخ 1441/05/04هـــ
املوافــق 2019/12/30م.
•احلصــول عــل موافقــة هيئــة الســوق املاليــة لدعــوة اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة والء للتأمــن اخلاصــة
بصفقــة االندمــاج واجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي اخلاصــة أيضــاً بصفقــة
االندمــاج ،وســيتم اإلعــان عــن موعــد انعقــاد اجلمعيــة علــى موقــع تــداول.

 2-3-12موافقة اجلمعية العامة غير العادية
ـكل مــن
إحــدى شــروط إمتــام صفقــة االندمــاج تتمثــل فــي احلصــول علــى موافقــة اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة لـ ٍ
شــركة والء للتأمــن وشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي وذلــك علــى النحــو التالــي:
 -1موافقــة مــا ال يقــل عــن ثالثــة أربــاع األســهم املمثلــة فــي اجتمــاع اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة والء
للتأمــن علــى صفقــة االندمــاج والقــرارات األخــرى ذات الصلــة ،وهــي التصويــت علــى زيــادة رأس املــال ،وأحــكام
اتفاقيــة االندمــاج ،والتعديــات املقترحــة علــى النظــام األساســي شــركة والء للتأمــن اخلاصــة بصفقــة االندمــاج
(ملحــق  5مــن هــذا التعميــم) ،والتصويــت علــى التعديــات األخــرى املقترحــة علــى النظــام األساســي لشــركة والء
للتامــن (ملحــق  6مــن هــذا التعميــم) ،وتفويــض مجلــس إدارة شــركة والء للتأمــن أو أي شــخص مفــوض لــه مــن
قبــل مجلــس إدارة شــركة والء للتأمــن بإصــدار أي قــرار أو اتخــاذ أي إجــراء قــد يكــون ضروري ـاً لتنفيــذ أي مــن
القــرارات املذكــورة التــي تخــص صفقــة االندمــاج.
 -2موافقــة مــا ال يقــل عــن ثالثــة أربــاع األســهم املمثلــة فــي اجتمــاع اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة متاليــف
إيــه آي جــي العربــي علــى صفقــة االندمــاج والقــرارات األخــرى ذات الصلــة ،وهــي التصويــت علــى أحــكام اتفاقيــة
االندمــاج وتفويــض مجلــس إدارة شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي ،أو أي شــخص مفــوض مــن قبــل مجلــس
إدارة شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي ،بإصــدار أي قــرار أو اتخــاذ أي إجــراء قــد يكــون ضروري ـاً لتنفيــذ أي
مــن القــرارات املتعلقــة بصفقــة االندمــاج.
ســتقوم شــركة والء للتأمــن بالتقــدم لهيئــة الســوق املاليــة بطلــب لدعــوة اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة بعــد نشــر هــذا
التعميــم ،وبعــد احلصــول علــى موافقــة هيئــة الســوق املاليــة علــى انعقــاد اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة ،ســتقوم شــركة
والء للتأمــن بنشــر الدعــوة الجتمــاع اجلمعيــة والتــي يجــب أن تعقــد بعــد ( )21يــوم علــى األقــل مــن تاريــخ نشــر الدعوة.
يكــون اجتمــاع اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة والء للتأمــن صحيحـاً إذا حضــره مســاهمون ميثلــون علــى األقــل
نصــف رأس مــال شــركة والء للتأمــن .فــإذا لــم يكتمــل هــذا النصــاب فــي االجتمــاع األول ،ســيتم عقــد االجتمــاع الثانــي
للجمعيــة العامــة غيــر العاديــة بعــد ســاعة واحــدة مــن انتهــاء املــدة احملــددة النعقــاد االجتمــاع األول ،بشــرط أن تكــون
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ـان بعــد ســاعة واحــدة مــن انتهــاء املــدة
الدعــوة لعقــد االجتمــاع األول قــد تضمنــت مــا يفيــد عــن إمكانيــة عقــد اجتمــاع ثـ ٍ
احملــددة النعقــاد االجتمــاع األول فــي حــال لــم يكتمــل النصــاب .ويكــون االجتمــاع الثانــي للجمعيــة العامــة غيــر العاديــة
صحيحـاً إذا حضــره مســاهمون ميثلــون علــى األقــل ربــع رأس مــال شــركة والء للتأمــن .وفــي حــال لــم يكتمــل النصــاب
الــازم فــي االجتمــاع الثانــي ،ســتقدم شــركة والء للتأمــن طلــب إلــى هيئــة الســوق املاليــة للحصــول علــى موافقتهــا
لعقــد اجتمــاع ثالــث للجمعيــة العامــة غيــر العاديــة بعــد مــدة ال تقــل عــن ( )21يــوم مــن تاريــخ نشــر الدعــوة الســابقة.
وســيكون االجتمــاع الثالــث صحيحـاً أيـاًّ كان عــدد األســهم املمثلــة فيــه.
يحــق جلميــع املســاهمني املقيديــن بســجل مســاهمي شــركة والء للتأمــن بنهايــة تــداول يــوم انعقــاد اجتمــاع اجلمعيــة
العامــة غيــر العاديــة اخلاصــة بصفقــة االندمــاج حضــور اجلمعيــة .ســيكون بإمــكان أي مســاهم احلضــور بنفســه
شــخصياً والتصويــت علــى بنــود جــدول األعمــال ،أو أن يُــو ّكل شــخصاً آخــر للحضــور والتصويــت نياب ـ ًة عنــه وفق ـاً
لإلجــراءات ذات العالقــة ،ســواء كان هــذا الشــخص مســاهماً فــي شــركة والء للتأمــن أو غيــر ذلــك ،وشــرط أال
يكــون هــذا الشــخص مــن أعضــاء مجلــس إدارة شــركة والء للتأمــن أو أي مــن موظفــي شــركة والء للتأمــن .يجــب أن
يكــون التوكيــل ّ
ومصدقـاً مــن الغرفــة التجاريــة أو مــن أحــد األشــخاص
خطــي ومو ّقــع عليــه مــن قبــل املســاهم املفـ ّوض
ّ
املرخــص لهــم مــن هيئــة الســوق املاليــة أو كتابــة العــدل أو األشــخاص املرخــص لهــم بأعمــال التوثيــق .يتوجــب علــى
الوكيــل إبــراز أصــل التوكيــل املصــادق عليــه عنــد حضــوره يــوم انعقــاد اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة ،إضافـ ًة إلــى أصــل
الهويــة الوطنيــة أو جــواز الســفر أو هويــة مقيــم .كمــا ســيتمكن املســاهمني مــن التصويــت عــن بعــد (الكترونيـاً) علــى
بنــود جــدول أعمــال اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة اخلاصــة باالندمــاج .ســيكون التصويــت اإللكترونــي متاحـاً قبــل ()3
أيــام مــن تاريــخ انعقــاد اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة علــى األقــل ،وســيتم حتديــد التواريــخ التــي ســيتاح فيهــا التصويــت
اإللكترونــي ضمــن الدعــوة النعقــاد اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة.
ســتتم املوافقــة علــى قــرار االندمــاج خــال اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة والء للتأمــن إذا صــدر قــرار املوافقــة
بأغلبيــة ثــاث أربــاع األســهم املمثلــة فــي االجتمــاع (ســواء باألصالــة أو بالوكالــة) ،كمــا أنــه ال يحــق للمســاهم الــذي
ميلــك أســهماً فــي كل مــن شــركة والء للتأمــن وشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي التصويــت علــى قــرارات االندمــاج
إال مــن خــال اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة إلحــدى الشــركتني .حتســب األصــوات فــي اجلمعيــات العامــة غيــر العاديــة
علــى أســاس صــوت واحــد لــكل ســهم ،واملســاهم الــذي ال يحضــر اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة اخلاصــة بالصفقــة
ســواء شــخصياً أو عــن طريــق وكيــل أو الكترونيـاً سيخســر حقــه فــي التصويــت علــى قــرارات اجلمعيــة.
يســتطيع املســاهمني الراغبــن بالتصويــت الكترونيـاً القيــام بذلــك عبــر موقــع ("تداوالتــي") وهــي خدمــة مقدمــة مــن
تــداول ،علــى أن يكــون املســاهمني قــد قامــوا بالتســجيل فــي خدمــة ("تداوالتــي") علم ـاً بــأن التســجيل والتصويــت
فــي خدمــات ("تداوالتــي") متــاح مجان ـاً جلميــع املســاهمني .وللمزيــد مــن املعلومــات الرجــاء زيــارة الرابــط التالــي:
https://login.tadawulaty.com.sa/ir/user/login.xhtml?lang=ar.

 3-3-12فترة اعتراض الدائنني
اســتنادا ألحــكام املــادة ( )193مــن نظــام الشــركات ،فإنــه يحــق لدائنــي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي االعتــراض
علــى صفقــة االندمــاج خــال فتــرة اعتــراض الدائنــن التــي متتــد ملــدة ( )30يــوم مــن تاريــخ نشــر قــرارات اجلمعيــة
العامــة غيــر العاديــة باملوافقــة علــى صفقــة االندمــاج .بنــا ًء عليــه ،وبعــد موافقــة اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة لــكال
الشــركتني علــى صفقــة االندمــاج ،ســتقوم كل مــن شــركة والء للتأمــن وشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي بنشــر
قــرارات اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة ،وسيشــير هــذا اإلعــان إلــى حــق دائنــي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي
ـجل إلــى املقــر الرئيســي لشــركة متاليــف إيــه آي جــي
االعتــراض علــى صفقــة االندمــاج مــن خــال إرســال خطــاب مسـ ّ
العربــي وذلــك خــال ( )30يومـاً مــن تاريــخ نشــر نتائــج اجلمعيــة العامــة غيــر العاديــة اخلاصــة بصفقــة االندمــاج.
ســيكون قــرار االندمــاج نافــذاً بعــد انقضــاء ( )30يوم ـاً مــن اإلعــان عنــه وذلــك فــي حــال عــدم وجــود أي اعتــراض
قائــم مــن أي مــن دائنــي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي علــى صفقــة االندمــاج .وفــي حــال تقــدم أي مــن الدائنــن
باعتراضاتهــم خــال املــدة املشــار إليهــا أعــاه ،فســيتم إيقــاف االندمــاج إلــى أن يتنــازل الدائــن عــن معارضتــه أو إلــى
أن تقــوم شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي بالوفــاء بالديــن إذا كان حــاالً ،أو قيــام شــركة والء للتأمــن أو شــركة
كاف للوفــاء بــه إن كان آجـ ً
متاليــف إيــه آي جــي العربــي بتقــدمي ضمــان ٍ
ا.
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ملخص جميع العقود واالتفاقيات اجلوهرية اخلاصة بصفقة زيادة رأس املال لغرض
٤-١٢
ّ
االندماج
 ١-٤-١٢اتفاقية االندماج
أبــرم ك ً
ال مــن مجلــس إدارة شــركة والء للتأمــن ومجلــس إدارة شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي اتفاقيــة االندمــاج
بتاريــخ 1441/01/30هـــ (املوافــق 2019/09/29م) وقــد تضمــن هــذا العقــد شــروط خاصــة بتنفيــذ صفقــة االندمــاج،
باإلضافــة إلــى تع ّهــدات وضمانــات مع ّينــة مــن قبــل إدارة الشــركتني .وبالتالــي ســتخضع صفقــة االندمــاج إلــى الشــروط
املب ّينــة فــي بنــود اتفاقيــة االندمــاج واملذكــورة أدنــاه.

 ٥-١٢البنود والشروط اجلوهرية والشروط املسبقة أو التعهدات الواردة في اتفاقية االندماج
 ١-٥-١٢الشروط ا ُملسبقة
وافــق مجلــس إدارة شــركة والء للتأمــن ومجلــس إدارة شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي علــى أن تكــون صفقــة
االندمــاج خاضعــة إلمتــام الشــروط املُســبقة التاليــة:
 -1موافقة أو عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة على إمتام صفقة االندماج؛ و
 -2موافقة أو عدم ممانعة مؤسسة النقد على إمتام صفقة االندماج؛ و
 -3موافقــة هيئــة الســوق املاليــة علــى طلــب زيــادة رأس مــال شــركة والء للتأمــن عبــر إصــدار أســهم جديــدة
ملســاهمي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي لغــرض تنفيــذ االندمــاج ،مبــا فيهــا املوافقــة علــى مســتند العــرض
وعلــى تعميــم املســاهمني ،مبــا يتوافــق مــع الئحــة االندمــاج واالســتحواذ وقواعــد طــرح األوراق املاليــة وااللتزامــات
املســتمرة الصــادرة مــن هيئــة الســوق املاليــة.
 -4موافقة تداول على طلب إدراج األسهم اجلديدة لشركة والء للتأمني وفقاً لقواعد اإلدراج.

 ٢-٥-١٢التغييرات اجلوهرية السلب ّية
وافــق مجلــس إدارة شــركة والء للتأمــن ومجلــس إدارة شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي علــى أنــه فــي حــال حصــول
أي ظــرف أو حــدث أو سلســلة ظــروف أو أحــداث ينتــج عنهــا ،انخفــاض بنســبة  ٪15أو أكثــر مــن إجمالــي القيمــة
الدفتريــة ألي مــن الشــركتني( ،وذلــك بنــا ًء علــى منهجيــة التقييــم ،طريقــة االحتســاب واالفتراضــات املُعتمــدة مــن قبــل
كل شــركة للشــركة األخــرى لتقييــم األصــول وااللتزامــات بغــرض االندمــاج) وذلــك قبــل نفــاذ قــرار االندمــاج ،يُش ـ ّكل
كل مــن الشــركتني.
ذلــك "تغييــراً جوهريـاً ســلبياً" ألعمــال ٍ
ألي مــن الطرفــن حــدوث (أو احتمــال حــدوث) أي تغييــر جوهــري ســلبي قبــل نفــاذ قــرار االندمــاج،
فــي حــال تبـ ّ
ـن ٍّ
يقتضــي أن يتـ ّم إخطــار الطــرف اآلخــر فــوراً بذلــك .وعليــه ،يجتمــع ممثلــي الشــركتني ملناقشــة ظــروف وأســس التغييــر
اجلوهــري الســلبي وذلــك ضمــن فتــرة ال تتعــدى الـــ  10أيــام مــن تاريــخ اإلخطــار .فــي حــال لــم يتّفــق ممثلــي الشــركتني
علــى اعتبــار أن احلــدث أو الظــرف يشــكل تغييــراً جوهريـاً ســلبياً ،ســيتم تعيــن خبيــر مــن قبــل الشــركتني (أو مــن قبــل
املركــز الســعودي للتحكيــم التجــاري فــي حــال عــدم اتفــاق الطرفــن علــى تعيــن خبيــر) لدراســة الظــرف أو احلــدث
املعــن أن
وحتديــد مــا إذا كان يشــكل تغييــراً جوهريــاً ســلبياً .فــي حــال اتفــق ممثلــي الشــركتني أو اعتبــر اخلبيــر
ّ
احلــدث أو الظــرف يشــكل فعـ ً
ا تغييــراً جوهريـاً ســلبياً ،يعــود لألطــراف القيــام مبــا يلــي:
بغــض النظــر عــن التغييــر اجلوهــري
 -1االتفــاق علــى املضــي قدمــاً بالصفقــة وفقــاً لبنــود اتفاقيــة االندمــاج
ّ
الســلبي لــدى إحــدى الشــركتني؛ أو
ـن فــي هــذا العــرض و/أو علــى بنــود أخــرى فــي االتفاقيــة
 -2إعــادة التفــاوض علــى معامــل املبادلــة األســهم املبـ ّ
ليتــم االتفــاق علــى شـ ٍ
ـروط جديــدة واملضــي قدم ـاً بالصفقــة بعــد إجــراء التعديــات الالزمــة علــى بنــود اتفاقيــة

180

االندمــاج ،وذلــك دون اإلخــال بحــق الشــركة املتضــررة مــن التغييــر اجلوهــري الســلبي لــدى الشــركة األخــرى إنهــاء
ـن أدنــاه؛ أو
اتفاقيــة االندمــاج واملطالبــة بتســديد رســم اإلنهــاء كمــا هــو مبـ ّ
ـدد
 -3إنهــاء اتفاقيــة االندمــاج ومطالبــة الشــركة التــي تع ّرضــت لتغييــر جوهــري ســلبي تســديد رســم اإلنهــاء احملـ ّ
ـكل فــوري.
بقيمــة ( )3٬000٬000ثالثــة ماليــن ريــال ســعودي بشـ ٍ

 ٣-٥-١٢شروط إنهاء الصفقة/اتفاقية االندماج
مــا لــم يتفــق مجلــس إدارة الشــركتني خطيـاً علــى خــاف ذلــك ،تنتهــي اتفاقيــة االندمــاج إمــا بحلــول التاريــخ األخيــر
أي مــن الشــروط أو األحــداث
للتنفيــذ املتفــق عليــه مبوجــب االتفاقيــة (وهــو  30يونيــو 2020م) أو بتاريــخ حــدوث ٍ
التاليــة أيهمــا أقــرب:
 -1في حال عدم استيفاء أي من الشروط املُسبقة املب ّينة في الفقرة  1-5-12أعاله.
ّ
كل مــن شــركة والء للتأمــن وشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي
 -2بنــا ًء علــى موافقــة مشــتركة
وخطيــة بــن ٍ
علــى إنهــاء اتفاقيــة االندمــاج.
ـن أن الشــركة األخــرى قــد خرقــت موجباتهــا لناحيــة الضمانــات املعطــاة
 -3يحــق ألي مــن الشــركتني ،فــي حــال تبـ ّ
ضمــن اتفاقيــة االندمــاج وبشــرط أن يكــون هــذا اخلــرق قــد أ ّدى إلــى تأثيــر مالــي ســلبي أو ضــرر بإجمالــي قيمــة
( )4٬000٬000أربعــة ماليــن ريــال ســعودي.
ـث
ـن أن الشــركة األخــرى قــد خرقــت موجبهــا لناحيــة االلتــزام بعــدم حـ ّ
 -4يحــق ألي مــن الشــركتني ،فــي حــال تبـ ّ
أو تشــجيع أو مباشــرة أو التمــاس أي مناقشــات أو مفاوضــات مــع أي شــركة أو طــرف آخــر فيمــا يتعلّــق بعمليــة
اندمــاج أخــرى أو صفقــة مماثلــة ،أو اتخــاذ أي إجــراء آخــر قــد يؤ ّثــر علــى قــدرة الشــركتني فــي اســتكمال صفقــة
االندمــاج.
 -5يحــق ألي مــن الشــركتني ،فــي حــال إخــال أو عــدم التــزام أو إخفــاق الشــركة األخــرى بعــدد مــن االلتزامــات
الــواردة فــي اتفاقيــة االندمــاج واملتعلّقــة بــــ ( )1اإلفصــاح عــن أي حالــة أو ظــرف يحــدث بعــد توقيــع اتفاقيــة
صحــة ود ّقــة املعلومــات املفصــح عنهــا مــن
االندمــاج والــذي يشــكل أو مــن احملتمــل أن يشــكل خــرق لضمانــات
ّ
قبــل إدارة الشــركتني قبــل توقيــع االتفاقيــة ،و( )2عــدم القيــام بــأي إجــراء لــه تأثيــر ســلبي علــى أعمــال وأصــول
والشــهرة اإليجابيــة للشــركة )3( ،عــدم التنــازل أو االســتحواذ علــى أي أصــول قــد يكــون لهــا تأثيــر ســلبي علــى
أعمــال الشــركة )4( ،عــدم القيــام بــأي إجــراء مــن شــأنه إنشــاء قيــود أو رهونــات علــى أصــول الشــركة )5( ،عــدم
ـن فــي الفقــرة  2-5-12أعــاه.
توزيــع أربــاح )6( ،فــي حــال حــدوث تغييــر جوهــري ســلبي كمــا هــو مبـ ّ
 -6فــي حــال حــدوث أي حالــة أو ظــرف يشــكل قــوة قاهــرة خارجــة عــن ســيطرة أي مــن الشــركتني (علــى
ســبيل املثــال وليــس احلصــر حــدوث ثــورة ،حــرب ،اضطرابــات مدنيــة ،أعمــال شــغب ،هجــوم إرهابــي ،فعــل
عــدو عــام ،حصــار ،حظــر ،تخريــب ،تهديــد بالتحريــض حلــرب ،قطــع عالقــات ديبلوماســية ،حرائــق ،انفجــار،
عاصفــة ،إعصــار ،فيضــان ،زلــزال ،حالــة خمــود ،تشــعب وبــاء أو غيرهــا مــن الكــوارث الطبيعيــة ،وانقطــاع الطاقــة
الكهربائيــة) وتســتمر آثــار هــذه القــوة القاهــرة لفتــرة زمنيــة ال تقــل عــن شــهرين.
 -7فــي حــال صــدور حكــم أو أمــر قضائــي أو مرســوم أو قــرار مــن أي جهــة حكوميــة أو محكمــة أو أي جهــة ناظمــة
لديهــا واليــة قضائيــة يقضــي بعــدم االســتمرار باالندمــاج بــن الشــركتني ويكــون هــذا احلكــم أو األمــر أو املرســوم
نهائــي وغيــر قابــل لالعتــراض عليــه.
 -8صدور نظام يجعل االستمرار باالندماج أو الصفقة غير نظامي.
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 ٤-٥-١٢رسوم اإلنهاء
مت االتفــاق علــى حتديــد رســوم اإلنهــاء مببلــغ قــدره ( )3٬000٬000ثالثــة ماليــن ريــال ســعودي ،متثــل رســوم وتكاليــف
كل مــن الشــركتني الســتكمال صفقــة
االستشــارات املاليــة والقانونيــة واالكتواريــة وغيرهــا مــن املصاريــف التــي تكبدتهــا ٍ
االندمــاج .يتــم تســديد رســوم اإلنهــاء مــن قبــل إحــدى الشــركتني للشــركة األخــرى فــي أي مــن احلــاالت التاليــة:
 -1فــي حــال قــرر مجلــس إدارة أي مــن الشــركتني عــدم التوصيــة ملســاهمي الشــركة بالتصويــت لصالــح العــرض،
ـدد فــي تعميــم املســاهمني وفــي
أو قــرر ســحب توصيتــه بهــذا اخلصــوص أو تعديلهــا بشـ ٍ
ـكل جوهــري ع ّمــا هــو محـ ّ
اتفاقيــة االندمــاج.
 -2فــي حــال عــدم القيــام باخلطــوات الالزمــة فــي حــدود ســلطة كل مــن الشــركتني ،والتــي تكــون مناســبة أو
ـدى التاريــخ األخيــر للتنفيــذ املتفــق عليــه مبوجــب االتفاقيــة (وهــو
مطلوبــة إلنفــاذ صفقــة االندمــاج فــي مهلــة ال تتعـ ّ
 30يونيــو 2020م) .عــدا اخلطــوات التــي يكــون قــد وافــق مجلــس إدارة إحــدى الشــركتني خطيـاً عــدم اتخاذهــا مــن
قبــل مجلــس إدارة الشــركة األخــرى.
ـن أن إحــدى الشــركتني قــد خرقــت موجبهــا لناحيــة االلتــزام بعــدم حــث أو تشــجيع أو مباشــرة
 -3فــي حــال تبـ ّ
أو التمــاس أي مناقشــات أو مفاوضــات مــع أي شــركة أو طــرف آخــر فيمــا يتعلــق بعمليــة اندمــاج أخــرى أو صفقــة
مماثلــة ،وقــد أدى ذلــك علــى ســحب أو إنهــاء العــرض.
ـن فــي الفقــرة  2-5-12أعــاه (وهــو أي ظــرف أو حــدث
 -4فــي حــال حــدوث تغييــر جوهــري ســلبي كمــا هــو مبـ ّ
أو سلســلة ظــروف أو أحــداث ينتــج عنهــا ،انخفــاض بنســبة  ٪15أو أكثــر مــن إجمالــي القيمــة الدفتريــة) وعــدم
متكــن الشــركتني مــن االتفــاق علــى املضــي قدم ـاً بالصفقــة أو عــدم متكنهمــا مــن االتفــاق علــى معامــل مبادلــة
جديــد بعــد التفــاوض.
 -5فــي حــال قيــام شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي بــأي مــن األعمــال التاليــة مخالف ـ ًة بهــا للفقــرة (أ) مــن
املــادة ( )36مــن الئحــة االندمــاج واالســتحواذ ،وذلــك خــال فتــرة هــذا العــرض ودون موافقــة اجلمعيــة العامــة
للمســاهمني فــي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي:
مصدرة؛
•إصدار أي أسهم مص ّرح بها غير
ّ
مصدرة؛
•إصدار أو منح حقوق تتعلق بأي أسهم غير
ّ
•إنشاء أو السماح بإنشاء أو إصدار أي أوراق مالية قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق اكتتاب أسهم؛
•بيــع أو التصــرف أو االندمــاج ،أو املوافقــة علــى بيــع أو التصــرف أو االندمــاج ،فــي أي أصــول ذات قيمــة
تســاوي  ٪10أو أكثــر مــن صافــي موجــودات شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي وفقــاً آلخــر قوائــم ماليــة
مفحوصــة ،أو قوائــم ماليــة ســنوية مراجعــة ،أيهمــا أحــدث ،ســوا ًء عــن طريــق صفقــة واحــدة أو عــدة صفقــات؛
•شراء شركة متاليف إيه آي جي العربي ألسهمها؛ أو
•إبرام عقود خارجة عن إطار النشاط العادي لشركة متاليف إيه آي جي العربي.
 -6فــي حــال عــدم إمثــال شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي بالتزامهــا تســديد ديونهــا احلاليــة أو تقــدمي
ضمانــات كافيــة للوفــاء بالديــون اآلجلــة جتــاه أي مــن الدائنــن الــذي يعترضــون علــى صفقــة االندمــاج خــال فتــرة
واملوضحــة فــي الفقــرة
الـــ ( )30يــوم العتــراض الدائنــن املنصــوص عليهــا فــي املــادة  193مــن نظــام الشــركات
ّ
 3-3-12مــن هــذا التعميــم.
ـدة خروقــات) للضمانــات املعطــاة مــن قبــل الشــركتني واملبينــة فــي اتفاقيــة االندماج
 -7فــي حــال ثبــوت خــرق (أو عـ ّ
بنــا ًء علــى املعلومــات التــي مت اإلفصــاح عنهــا مــن قبــل الشــركتني فــي ســياق الصفقــة ،شــرط أن يكــون إجمالــي
ـدة خروقــات ال تقــل قيمتهــا أو تأثيرهــا املالــي
قيمــة الضــرر أو التأثيــر املالــي النــاجت عــن هــذا اخلــرق (أو عــن عـ ّ
عــن  500٬000ريــال ســعودي لــكل خــرق) قــدره ( )4٬000٬000أربعــة ماليــن ريــال ســعودي أو أكثــر ،وشــرط عــدم
مت ّكــن الشــركتني مــن االتفــاق علــى معامــل مبادلــة جديــد للمضــي قدمـاً بالصفقــة بعــد التفــاوض.
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 6-12البنود والشروط اجلوهرية والشروط املسبقة أو التعهدات الواردة في املستندات أو
االتفاقيات األخرى للشراء أو االندماج
عــدا اتفاقيــة االندمــاج التــي مت تلخيــص بنودهــا وشــروطها اجلوهريــة والشــروط املســبقة أو التعهــدات الــواردة فيهــا
فــي الفقــرة  5-12أعــاه ،ال توجــد مســتندات أو اتفاقيــات أخــرى متعلقــة بصفقــة االندمــاج.

 7-12تفاصيل املنازعات والدعاوى القضائية التي ميكن أن تؤثر تأثير ًا جوهري ًا في أعمال
شركة والء للتأمني
باســتثناء الدعــوى املب ّينــة أدنــاه ،إن شــركة والء للتأمــن ليســت طرفـاً فــي أي دعــاوى قضائيــة أو مطالبــات قائمــة ميكن
ـد علــم أعضــاء مجلــس إدارة شــركة والء للتأمــن)
أن تؤ ّثــر تأثيــراً جوهريـاً علــى أعمالهــا ،كمــا أنــه ال يوجــد (علــى حـ ّ
أي دعــاوى قضائيــة أو مطالبــات محتملــة ميكــن أن تؤ ّثــر تأثيــراً جوهريـاً علــى أعمــال شــركة والء للتأمــن.
ـد شــركة والء للتأمــن مــن قبــل أحــد حاملــي وثائــق التأمــن الصــادرة عــن شــركة والء للتأمــن،
•دعــوى قائمــة ضـ ّ
فيمــا يتعلّــق مبطالبــة تغطيــة تأمينيــة بقيمــة ( )44٬245٬915أربعــة وأربعــن مليــون ريــال ومائتــن وخمســة وأربعــن
ألــف وتســعمائة وخمســة عشــر ريــال ســعودي .مــع اإلشــارة إلــى أنــه صــدر حكمـاً فــي هــذه الدعــوى لصالــح شــركة
والء للتأمــنّ ،
املدعــي قيــد الدراســة حالي ـاً .كمــا
مت اســتئنافه مــن قبــل ّ
ـدم مــن ّ
املدعــي .ال يــزال االســتئناف املقـ ّ
خصصــت احتياطــي فــي ســجالتها املاليــة فيمــا يتعلّــق بهــذه املطالبــة.
ـد
ـ
ق
ـن
ـ
للتأم
والء
ـركة
ـ
ش
نشــير إلــى أن
ّ

 8-12تفاصيل املنازعات والدعاوى القضائية التي ميكن أن تؤثر تأثير ًا جوهري ًا في أعمال أو
مالية شركة متاليف إيه آي جي العربي
باســتثناء الدعــوات املب ّينــة أدنــاه ،إن شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي ليســت طرف ـاً فــي أي دعــاوى قضائيــة أو
مطالبــات قائمــة ميكــن أن تؤ ّثــر تأثيــراً جوهري ـاً علــى أعمالهــا ،كمــا أنــه ال يوجــد (بنــا ًء علــى تأكيــد مــن قبــل شــركة
متاليــف إيــه آي جــي العربــي) أي دعــاوى قضائيــة أو مطالبــات محتملــة ميكــن أن تؤ ّثــر تأثيــراً جوهريـاً علــى أعمــال
شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي.
ـد شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي مــن قبــل أحــد حاملــي وثائــق التأمــن الصــادرة عــن شــركة
•دعــوى قائمــة ضـ ّ
متاليــف إيــه آي جــي العربــي ،فيمــا يتعلّــق مبطالبــة تغطيــة تأمينيــة بقيمــة ( )656٬729ســتمائة وســتة وخمســن
ألــف وســبعمائة وتســعة وعشــرين ريــال ســعودي .مــع اإلشــارة إلــى أنــه صــدر حكمـاً فــي هــذه الدعــوى ألــزم شــركة
تقدمــت شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي باســتئناف
متاليــف إيــه آي جــي العربــي بتســديد قيمــة املطالبــة وقــد ّ
وقــد صــدر احلكــم برفــض االســتئناف لعــدم حضــور شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي جلســة االســتئناف وقدمــت
شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي الطعــن باحلكــم ،وذلــك لعــدم تبليــغ شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي مبوعــد
اجللســة ،ولــم يصــدر قــرار اللجنــة فــي ذلــك الطعــن ويجــدر بالذكــر أن املدعــي لديــه حكــم نهائــي قدمــه حملكمــة
التنفيــذ فــي الدمــام ،وعليــه قامــت شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي بحجــز املبلــغ فــي حســابها البنكــي لــدى البنــك
العربــي الوطنــي لصالــح املدعــي حلــن اســتالم رد اللجنــة علــى الطعــن املقــدم.
ـد شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي مــن قبــل أحــد حاملــي وثائــق التأمــن الصــادرة عــن شــركة
•دعــوى قائمــة ضـ ّ
متاليــف إيــه آي جــي العربــي ،فيمــا يتعلّــق مبطالبــة تغطيــة تأمينيــة بقيمــة ( )1٬200٬000مليــون ومائتــن ألــف
ريــال ســعودي .مــع اإلشــارة إلــى أن الدعــوى حتــت الدراســة حالي ـاً لــدى اللجنــة االبتدائيــة للفصــل فــي املنازعــات
واملخالفــات التأمينيــة فــي الدمــام وقــد مت حتديــد موعــد اجللســة للنظــر فــي القضيــة بتاريــخ 1441/04/18هـــ.
املوافــق 2019/12/15مُ .عقــدت اجللســة فــي موعدهــا بتاريــخ 1441/٠٤/١٨هـــ ومــن خاللهــا طلــب املدعي تعويضه
مببلــغ مختلــف عــن املبلــغ الســابق ،حيــث طالــب شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي فــي هــذه اجللســة بتعويضــه
مببلــغ  ٧٥٬٠٠0دوالر ( أي مــا يعــادل حوالــي ٢٨١٬2٥0ريــال) وقــد طلبــت اللجنــة مــن املدعــي إثبــات يوضــح قيمــة
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األقســاط املدفوعــة مــن قبلــه ،كمــا طلبــت اللجنــة مــن شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي تقــدمي بعــض املســتندات
اخلاصــة بالوثيقــة ،وبنــا ًء عليــه مت تأجيــل النظــر فــي الدعــوى ملوعــد الحــق لــم يحــدد بعــد.
ـد شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي مــن قبــل أحــد حاملــي وثائــق التأمــن الصــادرة عــن شــركة
•دعــوى قائمــة ضـ ّ
ّ
متاليــف إيــه آي جــي العربــي ،فيمــا يتعلــق مبطالبــة اســترداد أقســاط تأمينيــة دفعهــا حامــل الوثيقــة حتــت برنامــج
الدخــل املتنامــي بقيمــة ( )44٬693أربعــة وأربعــن ألــف وســتمائة وثالثــة وتســعني ريــال ســعودي .مــع اإلشــارة إلــى
أن الدعــوى حتــت الدراســة حالي ـاً لــدى اللجنــة االبتدائيــة للفصــل فــي املنازعــات واملخالفــات التأمينيــة وقــد مت
حتديــد موعــد اجللســة بتاريــخ 1441/04/14هـــ .املوافــق 2019/12/11م .لــم تعقــد اجللســة املجدولــة فــي تاريــخ
1441/٠٤/١٤هـــ .املوافــق 2019/١٢/11م بســبب طلــب محامــي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي تأجيلهــا ملوعــد
الحــق ،ولــم يتــم حتديــد موعــد آخــر مــن اللجنــة النعقــاد اجللســة.

 9-12اإلفالس
لــم تســجل أي حالــة إفــاس ألي عضــو مــن أعضــاء مجلــس إدارة شــركة والء للتأمــن أو أعضــاء مجلــس إدارتهــا
املقترحــن أو أحــد كبــار التنفيذيــن فــي شــركة والء للتأمــن أو أمــن ســر مجلــس إدارة شــركة والء للتأمــن.

 10-12اإلعسار
لــم تســجل أي حالــة إعســار فــي الســنوات اخلمــس الســابقة لشــركة كان أي مــن أعضــاء مجلــس إدارة شــركة والء
للتأمــن أو أعضــاء مجلــس اإلدارة املقترحــن لشــركة والء للتأمــن أو أحــد كبــار التنفيذيــن فــي شــركة والء للتأمــن
أو أمــن ســر مجلــس إدارة شــركة والء للتأمــن معينـاً مــن قبــل الشــركة املعســرة فــي منصــب إداري أو إشــرافي فيهــا.
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 .13إفادات الخبراء
ـدم املستشــارين املوضحــة أســماؤهم فــي القســم ( )3مــن هــذا التعميــم ("دليــل الشــركة") موافقتهــم الكتابيــة
لقــد قـ ّ
علــى نشــر أســمائهم وشــعاراتهم وعناوينهــم وإفاداتهــم بالصيغــة الــواردة فــي هــذا التعميــم ،ولــم يســحب أي مــن
املستشــارين موافقتــه حتــى تاريــخ صــدور هــذا التعميــم ،كمــا نشــير أنــه ليــس لــدى أي مــن املستشــارين أي ســهم أو
مصلحــة مهمــا كان نوعهــا فــي شــركة والء للتأمــن أو فــي شــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي.
ال يشمل هذا التعميم أي إفادة قدمها خبراء.
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 .14المصاريف
ـدر التكاليــف واملصاريــف املتعلقــة بإمتــام صفقــة االندمــاج بحوالــي ( )3٬700٬000ثالثــة ماليــن وســبعمائة ألــف
تقـ ّ
ريــال ســعودي تقريب ـاً وتشــمل أتعــاب ك ً
ال مــن املستشــار املالــي واملستشــار القانونــي ومستشــار العنايــة املهنيــة املاليــة
ومراجــع احلســابات وغيرهــم مــن املستشــارين ،إضافــ ًة إلــى رســوم اجلهــات احلكوميــة للحصــول علــى املوافقــات
النظاميــة ومصاريــف التنســيق واإلعــان وجميــع التكاليــف األخــرى املتعلقــة بصفقــة االندمــاج .ونشــير إلــى أن املبالــغ
املشــار إليهــا أعــاه ال تشــمل التكاليــف واملصاريــف املتعلقــة بدمــج أعمــال الشــركتني خــال مرحلــة مــا بعــد إمتــام
صفقــة االندمــاج.
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 .15اإلعفاءات
لم تقم شركة والء للتأمني بتقدمي أي طلب إعفاء إلى هيئة السوق املالية.
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 .١٦المستندات المتاحة للمعاينة
ســوف تكــون نســخ مــن املســتندات التاليــة متاحــة للمعاينــة فــي املقــر الرئيســي لشــركة والء للتأمــن (العنــوان :اخلبــر،
مبنــى عــادل خاشــقجي شــارع خــادم احلرمــن الشــريفني ص.ب 31616 .اخلبــر  ،31952اململكــة العربيــة الســعودية،
هاتــف ،+966138299380 :فاكــس ،)+966138252255 :مــن يــوم األحــد إلــى اخلميــس مــن الســاعة التاســعة صباحـاً
وحتــى الســاعة اخلامســة مســا ًء باســتثناء أيــام اإلجــازات الرســمية فــي اململكــة العربيــة الســعودية مــن تاريــخ نشــر
تعميــم املســاهمني ومســتند العــرض وحتــى نهايــة فتــرة العــرض:
 -1النظام األساسي لشركة متاليف إيه آي جي العربي وعقد تأسيسها.
 -2اتفاقية االندماج (باللغة اإلجنليزية).
 -3القوائــم املاليــة املراجعــة لشــركة متاليــف إيــه آي جــي العربــي للســنوات املاليــة الثــاث املنتهيــة بتاريــخ 31
ديســمبر 2016م و 31ديســمبر 2017م و 31ديســمبر 2018م والقوائــم املاليــة غيــر املراجعــة لفتــرة  6أشــهر لعــام
2019م.
 -4القوائــم املاليــة االفتراضيــة املفحوصــة التــي تعكــس الوضــع املالــي لشــركة والء للتأمــن كمــا لــو مت االندمــاج
فــي الســنة املاليــة 2018م.
 -5تقرير التقييم.
 -6تقرير املستشار االكتواري على شركة متاليف إيه آي جي العربي.
 -7خطابات موافقات املستشارين على استخدام أسمائهم وشعاراتهم وإفاداتهم في هذا التعميم.
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 .١٧المالحق

 ١-١٧ملحق 1
القوائم املالية السنوية لشركة متاليف إيه آي جي العربي للسنوات املالية الثالث
املنتهية بتاريخ  31ديسمبر 2016م و 31ديسمبر 2017م و 31ديسمبر 2018م.
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( شركة مساهمة سعودية )

إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
 -1التكوين واألنشطة الرئيسية
شركة متاليف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني ( "الشركة" )  -شركة مساهمة سعودية
– مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم  1010391438بتاريخ  22ذي الحجة 1434هـ
(الموافق  27أكتوبر .)2013
إن عنوان المكتب المسجل للشركة هو كما يلي:
شركة متاليف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني
صندوق بريد  56437الرياض 11554
المملكة العربية السعودية
إن غرض الشركة هو القيام بأعمال التأمين التعاوني واألنشطة المتعلقة وفقا ألحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
والئحته التنفيذية السارية في المملكة العربية السعودية .تتمثل أنشطة الشركة الرئيسية في التأمين على حياة األفراد
والمجموعات والحوداث والصحية وجميع فئات التأمين العامة .تم إدراج الشركة في السوق المالية السعودية (تداول) في 23
محرم 1435هـ (الموافق  26نوفمبر .)2013
في  26فبراير  2014م (الموافق  26ربيع اآلخر 1424هـ) ،منحت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) ،باعتبارها
صا للشركة لممارسة أنشطة التأمين في
السلطة الرئيسية المسئولة عن تطبيق وإدارة قانون التأمين والئحته التنفيذية ،ترخي ً
المملكة العربية السعودية .في  20أبريل  2004م (الموافق  1ربيع األول 1425هـ) صدر قانون اإلشراف على شركات
التأمين التعاوني ("قانون التأمين") بموجب المرسوم الملكي رقم (م .)32 /
استلمت الشركة خطابات الموافقة من مؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة التجارة واالستثمار بشأن تعديل النظام االساسي
للشركة بما يتماشى مع أنظمة الشركات الجديدة .وبناء على ما تقدم ،انعقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة في 12
ابريل  2017الموافق  15رجب 1438هـ ،وبناء عليه تمت الموافقة على النظام االساسي الجديد للشركة.
 1-1تحويل محفظة متاليف اليكو
قامت الشركة بعقد اتفاقية مع شركة متاليف اليكو (أحد المساهمين بنسبة  )%30التي قامت بموجبها شركة متاليف اليكو
بتحويل محفظة التأمين السعودية الحالية إلى الشركة إعتبارا من  1أبريل  .2015وتشتمل هذه المحفظة على منتجات تأمين
حياة طويلة األمد و منتجات تأمين إدخاري ومنتجات تأمين حوادث شخصية .تقوم الشركة بإعادة تأمين هذه المحفظة مع
شركة متاليف بنسبة  ٪100بموجب اتفاقية إعادة تأمين نسبية .وفقا لذلك ،أصبحت الشركة المالك الجديد لبوالص التأمين
المحولة وأصبحت شركة متاليف هي معيد التأمين لهذا الجزء من األعمال .وجرى تحويل المحفظة بالقيمة الدفترية بدون
دفع أي مبلغ نقدي .وفقا لذلك ،سجلت المطلوبات المتعلقة بهذه المحفظة في دفاتر الشركة بالقيمة الدفترية مع أصول تعويضية
تمثل حصة إعادة التأمين من هذه اإللتزامات .تقوم شركة متاليف بدفع عمولة إعادة التأمين للشركة بلغت  2,001ألف لاير
سعودي للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2,369( 2018ألف لاير سعودي للسنة المنتهية في  31ديسمبر )2017لتعويض
تكلفة رأس المال لهذه المحفظة باإلضافة إلى تعويض الشركة عن جميع المصروفات المتعلقة بإدارة هذه المحفظة عن طريق
دفع أتعاب إدارية بلغت  1,435ألف لاير سعودي للسنة المنتهية في  31ديسمبر 1,476( 2018ألف لاير سعودي للسنة
المنتهية في  31ديسمبر )2017التي يتم تصنيفها في القوائم المالية ضمن بند "إيرادات إكتتاب اخرى".
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( شركة مساهمة سعودية )

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
 -1التكوين واألنشطة الرئيسية (تتمة)
 1-1تحويل محفظة متاليف اليكو (تتمة)
وتظهر الموجودات والمطلوبات للمحفظة التي تم نقلها كما في  31ديسمبر  2018على النحو التالي:
بآالف الرياالت السعودية

نقدية وشبه نقدية
حصة معيدي التأمين من االقساط الغير
مكتسبة
حصة معيدي التأمين من اإلحتياطيات
الحسابية
حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت
التسوية
ذمم اعادة تأمين مدينة
المدينون والموجودات األخرى
المجموع

الموجودات
 31ديسمبر
 31ديسمبر
2017
2018
1,661
3,835
53

228

176,787

214,579

8,641

11,088

180
615
190,111

1,538
1,156
230,250

إجمالي األقساط غير
المكتسبة
إجمالي مطالبات تحت
التسوية
إجمالي إحتياطيات حسابية
مستحق إلى عمليات
المساهمين
ذمم اعادة تأمين دائنة
دائنون ومطلوبات اخرى
المجموع

المطلوبات
 31ديسمبر
 31ديسمبر
2017
2018
228
53
8,641

11,088

176,787

214,579

2,627

4,160

2,003
190,111

195
230,250

 2-1اتفاقية المنافذ مع شركة التعاونية
قامت الشركة بالمشاركة في اتفاقية المنافذ المبرمة بين شركة التعاونية والغالبية العظمى من شركات التأمين في المملكة
العربية السعودية ابتداءا من  1يناير  2015والخاصة بالمشاركة في التأمين على المركبات األجنبية العابرة للمملكة العربية
السعودية عبر جميع المنافذ الحدودية (باستثناء منفذ البحرين) .وبناء على هذه اإلتفاقية ،فإن جميع شركات التأمين المشاركة
في هذه التغطية يكون لها حصة متساوية من النتيجة الصافية لهذه المحفظة بعد تحميل كافة المصاريف المتعلقة بإدارة هذه
المحفظة من قبل شركة التعاونية .تسري هذه اإلتفاقية لمدة ثالث سنوات تنتهي في  31ديسمبر  ،2017وتم تجديدها الحقا
لمدة عام من  1يناير  2018حتى  31ديسمبر  2018مع شركات التأمين ذات الصلة .يتم تصنيف الدخل المتعلق بهذه
المحفظة في قائمة الدخل ضمن بند "إيرادات إكتتاب اخرى" ويتم إدراجها ضمن تأمين المركبات في التقارير القطاعية
(ايضاح .)17
 -2أسس اإلعداد
(أ) أساس العرض والقياس
تم إعداد القوائم المالية وفقا ً لمعاييرالتقارير المالية الدولية ( )IFRSالمعدلة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي ("ساما")
لمحاسبة الزكاة وضربة الدخل ،والتي تتطلب اعتماد جميع المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية كما صدرت من قبل لجنة
المعايير المحاسبية الدولية ( )IASBبإستثناء تطبيق معيار المحاسبة الدولي ) (ISAرقم "- 12ضريبة الدخل" ومعيار لجنة
تفسير التقارير المالية الدولية ) (IFRICرقم " - 21اإليرادات من ضريبة الدخل" بالقدر الذي تتعلق فيه بالزكاة وضريبة
الدخل .وبحسب تعميم ساما رقم  381000074519المؤرخ في  11ابريل  2017والتعديالت الالحقة من خالل تصنيفات
معينة تتعلق بمحاسبة الزكاة وضريبة الدخل (تعميم ساما) يتم إستحقاق الزكاة وضريبة الدخل على أساس ربع سنوي منفصل
عن طريق حقوق المساهمين تحت األرباح المحتجزة.
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( شركة مساهمة سعودية )

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
 -2أسس االعداد (تتمة)
(أ) أساس العرض والقياس (تتمة)
تم إعداد القوائم المالية على أساس فرض اإلستمرارية (ايضاح  2ب) ومبدأ التكلفة التاريخية ،بإستثناء القيمة العادلة
لإلستثمارات المتاحة للبيع وتعويضات نهاية الخدمة .لم يتم عرض قائمة المركز المالي بإستخدام تصنيف المتداولة وغير
المتداولة .ومع ذلك ،فإن األرصدة التالية بشكل عام تصنف كمتداولة :النقدية وما في حكمها ــ الودائع قصيرة األجل ــ أقساط
تأمين وذمم معيدي تأمين مدينة ،ــ حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة ــ حصة معيدي التامين من المطالبات
تحت التسوية ــ حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها ــ تكاليف إكتتاب مؤجلة ــ والمستحق من
أطراف ذات عالقة ــ مصاريف مدفوعة مقدما ً و موجودات أخرى ــ مطالبات مستحقة لحملة الوثائق ــ دائنون ومصاريف
مستحقة و مطلوبات أخرى ــ ذمم معيدي التأمين ــ أقساط تأمين غير مكتسبة ــ إحتياطي عجز أقساط التأمين ــ مطالبات
تحت التسوية ــ مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها – دخل عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة ــ مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات
عالقة والزكاة ،واألرصدة التالية بشكل عام تصنف كغير متداولة( :ودائع طويلة األجل – احتياطيات حسابية  -اإلستثمارات
– وديعة نظامية – أصول غير ملموسة – ممتلكات ومعدات – مكافأة نهاية الخدمة).
وفقا لمتطلبات أنظمة التأمين في المملكة العربية السعودية ،فإن الشركة تحتفظ بحسابات منفصلة لعمليات التأمين وعمليات
المساهمين .إن الملكية الفعلية لجميع الموجودات المتعلقة بعمليات التأمين وعمليات المساهمين تعود للشركة .يتم تسجيل
اإليرادات والمصاريف المتعلقة بكل نشاط في الحسابات المتعلقة بها .يتم تحديد أساس التوزيع لإليرادات والمصاريف
األخرى من العمليات المشتركة من قبل األدارة وأعضاء مجلس اإلدارة .وفقا ً للنظام األساسي للشركة ،يتم توزيع العجز
الناتج من عمليات التأمين بالكامل على عمليات المساهمين في حين يتم توزيع الفائض من عمليات التأمين على النحو التالي:
المساهمون
حملة الوثائق

%90
%10
%100

إن قائمة المركز المالي وقوائم الدخل والدخل الشامل والتدفقات النقدية لعمليات التأمين والمساهمين والمعروضة باإليضاح
رقم  25بالمعلومات المالية ،حيث قدمت معلومات مالية تكميلية حتى تتوافق مع متطلبات القواعد اإلرشادية للوائح التنفيذية
الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي ،والتي تتطلب الفصل الواضح بين الموجودات والمطلوبات واإليرادات
والمصاريف لعمليات التامين وعمليات المساهمين .وطبقا ً لذلك ،فإن قائمة المركز المالي وقوائم الدخل والدخل الشامل
والتدفقات النقدية المعدة لعمليات التأمين والمساهمين المشار إليها أعاله ،تعكس فقط الموجودات والمطلوبات واإليرادات
والمصاريف واألرباح أو الخسائر الشاملة للعمليات الخاصة بها.
عند إعداد القوائم المالية على مستوى الشركة وفقا ً للمعايير الدولية للتقارير المالية ،يتم دمج أرصدة ومعامالت عمليات
التأمين مع تلك الخاصة بعمليات المساهمين .يتم حذف االرصدة والمعامالت للعمليات المتداخلة واألرباح والخسائر غير
المحققة ،إن وجدت بالكامل أثناء الدمج .إن السياسات المحاسبية المعتمدة لعمليات التأمين وعمليات المساهمين موحدة بالنسبة
للمعامالت واالحداث المشابهة في ظروف مماثلة.
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( شركة مساهمة سعودية )

