
»تحتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات ُقدمت بحسب متطلبات قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية )والمشار 
في  الواردة  المعلومات  دقة  عن  المسؤولية  كامل  ومنفردين  مجتمعين   )42( الصفحة  على  أسماؤهم  تظهر  الذين  اإلدارة  مجلس  أعضاء  ويتحمل  بـ«الهيئة«(.  إليها 
نشرة اإلصدار هذه، ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم 
تضمينها النشرة إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة.  وال تتحمل الهيئة وشركة السوق المالية السعودية )تداول( أي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة، وال تعطيان 
أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخليان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو عن االعتماد على أي جزء 

منها«.
صدرت هذه النشرة بتاريخ 1433/10/1٨هـ )الموافق 2012/٩/٥م(

نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

شركة مساهمة عامة سعودية تأسست بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )2۳۳( بتاريخ 142٧/٩/1٦هـ )الموافق ۲۰۰٦/1۰/٩م(
والمرسوم الملكي رقم )م/٦۰( بتاريخ 142٧/٩/1٨هـ )الموافق ۲۰۰٦/1۰/11م( والسجل التجاري رقم 4۰۳۰1٧1٩٩٩

فترة االكتتاب من يوم السبت 1433/10/2٨هـ )الموافق 2012/٩/1٥م( إلى يوم السبت 1433/11/٦هـ )الموافق 2012/٩/22م( 

المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني – أسيج )يشار إليها فيما بعد بـ«الشركة« أو »أسيج السعودية«( هي شركة مساهمة عامة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية 
بسجل تجاري رقم 4۰۳۰1٧1٩٩٩ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )2۳۳( وبتاريخ 142٧/٩/1٦هـ )الموافق ۲۰۰٦/1۰/٩م( والمرسوم الملكي رقم )م/٦۰( الصادر بتاريخ 142٧/٩/1٨هـ )الموافق 
۲۰۰٦/1۰/11م( ويبلغ رأس مال الشركة )۰۰۰‚۰۰۰‚1۰۰( مائة مليون ريال سعودي مقسم إلى )۰۰۰‚۰۰۰‚1۰( عشرة ماليين سهم بقيمة اسمية قدرها )1۰( عشرة رياالت سعودي للسهم الواحد 
البنك اإلسالمي للتنمية و المجموعة  بالكامل. المساهمين الكبار في الشركة هما:  »باألسهم الحالية« )وجميعها مدفوعة  )ويشار إلى كل منها بسهم« حالي« وإلى جميعها 

المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج البحرين(.

ويتمثل هذا االكتتاب في أسهم حقوق األولوية )»االكتتاب«( في طرح )10٫000٫000( سهم جديد )ويشار إليهم »باألسهم الجديدة« أو »أسهم حقوق أولوية«( بقيمة اسمية وقدرها 1۰ 
رياالت سعودية للسهم الواحد »سعر الطرح«  لحملة األسهم المسجلين )ويشار إلى كل منهم »بمساهم مستحق« وإليهم جميعًا »بالمساهمين المستحقين«( كما في نهاية 
فترة التداول في يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال »تاريخ األحقية« وذلك لزيادة أسهم رأس مال الشركة من )۰۰۰‚۰۰۰‚1۰( سهم الى )20٫000٫000( سهم. 

وسيتم إصدار األسهم الجديدة بنسبة ) 1 ( سهم جديد لكل سهم مملوك حاليًا من المساهمين المستحقين في تاريخ األحقية.

توزع  وسوف  األحقية.  تاريخ  في  قائمة  أسهم  من  يملكونه  ما  بنسبة  االكتتاب  طلبوا  الذين  المستحقين  المساهمين  على  المطروحة  األولوية  حقوق  أسهم  تخصيص  وسيتم 
أسهم حقوق األولوية المتبقية والتي لم يكتتب فيها مساهمومها  –إن وجدت – على المساهمين المستحقين الذين طلبوا االكتتاب بنسبة تزيد عن نسبة حقوق األولوية الخاصة 
بهم حسب ما هو موضح في قسم » شروط وتعليمات االكتتاب. وبعد اكتمال عملية االكتتاب، سوف يصبح رأس مال الشركة )200٫000٫000( ريال سعودي وسيبلغ عدد أسهم الشركة 
)20٫000٫000( سهم. تعتزم الشركة استخدام المتحصالت في زيادة رأس المال في الحفاظ على مستوى الوديعة النظامية وهامش المالءة المالية المناسبة  واالستثمار طبقًا لألوعية 
االستثمارية الموجودة في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني وتبلغ القيمة المقدرة لالستثمار حوالي ٨0 مليون ريال سعودي )انظر القسم 11٫٨ »استخدام متحصالت االكتتاب«(.

بالموافقة  القرار رقم 2۰۰٩/1۰/٧٧م  الثالثاء ٨ ذو القعدة 14۳۰هـ )الموافق 2٧ اكتوبر 2۰۰٩م(، اصدر المجلس  بتاريخ  التاسع لمجلس إدارة الشركة الذى انعقد بمدينة جدة  فى االجتماع 
 على التوصية للجمعية العمومية غير العادية بزيادة رأس المال من 1۰۰ مليون ريال سعودى الى 2٥۰ مليون ريال سعودى. صدرت موافقة مؤسسة النقد السعودى بخطابهم بالرقم 
\\Is 2۰4٧ بتاريخ 14۳1/11/11هـ بالموافقة على زيادة ۰۰۰‚۰۰۰‚1۰۰ )مائة مليون ريال( الى رأس مـال الشركة  من ۰۰۰‚۰۰۰‚1۰۰ )مائة مليون ريال( الى )200٫000٫000( )مائتي مليون ريال( وذلك بطرح اسهم عادية. 

اصدر المجلس القرار رقم 10-2012 بتاريخ 2012/٦/2٦م بالموافقة على التوصية للجمعية العمومية غير العادية بزيادة رأس المال من 1۰۰ مليون ريال سعودى الى 200 مليون ريال سعودى.

يبدأ االكتتاب في األسهم الجديدة في يوم 1433/10/2٨هـ )الموافق 2012/٩/1٥م( ) ويستمر لمدة )٨( أيام شاملة آخر يوم إلغالق االكتتاب وهو 1433/11/٦هـ )الموافق 2012/٩/22م( 
)»فترة االكتتاب«(. ويمكن للمساهمين المستحقين (ويشار إليهم مجتمعين »بالمكتتبين«  ومنفردين »بالمكتتب«( تقديم طلبات االكتتاب عند مدير االكتتاب أو في أي من فروع 
الجهات المستلمة( »الجهات المستلمة« )الموضحة في الصفحات »ط« و »ي« من نشرة االصدار هذه، وذلك خالل فترة االكتتاب. وقد وردت إجراءات القبول والدفع في القسم 1٥ 
)»شروط وتعليمات االكتتاب«(. وسيتم رد مبالغ االكتتاب الزائدة  - إن وجدت - إلى المساهمين المستحقين دون أية مصاريف أو عموالت أو استقطاعات من قبل مدير االكتتاب أو 
الجهات المستلمة. وسيتم االعالن عن التخصيص النهائي ألسهم االكتتاب ورد المبالغ الفائضة عن االكتتاب - إن وجدت -  بتاريخ 1433/11/13هـ )الموافق 2012/٩/2٩م(. )انظر القسم  

1٥ )»شروط وتعليمات االكتتاب«(.

إن جميع أسهم الشركة من فئة واحدة. وال يعطي أي سهم لحامله حقوق تفضيلية. وستكون األسهم الجديدة مدفوعة القيمة بالكامل ومساوية تمامًا لألسهم القائمة. 
للمساهمين  العامة  الجمعية  اجتماعات  حضور  سهم  عشرين   )۲۰( عن  اليقل  ما  يملك  )»المساهم«(  مساهم  لكل  ويحق  واحد.  صوت  في  الحق  لحامله  سهم  كل  ويعطي 
بتاريخ ۳1 ديسمبر ۲۰1۲م وعن السنوات المالية الالحقة إن  أرباح تعلنها الشركة عن السنة المالية المنتهية  اية  )»الجمعية العامة«( والتصويت فيها. وستستحق األسهم الجديدة 
وجدت )راجع قسم »سياسة توزيع األرباح«(. يتم حاليًا تداول األسهم القائمة للشركة في السوق المالية السعودية )»تداول » أو »السوق«(. وقد تقدمت الشركة بطلب لهيئة السوق 
المالية بالمملكة العربية السعودية لتسجيل األسهم الجديدة في القائمة الرسمية وتمت الموافقة على نشرة اإلصدار هذه وكافة المستندات المؤيدة التي طلبتها الهيئة. ومن 
المتوقع أن يبدأ تداول األسهم الجديدة في السوق في وقت قريب بعد االنتهاء من عملية تخصيص األسهم الجديدة ورد الفائض )راجع قسم »تواريخ مهمة للمكتتبين«(. وسوف 
يسمح لمواطني المملكة العربية السعودية والمقيمين في المملكة والشركات والبنوك وصناديق االستثمار السعودية والشركات والمؤسسات الخليجية بالتداول في األسهم 
الجديدة بعد بداية تداول األسهم في السوق. ويتعين على المساهمين المستحقين الراغبين في شراء األسهم الجديدة قراءة قسم »إشعار مهم« وقسم »عوامل المخاطر« في 

نشرة االصدار هذه لمناقشة عوامل معينة يتوجب أخذها في االعتبار قبل اتخاذ القرار المتعلق بهذه األسهم المطروحة لالكتتاب.

طرح )10٫000٫000( سهم عادي بسعر )إصدار يبلغ 10 ريال للسهم( 1۰ رياالت كقيمة اسمية
)عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية(.

وتمثل زيادة في رأس مال الشركة مقدارها ) 100٫000٫000 ريال سعودي(. وتبلغ نسبة الزيادة 100% من رأس المال(

المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني- أسيج

الجهات المستلمة

مدير االكتتاب ومتعهد التغطيةالمستشار المالي



نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية
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إشعار مهم
تقدم هذه النشرة تفاصيل كاملة عن المعلومات المتعلقة بالمجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )»أسيج السعودية«(، وبأسهم 
معاملة  ستتم  لالكتتاب،  المطروحة  الجديدة  األسهم  في  االكتتاب  بطلب  التقدم  وعند  لالكتتاب.  المطروحة  أولوية  حقوق 
من  منها  نسخ  على  الحصول  يمكن  والتي  النشرة  هذه  في  الواردة  المعلومات  إلى  تستند  طلباتهم  أن  أساس  على  المساهمين 
للشركة:  اإللكتروني  الموقع  بزيارة  وأيضًا  المستلمة  البنوك  أو   www.aljaziracapital.com.sa كابيتال:  الجزيرة  االكتتاب(   )مدير 

.www.cma.org.sa :أو موقع هيئة السوق المالية  www.bmg.com.sa :أو موقع المستشار المالي ، www.acig.com.sa

عينت الشركة مجموعة بي أم جي المالية )»بي إم جي«( كمستشار مالي لها في هذا الشأن، كما تم تعيين الجزيرة كابيتال كمدير 
لالكتتاب ومتعهد للتغطية فيما يتعلق بطرح أسهم حقوق أولوية لزيادة رأس مال الشركة )»االكتتاب«( المشار إليها في هذه النشرة.

المالية  السوق  هيئة  عن  الصادرة  واإلدراج  التسجيل  قواعد  متطلبات  بحسب  ُقدمت  معلومات  على  هذه  اإلصدار  نشرة  تحتوي 
 )32( الصفحة  على  أسماؤهم  تظهر  الذين  اإلدارة  مجلس  أعضاء  ويتحمل  بـ«الهيئة«(.  إليها  )والمشار  السعودية  العربية  بالمملكة 
مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار هذه، ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، 
بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها النشرة إلى جعل 
أي إفادة واردة فيها مضللة.  وال تتحمل الهيئة وشركة السوق المالية السعودية )تداول( أي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة، وال 
تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخليان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد 

في هذه النشرة أو عن االعتماد على أي جزء منها.

إن الشركة قامت بالتحريات المعقولة للتأكد من صحة المعلومات التي تضمنتها هذه النشرة في تاريخ إصدارها، وإن جزءًا كبيرًا من 
المعلومات الواردة عن السوق والقطاعات مأخوذة من مصادر خارجية، ومع أنه ال يوجد لدى الشركة أو مستشارها المالي أو أي من 
مستشاري الشركة الذين تظهر اسماؤهم في الصفحات » و ، ز« أي سبب لالعتقاد بأن المعلومات الواردة عن السوق والقطاعات تعتبر 
غير دقيقة في جوهرها، إال أنه لم يتم التحقق بصورة مستقلة من المعلومات المدرجة في هذه النشرة عن السوق والقطاعات. 

وعليه فإنه ال يوجد أي بيان أو ضمان بصحة أو اكتمال هذه المعلومات.   

إن المعلومات التي تضمنتها هذه النشرة في تاريخ إصدارها عرضة للتغير، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالوضع المالي للشركة 
وقيمة األسهم الجديدة التي يمكن أن تتأثر بصورة سلبية بالتطورات المستقبلية مثل التضخم والضرائب وتكاليف التمويل ومعدالت 
الفائدة، أو غيرها من العوامل االقتصادية والسياسية الخارجة عن نطاق سيطرة الشركة.  وال ينبغي اعتبار تقديم هذه النشرة وال أية 
تعامل شفهي أو كتابي أو مطبوع فيما يتعلق باألسهم الجديدة بأنه وعد أو تعهد أو إقرار فيما يتعلق باألرباح أو النتائج أو األحداث 

المستقبلية.

ال يجوز اعتبار نشرة اإلصدار هذه بمثابة توصية من الشركة أو المساهمين المؤسسين أو أي من مستشاريهم للمشاركة في هذا 
االكتتاب ألسهم حقوق أولوية.  وتعتبر المعلومات الموجودة في نشرة اإلصدار هذه ذات طبيعة عامة وتم إعدادها بدون األخذ 
باالعتبار أهداف المستثمر الفردية أو الوضع المالي له أو االحتياجات االستثمارية الخاصة به.  ويتحمل كل مستلم لنشرة اإلصدار قبل 
اتخاذ قرار باالستثمار مسؤولية الحصول على استشارة مهنية مستقلة بخصوص االكتتاب لتقييم مدى مالئمة المعلومات المدرجة 

في هذه النشرة بالنسبة لألهداف واألوضاع واالحتياجات المالية الخاصة به.

تداول  نهاية  في  الشركة  سجالت  في  المقيدين  المستحقين  المساهمين  على  هذه  األولوية  حقوق  أسهم  في  االكتتاب  يقتصر 
يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 1433/10/17هـ الموافق 2012/9/4م. كما يحظر صراحة توزيع هذه النشرة او بيع األسهم 
قيود  أية  على  التعرف  النشرة  هذه  مستلمي  من  التغطية  ومتعهد  االكتتاب  ومدير  الشركة  وتطلب  أخرى.  دولة  أي  في  الجديدة 

نظامية ومراعاة التقيد بها.

إن طرح أسهم حقوق األولوية بموجب هذه النشرة يتوقف على موافقة المساهمين. وقد تم نشر دعوة النعقاد الجمعية العامة 
غير العادية للشركة للموافقة على إصدار أسهم حقوق األولوية بتاريخ 1433/10/10هـ الموافق 2012/8/28م. 

المعلومات المالية

مراجعة(  )غير  2012م  عام  من  األول  والربع  2011م  ديسيمبر   31 وحتى  2008م  ديسيمبر   31 من  للفترة  المراجعة  المالية  القوائم  إن 
واإليضاحات المرفقة بها والتي تم إدراجها في هذه النشرة، قد تم إعدادها وفقًا للمعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية وتمت 
مراجعتها من قبل كي بي إم جي الفوزان والسدحان و مكتب الدار للمراجعة. تقوم الشركة بإصدار بياناتها المالية بالريال السعودي 

)ر. س.(.



ج

التوقعات واإلفادات المستقبلية 

في  العمل  ظروف  تختلف  وقد  ومعلنة.  محددة  افتراضات  أساس  على  إعدادها  تم  قد  النشرة  هذه  في  المذكورة  التوقعات  إن 
المستقبل اختالفًا جوهريًا عن االفتراضات المستخدمة وبالتالي ال تحتوي هذه النشرة على أي إقرار أو ضمان أو تأكيد فيما يتعلق 

بدقة أو كمال هذه التوقعات.

تمثل بعض التوقعات الواردة في هذه النشرة والتي ال تعد حقائق تاريخية بيانات مستقبلية يمكن أن يستدل عليها بشكل عام من 
ر«، »يعتقد«، »ينوي«، »يتوقع«، »من المتوقع«، »ينبغي«، »يمكن«،  خالل ما تستخدمه من كلمات ذات داللة مستقبلية مثل »يعتزم«، »ٌيقدِّ
المشابهة لها في  أو  المقاربة  المفردات  اإلثبات، وغيرها من  أو  النفي  المحتمل«، »سوف«، »قد«، بصيغة  الممكن«، »يحتمل«، »من  »من 
بشأن  حاليًا  الشركة  نظر  وجهات  هذه  المستقبلية  التوقعات  إفادات  وتعكس  المستقبل.  عن  الحديث  على  تدل  والتي  المعنى، 
للشركة  الفعلية  النتائج  اختالف  في  تتسبب  أن  يمكن  العوامل  من  الكثير  المستقبلي.  لألداء  ضمانًا  وليست  المستقبلية،  األحداث 
التوقعات  إفادات  بها  توحي  أو  عنها  ر  تعبِّ قد  التي  المستقبلية  االنجازات  أو  األداء  أو  النتائج  عن  جوهرية  بصورة  وإنجازاتها  وأدائها 
المستقبلية هذه. فضاًل عن أن بعض المخاطر والعوامل التي يمكن أن يكون لها هذا األثر مذكورة بتفصيل أكثر في أقسام أخرى 
من هذه النشرة )فضاًل راجع قسم »عوامل المخاطرة«(. في حال تحّقق واحد أو أكثر من هذه العوامل أو المخاطر أو ثبوت عدم 
صّحة أو دّقة أي من التوّقعات أو اإلفتراضات الواردة في هذه النشرة ، فإن النتائج الفعلية للشركة قد تختلف  بصورة جوهرية عن 

تلك المذكورة في هذه النشرة. .

ومع مراعاة متطلبات قواعد تسجيل وإدراج األسهم، فإن الشركة تلتزم بتقديم نشرة اصدار تكميلية مع الموافقة عليها من قبل 
الزيادة للمجموعة المتحدة للتأمين التعاوني-  هيئة السوق المالية بعد الموافقة على نشرة اإلصدار األساسية وقبل إدراج أسهم 
أية وثيقة  أو على  )1( تغييرًا جوهريًا قد طرأ على نشرة اإلصدار  بأن  الرسمية في حال أصبحت الشركة على علم  القائمة  أسيج في 
مطلوبة بموجب قواعد التسجيل واإلدراج، )2( تغييرات هامة أصبحت بعلم الشركة والتي كانت من المفترض إلحاقها في نشرة 
أو  السوق  أو  بالقطاع  متعلقة  معلومات  أي  تعديل  أو  تحديث  التعتزم  الشركة  فإن  السابقتين،  الحالتين  غير  وفي  هذه.   اإلصدار 
اإلفادات المستقبلية التي تتضمنها هذه النشرة سواًء كان ذلك نتيجة معلومات جديدة أو حوادث مستقبلية أو خالف ذلك، ونتيجة 
لما تقدم وللمخاطر األخرى، واألمور المتيقنة واالفتراضات فإن توقعات األحداث والظروف المستقبلية المبينة في هذه النشرة قد 
جميع  فحص  المستحقين  المساهمين  على  يجب  فإنه  وعليه  إطالقًا.   تحدث  ال  قد  أو  الشركة  تتوقعه  الذي  النحو  على  تحدث  ال 

اإلفادات المستقبلية على ضوء هذه التفسيرات مع عدم االعتماد على اإلفادات المستقبلية بشكل أساسي.

دليل الشركة

عنوان الشركة

المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني - أسيج

شارع فلسطين مركز الجمجوم التجاري، الدور 12

ص.ب. 7076، رمز بريدى 21462  جدة 

المملكة العربية السعودية

هاتف:  96626633222 +

فاكس : 96626617421 +  

www.acig.com.sa  : الموقع االلكترونى
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أعضاء مجلس اإلدارة

التمثيل / اسم عدد االسهمتاريخ التعيينالعمرالجنسيةالصفةاإلسمم

الممثل

صفة 

العضوية

رئيس خالد بن حمد البسام1

مجلس 

اإلدارة

مستقل/غير 281.000-4-502010سعودى

تنفيذي

محمد هاني بن عبدالقادر 2

البكري

يمثل أسيج 280-4-542010سعودىعضو

البحرين

غير تنفيذي

غير تنفيذي281.025-4-332010سعودىعضوثامر بن عبد اهلل بن ريس3

غير تنفيذي281.000-4-442010سعودىعضوحسام بن طالل الغزاوي4

سليمان بن عبد اهلل 5

الخريجي

مستقل/غير 2811.000-4-622010سعودىعضو

تنفيذي

يمثل البنك 280-4-502010تونسىعضوخميس بن سالم القزاح6

اإلسالمي 

للتنمية

غير تنفيذي

عبد اللطيف بن محمد 7

ال الشيخ

مستقل/غير 281.000-4-392010سعودىعضو

تنفيذي

مستقل/غير 311.000-5-402011سعودىعضوماجد بن خالد المزيرعي8

تنفيذي

علي بن حسن الجاسر 9

الشهري

مستقل/غير 3115.405-5-362011سعودىعضو

تنفيذي

تنفيذي111.000-6-422012سعودىعضوهشام بن محمد الشريف10

المصدر: الشركة.

مالحظة: وفقًا للمادة 38 )1( من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، ال أحد من أعضاء مجلس اإلدارة يملك أكثر 
من 5٪ من أسهم الشركة.

مالحظة: تمثل األسهم التي يملكها أعضاء مجلس اإلدارة )1.000 سهم( أسهم تأهيل لعضوية المجلس بحسب المادة 68 من نظام 
الشركات.
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الممثلين المفوضين للشركة

خالد بن حمد البسام و هشام بن محمد الشريف
شارع فلسطين مركز الجمجوم التجارى، الدور 12

ص.ب. 7076،   رمز بريدى 21462  جدة 
المملكة العربية السعودية

هاتف:  96626633222 +
فاكس : 96626617421 +

 kalbassam@acig.com.sa ،hms@acig.com.sa : البريد اإللكتروني
www.acig.com.sa : الموقع االلكترونى

أمين مجلس اإلدارة

حسن بن عوض الحازمي
شارع فلسطين مركز الجمجوم التجارى، الدور 12

ص.ب. 7076،   رمز بريدى 21462  جدة 
المملكة العربية السعودية

هاتف:  96626633222 +
فاكس : 96626617421 +

h.hazmi@acig.com.sa  : البريد اإللكتروني
www.acig.com.sa : الموقع االلكترونى

مسجل األسهم

تداول
 ابراج التعاونية، البرج الشمالي

 طريق الملك فهد
 صندوق بريد: 60612

 الرياض 11555
 المملكة العربية السعودية

 الرقم الرئيسي للسوق المالية السعودية )تداول( 218-9999 1 966 +
خدمات العمالء : 218-9090 1 966 + 

www.tadawul.com.sa  : الموقع االلكترونى
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المستشارون
المستشار المالي

مجموعة بي أم جي المالية
شارع الملك عبد اهلل

ص.ب. 67729، الرياض11517
المملكة العربية السعودية

هاتف:7722 453 )1( 966+
فاكس: 4547544 )1( 966+

wbasrawi@bmg.com.sa  : البريد اإللكتروني
www.bmg.com.sa :الموقع االلكتروني

المستشار القانوني للطرح

مكتب إي كاي بارتنرز العنزي محامون ومستشارون قانونيون
بالتعاون مع سكواير ساندرز )يو أس( أل أل بي

مبنى برج المستقبل، شارع المعذر، الرياض
ص. ب. 69171، الرياض 11547  

المملكة العربية السعودية
هاتف: 7372 276 )1( 966+

فاكس: 6960 276 )1( 966+
 whachem@ekplegal.com  :البريد اإللكتروني
www.squiresanders.com :الموقع االلكتروني

SOUIRE
SANDERS

مستشار الفحص المالي للطرح

البسام محاسبون قانونيون واستشاريون
حي الملز، شارع الملك عبد العزيز 

عمارة المحيسن، الدور التاسع
الرياض، المملكة العربية السعودية

هاتف: 2065333 )1( 966+
فاكس: 2065444 )1( 966+

Ibrahim.albassam@sa-uhy.com : البريد اإللكتروني
www.albassamcpa.com:الموقع االلكتروني
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المحاسبون القانونيون

كي بي إم جي الفوزان والسدحان
الدور الخامس، برج كي بي إم جي

شارع صالح الدين
ص.ب: 92876 الرياض، 11663

المملكة العربية السعودية
هاتف: 8670 874 1 966 +

فاكس: 8600 874 1 966 +
ebaeshen@kpmg.com : البريد اإللكتروني

www.kpmg.com.sa:الموقع االلكتروني
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المحاسبون القانونيون

 مكتب الدار للمراجعة
 برج 4، الدور السابع

 شارع العليا
ص.ب: 2195 الرياض، 11451

المملكة العربية السعودية
هاتف: 0680 463 1 966 + 

فاكس: 5939 464 1 966 + 
infor@aldaraudit.com : البريد اإللكتروني

www.aldaraudit.com :الموقع االلكتروني

الخبير االكتواري

منار سيجما إلستشارات التأمين والخدمات االكتوارية
تقاطع شارع العروبة و شارع تركي األول

ص.ب: 341905 الرياض، 11333
المملكة العربية السعودية

هاتف: 8449281 1 966 +
فاكس: 8412281 1 966 +

chris.symeonidis@manarsigma.com : البريد اإللكتروني
www.manarsigma.com:الموقع االلكتروني

Manar 
Financial Consulting

Sigma 

المستشار القانوني لمتعهد التغطية ومدير الطرح والبنوك المستلمة

فهد العرفج
مكتب عبد العزيز بن حمد الفهد
الدور الرابع، جرير بالزا، شارع العليا

ص.ب: 15870 الرياض
المملكة العربية السعودية

هاتف: 8081 464 1 966+
فاكس: 4968 462 1 966+

المستشار اإلعالني

شركة الشواف العالمية
مركز الصفوة التجاري، السليمانية

ص ب 43307 الرياض 11561، المملكة العربية السعودية
هاتف: 2886632 )1( 966+، فاكس: 2886631 )1( 966+

www.advert1.com :الموقع االلكتروني

تنويه:
يتّم  ولم  النشرة   هذه  في  إفادتها  نشر  وعلى  إسمها  إلى  اإلشارة  على  الكتابية  موافقتها  أعطت  أعاله  المذكورة  الجهات  جميع 
سحب هذه الموافقة. وتجدر اإلشارة إلى أن جميع هذه الجهات والعاملين فيها أو أي من أقربائهم ال يملكون أسهمًا أو مصلحة 

مهما كان نوعها في الشركة أو أي تابع لها.
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البنوك المشاركة في االكتتاب
مدير االكتتاب ومتعهد التغطية

الجزيرة كابيتال

 طريق المدينة، مركز المساعدية التجاري
 هاتف: 026692669

ص.ب. 6277، جدة 21442، المملكة العربية السعودية

A.Abdulghani@aljaziracapital.com.sa : البريد اإللكتروني

www.aljaziracapital.com.sa :الموقع اإللكتروني

البنوك المستلمة

مصرف الراجحي

المركز الرئيسي: شارع العليا العام

ص.ب. 2٨، الرياض 11411، المملكة العربية السعودية

هاتف: 6000 211 1 966+، فاكس: 0705 460 1 966+

www.alrajhibank.com.sa :الموقع االلكتروني

بنك الجزيرة

المركز الرئيسي: شارع خالد بن الوليد

ص.ب.6277، جدة 21442، المملكة العربية السعودية

هاتف: ٨070 651 2 966+، فاكس: 247٨ 653 2 966+

www.baj.com.sa :الموقع االلكتروني

البنك األهلي التجاري

المركز الرئيسي: طريق الملك عبد العزيز

ص.ب.3555، جدة214٨1، المملكة العربية السعودية

هاتف: 4999 646 2 966+، فاكس: 64٨٨ 644 2 966+

www.alahli.com.sa:الموقع اإللكتروني

بنك البالد

المركز الرئيسي: الرياض، حي الملز، شارع الستين

ص.ب.140، الرياض 11411، المملكة العربية السعودية

هاتف: ٨٨٨٨ 479 1 966+، فاكس: ٨٨9٨ 479 1 966+

www.bankalbilad.com :الموقع االلكتروني

البنك السعودي الهولندي

المركز الرئيسي: الرياض، شارع الضباب

ص.ب.1467، الرياض 11431، المملكة العربية السعودية

هاتف: 02٨٨ 401 1 966+، فاكس: 1104 403 1 966+

www.shb.com.sa:الموقع االلكتروني

البنك الرئيسي للشركة

البنك األهلي التجاري

المركز الرئيسي: طريق الملك عبد العزيز

ص.ب.3555، جدة 214٨1، المملكة العربية السعودية

هاتف: 4999 646 2 966+، فاكس: 64٨٨ 644 2 966+

www.alahli.com.sa:الموقع اإللكتروني
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ملخص الطرح
المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني – أسيج )يشار إليها فيما بعد »بالشركة« أو »أسيج السعودية«( هي شركة مساهمة الشركة 

عامة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية بسجل تجاري رقم 4030171999 بموجب قرار مجلس الوزراء 

رقم )233( وبتاريخ 1427/9/16هـ )الموافق 2006/10/9م( والمرسوم الملكي رقم )م/60( الصادر بتاريخ 1427/9/18هـ )الموافق 

2006/10/11م( ويبلغ رأس مال الشركة )100.000.000( مائة مليون ريال سعودي مقسم إلى )10.000.000( عشرة ماليين سهم بقيمة 

اسمية قدرها )10( عشرة رياالت سعودي للسهم الواحد.

إصدار أسهم حقوق أولوية للمساهمين المستحقينطبيعة الطرح 

10 رياالت سعودية للسهمسعر الطرح

10 رياالت سعودية للسهمالقيمة االسمية

عدد األسهم 

المصدرة مباشرة 

قبل االكتتاب

10.000.000 سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل

رأس مال الشركة 

مباشرة قبل طرح 

أسهم حقوق 

األولوية

100.000.000 ريال سعودي

عدد األسهم 

المتعهد بتغطية 

االكتتاب بها

10.000.000 سهم

إجمالي عدد 

األسهم بعد 

االكتتاب

20.000.000 سهم

نسبة الزيادة في 

رأس المال 

سيتم زيادة رأس مال الشركة بنسبة ٪100

رأس مال الشركة 

بعد الزيادة 

200.000.000 ريال سعودي

إجمالي  قيمة 

الطرح 

100.000.000 ريال سعودي

10.000.000 ريال سعوديتكاليف الطرح 

إجمالي حصيلة 

اإلصدار بعد خصم 

تكاليف الطرح

90.000.000 ريال سعودي

نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والتي تصوت على الزيادة المقترحة في رأس المال بحسب توصية تاريخ األحقية 

مجلس اإلدارة، وذالك بتاريخ 1433/10/17هـ الموافق 2012/9/4م.

 سيبدأ االكتتاب في يوم السبت 1433/10/28هـ الموافق )2012/9/15م ويستمر لفترة 8 أيام شاملة أخر يوم إلغالق االكتتابفترة االكتتاب

وهو يوم السبت 1433/11/6هـ )الموافق 2012/9/22م(

1433/11/13هـ )الموافق 2012/9/29م(تاريخ التخصيص 

المساهمون 

المستحقون 

لألسهم الجديدة

المساهمون المستحقون المقيدون في سجالت الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
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المساهمون 

المستحقون غير 

المشاركين في 

االكتتاب

سيكون المساهمون المستحقون الذين اليشاركون في االكتتاب في أسهم حقوق األولوية عرضه النخفاض النسبة 

والقيم اإلجمالية لألسهم المملوكة لهم حاليا. وفقًا لتعليمات هيئة السوق المالية وتماشيًا مع متطلباتها فسيتم 

تعويض المساهمين المستحقين الذين ال يشاركون كليا أو جزئيا في االكتتاب بأسهم حقوق األولوية عن طريق 

منحهم تعويض إن وجد، يتم حسابه بحسب اآللية الموضحة في القسم 15 »شروط وتعليمات االكتتاب«، وذلك خالل 

مدة ال تتجاوز 30 يوم من تاريخ التخصيص ورد الفائض.

هي سهم واحد وتمثل نسبة اإلكتتاب في سهم واحد جديد لكل سهم قائم مملوك للمساهمين المستحقين مع أحقية السهم

العلم أن تلك النسبة هي ناتج قسمة عدد األسهم الحالية للشركة على عدد األسهم الجديدة المصدرة.

االكتتاب في 

أسهم إضافية

المساهمين المقيدين في سجل الشركة بنهاية التداول الذي يسبق مباشرة انعقاد الجمعية العامة غير العادية في 

يوم 1433/10/17هـ ) الموافق 2012/9/4م( ، لديهم الحق في االكتتاب في عدد إضافية من األسهم الجديدة لتغطية 

األسهم التي لم يمارس أصحابها حق األولوية.

وال يجوز االكتتاب إال من خالل واحد من األسعار التالية والمقارب ألقرب وحدة سعرية:

1(   السعر الذي طرح به السهم الجديد لالكتتاب.

2(   السعر الذي طرح به السهم الجديد لالكتتاب مضافًا إليه مبلغ يعادل ثالثين بالمائة 30٪ من الفرق بين سعر سهم 

الشركة في نهاية التداول الذي يسبق انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي وافقت على زيادة رأس المال، وسعر 

السهم المعدل بعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية مضروبًا في أحقية السهم لكل مساهم ) 1 (، 

مقربة إلى أقرب وحدة تغير لسعر السهم.

3(   السعر الذي طرح به السهم الجديد لالكتتاب مضافًا إليه مبلغ يعادل ستون بالمائة 60٪ من الفرق بين سعر سهم 

الشركة في نهاية التداول الذي يسبق انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي وافقت على زيادة رأس المال، وسعر 

السهم المعدل بعد انعقاد اجتماع الجميعة العامة غير العادية مضروبًا في أحقية السهم لكل مساهم ) 1 (، 

مقربة إلى أقرب وحدة تغير لسعر السهم.

4(   السعر الذي طرح به السهم الجديد لالكتتاب مضافًا إليه مبلغ يعادل تسعون بالمائة 90٪ من الفرق بين سعر سهم 

الشركة في نهاية التداول الذي يسبق انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي وافقت على زيادة رأس المال، وسعر 

السهم المعدل بعد انعقاد اجتماع الجميعة العامة غير العادية مضروبًا في أحقية السهم لكل مساهم ) 1 (، 

مقربة إلى أقرب وحدة تغير لسعر السهم.

وستكون أسعار االكتتاب في أعداد إضافية من األسهم كما يلي: )10( ريال سعودي للسهم، )17.00( ريال سعودية 

للسهم، )23.95( ريال سعودية للسهم، )30.90( ريال سعودي للسهم، مع مراعاة أنه ال يجوز للمساهم المستحق اختيار 

أكثر من سعر واحد لألسهم اإلضافية.

تخصيص أسهم 

حقوق األولوية

سيتم تخصيص سهم واحد جديد مقابل كل سهم قائم مملوك بواسطة المساهمين المستحقين الذين طلبوا 

االكتتاب وفقًا لإلجراءات والشروط المحددة لالكتتاب. وإذا لم يتم االكتتاب في كامل كمية األسهم المطروحة 

لالكتتاب بواسطة المساهمين المتسحقين فإن األسهم الجديدة المتبقية سوف يتم تخصيصها بالنسبة والتناسب 

لصالح المساهمين المستحقين الذين تقدموا لالكتتاب في اسهم جديدة إضافية وتقدموا بأعلى سعر لالكتتاب في 

األسهم الجديدة اإلضافية وفقًا لما ورد في القسم 15 )»شروط وتعليمات االكتتاب«(. وفي حالة أن الطلب على االكتتاب 

في األسهم الجديدة اإلضافية يتجاوز عدد األسهم المطروحة لالكتتاب وفقًا إلصدار حقوق األولوية، فسوف يتم توزيع 

األسهم الجديدة بين المساهمين المتسحقين بالنسبة والتناسب مع ما يملكونه من أسهم قائمة في تاريخ األحقية.

شروط االكتتاب 

في أسهم حقوق 

األولوية

يقتصر طرح أسهم حقوق األولوية على مساهمي الشركة المقيدين في سجالت الشركة في نهاية تداول يوم تاريخ 

انعقاد الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 1433/10/17 هـ )الموافق 2012/9/4 م(.

يجب تعبئة نماذج طلبات االكتتاب بالكامل طبقًا للتعليمات الواردة في القسم 15 )»شروط وتعليمات االكتتاب«( من هذه 

النشرة.

وتحتفظ الشركة بحقها في رفض أي طلب اكتتاب غير مكتمل، جزئيا أو كليا، في حال عدم استيفاء الطلب الي من 

شروط أو متطلبات االكتتاب، وال يسمح بتعديل نموذج طلب االكتتاب أو سحبه بعد تسليمه إلى مدير االكتتاب. ويعد طلب 

االكتتاب حال تسليمه اتفاقًا ملزمًا بين الشركة والمساهم المستحق.

يبدأ تداول األسهم المطروحة لالكتتاب على نظام تداول عند استكمال كافة اإلجراءات المتعلقة بتسجيل األسهم تداول األسهم

المطروحة وتخصيصها.

للشركة فئة واحدة فقط من األسهم وليس ألي مساهم أية حقوق تصويت تفضيلية. ويحمل كل سهم من األسهم أسهم التصويت

المطروحة حق التصويت، ولكل مساهم يملك )20( عشرين سهمًا على األقل الحق في حضور الجمعية العامة 

والتصويت فيها.
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تستحق األسهم الجديدة المطروحة لالكتتاب أي أرباح تعلنها الشركة بعد بداية فترة االكتتاب وفي السنوات المالية التي توزيع األرباح

تليها.

استخدام 

متحصالت 

االكتتاب

تنوي الشركة زيادة رأس المال من 100.000.000 ريال سعودي الى 200.000.000 ريال سعودي لالستيفاء بمتطلبات هامش المالءة 

واالحتياطي النظامي. أيضًا لدعم النمو في المنتجات الحالية وتقديم منتجات جديدة وفقا للمادة 48 من الالئحة 

التنفيذية من قانون مراقبة شركات التأمين التعاوني حيث ال يجوز أن تزيد اكتتابات الشركة عن عشرة أضعاف من 

مجموع رأس مالها المدفوع واحتياطياتها اال بعد موافقة كتابية مسبقة من مؤسسة النقد العربي السعودي.

تعتزم أسيج  استخدام المتحصالت في زيادة  رأس المال في  االستثمار طبقا لألوعية االستثمارية الموجودة في نظام 

مراقبة شركات التأمين التعاوني وتبلغ القيمة المقدرة لالستثمار حوالي80 مليون ريال سعودي وسوف تتضمن المحفظة 

االستثمارية النقد واالستثمار قصير األجل-50٪، وسندات واستثمارات طويلة األجل-35٪ وأسهم وأوعية استثمارية-٪15 

وهذه التركيبة سوف يتم تنفيذها من 2012 -2016م.

رأس المال المقترح الذي هو 200.000.000 ريال سعودي سوف يدعم الشركة بمرونة مالية أعظم وسوف يمكن الشركة من 

االكتتاب واعادة التأمين االختياري بعد أخذ الموافقة المسبقة من مؤسسة النقد العربي السعودي وهذا سوف ُيمكن 

الشركة من االستيالء على حصة من الشركات التجارية.

طبقا لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني يجب أن تكون الوديعة النظامية 10٪ من رأس المال المدفوع وسوف تقوم 

أسيج باالحتفاظ بمبلغ 10 مليون ريال سعودي كوديعة نظامية مدفوعة بعد زيادة رأس المال المدفوع.

كما يمكن استخدام المتحصالت لتغطية متطلبات هامش المالءة المالية الكافية بمقتضيات كما هو الحد األدنى 

للمستوى المالي المسموح به لشركة التأمين.

ُيرد فائض االكتتاب، إن وجد، إلى المكتتبين، دون حسم أية عموالت أو استقطاعات من قبل مدير االكتتاب أو الجهات رد فائض االكتتاب

المستلمة.

دفع مبالغ 

التعويض

سيتم دفع مبالغ التعويض للمساهمين الذين ال يشاركون كليًا أو جزئيًا في االكتتاب باسهم حقوق األولوية، إن وجت، 

خالل مدة ال تتجاوز 30 يوم من تاريخ التخصيص ورد الفائض )راجع »شروط وتعليمات االكتتاب«(.

القيود على 

األسهم

جميع األسهم قابلة للتداول وفقًا للقواعد واللوائح والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية. يجوز خالل فترة الحظر 

نقل ملكية األسهم النقدية وفقا ألحكام بيع الحقوق من أحد المؤسسين إلى مؤسس آخر أو إلى أحد أعضاء مجلس 

اإلدارة لتقديمها كضمان لإلدارة أو من ورثة أحد المؤسسين في حالة وفاته إلى الغير. كما وضعت الهيئة قيد على 

المساهمين المؤسسين بعدم جواز التصرف في أسهمهم لفترة ثالث سنوات مالية كاملة ال تقل كل منها عن إثني 

عشر شهرًا من تاريخ تأسيس الشركة. كما يجب الحصول على موافقة هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد على أي بيع 

لألسهم من قبل المساهمين المؤسسين بعد إنتهاء فترة الحظر هذه.

وقد انقضت فترة الحظر على األسهم للمساهمين المؤسسين في 2010/12/31م، وقد حصل المساهمون المؤسسون 

على موافقة الهيئة ومؤسسة النقد على رفع الحظر عن أسهمهم ماعدا المساهمين التالية اسماؤهم: شركة أسيج 

البحرين، والبنك اإلسالمي للتنمية، وسوف تخضع أسهم المساهمين المذكورين أعاله للحظر القائم على جميع 

أسهمهم الحالية وأسهم األحقية في حال اكتتابهم في أسهم األحقية، ويرفع الحظر عند موافقة الهيئة ومؤسسة 

النقد.

إجمالي قيمة 

الطرح المتعهد 

بتغطيته

100.000.000 ريال سعودي.

هناك عوامل مخاطرة معينة تتعلق باالستثمار في هذا االكتتاب، ويمكن تصنيف هذه المخاطر في )أ( مخاطر تتعلق عوامل المخاطرة

بالسوق والبيئة التشريعية، )ب( مخاطر تتعلق بنشاط الشركة وأعمالها، )ج( مخاطر تتعلق باألسهم العادية. وقد 

تم تحليل هذه المخاطر في قسم »عوامل المخاطرة« من هذه النشرة والتي يجب مراجعتها بعناية قبل اتخاذ قرار 

االستثمار في األسهم المطروحة في هذا االكتتاب.

نشاطات 
الشركة

الشركة تقدم الخدمات التأمينية والتي تتضمن:
 التأمين الطبي   �
 تأمين المركبات   �
 تأمين أخطاء ممارسة المهن الطبية   �
 التأمين ضد الحوادث العامة   �
 التأمين البحري   �
 التأمين الهندسي �
 التأمين على الممتلكات �
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المساهمون الكبار وعدد أسهمهم ونسب ملكيتهم قبل الطرح

نسبة الملكية قبل القيمة االسميةعدد األسهمالجنسيةالمساهمون

الطرح

20٪2.000.00020.000.000هيئة دوليةالبنك اإلسالمي للتنمية

20٪2.000.00020.000.000بحرينيةالمجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج البحرين(

المصدر: الشركة.

ويتعين على المساهمين المستحقين الراغبين في شراء األسهم الجديدة  قراءة  قسم »إشعار مهم« وقسم »عوامل المخاطر« في 
نشرة االصدار هذه لمناقشة عوامل معينة يتوجب أخذها في االعتبار قبل اتخاذ القرار المتعلق بهذه األسهم المطروحة لالكتتاب.

تواريخ مهمة للمكتتبين

التاريخالحدث

انعقاد الجمعية العامة غير العادية وتحديد تاريخ األحقية 

لتحديد المساهمين المستحقين الذين يحق لهم االكتتاب 

في أسهم حقوق األولوية

1433/10/17هـ )الموافق 2012/9/4م(

من يوم السبت 1433/10/28هـ )الموافق 2012/9/15م( حتى نهاية يوم السبت فترة االكتتاب

1433/11/6هـ )الموافق 2012/9/22م(

يوم السبت 1433/11/6 هـ )الموافق 2012/9/22 م(أخر موعد لتقديم طلب االكتتاب وسداد قيمة االكتتاب

اإلشعار بالتخصيص النهائي واعادة المبالغ الفائضة )إن 

وجدت(

يوم السبت 1433/11/13هـ )الموافق 2012/9/29م(

رد مبالغ كسور األسهم الخاصة بإصدار أسهم حقوق 

األولوية

سيتم اإلعالن عن التاريخ قريبا في الصحف المحلية وعبر موقع تداول 

االلكتروني على االنترنت.

سيتم تداول األسهم المطروحة لالكتتاب حال االنتهاء من اإلجراءات النظامية تاريخ بدء تداول األسهم الجديدة

ذات العالقة، وذلك بعد فترة وجيزة  من رد الفائض وبالتنسيق مع هيئة السوق 

المالية وتداول، وسوف يتم اإلعالن عنها الحقا.

ُيرد فائضاالكتتاب، إن وجد، إلى المكتتبين، دون حسم أية عموالت دفع مبالغ التعويض

أواستقطاعات من قبل مدير االكتتاب أوالجهات المستلمة.

المطبوعة  الصحافة  خالل  من  الفعلية  التواريخ  على  اإلعالن  يتم  وسوف  تقريبية  أعاله  إليها  المشار  والتواريخ  الزمني  الجدول  إن 
.)www.tadawul.com.sa( وعبر موقع تداول االلكتروني على االنترنت )الصحف اليومية المحلية(

كيفية التقدم بطلب االكتتاب

سيتم توفير نماذج طلبات االكتتاب خالل فترة االكتتاب لدى مدير االكتتاب وفروع الجهات المستلمة. يمكن تقديم طلب االكتتاب 
أثناء فترة االكتتاب إما من خالل أحد فروع الجهات المستلمة أو قسم الخدمات المصرفية الهاتفية أو جهاز الصراف اآللي أو اإلنترنت 
المصرفي ألي من مدير االكتتاب والجهات المستلمة التي توفر هذه الخدمة. حيث يمكن للمكتتبين المستحقين استخدام أي من 

هذه الوسائل شريطة أن:

 يكون للمساهم المستحق حساب جاري لدى أي من مدير االكتتاب أو الجهات المستلمة التي تقدم هذه الخدمات. �

 أال يكون قد طرأت أي تغييرات على المعلومات أو البيانات الخاصة بالمساهم المستحق منذ اكتتابه في طرح جرى حديثًا، إال إذا  �
تم التبليغ عن ذلك التغيير وتم اإلقرار به من قبل مدير االكتتاب أو الجهات المستلمة.

ويمكن االكتتاب عن طريق حسابات المكتتبين المصرفية لدى أي من الجهات المستلمة أو االكتتاب بشيك مصرفي مصدق بأسم 
الشركة )»شركة أسيج«( مسحوب على أحد البنوك المحلية.

ويجب تعبئة نموذج طلب االكتتاب بالكامل وفقًا للتعليمات الواردة في قسم » شروط وتعليمات االكتتاب« بهذه النشرة، ويجب على 
كل مساهم مستحق أن يوافق على كل الفقرات الواردة في نموذج طلب االكتتاب، وتحتفظ الشركة بحقها في رفض أي طلب 
لالكتتاب في األسهم الجديدة، كليًا أو جزئيًا، في حالة عدم استيفاء الطلب ألي من شروط أو متطلبات االكتتاب. وال يجوز التعديل 
في طلب االكتتاب أو سحبه بعد تسليمه للجهات المستلمة. ويمثل طلب االكتتاب عند تقديمه عقدًا ملزمًا بين الشركة والمساهم 

المستحق )راجع قسم »شروط وتعليمات االكتتاب«(.
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ملخص للمعلومات األساسية
التي قد تهم  المعلومات  المدرجة في نشرة اإلصدار هذه وال يشتمل على كافة  المعلومات  نبذة موجزة عن  الملخص  يعد هذا 
المساهمين ويجب على مستلم هذه النشرة قراءتها بالكامل قبل اتخاذ قرار االستثمار في األسهم الجديدة. وقد تم تعريف بعض 

المصطلحات الموجودة في هذه النشرة تحت قسم »التعريفات والمصطلحات«.

خلفية عن الشركة. 1
السعودية  العربية  المملكة  في  مسجلة  سعودية  عامة  مساهمة  شركة  هي   - أسيج   – التعاوني  للتأمين  المتحدة  المجموعة 
بسجل تجاري رقم 4030171999 بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )233( وبتاريخ 1427/9/16هـ )الموافق 2006/10/9م( والمرسوم الملكي 
مقسم  سعودي  ريال  مليون  مائة   )100.000.000( الشركة  مال  رأس  ويبلغ  2006/10/11م(  )الموافق  1427/9/18هـ  بتاريخ  الصادر  )م/60(  رقم 
بالكامل.  مدفوعة  وجميعها  الواحد  للسهم  سعودي  رياالت  عشرة   )10( قدرها  اسمية  بقيمة  سهم  ماليين  عشرة   )10.000.000( إلى 

المساهمين الكبار في الشركة هما:

 البنك اإلسالمي للتنمية �

 المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج البحرين( �

رسالة الشركة وإستراتيجيتها. 2

 رؤية الشركة: 1 - 2
أن نكوَن شركة التأمين التعاوني األفضل في المنطقة، التي توفر األمان لُعمالئها و تقدم القيمة المضافة لموظفيها و مساهميها 

من خالل التزامها بتطبيق أفضل المقاييس العالمية.

 رسالة الشركة: 2 - 2
أن نقدم للمجتمع حلواًل تأمينية متوافقة مع أحكام الشريعة، و ندير المخاطر المحتملة بما يحقق أهداف جميع المعنيين. 

 نشاط الشركة: 3 - 2
الشركة تقدم الخدمات التأمينية والتي تتضمن:

 التأمين الطبي   �

 تأمين المركبات   �

 تأمين أخطاء ممارسة المهن الطبية   �

 التأمين ضد الحوادث العامة   �

 التأمين البحري   �

 التأمين الهندسي   �

 التأمين على الممتلكات   �

تمارس الشركة هذه األنشطة حسب نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية.

 نموذج الوكــالة 4 - 2
سوف تستكمل الشركة خطتها ببيع خدماتها بالدرجة األولى عبر الوكيل جنبًا إلى جنب حتى يتسنى للشركة تغطية أوسع ألغلب 
المناطق والمدن الفاعلة وحيث أن الشركة بدأت بالفعل من خالل التوقيع مع ثالث وكاالت مرخصة من قبل مؤسسة النقد العربي 

السعودي فساعدها ذلك على تكوين شبكة إنتشار واسعة على مستوى المملكة.

 استراتيجية الشركة  5 - 2
رغم إن سياسة الشركة ستكون مبنية على إستراتيجية مبيعات وحملة ترويجية مركزة من اجل زيادة إجمالي اقساط 

التأمين فإن الشركة سوف تاخذ بعين اإلعتبار مايلي:

المخاطر تحلياًل شاماًل  � التي تقوم على أساس خفض األسعار بدون تحليل كل نوع من  المنافسة غير الصحية   سوف تتجنب 
وتحديد السعر المناسب لذلك.

 سوف تتبنى سياسة اكتتاب تأميني محافظة لكي تضمن عائدًا كافيًا لحاملي األسهم. �



ن

ولكي تستطيع الشركة إن تنفذ هذه اإلستراتيجية بنجاح، فإنها سوف:

 تقسم السوق مع التركيز بشكل كبير على المشاريع الصغيرة والمتوسطة وعلى التأمينات الشخصية. �

 تقدم األنواع المتعددة من المنتجات والخدمات. �

 تميز نفسها عن الشركات المنافسة بسرعة التواصل مع العمالء وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة. �

 تكمل إنشاء شبكة التوزيع الواسعة والتي تم بالفعل من خالل افتتاح  ماال يقل عن 20 نقطة توزيع. �

 تتبنى إستراتيجية أسعار دقيقة. �

 تزيد من رضى العمالء لتضمن بقاءهم. �

 تتبنى أسلوبا فاعاًل في إدارة الحسابات. �

 تستخدم الشركة قاعدة البيانات الضخمة لعمالئها بغرض تسويق منتجات اخرى. �

 المزايا التنافسية للشركة 6 - 2

القدرة على استقطاب وتشجيع واإلبقاء على الموارد البشرية المؤهلة

أسيج   فريق  ويتميز  النجاح.  خلف  الدافع  هو  نشيط  عمل  وفريق  محفزة  ثقافة  إيجاد  أن  على  قائمة  السعودية  أسيج  فلسفة  إن 
السعودية باالنضباط والقدرة على التعاون بين أعضائه وشغف النجاح.

إن اقتران هذه الفلسفة بوجود إستراتيجية للعمل وفق أعلى معايير األمانة، وإرساء ثقافة مبنية على مفاهيم الصدق، والمعرفة، 
ن أسيج السعودية من استقطاب أصحاب الكفاءات  اء، والتعامل مع الموظفين على أساس من االحترام والمساواة، مكَّ والحوار البنَّ
والخبرة واستمرارهم مع فريق العمل لفترة طويلة.  وتمتلك إدارة الشركة خبرة واسعة في مجال التأمين على الصعيدين المحلي 
التي تتبعها في  واإلقليمي وهي في سعي دائم وراء تطوير وتحسين األداء.  هذا وتعتقد أسيج السعودية أن السياسة االنتقائية 

استقطاب وتوظيف أعضاء فريق العمل ستمنحها االستمرار في النجاح.

األعمال االناتجة عن المساهمين

يساهم نمط األعمال التي يمارسها مساهمو أسيج السعودية المؤسسون مساهمة كبيرة بتعزيز اسمها في السوق حيث أن هؤالء 
المساهمين هم أصحاب أو شركاء في مشاريع متعددة وأعمال ذات أصول ذات حجم كبير وتحتاج إلى إصدار وثائق تأمين متنوعة 
لتغطيتها من مختلف المخاطر.  ومن المتوقع تحظى أسيج السعودية باألولوية في الفوز في عقود تأمين لتغطية تلك المشاريع 
واألصول، على أن يتم ذلك في إطار تنافسي ومع مراعاة عدم منح المساهمين المؤسسين حق التصويت على تعامالت التي تكون 
لمساهميها  الحالية  التأمينية  الترتيبات  بمراجعة  ودائم  مستمر  وبشكل  الشركة  تقوم  جهتها  ومن  فيها.   مباشرة  مصالح  لهم 
التي تناسب حاجاتهم ومتطلباتهم فيما يتعلق بنواحي التغطية واألسعار على حد  المؤسسين وتقوم كذلك بتقديم العروض 
سواء، ويتم حث وتشجيع هؤالء المساهمين على تقديم توصياتهم واقتراحاتهم بصفتهم شركاء في العمل. إن وجود هؤالء 

المساهمين المؤسسين يعمل على زيادة حجم قاعدة الزبائن مما يؤدي إلى زيادة في األرباح.

إدارة ذات خبرة عميقة

لدى الشركة فريق من االختصاصيين ذوي الخبرة في مجال التأمين. ومما ستوفره هذه الخبرات القدرة على التفاعل مع متغيرات 
السوق ومتطلباته.  وتعكس إستراتيجية وثقافة أسيج السعودية، الرؤية لتبّوء المكانة األفضل على مستوى صناعة التأمين التعاوني 
وذلك من خالل االلتزام بتقديم أعلى مستوى من الخدمات. إن أسيج السعودية تؤكد على أهمية شعور موظفيها باالعتزاز باالنتماء 

إليها مما يولد لديهم الحافز على االمتياز في اإلنتاجية لتحوز الشركة بذلك على رضا العمالء وثقتهم.

منتجات وخدمات مبتكرة

من  السوق  في  العمالء  من  معينة  لشرائح  خاصة  احتياجات  تلبي  مبتكرة  تأمينية  ومنتجات  خدمات  تطوير  إلى  الشركة  ستعمد 
المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تعزيز مكانة أسيج السعودية وإكسابها قاعدة جيدة من العمالء.
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 االستراتيجيات االستثمارية للمشتركين 7 - 2
طبيعة  مع  تتناسب  متنوعة  استثمارية  محافظ  فى  الوثائق(  )حملة  التأمين  عمليات  إيرادات  من  جزء  توظيف  الى  الشركة  تسعى 

النشاط و تعتزم الشركة الدخول فى مجاالت استثمارية  تتوافق مع االنظمة و اللوائح الخاصة بسياسات االستثمار بقطاع التأمين.

الجداول التالية توضح خطة االستثمار المقترحة للفترة من 2012م حتى 2016م و العائدات المتوقعة خاللها:

هيكل المحفظة االستثمارية لحملة الوثائق )٪(

2016م2015م2014م2013م2012مبيــــــــــــــان

50٪50٪50٪50٪50٪استثمارات فى  محافظ استثمارية قصيرة االجل 

35٪35٪35٪35٪35٪استثمارات في سندات واستثمارات طويلة االجل

15٪15٪15٪15٪15٪استثمارات فى أسهم وأوعية استثمارية أخرى 

100٪100٪100٪100٪100٪االجمـــــالى

المصدر: الشركة.

العائد من االستثمارات )٪(

2016م2015م2014م2013م2012مبيــــــــــــــــــان

2.50٪2.50٪2.50٪2.50٪2.50٪استثمارات نقدية و استثمارات قصيرة األجل

5.00٪5.00٪5.00٪5.00٪5.00٪سندات و استثمارات طويلة األجل

6.00٪6.00٪6.00٪6.00٪6.00٪أسهم

0.00٪0.00٪0.00٪0.00٪0.00٪ممتلكات

0.00٪0.00٪0.00٪0.00٪0.00٪احتياطى نظامى

المصدر: الشركة.

 رأس المال 8 - 2
يبلغ رأس مال الشركة )100.000.000(  مائة مليون ريال سعودي مقسم إلى )۰۰۰‚۰۰۰‚1۰( عشرة ماليين سهم بقيمة اسمية قدرها )1۰( عشرة 

رياالت سعودي للسهم الواحد.

 المساهمون المؤسسون )في 2- يوليو-2012م( 9 - 2
نسبة الملكيةالقيمة االسميةعدد األسهمالجنسيةالمساهمون

20٪2.000.00020.000.000هيئة دوليةالبنك اإلسالمي للتنمية

20٪2.000.00020.000.000بحرينيةالمجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج البحرين(

2٪200.0002.000.000سعوديصاحب السمو الملكي األمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود

2٪200.0002.000.000سعوديعبد العزيز عبد الرحمن الحمدان

0.15٪15.405154.050سعوديعلي بن حسن الجاسر الشهري

44.15٪4.415.40544.154.050مجموع المساهمين المؤسسين

55.85٪5.584.59555.845.950الجمهور

100٪10.000.000100.000.000المجموع الكلي

المصدر: الشركة.

لمزيد من التفاصيل عن هيكل ملكية الشركات التي تملك حصصًا في أسيج السعودية الرجاء اإلطالع على قسم »هيكل ملكية 
الشركة«.
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 أسواق التأمين العالمية 10 - 2
 بلغ إجمالي أقساط التأمين العالمي )الممتلكات واألضرار والحماية واإلدخار والصحي( عام 2011م ما يقارب 4.59 تريليون دوالر أمريكي 
)17.21 ترليون ريال سعودي( مقارنة بـ 4.3 ترليون دوالر أمريكي )16.12  تريليون ريال سعودي( في عام 2010م، وذلك بحسب أرقام سويس 
ري.  وقد وصلت حصة الواليات المتحدة األمريكية من أقساط التأمين إلى حوالي 1.20  تريليون دوالر أمريكي )4.5 ريال سعودي( في 

عام 2011م مرتفعة بنسبة 0.5٪  عن العام 2010م والتي بلغت االقساط فيه 1.16 ترليون دوالر أمريكي )4.35 ترليون ريال سعودي(.1

2011م  لعام  واالدخار(  الحماية  )عدا  التأمين  أقساط  إجمالي  تلخيص  فيمكن  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  لمنطقة  بالنسبة  أما 
بالجدول التالي:

النسبة من السوق العالمي أقساط التأمين )مليون ريال سعودي( البلد

٪0.43 31.762 تركيا

٪0.38 28.312 إيران

٪0.28 20.287 اإلمارات العربية المتحدة

٪0.24 17.559 المملكة العربية السعودية

٪0.10 7.458 المغرب

٪0.06 4.121 الجزائر

٪0.05 3.648 مصر

٪0.05 3.405 قطر 

٪0.04 2.602 تونس

٪0.03 2.351 الكويت

٪0.03 2.313 عمان 

٪0.03 2.118 األردن

٪0.02 1.616 البحرين

المصدر: سويس ري.

 سوق التأمين في المملكة العربية السعودية 11 - 2

لمحة تاريخية
ركز قطاع التأمين منذ العام 1970م على الواردات التأمينية الحكومية والمشاريع اإلنشائية والتي كانت وبشكل كبير مسيطر عليها 
من قبل شركات أجنبية.  في العام 1985م تم إقرار مفهوم التأمين التعاوني من قبل هيئة كبار العلماء، وتم تأسيس أول شركة 
عام  السعودي  العربي  النقد  مؤسسة  موافقة  على  الحصول  بعد  للتأمين  التعاونية  الشركة  وهي  المملكة  في  مسجلة  تأمين 

1405هـ )الموافق لـ 1984م( تعمل وفق الشريعة اإلسالمية.2

وتتولى حاليًا مؤسسة النقد مهمة تنظيم قطاع التأمين واإلشراف عليه وإعداد وتطبيق معايير الترخيص بالنسبة لشركات التأمين، 
ويفرض النظام الجديد على شركات التأمين أن تكون مسجلة ومرخصة في المملكة كشركة مساهمة عامة لكي تزاول أعمال 
التأمين في المملكة.  وتنطبق القوانين الجديدة ليس على شركات التأمين وحسب، بل وعلى شركات إعادة التأمين ووسطاء التأمين 

والوكاالت والسماسرة ومكاتب تسوية الخسائر.

في عام 1420هـ )1999م( تم إصدار لوائح مجلس الضمان الصحي التعاوني بناءًا على المرسوم الملكي رقم )م/10( بتاريخ 1420/5/1هـ 
أصدر  2002م(  يونيو  )الموافق  1423هـ  عام  من  الثاني  ربيع  وفي  التعاوني  الصحي  التأمين  تنظيم  أجل  من  1999/8/13م(  )الموافق 
مجلس الضمان الصحي التعاوني الالئحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني اإللزامي، والذي فرض على كافة الشركات التي 
توظف أكثر من 500 عامل من الوافدين أن تقوم بتوفير التغطية الصحية لهم.  وتشمل المرحلة الثانية كل الشركات التي توظف ما 
بين 100-500 عاماًل من الوافدين.  أما المرحلة الثالثة واألخيرة فتشمل جميع الشركات التي توظف وافدين.  وقد تم اإلعالن عن تطبيق 
هذا النظام نهائيًا في العام 1426هـ )الموافق 2005م(.  والمملكة العربية السعودية عازمة على أن تكون أول بلد في العالم يقوم 
بتطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني اإللزامي على المواطنين والمقيمين، وأن تقوم برفع مستوى الوعي فيما يتعلق بهذا األمر 

من خالل وسائل اإلعالم والقنوات األخرى. 3

1  سويس ري »ورلد إنشورنس في 2011«.
2  ايكونوميك انتلجنس يونيت )13 أغسطس 2006(. مخاطر البلد. انفتاح سوق التأمين السعودي.

http://www.garp.com/risknews/newsfeed.asp?Category=6&MyFile=2006-10-13-13663.html
3  تركي السهيل, الشرق األوسط 13 فبراير 2007م , وزير الصحة »سنكون أول دولة تطبق التأمين الصحي التعاوني على كافة القاطنين«.
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 أما قرار تأمين الرخصة اإللزامي فقد تم تطبيقه بناءًا على قرار مجلس الوزراء رقم 222 بتاريخ 13 شعبان 1422هـ )الموافق 30 أكتوبر 
2001م(.  وقد أصدر مجلس الوزراء الموقر مؤخرًا قرارًا بإلزامية تأمين المسؤولية تجاه الغير للمركبات عوضًا عن التأمين على الرخصة.

في عام 2003م تم إصدار نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني بموجب المرسوم الملكي رقم )م/32( بتاريخ 1424/6/2هـ وتم إصدار 
الالئحة التنفيذية لهذا النظام بموجب القرار الوزاري رقم 596/1 بتاريخ 1425/3/1هـ حيث ُسمح  بتأسيس الشركات التي كان لها نشاط 

محلي أو الفروع المرخصة للشركات األجنبية وذلك لممارسة أعمال التأمين التعاوني في المملكة.  

نص نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية على السماح بتأسيس شركات تأمين محلية بممارسة نشاط التأمين 
بالنسبة  الترخيص  معايير  وتطبيق  وإعداد  عليه  واإلشراف  التأمين  قطاع  تنظيم  بمسؤولية  النقد  مؤسسة  وتقوم  المملكة.   في 
لشركات التأمين.  ثم تبع ذلك صدور عدد من المراسيم الملكية منذ 1427/9/16هـ )الموافق 2006/10/9م( بالموافقة على تأسيس عدد 

من شركات التأمين.

نبذة عن سوق التأمين في المملكة العربية السعودية

2010م  في  سعودي  ريال  مليار   16.4 التأمين  اقساط  إجمالي  بلغ  حيث   ٪12 إلى  وصل  ملحوظًا  نموًا  المملكة  في  التأمين  سوق  شهد 
مقارنة بـ 14.6 مليار ريال سعودي في 2009م.  حيث بلغت نسبة النمو في مجال الـتأمين الصحي 19٪ كما بلغت نسبة النمو في تأمين 
المركبات 6٪ خالل عام 2010م.4 وقد بلغت نسب النمو في حجم سوق التأمين إلى مستويات أعلى من 20 و30 ٪ سنويا. الجدول التالي 

يوضح نمو السوق منذ 2006:

التغير2010التغير2009التغير2008التغير20062007 

إجمالي أقساط تأمين الحماية 

واالدخار )مليون ريال(

218327٪50594٪821.003٪69972٪3-

19٪528.690٪577.292٪384.805٪2.2223.065التأمين الصحي )مليون ريال(

6٪146.725٪66.315٪155.520٪4.4975.191التأمين العام )مليون ريال(

إجمالي قيمة أقساط التأمين 

)مليون ريال(

6.9378.583٪2410.919٪2714.610٪3416.387٪12

نسبة إجمالي التأمين العام من 

إجمالي الناتج المحلي

٪0.34٪0.37٪8.82٪0.31٪16.22-٪0.46٪48.39٪0.41٪10.87-

نسبة إجمالي التأمين الصحي 

من إجمالي الناتج المحلي

٪0.17٪0.22٪29.41٪0.27٪22.73٪0.53٪96.30٪0.53٪0.00

نسبة أقساط تأمين الحماية و 

االدخار من الناتج المحلي

٪0.02٪0.02٪0.00٪0.03٪50.00٪0.07٪133٪0.06٪14.29-

المصدر: مؤسسة النقد.

ملخص اآلداء والمؤشرات المالية 12 - 2
للوضع  وتحليلها  اإلدارة  »مناقشة  النشرة  هذه  من   )8( القسم  مع  مقرونة  أدناه  والواردة  للشركة  المالية  المعلومات  قراءة  يجب 
المالي للشركة ونتائج العمليات« والقوائم المالية المدققة للشركة وااليضاحات المتعلقة بها. يستند ملخص البيانات المالية الواردة 
أدناه إلى القوائم المالية المدققة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر من عام 2008م وعام 2009م وعام 2010م وعام 
2011م وتقرير المراجعة المتعلق بها تعد المعلومات المالية التاريخية المبينة في الجداول أدناه بمثابة ملخص فقط وليست بالضرورة 

مؤشر على أي نتائج مستقبلية.

4  مؤسسة النقد السعودي – تقرير سوق التأمين السعودي، 2010م.
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جميع األرقام بآالف الرياالت السعودية

2008/12/312009/12/312010/12/312011/12/31قائمة المركز المالي

033.531101.550115.804مجموع موجودات عمليات التأمين

77.95557.31040.48029.489مجموع موجودات المساهمين

77.95590.661142.030145.293مجموع الموجودات

033.351101.550115.804مجموع مطلوبات عمليات التأمين

77.95557.31040.48029.489مجموع مطلوبات وحقوق المساهمين

77.95590.661142.030145.293مجموع المطلوبات

2008/12/312009/12/312010/12/312011/12/31قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في

098324.086124.644مجموع اإليرادات

08928.21771.815إجمالي المطالبات المدفوعة

035511.78975.148صافي المطالبات المتكبدة

012.12843.535110.328مجموع التكاليف والمصاريف

9.467-19.634-24.211-22.780-صافي ربح ) خسارة ( الفترة

70.23549.89729.55619.071الرصيد نهاية الفترة

2008/12/312009/12/312010/12/312011/12/31قائمة التدفق النقدي

000التدفقات النقدية لعمليات التأمين:

01.98921.67334.722صافي الزيادة ) النقص ( في النقد

001.98923.662النقد في بداية الفترة

01.98923.66258.384النقد في نهاية الفترة

0000التدفقات النقدية للمساهمين:

11.750-10.163-28.298-63.703صافي الزيادة ) النقص ( في النقد

063.70335.40525.242النقد في بداية الفترة

63.70335.40525.24213.492النقد في نهاية الفترة

المصدر: الشركة.

 الخسائر المتراكمة 13 - 2
بلغت الخسائر المتراكمة 84.146 ألف ريال في 31 مارس 2012م مقابل 70.717 ألف ريال في 31 مارس 2011م وتتمثل الخسائر المتراكمة 
في صافي الخسائر المتحقق عن الفترة الحالية والفترات السابقة باإلضافة إلى الزكاة المحملة على هذا الحساب. حسب متطلبات 
المادة  148 من النظام األساسي للشركات التي تنص موضوع  تجاوز خسائر الشركة 75٪ من رأس مالها وانعقاد الجمعية العامة غير 
العادية ألخذ قرار باستمرار الشركة، وبناًء على توصية مجلس ادارة الشركة باستمرار الشركة، وجه المجلس الدعوة إلنعقاد الجمعية 
العامة غير العادية وبالفعل انعقدت الجمعية العامة غير العادية األولى للشركة يوم االثنين 1433/07/21هـ الموافق 2012/06/11م والتي 
قررت باغلبية )99٪( التصويت الموافقة على استمرار الشركة في ممارسة أعمالها وتفويض مجلس االدارة التخاذ االجراءات الالزمة 
لذلك من جهات االختصاص. كما تمت المصادقة على القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في 2011/12/31م في اجتماع الجمعية 

العامة العادية الرابعة لمساهمي الشركة المنعقدة يوم االثنين 1433/7/21هـ الموافق 2012/6/11م.

أسباب الخسائر ترجع الى السنوات األولية حيث بدأت الشركة بالتوظيف والتوسعة قبل أن تأخذ الموافقة على الخدمات و المنتجات 
الموافقة على منتجاتها وبدأت الشركة تبيع و تنتج  النقد. بعد مرور حوالي سنة من تأسيس الشركة، استلمت  من قبل مؤسسة 
إيرادات وتقلص خسائرها. وضعت الشركة خطط إستثمارية و إستراتيجية من ضمنها منتجات و خدمات مبتكرة حيث من المتوقع 

أن يؤدي ذلك إلى تعزيز مكانة أسيج السعودية وإكسابها قاعدة جيدة من العمالء.
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 ملخص عوامل المخاطرة 14 - 2
هنالك عدد من المخاطر المتعلقة بإصدار أسهم حقوق األولوية هذا. وقد تم تلخيص هذه المخاطر في ثالث مجموعات رئيسية 
هي: مخاطر متعلقة بالسوق والبيئة التشريعية، مخاطر متعلقة بنشاط الشركة، مخاطر متعلقة باألسهم العادية. وقد تم تناول 
أسهم  في  باالستثمار  القرار  اتخاذ  قبل  بعناية  تدرس  أن  ينبغي  والتي  المخاطرة"  "عوامل   )۲( القسم  في  بالتفصيل  المخاطر  تلك 

حقوق األولوية.

1(  المخاطر المتعلقة بالسوق والبيئة التشريعية:

 مخاطر عامة �

 مخاطر نمو السوق �

 مخاطر المنافسة �

 مخاطر عدم توفر بيانات تاريخية للسوق �

 مخاطر الكوارث الغير متوقعة )القوة القاهرة( �

 مخاطر عدم توفر معيدي التأمين واالعتماد عليهم �

 مخاطر صعوبة توفر كوادر محلية مؤهلة في قطاع التأمين �

 مخاطر متطلبات السيولة �

 مخاطر متطلبات السعودة �

 مخاطر سحب ترخيص مؤسسة النقد �

 مخاطر تتعلق بالقيود على ملكية شركات التأمين �

 مخاطر أجتماعية �

2(  المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة:

 مخاطر إعادة التأمين �

 مخاطر ربحية المحفظة االستثمارية �

 مخاطر التقاضي والدعاوي القانونية �

 مخاطر شروط رفع التقارير �

 مخاطر مصادر التمويل �

 مخاطر االعتماد على الموظفين الرئيسيين �

 مخاطر البيانات المستقبلية �

 مخاطر التصنيف �

 مخاطر تقنية المعلومات �

 مخاطر سياسات إدارة المخاطر �

 مخاطر سوء سلوك الموظفين �

 مخاطر كفاية االحتياطيات �

 مخاطر تجديد وثائق التأمين سارية المفعول �

 مخاطر حماية العالمة التجارية �

ن عليهم �  مخاطر متعلقة بالخالفات مع المؤمَّ

 مخاطر عدم نجاح الشركة بالتوسع والتطوير �

 مخاطر توفر خدمات الرعاية الصحية وأسعارها �

 مخاطر عدم موافقة لجنة الرقابة الشرعية �



ر

3(  المخاطر المتعلقة باألسهم العادية:

 مخاطر توزيع أرباح األسهم �

 مخاطر السيطرة المؤثرة والفعلية من قبل المساهمون المؤسسون �

 مخاطر التذبذب في سعر السهم �

 مخاطر انتهاء فترة حظر بيع األسهم �

 مخاطر بيع أو شراء عدد كبير من األسهم �

 مخاطر أرباح السهم �
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التعريفات والمصطلحات. 1

التغطية  �أ ومتعهد  الشركة  بين  إبرامها  سيتم  التي  االكتتاب  بتغطية  التعهد  اتفاقية  بالتغطية:  التعهد   إتفاقية 
فيما يتعلق باألسهم المطروحة لالكتتاب.

المادة  � في  عليها  المنصوص  الشركة  أرباح  صافي  من  استقطاعها  المتوجب  النسبة  النظامية:   االحتياطيات 
الخامسة عشرة من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

 اإلدارة: إدارة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج السعودية(. �

 الطرح: طرح األسهم من خالل إصدار حقوق أولوية، من قبل الشركة، لعدد 10.000.000 سهم عادي إلى المساهمين  �
المستحقين بسعر إصدار وقدره 10 ريال سعودي للسهم.

 االكتتاب التأميني: عملية قبول التأمين على المخاطر. �

 أسهم االكتتاب:  10.000.000 سهم عادي من أسهم الشركة. �

المملكة  � في  مسجلة  سعودية  عامة  مساهمة  شركة  التعاوني  للتأمين  المتحدة  المجموعة  السعودية:   أسيج 
العربية السعودية بسجل تجاري رقم 4030171999

ن له عن الضرر أو  � ن على تعويض المؤمَّ ن له مقابل موافقة المؤمِّ  االشتراك )القسط(: المبلغ الذي يدفعه المؤمَّ
الخسارة التي يكون السبب المباشر في وقوعه خطر مؤمن منه.

 أقارب: الزوج والزوجة واألقارب من الدرجة األولى مثل الوالدين واألبناء. �

 األقساط المكتتبة: مجموع المبالغ المدفوعة لشركات التأمين لقاء تغطية هذه الشركات لمخاطر معينة وفقًا  �
لشروط وثائق التأمين الموقعة مع عمالئها.

ن من قبل معيد  � ن إلى معيد التأمين، وتعويض المؤمِّ ن عليها من المؤمِّ  إعادة التأمين: تحويل أعباء المخاطر المؤمَّ
ن لهم إذا تعرضوا للضرر أو الخسارة. التأمين عما يتم دفعه للمؤمَّ

االكتتاب«  �ب في  المشاركة  »البنوك  القسم  )راجع  االكتتاب  طلبات  باستالم  تقوم  التي  البنوك  المستلمة:   البنوك 
الصفحات »ح«(.

ن وتعويض من يتعرض منهم للضرر أو الخسارة من  �ت ن لهم إلى المؤمِّ  التأمين: تحويل أعباء المخاطر من المؤمَّ
ن. قبل المؤمِّ

 التأمين الذاتي: تخصيص رصيد منتظم لمواجهة الخسائر المتوقعة عن المخاطر المرغوب التأمين عليها ذاتيًا بداًل  �
عن خدمات الشركة.

 تداول: نظام تداول األسهم السعودية اآللي. �

حملة  � على  التأمين  إعادة  أو  التأمين  لشركة  الربح  فائض  توزيع  بموجبها  يتم  التي  الطريقة  وهي  الفائض:   توزيع 
الوثائق.

 الجريدة الرسمية: جريدة أم القرى، وهي الجريدة الرسمية للمملكة العربية السعودية. �ج

 الجمعية العامة: الجمعية العامة لمساهمي الشركة. �

 الحكومة: حكومة المملكة العربية السعودية. �ح

 حملة وثائق التأمين: الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي يمتلك وثيقة التأمين. �

 الخطر: الحدث المتعلق باحتمال حدوث ضرر أو خسارة، أو عدمها، مع انتفاء احتمال الربح. �خ

 سعر االكتتاب:  10 رياالت سعودية لكل سهم. �س

 السنة المالية:  السنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر من كل سنة ميالدية. �

 السهم: سهم الشركة. �

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

 السوق: السوق المالية السعودية. �

 شخص: الشخص الطبيعي. �ش

 الشركة: المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج السعودية(، شركة مساهمة عامة سعودية مسجلة في  �
المملكة العربية السعودية بسجل تجاري رقم 4030171999
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 صافي متحصالت االكتتاب: صافي متحصالت االكتتاب بعد حسم مصاريف االكتتاب. �ص

 عقد التأسيس: عقد تأسيس الشركة. �ع

 فترة االكتتاب: الفترة الممتدة من تاريخ هـ )الموافق م( لمدة 7 أيام. �ف

 القائمة الرسمية: قائمة باألوراق المالية المعدة من قبل هيئة السوق المالية بمقتضى قواعد التسجيل واإلدراج. �ق

 قواعد التسجيل و اإلدراج: قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية بمقتضى المادة 6 من نظام  �

السوق المالية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم )م/30( بتاريخ 1424/6/2هـ )الموافق 2003/7/31م(.

 القيمة االسمية: 10 رياالت سعودية للسهم الواحد. �

رقم  �ل الملكي  بالمرسوم  الصادر  التعاوني  التأمين  شركات  مراقبة  لنظام  التنفيذية  الالئحة  التنفيذية:   الالئحة 
)م/32( بتاريخ 1424/6/2هـ )الموافق 2003/7/31م(.

 متحصالت االكتتاب: القيمة اإلجمالية لألسهم المكتتب بها. �م

 متعهد تغطية االكتتاب الرئيسي: الجزيرة كابيتال. �

 مجلس اإلدارة: مجلس إدارة الشركة. �

 مدير االكتتاب: الجزيرة كابيتال. �

 المساهم أو المساهمون: حملة أسهم الشركة ألية فترة محددة من الزمن. �

 المساهمون المؤسسون: المساهمون المؤسسون للشركة الواردة أسماؤهم في صفحة )22(. �

يتصل  � فيما  مالي  كمستشار  للعمل  الشركة  قبل  من  والمعينة  المالية  جي  أم  بي  مجموعة  المالي:   المستشار 
باالكتتاب.

 المستشارون: األطراف التي تقوم بتقديم خدمات خاصة باالكتتاب والواردة أسماؤهم في الصفحات ) و(، )ز(. �

 المشتقات المالية: عقد ترتبط قيمته بأداء أصول مالية أو مؤشرات أو استثمارات أخرى. �

ن آخر. �  معيد التأمين: شركة التأمين و/أو إعادة التأمين التي تقبل إعادة التأمين من مؤمِّ

 المكتتب: كل شخص يكتتب في أسهم االكتتاب. �

 المملكة: المملكة العربية السعودية. �

 مؤسسة النقد: مؤسسة النقد العربي السعودي. �

ن لهم. � ن / الضامن: شركة التأمين التي تقبل التأمين مباشرة من المؤمَّ  المؤمِّ

ن وثيقة التأمين. � ن له/ المضمون: الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي أبرم مع المؤمِّ  المؤمَّ

 النظام األساسي: النظام األساسي للشركة. �ن

بتاريخ 1424/6/2هـ  � الملكي رقم )م/32(  بالمرسوم  الصادر  التعاوني  التأمين  التأمين: نظام مراقبة شركات   نظام 

والئحته التنفيذية الصادرة بمقتضى المرسوم الملكي رقم )م/30( بتاريخ 1424/6/2هـ الموافق 2003/7/31م.

 نظام الشركات: نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم )م/6( بتاريخ 1385/3/22هـ وتعديالته. �

 نموذج طلب االكتتاب: نموذج طلب االكتتاب الذي يجب على المكتتبين تعبئته وتقديمه للبنك المستلم عند الرغبة  �

في االكتتاب.

 نشرة اإلصدار:هذه الوثيقة المعدة من قبل الشركة فيما يتعلق باالكتتاب. �

 هامش المالءة: مدى زيادة أصول الشركة القابلة للتحويل إلى نقد عن التزاماتها. �هـ

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

 الهيئة العامة لالستثمار: الهيئة العامة لالستثمارفي المملكة العربية السعودية. �
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ن له عند حدوث الضرر أو الخسارة لألصل المغطى  �و ن بأن يعوض المؤمَّ  وثيقة التأمين: عقد يتعهد بمقتضاه المؤمِّ
ن له. بالوثيقة وذلك مقابل االشتراك )القسط( الذي يدفعه المؤمَّ

 وسيط التأمين: الشخص االعتباري الذي يقوم لقاء مقابل مادي بالتفاوض مع الشركة إلتمام عملية التأمين لصالح  �
ن لهم. المؤمَّ

 وكيل التأمين: الشخص االعتباري الذي يقوم لقاء مقابل مادي بتمثيل الشركة وتسويق وبيع وثائق التأمين وجميع  �
األعمال التي يقوم بها عادة لحساب الشركة أو بالنيابة عنها.
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عوامل المخاطرة. 2

المخاطرة  عوامل  بعناية  يدرس  أن  محتمل  مستثمر  كل  على  ينبغي  النشرة،  هذه  في  الواردة  األخرى  المعلومات  إلى  باإلضافة 
المحددة أدناه، قبل اتخاذ أي قرار باالستثمار في أسهم االكتتاب. علمًا بأن المخاطر الموضحة أدناه ال تشمل جميع المخاطر التي 
يمكن أن تواجهها الشركة، بل إنه من الممكن وجود مخاطر إضافية ليست معلومة للشركة في الوقت الحالي، أو تعدها الشركة 
غير جوهرية في الوقت الحالي قد تعيق أيضا عملياتها. وقد يتأثر نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية 
بصورة سلبية جوهرية بسبب حدوث أو تحقق أي من هذه المخاطر.  وقد ينخفض سعر أسهم االكتتاب بسبب حدوث أو تحقق أي 

من هذه المخاطر أو غيرها، مما قد يتسبب في خسائر المكتتبين الستثمارهم بشكل جزئي أو كلي.

 المخاطر المتعلقة بالسوق والبيئة التشريعية 1   2

 مخاطر عامة 1 - 1 - 2
إن عمليات الشركة يتم تنظيمها واإلشراف عليها من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي ويجب أن تخضع ألحكام نظام مراقبة 
وهذه  النقد  مؤسسة  قبل  من  الموضوعة  التعليمات  إلى  باإلضافة  الشركات  ونظام  التنفيذية  والئحته  التعاوني  التأمين  شركات 
األحكام والقواعد واألنظمة يمكن أن تتغير من وقت إلى آخر.  وتبعًا لذلك، فإن الشركة ال تستطيع تقديم أية تأكيد بأن التغييرات 

التشريعية والنظامية لن يكون لها تأثير سلبي جوهري على أعمالها، ووضعها المالي، ونتائج عملياتها.

 مخاطر نمو السوق 2 - 1 - 2
إن الطفرة االقتصادية التي تعيشها المملكة العربية السعودية قد ال تستمر بشكل عام بما فيها قطاع التأمين بنفس القوة في 
الدراسة في المملكة العربية  النفط المرتفعة وبالمشاريع العمالقة الموضوعة قيد  المستقبل. فنمو السوق اآلن مدعوم بعوائد 
يبقي  بديهية،  وكنتيجة  النفط.   على  كبير  وبشكل  معتمدًا  السعودي  االقتصاد  اليزال  التنويع،  محاوالت  من  وبالرغم  السعودية، 
دخل المملكة متأثرًا بتقلبات أسعار النفط وتبقى الخطط المالية معرضة لعوامل وقوى في السوق العالمية وخارجة عن سيطرة 
الحكومة، وقد تعيق المشاكل االقتصادية استمرارية النمو في أعداد وأحجام المشاريع الصناعية والسكنية الكبرى ومشاريع البنى 

التحتية وبالتالي قد تؤثر على فرص نمو أعمال شركات التأمين.

 مخاطر المنافسة 3 - 1 - 2
دخلت المملكة العربية السعودية في منظمة التجارة العالمية بشكل فعلي بنهاية عام 2005م.  وبناءًا على ذلك، على المملكة أن 
تلتزم بقرارات وأنظمة المنظمة.  وأحد هذه األنظمة هو تحرير القطاع المالي وفتح باب االستثمار أمام الشركات العالمية وبعد صدور 
عدة  قرارات من مجلس الوزراء بالترخيص بتأسيس 33 شركة تأمين )بما فيها الشركة( كشركات مساهمة عامة، فإن الشركة تتوقع 
أن تجد نفسها تعمل في بيئة تنافسية بشكل متزايد مما يمكن أن يؤثر سلبيًا على هوامش الربحية والمحافظة على حصة سوقية 
مناسبة.  ومن المحتمل أن يتم منح تراخيص جديدة في المستقبل القريب مما يزيد المنافسة أكثر في سوق التأمين السعودي، 
تقوم  السعودية  العربية  المملكة  سوق  في  أصاًل  الموجودة  والمتوسطة  الصغيرة  الشركات  من  كبير  عدد  هناك  يبقى  وسوف 

بتطبيق مبادئ التأمين التعاوني أو التجاري وتعمل كوسطاء أو وسطاء دوليين أو وكالء.

المقدمة  الخدمة  التغطية،  وأحكام  شروط  المحتسبة،  األقساط  تشمل  عدة،  عوامل  على  التأمين  صناعة  في  المنافسة  تقوم 
والتصنيف المالي المعتمد من وكاالت التصنيف المستقلة وخدمة المطالبات والسمعة والتصور الموجود عن القدرة المالية والخبرة 
تعتبر  تسعير  سياسات  تطبيق  بتبني  للسوق  الجدد  الداخلين  بعض  يقوم  السوق،  في  أكبر  حصة  كسب  ولغرض  التأمين.   لشركة 
أكثر مغامرة من تلك الخاصة بالشركة أو أن تعرض صيغًا بديلة لحماية المخاطر باإلضافة إلى خدمات التأمين التقليدية.  وال يمكن 
التأكيد على أن الشركة سوف تكون قادرة على تحقيق أو االحتفاظ بأي مستوى محدد من األقساط في هذه البيئة التنافسية. إن 

ضغوط المنافسة المتزايدة يمكن أن تؤثر سلبيًا وبشكل جوهري على أعمال الشركة وتوقعاتها ووضعها المالي.

 مخاطر عدم توفر بيانات تاريخية للسوق 4 - 1 - 2
رغم أن السوق السعودي ليس حديث العهد على مفهوم التأمين إال أنه لم يتم تنظيمه إال منذ فترة قريبة.  ولذلك لم يتم جمع 
المعلومات والبيانات التاريخية المطلوبة لبناء الجداول التأمينية بشكل دقيق.  وبسبب ذلك تعتمد شركات التأمين في تقدير الخسائر 
وتقييم األقساط على تقديرات قد ال ترقى للمستوى المطلوب من الدقة وبالتالي فقد تزيد نسبة المخاطرة للمحافظ التأمينية مما 

قد يؤدي إلى حدوث خسائر للشركات العاملة.

 مخاطر الكوارث الغير متوقعة )القوة القاهرة( 5 - 1 - 2
تشكل عمليات التأمين على المنشآت الصناعية والمباني السكنية والتجارية موردًا هامًا لربحية شركات التأمين بالمقارنة مع عمليات 
التأمين الصحي والتأمين على المركبات.  وتتعرض الشركة إلى خسائر بسبب الكوارث بحكم كونها تغطي الممتلكات ضد الكوارث 
المسببة ألضرار الممتلكات. ويمكن أن تنتج الكوارث عن أسباب متعددة سواء منها الطبيعية أو الغير طبيعية بحيث يكون حدوثها 
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وجسامتها بطبيعة الحال أمرًا ال يمكن التنبؤ به مثل عواصف الَبَرد، الفيضانات، الرياح، الحرائق، اإلنفجارات، الحوادث الصناعية.

ن عليه في المنطقة المتأثرة  إن مدى الخسائر الناجمة عن الكوارث هو حصيلة أمرين هما المبلغ اإلجمالي المعرض للخطر المؤمَّ
بالحادث وجسامة الحادث. يمكن أن تسبب الكوارث خسائر في مجموعة متعددة من أنواع تأمين الممتلكات والمسؤولية. ويمكن 
الوضع  على  جوهري  سلبي  تأثير  لها  يكون  وأن  للشركة،  المالية  النتائج  في  كبيرة  تقلبات  بالكوارث  المتعلقة  المطالبات  تسبب  أن 

المالي للشركة ونتائج عملياتها.

 مخاطر عدم توفر معيدي التأمين واالعتماد عليهم 6 - 1 - 2
من  للتقليل  وذلك  وإقليمية  عالمية  شركات  مع  تبرمها  والتي  التأمين  إعادة  اتفاقيات  على  أعمالها  في  التأمين  شركات  تعتمد 
التأمين.  وقد تسبب تقلبات أسواق  التأمين رسومًا خاصة بإعادة  التأمينية.  وبالمقابل تدفع شركات  الناتجة عن التغطية  المخاطر 
إعادة التأمين ارتفاعًا في هذه الرسوم مما قد يؤدي إلى أثر سلبي على ربحية الشركة. ومن جهة أخرى، ال يمكن ضمان عدم إخفاق 
معيدي التأمين في سداد حصصهم من المطالبات المستقبلية.  مما سوف يؤثر على وضع الشركة المالي وعلى عالقتها بعمالئها، 

وبالتالي ربحيتها المستقبلية.

المادة  إن  الشركة.  إرادة  عن  خارجة  تكون  ما  عادة  والتي  السائدة  السوق  لشروط  يخضع  التأمين  إعادة  وتكاليف  ومقدار  توافر  إن 
من   ٪30 بـ  األقل  على  التأمين  شركات  تحتفظ  أن  تتطلب  التعاوني  التأمين  شركات  مراقبة  لنظام  التنفيذية  الالئحة  من  األربعين 
األقساط المكتتبة وإعادة تأمين 30٪ من إجمالي أقساطها في داخل المملكة.  وفي حال عدم تمكن الشركة من المحافظة على 
لذلك، فإن  التأمينية. إضافة  التزاماتها  لتخفيض  الشركة  أو اضطرار  للخطر  التأمين، ستزيد نسبة تعرضها  إعادة  ترتيبات  استبدال  أو 
التزاماتها تجاه عمالئها  التأمين التعفيها من  التأمين حيث أن مخاطر معيدي  ائتمانية متعلقة بمعيدي  الشركة معرضة لمخاطر 

المؤمن عليهم. 

ورغم أن الشركة تتعاقد مع معيدي تأمين، فإن عزوف أو عدم مقدرة أحد معيدي التأمين الكبار عن االلتزام بشروط اتفاقيات إعادة 
التأمين من شأنه أن يسبب أثارًا سلبية جوهرية على أعمال الشركة و/أو نتائجها المالية.

 مخاطر صعوبة توفر كوادر محلية مؤهلة في قطاع التأمين 7 - 1 - 2
التعاوني الذي يجب أن  التأمين  تعاني سوق العمل السعودية من نقص حاد في الكوادر المحلية المؤهلة تأهياًل عاليًا في قطاع 
يلبي احتياجات شركات التأمين.  مما سيزيد من الطلب على هذه الكوادر المؤهلة بشكل كبير.  وقد تؤدي زيادة الطلب هذه إلى نوع 
من المنافسة بين الشركات القائمة والجديدة الستقطاب هذه الكوادر.  وهذا بدوره سيزيد من تكلفة توظيف وتأهيل واإلبقاء على 
الكوادر الموجودة لدى الشركات مما قد يؤدي إلى ارتفاع المصاريف التشغيلية وبالتالي قد يؤثر ذلك على ربحية الشركات العاملة 

في قطاع التأمين.

 مخاطر متطلبات السيولة 8 - 1 - 2
وفقًا للمواد 66 و67 و68 من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني يتعين على أسيج السعودية االحتفاظ بحد 
التأمين. ولكن هذا الحد يتأثر بشكل رئيسي باالحتياطيات التي يتعين  الناتجة عن عمليات  أدنى من المالءة وذلك لتلبية المطالبات 
يتأثر  ذلك  أن  كما  النظامي.  االحتياطي  بتحديد  المتعلقة  واألنظمة  المباعة  التأمين  وثائق  بحجم  بدورها  تتأثر  والتي  بها،  االحتفاظ 
بعدة عوامل أخرى تشمل هامش الربح والعائد على االستثمار وتكاليف التأمين وإعادة التأمين.  وإذا واصلت أسيج السعودية نموها 
بسرعة أو إذا زاد الحد المطلوب للمالءة مستقباًل فقد يتعين على الشركة زيادة رأس المال لواجهة حد المالءة المطلوب وهو ما قد 
يؤدي إلى تضخيم رأس المال. وإذا لم تتمكن أسيج السعودية من زيادة رأس مالها فقد تجبر على الحد من نمو أنشطتها وبالتالي 
عدم اإلعالن عن أية أرباح. أو قد ينتج عن ذلك تطبيق إجراءات جزائية في حق الشركة قد تصل إلى سحب ترخيصها في بعض الحاالت 

االستثنائية.

 مخاطر متطلبات السعودة 9 - 1 - 2
بناًء على تعليمات وزارة العمل ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية، ينبغي على شركات التأمين المحافظة 
على نسبة الموظفين السعوديين لديها فوق مستوى الـ30٪، وال يوجد أي ضمانات أن ال يتم رفع نسب السعودة إلى مستويات أعلى 
من ذلك، وفي حال عدم التزام هذه الشركات بالقرارات الصادرة بهذا الخصوص فقد يتم تطبيق عقوبات عليها قد تصل إلى إيقاف 
إصدار تأشيرات العمالة الالزمة للشركة.  وقد تتأثر أعمال الشركة وخططها التوسعية بسبب عدم تمكنها من تأمين العمالة الالزمة 

للشركة سواًء من السوق المحلية أو عن طريق االستقدام.

 مخاطر سحب ترخيص مؤسسة النقد 10 - 1 - 2
لقد تمت الموافقة على تأسيس الشركة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )233( بتاريخ 1427/9/16هـ الموافق 2006/10/9م والمرسوم 
2006/10/11م.  و بناًء على شروط معينة قامت أو ستقوم الشركة باستيفائها  الملكي رقم )م/60( الصادر بتاريخ 1427/9/18هـ الموافق 
في المستقبل. وفي حال عدم قدرة الشركة على استيفاء هذه الشروط على أن لمؤسسة النقد حق سحب الترخيص. علمًا بأن هذه 

الشروط تنطبق على جميع شركات التأمين.
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التأمين )بما فيها الشركة( أن تقدم  التعاوني يتوجب على شركات  التأمين  التنفيذية لنظام مراقبة شركات  أنه وفقًا لالئحة  كما 
التأمين  شركات  مراقبة  لنظام  التنفيذية  الالئحة  من   76 المادة  وتنص  السعودي.   العربي  النقد  لمؤسسة  االلتزامات  من  العديد 
لم  أو  أشهر،  ستة  خالل  به  لها  المرخص  النشاط  الشركة  تمارس  لم  حال  في  الترخيص  سحب  حق  النقد  لمؤسسة  أن  التعاوني 
تف بمتطلبات النظام أو الالئحة، أو تبين للمؤسسة تعمد الشركة تزويد المؤسسة بمعلومات غير صحيحة، أو أفلست الشركة، أو 
مارست الشركة النشاط بأسلوب غير سوي، أو انخفض رأس المال عن الحد األدنى المقرر، أو انخفض وجه حق، أو منعت الشركة فريق 
أو امتنعت الشركة عن تنفيذ حكم نهائي صادر في  التفتيش المكلف من قبل المؤسسة عن أداء مهمته في فحص سجالتها، 

أي من النزاعات التأمينية.  وفي حال تم سحب الترخيص من الشركة فإن ذلك سوف يتسبب بإعاقة استمرار عملها بشكل نظامي.

 مخاطر تتعلق بالقيود على ملكية شركات التأمين 11 - 1 - 2
بيع  يحظر  حيث  المؤسسون  المساهمون  لها  يخضع  والتي  المالية  السوق  هيئة  قبل  من  المفروضة  الحظر  فترة  إلى  إضافًة 
النقد قبل  الهيئة ومؤسسة  الحصول على موافقة  الشركة وينبغي  تاريخ تأسيس  أسهمهم خالل ثالث سنوات مالية كاملة من 
بيع أيًا من تلك األسهم بعد انتهاء فترة الحظر، يفرض نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية بعض القيود على 
تملك األسهم في شركات التأمين. فوفقًا للمادة التاسعة من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والمادة التاسعة والثالثين من 
الئحته التنفيذية ال يجوز لشركة التأمين افتتاح فروع في الداخل أو الخارج أو االتفاق على االندماج أو تملك أي نشاط مصرفي أو تأميني 
أو السيطرة عليه أو امتالك أسهم شركة تأمين أو إعادة تأمين أخرى إال بموافقة مكتوبة من مؤسسة النقد. كما تنص المادة الثامنة 
النقد بنسبة ملكية أي شخص  التعاوني على وجوب إبالغ مؤسسة  التأمين  التنفيذية لنظام مراقبة شركات  الالئحة  والثالثون من 
يملك 5٪ أو أكثر من أسهم الشركة بشكل دوري وإطالع المؤسسة كتابيا بأي تغيير يطرأ على نسب الملكية، كما تم نشر قائمة 
من قبل مؤسسة النقد تحدد الحدود األدنى والقصوى لملكية شركات التأمين والمصارف والشخصيات االعتبارية والطبيعية في 
شركات التأمين التعاوني. ووفقا لهذه المتطلبات يتوجب على شركات التأمين الحصول على موافقة خطية مسبقة من مؤسسة 
النقد العربي السعودي قبل اكتساب أو دمج أو نقل للملكية مع أي شركة تأمين مسجلة أو حدوث تغيير جذري في هيكل ملكيتها. 
أو استراتيجي وذلك في حال رفضت  االتفاق مع مستثمر مالي  الحاالت( قدرة الشركة على  أن يعيق )في بعض  إن من شأن ذلك 
بإخضاعه لشروط قاسية، مما قد يؤثر سلبيًا على  أو قامت  الموافقة عليه  بتأخير  أو قامت  السعودي ذلك  العربي  النقد  مؤسسة 

أعمال الشركة.

 مخاطر اجتماعية 12 - 1 - 2
قطاع  اتجاه  المجتمع  نظرة  حول  مخاطر  يوجد  لكن  والمجتمعات.  اإلنسان  حياة  في  هاما  دورا  وتلعب  وضرورية  اساسية  التأمين 
التأمين بصفة عامة حيث يرى المجتمع أن القطاع ال يلعب دورا أساسيا أو يعمل بنطاق خدمات ال تتوافق مع أصل التكافل والشريعة. 

والمجتمع قد يفقد ثقته في القطاع وذلك قد يؤثر سلبيًا على أعمال الشركة ونسبة اإليرادات.

 المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة 2   2

مخاطر إعادة التأمين 1 - 2 - 2
 بموجب الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، فإن على الشركة أن تحتفظ على األقل بنسبة 30٪ من األقساط 
المكتتبة وتعيد التأمين على 30٪ من إجمالي أقساطها في داخل المملكة العربية السعودية، وتلتزم الشركة بهذه المتطلبات. إن 
وإن  الشركة.  سيطرة  نطاق  عن  خارجة  تكون  ما  عادة  والتي  السائدة  السوق  لشروط  يخضع  التأمين  إعادة  وتكاليف  ومقدار  توافر 
التذبذبات في سوق إعادة التأمين قد تؤدي إلى زيادة هذه التكاليف وهو ما سيؤثر سلبيا على ربحية الشركة. عالوة على ذلك فإنه إذا 
لم يقم معيد التأمين لدى الشركة بالوفاء بالتزاماته، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تعرض الشركة للمخاطر والذي بدوره قد يؤدي إلى 

آثار سلبية جسيمة على األداء المالي للشركة وعالقاتها مع عمالئها وربحيتها.

الممكن إما أن تزيد نسبة تعرضها  التأمين، فإنه من  ترتيبات إعادة  أو استبدال  المحافظة على  وفي حال عدم تمكن الشركة من 
للمخاطر، أو في حال عدم رغبة الشركة في تحمل هذه الزيادة في تعرضها للمخاطر، فإنه سيتعين على الشركة تخفيض مستوى 
التزاماتها التأمينية. إضافة إلى ذلك فإن الشركة معرضة لمخاطر ائتمانية متعلقة بمعيدي التأمين حيث أن مخاطر معيدي التأمين 

ال تعفيها من التزاماتها تجاه عمالئها المؤمن عليهم.

 مخاطر ربحية المحفظة االستثمارية 2 - 2 - 2
تعتمد النتائج التشغيلية للشركة جزئيًا على أداء أصولها المستثمرة والتي تتألف من محفظة حملة الوثائق ومحفظة المساهمين. 
السوق  وتقلبات  العام  االقتصادي  بالوضع  المتعلقة  المخاطر  ذلك  في  بما  متنوعة،  استثمار  مخاطر  إلى  االستثمار  نتائج  وتخضع 
محفظتها  بموازنة  الشركة  تنجح  لم  وإذا  التسديد.  وعدم  اإلئتمان  ومخاطر  السيولة  ومخاطر  االستثمار،  على  العائد  وتذبذبات 
سلبيًا  يؤثر  أن  يمكن  الذي  األمر  مثالية.  ليست  وبأسعار  أوقات  في  استثماراتها  تسييل  إلى  تضطر  ربما  مسؤولياتها  مع  االستثمارية 
المالي ونتائج عملياتها.  كما تخضع المحفظة االستثمارية أيضا لقيود تنظيمية وظروف عدم توفر  بشكل جوهري على وضعها 
منتجات مالية معينة. والتي يمكن أن تقلل من نطاق التنوع في فئات األصول المختلفة، األمر الذي يمكن أن يؤدي بدوره إلى تقليل 
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العائد على االستثمار. وتتطلب إدارة هذه االستثمارات نظام إداري فعال وقدرة عالية على اختيار جودة هذه االستثمارات وتنوعها وقد 
يؤدي عدم قدرة الشركة على تنويع هذه االستثمارات إلى انخفاض عائداتها وبالتالي حقوق المساهمين بالشركة.

 مخاطر التقاضي والدعاوي القانونية 3 - 2 - 2
وتتعلق  التأمينية  الشركة  بعمليات  يتعّلق  ما  في  الشركة  بوجه  قضائية  دعاوى  تقديم  يتم  قد  االعتيادية،  األعمال  سياق  ضمن 
بأحكام التغطية أو المطالبات. وقد تؤثر هذه الدعاوى بشكل جوهري على سمعة الشركة ومركزها المالي. ال تستطيع الشركة 
التنبؤ بنتيجة أي إجراء أو نتائج التحقيق في أية دعوى قضائية في حال حدوثها. وال تستطيع الشركة أن تضمن  بأن هذا اإلجراء أو 
التحقيق أو المراجعة أو التقاضي أو التغيير في السياسات والممارسات التشغيلية لن يؤثر بشكل سلبي وجوهري على نتائج الشركة 
ووضعها المالي. علما أن الشركة ليست حاليًا طرفا في أي دعاوى أو مطالبات قضائية قد يكون لها أثر سلبي جوهري على نشاطها 

أو وضعها المالي.

 مخاطر شروط رفع التقارير 4 - 2 - 2
إن من ضمن متطلبات نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية وقواعد التسجيل واإلدراج أن تقوم الشركة برفع 
تقارير مالية دورية للجهات التنظيمية وأن تقوم بنشرها للجمهور. وقد تحدث صعوبات إدارية وتقنية مما قد يسبب بعض التأخير في 
تقديم هذه التقارير، وهذا قد يجعلها عرضة في حاالت استثنائية لبعض الغرامات سواًء من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي 

أو هيئة السوق المالية.

 مخاطر مصادر التمويل 5 - 2 - 2
قد تحتاج أسيج السعودية إلى ضخ مبالغ مالية كبيرة لتمويل استثماراتها وتوسعاتها وعملياتها التشغيلية.  ومن أجل ذلك قد تحتاج 
للبحث عن مصادر تمويلية سواًء عن طريق البنوك أو من خالل إصدار أسهم جديدة.  وال توجد ضمانات أن تكون ظروف األسواق المالية 

مالئمة في ذلك الوقت مما قد يزيد من تكاليف التمويل أو قد يؤخر من الحصول عليه، وقد يؤثر ذلك سلبًا على عمليات الشركة.

 مخاطر االعتماد على الموظفين الرئيسيين 6 - 2 - 2
إن الموظفين الرئيسيين يلعبون دورًا مهمًا في نجاح أعمال الشركة وإن نجاحها وتطلعاتها المستقبلية سوف يعتمد إلى حد كبير 

على قدرتها في توظيف واالحتفاظ بالموظفين ذوي النوعية المتميزة.

الرئيسيين  للموظفين  بدائل  وإيجاد  والمتميزين  المؤهلين  بالموظفين  واالحتفاظ  إيجاد  على  قادرة  أسيج  شركة  أن  من  بالرغم 
الذين يغادرون الشركة، إال أنه ال يمكن إعطاء تأكيد بأن أسيج السعودية سوف تكون قادرة على إيجاد بدائل أو أن تجتذب وتحتفظ 
بموظفين مؤهلين عندما تظهر الحاجة إليهم. قد تتأثر الشركة سلبيًا إذا خسرت خدمات شخص أو أكثر من األعضاء الرئيسيين على 
المالي  إلى تعطيل أعمال الشركة ويؤثر سلبًا على فرص عملها ووضعها  الذي يمكن أن يؤدي  المتوسط، األمر  إلى  المدى القصير 

ونتائج عملياتها.

 مخاطر البيانات المستقبلية 7 - 2 - 2
إن بعض البيانات الواردة في هذه النشرة تشكل بيانات مستقبلية، ولكنها ليست ضمانًا لما سيكون عليه األداء مستقبال. وتنطوي 
تلك البيانات المستقبلية على مخاطر معلومة وغير معلومة وعوامل أخرى قد تؤثر على النتائج الفعلية وبالتالي على أداء الشركة 
وإنجازاتها، وهناك العديد من العوامل التي قد تؤثر في األداء الفعلي أو اإلنجازات أو النتائج التي تحققها الشركة وتؤدي إلى اختالفها 
بشكل كبير عما كان متوقعا صراحة أو ضمنيا في البيانات المذكورة. وفيما لو تحقق أي واحد أو أكثر من هذه المخاطر أو األمور غير 
المتيقنة أو ثبت عدم صحة أو دقة أي من االفتراضات التي تم االعتماد عليها، فإن النتائج الفعلية قد تختلف بشكل جوهري عن تلك 

الموضحة في هذه النشرة.

 مخاطر التصنيف 8 - 2 - 2
إن الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني تفرض على هذه الشركات بما فيها الشركة أن تقوم باختيار معيدي 
تأمين حاصلين على تصنيف )BBB( حسب تصنيف ستاندرد أند بورز )S&P( أو تصنيف مكافئ كحد أدنى.  وسيتوجب إلغاء اتفاقية 
إعادة التأمين المبرمة مع شركة إعادة التأمين في حال انخفض تصنيفها، أو الحصول على موافقة مؤسسة النقد على ذلك مما 

سيزيد من التكاليف والمخاطر على الشركة.

 مخاطر تقنية المعلومات 9 - 2 - 2
من  كبير  عدد  معالجة  على  المعلومات  تقنية  أنظمة  قدرة  على  كبير  بشكل  تعتمد  المستقبلية  وتطلعاتها  الشركة  أعمال  إن 
العمليات في وقت محدد ودون انقطاع خصوصًا في الوقت الذي تصبح فيه معالجة العمليات معقدة بشكل متزايد مع نمو أعداد 

تلك العمليات بمعدل معتبر.

إن التشغيل المناسب ألنظمة المحاسبة، والرقابة المالية، وخدمة العمالء، وقاعدة بيانات العمالء، وأنظمة معالجة المعلومات األخرى 
بما فيها تلك التي تتعلق باالكتتاب التأميني ومعالجة المطالبات، باإلضافة إلى أنظمة االتصاالت بين المكاتب اإلقليمية ومركز تقنية 
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المعلومات بالمركز الرئيسي هو أمر في غاية األهمية لعمليات الشركة ومقدرتها على المنافسة بنجاح. ال يمكن إعطاء الضمانات 
على أن أنشطة وأعمال الشركة لن تتعرض لالنقطاع أو تتأثر بشكل جوهري في حالة حصول عطل جزئي أو كامل ألي من أنظمة 

تقنية المعلومات أو االتصاالت الرئيسية.

 مخاطر سياسات إدارة المخاطر 10 - 2 - 2
هذه  تكون  ال  ربما  الدولية.  الممارسات  أفضل  على  تعتمد  داخلية  وقيود  وإجراءات  المخاطر  إلدارة  سياسات  الشركة  لدى  يوجد 
السياسات واإلجراءات والقيود الداخلية كافية تمامًا في تخفيض مدى التعرض للمخاطر في كافة الظروف، أو مقابل بعض األنواع 
من الخطر بما في ذلك المخاطر التي لم يتم التعرف عليها أو توقعها. وكنتيجة لذلك، فإن الوضع المالي للشركة وعملياتها يمكن 

أن يتأثر سلبيًا و بشكل جوهري بواسطة الزيادة المتعاقبة في التعرض للخطر.

إن من الممارسات المتعارف عليها لشركات التأمين أن تستخدم أدوات مالية متعددة واستثمارات إلدارة هذه المخاطر التي تصاحب 
أعمالها. فإنه يجب على الشركة الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي بموجب الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة 
وفي  المستقبل.  في  اإلدارة  أدوات  من  شابهها  وما  المالية  المشتقات  مثل  األدوات  هذه  استعمال  قبل  التعاوني  التأمين  شركات 
حال استعمال أيًا منها دون موافقة مؤسسة النقد فإن الشركة معرضة لمختلف الجزاءات الواردة في النظام بما في ذلك سحب 

الترخيص.

 مخاطر سوء سلوك الموظفين 11 - 2 - 2
بالرغم من وجود ضوابط داخلية وإجراءات لمعالجة سوء سلوك الموظفين، فإن الشركة ال تستطيع أن تضمن أنها تستطيع دائمًا 
منع هذه الحاالت. وبالتالي، ربما ينتج عن سوء سلوك الموظف مخالفة النظام من قبل الشركة، أو عقوبات نظامية، أو مسؤولية 
مالية و/أو إضرار جسيم بسمعة الشركة. ال تستطيع الشركة أن تضمن أن سوء سلوك الموظفين لن يؤدي إلى اإلضرار بشكل جوهري 

بوضعها المالي أو نتائج عملياتها.

 مخاطر كفاية االحتياطيات 12 - 2 - 2
التأمين  عمليات  من  كجزء  وذلك  المتوقعة  المستقبلية  وااللتزامات  المطالبات  لتغطية  ومخصصات  باحتياطات  الشركة  تحتفظ 

والتزامًا بنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

إن عملية تقدير احتياطي االلتزامات هي عملية صعبة ومعقدة وتتدخل فيها متغيرات وافتراضات متعددة. وبالنظر إلى المخاطر 
األساسية والدرجة العالية من عدم التيقن المصاحبة لتحديد االلتزامات التي قد تنتج عن المطالبات غير المسددة على الوثائق، فإن 
الشركة ال تستطيع أن تحدد المبلغ الذي سيدفع في نهاية األمر لتسوية تلك المسؤوليات.  إضافة إلى ذلك، إن التاريخ القصير نسبيًا 
والقدر المحدود من البيانات عن صناعة التأمين السعودية فيما يتعلق بالنتائج السابقة للمطالبات يمكن أن يؤثر على قدرة الشركة 
إلعداد افتراضات أكتوارية لخدمات معينة، مثل خدمات الرعاية الصحية. كنتيجة لذلك، فإن االحتياطيات التي وضعت أساسًا لتسديد 
المطالبات المستقبلية لوثائق التأمين يمكن أن يثبت أنها غير كافية وأن على الشركة عندئذ أن تقوم بزيادة احتياطياتها، األمر الذي 

يمكن أن يكون له تأثير سلبي جوهري على أعمالها ووضعها المالي ونتائج عملياتها.

 مخاطر تجديد وثائق التأمين سارية المفعول 13 - 2 - 2
إن وثائق تأمين الشركة بشكل عام محددة المدة في طبيعتها. وفي حال عدم تجديد وثائق التأمين الحالية لصالح الشركة، فإن 

األقساط المكتتبة للشركة في السنوات القادمة والنتائج المستقبلية لعملياتها يمكن أن يتأثرا سلبيًا وبشكل جوهري.

 مخاطر حماية العالمة التجارية 14 - 2 - 2
من  يتم  التي  األنظمة  في  خدماتها  على  وشعارها  أسمها  استخدام  في  قدرتها  على  جزئيًا  يعتمد  التنافسي  الشركة  وضع  إن 
التي  القضائي  االختصاص  صاحبة  الدول  في  حقوقها  انتهاك  منع  على  الشركة  قدرة  عدم  إن  وبيعها،  خدماتها  تسويق  خاللها 
تمارس الشركة فيها أعمالها يمكن أن يؤثر سلبيًا على عالمتها ويمكن أن يجعل ممارسة عملها أكثر تكلفة وبالتالي يؤثر على نتائج 
الشركة التشغيلية. وربما يتأثر عمل الشركة أكثر إذا كان عليها أن تتنافس مع عالمات تجارية مشابهة ضمن األسواق الرئيسية التي 

تعمل فيها والتي ال تملك فيها حقوق ملكية.

ن عليهم 15 - 2 - 2  مخاطر متعلقة بالخالفات مع المؤمَّ
التزاماتها تجاه مطالبات حملة الوثائق بشكل سريع.  إال أن هذا ال يضمن عدم نشوء خالفات  إن الشركة ملتزمة بتسديد وتسوية 
بين الشركة من جهة وبعض حملة الوثائق من جهة أخرى. وقد يصل األمر إلى القيام بدعاوى قضائية ضد الشركة لدى الجهات 

القضائية، وهذا قد يعرض الشركة إلى مخاطر قضائية ونظامية مما قد يؤثر سلبًا على عمليات الشركة.

 مخاطر عدم نجاح الشركة بالتوسع والتطوير 16 - 2 - 2
إن إستراتيجية أسيج السعودية تتضمن خططًا توسعية لتوسيع االنتشار الجغرافي والتنوع في الخدمات.  ولكن ال تتوفر أية ضمانات 

لتحقق هذه االستراتيجيات بشكل كامل، وهذا قد يؤثر على تقييم أعمال الشركة المستقبلية.
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 مخاطر توفر خدمات الرعاية الصحية وأسعارها 17 - 2 - 2
تقوم الشركة بالدخول في العديد من العقود مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية بهدف تقديم الرعاية الصحية لحاملي وثائق 
التأمين. ونتيجة لذلك فإن أي تأخير أو انقطاع أو تغيير في شروط وأحكام تلك العقود الجارية كالتغيير في األسعار أو التوقف عن 

تقديم الخدمات للمرضى قد يؤثر سلبيا على أعمال الشركة ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية. 

 مخاطر عدم موافقة لجنة الرقابة الشرعية 18 - 2 - 2
تتم مراجعة جميع منتجات الشركة واعتمادها من قبل لجنة الرقابة الشرعية. كما وتخضع جميع المنتجات الجديدة للمراجعة 
واالعتماد من قبل لجنة الرقابة الشرعية قبل حصول الشركة على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي عليها وقبل تقديمها 
للسوق. وفي حال وجود اختالف في الرأي أو إثارة ألي موضوع بشأن توافق المنتجات مع الشريعة، فقد تتأثر سمعة الشركة بصورة 

سلبية مما قد يؤثر بدوره على أداءها ونتائج أعمالها.

 المخاطر المتعلقة باألسهم العادية 2   2

مخاطر توزيع أرباح األسهم 1 - 3 - 2
إن قرار توزيع أرباح األسهم من قبل الشركة يعتمد على عدة عوامل كالوضع المالي للشركة، واألرباح المستقبلية، ومتطلبات رأس 
المال العامل، واالحتياطات القابلة للتوزيع، وعلى النقد المتوفر للشركة، والظروف االقتصادية، وأية عوامل أخرى يراها أعضاء مجلس 

إدارة الشركة ذات أهمية من حين آلخر.

وعلى الرغم من أن الشركة تعتزم القيام بتوزيع أرباح سنوية على حملة أسهمها، فإنها ال تضمن بأي شكل من األشكال بأنه سيتم 
توزيع أرباح في أي سنة مالية معينة. يخضع توزيع األرباح لبعض القيود الواردة في النظام الداخلي للشركة واألنظمة ذات العالقة. 

)راجع قسم »توزيع األرباح«(. 

 مخاطر السيطرة المؤثرة والفعلية من قبل المساهمون المؤسسون 2 - 3 - 2
يملك المساهمون المؤسسون فعليًا 45٪ من أسهم الشركة المصدرة. وعلى ذلك فإن المساهمين المؤسسين سوف يتمكنون من 
التأثير على كافة المسائل التي تتطلب موافقة المساهمين، بما في ذلك المصروفات الكبيرة للشركة وتعيين أعضاء مجلس اإلدارة 

)باستثناء ما ورد في المادة 69 و 70 من نظام الشركات(.

 وكنتيجة لذلك، يستطيع المساهمون المؤسسون أن يمارسوا حقوقهم بالطريقة التي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على أعمال 
الشركة، ووضعها المالي ونتائج عملياتها، بما في ذلك الصفقات والتعامالت الهامة وتعديل رأس المال.

 مخاطر التذبذب في سعر السهم 3 - 3 - 2
إن المكتتبين في أسهم الشركة قد ال يتمكنون من القيام بإعادة بيع األسهم التي اكتتبوا فيها بنفس سعر االكتتاب أو بسعر أعلى 
منه، وذلك نتيجة لعدد من العوامل.  إن سعر تداول أسهم االكتتاب في السوق بعد إتمام عملية االكتتاب من الممكن أن يتأثر تأثرًا 
كبيرًا بعوامل مثل االختالفات في نتائج عمليات الشركة، أوظروف وتقلبات السوق، أو تغير األوضاع االقتصادية، أو حدوث تغيير في 

األنظمة الحكومية.

 مخاطر انتهاء فترة حظر بيع األسهم 4 - 3 - 2
مالية  سنوات  ثالث  لمدة  وذلك  الشركة  في  أسهمهم  ببيع  خاللها  لهم  يسمح  لم  حظر  لفترة  المؤسسون  المساهمون  خضع 
كاملة، كل سنة منها ال تقل عن 12 شهرا )»فترة الحظر«(. قد انتهت فترة الحظر هذه عند انقضاء ثالث سنوات مالية من تاريخ إدراج 
أسهم الشركة في تداول. لذلك إذا أقدم المساهمون على بيع كميات كبيرة من أسهمهم بعد انتهاء فترة الحظر، أو حتى لو أصبح 
هناك توقعات بأنه سيحصل مثل هذا البيع، فقد يؤدي ذلك إلى تأثير سلبيا على سعر سهم الشركة في السوق. انقضت فترة الحظر 
على األسهم للمساهمين المؤسسين في 2010/12/31م، وقد حصل المساهمون المؤسسون على موافقة الهيئة ومؤسسة النقد 
على رفع الحظر عن أسهمهم ماعدا المساهمين التالية اسماؤهم: شركة أسيج البحرين، والبنك اإلسالمي للتنمية، وسوف تخضع 
أسهم المساهمين المذكورين أعاله للحظر القائم على جميع أسهمهم الحالية وأسهم األحقية في حال اكتتابهم في أسهم 

األحقية، ويرفع الحظر عند موافقة الهيئة ومؤسسة النقد.

 مخاطر بيع أو شراء عدد كبير من األسهم 5 - 3 - 2
هذه  أسعار  على  سلبيًا  يؤثر  قد  العملية  هذه  مثل  توقع  أو  االكتتاب  بعد  المالية  السوق  في  الشركة  اسهم  من  كبير  عدد  بيع  إن 

األسهم في السوق.

 مخاطر أرباح السهم 6 - 3 - 2
ستتم  الشركة  أسهم  أرباح  أن  حيث  يتاثر  قد  الشركة  سهم  ربح  فإن  المال،  رأس  وزيادة  األولوية  حقوق  اسهم  طرح  اكتمال  بعد 

قسمتها على عدد أكبر من األسهم. وال تضمن الشركة توزيع أي أرباح أسهم محددة بعد زيادة رأس المال.
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نبذة عن السوق. 3

معلومات عن القطاع والسوق

تم الحصول على المعلومات الواردة في هذه النشرة بخصوص قطاع التأمين والمعلومات األخرى المتعلقة بالسوق الذي تعمل 
فيه الشركة من مصادر مختلفة منها: )1( تقديرات وتوقعات الشركة )2( المعلومات والتحليالت الخاصة بصناعة التأمين والتي تم 
الحصول عليها من مصادر ومواد تصدر عن أطراف أخرى ومتاحة للعموم. وقد قامت الشركة بالتحريات المعقولة للتأكد من صحة 
أو أي من مستشاري  المالية  أنه ال يوجد لدى مجموعة بي إم جي  تاريخ إصدارها، ومع  النشرة في  التي تتضمنها هذه  المعلومات 
الشركة الذين تظهر أسماؤهم في الصفحات ) و(، )ز( أي سبب لالعتقاد بوجود معلومات غير صحيحة متضمنة في هذه النشرة، 
إال أنه ال يوجد بيان أو ضمان بشأن دقة وتمام أي من هذه المعلومات. كما أنه ولكون مثل هذه المصادر متاحة للعموم فإنه لم 
يتم الحصول على موافقة المزودين بهذه المعلومات لإلشارة إلى أسمائهم في هذه النشرة تقارير ومعلومات صادرة عن الجهات 

الواردة أدناه:

)1(  مؤسسة النقد العربي السعودي 

تأسست مؤسسة النقد العربي السعودي في عام 1952م، وتعنى المؤسسة بوظائف رئيسية منها إصدار العملة الوطنية، القيام 
بعمل مصرف الحكومة، مراقبة المصارف التجارية، إدارة احتياطيات المملكة من النقد األجنبي، إدارة السياسة النقدية للمحافظة 

على استقرار األسعار وأسعار الصرف، تشجيع نمو النظام المالي وضمان سالمته.

ص.ب. 2992 الرياض، 11169

المملكة العربية السعودية

هاتف : 4633000 1 966+  فاكس: 4662966 1 966+

 www.sama.gov.sa

)2(  وزارة االقتصاد والتخطيط

انطلقت مسيرة التخطيط الرسمية سنة 1390هـ )1970م( حيث هيأت السبيل للحكومة السعودية التخاذ قرارات حكيمة فيما يتعلق 
بتوزيع الموارد وتوجيهها ألغراض التنمية وتضمن أن جميع الجهات الحكومية تعمل بروح من التنسيق لتحقيق أولويات السياسات 

المحددة.

الرياض 

المملكة العربية السعودية

http://www.mep.gov.sa

)3(  تداول

الوزراء السعودي في الجلسة المنعقدة يوم األثنين 29 صفر1428هـ الموافق 19 مارس 2007م برئاسة خادم الحرمين  وافق مجلس 
الشريفين الملك عبد اهلل بن عبد العزيز على تأسيس شركة مساهمة سعودية باسم » شركة السوق المالية السعودية )تداول(«، 

يأتي القرار تنفيذًا للمادة العشرين من نظام السوق المالية التي تقضي بأن تكون الصفة النظامية للسوق المالية شركة مساهمة.

 ابراج التعاونية، البرج الشمالي
 طريق الملك فهد
 صندوق بريد: 60612

 الرياض 11555
 المملكة العربية السعودية

 الرقم الرئيسي للسوق المالية السعودية ) تداول( 9999 218 1 966 +
خدمات العمالء : 9090 218 1 966 + 

http://www.tadawul.com.sa
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)4(  الشركة السويسرية إلعادة التأمين )سويس ري(

وهي شركة عالمية رائدة في مجال إعادة التأمين تأسست عام 1863م في زيورخ، سويسرا، وتعمل في أكثر من 25 دولة حول العالم. 
وتصدر الشركة تقارير عن قطاع التأمين في العالم وهذه التقارير متاحة للعموم على شبكة االنترنت.

مايثثكوا

ص.ب 8022

زيورخ

سويسرا

هاتف: 2852121 43 41+  فاكس:2852999 43 41+

www.swissre.com

لمحة عن االقتصاد السعودي 1   2

الدولة.   لخزينة  رئيسي  كمورد  النفط  على  رئيسي  بشكل  يعتمد  أنه  أي  نفطيًا  اقتصادًا  السعودية  العربية  المملكة  اقتصاد  يعتبر 
وقد أشارت التقديرات لعام 2010 م إلى امتالك المملكة 264.5 بليون برميل من النفط تمثِّل 18٪ من احتياطي النفط العالمي.5 وتصنف 
السعودية كأكبر دولة مصدرة للنفط وتلعب دورًا رئيسيًا في منظمة أوبك.  هذا ويشكل النفط 93٪ من عائدات الخزينة، و52٪ من 
الناتج المحلي اإلجمالي، و90٪ من عائدات التصدير.  هذا ويساهم القطاع الخاص السعودي بـ 40٪ من الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة.6

 ويقدر الناتج المحلي اإلجمالي في العام 2010 م 1.66 ترليون ريال سعودي )442 مليار دوالر أمريكي( بمعدل ارتفاع يصل إلى 18٪.  ويرجع 
السبب وراء هذا النمو االقتصادي إلى ارتفاع في أسعار النفط  باإلضافة إلى استمرار حكومة المملكة في اإلنفاق على مشاريع البنية 
التحتية والتعليم والصحة. وقد تجلى ذلك من خالل إعالن الحكومة عن الميزانية التوسعية للعام المالي 1434/1433هـ والتي وصل 

حجم اإلنفاق فيها إلى 804 مليار ريال سعودي.7 

ل االقتصادي 2   2  التحوُّ

تدريجيًا  باالنحسار  الحكومي  القطاع  دور  بدأ  حيث  جوهريًا،  تحواًل  السعودية  العربية  المملكة  في  االقتصادي  النهج  شهد  لقد 
لمصلحة القطاع الخاص الذي بدأ دوره بالنمو التدريجي وذلك نتيجة للتوجه االستراتيجي الذي تنتهجه الحكومة من حيث إعطاء 
ودعم  تشجيع  من  الحكومة  به  تقوم  ما  خالل  من  رؤيته  يمكن  ما  وهذا  الوطني،  باالقتصاد  للمشاركة  أكبر  دورًا  الخاص  القطاع 

للخصخصة.

 أداء السوق المالي 2   2

تصدرت أخبار سوق األسهم المحلية األخبار االقتصادية السعودية منذ الربع األول لعام 2003م حتى النصف األول من عام 2006م، وقد 
ساهمت التقلبات الكبيرة في مؤشر األسهم إلى جذب اهتمام العديد من المستثمرين حتى من خارج المملكة.  وقد خسر مؤشر 
األسهم خالل عام 2006م حوالي 53.26 ٪ من قيمته، مما أدى إلى خسارة المستثمرين لجزء كبير من مدخراتهم وقد أثر ذلك سلبًا 
على أغلبية القطاعات االقتصادية.  إال أن استمرار مستوى اإلنفاق الحكومي العالي والذي أدى إلى إحداث المزيد من فرص العمل 
مترافقًا مع زيادة في رواتب القطاع العام بنسبة 15٪ واالنخفاض في أسعار الوقود كلها عوامل ساهمت في رفع جزئي للقدرة 
الشرائية للمستهلكين وإستعادة ثقتهم، حيث بلغ نمو المؤشر خالل العام 2007م حوالي 40.24 ٪. وعاد مؤشر تداول ليشهد انخفاضًا 
المال  وأسواق  العالمي  االقتصاد  إليها  تعرض  التي  الحادة  لألزمة  نتيجة    ٪56.49 تداول  مؤشر  انخفض  حيث  2008م  عام  خالل  حادًا 
العالمية. وقد بدأت اقتصاديات العالم بإظهار بعض عالمات التعافي مؤخرًا و قد ارتفع مؤشر تداول بنسبة 22٪ خالل عام 2009م . أما 
في عامي 2010م و 2011م فلم يكن أداء السوق مرضيًا حيث ربح السوق حوالي 8٪ ثم خسر حوالي 4٪ على التوالي. أما هذا العام فقد 

كان أداء السوق جيدا حيث ارتفع حوالي 22٪ خالل الربع األول من 2012م.8

 النمو السكاني 3   2

تشهد المملكة العربية السعودية نموًا كبيرًا في عدد السكان حيث قدر عدد سكان المملكة حسب تعداد عام 2010م  بـ27 مليون 
نسمة  مقارنًة بـ 22.7 مليون حسب تعداد 2004م بمعدل نمو 3.2٪.9 ويصحب هذا النمو الكبير في التعداد السكاني زيادة في الطلب 
على جميع خدمات التأمين بشكٍل عام، وعلى خدمات التأمين الفردي بشكٍل خاص، على سبيل المثال التأمين الصحي والتأمين على 

المركبات.

5  منظمة الدول المنتجة المصدرة للبترول )أوبك(، http://www.opec.org بتاريخ 12 مايو 2012م.
6  وزارة المالية السعودية, http://www.mof.gov.sa   بتاريخ 12 مايو 2012م.
7  وزارة المالية السعودية, http://www.mof.gov.sa   بتاريخ 12 مايو 2012م.

www.tadawul.com.sa  8
9   مصلحة االحصاءات العامة والمعلومات.
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 أسواق التأمين العالمية 3   2

بلغ إجمالي أقساط التأمين العالمي )الممتلكات واألضرار والحماية واإلدخار والصحي( عام 2011م ما يقارب 4.59 تريليون دوالر أمريكي 
)17.21 ترليون ريال سعودي( مقارنة بـ 4.3 ترليون دوالر أمريكي )16.12  تريليون ريال سعودي( في عام 2010 م، وذلك بحسب أرقام سويس 
ري.  وقد وصلت حصة الواليات المتحدة األمريكية من أقساط التأمين إلى حوالي 1.20  تريليون دوالر أمريكي )4.5 ريال سعودي( في 

عام 2011م مرتفعة بنسبة 0.5٪  عن العام 2010م والتي بلغت االقساط فيه 1.16 ترليون دوالر أمريكي )4.35 ترليون ريال سعودي(.10

2011م  لعام  واالدخار(  الحماية  )عدا  التأمين  أقساط  إجمالي  تلخيص  فيمكن  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  لمنطقة  بالنسبة  أما 
بالجدول التالي:

النسبة من السوق العالمي أقساط التأمين )مليون ريال سعودي( البلد

٪0.43 31.762 تركيا

٪0.38 28.312 إيران

٪0.28 20.287 اإلمارات العربية المتحدة

٪0.24 17.559 المملكة العربية السعودية

٪0.10 7.458 المغرب

٪0.06 4.121 الجزائر

٪0.05 3.648 مصر

٪0.05 3.405 قطر 

٪0.04 2.602 تونس

٪0.03 2.351 الكويت

٪0.03 2.313 عمان 

٪0.03 2.118 األردن

٪0.02 1.616 البحرين

المصدر: سويس ري.

 سوق التأمين في المملكة العربية السعودية 3   2

لمحة تاريخية 1 - 6 - 3
ركز قطاع التأمين منذ العام 1970م على الواردات التأمينية الحكومية والمشاريع اإلنشائية والتي كانت وبشكل كبير مسيطر عليها 
من قبل شركات أجنبية.  في العام 1985م تم إقرار مفهوم التأمين التعاوني من قبل هيئة كبار العلماء، وتم تأسيس أول شركة 
عام  السعودي  العربي  النقد  مؤسسة  موافقة  على  الحصول  بعد  للتأمين  التعاونية  الشركة  وهي  المملكة  في  مسجلة  تأمين 

1405هـ )الموافق لـ 1984م( تعمل وفق الشريعة اإلسالمية.11

وتتولى حاليًا مؤسسة النقد مهمة تنظيم قطاع التأمين واإلشراف عليه وإعداد وتطبيق معايير الترخيص بالنسبة لشركات التأمين، 
ويفرض النظام الجديد على شركات التأمين أن تكون مسجلة ومرخصة في المملكة كشركة مساهمة عامة لكي تزاول أعمال 
التأمين في المملكة.  وتنطبق القوانين الجديدة ليس على شركات التأمين وحسب، بل وعلى شركات إعادة التأمين ووسطاء التأمين 

والوكاالت والسماسرة ومكاتب تسوية الخسائر.

10  سويس ري »ورلد إنشورنس في 2011«.
11  ايكونوميك انتلجنس يونيت )13 أغسطس 2006(. مخاطر البلد. انفتاح سوق التأمين السعودي.

http://www.garp.com/risknews/newsfeed.asp?Category=6&MyFile=2006-10-13-13663.html
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في عام 1420هـ )1999م( تم إصدار لوائح مجلس الضمان الصحي التعاوني بناءًا على المرسوم الملكي رقم )م/10( بتاريخ 1420/5/1هـ 
أصدر  2002م(  يونيو  )الموافق  1423هـ  عام  من  الثاني  ربيع  وفي  التعاوني  الصحي  التأمين  تنظيم  أجل  من  1999/8/13م(  )الموافق 
مجلس الضمان الصحي التعاوني الالئحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني اإللزامي، والذي فرض على كافة الشركات التي 
توظف أكثر من 500 عامل من الوافدين أن تقوم بتوفير التغطية الصحية لهم.  وتشمل المرحلة الثانية كل الشركات التي توظف ما 
بين 100-500 عاماًل من الوافدين.  أما المرحلة الثالثة واألخيرة فتشمل جميع الشركات التي توظف وافدين.  وقد تم اإلعالن عن تطبيق 
هذا النظام نهائيًا في العام 1426هـ )الموافق 2005م(.  والمملكة العربية السعودية عازمة على أن تكون أول بلد في العالم يقوم 
بتطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني اإللزامي على المواطنين والمقيمين، وأن تقوم برفع مستوى الوعي فيما يتعلق بهذا األمر 

من خالل وسائل اإلعالم والقنوات األخرى. 12

 أما قرار تأمين الرخصة اإللزامي فقد تم تطبيقه بناءًا على قرار مجلس الوزراء رقم 222 بتاريخ 13 شعبان 1422هـ )الموافق 30 أكتوبر 
2001م(.  وقد أصدر مجلس الوزراء الموقر مؤخرًا قرارًا بإلزامية تأمين المسؤولية تجاه الغير للمركبات عوضًا عن التأمين على الرخصة.

في عام 2003م تم إصدار نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني بموجب المرسوم الملكي رقم )م/32( بتاريخ 1424/6/2هـ وتم إصدار 
الالئحة التنفيذية لهذا النظام بموجب القرار الوزاري رقم 596/1 بتاريخ 1425/3/1هـ حيث ُسمح  بتأسيس الشركات التي كان لها نشاط 

محلي أو الفروع المرخصة للشركات األجنبية وذلك لممارسة أعمال التأمين التعاوني في المملكة.  

نص نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية على السماح بتأسيس شركات تأمين محلية بممارسة نشاط التأمين 
بالنسبة  الترخيص  معايير  وتطبيق  وإعداد  عليه  واإلشراف  التأمين  قطاع  تنظيم  بمسؤولية  النقد  مؤسسة  وتقوم  المملكة.   في 
لشركات التأمين.  ثم تبع ذلك صدور عدد من المراسيم الملكية منذ 1427/9/16هـ )الموافق 2006/10/9م( بالموافقة على تأسيس عدد 

من شركات التأمين.

 

 لمحة عامة عن سوق التأمين في المملكة العربية السعودية 2 - 6 - 3
2010م  في  سعودي  ريال  مليار   16.4 التأمين  اقساط  إجمالي  بلغ  حيث   ٪12 إلى  وصل  ملحوظًا  نموًا  المملكة  في  التأمين  سوق  شهد 
مقارنة بـ 14.6 مليار ريال سعودي في 2009م.  حيث بلغت نسبة النمو في مجال الـتأمين الصحي 19٪ كما بلغت نسبة النمو في تأمين 
المركبات 6٪ خالل عام 2010م.13 كما موضح في الجدول أدناه بلغت نسب النمو في حجم سوق التأمين إلى مستويات أعلى من 20 

و30 ٪ سنويا.

التغير2010التغير2009التغير2008التغير20062007 

إجمالي أقساط تأمين الحماية 

واالدخار )مليون ريال(

218327٪50594٪821.003٪69972٪3-

19٪528.690٪577.292٪384.805٪2.2223.065التأمين الصحي )مليون ريال(

6٪146.725٪66.315٪155.520٪4.4975.191التأمين العام )مليون ريال(

إجمالي قيمة أقساط التأمين 

)مليون ريال(

6.9378.583٪2410.919٪2714.610٪3416.387٪12

نسبة إجمالي التأمين العام من 

إجمالي الناتج المحلي

٪0.34٪0.37٪8.82٪0.31٪16.22-٪0.46٪48.39٪0.41٪10.87-

نسبة إجمالي التأمين الصحي من 

إجمالي الناتج المحلي

٪0.17٪0.22٪29.41٪0.27٪22.73٪0.53٪96.30٪0.53٪0.00

نسبة أقساط تأمين الحماية و 

االدخار من الناتج المحلي

٪0.02٪0.02٪0.00٪0.03٪50.00٪0.07٪133٪0.06٪14.29-

المصدر: مؤسسة النقد.

12  تركي السهيل, الشرق األوسط 13 فبراير 2007م , وزير الصحة »سنكون أول دولة تطبق التأمين الصحي التعاوني على كافة القاطنين«.
13  مؤسسة النقد السعودي – تقرير سوق التأمين السعودي، 2010م.
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التوزيع النسبي لقطاعات التأمين الرئيسة )2010م(

النسبة إلى مجمل فرع التأمين

األقساط المكتتبة 2007م

النسبة إلى مجمل 

األقساط المكتتبة 2008م

النسبة إلى مجمل 

األقساط المكتتبة 2009م

النسبة إلى مجمل 

األقساط المكتتبة 2010م

53٪50٪44٪36٪الصحي

20٪21٪23٪28٪المركبات

6٪7٪5٪4٪الحماية واإلدخار

6٪6٪7٪9٪الممتلكات 

5٪6٪6٪6٪الهندسية

3٪4٪6٪6٪البحري 

3٪4٪5٪7٪الحوادث والمسؤولية

2٪2٪2٪4٪الطاقة

2٪1٪1٪1٪الطيران

المصدر: مؤسسة النقد.

من  كاًل  هيمنة  تظهر  حيث  التأمين،  أقساط  إلى  استنادًا  المختلفة  التأمين  قطاعات  لحصص  النسبي  التوزيع  أعاله  الجدول  يبين 
قطاعي تأمين المركبات والتأمين الصحي على أكثر من نصف السوق. وقد بلغت قيمة مجمل االقساط المكتتبة خالل األعوام 2007 

إلى 2010 8.5 و10.9 و 14.6 و16.4 مليار ريال على التوالي.

كثافة سوق التأمين  )2006م – 2010م(

نسبة التغير 2010م2009م2008م2007م2006منوع النشاط

09-10 ريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعودي

0.4-٪247.8 248.9 222.5 216.5 189.9إجمالي التأمين العام

11.4٪320.2 287.4 193.7 127.8 93.8إجمالي التأمين الصحي

9.4-٪35.8 39.9 23.9 13.6 9.2 إجمالي تأمين الحماية و اإلدخار

4.9-٪603.9 575.8 440.1 357.9 292.2 اإلجمالي

المصدر: مؤسسة النقد.

السكان(.  عدد  على  مقسومة  بها  المكتتب  التأمين  أقساط  )إجمالي  التأمين  على  الفرد  إنفاق  معدل  بأنها  التأمين  كثافة  تعرف 
حسب الجدول أعاله، ارتفعت كثافة التأمين من 576 ريال للفرد في عام 2009م إلى 604 ريال للفرد في عام 2010م بزيادة نسبتها ٪4.9. 
ارتفع أيضًا مستوى انفاق الفرد على الخدمات التأمينية بزيادة سنوية متوسطة بلغت 20٪ في الفترة من عام 2006م إلى عام 2010م. 
ظلت نسبة كثافة تأمين الحماية واإلدخار عند مستوى منخفض بوجه عام مقارنة بالتأمين العام والتأمين الصحي حيث بلغت تلك 

النسبة 36 ريااًل للفرد.14

14  مؤسسة النقد السعودي – تقرير سوق التأمين السعودي، 2010م.
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صافي أقساط التأمين حسب نوع النشاط )2009م – 2010م(

نسبة التغير 09-10 2010م2009منوع النشاط

مليون ريال 

سعودي 

مليون ريال ٪

سعودي 

٪

التأمين  ضد الحوادث و المسئوليات و 

غيرها

 244.3٪2.4 275.9٪2.3٪12.9

5.3٪ 26.3٪ 3.098.8  29.2٪2.944.1 التأمين على المركبات

20.3٪ 1.1٪ 126.5 1.0٪ 105.1 التأمين على الممتلكات و ضد الحريق

4.3-٪ 1.5٪ 175.4 1.8٪ 183.2 التامين البحري

341.6٪ 0٪ 4.8 0.01٪ 1.1 التأمين على الطيران

46.0٪ 0.1٪ 7.6 0.1٪ 5.2 التامين على الطاقة

9.1-٪ 1.0٪ 113.9 1.2٪ 125.3 التأمين الهندسي

5.4٪ 32.2٪ 3.802.9 35.8٪ 3.608.4 إجمالي التأمين العام

28.1٪ 60.3٪ 7.120.0 55.2٪ 5.556.9 إجمالي التأمين الصحي

3.4-٪ 7.4٪ 876.8 9.0٪ 908 إجمالي تأمين الحماية و اإلدخار

17.1٪ 100.0٪ 11.799.7 100.0٪ 10.073.2اإلجمالي

المصدر: مؤسسة النقد.

إلى  المسندة  التأمين بعد حسم األقساط  المحتفظ بها لدى شركة  انه األقساط  المكتتب بها على  التأمين  يعرف صافي أقساط 
شركات إعادة التأمين المحلية والدولية من إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها حسب نوع النشاط. الجدول أعاله يوضح ارتفاع في 

إجمالي صافي أقساط التأمين المكتتب بها من 10.07 مليار ريال في عام 2009م إلى 11.80 مليار ريال في عام 2010م بزيادة قدرها ٪17.

وأيضًا في عام 2010م، حقق التأمين على المركبات والتأمين الصحي نحو 86٪ من إجمالي صافي أقساط التأمين المكتتب بها، وحافظ 
التأمين الصحي على مكانته من حيث كونه أكبر نشاط تأميني، حيث بلغت حصته 60٪ من إجمالي صافي أقساط التأمين المكتتب 

بها في عام 2010م مقارنة بنسبة 55٪ في عام 2009م.

استمرت حصة التأمين على المركبات من إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها في االنخفاض إال أنها حافظت على المرتبة الثانية، 
حيث بلغت حصة التأمين على المركبات من أقساط التأمين المكتتب بها 26٪ في عام 2010م بالمقارنة مع 29٪ في عام 2009م.15

15  مؤسسة النقد السعودي – تقرير سوق التأمين السعودي، 2010م.
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معدل االحتفاظ حسب نوع النشاط )2009م – 2010م(

نسبة التغير 09-10 2010م2009منوع النشاط

٪٪

21.2٪ 54.4٪ 44.9٪ التأمين  ضد الحوادث و المسئوليات و غيرها

0.7-٪ 95.7٪ 96.4٪ التأمين على المركبات

13.6٪ 13.2٪ 11.6٪ التأمين على الممتلكات و ضد الحريق

3.0-٪ 33.8٪ 34.9٪ التامين البحري

152.5٪ 1.6٪ 0.6٪ التأمين على الطيران

33.9٪ 2.3٪ 1.7٪ التامين على الطاقة

15.3-٪ 13.1٪ 15.5٪ التأمين الهندسي

1.0-٪ 56.5٪ 57.1٪ إجمالي التأمين العام

7.5٪ 81.9٪ 76.2٪ إجمالي التأمين الصحي

5.2٪ 70.9٪ 67.4٪ اإلجمالي

المصدر: مؤسسة النقد.

ملحوظة: ال تظهر معدالت االحتفاظ بالنسبة لتأمين الحماية واالدخار حيث يجب االحتفاظ بعنصر االدخار الذي يتضمنه العقد في 
الشركات السعودية، ولذلك ال يمكن مقارنة معدل االحتفاظ لهذا النوع من التأمين مع االنواع االخرى.

يعد معدل االحتفاظ مقياسًا ألقساط التأمين المكتتب بها التي تحتفظ بها شركة التأمين، ويمكن الحصول عليه من خالل قسمة 
صافي اقساط التأمين المكتتب بها على إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها. حسب الجدول اعاله، شهد معدل االحتفاظ اإلجمالي 
على  للتأمين  االحتفاظ  معدل  ارتفاع  إلى  ذلك  ويعود  2010م.  عام  في   ٪70.9 إلى  2009م  عام  في   ٪67.4 من  ارتفاعًا  التأمين  لشركات 
المركبات والتأمين الصحي اللذان يستحوذان على نسبة 73٪ من إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها، وفي عام 2010م بلغ معدل 

االحتفاظ للتأمين على المركبات 96٪ وللتأمين الصحي ٪82.16

16  مؤسسة النقد السعودي – تقرير سوق التأمين السعودي، 2010م.
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إجمالي المطالبات المدفوعة حسب نوع النشاط )2009م – 2010م(

نسبة التغير 09-10 2010م2009منوع النشاط

٪مليون ريال سعودي ٪مليون ريال سعودي 

41.2-٪ 1٪ 57.8 1٪ 98.4 التأمين  ضد الحوادث و المسئوليات و غيره

16.0٪ 22٪ 1.881.5 22٪ 1.621.4 التأمين على المركبات

12.9-٪ 5٪ 397.3 6٪ 456.1 التأمين على الممتلكات و ضد الحريق

65.8٪ 3٪ 276.5 2٪ 166.7 التامين البحري

49.4٪ 0٪ 26.5 0٪ 17.8 التأمين على الطيران

75.7-٪ 2٪ 138.5 8٪ 570.1 التامين على الطاقة

9.3٪ 2٪ 159.2 2٪ 145.6 التأمين الهندسي

4.5-٪ 35٪ 2.937.3 42٪ 3.076.2 إجمالي التأمين العام

35.7٪ 64٪ 5.440.2 55٪ 4.010.0 إجمالي التأمين الصحي

19.5-٪ 2٪ 136.2 2٪ 169.2 إجمالي تأمين الحماية و اإلدخار

17.3٪ 100٪ 8.513.8 100٪7.255.4 اإلجمالي

المصدر: مؤسسة النقد.

الجدول اعاله يوضح ارتفاع إجمالي في المطالبات المدفوعة من 7.26٪ مليار ريال في عام 2009م إلى 8.51 مليار ريال في عام 2010م 
بنسبة 17٪. وفي عام 2010م حقق إجمالي المطالبات المدفوعة على التأمين الصحي نموًا بنسبة 36٪ ونموًا بنسبة 16٪  على المركبات 

مقارنة بالعام 2009م.17

 المنافسة 3 - 6 - 3
يشهد السوق حاليًا تغيرات حيوية مع ارتفاع ملحوظ في وتيرة المنافسة وذلك بحصول شركات على الترخيص للعمل كشركات 
تأمين تحت نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.  ومن المتوقع أن ترتفع وتيرة المنافسة بين الشركات الحالية والشركات الجديدة 
المنافسة، وتحسين  الجديدة أن توجد موطئ قدم لها من خالل عدة عوامل كاألسعار  التي تدخل السوق.  وستحاول الشركات 

معايير خدمة العمالء، وتعزيز كفاءة العمليات اإلدارية، وتبني تقنيات أحدث.

17  مؤسسة النقد السعودي – تقرير سوق التأمين السعودي، 2010م.
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الحصة السوقية للشركات المنافسة )2009م – 2011م(

2009م2010م2011م

38٪274.035.339٪264.180.906٪4.431.153شركة 1

17٪171.849.482٪162.622.549٪2.811.057شركة 2

13٪111.347.337٪121.749.390٪1.993.251شركة 3

3٪3337.831٪4523.414٪683.691شركة 4

3٪4363.187٪4600.261٪600.911شركة 5

3٪4269.060٪3567.734٪565.059شركة 6

1٪473.607٪3552.694٪548.444شركة 7

4٪3379.938٪3409.922٪538.092شركة 8

0٪10٪3229.864٪493.344شركة 9

0٪10٪3162.531٪474.727شركة 10

0٪20٪2330.182٪427.790شركة 11

5٪3494.674٪2389.587٪328.777شركة 12

0٪00٪270.113٪322.582شركة 13

1٪1142.920٪2219.998٪278.560شركة 14

4٪2389.325٪2345.608٪267.942شركة 15

1٪282.828٪2260.648٪257.738شركة 16

9٪15909.883٪122.300.278٪2.132.379باقي الشركات

المصدر: المستشار المالي.

التأمين خالل اخر  النسبة السوقية )متوسطة( ألكبر خمس شركات يساوي أكثر من 50٪ من سوق  الجدول أعاله،  كما موضح في 
ثالث سنوات حيث باقي الشركات حاصلة على أقل من 5٪ من حصة السوق. النسبة السوقية لشركة أسيج خالل اخر ثاللث سنوات ما 
زالت أقل من 1٪. لكن الزم األخذ في االعتبار أن عديد من الشركات اعاله جديدة و لم تحصل على موافقة مؤسسة النقد على جميع 

خدماتها و منتجاتها أو ال تنافس في نفس القطاع.

 التوقعات المستقبلية 4 - 6 - 3
إن خطة االنفتاح التي تنتهجها الحكومة السعودية وسياسة تنويع مصادره والتقليل من اعتماده على إيرادات النفط قد أثرت على 
االقتصاد الوطني للمملكة مما جعله يشهد نموًا قويًا في السنوات األخيرة.  وإن هذه السياسة قد جعلت االقتصاد السعودي أكثر 
جاذبية للكثير من المستثمرين مما انعكس على حجم تدفق االستثمارات في المملكة.  وقد نجح اإلقتصاد السعودي في إظهار 
صالبته في ظل األزمة العالمية، وقد ساهم في ذلك استمرار الحكومة في سياستها المالية التوسعية واستمراريتها في مشاريع 
البنية التحتية طويلة األجل والتي تعتبر داعم أساسي في تطوير اقتصاد المملكة.  وعليه فإنه يتوقع أن يستمر النمو في مختلف 

قطاعات االقتصاد في السنوات القادمة. 

الجديد  الصحي  الضمان  نظام  تطبيق  نتيجة  وذلك  المقبلة،  الخمس  السنوات  خالل  ملحوظ  بشكل  التأمين  قطاع  نمو  وُيتوقع 
التأمين  شركات  مراقبة  نظام  صدور  مع  عام  بشكل  التأمين  قطاع  تنظيم  نحو  االتجاه  إلى  باإلضافة  المركبات،  تأمين  وإلزامية 
التعاوني والئحته التنفيذية.  وسوف يعطي ترخيص شركات التأمين القائمة في المملكة المزيد من الثقة في السوق مما يؤدي إلى 
دفعة إضافية من نمو السوق18.  إضافة لذلك يتوقع النمو في قطاع التكافل الخاص بالحماية واإلدخار وذلك بسبب حجم السوق 

الجديدة.

المنافسة،  فقد تم  زيادة حدة  أثر هام في  له  المملكة  المرخصة في  التعاوني  التأمين  زيادة عدد شركات  أخرى فإن  ومن جهة 
ترخيص العديد منها وهناك مجموعة قيد الترخيص وأخرى قيد الدراسة مما يتوقع أن يصل عدد شركات التأمين التعاوني المرخصة 
شركات  يلي  وفيما  المنافسة.20   حدة  وتيرة  من  يزيد  سوف  وبالتالي  المنظور19،  المستقبل  في  شركة   35 حوالي  إلى  المملكة  في 

التأمين المدرجة في سوق االسهم حتى تاريخه:

18  بي إم جي.
19  مؤسسة النقد العربي السعودي.
20  مؤسسة النقد العربي السعودي.
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1(  الشركة التعاونية للتأمين.

2(  الشركة األهلية للتأمين التعاوني

3(  الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني

4(  الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني

5(  الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني

6(  الشركة السعودية إلعادة التأمين التعاوني

7(  الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني

8(  الشركة المتحدة للتأمين التعاوني

9(  شركة الوطنية للتأمين التعاوني

10(   المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني

11(   بوبا العربية للتأمين التعاوني

12(   شركة ساب للتكافل

13(   الشركة السعودية الفرنسية للتأمين التعاوني

14(   شركة أمانة للتأمين التعاوني

15(   شركة أياك السعودية للتأمين التعاوني

16(   شركة ايس العربية للتأمين التعاوني

17(   شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني

18(   شركة أكسا للتأمين التعاوني

19(   شركة األهلي تكافل

20(   شركة اإلتحاد التجاري للتأمين التعاوني

21(   شركة التأمين العربية التعاونية

22(   شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني

23(   شركة الصقر للتأمين التعاوني

24(   شركة الراجحي للتأمين التعاوني

25(   شركة العالمية للتأمين التعاوني

26(   شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني

27(   شركة بروج لتأمين التعاوني

28(   شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني

29(   شركة مالذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني

30(   شركة سوليدرتي السعودية للتكافل

31(   شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني

32(   شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي

33(  شركة إنماء طوكيو مارين

أما بالنسبة للشركات التي حصلت على موافقة مجلس الوزراء على تأسيسها ولكن لم يتم طرحها بعد هي:

1(  شركة المجموعة األمريكية الدولية و البنك العربي الوطني.

2(  الجزيرة تكافل تعاوني.
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الشركة. 4

خلفية عن الشركة أسيج السعودية 1   3

أسيج السعودية 1 - 1 - 4
السعودية  العربية  المملكة  في  مسجلة  سعودية  عامة  مساهمة  شركة  هي   - أسيج   – التعاوني  للتأمين  المتحدة  المجموعة 
بسجل تجاري رقم 4۰۳۰171999 بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )2۳۳( وبتاريخ 1427/9/16هـ )الموافق ۲۰۰6/1۰/9م( والمرسوم الملكي 
مقسم  سعودي  ريال  مليون  مائة   )1۰۰‚۰۰۰‚۰۰۰( الشركة  مال  رأس  ويبلغ  ۲۰۰6/1۰/11م(  )الموافق  1427/9/18هـ  بتاريخ  الصادر  )م/6۰(  رقم 
بالكامل.  مدفوعة  وجميعها  الواحد  للسهم  سعودي  رياالت  عشرة   )1۰( قدرها  اسمية  بقيمة  سهم  ماليين  عشرة   )1۰‚۰۰۰‚۰۰۰( إلى 

المساهمين الكبار في الشركة هم:

 البنك اإلسالمي للتنمية �

 المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج البحرين( �

بـ)6.000.000( ستة ماليين سهم تمثل 60٪ من رأس مال الشركة. كما طرح )4.000.000( أربعة ماليين  وقد اكتتب المساهمون المؤسسون 
سهم للجمهور بسعر )10( عشرة رياالت للسهم الواحد.

الخدمات التأمينية التي تقدمها الشركة تتضمن:

 التأمين الطبي   �

 تأمين المركبات   �

 تأمين أخطاء ممارسة المهن الطبية   �

 التأمين ضد الحوادث العامة �

 التأمين البحري   �

 التأمين الهندسي �

 التأمين على الممتلكات �

الترخيص  بموجب  التعاوني،  التأمين  بأعمال  عامة،  مساهمة  كشركة  )أسيج(  التعاوني  للتأمين  المتحدة  المجموعة  شركة  تقوم 
النهائي الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ 1430/5/15هـ الموافق 2009/5/11م. 
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الجدول التالي يوضح أحداث الشركة منذ 2009م الى اليوم:

2012م2011م2010م2009م

1.  حصلت الشركة على التاهيل 

لدى االمانة العامة لمجلس 

الضمان الصحي التعاوني

2.  اتخاذ قرار بزيادة رأس المال 

من 100 مليون ريال إلى 250 مليون 

ريال، لدعم القاعدة الرأس مالية 

للشركة، وتمكينها من تحقيق 

أهداف الوصول إلى مراتب 

متقدمة في سوق التأمين

1.  أما نشاط التأمين الصحي، بدأت 

الشركة اصدار الوثائق الخاصة به، 

لكن لعوائق فنية وإدارية، توقف 

النشاط لفترة

2.  حصلت الشركة على موافقة 

مؤسسة النقد العربي السعودي 

على إفتتاح 19 نقطة بيع في 

مناطق مختلفه

3.  حصلت الشركة على موافقة 

مؤسسة النقد العربي السعودي، 

في الربع األخير على زيادة 100 

مليون ريال فقط

1.  عاودت الشركة العمل في 

التأمين الصحي

2.  يشمل النشاط الرئيسي 

للشركة،  التأمين العام، المتضمن 

خاصة التأمين على المركبات 

و التأمين على الممتلكات ضد 

الحريق و السرقة و التلف وما 

شابه ذلك، و التأمين البحري 

و التأمين الهندسي، وتأمين 

الحوادث العامة، وقد أستحوذ 

نشاط التأمين على المركبات على 

حوالي 79٪ من نشاط الشركة

3.  تعاقدت الشركة خالل 

العامين 2010 و 2011  مع ثالث 

وكالء تأمين مرخصين من قبل 

مؤسسة النقد العربي السعودي

4.  حصلت الشركة على موافقة 

مؤسسة النقد العربي السعودي 

على إفتتاح 44 نقطة بيع جديدة 

تغطي مختلف مناطق المملكة

1.  حصلت الشركة على إعادة 

التأهيل لدى االمانة العامة 

لمجلس الضمان الصحي 

التعاوني لمدة 3 سنوات

2.  اصدر المجلس القرار رقم 

10-2012 بتاريخ 2012/6/26م 

بالموافقة على التوصية 

للجمعية العمومية غير 

العادية بزيادة رأس المال من 

1۰۰ مليون ريال سعودى الى 200 

مليون ريال سعودى لالستيفاء 

بهامش المالءة واالحتياطي 

النظامي

المصدر: الشركة.

وال يتوقع أي تغيير في طبيعة أعمال الشركة في المستقبل المنظور.

 هيكل ملكية الشركة 2 - 1 - 4
المساهمون  اكتتب  وقد  سهم.  ماليين  عشرة   )10.000.000( على  موزع  سعودي  ريال  مليون  مائة   )100.000.000( الشركة  مال  رأس  يبلغ 
 )10( بسعر  للجمهور  سهم  ماليين  أربعة   )4.000.000( وطرح  الشركة.  مال  رأس  من   ٪60 تمثل  سهم  ماليين  ستة  بـ)6.000.000(  المؤسسون 

عشرة رياالت للسهم الواحد في 21-4-1428هـ الموافق 9-5-2007م. الجدول أدناه يوضح الهيكل الحالي لملكية الشركة.

جدول1: توزيع حصص الملكية على المساهمون المؤسسون )في 2- يوليو-2012م(

نسبة الملكيةالقيمة االسميةعدد األسهمالجنسيةالمساهمون

20٪2.000.00020.000.000هيئة دوليةالبنك اإلسالمي للتنمية

20٪2.000.00020.000.000بحرينيةالمجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج البحرين(

صاحب السمو الملكي األمير سعود بن نايف بن عبد 

العزيز آل سعود

2٪200.0002.000.000سعودي

2٪200.0002.000.000سعوديعبد العزيز عبد الرحمن الحمدان

0.15٪15.405154.050سعوديعلي بن حسن الجاسر الشهري

44.15٪4.415.40544.154.050مجموع المساهمين المؤسسين

55.85٪5.584.59555.845.950الجمهور

100٪10.000.000100.000.000المجموع الكلي

 المصدر: الشركة.
مالحظة: انقضت فترة الحظر على األسهم للمساهمين المؤسسين في 2010/12/31م، وقد حصل المساهمون المؤسسون على موافقة الهيئة ومؤسسة النقد على 

رفع الحظر عن أسهمهم ماعدا المساهمين التالية اسماؤهم: شركة أسيج البحرين، والبنك اإلسالمي للتنمية، وسوف تخضع أسهم المساهمين المذكورين أعاله 
للحظر القائم على جميع أسهمهم الحالية وأسهم األحقية في حال اكتتابهم في أسهم األحقية، ويرفع الحظر عند موافقة الهيئة ومؤسسة النقد.
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 المساهمون المؤسسون في الشركة 2   3

البنك اإلسالمي للتنمية 1 - 2 - 4
يعتبر البنك اإلسالمي للتنمية مؤسسة مالية دولية تأسست من قبل الدول األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي بموجب اإلعالن 
عن النوايا الصادر عن اجتماع وزراء مالية الدول اإلسالمية. ويمتلك البنك اإلسالمي للتنمية 20٪ من حصص الشركة. ويهدف البنك إلى 

تفعيل التنمية االقتصادية والتقدم االجتماعي للدول األعضاء والجاليات اإلسالمية تبعًا لتعليمات الشريعة اإلسالمية.

أعمال البنك تتركز في المشاركة بحصص من رأس المال، ومنح القروض للمشاريع ذات اإلنتاجية إلى جانب تقديم المساعدة المالية 
للدول األعضاء على شكل تنمية اقتصادية واجتماعية. ومن ضمن مهام البنك تأسيس وتشغيل صناديق ألغراض خاصة بما في ذلك 

صندوق لمساعدة الجاليات اإلسالمية في الدول غير األعضاء، باإلضافة إلى إنشاء صناديق خيرية.

 المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )اسيج االبحرين( - شركة مساهمة بحرينية 2 - 2 - 4
كما هو موضح في الجدول أعاله فإن المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني –  شركة مساهمة بحرينية )يشار إليها في هذه النشرة 
بـ«أسيج البحرين«( تمتلك 20٪ من حصص الشركة وهي شركة مساهمة بحرينية. تقوم أسيج البحرين بإصدار وثائق التأمين في مملكة 
البحرين إال أن ذلك يشكل جزءًا ضئياًل من مجمل أعمالها. وفيما يلي يمكن توضيح هيكل الملكية المباشرة وغير المباشرة في أسيج 

البحرين حسب الجداول التالية:

جدول2: هيكل ملكية أسيج البحرين

نسبة الملكيةالمساهمون

عبد اهلل محمد علي ريس

شركة الغزاوي للتنمية المحدودة

شركة عبد القادر بكري البكري وأوالده

٪50

٪30

٪20

100٪المجموع

المصدر: الشركة.

جدول 3: هيكل ملكية شركة شركة الغزاوي للتنمية المحدودة

نسبة الملكيةالمساهمون

ملك يحيى ركابي

بالل طالل غزاوي

عدنان طالل غزاوي

حسام طالل غزاوي

٪25

٪25

٪25

٪25

100٪المجموع الكلي

المصدر: الشركة.
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جدول 4: هيكل ملكية شركة عبد القادر بكري البكري وأوالده القابضة

نسبة الملكيةالمساهمون

عبد القادر بكري البكري

غسان عبد القادر البكري

زهير عبد القادر البكري

محمد هاني البكري

وليد عبد القادر البكري

رعد عبد القادر البكري

فيصل  عبد القادر البكري

أسماء عبد القادر البكري

٪41.5

٪9

٪9

٪9

٪9

٪9

٪9

٪4.5

100٪المجموع الكلي

المصدر:الشركة.

 المصالح المباشرة وغير المباشرة ألعضاء مجلس اإلدارة واألشخاص األساسيين في الشركة 2   3

ملكيتهم الجنسيةالصفةاإلسم

المباشرة 

ملكيتهم غير 

المباشرة

ملكيتهم 

المباشرة وغير 

المباشرة

رئيس مجلس خالد بن حمد البسام1

اإلدارة

1.00001.000سعودى

محمد هاني بن عبدالقادر ۲

البكري

036.00036.000سعودىعضو

1.02501.025سعودىعضوثامر بن عبد اهلل بن ريس۳

1.000150.000151.000سعودىعضوحسام بن طالل الغزاوي4

سليمان بن عبد اهلل 5

الخريجي

11.000011.000سعودىعضو

000تونسىعضوخميس بن سالم القزاح6

عبد اللطيف بن محمد ال 7

الشيخ

1.00001.000سعودىعضو

1.00001.000سعودىعضوماجد بن خالد المزيرعي8

علي بن حسن الجاسر 9

الشهري

15.405015.405سعودىعضو

عضو والرئيس هشام بن محمد الشريف10

التنفيذي

1.00001.000سعودى

المصدر: الشركة.

يمتلك بعض أعضاء مجلس اإلدارة الوارد ذكرهم أدناه مصالح مباشرة وغير مباشرة في أسيج السعودية تتمثل في ملكية ألسهم 
الشركة أو لحصص في شركات تمتلك أسهما في أسيج السعودية. وال يوجد ألعضاء مجلس اإلدارة اآلخرين أو المدراء التنفيذيين أو 

سكرتير مجلس اإلدارة أو ألي من أقاربهم أي مصالح أخرى حتى تاريخ إعداد هذه النشرة.
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حسام طالل الغزاوي 1 - 3 - 4
يمتلك السيد حسام الغزاوي 25٪ من شركة الغزاوي للتنمية المحدودة والتي تمتلك بدورها 30٪ من أسيج البحرين وبذلك تكون قيمة 
مصلحة السيد حسام الغزاوي 1.5٪ من أسيج السعودية ومن جهة أخرى تعود ملكية شركة الغزاوي للتنمية المحدودة بالكامل 
إلى والدة وإخوان السيد حسام الغزاوي وبذلك يكون السيد حسام الغزاوي مسيطرًا بشكل مباشر أو غير مباشر على 6٪ من أسيج 

السعودية.

 محمد هاني البكري 2 - 3 - 4
يمتلك السيد محمد هاني البكري 9٪ من شركة عبد القادر بكري البكري وأوالده القابضة والتي تمتلك بدورها 20٪ من أسيج البحرين 
وبذلك تكون قيمة مصلحة السيد محمد هاني البكري الشخصية 0.36٪ من أسيج السعودية ومن جهة أخرى تعود ملكية شركة 
هاني  محمد  السيد  يكون  وبذلك  البكري  هاني  محمد  السيد  وإخوان  والد  إلى  بالكامل  القابضة  وأوالده  البكري  بكري  القادر  عبد 

البكري مسيطرا بشكل مباشر أو غير مباشر على 4٪ من أسيج السعودية.

 عبد العزيز عبد الرحمن الحمدان 3 - 3 - 4
يمتلك السيد عبد العزيز عبد الرحمن الحمدان 2٪ من أسهم الشركة. وبذلك يصبح السيد عبد العزيز عبد الرحمن الحمدان مسيطرا 

بشكل مباشر أو غير مباشر على 2٪ من أسهم الشركة.
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رسالة الشركة وإستراتيجيتها. 5

رؤية الشركة 1   3

التعاوني، ملتزمة باألحكام الشرعية واألنظمة ذات العالقة، لتحقيق  التأمين  إدارة محافظ  أسيج السعودية شركة تقدم خدمات 
األمن االقتصادي واالجتماعي للمجتمع وأفراده.

 رسالة الشركة 2   3

أن تكون شركة وطنية للتأمين التعاوني بمعايير عالمية، تلتزم بالتميز في مراعاة مصالح مساهميها وشركائها وفي تطبيق مبادئ 
التأمين التعاوني، مع إدارة المحافظ التأمينية بأعلى مستوى من األمان والعناية بالعمالء، مع منح منسوبيها  والعاملين بها بيئة عمل 

تتميز باألفضلية واالحتراف.

 إستراتيجية الشركة 2   3

رغم إن سياسة الشركة ستكون مبنية على إستراتيجية مبيعات وحملة ترويجية مركزة من اجل زيادة إجمالي إقساط 

التأمين فإن الشركة سوف تاخذ بعين اإلعتبار مايلي:

المخاطر تحلياًل شاماًل  � التي تقوم على أساس خفض األسعار بدون تحليل كل نوع من  المنافسة غير الصحية   سوف تتجنب 
وتحديد السعر المناسب لذلك.

 سوف تتبنى سياسة اكتتاب تأميني محافظة لكي تضمن عائدًا كافيًا لحاملي األسهم. �

ولكي تستطيع الشركة إن تنفذ هذه اإلستراتيجية بنجاح، فإنها سوف:

 تقسم السوق مع التركيز بشكل كبير على المشاريع الصغيرة والمتوسطة و على التأمينات الشخصية. �

 تقدم األنواع المتعددة من المنتجات والخدمات. �

 تميز نفسها عن الشركات المنافسة بسرعة التواصل مع العمالء وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة. �

  تكمل إنشاء شبكة التوزيع الواسعة والتي تم بالفعل من خالل افتتاح ماال يقل عن 20 نقطة توزيع. �

 تتبنى إستراتيجية أسعار دقيقة. �

 تزيد من رضى العمالء لتضمن بقاءهم. �

 تتبنى أسلوبا فاعاًل في إدارة الحسابات. �

 سوف تستخدم الشركة قاعدة البيانات الضخمة لعمالئها بغرض تسويق منتجات اخرى. �

تطوير المنتجات 1 - 3 - 5
السوق  في  احتياجاتهم  تلبي  لكي  أخرى  مجاالت  في  وتطويرها  عمالئها  لتناسب  الحالية  المنتجات  تطوير  إلى  الشركة  تسعى 
السعودي في الوقت الحالي و في المستقبل. غير إن هذا التطوير للمنتجات يجب أن يأخذ بعين االعتبار المتطلبات الشرعية باإلضافة 
إلى الخلفية الثقافية للمجتمع المحلي. سوف تقوم الشركة بتخصيص فريق عمل على قدر كبير من الكفاءة لتطوير و تعديل هذه 
المنتجات لتتناسب مع متطلبات عمالئها و مع الحفاظ على مبادئ التأمين التعاوني. يعتبر هذا الدور هامًا من اجل رعاية ثقة العمالء 

الجدد بعد إتمام عملية الترخيص و تنفيذ العمليات بالكامل.

  قنوات التوزيع 2 - 3 - 5
الوكالء و  إلى خدمات  باإلضافة  المباشر  البيع  آليات  إعتماد  الشركة في  التأمين، سوف تستمر  من اجل متابعة جميع شرائح سوق 
الوسطاء اآلخرين في نفس الوقت، وسوف تكمل إنشاء العديد من قنوات التوزيع و باإلضافة إلى القنوات التقليدية ستعمل الشركة 

على إنشاء قنوات توزيع بديلة.

التالي تفسير لقنوات البيع المباشرة والغير المباشرة لدى الشركة:

قنوات البيع المباشرة

تقوم الشركة بالبيع من خالل 4 فروع رئيسية، و لدى الشركة موافقة من مؤسسة النقد العربي السعودي على افتتاح 63 نقطة بيع، 
وقامت الشركة بالفعل بافتتاح 25 نقطة حتى اآلن وجاري العمل على افتتاح باقي نقاط البيع.
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قنوات البيع الغير المباشرة

وهي القنوات المتمثلة من خالل وكالء الشركة، وحيث ان للشركة 3 ولكل وكيل 5 نقاط بيع، باإلضافة إلى وسطاء التأمين المعتمدين 
من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي.

مالحظة: وسيط التأمين يعمل من خالل فروع إدارة رئيسية وليس لديه قنوات بيع مباشرة.

 القنوات التقليدية 3 - 3 - 5

 المبيعات المباشرة من المكاتب الرئيسية 1 - 3 - 3 - 5

سوف تكون مكاتب الشركة الرئيسية مسئولة عن المبيعات للشرائح المختارة.

 الوكــاالت 2 - 3 - 3 - 5

سوف تستكمل الشركة خطتها ببيع خدماتها بالدرجة األولى عبر الوكيل جنبًا إلى جنب حتى يتسنى للشركة تغطية أوسع الغلب 
المناطق والمدن الفاعلة وحيث أن الشركة بالفعل بدات من خالل التوقيع مع ثالث وكاالت مرخصة من قبل مؤسسة النقد العربي 

السعودي والذي ساعدها على تكوين شبكة إنتشار واسعة على مستوى المملكة.

 الفــروع 3 - 3 - 3 - 5

تعمل الشركة حاليا من خالل أربعة فروع رئيسية مرخصة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي تشمل ) جدة - الرياض - الخبر 
الرئيسي بجدة، وستقوم الشركة بتطوير فروعها ضمن كل منطقة. كما وتهدف  - خميس مشيط( باإلضافة إلى مركز الشركة 

الشركة الى إنشاء فروع أخرى إذا دعت الحاجة لذلك.

 الوســطاء 4 - 3 - 3 - 5

باإلضافة إلى البيع المباشر وعبر الوكالء المعينين، سوف تسعى الشركة لتطوير المبيعات عبر الوسطاء. وكجزء من إستكمال بناء 
شبكة وساطاتها، فإن الشركة:

 سوف تقوم بتوقيع المزيد من العقود مع الوسطاء لكي تضمن فهما مشتركا ولكي تتجنب الخالفات في المستقبل �

 تحمل الوسطاء مسؤولية جمع أقساط التأمين من العمالء الذين قدموهم للشركة  �

 تطلب من الوسطاء الجدد حضور دورات تدريبية خالل ثالث أشهر من تاريخ عقد االتفاقية مع الشركة �

 تعلم الوسطاء بشكل مستمر بمنهجيات الشركة ومعاييرها وخدماتها �

 تعطي الوسطاء حوافز تشجعهم وتدفعهم الستدراج مزيد من العمل إلى الشركة �

 تناقش المنتجات الجديدة مع وسطاء مختارين للحصول على معلومات منهم قبل إطالقها �

 القنوات اإللكترونية 4 - 3 - 5
خدمة  يقدم  بحيث  اإلنترنت  على  موقعها  عبر  اإللكترونية  البيع  آليات  إستحداث  إلى  القادمة  الفترة  خالل  الشركة  تسعى  كما 
متكاملة فيما يخص المنتجات التي يمكن إتاحة بيعها إلكترونيا مع االخذ بعين اإلعتبار اإللتزام بالئحة العمليات اإللكترونية الصادرة 

من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي.
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 االستراتيجيات االستثمارية للمشتركين 3   3

تتناسب مع طبيعة  الوثائق( فى محافظ استثمارية متنوعة  التأمين )حملة  ايرادات عمليات  الى توظيف جزء من   الشركة  تسعى 
النشاط و تعتزم الشركة الدخول فى مجاالت استثمارية  تتوافق مع االنظمة و اللوائح الخاصة بسياسات االستثمار بقطاع التأمين.  

الجداول التالية توضح خطة االستثمار المقترحة للفترة من 2012م حتى 2016م و العائدات المتوقعة خاللها:

هيكل المحفظة االستثمارية لحملة الوثائق )٪(

2016م2015م2014م2013م2012مبيــــــــــــــان

50٪50٪50٪50٪50٪استثمارات فى  محافظ استثمارية قصيرة االجل 

35٪35٪35٪35٪35٪استثمارات في سندات واستثمارات طويلة االجل

15٪15٪15٪15٪15٪استثمارات فى أسهم وأوعية استثمارية أخرى 

100٪100٪100٪100٪100٪االجمـــــالى

المصدر: الشركة.

العائد من االستثمارات )٪(

2016م2015م2014م2013م2012مبيــــــــــــــــــان

2.50٪2.50٪2.50٪2.50٪2.50٪استثمارات نقدية و استثمارات قصيرة األجل

5.00٪5.00٪5.00٪5.00٪5.00٪سندات و استثمارات طويلة األجل

6.00٪6.00٪6.00٪6.00٪6.00٪أسهم

0.00٪0.00٪0.00٪0.00٪0.00٪ممتلكات

0.00٪0.00٪0.00٪0.00٪0.00٪احتياطى نظامى

المصدر: الشركة.

 المحفظة التأمينية التابعة ألسيج البحرين 3   3

في نشرة إصدار الطرح األولي للشركة، تكلمت الشركة عن خطتها الستحواذ المحفظة التأمينية التابعة ألسيج البحرين. حيث كانت 
الشركة تنوي نقل محفظة أسيج البحرين، ولهذا الغرض كان لزامًا حسب تعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي أن يتم عمل 
تقرير من قبل الخبير اإلكتواري فيما يخص المحفظة المراد نقلها، وبناءًا على  توصية الخبير اإلكتواري في حينها إرتأى انه من األفضل 
عدم نقل المحفظة والبدء في تكوين محفظة جديدة للشركة لسبب أن األرباح لم تكن كافية مقارنًة بمخاطرها العالية، وبالتالي 

لم يتم نقل المحفظة نهائيًا، وال يوجد مجال حاليًا إلستغالل هذه المحفظة ألنه تعد منتهية تمامًا.
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المزايا التنافسية ونشاطات الشركة. 6

المزايا التنافسية 1   3

القدرة على استقطاب وتشجيع واإلبقاء على الموارد البشرية المؤهلة 1 - 1 - 6
أسيج  فريق  ويتميز  النجاح.  خلف  الدافع  هو  نشيط  عمل  وفريق  محفزة  ثقافة  إيجاد  أن  على  قائمة  السعودية  أسيج  فلسفة  إن 

السعودية باالنضباط والقدرة على التعاون بين أعضائه و شغف النجاح.

إن اقتران هذه الفلسفة بوجود إستراتيجية للعمل وفق أعلى معايير األمانة، وإرساء ثقافة مبنية على مفاهيم الصدق، والمعرفة، 
والخبرة  الكفاءات  أصحاب  استقطاب  من  أسيج  ن  مكَّ والمساواة،  االحترام  من  أساس  على  الموظفين  مع  والتعامل  اء،  البنَّ والحوار 
واستمرارهم مع فريق العمل لفترة طويلة.  وتمتلك إدارة أسيج السعودية خبرة واسعة في مجال التأمين على الصعيدين المحلي 
تتبعها في  التي  االنتقائية  السياسة  أن  السعودية  األداء. هذا وتعتقد أسيج  واإلقليمي وهي في سعي دائم وراء تطوير وتحسين 

استقطاب وتوظيف أعضاء فريق العمل ستمنحها االستمرار في النجاح.