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
 -2أسس االعداد (تتمة)
(أ) أساس العرض والقياس (تتمة)
إن إدراج معلومات منفصلة لعمليات التأمين مع المعلومات المالية للشركة في قائمة المركز المالي وقوائم الدخل والدخل
الشامل والتدفقات النقدية ،وكذلك بعض المالحظات ذات الصلة بالمعلومات المالية تمثل إضافة لإليضاحات التكميلية المطلوبة
كما هو مطلوب بموجب اللوائح التنفيذية.
تم عرض القوائم المالية بالريال السعودي ويتم التقريب إلى أقرب آالف.
(ب) مبدأ االستمرارية
بتاريخ  26مارس  ،2018أعلنت الشركة على تداول أنه إعتبارا ً من  28فبراير  ،2018تجاوزت خسائرها المتراكمة رأس
مالها بنسبة  .% 51,62عالوة على ذلك ،في  18أبريل  ،2018أقرت الجمعية العامة غير العادية بتخفيض رأس مال
الشركة بنسبة  % 48,57أى من  350مليون لاير سعودي إلى  180مليون لاير سعودي .في مقابل ذلك،فقد تم استيعاب
الخسائر المتراكمة بمبلغ  170مليون لاير سعودي مقابل  17مليون سهم من رأس مال الشركة (ايضاح  .)20بتاريخ الحق
لذلك التخفيض ،تمثل الخسائر المتراكمة نسبة  %14.667من رأس مال الشركة كما في  31ديسمبر .2018
بتاريخ  29مارس  ،2018إستلمت الشركة خطاب إنذار نهائي من مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" يشير إلى مشاكل
متعلقة بالتأخير في معالجة المطالبات الطبية ،وتقييمات المخاطر غير الفعالة والضعف في وظائف الرقابة الداخلية باإلضافة
إلى أمور أخرى .كذلك أصدرت ساما تعليماتها إلى الشركة بتعيين مستشار مستقل في  15يوم عمل كحد أقصى لتحديد نقاط
الضعف وتقديم التوصيات وتقديم التقرير إلى ساما خالل  60يوم عمل من تاريخ خطاب اإلنذار .وفي حالة فشل الشركة
خالل المدة المحددة ،ستتخذ ساما اإلجراءات التنظيمية الالزمة تجاه الشركة طبقا للمادة رقم ( )19من قانون التأمين التعاوني
وا لذي من ضمنها منع الشركة من قبول عمالء جدد أو مستثمرين أومشتركين في أى من أنشطتها التأمينية أو أى جزء من
هذه األنشطة.
األحداث المذكورة أعاله خلقت ظروف من عدم التيقن بشأن قدرة الشركة على االستمرار .إال ان الشركة قد اتخذت
االجراءات الالزمة لإللتزام بخطاب إنذار مؤسسة النقد العربي السعودي وتلقت التقرير من الخبير اإلستشاري .وبناءا ً على
التقرير ،قامت الشركة بتطوير خطة عمل وتقديمها إلى مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ  28يونيو .2018بعد تقديم
الطلب  ،طلبت مؤسسة النقد العربي السعودي تحديثًا بشأن خطة العمل التي قدمتها اإلدارة في  13سبتمبر .2018وقد
استكملت الشركة خالل عام  2018النقاط التي أبرزها الخبير االستشاري المستقل الذي يغطي مجاالت التقنية وأنظمة/
ضوابط تكنولوجيا المعلومات والحوكمة العامة بما في ذلك مجاالت االمتثال وإدارة المخاطر والتدقيق الداخلي ومراقبة
مجلس اإلدارة ولجان المجلس.
باإلضافة إلى ذلك ،أعد الخبير االكتواري المعين من الشركة تقرير مراجعة منتصف العام كجزء من المتطلبات التنظيمية
المستندة إلى خطة العمل المحدثة ,وتم تقديمه إلى مؤسسة النقد العربي السعودي في  15أكتوبر  ،2018و بناءا على خطة
شهرا القادمة
العمل المحدثة ،فأن الشركة سوف تكون قادرة على االستمرار كمنشأة مستمرة على األقل خالل االثني عشر
ً
من تاريخ التقرير الحالي .باإلضافة إلى ذلك ،يدرس مجلس اإلدارة أيضًا العديد من الخيارات كإستراتيجية نهائية للشركة
على المدى الطويل ،لضمان وضعية االستمرارية .وبنا ًء على ما سبق  ،فإن اإلدارة واثقة من أن الشركة ستتمكن من القدرة
على االستمرارية.
وبالتالي  ،تم إعداد القوائم المالية على أساس مبدأ االستمرارية وال تتضمن أي تعديالت قد تكون مطلوبة ،إذا لم تتمكن الشركة
من االستمرار كمنشأة مستمرة.
(ت) السنة المالية
تتبع الشركة سنة مالية تنتهي في  31ديسمبر.
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إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
 -2أسس االعداد (تتمة)
(ث) األحكام والتقديرات والسياسات المحاسبية الهامة
يتطلب إعداد القوائم المالية من اإلدارة إصدار أحكام وتقديرات وإفتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية وأرصدة
الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف .قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.
عند إعداد القوائم المالية ،كانت األحكام الهامة التي إتخذتها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للشركة والمصادر الرئيسية
لعدم التأكد من التقدير بما في ذلك سياسات إدارة المخاطر هي نفسها تلك المطبقة على القوائم المالية السنوية كما في و للسنة
المنتهية في  31ديسمبر .2017
 -3المعايير والتعديالت الصادرة
المعايير والتفسيرات والتعديالت التي تم تطبيقها من قبل الشركة
اعتمدت الشركة التعديالت والمراجعات التالية للمعايير القائمة والتي تم إصدارها من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية،
وليس لها أي تأثير:
الوصف
المعيار
االيرادات من العقود مع العمالء
المعيار الدولي للتقرير المالي 15
التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  2التصنيف
المعيار الدولي للتقرير المالي 2
والقياس المعامالت الدفع على اساس السهم.
تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  40تحويل
معيار المحاسبة الدولي 40
الممتلكات االستثمارية.
المعامالت بعملة اجنبية والعوض المدفوع مقدما
التفسير الدولي 22
المعيار الدولي للتقرير المالي  1ومعيار دورة التحسينات السنوية  2016إلﯽ المعايير الدولية
للتقارير المالية .2016 - 2014
المحاسبة الدولي 28
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إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
 -3المعايير والتعديالت الصادرة (تتمة)
المعايير والتفسيرات والتعديالت التي تم تطبيقها من قبل الشركة (تتمة)
معايير صادرة ولكنها غير سارية المفعول بعد
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " 9األدوات المالية" (بما في ذلك التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم
" 4عقود التأمين")
في يوليو  2014اصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي معيار التقرير المالي الدولي  9االدوات المالية والذي سيحل محل
المعيار المحاسبة الدولي  39االدوات المالية :االثبات والقياس .يتضمن المعيار متطلبات تصنيف وقياسات جديدة للموجودات
المالية وإدخال نموذج خسارة اإلئتمان المتوقعة والذي سيحل محل نموذج الخسارة المتكبدة في معيار المحاسبة الدولي 39
 ،ومتطلبات التحوط المحاسبي الجديد .بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية  ، 9يتم 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  39لاللتزامات المالية فيما عدا تلك المحددة بالقيمة العادلة
من خالل الربح أو الخسارة حيث يتم اثبات هذا الجزء من تغيرات القيمة العادلة المتعلقة باالئتمان الخاص في الدخل الشامل
اآلخر بدالً من قائمة الدخل  .تتوافق متطلبات محاسبة التحوط علﯽ نحو موثق مع ممارسات إدارة المخاطر وتتبع نموذجا
اكثر مقاربة.
في سبتمبر  ، 2016نشر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  4عقود
التأمين الذي يعالج النتائج المحاسبية لتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  9على القوائم المالية للشركة قبل
نشر المعايير المحاسبية القادمة لعقود التامين .تقدم التعديالت خيارين لشركات التامين :منهج التأجيل ومنهج االحالل .يزود
منهج التاجيل للمنشأة اذا كانت مؤهلة باعفاء مؤقت من تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  9حتى تاريخ سريان المعيار
الجديد لعقود التامين أو  .2021يتيح منهج االحالل للمنشأة ان يزيل من الربح أو الخسارة اثار بعض حاالت عدم التطابق
المحاسبي الذي قد يحدث قبل تطبيق المعيار الجديد لعقود التأمين.
الشركة مؤهلة واختارت تطبيق نهج التأجيل بموجب التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية .تعتقد الشركة أن المعيار
الدولي للتقرير المالي  9سيكون له تأثير على تصنيف األدوات المالية المطلوب قياسها بشكل إلزامي بالقيمة العادلة .في
الوقت الحالي ،ال يمكن تقديم تقدير معقول لتأثيرات تطبيق هذا المعيار الجديد حيث أن الشركة لم تقم بعد بإجراء مراجعة
تفصيلية.
المعيار الدولي للتقارير المالية  " -16االيجار التمويلي" -والذي يبدا تطبيقه للفترات التي تبدأ في او بعد  1يناير .2019
يستبعد المعيار الجديد نموذج المحاسبة الحالي المزدوج وفقا لمعيار المحاسبة الدولي  17والذي يميز بين عقود االيجار
التمويلي في قائمة المركز المالي وعقود االيجار التشغيلي خارج قائمة المركز المالي عوضا ً عن ذلك يقترح المعيار الدولي
للتقرير المالي  16نموذج محاسبة ضمن قائمة المركز المالي .قررت الشركة عدم التطبيق المبكر لهذا المعيار.
المعيار الدولي للتقارير المالية  " – 17عقود التأمين" ينطبق للفترات التي تبدأ في أو بعد  1يناير  .2022وسيحل محل
المعيار الدولي للتقارير المالية  " 4عقود التامين" .يسمح بالتطبيق المبكرا للمعيار اذا تم تطبيق كال من المعيار الدولي
للتقارير المالية رقم " 15االيرادات من عقود العمالء"و المعيار الدولي للتقارير المالية " 9االدوات المالية" .تتوقع الشركة
تأثيرا جوهريا على القياس واالفصاح عن التأمين واعادة التأمين في قائمة الدخل والمركز المالي .وقررت الشركة عدم
تطبيق هذا المعيار مبكرا.
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إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
 -4السياسات المحاسبية الهامة
تتوافق السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية السنوية مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالية السنوية
للشركة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2017باستثناء تلك المذكورة في االيضاح .3
فيما يلي ملخص السياسات المحاسبية الهامة :
الممتلكات والمعدات
تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد تنزيل االستهالكات المتراكمة ,وأي انخفاض في القيمة .تتضمن التكاليف المصاريف
المتعلقة مباشرة بشراء الموجودات ,ويتم تحميل مصاريف اإلصالح والصيانة في قائمة الدخل .أما التحسينات التي تزيد
القيمة أو تزيد بشكل جوهري من العمر اإلنتاجي للموجودات فيتم رسملتها ,ويتم تحميل االستهالك على قائمة الدخل بطريقة
القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات .إن األعمار اإلنتاجية للموجودات لغرض إحتساب االستهالك
هي كما يلي:
العمر االنتاجي
7
7
5
5
5

تحسينات المباني المستأجرة
أثاث وتجهيزات
معدات مكتبية
أجهزة حاسب آلي
سيارات

يتم اثبات ارباح او خسائر استبعاد أي بند من بنود الممتلكات والمعدات (والتي يتم احتسابها بالفرق بين صافي متحصالت
االستبعاد والقيمة الدفترية للبند) في قائمة الدخل.
يتم مراجعة القيم الدفترية للممتلكات والمعدات للتأكد من وجود إنخفاض في قيمتها وذلك عندما تشير األحداث أو التغيرات
في الظروف إلى عدم امكانية أسترداد قيمتها الدفترية .في حالة وجود مثل هذا المؤشر وزيادة القيمة الدفترية عن القيمة
المقدرة القابلة لالسترداد ،عندئذ يتم تخفيض الموجودات إلى قيمتها القابلة لالسترداد.
األصول غير الملموسة
يتم عرض األصول غير الملموسة المكتسبة بشكل منفصل بالتكلفة التاريخية .لها عمر إنتاجي محدد ويتم إدراجها الحقًا
صا اإلطفاء المتراكم وخسائر انخفاض القيمة .تستهلك الشركة األصول غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي المحدود
بالتكلفة ناق ً
باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى الفترات التالية:
العمر االنتاجي
3

برامج حاسب آلي

الذمم الدائنة والمستحقات
يتم إثبات المطلوبات بالمبالغ التي سيتم دفعها في المستقبل مقابل السلع والخدمات المستلمة سواء قام المورد بإصدار فاتورة
بها أم ال.
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إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
 -4السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
اإليجارات
يتم إثبات الدفعات بموجب عقود اإليجارات التشغيلية كمصروف في قائمة نتائج عمليات التأمين ,بطريقة القسط الثابت على
مدى فترة اإليجار.
الزكـاة وضريبة الدخل
ً
تخضع الشركة للزكاة وفقا للوائح الهيئة العامة للزكاة والضرائب ( .)GAZTيتم احتساب الزكاة على حصة المساهمين
السعوديين في حقوق الملكية أو صافي الدخل باستخدام األساس المحدد بموجب لوائح الزكاة .يتم احتساب ضرائب الدخل
على حصة المساهمين األجانب من صافي الدخل المعدل للسنة .تستحق الزكاة وضريبة الدخل على أساس ربع سنوي.
اعتبارا من  1يناير  ،2017بنا ًء على التعميم الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي ،عدلت الشركة سياستها المحاسبية
ً
لتحميل الزكاة والضريبة مباشرة ً على األرباح المحتجزة في قائمة التغيرات في حقوق الملكية بدالً من قائمة الدخل.
النقدية وشبه النقدية
لغرض إعداد قائمة التدفقات النقدية ،تتكون النقدية وشبه النقدية من النقد في البنوك والودائع قصيرة األجل  -إن وجدت –
والتي تكون فترة إستحقاقها األصلية  90يوما ً أو أقل من تاريخ اإلقتناء.
إثبات األقساط ودخل العموالت
تدرج األقساط والعموالت في قائمة الدخل بشكل نسبي على مدى فترات وثائق التأمين التي تخصها ،بحيث يتم إثبات اإليرادات
على مدى فترة المخاطر .تمثل األقساط غير المكتسبة جزء من األقساط المكتتبة المتعلقة بفترة التغطية سارية المفعول ،يدرج
التغير في مخصص األقساط غير المكتسبة في قائمة الدخل على مدى فترة المخاطر.
يتم إظهار صافي األقساط ودخل العموالت المتعلقة باألخطار السارية المفعول لما بعد نهاية الفترة المالية كمبالغ غير مكتسبة
ويتم تأجيلها بإتباع الطرق التالية:
•
•
•

آخر ثالثة أشهر من الفترة بالنسبة للشحن البحري.
عدد األيام الفعلي بالنسبة لكافة فئات التأمين األخرى.
ً
عملية إحتساب محددة سلفا ً بالنسبة للتأمين الهندسي وذلك للمخاطر التي تزيد عن سنة .وطبقا لعملية االحتساب
هذه ،يتم إكتساب أقساط أقل خالل السنة األولى وتزداد تدريجيا ً مع نهاية فترة وثيقة التأمين.

تمثل نتائج االكتتاب األقساط المكتسبة ودخل األتعاب والعموالت ,مطروحا ً منها المطالبات المدفوعة ومصاريف االكتتاب
األخرى ,والمطالبات المتوقعة المستحقة الدفع خالل الفترة ,ناقصا ً مبالغ إعادة التأمين ومخصص الخسائر المستقبلية المتوقعة
عن وثائق التأمين سارية المفعول.
أقساط التأمين المدينة
يتم اثبات األقساط المدينة في إجمالي األقساط المكتوبة المستحقة القبض من عقود التأمين ،مخصوما منها أي مبالغ غير قابلة
للتحصيل .يتم إثبات أقساط التأمين المدينة عند إستحقاقها ,ويتم قياسها ,عند اإلثبات األولي لها ,بالقيمة العادلة للمبلغ المستلم
أو المستحق القبض .يتم مراجعة القيمة الدفترية ألقساط التأمين المدينة للتأكد من وجود إنخفاض في قيمتها وذلك عندما تشير
األحداث أو التغيرات في الظروف إلى عدم إمكانية إسترداد قيمتها الدفترية ,ويتم إثبات خسارة اإلنخفاض في قائمة الدخل.
يتم إلغاء اثبات أرصدة المدينين عندما ال تتحكم الشركة في الحقوق التعاقدية التي تشكل الرصيد المستحق  ،وهو ما يحدث
عادة عندما يتم بيع الرصيد المستحق القبض ،أو يتم تمرير جميع التدفقات النقدية المنسوبة إلى الرصيد إلى طرف ثالث
مستقل .تقع الذمم المدينة التي تم االفصاح عنها في االيضاح  7ضمن نطاق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 4
"عقود التأمين".
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إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
 -4السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
دخل العموالت الخاصة
يتم اثبات دخل العموالت الخاصة من الودائع قصيرة األجل والودائع ألجل على أساس العائد الفعلي.
عقود التأمين
تعرف عقود التأمين بأنها تلك العقود التي تشتمل على مخاطر تأمين هامة عند نشأة العقد أو تلك التي يكون فيها ،عند نشأة
العقود ,سيناريو يشتمل في جوهره التجاري على مخاطر تأمين هامة ،تعتمد أهمية مخاطر التأمين على كل من إحتمال وقوع
حادث للجهة المؤمنة وحجم األثر المحتمل المتعلق به.
وحال تصنيف العقد كـ "عقد تأمين" ،فإنه يبقى كذلك طوال الفترة المتبقية منه حتى لو إنخفضت مخاطر التأمين بشكل كبير
خالل الفترة.
المطالبات
تتكون المطالبات من المبالغ المستحقة الدفع لحاملي وثائق التأمين واألطراف األخرى ومصاريف تسوية الخسائر المرتبطة
بها بعد خصم الخردة واالستردادات األخرى.
يشتمل إجمالي المطالبات تحت التسوية على إجمالي التكلفة المقدرة للمطالبات المتكبدة وغير المسددة بتاريخ إعداد القوائم
المالية سوا ًء تم التبليغ عنها أم ال .يجنب مخصصات لقاء المطالبات المبلغ عنها وغير المدفوعة بتاريخ إعداد القوائم المالية
على أساس تقدير كل حالة على حده .باإلضافة إلى ذلك ،يتم االحتفاظ بمخصص بنا ًء على تقدير اإلدارة وخبرة الشركة
السابقة لتغطية تكلفة تسوية المطالبات المتكبدة والتي لم يتم اإلبالغ عنها بما في ذلك تكاليف معالجة المطالبات ذات الصلة
في تاريخ قائمة المركز المالي.

يتم عرض المطالبات تحت التسوية على أساس إجمالي ويتم عرض حصة معيدي التأمين ذات الصلة بشكل منفصل.
عالوة على ذلك ال تقوم الشركة بخصم مطلوباتها لقاء المطالبات غير المدفوعة ألنه يتوقع سداد كافة المطالبات
خالل سنة من تاريخ إعداد القوائم المالية.
الخردة والتعويضات
تسمح بعض عقود التأمين للشركة ببيع األصول (عادة ما تكون تالفة) المكتسبة في تسوية مطالبة (على سبيل المثال ،
الخردة) .قد يكون للشركة أيضًا الحق في متابعة أطراف ثالثة لدفع بعض التكاليف أو جميعها (على سبيل المثال ،
التعويضات).
تدرج تقديرات المبالغ المستردة القابلة لإلصالح كبدل في قياس التزامات المطالبات تحت التسوية .البدل هو المبلغ الذي
يمكن استرداده بشكل معقول من التصرف في األصل.
تعتبر عمليات السداد بالتعويضات أيضًا ً
بدال في قياس التزامات المطالبات تحت التسوية .البدل هو تقييم المبلغ الذي يمكن
استرداده من الطرف الثالث.
تكاليف اكتتاب وثائق التأمين المؤجلة
يتم تأجيل العموالت والتكاليف األخرى المتعلقة مباشرة بشراء وتجديد عقود التأمين ,وتطفأ على مدى فترات عقود التأمين
المتعلقة بها كأقساط عند اكتسابها .يسجل اإلطفاء في قائمة الدخل.
يتم احتساب التغيرات في األعمار اإلنتاجية أو الطريقة المتوقعة الستنفاذ المنافع االقتصادية المستقبلية التي تضمنها األصل
وذلك بتعديل فترة اإلطفاء ,ويتم اعتبار ذلك كتغير في التقديرات المحاسبية.
يتم إجراء مراجعة للتأكد من وقوع انخفاض في القيمة وذلك بتاريخ إعداد كل قوائم مالية مرة واحدة أو أكثر وذلك عند وجود
دليل على وقوع هذا االنخفاض .وفي الحاالت التي تقل فيها القيمة القابلة لالسترداد عن القيمة الدفترية ،عندئذ يتم إثبات
خسارة االنخفاض في قائمة الدخل .كما تؤخذ تكاليف اكتتاب وثائق التأمين المؤجلة بعين االعتبار عند اختبار مدى كفاية
المطلوبات في كل فترة يتم فيها إعداد قوائم مالية.
الوديعة النظامية
تمثل الوديعة النظامية  %10من رأس المال المدفوع للشركة المحتفظ بها لدى بنك تم تحديده من قبل مؤسسة النقد العربي
السعودي وفقا لنظام مراقبة التأمين التعاوني لشركات عمليات التأمين .يحق لمؤسسة النقد العربي السعودي الحصول على
الدخل الناتج عن الوديعة النظامية والتي ال يمكن سحبها دون موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي.
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إعادة التأمين
تقوم الشركة خالل دورة أعمالها العادية بإسناد مخاطر التأمين المتعلقة بكافة أعمالها والتي يتم بموجبها تعويض الشركة عن
خسائر عقود التأمين المصدرة .تمثل موجودات إعادة التأمين األرصدة المستحقة من شركات إعادة التأمين .تقدر المبالغ
القابلة لإلسترداد بنفس الطريقة التي يتم بها تقدير مخصص المطالبات تحت التسوية وطبقا ً التفاقية إعادة التأمين.
يتم إجراء مراجعة للتأكد من وجود انخفاض في القيمة وذلك بتاريخ إعداد كل قوائم مالية مرة واحدة أو أكثر عند وجود دليل
على وقوع انخفاض في القيمة خالل الفترة المالية ,يحدث االنخفاض في القيمة عند وجود دليل موضوعي يشير إلى عدم
إمكانية استرداد الشركة للمبالغ القائمة بموجب شروط العقد وإمكانية قياس األثر للمبالغ التي ستستلمها الشركة من معيدي
التأمين بشكل موثوق به .يتم إثبات خسائر االنخفاض في قائمة الدخل.
إن ترتيبات إعادة التأمين المسندة ال تعفي الشركة من إلتزاماتها تجاه حاملي عقود التأمين .إن أقساط التأمين والمطالبات
المتعلقة بعقود إعادة التأمين التي تعهدت بها الشركة يتم إثباتها كإيرادات ومصاريف بنفس الطريقة وكأن عملية إعادة التأمين
تعتبر نشاطا ً مباشرا ً ،بعد األخذ بعين االعتبار تصنيف عمليات إعادة التأمين.
تمثل مطلوبات إعادة التأمين أرصدة مستحقة إلى شركات إعادة التأمين .تقدر هذه المبالغ المستحقة بنفس الطريقة المتعلقة
باتفاقيات إعادة التأمين .يتم إظهار األقساط والمطالبات على أساس إجمالي بالنسبة لألقساط المسندة وأرصدة إعادة التأمين
التي تعهدت ب ها الشركة .يتم التوقف عن إثبات موجودات ومطلوبات إعادة التأمين عند إنتهاء سريان الحقوق التعاقدية أو
استنفاذها أو تحويل العقد إلى طرف آخر.
االنخفاض في قيمة الموجودات المالية
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 نتائج عمليات
التأمين والفائض المتراكم /عمليات المساهمين .يحدد اإلنخفاض في القيمة على النحو التالي:
 صعوبة مالية كبيرة للمصدر أو المدين؛ خرق العقد ،مثل التخلف عن السداد أو التأخر في السداد؛ إذا أصبح من المحتمل أن المصدر أو المدين سيدخل اإلفالس أو عملية إعادة التنظيم المالي األخرى؛ عدم وجود سوق نشط لتلك األصول المالية بسبب الصعوبات المالية؛ أو وجود بيانات تشير إلى وجود انخفاض ملموس في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة عن مجموعة من األصول المالية منذاالعتراف المبدئي بتلك األصول ،على الرغم من أنه ال يمكن بعد تحديد االنخفاض مع األصول المالية الفردية في الشركة ،
بما في ذلك:
• التغيرات السلبية في حالة السداد من الشركات المصدرة أو المدينين في الشركة .أو
• الظروف االقتصادية الوطنية أو المحلية في بلد المصدرين الذين يرتبطون بالتقصير في األصول.
في حالة وجود دليل موضوعي على وجود انخفاض في قيمة الموجودات المالية  ،يتم تحديد االنخفاض في القيمة على النحو
التالي:
* بالنسبة للموجودات المالية المثبتة بالقيمة العادلة ،يمثل اإلنخفاض في القيمة الفرق بين التكلفة والقيمة العادلة ،ناقصا ً
خسارة االنخفاض المثبتة سابقا في قائمة نتائج عمليات التأمين والفائض المتراكم  /عمليات المساهمين.
* بالنسبة للموجودات المالية المثبتة بالتكلفة ،يمثل اإلنخفاض في القيمة الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات
النقدية المستقبلية المخصومة على اساس معدل العائد السائد في السوق حاليا ً ألصل مالي مماثل.
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االنخفاض في قيمة الموجودات المالية (تتمة)
بالنسبة للموجودات المالية المتاحة للبيع  ،تقوم الشركة في تاريخ كل تقرير بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على أن
االستثمار أو مجموعة من االستثمارات قد انخفضت قيمتها.
في حالة أدوات الدين المصنفة كمتاحة للبيع ،تقوم الشركة بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض القيمة .قد
يتضمن الدليل الموضوعي مؤشرات على أن المقترض يواجه صعوبة مالية كبيرة ،أو تقصير أو جنوح في إيرادات العموالت
الخاصة أو مدفوعات رأس المال  ،واحتمال أ ن يدخل في حالة إفالس أو إعادة تنظيم مالي أخرى وحيثما تشير البيانات
الملحوظة إلى وجود انخفاض ملموس في التدفقات النقدية المستقبلية  ،مثل التغيرات في الظروف االقتصادية التي ترتبط مع
التخلف عن السداد .ومع ذلك ،فإن المبلغ المسجل لالنخفاض في القيمة هو الخسارة المتراكمة التي يتم قياسها على أنها الفرق
صا أي خسارة انخفاض في القيمة على ذلك االستثمار المعترف به مسبقًا في
بين التكلفة المطفأة والقيمة العادلة الحالية ،ناق ً
قائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل .في حالة زيادة القيمة العادلة ألداة الدين في فترة الحقة ويمكن أن تكون الزيادة مرتبطة
بشكل موضوعي بحدث ائتماني يحدث بعد االعتراف بخسارة انخفاض القيمة في قائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل ،يتم
عكس خسارة انخفاض القيمة من خالل قائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل.
بالنسبة لالستثمارات في األسهم المحتفظ بها على أنها متاحة للبيع  ،فإن االنخفاض الكبير في القيمة العادلة عن التكلفة يمثل
ً
دليال موضوعيًا على انخفاض القيمة .ال يمكن عكس خسارة االنخفاض في القيمة من خالل قائمة الدخل طالما استمر
االعتراف باألصل ،أي أن أي زيادة في القيمة العادلة بعد تسجيل انخفاض القيمة ال يمكن االعتراف بها إال في الدخل الشامل
اآلخر .عند إلغاء االعتراف ،يتم إدراج أي ربح أو خسارة تراكمية سبق االعتراف بها في الدخل الشامل اآلخر في قائمة
الدخل ضمن "الربح( /الخسارة) المحققة" على االستثمارات المتاحة للبيع.
شهرا أو أكثر طويلة  ،ويعد االنخفاض بنسبة ٪30
إن تحديد ما هو "مهم" أو "طويل األمد" يتطلب الحكم .تعتبر فترة 12
ً
أمرا مه ًما وف ًقا لسياسة الشركة .عند إصدار هذا الحكم ،تقوم الشركة بتقييم ،من بين عوامل أخرى ،المدة
من التكلفة األصلية ً
أو المدى الذي تكون فيه القيمة العادلة لالستثمار أقل من تكلفتها.
عند إجراء تقييم لما إذا كان االستثمار في أداة الدين قد انخفضت قيمته  ،تأخذ الشركة في االعتبار عوامل مثل تقييم السوق
للجدارة االئتمانية كما هو موضح في عوائد السندات وتقييم وكاالت التصنيف للجدارة االئتمانية وقدرة الدولة على الوصول
إلى أسواق رأس المال إلصدار ديون جديدة .واحتمال إعادة هيكلة الديون  ،مما يؤدي إلى تكبد أصحاب الخسائر من خالل
إعفاء الديون الطوعي أو اإللزامي .إن المبلغ المسجل لالنخفاض في القيمة هو الخسارة المتراكمة التي يتم قياسها على أنها
صا أي خسارة انخفاض في القيمة على ذلك االستثمار المعترف به
الفرق بين التكلفة المطفأة والقيمة العادلة الحالية  ،ناق ً
مسبقًا في قائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل.
تاريخ التداول
يتم إثبات أو التوقف عن إثبات كافة العمليات اإلعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية بتاريخ التداول (أي التاريخ
الذي تلتزم فيه الشركة بشراء أو بيع الموجودات) .العمليات اإلعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية هي العمليات
التي تتطلب أن يتم سداد تلك الموجودات خالل فترة زمنية تنص عليها األنظمة أو تلك المتعارف عليها في السوق.
التوقف عن إثبات األدوات المالية
يتم التوقف عن إثبات أي أداة مالية عند التوقف عن ممارسة السيطرة على الحقوق التعاقدية التي تتكون منها األدوات المالية
ويتم ذلك عادة عند بيعها ،أو عند انتقال التدفقات النقدية المتعلقة بها إلى جهة أخرى مستقلة.
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المعلومات القطاعية
يعتبر القطاع التشغيلي جزء من عناصر الشركة الذي يقوم باألعمال والذي ينتج عنه إيرادات وتتكبد منه مصاريف ويتوفر
بشأنه معلومات مالية يتم تقويمها بانتظام من قبل رئيس العمليات بصفته صانع القرار عندما يقرر كيفية توزيع الموارد وتقويم
األداء .يتم إظهار القطاعات التشغيلية بصورة مماثلة لتلك المتعلقة بإعداد التقارير الداخلية المقدمة لرئيس العمليات صانع
القرار والذي يعتبر مسئوالً عن توزيع الموارد وتقييم أداء القطاعات التشغيلية والذي تحدده كـ "رئيس تنفيذي" يقوم باتخاذ
القرارات االستراتيجية ,ولدى الشركة ثمانية قطاعات تشغيلية يتم رفع التقارير بشأنها ،كما يلي:

•
•

•
•

•
•
•
•

التأمين على الحوادث العامة والمسؤولية تجاه الغير ،ويقوم بتغطية الوفيات من األفراد والجماعات الناتجة عن
الحوادث وذلك بموجب التامين ضد الحوادث الشخصية ،كما يقوم بتغطية مصالح أصحاب العمل وذلك بالتأمين
ضد السرقة ،وتغطية ضد سرقة أو فقدان األموال والتأمين على االلتزامات العامة االخرى.
تأمين المركبات ،يقوم بتغطية الخسائر وااللتزامات المتعلقة بالمركبات ما عدا التأمين على النقل.
تأمين الممتلكات ويقوم بتغطية مخاطر الحريق وعمليات التأمين األخرى التي تندرج ضمن هذا النوع من التأمين.
التأمين البحري ،ويقوم بتغطية الحوادث غير المتوقعة التي تتم أثناء الرحالت البحرية والنقل البري وتوفير
الحلول ضد الحوادث أثناء السفر وفي الطريق.
التأمين على المنتجات الهندسية ،ويقوم بتزويد الشركات بالحلول ضد الحوادث التي تقع أثناء تنفيذ المشاريع
اإلنشائية.
عام اخرى ،ويقوم بتغطية منتجات المسهتلك كضمان الخدمة ومنتجات الحماية الشخصية.
المنتجات الطبية والتي تزود تغطية الرعاية الصحية لحملة الوثائق.
الحماية واالدخار ،ويقوم بتغطية الوفاة لألفراد والمجموعات تحت حماية الحياة لألفراد والمجموعات.

صناديق المساهمين عبارة عن قطاع غير تشغيلي .تعتبر اإليرادات المكتسبة من الودائع ألجل واإلستثمارات النشاط الوحيد
المدر لإليرادات .تحمل بعض المصاريف التشغيلية المباشرة والمصاريف غير المباشرة األخرى ،بشكل مالئم ،على هذا
القطاع .يحمل عجز أو فائض عمليات التأمين على هذا القطاع ،حسبما هو مالئم .يتم تقويم أداء القطاع على أساس الربح أو
الخسارة والتي يتم قياسها ،في بعض النواحي ،بصورة مختلفة عن الربح أو الخسارة في القوائم المالية.
تتم أسعار تحويل المعامالت بين القطاعات التشغيلية وفقا ً لشروط التعامل مع األطراف األخرى .وسوف تشتمل إيرادات
ومصاريف ونتائج القطاع عندئذ على التحويالت بين القطاعات التشغيلية والتي سيتم حذفها على مستوى القوائم المالية
للشركة .بما أن الشركة تمارس أعمالها في المملكة العربية السعودية بالكامل ،فإن التقارير يتم توفيرها للقطاعات التشغيلية
فقط.
تصنيف المنتجات
تقوم الشركة بإصدار عقود التأمين والتي يتم بموجبها تحويل مخاطر التأمين .إن عقود التأمين هي تلك العقود التي تقبل
بموجبها شركة التأمين مخاطر تأمين هامة من حملة الوثائق وذلك بالموافقة على تعويضهم في حال وقوع حادث مستقبلي
غير مؤكد ويؤثر بشكل سلبي على حامل وثيقة التأمين .وكقاعدة عامة ،تقوم الشركة بتعريف مخاطر التأمين الهامة بأنها
تمثل احتمال سداد منافع عند وقوع حادث مؤمن عليه .وحال تصنيف العقد كـ "عقد تأمين" فإنه يبقى كذلك طوال الفترة
المتبقية منه حتى لو إنخفضت مخاطر التأمين بشكل كبير خالل الفترة ،إال إذا تم إستنفاذ أو إنتهاء جميع الحقوق واإللتزامات.
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 -4السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
اإلستثمارات
يتم في األصل إثبات كافة اإلستثمارات بالقيمة العادلة ،شاملة مصاريف الشراء المتعلقة باإلستثمارات ،ويستثنى من ذلك
اإلستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل .بالنسبة لإلستثمارات التي يتم تداولها في األسواق المالية النظامية،
تحدد القيمة العادلة بالرجوع إلى األسعار المتداولة بالسوق عند إنتهاء العمل بتاريخ إعداد القوائم المالية بدون خصم تكاليف
المعامالت.

اإلستثمارات المتاحة للبيع
األصول المالية المتاحة للبيع هي تلك األصول المالية غير المشتقة التي ال يتم تصنيفها كمحتفظ بها للمتاجرة أو المحتفظ بها
حتى تاريخ االستحقاق أو القروض والمدينين ،وال يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .يتم تسجيل هذه
االستثمارات مبدئيًا بالتكلفة ،وهي القيمة العادلة للمقابل المدفوع بما في ذلك تكاليف المعاملة المنسوبة مباشرة إلى االستحواذ
واالستثمار بعد ذلك بالقيمة العادلة .يتم إدراج التغيرات التراكمية في القيمة العادلة لهذه االستثمارات في الدخل الشامل اآلخر
في قائمة الدخل الشامل تحت بند "صافي التغير في القيمة العادلة  -االستثمارات المتاحة للبيع" .يتم إدراج المكاسب أو
الخسائر المحققة من بيع هذه االستثمارات في قائمة الدخل ذات الصلة ضمن "الربح ( /الخسارة) المحققة على االستثمارات
المتاحة للبيع".
يتم إثبات توزيعات األرباح وإيرادات العموالت ومكاسب /خسائر العمالت األجنبية من االستثمارات المتاحة للبيع في قائمة
الدخل ذات الصلة أو قائمة الدخل الشامل -عمليات المساهمين  ،كجزء من صافي دخل  /خسارة االستثمار.
يتم تعديل أي انخفاض جوهري أو طويل األجل في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع ويتم االفصاح عنه في قائمة
الدخل الشامل ،كمصروفات انخفاض القيمة.
تستند القيم العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع على األسعار المعروضة لألوراق المالية القابلة للتسويق أو القيم العادلة المقدرة.
يتم تقدير القيمة العادلة للبنود التي تحمل العموالت على أساس التدفقات النقدية المخصومة باستخدام العمولة لبنود ذات شروط
وخصائص مخاطر مماثلة.
بالنسبة لالستثمارات غير المسعرة ،يتم تحديد القيمة العادلة عن طريق القيمة السوقية الستثمار مماثل أو عندما ال يمكن
الوصول إلى القيم العادلة من األسواق النشطة ،يتم تحديدها باستخدام مجموعة متنوعة من أساليب التقييم .تؤخذ المدخالت
إلى هذه النماذج من األسواق التي يمكن مالحظتها حيثما أمكن ذلك ،لكن حيثما ال يكون ذلك ممك ًنا ،يلزم درجة من التقدير
في تحديد القيم العادلة.
إعادة التصنيف
تقوم الشركة بتقييم ما إذا كانت القدرة والنية لبيع أصولها المالية على المدى القريب ال تزال مناسبة .عندما تكون الشركة
غير قادرة في ظروف نادرة على تداول هذه األصول المالية بسبب األسواق غير النشطة فقد تختار الشركة إعادة تصنيف
هذه األصول المالية إذا كانت اإلدارة لديها القدرة والنية على االحتفاظ بالموجودات في المستقبل المنظور أو حتى استحقاقها.
يسمح بإعادة التصنيف إلى القروض والذمم المدينة عندما يفي األصل المالي بتعريف القروض والذمم المدينة ولدي اإلدارة
النية والقدرة على االحتفاظ بهذه األصول في المستقبل المنظور أو حتى تاريخ استحقاقها .ال يسمح بإعادة التصنيف إلى
استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق إال عندما يكون لدى المنشأة القدرة والنية على االحتفاظ باألصل المالي حتى
تاريخ االستحقاق .بالنسبة لألصل المالي المعاد تصنيفه من الفئة المتاحة للبيع ،تصبح القيمة العادلة في تاريخ إعادة التصنيف
هي التكلفة المطفأة الجديدة ويتم إطفاء أي ربح أو خسارة سابقة على ذلك األصل تم االعتراف به في حقوق الملكية إلى ربح
أو خسارة على العمر المتبقي لالستثمار باستخدام سعر الفائدة الفعلي .يتم إطفاء أي فرق بين التكلفة المطفأة الجديدة ومبلغ
االستحقاق على مدى العمر المتبقي لألصل باستخدام معدل الفائدة الفعلي .إذا تم تحديد قيمة األصل الحقًا على أنه قد انخفضت
قيمته ،فسيتم إعادة تصنيف المبلغ المسجل ضمن حقوق الملكية إلى قائمة الدخل.
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اإلستثمارات (تتمة)

اإلستثمارات المقتناه حتى تاريخ اإلستحقاق

يتم تصنيف االستثمارات التي لها مدفوعات ثابتة أو قابلة للتحديد واستحقاق ثابت وقدرة على االحتفاظ بها حتى تاريخ
االستحقاق على أنها مقتناه حتى تاريخ االستحقاق .يتم االعتراف باالستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق بالقيمة
العادلة بما في ذلك تكاليف المعاملة المباشرة والزائدة ويتم قياسها الحقا بالتكلفة المطفأة مطرو ًحا منها مخصص انخفاض
القيمة .يتم احتساب التكلفة المطفأة من خالل مراعاة أي خصم أو عالوة على االستحواذ باستخدام أساس العائد الفعلي .يتم
إدراج أي ربح أو خسارة من هذه االستثمارات في قائمة الدخل الموحدة عندما يتم الغاء تحقق االستثمار أو انخفاض قيمته.

إعادة التصنيف

االستثمارات المصنفة كاستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق ال يمكن عادة أن تباع أو يعاد تصنيفها دون التأثير على
قدرة بالشركه الستخدام هذا التصنيف وال يمكن اتباع مثل هذه الطريقة كبند تغطية فيما يتعلق بعمولة أو مخاطر الدفع المسبق،
والتي تعكس طبيعة المدى الطويل من هذه االستثمارات.
ومع ذلك ،لن تؤثر المبيعات وإعادة التصنيف في أي من الحاالت التالية على قدرة الشركة على استخدام هذا التصنيف.
 البيع أو إعادة التصنيف التي تكون قريبة جدًا من تاريخ االستحقاق بحيث ال يكون للتغيرات في سعر العمولة السوقي تأثيركبير على القيمة العادلة.
 البيع أو إعادة التصنيف بعد قيام الشركة بالحصول على جميع المبالغ األصلية لالستثمار بشكل كبير.المبيعات أو إعادة التصنيف ا لتي تعزى إلى أحداث منعزلة غير متكررة خارجة عن سيطرة الشركة والتي لم يكن منالممكن توقعها بشكل معقول.
اختبار كفاية المطلوبات
تقوم الشركة بتاريخ كل قوائم مالية بإجراء مراجعة للتأكد من مدى كفاية مطلوبات عقود التأمين باستخدام التقديرات الحالية
للتدفقات النقدي ة المستقبلية المتعلقة بعقود التأمين .وإذا ما تبين من المراجعة بأن القيمة الدفترية لمطلوبات عقود التأمين
(ناقصا تكاليف االكتتاب المؤجلة المتعلقة) غير كافية بنا ًء على التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة ,فإنه يتم إثبات كامل
النقص في قائمة نتائج عمليات التأمين ,ويجنب مخصص لقاء المخاطر سارية المفعول ,التقوم الشركة بخصم أي مطلوبات
لقاء المطالبات غير المسددة ألنه يتوقع سداد كافة المطالبات خالل سنة من تاريخ القوائم المالية.
المصاريف
يتم إثبات المصاريف عند وجود إنخفاض يمكن قياسه بشكل موثوق به في المنافع اإلقتصادية المستقبلية المتعلقة بإنخفاض
قيمة األصل أو زيادة في المطلوبات المتعلقة.
العمالت األجنبية
تحول المعامالت بالعمالت األجنبية بأسعار التحويل الجارية عند إجراء المعامالت .ويعاد تحويل الموجودات والمطلوبات
النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية كما في تاريخ قائمة المركز المالي إلى الريال السعودي باألسعار الجارية في ذلك التاريخ.
تدرج كافة فروقات التحويل في قائمة الدخل .يتم ادراج األرباح والخسائر الناتجة عن تحويل العمالت األجنبية عن
االستثمارات المتاحة للبيع في قائمة الدخل الشامل.
اإلحتياطي النظامي
وفقا ً لعقد التأسيس ،يجب على الشركة تحويل  %20من صافي دخل كل سنة إلى االحتياطي النظامي إلى أن يساوي هذا
االحتياطي رأس المال .و نظراً للخسائر المتراكمة ،لم يتم اجراء أي تحويل في السنة المنتهية في  31ديسمبر .2018
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مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

تمثل هذه المنافع برنامج مكافآت نهاية الخدمة للموظفين ،يتم اإلستدراك لمخصص نهاية الخدمة بمقتضى نظام العمل
السعودي لتعويض الموظفين عن فترات خدمتهم المتجمعة .يتم احتساب صافي التزامات الشركة فيما يتعلق ببرامج المنافع
المحددة للموظفين غير الممول ة ("االلتزامات") بتقدير مبلغ المنافع المستقبلية التي يحصل عليها الموظف مقابل خدماته في
الفترة الحالية والفترات السابقة ويتم خصم المنافع لتحديد القيمة الحالية وأي تكاليف خدمات ماضية غير مسجلة .إن معدل
الخصم المستخدم هوعائد السوق على السندات الحكومية في تاريخ القوائم المالية التي لها تواريخ استحقاق تقارب آجال
التزامات الشركة .يتم تحديد تكلفة توفير المنافع بموجب برامج المنافع المحددة للموظفين غير الممولة باستخدام طريقة ائتمان
الوحدة المتوقعة لتحديد القيمة الحالية اللتزامات الشركة.

المخصصات

يتم إثبات المخصصات عند وجود إلتزام (قانوني أو متوقع) على الشركة بسبب أحداث سابقة وإن تكاليف سداد اإللتزام
ستكون محتملة ويمكن قياسها بطريقة موثوق بها.

المقاصة

يتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وتدرج بالصافي في قائمة المركز المالي فقط عند وجود حق قانوني ملزم لمقاصة
المبالغ المعترف بها وعندما يكون لدى الشركة نية للتسوية على أساس الصافي أو بيع الموجودات وتسديد المطلوبات في آن
واحد .ال تتم مقاصة اإليرادات والمصاريف في قائمة الدخل إال إذا كان ذلك مطلوبا ً أو مسموحا ً به من قبل المعايير المحاسبية
أو تفسيراتها وذلك وفقا ً لما تم اإلفصاح عنه في السياسات المحاسبية للشركة.

األحكام

يتطلب إعداد القوائم المالية من اإلدارة إجراء التقديرات واألحكام واالفتراضات التي تؤثر على مبالغ اإليرادات والمصاريف
والموجودات والمطلوبات المسجلة واإلفصاحات المرفقة واإلفصاح عن المطلوبات المحتملة في نهاية الفترة المالية .إال أن
عدم التأكد من هذه التقديرات واإلفتراضات يمكن أن يؤدي إلى أجراء تعديل جوهري في الفترات المستقبلية على القيمة
الدفترية للموجودات أو المطلوبات.