 األعمال الناتجة عن المساهمين 2 - 1 - 6
يساهم نمط األعمال التي يمارسها مساهمو أسيج السعودية المؤسسون مساهمة كبيرة بتعزيز اسمها في السوق حيث أن هؤالء 
المساهمين هم أصحاب أو شركاء في مشاريع متعددة وأعمال ذات أصول ذات حجم كبير وتحتاج إلى إصدار وثائق تأمين متنوعة 
لتغطيتها من مختلف المخاطر. ومن المتوقع تحظى أسيج السعودية باألولوية في الفوز في عقود تأمين لتغطية تلك المشاريع 
التي  تعامالت  على  التصويت  حق  المؤسسين  المساهمين  منح  عدم  مراعاة  ومع  تنافسي  إطار  في  ذلك  يتم  أن  على  واألصول، 
تكون لهم مصالح مباشرة فيها.  ومن جهتها تقوم أسيج وبشكل مستمر ودائم بمراجعة الترتيبات التأمينية الحالية لمساهميها 
التي تناسب حاجاتهم ومتطلباتهم فيما يتعلق بنواحي التغطية واألسعار على حد  المؤسسين وتقوم كذلك بتقديم العروض 
سواء، ويتم حث وتشجيع هؤالء المساهمين على تقديم توصياتهم واقتراحاتهم بصفتهم شركاء في العمل. إن وجود هؤالء 

المساهمين المؤسسين سيعمل على زيادة حجم قاعدة الزبائن مما سيؤدي إلى زيادة في األرباح.

 إدارة ذات خبرة عميقة 3 - 1 - 6
لدى أسيج فريق من االختصاصيين ذوي الخبرة في مجال التأمين. وبمساعدة هذه الخبرات سيكون بوسع أسيج السعودية أن تحافظ 
السوق  متغيرات  مع  التفاعل  على  القدرة  الخبرات  هذه  ستوفره  ومما  المملكة.  في  التأمين  مجال  في  تتقدم  وأن  مكانتها  على 
ومتطلباته.  وتعكس إستراتيجية وثقافة أسيج السعودية، الرؤية لتبّوء المكانة األفضل على مستوى صناعة التأمين التعاوني وذلك 
من خالل االلتزام بتقديم أعلى مستوى من الخدمات. إن أسيج السعودية تؤكد على أهمية شعور موظفيها باالعتزاز باالنتماء إليها 

مما يولد لديهم الحافز على االمتياز في اإلنتاجية لتحوز أسيج السعودية بذلك على رضا العمالء وثقتهم.

 منتجات وخدمات مبتكرة  4 - 1 - 6
من  السوق  في  العمالء  من  معينة  لشرائح  خاصة  احتياجات  تلبي  مبتكرة  تأمينية  ومنتجات  خدمات  تطوير  إلى  الشركة  ستعمد 

المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تعزيز مكانة أسيج السعودية وإكسابها قاعدة جيدة من العمالء.

 منتجات مستقبلية 1 - 4 - 1 - 6

التأمينية والتي تتصف بربحيتها نتيجة  التأمينية من خالل إطالق العديد من المنتجات   تنوي بالفعل اإلدارة الفنية تنويع المحفظة 
إنخفاض نسبة الخسارة في هذه المنتجات ومنها: 

عند  � المترتبة  الخسائر  تغطية  وتشمل  الفكرية:  الخدمات  ومقدمي  والمحاسبين  للمحاميين  المهنية   األخطاء  وثيقة   منتج 
تقديم المشورة وفق حدود التغطية المتفق عليها مسبقًا.

 منتج مسؤولية المديرين وأعضاء مجلس اإلدارة: وتعتبر هذه الوثيقة مشتقة من وثيقة األخطاء المهنية اال أنها تستقل لكون  �
طبيعة المؤمن عليهم يمثلون اإلدارة العليا للشركات وفق حدود تغطية يتم اإلتفاق عليها مسبقًا.

 منتج وثيقة الجرائم المالية للمصارف: وتعتبر هذه الوثيقة شاملة وتمتد لتشمل عدة تغطيات منها الخسائر الناتجة عن خيانة  �
األمانة والتزوير والتدليس والعبث في الحسابات لمنسوبي المصارف.

 منتج وثيقة تأمين المساكن: وتعتبر هذه الوثيقة مشتقة من وثيقة الحريق لكون أساس التغطية يشمل المبنى والمشتمالت  �
إضافة إلى إمكانية إمتداد التغطية التأمينية لتشمل المسؤولية المدنية تجاه الغير وتجاه طاقم الخدم.

 منتج وثيقة المحالت التجارية: وتعتبر هذه الوثيقة مشتقة أيضًا من وثيقة الحريق مع إمكانية إضافة تغطيات أخري تتالئم مع  �
طبيعة النشاط كتغطية فساد المخزون والنقل البري للبضائع والسرقة ونقل النقدية.
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إمتداد  تغطيات  � إلى  إضافة  الشخصية  الحوادث  تأمين  من  مشتقة  الوثيقة  هذه  وتعتبر  للمجموعات:  التكافل  وثيقة   منتج 
الوثيقة لتشمل الوفاة الطبيعية وبسبب حادث والعجز المؤقت والعجز الكلي. 

ألساطيل  � الالزمة  التغطيات  توفير  يشمل  والذي  البحرية  التأمينات  أنواع  أهم  من  ويعتبر  تجاري:   السفن  أجسام  وثيقة   منتج 
السفن التجارية المحلية.

أجسام  � إلى  المدنية  إضافة  المسؤولية  يغطي  والذي  البحرية  التأمينات  أنواع  من  وهو  الخاصة:  اليخوت  أجسام  وثيقة   منتج 
اليخوت وهذه التغطيات متاحة لجميع مالك اليخوت الخاصة.

 منتج وثيقة أجسام الطائرات: ويعتبر من أكثر أنواع التأمين طلبًا في سوق التأمين ويشمل توفير التغطيات الالزمة للطائرات  �
ومسؤولية الطاقم إضافة و أجسام الطائرات ذاتها.

والمقاولين  � المشغلين  ومسئولية  المطارات  ساحات  في  المدنية  المسئولية  تغطية  ويشمل  الطيران:  مسؤولية  وثيقة   منتج 
العاملين في ساحات المطارات.

كما سيتم خالل السنة تقييم هذه المنتجات من ناحية الربحية وتمييز شركة  »أسيج«  في التفرد بنوعية التغطيات من خالل تطوير 
هذه المنتجات و ترتيب إسناد إعادة التأمين لهذه المنتجات لدى كبار معيدي التأمين المتخصصين.

 نشاطات الشركة األساسية 2   3

تأمين المركبات 1 - 2 - 6
يقدم التأمين على المركبات الحماية ضد الخسائر الناجمة عن الحوادث المرورية.  إن الحد األدنى من التأمين المطلوب بالنظام هو 
التأمين ضد الغير وذلك لحماية الطرف الثالث من الخسائر المالية الناجمة، واألضرار، أو اإلصابات الناتجة عن المركبات.  بشكل عام 
تكون التغطية ضد الخسائر أو األضرار التي تتعرض لها مركبة السائق اختيارية.  ويمكن للعميل أن يحظى بالحماية عن طريق عدة 
أو  بالوفاة  المتعلقة  المخاطر  التأمين عادة  وثائق  ن عليه بطلبه.  وتغطي  المؤمَّ الذي يقوم  النوع  التغطية وذلك حسب  أنواع من 

اإلصابات الجسدية لألفراد وإصالح المركبات وقطع الغيار.

وستستمر أسيج السعودية بترويج هذه الخدمات طالما وفرت هذه الحملة الترويجية األقساط التأمينية والفرصة لترويج اسم أسيج 
في السوق في كافة أنحاء المملكة سواء في المدن الرئيسية أو المناطق األخرى.

 التأمين الصحي 2 - 2 - 6
إدارة األمور الصحية لألفراد والمؤسسات.  ويكون  إلى  الطبية، باإلضافة  التأمين الصحي تكاليف المستشفيات، والمعالجة  يغطي 
التأمين الصحي عادة على شكل برنامج صحي يقدم من قبل المؤسسات لموظفيها وألسرهم. وتغطي وثيقة التأمين الخدمات 

الطبية المتنوعة. 

إن الطلب على التأمين الصحي هو األكبر في سوق التأمين في المملكة العربية السعودية بسبب إلزامية التأمين الصحي التعاوني 
الذي يشرف على تطبيقه مجلس الضمان الصحي التعاوني وهو الجهة المنظمة للتأمين الصحي في المملكة العربية السعودية. 
ففي المرحلة األولى، يتوجب على الشركات والمؤسسات التي توظف )500( موظف أو أكثر من الوافدين أن تقوم بشراء وثائق التأمين 

الصحية لموظفيهم وأسرهم ومن يعولون.

بتطبيق  وذلك  بحذر  المطالبات  مراقبة  أهمية  االعتبار  بعين  األخذ  مع  بقوة  المنتج  هذا  ببيع  االستمرار  هي  السعودية  أسيج  خطة 
الوسائل اإلدارية الفعالة.

 األطراف الرئيسية التي تتعامل معها الشركة 3 - 2 - 6
التأمين  مطالبات  إدارة  مجال  في  »وصيل«  وشركة  المركبات  تأمين  مطالبات  إدارة  مجال  في  »نجم«  شركة  مع  الشركة  تتعامل 

الصحي. إضافة إلى ذلك تتعاقد أسيج السعودية مع وكالء ووسطاء تأمين للوصول إلى تغطية جغرافية كاملة.

ويلتزم المساهمون الحاليون بما يلي فيما يختص بالتعامالت مع األطراف ذات العالقة:

 التزام الشركة والمساهمين المحليين بأحكام المادة 69 والمادة 70 من نظام الشركات �

 يتم التصويت على جميع العقود مع األطراف ذات العالقة في الجمعية العامة العادية �

 إقرار المساهمين الحاليين بعدم منافسة أعمال الشركة والتعامالت مع األطراف ذات العالقة بناء على أسس تنافسية �

 نجم 1 - 3 - 2 - 6

شركات  من  مجموعة  قبل  من  تأسيسها  تم  المروية  الحوادث  عن  الناجمة  المطالبات  وتسوية  إلدارة  شبكة  مشروع  هو  »نجم« 
السعودية.  وسوف تشمل خدمات نجم تقديم خدمات تقييم مسؤوليات حوادث  بما فيها أسيج  المملكة  العاملة في  التأمين 
بين شركات  الحسابات  إلى تسوية  باإلضافة  بذلك،  السيارات عبر مراكز خدمة متخصصة  في  والتلفيات  الخسائر  وتقييم  السيارات 
التأمين، وتزويد شركات التأمين والجهات الحكومية بالبيانات اإلحصائية المتعلقة بالحوادث المرورية. تمتلك أسيج السعودية حوالي 
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7.69٪ من نجم، وسوف تتعامل أسيج السعودية مع نجم بموجب عقد خدمة كما هو الحال مع الشركات المنتسبة األخرى. الجدول 
التالي يوضح عدد فروع نجم حسب المنطقة:

عدد الفروعالمنطقة

2الوسطى

4الشرقية

4الغربية

5الشمالية

4الجنوبية

19اإلجمالي

المصدر: الشركة.
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الهيكل التنظيمي وحوكمة الشركة. 7

 الهيكل التنظيمي 1   7

إدارة المخاطر

اللجنة التنفيذية
الرئيس

مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي
هاشم الشريف

سعودي

سكرتير مجلس اإلدارة
حسن الحازمي

سعودي

لجنة المراجعة

هيئة الرقابة الشرعية

لجنة الحوكمة والترشيحات والتعويضات
والمسؤولية االجتماعية

نائب الرئيس التنفيذي للعمليات
محمد القاضي

سعودي

مدير إعادة التأمين
رضوان ناصر 

باكستاني

مدير المطالبات
محمد الخضر

سعودي

مدير المطالبات الطبية
د. شكيل أحمد 

باكستاني

المدير الفني للتأمين الطبي
عاطف أحمد

هندي

المدير الفني للتأمين العام
اعظم فاروقي 

هندي

نائب الرئيس التنفيذي
للمالية واإلدارة
شاقول حميد

هندي

المدير المالي
عبدالهادي سري سوداني

مدير الموارد البشرية
رشا الشاهد 

سعودية

مدير تفنية المعلومات
اياد العوضي

سعودي

مدير الخدمات اإلدارية
شاغر

نائب الرئيس التنفيذي
للتسويق والمبيعات

شاغر

مدير مبيعات التجزئة
حسن الحازمي

سعودي

مدير مبيعات الشركات
شاغر

مدير مركز االتصاالت
محمد المحياوي

سعودي

مدير التسويق
شاغر

مكتب الرئيس النفيذي
حنين حافظ 

سعودية
المراجعة الداخلية

هاني رستم
مصري

إدارة االلتزام
والشؤون القانونية

عبدالرحمن داغستاني 
وبدر الحميداني

سعوديين

المصدر: الشركة.



32

 مجلس اإلدارة 2   7

تاريخ العمرالجنسيةالصفةاإلسمم

التعيين 

)م(

عدد 

االسهم

التمثيل / اسم 

الممثل

صفة 

العضوية

رئيس خالد بن حمد البسام1

مجلس 

اإلدارة

مستقل/غير ۲۰1۰1.000-4 -5۰۲8سعودى

تنفيذي

محمد هاني بن عبدالقادر ۲

البكري

يمثل أسيج ۲۰1۰0-4 -54۲8سعودىعضو

البحرين

غير تنفيذي

غير تنفيذي۲۰1۰1.025-4 -۳۳۲8سعودىعضوثامر بن عبد اهلل بن ريس۳

غير تنفيذي۲۰1۰1.000-4 -44۲8سعودىعضوحسام بن طالل الغزاوي4

سليمان بن عبد اهلل 5

الخريجي

مستقل/غير ۲۰1۰11.000-4 -6۲۲8سعودىعضو

تنفيذي

يمثل البنك ۲۰1۰0-4 -5۰۲8تونسىعضوخميس بن سالم القزاح6

اإلسالمي 

للتنمية

غير تنفيذي

عبد اللطيف بن محمد ال 7

الشيخ

مستقل/غير ۲۰1۰1.000-4 -۳9۲8سعودىعضو

تنفيذي

مستقل/غير ۲۰111.000-5 -4۰۳1سعودىعضوماجد بن خالد المزيرعي8

تنفيذي

علي بن حسن الجاسر 9

الشهري

مستقل/غير ۲۰1115.405-5 -۳6۳1سعودىعضو

تنفيذي

تنفيذي111.000-6-422012سعودىعضوهشام بن محمد الشريف10

 المصدر: الشركة.
 مالحظة: وفقًا للمادة ۳8 )1( من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، ال أحد من أعضاء مجلس اإلدارة يملك أكثر من 5٪ من أسهم الشركة.

مالحظة: تمثل األسهم التي يملكها أعضاء مجلس اإلدارة )1.000 سهم( أسهم تأهيل لعضوية المجلس بحسب المادة 68 من نظام الشركات.

وفيما يلي نبذه مختصرة عن كل عضو في مجلس اإلدارة:

خالد بن حمد عبد اهلل البسام )سعودي- 50 عامًا( 1 - 2 - 7

رئيس مجلس اإلدارة

يحمل السيد خالد البسام بكالوريوس علوم إدارية من جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية عام 1987م. وشغل 
السيد خالد البسام عدة مناصب في البنك السعودي الفرنسي من عام 1991م آخرها منصب نائب الرئيس التنفيذي عام 2011م، كما 

شغل منصب مدير العمليات بالبنك السعودي الهولندي من عام 1988م حتى العام 1991م. 

 السيد محمد هاني بن عبدالقادر البكري )سعودي- 54 عامًا( 2 - 2 - 7

عضو مجلس اإلدارة

العزيز جدة  النووية مع مرتبة الشرف من جامعة الملك عبد  البكري شهادة بكالوريوس في الهندسة  يحمل السيد محمد هاني 
ويشغل  1981م.  عام  الباكستانية  النووية  الهيئة  من  نووية  هندسة  دبلوم  وكذلك  1982م،  عام  السعودية  العربية  المملكة  في 
السيد محمد هاني البكري منصب نائب الرئيس للشؤون المالية واالستثمار في شركة عبد القادر البكري وأبناؤه القابضة منذ عام 
1983م. وهو عضو مجلس إدارة كل من شركة عبد القادر البكري وأبناؤه القابضة والمنشآت التابعة لها والمجموعة المتحدة للتأمين 
التعاوني البحرينية و نادي الحماية والتعويض نورث أوف إنجلند في المملكة المتحدة والبنك سيرا اإلستثماري في البحرين. وقد كان 

محاضرًا في جامعة الملك عبد العزيز عام 1982م قسم الهندسة ولديه 20 سنة خبرة في اإلشراف التقني، واإلدارة المالية.
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 السيد ثامر بن عبد اهلل محمد علي بن ريس )سعودي- 33 عامًا( 3 - 2 - 7

عضو مجلس اإلدارة

يحمل السيد ثامر بن عبد اهلل الريس شهادة بكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة الملك سعودعام 2003م والماجيستير 
في ادارة االعمال والتمويل من جامعة ستي – لندن في المملكة المتحدة عام 2005م . يعمل بصفة مدير تنفيذي لشركة عبد اهلل 

الريس وابناؤه لإلستثمار المحدودة منذ عام 2007م.

 حسام بن طالل أمين الغزاوي )سعودي- 44 عامًا( 4 - 2 - 7

عضو مجلس اإلدارة 

الدولي  القانون  في  ودبلوم  1992م  لعام  العزيز  عبد  الملك  جامعة  من  القانون  في  بكالوريوس  على  حاصل  غزاوي  حسام  السيد 
من جامعة اإلسكندرية بمصر عام 1998م، ودبلوم في الملكية الفكرية من مركز فرانكلين بيرس الواليات المتحدة األمريكية عام 
1998م، ودرجة الماجستير في القانون التجاري من جامعة روبرت جوردن – بريطانيا عام 2006م.  وهو عضو مجلس إدارة كل من شركة 
الغزاوي للتنمية المحدودة وشركة بالل المحدودة منذ العام 1994م ويشغل السيد حسام غزاوي منصب الشريك المدير لشركة 
الغزاوي لالستشارات القانونية منذ العام 1994م.  وقد عمل في مجال المحاماة منذ عام 1992م كما عمل في الجمعية الوطنية 
لحقوق الملكية الفكرية من عام 2006م الى 2009م وعضو في لجنة المحامين بالغرفة التجارية للمنطقة الشرقية منذ العام 2000م 
وفي اللجنة الوطنية للمحاميين في مجلس الغرف التجارية بالرياض من عام 2000م الى 2010م وعضو في منظمة الرؤساء الناشئين 
ومحكم معتمد بمجلس التعاون الخليجي منذ العام 1995م وعضو في جمعية المحامين األمريكية منذ العام 1992م، وعضو في 
مركز إجازة المحكمين بلنـدن منذ العام 2000م، وعضو جمعية المحامين الدولية بلندن منذ العام 1992م وعضو جمعية التحكيم 

األمريكية منذ العام 1997م.

 سليمان بن عبد اهلل الخريجي )سعودي- 62 عامًا( 5 - 2 - 7

عضو مجلس اإلدارة

يحمل السيد سليمان درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من جامعة أوكالهوما بالواليات المتحدة األمريكية عام 1975م، 
الرئيس  وهو  1991م.   عام  األمريكية  المتحدة  الواليات  في  ستانفورد  جامعة  في  المشاريع  إدارة  في  متقدمة  دورة  إلى  باإلضافة 
التنفيذي لمكتب سليمان الخريجي االستشاري من عام 1977م وحتى اآلن، وهو عضو سابق في مجلس الشورى منذ 1977م وحتى 
انتهاء فترة دورة المجلس عام 1980م. وهو عضو في عدد من الجمعيات والهيئات المهنية مثل الجمعية السعودية لعلوم العمران 
الفلبيني  المعماري  واالتحاد  البريطانيين  المعماريين  وجمعية  األمريكيين  المعماريين  وجمعية  السعوديين  المهندسين  وهيئة 
وجمعية المهندسين المعماريين المصرية جميعها منذ عام 1980م.  كما أنه رئيس مجلس إدارة كل من البنك األلباني المتحد منذ 

عام 2001م وشركة آمن للهندسة في سنغافورة وماليزيا واليابان منذ عام 1996م.

 السيد خميس بن سالم حسن القزاح )تونسي -  50 عامًا( 6 - 2 - 7

عضو مجلس اإلدارة

البنك اإلسالمي للتنمية لمجلس إدارة أسيج السعودية.ويحمل السيد خميس القزاح شهادة  السيد خميس القزاح منتدب من قبل 
جامعة  من  االقتصادية  العلوم  في  األستاذية  وشهادة  1984م،  عام  بفرنسا  سربون  جامعة  من  االقتصادية  العلوم  في  ليسانس 
تونس عام 1986م، ودبلوم في دراسات قانون التجارة الدولية من جامعة تونس عام 1988م.  وقد عمل لمدة اثنتا عشرسنة كمدير 
إدارة االكتتاب في المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمارات وائتمان الصادرات والمنبثقة عن البنك اإلسالمي للتنمية منذ عام 1995م 

ومديرا عامَا باإلنابة في نفس المؤسسة ألربع سنوات منذ عام 2004م.

 الدكتور عبد اللطيف بن محمد ال الشيخ )سعودي -  39 عامًا( 7 - 2 - 7

عضو مجلس اإلدارة

يحمل الدكتور عبد اللطيف بن محمد ال شيخ الدكتوراة في إدارة الشركات من جامعة سورري عام 2010م والماجيستير من جامعة 
ويستمينيستر عام 2004م  والبكالوريوس في العالقات العامة  من جامعة الملك سعود عام 1999م. وهو رئيس الشؤون الخارجية 

لشركة البريطانية للفضاء منذ 2001م.
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 السيد ماجد بن خالد صالح المزيرعي )سعودي - 40 عامًا( 8 - 2 - 7

عضو مجلس اإلدارة

السيد ماجد المزيرعي حاز على بكالوريوس إدارة أعمال في جامعة الملك فهد عام 1998م , وشهادة في دبلوم اإلدارة من النكستر 
بريطانيا عام 2002م, وحصل على شهادة التطور اإلداري من مارك السكوال – بريطانيا عام 2005م , وعالقات الموظفين في الشركة 
البريطانية للفضاء في السعودية عام 2006م , وعلى قانون العمل البريطاني من جامعة سي اي بي دي في بريطانيا عام 2006م، كما 
حصل على شهادة علم النفس والتقييم الوظيفي من معهد اس اتش ال ببريطانيا عام 2002م.  لقد عمل كمشرف للموارد البشرية 
في الشركة البريطانية للفضاء من 2007م الى 2008م, وشغل ايضًا منصب مدير الموارد البشرية في  من 2008م الى 2009م  و رئيس 

الموارد البشرية في نفس الشركة من 2009م الى 2010م واخيرا مدير عام الموارد البشرية لدى الشركة ذاتها من 2010م الى اآلن.

 السيد علي بن  حسن الجاسر الشهري )سعودي - 36 عامًا( 9 - 2 - 7

عضو مجلس اإلدارة

السيد علي الشهري حاصل على شهادة ثانوية عامة/علمي  في عام 1995م،  وهو مدير عام شركة مثال العربية لتقنية المعلومات 
من عام 2010م ومدير عام شركة مثال الشرق األوسط التجارية من عام 2010م. وقد عمل من 2007م الى 2008م  كمدير عمليات في 

شركة الجيل القادم لحلول الشبكات، و من 2008م الى 2010م كمدير عمليات أيضا في شركة الروابي لالتصاالت والبرمجيات.

 السيد هشام بن محمد الشريف )سعودي -  42 عامًا( 10 - 2 - 7

عضو مجلس اإلدارة

ستة  من  ألكثر  عمل  حيث  السعودية  العربية  بالمملكة  التأمين  صناعة  في  طويلة  خبرة  لديه  الشريف  محمد  بن  هشام  االستاذ 
عشر عامًا في شركة التعاونية للتأمين حيث تدرج فيها من مدير مشروع الخدمات االلكترونية )2001م – 2002م( ومن ثم مدير لمركز 
خدمات العمالء )2002م – 2004م( ومدير ادارة تعويضات السيارات )2004م – 2006م( الى أن أصبح نائب الرئيس التنفيذي لقطاع السيارات 

)2006م – 2011م(.

األستاذ هشام الشريف حاصل على العديد من الدورات في ادارة المخاطر واالدارة االستراتيجية والمؤهل العلمي الثانوية العامة.

 السيد حسن بن عوض الحازمي )سعودي – 37 عامًا( 11 - 2 - 7

أمين سر مجلس اإلدارة

حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة الملك عبدالعزيز عام 2002م، وعمل في مجموعة الغريميل 
وكيال التعاونية للتأمين كمدير اقليمي من عام 2002م الى عام 2006م، ثم عمل في شركة حلول لوساطة التامين الدولية  كمدير 

للتسويق والمبيعات من عام 2006م إلى عام 2009م، وهو يعمل في شركة أسيج مديرًا لتأمينات األفراد إلى تاريخه.

 لجان مجلس اإلدارة 2   7

اللجنة التنفيذية 1 - 3 - 7
اللجنة  يشكل مجلس االدارة لجنة تنفيذية ال يقل عدد أعضائها عن )3( ثالثة أعضاء وال يزيد عن )5( خمسة أعضاء، ويختار أعضاء 
التنفيذية من بينهم رئيس اللجنة الذي يرأس اجتماعها وفي حالة غيابه تختار اللجنة رئيسًا مؤقتًا لها من بين أعضائها الحاضرين 
ولعضو اللجنة التنفيذية أن ينيب عنه عضوًا آخرًا له الحق بالتصويت ولثالثة إجتماعات فقط وتكون مدة عضوية اللجنة التنفيذية هي 

مدة العضوية في المجلس ويمأل المجلس المركز الذي يخلو في اللجنة التنفيذية.

وتصدر الجمعية العامة للشركة بناًء على اقتراح من مجلس االدارة قواعد اختيار أعضاء اللجنة التنفيذية ومدة عضويتهم وأسلوب 
عمل اللجنة.

كل  التنفيذية  اللجنة  تباشر   ، الشركة  إدارة  مجلس  يضعها  أو  السعودي  العربي  النقد  مؤسسة  تضعها  تعليمات  أي  مراعاة  مع   
حدود  في  العام  المدير  أو  المنتدب  اإلدارة  مجلس  عضو  التنفيذية  اللجنة  وتعاون   ، المجلس  أو  المؤسسة  تقررها  التي  السلطات 

السلطات المقررة لها .

الحاضرين  عدد  يقل  ال  أن  بشرط  اإلنابة  أو  األصالة  بطريق  األقل  على  اثنان  حضره  إذا  إال  صحيحًا  التنفيذية  اللجنة  اجتماع  يكون  ال 
أرباع األعضاء الحاضرين  بأغلبية أصوات ثالث  التنفيذية باإلجماع وفي حالة الخالف تصدر  اللجنة  اثنان .وتصدر قرارات  بأنفسهم عن 

الممثلين .
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أو المدير العام في إدارة شؤون الشركة ويتم تخويل  المنتدب  التنفيذية مسؤولة عن تقديم العون لعضو مجلس اإلدارة  اللجنة 
اللجنة التنفيذية بجميع صالحيات مجلس اإلدارة التي يمكن تفويضها لمثل هذه اللجنة وفقًا للنظام األساسي للشركة واألنظمة 
يمكن  لوائح  أو  أنظمة  بأية  لاللتزام  مطلوبة  المفوضة  الصالحيات  لتلك  التنفيذية  اللجنة  ممارسة  تكون  أن  شريطة  بها  المعمول 

فرضها عليها من قبل مجلس اإلدارة.

وعدد أعضائها 5 أعضاء وهم )السيرة الذاتيه موجودة في النبذة المختصرة عن أعضاء المجلس(:

1.  األستاذ خالد بن حمد البسام- رئيس اللجنة

2.  المهندس محمد هاني بن عبدالقادر البكري- عضو اللجنة

3.  المهندس ثامر بن عبداهلل بن ريس- عضو اللجنة.

4.  األستاذ حسام بن طالل الغزاوي- عضو اللجنة.

5.  الدكتور عبداللطيف بن محمد آل الشيخ- عضو اللجنة.

 لجنة المراجعة 2 - 3 - 7
يتم تعيين رئيس لجنة التدقيق وأعضاءها اآلخرين بواسطة مجلس اإلدارة.  يتمتع عضو واحد على األقل من لجنة التدقيق بخبرة 
محددة في المسائل المحاسبية والمالية. وتصدر الجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح من مجلس اإلدارة قواعد اختيار أعضاء 

لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة.

تتم مراجعة نظام لجنة التدقيق سنويًا بواسطة مجلس اإلدارة عقب إصدار توصية بواسطة لجنة التدقيق.  لجنة التدقيق مسئولة 
عن ما يلي ضمن أشياء أخرى: 

 اإلشراف على إدارة المراجعة الداخلية بالشركة بغرض التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ األعمال والمهمات المحددة لها  �
من قبل مجلس اإلدارة.  

 دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه �

 دراسة تقارير المراجعة الداخلية ووضع اإلجراءات التصحيحية لها �

التأكد من  � بالتعيين   التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم، ويراعى عند التوصية 
استقالليتهم

 متابعة أعمال المحاسبين القانونيين والموافقة على أتعابهم عن تلك األعمال �

 دراسة خطة المراجعة مع المراجع الخارجي وإبداء ملحوظاتها عليها �

 دراسة ملحوظات المراجع الخارجي على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها �

 دراسة القوائم المالية األولية و السنوية قبل عرضها على مجلس االدارة و إبداء الرأي و التوصية في شأنها �

 دراسة السياسات المحاسبية المتبعة و إبداء الرأي و التوصية لمجلس االدارة في شأنها   �

وتتكون من 3 أعضاء وهم:

1.  المهندس سليمان بن عبداهلل الخريجي - رئيس اللجنة ) السيرة الذاتيه موجودة في النبذة المختصرة عن أعضاء المجلس(.

2.  األستاذ نبيل نصيف -  نائب رئيس اللجنة.

3.  الدكتور يوسف باسودان - عضو اللجنة.

السيد نبيل عبد اإلله نصيف - )سعودي – 62 عامًا(

حصل على الماجستير في إدارة األعمال من جامعة الملك عبدالعزيز عام 2009م، ويجري العمل على الدكتوراه، وكان يعمل مستشارًا 
في البنك التنمية اإلسالمي من عام 2001 إلى عام 2009م، ويعمل حتى تاريخه كخبير مالي مستقل.

السيد يوسف عبداهلل باسودان )سعودي -60 عامًا(

من  المحاسبة  في  الماجستير  على  حصل  و  1977م  عام  غي  عبدالعزيز  الملك  جامعة  من  المحاسبة  في  بكالوريوس  على  حصل 
جامعة بول الحكومية في أمريكا عام 1982م وحصل على دكتوراه في المحاسبة من جامعة ساوثهايتون في انجلترا عام 1994م، 
عمل وكيل في عمادة شؤون الطالب في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة من عام 2004م إلى عام 2007م وكان ايضًا يعمل مستشارًا 
نائب  المدني بوظيفة  العامة للطيران  الهيئة  تاريخ 2007م، وعمل في  الى  تاريخ 2006م  الصناعية في جدة من  التجارية  ماليًا للغرفة 
الرئيس للشؤون المالية و اإلدارية من عام 2007م إلى عام 2011م، وهو اآلن يعمل عضو في هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز 

حتى تاريخه.
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 لجنة الحوكمة والترشيحات والتعويضات والمسؤولية االجتماعية 3 - 3 - 7
تتكون من 3 أعضاء وهم )السيرة الذاتيه موجودة في النبذة المختصرة عن أعضاء المجلس(:

تاريخ التعيين المنصب األعضاء

تم تعيينه رئيسًا للجنة بتاريخ 2010/12/13م رئيس اللجنة 1. األستاذ/ خالد بن حمد البسام

تم تعيينه عضوًا في اللجنة مع التشكيل الجديد للجنة 

بتاريخ 2011/2/28م

عضوا 2. الدكتور/ عبد اللطيف بن محمد آل الشيخ

تم تعيينه عضوًا في اللجنة مع التشكيل الجديد للجنة 

بتاريخ 2011/2/28م

عضوا 3. األستاذ/ علي حسن الجاسر الشهري

المصدر: الشركة.

تعمل اللجنة وفقًا للنظام الذي يتم إقراره بواسطة مجلس اإلدارة.  وتصدر الجمعية العامة للشركة بناًء على اقتراح  من مجلس 
اإلدارة قواعد اختيار رئيس وأعضاء اللجنة ومدة عضويتهم وأسلوب عملهم.

يتم مراجعة النظام األساسي لهذه اللجنة سنويًا من قبل مجلس اإلدارة بناًء على توصية من اللجنة المذكورة. مسؤوليات لجنة 
الحوكمة والترشيحات والتعويضات والمسؤولية االجتماعية تتضمن اآلتي:

 التوصية بالترشيح لعضوية مجلس اإلدارة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بأي جريمة مخلة بالشرف واألمانة �

والمؤهالت  � للقدرات  وصف  وإعداد  اإلدارة  مجلس  لعضوية  المناسبة  المهارات  من  المطلوبة  لالحتياجات  السنوية   المراجعة 
المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الالزم تخصيصه من العضو ألعمال مجلس اإلدارة

 مراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات في شان التغييرات التي يمكن إجراؤها �

 تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة  �

 التأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس  �
إدارة شركة أخرى

تلك  � تحديد  في  باألداء  ترتبط  بمعايير  واالستعانة  التنفيذيين،  وكبار  اإلدارة  مجلس  أعضاء  لمكافآت  واضحة  سياسات   وضع 
المكافآت 

 هيئة الرقابة الشرعية 4 - 3 - 7
يوجد هيئة للرقابة مكونة من 3 أعضاء من علماء الشريعة الذين يتمتعون بالخبرة والدراية في الشؤون والمعامالت المالية الشرعية.

تاريخ التعيين المنصب أعضاء هيئة الرقابة الشرعية

2010/4/28م  رئيس الهيئة 1.    الشيخ عبد اهلل بن بيه

2010/4/28م  عضوا 2.    الدكتور حسان محمد حسين فلمبان

2010/4/28م  عضوا 3.    الدكتور هاني أحمد عبد الشكور

المصدر: الشركة.

ابرز المهام التى تقوم بها هيئة الرقابة الشرعية:

 تقديم المشورة فى القضايا التى تحال اليها من الشركة �

 تقديم الراى الشرعى بشان اى امور اخرى حسب ماتقتضيه الحاجة �

 الموافقة على كل المنتجات والسياسات االستثمارية وعقود التمويل �

 االلتزام  بالئحة حوكمة الشركات 3   7

سوف تستمر الشركة باستخدام كافة الوسائل لتطوير طواقم مؤهلة على أعلى مستوى وأحدث أنظمة لضمان كفاءة العمليات 
وسرعة تداول المعلومات على كافة المستويات. حيث أن الشركة قامت بصياغة  مخطط عمل متكامل و شامل لوصف المهام 
والوظائف مع تحديد واضح للمسؤوليات فيما بين كل إدارة / مدير / وحدة أو مجلس اإلدارة وكافة اللجان، كما ان الشركة تحرص 
بالئحة  وتلتزم  المال   سوق  في  مدرجة  مساهمة  كشركة  السعودية  العربية  المملكة  وقوانين  انظمة  بكافة  التقيد  على  تمامًا 
حوكمة الشركات الصادرة من قبل هيئة السوق المالية بالمملكة بتاريخ 21-10-1427هـ الموافق 12-11-2006م والمعدلة بقرار مجلس 
الالزمة لحقوق حملة األسهم ولذلك  الحماية  الموافق 16-3-2010م لضمان  بتاريخ 30-3-1431هـ   2010-10-1 المالية رقم  هيئة السوق 

تتبنى الشركة أفضل ممارسات وأساليب الحوكمة من خالل التالي:

 توفير الرقابة الداخلية الالزمة بما يتماشى مع الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية. �
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 توفير المعلومات الالزمة والدقيقة التي تمكن المساهمين من ممارسة حقوقهم خالل الجمعيات العامة للمساهمين.   �

 االلتزام بعدم تعارض المصالح ألعضاء مجلس اإلدارة والمساهمين واألطراف ذوي العالقة. �

 إتباع أسلوب التصويت الختيار أعضاء مجلس اإلدارة في الجمعية العامة والتزام بسياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة  �
للعضوية في مجلس اإلدارة.

 التزام اإلدارة المالية بالمعايير المحاسبية المعتمدة. �

 اإلدارات الرئيسية للشركة 3   7

الجدول التالي يوضح اإلدارات الرئيسية للشركة:

إدارة المخاطر

اللجنة التنفيذية
الرئيس

مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي
سكرتير مجلس اإلدارة

لجنة المراجعة

هيئة الرقابة الشرعية

لجنة الحوكمة والترشيحات والتعويضات
والمسؤولية االجتماعية

إدارة العمليات

إعادة التأمين

تسوية المطالبات 
الطبية

تسوية المطالبات 
العامة

اإلكتتاب الطبي اإلكتتاب العام

اإلدارة المالية

إدارة المحاسبة
مبيعات األفراد

الموارد البشرية
مبيعات األفراد

تقنية المعلومات
خدمة العمالء

الشؤون اإلدراية
التسويق

تسويق المبيعات

المراجعة الداخلية

الشؤون القانونية واإللتزام

سكرتير الرئيس التنفيذي

المصدر: الشركة.

إدارة العمليات  

تقوم إدارة العمليات بإدارة شؤون اإلكتتاب التاميني بشقيه العام والطبي وذلك بإعداد سياسات واجراءات اإلكتتاب وكذلك تقوم 
بمراجعة طلبات التأمين للتحقق من درجة المخاطرة المرتبطة بالطلب وتحديد قبولة من عدمه كما تقوم أيضًا بدارسة المطالبات 
إعادة  عمليات  إدارة  إلى  إضافة  المعتمدة،  االكتتاب  وإجراءات  بسياسات  االلتزام  من  للتحقق  الشركة  سجالت  ومراجعة  المحتملة 

التامين وتسوية المطالبات سواء كانت العامة او الطبية.

 إدارة االكتتاب التأميني 1 - 5 - 7
تشمل عملية االكتتاب التأميني حساب التعرض للمخاطر وتحديد القسط الذي سيغطي هذه المخاطر.  وباالستناد إلى التنويع الكبير 
نون احتمال حدوث المطالبة والقيام بالتغطية ويتم تحديد األسعار وفقًا لذلك. وسيقوم خبراء االكتتاب  في البيانات، يتوقع المؤمِّ
في أسيج السعودية باستخدام العلم االكتواري لتحديد حجم الخطر الذين هم على استعداد لقبول تغطيته. يتم تحليل البيانات 
االكتواري اإلحصائيات  العلم  إمكانية حدوث خطر معين. ويستخدم  المستقبلية حسب  المطالبات  لتوقع معدل  بمساواة ودقة 
التعرض  إمكانية  لتحديد  هذه  العلمية  المبادئ  وُتستخدم  التكاليف،  هذه  تغطية  بمدى  المتعلقة  المخاطر  لتحليل  واالحتماالت 

ن عليهم. للمخاطر الكليللمؤمَّ

 إدارة إعادة التأمين 2 - 5 - 7
تقوم شركات التأمين عادة بالتعاقد مع شركات إعادة تأمين كجزء من مسؤولياتها إلدارة مجموعة المخاطر لصالح حملة الوثائق 
والمستثمرين. إن االستخدام األساسي إلعادة التأمين هو السماح للشركة بالتغطية لمخاطر أكبر من حجمها، وحماية نفسها ضد 

الخسائر الكبيرة مما يتيح لها تقديم حدود تغطية وحماية لحملة الوثائق أكثر مما قد يسمح رأسمال الشركة نفسها.

تقوم أسيج السعودية بمشاركة المخاطر مع شركات التأمين األخرى للحد من الخسائر الناتجة عن التعويضات المصروفة مقابل 
المطالبات المتكبدة.  وإن طاقم أسيج السعودية الخبير يقوم بتحليل المخاطر واألرباح ويقوم بزيارة الشركات لتقييم الوضع المالي 
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ومخاطر االئتمان واألنشطة. إن اتفاقيات إعادة التأمين ال تتم مع شركة إعادة تأمين واحدة ولكن تكون مشتركة مع أكثر من معيد 
تأمين وذلك لتوزيع المخاطر.

 إدارة تسوية المطالبات 3 - 5 - 7
المطالبات وتقديم خدمات قيِّمة لعمالئها. وفي قسم  إدارة  المستمر عن طرق لتحسين عملية  بالبحث  السعودية   تقوم أسيج 
المطالبات الطبية، يتولى طرف ثالث عملية إدارة المطالبات وذلك لتحسين خدمة العمالء، وتطوير اإلنتاجية والفعالية واألداء. عادة 
تكون المطالبات الطبية صغيرة في القيمة مع زيادة في العدد، أكثر مما عليه في أي نوع آخر من المطالبات مما يجعل االستعانة 

بطرف ثالث إلدارتها خيارًا فعااًل، نظرًا ألنه يقوم بمراجعة المطالبات الطبية وتدقيقها والموافقة عليها.

أما المطالبات الخاصة بأنواع التأمين األخرى فأن أسيج السعودية تستعين بمكاتب استشارية عالمية ومحلية لتقييم الخسائر قبل 
عن  للتعويض  الالزمة  الخطوات  باتخاذ  تقوم  أسيج  داخل  المطالبات  إدارة  فإن  وإال  ذلك.  تستلزم  التي  الحاالت  في  عنها  التعويض 

الخسائر حسب وثيقة التأمين الموقعة.

إدارة التسويق والمبيعات

لدى إدارة التسويق في أسيج السعودية فهمًا تامًا للخدمات، والعمالء، والمنافسة، والسوق، والتوجهات التي تؤثر على رغبات هؤالء 
هذه  وتقديم  السوق  من  معينة  قطاعات  لبلوغ  التسويقية  الخطط  وضع  في  ذلك  من  االستفادة  يتم  حيث  وقراراتهم  العمالء 
الخدمات للعمالء المستقبليين. ويقوم قسم التسويق بدعم الجهود التسويقية من بداية العقد حتى إنهاء الصفقة والمحافظة 

على عالقة ناجحة مع العمالء.

ترتبط أسيج السعودية بشبكٍة من الوسطاء والوكالء ومندوبي التسويق حيث يركزون بشكل استراتيجي على جذب فئات معينة من 
العمالء. وتتوقع أسيج السعودية أن تجني في العام 2012م 50٪ من أعمالها عن طريق الوسطاء، و35٪ من الوكالء الحصريين، بينما 

تجني 15٪ عن طريق التسويق المباشر.

إلى كٍل من  لتوسيع عملياتها  السعودية  التأمين، تخطط أسيج  الريادي في سوق  المكان  السوقية وتتبوأ  تزيد من حصتها  ولكي 
المنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى وذلك عن طريق زيادة عدد مكاتبها إلى جانب زيادة عدد الموظفين المؤهلين في المكاتب 
الحالية. وستزيد أسيج السعودية من تواجدها الجغرافي عن طريق الوسطاء والوكالء ومندوبي التسويق في كافة أنحاء المملكة. 

التي تم تطويرها مؤخرًا تشكل فرصة كبيرة ألسيج السعودية حيث إن هذه المدن ستوِجد الحاجة  أخيرًا، فإن المدن االقتصادية 
ألنواع عديدة من التأمين كالتأمين الصحي والممتلكات والتأمين الهندسي والتأمين على اإلصابات مما يشكل قيمة كبيرة ألقساط 
التأمين. تؤمن أسيج السعودية بقدرتها على االستفادة من النمو المتوقع في سوق التأمين وستركز على بناء اسمها و زيادة حصتها 

السوقية في المستقبل القريب.

 إدارة خدمة العمالء 4 - 5 - 7
التي  ألنشطتها  الدقيق  والتنفيذ  بالتصميم  وذلك  لعمالئها  المقدمة  الخدمات  تطوير  بضرورة  السعودية  أسيج  إيمان  من  انطالقا 
قيم  من  المنبثق  التصرف  وحسن  والمواصفات  بالقيم  موظفوها  يتمتع  كما  والعمليات.  والتكنولوجيا،  البشرية،  الموارد  تتضمن 
الشركة التي تستند إلى توظيف وتأهيل الموظفين األكفاء في عملهم لتقديم أفضل خدمة للعمالء، والقيام بتدريبهم بشكل 
مستمر.إن مركز خدمة العمالء يضمن اتباع هذه اإلستراتيجية بحيث يشعر العمالء أنهم شركاء في عالقة طويلة األمد تحافظ على 

استمرارهم في التعامل مع أسيج السعودية.

اإلدارة المالية

وتتمثل مهامها في تخطيط وتوجيه وتنسيق األمور المحاسبية واألستثمارية والبنكية والتأمينية والنشاطات المالية األخرى كما أنها 
التقارير  وتقديم  التقديرية  الموازنات  إعداد  عن  مسؤولة  أنها  كما  المعتمدة  للمعايير  وفقًا  للشركة  المالية  القوائم  بإعداد  تقوم 
الدورية عن تنفيذها لإلدارة  وتقديم التقارير المالية والمحاسبية التفصيلية التي تساعد اإلدارة العليا واإلدارات المختلفة على تقييم 
األداء واتخاذ اإلجراءات التصحيحية إذا لزم األمر كما يدخل ضمن عمل اإلدارة المالية وضع اإلجراءات الرقابية على األنشطة المالية 

التي تضمن المحافظة على أصول وممتلكات الشركة.

 إدارة الموارد البشرية 5 - 5 - 7
ووضع  المختلفة  الكفاءات  من  الشركة  احتياجات  وتوفير  بالموظفين،  المتعلقة  السياسات  برسم  البشرية  الموارد  إدارة  تختص 
إحتياجات  حسب  والخارجية  الداخلية  التدربية  البرامج  وإعداد  السنوي  األداء  وتنسيق  الكفاءات  هذه  إستمرار  تضمن  التي  الخطط 
المعايير  أرقى  على  للوقوف  الموظفين  لتاهيل  تدريبية  برامج  بوضع  البشرية  الموارد  إدارة  تقوم  كما  المختلفة،  واألقسام  اإلدارات 

الوظيفية.
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 إدارة تقـنية المعلومات 6 - 5 - 7
أنظمة  تطوير  على  تشتمل  والتي  الخدمات  من  سلسلة  عبر  السعودية  أسيج  أقسام  جميع  بخدمة  المعلومات  تقنية  إدارة  يقوم 
بتوفير  كذلك  القسم  هذا  ويقوم  الفني.  الدعم  جانب  إلى  المعلومات،  بتكنولوجيا  المتعلقة  العقود  وإدارة  والتدريب،  الكمبيوتر، 
المعدات  باستخدام  وذلك  الضرورية  المعلومات  على  بسرعة  الحصول  من  السعودية  أسيج  موظفي  ن  ُيمكِّ الذي  التقني  المناخ 
واألنظمة األكثر فعالية واألقل تكلفة والتي تساهم في النهاية بتخفيض الوقت الالزم لعملية االكتتاب التأميني وتسيير المطالبات.

 إدارة الشركة 3   7

إدارة المخاطر

اللجنة التنفيذية
الرئيس

مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي
هاشم الشريف

سعودي

سكرتير مجلس اإلدارة
حسن الحازمي

سعودي

لجنة المراجعة

هيئة الرقابة الشرعية

لجنة الحوكمة والترشيحات والتعويضات
والمسؤولية االجتماعية

نائب الرئيس التنفيذي للعمليات
محمد القاضي

سعودي

نائب الرئيس التنفيذي
للمالية واإلدارة
شاقول حميد

هندي

نائب الرئيس التنفيذي
للتسويق والمبيعات

شاغر

مكتب الرئيس النفيذي
حنين حافظ 

سعودية
المراجعة الداخلية

هاني رستم
مصري

إدارة االلتزام
والشؤون القانونية

عبدالرحمن داغستاني 
وبدر الحميداني

سعوديين

المصدر: الشركة.

و فيما يلي السير الذاتية لتنفيذيي الشركة:

 السيد هشام الشريف )سعودي( 1 - 6 - 7

الرئيس التنفيذي

ستة  من  ألكثر  عمل  حيث  السعودية  العربية  بالمملكة  التأمين  صناعة  في  طويلة  خبرة  لديه  الشريف  محمد  بن  هشام  االستاذ 
عشر عامًا في شركة التعاونية للتأمين حيث تدرج فيها من مدير مشروع الخدمات االلكترونية )2001م – 2002م( ومن ثم مدير لمركز 
خدمات العمالء )2002م – 2004م( ومدير ادارة تعويضات السيارات )2004م – 2006م( الى أن أصبح نائب الرئيس التنفيذي لقطاع السيارات 

)2006م – 2011م(.

األستاذ هشام الشريف حاصل على العديد من الدورات في ادارة المخاطر واالدارة االستراتيجية والمؤهل العلمي الثانوية العامة.

 محمد بن عبداهلل القاضي )سعودي( 2 - 6 - 7

نائب الرئيس التنفيذي للعمليات

حاصل على بكالوريوس تخصص تسويق من جامعة الملك سعود عام 1992م ، إضافة إلى شهادة ممارسة مهنة التأمين سي أو 
بي  عام 1996م ودبلوم ممارسة التأمين بي اي سي عام 2004م، وقد عمل لدي الشركة التعاونية للتأمين لمدة 18 عامًا تقلد خاللها 
عدة مناصب آخرها مدير اإلدارة اإلقليمية للمنطقة الوسطى في عام 2011م حيث ساهم وبصورة فعالة بزيادة المبيعات من خالل 
تكوين فريق مبيعات متعدد القنوات ، وقد عمل قبل ذلك مدير لقناة مبيعات الشركات وقبل ذلك مديرًا إلكتتاب التأمينات العامة 

والتأمينات التجارية.

التأمين والخبرة في سوق  التأمين السعودي بصفة عامة. و لديه خبرة  أنواع  لدى السيد محمد الخبرة الطويلة في إكتتاب جميع 
ودراية كافيتين لتنويع المحفظة التأمينية من خالل طرح منتجات جديدة تلبى إحتياجات السوق وتتصف بالربحية، كما لديه الخبرة 

في تكوين قنوات البيع وتكوين فريق عمل موحد يجمع بين اإلكتتاب والمبيعات على حد سواء نظرًا إللمامه بكال الجهتين. 
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 السيد شاقول حميد )هندي( 3 - 6 - 7

نائب الرئيس التنفيذي للمالية  واإلدارة

حصل السيد حميد شهادة بكالوريوس في اإلحصاء من جامعة باراذدسن بالهند في العام 1992م. وقد عمل كمدقق حسابات في 
شركة ديلوت وتوش من عام 1997م إلى 1999م، وعمل كمراقب حسابات اقليمي في شركة اليكو من 1999م الى 2005م، ثم عمل 
في ساب تكافل كمدير مالي من 2005م الى عام 2007م، وعمل في شركة مجموعة ماهر السعيد من 2007م حتى عام 2008م، ومنذ 

2008م وهو يعمل في شركة أسيج كنائب الرئيس التنفيذي للمالية والشؤون اإلدارية.

 السيد هاني رستم )مصري( 4 - 6 - 7

المدقق الداخلي وعضو لجنة المراجعة

السيد هاني رستم حاصل على شهادة بكالوريوس تجارة قسم المحاسبة من جامعة عين شمس بمصر عام 1991م، وعضو في 
الجمعية المصرية للمحاسبين القانونيين وعضو الجمعية المصرية للضرائب. وقد عمل كمدقق أول في شركة إرنست أند يونغ جدة 
لمدة ثالث سنوات من العام 2003م حتى العام 2006م. وقد عمل كذلك لدى شركة برايس ووتر هاوس كوبرز من عام 1993م حتى 
2003م حيث بدأ كمشرف تدريب لمساعد المدير. ولدى السيد هاني رستم خبرة في إصدار البيانات المالية، ومراجعة وتدقيق الملفات، 
وتقديم الخدمات االستشارية المحاسبية للشركات فيما يتعلق بالمعايير ومتابعة األمور المستجدة، والقوانين، والتحكم بالدورات 

المحاسبية.

وقعت الشركة عقود عمل مع كبار الموظفين العاملين بالشركة وذلك على النحو اآلتي: 

أ. هشام بن محمد الشريف

الوظيفة: الرئيس التنفيذي للشركة.

 تاريخ بداية العقد: 2011/06/19م.

 مدة العقد: 3 سنوات ميالدية.

ب. محمد عبد اهلل القاضي

الوظيفة: نائب الرئيس التنفيذي للعمليات.

تاريخ بداية العقد: 2012/01/01م.

مدة العقد: سنة ميالدية واحدة.

ج. شاقول حميد شريف

الوظيفة: نائب الرئيس التنفيذي للمالية واالستثمار.

تاريخ بداية العقد: 2008/12/13م.

مدة العقد: سنة ميالدية واحدة.

مجموع الرواتب والمكافآت كمبلغ إجمالي ألعلى ثالثة تنفيذيين )2.835.000 ريال( في 2012م و )1.296.000 ريال( في 2011م و )567.000 ريال( 
في 2010م.

 إقرار من أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين 7   7

ُيقر أعضاء مجلس اإلدارة والمدير التنفيذي والمدير المالي وأمين سر الشركة أنهم وحتى تاريخ إصدار هذه النشرة:

 لم ُيعلنوا في أي وقت من األوقات إفالسهم ولم يخضعوا إلجراءات اإلفالس. �

 ليس لهم وألي من أقاربهم والتابعين لهم وقت تقديم نشرة اإلصدار، أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أسهم الشركة  �
أو أوراقها المالية.

 ليس لهم وألي من أقاربهم والتابعين لهم أي مصلحة مادية في أي عقد أو ترتيب خطي أو شفهي ساري المفعول خالل  �
وضع هذه النشرة أو متوّقع إبرامه في ما يتعّلق بأعمال الشركة.

 ال يوجد نية إلجراء أي تغير جوهري لطبيعة النشاط.  �

 إن نظام الشركة األساسي واألنظمة التي تحكمها ال تعطي أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير  �
المالي حق التصويت على عقد أو اقتراح تكون لهم أو ألي أحد من أقاربهم فيه مصلحة شخصية، أو التصويت على مكافآت 

تمنح لهم أو ألقاربهم حق االقتراض من الشركة.

 ال يوجد أي نشاط تجاري أو أية أصول خارج المملكة العربية السعودية. �
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 أن لدى الشركة رأس مال عامل يكفي لمدة إثني عشر شهرًا تلي مباشرًة تاريخ إصدار هذه النشرة. �

 لم يكن هناك أي إنقطاع في أعمال المصدر يمكن أن أن يؤثر أو يكون قد أثر تاثيرًا ملحوظًا في الوضع المالي خالل الـ )12( شهرًا  �
األخيرة.

 لم ُتمنح أي عموالت أو خصومات او أتعاب وساطة أو أي عوض غير نقدي من قبل المصدر خالل السنوات الثالث السابقة مباشرة  �
وكبار  اإلدارة  مجلس  أعضاء  من  ألي  مالية  أوراق  أي  طرح  أو  بإصدار  يتعلق  ما  في  اإلدراج  وقبول  التسجيل  طلب  تقديم  لتاريخ 

التنفيذيين أو أعضاء مجلس اإلدارة المقترحين، أو القائمين بالترويج أو الخبراء.

 لم يكن هناك أي تغير سلبي جوهري في الوضع المالي والتجاري للمصدر خالل السنوات الثالث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم  �
طلب التسجيل وقبول اإلدراج، إضافًة إلى الفترة التي يشملها تقرير المحاسب القانوني حتى اعتماد نشرة اإلصدار.

الوارد ذكرهم أدناه مصالح مباشرة وغير مباشرة في أسيج السعودية تتمثل في ملكية  �  يمتلك بعض أعضاء مجلس اإلدارة 
ألسهم الشركة أو لحصص في شركات تمتلك أسهما في أسيج السعودية. وال يوجد ألعضاء مجلس اإلدارة اآلخرين أو المدراء 

التنفيذيين أو سكرتير مجلس اإلدارة أو ألي من أقاربهم أي مصالح أخرى حتى تاريخ إعداد هذه النشرة.

ملكيتهم الجنسيةالصفةاإلسم

المباشرة 

ملكيتهم غير 

المباشرة

ملكيتهم 

المباشرة وغير 

المباشرة

1.00001.000سعودىرئيس مجلس اإلدارةخالد بن حمد البسام1

036.00036.000سعودىعضومحمد هاني بن عبدالقادر البكري۲

1.02501.025سعودىعضوثامر بن عبد اهلل بن ريس۳

1.000150.000151.000سعودىعضوحسام بن طالل الغزاوي4

11.000011.000سعودىعضوسليمان بن عبد اهلل الخريجي5

000تونسىعضوخميس بن سالم القزاح6

1.00001.000سعودىعضوعبد اللطيف بن محمد ال الشيخ7

1.00001.000سعودىعضوماجد بن خالد المزيرعي8

15.405015.405سعودىعضوعلي بن حسن الجاسر الشهري9

1.00001.000سعودىعضو والرئيس التنفيذيهشام بن محمد الشريف10

المصدر: الشركة.

 عقود ومكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا 7   7

يتم اقتراح تعويضات ومكافآت أعضاء المجلس بواسطة لجنة المكافآت تماشيًا مع النظام األساسي للشركة، ورفعها لمجلس 
حدود  في  الخصوص  بهذا  الصادرة  الرسمية  والتعليمات  للقرارات  ووفقًا  العادية  العامة  الجمعية  من  العتمادها  تمهيدًا  اإلدارة 
نصوص أنظمة ولوائح الشركات وأنظمة ولوائح التأمين واألنظمة واللوائح المكملة لها. وينص النظام األساسي للشركة على دفع 
مبلغ )180.000( مائة وثمانين ألف ريال لرئيس مجلس اإلدارة و)120.000( مائة وعشرين ألف ريال لكل من أعضاء مجلس اإلدارة كما يتم 
ألف   )1.500( اإلدارة ومبلغ  ريال عن كل اجتماع يحضره لمجلس  ثالثة آالف   )3.000( اإلدارة مبلغ  رئيس وأعضاء مجلس  الدفع لكل من 
وخمسمائة ريال عن كل اجتماع يحضره للجنة التنفيذية، كما يتم تعويضهم عن النفقات التي يتحملونها لحضور مجلس اإلدارة أو 
اللجنة التنفيذية على أال يتجاوز مجموع مايصرف الـ5٪ من صافي األرباح. تم منح مكافآت ألعضاء اإلدارة العليا بمبلغ إجمالي يساوي 

390.000 ريال في السنوات 2009م و 2010م و 2011م. ولم يتم منح أى مكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة في الفترة 2009م الى 2011م.

 الرقابة الداخلية والتدقيق 7   7

يوجد إدارة مستقلة للمراجعة الداخلية مرؤوسة من قبل اختصاصي في المراجعة الداخلية، وأخرى للرقابة النظامية مسؤولة عن 
التأكد من تطبيق األنظمة والمعايير الموضوعة من قبل الجهات المنظمة لعمل الشركة.  وتقدم هاتين اإلدارتين تقاريرها إلى لجنة 

المراجعة كما ُتطلع إدارة الرقابة النظامية مؤسسة النقد على المعلومات التي تطلبها المؤسسة.
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 الموظفون وسياسة السعودة  1   7

يعمل لدى أسيج 158 موظفًا وحوالي 56٪ منهم سعوديون في 31-3-2012م. وتلتزم الشركة بتطوير مواردها البشرية واستقطاب 
التنفيذية.  التعاوني والئحته  التأمين  المؤهل في ضوء متطلبات نظام العمل ونظام مراقبة شركات  وتوظيف الشباب السعودي 
قبل  قائمة  للموظفين  أسهم  برامج  أي  يوجد  ال  المقبلة.  سنوات  الخمس  خالل   ٪60 الى  السعودة  نسبة  تصل  ان  الشركة  وتتوقع 
تقديم طلب التسجيل وقبول اإلدراج أو أي ترتيبات أخرى تشرك الموظفين في رأس مال المصدر. الشركة حاصلة على أعلى مستوى 

في برنامج نطاقات– ممتاز )أخضر(.

كما في 2009/12/31م كما في 2010/12/31م كما في 2011/12/31م كما في 2012/3/31م

المجموع غير 

سعودي

سعودي المجموع غير 

سعودي

سعودي المجموع غير 

سعودي

سعودي المجموع غير 

سعودي

سعودي اإلدارة

6 3 3 5 2 3 5 2 3 5 1 4 اإلدارة 

التنفيذية

11 9 2 11 8 3 11 8 3 10 8 2 اإلدارة المالية

1 1 0 2 2 0 1 1 0 1 1 0 إدارة المراجعة 

الداخلية

4 1 3 3 1 2 3 1 2 3 1 2 إدارة الموارد 

البشرية

55 30 25 44 21 23 47 30 17 53 29 24 االكتتاب 

والمطالبات

2 1 1 2 1 1 4 1 3 3 1 2 القانونية 

وااللتزام

17 7 10 16 11 5 14 8 6 16 9 7 الشؤون 

اإلدارية

37 9 28 43 6 37 50 10 40 61 15 46 التسويق 

والمبيعات

8 7 1 7 6 1 7 6 1 6 5 1 إدارة تقنية 

معلومات

141 68 73 133 58 75 142 67 75 158 70 88 المجموع

٪100.0 ٪48.2 ٪51.8 ٪100.0 ٪43.6 ٪56.4 ٪100.0 ٪47.2 ٪52.8 ٪100.0 ٪44.3 ٪55.7 النسبة 

المئوية

المصدر: الشركة.
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مناقشة اإلدارة وتحليلها للمركز المالي ونتائج العمليات. 8

 المقدمة 1   7

تم مناقشة القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2011م والتي تم اعتمادها بواسطة مجلس اإلدارة بتاريخ 26 جمادى األول 
1433هـ الموافق 18 ابريل 2012م والصادر عنها تقرير مراقب الحسابات المشترك الموقع من إبراهيم عبود باعشن ترخيص رقم 382 من 
KPMG الفوزان والسدحان ووحيد صالح قزاز ترخيص رقم 247 عن الدار لتدقيق الحسابات عبد اهلل البصري وشركاه، وكالهما ما زالوا 

المحاسبون القانونيون منذ العام 2008م.

تم توقيع التقرير في 26 جمادى األول 1433هـ الموافق 18 ابريل 2012م.

غير  وتصورات  مخاطر  على  تحتوي  مستقبلية  طبيعة  ذات  بيانات  العمليات  ونتائج  المالي  للمركز  وتحليلها  اإلدارة  مناقشة  تشمل 
مؤكدة وقد تختلف النتائج الفعلية بشكل جوهري عن هذه البيانات بسبب عدة عوامل قد تم تناولها في قسم »عوامل المخاطر« 

من هذه النشرة.

 إقرار بخصوص القوائم المالية 2   7

يقر أعضاء مجلس إدارة الشركة بأن المعلومات المالية الموضحة في هذه النشرة قد تم استخراجها من القوائم المالية المراجعة 
للشركة دون إجراء أي تعديل جوهري عليها، وأن القوائم المالية قد تم إعدادها وفقًا للمعايير المحاسبية الدولية بالتقارير المالية.

عدا عن الخسائر المتراكمة الموضحة في هذه النشرة، يقر مجلس إدارة الشركة بأنه ال يوجد أي تغيير سلبي جوهري في الوضع 
المالي والتجاري للشركة للفترة المالية من 22 يوليو 2007م إلى 31 ديسمبر 2008م والسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010-2009-

2011م وحتى تاريخ اعتماد هذه النشرة.

التوجهات المستقبلية:

بالمصروفات  مقارنة  المبيعات  تدني  بسبب  2007م  يوليو  في  تأسيسها  منذ  الشركة  تكبدتها  التي  المتراكمة  الخسائر  من  بالرغم 
المتكبدة، شهدت اسيج نموا متزايًدا في مبيعاتها خالل فترة الثالث سنوات الماضية على نطاق منتجاتها الحالية، وتنوي الشركة 
استغالل الفرص المتاحة في السوق لتعزيز نتائج أعمالها وزيادة حصتها من السوق وتغطية خسائرها، وتعتمد الشركة على زيادة 

رأس مالها لتتمكن من تطوير عملياتها المستقبلية وزيادة حجم مبيعاتها وتحقيق العوائد واألرباح على مساهميها.

 أسس اإلعداد 2   7

تم إعداد هذه القوائم المالية وفًقا لمعايير التقارير المالية الدولية.

يتم إعداد البيانات المالية وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية المعدلة لتتضمن قياس القيمة العادلة لالستثمارات. وتتفق القوائم المالية 
مع نظام الشركات والنظام األساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية.

الموجودات  جميع  إن  السيولة.  حيث  من  البنود  ترتيب  أساس  وعلى  مفصل  بشكل  المالي  المركز  قائمة  بعرض  الشركة  تقوم 
والمطلوبات المالية يتوقع استردادها وتسديدها في غضون اثني عشر شهرًا من تاريخ القوائم المالية.

)1(  استخدام التقديرات واألحكام

تاريخ  في  كما  التقديرات  في  التأكد  عدم  مصادر  وأهم  المستقبلية  بالعوامل  المتعلقة  الرئيسية  اإلفتراضات  تفاصيل  يلي  فيما 
قائمة المركز المالي، والتي لها مخاطر قد تسبب تعديل جوهري على المبالغ المعروضة للموجودات والمطلوبات في السنة المالية 

الالحقة:

 مخصص المطالبات القائمة  �

المطالبات  � الوثائق واألطراف األخرى والناشئة عن  المستحقة لحملة  للمبالغ  التسوية  بإعداد تقديرات تحت  اإلدارة مطالبة   إن 
التي يتم تقديمها بموجب عقود التأمين. مخصص الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها

يتم تكوين مخصص للذمم المدينة المشكوك في تحصيلها عندما يكون هناك دليل موضوعي على أن الشركة  لن تكون قادرة 
أو  والتقصير  للمدين  الجوهرية  المالية  الصعوبات  تعتبر  لإلستحقاق.  األصلية  للشروط  وفقا  المستحقة  المبالغ  كافة  تحصيل  على 

االنحراف في السداد مؤشرات على إنخفاض قيمة األقساط.

 تكاليف حيازة وثائق تأمين مؤجلة �

تأمين جديدة يتم تسجيلها، ويتم إطفائها في  بإصدار وثائق  ترتبط  التأمين كتكاليف حيازة مؤجلة  إن بعض تكاليف حيازة وثائق 
قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم على مدى فترة سريان وثائق التأمين. وفي حال عدم حصول االفتراضات المتعلقة بربحية 
هذه الوثائق في المستقبل، يمكن تعجيل إطفاء هذه التكاليف، كما قد يتطلب أيضًا إطفائها بالكامل في قائمة عمليات التأمين 
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والفائض المتراكم.

 العمر اإلنتاجي لألثاث، التركيبات والمعدات �

تقوم إدارة الشركة بتحديد العمر اإلنتاجي المقدر لألثاث، التركيبات والمعدات بغرض إحتساب االستهالك. يتم تحديد هذه التقديرات 
بعد األخذ في اإلعتبار االستخدام المتوقع لهذه الموجودات أو الحالة المادية لها. تقوم اإلدارة بمراجعة القيمة المتبقية واألعمار 

اإلنتاجية سنويًا، ويتم تعديل مصروف االستهالك في المستقبل  حين ترى اإلدارة أن العمر اإلنتاجي يختلف عن التقديرات السابقة.

المالية  للتقارير  الدولية  المالية  التقارير  معايير  لجنة  وتفاسير  الدولية  المالية  التقارير  معايير  )بـ( 
الجديدة أو المعدلة المتبعة من قبل الشركة:

أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية والتفاسير المعايير الدولية للتقارير المالية المعايير الجديدة والمعدلة التالية والتي هي سارية 
المفعول للفترات ابتداًء من التواريخ المذكورة أدناه:

البيانالمعيار/ التفسير

المعامالت مع األطراف ذات العالقة )معدل(معيار المحاسبة الدولي رقم 24 

تعديالت في معيار المحاسبة الدولي رقم 32 ـمعيار المحاسبة الدولي رقم 32

تصنيف إصدارات الحقوق

تفسير لجنة تفاسير معايير التقارير 

 المالية الدولية رقم 19

إطفاء المطلوبات المالية بأدوات أسهم رأس  المال

تعديل في معيار التقارير المالية الدولي رقم 7 األدوات المالية – اإلفصاحات )بما في ذلك معيار التقارير المالية الدولي رقم 7

إفصاحات حول تحويل الموجودات المالية(

عرض القوائم المالية معيار التقارير المالية الدولي رقم 1

المصدر: الشركة.

)ج( المعايير الصادرة ولم يسري مفعولها بعد:

أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي المعايير والتفاسير الجديدة والمعدلة التالية التي لم يسري مفعولها بعد وحتى تاريخ صدور 
قابلة  أنها  معقول  حد  الى  الشركة  تتوقع  والتي  الصادرة،  والتفسيرات  المعايير  هي  القائمة  أدناه.  المالية  بياناتها  مدرجة  الشركة 

للتطبيق في موعد الحق. وتعتزم الشركة اعتماد هذه المعايير عندما تصبح سارية المفعول.

تاريخ سريان المفعولالبيانالمعيار/ التفسير

1 يناير 2015ماألدوات المالية- التصنيف والقياس معيار التقارير المالية الدولي رقم 9

1 يناير 2013مالقوائم المالية الموحدةمعيار التقارير المالية الدولي رقم 10

1 يناير 2013مإفصاحات الحصص في منشآت أخرىمعيار التقارير المالية الدولي رقم 12

1 يناير 2013مقياس القيمة العادلةمعيار التقارير المالية الدولي رقم 13

تعديالت في معيار المحاسبة الدولي رقم 1 ـ معيار المحاسبة الدولي رقم 1

عرض القوائم المالية

1 يوليو 2012م

تعديالت في ضرائب الدخل ـ الضرائب معيار المحاسبة الدولي رقم 12

المؤجلة: استرداد الموجودات المتعلقة بها

1 يناير 2012م

تعديالت في معيار المحاسبة الدولي رقم 19 ـ معيار المحاسبة الدولي رقم 19

مكافآت الموظفين

1 يناير 2013م

المصدر: الشركة.
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 ملخص السياسات المحاسـبية الهامة واإلفتراضات 3   7

فيما يلى السياسات المحاسبية المتبعة في اعداد القوائم المالية التى تتفق مع تلك المتبعة في اعداد القوائم المالية للشركة عن 
السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010م هناك معايير وتعديالت جديدة التى سوف تكون فعالة في 1 يناير 2011م ولم يكن لها تاثير كبير 

على القوائم المالية للشركة حيث سيتم استخدام السياسات في اعداد القوائم المالية كما يلي:

 النقد وما في حكمه: �

 يتكون النقد وما فى حكمه من النقدية في الصندوق واألرصدة لدى البنوك بما فيها الودائع قصيرة األجل والتي تستحق خالل ثالثة 
أشهر أو أقل من تاريخ الشراء األصلية.

 ذمم أقساط التأمين المدينة: �

يتم  تحصيلها.  في  المشكوك  للذمم  مخصص  أي  خصم  بعد  األصلية  الفاتورة  بمبلغ  المدينة  التأمين  أقساط  ذمم  إظهار  يتم 
شطب الديون الهالكة عند تكبدها.

 االستثمارات: �

تتضمن الموجودات المالية للشركة إستثمارات متاحة للبيع واستثمارات للمتاجرة. يعتمد التصنيف على الغرض الذي من أجله تم 
شراء االستثمارات أو نشوؤها.

 االستثمارات المتاحة للبيع: �

اإلستثمارات التي يتم تصنيفها »كإستثمارات متاحة للبيع« يتم تسجيلها مبدئيًا بالتكلفة والحقًا يتم قياسها بالقيمة العادلة. 

 االستثمارات للمتاجرة: �

االستثمارات للمتاجرة تمثل االستثمارات في صندوق تمويالت مرابحة األجل، والتي هي قابلة للتسويق بسهولة، والتي تم االعتراف بها 
مبدئيا بالتكلفة وبعد ذلك تم إعادة قياسها بالقيمة العادلة وتظهر بالقوائم المالية بالقيمة العادلة. يتم تحديد القيمة العادلة 

بالرجوع إلى صافي قيمة األصل المحدد من قبل مدير الصندوق والتي يتم على أساس يومي عند إغالق السوق.

 تكاليف حيازة وثائق التأمين المؤجلة �

يتم رسملة العموالت المدفوعة لموظفي المبيعات والتكاليف األخرى لحيازة عقود التأمين التي تتعلق بشكل رئيسي بتوفير عقود 
جديدة وتجديد العقود القائمة كأصل غير ملموس. يتم إطفاؤها الحقًا على مدى عمر وثيقة التأمين على أساس يتفق مع شروط 

تغطية الوثيقة ذات العالقة. 

 األثاث والتركيبات والمعدات: �

يتم تسجيل األثاث والتركيبات والمعدات بالتكلفة ناقصًا االستهالك المتراكم. يتم تحميل االستهالك إلى قائمة عمليات المساهمين 
على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات. 

 المطالبات: �

تحمل المطالبات على قائمة الدخل حال تكبدها، والتي تتكون من المبالغ المستحقة لحملة وثائق التأمين واألطراف األخرى بعد 
المتعلقة  الدفع  المستحقة  المقدرة  المبالغ  المطالبات من  تتكون  األخرى.  المستردة  والمبالغ  الكبيرة  العقود  الخصم على  طرح 

بالمطالبات المبلغ عنها للشركة وتلك المطالبات غير المبلغ عنها كما في تاريخ قائمة المركز المالي.

 إعادة التأمين: �

من  المزيد  توفر  هذه  التأمين  إعادة  ترتيبات  إن  التأمين.  ومخاطر  أقساط  تأمين  بإعادة  الشركة  تقوم  االعتيادي  النشاط  سياق  في 
التنوع في األعمال التجارية، ويسمح لإلدارة بمراقبة التعرض للخسائر المحتملة الناجمة عن المخاطر الكبيرة، وتوفير إمكانية إضافية 

للتوسع.

 االعتراف باإليرادات  �

يتم تسجيل إجمالي أقساط وعموالت التأمين عند إصدار وثيقة التأمين أو تجديدها.

 أقساط إعادة التأمين  �

تسجل أقساط إعادة التأمين الصادر كمصروفات عندما تستحق الدفع.

تحمل أقساط إعادة التأمين على الدخل على مدى فترات سريان الوثائق المتعلقة بها على أساس توزيع نسبي.

 المصروفات �

إن مصروفات البيع والتسويق هي تلك المصروفات التي تتعلق تحديدًا بمندوبي المبيعات وترويج المبيعات واإلعالن وأي مخصص 
للديون المشكوك في تحصيلها والرسوم القانونية. تصنف كافة المصروفات األخرى كمصروفات عمومية وإدارية.
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 عقود اإليجار �

دفعات  تسجيل  يتم  تشغيلي.  إيجار  كعقود  تصنف  الملكية  ومنافع  مخاطر  بكافة  بموجبها  المؤجر  يحتفظ  التي  اإليجار  عقود 
اإليجار التشغيلي كمصروف في قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.

 ترجمة العمالت األجنبية �

السعودي  الريال  إلى  أجنبية  بعمالت  تتم  التي  المعامالت  تسجيل  يتم  السعودي.  بالريال  المحاسبية  بسجالتها  الشركة  تحتفظ 
بأسعار الصرف السائدة في تاريخ تلك المعامالت.

 القيمة العادلة لألدوات المالية: �

العمولة  معدل  بإستخدام  المخصومة  النقدية  التدفقات  أساس  على  عمولة  عليها  تدفع  التي  للبنود  العادلة  القيمة  تقدير  يتم 
للبنود التي لها نفس اآلجال  وخصائص مخاطر مماثلة. بإستثناء القيمة العادلة لإلستثمارات للمتاجرة التي تقوم على أساس سعر 
السوق لألوراق المالية والتي لها أسعار محددة من قبل مدير االستثمار، أما القيم العادلة لكافة األدوات المالية األخرى فيتم تقديرها 

بإستخدام طرق مثل صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية.

 الزكاة وضريبة الدخل �

يتم احتساب الزكاة على حصة أسهم المساهمين السعوديين من حقوق الملكية أو صافي الدخل بإستخدام األسس الموضحة 
بموجب أنظمة الزكاة. ويتم إحتساب ضرائب الدخل على حصة المساهمين األجانب من صافي دخل السنة. تستحق الزكاة وضريبة 

الدخل وتم قيدها على الخسائر المتراكمة ضمن قائمة حقوق المساهمين.

 الذمم الدائنة والمستحقات  �

الحصول عليها سواء تم  يتم  التي  الخدمات  أو  البضاعة  لقاء  المستقبل  المطلوب سدادها في  المبالغ  المطلوبات مقابل  تسجل 
تقديم فاتورة بها من قبل المورد أم ال.

 المخصصات: �

تدرج المخصصات عندما يكون لدى الشركة إلتزام )قانوني أو ضمني( ناشئ عن حدث سابق ويكون هنالك إحتمال نشوء تكاليف 
لسداد اإللتزام يمكن قياسها بصورة معتمد عليها.

 إنخفاض قيمة الموجودات المالية وعدم إمكانية إستردادها: �

يتم إجراء تقييم في تاريخ كل قائمة مركز مالي لتحديد ما إذا كان هنالك دليل موضوعي على إحتمال حدوث إنخفاض في قيمة 
أصل مالي معين. 

 تاريخ المعاملة: �

يتم تسجيل/عدم تسجيل كافة مشتريات ومبيعات الموجودات المالية في تاريخ المعاملة )أي التاريخ الذي تلتزم فيه الشركة بشراء 
أو بيع الموجودات(.

 وثائق التأمين: �

يتم تسجيل األقساط المتعلقة بعقود التأمين كإيرادات على مدى فترة سريان العقود ذات العالقة. 

 التقاص: �

يتم تقاص الموجودات والمطلوبات المالية وإظهار المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي فقط عندما يكون هناك حق قانوني 
ملزم للتعويض عن المبالغ المعترف بها، وهناك نية لتسوية على أساس المبلغ الصافي، أو تحقيق الموجودات وتسوية المطلوبات 

في وقت واحد.
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 قائمة المركز المالي 3   7

قائمة المركز المالي

في 31 ديسمبر 2011م

معدل التغير بين 2009م2010م2011م

2011م و 2010م

)ألف ريال 

سعودي(

)ألف ريال 

سعودي(

)ألف ريال 

سعودي(

٪

موجودات عمليات التأمين

58.38423.6621.989146النقـد وما في حكمه 

)40(9.50815.978ذمم أقساط تأمين وإعادة تأمين – إجمالي

1.020)60()672(مخصص ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها

)44(8.83615.9183.701ذمم أقساط تأمين وإعادة تأمين – صافي

)75(1.8617.62724.910حصة إعادة التأمين من مطالبات قائمة تحت التسوية 

حصة شركات إعادة التأمين من أقساط تأمين غير 

مكتسبة 

11.42213.8532.542)17(

17.83514.13410926تكاليف إقتناء حيازة وثائق تأمين مؤجلة 

)4(9.4679.884100مستحق من عمليات المساهمين 

205__2.777911مدفوعات مقدمًا وسلف وذمم مدينة أخرى 

)100(--10.020--استثمارات

)6(--5.2225.541أثاث وتركيبات ومعدات 

2٪115.804101.55033.351إجمالي موجودات عمليات التأمين 

موجودات المساهمين                          

)47(25.24235.405 13.492النقد وما في حكمه 

2.3454.03733 3.120مدفوعات مقدمًا وسلف وذمم مدينة أخرى 

4.991أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية

)1(2.8932.877 2.877استثمارات

__10.00010.00010.000وديعة نظامية 

)27(29.48940.48057.310 إجمالي موجودات المساهمين

145.293142.03090.6612إجمالي الموجودات 
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معدل التغير2009م2010م2011م

)ألف ريال )ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي(

سعودي(

٪

العجز ومطلوبات عمليات التأمين 

14.12225.21746 20.556مطالبات قائمة تحت التسوية

)43(12.7962.529 7.347 ذمم إعادة تأمين دائنة

81.20165.7564.42823أقساط غير مكتسبة 

)22(1.8642.393628عموالت غير مكتسبة

3.04154912 3.409مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

)100(--2.022 --مستحق لطرف ذى عالقة

1--1.4271.420مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

115.804101.55033.35114إجمالي مطلوبات عمليات التأمين 

العجز من عمليات التأمين  

------العجز من عمليات التأمين 

115.804101.55033.35114إجمالي العجز ومطلوبات عمليات التأمين 

مطلوبات وحقوق المساهمين 

مطلوبات المساهمين 

)4(9.4679.884100مستحق لعمليات التأمين

4033762.4337مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

3.024مستحق ألطراف ذات عالقة

805مخصص مكافأة نهاية خدمة

)17(5486641.061زكاة مستحقة

)5(10.41810.9247.413إجمالي مطلوبات المساهمين 

حقوق المساهمين 

ــ100.000100.000100.000رأس المـال 

15)50.103()70.444()80.929(خسائر متراكمة 

)35(19.07129.55649.897إجمالي حقوق المساهمين 

)27(29.48940.48057.310إجمالي مطلوبات وحقوق المساهمين

إجمالى المطلوبات وعجز عمليات التأمين وحقوق 

المساهمين

145.293142.03090.6612

المصدر: القوائم المالية المراجعة.

 الموجودات 1 - 5 - 8
تتمثل الموجودات في موجودات عمليات التأمين وموجودات عمليات المساهمين وبلغت موجودات 145.293 ألف ريال في 31 ديسمبر 
2011م مقابل 142.030 ألف ريال في 31 ديسمبر 2010م بارتفاع 2٪ وذلك نتيجة ارتفاع تكاليف اقتناء وحيازة وثائق تأمين مؤجلة بمقدار 3 

مليون ريال.

النقد وما في حكمه: 1 - 1 - 5 - 8

بلغت أرصدة النقدية وشبه النقدية 71.876 ألف ريال سعودي في 31 ديسمبر 2011م مقابل 48.904 ألف ريال سعودي في 31 ديسمبر 
الزيادة في المبيعات النقدية حيث بلغت مبيعات وثائق  بارتفاع قدره 47٪ ويرجع االرتفاع في قيمة النقدية خالل العام إلى  2010م. 

التأمين تجاه الغير 133.511 ألف ريال سعودي خالل العام 2011 مقابل 65.353 ألف ريال خالل 2010م.
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 صافي المستحق من حملة الوثائق  2 - 1 - 5 - 8

معدل التغير2010م2011م 

٪)ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي(

عمليات التأمين :

)53(7.16915.330ذمم أقساط - عمالء آخرون

402843ذمم أقساط - أطراف ذات عالقة )إيضاح 21(

2.299620270ذمم إعادة التأمين 

)40(9.50815.978ذمم أقساط التأمين وإعادة التأمين - إجمالي

1.020)60()672(مخصص ذمم مشكوك فيها

)44(8.83615.918ذمم أقساط التأمين وإعادة التأمين - الصافي 

إن الحركة الحاصلة على مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها كما يلي:

2010م2011م 

)ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي(

6018الرصيد في بداية السنة

61242المبلغ المضاف خالل السنة

67260الرصيد في نهاية السنة 

 ذمم أقساط للعمالء 3 - 1 - 5 - 8

بلغت ذمم أقساط للعمالء 7.169 ألف ريال في 31 ديسمبر 2011 مقابل 15.330 ألف ريال في 31 ديسمبر 2010 بانخفاض قدره 53٪، ويرجع 
االنخفاض في ذمم العمالء الى زيادة قيمة المتحصالت من العمالء.

تمت مراجعة األرصدة المدينة للعمالء ولوحظ انخفاض في األرصدة بالمقارنة بالعام الماضي تم التحقق من األرصدة عن طريق:

ريال  � ألف   5.184 قيمتها  بلغت  والتي  2011م  ديسمبر   31 في  كما  العمالء  ألرصدة  2012م  سنة  خالل  الالحقة  النقدية   المتحصالت 
سعودي.

 الحصول على مصادقات العمالء لبعض األرصدة المستحقة. �

التاريخ االئتماني في السوق قبل منح مبيعات االئتمان، وأيضا تبقي الشركة مسيطرة على موافقة العمالء. فترات  الشركة تراجع 
االئتمان القياسية هي كما يلي:

 60 يوما للعمالء من الشركات مباشرة �

 90 يوما لعمالء الوسيط �

 و ال يوم الئتمان األفراد  �

ال يمكن منح  العميل فترة االئتمان تتجاوز 90 يوما.

يتم  التراكم  عامل  وتحليل  تحصيلها  في  المشكوك  الديون  مخصص  كفاءة  مدى  تقييم  أجل  من  تحصيلها:  المشكوك  الديون 
الحصول على المستحقات.
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وتبلغ الديون المشكوك في تحصيلها 672 ألف ريال متمثلة في التالي:

قيمة المخصصنسبة المخصصقيمة أرصدة العمالءعدد أيام عمر الدين

159 ألف ريال15٪1.060 ألف ريال90 - 180

396 ألف ريال25٪1.583 ألف ريال181 - 360

117 ألف ريال75٪156 ألف ريالأكثر 360

672 ألف ريالالمجمـــوع

ذمم مدينة إلعادة التأمين: الشركة غير مصرح لها بالقيام بأعمال إعادة التأمين وتقوم الشركة بالتعامل مع شركات إعادة التأمين 
بالنسبة للوثائق التي تصدرها الشركة، واألرصدة التي تظهر لمعيدي التأمين ناتجة عن المستحق للشركة بسبب حصة شركات إعادة 

التأمين في المطالبات المدفوعة لعمالء الشركة.

وبعد مراجعة األرصدة المدينة لمعيدي التأمين )2.265.187 ريال( لوحظ وجود ارتفاع عن العام السابق بنسبة ٪216، ويرجع السبب في 
ذلك إلى زيادة المستحق من شركات إعادة التأمين ويمثل حصة )3.651.000( شركات إعادة التأمين في المطالبة الخاصة بميرا سنتر 
الخاص بتأمين الحريق، وتم الحصول على المصادقات والتسويات المعتمدة من معيدي التأمين وهي تمثل 70٪ من أرصدة معيدي 

التأمين كما في 31 ديسمبر 2011.

 حصة أعادة التأمين عن مطالبات قائمة تحت التسوية 4 - 1 - 5 - 8

بلغت حصة اعادة التأمين من مطالبات قائمة تحت التسوية 1.861 ألف ريال في 31 ديسمبر 2011م مقابل 7.627 ألف ريال في 31 ديسمبر 
التأمين  معيدي  من  المستحق  الجزء  التسوية  تحت  القائمة  المطالبات  من  التأمين  إعادة  حصة  وتمثل   ،٪75 مقداره  بانخفاض   2010
لتسوية مطالبات حملة الوثائق، ويرجع السبب في االنخفاض الى االنتهاء من التسوية النهائية لهذا النوع من المطالبات وبالتالي 

تحويل القيمة النهائية إلى حساب ذمم مدينة إلعادة التأمين.

 حصة شركات إعادة التأمين من اقساط غير مكتسبة 5 - 1 - 5 - 8

بلغت حصة شركات اعادة التأمين من أقساط تأمين غير مكتسبة 11.422 ألف ريال في 31 ديسمبر 2011م مقابل 13.853 ألف ريال في 31 
ديسمبر 2010م بانخفاض مقداره 17٪، ويرجع االنخفاض في حصة اعادة التأمين في االقساط المكتسبة الى اهتمام الشركة بمبيعات 

منتج السيارات، وكان االهتمام عن طريق التوقيع مع اثنين من وكالء التأمين المرخصين، وقيام الشركة بفتح نقاط للبيع.

تكاليف اقتناء وحيازة وثائق تأمين مؤجلة:

2010م2011م

)ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي(

14.134109الرصيد في بداية السنة

38.88119.556تكاليف حيازة وثائق تأمين مؤجلة مضافة

)5.531()35.180(االطفاء للسنة

17.83514.134الرصيد في نهاية السنة

2010م  31 ديسمبر  ريال في  ألف  2011م مقابل 14.134  31 ديسمبر  ريال في  ألف  تأمين مؤجلة 17.835  اقتناء وحيازة وثائق  بلغت تكاليف 
للوسيط  تستحق  التي  الناتجة  المؤجلة  العموالت  قيمة  من  مؤجلة  تأمين  وثائق  حيازة  اقتناء  تكاليف  وتمثل   ،٪26 مقداره  بارتفاع  
التأمين  عمليات  قائمة  على  تحميلها  يتم  ولم  2012م  عام  تخص  المؤجلة  العموالت  وهذه  التأمين  وثائق  مبيعات  نظير  الوكيل  أو 

والفائض المتراكم خالل سنة 2011م.

وترجع أسباب االرتفاع في تكاليف اقتناء حيازة وثائق تأمين مؤجلة الى الزيادة في مجمل أقساط التأمين والتي تمثل الزيادة الرئيسية 
في مبيعات وثائق المركبات للمسؤولية تجاه الغير. مما أدى الى زيادة في العموالت خالل الفترة وبالتالي زيادة في العموالت المؤجلة 
بسبب ارتفاع مبيعات الوكيل )عنادل السعودية لوكاالت التأمين( وذلك بسبب زيادة الفروع الخاصة به خالل النصف الثاني من 2011م  

بالمقارنة مع مبيعات النصف الثاني من عام 2010م.