التقديرات واإلفتراضات الهامة

إن اإلفتراضات األساسية المتعلقة بالمصادر األساسية والمستقبلية لعدم التأكد من التقديرات بتاريخ إعداد القوائم المالية والتي
قد تؤدي إلى تعديل جوهري للقيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية المقبلة قد تم مناقشتها ضمن ملخص
السياسات المحاسبية الهامة في اإليضاح رقم .4
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إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
 -5النقدية وشبه النقدية
تتكون النقدية وشبه النقدية في قائمة التدفقات النقدية كما يلي:
بآالف الرياالت السعودية
نقد لدى البنوك وفي الصندوق
ودائع قصيرة االجل بتاريخ استحقاق أصلي  3شهور او اقل

عمليات التأمين
 31ديسمبر 2017
 31ديسمبر 2018
40,620
40,620

14,266
40,018
54,284

عمليات المساهمين
 31ديسمبر 2017
 31ديسمبر 2018

بآالف الرياالت السعودية
نقد لدى البنوك وفي الصندوق
ودائع قصيرة االجل بتاريخ استحقاق أصلي  3شهور او اقل

1,685
14,000
15,685

1,737
3,000
4,737

المجموع

56,305

59,021

 -6الودائع قصيرة وطويلة األجل
وتشمل الودائع ألجل التي تمثل الودائع لدى البنوك التجارية المحلية كإستثمارات بتصنيف ائتماني طبقا ً لمنهجية تقييم ستاندر
أند بور و فيتش و موديز .تستحق هذه الودائع بعد أكثر من ثالثة أشهر من تاريخ االستحواذ .تقيد القيمة الدفترية للودائع
ألجل بالقيمة العادلة في قائمة المركز المالي .فيما يلي الودائع ألجل المستثمرة ألكثر من ثالثة أشهر:
بآالف الرياالت السعودية

عمليات التأمين
 31ديسمبر 2017
 31ديسمبر 2018

ودائع قصيرة األجل
متوسط معدل العموالت الخاصة المتغيرة
ودائع طويلة األجل
متوسط معدل العموالت الخاصة المتغيرة

35,139
2.27%
-

بآالف الرياالت السعودية

عمليات المساهمين
 31ديسمبر 2017
 31ديسمبر 2018

ودائع قصيرة األجل
متوسط معدل العموالت الخاصة المتغيرة
ودائع طويلة األجل
متوسط معدل العموالت الخاصة المتغيرة

89,000
3.47%

28,000
2.85%
60,000
3.67%

إجمالي الودائع قصيرة األجل
إجمالي الودائع طويلة األجل

35,139
89,000

107,051
89,000
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إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
 -7أقساط تأمين وذمم معيدي تأمين مدينة
ملخص اقساط التأمين وارصدة اعادة التأمين المدينة ,موضح ادناه :
 31ديسمبر 2018

بآالف الرياالت السعودية
حملة الوثائق
الوسطاء والوكالء
أطراف ذات عالقة (إيضاح )18
ذمم معيدي تأمين مدينة

 31ديسمبر 2017

مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

5,836
22,519
770
29,125
()9,872

2,886
71,048
1,224
1,538
76,696
()10,618

أقساط تأمين وذمم معيدي تأمين مدينة  ،صافي

19,253

66,078

إن الحركة في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
 31ديسمبر 2018

 31ديسمبر 2017

بآالف الرياالت السعودية
الرصيد في  1يناير
المحمل خالل السنة
الديون المستبعدة خالل السنة

10,618
)(746

4,295
6,323
-

الرصيد في  31ديسمبر

9,872

10,618

فيما يلي بيانا ً بأعمار الذمم المدينة كما في  31ديسمبر

أقساط تأمين وذمم
معيدي تأمين مدينة

المجموع

غير متأخرة
السداد غير
منخفضة
القيمة

متأخرة السداد
ومنخفضة القيمة

متأخرة السداد ولم تنخفض قيمتها
من 61
من 31
أقل من
حتى 90
حتى 60
 30يوم
يوم
يوم

 91حتى
 180يوم

 181حتى
 360يوم

أكثر من
 360يوم

حملة الوثائق
مستحق من الوكالء
والوسطاء
مستحق من أطراف
ذات عالقة
ذمم معيدي تأمين
مدينة

5,836

-

3,489

322

149

669

497

710

22,519

-

1,211

1,947

2,826

5,096

5,615

5,824

770

-

58

57

29

8

469

149

-

-

-

-

-

-

-

-

2018

29,125

-

4,758

2,326

3,004

5,773

6,581

6,683
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( شركة مساهمة سعودية )

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
 -7أقساط تأمين وذمم معيدي تأمين مدينة (تتمة)

أقساط تأمين وذمم
معيدي تأمين مدينة

المجموع

غير متأخرة
السداد غير
منخفضة
القيمة

متأخرة السداد
ومنخفضة القيمة

متأخرة السداد ولم تنخفض قيمتها
من 61
من 31
أقل من
حتى 90
حتى 60
 30يوم
يوم
يوم

 91حتى
 180يوم

 181حتى
 360يوم

أكثر من
 360يوم

حملة الوثائق
مستحق من الوكالء
والوسطاء
مستحق من أطراف
ذات عالقة
ذمم معيدي تأمين
مدينة

2,886

)(175

43

504

535

582

647

750

71,032

)(2,535

1,274

16,784

12,258

28,528

11,472

3,251

1,240

)(448

130

545

271

324

392

26

1,538

1,538

-

-

-

-

-

-

2017

76,696

()1,620

1,447

17,833

13,064

29,434

12,511

4027

"تدخل الشركة فقط في عقود التأمين وإعادة التأمين مع أطراف ثالثة معترف بها وذات جدارة ائتمانية .إن سياسة الشركة
هي أن جميع العمالء الذين يرغبون في التعامل بشروط ائتمانية يخضعون إلجراءات التحقق من االئتمان .باإلضافة إلى
ذلك ،تتم مراقبة المستحقات على أساس مستمر للحد من زيادة ديون الشركة ".
يمثل أكبر خمسة عمالء  ٪42من األقساط المدينة في  31ديسمبر  31( 2018ديسمبر .)٪18 :2017
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إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
 -8الممتلكات والمعدات واألصول غير الملموسة ،صافي

معدات
مكتبية

أثاث
وتجهيزات

ممتلكات ومعدات
تحسينات
على مباني
سيارات
مستأجرة

أصول غير
ملموسة
أجهزة
حاسب آلي

بآالف الرياالت السعودية

المجموع

برامج
حاسب آلي

المجموع

التكلفة:
الرصيد في  1يناير
2018
األضافات خالل السنة
المستبعد خالل السنة
الرصيد في  31ديسمبر
2018
اإلستهالك المتراكم :
رصيد  1يناير 2018
المحمل خالل السنة
(ايضاح )21
المستبعد خالل السنة
الرصيد في  31ديسمبر
2018

587
45
-

1,032
17
-

3,800
46
-

281
-

6,041
65
-

11,741
173
-

4,049
401
-

15,790
574
-

632

1,049

3,846

281

6,106

11,914

4,450

16,364

478

710

2,481

82

4,883

8,634

3,419

12,053

44
-

149
-

546
-

56
-

327
-

1,122
-

268
-

1,390
-

522

859

3,027

138

5,210

9,756

3,687

13,443

صافي القيمة الدفترية
 31ديسمبر 2018
 31ديسمبر 2017

110
109

190
322

819
1,319

143
199

896
1,158

2,158
3,107

763
630

2,921
3,737

-9

الوديعة النظامية
تمثل الوديعة النظامية والبالغة  35مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر  35 :2017مليون لاير سعودي)  10%من رأس مال
الشركة المدفوع ،وهي وفقا ً لمتطلبات أنظمة التأمين الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي .و ال يمكن سحب هذه
الوديعة النظامية بدون موافقة من مؤسسة النقد العربي السعودي .بلغت قيمة العموالت المستحقة على االيداعات النظامية
مبلغ  1,935ألف لاير سعودي كما في  31ديسمبر  1,284( 2018ألف لاير سعودي كما في  31ديسمبر  )2017و قد تم
عرضها بشكل منفصل ضمن موجودات ومطلوبات المساهمين طبقا لتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي.
بعد تخفيض رأس المال من  350مليون لاير سعودي إلى  180مليون لاير سعودي (ايضاح  ،)20لم تقم الشركة بتخفيض
مبلغ الوديعة النظامية والذي تم عرضه كما في  31ديسمبر  2018حيث ال يزال  %10من رأس المال المدفوع القديم.
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( شركة مساهمة سعودية )

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
 -10االستثمارات

يتم تصنيف اإلستثمارات كما يلي:
بآالف الرياالت السعودية
إستثمارات متاحة للبيع
إستثمارات مقتناه حتى تاريخ اإلستحقاق

ايضاح

عمليات التأمين
 31ديسمبر  31 2018ديسمبر 2017

10.1
10.2

17,653
-

3,175
49,529

17,653

52,704

اإلجمالي
 1/10إستثمارات متاحة للبيع
بآالف الرياالت السعودية
نوع االستثمارات
أسهم غير مدرجة
صكوك غير مدرجة

ايضاح

عمليات المساهمين
 31ديسمبر  31 2018ديسمبر 2017

(10.1أ)
(10.1ب)

3,175
14,478

3,175
-

17,653

3,175

(1/10أ) األسهم غير المدرجة
الحركة خالل السنة

عمليات المساهمين
 31ديسمبر  31 2018ديسمبر 2017

بآالف الرياالت السعودية
الرصيد االفتتاحي
شراء خالل السنة
مباع خالل السنة
صافي التغير في القيم العادلة خالل السنة
الرصيد الختامي لالسهم غير المدرجة

3,175

3,175

-

-

3,175

3,175

تمثل األسهم أعاله االستثمار في نجم.
(1/10ب) الصكوك غير المدرجة
الحركة خالل السنة
بآالف الرياالت السعودية
الرصيد االفتتاحي
محول من استثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق *
مباع خالل السنة
صافي التغير في القيم العادلة خالل السنة
الرصيد الختامي للصكوك غير المدرجة

ايضاح
10.2

عمليات المساهمين
 31ديسمبر  31 2018ديسمبر 2017
-

-

49,604
)(35,000
)(126

-

14,478

-

* خالل السنة  ،قررت اإلدارة إستبعاد الصكوك التي تم تصنيفها على أنها محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق  ،وبالتالي تم
إعادة تصنيف االستثمارات إلى متاحة للبيع.
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( شركة مساهمة سعودية )

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
 -10االستثمارات (تتمة)
 2/10االستثمارات المقتناة حتى تاريخ اإلستحقاق
بآالف الرياالت السعودية
نوع االستثمارات
صكوك -خاصة -ذات معدل متغير
صكوك -حكومية -ذات معدل ثابت
إطفاء خصم اإلصدار على اإلستثمارت المقتناة حتى تاريخ اإلستحقاق
الحركة خالل السنة
الرصيد االفتتاحي
شراء خالل السنة
محول من استثمارات متاحة للبيع *
إطفاء خصم اإلصدار على اإلستثمارت المقتناة حتى تاريخ اإلستحقاق
الرصيد الختامي لمحفظة االسهم

عمليات المساهمين
 31ديسمبر  31 2018ديسمبر 2017
-

35,000
14,441
88

-

49,529

49,529

49,457

-

-

)(49,604

-

75

72
49,529

-

* خالل السنة  ،قررت اإلدارة إستبعاد الصكوك التي تم تصنيفها على أنها محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق  ،وبالتالي تم
إعادة تصنيف االستثمارات إلى متاحة للبيع.
جميع االستثمارات أعاله موجودة داخل المملكة العربية السعودية.
 -11المخصصات الفنية
 1/11صافي المطالبات تحت التسوية واإلحتياطيات
أ) يتكون صافي المطالبات تحت التسوية واإلحتياطيات من اآلتي:
بآالف الرياالت السعودية
المطالبات تحت التسوية
يخصم :القيمة القابلة للتحقق من الخرده والتعويضات
مطالبات متكبدة غير المبلغ عنها
احتياطيات فنية أخرى
-

يخصم:
حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية
حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها
صافي المطالبات تحت التسوية واإلحتياطيات
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 31ديسمبر 2018

 31ديسمبر 2017

30,107
)(2,502

34,814
-

27,605
50,029
77,634
77,634

34,814
81,981
116,795
116,795

19,457
24,042
43,499
34,135

21,496
23,682

45,178
71,617
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( شركة مساهمة سعودية )

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
 -11المخصصات الفنية (تتمة)
 1/11صافي المطالبات تحت التسوية واإلحتياطيات (تتمة)

ب) حركة المطالبات تحت التسوية واإلحتياطيات

بآالف الرياالت السعودية

إجمالي

 31ديسمبر 2018
معيدي التأمين

الصافي

 31ديسمبر 2017
معيدي التأمين
إجمالي

الصافي

نهاية السنة:
المطالبات تحت التسوية

27,605

()19,457

8,148

34,814

)(21,496

13,318

المطالبات المتكبدة غير
المبلغ عنها

50,029

)(24,042

25,987

81,981

)(23,682

58,299

77,634

)(43,499

34,135

116,795

)(45,178

71,617

-

المطالبات المدفوعة خالل
السنة

262,309

()50,446

211,863

246,330

()41,560

204,770

-

بداية السنة:
المطالبات تحت التسوية
المطالبات المتكبدة غير
المبلغ عنها
-

34,814

()21,496

13,318

42,698

()17,643

25,055

81,981

()23,682

58,299

38,414

()16,161

22,253

116,795

()45,178

71,617

81,112

()33,804

47,308

-

المطالبات المتكبدة

223,148

)(48,767

174,381

34

282,013

()52,934

229,079
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( شركة مساهمة سعودية )

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
 -11المخصصات الفنية (تتمة)
 1/11صافي المطالبات تحت التسوية واإلحتياطيات (تتمة)

جدول تطوير المطالبات

يبين الجدول المطالبات المتكبدة المتراكمة والتي تشمل كالً من المطالبات المتكبدة المتراكمة والمبلغ عنها والمطالبات الغير
مبلغ عنها في تاريخ كل قائمة مركز مالي ،باإلضافة إلى كل المدفوعات المتراكمة حتى تاريخه.

إن تحليل إجمالي المطالبات لسنة 2018هي كاالتي :
سنة الحادث
تاريخ الحادث
التكلفة النهائية المقدرة للمطالبات :
في نهاية سنة الحادث
بعد سنة
بعد سنتين
بعد ثالث سنوات
بعد أربع سنوات
التكلفة الحالية للمطالبات المتراكمة
يخصم :المدفوعات المتراكمة حتى
تاريخه
إجمالي المطالبات تحت التسوية
باستثناء اليكو
إجمالي المطالبات تحت التسوية-
محفظة اليكو التشغيلية
إجمالي مخصص المطالبات تحت
التسوية كما في قائمة المركز المالي

 2014وما
قبلها

2016

2015

2017

المجموع

2018

بآالف الرياالت السعودية

19
43
41
41
41
41

15,109
28,202
28,360
28,126
28,126

89,941
132,424
132,777
132,777

189,352
250,331
250,331

204,441
204,441

204,441
250,331
132,777
28,126
41
615,716

41

27,765

131,967

232,852

154,098

546,723

-

361

810

17,479

50,343

68,993

6,725

6

89

693

1,128

8,641

6,725

367

899

18,172

51,471

77,634

إن تحليل إجمالي المطالبات لسنة 2017هي كاالتي :
 2014وما
2015
سنة الحادث
قبلها
تاريخ الحادث
التكلفة النهائية المقدرة للمطالبات :
6
14,259
في نهاية سنة الحادث
41
27,740
بعد سنة
41
28,215
بعد سنتين
41
بعد ثالث سنوات
41
28,215
التكلفة الحالية للمطالبات المتراكمة
يخصم :المدفوعات المتراكمة حتى
41
27,409
تاريخه
إجمالي المطالبات تحت التسوية
806
باستثناء اليكو
إجمالي المطالبات تحت التسوية-
6
10,609
محفظة اليكو التشغيلية
إجمالي مخصص المطالبات تحت
10,609
812
التسوية كما في قائمة المركز المالي

2016

2017

المجموع

بآالف الرياالت السعودية

35

88,156
140,435
140,435

263,059
263,059

263,059
140,435
28,215
41
431,750

131,274

167,320

326,044

9,161

95,739

105,706

270

204

11,089

9,431

95,943

116,795
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( شركة مساهمة سعودية )

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
 -11المخصصات الفنية (تتمة)
 2/11الحركة في األقساط غير المكتسبة
تشمل الحركة في األقساط غير المكتسبة ما يلي:

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
الصافي
معيدي التأمين
إجمالي

بآالف الرياالت السعودية

-

الرصيد في بداية السنة
االقساط المكتتبة خالل السنة

االقساط المكتسبة خالل السنة

الرصيد في نهاية السنة

128,277

16,028

112,249

168,803
)(261,219
35,861

71,162
)(64,773
22,417

97,641
)(196,446
13,444

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
الصافي
معيدي التأمين
إجمالي

بآالف الرياالت السعودية

-

الرصيد في بداية السنة
االقساط المكتتبة خالل السنة

االقساط المكتسبة خالل السنة

الرصيد في نهاية السنة

96,831

28,592

68,239

354,880
)(323,434
128,277

66,090
)(78,654
16,028

288,790
)(244,780
112,249

 3/11الحركة في تكاليف اكتتاب وثائق التأمين المؤجلة
بآالف الرياالت السعودية
الرصيد في بداية السنة
المتكبد خالل السنة
المطفأ خالل السنة
الرصيد في نهاية السنة

للسنة المنتهية في 31
ديسمبر 2018

11,438
12,133
)(20,987
2,584

للسنة المنتهية في 31
ديسمبر 2017
9,084
31,222
)(28,868
11,438

 4/11الحركة في دخل عموالت اعادة التأمين غير المكتسبة
بآالف الرياالت السعودية
الرصيد في بداية السنة
المتكبد خالل السنة
المطفأ خالل السنة
الرصيد في نهاية السنة

للسنة المنتهية في 31
ديسمبر 2018

3,699
12,033
)(11,804
3,928

36

للسنة المنتهية في 31
ديسمبر 2017
4,952
12,156
)(13,409
3,699
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( شركة مساهمة سعودية )

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
 -12اإللتزامات والتعهدات

أ) تتكون اإللتزامات والتعهدات من اآلتي:
 31ديسمبر 2018

بآالف الرياالت السعودية
خطابات ضمان
عقود إيجار تشغيلية
اإلجمالي

3,539
-

3,539

 31ديسمبر 2017
3,161
2,570

5,731

ب) تخضع الشركة إلجراءات قانونية في سياق أعمالها العادية .لم يكن هناك تغيير في حالة اإلجراءات القانونية كما تم
االفصاح عنها في  31ديسمبر .2017
 -13ذمم دائنة ومستحقات وأخرى
2018

تكاليف مستحقة
مصاريف موظفين مستحقة
اقساط مدفوعة مقدما
عموالت دائنة
مستحقات دائنة أخرى
مطالبات مستحقة الدفع
إرصدة دائنة – اعادة التامين

7,016
1,143
1,567
2,205
602
480
466

تكاليف مستحقة

2,049

عمليات التأمين

بآالف الرياالت السعودية

2017

5,649
386
2,374
11,672
491
328
169

13,479

21,069

2018

عمليات المساهمين

بآالف الرياالت السعودية

2017

1,029

15,528

22,098

 -14تعويضات نهاية الخدمة للموظفين
 1/14وصف عام
تقوم الشركة بتحديد نظام مكافأة نهاية الخدمة لموظفيها بنا ًء على قوانين العمل السعودية السائدة .يتم تقدير االلتزام فيما
يتعلق بالمخطط من قبل خبير اكتواري وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي  - 19مزايا الموظفين  ،وذلك باستخدام "طريقة ائتمان
الوحدة المتوقعة".
 2/14فيما يلي المبالغ المعترف بها في قائمة المركز المالي وحركة االلتزام خالل السنة بنا ًء على قيمتها الحالية
2018

القيمة الحالية لمطلوبات المنافع المحددة

3,898
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تعويضات نهاية الخدمة للموظفين (تتمة)

 3/14الحركة في القيمة الحالية لمطلوبات المنافع المحددة
2017

2018

بآالف الرياالت السعودية
الرصيد األفتتاحي

3,881

2,014

المحمل على قائمة الدخل
المحمل على قائمة الدخل الشامل

670

2,397

)(375

-

المسدد خالل السنة

)(278

)(530

الرصيد في نهاية السنة

3,898

3,881

القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة في  1يناير
تكاليف الخدمة الحالية
التكاليف المالية
إعادة قياس (الربح)

3,881
503
167
)(375
)(278
3,898

2017

2018

بآالف الرياالت السعودية

المنافع المدفوعة خالل السنة
القيمة الحالية اللتزامات المزايا المحددة كما في  31ديسمبر

2,014
2,397
()530
3,881

اإلفتراضات األكتوارية األساسية
تم استخدام المجموعة التالية من االفتراضات االكتوارية لتقييم التزامات منافع الموظفين:
االفتراضات االكتوارية األساسية كما في
2017

2018
معدل الخصم

%3.68

%3.82

معدل زيادة الرواتب

%3.5

%3.5

يتم تحديد االفتراضات المتعلقة بالوفيات في المستقبل على أساس المشورة اإلكتوارية وفقًا لإلحصائيات المنشورة والخبرة في
المنطقة.
تحليل الحساسية
إن التحليل أدناه يوضح الحركات المحتملة المعقولة في أحد االفتراضات اإلكتوارية الرئيسية مع إبقاء جميع االفتراضات
األخرى ثابتة ،كان مبلغ التزامات المنافع المحددة للموظفين يمكن أن يكون كما يلي:
2018

بآالف الرياالت السعودية
معدل الخصم (حركة بنسبة )%0.1

زيادة
3,405

انخفاض
4,494

معدل زيادة الرواتب في المستقبل (حركة بنسبة )%1

4,392

3,483
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مصروفات مدفوعة مقدما وموجودات أخرى
2018
مدفوع مقدم لموردي الخدمة
ذمم الموظفين
مصاريف مدفوعة مقدما
وديعة مقابل خطابات ضمان
ودائع تأمين
ايجار مدفوع مقدما
فوائد مستحقة
موجودات أخرى

بآالف الرياالت السعودية

740
1,737
1,305
1,411
198
881
445
3,147

5,251
2,162
5,816
1,411
177
209
784
4,876

9,864

20,686

2018
فوائد مستحقة
موجودات أخرى

عمليات التأمين

2017

عمليات المساهمين

2017

بآالف الرياالت السعودية

358
471

1,112
12

829

1,124

10,693

21,810

 -16القيمة العادلة لألدوات المالية
تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة
القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه لبيع أصل أو دفعه مقابل التزام في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في
تاريخ القياس .يستند قياس القيمة العادلة إلى افتراض أن المعاملة تتم إما:

• في السوق األساسي للموجودات أو المطلوبات  ,أو
• في أكثر سوق فائدة للموجودات أو المطلوبات ,وذلك في حالة غياب السوق األساسي
ال تختلف القيم العادلة لألدوات المالية المدرجة في الميزانية بشكل كبير عن قيمتها الدفترية المدرجة في القوائم المالية.
تستخدم الشركة التسلسل الهرمي التالي لتحديد وقياس القيمة العادلة لألدوات المالية:
المستوى  :1األسعار المعروضة في األسواق النشطة لنفس األداة أو األداة المماثلة التي يمكن ألي كيان الوصول إليها في
تاريخ القياس ؛
المستوى  :2األسعار المعروضة في األسواق النشطة لألصول والخصوم المماثلة أو أساليب التقييم األخرى التي تستند إليها
جميع المدخالت الهامة على بيانات السوق التي يمكن مالحظتها ؛ و
المستوى  :3أساليب التقييم التي ال تعتمد بشكل كبير على بيانات السوق التي يمكن مالحظتها.
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تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة (تتمة)
(أ) القيمة الدفترية والقيمة العادلة
يوضح الجدول التالي القيمة الدفترية والقيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية  ،بما في ذلك مستوياتها في التسلسل
الهرمي للقيمة العادلة لألدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة .ال يشمل معلومات القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات
المالية التي ال تقاس بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة الدفترية تقارب بشكل معقول القيمة العادلة.
بآالف الرياالت السعودية

المستوى 1

المستوى 2

المجموع

المستوى 3

 31ديسمبر 2018
الموجودات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة ()3( )2
استثمارات متاحة للبيع

-

14,478

3,175

17,653

استثمارات مقتناه حتى تاريخ االستحقاق

-

-

-

-

-

14,478

3,175

17,653

بآالف الرياالت السعودية
 31ديسمبر 2017
الموجودات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة ()3( )2
استثمارات متاحة للبيع
استثمارات مقتناه حتى تاريخ االستحقاق

-

-

3,175

3,175

-

-

49,529

49,529

-

-

52,704

52,704

إن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للشركة ال تختلف جوهريا ً عن قيمتها الدفترية.
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القطاعات التشغيلية
بآالف الرياالت السعودية
كما في  31ديسمبر 2018
حماية
وادخار

طبي

المركبات

تامين عام
اخر

غير
موزعة

اجمالي
عمليات
التأمين

عمليات
المساهمين

المجموع

الموجودات
النقدية وما في حكمها
ودائع قصيرة األجل
أقساط تأمين وذمم معيدي تأمين مدينة
حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة
حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية
حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير
المبلغ عنها
حصة معيدي التأمين من اإلحتياطيات الحسابية
تكاليف اكتتاب مؤجلة
استثمارات
مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
مصاريف مدفوعة مقدما ً وموجودات أخرى
ودائع طويلة األجل
ممتلكات ومعدات
أصول غير ملموسة
وديعة نظامية
عموالت الوديعة النظامية
إجمالي الموجودات
المطلوبات
مطالبات مستحقة لحملة الوثائق
مستحقات وذمم دائنة أخرى
ذمم معيدي التأمين
أقساط تأمين غير مكتسبة
دخل عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة
مطالبات تحت التسوية
مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها
إحتياطيات حسابية
إحتياطي عجز أقساط تأمين
مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة
مخصص زكاة وضريبة دخل
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
دخل عموالت مستحقة لمؤسسة النقد العربي
السعودي
إجمالي المطلوبات

)(269
161
15,431

5,018
9,408
-

1,925
-

12,579
12,848
4,026

40,620
35,139
-

40,620
35,139
19,253
22,417
19,457

15,685
-

56,305
35,139
19,253
22,417
19,457

548
176,787
108
38
192,804

3,253
931
1,274
19,884

349
2,090
4,364

20,241
1,196
207
51,097

133
6,255
2,158
763
85,068

24,042
176,787
2,584
133
9,864
2,158
763
353,217

17,653
829
89,000
35,000
1,935
160,102

24,042
176,787
2,584
17,653
133
10,693
89,000
2,158
763
35,000
1,935
513,319

1,229
6,152
928
36
18,871
1,186
176,787
-

5,068
2,541
13,353
17,033
894
177
20,948
-

80
3,569
15
2,781
3,761
5,241
-

5,991
16,564
15,119
2,998
4,796
22,654
-

149
56
3,898

5,148
13,479
36,084
35,861
3,928
27,605
50,029
176,787
56
3,898

2,049
2,593
-

5,148
15,528
36,084
35,861
3,928
27,605
50,029
176,787
56
2,593
3,898

205,189

60,014

15,447

68,122

4,103

352,875

1,935
6,577

1,935
359,452
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القطاعات التشغيلية (تتمة)
بآالف الرياالت السعودية
كما في  31ديسمبر 2017
حماية وادخار

المركبات

طبي

تامين عام اخر

غير موزعة

اجمالي عمليات
التأمين

عمليات
المساهمين

المجموع

الموجودات
النقدية وما في حكمها

-

-

-

-

54,284

54,284

4,737

59,021

ودائع قصيرة األجل
أقساط تأمين وذمم معيدي تأمين مدينة
حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة
حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية
حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير المبلغ
عنها
حصة معيدي التأمين من اإلحتياطيات الحسابية
تكاليف اكتتاب مؤجلة
استثمارات
مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
مصاريف مدفوعة مقدما ً وموجودات أخرى
ودائع طويلة األجل
ممتلكات ومعدات
أصول غير ملموسة
وديعة نظامية
عموالت الوديعة النظامية
إجمالي الموجودات

2,522
180
17,336

44,963
668
16

7,510
-

11,083
15,180
4,144

79,051
-

79,051
66,078
16,028
21,496

28,000
-

107,051
66,078
16,028
21,496

1,762
214,579
203
31
236,613

1,729
8,142
9,609
65,127

1,423
1,841
10,774

20,191
1,670
284
52,552

419
8,921
29,000
3,107
630
175,412

23,682
214,579
11,438
419
20,686
29,000
3,107
630
540,478

52,704
1,124
60,000
35,000
1,284
182,849

23,682
214,579
11,438
52,704
419
21,810
89,000
3,107
630
35,000
1,284
723,327

المطلوبات
مطالبات مستحقة لحملة الوثائق
مستحقات وذمم دائنة أخرى
ذمم معيدي التأمين
أقساط تأمين غير مكتسبة
دخل عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة
مطالبات تحت التسوية
مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها
إحتياطيات حسابية
إحتياطي عجز أقساط تأمين
مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة
مخصص زكاة وضريبة دخل
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
دخل عموالت مستحقة لمؤسسة النقد العربي السعودي
إجمالي المطلوبات

1,137
5,188
1,506
39
23,173
2,565
214,579
248,187

7,777
10,630
2,778
96,709
152
1,663
50,798
9,945
180,452

782
2,246
859
13,511
5,182
6,048
28,628

2,146
25,284
16,551
3,508
4,796
22,570
74,855

4,910
298
3,881
9,089

8,559
21,069
34,109
128,277
3,699
34,814
81,981
214,579
9,945
298
3,881
541,211

1,029
2,024
1,284
4,337

8,559
22,098
34,109
128,277
3,699
34,814
81,981
214,579
9,945
298
2,024
3,881
1,284
545,548
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القطاعات التشغيلية ( تتمة )

اإليرادات
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
أقساط إعادة التأمين المسندة – أجنبي
أقساط تأمين فائض الخسارة – أجنبي
صافي أقساط التأمين المكتتبة
صافي التغيرات في األقساط غير المكتسبة
صافي أقساط التأمين المكتسبة
عمولة إعادة التامين
إيرادات إكتتاب اخرى
إجمالي اإليرادات

حماية
وادخار

طبي

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
بآالف الرياالت السعودية
اجمالي
عمليات
تامين عام
التأمين
اخر
المركبات

عمليات
المساهمين

المجموع

22,679
)(14,436
)(18
8,225
559
8,784
2,554
1,453
12,791

90,668
)(19,153
71,515
88,418
159,933
1,368
161,301

12,257
)(316
11,941
10,730
22,671
2,381
25,052

43,199
)(36,625
)(614
5,960
)(902
5,058
7,882
113
13,053

168,803
)(70,214
)(948
97,641
98,805
196,446
11,804
3,947
212,197

-

168,803
)(70,214
)(948
97,641
98,805
196,446
11,804
3,947
212,197

تكاليف ومصاريف اإلكتتاب
اجمالي المطالبات المدفوعة
تصفيات واستحقاقات
تكاليف مطالبات متكبدة
حصة معيدي التامين من المطالبات المدفوعة
صافي المطالبات والمنافع األخري المدفوعة
التغير في المطالبات تحت التسوية ،صافي
التغير في المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها،
صافي
صافي المطالبات والمنافع األخري المتكبدة
التغير في إحتياطي عجز أقساط التأمين
تكاليف إكتتاب وثائق التأمين
تكاليف اإلشراف والتفتيش
تكاليف اإلكتتاب األخرى
إجمالي تكاليف ومصاريف اإلكتتاب

)(15,651
)(36,138
43,166
)(8,623
2,397

)(183,895
)(5,361
5,320
)(183,936
1,470

)(18,810
)(296
)(19,106
1,421

)(2,158
1,960
)(198
)(118

)(220,514
)(36,138
)(5,657
50,446
)(211,863
5,170

-

)(220,514
)(36,138
)(5,657
50,446
)(211,863
5,170

164
)(6,062
)(1,569
)(116
)(7,747

31,374
)(151,092
9,945
)(13,109
)(2,557
)(797
)(157,610

807
)(16,878
)(2,412
)(115
)(140
)(19,545

)(33
)(349
)(3,897
)(223
)(4,469

32,312
)(174,381
9,945
)(20,987
)(3,011
)(937
)(189,371

-

32,312
)(174,381
9,945
)(20,987
)(3,011
)(937
)(189,371

صافي ربح ( /خسارة) اإلكتتاب

5,044

3,691

5,507

8,584

22,826

-

22,826

101

1,363

339

)(1,057

746
)(51,469
3,204
)(47,519
)(24,693

)(1,890
75
4,206
2,391
2,391

746
)(53,359
75
7,410
)(45,128
)(22,302

24,693
-

)(24,693
)(22,302

)(22,302

(مصروفات) /إيرادات تشغيل أخرى
عكس ( /مخصص) الديون المشكوك في تحصيلها
مصاريف عمومية وإدارية
اطفاء الخصم /العالوة على االستثمارات
دخل عموالت من الودائع
إجمالي (مصروفات) /إيرادات تشغيل أخرى
صافي خسارة السنة المنسوبة إلى عمليات التأمين
صافي خسارة السنة المنسوبة إلى عمليات
المساهمين
صافي خسارة السنة بعد تحمل المساهمين
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القطاعات التشغيلية ( تتمة )
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
بآالف الرياالت السعودية

اإليرادات
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
أقساط إعادة التأمين المسندة – أجنبي
أقساط تأمين فائض الخسارة – أجنبي
صافي أقساط التأمين المكتتبة
صافي التغيرات في األقساط غير المكتسبة
صافي أقساط التأمين المكتسبة
عمولة إعادة التامين
إيرادات إكتتاب اخرى
إجمالي اإليرادات

حماية
وادخار

طبي

المركبات

تامين عام
اخر

عمليات
المساهمين

اجمالي
عمليات التأمين

المجموع

30,797
)(17,898
)(23
12,876
332
13,208
2,560
1,476
17,244

240,043
)(6,009
234,034
)(36,548
197,486
885
198,371

38,502
)(719
37,783
)(7,892
29,891
3,939
33,830

45,538
)(41,029
)(412
4,097
98
4,195
9,964
208
14,367

354,880
)(64,936
)(1,154
288,790
)(44,010
244,780
13,409
5,623
263,812

-

354,880
)(64,936
)(1,154
288,790
)(44,010
244,780
13,409
5,623
263,812

تكاليف ومصاريف اإلكتتاب
اجمالي المطالبات المدفوعة
تصفيات واستحقاقات
تكاليف مطالبات متكبدة
حصة معيدي التامين من المطالبات المدفوعة
صافي المطالبات والمنافع األخري المدفوعة
التغير في المطالبات تحت التسوية ،صافي
التغير في المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها،
صافي
صافي المطالبات والمنافع األخري المتكبدة
التغير في إحتياطي عجز أقساط التأمين
تكاليف إكتتاب وثائق التأمين
تكاليف اإلشراف والتفتيش
تكاليف اإلكتتاب األخرى
إجمالي تكاليف ومصاريف اإلكتتاب

)(9,143
)(30,258
34,095
)(5,306
)(2,901

)(177,733
)(6,774
3,051
)(181,456
18,856

)(17,866
)(17,866
)(4,174

)(4,556
4,414
)(142
)(44

)(209,298
)(30,258
)(6,774
41,560
)(204,770
11,737

-

)(209,298
)(30,258
)(6,774
41,560
)(204,770
11,737

2,093
)(6,114
)(2,893
)(156
)(9,163

)(33,324
)(195,924
)(9,945
)(16,938
)(3,044
)(1,648
)(227,499

)(3,585
)(25,625
)(3,538
)(153
)(365
)(29,681

)(1,230
)(1,416
)(5,500
)(291
)(54
)(7,261

)(36,046
)(229,079
)(9,945
)(28,869
)(3,644
)(2,067
)(273,604

-

)(36,046
)(229,079
)(9,945
)(28,869
)(3,644
)(2,067
)(273,604

صافي ربح ( /خسارة) اإلكتتاب

8,081

)(29,128

4,149

7,106

)(9,792

-

)(9,792

)(105

)(2,147

)(765

)(3,306

)(6,323
)(47,472
2,014
()51,781
)(61,573

)(1,731
72
5,426
3,767
3,767

)(6,323
)(49,203
72
7,440
()48,014
)(57,806

61,573
-

)(61,573
()57,806

()57,806

(مصروفات) /إيرادات تشغيل أخرى
عكس ( /مخصص) الديون المشكوك في تحصيلها
مصاريف عمومية وإدارية
اطفاء الخصم /العالوة على االستثمارات
دخل عموالت من الودائع
إجمالي (مصروفات) /إيرادات تشغيل أخرى
صافي خسارة السنة المنسوبة إلى عمليات التأمين
صافي خسارة السنة المنسوبة إلى عمليات
المساهمين
صافي خسارة السنة بعد تحمل المساهمين
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المعامالت واألرصدة مع الجهات ذات العالقة
تمثل األطراف ذات العالقة المساهمين الرئيسيين والمديرين وموظفي اإلدارة الرئيسيين (يشمل موظفو اإلدارة الرئيسيين جميع
المديرين التنفيذيين وغير التنفيذيين واإلدارة العليا) للشركة  ،والشركات التي هم مالكوها الرئيسيين وأية كيانات أخرى خاضعة
للسيطرة المشتركة أو تتأثر بشكل كبير بها .يتم اعتماد سياسات التسعير وشروط هذه المعامالت من قبل إدارة الشركة ومجلس
اإلدارة .فيما يلي تفاصيل معامالت األطراف الرئيسية ذات الصلة خالل الفترة واألرصدة ذات الصلة:
بآالف الرياالت السعودية
المعامالت خالل السنة
المنتهية في
 31ديسمبر
2018

المساهمين الرئيسيين
البنك العربي الوطني ( مساهم )
أقساط مستحقة على وثائق التأمين المباعة عن طريق وكالة البنك العربي الوطني
عموالت مستحقة على وثائق التأمين المباعة عن طريق وكالة البنك العربي الوطني
اإللتزامات والتعهدات (خطابات الضمان)
ودائع ألجل
دخل العموالت على الودائع
استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق (صكوك البنك العربي)
ايرادات العموالت الخاصة على االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

416

المجموعة األمريكية الدولية ( مساهم )
أقساط إعادة التأمين الدائنة و فائض الخسارة
عموالت اعادة التأمين
حصة معيدي التأمين في المطالبات المدفوعة
المصروفات العمومية واإلدارية المدفوعة نيابة عن الشركة ومحملة على الشركة

22,418
)(5,182
)(3
345

متاليف (مساهم)
المصروفات العمومية واإلدارية المدفوعة نيابة عن الشركة ومحملة على الشركة
إيرادات اتعاب ادارة (تحويل المحفظة)

300
1,453

14,647
1,547
1,815

الرصيد مدين( /دائن) كما
في
 31ديسمبر
2018

 31ديسمبر
2017

31,531
3,473
1,211
357

9,960
)(5,596
)(2,633
796

270
)(1,476

770
)(595
1,763
-

)(12,207
)(56

133
-

 31ديسمبر
2017

1,240
)(334
1,411
88,000
945
10,000
81

)(18,057
)(298

419
-

الكيانات الخاضعة للسيطرة أو السيطرة المشتركة أو تتأثر بشكل كبير من قبل
األطراف ذات العالقة
شركة ديالوير األمريكية للتأمين على الحياة (مملوكة  %100لمتاليف)
أقساط إعادة تأمين دائنة
عموالت اعادة التأمين
حصة معيدي التأمين في المطالبات المدفوعة

12,475
)(1,908
)(5,397

5,784
)(843
)(3,051

)(6,588
-

)(2,466
-

الشركة األمريكية للتأمين على الحياة "أليكو" (مملوكة  %100لمتاليف)
أقساط إعادة التأمين المدينة والدائنة
عموالت إعادة التأمين
حصة معيدي التأمين في المطالبات المدفوعة (تحويل المحفظة)

8,244
)(2,001
)(36,138

10,974
)(2,369
)(30,258

)(2,176
-

1,249
-
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المعامالت واألرصدة مع الجهات ذات العالقة (تتمة)
يوضح الجدول التالي الرواتب السنوية والمكافآت والبدالت المتعلقة بأعضاء مجلس اإلدارة وكبار المسئولين التنفيذيين للسنة
المنتهية في  31ديسمبر  2018و :2017
كبار المسئوليين
أعضاء مجلس االدارة التنفيذيين (بما فيهم المدير
(غير تنفيذيين)
التنفيذي والمدير المالي)
2018
رواتب ومزايا
بدالت مجلس االدارة واللجان

860
860

بآالف الرياالت السعودية
5,972
5,972

أعضاء مجلس االدارة
(غير تنفيذيين)

2017
رواتب ومزايا
بدالت مجلس االدارة واللجان

691

بآالف الرياالت السعودية
7,663
-

691

-19

كبار المسئوليين
التنفيذيين (بما فيهم المدير
التنفيذي والمدير المالي)

7,663

الزكاة وضريبة الدخل
تم حساب الزكاة المستحقة على الشركة بنا ًء على أفضل تقدير لإلدارة.
 31ديسمبر 2018

 31ديسمبر 2017

رأس مال المساهمين السعوديين ()48.02%
الخسائر المتراكمة والتسويات األخرى
المسدد خالل السنة
القيمة الدفترية لألصول طويلة األجل

بآالف الرياالت السعودية
168,070
86,436
)(32,753
20,870
)(1,080
)(51,598
)(30,016

الدخل المعدل للسنة

()10,250

()23,719

حصة المساهمين السعوديين من الزكاة بنسبة %48.02

65,960

60,000

الزكاة المستحقة بنسبة %2.5

1,649

1,500

كانت الحركة في الزكاة المستحقة خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  2018كالتالي:

 31ديسمبر 2018

 31ديسمبر 2017

بآالف الرياالت السعودية
524
2,024
1,500
1,649
)(1,080
2,024
2,593

الرصيد في بداية السنة
المحمل للسنة
المسدد خالل السنة
الرصيد في نهاية السنة
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الزكاة وضريبة الدخل
أ) مخصص الزكاة للسنة
يتكون حركة مخصص الزكاة للسنة من مخصص زكاة السنة الحالية بمبلغ  1,649ألف لاير سعودي ( 31ديسمبر : 2017
 1,500ألف لاير سعودي) ،يعتمد مخصص الزكاة على حصة المساهمين السعوديين في رأس مال الشركة والتي بلغت %48.02
( 31ديسمبر .)%48.02 : 2017
ب) ضريبة الدخل للسنة
ال يوجد ضريبة دخل على المساهمين غير السعوديين وذلك نتيجة لصافي الخسائر المعدلة للفترة (مماثل كما في  31ديسمبر
 .)2017بلغت حصة المساهمين غير السعوديين في رأس مال الشركة  31( %51.98ديسمبر )%51.98 : 2017
ج) الربط الزكوي والضريبي
قدمت الشركة اإلقرار الزكوي عن فترة الـ  12شهرا المنتهية في  31ديسمبر  2017في المواعيد المحددة وتم استخراج شهادة
الضريبة /الزكاة وهي صالحة حتى  30أبريل .2019
السنة الضريبية 2013
خالل عام  ، 2018تلقت الشركة خطاب اللجنة األولية رقم  1139/2/55بتاريخ  1439-07-16هـ فيما يتعلق بتقييمات الهيئة
العامة للزكاة والدخل لعام  2013لدفع فروقات زكوية بلغت  1,470ألف لاير سعودي وقدمت الشركة اعتراضا خالل الفترة
القانونية.
السنة الضريبية 2014
خالل عام  ،2016استلمت الشركة الربوط التالية والمتعلقة اإلقرار الضريبي والزكوي لعام  2014كما يلي:
❖ خطاب الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم  019000006784بتاريخ  3نوفمبر  2016لطلب دفع زكاة اضافية عن عام
 2014بمبلغ  351ألف لاير سعودي و قامت الشركة باالعتراض في المواعيد القانونية.
❖ خطاب الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم  024000033080بتاريخ  3نوفمبر  2016لطلب دفع ضريبة استقطاع اضافية
عن عام  2014بمبلغ  246ألف لاير سعودي (متضمنة غرامات تأخير بمبلغ  58ألف لاير سعودي) وقامت الشركة
باإلعتراض في الفترة القانونية.
خالل عام  2018استلمت الشركة خطاب اللجنة االبتدائية رقم  1139/2/216بتاريخ 1439-04-14هـ ( 1يناير )2018
بخصوص الربوط الزكوية للهيئة العامة للزكاة والدخل لعام  ،2014حيث رفضت اللجنة اإلبتدائية اإلعتراض المقدم من الشركة،
وقد قامت الشركة باإلعتراض لدي اللجنة العليا في المواعيد القانونية.
السنوات الضريبية 2017 ،2016 ،2015
لم تتلق الشركة بعد أية تقييمات للسنوات الضريبية .2017 ،2016 ،2015
و تتوقع إدارة الشركة النجاح في جميع االعتراضات لما تقدمت به الهيئة العامة الزكاة والدخل المذكور باألعلى بشكل يغلب عليه
التاكد ,وبالتبعية ال حاجة لتكوين مخصصات اضافية لهذه البنود.
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رأس المال
يبلغ رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع  180مليون لاير مقسم إلى  18مليون سهم بقيمة  10لاير سعودي لكل
منها ( 31ديسمبر  350 :2017مليون لاير مقسم إلى  35مليون سهم بقيمة  10لاير سعودي لكل منها).
يتكون هيكل المساهمة بالشركة على النحو التالي ،ويخضع مساهمي الشركة للزكاة:
 31ديسمبر 2018
المصرح به و المصدر

الشركة األمريكية للتأمين على الحياة (متاليف)
البنك العربي الوطني
المجموعة األمريكية الدولية
األسهم العادية

عدد األسهم

بآالف الرياالت السعودية

5,400,000
5,389,200
1,800,000
5,410,800
18,000,000

54,000
53,892
18,000
54,108
180,000

54,000
53,892
18,000
54,108
180,000

 31ديسمبر 2017
المصرح به و المصدر
الشركة األمريكية للتأمين على الحياة (متاليف)
البنك العربي الوطني
المجموعة األمريكية الدولية
األسهم العادية

المدفوغ

عدد األسهم
10,500,000
10,479,000
3,500,000
10,521,000
35,000,000

المدفوع

بآالف الرياالت السعودية
105,000
105,000
104,790
104,790
35,000
35,000
105,210
105,210
350,000
350,000

يمثل رأس المال للمساهمين األجانب  ٪40والمساهمين السعوديين  ٪60في نهاية الفترة.
وافقت الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادي المنعقد في  18أبريل  2018على تخفيض رأس مال الشركة من 350
مليون لاير سعودي إلى  180مليون لاير سعودي وذلك بتخفيض عدد األسهم من  35مليون إلى  18مليون سهم بقيمة  10رياالت
للسهم الواحد إلعادة هيكلة رأس مال الشركة إللغاء  170,000,000لاير سعودي من الخسائر المتراكمة للشركة بما يتماشى
مع قانون الشركات الجديد.
أدى ذلك إلى انخفاض الخسائر المتراكمة إلى أقل من نصف رأس مال الشركة .تمت الموافقة على تخفيض رأس المال من قبل
السلطات التنظيمية .خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2018تكبدت الشركة تكلفة معاملة بمبلغ  210ألف ريال سعودي فيما
يتعلق بتخفيض رأس المال ،والتي تم تحميلها مباشرة على قائمة التغيرات في حقوق المساهمين .ليس هناك أي تأثير لتخفيض
رأس المال على التزامات الشركة.
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عمليات التأمين

 31ديسمبر
2018

عمليات المساهمين

 31ديسمبر
2017

 31ديسمبر
2018

 31ديسمبر
2017

اإلجمالي
 31ديسمبر
2018

 31ديسمبر
2017

تكاليف الموظفين
أتعاب قانونية ومهنية

34,505
6,975

34,408
2,638

61

368

34,505
7,036

34,408
3,006

مصاريف تقنية المعلومات

3,657

3,187

-

-

3,657

3,187

أخرى

2,044

2,557

625

243

2,669

2,800

أيجارات

2,084

1,976

-

-

2,084

1,976

استهالكات  ،إطفاءات (ايضاح )8

1,390

1,955

-

-

1,390

1,955

مصاريف مجلس اإلدارة

-

-

1,204

1,120

1,204

1,120

مصاريف سفر وإقامة

814
51,469

751
47,472

1,890

1,731

814
53,359

751
49,203
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إدارة رأس المال
يتم تحديد وتنظيم متطلبات رأس المال من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي وذلك لضمان األموال الكافية في حالة اإلفالس .كما
وضعت الشركة أهداف أخرى للحفاظ على رأس مال قوي وذلك لتحقيق أغراضها وزيادة المنفعة للمساهمين.
تقوم الشركة ،بصورة منتظمة ،بإدارة متطلبات رأس المال وذلك بتقدير حجم االنخفاض بين مستويات رأس المال المسجلة
والمطلوبة .يتم إجراء التعديالت على مستويات رأس المال الحالي على ضوء التغيرات في ظروف السوق وخصائص المخاطر
المتعلقة بنشاطات الشركة .وللحفاظ على أو تعديل هيكل رأس المال ،يجوز للشركة تعديل مقدار توزيعات األرباح المدفوعة
للمساهمين أو إصدار أسهم.
تخضع عمليات الشركة للمتطلبات التنظيمية المحلية ضمن نطاق السلطة القضائية التي تم تأسيسها فيها .ال تنص هذه اللوائح على
الموافقة على األنشطة ورصدها فحسب  ،بل تفرض أيضًا بعض األحكام التقييدية ،على سبيل المثال .كفاية رأس المال لتقليل
مخاطر التخلف عن سداد الديون واإلعسار من جانب شركات التأمين وتمكينها من الوفاء بااللتزامات غير المتوقعة عند نشوئها.
تحتفظ الشركة برأسمالها وفقا ً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها مؤسسة النقد العربي السعودي في المادة  66والمادة  4من لوائح
تفصل هامش المالءة المالية المطلوب الحفاظ عليه .وفقا ً للمادة المذكورة  ،تحتفظ الشركة بهامش المالءة بما
التأمين المنفذة والتي
ِّ
يعادل أعلى الطرق الثالثة التالية وفقًا لالئحة التنفيذية لمؤسسة النقد العربي السعودي:
•
•
•

الحد األدنى لمتطلبات رأس المال  100مليون لاير سعودي
متطلبات هامش المالءة المالية حسب طريقة األقساط
متطلبات هامش المالءة المالية حسب طريقة المطالبات

التزمت الشركة بكافة متطلبات رأس المال المفروضة من قبل الجهه التنظيمية خالل السنة المالية.
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خسارة السهم األساسية
تم إحتساب خسارة السهم األساسي للسنة بقسمة صافي خسارة السنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية والمصدرة والقائمة
في نهاية السنة .التوجد خسارة مخفضة للسهم كما في  31ديسمبر .2018
تم تعديل المتوسط المرجح لعدد األسهم بأثر رجعي لجميع السنوات السابقة لتعكس تخفيض رأس المال كما هو مطلوب في المعيار
المحاسبي الدولي رقم  " 33ربحية السهم "على النحو التالي:
 31ديسمبر 2018

-24

 31ديسمبر 2017
(معدلة)
18,000,000
18,000,000

األسهم العادية المصدرة في بداية السنة
المتوسط المرجح لعدد االسهم

18,000,000
18,000,000

فيما يلي العائد األساسي والمخفف للسهم الواحد:
صافي خسارة السنة قبل الزكاة

()22,302,000

()57,805,842

المتوسط المرجح لعدد االسهم
خسارة السهم األساسية

18,000,000
()1.24

(معدلة)
18,000,000
()3.21

إدارة المخاطر المالية

تتعرض الشركة لمجموعة متنوعة من المخاطر المالية والتي تتطلب وجود أنشطة إلدارة المخاطر من أجل تحليل وتقييم
وقبول وإدارة درجة من المخاطر أو مجموعة من المخاطر .هذه المخاطر هي نتيجة حتمية للمشاركة في األسواق المالية.
وبالتالي فإن هدف الشركة هو تحقيق توازن مناسب بين المخاطر والعائد وتقليل اآلثار السلبية المحتملة على األداء المالي
للشركة.
تم تصميم سياسات وإجراءات وأنظمة إدارة المخاطر في الشركة لتحديد وتحليل هذه المخاطر وتحديد أدوات تخفيف المخاطر
وال ضوابط المناسبة .تقوم الشركة بمراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر بشكل مستمر لتعكس التغيرات في األسواق
والمنتجات وأفضل الممارسات الناشئة.

 1/24مخاطر االئتمان

تمثل مخاطر اإلئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته بشأن أداة مالية ما ,مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر
لخسارة مالية .بالنسبة لكافة فئات األدوات المالية المحتفظ بها لدى الشركة ,يمثل الحد األقصى لمخاطر االئتمان التي تتعرض
لها الشركة القيمة الدفترية المفصح عنها في قائمة المركز المالي.
فيما يلي بيانا بالسياسات واإلجراءات المتبعة من قبل الشركة لتقليل مخاطر االئتمان التي تتعرض لها الشركة:
❖ لتقليل تعرضها للخسائر الكبرى الناجمة عن إفالس شركات إعادة التأمين ,تقوم الشركة بتقويم الوضع المالي لشركات إعادة
التأمين .وكشرط مسبق ,يجب أن يكون األطراف التي يتم إعادة التأمين لديها مصنفة على أنها ذات مستوى مقبول ,من حيث
الضمان وبما يؤكد متانة وضعها المالي.
❖ تقوم الشركة بإبرام اتفاقيات تأمين وإعادة تأمين فقط مع جهات معترف بها وذات سمعة جيدة .تكمن سياسة الشركة بأن
يخضع كافة العمالء الذين تود التعامل معهم للتحقق والدراسة من الناحية االئتمانية .إضافة إلى ذلك ,يتم مراقبة المبالغ
المستحقة بموجب عقود التأمين وإعادة التأمين بصورة مستمرة لتقليل تعرضها لمخاطر الديون المعدومة.
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 1/24مخاطر االئتمان (تتمة)
❖ إن أقساط التأمين المدينة تمثل مبالغ مستحقة بشكل أساسي ,من أفراد وشركات غير مصنفة .تقوم الشركة بالحد من مخاطر
االئتمان وذلك بوضع سقف إئتماني لكل عميل وشركة ومراقبة الذمم المدينة القائمة.
❖ تودع النقدية وشبه النقدية لدى بنوك محلية معتمدة من اإلدارة .وكشرط مسبق ,يجب أن تكون البنوك التي تودع لديها النقدية
وشبه النقدية مصنفة على أنها ذات مستوى مقبول ,من حيث الضمان وبما يؤكد متانة وضعها المالي.
❖ تتكون إستثمارات الشركة بشكل أساسي من ودائع ألجل و صكوك لدى بنوك محلية ذات تصنيف إئتماني جيد باالضافة إلى
صكوك حكومية .ال يوجد لدى الشركة نظام داخلي لتصنيف هذه االستثمارات ,تقوم الشركة بالحد من مخاطر االئتمان
المتعلقة بهذه االستثمارات بوضع حد ائتمان لكل بنك حسب درجة التصنيف اإلئتماني.