مستحق من عمليات المساهمين:

بلغ المستحق من عمليات المساهمين 9.467 ألف ريال في 31 ديسمبر 2011 مقابل 9.884 أف ريال في 31 ديسمبر 2010م بانخفاض قدره 
4٪. ويمثل هذا الحساب مبالغ مستحقة السداد من المساهمين الى حملة الوثائق وقد قام المساهمين بسداد 417 ألف ريال خالل 

سنة 2011م.
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 مدفوعات مقدمة وسلف وذمم مدينة أخرى 6 - 1 - 5 - 8

2010م2011م

)ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي(

عمليات التأمين

578284إيجار مدفوع مقدًما

473595سلف

1.002المستحق من أطراف ذات عالقة

72432ذمم مدينة أخرى

2.777911

2011م   31 ديسمبر  ريال في  التأمين 2.777 ألف  الخاصة بعمليات  المدينة األخرى  المقدمة والسلف والذمم  المدفوعة  المبالغ  بلغت 
الزيادة في عدد  الى  المدفوع مقدًما  االيجار  الزيادة  في  الى  السبب  بارتفاع 205٪ ويرجع  2010م   31 ديسمبر  ريال في  ألف   911 مقابل 
من الفروع التي قامت الشركة بفتحها خالل سنة 2011م. باالضافة الى مبالغ مستحقة من اطراف ذات عالقة وهي عبارة عن مبالغ 
مسددة من أسيج السعودية الى بعض مقدمي الخدمة الخاصة بأسيج البحرين وذلك بسبب تعهد "أسيج" السعودية بضمان سداد 

هذه المبالغ المستحقة.

2010م2011م

)ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي(

عمليات المساهمين

2.3452.345زكاة مستردة من المساهمين

ــ775مصاريف مدفوعة مقًدما )اصدار اسهم حقوق اولوية(

3.1202.345

 31 في  ريال  ألف   2.345 مقابل  2011م  ديسمبر   31 في  ريال  ألف   3.120 المساهمين  بعمليات  والخاصة  مقدًما  المدفوعة  المبالغ  بلغت 
ديسمبر 2010م بارتفاع ٪33.

ويمثل حساب الزكاة المستردة من مساهمين – الزكاة المستردة من البنك االسالمي للتنمية - وسوف يتم خصمها عندما تقوم 
الشركة بتحقيق أرباح قي المستقبل من حصته في االرباح. بالنسبة للحساب المدين الخاص بالبنك اإلسالمي للتنمية فإن هذا الحساب 
يمثل نصيب البنك اإلسالمي في الزكاة وحيث أن الشركة تحقق خسائر حتى اآلن وال يوجد أي توزيعات مدفوعة فإنه قد تم تسجيل 
هذه المديونية على البنك اإلسالمي للتنمية إلى أن يتم تحقيق أرباح مستقبلية ثم يتم خصم هذه القيمة من األرباح الموزعة الخاصة 

بحصة البنك اإلسالمي للتنمية.

أما المصاريف المدفوعة مقدًما اصدار أسهم حقوق أولية فهي تمثل تلك المصاريف الخاصة بأتعاب المستشار المالي والقانوني 
وأتعاب المراجعة وقد تم رسملتها حتى يتم االنتهاء من زيادة رأس المال.

 استثمارات 7 - 1 - 5 - 8

2010م2011معمليات التأمين

)ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي(

استثمارات للمتاجرة 

__10.020الرصيد في بداية السنة

13.00010.000مشتريات خالل السنة

ــــ)23.067(استراداد خالل السنة

__47ربح محقق من استرداد استثمارات

20__أرباح غير محققة خالل السنة

__10.020

ال يوجد استثمارات عمليات التأمين في 31 ديسمبر 2011م مقابل 10.020ألف ريال في 31 ديسمبر 2010م بانخفاض 100٪ ويرجع السبب في 
في  األموال  استثمار  في  االستثمارات  وتتمثل  المالءة  هامش  تحسين  من  تتمكن  حتى  استثمارات  بتسييل  الشركة  قيام  الى  ذلك 

صندوق لتمويالت مرابحة قصيرة األجل في بنك الراجحي.
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- عمليات المساهمين:

يمثل هذا البند االستثمار في شركة نجم لخدمات التأمين واالستثمارات قصيرة االجل في تمويل المرابحة القصيرة االجل في بنك 
الراجحي والحركة في االستثمار خالل السنة كما يلي:

2010م2011ماالستثمارات المتاحة للبيع

)ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي(

2.8772.877الرصيد في ونهاية السنة

2010م2011ماستثمارات معدة للبيع

__16الرصيد في بداية السنة

24.80034.000مشتريات خالل السنة

)34.300()24.846(استرداد خالل السنة

30315ربح محقق من استرداد استثمارات

1__أرباح غير محققة خالل السنة

16__الرصيد في نهاية السنة

بلغت استثمارات عمليات المساهمين 2.877 ألف ريال في 31 ديسمبر 2011 مقابل 2.893 ألف ريال في 31 ديسمبر 2010م بانخفاض 1٪ وذلك 
بتحويل 16 ألف ريال من حساب االستثمارات في البنك إلى الحسابات البنكية الجارية.

 الممتلكات والمعدات 8 - 1 - 5 - 8

شهدت صافي الممتلكات والمعدات ارتفاًعا لسنة 2011م بنسبة 5٪ عن سنة 2010م، وتفاصيلها كالتالي:

وفيما يلي تحليل األصول الثابتة ومخصص اإلهالك وصافي القيمة الدفترية خالل الثالث سنوات:

البيـــان

)القيمة باأللف ريال(

تحسينات على مباني مستأجرة وأثاث 

وتركيبات ومعدات مكتبية

 سياراتحاسبات آلية

أ- التكلفة :

4.5303.42190في 31 ديسمبر 2011

4.5582.57190في 31 ديسمبر 2010

3.7601.77590في 31 ديسمبر 2009

ب- مخصص اإلهالك

1.97677667في 31 ديسمبر 2011

1.29333946في 31 ديسمبر 2010

45016123في 31 ديسمبر 2009

ت- صافي القيمة الدفترية

2.5542.64523في 31 ديسمبر 2011

3.1162.38144في 31 ديسمبر 2010

3.3101.61467في 31 ديسمبر 2009

4 سنوات4 سنوات7 سنواتث- معدل اإلهالك

المصدر: الشركة.جرى استعراض حسابات األثاث والتجهيزات من الشركة، ولوحظ أن الشركة تستخدم معدالت االستهالك ما بين 10-15٪ سنويًا على طريقة القسط 
الثابت. المبدأ التوجيهي من مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 13-22-4 يتطلب الشركة الحتساب االستهالك على األثاث والتجهيزات أكثر من 10 أعوام )10٪( على 

أساس طريقة القسط الثابت.

 وجرى استعراض حساب تحسينات المباني المستأجرة للشركة، ولوحظ أن الشركة تستخدم معدل االستهالك بنسبة 15٪ سنوًيا  �
على أساس طريقة القسط الثابت بينما يتم احتساب االستهالك على التحسينات المستأجرة. إرشادات مؤسسة النقد العربي 
المعدالت  قيمة  انخفاض  أن  على  تنص  والتي  المستأجرة  التحسينات  استهالك  معدل  بشأن  توجيهات  تعطي  ال  السعودي 

المستخدمة هي معقولة بالمقارنة مع ممارسات المحاسبة العامة في المملكة العربية السعودية.
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 وتستخدم الشركة معدل االستهالك بنسبة 25٪ سنوًيا على أساس طريقة القسط الثابت، بينما يتم احتساب االستهالك على  �
استهالك  الحتساب  الشركة  يتطلب   4.22.123 رقم  التوجيهي  النقد  مؤسسة  شراؤها.  تم  التي  والبرمجيات  الكمبيوتر  أجهزة 

أجهزة الكمبيوتر والبرمجيات التي تم شراؤها أكثر من 4 سنوات )25٪( على أساس طريقة القسط الثابت.

 وجرى استعراض النظام الخاص ببيع وثائق المركبات، ولوحظ أن الشركة تستخدم نفس معدل االستهالك، كما هو مطلوب  �
من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي التوجيهي رقم 4-22-13.

الوديعة النظامية:

وفًقا لمتطلبات نظام التأمين بالمملكة العربية السعودية فقد قامت الشركة بإيداع مبلغ 10 مليون ريال سعودي يمثل 10٪ من رأس 
المال المدفوع في أحد البنوك المحلية المعينة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي حيث تم إيداع هذه الوديعة النظامية 

في بنك الراجحي.

إجمالي الموجودات:

التغيير 11-201010م2011مالبيــــان )القيمة باأللف ريال(

14٪115.804101.550إجمالي موجودات عمليات التأمين

)27٪(29.48940.480إجمالي موجودات المساهمين

2٪145.293142.030إجمالي الموجودات

ترجع الزيادة الرئيسية في إجمالي موجودات التأمين من 101.550 ألف ريال في 31 ديسمبر 2010م إلى 115.804 ألف ريال في 31 ديسمبر 2011 
بقيمة 14.254 ألف ريال بنسبة 14٪ إلى الزيادة في النقد الخاص بعمليات التأمين.

 ويرجع االنخفاض الرئيسي في إجمالي موجودات المساهمين من 40.480 ألف ريال في 31 ديسمبر 2010م إلى 29.489 ألف ريال في  �
31 ديسمبر 2011م بقيمة 10.991 ألف ريال بنسبة 27٪ إلى االنخفاض في النقد الخاص بعمليات المساهمين.

�  2011  يوجد زيادة قليلة في إجمالي الموجودات من 142.030 ألف ريال في 31 ديسمبر 2010م إلى 145.293 ألف ريال في 31 ديسمبر 
بقيمة 3.263 ألف ريال بنسبة ٪2.

 العجز ومطلوبات عمليات التأمين 2 - 5 - 8

 المطالبات  تحت التسوية 1 - 2 - 5 - 8

2009م2010م2011مالبيــــان )القيمة باأللف ريال(

20.55614.12225.217 مطالبات قائمة تحت التسوية �

المركبات  تأمين  وثائق  مبيعات  في  التوسع  بسبب  التأمين؛  أقساط  إجمالي  في  الزيادة  إلى  القائمة  المطالبات  في  الزيادة  يرجع 
المخصص  الشركة عنها )هذا  تبلغ  التي حدثت ولم  المطالبات  زيادة كبيرة في مخصص  إلى  أدى  الغير.  المدنية تجاه  المسؤولية 
الذي يسمي باسم )مخصص المطالبات التي حدثت ولم تبلغ الشركة عنها( والمخصصات الفنية ويتم احتسابه عن طريق الخبير 
االكتواري للشركة طبًقا للمحفظة التأمينية ومعدالت الحوادث في السوق( حيث بلغ المطالبات 11.595 ألف ريال في 31 ديسمبر 2011م 
مقابل 3.377 ألف ريال بزيادة قدرها 8.218 ألف ريال بنسبة 243٪. مع وجود انخفاض في المطالبات القائمة لبعض منتجات التأمين 

األخرى بالمقارنة مع العام السابق.

2011مالمطالبات القائمة حسب المنتج  )القيمة باأللف ريال(

471الهندسي

932الحريق

552البحري

16.855السيارات

292الطبي

1.454العام

20.556المجموع

المصدر: الشركة.



54

 ذمم دائنة إعادة التأمين 2 - 2 - 5 - 8

بلغت أرصدة الذمم الدائنة إلعادة التأمين 7.347 ألف ريال في 31 ديسمبر 2011 مقابل 12.796 ألف ريال في 31 ديسمبر 2010م بانخفاض 
التأمين  4.656.000 ريال( إلى االنخفاض في إجمالي أقساط إعادة  )التي بلغت  الدائنة  قدره 43٪. ويرجع االنخفاض في أرصدة الذمم 

خالل الربع الرابع للعام 2011م عن إجمالي أقساط إعادة التأمين خالل الربع الرابع من عام 2010م.

األرصدة الدائنة لمعيدي التأمين تمثل الرصيد الدائن لكل معيد تأمين بعد استبعاد الرصيد المدين لمعيدي التأمين، وتتطلب لوائح 
مؤسسة النقد رقم 24/4-3 تسجيل وتحديد واالنتهاء من أي استحقاق لألرباح قبل انتهاء السنة المالية.

تم متابعة المدفوعات الالحقة لمعيدي التأمين بقيمة 2.6 مليون ريال والتي تمثل 34٪ من الرصيد المستحق.

 أقساط غير مكتسبة 3 - 2 - 5 - 8

األقساط غير المكتسبة: هي أقساط التأمين الناتجة عن مبيعات وثائق التأمين وهذه األقساط الغير مكتسبة أي إنها ال تخص السنة 
السنة  الميزانية كالتزامات وهذه األقساط سوف يتم اكتسابها في  المراجعة ولذلك تم احتسابها وتحميلها في حسابات  محل 
التالية ابتداًءا من 1 يناير 2012 إلى تاريخ انتهاء الوثيقة. وفًقا للمبادئ التوجيهية لمؤسسة النقد العربي السعودي رقم 4-24-5 يبين 
احتساب  تم  المكتتبة.  األقساط  من  يوم   365 طريقة  باستخدام  البحري  التامين  لغير  المكتسبة  غير  األقساط  احتياطي  احتساب 
مخصص األقساط غير المكتسبة ألعمال إعادة التأمين البحري على أساس طريقة الثالثة أشهر األخيرة، ومن خالل التحقق والتفتيش 
تواريخ  في  الوثائق  بتمرير  النظام  يسمح  أخرى  ناحية  ومن  صدورها  تاريخ  أساس  على  الوثائق  على  تلقائيا  يتعرف  النظام  أن  لوحظ 

سابقة لتاريخ إقرارها.

2009م2010م2011مالبيـــان )القيمة باأللف ريال(

81.20165.7564.428 أقساط غير مكتسبة  �

وترجع الزيادة في األقساط غير المكتسبة إلى الزيادة في مجمل أقساط التأمين حيث بلغت إجمالي األقساط 168مليون ريال خالل 
سنة 2011م مقابل 98 مليون ريال خالل عام 2010م.

 عموالت غير مكتسبة 4 - 2 - 5 - 8

بلغت العموالت غير المكتسبة 1.864 ألف ريال في 31 ديسمبر 2011م مقابل 2.393 ألف ريال في 31 ديسمبر 2010م بانخفاض 22٪، وتتمثل 
العموالت غير المكتسبة في العموالت المستلمة من معيدي التأمين نظير اقساط إعادة تأمين وهذه العموالت غير المكتسبة تخص 

عام 2012م ولم يتم تحميلها على قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم خالل سنة 2011م.

ويرجع االنخفاض في العموالت المستلمة الى االنخفاض في اجمالي اقساط اعادة التأمين خالل الربع الرابع للعام 2011م عن اجمالي 
اقساط اعادة التأمين خالل الربع الرابع من عام 2010م.

 مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى 5 - 2 - 5 - 8

2010م2011م

)ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي(

عمليات التامين

1.5722.038مصروفات مستحقة

1.8371.003مطلوبات أخرى

3.4093.041

عمليات المساهمين

115105مصروفات مستحقة

288271مطلوبات أخرى

403376

يوجد زيادة في حساب المصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى بنسبة ٪11.

مستحقة  وعموالت  الخسائر  ومقدري  والموردين  )المستشفيات(  الخدمة  مقدمي  إلى  مستحقة  مبالغ  الحساب  هذا  ويمثل 
النقد  لمؤسسة  مستحقة  وأتعاب  الموظفين  لبعض  مستحقة  ومصروفات  االستقطاع  ضرائب  مخصص  إلى  باإلضافة  للوسطاء 

العربي السعودي ومجلس الضمان الصحي التعاوني.
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 مستحق ألطراف ذات عالقة 6 - 2 - 5 - 8

100٪ حيث  2010م بانخفاض  2011م مقابل 2.022 ألف ريال في 31 ديسمبر  ال توجد أي مبالغ مستحقة لطرف ذات عالقة في 31 ديسمبر 
قامت اسيج البحرين بسدادها خالل السنوات السابقة. هنا الطرف الوحيد ذي العالقة هو »أسيج« البحرين وقيمة الرصيد 2.022 حيث 
قامت شركة أسيج البحرين بسداد بعض المصروفات باإلنابة عن شركة أسيج السعودية في الوقت قبل تفعيل الحسابات البنكية 

الخاصة باسم أسيج السعودية وتحديد الصالحيات المالية. وقد قامت شركة أسيج السعودية لسداد المبلغ بالكامل.

 مكافأة نهاية الخدمة 7 - 2 - 5 - 8

2009م2010م2011مالبيـــان )القيمة باأللف ريال(

1.4271.420805مكافأة نهاية خدمة

يمثل مكافأة نهاية الخدمة الرصيد المستحق للموظفين الحاليين في نهاية كل سنة ويتم احتسابه طبًقا لقانون مكتب العمل.

ويرجع الزيادة في مكافأة نهاية الخدمة من سنة 2009-2010م إلى الزيادة في عدد السنوات التي قضاها الموظفين في الشركة. وال 
يوجد تغيير كبير مما بين سنة 2010-2011م بسبب استقالة بعض موظفي الشركة وإنهاء خدمات البعض األخر وقامت الشركة بسداد 

مستحقاتهم.

مطلوبات و حقوق المساهمين

 مستحق لعمليات التامين: �

بلغت المستحقات لعمليات التأمين 9.467 ألف ريال في 31 ديسمبر 2011م مقابل 9.884 ألف ريال في 31 ديسمبر 2010م بانخفاض 4٪ حيث 
قام المساهمين بسداد 417 ألف ريال خالل سنة 2011م لحملة الوثائق.

 الزكــاة 8 - 2 - 5 - 8

تم احتساب الزكاة المستحقة على الشركة وفًقا لالنظمة الزكوية في المملكة العربية السعودية.

2010م2011م

)ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي(

535707الزكاة المحملة للسنة 

535707

الزكاة المحملة للسنة تحتسب على الوعاء الزكوي والذي يضم المكونات التالية:

2010م2011م

)ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي(

97.70585.105حقوق الملكية

)49.755()70.955(رصيد المخصصات والتعديالت االخرى في بداية السنة

26.75035.350الوعاء الزكوي

21.40028.280الوعاء الزكوي العائد على المساهمين السعوديين

إن الحركة على مخصص الزكاة خالل السنة كما يلي:

2010م2011م

)ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي(

6641.061الرصيد في بداية السنة 

535704المحملة للسنة

)1.104()651(المسددة خالل السنة 

548664
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يمثل رصيد الزكاة الرصيد المستحق سداده إلى مصلحة الزكاة والدخل بعد اعتماد القوائم المالية وسيتم سداد هذه القيمة قبل  
30 إبريل من كل عام. وانخفاض قيمة الزكاة يعود إلى الخسائر المحققة كل عام.

 حقوق المساهمين 3 - 5 - 8
2010م2011م

)ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي(

100.000100.000رأس المال 

)70.444()80.929(خسائر متراكمة

19.07129.556

وفيما يلي شرح موجز لبند حقوق المساهمين:

رأس المال

يبلغ رأس مال الشركة 100 مليون ريال سعودي مقسم الى 10 مليون سهم عادي بقيمة اسمية 10ريال سعودي للسهم الواحد. اكتتب 
تمثل  والتي  الباقية  الجمهور في االسهم  اكتتب  6 مليون سهم عادي فيما  تمثل  والتي  الشركة  60٪ من أسهم  المؤسسون في 
40٪ من أسهم الشركة وعددها 4 مليون سهم عادي. بعد رفع حظر االسهم قام بعض المؤسسين ببيع االسهم الخاصة بهم 

وانخفض نسبة االسهم التي يمتلكها المؤسسين من 60٪ إلى ٪44.

الخسائر المتراكمة

بلغت الخسائر المتراكمة 80.929 ألف ريال في 31 ديسمبر 2011م مقابل 70.444 ألف ريال سعودي. وتتمثل الخسائر المتراكمة في صافي 
الخسائر المتحقق عن السنة الحالية والسنوات السابقة باالضافة الى الزكاة المحملة على هذا الحساب. والتي بلغت 353 ألف ريال 
خالل سنة 2011م مقابل 707 ألف ريال خالل عام 2010م. فضاًل انظر الى قسم 10 »الخسائر المتراكمة« ألسباب الخسائر وخطة الشركة 

لتقليصها.

إجمالي المطلوبات وعجز عمليات التأمين وحقوق المساهمين:

التغيير 11-201010م2011مالبيــــان )القيمة باأللف ريال(

14٪115.804101.550إجمالي مطلوبات عمليات التأمين

)27٪(29.48940.480إجمالي مطلوبات وحقوق المساهمين

2٪145.293142.030إجمالي المطلوبات وعجز عمليات التأمين وحقوق المساهمين

ترجع الزيادة الرئيسية في إجمالي مطلوبات عمليات التأمين من 101.550 ألف ريال سعودي في 31 ديسمبر 2010م إلى 115.804 ألف ريال 
سعودي في 31 ديسمبر 2011م إلى الزيادة في أقساط غير مكتسبة بسبب الزيادة في إجمالي أقساط التأمين.

يرجع االنخفاض الرئيسي في إجمالي مطلوبات وحقوق المساهمين من 40.480 ألف ريال سعودي في 31 ديسمبر 2010م إلى 29.489 
الزيادة في الخسائر المتراكمة بسبب تحقيق الشركة  2011م بقيمة 10.991 ألف ريال بنسبة 27٪ إلى  ألف ريال سعودي في 31 ديسمبر 

خسائر خالل سنة 2011م.

يوجد زيادة ضئيلة في إجمالي المطلوبات وعجز عمليات التأمين وحقوق المساهمين من 142.030 ألف ريال في 31 ديسمبر 2010م إلى 
145.392 ألف ريال في 31 ديسمبر 2011م بقيمة 3.263 ألف ريال بنسبة ٪2.
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 نتائج العمليات 4 - 5 - 8

قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011م

معدل التغير 11-200910م2010م2011ماإليرادات

٪)ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي(

168.39198.3856.13071مجمل أقساط التأمين

6)3.392()26.349( )27.826(ناقصًا: حصة إعادة التأمين

140.56572.0362.73895أقساط تأمين محتفظ بها

)64()1.886( )50.018()17.875(صافي التغير في أقساط غير مكتسبة

83)170( )1.294( )2.372(أقساط فائض الخسارة 

120.31820.724682481صافي أقساط تأمين مكتسبة

4.3262.046131111عمولة إعادة تأمين مكتسبة 

124.64422.770813447إجمالى إيرادات التأمين

المطالبات

71.81528.21789155مجمل المطالبات المدفوعة

)61()41( )22.618()8.866(المطالبات المستردة من معيدي التأمين

62.9495.599481.024صافي المطالبات المدفوعة

صافي التغير في المطالبات القائمة تحت 

التسوية 

12.1996.19030797

75.14811.789355537صافي المطالبات المتكبدة 

35.1805.53141536تكاليف متكبدة لحيازة وثائق التأمين

110.32817.320396537صافي المطالبات 

14.3165.450417162صافي نتائج االكتتاب

)150(--5422إيرادات استثمارات و إيرادات أخرى

المصروفات

12-- )6.641( )7.453(بيع وتسويق

)10()11.562()18.280()16.384(عمومية وإدارية

)51()11.145( )19.449()9.467(العجز من عمليات التأمين

)51(9.46719.44911.145العجز المحول إلى عمليات المساهمين

------

المصدر: الشركة.
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قائمة عمليات المساهمين

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011م

معدل التغير 2009م2010م2011م

10-11

٪)ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي(

اإليرادات

)88(37317343إيراد استثمارات وإيرادات أخرى  

المصروفات 

)51()11.145( )19.449()9.467(العجز من عمليات التأمين 

4)12.931()502( )520(مصروفات عمومية وإدارية 

)49()23.733()19.634()9.950(صافي الخسارة للسنة قبل الزكاة

)478(----الزكاة على مساهمة البنك اإلسالمي للتنمية

)49()24.211( )19.634()9.950(صافي الخسارة للسنة

المصدر: القوائم المالية المراجعة.

قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم

مجمل أقساط التأمين )القيمة باأللف ريال(

2009م2010م2011مالبيـــان

168.39198.3856.130مجمل أقساط التأمين

وهذه األقساط تحليلها كالتالي:-

8.95617.587 الحريق �

7.2471.102 الهندسة �

2.1992.682 البحري �

14.03110.1336.130 الحوادث العامة �

133.51165.353 السيارات �

2.4461.528 الطبي �

ويتمثل الجانب األكبر في المبيعات في مبيعات السيارات حيث تبلغ نسبة مبيعات السيارات من إجمالي األقساط 79٪ خالل سنة 2011م 
مقابل 66٪ عن سنة 2010م وقد نمت مجمل أقساط التأمين بمعدل 1.505٪ خالل سنة 2010 وبمعدل 14٪ خالل سنة 2011م ويرجع الزيادة 

في المبيعات إلى:

1-  قامت إدارة المبيعات بفتح نقاط بيع جديدة، حيث زادت عدد نقاط البيع من 11 نقطة بيع في 2010م إلى 23 نقطة بيع في عام 2011.

2-  قام الوكيل "عادل" التي تتعامل معه أسيج بأخذ موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي بفتح 15 نقطة بيع جديدة في عدة 
مدن مختلفة وبالتالي أدت إلى مساهمة في زيادة مبيعات شركة "أسيج".

3-  تم توظيف فريق عمل بيع مباشر ويركز على عملية بيع منتجات مختلفة ومنها على سبيل المثال برنامج األخطار الطبية ، برنامج 
تأمين السيارات الشامل.

4-  قامت إدارة المبيعات بعمل عدة عقود مع شركات والذي أدى إلى زيادة في األقساط المكتتبة في فروع تأمين الحوادث العامة 
والممتلكات والهندسي وتأمين السفر.

5-  تم التوقيع مع 6 وسطاء تأمين مرخصين ساهم في زيادة إجمالي األقساط المكتتبة.

6-  استحداث وحدة البيع الهاتفي والتي ساهمت في بيع منتجي األخطاء الطبية والتأمين الشامل للسيارات.

تم عمل خطة تسويقية بيعيه للعمالء الحاليين الذين تنتهي وثائقهم خالل 2011م وتم دراسة معدل الخسائر لهؤالء العمالء ومن 
ثم منحهم عروض خاصة عند التجديد.
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حصة إعادة التأمين:

بلغت حصة اعادة التأمين 27.826 ألف ريال في 31 ديسمبر 2011م مقابل 26.349 ألف ريال بارتفاع قدره 5٪ بالرغم من وجود زيادة كبيرة 
في مجمل أقساط إعادة التأمين الى أنه ال يوجد زيادة بنفس النسبة أو أقرب منها بالنسبة للزيادة في أقساط إعادة التأمين وذلك 
اتفاقية  تتمثل  الخسارة.  في  الزيادة  التفاقية  يخضع  المنتج  وهذا  السيارات  تأمين  وثائق  مبيعات  في  كبيرة  زيادة  وجود  الى  يرجع 
خاص  معين  مبلغ  تحديد  يتم  أن  على  تأمين  إعادة  شركات  مع  اتفاقية  بعمل  التأمين  شركة  تقوم  أن  في  الخسارة:  في  الزيادة 
التأمين بعمل  التأمين. مثال قامت شركة  إلى شركة  المطالبة  المبلغ في  زاد عن هذا  المعيد بسداد ما  الواحدة يقوم  بالمطالبة 
اتفاقية الزيادة في الخسارة على أي تعويض يتعدى مبلغ 200 ألف ريال ففي حالة وجود مطالبة بـ 150 ألف ريال تقوم شركة التأمين 
بسداد المطالبة وفي حال وجود مطالبة بمبلغ 250 ألف ريال تقوم شركة التأمين بسداد 250 ألف ثم تقوم بأخذ 50 ألف من معيد 

التأمين طبًقا لهذه االتفاقية.

أقساط تأمين محتفظ بها )القيمة باأللف ريال(:

2010م2011مالبيـــان

140.56572.036أقساط تأمين محتفظ بها 

وهذه األقساط تحليلها كما يلي:

421380الحريق

367الهندسي

7151.092البحري

4.4764.450الحوادث العامة

133.38165.343السيارات

1.536764الطبي

المصدر: الشركة.

أقساط فائض الخسارة )القيمة باأللف ريال(:

2010م2011مالبيـــان

2.3721.294أقساط فائض الخسارة 

وهذه األقساط تحليلها كما يلي:

134132الحريق

135122الهندسي

10698البحري

6548الحوادث العامة

1.764894السيارات

ــ168الطبي

المصدر: الشركة.
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عمولة إعادة تأمين مكتسبة )القيمة باأللف ريال(:

2010م2011مالبيـــان

4.3262.046عمولة إعادة تأمين مكتسبة 

وهذه العموالت تحليلها كما يلي:

2.081796الحريق

301220الهندسي

447599البحري

1.301368الحوادث العامة

ــ5السيارات

19163الطبي

المصدر: الشركة.

إجمالي اإليرادات:

بلغت اجمالي  ايرادات التأمين 124.644 ألف ريال في 31 ديسمبر 2011م مقابل 22.770 ألف ريال في 31 ديسمبر 2010م. وترجع الزيادة في 
اجمالي االيرادات الى ارتفاع مجمل اقساط التأمين بسبب ارتفاع مبيعات وثائق تأمين المركبات وكذلك بسبب انخفاض في صافي 
التغيير في االقساط غير المكتسبة باالضافة الى االرتفاع في عمولة اعادة التأمين المكتسبة والتي يتم استالمها من معيدي التامين 
 ، 2011م  2010م وبنسبة 447٪ خالل عام  التأمين بنسبة 2.348٪ خالل عام  ايرادات  التامين ويوجد نمو في اجمالي  بسبب اقساط اعادة 

وتمثل إجمالي اإليرادات الناتجة عن القطاعات المختلفة كما يلي:

نسبة التغير 11-10 )٪(2010م2011مالبيان )القيمة باأللف ريال(

2.452921166الحريق

19898102الهندسي

)35(1.1441.765البحري

5.4592.269141الحوادث العامة

114.01217.838539السيارات

)121(1.379الطبي

124.64422.770447المجموع

المصدر: الشركة.

ويتمثل الجانب االكبر من ايرادات التأمين في االيرادات المحققة من منتج السيارات بسبب االرتفاع الكبير في مبيعات هذا القطاع 
باإلضافة الى عدم وجود حصة إعادة تأمين ويتم االعتماد على اتفاقية الزيادة في الخسارة.
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صافي المطالبات المتكبدة )القيمة باأللف ريال(

2009م2010م2011مالبيــــان

75.14811.789355صافي المطالبات المتكبدة

وتتمثل صافي المطالبات المتكبدة فيما يلي:

61454 الحريق �

33)9( الهندسي �

72449 البحري �

314706355 الحوادث العامة �

73.44710.399 السيارات �

710148 الطبي �

ويتمثل الجزء األكبر في صافي المطالبات المتكبدة في قطاع السيارات بسبب التوسع في مبيعات وثائق التأمين الخاصة بالمسؤولية 
المدنية اتجاه الغير.

تكاليف متكبدة لحيازة وثائق تأمين )القيمة باأللف ريال(

2010م2011مالبيـــان

35.1805.531تكاليف متكبدة لحيازة وثائق تأمين 

وهذه التكاليف تحليلها كما يلي:

212127الحريق

14550الهندسي

10311البحري

812163الحوادث العامة

33.7895.142السيارات

11938الطبي

المصدر: الشركة.

نتائج عمليات التأمين )القيمة باأللف ريال(

2010م2011مالبيـــان

14.3165.450 صافي نتائج االكتتاب

وهذه األقساط تحليلها كالتالي:

1.626740 الحريق �

6215 الهندسة �

9691.305 البحري �

4.3331.400 الحوادث العامة �

6.7762.297 السيارات �

-550307 الطبي �

المصدر: الشركة.

ويتمثل الجانب االكبر في نتائج صافي االكتتاب في قطاع السيارات حيث تبلغ قيمته 6.776 ألف ريال وذلك يمثل 47٪ من إجمالي نتائج 
صافي االكتتاب ويليه الحوادث العامة بقيمة 4.333 ألف ريال وذلك يمثل 30٪ من إجمالي نتائج صافي االكتتاب والحريق حيث تبلغ 

قيمته 1.626 ألف ريال وذلك يمثل 11٪ من نتائج صافي االكتتاب.
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المصروفات:

2010م2011مالبيــــان )القيمة باأللف ريال(

7.4536.641بيع وتسويق 

16.38418.280مصروفات عمومية وإدارية 

23.83724.921اإلجمالــي

يوجد انخفاض ضئيل في المصروفات بنسبة 2٪ وتتمثل المصروفات البيع والتسويق في مرتبات وعموالت موظفي المبيعات.

ويتمثل الجزء األكبر المصروفات العمومية واإلدارية في مرتبات موظفي الشركة واإليجارات المدفوعة.

وفيما يلي تحليل لمصروفات البيع والتسويق و المصروفات العمومية واإلدارية.

مصروفات البيع والتسويق:

2010م2011م

)ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي(

4.8905.225منافع للموظفين

1.0321.091اعالن

1.531325أخرى

7.4536.641

المصدر: الشركة.

ترجع الزيادة في مصروفات البيع والتسويق الى وسائل الداعية التي قامت بها الشركة وكذلك طباعة وثائق التأمين نظرًا للتوسع 
في مبيعات وثائق تأمين المركبات.

االنخفاض في تكلفة الموظفين يرجع الى االستقاالت في موظفي ادارة المبيعات والتسويق خالل عام 2011م. ويمثل الجزء األكبر 
في األخرى فى ايجارات نقاط البيع.

مصروفات عمومية وإدارية:

2010م2011م

)ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي(

10.84311.766منافع للموظفين

1.1471.044استهالك

1.7451.100اتعاب مهنية وقانونية

1.0252.019ايجار مكتب

456612مستهلكات

270185صيانة

138302مصروفات سفر

7601.252 أخرى

16.38418.280

المصدر: الشركة.

بلغت المصروفات العمومية في 31 ديسمبر 2011م 16.384 ألف ريال مقابل 18.280 ألف ريال بانخفاض 10٪ ويرجع ذلك الى قيام االدارة 
بمحاولة تخفيض الموظفين باالضافة الى محاولة تخفيض المصروفات بصفة عامة.

ويمثل الجزء األكبر في األخرى فى اتعاب الرقابه و األشراف لمؤسسة النقد.
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العجز من العمليات التأمينية:

2010م2011مالبيـــــان 

)ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي(

9.46719.449العجز الناتج عن العمليات التأمينة

المصدر: الشركة. 

بلغ العجز الناتج من عمليات التأمينية 9.467 ألف ريال في 31 ديسمبر 2011م مقابل 19.449 ألف ريال في 31 ديسمبر 2010م بانخفاض ٪51 
بزيادة قدرها 8.866 ألف ريال  2010 الى 14.306 ألف ريال  نتائج اكتتاب من 5.450 ألف ريال في 31 ديسمبر  ارتفاع صافي  ويرجع ذلك الى 
بنسبة 163٪ باألضافة إلى االنخفاض في المصروفات من 24.921 ألف ريال في 31 ديسمبر 2011م إلى 23.837 ألف ريال في 31 ديسمبر 2010م 

بقيمة 1.084 ألف ريال بنسبة ٪4.

والجدول التالي يوضح العجز الناتج من العمليات التأمينية:

2010م2011مالبيـــــان 

)ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي(

14.3165.450صافي نتائج االكتتاب

5422إيرادات استثمارات

 )24.921( )23.837(المصروفات

)19.449()9.467(العجز عن عمليات التأمينية

المصدر: الشركة.

قائمة عمليات المساهمين:

صافي خسارة السنة 

لحساب صافي خسارة السنة يتم األخذ في الحسبان العجز من العمليات التأمينية )المبينة بالفقرة العجز من العمليات التأمينية 
أعاله( والمصروفات العمومية و اإلدارية الخاصة بعمليات المساهمين )المبينة بالفقرة مصروفات عمومية وإدارية أعاله( بعد خصم 
بعمليات  الخاصة  واإلدارية  العمومية  المصروفات  في  جوهري  تغير  اليوجد  المساهمين.  لعمليات  الخاصة  االستثمارات  إيرادات 
بعمليات  الخاصة  االستثمارات  إيرادات  في  انخفاض  يوجد  ولكن  أعاله(،  وإدارية  عمومية  مصروفات  بالفقرة  )المبينة  المساهمين 
المساهمين )المبينة بالفقرة 8.5.4( حيث بلغت 37 ألف ريال في 31 ديسمبر 2011م بمقابل 317 ألف ريال في 31 ديسمبر 2010م بانخفاض 

.٪88

العربي  النقد  مؤسسسة  لتعليمات  طبقًا  المالءة  هامش  لمقابلة  الجاري  الحساب  إلى  المسترده  األموال  تحويل  بسبب  وذلك 
السعودي.

والجدول التالي يوضح صافي الخسارة.

2010م2011مالبيـــــان

)ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي(

37317إيرادات االستثمارات

والمصروفات

)19.449()9.467(     العجز في العمليات التأمينية

)502()520(المصروفات العمومية واإلدارية       

9.95019.634صافي خسارة السنة

المصدر: الشركة.
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قائمة التدفقات النقدية:

قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011م

معدل التغير 10-11 2009م 2010م 2011م

٪ )ألف ريال 

سعودي(

)ألف ريال 

سعودي(

)ألف ريال 

سعودي(

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

-- -- صافي العجز للسنة من عمليات التأمين 

تسويات:

10 1.044 1.147 إستهالك

135 )20( )47( إيرادات إستثمارات 

ــ -- 5 خسائر من بيع أثاث وتركيبات ومعدات

)99( 614 7 مكافأة نهاية الخدمة، بالصافي

التغيرات في الموجودات والمطلوبات:

)3701( مستحق من حملة الوثائق

ــ )12.217( 7.082 ذمم أقساط تأمين وإعادة تأمين

)66( )24.910( 17.283 5.766 حصة إعادة التأمين من المطالبات القائمة تحت التسوية

ــ )2.542( )11.311( 2.431 حصة إعادة التأمين من أقساط تأمين غير مكتسبة 

)73( )109( تكاليف حيازة وثائق تأمين مؤجلة )3.701( )14.025(

)3.701( مستحق من حمله الوثائق

ــ )100( )10.628( 417 مستحق من عمليات المساهمين

ــ __ 782 )1.866( مدفوعات مقدمًا وسلف وذمم مدينة أخرى

ــ 25.217 )11.095( 6.434 مطالبات قائمة تحت التسوية

ــ 2.529 10.267 ذمم إعادة تأمين دائنة  )5.449(

)75( 4.428 61.328 15.445 أقساط غير مكتسبة 

ــ 628 10765 )529( عمولة غير مكتسبة 

)23( 549 482 369 مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

)102( -- مستحق لطرف ذى عالقة )2.022( )1.002(

)23( 1.989 33.267 25.489 صافي النقد من األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية 

30 -- )10.000( شراء استثمارات  )13.000(

ــ -- -- 23.067 متحصالت من استرداد استثمارات 

)47( -- )1.594( شراء أثاث وتركيبات ومعدات  )835(

-- -- 1 متحصالت من استبعاد أثاث، وتركيبات ومعدات 

ــ -- )11.594( 9.233 صافي النقد من )المستخدم في( األنشطة االستثمارية 

60 1.989 21.673 34.722 الزيادة في النقد وما في حكمه

1.090 -- 1.989 23.662 النقد وما في حكمه في بداية السنة

147 -- 23.662 58.384 النقد وما في حكمه في نهاية السنة
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قائمة التدفقات النقدية لعمليات المساهمين 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011م

معدل التغير 11-200910م2010م2011م

)ألف ريال 

سعودي(

)ألف ريال 

سعودي(

)ألف ريال 

سعودي(

٪

األنشطة التشغيلية 

)49()23.733( )19.634()9.950(صافي الخسائر للسنة قبل الزكاة 

تسـويات: 

490استهالك

341مخصص مكافأة نهاية خدمة

)91(-- )316( )30(إيرادات االستثمارات

)9.980()19.950( )22.902()50(

التغيرات في الموجودات والمطلوبات:

ــ889-- )775(الزيادة في مدفوعات مقدمًا وسلف وذمم مدينة أخرى

802الزيادة في مستحقات وذمم دائنة أخرى

)1115(الزيادة في مستحق ألطراف ذات عالقة

)96(41710.628100المستحق لعمليات التأمين

ــ)37(27مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

)11.145( )9.359( 19

)41()1.762()1.104( )651(زكاة مدفوعة 

23.98812 )10.463( )11.796(صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية 

األنشطة اإلستثمارية 

)27()500( )34.000( )24.800(شراء إستثمارات

)3.810(شراء أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية

)27(24.84634.300متحصالت إستيراد إستثمارات تجارية

)85()4.310(46300صافي النقد من األنشطة اإلستثمارية 

16)28.298( )10.163( )11.750(النقص في النقد وما في حكمه 

)29(25.24235.40563.703النقد وما في حكمه في بداية السنة 

)46(13.49225.24235.405النقد وما في حكمه في نهاية السنة 

المصدر: القوائم المالية المراجعة.
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قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين:

التغيير 11-10 )٪(20112010البيــــان )القيمة باأللف ريال(

)23(25.48933.267صافي النقد من األنشطة التشغيلية

)11.594(9.233صافي النقد من األنشطة االستثمارية

34.72221.67360الزيادة في النقد وما في حكمه

المصدر: الشركة.

يرجع السبب الرئيسي في االنخفاض في صافي النقدية من األنشطة التشغيلية من 33.267 ألف ريال سعودي في 31 ديسمبر 2010م 
إلى 25.489 ألف ريال سعودي في  31ديسمبر 2011 بنسبة 23٪ إلى االنخفاض في األقساط غير المكتسبة )45.883 ألف ريال(.

في  سعودي  ريال  ألف   11.594 بقيمة  االستثمارية  األنشطة  من  النقدية  صافي  في  العجز  من  التحول  في  الرئيسي  السبب  ويرجع 
ديسمبر 2010م إلى وجود فائض في صافي النقدية عن األنشطة االستثمارية بقيمة 9.233 ألف ريال سعودي في 31 ديسمبر 2011م إلى 

التدفق النقدي الناتج عن المتحصالت من استردادات استثمارات )23.067 ألف ريال(.

يرجع السبب الرئيسي إلى الزيادة في صافي النقد من 21.673 ألف ريال سعودي في 31 ديسمبر 2010م إلى 34.722 ألف ريال سعودي 
في 31 ديسمبر 2011م بقيمة 13.049 ألف ريال سعودي بنسبة 60٪ إلى الزيادة في صافي النقد الناتج من األنشطة االستثمارية.

قائمة التدفقات النقدية لعمليات المساهمين

التغيير 11-201010م2011مالبيــــان )القيمة باأللف ريال(

13٪)10.463()11.796(صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية

)85٪(46300صافي النقد من األنشطة االستثمارية

15٪)10.163()11.750(النقص في النقد

إلى  2010م  ديسمبر  في  سعودي  ريال  ألف   )10.463( من  التشغيلية  األنشطة  في  المستخدم  الخارج  النقد  صافي  في  الزيادة  ترجع 
المستحق  النقد  صافي  في  االنخفاض  إلى   ٪13 بنسبة  سعودي  ريال  ألف   1.333 بقيمة  2011م  ديسمبر  في  سعودي  ريال  ألف   )11.796(
لعمليات التأمين. وترجع الزيادة في النقص في النقد من 10.163 ألف ريال في 31 ديسمبر 2010 إلى 11.750 في 31 ديسمبر 2011م إلى الزيادة 

في التدفقات النقدية الخارجة الناتجة من األنشطة التشغيلية.
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 مناقشة قوائم الربع األول لعام 12 2م 3   7

قائمة المركز المالي األولية )غير مراجعة(

في 

31 مارس 31 مارس 2011م31 مارس 2012م

2010م

31 مارس 

2009م

معدل التغير ٪معدل التغير ٪معدل التغير ٪

)ألف ريال 

سعودي(

)ألف ريال 

سعودي(

)ألف ريال 

سعودي(

)ألف ريال 

سعودي(

  2012- 20112011 -20102009/2010

)غير )غير مراجعة()غير مراجعة(

مراجعة(

)غير 

مراجعة(

موجودات عمليات التأمين

__372.920__71.65152.3001.732النقـد وما في حكمه 

ذمم أقساط تأمين وإعادة تأمين – 

إجمالي

13.1358.7817.239__5021__

حصة إعادة التأمين من مطالبات قائمة 

تحت التسوية 

1.71516.639

17.939__)89(

)7(__

حصة إعادة التأمين من أقساط تأمين غير 

مكتسبة 

12.15015.015

4.550__)19(

230__

__1118.744__20.76318.65699تكاليف حيازة وثائق تأمين مؤجلة 

__)100(____3.341__12.646مستحق من عمليات المساهمين 

مدفوعات مقدمًا وسلف وذمم مدينة 

أخرى 

3.8141.7931.733__1133__

__)4()7(__5.0525.4375.642أثاث وتركيبات ومعدات 

____)100(____918__مستحق من  أطراف ذات عالقة

__18183__140.926119.53942.275مجموع موجودات عمليات التأمين 

موجودات المساهمين                                       

)99(3.336)10(13.49214.91243453304النقد وما في حكمه 

مدفوعات مقدمًا وسلف وذمم مدينة 

أخرى 

3.4222.6402.3452002301317

__)92(____2.8772.87736.953استثمارات

)100(____259______مستحق من أطراف ذات عالقة

)100(__1.934أثاث وتركيبات ومعدات

______10.00010.00010.00010.000وديعة نظامية

49.73267.499)39(

)26(__)2(29.79130.429مجموع موجودات المساهمين 

36

__170.717149.96892.00767.4991463مجموع الموجودات 

المصدر: القوائم المالية المفحوصة.
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قائمة المركز المالي األولية )غير مراجعة(

في 

31 مارس 

2012م

31 مارس 

2011م

31 مارس 

2010م

31 مارس 

2009م

معدل 

التغير ٪

معدل 

التغير ٪

معدل 

التغير ٪

)ألف ريال 

سعودي(

)ألف ريال 

سعودي(

)ألف ريال 

سعودي(

)ألف ريال 

سعودي(

2012 -20112011 -20102010 -2009

)غير 

مراجعة(

)غير 

مراجعة(

)غير 

مراجعة(

)غير 

مراجعة(

العجز ومطلوبات عمليات التأمين 

__34)21(__19.55124.62618.360مطالبات قائمة تحت التسوية

__11339__10.3734.8663.482ذمم إعادة تأمين دائنة

__251.032__103.54582.4457.280أقساط غير مكتسبة 

__141)18(__2.1092.4451.013عموالت غير مكتسبة

مصروفات مستحقة ومطلوبات 

أخرى

3.7942.8098.030__35)65(__

__100__3.053مستحقات ألطراف ذات عالقة

__343__1.5541.5151.057مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

__19181__140.926118.70642.275إجمالي مطلوبات عمليات التأمين 

____)100(____833--العجز من عمليات التأمين 

إجمالي العجز ومطلوبات عمليات 

التأمين 

140.926119.539

42.27518

182

حقوق ومطلوبات المساهمين 

مطلوبات المساهمين 

__)100()100(__3.341__12.646مستحق لعمليات التأمين

مصروفات مستحقة ومطلوبات 

أخرى

4933354061.25647)17()68(

)100(__1.763مخصص مكافأة نهاية الخدمة

110)37()2(7988111.295616زكاة مستحقة

38)77(13.9371.1465.0423.6351116إجمالي مطلوبات المساهمين 

حقوق المساهمين 

______100.000100.000100.000100.000رأس المـال 

202766)33.259()55.310()70.717( )84.146(خسائر متراكمة

التغير المتراكم في القيمة العادلة 

لالستثمار

______)2.877(__)100(

)30()34()46(15.85429.28344.69063.864إجمالي حقوق المساهمين 

إجمالي مطلوبات وحقوق 

المساهمين

29.79130.42949.73267.499)2()39()26(

إجمالي المطلوبات وعجز عمليات 

التأمين وحقوق المساهمين 

170.717149.96892.00767.499136336

المصدر: القوائم المالية المفحوصة.



69

 الموجودات 1 - 6 - 8

 موجودات عمليات التأمين 1 - 1 - 6 - 8

ارتفع إجمالي موجودات عمليات التأمين من 119.539 ألف ريال في 31 مارس 2011م إلى 140.926 ألف ريال في 31 مارس 2012 بنسبة نمو ٪18 
ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في النقد وما في حكمه بنسبة  37٪ وقيمته 19.351 ألف ريال.

وفيما يلي شرح موجز لكل بند في بنود موجودات عمليات التأمين:

 النقد وما في حكمه 2 - 1 - 6 - 8

يتمثل النقد وما في حكمه بالنسبة لعمليات التأمين في النقد في الصندوق باإلضافة إلى أرصدة حسابات الشركة لدى البنوك، وقد 
2011م ويعود االرتفاع في  نمى النقد بنسبة 37٪ حيث يبلغ 71.651 ألف ريال في 31 مارس 2012م مقابل 52.300 ألف ريال  في 31 مارس 

األرصدة النقدية إلى الزيادة في مبيعات الوثيقة الموحدة للتأمين اإللزامي على المركبات.

 ذمم أقساط تأمين وإعادة التأمين 3 - 1 - 6 - 8

ويتمثل هذا البند في أرصدة العمالء  التي تقوم الشركة ببيع وثائق التأمين إليهم وكذلك األرصدة المدينة لشركات إعادة التأمين 
في  المشكوك  الديون  مخصص  إلى  باإلضافة  للشركة  بسدادها  يقومون  سوف  التي  الخسائر  في  نصيبهم  في  تتمثل  والتي 

تحصيلها والذي يتم طرحه من إجمالي رصيد العمالء وأرصدة شركات إعادة التأمين.

بزيادة   2011 التأمين 13.135 ألف ريال في 31 مارس 2012م مقابل 8.781 ألف ريال في 31 مارس  التأمين وإعادة  وقد بلغت أرصدة أقساط 
قدرها 50٪ ويرجع ذلك إلى قيام الشركة خالل النصف الثاني من 2011 والربع األول من 2012 إلى التوسع في مبيعات الوثائق للشركات 
وهذا النوع من المبيعات يصنف طبًقا للمبيعات اآلجلة. وال يوجد تغيير جوهري في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها حيث 
بلغ  مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 977 ألف ريال في 31 مارس 2012 مقابل 593 ألف ريال كما في 31 مارس2011م بزيادة 

قدرها 384 ألف ريال بنسبة ٪64.

 حصة إعادة التأمين من المطالبات القائمة تحت التسوية 4 - 1 - 6 - 8

يتمثل هذا البند في حصة إعادة التأمين من المطالبات التي لم يتم االنتهاء من تسويتها النهائية في ذلك التاريخ. وقد بلغت حصة 
إعادة التأمين المطالبات القائمة 1.715 ألف ريال في 31 مارس 2012 مقابل 16.639 ألف ريال في 31 مارس 2011م بانخفاض بنسبة 89٪، ويرجع 
التأمين  إعادة  لها  يوجد  التي  التسوية  تحت  القائمة  المطالبات  قيمة  في  االنخفاض  إلى  الحساب  هذا  في  االنخفاض  وراء  السبب 
حيث تعرضت مدينة جدة للسيول في تاريخ 26 يناير 2011م وذلك لوجود مطالبة تخص شركة عالم الميرا بسبب الخسائر التي لحقت 

بالسجاد وصنفت هذه الخسائر تحت تأمين الحريق.

 حصة إعادة التأمين من أقساط تأمين غير مكتسبة 5 - 1 - 6 - 8

تتمثل حصة إعادة التأمين من أقساط تأمين غير مكتسبة في نصيب شركات إعادة التأمين من أقساط التأمين التي ال تخص الفترة 
المالية المنتهية في 31 مارس 2012م.

وقد بلغت حصة إعادة التأمين من أقساط التأمين غير المكتسبة 12.150 ألف ريال في 31 مارس 2012م مقابل 15.015 ألف ريال في 31 مارس 
2011 بانخفاض قدره ٪19 .

 تكاليف حيازة وثائق تأمين مؤجلة 6 - 1 - 6 - 8

بلغت تكاليف حيازة وثائق التأمين المؤجلة 20.763 ألف ريال في 31 مارس 2012م مقابل 18.656 ألف ريال في 31 مارس 2011م وذلك بارتفاع 
.٪11

 أثاث وتركيبات 7 - 1 - 6 - 8

بلغت قيمة األثاث والتركيبات والمعدات 5.052 ألف ريال في 31 مارس 2012م مقابل 5.437 ألف ريال في 31 مارس 2011م بارتفاع قدره ٪7 
ويرجع ذلك إلى قيام الشركة بسداد بعض األصول الثابتة المتمثلة في سيرفارات جديدة وأجهزة كمبيوتر.

 مدفوعات مقدمة وسلف وذمم مدينة أخرى 8 - 1 - 6 - 8

بزيادة  ريال  ألف   1.793 مقابل  2012م  مارس   31 في  ريال  ألف   3.814 األخرى  المدينة  والذمم  وسلف  المقدمة  المدفوعات  قيمة  بلغت 
الدفعات  وكذلك   TPA الـ  مقدمة  ودفعات  مقدمة  ودفعات  الموردين  حسابات  أرصدة  في  الزيادة  إلى  يرجع  وذلك   ،٪112 قدرها 

المقدمة الخاصة بإيجار المكاتب ونقاط البيع.

 مستحقات من أطراف ذات عالقة 9 - 1 - 6 - 8

بلغت قيمة المستحق من أطراف ذات عالقة الشيء في 31 مارس 2012 مقابل 918 ألف ريال في 31 مارس 2011م بانخفاض 100٪، وذلك 
يرجع إلى تحصيل المستحق منهم بسبب إصدار وثائق تأمين خاصة بهم.
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 مستحقات من عمليات المساهمين 10 - 1 - 6 - 8

تمثل هذه األرصدة مبالغ مستحقة التحصيل من حساب المساهمين لصالح حساب عمليات التأمين، وبلغت هذه القيمة 12.646 ألف 
ريال سعودي في 31 مارس 2012م مقابل الشيء في 31 مارس 2011م.

 موجودات المساهمين 11 - 1 - 6 - 8

بلغت موجودات المساهمين 29.791 ألف ريال  في 31 مارس 2012م مقابل 30.429 ألف ريال في 31 مارس 2011م بزيادة قدرها 2٪ وهذا 
التغير غير جوهري.

 إجمالي الموجودات 2 - 6 - 8
بارتفاع قدره 14٪ ويرجع  2011م  بلغت إجمالي الموجودات 170.717 ألف ريال في 31 مارس 2012م مقابل 149.968 ألف ريال في 31 مارس 

السبب الرئيس في ذلك إلى الزيادة في األرصدة النقدية وما في حكمها.

 العجز ومطلوبات عمليات التأمين 3 - 6 - 8

 مطالبات قائمة تحت التسوية 1 - 3 - 6 - 8

تمثل المطالبات القائمة تحت التسوية المطالبات التي لم يتم تسويتها بصورة نهائية حتى تاريخ 31 مارس 2012 وال زالت لم يتم تحديد 
القيمة النهائية لها.

بلغت المطالبات القائمة تحت التسوية 19.551 ألف ريال في 31 مارس 2012م مقابل 24.626 ألف ريال في 31 مارس 2011م بانخفاض قدره 
21٪ويرجع ذلك إلى االنخفاض في المطالبات القائمة تحت التسوية في 31 مارس 2012م حيث أن الزيادة في المطالبات القائمة تحت 
التسوية بسبب تعرض مدينة جدة للسيول في شهر يناير  2011م األمر الذي نتج عنه خسارة السجاد الخاص بشركة عالم الميرا كانت 

هذه المطالبات تحت التسوية بتاريخ 31 مارس2011.

 ذمم إعادة تأمين دائنة 2 - 3 - 6 - 8

إعادة  عموالت  خصم  بعد  التأمين  إعادة  أقساط  بسبب  التأمين  لشركة  المستحقة  األرصدة  في  الدائنة  التأمين  إعادة  ذمم  تتمثل 
التأمين المستحقة لشركة »أسيج« وكذلك خصم حصة إعادة التأمين في المطالبات.

بلغت أرصدة إعادة التأمين 10.373 ألف ريال في 31 مارس 2012م مقابل 4.866 ألف ريال في 31 مارس 2011م بنسبة 113٪ نتيجة نمو أعمال 
الشركة فى األنشطه التى يوجد فيها اعاده للتامين مثل التأمين العام و تأمين الحريق.

 

 أقساط غير مكتسبة 3 - 3 - 6 - 8

بلغت األقساط غير المكتسبة 103.545 ألف ريال في 31 مارس 2012 مقابل 82.445 ألف ريال في 31 مارس 2011م بزيادة 25٪ ويرجع ذلك إلى 
الزيادة في مبيعات وثائق التأمين االلزامي على المركبات ابتداًء من 2011/4/1م حتى 2012/03/31م مقارنة بالفترة المماثلة لها.

 مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى 4 - 3 - 6 - 8

بلغت المصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى 3.794 ألف ريال في 31 مارس 2012م مقابل 2.809 ألف ريال في 31 مارس 2011م بزيادة 
قدرها 35٪ ويرجع ذلك إلى الزيادة في األرصدة المستحقة لمقدمي الخدمة.

 إجمالي العجز ومطلوبات عمليات التأمين 5 - 3 - 6 - 8

بلغ إجمالي العجز ومطلوبات عمليات التأمين 140.926 ألف ريال في 31 مارس 2012م مقابل 119.539 ألف ريال في 31 مارس 2011م بزيادة 
المكتسبة  الزيادة في األقساط  إلى  باإلضافة  الدائنة  التأمين  إعادة  أرصدة ذمم  الزيادة في  إلى  الرئيسي  السبب  بنسبة 18٪، ويرجع 

بالمقارنة بالعام الماضي.

 مطلوبات المساهمين 6 - 3 - 6 - 8

مستحقات لعمليات التأمين:

يتمثل حساب المستحق لعلميات التامين في مبالغ مستحقة السداد من حساب عمليات المساهمين إلى حساب عمليات التأمين. 
وقد بلغ المستحق لعمليات التأمين 12.646 ألف ريال في 31 مارس 2012م مقابل الشيء في 31 مارس 2011م.

الزكاة المستحقة:

2011م  مارس   31 في  ريال  ألف   811 مقابل  2012م  مارس   31 في  ريال  ألف   798 حوالي  الشركة  على  المتراكمة  المستحقة  الزكاة  بلغت 
بانخفاض ٪2.
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 إجمالي مطلوبات المساهمين: 4 - 6 - 8
بلغت إجمالي مطلوبات المساهمين 13.937 ألف ريال في 31 مارس 2012م مقابل 1.146 ألف ريال في 31 مارس 2011م بزيادة 1116٪ ويرجع 

السبب في الزيادة في مطلوبات المساهمين إلى الزيادة الكبيرة في حساب المستحق لعمليات التأمين.

 حقوق المساهمين 5 - 6 - 8
معدل التغير31 مارس 2011م31 مارس 2012مالبيـــان )باأللف ريال(

__100.000100.000رأس المال

20٪)70.717()84.146(خسائر متراكمة

)46(٪15.85429.283إجمالي حقوق المساهمين

المصدر: القوائم المالية المفحوصة.

وفيما يلي شرح موضح لبندي حقوق المساهمين:

 رأس المال: �

يبلغ رأس مال الشركة 100 مليون ريال سعودي مقسم إلى 10 مليون سهم عادي بقيمة اسمية 10 ريال سعودي للسهم الواحد. اكتتب 
تمثل  والتي  الباقية  الجمهور في األسهم  اكتتب  6 مليون سهم عادي فيما  تمثل  والتي  الشركة  60٪ من أسهم  المؤسسون في 
40٪ من أسهم الشركة وعددها 4 مليون سهم عادي. وبعد رفع حظر األسهم قام بعض المؤسسين ببيع األسهم الخاصة بهم 

وانخفضت نسبة األسهم التي يمتلكها المؤسسين من 60٪ إلى ٪44.

 الخسائر المتراكمة: �

بلغت الخسائر المتراكمة 84.146 ألف ريال في 31 مارس 2012م مقابل 70.717 ألف ريال في 31 مارس 2011م وتتمثل الخسائر المتراكمة في 
صافي الخسائر المتحقق عن الفترة الحالية والفترات السابقة باإلضافة إلى الزكاة المحملة على هذا الحساب. 

أسباب الخسائر ترجع الى السنوات األولية حيث بدأت الشركة بالتوظيف والتوسعة قبل أن تأخذ الموافقة على الخدمات و المنتجات 
الموافقة على منتجاتها وبدأت الشركة تبيع و تنتج  النقد. بعد مرور حوالي سنة من تأسيس الشركة، استلمت  من قبل مؤسسة 
إيرادات وتقلص خسائرها. وضعت الشركة خطط إستثمارية و إستراتيجية من ضمنها منتجات و خدمات مبتكرة حيث من المتوقع 

أن يؤدي ذلك إلى تعزيز مكانة أسيج السعودية وإكسابها قاعدة جيدة من العمالء.

 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين: �

بلغت إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين 29.791 ألف ريال في 31 مارس 2012م مقابل 30.429 ألف ريال في 31 مارس 2011م بنسبة 
2٪ وهذا التغيير غير جوهري.

 إجمالي المطلوبات وعجز عمليات التأمين وحقوق المساهمين: �

بلغت إجمالي المطلوبات وعجز عمليات التأمين وحقوق المساهمين 170.717 ألف ريال في 31 مارس 2012م مقابل 149.968 ألف ريال في 
31 مارس 2011م.
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قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم األولية )غير مراجعة(

للفترة المنتهية في 

31 مارس 

2012م

31 مارس 

2011م

31 مارس 

2010م

31 مارس 

2009م

معدل 

التغير ٪

معدل 

التغير ٪

معدل 

التغير ٪

)ألف ريال 

سعودي(

)ألف ريال 

سعودي(

)ألف ريال 

سعودي(

)ألف ريال 

سعودي(

2012 -20112011 -20102010 -2009

اإليرادات

__42603__67.77147.6635.935إجمالي األقساط المكتتبة 

__125)18(__)3.980( )8.952()7.336(ناقص: األقساط المعاد تأمينها 

__561880__60.43538.7111.955أقساط تأمين محتفظ بها

صافي الحركة على أقساط غير 

مكتسبة 

)21.616()15.527( )844(__391740__

__114457__)98()546()1.170(أقساط فائض الخسارة

__662134__37.64922.6381.013صافي أقساط مكتسبة

__72203__8201.081356عمولة إعادة التامين المكتسبة

__621632__38.46923.7191.369إجمالي إيرادات التأمين

المطالبات

__25.4258.8847.53818618إجمالي المطالبات المدفوعة

__)95(235__)7.454( )334()1.118(مطالبات إعادة التأمين

__18410.078__24.3078.55084صافي المطالبات المدفوعة

صافي الحركة على المطالبات 

القائمة تحت التسوية

)859( 1.491116____1.185__

__1334.920__23.44810.041200صافي المطالبات المتكبدة

__6413.762__10.2286.23845تكاليف حيازة وثائق تأمين

33.67616.279245__1076544

__562)35(__4.7937.4401.124صافي نتائج االكتتاب 

__1210__)6.059( )6.649()7.489(مصروفات عمومية وإدارية

____)100(____42--إيرادات أخرى

________)4.935(833)2.696( العجز من عمليات التأمين

عجز محول إلى عمليات 

المساهمين 

2.696--4.935____)100(__

____)100(____833__الفائض المتراكم في نهاية الفترة

المصدر: القوائم المالية المفحوصة.
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قائمة الدخل الشامل للمساهمين األولية )غير مراجعة(

للفترة المنتهية في 

31 مارس 

2012م

31 مارس 

2011م

31 مارس 

2010م

31 مارس 

2009م

معدل 

التغير ٪

معدل 

التغير ٪

معدل 

التغير ٪

)ألف ريال 

سعودي(

)ألف ريال 

سعودي(

)ألف ريال 

سعودي(

)ألف ريال 

سعودي(

2012 -20112011 -20102010 -2009

__)100(__)4.935(--)2.696(العجز من عمليات التأمين 

__المصروفات 

)98(6742)5.785()114()162( )271(مصروفات عمومية وإدارية 

)2.967()162()5.049()5.785(1.731)97()12(

)58()53()100(3676181--إيراد استثمارات وإيرادات أخرى  

____

)11()97(2.255)5.604()4.973()126( )2.967(صافي الخسارة للفترة

الدخل الشامل اآلخر / 

)المصروفات(

____70____)147( )250(الزكاة لفترة ثالثة أشهر 

)11()95(1.078)5.604()4.973()273( )3.217( )الخسارة( الشاملة للفترة 

المتوسط   المرجح لعدد األسهم 

العادية القائمة )باآلالف(

10.00010.00010.00010.000

__

____

الخسارة للسهم )بالريال 

السعودي(

)0.30()0.01()0.49()0.056(______

المصدر: القوائم المالية المفحوصة.

 قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم 6 - 6 - 8
 إجمالي األقساط المكتتبة: �

بلغت إجمالي األقساط المكتتبة 67.771 ألف ريال في 31 مارس 2012م مقابل 470.663 ألف ريال في 31 مارس 2011م 42٪ ويرجع السبب 
في ذلك إلى الزيادة في مبيعات وثائق تأمين المركبات المسؤولية تجاه الغير خالل هذه الفترة بالمقارنة بالفترة المماثلة من العام 

السابق.

 إجمالي  األقساط المكتتبة )القيمة باأللف ريال(: �

مارس 2011ممارس 2012مالبيـــان

67.77147.663إجمالي  األقساط المكتتبة 

تحليلها كما يلي:

58.33037.079السيارات

61526الطبي

6.1004.221الحوادث العامة

2.7266.337أخرى

المصدر: الشركة.
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 األقساط المعاد تأمينها )القيمة باأللف ريال(: �

مارس 2011ممارس 2012مالبيـــان

7.3368.952األقساط المعاد تأمينها

تحليلها كما يلي:

9081السيارات

-241الطبي

4.7192.997الحوادث العامة

2.2865.874أخرى

المصدر: الشركة.

 أقساط فائض الخسارة )القيمة باأللف ريال(: �

مارس 2011ممارس 2012مالبيـــان

1.170546أقساط فائض الخسارة

تحليلها كما يلي:

1.046441السيارات

-22الطبي

2812الحوادث العامة

7493أخرى

المصدر: الشركة.

 عمولة إعادة التامين المكتسبة )القيمة باأللف ريال(: �

مارس 2011ممارس 2012مالبيـــان

8201.081عمولة إعادة التامين المكتسبة

تحليلها كما يلي:

--السيارات

63-الطبي

233206الحوادث العامة

587812أخرى

المصدر: الشركة.

 إجمالي اإليرادات: �

بلغت إجمالي اإليرادات التأمين 38.469 ألف ريال في 31 مارس 2012م مقابل 23.719 ألف ريال في 31 مارس 2011م بزيادة 62٪. ويرجع ذلك 
إلى الزيادة في إجمالي األقساط المكتتبة بقيمة 20 مليون ريال باإلضافة إلى الزيادة في صافي الحركة على أقساط مكتسبة بقيمة 

6 مليون ريال واالنخفاض في عمولة إعادة التأمين المكتسبة بقيمة 260 ألف ريال.

 إجمالي اإليرادات )القيمة باأللف ريال(: �

مارس 2011ممارس 2012مالبيـــان

38.46923.719إجمالي اإليرادات

تحليلها كما يلي:

35.94720.217السيارات

346653الطبي

1.4291.673الحوادث العامة

7491.176أخرى

المصدر: الشركة.
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 المطالبات:

 صافي المطالبات المدفوعة: �

 بلغت صافي المطالبات المدفوعة 24.307 ألف ريال في 31 مارس 2012م مقابل 8.550 ألف ريال في 31 مارس 2011م بزيادة قدرها  �
184٪ ويرجع السبب في ذلك إلى الزيادة في المطالبات المدفوعة الخاصة بقطاع السيارات حيث بلغت المطالبات المدفوعة 
للسيارات 23.680 ألف ريال في 31 مارس 2012م مقابل 8.438 ألف ريال في 31 مارس 2011م بزيادة 181٪ ويرجع السبب في ذلك إلى 

الزيادة في قيمة وكمية المطالبات المدفوعة.

 تكاليف حيازة وثائق التأمين: �

بلغت تكاليف حيازة وثائق التأمين 10.228 ألف ريال في 31 مارس 2012م مقابل 6.238 ألف ريال في 31 مارس 2011م بنسبة زيادة قدرها ٪64 
ويرجع ذلك إلى الزيادة في عموالت مبيعات وثائق التأمين الى الوكالء حيث بلغت عموالت مبيعات السيارات 9.806 ألف ريال في 31 

مارس 2012م مقابل 5.964 ألف ريال في 31 مارس 2011م بنسبة ٪64.

 صافي نتائج االكتتاب )القيمة باأللف ريال(: �

مارس 2011ممارس 2012مالبيـــان

4.7937.440صافي نتائج االكتتاب

تحليلها كما يلي:

2.8354.486السيارات

221503الطبي

9621.429الحوادث العامة

7751.022

المصروفات العمومية واإلدارية:

 بلغت المصاريف والعمومية واإلدارية 7.489 ألف في 31 مارس 2012 مقابل 6.649 ألف ريال بزيادة 12٪ وترجع الزيادة في المصروفات  �
العمومية إلى الزيادة في عدد المديرين واإلدارة العليا.

 العجز في عمليات التأمين:

بلغ العجز في عمليات التأمين 2.696 ألف ريال في 31 مارس 2012م مقابل 833 ألف ريال في 31 مارس 2011 ويرجع ذلك إلى الزيادة في 
كمية وقيمة المطالبات المدفوعة لقطاع السيارات في الربع األول من عام 2012 مقارنة بالربع األول من عام 2011م.

 قائمة الدخل الشاملة للمساهمين األولية: �

 الخسارة الشاملة للفترة: �

بلغت الخسارة الشاملة للفترة 3.217 ألف ريال في 31 مارس 2012م مقابل 273 ألف ريال في 31 مارس 2011م وذلك بارتفاع 1.078٪ وترجع 
الزيادة في الخسارة إلى الزيادة في العجز من عمليات التأمين )المبينة بالفقرة العجز في عمليات التأمين أعاله(. يرجع ذلك ايضًا إلى 
أن الربح الناتج عن التشغيل لم يتمكن من تغطية المصروفات العمومية واإلدارية )المبينة بالفقرة المصروفات العمومية واإلدارية 

أعاله(.
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قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين األولية )غير مراجعة(

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

31 مارس 

2012م

31 مارس 

2011م

31 مارس 

2010م

31 مارس 

2009م

معدل 

التغير ٪

معدل 

التغير ٪

معدل 

التغير ٪

)ألف ريال 

سعودي(

)ألف ريال 

سعودي(

)ألف ريال 

سعودي(

)ألف ريال 

سعودي(

2012 -20112011 -20102010 -2009

األنشطة التشغيلية 

__________833--صافي العجز / الفائض للفترة من عمليات التأمين

تسويات الفترة: 

__1114__306275242استهالك

____)100(____)47(--إيرادات استثمارات 

____)100(____5--خسارة من استبعاد أثاث، وتركيبات ومعدات

__)62(1279525233مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين، صافي

4331.161____)63(____

التغيرات في الموجودات والمطلوبات: 

______7.137)4.299(ذمم أقساط تأمين وإعادة تأمين – صافي 

)100()3.538(مستحق من حملة الوثائق

حصة إعادة التأمين من المطالبات القائمة تحت 

التسوية 

)728( )1.162( 6.971__)37(____

__348____)2008( )9.012(146حصة إعادة التأمين من أقساط تأمين غير مكتسبة 

____)35(__10 )4.0522( )2.928(تكاليف حيازة وثائق مؤجلة 

________)4.086(9.884 )3.179(مستحق من عمليات المساهمين

__182.051__)41( )882( )1.037(مدفوعات مقدمًا وسلف وذمم مدينة أخرى 

________)6.857(10.504 )1.005(مطالبات قائمة تحت التسوية 

________953 )7.930(3.026ذمم إعادة تأمين

__34485__22.34416.6892.852أقساط غير مكتسبة 

__)86(371__24552385عموالت غير مكتسبة 

________5.472 )232(385مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

____)100(__29 )2.940(--مستحق لطرف ذي عالقة

2.847)28(__13.40318.747636صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 

األنشطة االستثمارية 

____)100(____ )13.000(--شراء استثمارات 

____)100(____23.067--متحصالت من استرداد استثمارات 

__)80()23(__)893()176()136(شراء أثاث، وتركيبات ومعدات

صافي النقد )المستخدم في( الناتج من األنشطة 

االستثمارية 

)136(9.891)893(________

____)53(__)257(28.638 267.13الزيادة في النقد وما في حكمه

__1461.089__58.38423.6621.989النقد وما في حكمه في 1 يناير

__372.919__71.65152.3001.732النقد وما في حكمه في 31 مارس
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األنشطة التشغيلية

)11(2.25597)5.604()4.973()126( )2.967(صافي الخسارة 

____________تسـويات:  

)100(____77______استهالك

)100(____152______مخصص مكافأة نهاية الخدمة

__)60()100(__)76()30(--إيرادات استثمارات 

)2.967( )156(__)5.375(1.802____

التغيرات في الموجودات 

والمطلوبات: 

مدفوعة مقدمًا وسلف وذمم 

مدينة أخرى 

)302()295(__5792__)100(

الزيادة في مستحق من أطراف 

ذات عالقة

______)259(____)100(

النقص في مستحق ألطراف ذات 

عالقة

______)4.139(____)100(

________4.086 )9.884(3.179مستحق لعمليات التأمين

مصروفات مستحقة ومطلوبات 

أخرى

90)41()8()336(__412)97(

صافي النقد المستخدم في 

األنشطة التشغيلية 

__)10.330( )971()9.560(100964)89(

__األنشطة االستثمارية 

6.700)27()100()500()34.000()24.800(--شراء استثمارات للمتاجرة

شراء أثاث وتركيبات ومعدات 

مكتبية

______)339(__)100(

متحصالت من استرداد 

استثمارات للمتاجرة

--24.846____)100(____

صافي النقد الناتج من األنشطة 

االستثمارية

--46)34.000()839(100__3.952

صافي النقص في النقد وما في 

حكمه

--)10.330( )34.971()10.399(100)70(236

____63.70347)35.405(13.49225.242النقد وما في حكمه في 1 يناير

النقد وما في حكمه في 31 

مارس

13.49214.91243453.304)10(3.335)99(

المصدر: القوائم المالية المفحوصة.
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 قائمة التدفقات النقدية 7 - 6 - 8
 قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين �

31 مارس 312010 مارس 2011البيان )القيمة باأللف ريال(

13.40318.747صافي النقد الناتج عن األنشطة التشغيلية

9.891)136(صافي النقد الناتج عن األنشطة االستثمارية

13.26728.638الزيادة في النقد وما في حكمه

58.38423.662النقد وما في حكمه في 1 يناير

71.65152.300النقد وما في حكمه في 31 مارس

المصدر: القوائم المالية المفحوصة.

 صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية: �

بلغ صافي النقد عن األنشطة التشغيلية 13.403 ألف ريال في 31 مارس 2012 مقابل 18.748 ألف ريال في 31 مارس 2011م بانخفاض ٪28 
ويرجع ذلك إلى وجود تدفقات نقدية خارجة خالل الربع األول من عام 2012م عن ذمم أقساط تأمين وإعادة تأمين ومستحق من 

عمليات المساهمين مقابل وجود تدفق نقدي داخل خالل الربع األول من عام 2011م لهذه الحسابات.

 صافي النقد المستخدم في الناتج عن األنشطة االستثمارية: �

بلغ صافي )النقد المستخدم( في الناتج عن األنشطة االستثمارية )136( ألف ريال في 31 مارس 2012 مقابل 9.891 ألف ريال في 31 مارس 
2011م ويرجع ذلك التحول من صافي تدفق نقدي ناتج إلى صافي تدفق نقدي مستخدم  إلى أن تم خالل الربع األول من عام 2011م 

تسييل االستثمارات في المرابحات القصيرة األجل بمبلغ 23.067 ألف ريال.

 الزيادة في النقد وما في حكمه: �

بلغت الزيادة في النقد وما في حكمه 13.267 ألف ريال في 31 مارس 2012 مقابل 28.638 ألف ريال في 31 مارس 2011م بانخفاض ٪53 
ويرجع ذلك إلى االنخفاض في التدفقات النقدية الداخلة خالل الربع األول من عام 2012 بسبب االنخفاض في مستحق من عمليات 
المساهمين مقابل التدفقات النقدية الداخلة خالل الربع الثاني من عام 2010م حيث يوجد زيادة في التدفق النقدي الناتج عن ذمم 

أقساط تامين وإعادة تأمين ومستحق من عمليات مساهمة ومتحصالت من استرداد استثمارات.

 قائمة التدفق النقدي لعمليات المساهمين: �

31 مارس 312011 مارس 2012البيان )القيمة باأللف ريال(

)10.376(__صافي النقد الناتج عن األنشطة التشغيلية

46صافي النقد الناتج عن األنشطة االستثمارية

)10.3330(النقص في النقد وما في حكمه

13.49225.242النقد وما في حكمه في 1 يناير

13.49214.912النقد وما في حكمه في 31 مارس

المصدر: القوائم المالية المفحوصة.

 صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية: �

2011م، ويرجع  التشغيلية صفر في 31 مارس 2012م مقابل 10.367 ألف ريال في 31 مارس  النقد المستحدم  فى األنشطة  بلغ صافي 
االنخفاض في صافي النقد الناتج عن األنشطة التشغيلية إلى التدفق النقدي المستخدم للمستحق لعمليات التأمين بقيمة 9.884 
ألف ريال خالل الربع األول من عام 2011م في حين أن يوجد تدفق نقدي ناتج من مستحق لعلميات التامين بقيمة 3.179 ألف ريال في 

الربع األول من عام 2012م.

 صافي النقص في النقد وما في حكمه: �

بلغ صافي النقص في النقد وما في حكمه صفر في 31 مارس 2012 مقابل )10.330( ألف ريال في 31 مارس 2011م ويرجع ذلك إلى التدفق 
النقدي المستخدم في حساب مستحق لعمليات التأمين.
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التغير في سعر السهم نتيجة لزيادة رأس المال. 9

سعر سهم الشركة في وقت هذه النشرة )56.50 ريال( ومن المتوقع أن يصل الى )33.30 ريال( بعد الطرح. التأثير على حملة األسهم 
هو نقص بنسبة )٪41(.

الجدول التالي يوضح تأثير التغير في سعر سهم الشركة بعد الطرح:

زيادة أو نقص )نسبة(سعر السهم  بعد الطرح )ريال(سعر السهم الحالي )ريال(

56.5033.30٪41 -

زيادة في رأس مال الشركة )نسبة ٪(أسهم الشركة بعد الطرحأسهم الشركة قبل الطرح

10.000.00020.000.000٪100

المصدر: المستشار المالي.
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الخسائر المتراكمة. 10

بلغت الخسائر المتراكمة 84.146 ألف ريال في 31 مارس 2012م مقابل 70.717 ألف ريال في 31 مارس 2011م وتتمثل الخسائر المتراكمة 
في صافي الخسائر المتحقق عن الفترة الحالية والفترات السابقة باإلضافة إلى الزكاة المحملة على هذا الحساب. حسب متطلبات 
المادة  148 من نظام الشركات والذي ينص على أنه في حال تجاوزت خسائر الشركة 75٪ من رأس مالها وجب على أعضاء مجلس 
اإلدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل األجل المعين في نظامها. وبناًء على توصية مجلس 
ادارة الشركة باستمرار الشركة، وجه المجلس الدعوة إلنعقاد الجمعية العامة غير العادية. الجمعية العامة غير العادية األولى لم 
تنعقد لعدم اكتمال النصاب، وانعقدت الجمعية العامة غير العادية األولى )للمرة الثانية( للشركة يوم االثنين 1433/07/21هـ الموافق 
مجلس  وتفويض  أعمالها  ممارسة  في  الشركة  استمرار  على  الموافقة   )٪99.99 )بنسبة  التصويت  باغلبية  قررت  والتي  2012/06/11م 
االدارة التخاذ االجراءات الالزمة لذلك من جهات االختصاص. كما تمت المصادقة على القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في 
2011/12/31م في اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة )للمرة الثانية( لمساهمي الشركة المنعقدة يوم االثنين 1433/7/21هـ الموافق 

2012/6/11م.

أسباب الخسائر ترجع الى السنوات األولية حيث تكبدت الشركة مبلغ 3.112 مليون ريال سعودي كتكاليف معامالت لزيادة رأس المال 
إلى 40 مليون ريال سعودي من خالل طرح أولي لإلكتتاب العام وبدأت الشركة بالتوظيف والتوسعة )الجدول أدناه يوضح التكاليف 
في هذه الفترة التي كانت 25 مليون ريال( قبل أن تأخذ الموافقة على الخدمات و المنتجات من قبل مؤسسة النقد. بعد مرور حوالي 
سنة من تأسيس الشركة، استلمت الموافقة على منتجاتها وبدأت الشركة تبيع و تنتج إيرادات وتقلص خسائرها بأكثر من 14 مليون 
ريال خالل السنوات الثالث الماضية )من 24 مليون ريال في 2009 الى 9 مليون ريال في 2011(. وأيضًا وضعت الشركة خطط إستثمارية 
و إستراتيجية من ضمنها منتجات و خدمات مبتكرة حيث من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تعزيز مكانة أسيج السعودية وإكسابها 

قاعدة جيدة من العمالء.

الجدول التالي تتضمن التكاليف في الفترة األولية من تأسيس الشركة )بالريال(:

مصاريف دعاية وإعالن رواتب ومزايا أخـرى 

مصاريف مجلس اإلدارة و لجنةمصاريف سفر 

المراجعة – أتعاب حضور جلسات  إيجار مكتب 

إستهالك مصاريف جارية وصيانة 

أتعاب مراجعةأتعاب مهنية وقانونية     

أتعاب ودراسة جدوى                                               مصاريف ِإشـتراك  

مصاريف خطاب ضمانمصاريف تسـجيل  

أتعاب إدارة مخاطرمصاريف منافع  

المجموع 25.537.000

المصدر: القوائم المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2008م.
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وصف األسهم. 11

 رأس المال 1   11

رأس مال شركة أسيج السعودية )100.000.000( مائة مليون ريال سعودي مقسم إلى )10.000.000( عشرة ماليين سهم متساوية القيمة، و 
تبلغ القيمة االسمية لكل منها )10( رياالت سعودية جميعها أسهم عادية.

لقد اكتتب المؤسسون في عدد من أسهم الشركة تبلغ )6.000.000( ستة ماليين سهم وقاموا بالوفاء بكامل قيمة األسهم البالغة 
)60.000.000( ريال سعودي. وباقي مبلغ رأس المال البالغ )40.000.000( أربعون مليون ريال سعودي مقسم إلى )4.000.000( أربعة ماليين سهم 

تم طرحها لالكتتاب العام في 22-07-2007م.

وبعد اكتمال االكتتاب في اسهم حقوق األولوية وزيادة رأس المال بمقدار 100.000.000 ريال، سيصبح رأس مال الشركة بعد الزيادة 200.000.000 
ريال مقسم إلى 20.000.000 سهم بقيمة أسمية 10 رياالت للسهم الواحد.

النقد  المختصة، بما فيها مؤسسة  التثبت من الجدوى االقتصادية وبعد موافقة الجهات  العادية بعد  العامة غير  يجوز للجمعية 
وهيئة السوق المالية، أن تقرر زيادة رأس مال الشركة مرة أو عدة مرات بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة االسمية لألسهم األصلية 
بشرط أن يكون رأس المال األصلي قد دفع بأكمله وبمراعاة ما يقضي به نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية 
المال، ويكون للمساهمين أولوية االكتتاب في األسهم الجديدة  القرار طريقة زيادة رأس  الهيئة.  ويعين  ونظام الشركات ونظام 
النقدية. وتوزع تلك األسهم الجديدة على المساهمين الذين طلبوا االكتتاب بها بنسبة ما يملكونه من أسهم بشرط أال يتجاوز ما 
يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم الجديدة ويوزع الباقي من األسهم الجديدة على المساهمين الذين طلبوا أكثر من نصيبهم 
بنسبة ما يملكونه من أسهم أصلية على أال يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم الجديدة، ويطرح ما يتبقى من األسهم 

لالكتتاب العام.

 يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية بناء على مبررات مقبولة، وبعد موافقة مؤسسة النقد والهيئة ووزير التجارة والصناعة ، 
تخفيض رأس مال الشركة إذا ما زاد عن حاجتها أو إذا منيت الشركة بخسائر، وال يصدر القرار إال بعد تالوة تقرير مراجعي الحسابات عن 
األسباب الموجبة له وعن االلتزامات التي على الشركة وأثر التخفيض في هذه االلتزامات وبمراعاة ما يقضي به نظام الشركات. ويبين 
القرار طريقة هذا التخفيض وإذا كان التخفيض نتيجة زيادة رأس المال عن حاجة الشركة وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم 
عليه خالل ستين )60( يومًا من تاريخ نشر قرار التخفيض في جريدة يومية توزع في المدينة التي يقع فيها المركز الرئيسي للشركة، 
فإذا اعترض أحد الدائنين وقدم إلى الشركة مستنداته في الموعد المذكور وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حااًل أو أن 

تقدم ضمانًا كافيًا للوفاء به إذا كان آجاًل.

 نقل ملكية األسهم 2   11

تكون أسهم الشركة اسمية وال يجوز أن تصدر األسهم بأقل من قيمتها االسمية.

جميع األسهم قابلة للتداول وفقًا للقواعد واللوائح والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية. يجوز خالل فترة الحظر نقل ملكية 
األسهم النقدية وفقا ألحكام بيع الحقوق من أحد المؤسسين إلى مؤسس آخر أو إلى أحد أعضاء مجلس اإلدارة لتقديمها كضمان 

لإلدارة أو من ورثة أحد المؤسسين في حالة وفاته إلى الغير.

وقد انقضت فترة الحظر على األسهم للمساهمين المؤسسين في 2010/12/31م، وقد حصل المساهمون المؤسسون على موافقة 
الهيئة ومؤسسة النقد على رفع الحظر عن أسهمهم ماعدا المساهمين التالية اسماؤهم: شركة أسيج البحرين، والبنك اإلسالمي 
للتنمية، وسوف تخضع أسهم المساهمين المذكورين أعاله للحظر القائم على جميع أسهمهم الحالية وأسهم األحقية في حال 

اكتتابهم في أسهم األحقية، ويرفع الحظر عند موافقة الهيئة ومؤسسة النقد.

لم ينص النظام االساسي للشركة على قيود تتعلق بتداول األسهم بخالف ما ورد في المادة )10( من النظام االساسي للشركة: ولم 
يتناول النظام االساسي للشركة قابلية اعادة شراء أسهمها وبناًء عليه فإنه ينبغي الرجوع الى نظام الشركات وتحديدًا نص المادة 
)104( الذي يجيز أن يكون استهالك االسهم بشراء الشركة السهمها بشرط أن يكون سعرها أقل من قيمتها األسمية أو مساويًا لهذه 
القيمة اذا كان مشروعًا يهلك تدريجيًا أو يقوم على حقوق مؤقتة، مقرؤًا مع نص المادة )105( من نظام الشركات التي تجيز للشركة 
من  مجموعة  ضمن  األسهم  كانت  اذا  أو  المال  رأس  تخفيض  أو  االسهم  استهالك  الشراء  من  الغرض  كان  اسهمها اذا  تشتري  أن 

األموال التي تشتريها الشركة بمالها من أصول وما عليها من خصوم.

أضف إلى أن الهيئة وضعت قيد على المساهمين المؤسسين بعدم جواز التصرف في أسهمهم لفترة ثالث سنوات مالية كاملة ال 
تقل كل منها عن إثني عشر شهرًا من تاريخ تأسيس الشركة. كما يجب الحصول على موافقة هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد 
على أي بيع لألسهم من قبل المساهمين المؤسسين بعد إنتهاء فترة الحظر هذه. كما يسري الحظر القائم على أسهم األحقية 

الزيادة في رأس المال ايضًا إلى أن يتم رفع الحظر عنها.
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  حقوق حملة األسهم 2   11

 حقوق التصويت  1 - 3 - 11
أصدرت الشركة فئة واحدة من األسهم المصدرة وال يوجد أي حقوق تفضيلية ألي مساهم فيما يتعلق بالتصويت، ولكل مساهم 
الحق في صوت واحد مقابل كل سهم واحد، وكل حامل لعشرين سهمًا له الحق في حضور اجتماعات الجمعية العامة العادية 

والتصويت. وللمساهم أن يوكل عنه مساهمًا آخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة لحضور الجمعية العامة.

 توزيع األرباح 2 - 3 - 11
أي قرار بتوزيع أرباحًا نقدية يخضع لسلطة وتوصيات مجلس اإلدارة ويجب أن يكون بناًء على توصية منه وذلك بعد اعتبار عدة عوامل 
منها الوضع المالي للشركة والتعهدات التي تحد من توزيع األرباح بناء على اتفاقيات شاركت فيها الشركة ونتائج عمليات الشركة 
والحاجات الحالية والمتوقعة للسيولة النقدية وخطط التوسع. وعلى أية حال فإن النظام األساسي للشركة ينص على ما يلي بشأن 

أرباح حاملي األسهم:

ـُجنب مخصصات الزكاة وضريبة الدخل المقررة. �  ت

بلغ  � ما  متى  التجنيب  هذا  وقف  العادية  العامة  للجمعية  ويجوز  نظامي،  احتياطي  لتكوين  الصافية  األرباح  من   ٪20 ـُجنب   ي
االحتياطي المذكور إجمالي رأس المال المدفوع.

احتياطي  � لتكوين  الصافية  السنوية  األرباح  أن تجنب نسبة مئوية من  اإلدارة  اقتراح مجلس  بناء على  العادية  العامة   للجمعية 
إضافي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة تقررها الجمعية العامة.