األقساط المستحقة تضم عددا كبيرا من المستحقات من األفراد ومن عمالء الشركات .وتشكل أكبر خمسة حسابات مستحقة
الدفع نسبة  % 42من األقساط المدينة كما في  31ديسمبر  31( 2018ديسمبر .)%18 :2017
ويبين الجدول التالي الحد األقصى من حدود المخاطرة اإلئتمانية لبنود قائمة المركز المالي للشركة كما في  31ديسمبر:
 31ديسمبر 2018

 31ديسمبر 2017

بآالف الرياالت السعودية

موجودات عمليات التأمين
نقدية وشبه نقدية
ودائع قصيرة األجل
أقساط تأمين وذمم معيدي تأمين مدينة
حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة
حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية
حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها
حصة معيدي التأمين من اإلحتياطيات الحسابية
مستحق من جهات ذات عالقة
ودائع طويلة األجل
مصاريف مدفوعة مقدما ً وموجودات أخرى
إجمالي الموجودات

40,620
35,139
19,253
22,417
19,457
24,042
176,787
133
9,864
347,712

 31ديسمبر 2018

54,284
79,051
66,078
16,028
21,496
23,682
214,579
419
29,000
20,686
525,303

 31ديسمبر 2017

بآالف الرياالت السعودية

موجودات عمليات المساهمين
نقدية وشبه نقدية
ودائع قصيرة األجل
استثمارات
مصاريف مدفوعة مقدما ً وموجودات أخرى
ودائع طويلة األجل بمعدل ثابت
الوديعة النظامية
عموالت الوديعة النظامية

15,685
17,653
829
89,000
35,000
1,935

4,737
28,000
52,704
1,124
60,000
35,000
1,284

إجمالي الموجودات

160,102

182,849
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إدارة المخاطر المالية (تتمة)
 1/24مخاطر االئتمان (تتمة)

فيما يلي تحليل التصنيفات االئتمانية للحافظة االستثمارية والودائع:

 31ديسمبر 2018
عمليات المساهمين
عمليات التأمين
35,139
35,139

ستاندرد اند بورز ،مايعادل (أ)
ستاندرد اند بورز ،مايعادل (ب ب ب )+
غير مصنف

بآالف الرياالت السعودية
74,478
29,000
3,175

106,653

 31ديسمبر 2017
عمليات المساهمين
عمليات التأمين
ستاندرد اند بورز ،مايعادل (أ)
ستاندرد اند بورز ،مايعادل (ب ب ب )+
غير مصنف

بآالف الرياالت السعودية

77,051
31,000
-

117,529
20,000
3,175

108,051

140,74

 2/24مخاطر الحوكمة

تتمثل حوكمة المخاطر في الشركة في مجموعة من السياسات واإلجراءات والضوابط الموضوعة والتي تستخدم الهيكل
التنظيمي القائم لتحقيق األهداف االستراتيجية .تتمحور فلسفة الشركة حول قبول المخاطر بما يتناسب مع الرغبة في
المخاطرة والخطة االستراتيجية المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة .تتعرض الشركة لمخاطر سعر العمولة واالئتمان ومخاطر
السيولة والعمالت.

 3/24هيكلة المخاطر

تم تأسيس هيكل تنظيمي محكم داخل الشركة من أجل تحديد وتقييم ورصد ومراقبة المخاطر.
مجلس اإلدارة

إن مجلس اإلدارة هو الجهة العليا المسؤولة عن حوكمة المخاطر حيث يقوم بتقديم التوجيه واعتماد االستراتيجيات والسياسات
لتحقيق األهداف المحددة للشركة.

اإلدارة العليا للشركة

تعتبر االدارة العليا مسؤولة عن العمليات اليومية لتحقيق االهداف االستراتيجية ضمن سياسة محددة مسبقا ً من قبل الشركة
بشأن قبول المخاطر.
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إدارة المخاطر المالية (تتمة)
هيكلة المخاطر (تتمة)

فيما يلي ملخص للمخاطر التي تواجهها الشركة والطريقة التي تتبعها اإلدارة للتقليل منها:
أ)

مخاطر التأمين
المخاطرة بموجب عقد التأمين هي المخاطرة بحدوث حدث مؤمن بما في ذلك عدم التأكد من مقدار وتوقيت أي
مطالبة ناتجة .تتمثل المخاطر الرئيسية التي تواجهها الشركة بموجب هذه العقود في أن تتجاوز قيمة المطالبات
والتعويضات الفعلية القيمة الدفترية اللتزامات التأمين .يتأثر هذا بتكرار المطالبات ،وشدة المطالبات ،وكون
المنافع الفعلية المدفوعة أكبر من القيمة المقدرة األصلية والتطور الالحق للمطالبات طويلة األجل.
يتم تحسين تباين المخاطر من خالل تنويع مخاطر الخسارة عن طريق تأمين محفظة كبيرة و متنوعة من عقود
التأمين حيث أن المحفظة األكثر تنو ًعا تكون أقل عرضة للتأثر في جميع المجاالت بالتغيير في أي مجموعة
فرعية من المحفظة ،وكذلك النتائج غير المتوقعة .كما يتم تحسين تباين المخاطر من خالل االختيار الدقيق وتطبيق
استراتيجية التأمين والمبادئ التوجيهية وكذلك استخدام ترتيبات إعادة التأمين.
يتم إعادة تأمين جزء كبير من مخاطر التأمين على أساس ترتيبات إعادة تأمين نسبية مع االحتفاظ بحدود متفاوتة
من التأمين بحسب قطاعات األعمال .يتم تقدير المبالغ القابلة لالسترداد من أعمال إعادة التأمين بطريقة تتوافق
مع االفتراضات المستخدمة في تقدير منافع بوالص التأمين المعاد تأمينها ويتم عرضها في المركز المالي كأصول
إعادة التأمين.
على الرغم من أن الشركة لديها اتفاقيات إعادة تأمين ،إال أنها ال تعفى من التزاماتها المباشرة تجاه حاملي وثائق
التأمين الخاصة بها ،وبالتالي يوجد خطر ائتماني فيما يتعلق بالتأمين المسند لمعيدي التأمين ،إلى الحد الذي يتعذر
فيه معيدي التأمين من الوفاء بالتزاماتهم المنصوص عليها بموجب هذه اإلتفاقيات.
تتمثل الميزة الرئيسية الختبار كفاية االلتزام في أن تأثيرات التغييرات في االفتراضات على قياس المطلوبات
والموجودات ذات الصلة ليست متماثلة.
تكرار المطالبات ومبلغها
يمكن أن يتأثر تكرار المطالبات ومبلغها بالعديد من العوامل .تقوم الشركة ،بشكل رئيسي ،بتغطية مخاطر إكتتاب
عقود تأمين ضد الحوادث والمسؤولية والمركبات والممتلكات والبحري والهندسي و العامة األخرى والصحي.
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.
الحوادث والمسؤولية
المسؤولية العامة
بالنسبببببة للتببببأمين علببببى المسببببؤلية العامببببة ,فببببإن أهببببم المخبببباطر فببببي هببببذا المجببببال هببببي االلتزامببببات القانونيببببة
المترتببببة علبببى المبببؤمن تجببباه وفببباة طبببرف ثالبببث أو إصبببابة بدنيبببة أو أضبببرار فبببي الممتلكبببات الناجمبببة خبببارج
أمببباكن عمبببل المبببؤمن عليبببه ,العمليبببات التجاريبببة أو المشببباريع التبببي قبببام بهبببا المبببؤمن عليبببه .يبببتم اإلكتتببباب فبببي
وثبببائق التبببأمين هبببذه علبببى أسببباس حجبببم أعمبببال الشبببركة أو قيمبببة العقبببد ,طبيعبببة  /أشبببغال المبببباني ,وطبيعبببة
العقبببود المنفبببذة .لبببدى الشبببركة تغطيبببة إعبببادة التبببأمين لهبببذه المخببباطر للحبببد مبببن الخسبببائر بالنسببببة ألي مطالببببة
فردية.
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تأمين المركبات
بالنسبببببة لعقببببود المركبببببات فببببإن المخبببباطر الرئيسببببية تتمثببببل فببببي مطالبببببات الوفيببببات واإلصببببابات الجسببببدية
الكاملبببة واسبببتبدال أو إصبببالح تلبببك المركببببات  .ومسبببتوى التعويضبببات التبببي تحكبببم بهبببا المحكمبببة للوفيبببات
واألطبببراف المتضبببررة وتكببباليف اسبببتبدال السبببيارات هبببي العوامبببل الرئيسبببية التبببي تبببؤثر فبببي مسبببتوى تلبببك
المطالبات .والشركة لديها تغطية إعادة التأمين لهذه األضرار للحد من الخسائر ألية مطالبة فردية.
تأمين الممتلكات
يبببتم إصبببدار هبببذه العقبببود ببببالرجوع إلبببى القيمبببة اإلسبببتبدالية للممتلكبببات المؤمنبببة ومحتوياتهبببا .تكلفبببة إعبببادة بنببباء
الممتلكبببات وإسبببتبدال محتوياتهبببا والوقببببت البببالزم إلعبببادة بببببدء العمليبببات والبببذي تتوقببببف فيبببه األعمبببال هببببي
العوامبببل الرئيسبببية التبببي تبببؤثر علبببى مسبببتوى المطالببببات .يوجبببد لبببدى الشبببركة تغطيبببة إعبببادة تبببأمين للحبببد مبببن
الخسائر المتعلقة بأي مطالبة فردية.

البحري

تبببم تصبببميم التبببأمين البحبببري لتعبببويض أصبببحاب العقبببود عبببن الضبببرر واإللتزامبببات الناشبببئة عبببن فقبببدان أو
تلببببف القطببببع البحريببببة والحببببوادث فببببي البحببببر ممببببا أدى إلببببى خسببببارة كليببببة أو جزئيببببة للبضببببائع .وبالنسبببببة
للتبببأمين البحبببري فبببإن المخببباطر الرئيسبببية تتمثبببل فبببي الخسبببائر أو األضبببرار للسبببفن البحريبببة والحبببوادث التبببي
تببؤدي إلببى خسبببارة كليببة أو جزئيبببة للبضببائع .والشببركة لبببديها تغطيببة إعبببادة التببأمين لهببذه األضبببرار للحببد مبببن
الخسائر ألية مطالبة فردية.

الهندسي

بالنسببببة إلبببى التبببأمين الهندسبببي ,فبببإن أهبببم المخببباطر فبببي هبببذا المجبببال هبببي خسبببارة أو حبببدوث ضبببرر ألعمبببال
البنببباء  /اإلنشببباء نتيجبببة حريبببق ,انفجبببار أو مخببباطر طبيعيبببة مثبببل الفيضبببانات ,البببزالزل والعواصبببف ...البببخ.
لدى الشركة تغطية إعادة التأمين لهذه المخاطر للحد من الخسائر بالنسبة ألي مطالبة فردية.

عام أخرى

بالنسبة لألعمال العامة األخرى ,المخاطر الرئيسية هي خسارة او ضرر منتجات المستهلك واألغراض الشخصية.
لدى الشركة إتفاقية إعادة تأمين لمثل هذه األضرار للحد من الخسائر بالنسبة ألي مطالبة فردية.

الصحي

تبببم تصبببميم إسبببتراتيجية التبببأمين الطببببي الخاصبببة بالشبببركة لضبببمان تنبببوع المخببباطر بشبببكل جيبببد مبببن حيبببث
نبببوع المخببباطر ومسبببتوى المزايبببا المبببؤمن عليهبببا .ويمكبببن تحقيبببق ذلبببك مبببن خبببالل تنبببوع القطاعبببات والمنببباطق
الجغرافيبببة وذلبببك للتاكبببد ببببأن األسبببعار تأخبببذ بعبببين االعتببببار الظبببروف الصبببحية الحاليبببة والتببباريخ الصبببحي
للعائلببببببة والمراجعببببببة االعتياديببببببة للمطالبببببببات الفعليببببببة وسببببببعر المنببببببتج واإلجببببببراءات التفصببببببيلية لمتابعببببببة
المطالببببات .كمبببا تقبببوم الشبببركة بأتبببباع سياسبببة تقبببوم علبببى المتابعبببة الجبببادة والنشبببطة للمطالببببات وذلبببك لتغطيبببة
المخببباطر المسبببتقبلية غيبببر المتوقعبببة التبببي يمكبببن أن تبببؤثر سبببلبا علبببى الشبببركة .يوجبببد لبببدى الشبببركة تغطيبببة
إعادة تامين للحد من الخسائر المتعلقة بأي مطالبة فردية.
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تأمين الحماية واإلدخار الجماعي

فيما يتعلق بمحفظة تأمين الحماية واإلدخار الجماعي  ,فإن الخطر الرئيسي هو الوفيات و المرض للمؤمن عليهم.
تتفاقم مخاطر التأمين الجماعي نظرا ً لتركزها ,مثال العاملين في نفس المكان .تدار مخاطر الوفيات والمرض من
خالل استراتيجية اكتتاب محددة بوضوح وكذلك تحديد إجراءات تقييم المطالبات .هناك عدة مستويات مختلفة
لإلكتتاب ,تتضمن تأكيد الحالة الصحية الجيدة ,االستبيان الطبي ,التقرير من المتخصصين واإلستشاريين ,والفحص
الطبي الشامل .تقوم الشركة بالنظر في طبيعة نشاط المجموعة ,حجم المجموعة ,النطاق الجغرافي ,الخلفية الثقافية,
و تقسيم العمال ما بين عمالة يدوية و غير يدوية.

تأمين الحماية واإلدخار الفردي

فيما يتعلق بمحفظة تأمين الحماية واإلدخار الفردي ,فإن الخطر الرئيسي هو الوفيات و المرض للمؤمن عليهم و
خطر اإلخفاق في إختيار الحاالت المؤمن عليها .باإلضافة لذلك ,فإن ارتفاع معدالت إلغاء عقود التأمين أكثر من
المعدالت المتوقعة قد ينتج عنها زيادة المصروفات أكثر من المتوقع و بالتالي تمديد الفترة الزمنية التي تستغرقها
المحفظة لتحقيق الهدف المحدد لها.
تتم حماية محفظة تأمين الحماية واإلدخار الفردية والجماعية من خالل ترتيبات إعادة التأمين فعالة ,إن إعادة
التأمين تحمي الشركة من المخاطر السلبية الناتجة عن حاالت الوفاة والمرض.

تحليل الحساسية

إن التغيير اإلفتراضي بواقع  %10في نسبة صافي المطالبات قد يؤثر على الدخل بمبلغ إجمالي 21,186,300
لاير سعودي ( 20,477,003 :2017لاير سعودي) سنويا بشكل اجمالي.
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ب) مخاطر إعادة التأمين
لتقليبببل تعرضبببها للخسبببائر المحتملبببة الناجمبببة عبببن المطالببببات الكبيبببرة ,تببببرم الشبببركة إتفاقيبببات مبببع أطبببراف
أخبببرى لغبببرض إعبببادة التبببأمين .إن ترتيببببات إعبببادة التبببأمين هبببذه تبببؤمن تنوعبببا ً أكببببر لألعمبببال ممبببا يسبببمح
لبببإلدارة بالتقليبببل مبببن أثبببار الخسبببائر المحتملبببة الناجمبببة عبببن المخببباطر الكبيبببرة وتبببوفر قبببدرات نمبببو إضبببافية.
يبببتم جبببزء كبيبببر مبببن إعبببادة التبببأمين مبببن خبببالل إتفاقيبببات إعبببادة التبببأمين أو إعبببادة التبببأمين اإلختيببباري أو
عقبببود إعبببادة تبببأمين فبببائض الخسبببارة .لتقليبببل تعرضبببها لمخببباطر الخسبببائر الضبببخمة الناشبببئة عبببن إفبببالس
شبببركات إعبببادة التبببأمين ,تقبببوم الشبببركة بتقيبببيم الوضبببع المبببالي لشبببركات إعبببادة التبببأمين ,ومراقببببة تركيبببز
مخببباطر االئتمبببان الناتجبببة فبببي منببباطق جغرافيبببة ونشببباطات وخصبببائص إقتصبببادية مماثلبببة لشبببركات إعبببادة
التأمين.
إن إتفاقيبببات إعبببادة التبببأمين المسبببندة ال تعفبببي الشبببركة مبببن إلتزاماتهبببا تجببباه حملبببة الوثبببائق .ونتيجبببة لبببذلك,
تبقبببى الشبببركة ملتزمبببة تجببباه حملبببة الوثبببائق بحصبببتها مبببن المطالببببات تحبببت التسبببوية المعببباد التبببأمين عليهبببا
بالقبببدر البببذي لبببم تبببف ببببه شبببركة إعبببادة التبببأمين بإلتزاماتهبببا بموجبببب إتفاقيبببات إعبببادة التبببأمين .وفبببي هبببذا
الصدد ,تتركز مخاطر اإلئتمان للمطالبات تحت التسوية في:
 31ديسمبر 2018

 31ديسمبر 2017

بآالف الرياالت السعودية
الواليات المتحدة االمريكية

9,285

7,469

منطقة الشرق األوسط بما فيها المملكة العربية السعودية

10,172

14,027

حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية (إيضاح 19,457 )11

21,496

ت) مخاطر العمالت
تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية ما نتيجة للتغيرات في أسعار الصرف األجنبي.
تعتقد اإلدارة بوجود مخاطر متدنية لوقوع خسائر هامة نتيجة التقلبات في أسعار الصرف األجنبي ألن غالبية
الموجودات والمطلوبات النقدية هي بعمالت مرتبطة بالريال السعودي .إضافة إلى ذلك ,وحيث أن معامالت الشركة
بالعمالت األجنبية تتم بشكل أساسي بالدوالر األمريكي المثبت سعر صرفه مقابل الريال السعودي ,فإن األرباح
والخسائر الناتجة عن تحويل العمالت األجنبية ال تعتبر هامة ,وبالتالي لم يتم اإلفصاح عنها بصورة مستقلة.

56

شركة متاليف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني

( شركة مساهمة سعودية )

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
-24
3/24

إدارة المخاطر المالية (تتمة)
هيكلة المخاطر (تتمة)

ث) مخاطر أسعار العموالت الخاصة
تنشبببأ مخببباطر أسبببعار العمبببوالت الخاصبببة عبببن إحتمبببال تبببأثير التغيبببرات فبببي أسبببعار العمبببوالت علبببى الربحيبببة
المستقبلية أو القيمة العادلة لألدوات المالية .ال تتعرض الشركة لمخاطر أسعار عموالت خاصة هامة.
إن األثر على الدخل يمثل أثر التغيرات المفترضة في أسعار العموالت ،مع بقاء إعتبار كافة البنود القابلة للتغييراألخرى
ثابتة ،على الشركة لسنة واحدة وذلك على أساس الموجودات المالية بعمولة عائمة كما في  31ديسمبر  .2018وفي
نهاية العام ,بلغ معدل العائد على االستثمار في سعر الصرف العائم نحو الشئ في  31ديسمبر 49 :2017( 2018
مليون لاير سعودي) إن اثر أي تغيير في اسعار العموالت لهذا االستثمار على صافي الدخل ال يتوقع أن يكون جوهريا.

ج) مخاطر السوق
تتمثببببل مخبببباطر السببببوق فببببي مخبببباطر تقلبببببات القيمببببة العادلببببة والتببببدفقات النقديببببة المسببببتقبلية ألداة ماليببببة بسبببببب
التغيبببرات فبببي أسعارالسبببوق (عببببدا تلبببك الناتجبببة مببببن مخببباطر أسبببعار العمببببوالت أو مخببباطر العمبببالت) ,سببببواء
حبببدثت تلبببك التغيبببرات بسببببب عوامبببل تتعلبببق بببباألداة الماليبببة المعينبببة أو بمصبببدرها أو عوامبببل تبببؤثر علبببى جميبببع
األدوات المالية المماثلة المتداولة في السوق.
لببدى الشببركة إسببتثمارات فببي صببكوك غيببر مدرجببة ذات معببدل عببائم و فببي شببركة نجببم لخببدمات التببأمين والتببي
تبببم تصبببنيفها فبببي "إسبببتثمارات متاحبببة للبيبببع" (انظبببر ايضببباح  .)10لبببيس لبببدى الشبببركة مخببباطر سبببوق جوهريبببة
فيما يتعلق باستثماراتها حيث يتم تسجيلها بقيم تقارب قيمها العادلة.

ح) مخاطر السيولة
تمثبببل مخببباطر السبببيولة الصبببعوبات التبببي تواجههبببا الشبببركة فبببي تبببوفير األمبببوال الالزمبببة للوفببباء بالتعهبببدات
المتعلقة بالتزاماتها المالية.
يبببتم مراقببببة متطلببببات السبببيولة شبببهريا ً وتقبببوم اإلدارة بالتأكبببد مبببن تبببوفر السبببيولة الكافيبببة للوفببباء بالتزاماتهبببا
حال نشوئها.
فيما يلي السياسات واإلجراءات المستخدمة للتخفيف من تعرض الشركة لمخاطر السيولة:
• سياسبببة مخببباطر السبببيولة للشبببركة التبببي تحبببدد تقيبببيم وتحديبببد مبببا يشبببكل مخببباطر السبببيولة للشبببركة .تبببتم
مراقببببة االلتبببزام بالسياسبببة ويبببتم اإلببببالغ عبببن التعرضبببات واالنحرافبببات إلبببى لجنبببة المخببباطر .تبببتم مراجعبببة
السياسة بانتظام للتأكد من مالءمتها والتغيرات في بيئة المخاطر.
• وضببببع مببببببادئ توجيهيبببببة بشبببببأن تخصبببببيص األصبببببول ،وهياكبببببل حبببببدود المحفظبببببة ومالمبببببح اسبببببتحقاق
األصول ،من أجل ضمان التمويل الكافي المتاح للوفاء بالتزامات التأمين.
• إعبببداد خطبببط تمويبببل الطبببوارئ التبببي تحبببدد الحبببد األدنبببى لنسبببب األمبببوال لتلبيبببة احتياجبببات الطبببوارئ
وكذلك تحديد األحداث التي من شأنها أن تؤدي إلى مثل هذه الخطط.
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تواريخ االستحقاق
يعكس الجدول أدناه تواريخ استحقاق المطلوبات المالية الخاصة بالشركة وذلك على اساس االلتزامات التعاقدية
غير المخصومة المتوقعة المتبقية .تحدد تواريخ االستحقاق بناءاً على التقديرات الزمنية لصافي المدفوعات النقدية
من مطلوبات التامين المستحقة
موجودات عمليات التأمين

نقدية وشبه نقدية
ودائع قصيرة األجل
أقساط تأمين وذمم معيدي تأمين مدينة
حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة
حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية
حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها
حصة معيدي التأمين من اإلحتياطيات الحسابية
تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة
مستحق (الى) /من عمليات المساهمين /التأمين
مستحق من جهات ذات عالقة
مصاريف مدفوعة مقدما ً وموجودات أخرى
ممتلكات ومعدات ،صافي
أصول غير ملموسة

موجودات عمليات التأمين

نقدية وشبه نقدية
ودائع قصيرة األجل
أقساط تأمين وذمم معيدي تأمين مدينة
حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة
حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية
حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها
حصة معيدي التأمين من اإلحتياطيات الحسابية
تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة
مستحق (الى) /من عمليات المساهمين /التأمين
مستحق من جهات ذات عالقة
مصاريف مدفوعة مقدما ً وموجودات أخرى
ودائع طويلة األجل
ممتلكات ومعدات ،صافي
أصول غير ملموسة

أقل من سنة
40,620
35,139
19,253
22,417
19,457
24,042
176,787
2,584
33
133
8,255
-

348,720

أقل من سنة
54,284
79,051
66,078
16,028
21,496
23,682
214,579
11,438
733
419
19,098
-

506,886
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 31ديسمبر 2018
المجموع
أكثر من سنة
1,609
2,158
763

40,620
35,139
19,253
22,417
19,457
24,042
176,787
2,584
33
133
9,864
2,158
763

4,530

353,250

 31ديسمبر 2017
المجموع
أكثر من سنة
1,588
29,000
3,107
630

54,284
79,051
66,078
16,028
21,496
23,682
214,579
11,438
733
419
20,686
29,000
3,107
630

34,325

541,211
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( شركة مساهمة سعودية )

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
-24
3/24

إدارة المخاطر المالية (تتمة)
هيكلة المخاطر (تتمة)
تواريخ االستحقاق (تتمة)

مطلوبات عمليات التأمين

مطالبات مستحقة لحملة الوثائق
مستحقات وذمم دائنة أخرى
ذمم معيدي التأمين
أقساط تأمين غير مكتسبة
دخل عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة
مطالبات تحت التسوية
مطالبات متكبدة غير المبلغ عنها
إحتياطيات حسابية
إحتياطي عجز أقساط تأمين
مستحق إلى جهات ذات عالقة
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

مطلوبات عمليات التأمين

مطالبات مستحقة لحملة الوثائق
مستحقات وذمم دائنة أخرى
ذمم معيدي التأمين
أقساط تأمين غير مكتسبة
دخل عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة
مطالبات تحت التسوية
مطالبات متكبدة غير المبلغ عنها
إحتياطيات حسابية
إحتياطي عجز أقساط تأمين
مستحق إلى جهات ذات عالقة
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

أقل من سنة
5,148
13,479
36,084
35,861
3,928
27,605
50,029
176,787
56
-

 31ديسمبر 2018
المجموع
أكثر من سنة
3,898

5,148
13,479
36,084
35,861
3,928
27,605
50,029
176,787
56
3,898

348,977

3,898

352,875

أقل من سنة

 31ديسمبر 2017
أكثر من سنة

المجموع

8,559
21,069
34,109
128,277
3,699
34,814
81,981
214,579
9,945
298
-

3,881

8,559
21,069
34,109
128,277
3,699
34,814
81,981
214,579
9,945
298
3,881

537,330
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3,881

541,211
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( شركة مساهمة سعودية )

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
-24
3/24

إدارة المخاطر المالية (تتمة)
هيكلة المخاطر (تتمة)
تواريخ االستحقاق (تتمة)

موجودات عمليات المساهمين

نقدية وشبه نقدية
استثمارات
ً
مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى
ودائع طويلة األجل
وديعة نظامية
عوائد مستحقة من الوديعة النظامية

موجودات عمليات المساهمين

نقدية وشبه نقدية
ودائع قصيرة األجل
استثمارات
ً
مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى
ودائع طويلة األجل
وديعة نظامية
عوائد مستحقة من الوديعة النظامية

مطلوبات عمليات المساهمين

مستحقات وذمم دائنة أخرى
مستحق إلى /من عمليات التأمين /المساهمين
مخصص الزكاة وضريبة الدخل
عوائد مستحقة لمؤسسة النقد العربي السعودي

مطلوبات عمليات المساهمين

مستحقات وذمم دائنة أخرى
مستحق إلى /من عمليات التأمين /المساهمين
مخصص الزكاة وضريبة الدخل
عوائد مستحقة لمؤسسة النقد العربي السعودي

أقل من سنة
15,685
14,478
829
-

 31ديسمبر 2018
المجموع
أكثر من سنة
3,175
89,000
35,000
1,935

15,685
17,653
829
89,000
35,000
1,935

30,992

129,110

160,102

أقل من سنة

 31ديسمبر 2017
أكثر من سنة

المجموع

4,737
28,000
1,124
33,861

52,704
60,000
35,000
1,284
148,988

182,849

أقل من سنة

 31ديسمبر 2018
أكثر من سنة

المجموع

2,049
33
2,593
4,675

1,935
1,935

6,610

أقل من سنة

 31ديسمبر 2017
أكثر من سنة

المجموع

1,029
733
2,024
3,786

1,284
1,284
60

4,737
28,000
52,704
1,124
60,000
35,000
1,284

2,049
33
2,593
1,935

1,029
733
2,024
1,284

5,070

شركة متاليف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني

( شركة مساهمة سعودية )

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
-24
3/24

إدارة المخاطر المالية (تتمة)
هيكلة المخاطر (تتمة)

محفظة االستحقاقات

يلخببببص الجببببدول أدنبببباه محفظببببة االسببببتحقاقات لموجببببودات ومطلوبببببات الشببببركة علببببى أسبببباس تببببواريخ االسببببتحقاق
المتوقعبببة ،بمبببا فبببي ذلبببك المسبببتحقات المدينبببة .بالنسببببة لمطلوببببات عقبببود التبببأمين وموجوداتهبببا ،يبببتم تحديبببد محفظبببة
االسبببتحقاق بنبببا ًء علبببى التوقيبببت المقبببدر لصبببافي التبببدفقات النقديبببة الخارجبببة مبببن مطلوببببات التبببأمين المعتبببرف بهبببا .تبببم
اسببببتبعاد أقسبببباط التببببأمين غيببببر المكتسبببببة وحصببببة إعببببادة التببببأمين مببببن األقسبببباط غيببببر المكتسبببببة وتكبببباليف اقتنبببباء
الببببوالص المؤجلبببة وإيبببرادات عمولبببة التبببأمين غيبببر المكتسببببة مبببن التحليبببل حيبببث إنهبببا ليسبببت التزامبببات تعاقديبببة .يبببتم
التعامببل مببع التسببديدات التببي تخضببع لإلشببعار كمببا لببو كببان يجببب تقببديم اإلشببعار علببى الفببور وتصببنف هببذه المبببالغ
على أنها مستحقة في غضون عام واحد.
بآالف الرياالت السعودية
 31ديسمبر 2018
بدون تاريخ
استحقاق محدد

من سنة إلى 4

من  5سنوات

سنوات

وأعلى

أقل من سنة

المجموع

موجودات عمليات التأمين
نقدية وشبه نقدية

-

40,620

-

-

40,620

ودائع قصيرة األجل

-

35,139

-

-

35,139

أقساط تأمين وذمم معيدي تأمين مدينة

-

19,253

-

-

19,253

حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة

-

22,417

-

-

22,417

حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية

-

19,457

-

-

19,457

حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير
المبلغ عنها

-

24,042

-

-

24,042

حصة معيدي التأمين من اإلحتياطيات الحسابية

-

176,787

-

-

176,787

تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة

-

2,584

-

-

2,584

مستحق (إلى) /من عمليات المساهمين /التأمين

33

-

-

-

33

مستحق من جهات ذات عالقة

-

133

-

-

133

مصاريف مدفوعة مقدما ً وموجودات أخرى

8,255

-

1,609

-

9,864

ممتلكات ومعدات ،صافي

-

-

2,158

-

2,158

أصول غير ملموسة

-

-

763

-

763

إجمالي الموجودات

8,288

340,432

4,530

-

353,250
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( شركة مساهمة سعودية )

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
-24
3/24

إدارة المخاطر المالية (تتمة)
هيكلة المخاطر (تتمة)
محفظة االستحقاقات (تتمة)
بآالف الرياالت السعودية
 31ديسمبر 2018
بدون تاريخ
استحقاق محدد

مطلوبات عمليات التأمين

من سنة إلى 4

من  5سنوات

سنوات

وأعلى

أقل من سنة

المجموع

مطالبات مستحقة لحملة الوثائق

-

5,148

-

-

5,148

مستحقات وذمم دائنة أخرى

-

13,479

-

-

13,479

ذمم معيدي التأمين

-

36,084

-

-

36,084

أقساط تأمين غير مكتسبة

-

35,861

-

-

35,861

دخل عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة

-

3,928

-

-

3,928

مطالبات تحت التسوية

-

27,605

-

-

27,605

مطالبات متكبدة غير المبلغ عنها

-

50,029

-

-

50,029

إحتياطيات حسابية

-

176,787

-

-

176,787

إحتياطي عجز أقساط تأمين

-

-

-

-

-

مستحق إلى جهات ذات عالقة

56

-

-

-

56

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

3,898

-

-

-

3,898

إجمالي المطلوبات

3,954

348,921

-

-

352,875

إجمالي فرق السيولة

4,334

()8,489

4,530

-

375
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إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
-24
3/24

إدارة المخاطر المالية (تتمة)
هيكلة المخاطر (تتمة)
محفظة االستحقاقات (تتمة)
بآالف الرياالت السعودية
 31ديسمبر 2018
بدون تاريخ
استحقاق محدد

موجودات عمليات المساهمين

من سنة إلى 4

من  5سنوات

سنوات

وأعلى

أقل من سنة

المجموع

نقدية وشبه نقدية

-

15,685

-

-

15,685

استثمارات

3,175

14,478

-

-

17,653

مصاريف مدفوعة مقدما ً وموجودات أخرى

829

-

-

-

829

ودائع طويلة األجل

-

-

89,000

-

89,000

وديعة نظامية

35,000

-

-

-

35,000

عوائد مستحقة من الوديعة النظامية

1,935

-

-

-

1,935

إجمالي الموجودات

40,939

30,163

89,000

-

160,102

مطلوبات عمليات المساهمين
مستحقات وذمم دائنة أخرى

-

2,049

-

-

2,049

مستحق إلى /من عمليات التأمين /المساهمين

33

-

-

-

33

مخصص الزكاة وضريبة الدخل

-

2,593

-

-

2,593

عوائد مستحقة لمؤسسة النقد العربي السعودي

-

1,935

-

-

1,935

إجمالي المطلوبات

33

6,577

-

-

6,610

إجمالي فرق السيولة

40,906

23,586

89,000

-

153,492
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إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
-24
3/24

إدارة المخاطر المالية (تتمة)
هيكلة المخاطر (تتمة)
محفظة االستحقاقات (تتمة)
بآالف الرياالت السعودية
 31ديسمبر 2017
بدون تاريخ
استحقاق محدد

من سنة إلى 4

من  5سنوات

سنوات

وأعلى

أقل من سنة

المجموع

موجودات عمليات التأمين
نقدية وشبه نقدية

-

54,284

-

-

54,284

ودائع قصيرة األجل

-

79,051

-

-

79,051

أقساط تأمين وذمم معيدي تأمين مدينة

-

66,078

-

-

66,078

حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة

-

16,028

-

-

16,028

حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية

-

21,496

-

-

21,496

حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير المبلغ
-

23,682

-

214,579

-

11,438
733

عنها

-

23,682

حصة معيدي التأمين من اإلحتياطيات الحسابية

-

214,579

تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة

-

11,438

-

مستحق (إلى) /من عمليات المساهمين /التأمين

733

-

-

-

419

-

-

419

مصاريف مدفوعة مقدما ً وموجودات أخرى

19,098

1,588

-

-

20,686

ودائع طويلة األجل

-

-

29,000

مستحق من جهات ذات عالقة

-

29,000

ممتلكات ومعدات ،صافي

-

-

3,107

-

3,107

أصول غير ملموسة

-

-

630

-

630

إجمالي الموجودات

19,831

488,643

32,737

-

541,211
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إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
-24
3/24

إدارة المخاطر المالية (تتمة)
هيكلة المخاطر (تتمة)
محفظة االستحقاقات (تتمة)
بآالف الرياالت السعودية
 31ديسمبر 2017
بدون تاريخ استحقاق
محدد

من سنة إلى 4

من  5سنوات

سنوات

وأعلى

أقل من سنة

المجموع

مطلوبات عمليات التأمين
مطالبات مستحقة لحملة الوثائق

-

8,559

-

-

8,559

مستحقات وذمم دائنة أخرى

-

21,069

-

-

21,069

ذمم معيدي التأمين

-

34,109

-

-

34,109

أقساط تأمين غير مكتسبة

-

128,277

-

-

128,277

دخل عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة

-

3,699

-

-

3,699

مطالبات تحت التسوية

-

34,814

-

-

34,814

مطالبات متكبدة غير المبلغ عنها

-

81,981

-

-

81,981

إحتياطيات حسابية

-

214,579

-

-

214,579

-

9,945

298

-

-

298

--

-

3,881

-

-

541,211

32,737

-

-

إحتياطي عجز أقساط تأمين

9,945

مستحق إلى جهات ذات عالقة

3,881

إجمالي المطلوبات

3,881

537,330

إجمالي فرق السيولة

15,950

()48,687

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
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إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
-24
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إدارة المخاطر المالية (تتمة)
هيكلة المخاطر (تتمة)
محفظة االستحقاقات (تتمة)
بآالف الرياالت السعودية
 31ديسمبر 2017
بدون تاريخ
استحقاق محدد

من سنة إلى 4

من  5سنوات

سنوات

وأعلى

أقل من سنة

المجموع

موجودات عمليات المساهمين
نقدية وشبه نقدية

-

4,737

ودائع قصيرة األجل

-

28,000

-

-

4,737
28,000

استثمارات

3,175

49,529

-

-

52,704

مصاريف مدفوعة مقدما ً وموجودات أخرى

-

1,124

-

-

1,124

ودائع طويلة األجل

-

60,000

-

-

60,000

وديعة نظامية

35,000

-

-

-

35,000

عوائد مستحقة من الوديعة النظامية

1,284

-

-

-

1,284

إجمالي الموجودات

39,459

143,390

-

-

182,849

مطلوبات عمليات المساهمين
مستحقات وذمم دائنة أخرى

-

1,029

-

-

1,029

مستحق إلى /من عمليات التأمين /المساهمين

733

-

-

-

733

مخصص الزكاة وضريبة الدخل

-

2,024

-

-

2,024

عوائد مستحقة لمؤسسة النقد العربي السعودي

-

1,284

-

-

1,284

إجمالي المطلوبات

733

4,337

-

-

5,070

إجمالي فرق السيولة

38,726

139,053

-

-

177,779
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إدارة المخاطر المالية (تتمة)
هيكلة المخاطر (تتمة)

خ) المخاطر التشغيلية
تتمثبببل مخببباطر التشبببغيل فبببي مخببباطر الخسبببارة المباشبببرة أو غيبببر المباشبببرة الناشبببئة عبببن مجموعبببة واسبببعة
مببببن األسببببباب المرتبطببببة بالعمليببببات والتكنولوجيببببا والبنيببببة التحتيببببة التببببي تببببدعم عمليببببات الشببببركة داخليببببا ً
داخببببل الشببببركة أو خارجيببببا ً لببببدى مببببزودي خببببدمات الشببببركة  ،ومببببن عوامببببل خارجيببببة غيببببر االئتمببببان ،
مخبببباطر السببببوق والسببببيولة مثببببل تلببببك الناشببببئة عببببن المتطلبببببات القانونيببببة والتنظيميببببة والمعببببايير المقبولببببة
عمو ًما لسلوك إدارة االستثمار .تنشأ مخاطر التشغيل من جميع أنشطة الشركة.
هبببدف الشبببركة هبببو إدارة المخببباطر التشبببغيلية مبببن أجبببل تحقيبببق التبببوازن ببببين الحبببد مبببن الخسبببائر الماليبببة
واألضبببرار التبببي تلحبببق بسبببمعتها مبببع تحقيبببق هبببدفها االسبببتثماري المتمثبببل فبببي تحقيبببق عوائبببد للمسبببتثمرين.
تقببببع المسببببؤولية الرئيسببببية عببببن تطببببوير وتنفيببببذ الضببببوابط علببببى المخبببباطر التشببببغيلية علببببى عبببباتق مجلببببس
اإلدارة .تشمل هذه المسؤولية عناصر التحكم في المجاالت التالية:
 متطلبات الفصل المناسب بين الواجبات واألدوار والمسؤوليات المختلفة ؛ متطلبات رصد و تسوية المعامالت ؛ االمتثال للمتطلبات التنظيمية وغيرها من المتطلبات القانونية ؛ توثيق الضوابط واإلجراءات ؛ متطلبببببات التقيببببيم الببببدوري للمخبببباطر التشببببغيلية التببببي تواجههببببا  ،وكفايببببة الضببببوابط واإلجببببراءاتللتصدي للمخاطر المحددة ؛
 المعايير األخالقية والتجارية و -سياسات وإجراءات تخفيف المخاطر.
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المعلومات التكميلية
قائمة المركز المالي
عمليات
التأمين

الموجودات

 31ديسمبر 2018
عمليات
المساهمين

بآالف الرياالت السعودية
عمليات
التأمين

المجموع

 31ديسمبر 2017
عمليات
المساهمين

المجموع

نقدية وشبه نقدية

40,620

15,685

56,305

54,284

4,737

59,021

ودائع قصيرة األجل

35,139

-

35,139

79,051

28,000

107,051

أقساط تأمين وذمم معيدي تأمين مدينة

19,253

-

19,253

66,078

-

66,078

حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة

22,417

-

22,417

16,028

-

16,028

حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية

19,457

-

19,457

21,496

-

21,496

حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير
المبلغ عنها

24,042

24,042

23,682

23,682

حصة معيدي التأمين من اإلحتياطيات الحسابية

176,787

-

176,787

214,579

-

214,579

تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة

2,584

-

2,584

11,438

-

11,438

استثمارات

-

17,653

17,653

-

52,704

52,704

مستحق (الى) /من عمليات المساهمين /التأمين

33

-

33

733

-

733

مستحق من جهات ذات عالقة

133

133

419

419

مصاريف مدفوعة مقدما ً وموجودات أخرى

9,864

829

10,693

20,686

1,124

21,810

ودائع طويلة األجل

-

89,000

89,000

29,000

60,000

89,000

ممتلكات ومعدات ،صافي

2,158

-

2,158

3,107

-

3,107

أصول غير ملموسة

763

-

763

630

-

630

وديعة نظامية

-

35,000

35,000

-

35,000

35,000

عوائد مستحقة من الوديعة النظامية

-

1,935

1,935

-

1,284

1,284

إجمالي الموجودات

353,250

160,102

513,352

541,211

182,849

724,060
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المطلوبات

بآالف الرياالت السعودية
 31ديسمبر 2017
عمليات
المساهمين
عمليات التأمين
المجموع

 31ديسمبر 2018
عمليات
المساهمين
عمليات التأمين

المجموع

مطالبات مستحقة لحملة الوثائق

5,148

-

5,148

8,559

-

8,559

ذمم دائنة ومستحقات وأخرى

13,479

2,049

15,528

21,069

1,029

22,098

ذمم معيدي التأمين

36,084

-

36,084

34,109

-

34,109

إجمالي أقساط تأمين غير مكتسبة

35,861

-

35,861

128,277

-

128,277

دخل عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة

3,928

-

3,928

3,699

-

3,699

إجمالي مطالبات تحت التسوية

27,605

-

27,605

34,814

-

34,814

إجمالي مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها

50,029

-

50,029

81,981

-

81,981

إجمالي إحتياطيات حسابية

176,787

-

176,787

214,579

-

214,579

إحتياطي عجز أقساط تأمين

-

-

-

9,945

-

9,945

مستحق إلى أطراف ذات عالقة

56

-

56

298

-

298

مستحق إلي /من عمليات التأمين /المساهمين

-

33

33

-

733

733

مخصص الزكاة وضريبة الدخل

-

2,593

2,593

-

2,024

2,024

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

3,898

-

3,898

3,881

-

3,881

عموالت الوديعة النظامية

-

1,935

1,935

-

1,284

1,284

إجمالي المطلوبات

352,875

6,610

359,485

541,211

5,070

546,281

حقوق المساهمين
رأس المال

-

180,000

180,000

-

350,000

350,000

احتياطي نظامي

-

-

-

-

-

-

عجز متراكم

-

)(26,382

)(26,382

-

)(172,221

)(172,221

احتياطي إعادة قياس تعويضات نهاية الخدمة

375

-

375

-

-

-

احتياطي القيمة العادلة -استثمارات متاحة
للبيع

-

)(126

)(126

-

-

-

إجمالي حقوق المساهمين

375

153,492

153,867

-

177,779

177,779

إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

353,250

160,102

513,352

541,211

182,849

724,060
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قائمة الدخل

بآالف الرياالت السعودية
 31ديسمبر 2018
عمليات
المساهمين

عمليات التأمين

 31ديسمبر 2017
اإلجمالي

عمليات
المساهمين

عمليات التأمين

اإلجمالي

إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
أقساط إعادة التأمين المسندة – أجنبي
أقساط تأمين فائض الخسارة – أجنبي
صافي أقساط التأمين المكتتبة
صافي التغيرات في األقساط غير المكتسبة
صافي أقساط التأمين المكتسبة
عمولة إعادة التامين
إيرادات إكتتاب اخرى
إجمالي اإليرادات
اجمالي المطالبات المدفوعة
تصفيات واستحقاقات
تكاليف مطالبات متكبدة
حصة معيدي التامين من المطالبات المدفوعة

168,803
)(70,214
)(948
97,641
98,805
196,446
11,804
3,947
212,197
)(220,514
)(36,138
)(5,657
50,446

-

168,803
)(70,214
)(948
97,641
98,805
196,446
11,804
3,947
212,197
)(220,514
)(36,138
)(5,657
50,446

354,880
)(64,936
)(1,154
288,790
)(44,010
244,780
13,409
5,623
263,812
)(209,298
)(30,258
)(6,774
41,560

-

354,880
)(64,936
)(1,154
288,790
)(44,010
244,780
13,409
5,623
263,812
)(209,298
)(30,258
)(6,774
41,560

صافي المطالبات المدفوعة
التغير في المطالبات تحت التسوية ،صافي
التغير في المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها،
صافي
صافي المطالبات المتكبدة
التغير في إحتياطي عجز أقساط التأمين
تكاليف إكتتاب وثائق التأمين
تكاليف اإلشراف والتفتيش
تكاليف إكتتاب مباشرة أخرى
إجمالي تكاليف ومصاريف اإلكتتاب

)(211,863
5,170

-

)(211,863
5,170

)(204,770
11,737

-

)(204,770
11,737

32,312
)(174,381
9,945
)(20,987
)(3,011
)(937
)(189,371

-

32,312
)(174,381
9,945
)(20,987
)(3,011
)(937
)(189,371

)(36,046
)(229,079
)(9,945
)(28,869
)(3,644
)(2,067
)(273,604

-

)(36,046
)(229,079
)(9,945
)(28,869
)(3,644
)(2,067
)(273,604

22,826

-

22,826

)(9,792

-

)(9,792

746
)(51,469
3,204
)(47,519

)(1,890
75
4,206
2,391

746
)(53,359
75
7,410
)(45,128

)(6,323
)(47,472
2,014
)(51,781

)(1,731
72
5,426
3,767

)(6,323
)(49,203
72
7,440
)(48,014

)(24,693

2,391

)(22,302

)(61,573

3,767

)(57,806

24,693
-

)(24,693
)(22,302

)(22,302

61,573
-

)(61,573
)(57,806

)(57,806

صافي إيراد ( /خسارة) اإلكتتاب
(مصروفات) /إيرادات تشغيل أخرى
عكس ( /مخصص) الديون المشكوك في
تحصيلها
مصاريف عمومية وإدارية
اطفاء الخصم /العالوة على االستثمارات
دخل عموالت خاصة
إجمالي مصروفات تشغيل أخرى
صافي خسارة السنة المنسوبة إلى عمليات
التأمين
صافي خسارة السنة المنسوبة إلى عمليات
المساهمين
صافي خسارة السنة
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بآالف الرياالت السعودية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر
2018
عمليات
المساهمين

اإلجمالي

)(22,302

)(22,302

عمليات التأمين
صافي خسارة السنة

-

2017
عمليات
المساهمين

اإلجمالي

)(57,806

)(57,806

عمليات التأمين
-

الدخل( /الخسارة) الشامل اآلخر
البنود التي سيتم ادراجها في قائمة الدخل في
السنوات الالحقة
صافي التغير في القيمة العادلة -االستثمارات
المتاحة للبيع

-

)(126

)(126

-

-

-

البنود التي لن يتم ادراجها في قائمة الدخل
في السنوات الالحقة
اعادة قياس تعويضات نهاية الخدمة

375

-

375

-

-

-

إجمالي الدخل( /الخسارة) الشامل للسنة

375

)(22,428

)(22,053

-

)(57,806

)(57,806
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بآالف الرياالت السعودية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر
2018
عمليات
المساهمين

عمليات
التأمين

2017
عمليات
التأمين

اإلجمالي

عمليات
المساهمين

اإلجمالي

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية:
صافي نتيجة الفترة

-

)(22,302

)(22,302

-

)(57,806

)(57,806

حصة المساهمين من العجز
إستهالكات الممتلكات والمعدات
إطفاءات األصول غير الملموسة
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
إطفاء خصم /عالوة إصدار لإلستثمارات
(دخل) /خسارة من استبعاد ممتلكات ومعدات

)(24,693
1,122
268
)(746
-

24,693
)(75
-

1,122
268
)(746
)(75
-

)(61,573
1,641
314
6,323
7

61,573
)(72
-

1,641
314
6,323
)(72
7

مخصص مكافأة نهاية الخدمة

670

-

670

2,397

-

2,397

)(23,379

2,316

)(21,063

)(50,891

3,695

)(47,196

47,571
)(6,389
37,792
2,039
)(360
8,854
286
10,822
)(3,411
)(7,590
1,975
)(92,416
229
)(7,209
)(31,952
)(9,945
)(37,792
)(242
25,393
)(85,724
)(278
)(86,002

295
)(25,393
1,020
)(21,762
)(1,080
)(22,842

47,571
)(6,389
37,792
2,039
)(360
8,854
286
11,117
)(25,393
)(3,411
)(6,570
1,975
)(92,416
229
)(7,209
)(31,952
)(9,945
)(37,792
)(242
25,393
)(107,486
)(1,080
)(278
)(108,844

)(17,760
12,564
20,263
)(3,853
)(7,521
)(2,354
1,327
14,574
1,514
6,338
13,816
31,446
)(1,253
)(7,884
43,567
9,945
)(20,263
)(2,318
63,745
105,002
)(530
104,472

)(372
)(63,745
157
)(60,265
)(60,265

)(17,760
12,564
20,263
)(3,853
)(7,521
)(2,354
1,327
14,202
)(63,745
1,514
6,495
13,816
31,446
)(1,253
)(7,884
43,567
9,945
)(20,263
)(2,318
63,745
44,737
)(530
44,207

التعديالت للبنود غير النقدية:

التغيرات في األصول والمطلوبات التشغيلية
أقساط تأمين وذمم معيدي تأمين مدينة
حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة
حصة معيدي التأمين من اإلحتياطيات الحسابية
حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية
حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها
تكاليف إكتتاب مؤجلة
فائض أقساط الخسارة المؤجلة
مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة
مصاريف مدفوعة مقدما ً وموجودات أخرى
مبالغ مستحقة إلى /من عمليات التأمين /المساهمين
مطالبات مستحقة لحملة الوثائق
ذمم دائنة ومستحقات وأخرى
ذمم معيدي التأمين
إجمالي أقساط تأمين غير مكتسبة
دخل عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة
إجمالي مطالبات تحت التسوية
إجمالي مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها
إحتياطي عجز أقساط التأمين
إجمالي احتياطيات حسابية
مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة
مبالغ مستحقة إلى /من عمليات المساهمين
زكاة وضريبة دخل مدفوعة
مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة
صافي النقد (المستخدم في) /الناتج من األنشطة التشغيلية

72
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289
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292
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304
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شركة متاليف والمجموعة األمريكية الدولية
والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني
( شركة مساهمة سعودية )
القوائم المالية
وتقرير مراجعي الحسابات المستقلين
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016

شركة متاليف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني

( شركة مساهمة سعودية )

فهــرس
تقرير مراجعي الحسابات
قائمة المركز المالي

صفحـة
1
3-2

قائمة نتائج عمليات التأمين

4

قائمة عمليات المساهمين الشاملة

5

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين

6

قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين

7

قائمة التدفقات النقدية للمساهمين

8

إيضاحات حول القوائم المالية

51 – 9

شركة متاليف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني

( شركة مساهمة سعودية )

قائمة المركز المالي
كما في  31ديسمبر 2016

إيضاحات
موجودات عمليات التأمين
نقدية وشبه نقدية
ودائع ألجل
أقساط مدينة ,صافي
ذمم إعادة تأمين مدينة
حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة
حصة معيدي التأمين من اإلحتياطيات الحسابية
حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية
تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة
مستحق من جهات ذات عالقة
مصاريف مدفوعة مقدما ً وموجودات أخرى
مستحق من عمليات المساهمين
ممتلكات ومعدات ,صافي

5
11
6
14
1.1
7
8
17
9
10

2016
لاير سعودي
44,784,851
15,000,000
53,391,350
1,249,349
28,592,267
234,842,010
33,804,252
9,083,617
1,745,571
35,261,723
2,904,525
3,776,580

2015
لاير سعودي
64,689,241
35,661,423
27,622,732
251,654,626
19,923,644
4,857,863
474,740
13,750,066
8,010,111
5,757,153