 يوزع الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين ال تقل عن 5٪ من رأس المال المدفوع. �

 يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة في األرباح أو يحول إلى حساب األرباح المتبقاة. �

 يجوز بقرار من مجلس اإلدارة توزيع أرباح دورية تخصم من األرباح السنوية المحددة في الفقرة )4( الوارده أعاله وفق القواعد  �
المنظمة لذلك والصادرة من الجهات المختصة.

وعلى الشركة تبليغ هيئة السوق المالية فورًا بأية قرارات أو توصيات لتوزيع األرباح والحصول على أي موافقات قد تكون مطلوبة من 
الجهات المختصة فيما يتعلق بذلك.

ابتداًء من يوم  أرباح منذ بدءها العمل. وتستحق األسهم الجديدة األرباح المعلنة من قبل الشركة  أية  لم تعلن الشركة عن توزيع 
الطرح الخاص إلى نهاية السنة المالية.

 الجمعية العامة للمساهمين 3   11

الجمعية العامة المكونة تكوينًا صحيحًا تمثل جميع المساهمين وتنعقد في المدينة التي يقع بها المركز الرئيسي للشركة.

تكون الجمعيات العامة للمساهمين إما عادية أو غير عادية.  وفيما عدا األمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية، تختص 
التالية النتهاء  الستة )6( أشهر  بالشركة وتنعقد مرة على األقل في السنة خالل  المتعلقة  العادية بجميع األمور  العامة  الجمعية 

السنة المالية للشركة كما يجوز دعوة جمعيات عامة عادية أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

أن  ولها  نظامًا،  تعديلها  عليها  المحظور  األحكام  باستثناء  األساسي  الشركة  نظـام  بتعديل  العادية  غـير  العامة  الجمعية  تختص 
تصدر قرارات في األمور الداخلة في اختصاص الجمعية العامة العادية وذلك بنفس الشروط واألوضاع المقررة للجمعية األخيرة.

ويتم نشر محضر اجتماع الدعوة النعقاد الجمعية العامة في الجريدة الرسمية وصحيفة يومية توزع في المدينة التي يوجد فيها 
مقر الشركة الرئيسي قبل الموعد المحدد لالنعقاد بخمسة وعشرين )25( يومًا على األقل.  ويمكن أن ُيكتفى بتوجيه الدعوة في 
الموعد المذكور بخطابات مسجلة إلى المساهمين وترسل نسخة من الدعوة وجدول األعمال إلى الجهات المختصة خالل المدة 

المحددة للنشر.

)50٪( على األقل من رأس  المائة  إذا حضره مساهمون يمثلون خمسون في  إال  العادية صحيحًا  العامة  الجمعية  وال يكون اجتماع 
المال، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في االجتماع وّجهت الدعوة إلى اجتماع ثاٍن يعقد خالل الثالثين )30( يومًا التالية لالجتماع السابق 
وتعلن الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة )88( من نظام الشركات ويعتبر االجتماع الثاني صحيحًا أيًا كان عدد األسهم 

الممثلة فيه.

وال يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحًا إال إذا حضره مساهمون يمثلون خمسون في المائة )50٪( على األقل من رأس 
التالية لالجتماع  الثالثين )30( يومًا  ثاٍن يعقد خالل  إلى اجتماع  الدعوة  النصاب في االجتماع األول وجهت  المال، فإذا لم يتوفر هذا 

السابق ويكون االجتماع الثاني صحيحًا إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على األقل.

يرأس الجمعية العامة رئيس مجلس اإلدارة، أو من يفوضه في حالة غيابه، ويعين الرئيس سكرتيرًا لالجتماع وجامعًا لألصوات ويحرر 
باجتماع الجمعية محضر يتضـمن أسمــاء المساهمين الحاضـرين أو الممثلين وعدد األسهم التـي فـي حيازتـهم باألصالـة أو بالنيابة 
وعـدد األصوات المقررة لها والقرارات التي اتخذت وعدد األصوات التي وافقت عليها أو خالفتها وخالصة وافية للمناقشات التي دارت 
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في االجتماع، وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وسكرتيرها وجامع األصوات.

 مدة الشركة وتصفيتها 3   11

مدة الشركة تسعة وتسعون )99( سنة ميالدية تبدأ من تاريخ صدور قرار معالي وزير التجارة والصناعة بإعالن تأسيسها، ويجوز دائمًا 
إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء أجلها بسنة واحدة على األقل.  وذلك بعد الحصول على 

موافقة مؤسسة النقد والهيئة.

عند انتهاء مدة الشركة وفي حال حلها قبل األجل المحدد تقرر الجمعية العامة غير العادية بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة طريقة 
التصفية وتعيين مصفيًا أو أكثر وتحدد صالحيتهم وأتعابهم.

تنتهي سلطة مجلس اإلدارة بانقضاء الشركة، ومع ذلك يستمر قائمًا على إدارة الشركة إلى أن يتم تعيين المصفي، وتبقى ألجهزة 
الشركة اختصاصاتها بالقدر الذي ال يتعارض مع اختصاصات المصفين.

النظام  المنصوص عليه في  المكونة حسب  التأمين واالحتياطات  التصفية حفظ حق المشتركين في فائض عمليات  ويراعى في 
األساسي.

 سياسة توزيع األرباح 3   11

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم الزكاة والضرائب وتحتسب من إجمالي الربح الصافي للشركة بعد خصم ما يخص 
ن لهم في عائد االستثمار.  ولكن قبل توزيع األرباح على الشركة أن تجنب )20٪( عشرين بالمائة من األرباح الصافية بعد الزكاة  المؤمَّ
والضرائب لتكون احتياطيًا نظاميًا.وللجمعية العامة العادية حق وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي النظامي إجمالي رأس المال.

بما في ذلك  العوامل  العام وغيرها من  السوق والمناخ االقتصادي  المالي وحالة  الشركة ووضعها  األرباح على دخل  يعتمد توزيع 
تحليل الفرص االستثمارية ومتطلبات إعادة االستثمار واالحتياجات النقدية والرأس مالية والتوقعات التجارية وتأثير أي توزيعات على 

الوضع الزكوي والضريبي للشركة وكذلك على االعتبارات القانونية والنظامية.

وبالرغم من نية الشركة توزيع أرباح سنوية للمساهمين إال أنها ال تضمن أن يتم توزيع أية أرباح كما ال يوجد أي ضمان للمبالغ التي 
سيتم توزيعها في أي سنة في المستقبل.

تستحق  األساسي(.   النظام  ملخص  على  اإلطالع  )الرجاء  للشركة  األساسي  النظام  في  وردت  معينة  لشروط  يخضع  األرباح  توزيع 
األسهم المطروحة لالكتتاب أرباح من بداية فترة االكتتاب والسنوات المالية التي تليها.

لم توزع الشركة أية أرباح منذ تأسيسها.

 المصاريف الرأس مالية ورأس المال والمديونية 7   11

منها  لكل  االسمية  القيمة  سهم  ماليين  عشرة   )10.000.000( على  موزعة  سعودي  ريال  مليون  مائة   )100.000.000( الشركة  مال  رأس  ويبلغ 
)10( عشرة رياالت.وقد قامت الشركة بمراجعة متطلبات رأس المال العامل المرجح تطبيقها على العمل بالنسبة لالثني عشر شهرًا 

القادمة وهي ترى بأنه سيكون لديها أرصدة رأس مالية عاملة كافية خالل هذه الفترة.

ويؤكد أعضاء مجلس اإلدارة أنه ال يوجد للشركة أدوات دين أو قروض ألجل أو التزامات محتملة بتاريخ هذه النشرة.  كما تؤكد الشركة 
بأنه ال يوجد لها أي أصول أو أي شركة تابعة لها مشمولة بحق الخيار.

 استخدام متحصالت االكتتاب 7   11

االحتياطي  ومتطلبات  المطلوب  المالءة  هامش  بمتطلبات  لإليفاء  األسهم  طرح  من  المتحصالت  صافي  استخدام  الشركة  على 
التأمين التعاوني. كما أن الشركة  اللوائح التنفيذية لنظام مراقبة شركات  النظامي طبقًا للمادتين 48 و 58 والمواد 66 الى 69 من 

سوف تتحمل جميع مصروفات طرح األسهم.
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الجدول التالي يوضح اإليفاء بمتطلبات هامش المالءة المطلوب ومتطلبات االحتياطي النظامي طبقًا للمادتين 48 و 58 والمواد 66 
الى 69 من اللوائح التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني:

)ماليين الرياالت السعودية(ملخص المبالغ المطلوبة

مجموع2015م2014م2013م2012م

30212530106المالءة واالحتياطي النظامي 

10مصروفات إصدار اسهم حقوق األولوية

)16(رأس المال ناقصا الخسائر المتراكمة

100إجمالي

المصدر: الشركة.

بعد انتهاء اجراءات رفع رأس المال سوف توفي الشركة بالمادة 30 فقرة )ج( من قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن مجلس هيئة 
الهيئة  الى  بالتقدم  22-1-2012م  الموافق  28-2-1433هـ  بتاريخ  والمعدلة  4-10-2004م  الموافق  20-8-1425هـ  بتاريخ  المالية  السوق 
تقريرًا ربع سنوي عن تفاصيل استخدامه لمتحصالت إصدار أسهم حقوق األولوية وأن يعلن تطورات استخدام المتحصالت للجمهور.

 صافي المتحصالت 1 - 8 - 11
تقدر اجمالي القيمة المحصلة بحوالي مبلغ 100.000.000 ريال مخصوم منها حوالي مبلغ 10.000.000 سوف تدفع كرسوم مقدمة لكل من 
مستشار مالي ومستشار قانوني وتقارير المحاسبين باالضافة الى البنوك المستلمة و مدير االكتتاب و متعهد بالتغطية ومصاريف 

التسويق باالضافة الى نفقات الطباعة والتوزيع.

استخدام متحصالت االكتتاب

القيمةبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

10.000.000وديعة نظامية*       1-

10.000.000مصروفات االكتتاب          2-

بيان تفصيلي رقم 80.000.0001استثمارات 3-

100.000.000اجمــالى  متحصالت االكتتاب

المصدر: الشركة.

مالحظة: طبقا لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني يجب أن تكون الوديعة النظامية 10٪ من رأس المال المدفوع وسوف تقوم 
أسيج باالحتفاظ بمبلغ 10 مليون ريال سعودي كوديعة نظامية مدفوعة بعد زيادة رأس المال المدفوع. اإلجمالي للوديعة النظامية 

بعد زيادة رأس المال هو 20 مليون ريال سعودي أو 10٪ من رأس المال المدفوع )200 مليون ريال سعودي(.

خطة االستثمار المقترحة )2012(  -1

تعتزم شركة اسيج استخدام المتحصالت في زيادة رأس المال واستثمارات مربحة طبقًا لألوعية االستثمارية الموجودة في نظام 
مراقبة شركات التأمين التعاوني وتبلغ القيمة المقدرة لالستثمار حوالي 80 مليون ريال سعودي موزعة كالتالي:

القيمة )بالريال(بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــانمسلسل

40.000.000استثمارات فى  محافظ استثمارية قصيرة االجل )٪50(1-

28.000.000استثمارات في سندات واستثمارات طويلة االجل )٪35(2-

12.000.000استثمارات فى أسهم وأوعية استثمارية أخرى )٪15(3-

80.000.000اجمــالى  متحصالت االكتتاب

المصدر: الشركة.



85

 استخدام المتحصالت 2 - 8 - 11
العربي السعودي وكما أن  النقد  التنظيمية لمؤسسة  العربية السعودية تخضع لألحكام والشروط  التأمين في المملكة  شركات 
جميع شركات التأمين تمارس أعمالها وفقا لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولوائحها التنظيمية بشروط مختلفة ومتعددة 

تتعلق بمطالب محددة الدماج رأس المال مع شركات التأمين واداراتها على النحو التالي:

 أال يقل رأس المال المدفوع لشركة التأمين عن مائة مليون ريال سعودي، كما اليقل رأس المال المدفوع لشركة اعادة التامين  �
أو شركة التامين التي تزاول في الوقت نفسه أعمال اعادة التأمين عن مائتي مليون ريال سعودي، وال يجوز تعديل رأس المال اال 

بموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي، وطبقا لنظام الشركات.

 تنص المادة رقم 66 والمادة رقم 67 من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني وشركات اعادة التأمين على  �
المالءة  المال  واالحتفاظ على هامش  التعاوني على االحتفاظ على مستوى رأس  التامين  وذلك وفقا لنظام مراقبة شركات 

المناسبة على التوالي.

 تنص المادة 48 من االئحة التنفيذية وفقا لنظام المراقبة على شركات التأمين التعاوني على أنه ال يجوز أن تزيد اكتتابات الشركة  �
عن مجموع رأس مالها المدفوع واحتياطياتها اال بموافقة خطية مسبقة من مؤسسة النقد العربي السعودي.

 تنوي الشركة زيادة رأس المال من100.000.000 ريال سعودي الى 200.000.000 ريال سعودي لدعم النمو في المنتجات الحالية وتقديم  �
اكتتابات  تزيد  أن  يجوز  ال  التعاوني   التأمين  شركات  مراقبة  قانون  من  التنفيذية  الالئحة  من   48 للمادة  وفقا  جديدة  منتجات 
الشركة عن عشرة أضعاف من مجموع رأس مالها المدفوع واحتياطياتها اال بعد موافقة كتابية مسبقة من مؤسسة النقد 

العربي السعودي.

 رأس المال المقترح الذي هو 200.000.000 ريال سعودي سوف يدعم الشركة بمرونة مالية أعظم وسوف يمكن الشركة من االكتتاب  �
من  الشركة  يمكن  سوف  وهذا  السعودي  العربي  النقد  مؤسسة  من  المسبقة  الموافقة  أخذ  بعد  االختياري  التأمين  واعادة 

االستيالء على حصة من الشركات التجارية.

 طبقا لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني يجب أن تكون الوديعة النظامية 10٪ من رأس المال المدفوع وسوف تقوم أسيج  �
باالحتفاظ بمبلغ 20 مليون ريال سعودي كوديعة نظامية مدفوعة بعد زيادة راس المال المدفوع.

 الزيادة في رأس المال ستفي بمتطلبات هامش المالءة المالية الكافية بمقتضيات الحد األدنى للمستوى المالي المسموح به  �
لشركة التأمين وهي 100 مليون ريال.

بعد  � المال  رأس  زيادة   في  االكتتاب(  ومصروفات  النظامية  الوديعة  خصم  )بعد  المتحصالت  صافي  استخدام  أسيج   تعتزم 
االكتتاب في االستثمار طبقا لألوعية االستثمارية الموجودة في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني وتبلغ القيمة المقدرة 
وسندات  األجل-٪50،  قصير  واالستثمار  النقد  االستثمارية  المحفظة  تتضمن  وسوف  سعودي  ريال  مليون   80 حوالي  لالستثمار 

واستثمارات طويلة األجل-35٪ وأسهم وأوعية استثمارية-15٪ وهذه التركيبة سوف يتم تنفيذها من 2012م -2016م.
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التعهد بتغطية االكتتاب. 12

متعهد التغطية

  

اسم متعهد التغطية:

الجزيرة كابيتال

جدة، طريق المدينة، مركز المساعدية التجاري 

ص.ب 6277، جدة 21442

المملكة العربية السعودية

هاتف: 966-2-9662966+

فاكس: 966-2-9728166+

www.aljaziracapital.com.sa :الموقع اإللكتروني

10.000.000 سهم عادي. عدد أسهم حقوق األولية : 

10 ريال للسهم الواحد. سعر السهم :  

100 مليون ريال المبلغ المتعهد بتغطيته: 

ملخص ترتيبات التعهد بتغطية االكتتاب 1   12

بموجب الشروط والتعليمات الواردة في اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب بين الشركة ومتعهد تغطية االكتتاب:

1-   تتعهد الشركة لمتعهد تغطية االكتتاب بأنه في تاريخ التخصيص، سوف تصدر وتخصص لمتعهد التغطية جميع أسهم حقوق 
التي لم يكتتب بها المساهمون المستحقون والتي لم يكتتب بها المساهمين  المتعهد بتغطيتها في هذا االكتتاب  األولوية 

المستحقين كأسهم إضافية، وذلك بسعر االكتتاب.

االكتتاب،  بتغطيتها في هذا  المتعهد  التخصيص، سوف يقوم بشراء األسهم  تاريخ  بأنه في  للشركة  االكتتاب  2-   يتعهد تغطية 
والتي يتم االكتتاب بها من قبل المساهمين المستحقين والتي لم يكتتب بها المساهمين المستحقين كأسهم إضافية، وذلك 

بسعر االكتتاب.

 الرسوم والمصاريف 2   12

تدفع الشركة لمتعهد تغطية االكتتاب رسوم تغطية على أساس إجمالي العوائد من طرح االكتتاب، والتي سيتم دفعها لمتعهد 
التغطية وفقًا لحصص تغطية االكتتاب المتفق عليها. كما ستقوم الشركة بدفع الرسوم والمصاريف )المعقولة( المتعلقة بطرح 

االكتتاب إلى متعهد تغطية االكتتاب.



87

المعلومات القانونية. 13

 مقدمة 1   12

يتناول هذا الفصل التعريف بالشركة من الناحية القانونية، ال سّيما البنية القانونية للشركة وهيكلها اإلداري والتنظيمي وعقودها 
وإتفاقياتها مع األطراف الثالثين واألصول الثابتة المملوكة منها ووضع العمالة والنزاعات القانونية.

 الشركة 2   12

تأسست المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(  كشركة مساهمة سعودية عامة مسجلة في المملكة العربية السعودية 
بتاريخ  الصادر  )م/60(  رقم  الملكي  والمرسوم  2006/10/9م(  )الموافق  1427/9/16هـ  بتاريخ   )233( رقم  الوزراء  مجلس  قرار  بموجب 
الملكي  بالمرسوم  الصادر  الشركات  لنظام  وفقا  الشركة  تأسيس  على  بالموافقة  قضى  الذي  2006/10/11م(  )الموافق  1427/9/18هـ 
الملكي رقم 32 وتاريخ 1424/6/2هـ والئحته  بالمرسوم  الصادر  التعاوني  التأمين  )م/6( وتاريخ 1385/3/22هـ ولنظام مراقبة شركات 

التنفيذية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 596/1 وتاريخ 1425/3/1هـ. 

تسّجلت الشركة في السجل التجاري في مدينة جّدة برقم /4030171999/ تاريخ 1428/8/9)هـ( الموافق 2007/8/23)م(. 

إفتتحت الشركة أربعة فروع لها وفقًا لما يلي:

 فرع في خميس مشيط – شارع الخميس العام – تقاطع أبها مع الحزام الدائري عمارة سيكو وفقًا لشهادة السجل التجاري  �
رقم /5855035150/ تاريخ 1431/9/12)هـ( الموافق 2010/8/22)م(. 

– عمارة الخزيم، وفقًا لشهادة السجل التجاري رقم /2051043671/ تاريخ 1431/9/12)هـ(  � – شارع الملك عبد العزيز   فرع في الخبر 
الموافق 2010/8/22)م(.  

– معرض رقم )4( وفقًا لشهادة السجل التجاري  � – عمارة العزام  – شارع المعادي المتفرع من طريق األندلس   فرع في جدة 
رقم /4030204059/ تاريخ 1431/9/12)هـ( الموافق 2010/8/22)م(.

الموافق  � 1431/9/12)هـ(  تاريخ   /1010293685/ رقم  التجاري  السجل  لشهادة  وفقًا  الربيع  حي   – العليا  شارع   – الرياض  في   فرع 
2010/8/22)م(. 

الشركة مسّجلة في  الغرفة التجارية والصناعية بجدة وقد صدر لها شهادة إشتراك بالرقم 122589 تاريخ 1433/2/24)هـ( الموافق 
2012/1/18)م(.

 التراخيص الصادرة للشركة 2   12

صدر للشركة ترخيص إستثمار أجنبي عن الهيئة العامة لالستثمار بتاريخ 1429/10/26)هـ( الموافق 10/27/ 2008)م( تم تجديده سنويًا حتى 
تاريخ 1433/10/26)هـ( الموافق 2012/9/13)م(.

كما صدر للشركة تصريح مزاولة نشاط التأمين من مؤسسة النقد برقم ت م ن/20095/21 بتاريخ 1430/5/15)هـ( الموافق 2009/5/10 )م(. 
إستنادًا لهذا التصريح، يحق للشركة مزاولة نشاط التأمين في فرع التأمين العام والتأمين الصحي. 

صدر التأهيل النهائي للشركة من مجلس الضمان الصحي التعاوني بالرقم 2/3/6533/ض وتاريخ 1430/9/17هـ.

 الشهادة الصادرة عن مصلحة الزكاة والدخل – وزارة المالية – المملكة العربية السعودية بتاريخ 1429/11/14 )هـ( الموافق 2008/11/13  �
)م( تحت الرقم 667.

المملكة  �  – المالية  وزارة   – والدخل  الزكاة  مصلحة  عن  صاردة  والنهائية(  العادية  األقساط  لصرف  صالح  )غير  تسهيل   خطاب 
العربية السعودية تحت الرقم 1433/16/4603 تاريخ 1433/07/19 )هـ( الموافق 2012/06/09 )م(.

 شهادة السعودة رقم 3520  بتاريخ1433/4/2هـ - صادرة من وزارة العمل.  �

 شهادة اشتراك لدى المؤسسة العامة للتامينات االجتماعية بالرقم 12737793 صادرة بتاريخ 1433/05/19هـ الموافق 2012/4/11م. �
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 المساهمون في المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني  أسيج 3   12

النسبةإجمالي القيمةعدد األسهمالمساهمون

20٪2.000.00020.000.000البنك اإلسالمي للتنمية

20٪2.000.00020.000.000المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج البحرين(

2٪200.0002.000.000صاحب السمو الملكي األمير سعود بن نايف بن عبد العزيز

2٪200.0002.000.000عبد العزيز عبد الرحمن الحمدان

0.15 ٪15.405154.050على بن حسن الجاسر الشهري

44.15٪4.415.40544.154.050مجموعة المساهمين المؤسسين

55.85٪5.584.59555.845.950الجمهور

100٪10.000.000100.000.000المجموع 

المصدر: الشركة.

قام  مواصفات  من  عليهم  ينطبق  أن  يتوجب  وما  النظامية  المتطلبات  لكافة  جميعها  أعاله  المذكورة  األطراف  استوفت  وقد 
بتحديدها النظام.

 مجلس إدارة الشركة  3   12

إستنادًا لنظامها األساسي، يدير الشركة مجلس إدارة مؤلف من عشرة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمّدة ال تزيد على 
ثالث سنوات.

مجلس إدارة الشركة الحالي هو على الشكل التالي:

تاريخ العمرالجنسيةالصفةاإلسمم

التعيين

التمثيل / اسم عدد األسهم

الممثل

صفة 

العضوية

رئيس خالد بن حمد البسام1

مجلس 

اإلدارة

مستقل/غير ۲۰1۰1.000-4 -5۰۲8سعودى

تنفيذي

محمد هاني بن عبدالقادر ۲

البكري

يمثل أسيج ۲۰1۰0-4 -54۲8سعودىعضو

البحرين

غير تنفيذي

غير تنفيذي۲۰1۰1.025-4 -۳۳۲8سعودىعضوثامر بن عبد اهلل بن ريس۳

غير تنفيذي۲۰1۰1.000-4 -44۲8سعودىعضوحسام بن طالل الغزاوي4

سليمان بن عبد اهلل 5

الخريجي

مستقل/غير ۲۰1۰11.000-4 -6۲۲8سعودىعضو

تنفيذي

يمثل البنك ۲۰1۰0-4 -5۰۲8تونسىعضوخميس بن سالم القزاح6

اإلسالمي 

للتنمية

غير تنفيذي

عبد اللطيف بن محمد 7

ال الشيخ

مستقل/غير ۲۰1۰1.000-4 -۳9۲8سعودىعضو

تنفيذي

مستقل/غير ۲۰111.000-5 -4۰۳1سعودىعضوماجد بن خالد المزيرعي8

تنفيذي

علي بن حسن الجاسر 9

الشهري

مستقل/غير ۲۰1115.405-5 -۳6۳1سعودىعضو

تنفيذي

تنفيذي111.000-6-422012سعودىعضوهشام بن محمد الشريف10

 المصدر: الشركة.
 مالحظة: وفقًا للمادة ۳8 )1( من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، ال أحد من أعضاء مجلس اإلدارة يملك أكثر من 5٪ من أسهم الشركة.

مالحظة: تمثل األسهم التي يملكها أعضاء مجلس اإلدارة )1.000 سهم( أسهم تأهيل لعضوية المجلس بحسب المادة 68 من نظام الشركات.
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 ملخص بأهم العقود واإلتفاقيات: 3   12

من  عالية  معدالت  لتحقيق  سعيها  في  أخرى  أطراف  مع  تعامالتها  وكذلك  الشركة   تقدمها  التي  والخدمات  االعمال  اطار  في 
المهنية في عملها، قامت الشركة بابرام العديد من االتفاقيات وصواًل لتلك الغاية، وهي على النحو التالي:

 وّقعت الشركة عقود إيجار عّدة فيما يتعّلق بمقّر مركزها الرئيسي ومقّرات فروعها األربعة باإلضافة إلى نقاط البيع المختلفة. �

 عقود وكاالت بيع غير حصرية لمنتجات الشركة وفقًا لنموذج موحدًا وفقًا لما يلي: �

1.   عقد وكالة بيع وتسويق »غير حصري« لمنتجات تأمين مؤرخ في 2010/03/08 م. موّقع بمدينة جدة فيما بين شركة أسيج والشركة 
المتقدمة لوكاالت التأمين حيث تّم تعيين هذه األخيرة وكياًل غير حصري لبيع وتسويق منتجات الشركة في جميع مدن المملكة 
البيانات  كافة  موضحًة  خاللها  من  العمل  ترغب  بيع  نقطة  كل  عن  الكتابية  موافقتها  وإستالم  الشركة  بإخطار  تقوم  أن  على 
الالزمة لهذه الجهة. مدة سريان هذا العقد سنة ميالدية واحدة تبدأ من تاريخ 2010/03/08 م. وتنتهي في 2011/03/07 م. ويجدد هذا 
العقد تلقائيًا بنهاية الفترة األولى لمدة سنة ميالدية أخرى ما لم يخطر أحد الطرفين اآلخر بعدم رغبته في التجديد قبل إنتهاء 

العقد أو المدة المجددة بثالثة أشهر. 

2.   عقد وكالة بيع وتسويق »غير حصري« لمنتجات تأمين مؤرخ في 2011/11/13 م. موّقع في مدينة الرياض فيما بين شركة أسيج وشركة 
الرواد لوكالة التأمين حيث تّم تعيين هذه األخيرة وكياًل غير حصري لبيع وتسويق منتجات الشركة في جميع مدن المملكة على 
البيانات  كافة  موضحًة  خاللها  من  العمل  ترغب  بيع  نقطة  كل  عن  الكتابية  موافقتها  وإستالم  أسيج  شركة  بإخطار  تقوم  أن 
2012/10/31 م. ويجدد هذا  2011/11/01 م. وتنتهي في  تاريخ  تبدأ من  العقد سنة ميالدية واحدة  الجهة. مّدة سريان هذا  الالزمة لهذه 
العقد تلقائيًا بنهاية الفترة األولى لمدة سنة ميالدية أخرى ما لم يخطر أحد الطرفين اآلخر بعدم رغبته في التجديد قبل إنتهاء 

العقد أو المدة المجددة بثالثة أشهر. 

3.   عقد وكالة بيع وتسويق »غير حصري« لمنتجات تأمين مؤرخ في 2012/06/20 م. موّقع في مدينة الرياض فيما بين شركة أسيج وشركة 
فرسان لوكالة التأمين المحدودة حيث تّم تعيين هذه األخيرة وكياًل غير حصري لبيع وتسويق منتجات شركة أسيج للتأمين في 
جميع مدن المملكة على أن تقوم بإخطار شركة أسيج وإستالم موافقتها الكتابية عن كل نقطة بيع ترغب العمل من خاللها 
موضحًة كافة البيانات الالزمة لهذه الجهة. مدة سريان هذا العقد سنة ميالدية واحدة تبدأ من تاريخ 2012/06/23 م. وتنتهي في 
2013/06/22 م. ويجدد هذا العقد تلقائيًا بنهاية الفترة األولى لمدة سنة ميالدية أخرى ما لم يخطر أحد الطرفين اآلخر بعدم رغبته 

في التجديد قبل إنتهاء العقد أو المدة المجددة بثالثة أشهر. 

الطبية  � فهد  الملك  بمدينة  الذاتية  المالية  اإليرادات  صندوق  بين  فيما  2010/1/16م.  بتاريخ  التأمين  خدمات  وتوفير  تسويق   عقد 
وشركة أسيج إلتزمت بموجبه هذه األخيرة تسويق وتوفير خدمات التأمين الطبي ضد األخطاء الطبية المهنية وكافة أشكال 
التأمين الطبي لمنسوبي مدينة الملك فهد الطبية. وحدد مدة هذا العقد بسنة واحدة إعتبارًا من تاريخ إستالم الموقع. وقد 
لموظفي  التأمينية  الخدمات  ومتابعة  تسويق  بغية  أسيج  شركة  لصالح  لموقع  الصندوق  تخصيص  وجوب  أيضًا  العقد  تناول 
المدينة لقاء إلتزامت الشركة دفع نسبة 4٪ من قيمة أقساط البوالص التي تصدرها وبحد أدنى مبلغ 20،000 ريال لصالح الصندوق. 

 إتفاقية الدعم الفني مع مؤسسة مسارات الشبكة )نتويز العربية( بتاريخ 2010/03/29 م. حيث إلتزمت هذه األخيرة إستقبال طلبات  �
الصيانة الصادرة عن الشركة وإتمام أعمال اإلصالح بدًء بالتحقيق في أصل المشكلة وصواًل الى إصالح األعطال، متابعة طلبات 
الشركة، مراقبة أعمال النظام، ترفيع عمل التطبيقات والصيانة االستباقية لها كما وإصدار التقارير عن النظام عند الحاجة. مّدة 
اإلتفاقية سنة من تاريخ توقيعها في 2010/03/29 م. على أن تتجدد تلقائيًا عند كل سنة ما لم يرد طلب بعدم التجديد من قبل 

الشركة قبل شهرين من تاريخ التجديد السنوي. 

2007/12/30 )م( حيث أعطت هذه  � بتاريخ  المحدودة  السعودية  العربية  إنفوتيك  أي  ثري  برنامج معلوماتية مع   إتفاقية ترخيص 
األخيرة ترخيصًا غير قابل للتنازل غير حصري لشركة أسيج الستعمال برنامج معلوماتية بريميا – تأمين عام بريميا – تأمين طبي 

مجموعة بريميا – وحدة شراء ورواتب الموارد البشرية. تظل هذه اإلتفاقية سارية حتى إنهائها من قبل إنفوتيك.
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 عقود إعادة التأمين على الشكل التالي: �

1عقد إعادة التأمين

شديدي ريشركة إعادة التأمين

شركة أسيج للتأمينالمعاد التأمين له

إشتراك التأمين المكتوب المعادل إجمالي أقساط التأمين األصلي المفروضة على المؤمن له لجهة الوثائق موضوع االشتراك

التغطية بموجب هذا التأمين بعد حسم اإللغاءات والعائدات دون أن يشمل الضرائب والرسوم المفروضة على 

إشتراكات التأمين.  

إعادة التأمين غير-البحري النسبي والفائض.التغطية

النطاق الجغرافي 

للتغطية

المملكة العربية السعودية والمصالح السعودية في الخارج باستثناء تلك الموجودة في الواليات المتحدة األميركية، 

كندا وأوستراليا. فيما يكون عقود تأمين الحوادث الشخصية الصادرة للمقيمين في المملكة العربية السعودية 

سارية المفعول في كافة أنحاء العالم.

مدة التأمين

2012/01/01 م.بدء سريان التأمين

يبقى التأمين مستمر حتى الواحد والثالثين كانون األول من السنة التي يصدر خاللها إشعار خطي باإللغاء. على أن إنتهاء التأمين

يكون التوقيت المعتمد هو ذلك الخاص بالمكتب الذي أصدر الوثيقة.

2عقد إعادة التأمين

شركة إعادة 

التأمين

شديدي ري

شركة أسيج للتأمينالمعاد التأمين له

الطبقة األولى: الحد األدنى لالشتراك والوديعة: 1،600،000 ريالاالشتراك

الطبقة الثانية: الحد األدنى لالشتراك والوديعة: 1،216،000 ريال

الطبقة الثالثة: الحد األدنى لالشتراك والوديعة: 704،000 ريال

تأمين المسؤولية تجاه الغير ألضرار الجسدية الناتجة عن المركبة، تأمين تجاه الغير أضرار الممتلكات الناجمة عن التغطية

المركبة، األضرار الذاتية للمركبة، المسؤولية العمومية بما فيها المسؤولية الشخصية كتلك التي تظهر في وثائق 

السفر، المسؤولية العامة الشاملة، تعويضات المستخدمين، مسؤولية أرباب العمل، الحوادث الشخصية، المسؤولية عن 

المنتجات )للفنادق فقط(، مصاريف السفر الطبية.  

النطاق الجغرافي 

للتغطية

الوثائق الصادرة في المملكة العربية السعودية لتغطي الخسائر الناجمة عن:

التعاون  � مجلس  دول  في  العرضية  والملحقات  السعودية  العربية  المملكة  للمركبة:  الذاتية   األضرار 
الخليجي بما فيها األردن، سوريا، لبنان، السودان ومصر.

 المسوؤلية تجاه الغير للمركبات: المملكة العربية السعودية. �

 تعويضات المستخدمين/مسؤولية أرباب العمل: المملكة العربية السعودية. �

 الحوادث الشخصية: الخسائر الواقعة حول العالم. �

  المسؤولية العمومية/المسؤولية العامة الشاملة: المملكة العربية السعودية والتعرضات العرضية  �
والمصالح في خارج باستثناء الواليات المتحدة األميركية وكندا.

 مصاريف السفر الطبية: الخسائر الواقعة حول العالم. �

الواليات  � في  التغطية  من  يستفيد  أن  على  العالم  حول  الواقعة  الخسائر  الشخصية:   المسؤولية 
المتحدة وكندا العمال ذوي المستخدمين الذين يشغلون المناصب اإلدارية دون غيرهم.

مدة التأمين

2012/01/01 م. )مشمول بالتغطية(بدء سريان التأمين

2012/12/31 م. )مشمول بالتغطية(إنتهاء التأمين

 على أن يكون التوقيع المعتمد هو التوقيت المحلي حيث وقعت الخسارة.
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3عقد إعادة التأمين

شركة إعادة 

التأمين

شديدي ري

شركة أسيج للتأمينالمعاد التأمين له

إشتراك التأمين المكتوباالشتراك

إعادة التأمين الشحن البحري النسبي والفائض.التغطية

النطاق الجغرافي 

للتغطية

في كافة أنحاء العالم لجهة الرحالت، بما فيها النقل الداخلي، مع مصالح في المملكة العربية السعودية و/أو غيرها 

من الدول العربية و/أو مصالح أخرى في أنحاء العالم.

-مدة التأمين

2012/01/01 م.بدء سريان التأمين

يبقى التأمين مستمر حتى الواحد والثالثين كانون األول من السنة التي يصدر خاللها إشعار خطي باإللغاء. على أن يكون إنتهاء التأمين

التوقيت المعتمد هو ذلك الخاص بالمكتب الذي أصدر الوثيقة.

4عقد إعادة التأمين

شركة إعادة 

التأمين

شديدي ري

شركة أسيج للتأمينالمعاد التأمين له

إشتراك التأمين المكتوب المعادل إجمالي أقساط التأمين األصلي المفروضة على المؤمن له لجهة الوثائق موضوع االشتراك

التغطية بموجب هذا التأمين بعد حسم اإللغاءات والعائدات دون أن يشمل الضرائب والرسوم المفروضة على 

إشتراكات التأمين.  

إعادة تأمين أعمال الهندسة النسبي والفائض.التغطية

النطاق الجغرافي 

للتغطية

المملكة العربية السعودية والمصالح السعودية في الخارج باستثناء تلك الموجودة في الواليات المتحدة األميركية، 

كندا وأوستراليا.

-مدة التأمين

2012/01/01 م.بدء سريان التأمين

يبقى التأمين مستمر حتى الواحد والثالثين كانون األول من السنة التي يصدر خاللها إشعار خطي باإللغاء. على أن يكون إنتهاء التأمين

التوقيت المعتمد هو ذلك الخاص بالمكتب الذي أصدر الوثيقة.

5عقد إعادة التأمين

شركة إعادة 

التأمين

شديدي ري

شركة أسيج للتأمينالمعاد التأمين له

الطبقة األولى: الحد األدنى لالشتراك والوديعة: 199،750 ريالاالشتراك

الطبقة الثانية: الحد األدنى لالشتراك والوديعة: 116،875 ريال

الطبقة الثالثة: الحد األدنى لالشتراك والوديعة: 34،000 ريال

إعادة تأمين حساب فائض الخسارة لحماية حساب االحتفاظ الخاص بالمعاد التأمين له.التغطية

النطاق الجغرافي 

للتغطية

الدول العربية والمصالح العائدة لها في الخارج.

-مدة التأمين

2012/01/01 م. الساعة 00:00بدء سريان التأمين

2012/12/31 م. الساعة 24:00 إنتهاء التأمين

على أن يكون التوقيع المعتمد هو التوقيت المحلي حيث وقعت الخسارة.
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6عقد إعادة التأمين

شركة إعادة 

التأمين

مارش

شركة أسيج للتأمينالمعاد التأمين له

إشتراك التأمين المكتوباالشتراك

الحمولة البحرية المنقولة بحرًا، عبر األنهر، أو برًا بواسطة الشاحنات أو السكك الحديدية أو الطائرات.التغطية

النطاق الجغرافي 

للتغطية

في كافة أنحاء العالم لجهة الرحالت، بما فيها النقل الداخلي، مع مصالح في المملكة العربية السعودية و/أو غيرها 

من الدول العربية و/أو مصالح أخرى في أنحاء العالم.

-مدة التأمين

2012/01/01 م. بدء سريان التأمين

يبقى التأمين مستمر حتى الواحد والثالثين كانون األول من السنة التي يصدر خاللها إشعار خطي باإللغاء. على أن يكون إنتهاء التأمين

التوقيت المعتمد هو ذلك الخاص بالمكتب الذي أصدر الوثيقة.

7عقد إعادة التأمين

مارششركة إعادة التأمين

شركة أسيج للتأمينالمعاد التأمين له

إشتراك التأمين المكتوب المعادل إجمالي أقساط التأمين األصلي المفروضة على المؤمن له لجهة الوثائق موضوع االشتراك

التغطية بموجب هذا التأمين بعد حسم اإللغاءات والعائدات دون أن يشمل الضرائب والرسوم المفروضة على 

إشتراكات التأمين.  

الحريق والحوادث العامةالتغطية

النطاق الجغرافي 

للتغطية

المملكة العربية السعودية والمصالح السعودية في الخارج باستثناء تلك الموجودة في الواليات المتحدة األميركية، 

كندا وأوستراليا. فيما يكون عقود تأمين الحوادث الشخصية الصادرة للمقيمين في المملكة العربية السعودية سارية 

المفعول في كافة أنحاء العالم.

-مدة التأمين

2012/01/01 م. بدء سريان التأمين

يبقى التأمين مستمر حتى الواحد والثالثين كانون األول من السنة التي يصدر خاللها إشعار خطي باإللغاء. على أن يكون إنتهاء التأمين

التوقيت المعتمد هو ذلك الخاص بالمكتب الذي أصدر الوثيقة.

8عقد إعادة التأمين

شركة إعادة 

التأمين

مارش

شركة أسيج للتأمينالمعاد التأمين له

الطبقة األولى: االشتراك

 الحد األدنى لالشتراك: 1،600،000 ريال �

 الوديعة: 1،600،000 ريال �

الطبقة الثانية: 

 الحد األدنى لالشتراك: 1،216،000 ريال  �

 الوديعة: 1،216،000 ريال �

الطبقة الثالثة: 

 الحد األدنى لالشتراك: 704،000 ريال �

 الوديعة: 704،000 ريال �

إعادة تأمين حساب فائض الخسارة والمركباتالتغطية
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8عقد إعادة التأمين

النطاق الجغرافي 

للتغطية

الوثائق الصادرة في المملكة العربية السعودية لتغطي الخسائر الناجمة عن:

التعاون  � مجلس  دول  في  العرضية  والملحقات  السعودية  العربية  المملكة  للمركبة:  الذاتية   األضرار 
الخليجي بما فيها األردن، سوريا، لبنان، السودان ومصر.

 المسوؤلية تجاه الغير للمركبات: المملكة العربية السعودية. �

 تعويضات المستخدمين/مسؤولية أرباب العمل: المملكة العربية السعودية. �

 الحوادث الشخصية: الخسائر الواقعة حول العالم. �

  المسؤولية العمومية/المسؤولية العامة الشاملة: المملكة العربية السعودية والتعرضات العرضية  �
والمصالح في خارج باستثناء الواليات المتحدة األميركية وكندا.

 مصاريف السفر الطبية: الخسائر الواقعة حول العالم. �

الواليات  � في  التغطية  من  يستفيد  أن  على  العالم  حول  الواقعة  الخسائر  الشخصية:   المسؤولية 
المتحدة وكندا العمال ذوي المستخدمين الذين يشغلون المناصب اإلدارية دون غيرهم.

-مدة التأمين

2012/01/01 م. )مشمول بالتغطية(بدء سريان التأمين

2012/12/31 م. )مشمول بالتغطية(إنتهاء التأمين

 على أن يكون التوقيع المعتمد هو التوقيت المحلي حيث وقعت الخسارة.

9عقد إعادة التأمين

شركة إعادة 

التأمين

هانوفر ري

شركة أسيج للتأمينالمعاد التأمين له

60،000،000 ريالاالشتراك

المصاريف الطبية المترتبة سواء إثر دخول المستشفي أو دون دخولها أو نتيجة إعادة الجسد الى الوطن.التغطية

النطاق الجغرافي 

للتغطية

األفراد المتخذين مقامًا أساسيًا لهم ضمن المملكة العربية السعودية. 

ضمن المملكة العربية السعودية وللمصالح السعودية ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، وأما في أنحاء العالم 

ففقط لجهة السفر لغايات العمل و/أو اإلجازات على أن ال تتعدى فترة السفر هذه الستين يومًا ضمن مدة سريان 

الوثيقة الواحدة. 

-مدة التأمين

2012/01/01 م. بدء سريان التأمين

يبقى التأمين مستمر الى توجيه إشعار خطي باإللغاء تسعين يومًا قبل حلول تاريخ األجل األول، وكذلك األمر بالنسية إنتهاء التأمين

لآلجال الالحقة.

عقود عمل كبار المدراء التنفيذيين 7   12

وقعت الشركة عقود عمل مع كبار الموظفين العاملين بالشركة وذلك على النحو اآلتي: 

أ. هشام بن محمد الشريف

الوظيفة: الرئيس التنفيذي للشركة.

تاريخ بداية العقد : 2011/6/19م

مدة العقد : ثالث سنوات ميالدية يتجدد تلقائيًا لفترة زمنية مماثلة ما لم يقوم احد الطرفين باشعار الطرف االخر برغبته في انهاؤه 
بموجب اشعار خطي مدته ثالثة أشهر.

ب. محمد عبد اهلل القاضي

الوظيفة: نائب الرئيس للعمليات

تاريخ بداية العقد: 2012/01/01م

مدة العقد: ثالث سنوات ميالدية يتجدد تلقائيًا لفترة زمنية مماثلة ولعدة مرات غير محددة.
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ج. شاقول حميد شريف

الوظيفة: نائب الرئيس التنفيذي للمالية واالستثمار.

تاريخ بداية العقد : 2008/12/13م.

مدة العقد: ثالث سنوات ميالدية، ما لم يفسخ العقد فانه يتجدد تلقائيًا لفترة زمنية مماثلة للفترة األصلية ولعدد مرات غير محددة.

 التأمين 7   12

 41/101/2012/1003/02/102/P :أ/ تقوم الشركة بالتأمين على ممتلكاتها لدى العربية السعودية للتأمين التعاوني، بموجب بوليصة التأمين رقم
بتاريخ 2012/02/05م ، وتاريخ سريانها من 2012/02/05م وحتى 2013/02/04م. وهو تأمين شامل ضد كافة األخطار على جميع األثاث المكتبي 
والمعدات الخاصة بالشركة، بما فيها كافة أجهزة تقنية المعلومات، الموجودة في مركز الشركة الرئيسي وكافة فروعها ونقاط 

بيعها ، وذلك حسب الشروط التي وردت في بوليصة التأمين. 

ب/ تقوم الشركة بالتأمين على منتسبيها )وعددهم 137 فردًا(، لدى الشركة العربية السعودية للتامين التعاوني بموجب بوليصة 
التأمين رقم  P/2/851/2012/8571/02/102بتاريخ 2012/01/15م، وتاريخ سريانها من 2012/01/15م وحتى 2013/01/14م. وهو تأمين شامل ضد كافة 
بوليصة  التي وردت في  الشروط  الدائمة، وذلك حسب  الجزئية  اإلعاقة  الدائمة،  الكاملة  اإلعاقة  الوفاة،  األخطار ممثلة في حوادث 

التأمين.

 العالمات التجارية واتفاقية ترخيص العالمات التجارية 7   12

العالمة التجارية لشركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج( مسجلة بموجب الشهادة الصادرة من وزارة التجارة والصناعة 
تحمل رقم التسجيل 90/1107 تاريخ 11/27/ 1430 )هـ( الموافق 2009/11/15 )م( تثبت ملكية الشركة لعالمة تجارية  كناية عن كلمة أسيج 
مكتوبة باللغة العربية بالخط المميز بجانبها هالل أزرق اللون في داخل دائرة وتحتهما كلمة أسيج باألحرف الالتينية أسفلها عبارة 

التأمين بأمان بالعربي محمية حتى تاريخ 1440/2/12هـ الموافق 2018/10/23م وال تشمل الحماية عبارة التأمين.

العالمة التجارية مسّجلة ضمن الفئة 36 أي فئة خدمات التأمين والشؤون التمويلية والشؤون المالية والشؤون العقارية.  

ال يوجد للشركة أية حقوق ملكية فكرية أخرى مسجلة، وال تعتمد الشركة في نشاطها على أية ممتلكات معنوية قّيمة كالعالمات 
التجارية، وبراءات االختراع، وحقوق الطبع أو أية ملكيات فكرية أخرى.

 المنازعات والدعاوى القضائية والمطالبات  1   12

الشركة ليست طرفا فى اى دعوى قضائية او مطالبة او تحكيم او اجراءات ادارية من شانها ان تؤثر تاثيرا جوهريا على اعمالها او 
وضعها المالى. ويؤكد اعضاء مجلس االدارة ولحد علمهم انه ليس هناك اى دعوى قضائية او مطالبة او تحكيم أو اجراءات ادارية 

مماثلة قائمة او مهدد باقامتها.

ويؤكد المساهمون المؤسسون أن أًيا منهم ليس طرًفا، كما في تاريخ هذه النشرة، في أي قضية أو دعوى قضائية أو إجراء تحكيمي 
أو مطالبة أو أية إجراءات إدارية قد يكون لها أي آثار سلبية مغايرة على المركز المالي لشركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني أو 

نتائج عملياتها، وأنه على حد علمهم ليسوا عرضة ألي تهديد بنشوء أو استحقاق أي دعوى قضائية أو إجراء تحكيمي أو إجراء إداري.

 استمرار األنشطة 11   12

ال يتوقع أي توقف في نشاط أسيج السعودية أو أي تغيير جوهري في نشاطها في المستقبل المنظور. كما أنه لم يحدث أي توقف 
ألعمال أسيج البحرين خالل العام المنصرم.

 العقود واالتفاقيات مع األطراف ذات العالقة 12   12

ال توجد أية عقود مبرمة فيما بين المساهمين و/أو أعضاء مجلس اإلدارة مع الشركة.

 هيئة الرقابة الشرعية  12   12

الرقابة الشرعية للشركة برئاسة فضيلة معالي الشيخ عبداهلل بن بيه وعضوية كل من الدكتور هاني عبد الشكور والدكتور  هيئة 
حسان فلمبان.

 ابرز المهام التى تقوم بها هيئة الرقابة الشرعية:

 تقديم المشورة فى القضايا التى تحال اليها من الشركة �

 تقديم الراى الشرعى بشان اى امور اخرى حسب ماتقتضيه الحاجة �

 الموافقة على كل المنتجات والسياسات االستثمارية وعقود التمويل �
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 إقرارات اعضاء مجلس اإلدارة  13   12

1- القوائم المالية

 يقر اعضاء مجلس إدارة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني اسيج بانه تم إعداد قائمة المركز المالي في نشرة اإلصدار هذه استنادًا 
إلى القوائم المالية المراجعة للشركة دون إجراء أي تعديل جوهري عليها حسب معايير المراجعة والتقارير المالية المتعارف عليها 

دوليا وفي المملكة، والتي تبين أن خسائر الشركة بلغت نسبة 75٪ من راسمالها.

وقد تم اعتماد القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011م بموجب قرار مجلس االدارة الصادر بالتمرير رقم 
2012/4م بتاريخ 2012/4/11م، حيث تقرر استمرار دعم مجلس االدارة الستمرارية الشركة.  

 فيما عدا الخسائر الموضحة فى هذه النشرة يقر مجلس االدارة بانه ال يوجد اى تغيير سلبى جوهرى فى الوضع المالى والتجارى 
للشركة للفترة المالية 2009 الى 2012 وحتى تاريخ اعتماد هذه النشرة.

2- االفالس العضاء مجلس االدارة

أى أحد من كبار  أو  العليا  االدارة  افراد  أو أى من  بأن أى منهم  التعاوني اسيج  للتأمين  المتحدة  المجموعة  إدارة  يقر اعضاء مجلس 
التنفيذيين او امين السر لم يعلن افالسه فى اى وقت من االوقات ولم يخضع الجراءات افالس.

3-  االنشطة خارج المملكة

 يقر اعضاء مجلس االدارة بانه ليس لدى شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني اسيج اى نشاط تجارى او اصول خارج المملكة 
العربية السعودية.

4- اقرارات اخرى

يقر أعضاء مجلس اإلدارة  بما يلى: 

- بأنه تم اإلفصاح عن كافة المعلومات بصورة عادلة، و لم يتم حذف أي معلومات قد يؤثر حذفها على نتائج التحليالت.

- ال يوجد هناك أي رهونات أو أعباء أو حقوق على ممتلكات الشركة حتى تاريخ إعداد هذه النشرة.

غير  أو  شخصى  بضمان  أو  ألجل  قروض  اى  او  اصدارها  يتم  ولم  بها  مصرح  او  قائمة  او  صادرة  تكون  ادوات  اى  للشركة  توجد  ال   -
مضمونة بضمان شخصى أو مضمونة برهن أو غير مضمونة برهن كما فى تاريخ هذه النشرة.

- ال توجد اى قروض اخرى او مديونية للشركة بما فى ذلك السحب على المكشوف من الحسابات المصرفية وااللتزامات تحت القبول 
وائتمان القبول او التزامات الشراء التاجيرى تكون مشمولة بضمان شخصى او غير مشمولة بضمان شخصى او مضمونة برهن او غير 

مضمونة برهن كما فى تاريخ هذه النشرة.

- ال توجد اى التزامات محتملة او ضمانات للشركة كما فى تاريخ هذه النشرة.

- التزام اعضاء مجلس االدارة باحكام المادتين 69 و 70 من نظام الشركات.

- التزام اعضاء مجلس االدارة والمكتتبين باحكام المادة 18 من الئحة حوكمة الشركات السعودية الصادرة عن مجلس هيئة السوق 
المالية بموجب القرار رقم 1-212-2006م وتاريخ 1427/10/21هـ الموافق 2006/11/12م )المادة الثامنة عشرة: تعارض المصالح في مجلس 

اإلدارة(:

أ(  ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة – بغير ترخيص من الجمعية العامة يجدد كل سنة – أن تكون له أي مصلحة )مباشرة أو غير مباشرة( 
في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، وتستثنى من ذلك األعمال التي تتم بطريق المنافسة العامة إذا كان عضو مجلس 
اإلدارة صاحب العرض األفضل. وعلى عضو مجلس اإلدارة أن يبلغ المجلس بما له من مصلحة شخصية في األعمال والعقود التي 
القرار  على  التصويت  في  االشتراك  المصلحة  ذي  للعضو  يجوز  وال  االجتماع،  محضر  في  التبليغ  هذا  ويثبت  الشركة،  لحساب  تتم 
الذي يصدر في هذا الشأن. ويبلغ رئيس مجلس اإلدارة الجمعية العامة عند انعقادها عن األعمال والعقود التي يكون ألحد أعضاء 

مجلس اإلدارة مصلحة شخصية فيها، ويرفق بهذا التبليغ تقرير خاص من المحاسب القانوني.

– أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة  العامة يجدد كل سنة  الجمعية  – بغير ترخيص من  اإلدارة  ب(  ال يجوز لعضو مجلس 
الشركة، أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.

الغير،  مع  منهم  واحد  يعقده  قرض  أي  تضمن  أن  أو  إدارتها  مجلس  ألعضاء  نوع  أي  من  نقديًا  قرضًا  تقدم  أن  للشركة  يجوز  ج(  ال 
ويستثنى من ذلك البنوك وغيرها من شركات االئتمان.

- تلتزم الشركة وتتقيد في اجراءاتها بلوائح مؤسسة النقد العربي السعودية.
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ملخص النظام األساسي للشركة. 14

الشركة  الكاملة من نظام  النسخة  إلى  الرجوع  ينبغي  أنه  إلى  أدناه. وتجدر اإلشارة  الواردة  البنود  الشركة األساسي  يتضمن نظام 
األساسي المتاح للمعاينة في المركز الرئيسي للشركة.

تأسيس الشركة: تؤسس طبقًا  ألحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية، ونظام الشركات، وهذا النظام 
شركة  مساهمة سعودية بين مالكي األسهم المبينة أحكامها أدناه.

 إسم الشركة  1   13

المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

 مركز الشركة 2   13

العادية نقل  العامة غير  العربية السعودية. ويجوز بقرار من الجمعية  المملكة  الرئيسي للشركة في مدينة جدة في  المركز  يقع 
المركز الرئيسي إلى أي مدينة أخرى في المملكة العربية السعودية بموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي. »المادة 2 من عقد 

التأسيس«. 

 عنوان المركز الرئيسى للشركة: �

شارع فلسطين مركز الجمجوم التجارى، الدور 12

ص.ب 7076، رمز بريدى 21462  جدة. 

المملكة العربية السعودية 

هاتف:  96626633222 +

فاكس : 96626617421 + 

 www.acig.com.sa  : الموقع االلكترونى

وللشركة فروع فى مدن الرياض, خميس مشيط و الخبر

 غرض الشركة 2   13

غرض الشركة هو القيام وفقًا ألحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية واألنظمة والقواعد السارية في 
أو  تمثيل  أو  توكيالت  أو  تأمين  إعادة  من  األعمال  بهذه  يتعلق  ما  وكل  التعاوني  التأمين  أعمال  بمزاولة  السعودية  العربية  المملكة 
استثمار  أو  التأمين  مجال  في  سواء  أغراضها  لتحقيق  بها  القيام  يلزم  التي  األعمال  بجميع  تقوم  أن  وللشركة  وساطة  أو  مراسلة 
أموالها و أن تقوم بتملك و تحريك األموال الثابتة والنقدية أو بيعها أو استبدالها أو تأجيرها بواسطتها مباشرة أو بواسطة شركات 

تؤسسها أو تشتريها أو باالشتراك مع جهات أخرى. 

ويجوز للشركة أن تمتلك أو أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات التي تزاول أعمااًل شبيهة بأعمالها أو 
األعمال المالية أو التي تعاونها على تحقيق غرضها أو أن تدمجها فيها أو تشتريها، وتباشر الشركة جميع األعمال المذكورة في هـذه 

المادة سواء داخل المملكة أو خارجها.

 مدة الشركة 3   13

مدة الشركة )99( سنة ميالدية تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير التجارة بإعالن تأسيسها ويجوز دائمًا إطالة مدة الشركة بقرار تصدره 
الجمعية العمومية غير العادية قبل انتهاء أجلها بسنة على األقل.

 رأس مال الشركة 3   13

حدد رأس مال الشركة 100.000.000 )مائة مليون( ريال سعودي مقسمة على 10.000.000 )عشرة ماليين سهم( قيمة السهم الواحد 10 ريال 
سعودي. إكتتب المؤسسون بما مجموعه 6.000.000 )سّتة ماليين سهمًا( وسددوا قيمتها نقدًا والبالغ قيمتها 60.000.000 )ستون مليون 
ريال( وهي تمثل 60٪ من كامل أسهم رأس مال الشركة، تم طرح األسهم الباقية وعددها 4.000.000 )أربعة مليون سهم بقيمة( 40.000.000 
)أربعون مليون ريال( لإلكتاب العام، وبعد االكتتاب مباشرة اكتملت أسهم الشركة واصبحت )10.000.000( عشرة ماليين سهم بقيمة 
كلية 100.000.000 مائة مليون ريال. وفي االحتماع التاسع لمجلس ادارة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج( الذي انعقد بمدينة 
التوصية  على  بالموافقة  2009/10/77م  رقم  القرار  المجلس  أصدر  أكتوبر2009م،   27 الموافق  1430هـ  القعدة  ذو   8 الثالثاء  بتاريخ  جدة 
100 مليون ريال سعودي إلى 250 مليون ريال سعودي. أصدرت مؤسسة النقد  للجمعية العمومية غير العادية بزيادة رأس المال من 
السعودي موافقة على زيادة رأس المال بموجب خطابهم رقم 2047 بتاريخ 1431/11/11هـ من 100.000.000 )مائة مليون ريال سعودي( إلى 
200.000.000 )مئتان مليون ريال( وذلك بطرح أسهم عادية. سوف يتم عقد الجمعية العمومية الصدار قرار زيادة رأس المال بعد الحصول 
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على الموافقة المبدئية من هيئة السوق المالية. اصدر المجلس القرار رقم 10-2012 بتاريخ 2012/6/26م بالموافقة على التوصية للجمعية 
العمومية غير العادية بزيادة رأس المال من 1۰۰ مليون ريال سعودى الى 200 مليون ريال سعودى.

وبناًء على توصية مجلس ادارة شركة المجموعة المتحدة للتامين التعاوني »أسيج« باستمرار الشركة، وجه المجلس الدعوة إلنعقاد 
التعاوني  للتامين  المتحدة  المجموعة  األولى لشركة  العادية  العامة غير  الجمعية  انعقدت  العادية وبالفعل  العامة غير  الجمعية 
2012/06/11م والتي قررت باغلبية التصويت )بنسبة 99٪( الموافقة على استمرار الشركة في  »أسيج« يوم االثنين 1433/07/21هـ الموافق 
القوائم  الالزمة لذلك من جهات االختصاص. كما تمت المصادقة على  ممارسة أعمالها وتفويض مجلس االدارة التخاذ االجراءات 
المالية للشركة للسنة المنتهية في 2011/12/31م في اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة لمساهمي شركة المجموعة المتحدة 

للتامين التعاوني »أسيج« المنعقدة يوم االثنين 1433/7/21هـ الموافق 2012/6/11م.

 تخفيض رأس المال 3   13

يجوز بقرار من الجمعية العمومية غير العادية بناء على مبررات مقبولة وبعد موافقة وزير التجارة تخفيض رأس مال الشركة إذا ما زاد 
عن حاجتها أو إذا منيت الشركة بخسائر، وال يصدر القرار إال بناًء على تقرير مراقب الحسابات عن األسباب الموجبة له وعن االلتزامات 
التي على الشركة وأثر التخفيض في هذه االلتزامات وبمراعاة ما يقضي به نظام الشركات، ويبّين القرار طريقة التخفيض وإذا كان 
التخفيض نتيجة زيادة رأس المال عن حاجة الشركة وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء إعتراضهم عليه خالل ستّين يومًا من تاريخ نشر 
الشركة  إلى  اعترض أحدهم وقدّم  للشركة، فإذا  الرئيسي  المركز  الذي يقع فيه  البلد  توّزع في  يومّية  التخفيض في جريدة  قرار 

مستنداته في الميعاد المذكور وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حااًل أو أن تقدم ضمانًا كافيًا للوفاء به إذا كان آجاًل.

 تداول األسهم 7   13

جميع األسهم قابلة للتداول وفقًا للقواعد واللوائح والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية. يجوز خالل فترة الحظر نقل ملكية 
األسهم النقدية وفقا ألحكام بيع الحقوق من أحد المؤسسين إلى مؤسس آخر أو إلى أحد أعضاء مجلس اإلدارة لتقديمها كضمان 

لإلدارة أو من ورثة أحد المؤسسين في حالة وفاته إلى الغير.

وقد انقضت فترة الحظر على األسهم للمساهمين المؤسسين في 2010/12/31م، وقد حصل المساهمون المؤسسون على موافقة 
الهيئة ومؤسسة النقد على رفع الحظر عن أسهمهم ماعدا المساهمين التالية اسماؤهم: شركة أسيج البحرين، والبنك اإلسالمي 
للتنمية، وسوف تخضع أسهم المساهمين المذكورين أعاله للحظر القائم على جميع أسهمهم الحالية وأسهم األحقية في حال 

اكتتابهم في أسهم األحقية، ويرفع الحظر عند موافقة الهيئة ومؤسسة النقد.

الشركة،  بينه وبين  تنشأ  التي  العقود  )5000( خمسة آالف سهم مقابل  أدنى  الشركة أسهم ضمان بحد  إدارة  يقدم عضو مجلس 
والتي تمت الموافقة عليها من قبل الجمعية العامة العادية، ويشمل حق الحجز هذا ما قد يكون لألسهم المحجوزة من حصص 

في األرباح واجبة األداء.

يحق لمجلس اإلدارة بعد موافقة الجهات المختصة عند ممارسته حق حجز األسهم المقدمة كضمان من أعضاء مجلس اإلدارة 
مقابل العقود التي تنشأ بينهم وبين الشركة أن يبيعها بشرط أن يكون الدين قد استحق وبعد توجيه النداء الثاني بخطاب مسجل 
تداول  نظام  طريق  عن  بيعها  اإلدارة  فمجلس  رفض  فإذا  أسبوعين  خالل  الدين  تسديد  فيه  يطلب  األسهم،  صاحب  المدين  إلى 
السهم على أن يسدد من ثمن األسهم المباعة الديون وااللتزامات المطلوبة للشركة، ثم يدفع الرصيد )إن وجد( إلى ذلك المساهم 

أو وليه أو إلى منفذ وصيته أو ورثته. » راجع النظام األساسي المواد 12/11«.

نها وزير الِتجارة والِصناعة والمخصصة لضمان  جميع األسهم المملوكة ألعضاء مجلس اإلدارة والمودعة في أحد البنوك التي ُيعيِّ
مسئولية أعضاء مجِلس اإلدارة بسبب األخطاء التي تنشأ عنها أضرار لُجموع الُمساِهمين، وفيما عدا حالتي الغش والتزوير تظل غير 
قاِبلة للتداول إلى أن تنقضي الُمدة الُمحددة لسماع دعوى المسئولية وهي سنة من تاريخ قرار الجمعية العادية برفع هذه الدعوى 
أو بموافقة الجمعية العامة العادية على ابراء ذمة أعضاء مجلس االدارة مسئولية ادارتهم. » راجع نصوص المواد 77/68 من نظام 

الشركات.«

لم ينص النظام االساسي للشركة على قيود تتعلق بتداول األسهم بخالف ما ورد في المادة )10( من النظام االساسي للشركة: ولم 
يتناول النظام االساسي للشركة قابلية اعادة شراء أسهمها وبناًء عليه فإنه ينبغي الرجوع الى نظام الشركات وتحديدًا نص المادة 
)104( الذي يجيز أن يكون استهالك االسهم بشراء الشركة السهمها بشرط أن يكون سعرها أقل من قيمتها األسمية أو مساويًا لهذه 
القيمة اذا كان مشروعًا يهلك تدريجيًا أو يقوم على حقوق مؤقتة، مقرؤًا مع نص المادة )105( من نظام الشركات التي تجيز للشركة 
من  مجموعة  ضمن  األسهم  كانت  اذا  أو  المال  رأس  تخفيض  أو  االسهم  استهالك  الشراء  من  الغرض  كان  اسهمها اذا  تشتري  أن 

األموال التي تشتريها الشركة بمالها من أصول وما عليها من خصوم.
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 مجلس اإلدارة  7   13

التمثيل / اسم عدد األسهمتاريخ التعيينالعمرالجنسيةالصفةاإلسمم

الممثل

صفة 

العضوية

رئيس خالد بن حمد البسام1

مجلس 

اإلدارة

مستقل/غير ۲۰1۰1.000-4 -5۰۲8سعودى

تنفيذي

محمد هاني بن عبدالقادر ۲

البكري

يمثل أسيج ۲۰1۰0-4 -54۲8سعودىعضو

البحرين

غير تنفيذي

غير تنفيذي۲۰1۰1.025-4 -۳۳۲8سعودىعضوثامر بن عبد اهلل بن ريس۳

غير تنفيذي۲۰1۰1.000-4 -44۲8سعودىعضوحسام بن طالل الغزاوي4

سليمان بن عبد اهلل 5

الخريجي

مستقل/غير ۲۰1۰11.000-4 -6۲۲8سعودىعضو

تنفيذي

يمثل البنك ۲۰1۰0-4 -5۰۲8تونسىعضوخميس بن سالم القزاح6

اإلسالمي 

للتنمية

غير تنفيذي

عبد اللطيف بن محمد 7

ال الشيخ

مستقل/غير ۲۰1۰1.000-4 -۳9۲8سعودىعضو

تنفيذي

مستقل/غير ۲۰111.000-5 -4۰۳1سعودىعضوماجد بن خالد المزيرعي8

تنفيذي

علي بن حسن الجاسر 9

الشهري

مستقل/غير ۲۰1115.405-5 -۳6۳1سعودىعضو

تنفيذي

تنفيذي111.000-6-422012سعودىعضوهشام بن محمد الشريف10

المصدر: الشركة.

وإذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة كان للمجلس أن يعين عضوًا في المركز الشاغر، على أن يعرض هذا التعيين على الجمعية 
العامة العادية في أول اجتماع لها، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط. وإذا نقص عدد أعضاء مجلس اإلدارة عن النصاب الالزم 

لصحة اجتماعاته، وجب دعوة الجمعية العامة العادية في أقرب وقت لتعيين العدد الالزم من األعضاء.

 صالحيات مجلس اإلدارة 7   13

له في  الشركة، كما يكون  إدارة  السلطات في  أوسع  اإلدارة  العمومية يكون لمجلس  للجمعية  المقرّرة  االختصاصات  مع مراعاة 
حدود اختصاصه أن يفّوض واحدًا أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة.

 مكافات أعضاء مجلس اإلدارة  1   13

تكون مكافأة رئيس مجلس اإلدارة مقابل الخدمات التي يقوم بها مبلغ )180.000( مائة وثمانون ألف ريال سعودي سنويًا. كما تكون 
سنويًا.  سعودي  ريال  ألف  وعشرون  مائة   )120.000( مبلغ  يقدمها  التي  الخدمات  مقابل  اإلدارة  مجلس  أعضاء  من  عضو  كل  مكافأة 
ويدفع لكل من الرئيس وكل عضو مبلغ )3.000( ثالث االف ريال سعودي عن كل اجتماع يحضره من اجتماعات المجلس ومبلغ )1.500( 
ألف وخمسة مائة ريال عن كل اجتماع يحضره من اجتماعات اللجنة التنفيذية. وفي كل األحوال، ال يجوز أن يزيد مجموع ما يصرف 

للرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة عن )5٪( خمسة في المائة من صافي األرباح.

 رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب 11   13

يعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيسًا له، ويعين المجلس عضوًا منتدبأ للشركة من أعضاء المجلس، ويحق لهما التوقيع عن 
الشركة وتنفيذ قرارات المجلس، ويختص رئيس مجلس اإلدارة أو العضو المنتدب بتمثيل الشركة أمام القضاء والغير، وألي منهما 
حق توكيل غيره في عمل أو أعمال معينة، ويتولى العضو المنتدب اإلدارة التنفيذية للشركة، ويحدد مجلس اإلدارة الرواتب والبدالت 

والمكافآت لكل من رئيس المجلس والعضو المنتدب وفقًا إلى ما هو مقرر في المادة )17( من عقد تاسيس الشركة.
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 إجتماعات وقرارات المجلس 12   13

تكون  � أن  ويجب  األعضاء  من   )2( اثنان  ذلك  إليه  طلب  ومتى  رئيسه  من  بدعوة  للشركة،  الرئيس  المركز  في  المجلس   يجتمع 
الدعوة موثقة بالطريقة التي يراها المجلس. ويجوز أن ينعقد المجلس خارج مقر الشركة على أن يجتمع المجلس أربع مرات 

على األقل خالل السنة المالية الواحدة وال يجوز أن تنقضي أربعة أشهر بدون انعقاد المجلس.

بأنفسهم  � الحاضرين  عدد  يقل  أال  بشرط  اإلنابة  أو  باألصالة  األعضاء   )2/3( ثلثا  حضره  إذا  إال  صحيحًا  المجلس  اجتماع  يكون   ال 
عن أربعة )4( أعضاء ، ومع مراعاة ما ورد في المادة )15( من النظام األساسي يجوز لعضو مجلس االدارة أن ينيب عنه غيره من 

األعضاء في حضور  االجتماع.

 تصدر قرارات المجلس بأغلبية ثلثي )2/3( أصوات األعضاء الحاضرين  والممثلين على األقل. إن حق التصويت للرئيس يعتبر مماثاًل  �
إذا طلب أحد األعضاء كتابة  إال  بالتمرير  بالتصويت عليها  القرارات  لحقوق األعضاء اآلخرين وال يتجاوز ذلك. وللمجلس أن يصدر 
عقد اجتماع للمداولة فيها، وفي هذه الحالة تعرض هذه القرارات على مجلس اإلدارة في أول اجتماع تال له. وعلى أي عضو 
من أعضاء مجلس اإلدارة الذي تكون له مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في أي أمر أو اقتراح معروض على المجلس أو 
اللجنة التنفيذية أن يبلغ المجلس أو اللجنة طبيعة مصلحته في األمر المعروض، وعليه بدون استبعاده من العدد الالزم لصحة 
االجتماع االمتناع عن االشتراك في المداوالت والتصويت في المجلس أو اللجنة التنفيذية كما تتطلب الحال فيما يتعلق باألمر 

أو االقتراح. 

 ال يجوز ألعضاء المجلس أن يبرموا مع الشركة عقود تأمين لهم مصلحة فيها اال بموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي. �

 يجب على مجلس االدارة أن يعين سكرتيرًا للمجلس، كما يجوز للمجلس أن يعين مستشارًا أو أكثر في مختلف شئون الشركة  �
ويحدد المجلس مكافآتهم.

عن  � اختصاصه  حدود  في  كل  مسئولين  ادارتها  مجلس  وعضو  المنتدب  والعضو  الشركة  ادارة  مجلس  رئيس  من  كل   يكون 
مخالفة أحكام هذا النظام.

 اللجان 12   13

 لجنة المراجعة  1 - 13 - 14
لجنة للمراجعة ال يقل عدد أعضائها عن )3( »ثالثة أعضاء« وال يزيد عن )5( »خمسة أعضاء« من  غير األعضاء التنفيذيين على أن يكون 
أغلبهم من خارج مجلس اإلدارة من بينهم مختص بالشؤون المالية و المحاسبية. وحسب ما تقره مؤسسة النقد العربي السعودي 
و وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية. و تصدر الجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح من مجلس االدارة قواعد اختيار أعضاء 

لجنة المراجعة و مدة عضويتهم و أسلوب عمل اللجنة. و تشتمل مهام و مسئوليات هذه اللجنة على:

 االشراف على إدارة المراجعة الداخلية بالشركة بغرض التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ األعمال و المهام المحددة لها من  �
قبل مجلس اإلدارة.

 دراسة نظام الرقابة الداخلية و وضع تقرير مكتوب عن رأيها و توصياتها في شأنه. �

  دراسة تقارير المراجعة الداخلية و وضع االجراءات التصحيحية لها. �

 التوصية لمجلس االدارة بتعيين المحاسبين القانونيين و فصلهم و تحديد أتعابهم, و يراعى عند التوصية بالتعيين التأكد من  �
استقالليتهم.

 متابعة أعمال المحاسبين القانونيين و الموافقة على أتعابهم عن تلك األعمال. �

 دراسة خطة المراجعة مع المراجع الخارجي و إبداء مالحظاتها عليها. �

 دراسة ملحوظات المراجع الخارجي على القوائم المالية و متابعة ما تم في شأنها. �

 دراسة القوائم المالية األولية و السنوية قبل عرضها على مجلس االدارة و إبداء الرأي و التوصية في شأنها. �

 دراسة السياسات المحاسبية المتبعة و إبداء الرأي و التوصية لمجلس االدارة في شأنها.  �

 اللجنة التنفيذية 2 - 13 - 14
اللجنة  يشكل مجلس االدارة لجنة تنفيذية ال يقل عدد أعضائها عن )3( ثالثة أعضاء وال يزيد عن )5( خمسة أعضاء، ويختار أعضاء 
التنفيذية من بينهم رئيس اللجنة الذي يرأس اجتماعها وفي حالة غيابه تختار اللجنة رئيسًا مؤقتًا لها من بين أعضائها الحاضرين 
ولعضو اللجنة التنفيذية أن ينيب عنه عضوًا آخرًا له الحق بالتصويت ولثالثة إجتماعات فقط وتكون مدة عضوية اللجنة التنفيذية هي 

مدة العضوية في المجلس ويمأل المجلس المركز الذي يخلو في اللجنة التنفيذية.

وتصدر الجمعية العامة للشركة بناًء على اقتراح من مجلس االدارة قواعد اختيار أعضاء اللجنة التنفيذية ومدة عضويتهم وأسلوب 
عمل اللجنة.
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كل  التنفيذية  اللجنة  تباشر   ، الشركة  إدارة  مجلس  يضعها  أو  السعودي  العربي  النقد  مؤسسة  تضعها  تعليمات  أي  مراعاة  مع   
حدود  في  العام  المدير  أو  المنتدب  اإلدارة  مجلس  عضو  التنفيذية  اللجنة  وتعاون   ، المجلس  أو  المؤسسة  تقررها  التي  السلطات 

السلطات المقررة لها .

الحاضرين  عدد  يقل  ال  أن  بشرط  اإلنابة  أو  األصالة  بطريق  األقل  على  اثنان  حضره  إذا  إال  صحيحًا  التنفيذية  اللجنة  اجتماع  يكون  ال 
أرباع األعضاء الحاضرين  بأغلبية أصوات ثالث  التنفيذية باإلجماع وفي حالة الخالف تصدر  اللجنة  اثنان .وتصدر قرارات  بأنفسهم عن 

الممثلين .

 لجنة الحوكمة والترشيحات والتعويضات والمسؤولية االجتماعية 3 - 13 - 14
الحوكمة والترشيحات والتعويضات والمسؤولية االجتماعية ال يقل عدد أعضائها عن )3( ثالثة  االدارة لجنة  يشكل أعضاء مجلس 
أعضاء وال يزيد عن )5( خمسة أعضاء وتصدر الجمعية العامة للشركة بناًء على اقتراح من مجلس االدارة قواعد اختيار أعضاء لجنة 

الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة.

وتشتمل مهام ومسئوليات هذه اللجنة على:

 التوصية بالترشيح لعضوية مجلس االدارة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بتهمة مخلة بالشرف واألمانة �

والمؤهالت  � للقدرات  وصف  واعداد  االدارة  مجلس  لعضوية  المناسبة  المهارات  من  المطلوبة  لالحتياجات  السنوية   المراجعة 
المطلوبة لعضوية مجلس االدارة بما في ذلك تحديد الوقت الالزم تخصيصه من العضو ألعمال مجلس االدارة.

 مراجعة هيكل مجلس االدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها. �

 تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس االدارة واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة. �

 التأكد من استقاللية األعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة  �
أخرى.

تلك  � تحديد  في  باألداء  ترتبط  بمعايير  واالستعانة  التنفيذيين،  وكبار  االدارة  مجلس  أعضاء  لمكافآت  واضحة  سياسات   وضع 
المكافآت.  

 جمعيات المساهمين 13   13

الجمعية العمومية المكونّة تكوينًا صحيحًا تمثّل جميع المساهمين وتنعقد في المدينة التي يقع بها المركز الرئيسي للشركة.

ولكل مكتتب أيا كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية التأسيسية بطريق األصالة أو نيابة عن غيره من المكتتبين ولكل مساهم 
حائز على عشرين سهم حق حضور الجمعية العمومية وللمساهم أن يوكل مساهمًا آخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة في حضور 

الجمعية العمومية.

ال يكون إجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحا إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على األقل، فإذا لم يتوفّر هذا 
بالطريقة  الدعوة  التالية لإلجتماع السابق وتنشرهذه  الثالثين يومًا  ثاٍن خالل  الدعوة إلى اجتماٍع  النصاب في االجتماع األول وّجهت 

المنصوص عليها في المادة )88( من نظام الشركات. ويعتبر االجتماع الثاني صحيحا أيًا كان عدد األسهم الممثلة فيه.

ال يكون إجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحا إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على األقل، فإذا لم يتوفّر 
هذا النصاب في االجتماع األول وّجهت الدعوة إلى اجتماٍع ثاٍن خالل الثالثين يومًا التالية لإلجتماع السابق وتنشرهذه الدعوة بالطريقة 
المنصوص عليها في المادة )88( من نظام الشركات. ويعتبر االجتماع الثاني صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس 

المال على األقل.

 قرارات الجمعيات العمومية 13   13

القرارات  هذه  تعلّقت  إذا  ذلك  ومع  فيها.  الممثلة  لألسهم  المطلقة  باألغلبية  والعادية  التأسيسية  الجمعية  في  القرارات  تصدر 
بتقييم حصص عينية أو مزايا خاصة لزمت موافقة أغلبية المكتتبين بأسهم نقدية التي تمثل ثلثي األسهم المذكوره بعد استبعاد 
ما اكتتب به مقدموا الحصص العينية أو المستفيدون من المزايا الخاصة، وال يكون لهؤالء رأي في هذه القرارات ولو كانوا من أصحاب 

األسهم النقدية.

كما تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي األسهم الممّثلة في االجتماع إال إذا كان القرار متعلقًا بزيادة أو بتخفيض 
رأس المال أو بإطالة مدة الشركة أو بحّل الشركة قبل انقضاء المدة المحددة في نظامها أو باندماج الشركة في شركة أخرى فال 

يكون القرار صحيحًا إال إذا صدر بأغلبية ثالثة أرباع األسهم الممثلة في االجتماع.

 مراجع الحسابات 13   13

يكون للشركة مراجع حسابات أو أكثر من بين المراقبين المصرّح لهم بالعمل في المملكة تعينه الجمعية العامة سنويًا وتحدد 
مكافآته ويجوز لها إعادة تعيينه.
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لمراجع الحسابات في كل وقت حق االطالع على دفاتر الشركة وسجالتها وغير ذلك من الوثائق، وله أن يطلب البيانات واإليضاحات 
التي يرى ضرورة الحصول عليها وله أيضا أن يتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها.

وعلى مراجع الحسابات أن يقدّم إلى الجمعية العامة السنوية تقريرًا يضّمنه موقف الشركة من تمكينه من الحصول على البيانات 
واإليضاحات التي طلبها وما يكون قد كشفه من مخالفات ألحكام نظام الشركات أو أحكام هذا النظام، ورأيه في مدى مطابقة 

حسابات الشركة للواقع.

 السنة المالية 17   13

تبدأ السنة المالية للشركة من غّرة شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من نفس السنة على أن تبدأ السنة المالية األولى من تاريخ 
القرار الصادر بإعالن تأسيس الشركة وتنتهي في 31 ديسمبر من السنة التالية.

 توزيع األرباح 17   13

توزّع أرباح المساهمين على الشكل التالي:

 تجّنب الزكاة المفروضة شرعًا. �

االحتياطي  � بلغ  متى  التجنيب  هذا  وقف  ويجوز  نظامي،  إحتياطي  لتكوين  الصافية  األرباح  من  المائة  في  عشرون   )٪20(  يجّنب 
المذكور إجمالي رأس المال.

بناءًا على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب نسبة مئوية من األرباح السنوية الصافية لتكوين احتياطي  �  للجمعية العامة العادية 
إضافي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينه تقررها الجمعية العامة.

 يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل )5٪( من رأس المال المدفوع. �

 يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة في األرباح أو يحول إلى حساب األرباح المتبقاة. �

 يجوز بقرار من مجلس اإلدارة توزيع أرباح دورية تخصم من األرباح السنوية المحددة في الفقرة )4( الواردة أعاله وفقًا للقواعد  �
المنظمة لذلك والصادرة من الجهات المختصة.

ُتبلغ الشركة مؤسسة النقد وهيئة السوق المالية دون تأخير بأي قرارات لتوزيع األرباح أو التوصية بذلك وتدفع  األرباح المقرر توزيعها 
على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس اإلدارة وفقًا للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة والصناعة مع مراعاة 

الموافقة الكتابية المسبقة لمؤسسة النقد العربي السعودي.

إذا بلغت خسائر الشركة ثالث أرباع رأس المال وجب على أعضاء مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار 
الشركة أو حلها قبل أجلها المعين بالمادة )5( من هذا النظام وينشر قرار الجمعية في جميع األحوال في الجريدة الرسمية.

 حّل الشركة وتصفيتها  17   13

المنصوص عليها في نظام مراقبة شركات  األمور  بأحد  أو  المحددة لها وفقًا لنظامها األساسي  المدة  بانقضاء  الشركة  تنقضي 
العادية  غير  العامة  الجمعية  تقرر  األجل  هذا  قبل  حلها  حالة  وفي  الشركة  مدة  انتهاء  وعند  الشركات،  ونظام  التعاوني  التأمين 
بناء على اقتراح مجلس اإلدارة طريقة التصفية وتعين مصفيًا أو أكثر وتحدد صالحياتهم وأتعابهم وتنتهي سلطة مجلس اإلدارة 
بانقضاء الشركة ومع ذلك يستمر قائمًا على إدارة الشركة إلى أن يتم تعيين المصفي وتبقى ألجهزة الشركة اختصاصاتها بالقدر 
الذي ال يتعارض مع اختصاص المصفين. ويراعى في التصفية حفظ حق المشتركين في فائض عمليات التأمين واالحتياطات المكونة 

حسب المنصوص عليه في المادتين )43( و )44( من النظام االساسي للشركة.

 أحكام ختامية  2   13

مالم يرد بشأنه نص خاص في هذه النشرة يسري عليه ماورد في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية ونظام 
الشركات ونظام السوق المالية ولوائحة التنفيذية.

 النشر 21   13

توزع هذه النشرة وتنشر وفقًا لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ونظام السوق المالية ونظام الشركات لوائحه التنفيذية.
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شروط وتعليمات االكتتاب. 15

يجب على جميع المساهمين المستحقين قراءة شروط وتعليمات االكتتاب بعناية تامة قبل استكمال تعبئة نموذج طلب االكتتاب، 
حيث أن التوقيع على نموذج طلب االكتتاب بمثابة إقرار بالقبول والموافقة على شروط وتعليمات االكتتاب المذكورة. 

ويمكن  المستحق.  والمساهم  الشركة  بين  ملزمة  اتفاقية  يمثل  المستلمة  للجهات  وتقديمه  االكتتاب  طلب  على  التوقيع  إن 
للمساهمين المستحقين الحصول على نشرة اإلصدار وطلب االكتتاب من الجهات المستلمة التالية:

االكتتاب في أسهم حقوق األولوية )األسهم الجديدة( 1   13

بموجب نشرة اإلصدار هذه سيتم طرح 10.000.000 سهم لالكتتاب في اسهم حقوق أولوية بسعر طرح يبلغ 10 ريال للسهم شاماًل قيمة 
اسمية قدرها 10 رياالت، يكون حق شرائها للمساهمين المقيدين في سجالت الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة 

غير العادية التي عقدت يوم الثالثاء في تاريخ 1433/10/17هـ ) الموافق 2012/9/4م(.

لقد تقدمت الشركة بطلب إلى هيئة السوق المالية لتسجيل األسهم الجديدة للشركة في القائمة الرسمية، وسيتم تقديم طلب 
إلى السوق المالية السعودية لتداول األسهم المطروحة لالكتتاب بعد اكتمال االكتتاب. 

يبدأ استالم طلبات االكتتاب في فروع الجهات المستلمة المذكورة في صفحة )ح( في المملكة من تاريخ 1433/10/28هـ ) الموافق 
2012/9/15م( وحتى تاريخ 1433/11/6هـ ) الموافق 2012/9/22م( . وعند توقيع وتقديم طلب االكتتاب، ستقوم الجهة المستلمة بختمه 
وتزويد المساهم المستحق بصورة منه. وفي حالة تبين أن المعلومات المقدمة في طلب االكتتاب غير مكتملة أو غير صحيحة أو لم 

يتم ختمها بواسطة الجهة المستلمة، فإن طلب االكتتاب سيعتبر الغيًا.

بالنسبة للمساهم المستحق الذي ال يكتتب في اسهم حقوق األولوية، فلن يحصل على أية مزايا أو امتيازات مقابل حقوقه في 
االكتتاب، ما عدا حصوله على تعويض مقابل عدم اشتراكه كليًا أو جزئيًا في االكتتاب في األسهم المستحقة له، إن وجد، وذلك 
اختار  وإذا  المال.  رأس  زيادة  قبل  األسهم  من  يملكه  الذي  األسهم  عدد  بنفس  يحتفظ  ولكنه  أدناه،  تفصياًل  موضح  هو  ما  حسب 
من  فإن  له،  المستحقة  األولوية  حقوق  أسهم  في  االكتتاب  وعدم  به  الخاص  األولوية  حق  ممارسة  عدم  المستحق  المساهم 

البديهي أن تنخفض نسبة حصته في أسهم الشركة وانخفاض القيمة اإلجمالية لألسهم المملوكة له حاليًا.

يجب أن يوافق المساهم المستحق على شروط وأحكام االكتتاب وأن يعبئ جميع بنود طلب االكتتاب. وفي حالة عدم استيفاء 
الطلب المقدم من المكتتب ألي من شروط وأحكام االكتتاب، فإن من حق الشركة رفض ذلك الطلب كليًا أو جزئيًا. كذلك يتعين 
على  يحتوي  اكتتاب  طلب  أي  وسيعتبر  األولوية.  حقوق  أسهم  من  له  تخصيصه  يتم  عدد  أي  يقبل  أن  االكتتاب  طلب  مقدم  على 
أو غير مختوم من قبل الجهة المستلمة الغيًا. وال يجوز تعديل طلب االكتتاب أو سحبه بعد  أو غير صحيحة  معلومات غير كاملة 

تسليمه للجهة المستلمة، ويعتبر بعد قبوله من قبل الشركة عقدًا ملزمًا بين المكتتب والشركة.

 المساهمون المستحقون الذين ال يشاركون في االكتتاب في األسهم الجديدة 2   13

في  ملكيتهم  نسبة  النخفاض  عرضة  الجديدة  األسهم  في  االكتتاب  في  يشاركون  ال  الذين  المستحقون  المساهمون  سيكون 
الشركة إضافة إلى انخفاض قيمة األسهم المملوكة منهم حاليًا، ووفقًا لتعليمات هيئة السوق المالية وتمشيًا مع متطلباتها فإنه 
من الممكن أن يحصل المساهمون المستحقون الذين ال يشاركون في االكتتاب كليًا أو جزئيًا على تعويض، إن وجد، يتم احتسابه 
كما هو موضح أدناه، علمًا بأنهم سيحتفظون باألسهم المملوكة منهم قبل االكتتاب. وفي حال كون أعلى سعر طلب مماثاًل 
لسعر االكتتاب للسهم، فلن يحصل المساهمين المستحقين الذين يشاركوا في االكتتاب على اي تعويض نتيجة عدم اشتراكهم 

في االكتتاب في األسهم الجديدة.

االكتتاب في األسهم  الذين لم يشاركوا في  المستحقين  للمساهمين  )إن وجد(  )»مبلغ تعويض«(  سيتم احتساب مبلغ تعويض 
الجديدة كليًا أو جزئيًا وفقًا للتالي:

1(  متحصالت االكتتاب في األسهم اإلضافية

انعقاد  المستحقين عند إغالق آخر تداول ألسهم الشركة يوم  المساهمين  التي ال يتم االكتتاب فيها من قبل  الجديدة  األسهم 
الجميعة العامة غير العادية بتاريخ 1433/10/17هـ )الموافق 2012/9/4م( )»األسهم االضافية«( سيتم تخصيصها للمساهمين المستحقين 
المستحقة  باالكتتاب في جميع األسهم  أن يكونوا قد قاموا  المستحقة لهم، شريطة  االكتتاب بعدد من األسهم  الذين طلبوا 
لهم، وذلك بحسب سعر الطلب الذي ضمنوه في طلب االكتتاب، وستكون األولوية في التخصيص للمساهمين المستحقين الذين 
 ( االكتتاب في هذه األسهم  الحصول عليها من  التي تم  المبالغ  بأعلى سعر طلب. وتعتبر  االكتتاب في األسهم اإلضافية  طلبوا 
المساهمين  على  توزيعها  سيتم  التي  المبالغ  هي  اإلدارية(  والمصاريف  للشركة  سيؤول  الذي  للسهم  االكتتاب  سعر  خصم  بعد 

المستحقين الذين لم يشاركوا في االكتتاب.
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2(  مبلغ التعويض

سيتم تحديد التعويض المستحق لكل سهم عن طريق قسمة مبلغ التعويض، إن وجد، )بعد خصم سعر االكتتاب لألسهم الذي 
التعويض  المستحقين، وبذلك يتم تحديد  المساهمين  التي لم يكتتب بها من قبل  سيؤول للشركة( على إجمالي عدد األسهم 
المستحق لكل سهم، وسيتم دفعه للمساهم المستحق الذي لم يكتتب في كامل أو جزء من األسهم التي يحق له االكتتاب بها.

 تعبئة طلب االكتتاب في األسهم الجديدة 2   13

االكتتاب  مبلغ  كامل  به  مرفقًا  اكتتاب  طلب  في  بها  االكتتاب  في  يرغب  التي  األسهم  عدد  تحديد  المستحق  المساهم  على 
المستحق. ويحسب عدد األسهم التي يحق للمساهم المستحق االكتتاب بها بضرب عدد األسهم التي يملكها في تاريخ األحقية 

في 1433/10/17هـ )الموافق 2012/9/4م(.

 االكتتاب في أعداد إضافية من األسهم 3   13

المساهمين المقيدين في سجل الشركة بنهاية التداول الذي يسبق مباشرة انعقاد الجمعية العامة غير العادية في يوم الثالثاء 
لم  التي  األسهم  لتغطية  الجديدة  األسهم  من  إضافية  عدد  في  االكتتاب  في  الحق  لديهم  2012/9/4م(،  )الموافق  1433/10/17هـ 

يمارس أصحابها حق األولوية.

وال يجوز االكتتاب إال من خالل واحد من األسعار التالية والمقارب ألقرب وحدة سعرية:

 السعر الذي طرح به السهم الجديد لألكتتاب. �

 السعر الذي طرح به السهم الجديد لالكتتاب مضافًا إليه مبلغ يعادل ثالثين بالمائة 30٪ من الفرق بين سعر سهم الشركة في  �
نهاية التداول الذي يسبق انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي وافقت على زيادة رأس المال، وسعر السهم المعدل بعد 
انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية مضروبًا في أحقية السهم لكل مساهم ) 1 (، مقربة إلى أقرب وحدة تغير لسعر 

السهم.

 السعر الذي طرح به السهم الجديد لالكتتاب مضافًا إليه مبلغ يعادل ستون بالمائة 60٪ من الفرق بين سعر سهم الشركة في  �
نهاية التداول الذي يسبق انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي وافقت علي زيادة رأس المال، وسعر السهم المعدل بعد 
انعقاد اجتماع الجميعة العامة غير العادية مضروبًا في أحقية السهم لكل مساهم ) 1 (، مقربة إلى أقرب وحدة تغير لسعر 

السهم.

 السعر الذي طرح به السهم الجديد لالكتتاب مضافًا إليه مبلغ يعادل تسعون بالمائة 90٪ من الفرق بين سعر سهم الشركة  �
في نهاية التداول الذي يسبق انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي وافقت علي زيادة رأس المال، وسعر السهم المعدل 
1 (، مقربة إلى أقرب وحدة تغير   ( بعد انعقاد اجتماع الجميعة العامة غير العادية مضروبًا في أحقية السهم لكل مساهم 

لسعر السهم.

وستكون أسعار االكتتاب في أعداد إضافية من األسهم كما يلي: )10( ريال سعودي للسهم، )17.00( ريال سعودية للسهم، )23.95( 
ريال سعودية للسهم، )30.90( ريال سعودي للسهم، مع مراعاة أنه ال يجوز للمساهم المستحق اختيار أكثر من سعر واحد لألسهم 

اإلضافية.

سعر  بحسب  التغطية  متعهد  قبل  من  بها  االكتتاب  سيتم  االكتتاب  فترة  نهاية  بعد  أعاله  ذكر  ما  بعد  تبقى  جديدة  أسهم  أية 
االكتتاب للسهم.

 االكتتاب في كامل األسهم المستحقة للمساهم المستحق 3   13

على المساهم المستحق الذي يرغب في استخدام كامل حقه واالكتتاب في جميع اسهم حقوق األولوية التي يحق له االكتتاب 
فروع  أحد  إلى  المطلوبة  والمستندات  المستحق  االكتتاب  مبلغ  بكامل  مرفقًا  ويقدمه  اكتتاب  طلب  نموذج  بتعبئة  يقوم  أن  بها 

الجهات المستلمة أثناء فترة االكتتاب.

يحسب عدد األسهم التي يحق للمساهم المستحق االكتتاب بها بضرب عدد األسهم القائمة التي يملكها في تاريخ األحقية في 
1433/10/17هـ )الموافق 2012/9/4م(، علمًا بأنه ال يجوز االكتتاب في عدد كسري من األسهم، بل ُيدور الرقم بشطب الجزء الكسري منه 

حيثما يلزم األمر. أما مبلغ االكتتاب الذي يتعين على المكتتب دفعه فيحسب بضرب 10 ريال في عدد األسهم المستحقة.

 عدم االكتتاب كليًا في األسهم الجديدة من قبل المساهم المستحق 3   13

إذا لم يرغب أي مساهم مستحق في االكتتاب في األسهم الجديدة التي يحق له االكتتاب بها ، فال يتوجب عليه فعل أي شيء. 
وسيتم اعتباره من المساهمين غير المشاركين في االكتتاب وسيكون له الحق في الحصول على مبلغ التعويض، إن وجد، كما هو 

موضح أعاله ويكون للمساهمين المستحقين اآلخرين الحق في االكتتاب في األسهم المستحقة له.
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 االكتتاب الجزئي  7   13

إذا أراد المساهم المستحق االكتتاب في جزء من األسهم التي يحق له االكتتاب بها وليس كلها، وجب عليه تقديم طلب مرفقًا به 
مبلغ االكتتاب والوثائق المطلوبة اثناء فترة االكتتاب، وبالنسبة لطريقة احتساب حقوق األولوية ومبلغ االكتتاب فهي موضحة أعاله، 
وسيتم اعتبار المساهم المستحق في الحالة المذكورة أعاله مساهم غير مشارك بالنسبة لألسهم المستحقة له والتي لم يتم 

االكتتاب فيها وسيكون له الحق في الحصول على مبلغ التعويض، إن وجد.

 الوثائق المطلوب تقديمها مع طلبات االكتتاب 7   13

يجب تقديم طلب االكتتاب مشفوعًا بالمستندات التالية، حسبما ينطبق الحال، وتقوم الجهة المستلمة بمطابقة الصورة مع األصل 
وإعادة األصل للمكتتب:

 أصل وصورة البطاقة الشخصية )للمكتتب الفرد( �

 أصل وصورة دفتر العائلة )ألفراد األسرة( �

 أصل وصورة صك الوكالة الشرعية )في حالة توكيل شخص آخر باالكتتاب( �

 اصل وصورة صك الوالية )لأليتام( )للمكتتب الفرد( �

 اصل وصورة اإلقامة بالنسبة لغير السعوديين، حيثما ينطبق الحال )للمكتتب الفرد( �

 اصل وصورة السجل التجاري بالنسبة للشخصية االعتبارية �

يجب دفع مبلغ االكتتاب كاماًل عند تقديم طلب االكتتاب لدى أحد فروع الجهات المستلمة من خالل تفويض الجهة المستلمة 
بخصم المبلغ المطلوب من حساب المكتتب لدى الجهة المستلمة، أو عن طريق شيك مصرفي مصدق مسحوب على أحد البنوك 

المحلية ومسجل باسم الشركة.

يقتصر التوكيل بين أفراد األسرة من الدرجة األولى )األبناء واألبوين(. وفي حالة تقديم الطلب نيابة عن شخص آخر، يجب أن يكتب 
)بالنسبة  العدل  كتابة  من  صادرة  المفعول  سارية  شرعية  وكالة  وصورة  أصل  يرفق  وأن  االكتتاب  طلب  على  ويوقع  اسمه  الوكيل 
)بالنسبة  المكتتب  بلد  في  السعودية  القنصلية  أو  السفارة  من  مصدقة  أو  السعودية(  العربية  المملكة  في  المقيمين  لألشخاص 

لألشخاص المقيمين خارج المملكة العربية السعودية(.

 تقديم طلب االكتتاب 7   13

1433/10/28هـ  السبت  يوم  من  اعتبارًا  السعودية  العربية  بالمملكة  فروعهم  في  االكتتاب  طلبات  باستالم  المستلمة  الجهات  تبدأ 
)الموافق 2012/9/15م( حتى نهاية يوم السبت 1433/11/6هـ ) الموافق 2012/9/22م(، ويمكن تقديم طلب االكتتاب اثناء فترة االكتتاب 
إما من خالل أحد فروع الجهات المستلمة أو قسم الخدمات المصرفية الهاتفية أو أجهزة الصراف األلي أو اإلنترنت المصرفي ألي من 

الجهات المستلمة التي توفر هذه الخدمة، علمًا بأن نموذج طلب االكتتاب يحتوي على مزيد من التعليمات التي يجب إتباعها بدقة.

عند تعبئة نموذج طلب االكتتاب وتوقيعه وتسليمه، تقوم الجهة المستلمة بختمه وإعطاء نسخة منه للمكتتب.

ويوافق المساهم المستحق على االكتتاب في عدد األسهم المحدد في نموذج طلب االكتتاب الذي قدمه وشرائها بمبلغ يعادل: 

البالغ  � للسهم  االكتتاب  سعر  في  مضروبًا  بها  االكتتاب  المطلوب  األسهم  عدد  يعادل  مبلغ   : المستحقة  لألسهم    بالنسبة 
10 ريال للسهم الواحد.

 بالنسبة لألسهم اإلضافية التي يرغب بها: مبلغ يعادل عدد األسهم اإلضافية المطلوبة مضروبًا في أحد األسعار الموضحة  �
تحت بند »االكتتاب في أعداد إضافية من األسهم« وفي نموذج االكتتاب.

ويعتبر المكتتب من المساهمين المستحقين قد اشترى عدد األسهم المخصص له عند تحقق الشروط التالية: 

 تسليم المساهم المستحق نموذج طلب اكتتاب لدى أحد فروع الجهات المستلمة. �

 تسديد كامل مبلغ االكتتاب )كما هو محدد أعاله( من قبل المساهم المستحق المكتتب من خالل الجهة المستلمة. �

 استالم المساهم المستحق المكتتب من الجهة المستلمة إشعار تخصيص يحدد عدد األسهم التي تم تخصيصها له. �

 لن يتم تخصيص اسهم للمساهمين المستحقين يتجاوز عدد األسهم التي طلبوا االكتتاب بها. �

 التخصيص ورد الفائض  1   13

 ستقوم الجهات المستلمة بفتح حساب أمانة يسمى »حساب شركة أسيج«. �

تاريخ  � في  قائمة  أسهم  من  يملكونه  ما  بنسبة  االكتتاب  طلبوا  الذي  المساهمين  على  األولوية  حقوق  أسهم  تخصيص   يتم 
األحقية.
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 ستخصص عدد سهم واحد كحد أدنى لكل سهم واحد من األسهم المملوكة من قبل المساهمين المقيدين في سجالت  �
حال  وفي  صحيح،  بشكل  لالكتتاب  التقدم  إجراءات  يكملون  وممن  لذلك  طلبًا  يقدمون  والذي  األحقية  تاريخ  في  الشركة 
عدم االكتتاب في كامل األسهم الجديدة حسب المعادلة الموضحة أعاله سيتم تخصيص األسهم اإلضافية للمساهمين 
المستحقين الذين اكتتبوا في أسهم زيادة عن األسهم المستحقة لهم بالسعر األعلى ثم األقل فاألقل من األسعار الموضحة 
في القسم »االكتتاب في أعداد إضافية من األسهم«. وفي حال زادت طلبات االكتتاب عند أي سعر من األسعار الواردة أعاله عن 
األسهم المتاحة للبيع سيتم التوزيع بين المكتتبين وفقًا لنسبة ما يملكونه من الشركة. ويشتري متعهد التغطية أية أسهم 

من األسهم الجديدة لم يتم االكتتاب بها خالل فترة االكتتاب، إن وجدت.

)إن  � االكتتاب  فائض  وإعادة  مستحق  مساهم  لكل  تخصيصها  تم  التي  لألسهم  النهائي  العدد  عن  النهائي  اإلعالن   ويتوقع 
وجد( لهؤالء األشخاص دون اي عموالت أو استقطاعات من مدير االكتتاب أو الجهات المستلمة.

 وسوف يتم االعالن عن عملية التخصيص ورد الفائض في موعد أقصاه 1433/11/13هـ ) الموافق 2012/9/29م(. �

 سترد المبالغ بالكامل بدون أي رسوم أو اقتطاع أي مبلغ، وذلك بقيدها في حسابات المكتتبين لدى الجهة المستلمة. ويجب  �
أية  على  للحصول  خاللها  من  االكتتاب  طلب  تقديم  تم  الذي  المستلمة  الجهة  بفرع  االتصال  المستحقين  المساهمين  على 

معلومات إضافية.

 دفع مبالغ التعويض 11   13

سيتم دفع مبالغ التعويض للمساهمين الذين ال يشاركون كليًا أو جزئيًا في االكتتاب بأسهم حقوق األولوية، إن وجدت، خالل مدة 
ال تتجاوز ۳۰ يوم من تاريخ التخصيص ورد الفائض.

 تداول األسهم الجديدة 12   13

سيبدأ تداول األسهم المطروحة لالكتتاب فور اكتمال جميع اإلجراءات المتعلقة بذلك، ويتوقع أن يكون ذلك بعد رد فائض االكتتاب 
وبالتنسيق مع هيئة السوق المالية وسيتم االعالن عنه الحقًا.

 اإلقرارات 12   13

بتعبئة وتقديم نموذج طلب االكتتاب فإن المكتتب يقر بما يلي:

 بأن نموذج طلب االكتتاب المنجّز والمنّفذ هو عرض ملزم وغير مشروط لشراء األسهم المكتتب بها، وال يمكن بالتالي تعديله  �
أو سحبه من قبل المكتتب في أي وقت، وأن المكتتب ملزم بدفع قيمة األسهم التي طلب االكتتاب بها أو قيمة أقّل من ذلك 

حسب عدد األسهم التي تم تخصيصها له، وبدفع المبالغ المستحّقة كافة في ما يتعّلق بتلك األسهم.

 بأنه قد اطلع على نشرة اإلصدار وعلى ما تحتويه وقام بدراستها بعناية وفهم مضمونها. �

 الموافقة على النظام األساسي للشركة والشروط الواردة في نشرة اإلصدار، وبناًء على ذلك يتم اكتتابه في األسهم المذكورة. �

 عدم التنازل عن حقه بمطالبة الشركة والرجوع إليها بكل ضرر ينجم بشكل مباشر من جراء احتواء نشرة اإلصدار على معلومات  �
جوهرية غير صحيحة أو غير كافية، أو نتيجة إغفال معلومات جوهرية تؤثر على قبول المكتتب باالكتتاب في حالة إضافتها في 

النشرة.

 أنه لم يسبق له وال لغيره من األفراد المشمولين في طلب االكتتاب التقدم بطلب االكتتاب في أسهم الشركة، وللشركة الحق  �
في رفض كافة الطلبات في حالة تكرار طلب االكتتاب.

نشرة  � وفي  الطلب  في  الواردة  وتعليماته  االكتتاب  شروط  كافة  وقبوله  االكتتاب  طلب  بموجب  المخصصة  األسهم   قبوله 
اإلصدار.

 ضمان عدم إلغاء الطلب أو تعديله بعد تقديمه للبنك المستلم. �

 بنود متفرقة 13   13

 يكون طلب االكتتاب وكافة الشروط واألحكام والتعهدات ذات العالقة ملزمة ولمنفعة أطرافها وخلفائهم والمتنازل منهم  �
لصالحهم ومنفذي الوصايا ومديري التركات والورثة، ويشترط أنه فيما عدا ما جرى عليه النص تحديدًا في هذه النشرة، ال يتم 
التنازل عن الطلب أو عن أي حقوق أو مصالح أو التزامات ناشئة عنه أو التفويض بها ألي من األطراف المشار إليهم دون الحصول 

على موافقة كتابية مسبقة من الطرف اآلخر.

 تخضع هذه التعليمات والبنود وأي استالم لنماذج طلب االكتتاب أو العقود عليها ألنظمة المملكة وتفسر وتنفذ طبقًا لها.  �
وقد يتم توزيع نشرة اإلصدار هذه باللغة العربية.
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 للهيئة بناء على تقديرها المحض إلغاء طلب تسجيل أوراق مالية وقبول إدراجها متى ما رأت أن ذلك الطلب قد ظل معلقًا.  �
وإذا رغب المصدر االستمرار في ذلك الطلب، فعليه تقديم طلب جديد وفقًا لإلجراءات المنصوص عليها في قواعد التسجيل 

واإلدراج من الهيئة.

 سوق األسهم السعودية )تداول( 13   13

إيجاد سوق منظم  النظر في  الحكومة  باشرت  الميالدية عندما  الثمانينات  أوائل  السعودية غير رسمية حتى  المالية  السوق  ظلت 
التجارة  ووزارة  الوطني  واالقتصاد  المالية  وزارة  من  وزارية  لجنة  تشكيل   1984 عام  في  تم  لذلك،إذ  الالزمة  األنظمة  وإيجاد  للتداول 
حتى  السوق  ومراقبة  بتنظيم  المعنية  الحكومية  الجهة  النقد  مؤسسة  السوق.وكانت  وتطوير  تنظيم  بهدف  النقد  ومؤسسة 
تأسست هيئة السوق المالية بتاريخ 2/ 6/ 1424 ه الموافق 8/ 1/ 2003 م بموجب » نظام السوق المالية » الصادر بالمرسوم الملكي رقم 
) م/ 30 ( التي تشرف على تنظيم ومراقبة السوق المالية من خالل إصدار اللوائح والقواعد الهادفةإلى حماية المستثمرين وضمان 

العدالة والكفاءة في السوق.

الحرمين  خادم  برئاسة  م   2007  /3  /  19 الموافق   1428 صفر   29 الأثنين   يوم  المنعقدة  الجلسة  في  السعودي  الوزراء  مجلس  وافق 
الشريفين الملك عبد اهلل بن عبدالعزيز على تأسيس شركة مساهمة سعودية باسم  » شركة السوق المالية السعودية )تداول(«، 

يأتي القرار تنفيذًا للمادة العشرين من نظام السوق الماليةالتي تقضي بأن تكون الصفة النظامية للسوق المالية شركة مساهمة.

من  واحدة  فترة  على  التداول  ويتم  بالتسوية.  وانتهاًء  الصفقة  بتنفيذ  ابتداًء  متكامل  بشكل  التداول  عملية  تداول  نظام  ويغطي 
الساعة 11 صباحًا وحتى 3:30 عصرًا. و يتم خاللها تنفيذ األوامر. أما خارج هذه األوقات فيسمح بإدخال األوامر وتعديلها وإلغائها من 
الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة 11 صباحًا كما يمكن تعديل األوامر وإلغائها من الساعة 3:30 عصرًا وحتى الساعة 4:30 عصرًا. 
هذه  تتغير  وقد  صباحًا(.   11 الساعة  تبدأ  )التي  االفتتاح  لجلسة  صباحًا   10 الساعة  من  ابتداء  جديدة  واستفسارات  قيود  عمل  ويمكن 

األوقات خالل شهر رمضان وتعلن من قبل إدارة تداول.

تنفذ الصفقات من خالل مطابقة آلية لألوامر، ويتم استقبال وتحديد أولوية األوامر وفقًا للسعر.  وبشكل عام، تنفذ أوامر السوق أواًل، 
وتليها األوامر محددة السعر. وفي حال إدخال عدة أوامر بالسعر نفسه فإنه يتم تنفيذها وفقًا لتوقيت اإلدخال.

بيانات  اإلنترنت، وتوفير  أبرزها موقع تداول على  المعلومات من خالل قنوات مختلفة  بتوزيع نطاق شامل من  ويقوم نظام تداول 
السوق بشكل فوري لمزودي المعلومات المرخصين. وتتم تسوية الصفقات آنيًا خالل اليوم، أي نقل ملكية األسهم يتم مباشرة 

بعد تنفيذ الصفقة.

و يجب على الشركة اإلفصاح عن جميع القرارات والمعلومات ذات األهمية للمستثمرين عبر نظام تداول. وتقع على عاتق إدارة تداول 
مسؤولية مراقبة السوق بهدف ضمان عدالة التداول و كفاءة عمليات السوق.

 التسجيل في سوق األسهم السعودية 13   13

تم تقديم طلب لدى هيئة السوق المالية لتسجيل وإدراج أسهم حقوق األولوية في القائمة الرسمية لسوق األسهم السعودية. 
عملية  من  االنتهاء  بعد  السعودية  األسهم  السوق  في  األولوية  حقوق  أسهم  في  التداول  وبدء  التسجيل  اعتماد  المتوقع  ومن 
التخصيص النهائي ألسهم حقوق األولوية، وسوف يعلن عن ذلك في حينه في موقع تداول اإللكتروني. وتعتبر التواريخ المذكورة 

في هذه النشرة مبدئية ويمكن تغييرها بموافقة هيئة السوق المالية.

وبالرغم من أن األسهم الحالية مسجلة في القائمة الرسمية وأن الشركة مدرجة أسهمها في السوق المالية »تداول«، إال أنه ال يمكن 
التداول في األسهم الجديدة إال بعد اعتماد التخصيص النهائي لألسهم وإيداعها في محافظ المكتتبين في تداول ويحظر حظرًا 

تامًا التداول في األسهم الجديدة قبل ذلك.
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المستندات المتاحة للمعاينة. 16

التجارى،  الرئيس للشركة الكائن في مدينة جدة، شارع فلسطين مركز الجمجوم  التالية للفحص في المركز  ستتوفر المستندات 
الدور 1۲ بين الساعة الثامنة والنصف صباحًا إلى الساعة الخامسة مساًء قبل عشرون )20( يوم عمل من نهاية فترة االكتتاب وخالل 

فترة االكتتاب:

 النظام األساسي للشركة. �

 شهادة السجل التجاري المصدقة. �

 توصية مجلس االدارة. �

 قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على زيادة رأس المال. �

اإليضاحات  � ذلك  في  بما  مراجعة(  )غير  2012م  عام  من  األول  والربع  ۲۰11م  وحتى  ۲۰۰8م  من  للفترة  المراجعة  المالية   القوائم 
المرفقة بها.

التغطية  � القانوني، ومدير االكتتاب ومتعهد  القانوني، والمحاسب  المالي، والمستشار   موافقة خطية من كل من المستشار 
على تضمين أسمائهم وشعاراتهم وأية إفادات قاموا بتقديمها في نشرة اإلصدار.

 موافقة مؤسسة النقد على زيادة راس المال. �

 تقارير دراسة السوق. �

 موافقة هيئة السوق المالية. �

 صور من العقود واألتفاقيات المهمة: �

عقد كبار التنفيذيين �

األتفاقيات بين الشركة ومعيدي التأمين �

عقود وكالة تسويق منتجات المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني �

التراخيص الصادرة لشركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني �

عماًل بمتطلبات هيئة السوق المالية، فإن جميع المستندات والتقارير سيتم توفرها للمعاينة في نسخ باللغة العربية.
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الملحق 1: القوائم المالية المراجعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008 م. 17
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المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسـيج(

)شركة مساهمة سعودية( 

قائمة المركز المالى

كما فى 31 ديسـمبر 2008م  

8 0 0 2مإيضاح

)ألف ريـال(  

موجودات المسـاهمين

463.703 نقـــــد وما في حكمه 

مبالغ مدفوعـة مقدمًا ، دفعات مقدمة 

2.581 5وذمم مدينة أخرى 

-6إستثمارات متاحة للبيع 

1.671 7أثاث وتركيبات ومعدات 

810.000وديعة نظامية 

77.955 مجموع موجودات المسـاهمين 

مطلــوبات وحقوق المساهمين : 

مطلوبات المساهمين : 

154.139 المسـتحق ألطراف ذات عالقة   

91.621مستحقات وذمم دائنة أخرى

141.496الزكاة المستحقة

464مخصص مكافأة نهاية الخدمة

 7.720مجمـوع مطلوبات المساهمين 

حقوق المسـاهيمن 

10100.000   رأس المال   

)27.388(خسـائر متراكمة 

)2.377(   تعديل متراكم في القيمة العادلة لإلستثمار

 70.235مجموع حقوق المسـاهمين 

77.955مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين 

تعتبر االيضاحات المرفقة من 1 الى 19 جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسـيج( 

)شركة مساهمة سعودية( 

قائمة عمليات المسـاهمين

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008م

الفتـرة مــن إيضاح 

22 يوليو 2007م 

إلى 31 ديسـمبر 

8 0 0 2  م 

)25.537 ( 12مصروفات عمومية وإدارية

)892(13 مصروفات قبل التشغيل – مشطوبة 

3.649إيرادات من ودائع مرابحة 

)22.780 (صافي خسارة الفتـرة 

10.000المتوسـط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة )باآلالف( 

)2.278(صافي )خسارة( السهم للفترة )بالريال السعودي( 

تعتبر االيضاحات المرفقة من 1 الى 19 جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسـيج( 

)شركة مساهمة سعودية( 

قائمة التدفقات النقدية للمساهمين

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008م 

الفتـرة مــن إيضاح

22 يوليو 2007م 

إلى 31 ديسـمبر 

8 0 0 2م

)ألف ريال سعودي(

األنشـطة التشـغيلية : 

)22.780 (صافي خسـارة الفترة 

144إستهالك

التغيرات فى الموجودات والمطلوبات التشغيلية : 

)2.581   (الزيادة في مدفوعات مقدمًا ودفعات مقدمة وذمم مدينة أخرى

4.139الزيادة في مستحق ألطراف ذات عالقة  

1.621الزيادة في المستحقات وذمم دائنة أخرى

464الزيادة في مخصص مكافأة نهاية الخدمة

)18.993 (  صافي النقدية المستخدمة في األنشطة التشغيلية

األنشطة اإلستثمارية : 

)2.377   (إستثمارات 

)1.815   (شراء أثاث وتركيبات ومعدات

)10.000 (وديعة نظامية

)14.192 (صافى النقد )المستخدم في( األنشطة اإلستثمارية

األنشطة التمويلية: 

10100.000رأس المـال المدفوع  

)3.112   (10  تكاليف المعامالت

96.888 صافي النقد )المستخدم في( األنشطة التمويلية 

63.703 صافي الزيادة في النقد وما في حكمه و الرصيد في نهاية الفترة 4

تعتبر االيضاحات المرفقة من 1 الى 19 جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 
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المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسـيج(

)شركة مساهمة سعودية( 

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين

للفترة المنتهية من 22 يوليو 2007م إلى 31 ديسمبر 2008م

حقوق إيضـاح

المساهمين

)ألف ريـال( 

الخسائر 

متراكمة

)ألف ريـال( 

المتغيرات المتراكمة 

في  القيمة العادلة

من اإلستثمارات  

المتاحة للبيع

)ألف ريال( 

اإلجمالــي

)ألف ريـال( 

100.000    -    - 100.000 10رأس المـال المدفوع 

)3.112(    - )3.112  (     - 10 تكاليف المعامالت  

صافي خسارة الفترة من 22 يوليو 

)22.780(    - )22.780(   - 2007م إلى 31 ديسمبر 2008م 

التغير في القيمة العادلة لإلستثمار

)2.377( )2.377(   -   - 6 المتاح  للبيع 

الزكاة للفترة من 22 يوليو 2007م  

)1.496  (    - )1.496  (   - 14 إلى 31 ديسمبر 2008م  

70.235  )2.377()27.388( 100.000الرصيد في 31 ديسمبر 2008م

تعتبر االيضاحات المرفقة من 1 الى 19 جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسـيج( 

)شركة مساهمة سعودية( 

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية

كما فى 31 ديسمبر 2008م  

1    التنظيم واألنشـطة الرئيسية  
السعودية  العربية  المملكة  في  مسجلة  سعودية  مساهمة  شركة  هى  )الشركة(  )أسيج(  التعاوني  للتأمين  المتحدة  المجموعة 

بموجب السجل التجاري رقم 4030171999 بتاريخ 9 شعبان 1428هـ الموافق 22 أغسطس 2007م. 

وعنوان مكتب الشـركة المسجل هو حي الرويس صندوق بريد 7076 ـ جده 21462، المملكة العربية السعودية. 

تتمثل أهداف الشركة في مزاولة أعمال التأمين التعاوني واألنشطة المتعلقة بها في المملكة العربية السعودية. تم إدراج الشركة 
في سوق المال السعودي بتاريخ 27 أغسطس 2007م.

2   أسس اإلعداد  
 تم إعداد القوائم المالية وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية.  �

 تم إعداد القوائم المالية وفقًا لمفهوم التكلفة التاريخية المعدل ليشمل القياس بالقيمة العادلة لإلستثمار.  �

 تم عرض القوائم المالية بالريال السعودي الذي يمثل عملة النشاط للشركة ويتم تقريبها ألقرب ألف ريال سعودي.  �

 حسب النظام األساسي وعقد تأسيس الشركة ، بدأت السنة المالية األولى للشركة إعتبارًا من تاريخ إصدار القرار الوزاري بإعالن  �
تأسيس الشركة والذي كان بتاريخ 8 رجب 1428هـ )الموافق 22 يوليو 2007م( وإنتهى في 31 ديسمبر من السنة التالية الميالدية أي 
الموافق 31 ديسمبر 2008م . عليه، فإن هذه القوائم المالية التي هي المجموعة األولى لقوائم مالية نظامية للشركة تغطي 

الفترة من 22 يوليو 2007م إلى 31 ديسمبر 2008م. 

 حيث أن هذه القوائم المالية هي القوائم المالية النظامية األولى للشركة ، فليس هناك أرقام مقارنة . �

 لم تبدأ الشركة بعد عملياتها التجارية وبالتالي لم يتم إعداد قوائم عمليات التكافل ، المركز المالي ، عمليات التكافل والفائض  �
المتراكم والتدفقات النقدية. 

2    ملخص السياسات المحاسبية الهامة

إستخدام التقديرات في إعداد القوائم المالية

المبالغ  على  تؤثر  التي  واإلفتراضات  التقديرات  إستخدام  الدولية  المالية  التقارير  معايير  مع  لتتوافق  المالية  القوائم  إعداد  يتطلب 
المبينة للموجودات والمطلوبات واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات الطارئة إن وجدت، في تاريخ القوائم المالية والمبالغ المبينة 

لإليرادات والمصروفات خالل فترة التقدير.

وفيما يلي ملخص للسياسات المحاسبية الهامة المطبقة بواسطة الشركة :-

النقد ومافي حكمه 

المالي  المركز  قائمة  في  أقل  أو  اشهر  لثالث  أصلية  استحقاق  بمدة  مرابحة  وودائع  بالبنك  النقد  من  يتكون  حكمه  ومافي  النقد 
وقائمة التدفق النقدي.

إستثمار متاح للبيع

للشركة إستثمار في أوراق مالية لشركة غير مسجلة والذي ليس ألغراض تجارية وليس للشركة تأثير هام أو سيطرة عليه ، وبالتالي 
يتم تصنيفه كإستثمار متاح للبيع.

يتم اإلستثمار مبدئيًا بالتكلفة بإعتبارها القيمة العادلة للقيمة للمقابل المعطى بما في ذلك مصاريف اإلقتناء.

وفي تاريخ الحق للتسجيل المبدئي ، يتم قياس اإلستثمار بالقيمة العادلة وأية أرباح أو خسائر غير محققة بخالف خسائر اإلنخفاض يتم 
تسجيلها كبند منفصل في حقوق المساهمين وفي غياب سعر السوق المتداول يتم تحديد القيمة العادلة التقديرية المعقولة 

بناًء على التدفقات النقدية المستقبلية من اإلستثمار.
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المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسـيج( 

)شركة مساهمة سعودية( 

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية

كما فى 31 ديسمبر 2008م  

األثاث والتركيبات والمعدات المكتبية

يتم تسجيل األثاث والتركيبات والمعدات بالتكلفة ناقصًا اإلستهالك المتراكم. يتم تحميل اإلستهالك إلى قائمة عمليات المساهمين 
على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية التقديرية للموجودات. األعمار اإلنتاجية للموجودات كما يلي :- 

7 سنواتاألثاث ، التركيبات والمعدات 

4 سنواتحاسبات آلية

4 سنواتسيارات

التغيرات في الظروف إلى أن القيمة  أو  تتم مراجعة القيمة الدفترية لألثاث والتركيبات والمعدات لإلنخفاض عندما تشير األحداث 
لإلسترداد  القابل  التقديري  المبلغ  عن  الدفترية  القيمة  تزيد  وعندما  الدليل  هذا  مثل  وجد  إذا  لإلسترداد.  قابلة  التكون  قد  الدفترية 
فيتم تخفيض الموجودات إلى قيمتها القابلة لإلسترداد بإعتبارها أعلى من قيمتها العادلة بعد خصم تكاليف البيع وقيمتها عن 

اإلستخدام . 

اإلستحقاق والذمم الدائنة األخرى

فواتير  بها  تصدر  لم  أم  صدرت  سواًء  المستلمة  والخدمات  للبضائع  مستقباًل  سدادها  الواجب  للمبالغ  المطلوبات  تسجيل  يتم 
بواسطة المورد.

المخصصات

التكاليف لسداد اإللتزام تكون  إلتزام )قانوني أو ضمني( ناشئ من حدث سابق، وان  إثبات المخصصات عندما يكون للشركة  يتم 
محتملة و يمكن قياسها بشكل معقول. ال يتم تسجيل المخصصات بخسائر التشغيل المستقبلية.

مخصص مكافأة نهاية الخدمة

يتم تكوين مخصص مكافأة نهاية الخدمة لموظفي الشركة وفقًا لإلرشادات الموضوعة بواسطة قانون العمل والعمال السعودي 
ويحمل لقائمة عمليات المساهمين.

الزكاة وضرائب الدخل

يتم إحتساب الزكاة على حصة أسهم المساهمين السعوديين أو صافي الدخل بإستخدام األسس الموضحة بموجب أنظمة الزكاة 
ويتم إحتساب ضرائب الدخل على حصة المساهمين األجانب من صافي الدخل السنة. 

يتم إستحقاق الزكاة وضريبة الدخل وقيدها للخسائر المتراكمة تحت قائمة حقوق المساهمين وبناًء عليه ، فإن المبالغ المستردة 
تتم بواسطة الخصم من التدفقات المستقبلية للمساهمين لمبالغ هذه الزكاة وضريبة الدخل ويتم قيدها للخسائر المتراكمة. 

 النقد ومافي حكمه

يتكون النقد ومافي حكمه من النقد وودائع المرابحة التي تقل مدة إستحقاقها عن ثالثة أشهر في قائمة المركز المالي وقائمة 
التدفقات النقدية.
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المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسـيج( 

)شركة مساهمة سعودية( 

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية

كما فى 31 ديسمبر 2008م  

3    نقـد وما في حكمه    
2008م

)الف ريـال(  

نقدية لدى البنـوك

13.297حسـاب جاري 

50.406ودائع مرابحة  

63.703

3    مدفوعات مقدمًا وذمم مدينة أخرى     
تتكون الموجودات مقدمًا وذمم مدينة أخرى مما يلي :-

2008م

)الف ريـال( 

518مدفوعات مقدمًا

939 سلف موظفين ودفعات لموردين 

584إيرادات مستحقة من ودائع مرابحة

540ذمم مدينة أخرى

 2.581

3    إستثمار متاحة للبيع     
يمثل اإلستثمار اإلستثمار المتاح للبيع اإلستثمار في شركة نجم لخدمات التأمين. فيما يلي الحركة في اإلستثمار المتاحة للبيع :- 

2008م

)الف ريـال(  

2.377إستحواذ خالل الفترة

)2.377 (التغير في القيمة العادلة لإلستثمار خالل الفترة 

-
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المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسـيج( 

)شركة مساهمة سعودية( 

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية

كما فى 31 ديسمبر 2008م  

7   األثاث والتركيبات والمعدات 
األثاث والتركيبات

والمعدات 

)ألف ريال(

حاسب آلي 

)ألف ريال(

سيارات

)ألف ريال(

المجموع

2008م

)ألف ريال(

التكلفة :

1.815 1.6699155إضافة للفترة والرصيد في 31 ديسمبر 2008م

اإلستهالك :

14121144المحمل للفترة والرصيد في 31 ديسمبر 2008م

صافي القيمة الدفترية :

1.671 1.5288954في 31 ديسمبر 2008م

7    وديعة نظامية
2008م

)الف ريـال(  

10.000وديعة نظامية

ريال  مليون   10 البالغ  المدفوع  رأسمالها  من   ٪10 بإيداع  الشركة  قامت  السعودية  العربية  بالمملكة  التأمين  نظام  لمتطلبات  وفقًا 
سعودي في أحد البنوك مرخص له من مؤسسة النقد العربي السعودي )ســامـا(.
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المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسـيج( 

)شركة مساهمة سعودية( 

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية

كما فى 31 ديسمبر 2008م  

7   المستحقات والذمم الدائنة األخرى
2008م

)الف ريـال(  

1.263مصروفات مستحقة

358 ذمم دائنة أخرى

1.621

 1    رأس المـال
 )أ(  يبلغ رأسمال الشركة 100 مليون ريال سعودي مقسم إلى 10 ماليين سهم قيمة كل سهم 10 ريال سعودي. إكتتب المساهمون 
المؤسسون للشركة في ستة ماليين سهم بقيمة إسمية 10 ريال سعودي لكل سهم والتي تمثل 60٪ من أسهم الشركة سددت 
بالكامل. وقد تم سداد باقي قيمة األسهم المتبقية ومقدارها أربعة ماليين سهم بقيمة إسمية 10 ريال سعودي لكل سهم، 

تمثل 40 ٪ من أسهم الشركة، عن طريق اإلكتتاب العام. 

)ب(  تكبدت الشركة مبلغ 3.112 مليون ريال سعودي كتكاليف معامالت لزيادة رأس المال إلى 40 مليون ريال سعودي من خالل طرح 
أولي لإلكتتاب العام )أنظر )أ( أعاله( وقد تم خصم هذا المبلغ من حقوق المساهمين.  

11    اإلحتياطي النظامي
وفقًا لمتطلبات نظام التأمين بالمملكة العربية السعودية الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي يجب على الشركة تجنيب 
وهذا  المدفوع  المال  رأس  من   )٪100( بنسبة  اإلحتياطى  هذا  يبلغ  حتى  نظامى  إحتياطى  لتكوين  المساهمين  أرباح  صافى  من   ٪20
اإلحتياطى غير قابل للتوزيع . ونظرًا ألن الشركة تكبـدت خسـارة خـالل الفتـرة من 22 يوليو 2007م  إلى 31 ديسمبر 2008م فإنه لم يتم 

تحويل أي مبلغ إلى هذا اإلحتياطي . 
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المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسـيج( 

)شركة مساهمة سعودية( 

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية

كما فى 31 ديسمبر 2008م  

12    مصاريف عمومية وإدارية 
الفتـرة مــن 22 يوليو 

2007م  إلى 31 ديسـمبر 

8 0 0 2م )الف ريـال(   

14.407رواتب ومزايا أخـرى

339 مصاريف منافع

344مصاريف سفر

649إيجار مكتب

104مصاريف جارية وصيانة

3.922أتعاب مهنية وقانونية  

1.250 مصاريف ِإشـتراك

71 مصاريف تسـجيل

1.543 مصاريف خطاب ضمان 

480 أتعاب إدارة مخاطر  

250 أتعاب ودراسة جدوى  

726مصاريف دعاية وإعالن

مصاريف مجلس اإلدارة و لجنة

137 المراجعة – أتعاب حضور جلسات )إيضاح 15(

144 إستهالك

160أتعاب مراجعة

1.011 أخـــرى 

25.537

12   مصاريف ما قبل التشغيل ـ مشطوبة 
الفتـرة مــن 

22 يوليو 2007م 

إلى 31 ديسـمبر 

8 0 0 2م

)الف ريـال(  

705 أتعاب قانونية ومهنية 

157 أتعاب إستشارات 

30 مصاريف مجلس اإلدارة ـ بدل حضور جلسات )إيضاح 15(

 892
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المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسـيج( 

)شركة مساهمة سعودية( 

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية

كما فى 31 ديسمبر 2008م  

13    الزكــاة 
  تتكون الزكاة المحملة من :

2008م

)الف ريـال(  

1.496  المحمل للسنة / الفترة

يعتمد المخصص للفترة على ما يلي:

2008م

)الف ريـال(  

100.000حقوق المساهمين

)25.174 (الخسارة المعدلة للفترة

74.826الوعاء الزكوي

59.860العائد المخصص للمساهمين السعوديين بواقع ٪80

ترجع الفروقات بين النتائج المالية والنتائج خاضعة للزكاة بشكل رئيسي لبعض التسويات وفقًا للوائح المالية ذات العالقة.

ضريبة الدخل :

حيث أن المساهمين األجانب هو البنك اإلسالمي للتنمية فهو معفى من الضرائب .

13   معامالت مع شركات ذات عالقـة     
باإلضافة للمعامالت التي تم توضيحها باإليضاح رقم )12( و)13( ، فيما يلي تفاصيل المعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة خالل 

الفترة واألرصدة الناتجة عنها بنهاية الفترة :

الجهـة ذات 

عالقـة  

مبلغ المعامـة طبيعة المعاملة 

خالل الفــترة 

الرصيد في 31 ديسمبر  

8 0 0 2م  

)ألف ريـال( )ألف ريـال(  

مصاريف معامالت تم دفعها نيابًة عن الشركة )طرح أولي( وتم تحميلها مــســاهم

للشركة

3.112

شراء أثاث ، تركيبات ، حسابات آلية ومعدات معينة تم شراؤها نيابة عن مــســاهم

الشركة وتم إعادة تحميلها للشركة

 2.507

مصاريف قبل التشغيل ومصاريف عمومية وإدارية بما في ذلك رسوم مــســاهم

تغطية إكتتاب )خدمات الطرح األولي( تم دفعها نيابًة عن الشركة وتم 

إعادة تحميلها على الشركة  

   24.198    4.139
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المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسـيج( 

)شركة مساهمة سعودية( 

اإليضاحات المتممة للقوائم المالية

كما فى 31 ديسمبر 2008م  

تعويض كبار موظفي اإلدارة 

التعويضات اإلجمالية المديرين الرئيسيين تم اإلفصاح عنها كما يلي : -

مبلغ المعاملة

)الف ريـال(   

الرصيـد فـي

إلى 31 ديسمبر 

7 0 0 2  م 

)الف ريـال(  

-137أتعاب ومصاريف مجلس اإلدارة

3.00153مزايا موظفين قصيرة األجل )رواتب وبدالت(

122122مزايا بعد الخدمة ) مخصص مكافأة نهياةا لخدمة(

13    اإلرتباطات واإللتزامات الطارئة      
بتاريخ 31 ديسمبر 2008م كان للشركة إرتباطات رأسمالية بمبلغ 620.541 ريال سعودي.  

17    إدارة المخاطر  

مخاطر أسـعار العمولة  

تنشأ مخاطر أسعار العمولة من إحتمال أن يؤثر التذبذب في أسعار العمولة على الربحية المستقبلية أو القيم العادلة لألدوات المالية.

الشركة غير معرضة ألي مخاطر كبيرة فيما يتعلق بأسعار العمولة. 

مخاطر العملـة 

مخاطر العملة هي مخاطر تذبذب قيمة أداة مالية نتيجة التقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية.

تعتقد اإلدارة أن مخاطر حدوث خسائر نتيجة لتقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية هي في الحد األدنى نظرًا ألن الشركة تتعامل 
بصفة أساسية بالريال السعودي. 

مخاطر اإلئتمان 

مخاطر اإلئتمان هي المخاطر التي يفشل فيها أحد األطراف إلداة مالية من الوفاء بإلتزام ما والتسبب في خسارة مالية للطرف اآلخر. 

لم تكن الشركة في 31 ديسمبر 2008م معرضة ألية مخاطر إئتمان هامة. 

17   القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية       
القيمة العادلة هي المبلغ الذي يتم بموجبه تبادل أصل أو سداد إلتزام بين طرفين راغبين في ذلك بالتعامل التجاري العادي. 

وذمم  المستحقات  من  المالية  المطلوبات  تتكون  بينما  وإستثمارات  حكمه  ومافي  النقد  من  للشركة  المالية  الموجودات  تتكون 
دائنة أخرى ومستحق لطرف ذي عالقة.

القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التختلف بشكل جوهري عن قيمتها الدفترية.

17   إعتماد القوائم المالية
تم إعتمـاد هـذه القوائـم الماليـة بواسطة مجلس اإلدارة بتاريخ 14 صفر 1430هـ )الموافق 8 فبراير 2009م(.
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الملحق 2: القوائم المالية المراجعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 م. 18
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المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسـيج(

)شركة مساهمة سعودية( 

قائمة المركز المالى  

كما في 31 ديسمبر 2009م

2008م2009مإيضاح

)ألف ريال()ألف ريال(

موجودات عمليات التأمين  

-51.989نقـــــد وما في حكمه

-63.701مستحق من حملة الوثائق 

-122.542حصة شركات إعادة التأمين في مساهمات تأمين غير مكتسبة  

-1324.910حصة شركات إعادة التأمين فى المطالبات غير المسددة

-109تكلفة شراء وثيقة مؤجلة  

-100مستحق من عمليات المساهمين 

-33.351إجمالي موجودات عمليات التأمين 

موجـودات المساهمين 

535.40563.703نقـــــد وما في حكمه 

74.0372.581مدفوعات ودفعات مقدمة وذمم مدينة أخرى 

-82.877إستثمار ـ متاح للبيع   

94.9911.671أثاث ، وتركيبات ومعدات مكتبية  

1010.00010.000وديعة نظامية  

57.31077.955إجمالي موجودات المساهمين

90.66177.955إجمالي الموجـودات 

تعتبر االيضاحات المرفقة من 1 الى 23 جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسـيج( 

)شركة مساهمة سعودية( 

قائمة المركز المالي )تابع(

كما في 31 ديسمبر 2009م

2008م 2009 إيضاح

)ألف ريال( )ألف ريال(

فائض ومطلوبات عمليات التأمين  

- 2.529 رصيد إعادة تأمين مستحق 

- 4.428 12 مسـاهمة غير مكتسبة 

- 628 إيراد عمولة غير مكتسب

- 25.217 13 مطالبات غير مسددة

- 549 مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

- 33.351 إجمالي مطلوبات عمليات التأمين 

)فائض( / عجز عمليات التأمين   

- - العجز من عمليات التأمين 

- 33.351 إجمالي فائض ومطلوبات عمليات التأمين 

مطلوبات المساهمين وحقوق المساهمين  

مطلوبات المساهمين 

4.139 3.024 19 مستحق ألطراف ذات عالقة  

ـ 100 مستحق لعمليات التأمين

1.621 2.423 11 مستحقات وذمم دائنة أخرى

1.496 1.061 18 زكاة مستحقة

464 805 مخصص مكافأة نهاية الخدمة 

7.720 7.413 إجمالي مطلوبات المساهمين 

حقوق المساهمين 

100.000 100.000 14 رأس المـال 

)27.388( )50.103( خسائر متراكمة  

)2.377( - التغير التراكمى فى القيمة العادلة لإلستثمار

70.235 49.897 إجمالي حقوق المساهمين 

77.955 57.310 إجمالي مطلوبات وحقوق المساهمين

77.955 90.661 إجمالي المطلوبات ، فائض عمليات التأمين وحقوق المساهمين 

تعتبر االيضاحات المرفقة من 1 الى 23 جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسـيج(

)شركة مساهمة سعودية( 

قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم 

للسنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2009م
 للفترة من 22 يوليو 2007م 2009مإيضاح

إلى 31 ديسمبر 2008م

)ألف ريال()ألف ريال(

اإليرادات

-6.130مجمل مساهمات التأمين

-)3.392(ناقصًا : حصة إعادة التأمين

-2.738مساهمة تأمين محتفظ بها

-)1.886(التغير فى مساهمة غير مكتسبة

-852صافى مساهمة تأمين محتفظ بها

-131عمولة إعادة تأمين مكتسبة 

-983إجمالى إيرادات التأمين

التكلفة والمصروفات

-89مجمل المطالبات المدفوعة 

-)41(ناقصًا : حصة إعادة التأمين

-48صافى المطالبات المدفوعة

-307التغير فى المطالبات غير المسددة

-355صافى المطالبات المتكبدة

-41تكلفة شراء وثيقة

-170خسارة زائدة

-1611.562مصروفات عمومية وإدارية

-12.128إجمالى التكلفة والمصروفات 

-)11.145(العجز من عمليات التأمين

-11.145عجز محول الى عمليات المساهمين

--

تعتبر االيضاحات المرفقة من 1 الى 23 جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 
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المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسـيج(

)شركة مساهمة سعودية( 

قائمة عمليات المساهمين

للسنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2009م    

للفترة من 22 يوليو 2007م 2009مإيضاح

الى 31 ديسمبر 2008م

)ألف ريال()ألف ريال(

-)11.145(العجز من عمليات التأمين 

)25.537()12.931(16مصروفات عمومية وإدارية 

)892(-17مصروفات ما قبل التأسيس 

3433.649دخل من ودائع مرابحة  

)22.780()23.733(صافي الخسارة السنة / الفترة قبل الزكاة

-)478(18الزكاة عن حصة بنك التنمية اإلسالمي

)22.780()24.211(صافي الخسارة للسنة / الفترة

10.00010.000المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية غير المسددة )باآلالف(

تعتبر االيضاحات المرفقة من 1 الى23 جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسـيج( 

)شركة مساهمة سعودية( 

قائمة الخسارة الشـاملة 

للسنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2009م
للفترة من 22 يوليو 2007م 

الى31 ديسمبر 2008م

2009م

)ألف ريال( )ألف ريال(

)22.780( )24.211( صافى خسارة السنة / الفترة

الدخل )الخسارة( الشاملة األخرى ـ التغير فى القيمة العادلة لإلستثمار

 لإلستثمار  

)2.377( 2.377 لإلستثمار المتاح للبيع

)25.157( )21.834( إجمالي الخسارة الشاملة للسنة / الفترة  

تعتبر االيضاحات المرفقة من 1 الى 23 جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسـيج(

)شركة مساهمة سعودية( 

قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين 

للسنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2009م

للفترة من 22 يوليو 2007م الى 31 

ديسمبر 2008م

2009م

)ألف ريال( )ألف ريال(

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

- - صافي العجز للسنة / الفترة من عمليات التأمين 

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية :

- )3.701( مستحق من حملة الوثائق 

- )2.542( حصة شركات إعادة التأمين في مساهمة تأمين غير مكتسبة 

)24.910( حصة شركات إعادة التأمين من المطالبات غير المسددة

- )109( تكلفة شراء وثيقة مؤجلة 

- 2.529 رصيد إعادة تأمين مستحق 

- 4.428 مساهمات غير مكتسبة 

- 628 عمولة تأمين غير مكتسبة 

25.217 مطالبات غير مسددة

- 549 مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى 

- )100( مستحق من عمليات مساهمين 

- 1.989 صافي النقد من األنشطة التشغيلية 

- 1.989 صافي الزيادة في النقد وما في حكمه واألرصدة في نهاية السنة / الفترة 

تعتبر االيضاحات المرفقة من 1 الى 23 جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية



129

المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسـيج(

)شركة مساهمة سعودية( 

قائمة التدفقات النقدية لعمليات المساهمين 

للسنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2009م
للفترة من 22يوليو 2007م إلى 31 2009مإيضـاح

ديسمبر 2008م 

)ألف ريال()ألف ريال(

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية  

)22.780()23.733(صافي خسارة السنة / الفترة قبل الزكاة المحملة لبنك التنمية اإلسالمي

تسـويات للسنة /الفترة : 

490144إسـتهالك 

341464مخصص مكافأة نهاية الخدمة ـ بالصافي 

)22.902()22.172(

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية : 

)2.581(889)النقص( / الزيادة في مدفوعات ودفعات مقدمة وذمم مدينة أخرى 

-100الزيادة في مستحق لعمليات التأمين 

8021.621الزيادة في مستحقات وذمم دائنة أخرى 

4.139)1.115()النقص( / الزيادة في مستحق ألطراف ذات عالقة 

-)1.762(زكاة شرعية مدفوعة 

)18.993()23.988(صافي النقد )المستخدم في( األنشطة التشغيلية 

التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية   

)2.377()500(إضافة إلستثمار

)1.815()3.810(شراء أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية 

)10.000(-وديعة نظامية 

)14.192()4.310(صافى النقد ) المستخدم فى( األنشطة اإلستثمارية 

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

100.000-رأس المال

)3.112(-تكاليف العملية

96.888-صافي النقد من األنشطة التمويلية  

63.703)28.298(صافي )النقص( / الزيادة في النقد وما في حكمه 

-63.703النقد وما في حكمه في بداية السنة / الفترة 

35.40563.703النقد وما في حكمه في نهاية السنة / الفترة 

تعتبر االيضاحات المرفقة من 1 الى 23 جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسـيج(

)شركة مساهمة سعودية( 

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009م    

التغير التراكمى خسائر متراكمة رأس المال

فى القيمة 

العادلة لإلستثمار

المجمــوع

)ألف ريال()ألف ريال()ألف ريال()ألف ريال(

100.000--100.000إصدار رأس المال

)3.112(-)3.112(تكلفة المعاملة

صافي الخسارة الشاملة للفترة من 22 يوليو2007م الى 31 

ديسمبر 2008 م

-)22.780()2.377()25.157(

)1.496(-)1.496(-الزكاة للفترة  

70.235)2.377()27.388(100.000الرصيد كما 31 ديسمبر 2008م 

)21.834(2.377)24.211(-صافي الخسارة الشاملة للسنة 

)849(-)849(-الزكاة عن السنة

2.345-2.345-الزكاة المستردة 

49.897-)50.103(100.000الرصيد كما31 ديسمبر 2009م 

تعتبر االيضاحات المرفقة من 1 الى 23 جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسـيج( 

)شركة مساهمة سعودية( 

إيضاحات حول القوائم المالية 
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1    التنظيم واألنشـطة الرئيسية  
رقم  التجاري  السجل  بموجب  مسجلة  سعودية  مساهمة  شركة  هى  )الشركة(  )أسيج(   التعاوني  للتأمين  المتحدة  المجموعة 

4030171999 بتاريخ 9 شعبان 1428هـ الموافق 22 أغسطس 2007م . 

عنوان المركز الرئيسي للشـركة بحي الرويس ص. ب 7076 ـ جده 21462 المملكة العربية السعودية . 

أدرجت  لقد   . السعودية  العربية  المملكة  في  بها  المتعلقة  واألنشطة  التعاوني  التأمين  أعمال  مزاولة  في  الشركة  غرض  يتمثل 
الشركة فى هيئة السوق المالية فى 27 أغسطس 2007م . بدأت الشركة عملياتها التجارية في 1 يوليو 2009م . 

2    أسس اإلعداد   
تم إعداد القوائم المالية للشركة وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية.

يتم إعداد القوائم المالية بموجب مبدأ التكلفة التاريخية. 

العائدة  والمصروفات  اإليرادات  تسجل   . المساهمين  وعمليات  التأمين  عمليات  من  لكل  مستقلة  حسابات  دفاتر  الشركة  تمسك 
بوضوح لتلك األنشطة في الحسابات ذات العالقة لكل منها. لم تحدد اإلدارة ومجلس اإلدارة  بعد أسس توزيع مصروفات العمليات 

المشتركة . يتم تحميل كافة هذه المصروفات لقائمة عمليات التأمين .   

توزع الشركة 10٪ على األقل من صافي فائض التأمين السنوي الناتج من عمليات التأمين إلى حملة الوثائق وتحول الرصيد المتبقي إلى 
عمليات المساهمين . تقوم الشركة بالتعاون مع حملة الوثائق بسداد أي عجز في عمليات التأمين كقرض بدون فوائد على أن يتم 

سداده لحملة الوثائق عن األرباح المستقبلية من عمليات التأمين. 

مالية  سنة  الشركة  تتبع   . ألف  ألقرب  تقريبه  وقدتم  الشركة  نشاط  عملة  يمثل  الذي  السعودي  بالريال  المالية  القوائم  عرض  يتم 
تنتهي في 31 ديسمبر . 

المبينة  المبالغ  في  تؤثر  التي  واإلفتراضات  التقديرات  إستخدام  الدولية  المالية  التقارير  لمعايير  وفقًا  المالية  القوائم  إعداد  يتطلب 
لإليرادات  المبينة  والمبالغ  المالية  القوائم  تاريخ  في  الطارئه  والمطلوبات  الموجودات  عن  واإلفصاح  والمطلوبات  للموجودات 

والمصروفات خالل فترة التقرير .

2   االستمرارية 
إجتمع مجلس االدارة في 27 اكتوبر 2009 على ضوء تآكل رأس المال والعمليات المربحه المستقبلية وقرر أنه يجب أن تستمر الشركة 
فى مزاولة نشاطها وأقترح زيادة رأس المال من 100 مليون ريال سعودي الى 250 مليون ريال سعودي. ويعتقد أعضاء المجلس إعتقادا 
بزيادة  وذلك  نشاطها  مزاولة  في  الشركة  إستمرار  القادم  العمومية  الجمعية  إجتماع  في  يقررون  سوف  المساهمين  أن  جازمًا 
رأس المال ليتسنى لها اإلستمرارية. باإلضافة إلى موافقة المساهمين في إجتماع الجمعية العمومية القادم تحتاج الشركة أيضًا 

للحصول على موافقة من الجهات التشريعية، أي، مؤسسة النقد العربي السعودي )ساما( وهيئة السوق المالية لزيادة رأس المال.
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3    ملخص السياسات المحاسـبية الهامة واإلفتراضات 
فيما يلى السياسات المحاسبية الهامة واإلفتراضات المتبعة:

المعايير و التفسيرات والتعديالت التى أدخلت على نشر المعايير المحاسبية المعتمدة.

لقد إختارت الشركة فى وقت مبكرعدم إعتماد التعديالت والمعايير الصادرة حديثًا على النحو التالى:

إعتبارُا من تاريخ 1 يناير2010مالتحسينات للتقارير المالية الدولية لعام 2009م ـ معايير مختلفة   

إعتبارًا من تاريخ 1 فبراير 2010مالتعديالت لمعيار المحاسبة الدولى رقم 32 لألدوات المالية  : عرض وتصنيف لمواضيع الحقوق       

إعتبارًا من تاريخ 1 يوليو 2010ملجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية  19 لسداد المطلوبات المالية بأدوات حقوق الملكية  

إعتبارًا من تاريخ 1 يناير 2011ممعيار المحاسبة الدولى رقم 24 إفصاحات  األطراف ذات العالقة  ) منقح فى 2009م(

إعتبارًا من تاريخ 1 يناير 2013م معيار التقارير المالية الدولية رقم 9 األدوات المالية   

تطبيق التعديالت أعاله ال يتوقع أن يكون لها تأثير مادى على القوائم المالية عندما تصبح سارية . ومع ذلك فإن تطبيق هذه المعايير 
سوف ينتج عنه تعديالت لعرض القوائم المالية.  

 النقد وما فى حكمه �

المالى  المركز  أو أقل فى قائمة  لثالثة أشهر  بالبنوك وودائع مرابحة بمدة إستحقاق أصلية  النقد وما فى حكمه من نقد   يتكون 
وقائمة التدفقات النقدية .

 مستحق من حملة الوثائق   �

تقدير  ويتم   . تحصيلها  في  المشكوك  للديون  مخصص  أي  خصم  بعد  األصلية  الفاتورة  بمبلغ  المدينة  التأمين  أرصدة  إظهار  يتم 
الديون المشكوك في تحصيلها عندما يصبح تحصيل كامل المبلغ مشكوك فيه . يتم شطب الديون الهالكة عند تكبدها . 

 إعادة التأمين �

التأمين قدر أكبر  الترتيبات إلعادة  . تقدم مثل هذه  التأمين  الشركة عن مخاطر ومساهمة  تتنازل  العادي  الجاري  النشاط  من خالل 
من التنويع في األعمال وتسمح لإلدارة مراقبة التعرض للخسائر المحتملة التي قد تنشأ من المخاطر الكبيرة وتقدم قدرة إضافية 
للنمو . هناك جزء كبير من إعادة التأمين يتأثر بموجب المعاهدة وعقود إعادة التأمين للخسارة الزائدة . يتم تسجيل أي أصل أو إلتزام 
في قائمة المركز المالي لعمليات التأمين حيث يمثل المساهمة المستحقة أو المدفوعات المستحقة من معيدي التأمين وحصة 

الخسائر القابلة لإلسترداد من معيدي التأمين. 

يتم تقدير المبالغ المستحقة من إعادة التأمين بشكل متماثل بما يتفق مع إلتزام المطالبة من األطراف المؤمن عليها.

 تكلفة إستحواذ الوثيقة المؤجلة �

يتم رسملة العموالت والتكاليف األخرى لشراء عقود التأمين التي تتعلق بشكل رئيسي بتوفير عقود جديدة ويتم إطفاءها الحقًا 
على مدى عمر العقد على أساس يتفق مع شروط تغطية الوثيقة ذات العالقة . 

 عقود التأمين �

التي يكون فيها عند بداية  ، أو تلك  التي تنطوي على مخاطر تأمين كبيرة عند بداية العقد  بأنها تلك العقود  التأمين  تعرف عقود 
العقد صياغة بمضمون تجاري حيث مستوى مخاطر التأمين قد يكون كبيرًا بمرور الوقت . تعتمد أهمية مخاطر التأمين على كٍل من 
إحتمال وقوع حادثة تأمين وحجم تأثيرها المحتمل . بمجرد تصنيف عقد ما كعقد تأمين ، يستمر كعقد تأمين حتى نهاية الفترة 

المتبقية من عمره حتى ولو إنحفضت مخاطر التأمين بشكل هام خالل هذه الفترة . 

يتم تسجيل المساهمات المتعلقة بعقود التأمين كإيرادات على مدى فترة سداد المساهمة للوثائق ذات العالقة . 
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 المطالبات  �

قائمة  تاريخ  في  مسددة  غير  ولكن  المتكبدة  للمطالبات  المقدرة  التكلفة  إجمالي  على  المسددة  غير  المطالبات  إجمالي  يشمل 
المركز المالي سواًء تم إظهارها أم ال . يتم تكوين مخصصات المطالبات الظاهرة غير المدفوعة كما في تاريخ قائمة المركز المالي 
للشركة  السابقة  والخبرة  اإلدارة  حكم  على  بناًء  بمخصص  اإلحتفاظ  يتم  ذلك  إلى  باإلضافة   . فردية  حالة  كل  تقدير  أساس  على 
. أي فرق بين المخصصات في تاريخ قائمة  لمقابلة تكلفة سداد المطالبات المتكبدة وغير الظاهرة في تاريخ قائمة المركز المالي 

المركز المالي والمخصصات والتسديدات في السنة التالية يتم إدراجها في قائمة عمليات التأمين لتلك السنة .

 إستثمار متاح للبيع �

أو  اإلستثمارات  شراء  تم  أجله  من  الذي  الغرض  على  التصنيف  يعتمد  للبيع.  متاحة  إستثمارات  للشركة  المالية  الموجودات  تتضمن 
إنشائها . 

العادلة.  بالقيمة  قياسها  يتم  والحقًا  بالتكلفة  مبدئيًا  تسجيلها  يتم  للبيع«  متاحة  »كإستثمارات  تصنيفها  يتم  التي  اإلستثمارات 
إن اإلستثمارات المتاحة للبيع هي التي يعتزم اإلحتفاظ بها لفترة غير محددة والتي قد يتم بيعها إستجابًةًً إلحتياجات السيولة أو 
التغيرات في أسعار الفائدة ، أسعار الصرف أو أسعار األسهم. بالنسبة لإلستثمارات المتاحة للبيع التي ال تكون فيها القيمة العادلة 
محمية فإن أي ربح أو خسارة ناشئ من التغير في قيمتها العادلة يتم تسجيله مباشرًة في حقوق المساهمين حتى يتم بيع ذلك 
اإلستثمار أو يتم تحصيله أو خالف ذلك يتم إستبعاده أو حتى يتم تحديد اإلستثمار لتخفيض قيمته في الوقت الذي تم فيه تسجيل 
الربح أو الخسارة المتراكمة سابقًا في حقوق المساهمين يجب تحويلها إلى قائمة عمليات المساهمين للسنة. اإلستثمارت المتاحة 

للبيع التي ال يمكن قياس قيمتها العادلة بشكل موثوق به يتم تسجيلها بالتكلفة بعد خصم اإلنخفاض في القيمة.

 األثاث والتركيبات والمعدات  �

يتم تسجيل األثاث والتركيبات والمعدات بالتكلفة ناقصًا اإلستهالك المتراكم. يتم تحميل اإلستهالك إلى قائمة عمليات المساهمين 
على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية التقديرية للموجودات. األعمار اإلنتاجية التقديرية للموجودات كما يلي:

7 سنواتاألثاث ، التركيبات والمعدات 

4 سنواتحاسبات آلية

4 سنواتسيارات

التغيرات في الظروف إلى أن القيمة  أو  تتم مراجعة القيمة الدفترية لألثاث والتركيبات والمعدات لإلنخفاض عندما تشير األحداث 
لإلسترداد  القابل  التقديري  المبلغ  عن  الدفترية  القيمة  تزيد  وعندما  الدليل  هذا  مثل  وجد  إذا  لإلسترداد.  قابلة  التكون  قد  الدفترية 
العادلة بعد خصم مصروفات  القيمة  القابلة لإلسترداد وهي  القيمة  أن  القابلة لإلسترداد  إلى قيمتها  الموجودات  فيتم تخفيض 

البيع أو قيمة األصل عند اإلستخدام أيهما أكبر. 

 اإلستحقاق والذمم الدائنة األخرى �

فواتير  لها  تصدر  لم  أم  صدرت  سواًء  المستلمة  والخدمات  للبضائع  مستقباًل  سدادها  الواجب  للمبالغ  المطلوبات  تسجيل  يتم 
بواسطة المورد.

 المخصصات �

يتم إثبات المخصصات عندما يكون للشركة إلتزام )قانوني أو ضمني( ناشئ من حدث سابق، وان تكاليف سداد اإللتزام محتملة و 
يمكن قياسها بشكل معقول. ال يتم تسجيل مخصصات لخسائر التشغيل المستقبلية.

 مخصص مكافأة نهاية الخدمة �

يتم تكوين مخصص مكافأة نهاية الخدمة لموظفي الشركة وفقًا لنظام قانون العمل والعمال السعودي ويحمل لقائمة عمليات 
المساهمين.
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 تسجيل اإليرادات   �

المساهمات  من  الجزء  إظهار  ويتم   . تجديدها  أو  التأمين  وثيقة  إصدار  عند  التأمين  وعموالت  مساهمات  إجمالي  تسجيل  يتم 
والعموالت التي سوف يتم إكتسابها في المستقبل كمساهمات وعموالت غير مكتسبة على التوالي حيث يتم تأجيلها على أساس 
ثابت بما يتفق مع شروط تغطية الوثيقة ذات العالقة بإستثناء الشحن البحري . الجزء غير المكتسب للشحن البحري يجب أن تكون 

المساهمة الصادرة خالل الثالثة أشهر األخيرة لتاريخ التقرير الحالي. 

 مصروفات ما قبل التأسيس �

تشمل مصروفات ما قبل التأسيس النفقات المتكبدة قبل بدء العمليات التجارية للشركة . هذه التكاليف تشمل األتعاب المهنية 
الشركة  بتأسيس  المتعلقة  والترويج  واإلعالن  الدعاية  مصروفات  و  الشركة  بتسجيل  المتعلقة  المختلفة  والرسوم   ، والقانونية  

وتكاليف المعاملة المترتبةعلى عملية اإلكتتاب العام . لقد تم شطب مصروفات ما قبل التأسيس خالل الفترة. 

 إختبار كفاية المطلوبات  �

العقود. وإلجراء هذه  للتأكد من كفاية مطلوبات  المطلوبات  تاريخ كل قائمة مركز مالي يتم إجراء إختبارات لمعرفة كفاية  في 
المطالبات  معالجة  ومصروفات  المستقبلية  التعاقدية  النقدية  للتدفقات  الحالية  التقديرات  أفضل  اإلدارة  تستخدم  اإلختبارات 
مقابل  مخصص  تكوين  طريق  عن  التأمين  عمليات  قائمة  على  مباشرة  الدفترية  القيمة  في  عجز  أي  يحمل  اإلدارية.  المصروفات 

الخسائر الناتجة عن إختبارات كفاية المطلوبات )مخصص المخاطر غير المنتهية(. 

عندما يتطلب إختبار كفاية المطلوبات إتباع أفضل االفتراضات المقدرة الجديدة فإن مثل هذه اإلفتراضات )بدون هوامش لإلنحراف 
السالب( يتم إستخدامها للقياس الالحق لتلك المطلوبات.       

 الزكاة وضريبة الدخل �

أنظمة  بموجب  الموضحة  األسس  بإستخدام  الدخل  صافي  أو  السعوديين  المساهمين  أسهم  حصة  على  الزكاة  إحتساب  يتم 
الزكاة. ويتم إحتساب ضرائب الدخل على حصة المساهمين األجانب من صافي دخل السنة . 

يتم إستحقاق الزكاة وضريبة الدخل وقيدها للخسائر المتراكمة ضمن قائمة حقوق المساهمين وبناًء عليه ، فإن المبالغ المستردة 
للمساهمين و هذه المبالغ من الزكاة وضريبة الدخل يتم إضافتها للخسائر المتراكمة . 

 تحويل العمالت األجنبية �

يتم تحويل المعامالت التي يتم إجرائها بعمالت أجنبية إلى عملة النشاط الرئيسية للشركة بأسعار الصرف السائدة في تاريخ إجراء 
المعاملة . أما الموجودات والمطلوبات النقدية التي تتم بالعمالت األجنبية فيجري تحويلها لتعكس ما يعادلها بالعملة الرئيسية 
الدخل  العمالت في قائمة  الناشئة من تحويل  الفروقات  إدراج  المالي. ويتم  المركز  بتاريخ قائمة  السائدة  التحويل  بأسعار  للشركة 

للسنة الجارية.

 اإلنخفاض في قيمة الموجودات المالية �

تتم مراجعة الموجودات المالية لخسائر اإلنخفاض في القيمة إذا أشارت األحداث أو التغييرات في الظروف إلى أن القيمة الدفترية 
غير قابلة لإلسترداد . يتم إثبات الخسارة الناتجة عن اإلنخفاض في القيمة ، إن وجدت ، والتي تمثل زيادة القيمة الدفترية عن القيمة 
، ايهما  القابلة لإلسترداد. إن القيمة القابلة لإلسترداد هي القيمة العادلة بعد خصم تكاليف البيع أو قيمة األصل عند اإلستخدام 

أكبر.

لغرض تقييم اإلنخفاض في قيمة الموجودات ، يتم تجميع الموجودات إلى أدنى مستوى لها بحيث يمكن تحديد التدفقات النقدية 
بشكل منفصل.

 تقارير قطاعات األعمال  �

يعتمد النموذج الرئيسي لتقارير قطاع الشركة على قطاعات األعمال )السيارات والصحي وأخرى( ويتم تحديد قطاعات األعمال وفقًا 
إلدارة الشركة وهيكل التقارير الداخلية للشركة. بدأ تشغيل الشركة في الربع الثالث من عام 2009م ، ووفقًا للمعلومات القطاعية 

التي تم إدراجها في اإليضاح رقم 22 في القوائم المالية.
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المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسـيج( 

)شركة مساهمة سعودية( 

إيضاحات حول القوائم المالية 

فى 31 ديسمبر 2009م   

 تاريخ المحاسبة �

الشركة  فيه  تلتزم  الذي  التاريخ  )أي  المحاسبة  تاريخ  في  المالية  الموجودات  ومبيعات  مشتريات  كافة  تسجيل  تسجيل/عدم  يتم 
التي  المالية  للموجودات  أو مبيعات  التي تتم بشكل منتظم هي مشتريات  المبيعات  أو  المشتريات  إن   . الموجودات(  بيع  أو  بشراء 

تتطلب تسوية الموجودات خالل إطار زمني يتم وضعه بواسطة اللوائح أو العرف في السوق.

 القيمة العادلة  �

لألسعار  بالرجوع  تحديدها  ويتم  منظمة  مالية  أسواق  فى  بنشاط  فيها  المتاجرة  يتم  التى  هى  المالية  لألدوات  العادلة  القيمة 
المعروضة للشركات المدرجة فى السوق المالية للموجودات واألسعار المعروضة للمطلوبات فى إقفال النشاط فى تاريخ المركز 

المالى . فى حالة عدم وجود أسعار للشركات المدرجة فى السوق يتم الرجوع أيضًا ألسعار  الوسيط أو الدالل فى السوق المالية .

بالنسبة لألدوات المالية التى ال يوجد لها سوق نشط ، يتم تحديد القيمة العادلة بإستخدام أساليب التقييم . تتضمن هذه األساليب 
إستخدام المعامالت التى تتم على أسس تجارية بحته والرجوع الى سعر السوق الحالى ألداة أخرى والتى هى بشكل جوهرى نفسها 
المستقبلية  النقدية  التدفقات  تعتمد   ، المخصوم  النقدى  التدفق  بأساليب  يتعلق  فيما   . المخصوم  النقدى  التدفق  تحليل  أو  و/ 

التقديرية على أفضل تقديرات اإلدارة ومعدل الخصم المستخدم وهو السعر المتعلق بالسوق لنفس األداة.

 عدم تسجيل الموجودات المالية: �

التى عادة هى  المالية،  األداة  التى تشمل  التعاقدية  الحقوق  الشركة تسيطر على  أداة مالية ما عندما ال تصبح  يتم عدم تسجيل 
الحالة التى فيها يتم بيع األداة، أو التى يتم فيها تمرير التدفقات النقدية العائدة لألداة من خالل طرف ثالث مستقل.

3    النقـد وما في حكمه    
2008م

ألف ريال

2009م

ألف ريال

ألف ريال ألف ريال

عمليات التأمين :

- 1.989 نـقـد لـدى الـبـنـوك ـ حسابات جارية

عمليات المسـاهمين :

- 46 نقد بالصندوق 

نـقـد لـدى الـبـنـوك : 

13.297 35.359 حســـابات جارية 

50.406 ـ ودائع مرابحة 

63.703 35.405
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المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسـيج( 

)شركة مساهمة سعودية( 

إيضاحات حول القوائم المالية 

فى 31 ديسمبر 2009م   

3 ـ  مستحق من حملة الوثائق 
2009م 

ألف ريال

2008م 

ألف ريال

عمليات التأمين :

-2.490مستحق من حملة الوثائق- عمالء آخرون

-1.228مستحق من حملة وثائق – أطراف ذات عالقة )إيضاح 19(

-)17(مخصص ديون مشكوك فيها

3.701-

أصبحت الذمم المدينة التجارية البالغة 17.000 ألف ريال سعودي )2008م: صفر ريال سعودي( مستحقة التحصيل وفقًا لفترة السماح 
غير  الرصيد  هذا  فإن  عليه   ، الوثائق  حملة  من  ضمانات  على  الحصول  الشركة  سياسة  من  ليس  ألنه  ونظرًا   . الشركة  من  المحددة 

مضمون.  

7 ـ  مدفوعات ودفعات مقدمًا وذمم مدينة أخرى 
2009م 

ألف ريال

2008م 

ألف ريال

عمليات المساهمين :

-2.345زكاة مستردة من مساهمين

365518              مدفوعات مقدما

1.327939دفعات مقدمة إلى موظفين وموردين

584-               دخل مستحق من ودائع مرابحة

540-               ذمم مدينة أخرى

4.0372.581

7   إستثمار متاح للبيع  
عمليات المساهمين

يتمثل اإلستثمار في شركة نجم لخدمات التأمين . الحركة في اإلستثمار هي كما يلي :- 

2008م

ألف ريال

2009م

ألف ريال

 2.377 - الرصيد في بداية السنة / الفترة 

-  500 المشترى خالل السنة / الفترة 

)2.377( 2.377 التغير في القيمة العادلة لإلستثمار خالل السنة / الفترة 

- 2.877 الرصيد في نهاية السنة / الفترة

إستنادًا الى المعلومات المتوفرة ، إن التغير التراكمى فى القيمة العادلة لإلستثمار قد أفرج عنه خالل السنة )إيضاح 21 (.
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المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسـيج( 

)شركة مساهمة سعودية( 

إيضاحات حول القوائم المالية 

فى 31 ديسمبر 2009م   

7    أثاث ، تركيبات ومعدات مكتبية
تحسينات على مباني  

مستأجرة أثاث ، تركيبات 

ومعدات مكتبية

اإلجمالىسياراتحاسبات آلية      

2009م

ألف ريالألف ريالألف ريالألف ريال

التكلفة: 

1.66991551.815فى بداية السنة

2.0911.684353.810إضافات

3.7601.775905.625في 31 ديسمبر 2009م

اإلستهالك :

14121144الرصيد فى بداية السنة

30915922490المحمل خالل السنة

45016123634في 31 ديسمبر 2009م

صافى القيمة الدفترية :

3.3101.614674.991فى 31 ديسمبر 2009م

1.52889541.671فى 31 ديسمبر 2008م

 1    وديعة نظامية 

عمليات المساهمين : 

2008م2009م

ألف ريال ألف ريال

10.00010.000وديعة نظامية

كما هو مطلوب بموجب نظام اإلشراف على شركات التأمين التعاونى بالمملكة العربية السعودية قامت الشركة بإيدا ع 10٪ من 
رأسمالها المدفوع البالغ 10 مليون ريال سعودي في أحد البنوك المعينة بواسطة مؤسسة النقد العربي السعودي )ســامـا( . هذه 

الوديعة ال يمكن سحبها بدون موافقة مؤسسة النقد العربى السعودى .

11 – مستحقات وذمم دائنة أخرى
2008م 2009م

ألف ريال ألف ريال

عمليات المساهمين :

1.263 1.915مصروفات مستحقة

508358ذمم دائنة أخرى

2.4231.621
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المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسـيج( 

)شركة مساهمة سعودية( 

إيضاحات حول القوائم المالية 

فى 31 ديسمبر 2009م   

12    مسـاهمة غير مكتسبة  

عمليات التأمين : 

2008م

ألف ريال

2009م

ألف ريال

- 4.428 مساهمة غير مكتسبة 

- )2.542( حصة شركات إعادة التأمين من المساهمة غير المكتسبة 

- 1.886 صافي المساهمة غير المكتسبة 

المطالبات غير المسددة ـ صافى   12
2008م

ألف ريال 

 2009م

ألف ريال عمليات التأمين

- 25.174 مجمل المطالبات غير المسددة 

- 43 يضاف : إحتياطى متكبد لكن لم يقدم

- 25.217 المطالبات غير المسددة 

- )24.910( حصة شركات إعادة التأمين فى المطالبات غير المسددة 

ـ 307 المطالبات غير المسددة ـ صافى

13 – رأس المال 

عمليات المساهمين

المساهمون  قام  سعودى.   ريال    10 سهم  كل  قيمة  سهم  مليون   10 الى  مقسم  سعودى  ريال  مليون   100 الشركة  مال  رأس  يبلغ 
المؤسسون بدفع ما يمثل قيمته 6 مليون سهم بقيمة إسمية قدرها 10 ريال سعودى لكل سهم ، حيث يمثل ذلك 60٪ من أسهم 

الشركة ، أما المتبقى 4 مليون سهم بقيمة إسمية 10 ريال للسهم قد تم إكتتابها بواسطة الجمهور .

13 – اإلحتياطى النظامى : 

عمليات المساهمين    

أرباح المساهمين  حسب متطلبات نظام مراقبة شركات التأمين التعاونى بالمملكة العربية السعودية يتم تجنيب 20٪ من صافي 
لتكوين إحتياطي نظامي حتى يبلغ هذا اإلحتياطي كامل رأس المال المدفوع وهذا اإلحتياطـي غير قابـل للتوزيع . وبما أن الشركة 

قد تكبدت خسارة خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009م فإنه لم يتم تكوين إحتياطي نظامي . 
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المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسـيج( 

)شركة مساهمة سعودية( 

إيضاحات حول القوائم المالية 

فى 31 ديسمبر 2009م   

13   مصروفات عمومية وإدارية   
للفترة من 22يوليو 2007 

الى 31 ديسمبر 2008م

ألف ريال

2009م

ألف ريال

عمليات التأمين

- 8.669 رواتب ومزايا أخرى

- 358 مصروفات منافع 

- 188 مصروفات سفر 

- 756 إيجار مكتب 

- 122 مصروفات جارية وصيانة 

- 623 اتعاب مهنية وإستشارات قانونية 

- 117 مصروفات دعاية وإعالن 

- 326 إســتهالك  

- 403 أخرى

- 11.562

للفترة من 22يوليو 2007 

الى 31 ديسمبر 2008 م.

ف ريال

2009م

ألف ريال

عمليات المساهمين

14.407 8.780 رواتب ومزايا أخرى

339 256 مصروفات منافع 

344 339 مصروفات سفر 

649 875 إيجار مكتب 

104 113 مصروفات جارية و صيانة 

7.516 1.056 اتعاب مهنية وقانونية 

726 187 مصروفات دعاية وإعالن 

144 164 إســتهالك  

137 149 بدل حضور جلسات مجلس اإلدارة ولجنة المراجعة )إيضاح 19(  

1.171 1.012 أخرى

25.537 12.931
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المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسـيج( 

)شركة مساهمة سعودية( 

إيضاحات حول القوائم المالية 

فى 31 ديسمبر 2009م   

17 – مصروفات ما قبل التأسيس مشطوبة :

عمليات المساهمين 

 للفترة من 22 يوليو2007 2009م

الى 31 ديسمبر 2008م

ألف ريالألف ريال

862-أتعاب مهنية وقانونية

30-أتعاب حضور مجلس اإلدارة

-892

17   الزكاة وضريبة الدخل

الزكاة

2009مالزكاة المحملة للسنة / الفترة

ألف ريال

2008م

ألف ريال

1.0611.496

تعتمد الزكاة المحملة للسنة / الفترة على الوعاء الزكوى الذى يتكون من المكونات الهامة التالية :

2009م

ألف ريال

2008م

ألف ريال

74.826100.000حقوق الملكية في بداية السنة / الفترة

)25.174()32.388(الخسارة المعدلة للفترة

42.43874.826الوعاء الزكوى

33.95059.860العائد على المساهمين السعوديين

الزكاة المستحقة :

2009م 

ألف ريال

2008م

ألف ريال

-1.496الرصيد فى بداية السنة / الفترة

8491.496المحمل للسنة / الفترة

-478الزكاة اإلضافية المسددة لمساهمة بنك التنمية اإلسالمى

-)1.762(المسدد خالل السنة / الفترة

1.0611.496الرصيد فى نهاية السنة
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المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسـيج( 

)شركة مساهمة سعودية( 

إيضاحات حول القوائم المالية 

فى 31 ديسمبر 2009م   

موقف الربط :

الحصول  وتم  2008م  31ديسمبر  فى  المنتهية  للفترة  )المصلحة(  والدخل  الزكاة  لمصلحة  والضريبية  الزكوية  اإلقرارات  تقديم  تم   
على شهادة نهائية من المصلحة ، إال أن الربط النهائى لم يتم إصداره بعد . قامت المصلحة بتحميل زكاة إضافية ببلغ 266.564 ريال 
أن الشركة لم تقدم إستئناف بذلك. عليه فإن هذا  . كما  البنك  التنمية اإلسالمي والتي لم يوافق عليها  سعودي على حصة بنك 

المبلغ المحمل مع الزكاة التقديرية المحملة للسنة الجارية على حصة البنك يتم تحميلها على عمليات المساهمين.

ضريبة الدخل :

 بما أن المساهم األجنبى هو بنك التنمية األسالمى ، فإنه معفى من ضريبة الدخل .

17   معامالت مع أطراف ذات عالقة  
باإلضافة للمعاملة المبينة في إيضاح )16( ، فيما يلي تفاصيل معامالت األطراف ذات العالقة الرئيسة خالل السنة واألرصدة الناتجة 

عنها بنهاية السنة:

الرصـيد في 31 مبلغ المعاملـةطبيعة المعاملةالطرف ذو العالقـة  

ديسمبر  2009م

ألف ريالألف ريال

مصروفات عمومية وإدارية مدفوعة ومساهمات موصلة نيابة عن مسـاهم   

الشركة وتم إعادة تحميلها أو إيداعها بالشركة  

2.522)3.024(

11.562100مصروفات متكبدة نيابة عن حملة الوثائقمساهمون

1.2531.228أقساط تأمينشركات منتسبة

تعويض موظفي اإلدارة الرئيسـيين  

إجمالي تعويض موظفي اإلدارة الرئيسيين يتم اإلفصاح عنه كما يلي:

الرصــيد فــي

31 ديسمبر 2009م

ألف ريال

مبلــغ المعاملة

ألف ريال

طـبيعة المعــاملة 

- 149 أتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة ولجنة المراجعة )إيضاح 16( 

380 4.802 مزايا موظفين قصيرة األجل 

217 293 مخصص مكافأة نهاية الخدمة 
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المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسـيج( 

)شركة مساهمة سعودية( 

إيضاحات حول القوائم المالية 

فى 31 ديسمبر 2009م   

 2 – إدارة المخاطر 

مخاطر التأمين

المخاطر تحت عقد التأمين هي المخاطر التي ينتج عنها حدث تأميني بما في ذلك الشك لمبلغ وتوقيت أي مطالبة ناتجة. تواجه 
عن  المزايا  مدفوعات  فيها  تزيد  والتي  الفعلية  المطالبات  هي  العقود  هذه  بموجب  الشركة  تواجهها  التي  الرئيسية  المخاطر 
القيمة الدفترية لمطلوبات التأمين. ويتأثر هذا بواسطة تكرار المطالبات وإجمالي المطالبات ، والمزايا الفعلية المدفوعة هي أكبر 
من المطالبات المقدرة المطالب بها. الجزء الهام من نشاط إعادة التأمين الممنوح يعتبر تأمين إختياري ويقوم على نظام الحصة 
النسبية مع حجز مبالغ حدود معينة تتفاوت من منتج آلخر. إن المبالغ القابلة لإلسترداد من معيدي التأمين يتم تقديريها بشكل 

يتالئم مع اإلفتراضات المستخدمة لتأكيد مزايا الوثيقة الهامة ويتم عرضها في قائمة المرمز المالي كموجودات إعادة تأمين.

بالرغم من أن الشركة لديها ترتيبات إعادة تأمين أال أنها ال تعفي من إلتزاماتها المباشرة تجاه حملة الوثائق وبالتالي توجد هنالك 
مخاطر فيما يتعلق بإعادة التأمين الممنوح إلى المدى الذي ال يستطيع فيه معيد التأمين الوفاء بإلتزاماته المفترضه بموجب هذه 

الترتيبات.

مخاطر إعادة التأمين

كما هو الحال لشركات التأمين األخرى من أجل توزيع المخاطر الناتجة من المطالبات الكبيرة ، فإن الشركة من خالل النشاط العادي 
تدخل في ترتيبات مع أطراف اخرى ألغراض إعادة التأمين. 

لتقيل التعرض لخسائر هامة من معيد التأمين الذين ليس لهم القدرة على سداد الديون فإن الشركة تقوم بتقييم الوضع المالي 
لمعيدي تأمينها ومراقبة تركيزات مخاطر اإلئتمان الناتجة من المناطق الجغرافية المماثلة أو الخصائص اإلقتصادية لمعيدي التأمين.

تتبع الشركة فيما يتعلق بالحد األدنى المقبول لتصنيف شركات إعادة التأمين بواسطة شركات تصنيف متخصصة ومشهورة ال يقل 
تصنيف عن شركة ب ب ب )إستاندرز آند بورز( أ –أ )شركة أ أم بست(.

اإلطار التنظيمي:

ومراقبة  موافقة  على  فقط  تنص  ال  اللوائح  هذه   . اإلختصاص  ذات  المحلية  الرغابية  الجهات  لمتطلبات  الشركة  عمليات  تخضع 
األنشطة ولكن تنص أيضًا على فرض بعض األحكام المقيدة ، على سبيل المثال كفاية رأس المال للحد من خطر العجز عن السداد 

واإلعسار على جزء من شركات التأمين ولتمكينها من تلبية هذه اإللتزامات غير المنظورة حسبما تنشأ .

لمحة عن اإلستحقاق:

التدفقات  التوقيت المقدر من صافي  الواجبة اإلستحقاق على أساس  التأمين لألصول  التأمين وإعادة  يتم تحديد مطلوبات عقود 
غير  األٌقساط  من  المكتسبة  غير  التأمين  إعادة  وقسط  التأمين  قسط  إستبعاد  تم  لقد  المسجلة.  التأمين  مطلوبات  من  النقدية 

المكتسبة ألنها ليست إلتزامات تعاقدية.

فيما عدا الوديعة النظامية واإلستثمار التي ليس لها تاريخ إستحقاق ثابت ، فإن اإلستحقاق لجميع الموجودات والمطلوبات المالية ال 
يقع بعد سنة واحدة إعتبارًا من تاريخ التغير.

مخاطر سعر العمولة 

تنشأ مخاطر سعر العمولة من إحتمال أن التغيرات فى أسعار العمولة سوف تؤثر على األرباح المستقبلية أو القيم العادلة لألدوات 
المالية .