مجموع موجودات عمليات التأمين

464,436,095

موجودات المساهمين
نقدية وشبه نقدية
ودائع الجل
إستثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق

104,001,918
49,000,000
49,457,138

66,314,800
10,000,000

750,301

944,930

3,175,163
35,000,000
366,774

3,175,163
17,500,000
174,521

مجموع موجودات المساهمين

241,751,294

98,109,414

مجموع موجودات عمليات التأمين وموجودات
المساهمين

706,187,389

530,511,013

مصاريف مدفوعة مقدما ً وموجودات أخرى
استثمارات متاحة للبيع
وديعة نظامية
عموالت الوديعة النظامية

5
11
(12أ)
9
(12ب)
13
13

المديـــــر المــــــــــالــــي

432,401,599

العضــــــو المـــــــنتدب /
الرئيـــــــس التنفيــــــذي

إن اإليضاحات المرفقة من  29 - 1تعتبر جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
2

شركة متاليف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني

( شركة مساهمة سعودية )

قائمة المركز المالي (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2016

ايضاحات

2016

لاير سعودي

2015
لاير سعودي

مطلوبات عمليات التأمين
إجمالي األقساط غير المكتسبة
إجمالي مطالبات تحت التسوية
إجمالي مخصصات حسابية
ذمم دائنة ومستحقات وأخرى
أرصدة إعادة تأمين دائنة
دخل عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة
مستحق إلى جهات ذات عالقة

14

96,831,054

92,031,067

7

81,112,229

39,652,073

1.1

234,842,010

251,654,626

15

21,776,258

12,721,984

20,292,935

29,875,305

16

4,952,097

3,754,021

17

2,615,731

1,675,037

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

18

2,013,781

1,037,486

مجموع مطلوبات عمليات التأمين

464,436,095

432,401,599

مطلوبات وحقوق المساهمين
مطلوبات المساهمين
زكاة
ذمم دائنة ومستحقات وأخرى
عموالت الوديعة النظامية

19

523,658

615,473

15

871,560

733,060

366,774

174,521

مستحق الى عمليات المساهمين

2,904,525

8,010,111

مجموع مطلوبات المساهمين

4,666,517

9,533,165

حقوق المساهمين
رأس المال
العجز المتراكم

350,000,000

175,000,000

()112,915,223

()86,423,751

مجموع حقوق المساهمين

237,084,777

88,576,249

مجموع مطلوبات وحقوق المساهمين

241,751,294

98,109,414

مجموع مطلوبات عمليات التأمين ومطلوبات وحقوق
المساهمين

706,187,389

530,511,013

20

المديـــــر المــــــــــالــــي

العضــــــو المـــــــنتدب /
الرئيـــــــس التنفيــــــذي

إن اإليضاحات المرفقة من  29 - 1تعتبر جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
3

شركة متاليف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني

( شركة مساهمة سعودية )

قائمة نتائج عمليات التأمين
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
ايضاحات

إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
أقساط إعادة التأمين المسندة
فائض خسائر اقساط تأمين
صافي أقساط التأمين المكتتبة
صافي التغيرات في األقساط غير المكتسبة
صافي أقساط التأمين المكتسبة
عمولة إعادة التامين المكتسبة
إيرادات إكتتاب اخرى
إيرادات اإلكتتاب
اجمالي المطالبات المدفوعة
حصة معيدي التامين في المطالبات المدفوعة
صافي المطالبات المدفوعة
صافي التغيرات في المطالبات تحت التسوية
صافي المطالبات المتكبدة
عموالت متكبدة
رسوم فحص وإشراف
مصاريف اكتتاب اخرى
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
مصاريف االكتتاب
نتائج االكتتاب
مصاريف ادارية وعمومية
عمولة دخل خاصة
صافي العجز السنة من عمليات التامين
حصة المساهمين من العجز
صافي النتيجة للسنة

المديـــــر المــــــــــالــــي

14
14
14
14
16

8

(6ب)

21
5

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر
2016
لاير سعودي
208,090,001
)(58,487,360
)(678,289
148,924,352
)(3,830,454
145,093,898
10,732,808
5,945,810
161,772,516
)(127,394,847
30,962,876
)(96,431,971
)(27,579,549
)(124,011,520
)(15,489,983
()2,319,132
)(1,246,730
)(2,971,471
)(146,038,836
15,733,680
)(43,497,187
1,445,393
()26,318,114
26,318,114
-

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر
2015
لاير سعودي
144,740,920
()47,695,383
()380,483
96,665,054
()62,950,291
33,714,763
4,650,695
1,933,163
40,298,621
()41,389,428
29.865.188
()11,524,240
()19,440,698
()30,964,938
()3,284,661
()548,375
()394,863
()1,232,300
()36,425,137
3,873,484
()35,304,973
156,164
()31,275,325
31,275,325
-

العضــــــو المـــــــنتدب /
الرئيـــــــس التنفيــــــذي

إن اإليضاحات المرفقة من  29 - 1تعتبر جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
4

شركة متاليف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني

( شركة مساهمة سعودية )

قائمة عمليات المساهمين الشاملة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
ايضاحات

الحصة من عجز عمليات التأمين
دخل عموالت خاصة

5

دخل توزيعات
مصاريف عمومية وإدارية

21

صافي الخسارة قبل الزكاة للسنة
الزكاة

19

إجمالي الخسارة الشاملة للسنة

خسارة السهم:
الخسارة األساسية والمخفضة للسهم
الواحد

المديـــــر المــــــــــالــــي

23

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر
2016
لاير سعودي

للسنة المنتهية في
ديسمبر 31
2015
لاير سعودي

()26,318,114

)(31,275,325

5,490,310

623,569

384,616

339,103

()1,412,047

)(1,184,876

()21,855,235

)(31,497,529

()390,033

)(615,473

()22,245,268

)(32,113,002

()0.64

()1.06

العضــــــو المـــــــنتدب /
الرئيـــــــس التنفيــــــذي

إن اإليضاحات المرفقة من  29 - 1تعتبر جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
5

105,000,000

105,000,000

الرصيد كما في  31ديسمبر 2015

زكاة

صافي خسارة الفترة

الرصيد كما في  1يناير 2015

2015

الرصيد كما في  31ديسمبر 2016

زكاة

صافي خسائر السنة

)(52,597,508

)(615,473

)(18,898,517

)(33,083,518

()68,648,404

()390,033

()13,113,141

()2,547,722

-

)(52,597,508

70,000,000

-

-

70,000,000

140,000,000

-

-

-

70,000,000

70,000,000

-

)(12,599,012

)(21,227,231

-

-

175,000,000

350,000,000

)(86,423,751

)(615,473

)(31,497,529

)(54,310,749

()112,915,223

()390,033

()21,855,235

()4,246,204

88,576,249

)(615,473

)(31,497,529

120,689,251

237,084,777

()390,033

()21,855,235

()4,246,204

175,000,000

-

-

-

العضــــــو المـــــــنتدب /
الرئيـــــــس التنفيــــــذي

)(33,826,243

()44,266,819

-

()8,742,094

()1,698,482

-

175,000,000

-

175,000,000

)(33,826,243

175,000,000

)(86,423,751

المجموع
لاير سعودي

88,576,249

المساهمون األجانب
عجز متراكم
رأس المال
لاير سعودي
لاير سعودي

مجموع المساهمون
عجز متراكم
رأس المال
لاير سعودي
لاير سعودي

إن اإليضاحات المرفقة من  29 - 1تعتبر جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
6

المديـــــر المــــــــــالــــي

105,000,000

-

-

105,000,000

210,000,000

-

-

تكاليف معامالت إصدار حقوق االولية -

إصدر حقوق االولية

الرصيد كما في  1يناير 2016

2016

المساهمون السعوديون
عجز متراكم
رأس المال
لاير سعودي
لاير سعودي

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016

( شركة مساهمة سعودية )

شركة متاليف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني

شركة متاليف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني

( شركة مساهمة سعودية )

قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2016
لاير سعودي

ايضاحات

التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية
صافي نتائج السنة

التعديالت لــ :

حصة المساهمين من الخسائر
استهالك
دخل عموالت خاصة
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

10
(6ب)
18

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

أقساط مدينة
ذمم إعادة تأمين مدينة
حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية
حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة
حصة معيدي التأمين من االحتياطيات الحسابية
تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة
مستحق من جهات ذات عالقة
مصاريف مدفوعة مقدما ً وموجودات أخرى
إجمالي مطالبات تحت التسوية
إجمالي األقساط غير المكتسبة
إجمالي االحتياطيات الحسابية
ذمم دائنة ومستحقات وأخرى
أرصدة إعادة تأمين دائنة
دخل عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة
مستحق إلى جهات ذات عالقة
مستحق إلى/من عمليات المساهمين
مكافأة نهاية خدمة موظفين مدفوعة
صافي النقد (المستخدم في)  /من األنشطة التشغيلية
التدفق النقدي من األنشطة االستثمارية
ودائع الجل
شراء ممتلكات ومعدات
دخل عموالت خاصة
صافي النقد )المستخدم في( األنشطة االستثمارية
)النقص)  /الزيادة في النقدية وشبه النقدية
النقدية وشبه النقدية في بداية السنة
النقدية وشبه النقدية في نهاية السنة

المديـــــر المــــــــــالــــي

18

10

5

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2015
لاير سعودي

-

-

()26,318,114
2,452,343
()1,445,393
2,971,471
980,519
()21,359,174

()31,275,325
2,734,027
()156,164
1,232,300
667,249
()26,797,913

()20,701,398
()1,249,349
()13,880,608
)(969,535
16,812,616
()4,225,754
()1,270,831
()21,212,172
41,460,156
4,799,987
()16,812,616
9,054,274
()9,582,370
1,198,076
940,694
31,423,700
()4,224
()5,578,528

()33,472,171
()19,423,845
()24,371,633
()251,654,626
()4,388,175
()474,740
()10,626,135
38,864,543
87,321,925
251,654,626
8,359,100
26,947,592
2,872,549
()147,850
18,236,556
()12,645
62,887,158

()15,000,000
()471,770
1,145,908
()14,325,862
()19,904,390
64,689,241

()436,331
()436,331
62,450,827
2,238,414

44,784,851

64,689,241

العضــــــو المـــــــنتدب /
الرئيـــــــس التنفيــــــذي

إن اإليضاحات المرفقة من  29 - 1تعتبر جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
7

شركة متاليف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني

( شركة مساهمة سعودية )

قائمة التدفقات النقدية للمساهمين
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016

التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية
صافي الخسارة قبل الزكاة
التعديالت لــ :
الحصة من عجز عمليات التأمين
دخل عموالت خاصة
توزيعات ارباح
إستهالك خصم استثمارات مقتناة حتى تاريخ
االستحقاق

للسنــة المنتهيــة فــي
 31ديسمبر2016
لاير سعودي
ايضاحات

(12أ)

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية :
وديعة نظامية
مستحق من  /الى عمليات التأمين
مصاريف مدفوعة مقدما ً وموجودات أخرى
ذمم دائنة ومستحقات أخرى
زكاة مدفوعة
صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية

للسنــة المنتهيــة فــي 31
ديسمبر2015
لاير سعودي

)(21,855,235

()31,497,529

26,318,114
()5,490,310
()384,616

31,275,325
()623,569
()339,103

()16,638

-

()1,428,685

()1,184,876

()17,500,000
()31,423,700
776,487
138,500
()481,848
)(49,919,246

()18,236,556
()749,999
()553,113
()20,724,544

التدفق النقدي من األنشطة االستثمارية
استثمارات مقتناة حتى تاريخ األستحقاق
ودائع الجل
دخل عموالت خاصة محصلة
توزيعات محصلة

(12أ)
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()39,440,500
()49,000,000
4,908,452
384,616

()10,000,000
85,000,000
542,261
339,103

()83,147,432

75,881,364

175,000,000
()4,246,204

-

صافي النقد من األنشطة التمويلية

170,753,796

-

الزيادة في النقدية وشبه النقدية
النقدية وشبه النقدية في بداية السنة

37,687,118
66,314,800

55,156,820
11,157,980

104,001,918

66,314,800

صافي النقد من (المستخدم في) األنشطة االستثمارية
التدفق النقدي من األنشطة التمويلية
حصص رأس المال الصادرة
تكاليف معامالت إصدار رأس المال

النقدية وشبه النقدية في نهاية السنة

المديـــــر المــــــــــالــــي
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5

العضــــــو المـــــــنتدب /
الرئيـــــــس التنفيــــــذي

إن اإليضاحات المرفقة من  29 - 1تعتبر جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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شركة متاليف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني

( شركة مساهمة سعودية )

إيضاحات حول القوائم المالية
 31ديسمبر 2016

-1

التكوين واألنشطة الرئيسية
شركة متاليف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني ("الشركة")  -شركة
مساهمة سعودية – مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم  1010391438بتاريخ
 22ذي الحجة 1434هـ (الموافق  27أكتوبر .)2013
إن عنوان المكتب المسجل للشركة هو كما يلي:
شركة متاليف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني
صندوق بريد 56437
الرياض 11554
المملكة العربية السعودية
إن غرض الشركة هو القيام بأعمال التأمين التعاوني واألنشطة المتعلقة وفقا ألحكام نظام مراقبة شركات التأمين
التعاوني والئحته التنفيذية السارية في المملكة العربية السعودية .تتمثل أنشطة الشركة الرئيسية في التأمين على
حياة األفراد والمجموعات والحوداث والصحية وجميع فئات التأمين العامة .تم إدراج الشركة في السوق المالية
السعودية (تداول) في  23محرم 1435هـ (الموافق  26نوفمبر .)2013
وفقا ً لعقد تأسيس الشركة تبدأ السنة المالية من األول من يناير من كل سنة وتنتهي بنهاية ديسمبر من نفس السنة
فيما عدا السنة المالية األولى للشركة فتبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري للشركة بتاريخ  22شوال 1434هـ
(الموافق  29أغسطس  )2013وتنتهى فى السنة الميالدية التالية.

 1.1تحويل محفظة متاليف اليكو
قامت الشركة بعقد اتفاقية مع شركة متاليف اليكو (أحد المساهمين بنسبة  )%30التي قامت بموجبها شركة
متاليف اليكو بتحويل محفظة التأمين السعودية الحالية إلى الشركة إعتبارا من  1أبريل  .2015وتشمل هذه
المحفظة على منتجات تأمين حياة طويلة األمد ومنتجات تأمين إدخارية و منتجات تأمين حوادث شخصية .تقوم
الشركة بإعادة تأمين هذه المحفظة مع شركة متاليف بنسبة  ٪100بموجب اتفاقية إعادة تأمين نسبية .وفقا لذلك,
أصبحت الشركة المالك الجديد لبوالص التأمين المحولة وأصبحت شركة متاليف هي معيد التأمين لهذا الجزء من
األعمال .وجرى تحويل المحفظة بالقيمة الدفترية بدون دفع أي مبلغ نقدي .وفقا لذلك ,سجلت المطلوبات المتعلقة
بهذه ال محفظة في دفاتر الشركة بالقيمة الدفترية مع أصول تعويضية تمثل حصة إعادة التأمين من هذه
اإللتزامات .تقوم شركة متاليف بدفع عمولة إعادة التأمين للشركة بلغت  2,643,120لاير سعودي كما في 31
ديسمبر  2,121,942( 2016لاير سعودي للسنة المنتهية في  31ديسمبر )2015لتعويض تكلفة رأس المال
لهذه المحفظة باإلضافة إلى تعويض الشركة عن جميع المصروفات المتعلقة بإدارة هذه المحفظة عن طريق دفع
أتعاب إدارية بلغت  1,570,831لاير سعودي كما في  31ديسمبر 754,181( 2016لاير سعودي للسنة
المنتهية في  31ديسمبر  )2015والتي يتم تصنيفها في القوائم المالية ضمن بند "إيرادات إكتتاب اخرى".
تمت الموافقة على نقل المحفظة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  16فبراير  2015و مساهمي الشركة في اجتماع
الجمعية العامة في  12مايو  .2015قدمت مؤسسة النقد العربي السعودي أيضا الموافقة في 1436/5/28هـ
الموافق 19مارس .2015
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شركة متاليف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني

( شركة مساهمة سعودية )

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

 31ديسمبر 2016

 -1التكوين واألنشطة الرئيسية (تتمة)
 1.1تحويل محفظة متاليف اليكو (تتمة)
وتظهر الموجودات والمطلوبات للمحفظة التي تم نقلها كما في  31ديسمبر  2016على النحو التالي:

الموجودات

2016
لاير سعودي

المطلوبات

 31ديسمبر

2015
لاير سعودي

3,724,653

9,448,346

453,881

725,003

234,842,010

251,654,626

11,126,543

12,515,083

ذمم إعادة تامين مدينة

1,249,349

-

المدينون واألصول األخرى

2,612,822

979,088

المجموع

254,009,258

275,322,146

نقدية وشبه نقدية
حصة معيدي التأمين من
األقساط غير المكتسبة
حصة معيدي التأمين من
االحتياطات الحسابية
حصة معيدي التأمين من
المطالبات تحت التسوية

إجمالي األقساط غير
المكتسبة
إجمالي مطالبات تحت
التسوية
إجمالي مخصصات
حسابية
أرصدة إعادة التأمين
مستحقة الدفع
مستحق الى عمليات
المساهمين
دائنون ومطلوبات
أخرى

 31ديسمبر

2016
لاير سعودي

2015
لاير سعودي

453,881

725,003

11,126,543

12,515,083

234,842,010

251,654,626

-

7,505,330

7,485,578

2,871,659

101,246

50,445

254,009,258

275,322,146

 2.1اتفاقية المنافذ مع شركة التعاونية
قامت الشركة بالمشاركة في اتفاقية المنافذ المبرمة بين شركة التعاونية والغالبية العظمى من شركات
التأمين في المملكة العربية السعودية ابتداءا من  1يناير  2015والخاصة بالمشاركة في التأمين على
المركبات األجنبية العابرة للمملكة العربية السعودية عبر جميع المنافذ الحدودية (باستثناء منفذ البحرين
"جسر الملك فهد") .وبناء على هذه اإلتفاقية ,فإن جميع شركات التأمين المشاركة في هذه التغطية يكون
لها حصة متساوية من النتيجة الصافية لهذه المحفظة بعد تحميل كافة المصاريف المتعلقة بإدارة هذه
المحفظة من قبل شركة التعاونية .تسري هذه اإلتفاقية لمدة ثالث سنوات ابتداء من  1يناير  ,2015ومن
المتوقع أن تجدد بنفس الشروط .يتم تصنيف الدخل المتعلق بهذه المحفظة في القوائم المالية ضمن بند
"إيرادات إكتتاب اخرى" ويتم إدراجها ضمن تأمين السيارات في التقارير القطاعية.
 -2أسس اإلعداد
تم اعداد القوائم المالية وفقا ً لمبدأ التكلفة التاريخية.
كما تتطلب أنظمة التأمين في المملكة العربية السعودية ,فإن الشركة تحتفظ بحسابات منفصلة لعمليات
التأمين وعمليات المساهمين .إن الملكية الفعلية لجميع الموجودات المتعلقة بعمليات التأمين وعمليات
المساهمين تعود للشركة .يتم تسجيل اإليرادات والمصاريف المتعلقة بكل نشاط في الحسابات المتعلقة
بها .يتم تحديد أساس التوزيع لإليرادات والمصاريف األخرى من العمليات المشتركة من قبل األدارة
وأعضاء مجلس اإلدارة .وفقا ً للنظام األساسي للشركة ,يتم توزيع العجز الناتج من عمليات التأمين
بالكامل إلى عمليات المساهمين في حين يتم توزيع الفائض من عمليات التأمين على النحو التالي:
٪90
المساهمون
٪10
حملة الوثائق
٪100
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شركة متﻼيف والمجموعة اﻷمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني

) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 ٣١ديسمبر ٢٠١٦

 -٢أسس اﻹعداد )تتمة(
بيان اﻻلتزام
تم إعداد القوائم المالية للشركة وفقا ً للمعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية وبالتالي لم يتم عرض هذه القوائم
المالية وفقا ً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية
للمحاسبين القانونيين.
العملة الرئيسية وعملة العرض
يعتبر الريال السعودي العملة الرئيسية والعملة التي يتم بها عرض القوائم المالية للشركة.
 -٣السياسات المحاسبية الهامة
تصنيف المنتج
تقوم الشركة بإصدار عقود التأمين والتي يتم بموجبها تحويل مخاطر التأمين .إن عقود التأمين هي تلك العقود
التي تقبل بموجبها شركة التأمين مخاطر تأمين هامة من حملة الوثائق وذلك بالموافقة على تعويضهم في حال
وقوع حادث مستقبلي غير مؤكد ويؤثر بشكل سلبي على حامل وثيقة التأمين .وكقاعدة عامة ,تقوم الشركة
بتعريف مخاطر التأمين الهامة بأنها تمثل احتمال سداد منافع عند وقوع حادث مؤمن عليه .وحال تصنيف العقد
كـ "عقد تأمين" فإنه يبقى كذلك طوال الفترة المتبقية منه حتى لو إنخفضت مخاطر التأمين بشكل كبير خﻼل
الفترة ,إﻻ إذا تم إستنفاذ أو إنتهاء جميع الحقوق واﻹلتزامات.
الممتلكات والمعدات
تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد تنزيل اﻻستهﻼكات المتراكمة ,وأي انخفاض في القيمة .تتضمن التكاليف
المصاريف المتعلقة مباشرة بشراء الموجودات ,ويتم تحميل مصاريف اﻹصﻼح والصيانة في قائمة نتائج
عمليات التأمين .أما التحسينات التي تزيد القيمة أو تزيد بشكل جوهري من العمر اﻹنتاجي للموجودات فيتم
رسملتها ,ويتم تحميل اﻻستهﻼك على قائمة نتائج عمليات التأمين بطريقة القسط الثابت على مدى اﻷعمار
اﻹنتاجية المقدرة للموجودات .إن اﻷعمار اﻹنتاجية للموجودات لغرض إحتساب اﻻستهﻼك هي كما يلي:
 ٧سنوات
تحسينات المباني المستأجرة
 ٧سنوات
أثاث وتركيبات
 ٥سنوات
معدات مكتبية
 ٥سنوات
أجهزة حاسب آلي
 ٣سنوات
برامج حاسب آلي
 ٥سنوات
سيارات
يتم اثبات ارباح او خسائر استبعاد أي بند من بنود الممتلكات والمعدات )والتي يتم احتسابها بالفرق بين صافي
متحصﻼت اﻻستبعاد والقيمة الدفترية للبند( في قائمة نتائج عمليات التأمين.
يتم مراجعة القيم الدفترية للممتلكات والمعدات للتأكد من وجود إنخفاض في قيمتها وذلك عندما تشير اﻷحداث أو
التغيرات في الظروف الي عدم امكانية أسترداد قيمتها الدفترية .في حالة وجود مثل هذا الدليل وزيادة القيمة
الدفترية عن القيمة المقدرة القابلة لﻼسترداد ,عندئذ يتم تخفيض الموجودات إلى قيمتها القابلة لﻼسترداد.
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( شركة مساهمة سعودية )

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

 31ديسمبر 2016

 -3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
الذمم الدائنة والمستحقات
يتم إثبات المطلوبات بالمبالغ التي سيتم دفعها في المستقبل مقابل السلع والخدمات المستلمة سواء قام المورد
بإصدار فاتورة بها أم ال.
اإليجارات
يتم إثبات الدفعات بموجب عقود اإليجارات التشغيلية كمصروف في قائمة نتائج عمليات التأمين ,بطريقة القسط
الثابت على مدى فترة اإليجار.
الزكـاة وضريبة الدخل
يجنب مخصص للزكاة وضريبة الدخل وفقا ً لألنظمة المالية السعودية .يتم اإلستدراك للزكاة وضريبة الدخل
وتحمل على قائمة عمليات المساهمين الشاملة.
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
ً
يتم تجنيب مخصص لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين كمبلغ مقطوع يتوجب دفعه لجميع الموظفين طبقا لشروط
وأحكام نظام العمل السعودي عند إنهاء عقود عملهم .يحتسب هذا االلتزام كقيمة حالية للمزايا التي يستحقها
الموظف في حالة تركه العمل في تاريخ قائمة المركز المالي .تحتسب مكافأة نهاية الخدمة للموظفين على أساس
رواتب الموظفين األخيرة وبدالتهم وسنوات خدمتهم المتراكمة طبقا ً لنظام العمل السعودي.
المخصصات
يتم إثبات المخصصات عند وجود إلتزام (قانوني أو متوقع) على الشركة بسبب أحداث سابقة وإن تكاليف سداد
اإللتزام ستكون محتملة ويمكن قياسها بطريقة موثوق بها.
النقدية وشبه النقدية
لغرض إعداد قائمة التدفقات النقدية للمساهمين ,تتكون النقدية وشبه النقدية من النقد في البنوك والودائع قصيرة
األجل  -إن وجدت – والتي تكون فترة إستحقاقها األصلية  90يوما ً أو أقل من تاريخ اإلقتناء.
إثبات اإليرادات

إثبات األقساط ودخل العموالت

تدرج األقساط والعموالت في قائمة نتائج عمليات التأمين بشكل نسبي على مدى فترات وثائق التأمين التي
تخصها ,بحيث يتم إثبات اإليرادات على مدى فترة المخاطر .تمثل األقساط غير المكتسبة جزء من األقساط
المكتتبة المتعلقة بفترة التغطية سارية المفعول ,يدرج التغير في مخصص األقساط غير المكتسبة في قائمة نتائج
عمليات التأمين على مدى فترة المخاطر.
يتم إظهار األق ساط المبقاة ودخل العموالت المتعلقة باألخطار السارية المفعول لما بعد نهاية الفترة المالية كأقساط
غير مكتسبة ويتم تأجيلها بإتباع الطرق التالية:
 آخر ثالثة أشهر من الفترة بالنسبة للشحن البحري.
 عدد األيام الفعلي بالنسبة لكافة فئات التأمين األخرى.
 عملية إحتساب محددة سلفا ً بالنسبة للتأمين الهندسي وذلك للمخاطر التي تزيد عن سنة .وطبقا ً لعملية
االحتساب هذه ,يتم إكتساب أقساط أقل خالل السنة األولى وتزداد تدريجيا ً مع نهاية فترة وثيقة التأمين.
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( شركة مساهمة سعودية )

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

 31ديسمبر 2016

 - 3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
إثبات اإليرادات (تتمة)
ً
تمثل نتائج االكتتاب األقساط المكتسبة ودخل األتعاب والعموالت ,مطروحا منها المطالبات المدفوعة ومصاريف
االكتتاب األخرى ,والمطالبات المتوقعة المستحقة الدفع خالل الفترة ,ناقصا ً مبالغ إعادة التأمين ومخصص
الخسائر المستقبلية المتوقعة عن وثائق التأمين سارية المفعول.
أقساط التأمين المدينة
يتم إثبات أقساط التأمين المدينة عند إستحقاقها ,ويتم قياسها ,عند اإلثبات األولي لها ,بالقيمة العادلة للمبلغ المستلم
أو المستحق القبض .يتم مراجعة القيمة الدفترية ألقساط التأمين المدينة للتأكد من وجود إنخفاض في قيمتها وذلك
عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى عدم إمكانية إسترداد قيمتها الدفترية ,ويتم إثبات خسارة
اإلنخفاض في قائمة عمليات التأمين .يتم التوقف عن إثبات أقساط التأمين المدينة عند الوفاء بمتطلبات معايير
التوقف عن إثبات الموجودات المالية.
يدرج الفرق بين المخصصات في نهاية الفترة الحالية والسداد والمخصصات المجنبة في الفترة الالحقة في قائمة
عمليات التأمين.
دخل العموالت الخاصة
يتم اثبات دخل العموالت الخاصة من الودائع قصيرة األجل والودائع ألجل على أساس العائد الفعلي.
عقود التأمين
تعرف عقود التأمين بأنها تلك العقود التي تشتمل على مخاطر تأمين هامة عند نشأة العقد أو تلك التي يكون فيها,
عند نشأة العقود ,سيناريو يشتمل في جوهره التجاري على مخاطر تأمين هامة ,تعتمد أهمية مخاطر التأمين على
كل من إحتمال وقوع حادث للجهة المؤمنة وحجم األثر المحتمل المتعلق به.
وحال تصنيف العقد كـ "عقد تأمين" ,فإنه يبقى كذلك طوال الفترة المتبقية منه حتى لو إنخفضت مخاطر التأمين
بشكل كبير خالل الفترة.
المطالبات
تتكون المطالبات من المبالغ المستحقة الدفع لحاملي وثائق التأمين واألطراف األخرى ومصاريف تسوية الخسائر
المرتبطة بها بعد خصم الخردة واالستردادات األخرى ,وتحمل على قائمة نتائج عمليات التأمين .يشتمل إجمالي
المطالبات تحت التسوية على إجمالي التكلفة المقدرة للمطالبات المتكبدة وغير المسددة بتاريخ إعداد القوائم المالية
سوا ًء تم التبليغ عنها أم ال .يجنب مخصصات لقاء المطالبات المبلغ عنها وغير المدفوعة بتاريخ إعداد القوائم
المالية على أساس تقدير كل حالة على حده .ال تقوم الشركة بخصم مطلوباتها لقاء المطالبات غير المدفوعة ألنه
يتوقع سداد كافة المطالبات خالل سنة من تاريخ إعداد القوائم المالية.
المطالبات تحت التسوية واالحتياطيات الفنية األخرى
تقوم الشركة بصورة عامة بتقدير مطالباتها بنا ًء على خبرتها السابقة .باإلضافة إلى ذلك ,يتم تجنيب مخصص
بنا ًء على تقديرات اإلدارة وخبرة الشركة السابقة لتكلفة سداد المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها واحتياطي
مصاريف تسوية الخسائر غير الموزعة بتاريخ إعداد القوائم المالية .يدرج الفرق بين المخصصات بتاريخ قائمة
المركز المالي والسداد والمخصصات في الفترة الالحقة في حساب عمليات التأمين لتلك الفترة ,تقوم الشركة
بالحصول على خدمات خبير إكتواري مستقل لتحديد هذه المطالبات.
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يتم إظهار المطالبات تحت التسوية على أساس إجمالي ,ويتم إظهار الجزء المتعلق بمعيدي التأمين بصورة
مستقلة.
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
تقديرا ً للمطالبات التي يتوقع اإلبالغ عنها بعد نهاية كل سنة مالية بشأن الحادث المؤمن عليه الذي وقع قبل نهاية
السنة.
تكاليف اكتتاب وثائق التأمين المؤجلة
يتم تأجيل العموالت والتكاليف األخرى المتعلقة مباشرة بشراء وتجديد عقود التأمين ,وتطفأ على مدى فترات
عقود التأمين المتعلقة بها كأقساط عند اكتسابها .يسجل اإلطفاء في قائمة نتائج عمليات التأمين.
يتم احتساب التغيرات في األعمار اإلنتاجية أو الطريقة المتوقعة الستنفاذ المنافع االقتصادية المستقبلية التي
تضمنها األصل وذلك بتعديل فترة اإلطفاء ,ويتم اعتبار ذلك كتغير في التقديرات المحاسبية.
يتم إجراء مراجعة للتأكد من وقوع انخفاض في القيمة وذلك بتاريخ إعداد كل قوائم مالية مرة واحدة أو أكثر
وذلك عند وجود دليل على وقوع هذا االنخفاض .وفي الحاالت التي تقل فيها القيمة القابلة لالسترداد عن القيمة
الدفترية ,عندئذ يتم إثبات خسارة االنخفاض في قائمة نتائج عمليات التأمين .كما تؤخذ تكاليف اكتتاب وثائق
التأمين المؤجلة بعين االعتبار عند اختبار مدى كفاية المطلوبات في كل فترة يتم فيها إعداد قوائم مالية.
الوديعة النظامية
تمثل الوديعة النظامية  %10من رأس المال المدفوع للشركة المحتفظ بها لدى بنك تم تحديده من قبل مؤسسة
النقد العربي السعودي وفقا لنظام مراقبة التأمين التعاوني لشركات عمليات التأمين .ال يمكن سحب هذه الوديعة
بدون موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي .يتم إدراج الفائدة المستحقة على هذه الوديعة ضمن بند ذمم دائنة
ومستحقات اخرى.
إعادة التأمين
تقوم الشركة خالل دورة أعمالها العادية بإسناد مخاطر التأمين المتعلقة بكافة أعمالها والتي يتم بموجبها تعويض
الشركة عن خسائر عقود التأمين المصدرة .تمثل موجودات إعادة التأمين األرصدة المستحقة من شركات إعادة
التأمين .تقدر المبالغ القابلة لإلسترداد بنفس الطريقة التي يتم بها تقدير مخصص المطالبات تحت التسوية وطبقا ً
التفاقية إعادة التأمين.
يتم إجراء مراجعة للتأكد من وجود انخفاض في القيمة وذلك بتاريخ إعداد كل قوائم مالية مرة واحدة أو أكثر عند
وجود دليل على وقوع انخفاض في القيمة خالل الفترة المالية ,يحدث االنخفاض في القيمة عند وجود دليل
موضوعي يشير إلى عدم إمكانية استرداد الشركة للمبالغ القائمة بموجب شروط العقد وإمكانية قياس األثر للمبالغ
التي ستستلمها الشركة من معيدي التأمين بشكل موثوق به .يتم إثبات خسائر االنخفاض في قائمة نتائج عمليات
التأمين.
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إعادة التأمين (تتمة)
إن ترتيبات إعادة التأمين المسندة ال تعفي الشركة من إلتزاماتها تجاه حاملي عقود التأمين .إن أقساط التأمين
والمطالبات المتعلقة بعقود إعادة التأمين التي تعهدت بها الشركة يتم إثباتها كإيرادات ومصاريف بنفس الطريقة
وكأن عملية إعادة التأمين تعتبر نشاطا ً مباشرا ً ,بعد األخذ بعين االعتبار تصنيف عمليات إعادة التأمين.
تمثل مطلوبات إعادة التأمين أرصدة مستحقة إلى شركات إعادة التأمين .تقدر هذه المبالغ المستحقة بنفس الطريقة
المتعلقة باتفاقيات إعادة التأمين .يتم إظهار األقساط والمطالبات على أساس إجمالي بالنسبة لألقساط المسندة
وأرصدة إعادة التأمين التي تعهدت بها الشركة .يتم التوقف عن إثبات موجودات ومطلوبات إعادة التأمين عند
إنتهاء سريان الحقوق التعاقدية أو استنفاذها أو تحويل العقد إلى طرف آخر.
اختبار كفاية المطلوبات
تقوم الشركة بتاريخ كل قوائم مالية بإجراء مراجعة للتأكد من مدى كفاية مطلوبات عقود التأمين باستخدام
التقديرات الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بعقود التأمين .وإذا ما تبين من المراجعة بأن القيمة الدفترية
لمطلوبات عقود التأمين (ناقصا تكاليف االكتتاب المؤجلة المتعلقة) غير كافية بنا ًء على التدفقات النقدية المستقبلية
المتوقعة ,فإنه يتم إثبات كامل النقص في قائمة نتائج عمليات التأمين ,ويجنب مخصص لقاء المخاطر سارية
المفعول ,التقوم الشركة بخصم أي مطلوبات لقاء المطالبات غير المسددة ألنه يتوقع سداد كافة المطالبات خالل
سنة من تاريخ القوائم المالية.
المصاريف
يتم إثبات المصاريف عند وجود إنخفاض يمكن قياسه بشكل موثوق به في المنافع اإلقتصادية المستقبلية المتعلقة
بإنخفاض قيمة األصل أو زيادة في المطلوبات المتعلقة.
العمالت األجنبية
تحول المعامالت بالعمالت األجنبية بأسعار التحويل الجارية عند إجراء المعامالت .ويعاد تحويل الموجودات
والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية كما في تاريخ قائمة المركز المالي إلى الريال السعودي باألسعار
الجارية في ذلك التاريخ .تدرج كافة فروقات التحويل في قائمة عمليات المساهمين الشاملة .يتم ادراج األرباح
والخسائر الناتجة عن تحويل العمالت األجنبية عن االستثمارات المتاحة للبيع في قائمة عمليات المساهمين
الشاملة.
اإلحتياطي النظامي
وفقا ً لعقد التأسيس ,يجب على الشركة تحويل  %20من صافي دخل كل سنة إلى االحتياطي النظامي إلى أن
يساوي هذا االحتياطي رأس المال .و نظرا ً للخسائر المتراكمة  ,لم يتم اجراء اي تحويل في السنة المنتهية في
 31ديسمبر .2016
االنخفاض في قيمة الموجودات المالية 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 وجود مثل هذا الدليل ,فإن القيمة المقدرة القابلة لالسترداد
لهذا األصل يتم تحديدها ,ويتم إثبات خسارة اإلنخفاض في القيمة بنا ًء على صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية
المستقبلية المتوقعة في قائمة عمليات المساهمين الشاملة .وفي حالة عدم إمكانية تحصيل األصل المالي ,فإنه يتم
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شطبه م ن مخصص االنخفاض في القيمة .ال يتم شطب الموجودات المالية إال بعد استنفاذ كافة وسائل التحصيل
الممكنة وتحديد مبلغ خسارة االنخفاض في القيمة .يحدد اإلنخفاض في القيمة على النحو التالي :
أ) بالنسبة للموجودات المدرجة بالقيمة العادلة ,يمثل اإلنخفاض في القيمة الفرق بين التكلفة والقيمة العادلة,
ناقصا خسارة االنخفاض المدرجة سابقا في قائمة عمليات المساهمين الشاملة.
ب) بالنسبة للموجودات المدرجة بالتكلفة ,يمثل اإلنخفاض في القيمة الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية
للتدفقات النقدية المستقبلية المخصومة على أساس معدل العائد الحالي السائد في السوق ألصل مالي مماثل .
المقاصة
يتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وتدرج بالصافي في قائمة المركز المالي فقط عند وجود حق قانوني
ملزم لمقاصة المبالغ المعترف بها وعندما يكون لدى الشركة نية للتسوية على أساس الصافي أو بيع الموجودات
وتسديد المطلوبات في آن واحد .ال تتم مقاصة اإليرادات والمصاريف في قائمة عمليات المساهمين الشاملة إال إذا
كان ذلك مطلوبا ً أو مسموحا ً به من قبل المعايير المحاسبية أو تفسيراتها وذلك وفقا ً لما تم اإلفصاح عنه في
السياسات المحاسبية للشركة.
تاريخ التداول
يتم إثبات أو التوقف عن إثبات كافة العمليات اإلعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية بتاريخ التداول
(أي التاريخ الذي تلتزم فيه الشركة بشراء أو بيع الموجودات) .العمليات اإلعتيادية المتعلقة بشراء وبيع
الموجودات المالية هي العمليات التي تتطلب أن يتم سداد تلك الموجودات خالل فترة زمنية تنص عليها األنظمة
أو تلك المتعارف عليها في السوق.
التوقف عن إثبات األدوات المالية
يتم التوقف عن إثبات أي أداة مالية عند التوقف عن ممارسة السيطرة على الحقوق التعاقدية التي تتكون منها
األدوات المالية ويتم ذلك عادة عند بيعها ,أو عند انتقال التدفقات النقدية المتعلقة بها إلى جهة أخرى مستقلة.
المعلومات القطاعية
يعتبر القطاع التشغيلي جزء من عناصر الشركة الذي يقوم باألعمال والذي ينتج عنه إيرادات وتتكبد منه
مصاريف ويتوفر بشأنه معلومات مالية يتم تقويمها بانتظام من قبل رئيس العمليات بصفته صانع القرار عندما
يقرر كيفية توزيع الموارد وتقويم األداء .يتم إظهار القطاعات التشغيلية بصورة مماثلة لتلك المتعلقة بإعداد
التقارير الداخلية المقدمة لرئيس العمليات صانع القرار والذي يعتبر مسئوالً عن توزيع الموارد وتقييم أداء
القطاعات التشغيلية والذي تحدده كـ "رئيس تنفيذي" يقوم باتخاذ القرارات االستراتيجي ,ولدى الشركة ثمانية
قطاعات تشغيلية يتم رفع التقارير بشأنها ,كما يلي:
 التأمين على الحوادث العامة والمسؤولية تجاه الغير ,ويقوم بتغطية الوفيات من األفراد والجماعات
الناتجة عن الحوادث وذلك بموجب التامين ضد الحوادث الشخصية ,كما يقوم بتغطية مصالح أصحاب
العمل وذلك بالتأمين ضد السرقة ,وتغطية ضد سرقة أو فقدان األموال والتأمين على االلتزامات العامة
االخرى.
 تأمين المركبات ,يقوم بتغطية الخسائر وااللتزامات المتعلقة بالمركبات ما عدا التأمين على النقل.
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 تأمين الممتلكات ويقوم بتغطية مخاطر الحريق وعمليات التأمين األخرى التي تندرج ضمن هذا النوع
من التأمين.
 التأمين البحري ,ويقوم بتغطية الحوادث غير المتوقعة التي تتم أثناء الرحالت البحرية والنقل البري
وتوفير الحلول ضد الحوادث أثناء السفر وفي الطريق.
 التأمين على المنتجات الهندسية ,ويقوم بتزويد الشركات بالحلول ضد الحوادث التي تقع أثناء تنفيذ
المشاريع اإلنشائية.
 عام اخرى ,ويقوم بتغطية منتجات المسهتلك كضمان الخدمة ومنتجات الحماية الشخصية .
 المنتجات الطبية والتي تزود تغطية الرعاية الصحية لحملة الوثائق.
 الحماية واالدخار ,ويقوم بتغطية الوفاة لألفراد والمجموعات تحت حماية الحياة لألفراد والمجموعات.
أموال المساهمين عبارة عن قطاع غير تشغيلي .تعتبر اإليرادات المكتسبة من الودائع ألجل واإلستثمارات
النشاط الوحيد المدر لإليرادات .تحمل بعض المصاريف التشغيلية المباشرة والمصاريف غير المباشرة األخرى,
بشكل مالئم ,على هذا القطاع .يحمل عجز أو فائض عمليات التأمين على هذا القطاع ,حسبما هو مالئم .يتم تقويم
أداء القطاع على أساس الربح أو الخسارة والتي يتم قياسها ,في بعض النواحي ,بصورة مختلفة عن الربح أو
الخسارة في القوائم المالية.
تتم أسعار تحويل المعامالت بين القطاعات التشغيلية وفقا ً لشروط التعامل مع األطراف األخرى .وسوف تشتمل
إيرادات ومصاريف ونتائج القطاع عندئذ على التحويالت بين القطاعات التشغيلية والتي سيتم حذفها على مستوى
القوائم المالية للشركة .بما أن الشركة تمارس أعمالها في المملكة العربية السعودية بالكامل ,فإن التقارير يتم
توفيرها للقطاعات التشغيلية فقط.
اإلستثمارات
يتم في األصل إثبات كافة اإلستثمارات بالقيمة العادلة ,شاملة مصاريف الشراء المتعلقة باإلستثمارات ,ويستثنى
من ذلك اإلستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل .بالنسبة لإلستثمارات التي يتم تداولها في
األسواق المالية النظامية ,تحدد القيمة العادلة بالرجوع إلى األسعار المتداولة بالسوق عند إنتهاء العمل بتاريخ
إعداد القوائم المالية بدون خصم تكاليف المعامالت.

اإلستثمارات المتاحة للبيع

اإلستثمارات المتاحة للبيع تشمل األسهم .بعد القياس األولي ,يتم قياس اإلستثمارات المتاحة للبيع في وقت الحق
بالقيمة العادلة.
يتم إثبات المكاسب والخسائر غير المحققة مباشرة ضمن حقوق المساهمين (من خالل اإليرادات الشاملة
األخرى) تحت بند "التغيير في القيمة العادلة لإلستثمارات المتاحة للبيع" .وعند إستبعاد اإلستثمار ,يتم إثبات
األرباح أو الخسائر المتراكمة المثبتة سابقا ً ضمن حقوق الملكية في قائمة دخل المساهمين الشاملة .

اإلستثمارات المقتناه حتى تاريخ اإلستحقاق

اإلستثمارات المقتناه حتى تاريخ اإلستحقاق هي موجودات مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو يمكن تحديدها
والتي يوجد لدى الشركة النية اإليجابية والقدرة على إقتنائها حتى تاريخ اإلستحقاق ويتم قياسها مبدئيا ً بالتكلفة
المطفأة المعدلة بالعالوة أو الخصم بإستخدام طريقة العمولة الفعلية .يتم إثبات أي إنخفاض دائم في قيمة
اإلستثمارات المقتناة حتى تاريخ اإلستحقاق في قائمة عمليات التأمين الشاملة .إن اإلستثمارت المصنفة
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( شركة مساهمة سعودية )

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

 31ديسمبر 2016

 -3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
اإلستثمارات (تتمة)

اإلستثمارات المقتناه حتى تاريخ اإلستحقاق (تتمة)

كإستثمارات مقتناه حتى تاريخ اإلستحقاق ال يمكن إعادة بيعها أو إعادة تصنيفها بدون أن تتأثر مقدرة الشركة
على إستخدام هذا التصنيف .كما ال يمكن تخصيصها كبند مغطى المخاطر بشأن أسعار العمولة الخاصة أو
مخاطر السداد المبكر كونها إستثمارات طويلة األجل.
 -4التقديرات واألحكام واالفتراضات المحاسبية الهامة
مبدأ االستمرارية
قامت إدارة الشركة بتقييم مقدرة الشركة على االستمرار في العمل وفقا ً لمبدأ االستمرارية وهي على قناعة بأنه
يوجد لدى الشركة الموارد لإلستمرار في العمل في المستقبل المنظور .إضافة إلى ذلك ,العلم لإلدارة بأية حاالت
عدم تأكد جوهرية قد تثير شكوكا ً هامة حول قدرة الشركة على االستمرار في العمل وفقا ً لمبدأ االستمرارية,
وبالتالي فقد تم إعداد القوائم المالية على أساس مبدأ االستمرارية.
األحكام
يتطلب إعداد القوائم المالية من اإلدارة إجراء التقديرات واألحكام واالفتراضات التي تؤثر على مبالغ اإليرادات
والمصاريف والموجودات والمطلوبات المسجلة واإلفصاحات المرفقة واإلفصاح عن المطلوبات المحتملة في
نهاية الفترة المالية .إال أن عدم التأكد من هذه التقديرات واإلفتراضات يمكن أن يؤدي إلى أجراء تعديل جوهري
في الفترات المستقبلية على القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات.
التقديرات واإلفتراضات الهامة
إن اإلفتراضات األساسية المتعلقة بالمصادر األساسية والمستقبلية لعدم التأكد من التقديرات بتاريخ إعداد القوائم
المالية والتي قد تؤدي الي تعديل جوهري للقيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية المقبلة قد تم
مناقشتها ضمن ملخص السياسات المحاسبية الهامة في اإليضاح رقم .3
-5

النقدية وشبه النقدية

 31ديسمبر 2016
عمليات المساهمين
عمليات التامين
لاير سعودي
لاير سعودي

 31ديسمبر2015
عمليات المساهمين
عمليات التامين
لاير سعودي
لاير سعودي

نقد لدى البنوك وفي الصندوق

13,784,851

2,001,918

14,689,241

1,260,553

ودائع قصيرة االجل بتاريخ استحقاق
أصلي  3شهور او اقل

31,000,000

102,000,000

50,000,000

65,054,247

44,784,851

104,001,918

64,689,241

66,314,800

% 3.750

% 1.650

% 2.000

% 2.154

المتوسط المرجح لمعدالت
العموالت الخاصة

تم ايداع الودائع قصيرة األجل لدى البنوك المحلية باستحقاق لفترة ثالثة أشهـر او أقل.
إن الودائع واألرصدة لدى البنوك مودعة لدى بنوك تجارية محلية ذات تصنيف إئتماني جيد.
إن القيمة الدفترية للودائع قصيرة األجل والنقد بالبنوك هي القيمة العادلة بتاريخ إعداد القوائم المالية.
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إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
 31ديسمبر 2016

-6

أقساط مدينة  ,صافي
أ) فيما يلي تحليال بأعمار أرصدة األقساط المدينة:

 31ديسمبر 2016
المجموع
لاير سعودي

متأخرة السداد ولم
تنخفض قيمتها
حتى
 90يوما
لاير سعودي

 91حتى
 180يوم
لاير سعودي

متأخرة السداد
ومنخفضة القيمة
 181حتى
 360يوم
لاير سعودي

أكثر من
 360يوم
لاير سعودي

أقساط مدينة
مخصص ديون مشكوك
في تحصيلها

57,685,948

35,571,351

13,524,107

8,353,771

236,719

()4,294,598

-

()2,028,616

()2,088,443

()177,539

أقساط مدينة  ,صافي

53,391,350

35,571,351

11,495,491

6,265,328

59,180

 31ديسمبر 2015
أقساط مدينة

36,984,550

30,613,826

2,762,099

3,595,313

13,312

مخصص ديون مشكوك
في تحصيلها

()1,323,127

-

()414,315

()898,828

()9,984

أقساط مدينة  ,صافي

35,661,423

30,613,826

2,347,784

2,696,485

3,328

تقوم الشركة بتصنيف األرصدة كـ "متأخرة السداد ومنخفضة القيمة" على أساس تعليمات مؤسسة النقد
العربي السعودي .من المتوقع تحصيل كامل أقساط التأمين التي لم تنخفض قيمتها .تتمثل سياسة
الشركة في عدم الحصول على ضمانات مقابل أقساط التأمين المدينة  ,وبالتالي فإن معظمها غير
مضمون.
ب) حركة مخصص أرصدة حاملي وثائق التأمين المشكوك فيها للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر
 2016و 2015كما يلي:

الرصيد األفتتاحي
محمل للسنة (عمليات التأمين)
الرصيد الختامي

 31ديسمبر
2016
لاير سعودي
1,323,127
2,971,471
4,294,598
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 31ديسمبر
2015
لاير سعودي
90,827
1,232,300
1,323,127
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إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

 31ديسمبر 2016

 -7مطالبات تحت التسوية

مطالبات تحت التسوية
مبلغ عنها

إجمالي

 31ديسمبر 2016
لاير سعودي
حصة معيدي
التأمين

الصافي

40,629,948

17,642,772

22,987,176

إجمالي

 31ديسمبر 2015
لاير سعودي
حصة معيدي
التأمين

الصافي

25,803,739

13,252,808

12,550,931

مطالبات متكبدة وغير
مبلغ عنها

39,094,400

16,161,480

22,932,920

13,170,131

6,670,836

6,499,295

مخصص تسوية الخسائر

1,212,477

-

1,212,477

638,376

-

638,376

مخصص كوارث

175,404

-

175,404

39,827

-

39,827

مجموع المطالبات تحت
التسوية

81,112,229

33,804,252

47,307,977

39,652,073

19,923,644

19,728,429

 -8تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة
للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2016
لاير سعودي

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2015
لاير سعودي

الرصيد االفتتاحي

4,857,863

469,688

عموالت متكبدة خالل السنة

19,715,737

7,672,836

عموالت مطفأة خالل السنة

()15,489,983

()3,284,661

الرصيد الختامي

9,083,617

4,857,863
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إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

 31ديسمبر 2016

-9

مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى
 31ديسمبر 2015
لاير سعودي

 31ديسمبر 2016
لاير سعودي

عمليات
المساهمين

عمليات التأمين
مدفوع مقدم لموردي الخدمة
ذمم الموظفين
مصاريف مدفوعة مقدما
وديعة مقابل خطابات ضمان
ودائع تأمين
ايجار مدفوع مقدما
فوائد مستحقة
ارصدة مدينة  -ايرادات منافذ
موجودات أخرى

746,308
3,993
750,301

16,324,681
1,813,824
4,519,056
6,543,980
176,910
358,787
466,250
3,405,540
1,652,695
35,261,723

عمليات
المساهمين

عمليات التأمين
1,282,601
4,957,320
3,538,097
176,910
1,249,001
156,165
1,176,370
1,213,602
13,750,066

750,000
190,937
3,993
944,930

 -10الممتلكات واآلالت والمعدات ,صافي
تحسينات على
مباني مستأجرة
كما في  31ديسمبر 2016
التكلفة:
3,569,814
رصيد أول السنة
األضافات خالل السنة -

صافي القيمة
الدفترية كما في 31
ديسمبر 2016

سيارات

المجموع

989,189
989,189

504,739
26,520
531,259

4,829,874
256,200
5,086,074

3,398,295
189,050
3,587,345

215,049
215,049

13,506,960
471,770
13,978,730

1,407,025
536,575
1,943,600

414,114
146,266
560,380

270,948
106,043
376,991

3,080,837
1,015,235
4,096,072

2,502,197
602,431
3,104,628

74,686
45,793
120,479

7,749,807
2,452,343
10,202,150

1,626,214

428,809

154,268

990,002

482,717

94,570

3,776,580

3,569,814

اإلستهالك :
رصيد أول السنة
المحمل خالل السنة

أثاث
وتركيبات

معدات
برامج حاسب
أجهزة حاسب
آلي
آلي
مكتبية
لاير سعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودي

كما في  31ديسمبر 2015
التكلفة:

الرصيد االفتتاحي
اإلضافات خالل السنة
اإلستهالك:
الرصيد االفتتاحي
المحمل خالل السنة
صافي القيمة الدفترية كما
في  31ديسمبر 2015

3,454,254
115,560
3,569,814

972,139
17,050
989,189

499,289
5,450
504,739

4,697,281
132,593
4,829,874

3,232,617
165,678
3,398,295

215,049
215,049

13,070,629
436,331
13,506,960

906,570
500,455
1,407,025

272,808
141,306
414,114

170,003
100,945
270,948

2,131,132
949,705
3,080,837

1,503,591
998,606
2,502,197

31,676
43,010
74,686

5,015,780
2,734,027
7,749,807

2,162,789

575,075

233,791

1,749,037

896,098

140,363

5,757,153
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إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

 31ديسمبر 2016

 -11الودائع ألجل
الودائع ألجل تمثل ودائع لدى بنوك محلية تجارية ذات تصنيف إئتماني جيد ولديها تاريخ استحقاق أصلي يزيد
عن ثالثة أشهر من تاريخ االقتناء .الودائع اكثر من ثالثة اشهر كما يلي:
 31ديسمبر 2016
لاير سعودي
الودائع ألجل
متوسط سعر العمولة
الخاصة المتغيرة

عمليات التأمين
15,000,000

عمليات
المساهمين
49,000,000

%3.250

%3.648

 31ديسمبر 2015
لاير سعودي
عمليات
المساهمين
عمليات التأمين
-

-

إن القيمة الدفترية للوادائع ألجل تقارب قيمتها العادلة كما في تاريخ إعداد القوائم المالية.
 - 12اإلستثمارات

(أ)

االستثمارات المقتناة حتى تاريخ اإلستحقاق

االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق هي بمبلغ  49,457,138لاير سعودي ( 31ديسمبر
2015م 10,000,000 :لاير سعودي) وتشمل صكوك غير مدرجة بتاريخ استحقاق حتي  10سنوات,
وترى اإلدارة ان القيمة العادلة لتلك االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق كما في  31ديسمبر
 ,2016لم تختلف بشكل جوهري عن القيمة الدفترية.
القيمة الدفترية بعد خصم االطفاء كما يلي:

عمليات المساهمين
 31ديسمبر 2015
 31ديسمبر 2016
لاير سعودي
لاير سعودي
10,000,000
35,000,000

صكوك – خاصة (ذات معدالت فائدة متغيرة)
صكوك – حكومية (ذات معدالت فائدة ثابتة)

14,457,138
49,457,138

10,000,000

ان حركة االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق كما في  31ديسمبر  2016و 31ديسمبر
 ,2015كما يلي:

الرصيد االفتتاحي
مشتراة خالل السنة
القيمة االسمية
خصم
إجمالي تكلفة الشراء
إستهالك خصم استثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق
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عمليات المساهمين
 31ديسمبر 2015
 31ديسمبر 2016
لاير سعودي
لاير سعودي
10,000,000
40,000,000
()559,500
39,440,500
16,638

10,000,000
10,000,000
-

49,457,138

10,000,000
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إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

 31ديسمبر 2016

 - 12اإلستثمارات (تتمة)

(ب)

االستثمارات المتاحة للبيع

هذا االستثمار يمثل حصة حقوق المساهمين من أسهم رأس المال غير المدرجة وهي أسهـم رأس مال
"شركة نجم لخدمات التأمين" .حيث أن القيمة العادلة غير متاحة بسهولة  ,فقد تم اثباته بالتكلفة وتمت
مراجعته من قبل اإلدارة النخفاض القيمة وترى اإلدارة أن القيمة السوقية العادلة لهذا االستثمار ال
تختلف اختالفا كبيرا عن القيمة الدفترية لها.

ج)

مستويات اإلستثمار

بخصوص استحقاق االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق لم يتم تصنيفها إلــى مستويات بما
انه تــم االحتفاظ بهــا بالتكلفة المطفأة .وفيما يتعلق باالستثمارات المتاحة للبيع فقد تم تصنيفها الى
المستوى الثالث.
 - 13الوديعة النظامية
تبلغ الوديعة النظامية كما في  31ديسمبر  2016مبلغ  35,000,000لاير سعودي ( 31ديسمبر :2015
 17,500,000لاير سعودي) وتمثل  ٪10من رأس مال الشركة المدفوع ,وهي وفقا لمتطلبات أنظمة التأمين
الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي .هذه الوديعة ال يمكن سحبها إال بموافقة مؤسسة النقد العربي
السعودي.
 -14األقساط غير المكتسبة

اجمالي
لاير سعودي
الرصيد اإلفتتاحي
األقساط المكتتبة
خالل السنة
األقساط المكتسبة
خالل السنة
الرصيد في نهاية
السنة

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2016
حصة معيدي
التأمين
لاير سعودي

صافي

اجمالي

لاير سعودي

لاير سعودي

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2015
حصة معيدي
التأمين
لاير سعودي

صافي
لاير سعودي

92,031,067

27,622,732

64,408,335

4,709,142

3,251,099

1,458,043

208,090,001

59,165,649

148,924,352

144,740,920

48,075,866

96,665,054

()203,290,014

()58,196,114

()145,093,900

()57,418,995

()23,704,233

()33,714,762

96,831,054

28,592,267

68,238,787

92,031,067

27,622,732

64,408,335

إن أقساط اإللكتتاب المسندة خالل السنة تشمل اقساط اعادة تأمين فائض الخسارة بمبلغ  678,289لاير سعودي للسنة المنتهية في
 31ديسمبر  :2015( 2016مبلغ  380,483لاير سعودي)
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( شركة مساهمة سعودية )

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

 31ديسمبر 2016

 - 15ذمم دائنة ومستحقات وأخرى

مصاريف موارد بشرية مستحقة
مصاريف خدمات خارجية مستحقة
مصاريف إقامة مستحقة
رسوم مجلس ادارة مستحقة
مصاريف تقنية معلومات مستحقة
مصاريف سفر مستحقة
مصاريف مستحقة أخرى
مستحقات دائنة – مطالبات
مستحقات دائنة – طرف ثالث اداري
اقساط مدفوعة مقدما
عموالت دائنة
أرصدة دائنة أخرى

 31ديسمر 2016
المساهمين
عمليات التأمين
لاير سعودي
لاير سعودي
3,628,514
1,277,181
15,399
857,000
242,272
67,771
1,006,516
6,800,956
297,127
39,753
7,506,888
14,560
893,881
21,776,258

871,560

 31ديسمبر 2015
المساهمين
عمليات التأمين
لاير سعودي
لاير سعودي
3,006,954
870,573
733,060
155,644
21,575
1,342,886
1,601,388
626,555
1,622,235
3,293,004
181,170
12,721,984

733,060

 -16دخل عموالت أعادة تأمين غير مكتسبة

رصيد افتتاحي
عموالت مستلمة خالل السنة
عموالت مكتسبة خالل السنة

 31ديسمبر 2016
لاير سعودي
3,754,021
11,930,884
()10,732,808

 31ديسمبر 2015
لاير سعودي
881,472
7,523,244
()4,650,695

الرصيد كما في نهاية السنة

4,952,097

3,754,021
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شركة ديالوير األمريكية للتأمين على الحياة (مملوكة  %100لمتاليف)
اتفاقية إعادة التأمين االختياري
أقساط إعادة تأمين دائنة
عموالت اعادة التأمين
حصة معيدي التأمين في المطالبات المدفوعة
اتفاقية إعادة تأمين الحوادث والصحة
أقساط إعادة تأمين دائنة
عموالت اعادة التأمين
المستحق الي شركة ديالوير األمريكية للتأمين على الحياة

أرصدة إعادة تأمين دائنة
المجموعة األمريكية الدولية (مساهم)
أقساط إعادة التأمين الدائنة و فائض الخسارة
عموالت اعادة التأمين
حصة معيدي التأمين في المطالبات المدفوعة
المستحق الي المجموعة األمريكية الدولية

أقساط مدينة من  /عموالت مستحقة جهة الى ذات العالقة
البنك العربي الوطني (مساهم)
أقساط مستحقة على وثائق التأمين المباعة عن طريق وكالة البنك العربي الوطني
عموالت مستحقة على وثائق التأمين المباعة عن طريق وكالة البنك العربي الوطني

الجهة ذات العالقة  /طبيعة المعامالت
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131,612
()14,575

2,599,670
()419,975
()1,339,336

15,189,388
()3,664,697
()690,042

11,938,623
()1,644,812

-

1,831,141
()286,848
()826,104

12,424,079
()2,814,045
()173,277

60,662,974
()1,300,798

541,001

6,768,162

572,042
()84,857

30,585

9,128,538

547,723
()53,489

مبلغ المعامالت
الرصيد كما في
للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في
الرصيد كما في
 31ديسمبر  31 2016ديسمبر 31 2015ديسمبر  31 2016ديسمبر 2015
ريـال سـعـودي
ريـال سـعـودي
ريـال سـعـودي
ريـال سـعـودي

 -17المعامالت واألرصدة مع الجهات ذات العالقة
تمثل الجهات ذات العالقة من المساهمين الرئيسيين وكبار موظفي اإلدارة العليا في الشركة .تتم سياسات التسعير ومدة السداد المتعلقة بالجهات ذات العالقة وفقا لشروط
تجارية .فيما يلي المعامالت مع الجهات ذات العالقة الهامة واألرصدة المتعلقة في نهاية الفترة:

 31ديسمبر 2016

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

( شركة مساهمة سعودية )

شركة متاليف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني

مستحق الي جهات ذات العﻼقة
المجموعة العالمية اﻷمريكية )مساهم(
مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة نيابةً عن الشركة ومحملة على الشركة

مستحق من جهات ذات العﻼقة
متﻼيف )مساهم(
ً
مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة نيابة عن الشركة ومحملة على الشركة
إيرادات اتﻌاب ادارة )تحويل المحفظة(
المستحق من متﻼيف

أرصدة إعادة تأمين مدينة ) /دائنة(
الشركة اﻷمريكية للتأمين على الحياة "أليكو" )مملوكة  %١٠٠لمتﻼيف(
أقساط إعادة التأمين )تحويل المحفظة(
عموﻻت إعادة التأمين
حصة مﻌيدي التأمين في المطالبات المدفوعة )تحويل المحفظة(
المستحق من ) /الي( الشركة اﻷمريكية للتأمين على الحياة "أليكو"

متروبوليتان تاور ﻻيف للتأمين )مملوكة  %١٠٠لمتﻼيف(
إتفاقية إعادة تأمين الكوارث
أقساط إعادة تأمين

الجهة ذات العﻼقة  /طبيعة المعامﻼت

 -١٧المعامﻼت واﻷرصدة مع الجهات ذات العﻼقة )تتمة(

 ٣١ديسمبر ٢٠١٦

إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

) شركة مساهمة سعودية (

شركة متﻼيف والمجموعة اﻷمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني

٢٦

٩٤٠٬٦٩٥

١٬٢٨٤٬٥٧٦
)(٧٥٤٬١٨٢

١١٬٤٢٩٬٦٢٧
)(٢٬١٢١٬٩٤٢
)(٢٨٬٨٦٥٬٨٠٨

١٬٢٥٥٬٨٦٨

٣٠٠٬٠٠٠
)(١٬٥٧٠٬٨٣١

١٤٬٧٩٩٬٧٢٧
)(٢٬٦٤٣٬١٢٠
)(٢٧٬٦٦٨٬٠٢٠

٤٤٬٣٢٥

-

٢٬٦١٥٬٧٣١

١٬٧٤٥٬٥٧١

١٬٢٤٩٬٣٤٩

-

١٬٦٧٥٬٠٣٧

٤٧٤٬٧٤٠

)(٧٬٥٠٥٬٣٣٠

الرصيد كما في
 ٣١ديسمبر ٢٠١٥
ريـال سـﻌـودي

-

للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في
الرصيد كما في
 ٣١ديسمبر  ٣١ ٢٠١٦ديسمبر ٣١ ٢٠١٥ديسمبر ٢٠١٦
ريـال سـﻌـودي
ريـال سـعـودي
ريـال سـعـودي

مبلغ المعامﻼت

عمولة خاصة على االستثمارات المقتناة حتى تاريخ االستحقاق
كبار موظفي اإلدارة
رواتب ومزايا أخرى
أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة واللجنة التنفيذية

استثمارات مقتناة حتى تاريخ األستحقاق(استثمار في صكوك البنك العربي الوطني)

التعهدات و اإللتزامات
البنك العربي الوطني (مساهم)
خطابات ضمان
األنشطة اإلستثمارية
البنك العربي الوطني (مساهم)
ودائع ألجل
عمولة خاصة على الودائع

الجهة ذات العالقة  /طبيعة المعامالت

 -17المعامالت واألرصدة مع الجهات ذات العالقة (تتمة)

 31ديسمبر 2016

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

( شركة مساهمة سعودية )

شركة متاليف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني

27

7,952,484
797,500

308,001

-

7,668,858
787,000

70,649

-

797,500

90,759

10,000,000

718,500

10,000,000
70,649

2,773,745

263,857

53,062,500
35,955

42,062,500
72,695

-

-

3,473,849

الرصيد كما في
 31ديسمبر 2015
ريـال سـعـودي

3,538,097

للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في
الرصيد كما في
 31ديسمبر  31 2016ديسمبر 31 2015ديسمبر 2016
ريـال سـعـودي
ريـال سـعـودي
ريـال سـعـودي

مبلغ المعامالت

شركة متاليف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني

( شركة مساهمة سعودية )

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

 31ديسمبر 2016

-18

-19

مستحقات نهاية الخدمة للموظفين

الرصيد األفتتاحي

 31ديسمبر 2016
لاير سعودي
1,037,486

 31ديسمبر 2015
لاير سعودي
382,882

المحمل خالل السنة

980,519

667,249

المدفوع خالل السنة

()4,224

()12,645

كما في نهاية السنة

2,013,781

1,037,486

الزكاة وضريبة الدخل
أ) مخصص الزكاة للسنة
يعتمد مخصص الزكاة على حصة المساهمين السعوديين في رأس مال الشركة و التي بلغت ٪48.02
لسنة (. ) ٪ 48.02 :2015
 31ديسمبر 2015
لاير سعودي

 31ديسمبر 2016
لاير سعودي

حصة المساهمين السعوديين في رأس المال وقدرها
()٪48.02
القيمة الدفترية للموجودات طويلة األجل

84,035,000

84,035,000

()25,188,268

()15,365,583

صافي الخسارة المتراكمة وتسويات أخرى

()40,063,441

()25,710,947

18,783,291

42,958,470

()7,943,329

()13,725,063

10,839,962

29,233,407

صافي الخسارة للسنة
حصة المساهمين السعوديين في الوعاء الزكوي بواقع
()٪48.02

الفرق بين النتائج المالية والزكوية بشكل اساسي يعود الى مخصصات ليست مسموحة لدى حساب صافي
الدخل الخاضع للزكاة.
ب) ضريبة الدخل المعدلة للسنة
ال يوجد ضريبة دخل على المساهمين غير السعوديين للفترة المنتهية في  31ديسمبر  2016وذلك نتيجة
لصافي الخسائر المعدلة للسنة( .مماثل لسنة )2015
ج) الحركة في مخصص الزكاة خالل السنة
الحركة في مخصص الزكاة خالل السنة تتالف من:

 31ديسمبر 2015
لاير سعودي

 31ديسمبر 2016
لاير سعودي
615,473

-

مخصص خالل العام
زيادة ( /تصريف) مخصصات
سنوات سابقة
المدفوع خالل السنة

270,999

730,835

119,034

()115,362

()481,848

-

الرصيد الختامي

523,658

615,473

الرصيد األفتتاحي
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) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

 ٣١ديسمبر ٢٠١٦

-١٩
د(

الزكاة و ضريبة الدخل ) تتمه(
الربط الزكوي والضريبي

قدمت الشركة اﻹقرار الزكوي حتى السنة المنتهية في  ٣١ديسمبر  ٢٠١٥وتم استﻼم شهادة الزكاة النهائية وهي
ﺻالﺤة حتى  ٣٠أبريل .٢٠١٧
وخﻼل عام  ٢٠١٦استلمت الشركة المستندات التالية:
 خطاب الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم  ٠١٩٠٠٠٠٠٦٧٨٤بتاريخ  ٣ﻧوفمبر٢٠١٦م لطلﺐ دفع
زكاة اضافية عن عام  ٢٠١٤بمبلﻎ  ٣٥١٬٤٧٩﷼ سعودي و قامت الشركة باﻻعتراض في
المواعيد القاﻧوﻧية.
 خطاب الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم  ٠٢٤٠٠٠٠٣٣٠٨٠بتاريخ  ٣ﻧوفمبر٢٠١٦م لطلﺐ دفع
ضريبة استقطاع اضافية عن عام  ٢٠١٤بمبلﻎ  ٢٤٦٬٤٦٢﷼ سعودي )متضمنة غرامات تاخير
بمبلﻎ  ٥٨٬٣٢٣﷼ سعودي( وقامت الشركة باﻻعتراض في المواعيد القاﻧوﻧية.
وخﻼل عام  ٢٠١٥استلمت الشركة المستندات التالية:
 خطاب الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم  ١٤٣٧/١٦/٢٠٦بتاريخ  ٢٢أكتوبر لعام ٢٠١٥م لطلﺐ
بعض المعلومات من أجل تﺤديد الموقف الضريبي النهائي للفترة المنتهية في  ٣١ديسمبر ,٢٠١٤
وقد قامت الشركة بإعداد وتقديم اﻷجوبة على استفسارات مصلﺤة الزكاة والدخل خﻼل شهر
فبراير عام .٢٠١٦
 خطاب الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم  ١٤٣٦/١٦/٤٩٣٩بتاريخ  ٤مايو لعام  ٢٠١٥بمطالبة
الشركة بدفع الزكاة اﻹضافية بمبلﻎ  ٥١٦٬٨٨٠وقدمت الشركة إعتراض خﻼل المدة القاﻧوﻧية.
و تتوقع إدارة الشركة النجاح في جميع الدفوع لما تقدمت به مصلﺤة الزكاة والدخل المذكور بعاليه بشكل يغلﺐ عليه
التاكد ,وبالتبعية ﻻ حاجة لتكوين مخصصات اضافية.
 -٢٠حصة رأس المال
يبلﻎ رأس مال الشركة المصرح به ,المصدر والمدفوع  ٣٥٠مليون ﷼ سعودي مقسم الي  ٣٥مليون سهم ,قيمة
كل منها  ١٠﷼ سعودي ) ٣١ديسمبر  ١٧٥ :٢٠١٥مليون ﷼ سعودي ,مقسم الي  ١٧٫٥مليون سهم ,قيمة كل
منها  ١٠﷼ سعودي(.
وافقت الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين المنعقدة بتاريخ  ٢٢فبراير  ٢٠١٦على زيادة رأس مال الشركة من
 ١٧٥مليون ﷼ سعودي إلى  ٣٥٠مليون ﷼ سعودي عن طريق إﺻدار حقوق أولوية .وبناءا ً على هذه الموافقة
الواردة من المساهمين في الجمعية العمومية غير العادية ,ﻧجﺤت الشركة خﻼل مارس  ٢٠١٦في تﺤصيل مبلﻎ
 ١٧٥مليون ﷼ من خﻼل إﺻدار أسهم حقوق أولوية .ووفقا ً لشروط إﺻدار حقوق اﻷولوية ,عرضت الشركة
 ١٧٬٥٠٠٬٠٠٠سهم عادي جديد عن طريق حقوق أولوية للمساهمين المؤهلين بسعر اﻻكتتاب  ١٠﷼ سعودي
للسهم الواحد في ﻧهاية تداول يوم  ٢٢فبراير ") ٢٠١٦تاريخ اﻷحقية"( .تم إﺻدار هذه الﺤقوق بنسبة حق واحد لكل
سهم للمساهمين المﺤتفظين باﻷسهم في تاريخ اﻷحقية .تم تﺤميل تكاليف إﺻدار الﺤقوق اﻷولية بقيمة ٤٬٢٤٦٬٢٠٤
﷼ سعودي على قائمة التغيرات في حقوق المساهمين.
٢٩
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( شركة مساهمة سعودية )

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

 31ديسمبر 2016

 -21المصاريف اإلدارية والعمومية
للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2015
لاير سعودي

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2016
لاير سعودي
عمليات التأمين

عمليات المساهمين

عمليات التأمين

عمليات المساهمين

تكاليف الموظفين

31,133,514

-

23,934,365

()90,421

أتعاب قانونية ومهنية

2,371,085

286,170

2,390,942

222,769

أيجارات

2,204,347

-

1,014,281

-

استهالك (أيضاح )10

2,452,343

-

2,734,028

-

مصاريف تقنية المعلومات

3,013,216

-

2,460,467

-

مصاريف سفر وإقامة

516,697

-

914,266

-

مصاريف مجلس اإلدارة

-

1,002,553

-

1,018,091

أخرى

1,805,985

123,324

1,856,624

34,437

43,497,187

1,412,047

35,304,973

1,184,876

 -22إدارة المخاطر
مخاطر الحوكمة
تتمثل مخاطر الحوكمة الخاصة بالشركة في مجموعة من السياسات المحددة واالجراءات وأنظمة الرقابة
التي تستخدم الهيكل التنظيمي الحالي لتحقيق األهداف االستراتيجية .تتمحور فلسفة الشركة حول قبول
المخاطر المرغوب بها والمعروفة التي تتفق مع الخطة االستراتيجية وقبول المخاطر التي وافق عليها
مجلس االدارة .إن الشركة معرضة لمخاطر معدل العمولة واالئتمان والسيولة ومخاطر السوق والعمالت
االجنبية.

هيكلة إدارة المخاطر

تم تأسيس هيكل تنظيمي محكم داخل الشركة من أجل تحديد وتقييم ورصد ومراقبة المخاطر.

مجلس اإلدارة

إن مجلس اإلدارة هو الجهة العليا المسؤولة عن حوكمة المخاطر حيث يقوم بتقديم التوجيه واعتماد
االستراتيجيات والسياسات لتحقيق األهداف المحددة للشركة.

اإلدارة العليا للشركة

تعتبر االدارة العليا مسؤولة عن العمليات اليومية لتحقيق االهداف االستراتيجية ضمن سياسة محددة مسبقا ً
من قبل الشركة بشأن قبول المخاطر.
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فيما يلي ملخص للمخاطر التي تواجهها الشركة والطريقة التي تتبعها اإلدارة للتقليل منها:
أ) المخاطر التشغيلية  /العملية
المخاطر التشغيلية  /العملية هي مخاطر الخسارة الناتجة عن فشل في النظام أو الرقابة ,الغش واألخطاء
البشرية ,والتي يمكن أن تنتج عنها خسارة مالية وفقدان للسمعة ,وعواقب تنظيمية وقانونية .تقوم الشركة
بإدارة المخاطر التشغيلية  /العملية من خالل الضوابط المناسبة ,وفصل المهام والمراقبة الداخلية وبما في
ذلك التدقيق الداخلي واإللتزام.
ب) مخاطر التأمين
تمثل مخاطر التأمين المخاطر المتعلقة بزيادة المطالبات الفعلية المستحقة لحاملي وثائق التأمين ألحداث
مؤمن عليها بشكل يفوق التوقعات .ويمكن أن يحدث ذلك بسبب تكرار المطالبات أو أن مبالغ المطابات
يكون أكبر من المتوقع وتتابع الشركة مخاطر التأمين بشكل منتظم للتأكد من أن مستويات هذه المخاطر
تكون في الحدود المتوقعة .تقوم الشركة ,بشكل رئيسي ,بتغطية تأمين الحوادث والمسؤولية العامة,
الممتلكات ,البحري ,الهندسي ,الطاقة ,مخاطر التأمين الطبي .تتركز المخاطر الناجمة عن عقود التأمين
أعاله بشكل رئيسي في المملكة العربية السعودية.

التكرار ومبالغ المطالبات

يمكن أن يتأثر تكرار ومبالغ المطالبات بالعديد من العوامل .تقوم الشركة ,بشكل رئيسي ,بتغطية تأمين
الحوادث والمسؤولية العامة ,الممتلكات ,البحري ,الهندسي ,الطاقة ,مخاطر التأمين 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.

الحوادث والمسؤولية
المسؤولية العامة

بالنسببببة للتبببأمين علبببى المسبببؤلية العامبببة ,فبببإن أهبببم المخببباطر فبببي هبببذا المجبببال هبببي االلتزامبببات القانونيبببة
المترتببببة علبببى المبببؤمن تجببباه وفببباة طبببرف ثالبببث أو إصبببابة بدنيبببة أو أضبببرار فبببي الممتلكبببات الناجمبببة
خبببارج أمببباكن عمبببل المبببؤمن عليبببه ,العمليبببات التجاريبببة أو المشببباريع التبببي قبببام بهبببا المبببؤمن عليبببه .يبببتم
اإلكتتببباب فبببي وثبببائق التبببأمين هبببذه علبببى أسببباس حجبببم أعمبببال الشبببركة أو قيمبببة العقبببد ,طبيعبببة  /أشبببغال
المبببباني ,وطبيعبببة العقبببود المنفبببذة .لبببدى الشبببركة تغطيبببة إعبببادة التبببأمين لهبببذه المخببباطر للحبببد مبببن الخسبببائر
بالنسبة ألي مطالبة فردية.

تأمين المركبات

بالنسببببة لعقبببود المركببببات فبببإن المخببباطر الرئيسبببية تتمثبببل فبببي مطالببببات الوفيبببات واإلصبببابات الجسبببدية
الكاملة واستبدال أو إصالح تلك المركبات .
ومسببببتوى التعويضببببات التببببي تحكببببم بهببببا المحكمببببة للوفيببببات واألطببببراف المتضببببررة وتكبببباليف اسببببتبدال
السببيارات هببي العوامببل الرئيسببية التببي تببؤثر فببي مسببتوى تلببك المطالبببات .والشببركة لببديها تغطيببة إعببادة
التأمين لهذه األضرار للحد من الخسائر ألية مطالبة فردية.
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تأمين الممتلكات

يبببتم إصبببدار هبببذه العقبببود ببببالرجوع إلبببى القيمبببة اإلسبببتبدالية للممتلكبببات المؤمنبببة ومحتوياتهبببا .تكلفبببة إعبببادة
بنببباء الممتلكبببات وإسبببتبدال محتوياتهبببا والوقبببت البببالزم إلعبببادة ببببدء العمليبببات والبببذي تتوقبببف فيبببه األعمبببال
هبببي العوامبببل الرئيسبببية التبببي تبببؤثر علبببى مسبببتوى المطالببببات .يوجبببد لبببدى الشبببركة تغطيبببة إعبببادة تبببأمين
للحد من الخسائر المتعلقة بأي مطالبة فردية.

البحري

تبببم تصبببميم التبببأمين البحبببري لتعبببويض أصبببحاب العقبببود عبببن الضبببرر واإللتزامبببات الناشبببئة عبببن فقبببدان أو
تلبببف القطبببع البحريبببة والحبببوادث فبببي البحبببر ممبببا أدى إلبببى خسبببارة كليبببة أو جزئيبببة للبضبببائع .وبالنسببببة
للتأمين البحري فإن المخاطر الرئيسية تتمثل في الخسائر أو األضرار للسفن البحرية

والحببوادث التببي تببؤدي إلببى خسببارة كليببة أو جزئيببة للبضببائع .والشببركة لببديها تغطيببة إعببادة التببأمين لهببذه
األضرار للحد من الخسائر ألية مطالبة فردية.

الهندسي

بالنسببببة إلبببى التبببأمين الهندسببببي ,فبببإن أهبببم المخبببباطر فبببي هبببذا المجبببال هببببي خسبببارة أو حبببدوث ضببببرر
ألعمبببببال البنببببباء  /اإلنشببببباء نتيجبببببة حريبببببق ,انفجبببببار أو مخببببباطر طبيعيبببببة مثبببببل الفيضبببببانات ,البببببزالزل
والعواصبببف ...البببخ .لبببدى الشبببركة تغطيبببة إعبببادة التبببأمين لهبببذه المخببباطر للحبببد مبببن الخسبببائر بالنسببببة ألي
مطالبة فردية.

عام أخرى

بالنسبة لألعمال العامة األخرى ,المخاطر الرئيسية هي خسارة او ضرر منتجات المستهلك واألغراض
الشخصية .لدى الشركة إتفاقية إعادة تأمين لمثل هذه األضرار للحد من الخسائر بالنسبة ألي مطالبة فردية.

الصحي

تببم تصببميم إسببتراتيجية التببأمين الطبببي الخاصببة بالشببركة لضببمان تنببوع المخبباطر بشببكل جيببد مببن حيبببث
نببببوع المخبببباطر ومسببببتوى المزايببببا المببببؤمن عليهببببا .ويمكببببن تحقيببببق ذلببببك مببببن خببببالل تنببببوع القطاعببببات
والمنبببباطق الجغرافيببببة وذلببببك للتاكببببد بببببأن األسببببعار تأخببببذ بعببببين االعتبببببار الظببببروف الصببببحية الحاليببببة
والتببببباريخ الصبببببحي للعائلبببببة والمراجعبببببة االعتياديبببببة للمطالببببببات الفعليبببببة وسبببببعر المنبببببتج واإلجبببببراءات
التفصبببيلية لمتابعبببة المطالببببات .كمبببا تقبببوم الشبببركة بأتبببباع سياسبببة تقبببوم علبببى المتابعبببة الجبببادة والنشبببطة
للمطالببببات وذلبببك لتغطيبببة المخببباطر المسبببتقبلية غيبببر المتوقعبببة التبببي يمكبببن أن تبببؤثر سبببلبا علبببى الشبببركة.
يوجد لدى الشركة تغطية إعادة تامين للحد من الخسائر المتعلقة بأي مطالبة فردية.

حماية التأمين الفردي واإلدخار

فيما يتعلق بالتأمين الفردي ومحفظة اإلدخار ,فإن الخطر الرئيسي هو الوفيات و المرض للمؤمن عليهم و
خطر اإلخفاق في إختيار الحاالت المؤمن عليها .باإلضافة لذلك ,فإن ارتفاع معدالت إلغاء عقود التأمين أكثر
من المعدالت المتوقعة قد ينتج عنها زيادة المصروفات أكثر من المتوقع و بالتالي تمديد الفترة الزمنية التي
تستغرقها المحفظة لتحقيق الهدف المحدد لها.
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حماية التأمين الجماعي و اإلدخار

فيما يتعلق بالتأمين و محفظة اإلدخار ,فإن الخطر الرئيسي هو الوفيات و المرض للمؤمن عليهم .تتفاقم
مخاطر التأمين الجماعي نظرا ً لتركزها ,مثال العاملين في نفس المكان .تدار مخاطر الوفيات والمرض من
خالل استراتيجية اكتتاب محددة بوضوح وكذلك تحديد إجراءات تقييم المطالبات .هناك عدة مستويات
مختلفة لإلكتتاب ,تتضمن تأكيد الحالة الصحية الجيدة ,االستبيان الطبي ,التقرير من المتخصصين
واإلستشاريين ,والفحص الطبي الشامل .تقوم الشركة بالنظر في طبيعة نشاط المجموعة ,حجم المجموعة,
النطاق الجغرافي ,الخلفية الثقافية ,و تقسيم العمال ما بين عمالة يدوية و غير يدوية.
تتم حماية التأمينات الفردية والجماعية و محفظة اإلدخار من خالل ترتيبات إعادة التأمين الفعالة ,إن إعادة
التأمين تحمي الشركة من المخاطر السلبية الناتجة عن حاالت الوفاة والمرض.

تحليل الحساسية

إن التغيير اإلفتراضي بواقع  %10في نسبة صافي المطالبات قد يؤثر على الدخل بمبلغ
إجمالي 12,401,152لاير سعودي ( 3,096,493 :2015لاير سعودي) سنويا ً.
ج) مخاطر إعادة التأمين
لتقليببببل تعرضببببها للخسببببائر المحتملببببة الناجمببببة عببببن المطالبببببات الكبيببببرة ,تبببببرم الشببببركة إتفاقيببببات مببببع
أطبببراف أخبببرى لغبببرض إعبببادة التبببأمين .إن ترتيببببات إعبببادة التبببأمين هبببذه تبببؤمن تنوعبببا ً أكببببر لألعمبببال
ممببا يسببمح لببإلدارة بالتقليببل مببن أثببار الخسببائر المحتملببة الناجمببة عببن المخبباطر الكبيببرة وتببوفر قببدرات
نمبببو إضبببافية .يبببتم جبببزء كبيبببر مبببن إعبببادة التبببأمين مبببن خبببالل إتفاقيبببات إعبببادة التبببأمين أو إعبببادة التبببأمين
اإلختيبببباري أو عقببببود إعببببادة تببببأمين فببببائض الخسببببارة .لتقليببببل تعرضببببها لمخبببباطر الخسببببائر الضببببخمة
الناشبببئة عبببن إفبببالس شبببركات إعبببادة التبببأمين ,تقبببوم الشبببركة بتقيبببيم الوضبببع المبببالي لشبببركات إعبببادة
التببببأمين ,ومراقبببببة تركيببببز مخبببباطر االئتمببببان الناتجببببة فببببي منبببباطق جغرافيببببة ونشبببباطات وخصببببائص
إقتصادية مماثلة لشركات إعادة التأمين.
إن إتفاقيببات إعببادة التببأمين المسببندة ال تعفببي الشببركة مببن إلتزاماتهببا تجبباه حملببة الوثببائق .ونتيجببة لببذلك,
تبقبببى الشبببركة ملتزمبببة تجببباه حملبببة الوثبببائق بحصبببتها مبببن المطالببببات تحبببت التسبببوية المعببباد التبببأمين
عليهببا بالقببدر الببذي لببم تببف بببه شببركة إعببادة التببأمين بإلتزاماتهببا بموجببب إتفاقيببات إعببادة التببأمين .وفببي
هذا الصدد ,تتركز مخاطر اإلئتمان للمطالبات تحت التسوية في:

الواليات المتحدة االمريكية

 31ديسمبر 2016
لاير سعودي
1,550,884

 31ديسمبر 2015
لاير سعودي
760,787

منطقة الشرق األوسط بما فيها المملكة العربية السعودية

16,091,888

12,492,021

حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية (إيضاح )7

17,642,772

13,252,808
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د) مخاطر السيولة
تمثببببل مخبببباطر السببببيولة الصببببعوبات التببببي تواجههببببا الشببببركة فببببي تببببوفير األمببببوال الالزمببببة للوفبببباء
بالتعهدات المتعلقة بالتزاماتها المالية.
يببببتم مراقبببببة متطلبببببات السببببيولة شببببهريا ً ,وتقببببوم اإلدارة بالتأكببببد مببببن تببببوفر السببببيولة الكافيببببة للوفبببباء
بالتزاماتها حال نشوئها.
جميببببع المطلوبببببات فببببي قائمببببة المركببببز المببببالي للشببببركة ,عببببدا تعويضببببات نهايببببة الخدمببببة للمببببوظفين,
تستحق تعاقديا ً عند الطلب.

34

شركة متاليف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني

( شركة مساهمة سعودية )

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

 31ديسمبر 2016

 -22إدارة المخاطر (تتمة)
د) مخاطر السيولة (تتمة)

محفظة االستحقاقات

يلخص الجدول أدناه محفظة االستحقاقات بموجودات ومطلوبات الشركة على أساس تواريخ االستحقاق المتوقعة:
 31ديسمبر 2016
تحليل االستحقاق على اساس االستحقاق المتوقع

موجودات عمليات التأمين
نقدية وشبه نقدية
ودائع ألجل
أقساط مدينة ,صافي
ذمم إعادة تأمين مدينة
حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة
حصة معيدي التأمين من اإلحتياطيات الحسابية
حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية
تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة
مستحق من جهات ذات عالقة
مصاريف مدفوعة مقدما ً وموجودات أخرى
مستحق من عمليات المساهمين
ممتلكات ومعدات ,صافي
مجموع موجودات عمليات التأمين
موجودات المساهمين
نقدية وشبه نقدية
ودائع ألجل
استثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق
مصاريف مدفوعة مقدما ً وموجودات أخرى
استثمارات متاحه للبيع
وديعة نظامية
عموالت الوديعة النظامية
مجموع موجودات المساهمين
مطلوبات عمليات التأمين
إجمالي األقساط غير المكتسبة
إجمالي مطالبات تحت التسوية
إجمالي مخصصات حسابية
ذمم دائنة ومستحقات وأخرى
أرصدة إعادة تأمين دائنة
دخل عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة
مستحق إلى جهات ذات عالقة
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
مجموع مطلوبات عمليات التأمين
مطلوبات المساهمين
زكاة
ذمم دائنة ومستحقات وأخرى
عموالت الوديعة النظامية
مستحق الى عمليات المساهمين
مجموع مطلوبات المساهمين

إيضاحات

غير متداولة
لاير سعودي

متداولة
لاير سعودي

المجموع
لاير سعودي

44,784,851
15,000,000
53,391,350
1,249,349
28,592,267
234,842,010
33,804,252
9,083,617
1,745,571
23,482,602
2,904,525
448,880,394

11,779,121
3,776,580
15,555,701

44,784,851
15,000,000
53,391,350
1,249,349
28,592,267
234,842,010
33,804,252
9,083,617
1,745,571
35,261,723
2,904,525
3,776,580
464,436,095

5
11
(12أ)
9
(12ب)
13
13

104,001,918
49,000,000
750,301
153,752,219

49,457,138
3,175,163
35,000,000
366,774
87,999,075

104,001,918
49,000,000
49,457,138
750,301
3,175,163
35,000,000
366,774
241,751,294

14
7
1.1
15

96,831,054
81,112,229
234,842,010
21,776,258
20,292,935
4,952,097
2,615,731
462,422,314

2,013,781
2,013,781

96,831,054
81,112,229
234,842,010
21,776,258
20,292,935
4,952,097
2,615,731
2,013,781
464,436,095

19
15

523,658
871,560
366,774
2,904,525
4,666,517

-

523,658
871,560
366,774
2,904,525
4,666,517

5
11
6
14
1.1
7
8
9
10

16
17
18
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( شركة مساهمة سعودية )

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

 31ديسمبر 2016

 -22إدارة المخاطر (تتمة)
د) مخاطر السيولة (تتمة)

محفظة االستحقاقات (تتمة)

تحليل االستحقاق على اساس االستحقاق المتوقع

موجودات عمليات التأمين
نقدية وشبه نقدية
أقساط مدينة ,صافي
حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة
حصة معيدي التأمين من اإلحتياطيات الحسابية
حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية
تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة
مستحق من جهات ذات عالقة
مصاريف مدفوعة مقدما ً وموجودات أخرى
مستحق من عمليات المساهمين
ممتلكات ومعدات ,صافي
مجموع موجودات عمليات التأمين
موجودات المساهمين
نقدية وشبه نقدية
استثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق
مصاريف مدفوعة مقدما ً وموجودات أخرى
استثمارات متاحه للبيع
وديعة نظامية
عموالت الوديعة النظامية
مجموع موجودات المساهمين
مطلوبات عمليات التأمين
إجمالي األقساط غير المكتسبة
إجمالي مطالبات تحت التسوية
إجمالي مخصصات حسابية
ذمم دائنة ومستحقات وأخرى
أرصدة إعادة تأمين دائنة
دخل عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة
مستحق إلى جهات ذات عالقة
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
مجموع مطلوبات عمليات التأمين
مطلوبات المساهمين
زكاة
ذمم دائنة ومستحقات وأخرى
عموالت الوديعة النظامية
مستحق الى عمليات المساهمين
مجموع مطلوبات المساهمين

 31ديسمبر 2015
متداولة
لاير سعودي

غير متداولة
لاير سعودي

المجموع
لاير سعودي

5
6
14
1.1
7
8

64,689,241
20,470,760
4,594,313
251,654,626
19,923,644
2,964,552
474,740
10,035,058
8,010,111
382,817,045

15,190,663
23,028,419
1,893,311
3,715,008
5,757,153
49,584,554

64,689,241
35,661,423
27,622,732
251,654,626
19,923,644
4,857,863
474,740
13,750,066
8,010,111
5,757,153
432,401,599

5
(12أ)
9
(12ب)
13
13

66,314,800
944,930
67,259,730

10,000,000
3,175,163
17,500,000
174,521
30,849,684

66,314,800
10,000,000
944,930
3,175,163
17,500,000
174,521
98,109,414

14
7
1.1
15

68,547,897
39,652,073
251,654,626
12,721,984
29,875,305
831,286
1,675,037
404,958,208

23,483,170
2,922,735
1,037,486
27,443,391

92,031,067
39,652,073
251,654,626
12,721,984
29,875,305
3,754,021
1,675,037
1,037,486
432,401,599

19
15
13

615,473
733,060
174,521
8,010,111
9,533,165

-

615,473
733,060
174,521
8,010,111
9,533,165

إيضاحات

9
10

16
17
18
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( شركة مساهمة سعودية )

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

 31ديسمبر 2016

 -22إدارة المخاطر (تتمة)
د) مخاطر السيولة (تتمة)

محفظة االستحقاقات (تتمة)
يلخص الجدول أدناه تواريخ إستحقاق الموجودات المالية والمطلوبات المالية للشركة وذلك على أساس االلتزامات المتوقعة
المتبقية ,شاملة أقساط التأمين المدينة .يتم تحديد مطلوبات عقود التأمين ,وموجودات إعادة التأمين ,ومحفظة اإلستحقاق ,على
أساس الزمن المقدر لصافي التدفقات النقدية الصادرة من مطلوبات التأمين التي تم إثباتها .وقد تم إستبعاد أقساط التأمين غير
المكتسبة ,وحصة معيدي التأمين من أقساط التأمين غير المكتسبة من التحليل ألنها ليست التزامات تعاقدية .يتم إعتبار الدفعات التي
تتطلب إخطار وكأن اإلخطار قد تم تقديمها فورا
أكثر من سنة
استحقاقات غير
المجموع
حتى سنة
إيضاحات
لاير سعودي
ثابتة
 31ديسمبر 2016
لاير سعودي
لاير سعودي
لاير سعودي
موجودات عمليات التأمين
نقدية وشبه نقدية
ودائع ألجل
أقساط مدينة ,صافي
ذمم إعادة تأمين مدينة
حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت
التسوية
مستحق من جهات ذات عالقة
مستحق من عمليات المساهمين
مصاريف مدفوعة مقدما ً وموجودات أخرى

5
11
6

-

44,784,851
15,000,000
53,391,350
1,249,349

-

44,784,851
15,000,000
53,391,350
1,249,349

7
17

2,904,525
11,779,121
14,683,646

33,804,252
1,745,571
23,482,602
173,457,975

-

33,804,252
1,745,571
2,904,525
35,261,723
188,141,621

5
11
9
(12أ) -
(12ب) 3,175,163
13
35,000,000
13
366,774
38,541,937

104,001,918
49,000,000
750,301
153,752,219

49,457,138
49,457,138

104,001,918
49,000,000
750,301
49,457,138
3,175,163
35,000,000
366,774
241,751,294

81,112,229
21,776,258
20,292,935
2,615,731
125,797,153

-

81,112,229
21,776,258
20,292,935
2,615,731
2,013,781
127,810,934

9

مجموع موجودات عمليات التأمين
موجودات المساهمين
نقدية وشبه نقدية
ودائع ألجل
مصاريف مدفوعة مقدما ً وموجودات أخرى
استثمارات مقتناة حتى تاريخ اإلستحقاق
استثمارات متاحه للبيع
وديعة نظامية
عموالت الوديعة النظامية
مجموع موجودات المساهمين
مطلوبات عمليات التأمين
إجمالي مطالبات تحت التسوية
ذمم دائنة ومستحقات وأخرى
أرصدة إعادة تأمين دائنة
مستحق إلى جهات ذات عالقة
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
مجموع مطلوبات عمليات التأمين
مطلوبات المساهمين
زكاة
ذمم دائنة ومستحقات وأخرى
مستحق الى عمليات المساهمين

7
15
17
18

2,013,781
2,013,781

(19جـ) -
15
2,904,525
2,904,525
37

523,658
871,560
1,395,218

-

523,658
871,560
2,904,525
4,299,743
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( شركة مساهمة سعودية )

إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

 31ديسمبر 2016

 -22إدارة المخاطر (تتمة)
د) مخاطر السيولة (تتمة)

محفظة االستحقاقات (تتمة)
 31ديسمبر 2015
موجودات عمليات التأمين
نقدية وشبه نقدية
أقساط مدينة ,صافي
حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت
التسوية
مستحق من جهات ذات عالقة
مصاريف مدفوعة مقدما ً وموجودات أخرى
مستحق من عمليات المساهمين
موجودات المساهمين
نقدية وشبه نقدية
استثمارات مقتناة حتى تاريخ اإلستحقاق
مصاريف مدفوعة مقدما ً وموجودات أخرى
استثمارات متاحه للبيع
وديعة نظامية
عموالت الوديعة النظامية

مطلوبات عمليات التأمين
إجمالي مطالبات تحت التسوية
ذمم دائنة ومستحقات وأخرى
أرصدة إعادة تأمين دائنة
مستحق إلى جهات ذات عالقة
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
مجموع مطلوبات عمليات التأمين
مطلوبات المساهمين
زكاة
ذمم دائنة ومستحقات وأخرى
عموالت الوديعة النظامية
مستحق الى عمليات المساهمين

إيضاحات

استحقاقات غير
ثابتة
لاير سعودي

حتى سنة

أكثر من سنة

المجموع

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

5
6

-

64,689,241
35,661,423

-

64,689,241
35,661,423

7
17
9

8,010,111
8,010,111

19,923,644
474,740
13,750,066
134,499,114

-

19,923,644
474,740
13,750,066
8,010,111
142,509,225

66,314,800
944,930
67,259,730

10,000,000
10,000,000

66,314,800
10,000,000
944,930
3,175,163
17,500,000
174,521
98,109,414

39,652,073
12,721,984
29,875,305
1,675,037
83,924,399

-

39,652,073
12,721,984
29,875,305
1,675,037
1,037,486
84,961,885

615,473
733,060
174,521
1,523,054

-

615,473
733,060
174,521
8,010,111
9,533,165

5
(12أ) -
9
(12ب) 3,175,163
17,500,000
13
174,521
13
20,849,684

7
15
17
18

1,037,486
1,037,486

(19جـ) -
15
13
8,010,111
8,010,111

محفظة السيولة
لم يتم إظهار أي من المطلوبات المالية في قائمة المركز المالي على أساس التدفقات النقدية المخصومة وجميعها مستحقة
السداد وفقا ً لما هو مبين أعاله.
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إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

 31ديسمبر 2016

 -22إدارة المخاطر (تتمة)
هـ) المخاطر اإلئتمانية
تمثل مخاطر اإلئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته بشأن أداة مالية ما ,مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر
لخسارة مالية .بالنسبة لكافة فئات األدوات المالية المحتفظ بها لدى الشركة ,يمثل الحد األقصى لمخاطر االئتمان التي
تتعرض لها الشركة القيمة الدفترية المفصح عنها في قائمة المركز المالي.
فيما يلي بيانا بالسياسات واإلجراءات المتبعة من قبل الشركة لتقليل مخاطر االئتمان التي تتعرض لها الشركة:
 لتقليل تعرضها للخسائر الكبرى الناجمة عن إفالس شركات إعادة التأمين ,تقوم الشركة بتقويم الوضع
المالي لشركات إعادة التأمين .وكشرط مسبق ,يجب أن يكون األطراف التي يتم إعادة التأمين لديها مصنفة
على أنها ذات مستوى مقبول ,من حيث الضمان وبما يؤكد متانة وضعها المالي.
 تقوم الشركة بإبرام اتفاقيات تأمين وإعادة تأمين فقط مع جهات معترف بها وذات سمعة جيدة .تكمن سياسة
الشركة بأن يخضع كافة العمالء الذين تود التعامل معهم للتحقق والدراسة من الناحية االئتمانية .إضافة
إلى ذلك ,يتم مراقبة المبالغ المستحقة بموجب عقود التأمين وإعادة التأمين بصورة مستمرة لتقليل تعرضها
لمخاطر الديون المعدومة.
 إن أقساط التأمين المدينة تمثل مبالغ مستحقة بشكل أساسي ,من أفراد وشركات غير مصنفة .تقوم الشركة
بالحد من مخاطر االئتمان وذلك بوضع سقف إئتماني لكل عميل وشركة ومراقبة الذمم المدينة القائمة.
 تودع النقدية وشبه النقدية لدى بنوك محلية معتمدة من اإلدارة .وكشرط مسبق ,يجب أن تكون البنوك التي
تودع لديها النقدية وشبه النقدية مصنفة على أنها ذات مستوى مقبول ,من حيث الضمان وبما يؤكد متانة
وضعها المالي.
 تتكون إستثمارات الشركة بشكل أساسي من ودائع ألجل و صكوك لدى بنوك محلية ذات تصنيف إئتماني
جيد باالضافة الي صكوك حكومية .ال يوجد لدى الشركة نظام داخلي لتصنيف هذه االستثمارات ,تقوم
الشركة بالحد من مخاطر االئتمان المتعلقة بهذه االستثمارات بوضع حد ائتمان لكل بنك حسب درجة
التصنيف اإلئتماني.
األقسببباط المسبببتحقة تضبببم عبببددا كبيبببرا مبببن المسبببتحقات مبببن األفبببراد ومبببن عمبببالء الشبببركات .وتشبببكل أكببببر
خمسبببة حسبببابات لألقسببباط المسبببتحقة القببببض نسببببة  % 30مبببن األقسببباط المسبببتحقة القببببض كمبببا فبببي 31
ديسمبر  31( 2016ديسمبر .)%62 :2015
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إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