ال تتعرض الشركة ألية مخاطر أسعار عمولة هامة .
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المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسـيج( 

)شركة مساهمة سعودية( 

إيضاحات حول القوائم المالية 

فى 31 ديسمبر 2009م   

مخاطر العملة

مخاطر العملة هى المخاطر التى فيها تتذبذب قيمة أداة مالية بسبب التغيرات فى أسعار الصرف ألجنبى.

بالريال السعودي  أن الشركة تتعامل  التذبذب فى أسعار الصرف حيث  تعتقد اإلدارة أن هناك مخاطر قليلة لحدوث خسائر بسبب 
بشكل رئيسى .

مخاطر اإلئتمان 

 31 فى  مالية.  لخسارة  اآلخر  الطرف  تكبد  الى  يؤدى  مما  بإلتزاماته  الوفاء  على  ما  طرف  مقدرة  عدم  مخاطر  هى  اإلئتمان  مخاطر 
ديسمبر 2009م لم تتعرض الشركة ألية مخاطر إئتمانية هامة .

مخاطر السيولة

هي المخاطر التي تواجه فيها الشركة مصاعب في توفير األموال الالزمة لمقابلة اإللتزامات المالية ، تتم مراقبة متطلبات السيولة 
على أساس شهري وتتأكد اإلدارة أن هنالك أموال كافية متوفرة للوفاء بأي إلتزمات قد تنشأ. 

تتكون المطلبوات المالية لعمليات التأمين من المستحق لشركات إعادة التأمين والمستحق ألطراف ذات وذمم دائنة أخرى وتمثل 
مطلوبات المساهمين الذمم الدائنة األخرى. جميع المطلوبات المالية التي هي بدون فوائد يتوقع سدادها خالل 12 شهر من تاريخ 

التقارير .

إدارة رأس المال

إن أهداف الشركة عند إدارة رأس المال هي المحافظة على قدرتها في اإلستمرارية من أجل تقديم عائدات من مساهمين ومنافع 
ألصحاب المصلحة اآلخرين والمحافظة على هيكلة رأس المال بشكل مثالي لتخفيض تكلفة رأس المال.

من أجل المحافظة على هيكلة رأس المال ، قرر مجلس اإلدارة زيادة رأس المال 100 مليون إلى 250 مليون ريال سعودي )إيضاح 3(.

21    القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية
تتكون   . بحته  تجارية  أسس  على  ومدركة  راغبة  اطراف  بين  ما  التزام  سداد  او  أصل  تبادل  يمكن  بموجبها  يتم  التي  القيمة  هي 
الموجودات المالية للشركة من النقد وما فى حكمه واإلستثمار ، بينما تتكون المطلوبات المالية من المستحقات ، ذمم دائنة أخرى 

ومستحق لطرف ذى عالقة . ان القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للشركة ال تختلف كثيرًا عن قيمتها الدفترية.

22   التقارير القطاعية 
 ، يتم عرض المعلومات القطاعية المتعلقة بقطاع نشاط الشركة من خالل النشاط العام للشركة. يشمل النشاط العام : الحريق 

الهندسية ، الحوادث العامة والبحرية بناًء على إدارة الشركة وهيكل التقارير الداخلية .  

تتضمن نتائج القطاع بنود تعود مباشرة للقطاعات فضاًل عن تلك التي يمكن توزيعها على أساس معقول. 
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المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسـيج( 

)شركة مساهمة سعودية( 

إيضاحات حول القوائم المالية 

فى 31 ديسمبر 2009م   

القطاعات التشغيلية

المجمـوعأخرى )أنظر أعاله(سـياراتعالج

6.1306.130--مجمل مساهمة التأمين 

852852--صافي مساهمة التأمين المحتفظ بها 

11.56211.562--مصاريف غير موزعة 

)11.145()11.145(--العجز من عمليات التأمين 

كما في 31 ديسمبر 2009م

موجودات عمليات التأمين 

حصة شركات إعادة التأمين في المساهمة 

غير المكتسبة 

--2.5422.542

حصة شركات إعادة التأمين في المطالبات 

غير المسددة 

--24.91024.910

109109--تكلفة شراء وثيقة مؤجلة

33.35133.351--مجموع الموجودات 

 مطلوبات عمليات التأمين

4.4284.428--مساهمة غير مكتسبة 

25.21725.217--مطالبات غير مسددة 

33.35133.351--مجموع المطلوبات 

إن عمليات المساهمين هي ليست قطاع تشغيلي. 

22 – عام
23-1 تم إعادة تصنيف بعض األرقام للفترة السابقة لتتماشى مع عرض السنة الحالية.

23-2 تم إعتماد القوائم المالية بواسطة مجلس اإلدارة بتاريخ 9 ربيع األول 1431هـ هـ الموافق 23 فبراير 2010 م.
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الملحق 3: القوائم المالية المراجعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010 م. 19
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شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسـيج( 

)شركة مساهمة سعودية( 

قائمة المركز المالي 

كما في 31 ديسمبر 2010م

بآالف الرياالت السعودية

2009م2010مإيضاح

موجودات عمليات التأمين

523.6621.989نقـد وما في حكمه

615.9183.701مستحق من حملة وثائق

1213.8532.542حصة شركات إعادة التأمين في أقساط تأمين غير مكتسبة 

137.62724.910حصة شركات إعادة التأمين في المطالبات غير المسددة 

14.134109تكلفة شراء وثيقة مؤجلة 

100 199.884مستحق من عمليات المساهمين

--7911مقدمات ودفعات مقدمة وذمم مدينة أخرى 

--95.541أثاث وتركيبات وأجهزة مكتبية 

--810.020إستثمارات

33.351 101.550إجمالي موجودات عمليات التأمين

موجودات المساهمين

35.405 525.242نقد وما في حكمه 

4.037 72.345مقدمات ودفعات مقدمة وذمم مدينة أخرى

2.877 82.893إستثمارات

4.991--9أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية

1010.00010.000وديعة نظامية

57.310 40.480إجمالي موجودات المساهمين

142.03090.661إجمالي الموجودات

تعتبر االيضاحات المرفقة من 1 الى 25 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسـيج(

)شركة مساهمة سعودية( 

قائمة المركز المالي 

كما في 31 ديسمبر 2010م

بآالف الرياالت السعودية

2009م  2010م إيضاح

فائض ومطلوبات عمليات التأمين 

2.529 12.796 رصيد إعادة تأمين مستحق 

4.428 65.756 12 أقساط غير مكتسبة 

628 2.393 عمولة غير مكتسبة

25.217 14.122 13 مطالبات غير مسددة

549 3.041 11 مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

-- 2.022 19 مستحق لطرف ذى عالقة

-- 1.420 مخصص مكافأة نهاية الخدمة

33.351 101.550 إجمالي مطلوبات عمليات التأمين 

)فائض(/ عجز عمليات التأمين  

-- -- العجز من عمليات التأمين 

 33.351 101.550 إجمالي مطلوبات وفائض عمليات التأمين 

مطلوبات وحقوق المساهمين 

مطلوبات المساهمين 

 3.024 -- 19 مستحق لطرف ذي عالقة 

 100 9.884 19 مستحق لعمليات التأمين

2.423 376 11 مستحقات وذمم دائنة أخرى

1.061 664 18 زكاة مستحقة

805 -- مخصص مكافأة نهاية الخدمة 

 7.413 10.924 إجمالي مطلوبات المساهمين 

حقوق المساهمين 

 100.000 100.000 14 رأس المـال 

 )50.103( )70.444( خسائر متراكمة 

 49.897 29.556 إجمالي حقوق المساهمين 

 57.310 40.480 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

 90.661 142.030

تعتبر االيضاحات المرفقة من 1 الى 25 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسـيج(

)شركة مساهمة سعودية( 

قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010م 

بآالف الرياالت السعودية

2009م2010مإيضاح

اإليرادات

98.3856.130مجمل أقساط التأمين

)3.392()26.349(ناقًصا: حصة إعادة التأمين

72.0362.738أقساط تأمين محتفظ بها

)1.886()50.018(التغير في أقساط غير مكتسبة

22.018852صافي أقساط تأمين محتفظ بها

2.046131عمولة إعادة تأمين مكتسبة 

24.064983إجمالى إيرادات التأمين

التكلفة والمصروفات

28.21789مجمل المطالبات 

)41()22.618(ناقًصا: حصة إعادة التأمين

5.59948صافي المطالبات 

6.190307التغير في المطالبات غير المسددة والمتكبدة غير المبلغ عنها

11.789355صافي المطالبات المتكبدة

5.53141تكلفة شراء وثيقة

1.294170فائض مصروفات خسارة

166.6414.475مصروفات بيعية وتسويقية

1718.2807.087مصروفات عمومية وإدارية                                    

43.53512.128إجمالى التكلفة والمصروفات 

--20دخل من استثمارات تجارية

--2إيرادات أخرى

)11.145()19.449(عجز من عمليات التأمين

19.44911.145عجز محول إلى عمليات المساهمين

----

تعتبر االيضاحات المرفقة من 1 الى 25 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسـيج(

)شركة مساهمة سعودية( 

قائمة عمليات المساهمين 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010م

بآالف الرياالت السعودية

2009م2010مإيضاح

)11.145()19.449(العجز من عمليات التأمين 

)12.931()502(مصروفات عمومية وإدارية 

--316دخل من استثمارات تجارية 

1343دخل من ودائع مرابحة 

)23.733()19.634(صافي خسارة للسنة قبل الزكاة 

)478(--الزكاة على أسهم البنك اإلسالمي للتنمية

)24.211()19.634(صافي خسارة السنة

10.00010.000المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة )باآلالف(

)2.42()1.96(صافي خسارة السهم للسنة )بالريال السعودي(

تعتبر االيضاحات المرفقة من 1 الى 25 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسـيج( 

)شركة مساهمة سعودية( 

قائمة الخسارة الشـاملة 

 للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010م

بآالف الرياالت السعودية

2009م 2010م                                                                             إيضاح

)24.211( )19.634( صافي خسـارة السنة 

إيرادات شـاملة أخـرى/ )خسارة( ـ التغير في القيمة العادلة

2.377 -- الستثمار متاح للبيع 

)21.834( )19.634( إجمالي الخسارة الشاملة للسنة

تعتبر االيضاحات المرفقة من 1 الى 25 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسـيج( 

)شركة مساهمة سعودية( 

قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010م

بآالف الرياالت السعودية

2009م 2010م

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

-- -- صافي عجز الفترة من عمليات التأمين 

تسويات الفترة:

-- 1.044 إستهالك

-- )20( دخل من إستثمارات تجارية

-- 614 مخصص مكافأة نهاية الخدمة، صافي

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

)3.701( )12.217( مستحق من حملة الوثائق 

)2.542( )11.311( حصة شركات إعادة التأمين في أقساط تأمين غير مكتسبة 

)24.910( 17.283 حصة شركات إعادة التأمين من المطالبات غير المسددة

)109( )14.025( تكلفة شراء وثيقة مؤجلة 

-- 782 مقدمات ودفعات مقدمة وذمم مدينة أخرى

2.529 10.267 رصيد إعادة تأمين مستحق 

4.428 61.328 أقساط غير مكتسبة 

628 1.765 عمولة غير مكتسبة 

-- )1.002( مستحق لطرف ذى عالقة

25.217 )11.095( مطالبات غير مسددة

549 482 مصروفات مستحقة وذمم دائنة أخرى 

)100( )10.628( مستحق من عمليات المساهمين 

1.989 33.267 صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

-- )1.594( شراء أثاث، تركيبات وأجهزة مكتبية 

-- )10.000( استثمارات مستحوذ عليها

-- )11.594( صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

1.989 21.673 صافي الزيادة في النقد وما في حكمه 

-- 1.989 النقد وما في حكمه في 1 يناير 

1.989 23.662 النقد وما في حكمه في نهاية السنة

تعتبر االيضاحات المرفقة من 1 الى 25 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسـيج( 

)شركة مساهمة سعودية( 

قائمة التدفقات النقدية لعمليات المساهمين 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010م

بآالف الرياالت السعودية

2009م2010م

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

)23.733()19.634(صافي خسارة الفترة قبل الزكاة من البنك اإلسالمي للتنمية

تسـويات الفترة: 

490--اسـتهالك 

341--مخصص مكافأة نهاية الخدمة، بالصافي 

--)316(الدخل من استثمارات بغرض التجارة 

--)1(الدخل من ودائع مرابحة

)19.951()22.902(

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

889--النقص في مقدمات ودفعات مقدمة وذمم مدينة أخرى 

10.628100الزيادة في مستحق لعمليات التأمين 

802)35()النقص( / الزيادة في مستحقات وذمم دائنة أخرى 

)1.115(--النقص في مستحق لطرف ذى عالقة 

)1.762()1.105(زكاة مدفوعة 

)23.988()10.463(صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية 

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 

)500()34.000(شراء استثمار

--34.300متحصالت من بيع استثمارات تجارية

)3.810(--شراء أثاث، وتركيبات وأجهزة مكتبية

)4.310(300صافي النقد )المستخدم في( األنشطة االستثمارية 

)28.298()10.163(صافي النقص في النقد وما في حكمه 

35.40563.703النقد وما في حكمه في بداية السنة 

25.24235.405النقد وما في حكمه في نهاية السنة 

تعتبر االيضاحات المرفقة من 1 الى 25 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية



154

شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسـيج(

)شركة مساهمة سعودية(

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010م

بآالف الرياالت السعودية

خسائر رأس المال 

متراكمة 

التغير التراكمي 

فـي القيمة العادلة 

لالستثمار

المجمـوع 

70.235)2.377()27.388(100.000 الرصيد كما في 31 ديسمبر 2008م 

)21.834(2.377)24.211(--صافي الخسارة الشاملة للسنة 

)849(--)849(--الزكاة للسنة 

2.345--2.345--الزكاة القابلة لالسترداد من المساهمين

49.897-)50.103(100.000الرصيد في 31 ديسمبر 2009م

)19.634(--)19.634(--صافي الخسارة الشاملة للسنة 

)707(--)707(--الزكاة للسنة )اإليضاح 17( 

29.556--)70.444(100.000 الرصيد في 31 ديسمبر 2010م

تعتبر االيضاحات المرفقة من 1 الى 25 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسـيج( 
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1   التنظيم واألنشـطة الرئيسية  
رقم  التجاري  السجل  بموجب  مسجلة  سعودية  مساهمة  شركة  هى  )الشركة(  )أسيج(  التعاوني  للتأمين  المتحدة  المجموعة 
4030171999 بتاريخ 9 شعبان 1428 هـ الموافق 22 أغسطس 2007م. إن عنوان المركز الرئيسي للشـركة هو حي الرويس ص. ب 7076 ـ جده 

21462 المملكة العربية السعودية. 

أدرجت  لقد  السعودية.  العربية  المملكة  في  بها  المتعلقة  واألنشطة  التعاوني  التأمين  أعمال  مزاولة  في  الشركة  غرض  يتمثل 
الشركة فى هيئة السوق المالية فى 27 أغسطس 2007م. بدأت الشركة عملياتها التجارية في 1 يوليو 2009م. 

2   أسس اإلعداد   
تم إعداد القوائم المالية للشركة وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.

نشاط  عملة  يمثل  الذي  السعودي  بالريال  المالية  القوائم  عرض  يتم  التاريخية.  التكلفة  مبدأ  بموجب  المالية  القوائم  إعداد  يتم 
الشركة وقد تم تدويره ألقرب ألف. 

تمسك الشركة دفاتر حسابات مستقلة لكل من عمليات التأمين وعمليات المساهمين وفقا لنظام التأمين في المملكة العربية 
الموجودات  تسجل  والمساهمين.  التأمين  بعمليات  المرتبطة  الموجودات  كافة  على  بالوصاية  الشركة  تحتفظ  السعودية. 
والمطلوبات واإليرادات والمصروفات العائدة بوضوح ألي من تلك األنشطة في الحسابات الخاصة بكل منها. تتولى كل من اإلدارة 

ومجلس اإلدارة  تحديد أسس توزيع المصروفات والموجودات الناشئة عن العمليات المشتركة. 

وفقا لالئحة التنفيذية للشركة، يتم توزيع الفائض الناشئ عن عمليات التأمين على الشكل التالي:

90٪تحويل إلى عمليات المساهمين

10٪تحويل إلى الذمم الدائنة لحملة الوثائق 

تتبع الشركة سنة مالية تنتهي في 31 ديسمبر.

المبالغ  تؤثر في  التي  التقديرات واالفتراضات  المالية استخدام  التقارير  الدولية إلعداد  للمعايير  المالية وفقا  القوائم  إعداد  يتطلب 
المبينة للموجودات والمطلوبات واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات الطارئه في تاريخ القوائم المالية والمبالغ المبينة لإليرادات 

والمصروفات خالل فترة التقرير.

2   االستمرارية 
تكبدت الشركة خسارة بقيمة 19.6 مليون ريال سعودي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010 )2009 – 23.7مليون ريال سعودي( وبلغت 
الخسائر المتراكمة 70.4مليون ريال سعودي في ذلك التاريخ )2009 – 50.1مليون ريال سعودي(. بحث مجلس اإلدارة في مركز الشركة 
المالي خالل االجتماع الذي عقده في 27 أكتوبر 2009 وقرر أنه يجب أن تستمر الشركة فى مزاولة نشاطها واقترح زيادة رأس المال من 
100 مليون ريال سعودي إلى 250 مليون ريال سعودي. وقد وافقت مؤسسة النقد العربي السعودي )ساما( بتاريخ 19 أكتوبر 2010 على 
زيادة رأس المال إلى 200 مليون ريال سعودي. ويتوقع المدراء أن تقوم غالبية المساهمين المؤسسين بدعم حقوق إصدار األسهم. 
وقد بدأت الشركة بتطبيق اإلجراءات الالزمة للحصول على الموافقات المطلوبة من هيئة السوق المالية، كما سيتم عقد اجتماع 

طارئ للمساهمين بهدف الموافقة على حقوق إصدار األسهم المقترحة.    

3   ملخص السياسات المحاسـبية الهامة واالفتراضات 
فيما يلى السياسات المحاسبية الهامة واالفتراضات المتبعة:

 النقد وما فى حكمه �

 يتكون النقد وما فى حكمه من نقد بالبنوك وودائع مرابحة بمدة استحقاق أصلية لثالثة أشهر من تاريخ التملك األصلي. 

 مستحق من حملة الوثائق   �

تقدير  ويتم  تحصيلها.  في  المشكوك  للديون  مخصص  أي  خصم  بعد  األصلية  الفاتورة  بمبلغ  المدينة  التأمين  أرصدة  إظهار  يتم 
الديون المشكوك في تحصيلها عندما يصبح تحصيل كامل المبلغ مشكوك فيه. يتم شطب الديون المعدومة عند تكبدها. 
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 إعادة التأمين �

في سياق النشاط العادي لألعمال تتنازل الشركة عن مخاطر ومساهمة التأمين. تقدم مثل هذه الترتيبات إلعادة التأمين قدًرا أكبر 
من التنويع في األعمال وتسمح لإلدارة مراقبة التعرض للخسائر المحتملة التي قد تنشأ من المخاطر الكبيرة كما تقدم قدرة إضافية 
للنمو. هناك جزء كبير من إعادة التأمين يتأثر بموجب المعاهدة والعقود االختيارية وعقود إعادة التأمين للخسارة الزائدة. يتم تسجيل 
أي أصل أو التزام في قائمة المركز المالي لعمليات التأمين حيث يمثل المساهمة المستحقة أو المدفوعات المستحقة على معيدي 
التأمين بشكل متماثل بما  المبالغ المستحقة من إعادة  التأمين. يتم تقدير  القابلة لالسترداد من معيدي  التأمين وحصة الخسائر 

يتفق مع التزام المطالبة من األطراف المؤمن عليها. 

 تكلفة إستحواذ الوثيقة المؤجلة �

يتم رسملة العموالت والتكاليف األخرى لشراء عقود التأمين التي تتعلق بشكل رئيسي بتوفير عقود جديدة ويتم إطفاءها الحقا 
على مدى عمر العقد على أساس يتفق مع شروط تغطية الوثيقة ذات العالقة. 

 عقود التأمين �

بداية  التي يكون فيها عند  تلك  أو  العقد،  بداية  تأمين كبيرة عند  التي تنطوي على مخاطر  العقود  تلك  بأنها  التأمين  تعرف عقود 
العقد صياغة بمضمون تجاري حيث قد يصبح مستوى مخاطر التأمين كبيًرا مع مرور الوقت. تعتمد أهمية مخاطر التأمين على كل 

من احتمال وقوع حادثة تأمين وحجم تأثيرها المحتمل.

بمجرد تصنيف عقد ما ضمن خانة عقود التأمين، يبقى عقد تأمين حتى نهاية الفترة المتبقية من عمره حتى ولو انحفضت مخاطر 
التأمين بشكل هام خالل هذه الفترة. يتم تسجيل المساهمات المتعلقة بعقود التأمين كإيرادات على مدى فترة سداد المساهمة 

للوثائق ذات العالقة. 

 المطالبات  �

قائمة  تاريخ  في  مسددة  غير  ولكن  المتكبدة  للمطالبات  المقدرة  التكلفة  إجمالي  على  المسددة  غير  المطالبات  إجمالي  يشمل 
المركز المالي سواًءا تم إظهارها أم ال. يتم تكوين مخصصات المطالبات الظاهرة غير المدفوعة كما في تاريخ قائمة المركز المالي 
على أساس تقدير كل حالة فردية. فضاًل عن ذلك، يتم االحتفاظ بمخصص بناًء على حكم اإلدارة والخبرة السابقة للشركة لمقابلة 
تكلفة سداد المطالبات المتكبدة وغير الظاهرة في تاريخ قائمة المركز المالي. يتم إدراج أي فرق بين المخصصات في تاريخ قائمة 

المركز المالي والمخصصات والتسديدات في السنة التالية يتم على قائمة عمليات التأمين لتلك السنة.

 اإلستثمارات �

تتضمن الموجودات المالية للشركة استثمارات متاحة للبيع وإستثمارات تجارية. يعتمد التصنيف على الغرض الذي من أجله تم شراء 
االستثمارات أو إنشائها. 

إستثمارات متاحة للبيع �

يتم تسجيل اإلستثمارات المصنفة ضمن فئة »االستثمارات المتاحة للبيع« مبدئًيا بالتكلفة ويتم قياسها الحقا بالقيمة العادلة. تمثل 
االستثمارات المتاحة للبيع تلك التي يعتزم االحتفاظ بها لفترة غير محددة والتي قد يتم بيعها تلبية إلحتياجات السيولة أو التغيرات 
في أسعار الفائدة أو أسعار الصرف أو أسعار األسهم. بالنسبة لالستثمارات المتاحة للبيع التي ال تكون فيها القيمة العادلة محمية، 
يتم تسجيل أي ربح أو خسارة ناشئ من التغير في قيمتها العادلة مباشرة في حقوق المساهمين حتى يتم بيع ذلك االستثمار أو 
يتم تحصيله أو إستبعاده خالف ذلك أو حتى يتم تحديد االستثمار لتخفيض قيمته في الوقت الذي تم فيه تسجيل الربح أو الخسارة 
المتاحة  اإلستثمارت  تسجيل  يتم  للسنة.  المساهمين  عمليات  قائمة  إلى  تحويلها  يجب  المساهمين  حقوق  في  سابقا  المتراكمة 

للبيع التي ال يمكن قياس قيمتها العادلة بشكل موثوق بالتكلفة بعد خصم اإلنخفاض في القيمة.



157

المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسـيج( 

)شركة مساهمة سعودية( 

إيضاحات حول القوائم المالية 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010م

 اإلستثمارات التجارية �

تمثل االستثمارات التجارية االستثمارات قصيرة األجل في المحفظة المدارة التي يتم تسويقها بسهولة، ويتم إثباتها مبدئًيا بالتكلفة 
ومن ثم يعاد قياسها بالقيمة العادلة. يتم تحديد القيمة العادلة بالرجوع إلى صافي قيمة األصول التي يحددها مدير الصندوق 
إثبات األرباح والخسائر المحققة وغير المحققة في قائمة عمليات المساهمين. يتم احتساب تكلفة  يومًيا عند إغالق السوق. يتم 

االستثمارات على أساس مبدأ المتوسط المرجح. 

 األثاث والتركيبات والمعدات  �

يتم تسجيل األثاث والتركيبات والمعدات على قائمة المركز المالي بالتكلفة ناقص االستهالك المتراكم وأي انخفاض في القيمة. 
اإلنتاجية  األعمار  يلي  فيما  للموجودات.  التقديرية  اإلنتاجية  األعمار  مدى  على  الثابت  القسط  أساس  على  االستهالك  احتساب  يتم 

التقديرية للموجودات:

السنوات

7تحسينات على مبان مستأجرة، وأثاث، وتجهيزات ومعدات مكتبية

4أجهزة كومبيوتر وبرمجيات

4سيارات

إجراء  يتم  مالية.  سنة  نهاية  كل  عند  اللزوم  عند  وتسويتها  االستهالك  وطريقة  اإلنتاجية  واألعمار  المتبقية  القيمة  مراجعة  تتم 
المراجعة لالنخفاض في القيمة عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد. 
يتم إثبات رسوم اإلستهالك للفترة في قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم على أساس اإلستحقاق المحاسبي. وكذلك يتم 

إثبات خسائر اإلنخفاض، في حال وجودها، على قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم.

يتم تحميل نفقات التصليح والصيانة على قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم. تتم رسملة التحسينات التي تزيد القيمة أو التي 
من شأنها أن تطيل حياة الموجودات ذات العالقة بشكل كبير. 

 اإلستحقاق والذمم الدائنة األخرى �

يتم تسجيل المطلوبات للمبالغ الواجب سدادها مستقباًل مقابل البضائع والخدمات المستلمة سواًء صدرت أم لم تصدر لها فواتير 
بواسطة المورد.

 المخصصات �

يتم إثبات المخصصات عندما يكون للشركة إلتزام )قانوني أو ضمني( ناشئ من حدث سابق، وإن تكاليف سداد االلتزام محتملة 
ويمكن قياسها بشكل موثوق. ال يتم تسجيل مخصصات لخسائر التشغيل المستقبلية.

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين �

تقدم الشركة مكافأة نهاية الخدمة لموظفيها، يستند استحقاق هذه المكافأة عادة إلى طول مدة خدمة الموظف وإتمام الحد 
األدنى من مدة الخدمة. يتم تكوين المخصص مقابل المبالغ المستحقة بموجب نظام العمل والعمال السعودي المطبق على 
فترات خدمة الموظفين المتراكمة في تاريخ قائمة المركز المالي. يتم تحويل المبلغ المحمل على الفترة إلى قائمة عمليات التأمين 

والفائض المتراكم على أساس االستحقاق المحاسبي. 

 تسجيل اإليرادات   �

المساهمات  من  الجزء  إظهار  ويتم  تجديدها.  أو  التأمين  وثيقة  إصدار  عند  التأمين  وعموالت  مساهمات  إجمالي  تسجيل  يتم 
والعموالت التي سوف يتم اكتسابها في المستقبل كمساهمات وعموالت غير مكتسبة على التوالي حيث يتم تأجيلها على أساس 
ثابت بما يتفق مع شروط تغطية الوثيقة ذات العالقة. يكون الجزء غير المكتسب للشحن البحري المساهمة الصادرة خالل الثالثة 

أشهر األخيرة لتاريخ التقرير الحالي. 
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 أقساط إعادة التأمين �

يتم تسجيل أقساط إعادة التأمين المتنازل عنها على أنها مصروفات عندما تستحق الدفع. 

تحمل أقساط إعادة التأمين على الدخل على مدى فترات البوالص المتعلقة بها على أساس توزيع نسبي.

 إختبار كفاية المطلوبات   �

في تاريخ كل قائمة مركز مالي يتم إجراء اختبارات لمعرفة كفاية المطلوبات للتأكد من كفاية مطلوبات عقود التأمين. وإلجراء 
هذه االختبارات، تستخدم اإلدارة أفضل التقديرات الحالية للتدفقات النقدية التعاقدية المستقبلية ومصروفات معالجة المطالبات 
مقابل  مخصص  تكوين  طريق  عن  التأمين  عمليات  قائمة  على  مباشرة  الدفترية  القيمة  في  عجز  أي  يحمل  اإلدارية.  والمصروفات 

الخسائر الناتجة عن اختبارات كفاية المطلوبات )مخصص المخاطر غير المنتهية(. 

عندما يتطلب اختبار كفاية المطلوبات اتباع أفضل االفتراضات المقدرة الجديدة فإن مثل هذه االفتراضات )بدون هوامش لالنحراف 
السالب( يتم استخدامها للقياس الالحق لتلك المطلوبات.        

 الزكاة وضريبة الدخل �

أنظمة  بموجب  الموضحة  األسس  بإستخدام  الدخل  صافي  أو  السعوديين  المساهمين  أسهم  حصة  على  الزكاة  إحتساب  يتم 
الزكاة. ويتم احتساب ضرائب الدخل على حصة المساهمين األجانب من صافي دخل السنة. 

تستحق الزكاة وضريبة الدخل ويتم قيدها للخسائر المتراكمة ضمن قائمة حقوق المساهمين. 

 عقود اإليجار �

دفعات  تسجيل  يتم  تشغيلي.  إيجار  كعقود  تصنف  الملكية  ومنافع  مخاطر  بكافة  بموجبها  المؤجر  يحتفظ  التي  اإليجار  عقود 
اإليجار التشغيلي على أنها مصروفات في قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم باستخدام طريقة القسط الثابت على امتداد 

فترة اإليجار. 

 تحويل العمالت األجنبية �

يتم تحويل المعامالت التي يتم إجرائها بعمالت أجنبية إلى عملة النشاط الرئيسية للشركة بأسعار الصرف السائدة في تاريخ إجراء 
المعاملة. أما الموجودات والمطلوبات النقدية التي تتم بالعمالت األجنبية فيجري تحويلها لتعكس ما يعادلها بالعملة الرئيسية 
الدخل  العمالت في قائمة  الناشئة من تحويل  الفروقات  إدراج  المالي. ويتم  المركز  بتاريخ قائمة  السائدة  التحويل  بأسعار  للشركة 

الموحدة للسنة الجارية.

االنخفاض في قيمة الموجودات المالية �

تتم مراجعة الموجودات المالية لخسائر االنخفاض في القيمة إذا أشارت األحداث أو التغييرات في الظروف إلى أن القيمة الدفترية 
غير قابلة لالسترداد. يتم إثبات الخسارة الناتجة عن االنخفاض في القيمة، إن وجدت، والتي تمثل زيادة القيمة الدفترية عن القيمة 
القابلة لالسترداد، في قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم الخاصة بقائمة عمليات المساهمين. إن القيمة القابلة لالسترداد هي 
القيمة العادلة بعد خصم تكاليف البيع أو قيمة األصل عند االستخدام، أيهما أكبر. لغرض تقييم االنخفاض في قيمة الموجودات، 

يتم تجميع الموجودات إلى أدنى مستوى لها بحيث يمكن تحديد التدفقات النقدية بشكل منفصل.

 تقارير قطاعات األعمال  �

والحوادث  والهندسة  والحريق  والمحركات  الطبي  بالقطاع  المتمثلة  الشركة  أعمال  لقطاعات  وفقا  القطاع  معلومات  عرض  يتم 
العامة والقطاع البحري وأموال المساهمين وفقا إلدارة الشركة وهيكل التقارير الداخلية لها. تتضمن نتائج القطاعات البنود التي 

تسند مباشرة إلى القطاعات باإلضافة إلى البنود التي يمكن توزيعها على أساس معقول. 

 تاريخ المحاسبة �

الشركة  فيه  تلتزم  الذي  التاريخ  )أي  المحاسبة  تاريخ  في  المالية  الموجودات  ومبيعات  مشتريات  كافة  تسجيل  تسجيل/عدم  يتم 
التي  المالية  للموجودات  مبيعات  أو  مشتريات  هي  منتظم  بشكل  تتم  التي  المبيعات  أو  المشتريات  إن  الموجودات(.  بيع  أو  بشراء 

تتطلب تسوية الموجودات خالل إطار زمني يتم وضعه بواسطة اللوائح أو العرف في السوق.
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 القيمة العادلة لألدوات المالية  �

يتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية التى يتم التداول فيها فى أسواق مالية منظمة بالرجوع لألسعار المعروضة للموجودات 
واألسعار المعروضة للمطلوبات عند إقفال النشاط فى تاريخ المركز المالى. فى حال عدم توفر أسعار للشركات المدرجة فى السوق 

يتم الرجوع أيًضا ألسعار الوسيط أو التاجر فى السوق المالية.

بالنسبة لألدوات المالية التى ال يوجد لها سوق نشط، يتم تحديد القيمة العادلة باستخدام أساليب التقييم. تتضمن هذه األساليب 
جوهرى  بشكل  هى  والتى  أخرى  ألداة  الحالى  السوق  سعر  الى  والرجوع  بحته  تجارية  أسس  على  تتم  التى  المعامالت  استخدام 
نفسها و/ أو تحليل التدفق النقدى المخصوم. فيما يتعلق بأساليب التدفق النقدى المخصوم، تعتمد التدفقات النقدية المستقبلية 

التقديرية على أفضل تقديرات اإلدارة ومعدل الخصم المستخدم وهو السعر المتعلق بالسوق لنفس األداة.

التسوية �

تتم تسوية الموجودات المالية مقابل المطلوبات المالية ويتم تسجيل صافي المبلغ في قائمة المركز المالي فقط عندما يكون 
أو لتحقيق  نية للتسوية على أساس الصافي  البعض اآلخر و يكون هناك  المبالغ المسجلة بعضها مقابل  هناك حق نافذ لتسوية 
الموجودات وسداد المطلوبات في آن واحد. ال يتم تسوية الدخل مقابل المصروفات في قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم 
أو في قائمة عمليات المساهمين ما لم يكن ذلك مطلوًبا أو مسموًحا به بموجب أي معيار محاسبي أو تفسير مثل هذا المعيار كما 

هو مفصح عنه تحديًدا في السياسات المحاسبية للشركة.

 عدم تسجيل الموجودات المالية  �

يتم عدم تسجيل أداة مالية ما عندما تفقد الشركة السيطرة على الحقوق التعاقدية التى تشمل األداة المالية، والتى غالًبا ما تشكل 
الحالة حيث يتم بيع األداة، أو التى يتم فيها تمرير التدفقات النقدية العائدة لألداة من خالل طرف ثالث مستقل.

 التقديرات المحاسبية الهامة �

عدم التأكد من التقديرات

فيما يلي بحث في االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالعوامل المستقبلية والرئيسية األخرى لعدم التأكد من التقديرات في تاريخ بيان 
الدفترية للموجودات والمطلوبات في السنة  القيم  التسبب في تعديل جوهري على  المالي، والتي لها مخاطر هامة في  المركز 

المالية التالية:

 مخصص المطالبات القائمة  �

يتم  التي  المطالبات  عن  والناشئة  الثالثة  واألطراف  البوالص  لحملة  المستحقة  المبالغ  لتقييم  تقديرات  بإعداد  مطالبة  اإلدارة  إن 
الدرجات  تشمل  عديدة  عوامل  حول  افتراضات  إلى  أساسي  بشكل  التقديرات  هذه  مثل  تستند  التأمين.  عقود  بموجب  تقديمها 
المطلوبات  في  مستقبلية  تغيرات  إلى  يؤدي  مما  اإلدارة  تقديرات  عن  الفعلية  النتائج  تختلف  وقد  التأكد  وعدم  للتقدير  المتفاوتة 
الخبرة السابقة. تقوم اإلدراة بمراجعة مخصصاتها مقابل المطالبات  بناء على  التقديرية. تقوم الشركة عموًما بتقدير مطالباتها 
المحققة، والمطالبات المحققة التي لم يتم اإلبالغ عنها، وذلك على أساس شهري. ويدرج أي فرق بين المخصصات في تاريخ بيان 
المركز المالي والتسويات والمخصصات في السنة التالية في قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم لتلك السنة. كما يتم التحقق 

من مخصص المطالبات القائمة كما في 31 ديسمبر والمصادقة عليه من قبل خبير تأمين مستقل. 

مخصص المبالغ المدينة المشكوك في تحصيلها �

يتم تكوين مخصصات محددة ألولئك العمالء الذين انتهت صالحية بوالصهم أو علقت الشركة التعامل معهم. وباإلضافة إلى 
المخصصات المحددة، تقوم الشركة أيًضا بتكوين مخصص محفظة إضافي يتم تقديرة إستناًدا إلى أعمار األقساط المدينة التي 
تجاوزت موعد استحقاقها. تشمل هذه التقديرات درجات مختلفة من التقدير وعدم التأكد، وقد تختلف النتائج الفعلية مما يؤدي 

إلى تغييرات مستقبلية في هذه المخصصات.
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 التغييرات المستقبلية في السياسات المحاسبية �

خدمات المراجعة الداخلية رقم 24 إفصاحات األطراف ذات العالقة )تعديل(

 يصبح المعيار المعّدل ساري المفعول للفترة السنوية التي تبدأ عند أو من بعد 1 يناير 2011م؛ غير أنه يمكن اعتماد هذا التعديل قبل 
التاريخ. يعّرف هذا المعيار األطراف ذات العالقة لتسهيل تحديد مثل هذه العالقات وإلقصاء أي خلل في التطبيق. قدم هذا  ذلك 

المعيار المنقح، إعفاء جزئي لمتطلبات اإلفصاح للشركات الحكومية. ال تتوقع الشركة أي تأثير على مركزها المالي أو أدائها.

 خدمات المراجعة الداخلية رقم 9 األدوات المالية: التصنيف والقياس   �

تم إصدار معيار التقارير المالية الدولية رقم 9 تصنيف وقياس الموجودات المالية في صيغتة النهائية وااللتزام به إجباري للسنوات 
معيار  من  جزء  محل  المعيار  هذا  ويحل  به.  مسموح  المعيار  لهذا  المبكر  االعتماد  بأن  علًما  2013م؛  يناير   1 في  تبدأ  التي  المحاسبية 
المحاسبة الدولي  رقم 39 األدوات المالية: اإلثبات والقياس. ويحل محل التصنيف الحالي للموجودات المالية في معيار المحاسبة 
الدولي رقم 39 )للمتاجرة، المصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل، المتاحة للبيع، المحتفظ بها حتى االستحقاق والمحتفظ 
قائمة  خالل  من  العادلة  بالقيمة  بها  والمحتفظ  المطفأة  بالتكلفة  بها  )المحتفظ  رئيسيتين  فئتين  ضمن  المغطاة(  بالتكلفة  بها 

الدخل أو من خالل قائمة الدخل الشامل(.

3    النقـد وما في حكمه    
2009م2010م

عمليات التأمين

23.6621.989نـقـد لـدى الـبـنـوك - حسابات جارية 

عمليات المسـاهمين

46-نقد بالصندوق

25.24235.359نقد لدى البنوك – حسابات جارية

25.24235.405

3   مستحق من حملة الوثائق 
2009م2010م 

عمليات التأمين         

15.9502.490مستحق من حملة الوثائق- عمالء آخرون                     

281.228مستحق من حملة وثائق – أطراف ذات عالقة )إيضاح 18(

)17()60(مخصص ديون مشكوك في تحصيلها                                    

15.9183.701

أصبحت الذمم المدينة التجارية البالغة 319 ألف ريال سعودي )2009م: 17 ألف ريال سعودي( مستحقة التحصيل وفقا لفترة السماح 
المحددة من قبل الشركة. ونظًرا ألنه ليس من سياسة الشركة الحصول على ضمانات من حملة الوثائق، وبالتالي فإن هذا الرصيد 

غير مضمون.
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7   مدفوعات مقدًما ودفعات مقدمة وذمم مدينة أخرى 
2009م2010م

عمليات التأمين

--284مدفوعات مقدما

--595دفعات مقدمة إلى موظفين وموردين

--32ذمم مدينة أخرى

911--

7   مدفوعات مقدًما ودفعات مقدمة وذمم مدينة أخرى )تابع(
2009م2010م

عمليات المساهمين

2.345 2.345زكاة مستردة من مساهمين

365 --مدفوعات مقدما               

1.327 --دفعات مقدمة إلى موظفين وموردين           

2.345  4.037

7   اإلستثمارات 

عمليات التأمين

تتمثل االستثمارات في االستثمارات قصيرة األجل في صندوق مرابحة )استثمارات تجارية(. فيما يلي الحركة في االستثمارات: 

2009م2010م

إستثمارات تجارية

--10.000المستحوذة خالل السنة

--20الربح غير المحقق خالل السنة

--10.020الرصيد في نهاية السنة
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عمليات المساهمين

يتمثل اإلستثمار في شركة نجم لخدمات التأمين )المعدة للبيع( واإلستثمارات قصيرة األجل في صندوق مرابحة. فيما يلي الحركة 
في اإلستثمارات: 

2009م2010م

إستثمارات معدة للبيع

--2.877الرصيد في بداية السنة

500--المشترى خالل السنة

2.377 --التغير في القيمة العادلة في االستثمار خالل السنة

2.8772.877الرصيد في نهاية السنة

7  االستثمارات )تابع(

إستثمارات تجارية

2009م2010م

--34.000المشترى خالل الفترة

--)34.300(المصروفة خالل الفترة

--315الربح المحقق باالسترداد

--1الربح غير المحقق خالل الفترة

--16الرصيد في نهاية السنة

7   أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية
تحسينات على مباني مستأجرة 

وأثاث وتركيبات ومعدات مكتبية

أجهزة كومبيوتر 

وبرمجيات      

اإلجماليسيارات

التكلفة:

3.7601.775905.625فى بداية السنة    

1.594--798796إضافات                                  

4.5582.571907.219في 31 ديسمبر 2010م                   

االستهالك:

45016123634الرصيد فى بداية السنة                     

843178231.044المحمل خالل السنة                        

1.293339461.678في 31 ديسمبر 2010م                    

صافي القيمة الدفترية:

3.2652.232445.541فى 31 ديسمبر 2010م

3.3101.614674.991فى 31 ديسمبر 2009م
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 1   وديعة نظامية 
2009م2010م

عمليات المساهمين

10.00010.000ودائع نظامية                                             

10٪ من  بإيداع  العربية السعودية قامت الشركة  بالمملكة  التعاونى  التأمين  كما هو مطلوب بموجب نظام اإلشراف على شركات 
رأسمالها المدفوع البالغ 10 مليون ريال سعودي في أحد البنوك المعينة بواسطة مؤسسة النقد العربي السعودي )ســامـا(. ال يمكن 

سحب هذه الوديعة بدون موافقة مؤسسة النقد العربى السعودى.

11   مستحقات وذمم دائنة أخرى   
2009م2010م

عمليات التأمين

--2.038مصروفات مستحقة                                                

--1.003ذمم دائنة أخرى                                             

3.041--

عمليات المساهمين

1051.915مصروفات مستحقة                                                

271508ذمم دائنة أخرى                                             

3762.423

12   أقساط غير مكتسبة  
2009م2010م

عمليات التأمين

65.7564.428أقساط غير مكتسبة 

 )2.542()13.853(حصة شركات إعادة التأمين من األقساط غير المكتسبة 

51.9031.886صافي األقساط غير المكتسبة

12   المطالبات غير المسددة   صافى
2009م2010م

عمليات التأمين

10.74525.174مجمل المطالبات غير المسددة 

3.37743يضاف: احتياطى متكبد لكن لم يقدم

14.12225.217المطالبات غير المسددة 

حصة شركات إعادة التأمين فى المطالبات غير المسددة 

)7.627()24.910( 

6.495307المطالبات غير المسددة - صافى
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13  رأس المال 

عمليات المساهمين

المساهمون  اكتتب  سعودى.  ريال   10 سهم  كل  قيمة  سهم  مليون   10 إلى  مقسم  سعودى  ريال  مليون   100 الشركة  مال  رأس  يبلغ 
المؤسسون وقاموا بدفع ما يمثل قيمته ستة مليون سهم بقيمة إسمية وقدرها 10 ريال سعودى لكل سهم، حيث يمثل ذلك ٪60 

من أسهم الشركة، أما األربعة مليون سهم المتبقية بقيمة إسمية 10 ريال للسهم فقد تم اكتتابها بواسطة الجمهور.

13  االحتياطى النظامى 

عمليات المساهمين    

 حسب متطلبات نظام مراقبة شركات التأمين التعاونى بالمملكة العربية السعودية يتم تجنيب 20٪ من صافي أرباح المساهمين 
لتكوين احتياطي نظامي حتى يبلغ هذا االحتياطي كامل رأس المال المدفوع وهذا االحتياطـي غير قابـل للتوزيع. وبما أن الشركة 

قد تكبدت خسارة خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010م فإنه لم يتم تكوين احتياطي نظامي. 

13   المصروفات البيعية والتسويقية
2009م2010م

5.2253.541رواتب ومزايا أخرى

1.091338مصروفات دعاية وإعالن

325596أخرى

6.6414.475

17   مصروفات عمومية وإدارية   
2009م 2010م

عمليات التأمين    

5.128 11.766 رواتب ومزايا أخرى

358 612 رسوم خدمات 

188 302 رسوم سفر 

160 2.019 إيجار مكتب 

122 185 رسوم إدارة وصيانة 

623 1.100 أتعاب مهنية واستشارات قانونية 

326 1.044 اســتهالك  

182 1.252 أخرى

7.087 18.280
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2009م 2010م

عمليات المساهمين    

8.780 - رواتب ومزايا أخرى

256 - رسوم خدمات 

339 - رسوم سفر 

875 - إيجار مكتب 

113 - مصروفات إدارة وصيانة

1.056 - أتعاب مهنية وقانونية 

187 - مصروفات دعاية وإعالن 

164 - اســتهالك  

149 277 بدل حضور جلسات مجلس اإلدارة ولجنة المراجعة )إيضاح 18(  

1.012 225 أخرى

12.931 502

17   الزكاة وضريبة الدخل

الزكاة

2009م2010م

7071.061الزكاة المحملة للسنة 

تعتمد الزكاة المحملة للسنة على الوعاء الزكوي والذي يضم المكونات التالية:

2009م2010م

85.10574.826حقوق الملكية في بداية السنة 

 )32.388( )49.755(الخسارة المعدلة للفترة                             

35.35042.438الوعاء الزكوى                                     

28.28033.950العائد على المساهمين السعوديين                    

الزكاة المستحقة:

2009م2010م

1.0611.496الرصيد فى بداية السنة 

707849المحمل للسنة  

478-الزكاة اإلضافية المسددة لمساهمة بنك التنمية اإلسالمى                

)1.762()1.104(المسدد خالل السنة  

6641.061الرصيد فى نهاية السنة                             
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المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسـيج( 

)شركة مساهمة سعودية( 

إيضاحات حول القوائم المالية 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010م

ضريبة الدخل 

 بما أن المساهم األجنبى هو بنك التنمية اإلسالمى، فإنه معفى من ضريبة الدخل.

موقف الربط 

31 ديسمبر 2009م وتم الحصول  المنتهية فى  )المصلحة( للسنة  الزكاة والدخل  الزكوية والضريبية لمصلحة   تم تقديم اإلقرارات 
على شهادة نهائية من المصلحة صالحة حتى تاريخ 30 أبريل 2011م. وكان قد تم الحصول على شهادة نهائية من المصلحة للسنة 

المنتهية في 31 ديسمبر 2008م. 

17   معامالت مع أطراف ذات عالقة  
باإلضافة للمعاملة المبينة في إيضاح )16(، فيما يلي تفاصيل معامالت األطراف ذات العالقة الرئيسة خالل السنة واألرصدة الناتجة 

عنها بنهاية السنة:

الرصيدالختاميمبلغ المعاملة خالل السنةطبيعة المعاملةالطرف ذو العالقـة

مدين / )دائن(

2009م2010م2009م2010م

مصروفات عمومية وإدارية مدفوعة مسـاهم

ومساهمات محصلة نيابة عن الشركة وتم 

إعادة تحميلها أو إيداعها بالشركة  

1.0022.522)2.022()3.024( 

24.92111.5629.884100مصروفات متكبدة نيابة عن حملة الوثائقعمليات مساهمون

8431.253281.228أقساط تأمينشركات شقيقة

تعويض موظفي اإلدارة الرئيسـيين  

يتم اإلفصاح عن إجمالي تعويض موظفي اإلدارة الرئيسيين كما يلي: 

الرصــيد فــي

31 ديسمبر 2010م

مبلــغ 

المعاملة طـبيعة المعــاملة

- 277 أتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة ولجنة المراجعة )إيضاح 17( 

36 3.929 مزايا موظفين قصيرة األجل 

608 233 مخصص مكافأة نهاية الخدمة 

 2   طارئة  
لقد قدمت الشركة ضمان إلى مجلس الضمان الصحي التعاوني لتسوية الديون المستحقة لمزودي الخدمات الطبية مقبل بوالص 
التأمين الطبي الصادرة من شركات شقيقة ) تقدر بحوالي 12.7 مليون ريال( بغرض الحصول على موافقة مجلس الضمان الصحي 

التعاوني الستئناف مباشرة عمل التامين الطبي في السوق السعودي.
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21   إدارة المخاطر 
 مخاطر التأمين �

أي مطالبة  لمبلغ وتوقيت  الشك  بما في ذلك  تأميني  ينتج عنها حدث  التي  بالمخاطر  التأمين  المنطوية في عقد  المخاطر  تتمثل 
ناتجة. تتمثل المخاطر الرئيسية التي تواجهها الشركة بموجب هذه العقود في تخطي قيمة المطالبات الفعلية ومدفوعات المزايا 
المدفوعة هي أكبر من  الفعلية  المطالبات ومدى خطورتها، والمزايا  تواتر  التأمين. ويتأثر ذلك بمعدل  الدفترية لمطلوبات  للقيمة 

المطالبات المقدرة المطالب بها.

يعتبر الجزء الهام من نشاط إعادة التأمين الممنوح تأمين اختياري ويقوم على نظام الحصة النسبية مع حجز مبالغ حدود معينة 
المستخدمة  االفتراضات  مع  يتالءم  بشكل  تقديرها  يتم  التأمين  معيدي  من  لالسترداد  القابلة  المبالغ  إن  آلخر.  منتج  من  تتفاوت 
لتأكيد مزايا الوثيقة الهامة ويتم عرضها في قائمة المركز المالي كموجودات إعادة تأمين. بالرغم من أن الشركة لديها ترتيبات 
التأمين  بإعادة  يتعلق  فيما  مخاطر  هنالك  توجد  وبالتالي  الوثائق  حملة  تجاه  المباشرة  التزاماتها  من  تعفي  ال  أنها  إال  تأمين  إعادة 

الممنوح إلى المدى الذي ال يستطيع فيه معيد التأمين الوفاء بالتزاماته المفترضة بموجب هذه الترتيبات.

 مخاطر إعادة التأمين �

كما هو الحال لشركات التأمين األخرى، ومن أجل تخفيف المخاطر الناتجة عن المطالبات الكبيرة، فإن الشركة وفي سياق نشاطها 
أكبر  تنوع  توفير  شأنها  من  التأمين  إلعادة  الترتيبات  هذه  إن  التأمين.  إعادة  ألغراض  أخرى  أطراف  مع  اتفاقيات  بإبرام  تقوم  العادي 

لألعمال والسماح لإلدارة بمراقبة تعرضها للخسائر المحتملة الناتجة عن المخاطر الكبيرة وكذلك توفير قدرة إضافية على النمو. 

الوضع  بتقييم  تقوم  الشركة  فإن  الديون  سداد  على  القدرة  لهم  ليس  الذين  التأمين  معيدي  من  هامة  لخسائر  التعرض  لتقليل 
المالي لمعيدي تأمينها ومراقبة تركيزات مخاطر االئتمان الناتجة من المناطق الجغرافية المماثلة أو الخصائص االقتصادية لمعيدي 

التأمين.

تعتمد الشركة شركات إعادة تأمين حاصلة على الحد األدنى المقبول من التصنيف االئتماني من قبل شركات تصنيف متخصصة 
ومشهورة بما ال يقل عن تصنيف »ب ب ب« من قبل )إستاندرز آند بورز( و«أ –أ«  من قبل )شركة إي أم بست(.

 مخاطر اإلطار التنظيمي �

تخضع عمليات الشركة لمتطلبات الجهات الرقابية المحلية ذات االختصاص حيث تم تأسيسها. ال تنص هذه اللوائح على موافقة 
ومراقبة األنشطة وحسب، وإنما تنص أيًضا على فرض بعض األحكام المقيدة، على غرار كفاية رأس المال للحد من خطر العجز عن 

السداد واإلعسار على جزء من شركات التأمين ولتمكينها من تلبية هذه االلتزامات غير المنظورة حسبما تنشأ.

 مخاطر رأس المال �

المتطلبات  هذه  وتوضع  المال.  رأس  متطلبات  وتنظيم  تحديد  المخولة  الجهة  هي  )ساما(  السعودي  العربي  النقد  مؤسسة  إن 
التجارية  أهدافها  لدعم  سليمة  مال  رأس  نسب  عل  للحفاظ  أخرى  أهدافًا  الشركة  وتحدد  للمالءة.  كافية  هوامش  وجود  لضمان 

وزيادة قيمة األسهم إلى أكبر حد ممكن.

تدير الشركة المتطلبات الرأسمالية عن طريق تقييم حاالت النقص بين مستويات رأس المال المبلغ عنها وتلك المطلوبة بانتظام. 
أجل  ومن  الشركة.  أنشطة  مخاطر  وخصائص  السوق  ظروف  في  التغيرات  ضوء  على  الحالية  المال  رأس  مستويات  تعديل  ويتم 
تقوم  قد  أو  المساهمين  إلى  المدفوع  األرباح  توزيعات  مبلغ  بتعديل  الشركة  تقوم  قد  تعديله  أو  المال  رأس  هيكل  على  الحفاظ 

بإصدار أسهم.

يلخص الجدول التالي الحد األدنى لرأس المال النظامي للشركة:

2009م2010م

100.000100.000الحد األدنى لرأس المال النظامي )طريقة هامش المالءة الخاصة باألقساط(

وفي رأي مجلس اإلدارة أن الشركة قد التزمت بالكامل بمتطلبات رأس المال المفروضة من الجهات الخارجية خالل الفترة المالية 
موضوع التقارير.
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 لمحة عن اإلستحقاق �

التدفقات  التوقيت المقدر من صافي  الواجبة االستحقاق على أساس  التأمين لألصول  التأمين وإعادة  يتم تحديد مطلوبات عقود 
غير  األقساط  من  المكتسبة  غير  التأمين  إعادة  وأقساط  التأمين  قسط  استبعاد  تم  لقد  المسجلة.  التأمين  مطلوبات  من  النقدية 

المكتسبة ألنها ليست التزامات تعاقدية.

فيما عدا الوديعة النظامية واالستثمار الذين ليس لهما تاريخ استحقاق ثابت، فإن االستحقاق لجميع الموجودات والمطلوبات المالية 
ال يبقى لما بعد سنة واحدة اعتباًرا من تاريخ التقارير.

 المخاطر المالية �

والوديعة  عالقة  ذات  جهات  من  والمستحقات  التأمين  عقود  عن  ناشئة  مدينة  ذمم  في  للشركة  الرئيسية  المالية  األدوات  تتمثل 
النظامية والنقد وما في حكمه واالستثمارات التجارية والمطالبات القائمة وبعض الموجودات والمطلوبات األخرى.

ال تقوم الشركة بإبرام أي معامالت تتعلق بمشتقات األدوات المالية.

االئتمان  ومخاطر  األجنبية  العملة  ومخاطر  الفائدة  أسعار  بمخاطر  للشركة  المالية  األدوات  عن  الناشئة  الرئيسية  المخاطر  وتتمثل 
ومخاطر السيولة. يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة السياسات المتعلقة بإدارة كل من هذه المخاطر واعتمادها. وفيما يلي ملخص 

عن هذه المخاطر.

 مخاطر أسعار السوق �

تتمثل مخارط أسعار السوق بمخاطر تذبذب قيمة أداة مالية نتيجة لتقلبات أسعار السوق. وفي 31 ديسمبر 2010م، لم تكن الشركة 
عرضة ألي من مخاطر أسعار السوق.

 مخاطر معدل الفائدة �

تنجم مخاطر معدل الفائدة من احتمال تأثير التغيرات في معدالت الفائدة على ربحية األدوات المالية وقيمتها العادلة. وتتعرض 
الشركة لمخاطر معدل الفائدة على ودائعها. 

في  لألنظمة  وفقا  عليها  الحفاظ  يجب  التي  المقيدة  الودائع  باستثناء  أشهر  ثالثة  غضون  في  للتحقق  قابلة  ودائع  الشركة  تضع 
المملكة العربية السعودية. وتحد اإلدارة من مخاطر معدل الفائدة من خالل رصد التغيرات في معدالت الفائدة على العمالت التي 

تشكل عملة ودائعها. 

وفي الجدول التالي تفاصيل عن مستويات الودائع الرئيسية التي تحمل فائدة كما في 31 ديسمبر: 

2010معمليات المساهمين

المجموعفترة االستحقاق غير محددة3 أشهر إلى سنة واحدةأقل من 3 أشهر

24.798----24.798ودائع قصيرة األجل

10.00010.000----ودائع نظامية

24.798--10.00034.798

تم تحديد مواعيد استحقاق الودائع على أساس الفترة المتبقية كما في تاريخ قائمة المركز المالي وحتى تاريخ االستحقاق التعاقدي.

كانت أسعار الفائدة الفعلية لألدوات المالية التي تدفع عليها فائدة، كما في 31 ديسمبر، كالتالي:

2009م2010م

عمليات المساهمين

0.25٪ودائع مسجلة بالريال السعودي
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يبين الجدول التالي حساسية قائمة عمليات المساهمين لتغيرات محتملة في أسعار الفائدة مع بقاء كافة المتغيرات األخرى ثابتة.

2010م

التأثير على الربح

2009م

التأثير على الربح

 )ألف ريال( )ألف ريال(

عمليات المساهمين

ريال سعودي:

--2.480الزيادة في أسعار الفائدة بمعدل 100 نقطة أساس 

-- )2.480(النقص في أسعار الفائدة بمعدل 100 نقطة أساس 

مخاطر العملة األجنبية

تتمثل مخاطر العملة بمخاطر تقلبات قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية.

السعودي  بالريال  الشركة  تعامل  إلى  نظًرا  العمالت  أسعار  تقلبات  بسبب  خسارة  حدوث  في  ضئيلة  مخاطر  بوجود  اإلدارة  تعتقد 
بصورة أساسية.

مخاطر االئتمان

مالية.  خسارة  تكبد  في  اآلخر  للطرف  والتسبب  بالتزاماته  الوفاء  في  المالية  األداة  أطراف  أحد  إخفاق  في  اإلئتمان  مخاطر  تتمثل 
فبالنسبة إلى جميع فئات الموجودات المالية التي بحيازة الشركة، يتمثل التعرض لمخاطر االئتمان األشد خطورة في القيمة الدفترية 
كما تم اإلفصاح عنها في قائمة المركز المالي. وتتركز مخاطر االئتمان التي تتعرض لها الشركة فيما يتعلق بالعمالء والودائع في 

الممكلة العربية السعودية.

تعمل الشركة على الحد من مخاطر االئتمان التي تتعرض لها فيما يتعلق بالعمالء عن طريق اتباع سياسة الرقابة على االئتمان ورصد 
محدد  مخصص  بتقدير  الشركة  تقوم  المعدومة.  للديون  الشركة  تعرض  تقليل  أجل  من  مستمر  بشكل  القائمة  المدينة  الذمم 
بتكوين مخصص محفظة  الشركة  المحددة تقوم  المخصصات  إلى  القيمة على أساس كل حالة بمفردها. وباإلضافة  النخفاض 
إضافي يتم تقديره على أساس جماعي بناء على أعمار األقساط المدينة التي تجاوزت موعد استحقاقها. وتسعى الشركة إلى الحد 
من مخاطر االئتمان فيما يتعلق بالجهات األخرى التي يتم التعامل معها عن طريق اإليداع لدى بنوك معروفة. وتقوم الشركة بإبرام 
عقود إعادة تأمين مع جهات ثالثة معروفة وجديرة بالثقة االئتمانية ومصنفة من قبل وكاالت التصنيف اإلئتماني المعروفة بتصنيف 

»ب ب ب« )من ستاندرد أند بورز( و«أ أ« )من إي إم بست( أو ما فوق.

يبين الجدول التالي أقصى تعرض لمخاطر االئتمان فيما يتعلق بعناصر قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2010م:

المجموع

عمليات التأمين

23.662نقد وما في حكمه

15.918مستحق من حملة الوثائق

9.884مستحق من عمليات المساهمين

10.020استثمارات

7.627حصة شركات إعادة التأمين من المطالبات القائمة

67.111

عمليات المساهمين

25.242نقد وما في حكمه

2.893استثمارات

28.135
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 مخاطر السيولة �

تكمن مخاطر السيولة في عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المتصلة بالمطلوبات المالية عند استحقاقها.

فور  الشركة  التزامات  لتسديد  كافية  سائلة  أموال  توفير  إلى  اإلدارة  وتسعى  شهري  أساس  على  السيولة  احتياجات  مراقبة  تتم 
نشوئها.

وبعض  دائن  تأمين  إعادة  ورصيد  عالقة  ذات  لجهات  مستحقة  ومبالغ  مستحقة  مطالبات  من  للشركة  المالية  المطلوبات  تتكون 
تندرج  التي  والمطلوبات  الخدمة  نهاية  مكافآت  )باستثناء  المالية  المطلوبات  جميع  سداد  يتم  أن  المتوقع  من  األخرى.  المطلوبات 
المركز  تاريخ قائمة  12 شهًرا من  التي ال تدفع عليها فائدة خالل  والتي ليست جارية بطبيعتها(  التحفيز طويلة األجل  ضمن خطة 

المالي.

إن جميع موجودات الشركة هي موجودات متداولة باستثناء األثاث والتجهيزات والمعدات والوديعة النظامية والتي هي غير متداولة 
بحكم طبيعتها.

22  القيمة العادلة لألدوات المالية
القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن بموجبه مبادلة أصل أو سداد التزام بين طرفين بمعرفتهما وملء إرادتهما في معاملة تتم 
الوثائق،  حملة  على  والمستحقات  واالستثمارات  حكمه  في  وما  النقد  من  للشركة  المالية  الموجودات  تتكون  تجاري.  أساس  على 
وتتكون مطلوباتها المالية من مطالبات مستحقة وأرصدة إعادة تأمين دائنة وضمانات وذمم دائنة أخرى ومبالغ مستحقة لجهة 

ذات عالقة. ال تختلف القيمة العادلة لألدوات المالية اختالفا جوهرًيا عن قيمتها الدفترية.

22   التقارير القطاعية 
العامة  والحوادث  والهندسية  والحريق  الطبية  تتضمن:  التي  الشركة  نشاط  بقطاعات  المتعلقة  القطاعية  المعلومات  عرض  يتم 
والبحرية وصندوق المساهمين باالستناد إلى إدارة الشركة وهيكل إعداد التقارير الداخلي. تتضمن نتائج القطاع بنود تعود مباشرة 

للقطاعات فضاًل عن تلك التي يمكن توزيعها على أساس معقول. 

تعرض نتائج القطاعات في ما يلي كما في 31 ديسمبر 2010م:

عمليات التأمين

صندوق 

المساهمين

حوادث بحريةهندسيةحريق

عامة

غير طبيةسيارات

موزعة

المجمـوع

تفاصيل

98.385--17.5871.1022.68210.13365.3531.528--مجمل أقساط التأمين 

حصة إعادة التأمين 

األقساط

--)17.207()1.095()1.590()5.683()10()764(--)26.349(

72.036--38071.0924.45065.343764--أقساط التأمين المبقاة

التغير في األقساط غير 

المكتسبة

--)123()7(172)2.501()46.611()948(--)50.018(

صافي أقساط التأمين 

المبقاة

257--1.2641.94918.732)184(--22.018

عمولة إعادة التأمين 

المكتسبة 

--796220599368--63--2.046

24.064--)121(1.0532201.8632.31718.732--إجمالي إيرادات التأمين 
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المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسـيج( 

)شركة مساهمة سعودية( 

إيضاحات حول القوائم المالية 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010م

عمليات التأمين

صندوق 

المساهمين

حوادث بحريةهندسيةحريق

عامة

المجمـوعغير موزعةطبيةسيارات

التكاليف والمصروفات

28.217----404295.294--22.490-مجمل المطالبات 

)22.618(------)25()282(--)22.311(-ناقص: حصة إعادة التأمين 

5.599----12245.294--179-صافي المطالبات 

التغير المطالبات المستحقة 

وغير المبلغ عنها

-)125(333277025.105148--6.190

11.789--543344970610.399148-صافي المطالبات المتكبدة

5.531--12750111635.14238-تكلفة شراء وثائق 

1.294----1321229848894-فائض مصروفات الخسارة

6.6416.641-------------مصروفات بيعية وتسويقية

18.28018.280-------------مصروفات عمومية وإدارية

31320555891716.43518624.92143.535-مجموع التكلفة والمصروفات

)19.471()24.921()307(740151.3051.4002.297 -نتائج األنشطة التشغيلية

20337------------317إيرادات إستثمار

22--------------إيرادات أخرى

)502(--------------)502(مصروفات عمومية وإدارية

صافي العجز المحول من 

عمليات التأمين

)19.471(--------------)19.471(

وضريبة  الزكاة  قبل  الخسارة 

الدخل

----------------)19.634(

----الزكاة وضريبة الدخل

وضريبة  الزكاة  بعد  الخسارة 

الدخل

--)19.634(
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المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسـيج( 

)شركة مساهمة سعودية( 

إيضاحات حول القوائم المالية 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010م

عمليات التأمين

صندوق 

المساهمين

حوادث بحريةهندسيةحريق

عامة

غير طبيةسيارات

موزعة

المجمـوع

10.02012.913------------2.893إستثمارات 

5.5415.541--------------أثاث، تجهيزات وأدوات مكتبية

15.918--11.5541704141.5661.0111.203--مستحقة من حملة الوثائق، صافي

حصة شركات إعادة التأمين من 

أقساط غير مكتسبة

--9.4997263912.999--238--13.853

حصة شركات إعادة التأمين من 

المطالبات المستحقة 

--8356.321328115--28--7.627

14.134--9237319513.692115--تكلفة شراء وثيقة مؤجلة

34.45772.044------------37.587موجودات أخرى

40.48021.9807.2541.1364.87514.7031.58450.018142.030مجموع الموجودات

65.756--9.6837465287.00346.6111.185--أقساط غير مكتسبة

إجمالي المطالبات المستحقة بما 

في ذلك غير المبلغ عنها 

--9526.3546988395.105174--14.122

2.393--1.226175947071190 --عمولة إيرادات غير مكتسبة

1927959.759------------40.480مطلوبات أخرى

40.48011.8617.2751.3208.54951.7171.54919.279142.030مجموع المطلوبات 

23   أرقام المقارنة
تم إعادة تصنيف بعض أرقام الفترة السابقة لتتماشى مع عرض السنة الحالية.

23   الموافقة على القوائم المالية
تمت الموافقة على هذه القوائم المالية بواسطة مجلس اإلدارة بتاريخ 20ربيع أول  1432هـ  الموافق 23 فبراير 2011م.
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الملحق 4: القوائم المالية المراجعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011 م. 20
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شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسـيج( 

)شركة مساهمة سعودية( 

قائمة المركز المالي

في 31 ديسمبر 2011م

2010م2011مإيضاح

)ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي(

موجودات عمليات التأمين

558.38423.662النقـد وما في حكمه 

9.50815.978ذمم أقساط تأمين وإعادة تأمين – إجمالي

)60( )672(مخصص ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها

68.83615.918ذمم أقساط تأمين وإعادة تأمين – صافي

121.8617.627حصة إعادة التأمين من مطالبات قائمة تحت التسوية 

1311.42213.853حصة شركات إعادة التأمين من أقساط تأمين غير مكتسبة 

717.83514.134تكاليف إقتناء حيازة وثائق تأمين مؤجلة 

219.4679.884مستحق من عمليات المساهمين 

82.777911مدفوعات مقدمًا وسلف وذمم مدينة أخرى 

10.020--9استثمارات

105.2225.541أثاث وتركيبات ومعدات 

115.804101.550إجمالي موجودات عمليات التأمين 

موجودات المساهمين                                            

513.49225.242النقد وما في حكمه 

83.1202.345مدفوعات مقدمًا وسلف وذمم مدينة أخرى 

92.8772.893استثمارات

1110.00010.000وديعة نظامية 

29.48940.480إجمالي موجودات المساهمين 

145.293142.030إجمالي الموجودات 

تعتبر االيضاحات المرفقة من 1 الى 28 جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسـيج(

)شركة مساهمة سعودية( 

قائمة المركز المالي

في 31 ديسمبر 2011م
2010م2011مإيضاح

)ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي(

العجز ومطلوبات عمليات التأمين 

1220.55614.122مطالبات قائمة تحت التسوية

7.34712.796ذمم إعادة تأمين دائنة

1381.20165.756أقساط غير مكتسبة 

1.8642.393عموالت غير مكتسبة

143.4093.041مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

2.022--21مستحق لطرف ذى عالقة

1.4271.420مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

115.804101.550إجمالي مطلوبات عمليات التأمين 

العجز من عمليات التأمين  

----العجز من عمليات التأمين 

115.804101.550إجمالي العجز ومطلوبات عمليات التأمين 

مطلوبات وحقوق المساهمين 

مطلوبات المساهمين 

219.4679.884مستحق لعمليات التأمين

14403376مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

20548664زكاة مستحقة

10.41810.924إجمالي مطلوبات المساهمين 

حقوق المساهمين 

15100.000100.000رأس المـال 

)70.444()80.929(خسائر متراكمة 

19.07129.556إجمالي حقوق المساهمين 

29.48940.480إجمالي مطلوبات وحقوق المساهمين

145.293142.030إجمالى المطلوبات وعجز عمليات التأمين وحقوق المساهمين 

تعتبر االيضاحات المرفقة من 1 الى 28 جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسـيج(

)شركة مساهمة سعودية( 

قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011م

2010م2011مإيضاح

)ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي(

اإليرادات

168.39198.385مجمل أقساط التأمين

)26.349( )27.826(ناقصًا: حصة إعادة التأمين

140.56572.036أقساط تأمين محتفظ بها

 )50.018()17.875(صافي التغير في أقساط غير مكتسبة

 )1.294( )2.372(أقساط فائض الخسارة 

120.31820.724صافي أقساط تأمين مكتسبة

4.3262.046عمولة إعادة تأمين مكتسبة 

124.64422.770إجمالى إيرادات التأمين

المطالبات 

71.81528.217مجمل المطالبات المدفوعة

 )22.618()8.866(المطالبات المستردة من معيدي التأمين

62.9495.599صافي المطالبات المدفوعة

12.1996.190صافي التغير في المطالبات القائمة تحت التسوية 

75.14811.789صافي المطالبات المتكبدة 

735.1805.531تكاليف متكبدة لحيازة وثائق التأمين

110.32817.320صافي المطالبات 

14.3165.450صافي نتائج االكتتاب

5422إيرادات استثمارات و إيرادات أخرى

المصروفات

 )6.641( )7.453(18بيع وتسويق

 )18.280( )16.384(19عمومية وإدارية

 )19.449()9.467(العجز من عمليات التأمين

  19.449   9.467العجز المحول إلى عمليات المساهمين

----

تعتبر االيضاحات المرفقة من 1 الى 28 جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسـيج(

)شركة مساهمة سعودية( 

قائمة عمليات المساهمين 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011م

2010م2011مإيضاح

)ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي(

اإليرادات

37317إيراد إستثمارات وإيرادات أخرى  

المصروفات 

 )19.449()9.467(العجز من عمليات التأمين 

)502()520(19مصروفات عمومية وإدارية 

 ) 19.634()9.950(صافي الخسارة للسنة قبل الزكاة

----الزكاة على مساهمة البنك اإلسالمي للتنمية

 )19.634()9.950(صافي الخسارة للسنة

10.00010.000المتوسط   المرجح لعدد األسهم العادية القائمة )باآلالف(

 )1.96()0.99(24صافي الخسارة للسهم )بالريال السعودي(

تعتبر االيضاحات المرفقة من 1 الى 28 جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسـيج( 

)شركة مساهمة سعودية( 

قائمة الدخل الشـامل 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011م

2010م2011م

)ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي(

 )19.634()9.950(صافي الخسـارة للسنة

----الدخل )الخسارة( الشامل اآلخر

)19.634()9.950(إجمالي الخسارة الشاملة للسنة

تعتبر االيضاحات المرفقة من 1 الى 28 جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسـيج( 

)شركة مساهمة سعودية( 

قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011م

2010م 2011م إيضاح

)ألف ريال سعودي( )ألف ريال سعودي(

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

-- -- صافي العجز للسنة من عمليات التأمين 

تسويات:

1.044 1.147 10 إستهالك

)20( )47( 9 إيرادات إستثمارات 

-- 5 خسائر من بيع أثاث وتركيبات ومعدات

614 7 مكافأة نهاية الخدمة، بالصافي

التغيرات في الموجودات والمطلوبات:

)12.217( 7.082 ذمم أقساط تأمين وإعادة تأمين

17.283 5.766 حصة إعادة التأمين من المطالبات القائمة تحت التسوية

)11.311( 2.431 حصة إعادة التأمين من أقساط تأمين غير مكتسبة 

تكاليف حيازة وثائق تأمين مؤجلة )3.701( )14.025(

)10.628( 417 مستحق من عمليات المساهمين

782 )1.866( مدفوعات مقدمًا وسلف وذمم مدينة أخرى

)11.095( 6.434 مطالبات قائمة تحت التسوية

10.267 ذمم إعادة تأمين دائنة  )5.449(

61.328 15.445 أقساط غير مكتسبة 

1.765 عمولة غير مكتسبة  )529(

482 369 مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

مستحق لطرف ذى عالقة )2.022( )1.002(

33.267 25.489 صافي النقد من األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية 

)10.000( )13.000( 9 شراء استثمارات 

-- 23.067 9 متحصالت من استرداد استثمارات 

)1.594( )835( 10 شراء أثاث وتركيبات ومعدات 

-- 1 متحصالت من استبعاد أثاث، وتركيبات ومعدات 

)11.594( 9.233 صافي النقد من )المستخدم في( األنشطة االستثمارية 

21.673 34.722 الزيادة في النقد وما في حكمه

1.989 23.662 النقد وما في حكمه في بداية السنة

23.662 58.384 5 النقد وما في حكمه في نهاية السنة

تعتبر االيضاحات المرفقة من 1 الى 28 جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسـيج( 

)شركة مساهمة سعودية( 

قائمة التدفقات النقدية لعمليات المساهمين 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011م

2010م2011مإيضاح

)ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي(

األنشطة التشغيلية 

 )19.634()9.950(صافي الخسائر للسنة قبل الزكاة 

تسـويات: 

 )316()30(9إيرادات االستثمارات

)9.980()19.950( 

التغيرات في الموجودات والمطلوبات:

--)775(الزيادة في مدفوعات مقدمًا وسلف وذمم مدينة أخرى

41710.628المستحق لعمليات التأمين

)37(27مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

)11.145( )9.359( 

 )1.104( )651(20زكاة مدفوعة 

 )10.463( )11.796(صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية 

األنشطة اإلستثمارية 

 )34.000( )24.800(9شراء إستثمارات

924.84634.300متحصالت إستيراد إستثمارات تجارية

46300صافي النقد من األنشطة اإلستثمارية 

 )10.163( )11.750(النقص في النقد وما في حكمه 

25.24235.405النقد وما في حكمه في بداية السنة 

513.49225.242النقد وما في حكمه في نهاية السنة 

تعتبر االيضاحات المرفقة من 1 الى 28 جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسـيج(

)شركة مساهمة سعودية(

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011م

المجمـوعخسائر متراكمةرأس المال

)ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي(

29.556 )70.444(100.000الرصيد كما في 31 ديسمبر 2010م

)9.950()9.950(--صافي الخسارة للسنة 

------الدخل )خسارة( الشامل اآلخر

)535()535(--الزكاة للسنة)ايضاح 20( 

19.071)80.929(100.000الرصيد في 31 ديسمبر 2011م 

المجمـوعخسائر متراكمةرأس المال

)ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي(

49.897 )50.103(100.000الرصيد كما في 31 ديسمبر 2009م

 )19.634( )19.634(--صافي الخسارة للسنة 

------الدخل )الخسارة( الشامل اآلخر 

)707()707(--الزكاة للسنة )إيضاح 20(

29.556 )70.444(100.000الرصيد في 31 ديسمبر 2010م 
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المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسـيج( 

)شركة مساهمة سعودية( 

إيضاحات حول القوائم المالية 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011م

1  التنظيم واألنشـطة الرئيسية
رقم  التجاري  السجل  بموجب  مسجلة  سعودية  مساهمة  شركة  هى  )»الشركة«(  )أسيج(   التعاوني  للتأمين  المتحدة  المجموعة 

4030171999 بتاريخ 9 شعبان 1428هـ الموافق 22 أغسطس 2007م. عنوان المركز الرئيسي للشـركة ص. ب 7076 

الرويس

جدة 21462،

المملكة العربية السعودية.

لنظامها  وفقًا  السعودية  العربية  المملكة  في  بها  المتعلقة  واألنشطة  التعاوني  التأمين  أعمال  مزاولة  في  الشركة  غرض  يتمثل 
األساسي واألنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية. بدأت الشركة عملياتها التجارية في 1 يوليو 2009م. وقد تم إدراج 

الشركة في سوق األوراق المالية السعودية )تداول( في 27 أغسطس 2007م.

2   أسس اإلعداد 

)ب(  المعايير المحاسبية المطبقة

تم إعداد هذه القوائم المالية وفًقا لمعايير التقارير المالية الدولية.

)ج( أسس اإلعداد

يتم إعداد البيانات المالية وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية المعدلة لتتضمن قياس القيمة العادلة لالستثمارات.

من  لكل  منفصلة  حسابية  بسجالت  تحتفظ  الشركة  فإن  السعودية،  العربية  المملكة  في  التأمين  أنظمة  في  مطلوب  هو  كما 
المساهمين.  وعمليات  التأمين  بعمليات  المتعلقة  الموجودات  بجميع  فعليًا  تحتفظ  كما  المساهمين.  وعمليات  التأمين  عمليات 
أساس  تمديد  ويتم  منها.  بكل  الخاصة  السجالت  في  العمليات  تلك  من  أي  إلى  بوضوح  تعزى  التي  والنفقات  اإليرادات  وتسجل 

تخصيص تكاليف العمليات المشتركة من قبل اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة.

الموجودات  جميع  إن  السيولة.  حيث  من  البنود  ترتيب  أساس  وعلى  مفصل  بشكل  المالي  المركز  قائمة  بعرض  الشركة  تقوم 
والمطلوبات المالية يتوقع استردادها وتسديدها في غضون اثني عشر شهرًا من تاريخ القوائم المالية.

)د( عملة العرض والنشاط

المعروضة  المعلومات  كافة  تدوير  تم  للشركة.  الرئيسية  العملة  تمثل  التي  السعودية،  بالرياالت  المالية  القوائم  هذه  عرض  يتم 
بالريال السعودي ألقرب ألف باستثناء ما تم اإلشارة إلى غير ذلك.

)هـ( استخدام التقديرات واألحكام 

عدم التأكد في التقدير

تاريخ  في  كما  التقديرات  في  التأكد  عدم  مصادر  وأهم  المستقبلية  بالعوامل  المتعلقة  الرئيسية  اإلفتراضات  تفاصيل  يلي  فيما 
قائمة المركز المالي، والتي لها مخاطر قد تسبب تعديل جوهري على المبالغ المعروضة للموجودات والمطلوبات في السنة المالية 

الالحقة:
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 مخصص المطالبات القائمة  �

إن اإلدارة مطالبة بإعداد تقديرات تحت التسوية للمبالغ المستحقة لحملة الوثائق واألطراف األخرى والناشئة عن المطالبات التي يتم 
تقديمها بموجب عقود التأمين. تستند مثل هذه التقديرات بالضرورة إلى إفتراضات حول عوامل عديدة تتضمن درجات متفاوتة من 
االجتهاد وعدم التأكد وقد تختلف النتائج الفعلية عن تقديرات اإلدارة مما يؤدي إلى تغيرات مستقبلية في اإللتزامات المقدرة. تقوم 
الشركة عمومًا بتقدير هذه المطالبات بناًء على الخبرة السابقة في محفظة التأمين لديها. يتم تقدير المطالبات التي تتطلب قرارات 
محكمة أو تحكيم، إن وجدت، على أساس كل حالة على حده. تقوم اإلدراة بمراجعة مخصصاتها للمطالبات المتكبدة، والمطالبات 
والتسويات  المالي  المركز  قائمة  تاريخ  في  المخصصات  بين  فرق  أي  يدرج  شهري.  أساس  على  وذلك  عنها،  المبلغ  غير  المتكبدة 
المطالبات  مخصص  فحص  يتم  كما  السنة.  لتلك  المتراكم  والفائض  التأمين  عمليات  قائمة  في  التالية  السنة  في  والمخصصات 

القائمة تحت التسوية كما في 31 ديسمبر والمصادقة عليه من قبل الخبير االكتواري الخارجي للشركة.

 مخصص الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها �

يتم تكوين مخصص للذمم المدينة المشكوك في تحصيلها عندما يكون هناك دليل موضوعي على أن الشركة  لن تكون قادرة 
أو  والتقصير  للمدين  الجوهرية  المالية  الصعوبات  تعتبر  لإلستحقاق.  األصلية  للشروط  وفقا  المستحقة  المبالغ  كافة  تحصيل  على 

اإلنحراف في السداد مؤشرات على إنخفاض قيمة األقساط .

 تكاليف حيازة وثائق تأمين مؤجلة �

تأمين جديدة يتم تسجيلها، ويتم إطفائها في  بإصدار وثائق  ترتبط  التأمين كتكاليف حيازة مؤجلة  إن بعض تكاليف حيازة وثائق 
قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم على مدى فترة سريان وثائق التأمين. وفي حال عدم حصول االفتراضات المتعلقة بربحية 
هذه الوثائق في المستقبل، يمكن تعجيل إطفاء هذه التكاليف، كما قد يتطلب أيضًا إطفائها بالكامل في قائمة عمليات التأمين 

والفائض المتراكم.

 العمر اإلنتاجي لألثاث، التركيبات والمعدات �

تقوم إدارة الشركة بتحديد العمر اإلنتاجي المقدر لألثاث، التركيبات والمعدات بغرض إحتساب االستهالك. يتم تحديد هذه التقديرات 
بعد األخذ في اإلعتبار االستخدام المتوقع لهذه الموجودات أو الحالة المادية لها. تقوم اإلدارة بمراجعة القيمة المتبقية واألعمار 

اإلنتاجية سنويًا، ويتم تعديل مصروف االستهالك في المستقبل  حين ترى اإلدارة أن العمر اإلنتاجي يختلف عن التقديرات السابقة.

)و(  معايير التقارير المالية الدولية وتفاسير لجنة تفاسير معايير التقارير المالية الدولية للتقارير المالية الجديدة أو المعدلة 
المتبعة من قبل الشركة:

أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية والتفاسير المعايير الدولية للتقارير المالية المعايير الجديدة والمعدلة التالية والتي هي سارية 
المفعول للفترات ابتداًء من التواريخ المذكورة أدناه:

البيانالمعيار/ التفسير

المعامالت مع األطراف ذات العالقة )معدل(معيار المحاسبة الدولي رقم 24 

تعديالت في معيار المحاسبة الدولي رقم 32 ـمعيار المحاسبة الدولي رقم 32

تصنيف إصدارات الحقوق

تفسير لجنة تفاسير معايير التقارير 

 المالية الدولية رقم 19

إطفاء المطلوبات المالية بأدوات أسهم رأس المال

تعديل في معيار التقارير المالية الدولي رقم 7 األدوات المالية – اإلفصاحات )بما في ذلك معيار التقارير المالية الدولي رقم 7

إفصاحات حول تحويل الموجودات المالية(

عرض القوائم المالية معيار التقارير المالية الدولي رقم 1
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)ز(  المعايير الصادرة ولم يسري مفعولها بعد:

تاريخ  وحتى  بعد  مفعولها  يسري  لم  التي  التالية  والمعدلة  الجديدة  والتفاسير  المعايير  الدولي  المحاسبة  معايير  مجلس  أصدر 
صدورالشركة مدرجة بياناتها المالية أدناه. القائمة هي المعايير والتفسيرات الصادرة، والتي تتوقع الشركة الى حد معقول قابلة 

للتطبيق في موعد الحق. وتعتزم الشركة اعتماد هذه المعايير عندما تصبح سارية المفعول.

تاريخ سريان المفعولالبيانالمعيار/ التفسير

1 يناير 2015ماألدوات المالية- التصنيف والقياس معيار التقارير المالية الدولي رقم 9

1 يناير 2013مالقوائم المالية الموحدةمعيار التقارير المالية الدولي رقم 10

1 يناير 2013مإفصاحات الحصص في منشآت أخرىمعيار التقارير المالية الدولي رقم 12

1 يناير 2013مقياس القيمة العادلةمعيار التقارير المالية الدولي رقم 13

تعديالت في معيار المحاسبة الدولي رقم 1 ـ معيار المحاسبة الدولي رقم 1

عرض القوائم المالية

1 يوليو 2012م

تعديالت في ضرائب الدخل ـ الضرائب معيار المحاسبة الدولي رقم 12

المؤجلة: استرداد الموجودات المتعلقة بها

1 يناير 2012م

تعديالت في معيار المحاسبة الدولي رقم 19 ـ معيار المحاسبة الدولي رقم 19

مكافآت الموظفين

1 يناير 2013م

2   االستمرارية 
2011م )31 ديسمبر 2010م: 19.63 مليون  تكبدت الشركة خسائر قدرها 9.95 مليون ريال سعودي خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 
ريال سعودي( وخسائر متراكمة بلغت 80.93 مليون ريال سعودي في ذلك التاريخ )31 ديسمبر 2010م: 70.44 مليون ريال سعودي( والتي 
تتجاوز 75٪ من رأس المال والناتجة من عدم اإلمتثال لمتطلبات المادة 148 من النظام األساسي للشركات. عليه، فإن متطلبات المادة 
148 من النظام األساسي للشركات تمت مناقشتها الحقًا في إجتماع مجلس اإلدارة المنعقد بتاريخ 5 أبريل 2012م، والذي وافق على 
للنشاط وأيضًا بشكل مهم  المستقبلية  الربحية  الشركة يعتمد على  إن إستمرارية نشاط  العادية.  العمومية غير  الجمعية  إنعقاد 
على الزيادة المعلقة في رأس المال عن طريق حقوق اإلصدار والتي تمت الموافقة عليها بواسطة مؤسسة النقد العربي السعودي 

)ساما( في أكتوبر 2010م. هذه الظروف تشير إلى وجود شكوك جوهرية حول قدرة الشركة على اإلستمرار كمنشأة مستمرة.

ناقش مجلس اإلدارة المركز المالي للشركة سابقًا، وفي اجتماعه بتاريخ 27 أكتوبر 2009م قرر استمرار نشاط الشركة وزيادة رأسمالها 
بتاريخ 19 أكتوبر 2010م وافقت مؤسسة النقد العربي السعودي على زيادة رأسمال الشركة من 100 مليون ريال سعودي إلى 200 مليون 
ريال سعودي، بشرط أن على المساهمين المؤسسين )تمثل نسبة 60٪ من رأسمال الشركة( تأكيد مشاركتهم في حقوق اإلصدار كما 

في 31 ديسمبر 2011م. 53٪ من المساهمين قدموا تأكيدات خطية حول عزمهم بدعم طرح أسهم حقوق اإلصدار.

وفقًا  الحقوق  طرح  عملية  في  وشرعت  السعودي،  العربي  النقد  مؤسسة  من  مشروطة  موافقة  على  الشركة  حصلت  وقد 
لمتطلبات هيئة سوق المال. وسيتم عقد اإلجتماع غير العادي للمساهمين وذلك بهدف الموافقة على طرح أسهم حقوق األولوية 

بعد الحصول على موافقة هيئة سوق المال، كما هو مشار أعاله.

الشروط المذكورة أعاله  تشير إلى وجود شكوك جوهرية حول قدرة الشركة على اإلستمرارية. في أثناء الموافقة على هذه القوائم 
المالية في 18 أبريل 2012م، قام المجلس بإعادة النظر في الوضع المالي والمسائل التي أفصح عنها في الفقرات السابقة، واالستمرار 

في االعتقاد بأن إعداد القوائم المالية وفق مبدأ اإلستمرارية مالئم.

تم إعداد القوائم المالية على إفتراض أن الشركة ستواصل نشاطها، كمنشأة مستمرة، وال تتضمن أي تعديالت قد تنتج من حالة 
عدم التأكد من الظروف المشار إليها أعاله.
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3   ملخص السياسات المحاسـبية الهامة واإلفتراضات 
فيما يلى السياسات المحاسبية المتبعة في اعداد القوائم المالية التى تتفق مع تلك المتبعة في اعداد القوائم المالية للشركة عن 
السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010م هناك معايير وتعديالت جديدة التى سوف تكون فعالة في 1 يناير 2011م ولم يكن لها تاثير على 

كبير على القوائم المالية للشركة   سيتم استخدام السياسات في اعداد القوائم المالية كما يلي:

 النقد وما فى حكمه �

 يتكون النقد وما فى حكمه من  النقدية في الصندوق واألرصدة لدى البنوك بما فيها الودائع قصيرة األجل والتي تستحق خالل ثالثة 
أشهر أو أقل من تاريخ الشراء األصلية

 ذمم أقساط التأمين المدينة �

يتم  تحصيلها.  في  المشكوك  للذمم  مخصص  أي  خصم  بعد  األصلية  الفاتورة  بمبلغ  المدينة  التأمين  أقساط  ذمم  إظهار  يتم 
شطب الديون الهالكة عند تكبدها.