 31ديسمبر 2016

 - 22إدارة المخاطر (تتمة)
هـ) المخاطر اإلئتمانية (تتمة)
ويبين الجدول التالي الحد األقصى من حدود المخاطرة اإلئتمانية لبنود قائمة المركز المالي للشركة:
 31ديسمبر 2016
عمليات التأمين
لاير سعودي
نقدية وشبه نقدية
أقساط مدينة ,صافي
مديني معيدي التأمين
حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية
ذمم الموظفين
ودائع ألجل
استثمارات متاحة للبيع
استثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق
الوديعة النظامية
عموالت الوديعة النظامية

44,784,851
53,391,350
1,249,349
33,804,252
1,813,824
15,000,000
150,043,626

عمليات
المساهمين
لاير سعودي
104,001,918
49,000,000
3,175,163
49,457,138
35,000,000
366,774
241,000,993

المجموع
لاير سعودي
148,786,769
53,391,350
1,249,349
33,804,252
1,813,824
64,000,000
3,175,163
49,457,138
35,000,000
366,774
391,044,619

 31ديسمبر 2015
عمليات التأمين
لاير سعودي
نقدية وشبه نقدية
أقساط مدينة ,صافي
حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية
ذمم الموظفين
استثمارات متاحة للبيع
استثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق
الوديعة النظامية
عموالت الوديعة النظامية

64,689,241
35,661,423
19,923,644
1,282,601
121,556,909
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عمليات
المساهمين
لاير سعودي
66,314,800
3,175,163
10,000,000
17,500,000
174,521
97,164,484

المجموع
لاير سعودي
131,004,041
35,661,423
19,923,644
1,282,601
3,175,163
10,000,000
17,500,000
174,521
218,721,393
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و) مخاطر أسعار العموالت الخاصة
تنشببأ مخببباطر أسبببعار العمبببوالت الخاصببة عبببن إحتمبببال تبببأثير التغيبببرات فببي أسبببعار العمبببوالت علبببى الربحيبببة
المسببببتق بلية أو القيمببببة العادلببببة لببببألدوات الماليببببة .ال تتعببببرض الشببببركة لمخبببباطر أسببببعار عمببببوالت خاصببببة
هامة.
إن األثر على الدخل يمثل أثر التغيرات المفترضة في أسعار العموالت  ,مع بقاء إعتبار كافة البنود القابلة
للتغييراألخرى ثابتة  ,على دخل الشركة لسنة واحدة وذلك على أساس الموجودات المالية بعمولة عائمة كما في
 31ديسمبر  .2016وفي نهاية العام ,يوجد لدى الشركة إستثمار مقتنى حتى تاريخ اإلستحقاق بعمولة عائمة
بمبلغ  49مليون لاير سعودي كما في  31ديسمبر  10 :2015( 2016مليون لاير سعودي) إن اثر أي تغيير
في اسعار العموالت لهذا االستثمار على صافي الدخل ال يتوقع أن يكون جوهريا
ز) مخاطر العمالت
تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية ما نتيجة للتغيرات في أسعار الصرف
األجنبي.
تعتقد اإلدارة بوجود مخاطر متدنية لوقوع خسائر هامة نتيجة التقلبات في أسعار الصرف األجنبي ألن غالبية
الموجودات والمطلوبات النقدية هي بعمالت مرتبطة بالريال السعودي .إضافة إلى ذلك ,وحيث أن معامالت
الشركة بالعمالت األجنبية تتم بشكل أساسي بالدوالر األمريكي المثبت سعر صرفه مقابل الريال السعودي ,فإن
األرباح والخسائر الناتجة عن تحويل العمالت األجنبية ال تعتبر هامة ,وبالتالي لم يتم اإلفصاح عنها بصورة
مستقلة .لدى الشركة إستثمارات في صكوك غير مدرجة ذات معدل عائم و في شركة نجم لخدمات التأمين
والتي تم تصنيفها في "إستثمارات مبقاة حتى تاريخ االستحقاق" و"إستثمارات متاحة للبيع" (انظر ايضاح .)12
ليس لدى الشركة مخاطر سوق جوهرية فيما يتعلق باستثماراتها النها تسجلها بالتكلفة.
ح) مخاطر السوق
تتمثبببل مخببباطر السبببوق فبببي مخببباطر تقلببببات القيمبببة العادلبببة والتبببدفقات النقديبببة المسبببتقبلية ألداة ماليبببة بسببببب
التغيبببرات فبببي أسعارالسبببوق (عبببدا تلبببك الناتجبببة مبببن مخببباطر أسبببعار العمبببوالت أو مخببباطر العمبببالت) ,سبببواء
حبببدثت تلبببك التغيبببرات بسببببب عوامبببل تتعلبببق بببباألداة الماليبببة المعينبببة أو بمصبببدرها أو عوامبببل تبببؤثر علبببى
جميبببع األدوات الماليبببة المماثلبببة المتداولبببة فبببي السبببوق .لبببدى الشبببركة إسبببتثمارات فبببي صبببكوك غيبببر مدرجبببة
ذات معببدل عببائم و فببي شببركة نجببم لخببدمات التببأمين والتببي تببم تصببنيفها فببي "إسببتثمارات مبقبباة حتببى تبباريخ
االسبببتحقاق" و"إسبببتثمارات متاحبببة للبيبببع" (انظبببر ايضببباح  .)12لبببيس لبببدى الشبببركة مخببباطر سبببوق جوهريبببة
فيما يتعلق باستثماراتها النها تسجلها بالتكلفة.
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ط) إدارة رأس المال
توضع أهداف من قبل الشركة للحفاظ على توازن نسب رأس المال وذلك لدعم أهداف الشركة وزيادة
الفائدة للمساهمين .تقوم الشركة بإدارة رأسمالها للتأكد بأنها قادرة على اإلستمرارية في العمل وفقا ً لمبدأ
اإلستمرارية واإللتزام بمتطلبات رأس المال الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي وزيادة الفائدة
للمساهمين من خالل رصيد حقوق الملكية .يتكون هيكل رأسمال الشركة من حقوق الملكية العائدة
للمساهمين والتي تتكون من رأس المال المدفوع واإلحتياطيات.
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.
تقوم الشركة حاليا ً بإعادة تقييم إحتياجات رأسمالها للحفاظ على الموارد الكافية للسيولة ووفقا ً لذلك للوفاء
بالمتطلبات الموضوعة بشأن الحفاظ على هامش المالءة (أنظر إيضاح .)20
ي) مخاطر اإلطار التنظيمي

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.
ك) القيم العادلة لألدوات المالية
األدوات المالية للشركة تتكون من الموجودات والمطلوبات المالية.
وتشمل الموجودات المالية للشركة النقدية وشبه النقدية ,الوديعة النظامية والمستحقات ,اإلستثمارات و
حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية .و تشمل التزاماتها المالية إجمالي المطالبات تحت
التسوية ,أرصدة إعادة التأمين الدائنة ,المصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى.
تعرف القيمة العادلة بأنها السعر الذي سيتم إستالمه لبيع موجودات ما أو السعر المدفوع لتحويل
مطلوبات ما في عملية اعتيادية بين متعاملين في السوق بتاريخ القياس .يبنى قياس القيمة العادلة على
افتراض أن بيع الموجودات أو المطلوبات قد تم:
في السوق األساسي للموجودات أو المطلوبات  ,أو
•
في أكثر سوق فائدة للموجودات أو المطلوبات ,وذلك في حالة غياب السوق األساسي
•
كذلك فإنه يجب أن يكون السوق األساسي أو السوق األكثر فائدة ممكن الوصول له من قبل الشركة .تقيم
القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات باستخدام افتراضات يستعملها المتعاملون لتسعير المطلوبات أو
الموجودات وذلك بافتراض أن المتعاملين يسعون ألفضل منفعة اقتصادية.
إن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للشركة ال تختلف جوهريا ً عن قيمتها الدفترية.
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خسارة السهم األساسية والمخفضة  -المعدلة
تم إحتساب خسارة السهم األساسي والمخفض للسنة بقسمة صافي خسارة السنة على المتوسط المرجح
لعدد األسهم العادية والمصدرة والقائمة في نهاية السنة.
تم تعديل المتوسط المرجح لعدد األسهم بأثر رجعي لجميع السنوات السابقة لتعكس بند المكافاة إلصدار
الحقوق األولوية حسب متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم " 33ربحية السهم" على النحو التالي:
للسنة الـمنتهية
في  31ديسمبر
2016

للسنة المنتهية
في  31ديسمبر
2015

لاير سعودي

لاير سعودي

األسهم المصدرة العادية في بداية السنة

17,500,000

17,500,000

حقوق األولوية المعدلة

16,424,180

-

تأثير إصدار أسهم حقوق األقلية المصدرة

-

12,250,000

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية

33,924,180

29,750,000

يحسب المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية للسنة السابقة باستخدام عامل تعديل  ,1.7وهي نسبة من
الحقوق السابقة النظرية  33.52لاير سعودي وسعر اإلغالق للسهم الواحد وهو  57,04في  22فبراير
 ,2016وهو آخر يوم تداول لألسهم قبل إصدار أسهم الحقوق األولوية.
ربح السهم األساسي والمخفض على النحو التالي:
للسنة الـمنتهية
في  31ديسمبر
2016
لاير سعودي

للسنة المنتهية
في  31ديسمبر
2015
لاير سعودي

صافي خسارة السنة قبل الزكاة

)(21,855,235

)(31,497,529

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية

33,924,180

29,750,000

(خسارة) السهم األساسية والمخفضة

)(0.64
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الحد األدنى للمدفوعات االيجارية الستخدام مباني أو عقارات الشركة في المستقبل سيكون مبلغ 3,86
مليون لاير ( 31ديسمبر  :2015مبلغ  5,21لاير سعودي) يتضمن  1.29مليون لاير متعلقة بالسنة
المنتهية في  31ديسمبر  31 ( 2017ديسمبر  :2015مبلغ  1,35مليون لاير متعلقة بالسنة المنتهية في
 31ديسمبر .)2016
 - 25المعلومات القطاعية
تماشيا ً مع طريقة إعداد التقارير الداخلية بالشركة ,إعتمدت اإلدارة التشغيلية قطاعات األعمال بالنسبة
لنشاطات الشركة وموجوداتها ومطلوباتها وكما هو مذكور أدناه ,ال تتضمن نتائج القطاعات المصاريف
العمومية واإلدارية واإليرادات األخرى.
ال تتضمن موجودات القطاعات الممتلكات والمعدات و جزء من المصاريف المدفوعة مقدما ً والموجودات
األخرى والنقدية وشبه النقدية و المستحق من عمليات المساهمين ,وبالتالي تم إدراجها ضمن الموجودات
غير الموزعة.
ال تتضمن مطلوبات القطاعات المبالغ المستحقة إلى عمليات المساهمين ومكافأة نهاية الخدمة للموظفين و
و جزء من الذمم الدائنة والمستحقات والمطلوبات األخرى والمستحق ألطراف ذات عالقة.
يتم اإلبالغ عن الموجودات والمطلوبات غير الموزعة إلى رئيس العمليات ,بصفته صانع القرار ويتم
مراقبتها على أساس مركزي.
تتواجد كافة الموجودات التشغيلية والنشاطات الرئيسية للشركة في المملكة العربية السعودية.
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إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 ٣١ديسمبر ٢٠١٦

 -٢٥المعلومات القطاعية )تتمة(
أ ( قائمة نتائج عمليات التأمين
للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٦
حماية وادخار
﷼ سعودي

طبي
﷼ سعودي

المركبات
﷼ سعودي

عام اخرى
﷼ سعودي

المجموع
﷼ سعودي

إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
أقساط إعادة التأمين المسندة
فائض خسائر أقساط تأمين
صافي أقساط التأمين المكتتبة
صافي التغير في اﻷقساط غير المكتسبة
صافي أقساط التأمين المكتسبة
دخل عموﻻت إعادة التأمين
ايرادات اكتتابات اخرى
إجمالي إيرادات اﻹكتتاب

٢٤٬١٩٨٬٥١١
)(١٦٬٧٨١٬٤٠٣
)(٢٤٬٣٠٦
٧٬٣٩٢٬٨٠٢
)(٧٧٨٬٧٨١
٦٬٦١٤٬٠٢١
٢٬٩٤٤٬٨٥٢
١٬٥٧٠٬٨٣١
١١٬١٢٩٬٧٠٤

١٢٧٬٣١١٬٦٣٠
)(٢٬٧٢٤٬٧٢٧
١٢٤٬٥٨٦٬٩٠٣
٢٬٦٤٦٬٦٠٦
١٢٧٬٢٣٣٬٥٠٩
٤٩٦٬٣٠٢
١٢٧٬٧٢٩٬٨١١

١٣٬٥٧٢٬٢٢٠
)(٢٥٨٬٨٨٥
١٣٬٣١٣٬٣٣٥
)(٥٬٤٤٩٬٧٧٤
٧٬٨٦٣٬٥٦١
٤٬١٥٦٬٢٢٦
١٢٬٠١٩٬٧٨٧

٤٣٬٠٠٧٬٦٤٠
)(٣٨٬٩٨١٬٢٣٠
)(٣٩٥٬٠٩٨
٣٬٦٣١٬٣١٢
)(٢٤٨٬٥٠٥
٣٬٣٨٢٬٨٠٧
٧٬٢٩١٬٦٥٤
٢١٨٬٧٥٣
١٠٬٨٩٣٬٢١٤

٢٠٨٬٠٩٠٬٠٠١
)(٥٨٬٤٨٧٬٣٦٠
)(٦٧٨٬٢٨٩
١٤٨٬٩٢٤٬٣٥٢
)(٣٬٨٣٠٬٤٥٤
١٤٥٬٠٩٣٬٨٩٨
١٠٬٧٣٢٬٨٠٨
٥٬٩٤٥٬٨١٠
١٦١٬٧٧٢٬٥١٦

إجمالي المطالبات المدفوعة
حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة
صافي المطالبات المدفوعة
تغيرات في المطالبات تحت التسوية
صافي المطالبات المتكبدة
عموﻻت متكبدة
رسوم فحص و اشراف
مصاريف اكتتاب اخرى
ديون مشكوك في تحصيلها
إجمالي مصاريف اﻹكتتاب
نتائج اﻹكتتاب

)(٣٢٬٨٨٨٬٢٧٣
٢٨٬٨٩٣٬٠٣٧
)(٣٬٩٩٥٬٢٣٦
)(٣٬٨٦٨٬١٦٤
)(٧٬٨٦٣٬٤٠٠
)(١٬٣٢٢٬٤٤٦
)(١١٦٬٨٩٩
)(٧١٬٦٣٨
)(٩٬٣٧٤٬٣٨٣
١٬٧٥٥٬٣٢١

)(٨٩٬٥١٤٬٣٩٤
١٬٣٣٩٬٣٣٦
)(٨٨٬١٧٥٬٠٥٨
)(٢٠٬٣١٠٬٢٥٦
)(١٠٨٬٤٨٥٬٣١٤
)(٨٬٣٦٤٬٦٦٤
)(١٬٩٥٣٬٢٥٩
)(٩٣٠٬٨٥٣
)(٢٬٢٤٨٬٠٤٠
)(١٢١٬٩٨٢٬١٣٠
٥٬٧٤٧٬٦٨١

)(٤٬٢٤٩٬٠٤٦
)(٤٬٢٤٩٬٠٤٦
)(٣٬٢٩٦٬٦١٩
)(٧٬٥٤٥٬٦٦٥
)(١٬١٢٨٬٢٧٣
)(٤٠٬٥٨٩
)(١٢٠٬٠٢٧
)(٦٥٢٬٥٥٨
)(٩٬٤٨٧٬١١٢
٢٬٥٣٢٬٦٧٥

)(٧٤٣٬١٣٤
٧٣٠٬٥٠٣
)(١٢٬٦٣١
)(١٠٤٬٥١٠
)(١١٧٬١٤١
)(٤٬٦٧٤٬٦٠٠
)(٢٠٨٬٣٨٥
)(١٩٥٬٨٥٠
٧٦٥
)(٥٬١٩٥٬٢١١
٥٬٦٩٨٬٠٠٣

)(١٢٧٬٣٩٤٬٨٤٧
٣٠٬٩٦٢٬٨٧٦
)(٩٦٬٤٣١٬٩٧١
)(٢٧٬٥٧٩٬٥٤٩
)(١٢٤٬٠١١٬٥٢٠
)(١٥٬٤٨٩٬٩٨٣
)(٢٬٣١٩٬١٣٢
)(١٬٢٤٦,٧٣٠
)(٢٬٩٧١٬٤٧١
)(١٤٦٬٠٣٨٬٨٣٦
١٥٬٧٣٣٬٦٨٠

مصاريف غير موزعة

)(٤٣,٤٩٧٬١٨٧

دخل عموﻻت خاصة غير موزعة

١٬٤٤٥٬٣٩٣

صافي عجﺰ السنة من عمليات التأمين

)(٢٦٬٣١٨٬١١٤

٤٥
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) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 ٣١ديسمبر ٢٠١٦

-٢٥

المعلومات القطاعية )تتمة(

أ( قائمة نتائج عمليات التأمين )تتمة(
للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٥
حماية وادخار
﷼ سعودي

طبي
﷼ سعودي

المركبات
﷼ سعودي

ﻋام اخرى
﷼ سعودي

المجموع
﷼ سعودي

إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
أقساط إﻋادة التأمين المسندة
فائض خسائر أقساط تأمين
صافي أقساط التأمين المكتتبة
صافي التغير في اﻷقساط غير المكتسبة
صافي أقساط التأمين المكتسبة
دخل ﻋموﻻت إﻋادة التأمين
ايرادات اكتتابات اخرى
إجمالي إيرادات اﻹكتتاب

١٦٬٦٥٨٬٤٧٢
)(١١٬٦٨٤٬٥٥٣
)(٣٬٦٥٤
٤٬٩٧٠٬٢٦٥
)(٨٧٨٬٩٧٣
٤٬٠٩١٬٢٩٢
٢٬٢٥٠٬٦٦٠
٧٥٤٬١٨١
٧٬٠٩٦٬١٣٣

٩٠٬٩٨٩٬١٠٠
)(١٬٨٥٨٬١٤٥
٨٩٬١٣٠٬٩٥٥
)(٦١٬٢٥٩٬٩٩٩
٢٧٬٨٧٠٬٩٥٦
٢٧٤٬٢١١
٢٨٬١٤٥٬١٦٧

١٩٠٬٤٣٩
)(١٬٦٨٤
١٨٨٬٧٥٥
)(١٦٨٬٩٦٢
١٩٬٧٩٣
١٬١٧٨٬٩٨٢
١٬١٩٨,٧٧٥

٣٦٬٩٠٢٬٩٠٩
)(٣٤٬١٥٢٬٦٨٥
)(٣٧٥٬١٤٥
٢٬٣٧٥٬٠٧٩
)(٦٤٢٬٣٥٧
١٬٧٣٢٬٧٢٢
٢٬١٢٥٬٨٢٤
٣٬٨٥٨٬٥٤٦

١٤٤٬٧٤٠٬٩٢٠
)(٤٧٬٦٩٥٬٣٨٣
)(٣٨٠٬٤٨٣
٩٦٬٦٦٥٬٠٥٤
)(٦٢٬٩٥٠,٢٩١
٣٣٬٧١٤٬٧٦٣
٤٬٦٥٠٬٦٩٥
١٬٩٣٣٬١٦٣
٤٠٬٢٩٨٬٦٢١

إجمالي المطالبات المدفوﻋة
حصة معيدي التأمين من المطالبات
المدفوﻋة
صافي المطالبات المدفوعة
تغيرات في المطالبات تحت التسوية
صافي المطالبات المتكبدة
ﻋموﻻت متكبدة
رسوم فحص و اشراف
مصاريف اكتتاب اخرى
ديون مشكوك في تحصيلها
إجمالي مصاريف اﻹكتتاب
نتائج اﻹكتتاب

)(٣٠٬٢١٠٬٣٧١

)(١٠٬٧٠٣٬٢٩٨

)(٨٨٠

)(٤٧٤٬٨٧٩

)(٤١٬٣٨٩٬٤٢٨

٢٨٬٥٦٥٬٨٠٨

٨٢٦٬١٠٤

-

٤٧٣٬٢٧٦

٢٩٬٨٦٥٬١٨٨

)(١٬٦٤٤٬٥٦٣
)(١٬٩٦٣٬٥٣٣
)(٣٬٦٠٨٬٠٩٦
)(٦٨١٬٠٩٠
)(٧٨٬٠٦٦
)(٢٨٬٣٧١
)(٤٬٣٩٥٬٦٢٣
٢٬٧٠٠٬٥١٠

)(٩٬٨٧٧٬١٩٤
)(١٥٬٨٧٦٬١٩٩
)(٢٥٬٧٥٣٬٣٩٣
)(١٬١١٤٬٦٤١
)(٤٢٤٬٦٠٤
)(٣٦٧٬٦٩٥
)(٤٦٩٬٩٣٦
)(٢٨٬١٣٠٬٢٦٩
١٤٬٨٩٨

)(٨٨٠
)(١٧٣٬١١٤
)(١٧٣٬٩٩٤
)(١٬٦٢٥
)(١٣١
)(١٬٢٩٢
)(١٧٧٬٠٤٢
١٬٠٢١٬٧٣٣

)(١٬٦٠٣
)(١٬٤٢٧٬٨٥٢
)(١٬٤٢٩٬٤٥٥
)(١٬٤٨٧٬٣٠٥
)(٤٥٬٥٧٤
)(٢٧٬١٦٨
)(٧٣٢٬٧٠١
)(٣٬٧٢٢٬٢٠٣
١٣٦٬٣٤٣

)(١١٬٥٢٤٬٢٤٠
)(١٩٬٤٤٠٬٦٩٨
)(٣٠٬٩٦٤٬٩٣٨
)(٣٬٢٨٤,٦٦١
)(٥٤٨٬٣٧٥
)(٣٩٤٬٨٦٣
)(١٬٢٣٢٬٣٠٠
)(٣٦٬٤٢٥٬١٣٧
٣٬٨٧٣٬٤٨٤
)(٣٥٬٣٠٤٬٩٧٣
١٥٦٬١٦٤
)(٣١٬٢٧٥٬٣٢٥

مصاريف غير موزعة
دخل ﻋموﻻت خاصة غير موزﻋة
صافي عجﺰ السنة من عمليات التأمين
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) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 ٣١ديسمبر ٢٠١٦

 -٢٥المعلومات القطاعية )تتمة(
أ( مطلوبات وموجودات عمليات التأمين
 ٣١ديسمبر ٢٠١٦
حماية وادخار
﷼ سعودي

عام اخرى
﷼ سعودي

المركبات
﷼ سعودي

طبي
﷼ سعودي

غير موزع
﷼ سعودي

المجموع
﷼ سعودي

موجودات ﻋمليات التأمين
نقدية و شبه نقدية

-

٣١٬٠٠٠٬٠٠٠

-

-

١٣٬٧٨٤٬٨٥١

٤٤٬٧٨٤٬٨٥١

أقساط مدينة ,صافي

٦٢٤٬١٩٩

٣٤٬٦٠٠٬٨٠٥

٥٬٠٥٢٬٢٣٦

١٣٬١١٤٬١١٠

-

٥٣٬٣٩١٬٣٥٠

مديني معيدي التأمين
حصة معيدي التأمين من اﻷقساط
غير المكتسبة
حصة معيدي التامين من اﻹحتياطيات
الحسابية
حصة معيدي التامين من المطالبات
تحت التسوية
تكاليف إكتتاب وثائق تأمين مؤجلة
مستحق من جهات ذات ﻋﻼقة
مصاريف مدفوﻋة مقدما و موجودات
أخرى
ودائع ﻷجل
مستحق من ﻋمليات المساهمين
ممتلكات ومعدات ,صافي
مجموع موجودات عمليات التأمين
مطلوبات عمليات التأمين
إجمالي اﻷقساط غير المكتسبة
إجمالي مطالبات تحت التسوية
اجمالي مخصصات حسابية
ذمم دائنة ومستحقات واخرى
أرصدة إﻋادة تأمين دائنة
دخل ﻋموﻻت إﻋادة تأمين غير
مكتسبة
مستحق إلى جهات ذات ﻋﻼقة
مكافاة نهاية الخدمة للموظفين
مجموع مطلوبات عمليات التأمين

١٬٢٤٩٬٣٤٩

-

-

-

-

١٬٢٤٩٬٣٤٩

٢٠٦٬١٩٢

٢٨٢٬٢٥٣

-

٢٨٬١٠٣٬٨٢٢

-

٢٨٬٥٩٢٬٢٦٧

٢٣٤٬٨٤٢٬٠١٠

-

-

-

-

٢٣٤٬٨٤٢٬٠١٠

١٥٬٧١٥٬٩١٤

٨٥٢٬٩٩٨

-

١٧٬٢٣٥٬٣٤٠

-

٣٣٬٨٠٤٬٢٥٢

٢٦٢٬٤٢٩
-

٥٬١٣٢٬٥٤٦
-

٧٦٣٬٨٨٥
-

٢٬٩٢٤٬٧٥٧
-

١٬٧٤٥٬٥٧١

٩٬٠٨٣٬٦١٧
١٬٧٤٥٬٥٧١

٣٢٬٩٢٦

١٩٬٥٧٤٬٦٧١

٣٬٤٣٠٬٧٧٩

٣٧٧٬٥٦٠

١١٬٨٤٥٬٧٨٧

٣٥٬٢٦١٬٧٢٣

٢٥٢٬٩٣٣٬٠١٩

٩١٬٤٤٣٬٢٧٣

٩٬٢٤٦٬٩٠٠

٦١٬٧٥٥٬٥٨٩

١٥٬٠٠٠٬٠٠٠
٢٬٩٠٤٬٥٢٥
٣٬٧٧٦٬٥٨٠
٤٩٬٠٥٧٬٣١٤

١٥٬٠٠٠٬٠٠٠
٢٬٩٠٤٬٥٢٥
٣٬٧٧٦٬٥٨٠
٤٦٤٬٤٣٦٬٠٩٥

١٬٨٦٣٬٩٤٦
٢١٬٥٤٧٬٦١١
٢٣٤٬٨٤٢٬٠١٠
١٬٠٩٣٬٧٠٨
١٬٧٦٠٬٦٧٢

٥٩٬٧٧٥٬٢٧٢
٣٧٬١٠١٬٣١٠
١١٬٥٤٧٬٤٥٥
٧٩٣٬٨٦٧

٥٬٦١٨٬٧٣٦
٣٬٤٦٩٬٧٣٢
١٬٠٢٧٬٥٤٦
٩٩٬٢٩٥

٢٩٬٥٧٣٬١٠٠
١٨٬٩٩٣٬٥٧٦
١٬٨٤٨٬٢٩٨
١٧٬٦٣٩٬١٠١

٦٬٢٥٩٬٢٥١
-

٩٦٬٨٣١٬٠٥٤
٨١٬١١٢٬٢٢٩
٢٣٤٬٨٤٢٬٠١٠
٢١٬٧٧٦٬٢٥٨
٢٠٬٢٩٢٬٩٣٥

٤٥٬٤٨٩

٨١٬١١٤

-

٤٬٨٢٥٬٤٩٤

-

٤٬٩٥٢٬٠٩٧

٢٦١٬١٥٣٬٤٣٦

١٠٩٬٢٩٩٬٠١٨

١٠٬٢١٥٬٣٠٩

٧٢٬٨٧٩٬٥٦٩

٢٬٦١٥٬٧٣١
٢٬٠١٣٬٧٨١
١٠٬٨٨٨٬٧٦٣

٢٬٦١٥٬٧٣١
٢٬٠١٣٬٧٨١
٤٦٤٬٤٣٦٬٠٩٥

٤٧
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) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 ٣١ديسمبر ٢٠١٦

- ٢٥

المعلوماات القطاعية )تتمة(
ب ( مطلوبات وموجودات عمليات التأمين )تتمة(
 ٣١ديسمبر ٢٠١٥
حماية وادخار
﷼ سعودي

المركبات
﷼ سعودي

ﻋام اخرى
﷼ سعودي

﷼ سعودي

المجموع
﷼ سعودي

طبي
﷼ سعودي

موجودات ﻋمليات التأمين
نقدية و شبه نقدية
أقساط مدينة ,صافي
حصة معيدي التأمين من اﻷقساط غير
المكتسبة
حصة معيدي التامين من اﻹحتياطيات
الحسابية
حصة معيدي التامين من المطالبات تحت
التسوية
تكاليف إكتتاب وثائق تأمين مؤجلة
مستحق من جهات ذات ﻋﻼقة
مصاريف مدفوﻋة مقدما و موجودات
اخرى
مستحق من ﻋمليات المساهمين
ممتلكات ومعدات ,صافي
مجموع موجودات ﻋمليات التأمين

٣١٨٬٥٢٤

٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠
١٧٬٠٢٠٬٠٥٠

٨٥٬٦٦٦

١٨٬٢٣٧٬١٨٣

١٤٬٦٨٩٬٢٤١
-

٦٤٬٦٨٩٬٢٤١
٣٥٬٦٦١٬٤٢٣

١٧٨٬٨٦٤

١٤٧٬٢٦٥

-

٢٧٬٢٩٦٬٦٠٣

-

٢٧٬٦٢٢٬٧٣٢

٢٥١٬٦٥٤٬٦٢٦

-

-

-

-

٢٥١٬٦٥٤٬٦٢٦

١٢٬٢٢٢٬٦٦٢

٣٠٠٬٠٥٣

-

٧٬٤٠٠٬٩٢٩

-

١٩٬٩٢٣٬٦٤٤

١٥٣٬٠٥٩
-

٢٬٣٢٠٬١٩٣
-

١٣٬٩٨٣
-

٢٬٣٧٠٬٦٢٨
-

٤٧٤٬٧٤٠

٤٬٨٥٧٬٨٦٣
٤٧٤٬٧٤٠

١٧٬٧٤٢

٣٬٦٠٣٬٦٨٥

١٬١٨٠٬٣٦٣

٢٥١٬٦٣٢

٨٬٦٩٦٬٦٤٤

١٣٬٧٥٠٬٠٦٦

٢٦٤٬٥٤٥٬٤٧٧

٧٣٬٣٩١٬٢٤٦

١٬٢٨٠٬٠١٢

٥٥٬٥٥٦٬٩٧٥

٨٬٠١٠٬١١١
٥٬٧٥٧٬١٥٣
٣٧٬٦٢٧٬٨٨٩

٨٬٠١٠٬١١١
٥٬٧٥٧٬١٥٣
٤٣٢٬٤٠١٬٥٩٩

مطلوبات ﻋمليات التأمين
إجمالي اﻷقساط غير المكتسبة
إجمالي مطالبات تحت التسوية
اجمالي مخصصات حسابية
ذمم دائنة ومستحقات واخرى
أرصدة إﻋادة تأمين دائنة
دخل ﻋموﻻت إﻋادة تأمين غير مكتسبة
مستحق إلى جهات ذات ﻋﻼقة
مكافاة نهاية الخدمة للموظفين
مجموع مطلوبات ﻋمليات التأمين

١٬٠٥٧٬٨٣٧
١٤٬١٨٦٬١٩٥
٢٥١٬٦٥٤٬٦٢٦
)(٧٬٤٧٤
٨٬١٥٨٬١١٩
٤٤٬٤٤٠
٢٧٥,٠٩٣٬٧٤٣

١٦٨٬٩٦٢
١٧٣٬١١٤
٧٬٠١٠
٤٬٨٥٦
٣٥٣٬٩٤٢

٦٢٬٢٨٦٬٨٩٠
١٦٬٢٣٨٬١٠٨
٥٬٤١٦٬٥٦٦
)(٥٠٬٩٣٥
٣٦٬٨٢٨
٨٣٬٩٢٧٬٤٥٧

٤٨

٢٨٬٥١٧٬٣٧٨
٩٬٠٥٤٬٦٥٦
١٬٥٩٠٬٢٤٨
٢١٬٧٦٣٬٢٦٥
٣٬٦٧٢٬٧٥٣
٦٤٬٥٩٨٬٣٠٠

غير موزع

٥٬٧١٥٬٦٣٤
١٬٦٧٥٬٠٣٧
١٬٠٣٧٬٤٨٦
٨٬٤٢٨٬١٥٧

٩٢٬٠٣١,٠٦٧
٣٩٬٦٥٢٬٠٧٣
٢٥١٬٦٥٤٬٦٢٦
١٢٬٧٢١٬٩٨٤
٢٩٬٨٧٥٬٣٠٥
٣٬٧٥٤٬٠٢١
١٬٦٧٥٬٠٣٧
١٬٠٣٧٬٤٨٦
٤٣٢٬٤٠١٬٥٩٩
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إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)

 31ديسمبر 2016

 - 26التعهدات و اإللتزامات
فبببببي  31ديسبببببمبر  2016بلغبببببت خطاببببببات الضبببببمان مبلبببببغ  3,543,980لاير سبببببعودي وكانبببببت
معلقببببة لصببببالح مقببببدمي الخببببدمات الطبيببببة وعطبببباءات التببببأمين العببببام بمبلببببغ ( 3,538,097لاير
سببببعودي كمببببا فببببي  31ديسببببمبر  )2015وخطابببببات الضببببمان هببببذه صببببدرت مقابببببل الهببببامش النقببببدي
بمبلبببببغ  3,543,980لاير سبببببعودي وبمبلبببببغ  3,538,097لاير سبببببعودي كمبببببا فبببببي  31ديسبببببمبر
 2016و 31ديسبببمبر  2015علبببى التبببوالي والتبببي تبببم تصبببنيفها ضبببمن مصبببروفات مدفوعبببة مقبببدما
وموجودات أخرى في بيان المركز المالي للشركة.
الشببببركة تعمببببل فببببي مجببببال التببببأمين ,وتخضببببع لإلجببببراءات القانونيببببة فببببي الببببدورة العاديببببة لألعمببببال
المتعلقبببة بمطالببببات أصبببحاب ببببوالص التبببأمين .فبببي حبببين أنبببه لبببيس عمليبببا التنببببؤ أو تحديبببد النتبببائج
النهائيبببة لجميبببع اإلجبببراءات القانونيبببة المعلقبببة أو المهبببددة ,ال تبببرى اإلدارة أن مثبببل هبببذه اإلجبببراءات
(بما في ذلك الدعاوى القضائية) سيكون لها أثر مادي على أدائها ومركزها المالي.
 -27المعايير الجديدة ,والتعديالت على المعايير والتفسيرات
ان السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية تتماشى مع تلك المتبعة في إعداد القوائم
المالية المنتهية في  31ديسمبر  ,2015باستثناء تطبيق المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير القائمة
للسنة البادئة في  1يناير .2015
المعايير الجديدة الصادرة والمعدلة والمطبقة
التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  19التي تنطبق على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1
يوليو  2014وتنطبق على البرامج المحددة المزايا التي تشمل اشتراكات الموظفين و/أو األطراف
األخرى .توفر هذه التعديالت اعفاء من المتطلبات المقترحة في تعديالت عام ( 2011شريطة استيفاء
معايير معينة) الشتراكات الموظفين/األطراف األخرى المعنية لفترات الخدمة ضمن نموذج برنامج
المزايا أو بطريقة القسط الثابت .تمنح التعديالت الحالية خيارا ً (حسب الظروف) للحد من تكلفة الخدمة
في الفترة التي يتم فيها تقديم الخدمة المعنية ذات الصلة.
دورة التحسينات السنوية لمعايير التقارير المالية الدولية لألعوام من  2012-2010ومن – 2011
 2013التي تنطبق على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يوليو  .2014وفيما يلي ملخصا ً بهذه
التعديالت:
 تم تعديل معيار التقارير المالية الدولية رقم  2ليوضح تعريف "شروط المنح" ليعرف بصورة
منفصلة "شروط األداء" و "شروط الخدمة".
 معيار التقارير المالية الدولية رقم " 3عمليات إندماج األعمال" :توضح هذه التعديالت التصنيف
والقياس للمقابل المادي المحتمل في عمليات اندماج األعمال .باإلضافة إلى ذلك تم تعديل معيار
التقارير المالية الدولية رقم  3ليوضح أن المعيار ال يطبق على المحاسبة عن إنشاء كافة أنواع
الترتيبات المشتركة الواردة في معيار التقارير المالية الدولي رقم .11
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 -27المعايير الجديدة ,والتعديالت على المعايير والتفسيرات (تتمة)
المعايير الجديدة الصادرة والمعدلة والمطبقة (تتمة)
 معيار التقارير المالية الدولية رقم " 8قطاعات التشغيل" تم تعديله بحيث يتطلب صراحة اإلفصاح
عن األحكام المطبقة بواسطة اإلدارة عند اتباع أسس التجميع.
 تم تعديل معيار التقارير المالية الدولي رقم  13لتوضيح قياس الذمم المدينة والدائنة قصيرة األجل
وغير المحملة بفوائد بقيمتها المفوترة دون خصم إذا كان أثر الخصم غير جوهرياً .كما تم تعديله
لتوضيح أن االستثناء المتعلق بالمحفظة يطبق فعليا ً على العقود ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي
رقم  39ومعيار التقارير المالية الدولي رقم  9بغض النظر عما إذا كانت تلبي تعريف الموجودات
المالية أو المطلوبات المالية بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم .32
 التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم " :16الممتلكات واآلالت والمعدات" ومعيار المحاسبة
الدولي رقم " 38الموجودات غير الملموسة" :توضح التعديالت متطلبات نموذج إعادة التقييم ,كما
توضح أن تعديل االهالك المتراكم (اإلطفاء) ليس مالئما ً في كل األحوال للتغير في إجمالي القيمة
الدفترية للموجودات.
 معيار المحاسبة الدولي رقم " 24اإلفصاحات المتعلقة باألطراف ذوي العالقة" :تعريف الطرف ذو
العالقة يمتد ليشمل منشأة اإلدارة التي تقوم بتقديم خدمات اإلدارة الرئيسية العليا للمنشأة التي يتم
التقرير عنها سوا ًء بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خالل إحدى شركات المجموعة.
 معيار المحاسبة الدولي رقم " 40االستثمارات العقارية" :ليوضح أنه يتعين على المنشأة :أن تقوم
بتحديد ما إذا كانت العقارات التي تم شراؤها هي استثمارات عقارية بموجب معيار المحاسبة الدولي
رقم  40وإجراء تقييم مستقل بموجب معيار التقارير المالية الدولية رقم  3لتحديد ما إذا كان شراء
االستثمار يشكل إندماج أعمال.
معايير صادرة ولكنها غير سارية المفعول بعد
باإلضافة إلى المعايير المذكورة أعاله ,نورد أدناه المعايير التالية والتفسيرات الصادرة ولكنها غير
سارية المفعول بعد حتى تاريخ اصدار القوائم المالية للشركة .تنوي الشركة اعتماد هذه المعايير (إذا
كانت تنطبق على أنشطتها) عندما تصبح سارية المفعول .إضافة لذلك ,قررت الشركة عدم التطبيق
المبكر للتعديالت والتنقيحات لمعايير التقارير المالية الدولية والتي نشرت وتعتبر الزامية للشركة اعتبارا ً
من تواريخ مستقبلية.
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 -27المعايير الجديدة ,والتعديالت على المعايير والتفسيرات (تتمة)
معايير صادرة ولكنها غير سارية المفعول بعد (تتمة)

معيار التقارير المالية الدولية رقم  9األدوات المالية
يظهر معيار التقارير المالية الدولية رقم ( 9الصادر) المرحلة األولى من عمل مجلس معايير المحاسبة
الدولية على الرغم من ان تاريخ االعتماد يخضع لمسودة مشروع استبدال معيار لمحاسبة الدولي رقم 39
الصادرة مؤخرا ً وينطبق على تصنيف وقياس الموجودات والمطلوبات المالية كما هو محدد في معيار
المحاسبة الدولي رقم  .39كان المعيار في البداية ساري المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1
يناير  ,2013إال أن التعديالت على معيار التقارير المالية الدولية رقم  9وتاريخ السريان االلزامي لمعيار
التقارير المالية الدولية رقم  9وافصاحات االنتقال الصادرة في ديسمبر  ,2011قد انتقلت إلى التاريخ
االلزامي الفعلي في  1يناير .2015
ومع ذلك ,بتاريخ  19نوفمبر  ,2013أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية معيار التقارير المالية
الدولية رقم  9األدوات المالية (محاسبة التحوط والتعديالت على معيار التقارير المالية الدولية رقم )9
بحيث يتم التعديل على معيار التقارير المالية الدولية ليشمل النموذج الجديد العام لمحاسبة التحوط .وقرر
مجلس معايير المحاسبة الدولية مبدئيا ً في اجتماعه المنعقد في شهر فبراير  2014أن معيار التقارير
المالية الدولية رقم  9سيكون ساري المفعول بشكل الزامي للسنوات التي ستنتهي في أو بعد  31ديسمبر
.2018
 -28أرقام المقارنة
تم إعادة تصنيف بعض مبالغ السنة المقارنة لكي تتوافق مع عرض السنة الحالية ولم يكن أثرها جوهريا.
 -29الموافقة على القوائم المالية
تم اعتماد القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ
(  10جمادى االخرة 1438هـ).

المديـــــر المــــــــــالــــي

 9مارس  2017الموافق

العضــــــو المـــــــنتدب /
الرئيـــــــس التنفيــــــذي
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المحتويات
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شركة والء للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة المركز المالي التصورية (غير المراجعة)
كما في  31ديسمبر 2018

(بآالف الرياالت السعودية)
(إيضاح )3

الموجودات
النقد وما في حكمه
ودائع ألجل
أقساط تأمين وذمم معيدي التأمين مدينة  -بالصافي
حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة
حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية
حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها
حصة معيدي التأمين من االحتياطيات الحسابية
تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة
االستثمارات المتاحة للبيع
مستحق من جهات ذات عالقة
مستحق من عمليات التأمين
مصاريف مدفوعة مقدما ً وموجودات أخرى
الشهرة
ممتلكات ومعدات ،بالصافي
موجودات غير ملموسة
وديعة نظامية
إيرادات وديعة نظامية مستحقة
إيرادات عمولة مستحقة

1,148,994
124,139
221,669
217,979
144,095
65,580
176,787
26,154
180,529
133
26,507
44,776
23,702
11,573
2,097
64,640
6,198
4,437

مجموع الموجودات

2,489,989

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءا ً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية التصورية.
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شركة والء للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية(
قائمة المركز المالي التصورية (غير المراجعة) (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2018

(بآالف الرياالت السعودية)
(إيضاح )3

مطلوبات
مطالبات حملة وثائق تأمين دائنة
مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
أرصدة معيدي التأمين دائنة
أقساط تأمين غير مكتسبة
عموالت معيدي التأمين غير مكتسبة
مطالبات تحت التسوية
المطالبات المتكبدة غير مبلغ عنها
إجمالي االحتياطي الحسابي
مطلوب إلى جهات ذات عالقة
مطلوب إلى عمليات المساهمين
تعويض نهاية الخدمة
الزكاة وضريبة الدخل المستحقة
إيرادات عموالت مستحقة الدفع لمؤسسة النقد العربي السعودي
فائض متراكم مستحق الدفع
مجموع المطلوبات

21,860
135,642
176,981
572,469
16,371
209,109
247,789
211,691
56
26,507
18,520
31,125
6,198
13,495
1,687,813

حقوق الملكية
رأس المال
عالوة إصدار
احتياطي نظامي
أرباح مبقاة
احتياطي القيمة العادلة
احتياطي إعادة قياس تعويض نهاية الخدمة
مجموع حقوق الملكية

646,397
81,966
44,366
35,081
)(3,418
)(2,216
802,176

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

2,489,989

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءا ً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية التصورية.
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شركة والء للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة الدخل التصورية (غير المراجعة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018

(بآالف الرياالت السعودية)
(إيضاح )3

اإليرادات
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
 مباشرة -إعادة التأمين

1,202,271
71,489
1,273,760

أقساط إعادة تأمين المسندة
 إسناد محلي إسناد أجنبيمصاريف فائض الخسارة
صافي أقساط التأمين المكتتبة
التغيرات في أقساط التأمين غير المكتسبة ،بالصافي
التغيرات في حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة
صافي أقساط التأمين المكتسبة
عموالت إعادة تأمين
إيرادات اكتتاب أخرى

)(8,439
)(420,319
)(428,758
)(16,232
828,770
100,690
65,315
994,775
40,368
7,924

مجموع اإليرادات

1,043,067

التكاليف والمصاريف
إجمالي المطالبات المدفوعة
استرداد واستحقاقات
المصاريف المتكبدة عن المطالبات
حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة
صافي المطالبات المدفوعة
التغيرات في المطالبات تحت التسوية
التغيرات في حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية
التغيرات في مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها
التغيرات في حصة مطالبات معيدي التأمين المتكبدة غير مبلغ عنها
صافي المطالبات المتكبدة

737,865
36,138
45,718
)(76,893
742,828
15,715
)(46,344
)(58,144
568
654,623

التغيرات في احتياطي نقص أقساط التأمين
احتياطيات فنية أخرى
تكاليف اكتتاب وثائق التأمين
رسوم التفتيش واإلشراف
مصاريف اكتتاب أخرى

)(4,617
21,063
92,582
3,011
10,614

مجموع التكاليف والمصاريف

777,276

صافي دخل االكتتاب

265,791

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءا ً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية التصورية.
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شركة والء للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة الدخل التصورية (غير المراجعة) (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018

(بآالف الرياالت السعودية)
(إيضاح )3
صافي دخل االكتتاب (تتمة)

265,791

)مصاريف (إيرادات أخرى
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
مصاريف عمومية وإدارية
إطفاء الخصم على االستثمارات
إيرادات عموالت
إيرادات استثمارات وتوزيعات أرباح
خسائر من استثمارات متاحة للبيع
مجموع المصاريف األخرى

)(11,859
)(185,995
75
27,840
1,191
)(7,633
)(176,381

صافي الدخل للسنة قبل الفائض العائد والزكاة وضريبة الدخل
فائض عائد إلى عمليات التأمين
صافي الدخل للسنة العائد إلى المساهمين قبل الزكاة وضريبة الدخل
الزكاة للسنة
ضريبة الدخل للسنة
صافي الدخل للسنة العائد إلى المساهمين

89,410
)(11,347
78,063
)(15,296
)(1,195
61,572

ربحية السهم
ربحية السهم

0,95

المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة (ألف سهم)

64,640

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءا ً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية التصورية.
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شركة والء للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة الدخل الشامل التصورية (غير المراجعة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018

(بآالف الرياالت السعودية)
(إيضاح )3
صافي الدخل للسنة (تتمة)
الدخل الشامل اآلخر
البنود التي لن يُعاد تصنيفها إلى قائمة الدخل في السنوات الالحقة
األرباح االكتوارية على التزام المنافع المحددة
البنود التي قد يُعاد تصنيفها إلى قائمة الدخل في السنوات الالحقة
االستثمارات المتاحة للبيع
 صافي التغير في القيمة العادلة صافي المبالغ المحولة إلى قائمة الدخلمجموع الدخل الشامل العائد إلى المساهمين

61,572
333
6,177
7,633
75,715

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءا ً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية التصورية.
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شركة والء للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية التصورية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
.1

معلومات عن الشركات
شركة والء للتأمين التعاوني
شركة والء للتأمين التعاوني ("والء للتأمين" أو " الشركة الدامجة") هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في  19جمادى اآلخر 1428هـ
(الموافق  4يوليو 2007م) بموجب السجل التجاري رقم  .2051034982يقع المكتب الرئيسي للشركة في الخبر ،بالمملكة العربية السعودية.
تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة في ممارسة عمليات التأمين التعاوني وجميع األنشطة ذات الصلة بما في ذلك إعادة التأمين وأنشطة الوكاالت.
تتمثل قطاعات األعمال الرئيسية للشركة في التأمين الطبي ،تأمين المركبات ،التأمين البحري ،تأمين الحريق ،التأمين الهندسي ،تأمين الطاقة،
تأمين الطيران ،والتأمين ضد الحوادث وفقا ً لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولوائحه التنفيذية واللوائح األخرى الصادرة في المملكة
العربية السعودية .في  28جمادى اآلخر 1429هـ (الموافق  2يوليو 2008م) ،حصلت الشركة على ترخيص من مؤسسة النقد العربي
السعودي (ساما) لممارسة أعمال التأمين وإعادة التأمين في المملكة العربية السعودية.
يبلغ رأس مال الشركة  528مليون لاير سعودي في  30يونيو  ،2019يتكون من  52.8مليون سهم ،قيمة كل منها  10لاير سعودي (31
ديسمبر  44 :2018مليون سهم قيمة كل منها  10لاير سعودي).
شركة متاليف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني
شركة متاليف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني (“متاليف إيه آي جي العربي" أو "الشركة المندمجة")هي
شركة مساهمة سعودية مسجلة في  22ذي الحجة 1434هـ (الموافق  27أكتوبر 2013م) بموجب السجل التجاري رقم .1010391438
يقع المكتب الرئيسي للشركة في الرياض ،بالمملكة العربية السعودية.
تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة في ممارسة عمليات التأمين التعاوني واألنشطة ذات الصلة وفقا ألحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
والئحته التنفيذية المعمول بها في المملكة العربية السعودية .وتشمل مجاالت عملها الرئيسية التأمين على حياة األفراد والمجموعات والحوادث
والصحة وجميع فئات التأمين العام .بدأت الشركة أنشطتها التأمينية في  26فبراير .2014
يبلغ رأس مال الشركة  180مليون لاير سعودي في  30يونيو  ،2019يتكون من  18مليون سهم ،قيمة كل منها  10لاير سعودي (31
ديسمبر  :2018نفس الشيء).
االندماج المحتمل بين شركة والء للتأمين وشركة متاليف إيه آي جي العربي
في  15شوال 1440هـ (الموافق  18يونيو  2019م) ،وقعت والء مع متاليف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين
التعاوني مذكرة تفاهم غير ملزمة ("مذكرة تفاهم") لعملية اندماج محتملة وقامت الشركتين بتوقيع اتفاقية االندماج في تاريخ  30محرم
1441هـ الموافق  29سبتمبر 2019م.
تنتهي مذكرة التفاهم بتوقيع اتفاقية االندماج أو عند انقضاء اليوم األخير من فترة الحصرية المحددة في مذكرة التفاهم على أنها الفترة التي
تبدأ من توقيع مذكرة التفاهم إلى التاريخ الذي يوافق انقضاء  120يوما ً على تاريخ تنفيذ مذكرة التفاهم (أي  16أكتوبر  ،)2019أيهما أقرب.
لألطراف الحق في إنهاء مذكرة التفاهم قبل فترة الحصرية بنا ًء على اتفاق متبادل بين الطرفين.