 االستثمارات �

تتضمن الموجودات المالية للشركة إستثمارات متاحة للبيع واستثمارات للمتاجرة. يعتمد التصنيف على الغرض الذي من أجله تم 
شراء اإلستثمارات أو نشؤها.

 االستثمارات المتاحة للبيع �

اإلستثمارات التي يتم تصنيفها »كإستثمارات متاحة للبيع« يتم تسجيلها مبدئيًا بالتكلفة والحقًا يتم قياسها بالقيمة العادلة. إن 
اإلستثمارات المتاحة للبيع هي التي يتم إقتناؤها بغرض اإلحتفاظ بها لفترة غير محددة والتي قد يتم بيعها إستجابًة إلحتياجات 
التحوط  يتم  لم  التي  للبيع  المتاحة  لإلستثمارات  بالنسبة  األسهم.  أسعار  أو  الصرف  أسعار  الفائدة،  أسعار  في  التغيرات  أو  السيولة 
لقيمتها العادلة فإن أي ربح أو خسارة نتيجة التغير في قيمتها العادلة يتم تسجيله مباشرًة في حقوق المساهمين. حتى يتم بيع 
ذلك اإلستثمار أو يتم تحصيله أو يتم إستبعاده أو حتى يتم تحديد اإلستثمار لتخفيض قيمته، عندئذ يتم تحويل الربح أو الخسارة 
المتراكمة المسجلة سابقًا في حقوق المساهمين إلى قائمة عمليات المساهمين للسنة. تظهر اإلستثمارت المتاحة للبيع التي ال 

يمكن قياس قيمتها العادلة بشكل موثوق به بالتكلفة بعد خصم اإلنخفاض في القيمة.

 اإلستثمارات للمتاجرة �

االستثمارات للمتاجرة تمثل االستثمارات في صندوق تمويالت مرابحة األجل، والتي هي قابلة للتسويق بسهولة، والتي تم االعتراف 
األصل  قيمة  صافي  إلى  بالرجوع  العادلة  القيمة  تحديد  يتم  العادلة.  بالقيمة  قياسها  إعادة  تم  ذلك  وبعد  بالتكلفة  مبدئيا  بها 
المحدد من قبل مدير الصندوق والتي يتم على أساس يومي عند إغالق السوق. األرباح والخسائر المحققة وغير المحققة الناتجة عن 
االستثمارات للمتاجرة في قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم وقائمة عمليات المساهمين  في حال بيع جزء من االستثمارات 

فيتم احتساب تكلفة االستثمارات على أساس المتوسط المرجح.

 تكاليف حيازة وثائق التأمين المؤجلة �

يتم رسملة العموالت المدفوعة لموظفي المبيعات والتكاليف األخرى لحيازة عقود التأمين التي تتعلق بشكل رئيسي بتوفير عقود 
جديدة وتجديد العقود القائمة كأصل غير ملموس. يتم إطفاؤها الحقًا على مدى عمر وثيقة التأمين على أساس يتفق مع شروط 

تغطية الوثيقة ذات العالقة. 
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 األثاث والتركيبات والمعدات  �

يتم تسجيل األثاث والتركيبات والمعدات بالتكلفة ناقصًا اإلستهالك المتراكم. يتم تحميل اإلستهالك إلى قائمة عمليات المساهمين 
على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات. األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات كما يلي :

تحسينات المبانى المستاجرة 

7 سنواتواألثاث، التركيبات والمعدات المكتبية

4 سنواتتطبيقات حاسبات آلي

4 سنواتسيارات

تتم مراجعة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية وطريقة اإلستهالك وتعديلها حسب المالئم في نهاية كل سنة مالية. تتم مراجعات 
اإلنخفاض في القيمة عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى إحتمال عدم إمكانية إسترداد القيمة الدفترية. يتم تسجيل 
اإلستهالك المحمل للفترة في قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم على أساس فعلي. وبالمثل فإن الخسائر من اإلنخفاض في 

القيمة ، إن وجدت ، تسجل في قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم.

يتم تحميل مصروفات اإلصالح والصيانة على قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم. تتم رسملة التحسينات التي تزيد في قيمة 
الموجودات أو تزيد جزهريًا في أعمارها اإلنتاجية.

 المطالبات �

تحمل المطالبات على قائمة الدخل حال تكبدها، والتي تتكون من المبالغ المستحقة لحملة وثائق التأمين واألطراف األخرى بعد 
المتعلقة  الدفع  المقدرة المستحقة  المبالغ  المطالبات من  الكبيرة والمبالغ المستردة األخرى،. تتكون  العقود  طرح الخصم على 

بالمطالبات المبلغ عنها للشركة وتلك المطالبات غير المبلغ عنها كما في تاريخ قائمة المركز المالي.

تقوم الشركة على وجه التحديد بتقدير مطالباتها بناءًا على الخبرة السابقة. إضافة لذلك يتم اإلحتفاظ بمخصص، بناء على تقدير 
اإلدارة وخبرة الشركة السابقة، مقابل تكلفة سداد المطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها في تاريخ قائمة المركز المالي. وأي 
فرق بين المخصصات كما في تاريخ قائمة المركز المالي والمبالغ المسددة والمخصصات للسنة التالية يضاف في حساب اإلكتتاب 

لتلك السنة.

 إعادة التأمين �

من  المزيد  توفر  هذه  التأمين  إعادة  ترتيبات  إن  التأمين.  ومخاطر  أقساط  تأمين  بإعادة  الشركة  تقوم  االعتيادي  النشاط  سياق  في 
التنوع في األعمال التجارية، ويسمح لإلدارة بمراقبة التعرض للخسائر المحتملة الناجمة عن المخاطر الكبيرة، وتوفير إمكانية إضافية 
إعادة  واتفاقيات  )المحاصصة(  واالختياري  االتفاقي  التأمين  إعادة  ترتيبات  تحت  التأمين  أعمال  من  كبير  جزء  إعادة  ويتم  للتوسع. 
تأمين أقساط فائض الخسارة. يتم تسجيل الموجودات أو المطلوبات في قائمة المركز المالي لعمليات التأمين والتي تمثل أقساط 
مستحقة إلى أو من معيدي التأمين بحصة الشركة من الخسائر القابلة لالسترداد من معيدي التأمين. وتقدر المبالغ المستحقة من 

معيدي التأمين بطريقة تنسجم مع االلتزامات المرتبطة بالتعويضات لألطراف المؤمن عليها.

 اإلعتراف باإليرادات   �

والعموالت  األقساط  من  الجزء  إظهار  ويتم   . تجديدها  أو  التأمين  وثيقة  إصدار  عند  التأمين  وعموالت  أقساط  إجمالي  تسجيل  يتم 
التي سوف يتم إكتسابها في المستقبل كأقساط وعموالت غير مكتسبة على التوالي حيث يتم تأجيلها على أساس ثابت بما يتفق 
مع شروط تغطية الوثيقة ذات العالقة بإستثناء وثائق التأمين للشحن البحري. فإن الجزء غير المكتسب لهذه الوثائق يجب أن تكون 

أقساط الوثائق الصادرة خالل الثالثة أشهر األخيرة للسنة الحالية. 

 أقساط إعادة التأمين  �

تسجل أقساط إعادة التأمين الصادر كمصروفات عندما تستحق الدفع.

تحمل أقساط إعادة التأمين على الدخل على مدى فترات سريان الوثائق المتعلقة بها على أساس توزيع نسبي.
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 المصروفات �

إن مصروفات البيع والتسويق هي تلك المصروفات التي تتعلق تحديدًا بمندوبي المبيعات وترويج المبيعات واإلعالن وأي مخصص 
للديون المشكوك في تحصيلها والرسوم القانونية. تصنف كافة المصروفات األخرى كمصروفات عمومية وإدارية.

 التقارير القطاعية �

إن القطاع هو قطاع من أعمال الشركة يمكن تمديده ويرتبط في توفير المنتجات أو الخدمات )قطاع أعمال( ويتعرض للمخاطر 
والفوائد بشكل مختلف عن باقي القطاعات.

 عقود اإليجار �

دفعات  تسجيل  يتم  تشغيلي.  إيجار  كعقود  تصنف  الملكية  ومنافع  مخاطر  بكافة  بموجبها  المؤجر  يحتفظ  التي  اإليجار  عقود 
اإليجار التشغيلي كمصروف في قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.

 ترجمة العمالت األجنبية  �

السعودي  الريال  إلى  أجنبية  بعمالت  تتم  التي  المعامالت  تسجيل  يتم  السعودي.  بالريال  المحاسبية  بسجالتها  الشركة  تحتفظ 
األجنبية  بالعمالت  المقيدة  النقدية  والمطلوبات  الموجودات  ترجمة  إعادة  تتم  المعامالت.  تلك  تاريخ  في  السائدة  الصرف  بأسعار 
الناتجة عن ترجمة  بالريال السعودي بأسعار التحويل السائدة بتاريخ قائمة المركز المالي. يتم إدراج الفروقات  لتعكس ما يعادلها 

العمالت األجنبية في قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم أو في قائمة عمليات المساهمين.

 القيمة العادلة لألدوات المالية �

تتضمن األدوات المالية النقد وما في حكمه، ذمم أقساط تأمين وإعادة تأمين مدينة، حصة إعادة التأمين من المطالبات القائمة 
تحت التسوية، حصة إعادة التأمين من األقساط غير المكتسبة، إستثمارات، المطالبات قائمة تحت التسوية، ذمم إعادة التأمين دائنة 

وبعض الموجودات والمطلوبات األخرى.

العمولة  معدل  بإستخدام  المخصومة  النقدية  التدفقات  أساس  على  عمولة  عليها  تدفع  التي  للبنود  العادلة  القيمة  تقدير  يتم 
التي تقوم على أساس سعر  العادلة لإلستثمارات للمتاجرة  القيمة  التي لها نفس اآلجال خصائص مخاطر مماثلة. بإستثناء  للبنود 
السوق لألوراق المالية والتي لها أسعار محددة من قبل مدير االستثمار، أما القيم العادلة لكافة األدوات المالية األخرى فيتم تقديرها 

بإستخدام طرق مثل صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية.

 إختبار كفاية المطلوبات   �

التأمينية  االلتزامات  كفاية  من  للتأكد  المطلوبات  كفاية  لمعرفة  إختبارات  بإجراء  الشركة  تقوم  مالي  مركز  قائمة  كل  تاريخ  في 
المترتبة عليها وذلك من خالل تقديراتها الحالية للتدفقات النقدية المتعلقة بوثائق التأمين. وإذا نشأ عن هذه االختبارات عدم كفاية 
عمليات  قائمة  على  بالكامل  مباشرة  يحمل  العجز  ذلك  فإن  المقدرة  المستقبلية  النقدية  التدفقات  ضوء  في  التأمينية  االلتزامات 

التأمين والفائض المتراكم، كما يتم تكوين مخصص للمخاطر غير المنتهية )السارية(.

المطالبات  جميع  أن  اعتبار  على  المدفوعة  غير  المطالبات  لقاء  والتزاماتها  المخصومة  العالية  القيمة  باحتساب  الشركة  تقوم  ال 
يتوقع بشكل كبير دفعها خالل سنة واحدة من تاريخ المركز المالي.

 الزكاة وضريبة الدخل �

يتم إحتساب الزكاة على حصة أسهم المساهمين السعوديين من حقوق الملكية أو صافي الدخل بإستخدام األسس الموضحة 
بموجب أنظمة الزكاة. ويتم إحتساب ضرائب الدخل على حصة المساهمين األجانب من صافي دخل السنة. 

تستحق الزكاة وضريبة الدخل وتم قيدها على الخسائر المتراكمة ضمن قائمة حقوق المساهمين 

 الذمم الدائنة والمستحقات �

الحصول عليها سواء تم  يتم  التي  الخدمات  أو  البضاعة  لقاء  المستقبل  المطلوب سدادها في  المبالغ  المطلوبات مقابل  تسجل 
تقديم فاتورة بها من قبل المورد أم ال.
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 المخصصات �

تدرج المخصصات عندما يكون لدى الشركة إلتزام )قانوني أو ضمني( ناشئ عن حدث سابق ويكون هنالك إحتمال نشوء تكاليف 
لسداد اإللتزام يمكن قياسها بصورة معتمد عليها.

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين �

تقدم الشركة مكافأة نهاية الخدمة لموظفيها، يستند إستحقاق هذه المكافأة عادة إلى طول مدة خدمة الموظف وإتمام الحد 
األدنى من مدة الخدمة. يتم تكوين المخصص مقابل المبالغ المستحقة بموجب نظام العمل والعمال السعودي المطبق على 
فترات خدمة الموظفين المتراكمة في تاريخ قائمة المركز المالي. يتم تحويل المبلغ المحمل على الفترة إلى قائمة عمليات التأمين 

والفائض المتراكم على أساس فعلي.

 إنخفاض قيمة الموجودات المالية وعدم إمكانية إستردادها �

يتم إجراء تقييم في تاريخ كل قائمة مركز مالي لتحديد ما إذا كان هنالك دليل موضوعي على إحتمال حدوث إنخفاض في قيمة 
أصل مالي معين. في حالة وجود مثل هذا الدليل فإن أي خسارة ناتجة عن اإلنخفاض في القيمة تدرج في قائمة عمليات التأمين 

والفائض المتراكم أو قائمة عمليات المساهمين. يتحدد اإلنخفاض في القيمة على الوجه التالي:

1-   في حالة الموجودات المدرجة بالقيمة العادلة فإن اإلنخفاض في القيمة هو الفرق بين التكلفة والقيمة العادلة.

للتدفقات  الحالية  والقيمة  الدفترية  القيمة  بين  الفرق  القيمة هو  اإلنخفاض في  بالتكلفة فإن  المدرجة  الموجودات  2-   في حالة 
النقدية المستقبلية المخصومة طبقًا لسعر السوق الحالي لموجودات مالية مماثلة.

الحالية  والقيمة  الدفترية  القيمة  بين  الفرق  هو  القيمة  في  اإلنخفاض  فإن  المطفأة  بالتكلفة  المدرجة  الموجودات  حالة  3-   في 
للتدفقات النقدية المخصومة طبقًا لمعدل العمولة األصلي المطبق.

 إنخفاض قيمة الموجودات غير المالية  �

إنخفاض في قيمة أصل معين. في حالة  إذا كان هناك مؤشرًا على إحتمال حدوث  بتقييم ما  تاريخ كل تقرير  الشركة في  تقوم 
وجود مثل هذا المؤشر، أو عندما يكون اختبار انخفاض القيمة السنوي لألصل مطلوب ، تقوم الشركة بتقدير قيمة األصل القابلة 
لالسترداد. قيمة األصل القابلة لالسترداد هي القيمة العادلة لألصل أو وحدة توليد النقد ناقصًا تكاليف البيع أو قيمته في االستخدام 
والتي تحدد لكل أصل بصورة مستقلة، ما لم يكن األصل ال يولد تدفقات نقدية مستقلة إلى حد كبير عن أصول أخرى أو مجموعة 
من األصول. عند ما تزيد القيمة الدفتيهما لألصل أو وحدة توليد النقد قيمته القابلة لالسترداد، يعتبر هنالك انخفاض في قيمة األصل 
إلى  المقدرة  المستقبلية  النقدية  التدفقات  ، يتم خصم  القيمة في االستخدام  القابلة لالسترداد. في تقدير  الى قيمته  ويخفض 
قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم قبل الضريبة يعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المحددة 
في األصل. في تحديد القيمة العادلة ناقصًا تكاليف البيع، يتم أخذ معامالت السوق في اآلونة األخيرة في الحسبان، إن وجدت. إذا 
كان ال يمكن التعرف على مثل هذه المعامالت، يتم استخدام طريقة تقييم مناسبة. يتم تدعيم هذه الحسابات من خالل تقييمات 

متكررة، أسعار أسهم الشركات التابعة المطروحة للتداول العام أو مؤشرات القيمة العادلة األخرى المتاحة.

من  وحدة  لكل  منفصل  بشكل  إعدادها  يتم  والتي  مفصلة،  وتوقعات  موازنات  على  لإلنخفاض  إحتسابها  طريقة  الشركة  تتبنى 
وحدات توليد النقد بالشركة والتي تتعلق بكل مجموعة من األصول على حده. عادة ما تغطي حسابات هذه الموازنات والتوقعات 
فترة خمس سنوات. فيما يتعلق باالحتساب لفترات أطول، يتم إحتساب معدل نمو على المدى الطويل وتطبيقه لتقدير التدفقات 

النقدية المستقبلية بعد السنة الخامسة.

عمليات  قائمة  و  المتراكم  والفائض  التأمين  عمليات  قائمة  في  المستمرة  العمليات  من  القيمة  إنخفاض  خسائر  تسجيل  يتم 
إعادة  تم  التي  الممتلكات  بإستثناء  القيمة،  في  المنخفضة  للموجودات  الغرض  مع  يتفق  بما  المصروفات  بنود  في  المساهمين 
تقييمها من قبل وتم أخذ إعادة التقييم الى الدخل الشامل اآلخر. في هذه الحالة، يتم تسجيل اإلنخفاض في القيمة في دخل 

شامل آخر في حدود مبلغ أي تقييم سابق.
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بالنسبة للموجودات، يتم إجراء تقييم في تاريخ كل تقرير ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن خسائر إنخفاض القيمة المعترف بها 
سابقًا قد لم تعد موجودة أو قد إنخفضت. في حالة وجود مثل هذا المؤشر،  تقوم الشركة بتقدير القيمة القابلة لإلسترداد. يتم 
عكس خسارة اإلنخفاض المعترف بها سابقًا فقط إذا كان هنالك تغيير في اإلفتراضات المستخدمة لتحديد القيمة القابلة لالسترداد 
منذ أن تم التعرف على خسارة اإلنخفاض السابقة. عكس خسارة اإلنخفاض محدود، بحيث ال تتجاوز القيمة الدفترية لألصل قيمته 
القابلة لالسترداد، وال تتجاوز قيمته الدفترية التي كان من الممكن تحديدها، بالصافي بعد خصم اإلستهالك، كأنه لم يتم تحقيق 
خسارة إنخفاض في القيمة لألصل في السنوات السابقة. يتم تسجيل هذا اإلنعكاس في قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم 
وقائمة عمليات المساهمين إال إذا كان األصل مسجل بالقيمة المعاد تقييمها، وفي هذه الحالة يتم التعامل مع هذا اإلنعكاس 

كزيادة في إعادة التقييم.

 إلغاء اإلعتراف �

يتم إلغاء اإلعتراف باألصل المالي )أو، عندما ينطبق، جزءًا من األصل المالي أو جزءًا من مجموعة أصول مالية متشابهة( إذا:

 إنتهت صالحية حقوق الحصول على تدفقات نقدية من األصل. �

 حولت الشركة حقها في استالم التدفقات النقدية من األصل أو إفترضت إلتزام بدفع التدفقات النقدية الواردة في بالكامل  �
دون تأخير مادي إلى طرف ثالث بموجب ترتيبات، إما )أ( حولت الشركة بشكل جوهري جميع المخاطر والمكافآت لألصل، أو )ب( 

لم تقم الشركة بتحويل أو اإلحتفاظ بكافة مخاطر ومكافآت األصل، ولكن قامت بنقل السيطرة على األصل.

إذا  ما  بتقييم  تقوم  فإنها  الترتيب،  في  دخلت  أو  أصل  من  النقدية  التدفقات  إستالم  في  حقوقها  بتحويل  الشركة  تقوم  عندما 
كانت وإلى أي مدى قد إحتفظت بالمخاطر والمكآفات من الملكية. عندما لم تقم الشركة بتحويل أو اإلحتفاظ بكافة المخاطر 
والمكآفات من األصل، وال بتحويل السيطرة على األصل، يتم اإلعتراف باألصل على مدى مشاركة الشركة المستمرة باألصل. في هذه 
الحالة، تعترف الشركة أيضًا باإللتزام المرتبط به. يتم قياس األصول المنقولة واإللتزامات المرتبطة بها، على أساس يعكس الحقوق 
واإللتزامات التي إحتفظت بها الشركة. تقاس المشاركة المستمرة التي تأخذ شكل ضمان على األصول المنقولة في الحد األدنى من 

القيمة الدفترية األصلية لألصول، والحد األقصى الذي يمكن أن يطلب من الشركة سداده.

 تاريخ المعاملة �

يتم تسجيل/عدم تسجيل كافة مشتريات ومبيعات الموجودات المالية في تاريخ المعاملة )أي التاريخ الذي تلتزم فيه الشركة بشراء 
أو بيع الموجودات(. إن المشتريات أو المبيعات التي تتم بشكل منتظم هي مشتريات أو مبيعات للموجودات المالية التي تتطلب 

تسوية الموجودات خالل إطار زمني يتم وضعه بواسطة اللوائح أو العرف في السوق.

 وثائق التأمين �

بداية  التي يكون فيها عند  تلك  أو  العقد،  بداية  تأمين كبيرة عند  التي تنطوي على مخاطر  العقود  تلك  بأنها  التأمين  تعرف عقود 
العقد صياغة بمضمون تجاري حيث مستوى مخاطر التأمين قد يكون كبيرًا بمرور الوقت. تعتمد أهمية مخاطر التأمين على كٍل من 
إحتمال وقوع حادثة تأمين وحجم تأثيرها المحتمل. بمجرد تصنيف عقد ما كعقد تأمين، يستمر كعقد تأمين حتى نهاية الفترة 

المتبقية من عمره حتى ولو إنحفضت مخاطر التأمين بشكل هام خالل هذه الفترة. 

يتم تسجيل األقساط المتعلقة بعقود التأمين كإيرادات على مدى فترة سريان العقود ذات العالقة. 

 التقاص يتم تقاص الموجودات والمطلوبات المالية وإظهار المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي فقط عندما يكون هناك  �
الموجودات  أو تحقيق  المبلغ الصافي،  نية لتسوية على أساس  المعترف بها، وهناك  المبالغ  حق قانوني ملزم للتعويض عن 
أو في  المتراكم  التأمين والفائض  اإليرادات والنفقات في قائمة عمليات  المطلوبات في وقت واحد. لم يتم تقاص  وتسوية 
قائمة عمليات المساهمين ما لم يطلب أو يسمح بذلك أي معيار من المعايير المحاسبية أو تفسيرات المعايير، وتم االفصاح 

عنها في السياسات المحاسبية للشركة.
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المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسـيج( 

)شركة مساهمة سعودية( 

إيضاحات حول القوائم المالية 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011م

3   النقـد وما في حكمه 
2010م2011م

)ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي(

عمليات التأمين :

650نقد بالصندوق 

58.37823.612نـقـد لـدى الـبـنـوك ـ حسابات جارية

58.38423.662

عمليات المسـاهمين :

13.492442نـقـد لـدى الـبـنـوك ـ حسابات جارية

24.800--ودائع قصيرة األجل )أقل من 90 يوما(

13.49225.242

3   صافي المستحق من حملة الوثائق 
2010م2011م 

)ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي(

عمليات التأمين :          

7.16915.330ذمم أقساط - عمالء آخرون                     

4028ذمم أقساط - أطراف ذات عالقة )إيضاح 21(

2.299620ذمم إعادة التأمين 

9.50815.978

)60()672(مخصص ذمم مشكوك فيها                                    

8.83615.918ذمم أقساط التأمين وإعادة التأمين - الصافي 

إن الحركة الحاصلة على مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها كما يلي:

2010م2011م 

)ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي(

6018الرصيد في بداية السنة

61242المبلغ المضاف خالل السنة

67260الرصيد في نهاية السنة 
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المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسـيج( 

)شركة مساهمة سعودية( 

إيضاحات حول القوائم المالية 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011م

فيما يلي تحليل أقساط التأمين وإعادة التأمين الجيدة الناجمة عن عقود التأمين على النحو التالي:

لم تتجاوز مدة 

إستحقاقها ولم 

تنخفض قيمتها 

فوق ثالثة حتى حتى ثالثة أشهر

ستة أشهر

فوق ستة أشهر 

وأقل من إثني 

عشر شهرًا

المجموع

ألف ريال سعوديألف ريال سعوديألف ريال سعوديألف ريال سعوديألف ريال سعودي

313177.819666348.836 ديسمبر 2011م

312.26913.3891709015.918 ديسمبر 2010م

ومن المتوقع أن الذمم الجيدة السابقة، تكون قابلة لالسترداد بشكل كامل. ال تقوم الشركة من خالل نشاطاتها بالحصول على 
تامينات نقدية من عمالئها لقاء ديونهم.

2010م  2011م

)ألف ريال سعودي( )ألف ريال سعودي(

عمليات التأمين:

109 14.134 الرصيد في بداية السنة

19.556 38.881 تكاليف حيازة وثائق تأمين مؤجلة مضافة

)5.531( )35.180( اإلطفاء للسنة

14.134 17.835 الرصيد في نهاية السنة

7   مدفوعات مقدمًا وسلف وذمم مدينة أخرى 
2010م2011م 

)ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي(

عمليات التأمين:

578284مدفوعات مقدمًا             

473595سلف

--1.002المستحقة من أطراف ذات عالقة )إيضاح 21(

72432ذمم مدينة أخرى                                             

2.777911

2010م2011م 

عمليات المساهمين :

2.3452.345زكاة مستردة من مساهمين

--         775ذمم مدينة أخرى

3.1202.345
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المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسـيج( 

)شركة مساهمة سعودية( 

إيضاحات حول القوائم المالية 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011م

7   إستثمارات

عمليات التأمين

يمثل هذا البند اإلستثمار في صندوق تمويالت مرابحة قصيرة األجل. إن الحركة على اإلستثمارات خالل السنة هي كما يلي:

2010م2011م 

)ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي(

إستثمارات للمتاجرة

--10.020الرصيد في بداية السنة 

13.00010.000مشتريات خالل السنة 

--)23.067(استرداد خالل السنة 

--47ربح محقق من استرداد إستثمارات 

20--أرباح غير محققة خالل السنة

10.020--الرصيد في نهاية السنة 

عمليات المساهمين

يمثل هذا البند اإلستثمار في شركة نجم لخدمات التأمين . واالستثمارات قصيرة األجل في تمويل المرابحة )االستثمارات التجارية(.

الحركة في اإلستثمار خالل السنة هي كما يلي:

2010م2011م 

)ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي(

االستثمارات المتاحة للبيع

2.8772.877الرصيد في بداية ونهاية العام

2010م2011م 

)ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي(

إستثمارات معدة للبيع

--16الرصيد في بداية السنة 

24.80034.000مشتريات خالل السنة 

)34.300()24.846(استرداد خالل السنة 

30315ربح محقق استرداد إستثمارات 

1--أرباح غير محققة خالل السنة

16--الرصيد في نهاية السنة 
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المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسـيج( 

)شركة مساهمة سعودية( 

إيضاحات حول القوائم المالية 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011م

7   أثاث، تركيبات ومعدات 
تحسينات على مباني 

مستأجرة أثاث، 

تركيبات ومعدات 

مكتبية

اإلجماليسياراتحاسبات آلية

)ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي(

التكلفة : 

4.4092.720907.219فى بداية السنة    

835--121714إضافات                                  

)13(--)13(--إستبعادات خالل السنة

4.5303.421908.041في 31 ديسمبر 2011م                   

اإلستهالك :

1.293339461.678الرصيد فى بداية السنة                     

683443211.147المحمل خالل السنة                        

)6(--)6(--إستبعادات خالل السنة

1.976776672.820في 31 ديسمبر 2011م                     

صافي القيمة الدفترية:

2.5542.645235.222في 31 ديسمبر 2011م

3.1162.381445.541في 31 ديسمبر 2010م

 1   وديعة نظامية 

عمليات المساهمين:

2010م2011م

)ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي(

10.00010.000وديعة نظامية

وفقًا لتعليمات تنظيم التأمين التعاونى بالمملكة العربية السعودية قامت الشركة بإيداع 10٪ من رأسمالها المدفوع البالغ 10 مليون 
بدون  سحبها  يمكن  ال  الوديعة  هذه  )ســامـا(.  السعودي  العربي  النقد  مؤسسة  بواسطة  المعينة  البنوك  أحد  في  سعودي  ريال 

موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي.
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المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسـيج( 

)شركة مساهمة سعودية( 

إيضاحات حول القوائم المالية 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011م

11   المطالبات القائمة تحت التسوية ـ صافي
2010م 2011م

)ألف ريال سعودي( )ألف ريال سعودي(

عمليات التأمين

10.745 8.961 مجمل المطالبات القائمة تحت التسوية 

3.377 11.595 يضاف : مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها

14.122 20.556 المطالبات القائمة تحت التسوية 

)7.627( )1.861( حصة شركات إعادة التأمين فى المطالبات القائمة تحت التسوية 

6.495 18.695 المطالبات القائمة تحت التسوية ـ صافي

12   مسـاهمة غير مكتسبة  
2010م 2011م

)ألف ريال سعودي( )ألف ريال سعودي(

عمليات التأمين

65.756 81.201 أقساط غير مكتسبة 

)13.853( )11.422( حصة شركات إعادة التأمين من األقساط غير المكتسبة 

51.903 69.779 صافي األقساط غير المكتسبة 

12   مصروفات مستحقة ومطلوبات اخرى
2010م 2011م

)ألف ريال سعودي( )ألف ريال سعودي(

عمليات التأمين 

2.038 1.572 مصروفات مستحقة

1.003 1.837 مطلوبات أخرى

3.041 3.409

عمليات المساهمين 

105 115 مصروفات مستحقة

271 288 مطلوبات أخرى

376 403
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المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسـيج( 

)شركة مساهمة سعودية( 

إيضاحات حول القوائم المالية 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011م

13   رأس المال 

عمليات المساهمين

 يبلغ رأسمال الشركة 100 مليون ريال سعودى مقسم الى 10 مليون سهم قيمة كل سهم 10 ريال  سعودي )2010م: 10 مليون سهم 
قيمة كل سهم 10 ريال واكتتبت كما يلي: 

2010م2011م

)ألف ريال سعودي(نسبة المساهمة)ألف ريال سعودي(نسبة المساهمة

6060.000٪6060.000٪المساهمون المؤسسون

4040.000٪4040.000٪الجمهور العام

٪100100.000٪100100.000

13   اإلحتياطى النظامي

عمليات المساهمين 

 وفقًا لتعليمات التأمين التعاونى بالمملكة العربية السعودية يتم تجنيب 20٪ من صافي أرباح المساهمين لتكوين إحتياطي نظامي 
أن الشركة قد تكبدت خسارئر منذ  للتوزيع. وبما  المدفوع وهذا اإلحتياطـي غير قابـل  المال  يبلغ هذا اإلحتياطي كامل رأس  حتى 

تأسيسها فإنه لم يتم تكوين إحتياطي نظامي. 

13   متطلب تنظيمي
1.17 وفقًا لتعليمات التأمين التعاوني بالمملكة العربية السعودية )المادة 66 من الالئحة التنفيذية الصادرة من مؤسسة النقد العربي 
السعودي(، على الشركة الحفاظ على الحد األدنى لهامش المالءة بما يعادل أعلى مستوى من الحد األدنى من متطلبات رأس المال، 
الحد  من  أقل  للشركة  المالية  المالءة  مستوى  بلغ  2011م،  ديسمبر   31 بتاريخ  للمطالبات.  المالءة  هامش  أو  لألقساط  المالءة  هامش 
األدنى لهامش المالءة المطلوب حسب أنظمة التأمين في المملكة العربية السعودية. إن الشركة بصدد زيادة رأسمالها بمبلغ 100 

مليون ريال )إيضاح 3( من أجل تحقيق متطلبات هامش المالءة المالية.

مصروفات البيع والتسويق   17
2010م 2011م

)ألف ريال سعودي( )ألف ريال سعودي(

عمليات التأمين    

5.225 4.890 منافع الموظفين

1.091 1.032 اعالن

325 1.531 أخرى

6.641 7.453
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المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسـيج( 

)شركة مساهمة سعودية( 

إيضاحات حول القوائم المالية 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011م

17   مصروفات عمومية وإدارية
2010م 2011م

)ألف ريال سعودي( )ألف ريال سعودي(

عمليات المساهمين    

11.766 10.843 منافع للموظفين

1.044 1.147 استهالك )إيضاح 10(

1.100 1.745 أتعاب مهنية وقانونية

2.019 1.025 إيجار مكتب 

612 456 مستهلكات

185 270 صيانة

302 138 مصروفات سفر 

1.252 760 إســتهالك  

18.280 16.384

عمليات المساهمين

314175أتعاب قانونية ومهنية

197277مصروفات لجنة المراجعة والمجلس – أتعاب الجلسات )إيضاح 21(

950أخرى 

520502

17   الزكاة وضريبة الدخل

الزكاة

تم احتساب الزكاة المستحقة على الشركة وفقا لألنظمة الزكاة في المملكة العربية السعودية.

2010م2011م

)ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي(

535707الزكاة المحملة للسنة 
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المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسـيج( 

)شركة مساهمة سعودية( 

إيضاحات حول القوائم المالية 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011م

الزكاة المحملة للسنة تحتسب على الوعاء الزكوي والذي يضم المكونات التالية:

2010م2011م

)ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي(

97.70585.105حقوق الملكية 

)49.755( )70.955(رصيد المخصصات والتعديالت األخرى في بداية السنة

26.75035.350الوعاء الزكوي                                   

21.40028.280الوعاء الزكوي العائد على المساهمين السعوديين                    

الزكاة المستحقة :

إن الفروقات ما بين القوائم المالية واإلقرارات الزكوية تنشأ بشكل رئيسي عن بعض التعديالت وفقًا لألنظمة المالية ذات الصلة.

إن الحركة على مخصص الزكاة خالل السنة هي كما يلي:

2010م2011م

)ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي(

6641.061الرصيد فى بداية السنة 

535707المحمل للسنة  

 )1.104()651(المسدد خالل السنة  

548664الرصيد فى نهاية السنة                             

ضريبة الدخل 

بما أن المساهم األجنبى هو بنك التنمية اإلسالمي، فإنه معفى من ضريبة الدخل.

موقف الربط

الزكاة  لمصلحة  والضريبية  الزكوية  اإلقرارات  تقديم  تم  فقد  السعودية،  العربية  المملكة  في  المالية  لألنظمة  وفقًا 
في المنتهية  للسنة  المصلحة  من  نهائية  شهادة  على  الحصول  تم  2010م.  ديسمبر   31 حتى  للسنوات  )المصلحة(   والدخل 
31 ديسمبر 2008م. قامت المصلحة بعمل ربط إضافي على اإلقرارات للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2008م، 2009م و2010م. الشركة 

بصدد عمل إعتراض على الربوطات اإلضافية وتثق اإلدارة في أن نتيجة اإلعتراض سوف تكون في صالحها.
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المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسـيج( 

)شركة مساهمة سعودية( 

إيضاحات حول القوائم المالية 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011م

17 معامالت مع أطراف ذات عالقة  
فيما يلي تفاصيل معامالت األطراف ذات العالقة الرئيسة خالل السنة واألرصدة الناتجة عنها بنهاية السنة:- 

الرصيد الختاميمعامالت خالل السنةطبيعة المعاملةالطرف ذو العالقـة

مدين/ )دائن(

2010م2011م2010م2011م

)ألف ريال 

سعودي(

)ألف ريال 

سعودي(

)ألف ريال 

سعودي(

)ألف ريال 

سعودي(

9.46724.9219.4679.884مصروفات عمليات المساهمين   

9958434028أقساط تأمينشركات منتسبة

 )2.002(3.0241.0021.002أخرىمساهم

مكافآت موظفي اإلدارة العليا  

إن مجموع مكافآت موظفي اإلدارة العليا هو كما يلي :- 

الرصــيد فــي

31 ديسمبر 2010م

مبلــغ 

المعاملة خالل 

السنة

الرصــيد فــي

31 ديسمبر 2011م

مبلــغ 

المعاملة خالل 

السنة

طـبيعة المعــاملة

)ألف ريال سعودي( )ألف ريال سعودي( )ألف ريال سعودي( )ألف ريال سعودي(

-- 277 -- 197 أتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة ولجنة 

المراجعة )إيضاح 19( 

36 3.929 49 3.893 مزايا موظفين 

608 233 542 197 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 2   االلتزامات الطارئة
الخدمات  مقدمي  لصالح  عليها  المستحق  لتسوية  ضمان  )المجلس(  التأميني  الصحي  التعاون  مجلس  إلى   الشركة  قدمت  لقد 
الصحية مقابل وثائق تأمين صحي عن التزامات شركة منتسبة تقدر بمبلغ2.4  مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2010م: 12.7 مليون ريال 
سعودي(. حتى تتمكن الشركة من الحصول على موافقة المجلس الستئناف النشاط الطبي في السوق السعودي. وفى المقابل 

فقد استلمت الشركة ضمان مقابل من الشركة المنتسبة.

21   إدارة المخاطر 
فيما يلي المخاطر التي تواجهها الشركة والطريقة التي تقلل بها اإلدارة هذه المخاطر.

 مخاطر التأمين �

المخاطر تحت عقد التأمين هي المخاطر التي ينتج عنها حدث تأميني بما في ذلك الشك لمبلغ وتوقيت أي مطالبة ناتجة. تواجه 
عن  المزايا  مدفوعات  فيها  تزيد  والتي  الفعلية  المطالبات  هي  العقود  هذه  بموجب  الشركة  تواجهها  التي  الرئيسية  المخاطر 
التأمين. ويتأثر هذا بواسطة تكرار المطالبات وإجمالي المطالبات، والمزايا الفعلية المدفوعة هي أكبر  الدفترية لمطلوبات  القيمة 
من المطالبات المقدرة المطالب بها. الجزء الهام من نشاط إعادة التأمين الممنوح يعتبر تأمين إختياري ويقوم على نظام الحصة 
النسبية مع حجز مبالغ حدود معينة تتفاوت من منتج آلخر. إن المبالغ القابلة لإلسترداد من معيدي التأمين يتم تقديريها بشكل 

يتالئم مع اإلفتراضات المستخدمة لتأكيد مزايا الوثيقة الهامة ويتم عرضها في قائمة المرمز المالي كموجودات إعادة تأمين.
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بالرغم من أن الشركة لديها ترتيبات إعادة تأمين أال أنها ال تعفي من إلتزاماتها المباشرة تجاه حملة الوثائق وبالتالي توجد هنالك 
مخاطر فيما يتعلق بإعادة التأمين الممنوح إلى المدى الذي ال يستطيع فيه معيد التأمين الوفاء بإلتزاماته المفترضه بموجب هذه 

الترتيبات.

 مخاطر إعادة التأمين �

في  الشركة  تقوم  المدفوعة،  المطالبات  عدد  في  الناتجة  المالية  للمخاطر  التعرض  ولتقليل  التأمين  شركات  لدى  الحال  هو  كما 
لإلدارة  وتتيح  لألعمال  أكبر  تنوعًا  التأمين  عقود  وتوفر  التأمين  إعادة  ألغراض  أخرى  أطراف  مع  عقود  بإبرام  المعتاد،  نشاطها  سياق 
التحكم في التعرض للخسائر المحتملة الناتجة عن المخاطر الكبرى وتوفير قدرة أكبر على النمو ولتقليل تعرضها لخسائر كبيرة 
نتيجة إعسار شركات التأمين تقوم وتمكن اإلدارة من مراقبة التعرض للخسائر المحتملة الناجمة عن المخاطر الكبيرة تقوم الشركة 
أو  واألنشطة  مشابهة،  جغرافية  مناطق  عن  الناشئة  االئتمان  مخاطر  تركز  وتراقب  التأمين،  إعادة  لشركات  المالي  الوضع  بتقييم 

المميزات االقتصادية لتلك الشركات.

وفقًا  سالب«  ايه  و«ايه  بورز  أند  ستاندرد  لتصنيف  وفقًا  بي«  بي  »بي  األقل  على  مصنفة  تكون  أن  يجب  التامين  إعادة  شركات  جميع 
لتصنيف ايه إم وتكون شركات ذات سمعة طيبة وسمعة قد اعتمدت من قبل الشركة.

المخاطر المتعلقة باإلطار التنظيمي

تخضع عمليات الشركة أيضًا للمتطلبات النظامية في الممكلة العربية السعودية. وال تقضي هذه األنظمة بالموافقة على األنشطة 
السداد واإلعسار من جانب شركات  التخلف عن  لتقليل مخاطر  المال(  رأس  القيود )مثل كفاية  بل تفرض بعض  ورصدها فحسب 

التأمين من أجل الوفاء بالمطلوبات غير المتوقعة لدى نشوئها.

إن الشركة بصدد زيادة رأسمالها بمبلغ 100 مليون ريال سعودي )إيضاح 3( من أجل تحقيق متطلبات هامش المالءة المالية.

بتاريخ 31 ديسمبر 2011م، بلغ مستوى المالءة المالية للشركة أقل من الحد األدنى لهامش المالءة المطلوب حسب أنظمة التأمين في 
)إيضاح 3( من أجل إستيفاء متطلبات  ريال سعودي  100 مليون  بمبلغ  رأسمالها  زيادة  الشركة بصدد  إن  السعودية.  العربية  المملكة 

هامش المالءة المالية.

 مخاطر إدارة رأس المال �

إن مؤسسة النقد العربي السعودي هي التي تضع متطلبات رأس المال ويتم إقرار هذه المتطلبات للتأكد من وجود هوامش سيولة 
كافية.

وتدير الشركة إحتياجاتها من رأس المال عن طريق تقييم النقص بين مستويات رأس المال المصرح به والمستويات المطلوبة على 
أنشطة  وخصائص  السوق  أحوال  في  التغيرات  ضوء  على  الحالية  المال  رأس  مستويات  على  تعديالت  إجراء  ويتم  منتظم  أساس 
الشركة ومن أجل الحفاظ على هيكل رأس المال أو تعديله تقوم الشركة بتعديل مبلغ توزيعات األرباح المدفوعة إلى المساهمين 

أو تقوم بإصدار أسهم جديدة.

التنظيمية. إن الشركة بصدد زيادة رأسمالها  المالية  المال أقل من الحد األدنى لمتطلبات المالءة  2011م، كان رأس  بتاريخ 31 ديسمبر 
بمبلغ 100 مليون ريال سعودي )إيضاح 3(.

 المخاطر المالية �

التأمين، والمستحقات من جهات ذات عالقة، والوديعة  الرئيسية للشركة في ذمم مدينة ناشئة عن عقود  المالية  تتمثل األدوات 
النظامية، النقد وما في حكمه، واالستثمارات التجارية، والمطالبات المستحقة وبعض الموجودات والمطلوبات األخرى.

ال تقوم الشركة بإبرام معامالت تتعلق بمشتقات األدوات المالية.

العمالت  ومخاطر  العموالت  أسعار  مخاطر  السوق،  أسعار  بمخاطر  للشركة  المالية  األدوات  عن  الناشئة  الرئيسية  المخاطر  وتتمثل 
يلي  وفيما  واعتمادها  المخاطر  بإدارة  المتعلقة  السياسات  بمراجعة  اإلدارة  مجلس  ويقوم  والسيولة  االئتمان  ومخاطر  األجنبية 

ملخص هذه المخاطر.
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 مخاطر أسعار السوق �

الشركة لمخاطر  تتعرض  السوق. لم  للتغيرات في أسعار  نتيجة  إدارة مالية  بتذبذب  المتعلفة  المخاطر  السوق هي  مخاطر أسعار 
أسعار السوق كما في 31 ديسمبر 2011م ولكن خالل السنة السابقة المنتهية في 31 ديسمبر 2010م تعرضت عمليات التأمين وعمليات 

المساهمين لمخاطر أسعار السوق المتعلقة بوحدات االستثمارات التجارية لصناديق المرابحة.

 مخاطر أسعار العموالت �

تنشأ مخاطر أسعار العموالت من احتمال أن يؤثر تذبذب أسعار العموالت على الربحية المستقبلية أو على القيمة العادلة لألدوات 
المالية. لم تتعرض الشركة لمخاطر أسعار العموالت كما في 31 ديسمبر 2011م وخالل السنة السابقة المنتهية في 31 ديسمبر 2010م 

تعرضت عمليات المساهمين لمخاطر أسعار العموالت والمتعلقة بالودائع قصيرة األجل.

 مخاطر العمالت األجنبية �

مخاطر العملة هى المخاطر التى فيها تتذبذب قيمة أداة مالية بسبب التغيرات فى أسعار الصرف ألجنبي.

بالريال السعودي  أن الشركة تتعامل  التذبذب فى أسعار الصرف حيث  تعتقد اإلدارة أن هناك مخاطر قليلة لحدوث خسائر بسبب 
بشكل رئيسي.

 مخاطر اإلئتمان  �

 31 فى  مالية.  لخسارة  اآلخر  الطرف  تكبد  الى  يؤدى  مما  بإلتزاماته  الوفاء  على  ما  طرف  مقدرة  عدم  مخاطر  هى  اإلئتمان  مخاطر 
ديسمبر 2009م لم تتعرض الشركة ألية مخاطر إئتمانية هامة.

يبين الجدول التالي أقصى تعرض لمخاطر اإلئتمان فيما يتعلق بعناصر قائمة المركز المالي:

2010م2011م

 )ألف ريال سعودي( )ألف ريال سعودي(

عمليات التأمين

58.38423.662نقد وما في حكمه

8.83615.918أقساط التأمين وإعادة التأمين المستحق – صافي

11.42213.853حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة

1.8617.627حصة معيدي التأمين من المطالبات المستحقة

9.4679.884مستحق من عمليات المساهمين 

10.020--إستثمارات

89.97080.964

عمليات المساهمين

13.49225.242نقد وما في حكمه

2.8772.893إستثمارات

9.4679.884مبلغ مستحق من عمليات التأمين

25.83638.019

مخاطر السيولة

تكمن مخاطر السيولة في عدم قدرة الشركة على الوفاء بإلتزاماتها المتصلة بالمطلوبات المالية عند إستحقاقها.

فور  الشركة  إلتزامات  لتسديد  كافية  سائلة  أموال  توفير  إلى  اإلدارة  وتسعى  شهري  أساس  على  السيولة  إحتياجات  مراقبة  تتم 
نشوئها.
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وبعض  دائن  تأمين  إعادة  ورصيد  عالقة  ذات  ألطراف  مستحقة  ومبالغ  قائمة  مطالبات  من  للشركة  المالية  المطلوبات  تتكون 
تندرج  التي  والمطلوبات  الخدمة  نهاية  مكافآت  )باستثناء  المالية  المطلوبات  جميع  سداد  يتم  أن  المتوقع  من  األخرى.  المطلوبات 
التي ال تدفع عليها عمولة خالل 12 شهرًا من تاريخ قائمة المركز  ضمن خطة التحفيز طويلة األجل والتي ليست جارية بطبيعتها( 

المالي.

إن جميع موجودات الشركة هي موجودات متداولة باستثناء األثاث والتجهيزات والمعدات والوديعة النظامية والتي هي غير متداولة 
بحكم طبيعتها.

22  خسارة السهم قائمة المركز المالي 
يتم إحتساب صافي الخسارة للسهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011م )2010م صافي الخسارة للسهم( بقسمة صافي الخسارة 
للسنة  الشركة  على  للسهم  المخفضة  األرباح  تنطبق  ال  المالي.  المركز  تاريخ  في  والقائمة  الصادرة  العادية  األسهم  على  للسنة 

المنتهية في 31 ديسمبر 2011م )2010م: ال تنطبق(.

22  القيمة العادلة لألدوات المالية
1-   القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن بموجبه مبادلة أصل أو سداد إلتزام بين طرفين بمعرفتهما وملء إرادتهما في معاملة 

تتم على أساس تجاري. 

إعادة  وحصة  التأمين  وإعادة  التأمين  وأقساط  التجارية  االستثمارات  حكمه  في  وما  النقد  من  للشركة  المالية  الموجودات  تتكون 
التأمين من المطالبات واإليرادات المستحقة، وتتكون مطلوباتها المالية من مطالبات قائمة وأرصدة إعادة تأمين دائنة ومطلوبات 
أخرى. ال تختلف القيمة العادلة لألدوات المالية إختالفًا جوهريًا عن قيمتها الدفترية. في 31 ديسمبر 2011م لم يكن لدى الشركة أدوات 

مالية يتم قياسها بالقيمة العادلة )2010م: صفر( باستثناء االستثمارات المسجلة بالقيمة العادلة )اإليضاح رقم 9(.

2-    تستخدم الشركة التسلسل الهرمي التالي لتحديد قيمة األدوات المالية واإلفصاح عنها:

المستوى 1: األسعار المتداولة في أسواق نشطة لنفس األداة المالية )بدون تعديل أو إعادة ترتيب(.

المدخالت  تقييم أخرى تستند جميع  اساليب  أو  الموجودات والمطلوبات  لنفس  المتداولة في أسواق نشطة  2: األسعار  المستوى 
الهامة لها إلى بيانات سوق يمكن مالحظتها.

المستوى 3: أساليب تقييم ال يستند أي مدخل مهم منها إلى بيانات سوق يمكن مالحظتها. وقد كانت جميعاألدوات المالية كما 
في 31 ديسمبر 2011م، 2010م والتي تم تقييمها بالقيمة العادلة من أدوات المستوى )1( باستثناء االستثمارات في عمليات المساهمين 

)إيضاح 9( تم تقييمها بالقيمة العادلة بالمستوى )3(. 

23   المعلومات القطاعية 
: الحريق،  يتم عرض المعلومات القطاعية المتعلقة بقطاع نشاط الشركة من خالل النشاط العام للشركة. يشمل النشاط العام 
مباشرة  تعود  بنود  القطاع  نتائج  تتضمن  الداخلية.  التقارير  وهيكل  الشركة  إدارة  على  بناًء  والبحرية  العامة  الحوادث  الهندسية، 

للقطاعات فضاًل عن تلك التي يمكن توزيعها على أساس معقول. 

 ال تتضمن الموجودات القطاعية النقد وما في حكمه، المستحق من عمليات المساهمين، المدفوعات المقدمة، المقدمات  �
واألرصدة المدينة األخرى واألثاث والتركيبات والمعدات.

نهاية  � ومخصص  األخرى  الدائنة  واألرصدة  مستحقة  ومصروفات  الدائنة  التأمين  إعادة  حصة  القطاعية  المطلوبات  تتضمن   ال 
الخدمة.

بأنشطة الشركة  � المتعلقة  التشغيل  الداخلية للشركة فقد وافقت اإلدارة على قطاعات   تمشيًا مع عملية إعداد الحسابات 
وموجوداتها ومطلوباتها كما هو مبين فيما يلي المعلومات القطاعية كما في 31 ديسمبر 2011م كما يلي:
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القطاعات التشغيلية

عمليات التأمين

صندوق 

المساهمين

الحوادث البحريةالهندسيةالحريق 

العامة

غير طبي السيارات

مخصص 

المجموع

)غير 

مدقق(

)ألف ريال 

سعودي(

)ألف ريال 

سعودي(

)ألف ريال 

سعودي(

)ألف ريال 

سعودي(

)ألف ريال 

سعودي(

)ألف ريال 

سعودي(

)ألف ريال 

سعودي(

)ألف ريال 

سعودي(

)ألف ريال 

سعودي(

التفاصيل

168.391--8.9567.2472.19914.031133.5112.446--مجمل أقساط التأمين 

 حصة شركات إعادة التأمين من 

األقساط 

--)8.535()7.211( )1.484()9.555( )130()910(--)27.826( 

140.565--421367154.476133.3811.536--أقساط التأمين المحتفظ بها 

التغير في األقساط غير 

المكتسبة 

--84)4(88)253()17.610()180(--)17.875(

)2.372(--)168( )1.764()65()106()135()134(--فائض من خسارة األقساط 

صافي أقساط التأمين المحتفظ 

بها 

--371)103(6974.158114.0071.188--120.318

4.326--2.0813014471.3015191--عمولة إعادة تأمين مكتسبة 

124.644--2.4521981.1445.459114.0121.379--مجموع إيرادات التأمين 

التكلفة والمصروفات 

71.815--4.7663.59440613861.6991.212--مجموع المطالبات 

ناقص: حصة شركات إعادة 

التأمين

--)4.392()3.574( )218()76(--)606(--)8.866( 

62.949--374201886261.699606--صافي المطالبات 

التغير في المطالبات القائمة 

والمتكبدة ولم يبلغ عنها 

--240)29()116(25211.748104--12.199

75.148--7231473.447710)9(614--صافي المطالبات المتكبدة 

35.180--21214510381233.789119--تكلفة إقتناء وثيقة 

110.328--8261361751.126107.236829--صافي المطالبات  

14.316--1.626629694.3336.776550--نتائج صافي االكتتاب 

5454--------------إيرادات استثمار وايرادات اخرى 

 مصروفات

)7.453(  )7.453(--------------بيع وتسويق 

)16.384( )16.384(--------------مصروفات عمومية وإدارية 

)9.467()23.783(1.626629694.3336.776550--العجز من عمليات التأمين 

العجر المحول من عمليات 

المساهمين 

--)1.626()62()969()4.333()6.776()550(23.7839.467
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المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسـيج( 

)شركة مساهمة سعودية( 

إيضاحات حول القوائم المالية 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011م

عمليات التأمين

صندوق 

المساهمين

الحوادث البحريةالهندسيةالحريق 

العامة

غير طبي السيارات

مخصص 

المجموع

)غير 

مدقق(

)ألف ريال 

سعودي(

)ألف ريال 

سعودي(

)ألف ريال 

سعودي(

)ألف ريال 

سعودي(

)ألف ريال 

سعودي(

)ألف ريال 

سعودي(

)ألف ريال 

سعودي(

)ألف ريال 

سعودي(

)ألف ريال 

سعودي(

37--------------37إيرادات استثمار وايرادات اخرى

العجر المحول من عمليات 

التأمين 

)9.467(--------------)9.467(

)520(--------------)520(مصروفات عمومية وإدارية

)9.950(--------------)9.950(صافي خسارة السنة  

المعلومات القطاعية كما في 31 ديسمبر 2010م كالتالي:

عمليات التأمين

صندوق 

المساهمين

الحوادث البحريةالهندسيةالحريق 

العامة

غير طبي السيارات

مخصص 

المجموع

)غير مدقق(

التفاصيل

مجمل أقساط 

التأمين 

--17.5871.1022.68210.13365.3531.528--98.385

 حصة شركات 

إعادة التأمين من 

األقساط 

--)17.207( )1.095( )1.590( )5.683( )10()764(--)26.349(

أقساط التأمين 

المحتفظ بها 

--38071.0924.45065.343764--72.036

التغير في األقساط 

غير المكتسبة 

--)123()7(172)2.501()46.611( )948(--)50.018( 

فائض من خسارة 

األقساط

)132()122()98()48()894(----)1.294( 

صافي حصيلة 

االقساط 

125)122(1.1661.90117.838)184(2.724

متحصالت لجنة 

اعادة التأمين  

--796220599368--63--2.046

مجموع إيرادات 

التأمين 

--921981.7652.26917.838)121(--22.770

المطالبات 

28.217----404295.294--22.490--مجموع المطالبات 
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المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسـيج( 

)شركة مساهمة سعودية( 

إيضاحات حول القوائم المالية 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011م

عمليات التأمين

صندوق 

المساهمين

الحوادث البحريةالهندسيةالحريق 

العامة

غير طبي السيارات

مخصص 

المجموع

)غير مدقق(

ناقص: حصة 

شركات إعادة 

التأمين

--)22.311( --)282()25(------)22.618( 

5.599----12245.294--179--صافي المطالبات 

التغير في 

المطالبات القائمة 

والمتكبدة ولم 

يبلغ عنها 

--)125(333277025.105148--6.190

صافي المطالبات 

المتكبدة 

--543344970610.399148--11.789

5.531--12750111635.14238--تكلفة إقتناء وثيقة 

17.320--1818346086915.541186--صافي المطالبات 

نتائج صافي 

االكتتاب

--740151.3051.4002.297)307(5.450

إيرادات استثمار 

وايرادات اخرى 

--------------2222

مصروفات  

 )6.641()6.641(--------------بيع وتسويق

 )18.280()18.280(--------------عمومية وإدارية 

العجز من عمليات 

التأمين

--740151.3051.4002.297)307()24.899()19.449(

العجز المحول 

من عمليات 

االمساهمين 

--)740()15()1.305( )1.400()2.297(30724.89919.449

االستثمارات 

وااليرادات اخرى  

317--------------317

العجر المحول من 

عمليات تامين 

)19.449(--------------)19.449(

مصروفات عمومية 

وإدارية

)502(--------------)502(

صافي خسارة 

السنة

)19.634(--------------)19.634(
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المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسـيج( 

)شركة مساهمة سعودية( 

إيضاحات حول القوائم المالية 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011م

القوائم القطاعية للمركز المالي كما في 31 ديسمبر 2011م كما يلي:

صندوق 

المساهمين

إطفاء عمليات 

التأمين

المجمـوعغير موزعةطبيةسياراتحوادث عامةبحريةهندسية

2.877--------------2.877إستثمارات 

أثاث، تجهيزات وأدوات 

مكتبية

--------------5.2225.222

مساهمات مستحقة ، 

بالصافي

--4703801157367.005128--8.836

مساهمة شركات إعادة 

التأمين في مساهمات 

غير مكتسبة

--2.3503.6871134.6091662--11.422

مساهمة شركات إعادة 

التأمين في مطالبات 

--578468298478--

39

--1.861

17.835--11047731617.216141--تكلفة وثيقة مؤجلة

70.62897.240------------26.612موجودات أخرى

29.4893.5084.5825336.13924.22297078.850145.293مجموع الموجودات

20.556--9334715531.45316.855291--مساهمات غير مكتسبة

إجمالي مساهمات 

تضم 

--2.4513.7111628.86664.2221.789--81.201

عمولة إيرادات غير 

مكتسبة

--468489408652----1.864

12.18341.672------------29.489مطلوبات أخرى

29.4893.8524.67175511.18481.0792.08012.183145.293مجموع المطلوبات 
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المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسـيج( 

)شركة مساهمة سعودية( 

إيضاحات حول القوائم المالية 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011م

القوائم القطاعية للمركز المالي كما في 31 ديسمبر 2010م كما يلي:

صندوق 

المساهمين

إطفاء 

عمليات 

التأمين

حوادث بحريةهندسية

عامة

غير طبيةسيارات

موزعة

المجمـوع

10.02012.913------------2.893إستثمارات 

أثاث، تجهيزات وأدوات 

مكتبية

--------------5.5415.541

مساهمات مستحقة ، 

بالصافي

--11.5541704141.5661.0111.203--15.918

مساهمة شركات 

إعادة التأمين في 

مساهمات غير 

مكتسبة

--9.4997263912.999--238--13.853

مساهمة شركات 

إعادة التأمين في 

مطالبات 

--8356.321328115--

28

--7.627

14.134--9237319513.692115--تكلفة وثيقة مؤجلة

34.45772.044------------37.587موجودات أخرى

40.48021.9807.2541.1364.87514.7031.58450.018142.030مجموع الموجودات

مساهمات غير 

مكتسبة

--9526.3546988395.105174--14.122

إجمالي مساهمات 

تضم

--9.6837465287.00346.6111.185--65.756

عمولة إيرادات غير 

مكتسبة

--1.226175947071190--2.393

19.27959.759------------40.480مطلوبات أخرى

40.48011.8617.2751.3208.54951.7171.54919.279142.030مجموع المطلوبات 

23   أرقام المقارنة
تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتماشى مع عرض السنة الحالية.

23   إعتماد مجلس اإلدارة
تم إعتماد القوائم المالية بواسطة مجلس اإلدارة بتاريخ 26 جمادى األول 1433هـ هـ الموافق 18 أبريل 2012م.
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شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسـيج( 

)شركة مساهمة سعودية( 

قائمة المركز المالي األولية )غير مراجعة(

في 31 مارس 2012م
31 ديسمبر 2011م31 مارس 2012مإيضاح

)ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي(

)مراجعة()غير مراجعة(

موجودات عمليات التأمين

671.65158.384النقـد وما في حكمه 

14.1129.508ذمم أقساط تأمين وإعادة تأمين – إجمالي

 )672( )977(مخصص ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها

13.1358.836ذمم أقساط تأمين وإعادة تأمين – إجمالي

81.7151.861حصة إعادة التأمين من مطالبات قائمة تحت التسوية 

912.15011.422حصة إعادة التأمين من أقساط تأمين غير مكتسبة 

20.76317.835تكاليف حيازة وثائق تأمين مؤجلة 

1012.6469.467مستحق من عمليات المساهمين 

3.8142.777مدفوعات مقدمًا وسلف وذمم مدينة أخرى 

5.0525.222أثاث وتركيبات ومعدات 

140.926115.804مجموع موجودات عمليات التأمين 

موجودات المساهمين                                       

613.49213.492النقد وما في حكمه 

3.4223.120مدفوعات مقدمًا وسلف وذمم مدينة أخرى 

72.8772.877استثمارات

10.00010.000وديعة نظامية 

29.79129.489مجموع موجودات المساهمين 

17.0717145.293مجموع الموجودات 

تعتبر اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 14 جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة.
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شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسـيج(

)شركة مساهمة سعودية( 

قائمة المركز المالي األولية )غير مراجعة(

في 31 مارس 2012م

31 ديسمبر 2011م31 مارس 2012مإيضاح

)ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي(

)مراجعة()غير مراجعة(

العجز ومطلوبات عمليات التأمين 

819.55120.556مطالبات قائمة تحت التسوية

10.3737.347ذمم إعادة تأمين دائنة

9103.54581.201أقساط غير مكتسبة 

2.1091.864عموالت غير مكتسبة

3.7943.409مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

1.5541.427مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

140.926115.804إجمالي مطلوبات عمليات التأمين 

----العجز من عمليات التأمين 

140.926115.804إجمالي العجز ومطلوبات عمليات التأمين 

حقوق ومطلوبات المساهمين 

مطلوبات المساهمين 

1012.6469.467مستحق لعمليات التأمين

493403مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

11798548زكاة مستحقة

13.93710.418إجمالي مطلوبات المساهمين 

حقوق المساهمين 

100.000100.000رأس المـال 

)80.929( )84.146(خسائر متراكمة 

15.85419.071إجمالي حقوق المساهمين 

29.79129.489إجمالي مطلوبات وحقوق المساهمين

170.717145.293إجمالي المطلوبات وعجز عمليات التأمين وحقوق المساهمين 

تعتبر اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 14 جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة.
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شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسـيج(

)شركة مساهمة سعودية( 

قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم األولية )غير مراجعة(

للفترة المنتهية في 31 مارس 2012م

31 مارس 2011م31 مارس 2012م

)ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي(

اإليرادات

67.77147.663إجمالي األقساط المكتتبة 

)8.952( )7.336(ناقص: األقساط المعاد تأمينها 

38.711 60.435أقساط تأمين محتفظ بها

)15.527( )21.616(صافي الحركة على أقساط غير مكتسبة 

)546()1.170(أقساط فائض الخسارة

37.64922.638صافي أقساط مكتسبة

8201.081عمولة إعادة التامين المكتسبة

38.46923.719إجمالي إيرادات التأمين

المطالبات

25.4258.884إجمالي المطالبات المدفوعة

 )334()1.118(مطالبات إعادة التأمين

24.3078.550صافي المطالبات المدفوعة

1.491 )859(صافي الحركة على المطالبات القائمة تحت التسوية

23.44810.041صافي المطالبات المتكبدة

10.2286.238تكاليف حيازة وثائق تأمين

33.67616.279

4.7937.440صافي نتائج االكتتاب 

 )6.649( )7.489(مصروفات عمومية وإدارية

42--إيرادات أخرى

833)2.696( العجز من عمليات التأمين

        --2.696عجز محول إلى عمليات المساهمين 

833--الفائض المتراكم في نهاية الفترة

تعتبر اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 14 جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة.
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شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسـيج(

)شركة مساهمة سعودية( 

قائمة الدخل الشامل للمساهمين األولية )غير مراجعة(

للفترة المنتهية في 31 مارس 2012م

31 مارس 2011م31 مارس 2012مإيضاح

)ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي(

--)2.696(العجز من عمليات التأمين 

المصروفات 

)162( )271(مصروفات عمومية وإدارية 

)2.967( )162(

36--إيراد إستثمارات وإيرادات أخرى  

)126( )2.967(صافي الخسارة للفترة

الدخل الشامل اآلخر / )المصروفات(

)147()250(الزكاة لفترة ثالثة أشهر 

)273()3.217( )الخسارة( الشاملة للفترة 

10.00010.000المتوسط   المرجح لعدد األسهم العادية القائمة )باآلالف(

)0.01()0.30(الخسارة للسهم )بالريال السعودي(

تعتبر اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 14 جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة.



213

شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

)شركة مساهمة سعودية(

قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين األولية )غير مراجعة(

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2012م

31 مارس 2011م31 مارس 2012م

)ألف ريال سعودي(

)غير مراجعة(

)ألف ريال سعودي(

)غير مراجعة(

األنشطة التشغيلية 

833--صافي العجز / الفائض للفترة من عمليات التأمين

تسويات الفترة: 

306275استهالك

)47(--إيرادات استثمارات 

5--خسارة من استبعاد أثاث، وتركيبات ومعدات

12795مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين، صافي

4331.161

التغيرات في الموجودات والمطلوبات: 

7.137 )4.299(ذمم أقساط تأمين وإعادة تأمين – صافي 

)1.162( )728(حصة إعادة التأمين من المطالبات القائمة تحت التسوية 

)9.012(146حصة إعادة التأمين من أقساط تأمين غير مكتسبة 

 )4.522( )2.928(تكاليف حيازة وثائق مؤجلة 

9.884 )3.179(مستحق من عمليات المساهمين

 )882( )1.037(مدفوعات مقدمًا وسلف وذمم مدينة أخرى 

10.504 )1.005(مطالبات قائمة تحت التسوية 

)7.930(3.026ذمم إعادة تأمين

22.34416.689أقساط غير مكتسبة 

24552عموالت غير مكتسبة 

 )232(385مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

 )2.940(--مستحق لطرف ذي عالقة

13.40318.747صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 

األنشطة االستثمارية 

 )13.000(--شراء استثمارات 

23.067--متحصالت من استرداد استثمارات 

 )176( )136(شراء أثاث، وتركيبات ومعدات

9.891)136(صافي النقد )المستخدم في( الناتج من األنشطة االستثمارية 

13.26728.638الزيادة في النقد وما في حكمه

58.38423.662النقد وما في حكمه في 1 يناير

71.65152.300النقد وما في حكمه في 31 مارس

تعتبر اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 14 جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة.
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شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

)شركة مساهمة سعودية(

قائمة التدفقات النقدية لعمليات المساهمين األولية )غير مراجعة(

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2012م

31 مارس 2011م 31 مارس 2012م

)ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي(

األنشطة التشغيلية

)126()2.967(صافي الخسارة 

تسـويات: 

)30(--إيرادات استثمارات 

)2.967( )156(

التغيرات في الموجودات والمطلوبات: 

 )295( )302(مدفوعة مقدمًا وسلف وذمم مدينة أخرى 

 )9.884(3.179مستحق لعمليات التأمين

)41(90مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

 )10.376(--صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية 

األنشطة االستثمارية 

 )24.800(--شراء استثمارات للمتاجرة

24.846--متحصالت من استرداد استثمارات للمتاجرة

46--صافي النقد الناتج من األنشطة االستثمارية

 )10.330(--صافي النقص في النقد وما في حكمه

13.49225.242النقد وما في حكمه في 1 يناير

13.49214.912النقد وما في حكمه في 31 مارس

تعتبر اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 14 جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة.
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شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

)شركة مساهمة سعودية(

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين األولية )غير مراجعة(

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2012م
المجمـوعخسائر متراكمةرأس المال

)ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي(

19.071)80.929(100.000الرصيد كما في 31 ديسمبر 2011م )مراجعة(

 )2.967( )2.967(--صافي الخسارة لفترة الثالثة أشهر

)250()250(--الزكاة لفترة الثالثة أشهر

15.854 )84.146(100.000الرصيد في 31 مارس 2012م 

29.556)70.444(100.000الرصيد كما في 31 ديسمبر 2010م )مراجعة(

)126()126(--صافي الخسارة لفترة الثالثة أشهر

)147()147(--الزكاة لفترة الثالثة أشهر 

29.283)70.717(100.000الرصيد في 31 مارس 2011م 

تعتبر اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 14 جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة.
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المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسـيج( 

)شركة مساهمة سعودية( 

إيضاحات حول القوائم المالية 

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2012م

1   التنظيم واألنشطة الرئيسية
رقم  التجاري  السجل  بموجب  مسجلة  سعودية  مساهمة  شركة  هي  )»الشركة«(  )أسيج(   التعاوني  للتأمين  المتحدة  المجموعة 

4030171999 بتاريخ 9 شعبان 1428هـ الموافق 22 أغسطس 2007م. عنوان المركز الرئيسي للشـركة ص. ب 7076 

الرويس

جدة 21462،

المملكة العربية السعودية.

إن الشركة مرخص لها لمزاولة التأمين في المملكة العربية السعودية وفقًا للنظام المعمول به بموجب المرسوم الملكي رقم 
32/م بتاريخ 2 جمادى الثاني 1424هـ الموافق 31 يونيو 2003م ووفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 60/م بتاريخ 18 رمضان 1427هـ الموافق 11 

أكتوبر 2006م. 

لنظامها  وفقًا  السعودية  العربية  المملكة  في  بها  المتعلقة  واألنشطة  التعاوني  التأمين  أعمال  مزاولة  في  الشركة  غرض  يتمثل 
األساسي واألنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية. بدأت الشركة عملياتها التجارية في 1 يوليو 2009م. وقد تم إدراج 

الشركة في سوق األوراق المالية السعودية )تداول( في 27 أغسطس 2007م.

2   االستمرارية
ريال سعودي(  2011م: 80.93 مليون  )31 ديسمبر  2011م.  31 مارس  ريال سعودي كما في  83.80 مليون  المتراكمة  الشركة  بلغت خسائر 
بتلبية  الشركة  إدارة  مجلس  بدأ  فقد  الشركات.  نظام  من   148 المادة  تطبيق  إلى  يؤدي  مما  الشركة  رأسمال  من   ٪75 تتجاوز  والتي 
متطلبات المادة 148 من نظام الشركات في االجتماع المنعقد بتاريخ 5 أبريل2012م الذي وافق على عقد اجتماع الجمعية العمومية 
غير العادية الذي من المتوقع أن يعقد قريبًا ألخذ موافقة المساهمين على إستمرار نشاط الشركة، وقد وافق مجلس اإلدارة على 
هذه القوائم المالية األولية الموجزة بتاريخ 19 أبريل 2012م. كما قرر المجلس إعتبار فرض اإلستمرارية مالئمًا وأوصى بالتصويت عليه في 
إجتماع الجمعية العمومية غير العادة المذكور أعاله. إن استمرار عمليات الشركة تعتمد على الربحية المستقبلية للعمليات وزيادة 
رأس المال المعلقة من خالل إصدار أسهم الحقوق التي تمت الموافقة عليه من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي في شهر 

أكتوبر 2010م.

في  الشركة  استمرار  على  قرر  حيث  2009م  أكتوبر   27 بتاريخ  اجتماعه  خالل  للشركة  المالي  المركز  سابقًا  اإلدارة  مجلس  بحث  وقد 
نشاطها وزيادة رأسمال الشركة. بتاريخ 19 أكتوبر 2010م وافقت مؤسسة النقد العربي السعودي على زيادة رأسمال الشركة من 100 
مليون ريال سعودي إلى 200 مليون ريال سعودي بشرط تأكيد المساهمون المؤسسون )ممثلين بـ 60٪ من رأس المال( على المشاركة 

في حقوق إصدار األسهم. كما في 31 ديسمبر 2011م أكد 53٪ من المساهمين خطيًا دعمهم لحقوق إصدار األسهم.

عند حصول الشركة على الموافقة المشروطة من مؤسسة النقد العربي السعودي أعاله، باشرت بالعملية الالزمة للحصول على 
إصدار  حقوق  على  الموافقة  بهدف  للمساهمين  عادي  غير  اجتماع  عقد  وسيتم  المالية.  السوق  هيئة  من  المطلوبة  الموافقات 

األسهم المقترح من هيئة السوق المالية على النحو المذكور أعاله .

إن الظروف المذكورة أعاله تشير إلى وجود شكوك مادية حول قدرة الشركة على االستمرار كمنشأة مستمرة. ومع ذلك، في حين 
الموافقة على هذه القوائم المالية عن 19 أبريل 2012م، مجلس اإلدارة إعادة النظر في الوضع المالي والمسائل التي تم الكشف عنها 

في الفقرات السابقة واالستمرار في االعتقاد بأن أساس مبدأ االستمرارية في إعداد البيانات المالية غير المناسبة.

وقد تم إعداد هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة على افتراض أن الشركة ستستمر في العمل كشركة عاملة، وال تتضمن أي 
تعديالت قد تنجم عن نتائج عدم التيقن من الظروف المشار إليها أعاله.

خالل موافقته على هذه القوائم المالية بتاريخ 19 أبريل 2011م، أعاد مجلس اإلدارة البحث في المركز المالي وفيما تم اإلفصاح عنه في 
الفقرة السابقة، وال يزال يعتقد أن إعداد القوائم المالية على أساس مفهوم االستمرارية هو األكثر مالءمة.  
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لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2012م

2   أسس اإلعداد

)ح(  المعايير المحاسبية المطبقة

هذه القـوائم المالية األولية الموجزة غير مدققة وتم عرضها في شكل موجز وفقًا لمتطلبات معـيار المحاسـبة الدولي رقم »34 ـ 
التقارير المالية األولية«. تم إعداد هذه القوائم المالية األولية وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية.

التأمين  عمليات  من  لكل  مستقلة  حسابات  دفاتر  الشركة  تمسك  السعودية،  العربية  بالمملكة  التأمين  أنظمة  تتطلبه  ما  حسب 
المساهمين.  وعمليات  التأمين  بعمليات  المتعلقة  الموجودات  لكافة  الفعلية  بالحيازة  الشركة  وتحتفظ  المساهمين.  وعمليات 
وتسجل اإليرادات والمصروفات العائدة بوضوح لتلك األنشطة في الحسابات ذات العالقة لكل منها. وتحدد اإلدارة ومجلس اإلدارة 

أسس توزيع المصروفات والموجودات من العمليات المشتركة. 

السياسات المحاسبية المتبعة من قبل الشركة إلعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة، متوافقة مع المعايير المالية الدولية 
)IFRS( ومتوافقة مع تلك المستخدمة في إعداد القوائم المالية السنوية. وبناءًا على إعتماد المعايير الجديدة والمعدلة من قبل 

تفسيرات التقارير )IFRIC( »التي سيلي ذكرها« من قبل الشركة لم يكن لها أي تأثيرات على هذه القوائم المالية األولية الموجزة.

المعلومات  كافة  تتضمن  ال  )»الفترة«(  2012م  مارس   31 في  المنتهية  أشهر  الثالثة  لفترة  الموجزة  األولية  المالية  القوائم  هذه  إن 
 31 في  المنتهية  للسنة  للشركة  السنوية  المالية  القوائم  مع  مقترنة  تقرأ  أن  ويجب  المالية  القوائم  في  المطلوبة  واإلفصاحات 

ديسمبر 2011م. 

تعرض الشركة قوائمها المالية األولية الموجزة وفقًا لمتطلبات التصفية. ومن المتوقع أن تغطي جميع الموجودات والمطلوبات 
خالل فترة 12 شهرًا من تاريخ إعتماد النتائج المالية المرحلية. قد ال تعكس النتائج المرحلية للشركة النتائج السنوية.

يتم عرض القوائم المالية األولية الموجزة بالريال السعودي الذي يمثل عملة نشاط الشركة وقد تم تقريبه ألقرب ألف. 

المحاسبة  معايير  مجلس  قبل  من  صدرت  التي  الحالية،  المعايير  على  والتعديالت  التالية  التعديالت  على  الشركة  اعتمدت  وقد 
)IASB(الدولية

أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية والتفاسير المعايير الدولية للتقارير المالية المعايير الجديدة والمعدلة التالية والتي هي سارية 
المفعول للفترات ابتداًء من التواريخ المذكورة أدناه:

البيانالمعيار/ التفسير

تعديالت على ضرائب الدخل ضرائب مؤجلة: استرداد األصول األساسية معيار المحاسبة الدولي رقم 12

األدوات المالية: اإلفصاحات )عمليات نقل األصول المالية(معيار التقارير المالية الدولي رقم 7

التقارير المالية المرحلية معيار المحاسبة الدولي رقم 34

هذه  على  ملموس  تأثير  أي  لديها  ليس  الشركة  على  تنطبق  التي  والتفسيرات  والمعدلة  الجديدة  الصلة  ذات  المعايير  تعتمد  ولم 
البيانات المالية المرحلية المختصرة.
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)ط(  المعايير الصادرة ولم يسري مفعولها بعد:

أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي المعايير والتفاسير الجديدة والمعدلة التالية التي لم يسري مفعولها بعد وحتى تاريخ صدور 
الشركة مدرجة بياناتها المالية أدناه. القائمة هي المعايير والتفسيرات الصادرة، والتي تتوقع الشركة إلى حد معقول قابلة للتطبيق 

في موعد الحق. وتعتزم الشركة اعتماد هذه المعايير عندما تصبح سارية المفعول.

تاريخ سريان المفعولالبيانالمعيار/ التفسير

1 يناير 2015ماألدوات المالية- التصنيف والقياس معيار التقارير المالية الدولي رقم 9

1 يناير 2013مالقوائم المالية الموحدةمعيار التقارير المالية الدولي رقم 10

1 يناير 2013مترتيبات مشتركة معيار التقارير المالية الدولي رقم 11

1 يناير 2013مإفصاحات الحصص في منشآت أخرىمعيار التقارير المالية الدولي رقم 12

1 يناير 2013مقياس القيمة العادلةمعيار التقارير المالية الدولي رقم 13

تعديالت في معيار المحاسبة الدولي رقم 1 ـ معيار المحاسبة الدولي رقم 1

عرض القوائم المالية

1 يوليو 2012م

تعديالت في معيار المحاسبة الدولي رقم 19 ـ معيار المحاسبة الدولي رقم 19

مكافآت الموظفين

1 يناير 2013م

1 يناير 2013مالقوائم المالية منفصلة معيار المحاسبة الدولي رقم27

1 يناير 2013ماالستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة معيار المحاسبة الدولي رقم28

3   التقديرات المحاسبية 
إعداد القوائم المالية المرحلية الموجزة يتطلب من اإلدارة وضع األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على تطبيق السياسات 

المحاسبية والمبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والنفقات. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

التي تمت بواسطة اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية  المالية األولية الموجزة، فإن األحكام الهامة  القوائم  عند إعداد هذه 
للشركة والمصادر الرئيسة للتقدير غير المؤكد كانت متفقة مع تلك المطبقة على القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في 31 

ديسمبر 2011م.

3   إدارة المخاطر المالية
إن إدارة المخاطر المالية الشركة أهداف وسياسات تتماشى مع تلك التي أفصح عنها في القوائم المالية السنوية كما في السنة 

المنتهية في 31 ديسمبر 2011م.
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3   النقد وما في حكمه
31 ديسمبر 2011م31 مارس 2012م

)ألف ريال سعودي(

)غير مدققة(

)ألف ريال سعودي(

)مدققة(

عمليات التأمين

446نقد في الصندوق

71.60758.378نقد لدى البنوك – حسابات جارية

71.65158.384

عمليات المساهمين

13.49213.492نقد لدى البنوك – حسابات جارية

7   اإلستثمارات
عمليات المساهمين 

تمثل االستثمارات استثمار في شركة نجم لخدمات التأمين مصنفة )استثمار متاح للبيع(.

7   مطالبات غير مسددة – صافي 
31 ديسمبر 2011م31 مارس 2012م

)ألف ريال سعودي(

)غير مدققة(

)ألف ريال سعودي(

)مدققة(

عمليات التأمين

11.1808.961إجمالي المطالبات غير المسددة

8.37111.595يضاف: احتياطي متكبد لكن لم يبلغ عنه

19.55120.556إجمالي المطالبات غير المسددة

)1.861()1.715(ناقص: حصة شركات إعادة التأمين في المطالبات غير المسددة

17.83618.695صافي المطالبات غير المسددة

7   أقساط غير مكتسبة – صافي 
31 ديسمبر 2011م31 مارس 2012م

)ألف ريال سعودي(

)غير مدققة(

)ألف ريال سعودي(

)مدققة(

عمليات التأمين

103.54581.201أقساط غير مكتسبة 

)11.422()12.150(حصة شركات إعادة تأمين من األقساط غير المكتسبة 

91.39569.779صافي أقساط غير مكتسبة
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 1   معامالت مع أطراف ذات عالقة
فيما يلي تفاصيل المعامالت مع األطراف ذات العالقة الرئيسية خالل الفترة واألرصدة الناتجة عنها بنهاية الفترة:

رصيد اإلقفالمبلغ المعاملـةطبيعة المعاملةالطرف ذو العالقـة

مدين / )دائن(

2011م2012م2011م2012م

)ألف ريال 

سعودي(

)ألف ريال 

سعودي(

)ألف ريال 

سعودي(

)ألف ريال 

سعودي(

)غير مدققة()غير مدققة()غير مدققة()غير مدققة(

مصروفات متكبدة نيابة عن حساب عمليات المساهمين

حملة وثائق التأمين

483497483--

--12.163--)2.696(عجز عمليات التأمينعمليات المساهمين

4028--65أقساط تأمينشركات شقيقة

18607565مطالباتشركات شقيقة

918--1.0022.940أخرىمسـاهم

اإلدارة الرئيسية

----5064مجلس اإلدارة ولجنة المراجعة

80--1.184841مكافأة قصيرة األجل

5772554680مكافأة طويلة األجل

11   الزكاة وضريبة الدخل
تم إنهاء الربط الزكوي والدخل الضريبي مع مصلحة الزكاة والدخل للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م. حصلت الشركة 

على شهادة نهائية من مصلحة الزكاة والدخل حتى 31 ديسمبر 2008م.

بمبلغ  إضافي  زكوي  بإلتزام  و2010م  و2009م  2008م  ديسمبر   31 في  المنتهية  للسنوات  زكوية  ربوط  والدخل  الزكاة  مصلحة  أصدرت 
1.86 مليون ريال سعودي ولم يسجل هذا المبلغ في الدفاتر. يعتبر الجز األكبر من هذا اإللتزام بسبب نقص في مصروفات ما قبل 

التأسيس والضريبة. قدمت الشركة إستئناف على اإللتزام الزكوي اإلضافي.

12   االلتزامات الطارئة 
الخدمات  مقدمي  لصالح  عليها  المستحق  لتسوية  ضمان  )المجلس(  التأميني  الصحي  التعاون  مجلس  إلى   الشركة  قدمت  لقد 
الصحية مقابل وثائق تأمين صحي عن التزامات شركة منتسبة تقدر بمبلغ2.4مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2011م: 2.4 مليون ريال 
سعودي(. حتى تتمكن الشركة من الحصول على موافقة المجلس الستئناف النشاط الطبي في السوق السعودي. وفى المقابل 
فقد استلمت الشركة ضمان مقابل من الشركة المنتسبة. وفى المقابل فقد استلمت الشركة ضمان مقابل من الشركة المنتسبة.
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المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسـيج( 

)شركة مساهمة سعودية( 

إيضاحات حول القوائم المالية 

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2012م

13   التقارير القطاعية 
يتم عرض المعلومات القطاعية المتعلقة بقطاعات نشاط الشركة والتي تتمثل في الطبي والسيارات والحريق والهندسية والحوادث 

العامة والبحرية بناًء على إدارة الشركة وهيكل التقارير الداخلية. 

قطاعات التشغيل ال تشمل عمليات مساهمي الشركة. كما أنه ال يوجد تغييرات موسمية تؤثر على عمليات التأمين.

ال تشمل موجودات القطاع النقدية وما في حكمها، المستحقات على المساهمين، المدفوعات مقدمًا وذمم مدينة أخرى، األثاث 
التأمين، مصروفات مستحقة وذمم دائنة أخرى، ومكافأة نهاية  إعادة  القطاع ذمم  وتركيبات ومعدات. كما ال تشمل مطلوبات 

الخدمة للموظفين.

بما يتفق مع عمليات التقارير الداخلية للشركة، تم إعتماد عمليات القطاعات من قبل إدارة الشركة فيما يتعلق بموجودات وإلتزامات 
الشركة ونتائجها كما يلي:

الحوادث طبيالسيارات

العامة

المجموعغير مخصص أخري

)غير مدقق(

31 مارس 2012م

13.135--11.3051191.182529أقساط التأمين وإعادة التأمين، صافي

حصة شركات إعادة تأمين في أقساط 

غير مكتسبة 

706846.1785.218--12.150

حصة شركات إعادة تأمين في مطالبات 

غير مسددة 

--1554901.070--1.715

20.763--20.030111428194تكلفة شراء وثيقة مؤجلة 

93.16393.163--------موجودات أخرى 

140.926مجموع الموجودات 

19.551--16.4802131.5661.292أقساط غير مكتسبة 

مجمل المطالبات غير المسددة بما فيها 

المتكبدة ولم يبلغ عنها 

85.5381.81910.5935.595--103.545

2.109--1.228874--7إيراد عموالت غير مكتسبة 

15.72115.721--------مطلوبات أخرى 

140.926مجموع المطلوبات 
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المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسـيج( 

)شركة مساهمة سعودية( 

إيضاحات حول القوائم المالية 

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2012م
الحوادث طبيالسيارات

العامة

المجموعغير مخصص أخرى

)مدقق(

31 ديسمبر 2011م

8.836--7.005128736965أقساط التأمين وإعادة التأمين، صافي

حصة شركات إعادة تأمين في أقساط 

غير مكتسبة

16624.6096.150--11.422

حصة شركات إعادة تأمين في مطالبات 

غير مسددة

--394781.344--1.861

17.835--17.216141316164تكلفة شراء وثيقة مؤجلة

75.85075.850--------موجودات أخرى

115.804مجموع الموجودات

20.556--16.8552911.4531.957أقساط غير مكتسبة

مجمل المطالبات غير المسددة بما 

فيها المتكبدة ولم يبلغ عنها

64.2221.7898.8666.324--81.201

1.864--865997--2إيراد عموالت غير مكتسبة

12.18312.183--------مطلوبات أخرى

115.804مجموع المطلوبات
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المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسـيج( 

)شركة مساهمة سعودية( 

إيضاحات حول القوائم المالية 

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2012م
الحوادث طبيالسيارات

العامة

غير اخرى

مخصص 

المجموع

)غير مدقق(

31 مارس 2012م

67.771--58.3306156.1002.726مجمل أقساط التأمين 

 )7.336(-- )2.286( )4.719()241()90(حصة شركات إعادة التأمين من األقساط 

60.435--58.2403741.381440أقساط التأمين المحتفظ بها 

 )21.616(--)204( )159()6( )21.247(التغير في األقساط غير المكتسبة 

 )1.170(--)74()28()22( )1.046(فائض من خسارة األقساط

37.649--35.9473461.194162صافي أقساط التأمين المحتفظ بها 

820--233587----عمولة إعادة تأمين مكتسبة 

38.469--35.9473461.429749مجموع إيرادات التأمين 

التكلفة والمصروفات 

25.425--23.684501346894مجموع المطالبات 

 )1.118(--)714( )149()251()4(ناقص: حصة شركات إعادة التأمين

24.307--23.680250197180صافي المطالبات 

 صافي الحركة في المطالبات 

المستحقة

)374( )195( 100)390(--)859( 

23.448--)210(23.30655297صافي المطالبات المتكبدة  

10.228--9.80670168184تكلفة إقتناء وثيقة

33.676--)26(33.112125465صافي المطالبات 

4.793--2.835221962775نتائج صافي االكتتاب 

مصروفات 

)7.489()7.489(--------عمومية وإدارية 

)2.696(العجز من عمليات التأمين 
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)شركة مساهمة سعودية( 

إيضاحات حول القوائم المالية 

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2012م

فيما يلي نتائج القطاع كما في 31 مارس 2011م: 

الحوادث طبيالسيارات

العامة

غير اخرى

مخصص 

المجموع

)غير مدقق(

التفاصيل

47.663--37.079264.2216.337مجمل أقساط التأمين

 )8.952(-- )5.874()2.997(--)81(حصة شركات إعادة التأمين من األقساط

38.711--36.998261.224463أقساط التأمين المحتفظ بها

 )15.527(-- )6(564255 )16.340(التغير في األقساط غير المكتسبة

 )546(--)93()12(--)441(خسارة مصروفات زائدة

22.638--20.2175901.467364صافي أقساط التأمين المحتفظ بها

1.081--63206812--عمولة إعادة تأمين مكتسبة

23.719--20.2176531.6731.176مجموع إيرادات التأمين

التكلفة والمصروفات

8.884--8.4381743269مجموع المطالبات

)334( )245()2()87(--ناقص: حصة إعادة التأمين

8.550--8.43887124صافي المطالبات

التغير في المطالبات غير المسددة والمتكبدة 

ولم يبلغ عنها

1.3292312415--1.491

10.041--9.76711012539صافي المطالبات المتكبدة

6.238--5.96440119115تكلفة شراء وثيقة

15.731150244154--16.279

7.440--4.4865031.4291.022نتائج صافي االكتتاب

 )6.649()6.649(--------مجموع التكلفة والمصروفات

4242--------إيرادات استثمار

833صافي الخسارة بعد الزكاة وضريبة الدخل

13   اعتماد القوائم المالية لإلصدار
تم اعتماد القوائم المالية األولية الموجزة لإلصدار بواسطة مجلس اإلدارة في 27 جمادى األول  1433هـ الموافق 19 أبريل 2012م.