.2

أساس إعداد وعرض المعلومات المالية التصورية
توضح هذه المعلومات المالية التصورية واإليضاحات المرفقة التأثيرات على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل لالندماج المحتمل ("االندماج")
بين شركة والء للتأمين التعاوني ("والء للتأمين" أو " الشركة الدامجة") وشركة متاليف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني
للتأمين التعاوني (“متاليف إيه آي جي العربي" أو "الشركة المندمجة") كما لو أنها حدثت بتاريخ  1يناير  .2018استمدت هذه المعلومات
المالية التصورية من القوائم المالية المراجعة لشركة والء للتأمين وشركة متاليف إيه آي جي العربي كما في وللسنة المنتهية في  31ديسمبر
 2018المعدلة لتعكس:
أ) أثر االندماج;
ب) أحداث الحقة ذات تأثير على نتائج االندماج تتمثل في توزيعات األرباح التي تمت في  8ابريل  2019عن طريق اصدار أسهم
منحة وتوزيعات األرباح النقدية التي تمت بتاريخ  21مايو  2019لشركة والء للتأمين كما تشمل نتائج اعمال شركة متاليف إيه
آي جي العربي لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو ( 2019إيضاح 3و).
ستتم عملية االندماج بإصدار  11,839,706سهم بقيمة  10لاير سعودي للسهم من قبل شركة والء للتأمين إلى مساهمي شركة متاليف إيه
آي جي العربي ،في عملية تبادل األسهم بمعامل مبادلة يبلغ  0.657761444444444سهم في شركة والء للتأمين مقابل كل سهم مملوك
في شركة متاليف إيه آي جي العربي (إيضاح .)3
بعد االندماج ،سيكون رأس مال شركة والء للتأمين  646,397,060لاير سعودي يتكون من  64,639,706مليون سهم بقيمة  10لاير
سعودي لكل سهم.
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شركة والء للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية التصورية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
 .2أساس إعداد وعرض المعلومات المالية التصورية (تتمة)
يستند عرض المعلومات المالية التصورية للكيان المندمج على افتراضات تصورية معينة وتم إعدادها ألغراض التوضيح فقط ،وبسبب طبيعتها،
فإن قائمة المركز المالي التصورية وقائمة الدخل التصورية تعالجان حالة افتراضية ولذلك ،ال تمثالن وال تعطيان صورة حقيقية للمركز المالي
واألداء المالي لشركة والء للتأمين عند إتمام صفقة االندماج .عالوة على ذلك ،فإن المعلومات المالية التصورية ال تكون ذات معنى إال باالقتران
مع القوائم المالية التاريخية لشركة والء للتأمين وشركة متاليف إيه آي جي العربي للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م .ال تأخذ المعلومات
المالية التصورية في االعتبار التأثير اإليجابي للتعاضد المتوقع نتيجة عملية االندماج أو التكاليف المتكبدة لتحقيق االندماج .تم إعداد المعلومات
المالية التصورية وعرضها على أساس السياسات المحاسبية لشركة والء للتأمين كما هو موضح في قوائمها المالية المراجعة للسنة المنتهية في 31
ديسمبر 2018م .إن السياسات المحاسبية المستخدمة من قبل شركة والء للتأمين كما هو موضح في قوائمها المالية المراجعة للسنة المنتهية في 31
ديسمبر 2018م ال تختلف بشكل جوهري عن تلك المستخدمة من قبل شركة متاليف إيه آي جي العربي.
تم إجراء تعديالت العرض التالية لضمان اتساق العرض لقائمة المركز المالي ما بين شركة والء للتأمين وشركة متاليف إيه آي جي العربي:
أ)
ب)
ج)
د)

ه)

و)
.3

تعرض شركة والء للتأمين قائمة المركز المالي حسب ترتيب السيولة وال تعرضها باستخدام تصنيف متداول/غير متداول ،بينما تعرض
شركة متاليف إيه آي جي العربي تصنيف متداول/غير متداول دون تقديمه بترتيب السيولة.
تعرض شركة والء للتأمين إجمالي أقساط التأمين المكتتبة وتُصنفها إلى مباشر وإعادة تأمين في قائمة الدخل ،بينما تعرض شركة متاليف
إيه آي جي العربي إجمالي أقساط التأمين المكتتبة دون أي تصنيف.
تم تعديل احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع لالعتراف بالرصيد االفتتاحي لالحتياطي لشركة متاليف إيه آي جي العربي.
وبنا ًء على ذلك ،تم احتساب التغير في احتياطي القيمة العادلة للشركة الدامجة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م بافتراض االعتراف
بالرصيد االفتتاحي الحتياطي القيمة العادلة لشركة متاليف إيه آي جي العربي.
حيث أن شركة والء للتأمين ملزمة باالحتفاظ بوديعة نظامية ال تقل عن  ٪10من رأس المال ،فإن الهيكل الجديد سيؤدي إلى تغير في
الوديعة النظامية .وعليه ،تم احتساب الوديعة النظامية الجديدة بناء على رأس المال الناتج بعد االندماج بما يتوافق مع المتطلبات النظامية
لشركة والء للتأمين .تم احتساب مبلغ  14.36مليون ريـال سعودي كتعديل تصوري بتحويل المبلغ إلى النقد وما في حكمه العائد إلى
مساهمي الشركة الدامجة بعد اتمام صفقة االندماج.
تم تعديل رأس مال شركة والء للتأمين كما في  31ديسمبر 2018م ليتوافق مع رأس المال الجديد بعد إصدار  8.8مليون سهم منحة في
تاريخ  8أبريل 2019م.
تم تعديل األرباح ا لمبقاة لشركة والء للتأمين التعاوني لتعكس أثر توزيعات األرباح النقدية التي تمت في تاريخ  21مايو  2019بمبلغ
 44مليون لاير سعودي.

تعديالت تصورية
تعتمد التعديالت التصورية على تقديرات أولية وافتراضات قابلة للتغيير .فيما يلي التعديالت التصورية المضمنة في المعلومات المالية
التصورية:
أ) لتسجيل إصدار أسهم شركة والء للتأمين إلى مساهمي شركة متاليف إيه آي جي العربي:
ألغراض المعلومات المالية التصورية ،تم احتساب عدد األسهم الجديدة والصادرة مقابل االستحواذ على أساس معامل مبادلة األسهم
بمعدل  0.657761444444444سهم جديد في شركة والء للتأمين مقابل كل سهم واحد مملوك في شركة متاليف إيه آي جي
العربي كما هو موضح أدناه:
18,000,000
0.657761444444444
11,839,706

العدد القائم ألسهم شركة متاليف إيه آي جي العربي
معامل المبادلة (إيضاح 3هـ)
عدد األسهم التي ستصدر في شركة والء للتأمين

) بالرياالت السعودية)

القيمة األسمية لألسهم المصدرة من قبل شركة والء للتأمين لمساهمي شركة متاليف إيه آي جي
العربي ( 10لاير سعودي للسهم)
رأس المال القائم لشركة والء للتأمين

118,397,060
528,000,000

مجموع رأس المال لشركة والء للتأمين بعد االندماج

646,397,060
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شركة والء للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية التصورية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
 .3تعديالت تصورية (تتمة)
ب) لتسجيل عالوة إصدار ألسهم شركة والء عند االندماج:
تم احتساب العوض لالستحواذ على أساس سعر إغالق شركة والء للتأمين البالغ  14,38لاير سعودي للسهم الواحد في تداول كما في
تاريخ  16سبتمبر . 2019ويجدر بالذكر بأن عوض الشراء عبارة عن تكلفة إرشادية إلجمالي القيمة السوقية لألسهم الجديدة المصدرة
في شركة والء للتأمين.
) بالرياالت السعودية)

ج)

د)

14.38
170,254,972

سعر السوق الحالي في  16سبتمبر2019
إجمالي العوض لالستحواذ ( 11,839,706سهم بقيمة  14,38ريـال سعودي للسهم)
مطروحا ً منها :القيمة األسمية لألسهم المصدرة من شركة والء إلى مساهمي شركة متاليف إيه
آي جي العربي

)(118,397,060

عالوة إصدار

51,857,912

لتسجيل الشهرة التي تمثل الزيادة في مبلغ العوض لالستحواذ على صافي أصول شركة متاليف إيه آي جي العربي كما في  30يونيو
:2019
) بالرياالت السعودية)
صافي األصول لشركة متاليف إيه آي جي العربي كما في  30يونيو ( 2019ج)1

146,553,000

إجمالي العوض المدفوع مقابل حقوق مساهمي شركة متاليف إيه آي جي العربي (ج)2

170,254,972

الشهرة (ج-2ج)1

23,701,972

لتسجيل االحتياطي النظامي:
وفقا ً لمتطلبات الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ،يجب على شركات التأمين تحويل ما ال يقل عن  ٪20من أرباحها
السنوية إلى االحتياطي النظامي .ووفقا ً لذلك ،تم احتساب االحتياطي النظامي على النحو التالي:
الرصيد االفتتاحي لالحتياطي النظامي
إضافة ٪20 :من األرباح السنوية بعد الزكاة والضريبة لشركة والء للتأمين عند إتمام االندماج

) بالرياالت السعودية)

31,722,000
12,644,000
44,366,000

هـ)

لتسجيل معامل المبادلة وفقا ً التفاقية االندماج:
معامل المبادلة

و)

تعديالت أخرى:
أحداث الحقة تم المحاسبة عنها للوصول الى األرباح المبقاة التصورية:

0,657761444444444

) بالرياالت السعودية)

155,306,000
األرباح المبقاة لشركة والء للتأمين في  31ديسمبر 2018
)(88,000,000
ناقصا :توزيعات األسهم من قبل شركة والء للتأمين لمساهميها في الفترة الالحقة (إيضاح 2هـ)
)(44,000,000
ناقصا :توزيعات نقدية من قبل شركة والء للتأمين لمساهميها في الفترة الالحقة (إيضاح 2و)
إضافة :الخسارة الشاملة لفترة  6أشهر المنتهية في  30يونيو  2019لشركة متاليف إيه آي جي العربي 7,314,000
4,461,000
إضافة :تعديالت االحتياطي النظامي الجديد
35,081,000
األرباح المبقاة المعدلة
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شركة والء للتأمين التعاوني
)مساهمة سعودية شركة(
إيضاحات حول المعلومات المالية التصورية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
ا .3تعديالت تصورية (تتمة)
ز) قائمة المركز المالي التصورية (غير مراجعة)

الموجودات
النقد وما في حكمه
ودائع ألجل
أقساط تأمين وذمم معيدي التأمين مدينة -
بالصافي
حصة معيدي التأمين من األقساط غير
المكتسبة
حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت
التسوية
حصة معيدي التأمين من المطالبات
المتكبدة غير المبلغ عنها
حصة معيدي التأمين من االحتياطيات
الحسابية
تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة
االستثمارات المتاحة للبيع
مستحق من جهات ذات عالقة
مستحق من عمليات التأمين
مصاريف مدفوعة مقدما ً وموجودات
أخرى
ودائع طويلة األجل
الشهرة
ممتلكات ومعدات ،بالصافي
موجودات غير ملموسة
وديعة نظامية
إيرادات وديعة نظامية مستحقة
إيرادات عمولة مستحقة
مجموع الموجودات

والء

إيضاح

)مراجعة(

2د

3ج
2د

متاليف المجموعة
األمريكية الدولية
والبنك العربي
الوطني للتأمين
تعديالت
التعاوني
اخرى
)مراجعة(
(بآالف الرياالت السعودية)

تعديالت
تصورية

قائمة المركز
المالي
التصورية
الموحدة
)غير مراجعة(

1,122,329
-

56,305
35,139

()44,000
89,000

14,360
-

1,148,994
124,139

202,416

19,253

-

-

221,669

195,562

22,417

-

-

217,979

124,638

19,457

-

-

144,095

41,538

24,042

-

-

65,580

23,570
162,876
26,507

176,787
2,584
17,653
133
-

-

-

176,787
26,154
180,529
133
26,507

34,083
9,415
1,334
44,000
4,263
4,437

10,693
89,000
2,158
763
35,000
1,935
-

)(89,000
-

23,702
)(14,360
-

44,776
23,702
11,573
2,097
64,640
6,198
4,437

1,996,968

513,319

()44,000

23,702

2,489,989
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شركة والء للتأمين التعاوني
)مساهمة سعودية شركة(
إيضاحات حول المعلومات المالية التصورية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
ا .3تعديالت تصورية (تتمة)
ز) قائمة المركز المالي التصورية (غير مراجعة) (تتمة)

إيضاح
مطلوبات
مطالبات حملة وثائق تأمين دائنة
مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
أرصدة معيدي التأمين دائنة
أقساط تأمين غير مكتسبة
عموالت معيدي التأمين غير مكتسبة
مطالبات تحت التسوية
المطالبات المتكبدة غير مبلغ عنها
إجمالي االحتياطي الحسابي
مطلوب إلى جهات ذات عالقة
مطلوب إلى عمليات المساهمين
تعويض نهاية الخدمة
الزكاة وضريبة الدخل
إيرادات عموالت مستحقة الدفع لمؤسسة النقد العربي
السعودي
فائض متراكم مستحق الدفع
مجموع المطلوبات

والء

)مراجعة(

متاليف المجموعة
األمريكية الدولية
والبنك العربي الوطني
تعديالت أخرى
للتأمين التعاوني
)إيضاح 2هـ(
)مراجعة(
(بآالف الرياالت السعودية)

تعديالت
تصورية

قائمة المركز
المالي
التصورية
الموحدة
)غير مراجعة(

16,712
120,114
140,897
536,608
12,443
181,504
197,760
34,904
26,507
14,622
28,532

5,148
15,528
36,084
35,861
3,928
27,605
50,029
176,787
56
3,898
2,593

-

-

21,860
135,642
176,981
572,469
16,371
209,109
247,789
211,691
56
26,507
18,520
31,125

4,263
13,495
1,328,361

1,935
359,452

-

-

6,198
13,495
1,687,813

حقوق الملكية
رأس المال
عالوة إصدار
احتياطي نظامي
أرباح مبقاة (خسائر متراكمة)
قياس القيمة العادلة
احتياطي إعادة قياس تعويض نهاية
الخدمة
مجموع حقوق الملكية

440,000
30,108
48,827
155,306
)(3,418

180,000
)(26,382
)(126

88,000
((132,000
-

)(61,603
51,858
)(4,461
38,157
126

646,397
81,966
44,366
35,081
)(3,418

)(2,216
668,607

375
153,867

()44,000

)(375
23,702

)(2,216
802,176

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

1,996,968

513,319

()44,000

23,702

2,489,989

3أ
3ب
3د
2ج
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شركة والء للتأمين التعاوني
)مساهمة سعودية شركة(
إيضاحات حول المعلومات المالية التصورية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
ا .3تعديالت تصورية (تتمة)
ح) قائمة الدخل التصورية (غير مراجعة)

إيضاح
اإليرادات
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
مباشرة -
إعادة التأمين -

والء

)مراجعة(

متاليف المجموعة
األمريكية الدولية
والبنك العربي
الوطني للتأمين
تعديالت
التعاوني
تصورية
)مراجعة(
(بآالف الرياالت السعودية)

قائمة الدخل
التصورية
الموحدة
)غير مراجعة(

1,104,630
327
1,104,957

97,641
71,162
168,803

-

1,202,271
71,489
1,273,760

مصاريف فائض الخسارة
صافي أقساط التأمين المكتتبة
التغيرات في أقساط التأمين غير المكتسبة ،بالصافي
التغيرات في حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة
صافي أقساط التأمين المكتسبة
عموالت إعادة تأمين
إيرادات اكتساب أخرى

)(8,439
)(350,105
)(358,544
)(15,284
731,129
1,885
65,315
798,329
28,564
3,977

)(70,214
)(70,214
)(948
97,641
98,805
196,446
11,804
3,947

-

-

)(8,439
)(420,319
)(428,758
)(16,232
828,770
100,690
65,315
994,775
40,368
7,924

مجموع اإليرادات

830,870

212,197

-

1,043,067

التكاليف والمصاريف
إجمالي المطالبات المدفوعة
استرداد واستحقاقات
المصاريف المتكبدة عن المطالبات
حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة
صافي المطالبات المدفوعة
التغيرات في المطالبات تحت التسوية
التغيرات في حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت
التسوية
التغيرات في مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها
التغيرات في حصة مطالبات معيدي التأمين المتكبدة غير
مبلغ عنها
صافي المطالبات المتكبدة

517,351
40,061
)(26,447
530,965
20,885

220,514
36,138
5,657
)(50,446
211,863
)(5,170

-

737,865
36,138
45,718
)(76,893
742,828
15,715

)(14,032
)(58,144

)(32,312
-

-

)(46,344
)(58,144

568
480,242

174,381

-

568
654,623

التغيرات في احتياطي نقص أقساط التأمين
احتياطيات فنية أخرى
تكاليف اكتتاب وثائق التأمين
رسوم التفتيش واإلشراف
مصاريف اكتتاب أخرى

5,328
21,063
71,595
9,677

)(9,945
20,987
3,011
937

-

)(4,617
21,063
92,582
3,011
10,614

مجموع التكاليف والمصاريف

587,905

189,371

-

777,276

صافي دخل االكتتاب

242,965

22,826

-

265,791

أقساط إعادة تأمين المسندة
إسناد محلي -
إسناد أجنبي -
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شركة والء للتأمين التعاوني
)مساهمة سعودية شركة(
إيضاحات حول المعلومات المالية التصورية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
ا .3تعديالت تصورية (تتمة)
ح) قائمة الدخل التصورية (غير مراجعة) (تتمة)

إيضاح

والء

)مراجعة(

صافي دخل االكتتاب

242,965

إيرادات أخرى )مصاريف(
(مخصص)  /عكس ديون مشكوك في تحصيلها
مصاريف عمومية وإدارية
إطفاء الخصم على االستثمارات
إيرادات عموالت
إيرادات استثمارات وتوزيعات أرباح
خسائر من استثمارات متاحة للبيع
مجموع المصاريف األخرى
صافي الدخل للسنة قبل الفائض العائد والزكاة
وضريبة الدخل
فائض عائد إلى عمليات التأمين
الزكاة للسنة
ضريبة الدخل للسنة
صافي الدخل للسنة العائد إلى المساهمين

متاليف المجموعة
األمريكية الدولية
والبنك العربي
الوطني للتأمين
تعديالت
التعاوني
تصورية
)مراجعة(
(بآالف الرياالت السعودية)
22,826

-

قائمة الدخل
التصورية الموحدة
)غير مراجعة(

265,791

)(12,605
)(132,636
20,430
1,191
)(7,633
)(131,253

746
)(53,359
75
7,410
)(45,128

-

)(11,859
)(185,995
75
27,840
1,191
)(7,633
)(176,381

111,712
)(11,347
100,365
)(13,647
)(1,195
85,523

)(22,302
)(22,302
)(1,649
)(23,951

-

89,410
)(11,347
78,063
)(15,296
)(1,195
61,572

ربحية السهم
ربحية السهم

1.62

)(1,33

-

0.95

المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة (ألف سهم)

52,800

18,000

)(6,160

64,640
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شركة والء للتأمين التعاوني
)مساهمة سعودية شركة(
إيضاحات حول المعلومات المالية التصورية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
ا .3تعديالت تصورية (تتمة)
ط) قائمة الدخل الشامل التصورية (غير مراجعة)

إيضاح
صافي الدخل للسنة
الدخل الشامل اآلخر
البنود التي لن يُعاد تصنيفها إلى
قائمة الدخل في السنوات الالحقة
الخسائر االكتوارية على التزام المنافع المحددة
البنود التي قد يُعاد تصنيفها إلى
قائمة الدخل في السنوات الالحقة
االستثمارات المتاحة للبيع
ا -صافي التغير في القيمة العادلة
ا -صافي المبالغ المحولة إلى قائمة الدخل
مجموع الدخل الشامل العائد إلى المساهمين

والء

)مراجعة(

85,523

متاليف المجموعة
األمريكية الدولية
والبنك العربي
الوطني للتأمين
تعديالت
التعاوني
تصورية
)مراجعة(
(بآالف الرياالت السعودية)
)(23,951

-

التصورية
الموحدة
)غير مراجعة(
61,572

)(42

375

-

333

6,303
7,633
99,417

)(126
)(23,702

-

6,177
7,633
75,715
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 3-١٧ملحق 3
الرأي املقدم من املستشار املالي

393

التاريخ9902/92/92 :م
املوافق0440/90/09 :هـ
مجلس إدارة شركة والء للتأمين التعاوني
املكتب الرئيس ي
مبنى عادل خاشقجي ،شارع خادم الحرمين الشريفين ،ص.ب 00303 .الخبر  00219اململكة العربية السعودية

رأي املستشار املالي حيال معامل املبادلة
أعضاء مجلس إدارة شركة والء للتأمين التعاوني املحترمين:
ً
عطفا على د اسة شركة والء للتأمين التعاوني ("شركة والء للتأمين") ل الستحواذ على كامل أس املال املُ َ
صدر في شركة متليف واملجموعة األمريكية الدولية
ر
ر
والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني ("شركة متاليف إيه آي جي العربي") وذلك من خلل عرض مبادلة أوراق مالية ("الصفقة") ً
وفقا لقواعد وأنظمة
هيئة السوق املالية ("الهيئة") ونظام الشركات اونظام املنافسة والئحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار مجلس املنافسة اوباإلشارة الى طلبكم منا بتزويد شركة
ً
ً
ً
مستشارا ماليا لشركة والء للتأمين فيما يخص الصفقة و طبقا للمادة ( )01من
ا
والء للتأمين برأي شركة الجزيرة لألسواق املالية ("الجزيرة كابيتال") بصفتنا
الئحة االندماج واالستحواذ ("الالئحة") فإننا بهذا الخطاب نقدم لكم رأينا فيما يختص بعدالة معامل املبادلة املشار إليه واملستند عليه في اتفاقية االندماج
ُ
امل َ
صدر في شركة
املبرمة في 9902/92/92م املوافق 0440/90/09هـ .حيث يستند عرض شركة والء للتأمين التعاوني على استحواذها على كامل رأس املال
متليف إيه آي جي العربي لتنتقل كامل أصول والتزامات شركة متليف إيه آي جي العربي إلى شركة والء للتأمين عند إتمام الصفقةً .
ووفقا لشروط الصفقة،
سوف ٌتصدر شركة والء للتأمين ( )9.314430444444444سهم عادي جديد لكل سهم واحد مملوك في شركة متليف إيه آي جي العربي ("معامل املبادلة")،

وبالتالي إصدار ( )0081028493أحد عشر مليونا وثمانمائة وتسعة وثلثين ألف وسبعمائة وستة سهم عادي جديد ملساهمي شركة متليف إيه آي جي العربي
("األسهم الجديدة").
نطاق املراجعة واالفتراضات التي قامت بها الجزيرة كابيتال فيما يتعلق بتقديم هذا الرأي – على سبيل املثال ال الحصر :ا
.0

االطلع على البيانات املالية املوحدة املدققة لشركة والء للتأمين اوشركة متليف إيه آي جي العربي للسنوات املالية املنتهية في  00ديسمبر 9903م و00
ديسمبر 9904م و  00ديسمبر  9901م والبيانات املالية غير املدققة لألشهر الست املنتهية في  09يونيو 9902م; ا

.9

مراجعة تقارير العناية املهنية الواجبة املالية والقانونية واالكتوارية املعدة من قبل مستشارين مستقلين آخرين;

.0

مراجعة اتفاقية االندماج ومقارنة شروط العرض مع شروط بعض عمليات االندماج املماثلة التي اعتبرناها ذات صلة وذلك إلى الحد املتاح للجمهورا;

.4

مراجعة الشروط املالية للعرض;

.1

استعراض بعض البيانات املالية املتاحة للجمهور التي اعتبرتها الجزيرة كابيتال أنها ذات علقة;

.3

تنفيذ جملة من املتطلبات األخرى ومراجعة معلومات أخرىا واألخذ في االعتبار مجموعة من الحقائق واالعتبارات األخرى التي رأتها الجزيرة كابيتال مناسبة.

َ
لقد افترضت الجزيرة كابيتال على دقة واكتمال البيانات واملواد املقدمة لها أو املناقشة معها أو املتاحة للعموم ،دون التحقق منها بصورة مستقلة ،اوال تتحمل
الجزيرة كابيتال أي مسؤولية فيما يتعلق بمثل هذه البيانات واملعلومات واملواد ،وال فيما يتعلق بصحتها .علوة على ذلك ،فقد افترضت الجزيرة كابيتال
واعتمدت على أنه لم يطرأ أي تغيير جوهري على األصول والخصوم والوضع املالي ونتائج العمليات واألعمال والتوقعات لكل من شركة والء للتأمين اوشركة
متليف إيه آي جي العربي منذ تاريخ آخر بيانات مالية ُنشرت ُ
وعرضت على الجمهورا .وتفترض الجزيرة كابيتال أنه ال توجد أي معلومات أو وقائع من شأنها أن
ً
ً
تجعل أي من املعلومات املراجعة من ِقبلها ناقصة أو مضللة .فضل عن ذلك ،افترضت الجزيرة كابيتال أيضا أنه سيتم الحصول على جميع ا
ا
ا

املوافقات الحكومية والنظامية وغيرها من املوافقات اللزمة إلتمام الصفقة ،دون أن يترتب على ذلك أي أثر سلبي على شركة والء للتأمين أو شركة متليف
إيه آي جي العربي أو على الفوائد املرجوة من هذه الصفقة .لم تحصل الجزيرة كابيتال على أي تقييم أو تثمين مستقل لجميع األصول أو الخصوم التابعة
ٌ
تطلب الجزيرة كابيتال
لشركة والء للتأمين وشركة متليف إيه آي جي العربي .علوة على ذلك ،وفي إطار هذا الرأي ،لم ُايطلب أي طرف من الجزيرة كابيتال ولم ا
من أي طرف ،ولم تبادر من جهتها إلى إجراء تفتيش مادي أو تقييم أ او تدقيق مستقل ألي من األصول أو املمتلكات أو الخصوم (سواء كانت ثابتة أو محتملة أو
مشتقة أو موجودة خارج امليزانية العمومية أو غير ذلك) لشركة والء للتأمين أو شركة متليف إيه آي جي العربي أو أي طرف آخر .كما إن الجزيرة كابيتال لم
ً
تراجع أيا من الدفاتر والسجلت التابعة لشركة والء للتأمين أو شركة متليف إيه آي جي العربي أو أي طرف آخر .اولم تقدم الجزيرة كابيتال رأي فيما يتعلق
بقيمة تصفية أي كيان أو منشأة .هذا ويقوم هذا الرأي بالضرورة على أساس الشروط املالية واالقتصادية والسوقية وغيرها من الشروط الحالية واملعلومات
املتاحة للجمهور ً
وفقا ملا هي عليه وحسبما يتم الكشف عنها في تاريخ هذا الخطاب .كما أن الجزيرة كابيتال لم تقدم أي رأي فيما يتعلق بالشروط األخرى
املشمولة في الصفقة على وجه التحديد أو قرار شركة والء للتأمين بإجراء الصفقة أو تأثير هذه الصفقة أو الصفقات ذات الصلة على شركة والء للتأمين
ُ
اوشركة متليف إيه آي جي العربي .ولم تعبر الجزيرة كابيتال عن أي رأي فيما يتعلق بصحة أو عدالة الهيكل القانوني أو املالي الذي تنطوي عليه الصفقة .ولم
تلتزم الجزيرة كابيتال بتحديث أو تنقيح أو إعادة تأكيد أو سحب هذا الرأي أو بالتعليق على أو النظر في األحداث التي قد تطرأ بعد تاريخ هذا الخطاب أو بالنظر
االستراتيجي
ا
فيها .وقد اعتمدت الجزيرة كابيتال دون التحقق بصورة مستقلة على تقييم أجراه فريق شركة والء للتأمين املسؤول عن الصفقة بخصوص األساس
ً
للصفقة بما في ذلك املعلومات املتعلقة ببعض الفوائد االستراتيجية واملالية والتشغيلية املتوقعة من الصفقة والبنى التحتية والخدمات ونماذج األعمال فضل
عن املخاطر املصاحبة لهذه العمليات .وقد اعتمدت الجزيرة كابيتال على تقييم شركة والء للتأمين اوشركة متليف إيه آي جي العربي بشأن قدرتهما على
االحتفاظ بموظفيهما الرئيسين بعد اكتمال الصفقة ،دون أن نتحقق من هذه القدرة بصورة مستقلة .ا
ً
رسوما من شركة والء للتأمين لقاء الخدمات التي
تعمل الجزيرة كابيتال بصفقتها املستشار املالي لشركة والء للتأمين فيما يتعلق بالصفقة .وسوف تتقاض ى
ً
تقدمها الجزيرة كابيتال واملشروطة بتقديم هذا الرأي وإتمام الصفقةُ .يقدم هذا الرأي فقط لغرض استخدامه من قبل مجلس إدارة شركة والء للتأمين حصرا
غرض
في إطار دراسته للصفقة .وليس املقصود منه تقديم أي حقوق أو تعويضات ألي شخص آخر ،وليس املقصود منه استخدامه وال يجوز استخدامه ألي ا
آخر ،كما وال يجوز االعتماد عليه أو استخدامه من قبل أي شخص آخر دون موافقة خطية مسبقة من الجزيرة كابيتال .كما أن هذا الرأي ال ُيقصد وال يشكل
أي توصية ألي حامل ألوراق مالية أو ألي شخص آخر عن كيفية التعامل مع الصفقة أو التصويت عليها .كما يجدر بالذكر بأنه يجوز للجزيرة كابيتال – في
إطار نشاطها االعتيادي – وباألخذ باألنظمة والقوانين وا اإلفصاحات املطلوبة ذات العلقة بالتداول بفعالية في األوراق املالية لشركة والء للتأمين و/أو شركة
ا
ً
متليف إيه آي جي العربي لحسابها الخاص أو لحسابات العملء الحاليين بموجب الشروط التجارية املعتادة في تعاملتنا معهم وفقا ملا هو منصوص عليه في
اكز بيع على املكشوف في األوراق املالية لشركة والء للتأمين و/أو
الئحة األشخاص املرخص لهم ،فقد تكون الجزيرة كابيتال حائزة على مراكز شراء طويلة أ او مر ا
شركة متليف إيه آي جي العربي في أي وقت وذلك بما ال يتعارض مع األنظمة والقوانين ذات العلقة  .ال يشمل رأينا القرار الذي اتخذته شركة والء للتأمين
بخصوص الدخول في الصفقة أو املزايا النسبية لها مقارنة بأي بدائل استراتيجية قد تكون متاحة لشركة والء للتأمين؛ كما ال يتناول أي أمور نظامية أو
تنظيمية أو ضريبية أو محاسبية .يتناول هذا الرأي فقط عدالة معامل املبادلة من وجهة نظر مالية بالنسبة لشركة والء للتأمين بموجب االتفاقية كما في
التاريخ املبين في هذا الخطاب .ا
ً
وبناء على ما تقدم ووفقا لشروطه ،بما في ذلك مختلف االفتراضات والقيود املنصوص عليها أعاله ،وبناء على اعتمادنا عليها ترى الجزيرة كابيتال أن
معامل املبادلة في هذه الصفقة عادل بالنسبة لشركة والء للتأمين من وجهة نظر مالية.

وتقبلوا خالص التحية والتقدير،
شركة الجزيرة لألسواق املالية (الجزيرة كابيتال)
ا

ا

 4-١٧ملحق 4
نسخة من النظام األساسي لشركة متاليف إيه آي جي العربي وعقد التأسيس
شام ًال جميع التعديالت.
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 ٥-١٧ملحق  :5التعديالت على النظام األساس لشركة والء للتأمني املرتبطة بصفقة
االندماج
املادة بعد التعديل

املادة قبل التعديل
املادة الثامنة :رأس املال:

املادة الثامنة :رأس املال:

رأس مــال الشــركة هــو ( )528٬000٬000خمســمائة وثمانيــة
وعشــرون مليــون ريــال ســعودي مقســم إلــى ()52٬800٬000
اثنــان وخمســون مليــون وثمامنائــة الــف ســهم متســاوية القيمــة
بقيمــة اســمية ( )10عشــرة ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد
وجميعهــا أســهم عاديــة نقديــة.

رأس مــال الشــركة هــو ( )646.397.060ســتمائة وســتة
واربعــون مليــون وثالثمائــة وســبعة وتســعني ألــف وســتني
ريــال ســعودي ،مقســم إلــى ( )64.639.706أربعــة وســتني
مليــون وســتمائة وتســعة وثالثــن ألــف وســبعمائة وســتة
ســهم متســاوية القيمــة بقيمــة اســمية ( )10عشــرة ريــاالت
ســعودية للســهم الواحــد وجميعهــا أســهم عاديــة نقديــة.

املادة اخلامسة عشرة :إدارة الشركة:

املادة اخلامسة عشرة :إدارة الشركة:

يتكــون مجلــس إدارة الشــركة مــن  10أعضــاء تنتخبهــم اجلمعيــة
العامــة العاديــة ملــدة ال تزيــد علــى ثــاث ســنوات -علــى أن ال
يقــل عــدد أعضــاء مجلــس اإلدارة عــن ( )7ســبعة أعضــاء وال
يزيــد علــى ( )10عشــرة أعضــاء -ويجــب أن تعكــس تركيبــة
مجلــس اإلدارة متثي ـ ً
ا مناســباً مــن األعضــاء املســتقلني .وفــي
جميــع األحــوال ال يجــوز أن يقــل عدد أعضاء املجلس املســتقلني
عــن عضويــن أو ثلــث أعضــاء املجلــس أيهمــا أكثــر .واســتثنا ًء مــن
ذلــك تعـ ّـن اجلمعيــة التأسيســية أعضــاء أول مجلــس إدارة ملــدة
ال تتجــاوز ( )3ثــاث ســنوات تبــدأ مــن تاريــخ شــهر قــرار وزارة
التجــارة واالســتثمار بتأســيس الشــركة.

يتولــى إدارة الشــركة مجلــس إدارة يتكــون مــن ( )11عضــو
تنتخبهــم اجلمعيــة العامــة العاديــة ملــدة ال تزيــد علــى ثــاث
ســنوات علــى أن ال يقــل عــدد أعضائــه عــن ( )5خمســة
أعضــاء وال يزيــد علــى ( )11أحــد عشــر عضــوا ،ويجــب أن
تعكــس تركيبــة مجلــس اإلدارة متثيــا مناســباً مــن األعضــاء
املســتقلني .وفــي جميــع األحــوال ال يجــوز أن يقــل عــدد
أعضــاء املجلــس املســتقلني عــن عضويــن أو ثلــث أعضــاء
تعــن اجلمعيــة
املجلــس أيهمــا أكثــر .واســتثنا ًء مــن ذلــك ّ
التأسيســية أعضــاء أول مجلــس إدارة ملــدة ال تتجــاوز ()3
ثــاث ســنوات تبــدأ مــن تاريــخ شــهر قــرار وزارة التجــارة
واالســتثمار بتأســيس الشــركة.
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 ٦-١٧ملحق  :6التعديالت العامة على النظام األساس لشركة والء للتأمني
املادة بعد التعديل

املادة قبل التعديل
املادة الثالثة :أغراض الشركة:

املادة الثالثة :أغراض الشركة:

مزاولــة أعمــال التأمــن التعاونــي فــي فــرع التأمــن العــام و
الصحــي وكل مــا يتعلــق بهــذه األعمــال مــن إعــادة تأمــن أو
توكيــات أو متثيــل أو مراســلة وللشــركة أن تقــوم بجميــع
األعمــال التــي يلــزم القيــام بهــا لتحقيــق أغراضهــا ســوا ًء فــي
مجــال التأمــن أو اســتثمار أموالهــا و أن تقــوم بتملــك و حتريــك
األمــوال الثابتــة والنقديــة أو بيعهــا أو اســتبدالها أو تأجيرهــا
بواســطتها مباشــرة أو بواســطة شــركات تؤسســها أو تشــتريها
أو باالشــتراك مــع جهــات أخــرى ومتــارس الشــركة أنشــطتها
وفقـاً ألحــكام نظــام مراقبــة شــركات التأمــن التعاونــي والئحتــه
التنفيذيــة واألنظمــة والقواعــد الســارية فــي اململكــة العربيــة
الســعودية وبعــد احلصــول علــى التراخيــص الالزمــة مــن
اجلهــات املختصــة إن وجــدت.

مزاولــة أعمــال التأمــن التعاونــي فــي فــرع التأمــن العــام
و الصحــي وكل مــا يتعلــق بهــذه األعمــال مــن إعــادة تأمــن
وللشــركة أن تقــوم بجميــع األعمــال التــي يلــزم القيــام بهــا
لتحقيــق أغراضهــا ســوا ًء فــي مجــال التأمــن أو اســتثمار
أموالهــا و أن تقــوم بتملــك و حتريــك األمــوال الثابتــة
والنقديــة أو بيعهــا أو اســتبدالها أو تأجيرهــا بواســطتها
مباشــرة أو بواســطة شــركات تؤسســها أو تشــتريها أو
باالشــتراك مــع جهــات أخــرى ومتــارس الشــركة أنشــطتها
وفقــاً ألحــكام نظــام مراقبــة شــركات التأمــن التعاونــي
والئحتــه التنفيذيــة واألنظمــة والقواعــد الســارية فــي
اململكــة العربيــة الســعودية وبعــد احلصــول علــى التراخيــص
الالزمــة مــن اجلهــات املختصــة إن وجــدت.

املادة احلادية عشرة :إصدار االسهم:

املادة احلادية عشرة :إصدار االسهم:

تكــون أســهم الشــركة اســمية وال يجــوز أن تصــدر بأقــل مــن
قيمتهــا االســمية وإمنــا يجــوز أن تصــدر بأعلــى مــن هــذه
القيمــة ،وفــي هــذه احلالــة األخيــرة يضــاف فــرق القيمــة فــي
بنــد مســتقل ضمــن حقــوق املســاهمني .وال يجــوز توزيعهــا
كأربــاح علــى املســاهمني ،والســهم غيــر قابــل للتجزئــة فــي
مواجهــة الشــركة ،فــإذا ملــك الســهم أشــخاص متعــددون وجــب
عليهــم ان يختــاروا أحدهــم لينــوب عنهــم فــي اســتعمال احلقــوق
املتعلقــة بــه ،ويكــون هــؤالء األشــخاص مســؤولني بالتضامــن عــن
االلتزامــات الناشــئة مــن ملكيــة الســهم.

 -1تكــون أســهم الشــركة اســمية وال يجــوز أن تصــدر بأقــل
مــن قيمتهــا االســمية وإمنــا يجــوز أن تصــدر بأعلــى مــن
هــذه القيمــة ،وفــي هــذه احلالــة األخيــرة يضــاف فــرق
القيمــة فــي بنــد مســتقل ضمــن حقــوق املســاهمني .وال
يجــوز توزيعهــا كأربــاح علــى املســاهمني ،والســهم غيــر
قابــل للتجزئــة فــي مواجهــة الشــركة ،فــإذا ملــك الســهم
أشــخاص متعــددون وجــب عليهــم ان يختــاروا أحدهــم
لينــوب عنهــم فــي اســتعمال احلقــوق املتعلقــة بــه ،ويكــون
هــؤالء األشــخاص مســؤولني بالتضامــن عــن االلتزامــات
الناشــئة مــن ملكيــة الســهم.
 -2يجوز للشــركة شــراء وبيع أســهمها ضمن برنامج أســهم
املوظفــن ،وذلــك وفقــا لنظــام الشــركات والضوابــط
الصــادرة مــن قبــل اجلهــات الرقابيــة والتنظيميــة.
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املادة بعد التعديل

املادة قبل التعديل
املادة التاسعة عشرة :مكافأة أعضاء املجلس:

املادة التاسعة عشرة :مكافأة أعضاء املجلس:

تكــون مكافــأة رئيــس مجلــس اإلدارة مقابــل اخلدمــات التــي
يقــوم بهــا مبلــغ ( 250٬000ريــال) مائتــان وخمســون ألــف ريــال
ســعودي ســنوياً ،ومكافــأة كل عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة
مقابــل اخلدمــات التــي يقــوم بهــا مبلــغ ( 180٬000ريــال) مائــة
وثمانــون ألــف ريــال ســعودي ســنوياً ،وتكــون مكافــآة كل عضــو
مــن أعضــاء اللجــان مقابــل اخلدمــات التــي يقــوم بهــا مبلــغ
( 70٬000ريــال) ســبعون الــف ريــال ســنوياً ،كمــا يدفــع لــكل مــن
الرئيــس وكل عضــو مبلــغ ( 5٬000ريــال) خمســة آالف ريــال
ســعودي عــن كل اجتمــاع يحضــره مــن اجتماعــات املجلس ومبلغ
( 2٬500ريــال) ألــف وخمســمائة ريــال ســعودي عــن كل اجتمــاع
يحضــره مــن اجتماعــات اللجــان ،غيــر شــاملة مصاريــف الســفر
واإلقامــة ،علــى أن ال يتجــاوز مجمــوع مــا يحصــل عليــه عضــو
مجلــس اإلدارة او اللجــان فــي حالــة مشــاركة العضــو فــي أي
جلنــة مــن اللجــان املنبثقــة مــن مجلــس اإلدارة مــن مكافــآت
ومزايــا ماليــة أو عينيــة مبلــغ ( 500٬000ريــال) خمســمائة
ألــف ريــال ســنوياً .وفــي حــال حققــت الشــركة أربــاح يجــوز أن
يتــم توزيــع نســبة تعــادل ( )٪10مــن باقــي صافــي الربــح بعــد
خصــم االحتياطيــات التــي قررتهــا اجلمعيــة العامــة تطبيقــاً
ألحــكام نظــام مراقبــة شــركات التأمــن التعاونــي وبعــد توزيــع
ربــح علــى املســاهمني ال يقــل عــن ( )٪5مــن رأس مــال الشــركة
املدفــوع ،علــى أن يكــون اســتحقاق هــذه املكافــأة متناســباً مــع
عــدد اجللســات التــي يحضرهــا العضــو ،وكل تقديــر يخالــف
ذلــك يكــون باطـ ً
ا .يُدفــع لــكل عضــو مــن أعضــاء املجلــس مبــا
فيهــم رئيــس املجلــس؛ قيمــة النفقــات الفعليــة التــي يتحملونهــا
مــن أجــل حضــور اجتماعــات املجلــس أو اللجــان املنبثقــة مــن
مجلــس اإلدارة مبــا فــي ذلــك مصروفــات الســفر واإلقامــة
واإلعاشــة.
يجــب أن يشــتمل تقريــر مجلــس اإلدارة إلــى اجلمعيــة العامــة
العاديــة علــى بيــان شــامل لــكل مــا حصــل عليــه أعضــاء مجلــس
اإلدارة خــال الســنة املاليــة مــن مكافــآت وبــدل مصروفــات
وغيــر ذلــك مــن املزايــا .وأن يشــتمل كذلــك علــى بيــان مــا قبضــه
أعضــاء املجلــس بوصفهــم عاملــن أو إداريــن أو مــا قبضــوه
نظيــر أعمــال فنيــة أو إداريــة أو استشــارات .وأن يشــتمل أيضـاً
علــى بيــان بعــدد جلســات املجلــس وعــدد اجللســات التــي
حضرهــا كل عضــو مــن تاريــخ آخــر اجتمــاع للجمعيــة العامــة.

يكــون احلــد األدنــى للمكافــأة الســنوية لرئيــس وأعضــاء
مجلــس اإلدارة مبلــغ ( )180٬000مائــة وثمانــون ألــف ريــال
ســعودي واحلــد األعلــى مبلــغ ( )500٬000خمســمائة ألــف
ريــال ســعودي ســنوياً نظيــر عضويتهــم فــي مجلــس اإلدارة
ومشــاركتهم فــي أعمالــه ،شــاملة للمكافــآت اإلضافيــة فــي
حالــة مشــاركة العضــو فــي أي جلنــة مــن اللجــان املنبثقــة
مــن مجلــس اإلدارة .وفــي حــال حققــت الشــركة أربــاح يجــوز
أن يتــم توزيــع نســبة تعــادل ( )٪10مــن باقــي صافــي الربــح
بعــد خصــم االحتياطيــات التــي قررتهــا اجلمعيــة العامــة
تطبيقــاً ألحــكام نظــام مراقبــة شــركات التأمــن التعاونــي
ونظــام الشــركات وبعــد توزيــع ربــح علــى املســاهمني ال يقــل
عــن ( )٪5مــن رأس مــال الشــركة املدفــوع ،علــى أن يكــون
اســتحقاق هــذه املكافــأة متناســباً مــع عــدد اجللســات التــي
يحضرهــا العضــو ،وكل تقديــر يخالــف ذلــك يكــون باط ـ ً
ا.
وفــي جميــع األحــوال ،ال يتجــاوز مجمــوع مــا يحصــل عليــه
عضــو مجلــس اإلدارة مــن مكافــآت ومزايــا ماليــة مبلــغ
( )500٬000خمســمائة ألــف ريــال ســنوياً.
ويســتثنى أعضــاء جلنــة املراجعــة مــن احلــد األعلــى
للمكافــآت والبــدالت واملزايــا املاليــة أو العينيــة ألعضــاء
مجلــس اإلدارة واللجــان املنبثقــة واملذكــورة أعــاه .كمــا ال
تنــدرج املكافــأة اخلاصــة برئيــس مجلــس اإلدارة واملشــار
إليهــا فــي املــادة احلاديــة والثمانــون مــن نظــام الشــركات
ضمــن احلــد األعلــى .يكــون احلــد األعلــى لبــدل حضــور
جلســات املجلــس وجلانــه ( 5٬000ريــال) خمســة االف ريــال
عــن كل جلســة ،غيــر شــاملة مصاريــف الســفر واإلقامــة.
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املادة بعد التعديل

املادة قبل التعديل
املادة الثانية والعشرون :نصاب اجتماع املجلس:

املادة الثانية والعشرون :نصاب اجتماع املجلس:

ال يكــون اجتمــاع املجلــس صحيحـاً إال إذا حضــره ســبعة اعضــاء
علــى األقــل مــن بينهــم عضــو مســتقل بأنفســهم أو بطريــق اإلنابــة،

ال يكــون اجتمــاع املجلــس صحيحــاً إال إذا حضــره (ثلثــا)
االعضــاء بأنفســهم أو بطريــق اإلنابــة بشــرط أن يكــون عــدد
األعضــاء احلاضريــن بأنفســهم (أربعــة) أعضــاء علــى األقــل
مــن بينهــم عضــو مســتقل ،وللعضــو أن ينيــب عنــه عضــواً
آخــر فــي حضــور اجتماعــات املجلــس وفــي التصويــت فيهــا.
تصــدر قــرارات املجلــس بأغلبيــة آراء األعضــاء احلاضريــن
أو املمثلــن فيــه ،وعنــد تســاوي اآلراء يرجــح اجلانــب الــذي
صــوت معــه رئيــس اجللســة .وملجلــس اإلدارة أن يصــدر
القــرارات فــي األمــور العاجلــة بعرضهــا علــى األعضــاء
متفرقــن مــا لــم يطلــب أحــد األعضــاء  -كتابــة  -اجتمــاع
املجلــس للمداولــة فيهــا ،وفــي هــذه احلالــة تعــرض هــذه
القــرارات علــى مجلــس اإلدارة فــي أول اجتمــاع تــال لــه.

املادة الثالثون :دعوة اجلمعيات:

املادة الثالثون :دعوة اجلمعيات:

تنعقــد اجلمعيــات العامــة أو اخلاصــة للمســاهمني بدعــوة مــن
مجلــس اإلدارة ،وعلــى مجلــس اإلدارة أن يدعــو اجلمعيــة العامــة

تنعقــد اجلمعيــات العامــة أو اخلاصــة للمســاهمني بدعــوة
مــن مجلــس اإلدارة ،وعلــى مجلــس اإلدارة أن يدعــو
اجلمعيــة العامــة العاديــة لالنعقــاد إذا طلــب ذلــك مراجــع
احلســابات أو جلنــة املراجعــة أو عــدد مــن املســاهمني ميثــل
( )٪5مــن رأس املــال علــى األقــل .ويجــوز ملراجــع احلســابات
دعــوة اجلمعيــة لالنعقــاد إذا لــم يقــم املجلــس بدعــوة
اجلمعيــة خــال ( )30ثالثــن يومـاً مــن تاريــخ طلــب مراجــع
احلســابات.

وللعضــو أن ينيــب عنــه عضــواً آخــر فــي حضــور اجتماعــات
املجلــس وفــي التصويــت فيهــا .تصــدر قــرارات املجلــس بأغلبيــة
آراء األعضــاء احلاضريــن أو املمثلــن فيــه ،وعنــد تســاوي اآلراء
يرجــح اجلانــب الــذي صــوت معــه رئيــس اجللســة .وملجلــس
اإلدارة أن يصــدر القــرارات فــي األمــور العاجلــة بعرضهــا
علــى األعضــاء متفرقــن مــا لــم يطلــب أحــد األعضــاء -كتابــة-
اجتمــاع املجلــس للمداولــة فيهــا ،وفــي هــذه احلالــة تعــرض هــذه
القــرارات علــى مجلــس اإلدارة فــي أول اجتمــاع تــال لــه.

العاديــة لالنعقــاد إذا طلــب ذلــك مراجــع احلســابات أو جلنــة
املراجعــة أو عــدد مــن املســاهمني ميثــل ( )٪5مــن رأس املــال
علــى األقــل .ويجــوز ملراجــع احلســابات دعــوة اجلمعيــة لالنعقاد
إذا لــم يقــم املجلــس بدعــوة اجلمعيــة خــال ( )30ثالثــن يومـاً
مــن تاريــخ طلــب مراجــع احلســابات.

تنشــر هــذه الدعــوة فــي صحيفــة تــوزع فــي املنطقــة التــي
فيهــا مركــز الشــركة الرئيــس قبــل امليعــاد احملــدد النعقــاد
بـــ( )21واحــد وعشــرين يــوم علــى األقــل وترســل صــورة مــن
الدعــوة وجــدول األعمــال إلــى هيئــة الســوق املاليــة .ومــع ذلــك
يجــوز االكتفــاء بتوجيــه الدعــوة فــي امليعــاد املذكــور إلــى جميــع
املســاهمني بخطابــات مســجلة .وترســل صــورة مــن الدعــوة
وجــدول األعمــال إلــى هيئــة الســوق املاليــة وذلــك خــال املــدة
احملــددة للنشــر.
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تنشــر هــذه الدعــوة وجــدول األعمــال فــي صحيفــة يوميــة
تــوزع فــي املنطقــة التــي فيهــا مركــز الشــركة الرئيــس قبــل
امليعــاد احملــدد النعقــاد بـــ ( )21واحــد وعشــرين يــوم علــى
األقــل .ومــع ذلــك يجــوز االكتفــاء بتوجيــه الدعــوة فــي امليعــاد
املذكــور إلــى جميــع املســاهمني بخطابــات مســجلة .وترســل
صــورة مــن الدعــوة وجــدول األعمــال إلــى وزارة التجــارة
وهيئــة الســوق املاليــة وذلــك خــال املــدة احملــددة للنشــر.
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