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  شركة التعاونية للتأمين
 ركة مساهمة سعودية مؤسسة ومسجلة في المملكة العربية السعوديةش

 )1010061695رقم السجل التجاري (
 

 

من رأس مال شركة التعاونية للتأمين % 70 ماليين سهم عادي تمثل 7بيع ما ال يزيد عن 
 . م الواحد ريال سعودي للسه205لالكتتاب العام وبسعر قدره 

 
 هـ1425 ذو القعدة 22هـ إلى 1425 ذو القعدة 9: ترة االكتتابف

 )م2005 يناير 3م إلى 2004 ديسمبر 21الموافق (
 

بات قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية          لحتوي نشرة االصدار هذه على معلومات تم تقديمها حسب متط          ت
 36ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر أسماؤهم على الصفحة           "). الهيئة"مشار إليها بـ    وال(بالمملكة العربية السعودية    

مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في نشرة االصدار هذه، ويؤكدون حسب علمهم واعتقادهم، بعد                   

 الحد المعقول، أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها في النشرة إلى جعل                  إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى    
وال تتحمل الهيئة والسوق المالية السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة، وال تعطي أي                 . أي إفادة واردة فيها مضللة    

مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة            تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخلي نفسها صراحة من أي           
 .أو عن االعتماد على أي جزء منها

 

 

 

 المستشار المالي و مدير االكتتاب
 

 

 هـ 1425 ذو القعدة 6 درت هذه النشرة بتاريخص
 )م2004 ديسمبر 18الموافق (
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 ريال 205ركة التعاونية للتأمين لالكتتاب العام وبسعر قدره من رأس مال ش% 70 ماليين سهم عادي تمثل 7بيع ما ال يزيد عن 
 .سعودي للسهم الواحد

ـ    (تأسست شركة التعاونية للتأمين      دية مغلقة في الرياض بالمملكة     ووهي شركة مساهمة سع   ")  للتأمين  التعاونية"او  " الشركة"يشار إليها فيما بعد ب
هـ 7/5/1406وتم تسجيلها في ) م9/1/1985الموافق (هـ 17/4/1405الصادر بتاريــخ ) 5/م(العربية السعودية بموجب المرسوم الملكي رقم 

 على طريق الملك    700ويقع المركز الرئيسي للشركة في أبراج التعاونية        . 1010061695بموجب السجل التجاري رقم     ) م18/1/1986الموافق  (
 .، المملكة العربية السعودية11632 ، الرياض 86959. ب. فهد، ص

بقيمة ") أسهم االكتتاب "أو  " األسهم المعروضة لالكتتاب  (" مليون سهم عادي     7لبيع ما ال يزيد عن      ") العرض"أو  " االكتتاب("إن عرض االكتتاب    
ين من أسهم رأس مال الشركة، موجه إلى المواطنين السعوديين الطبيعي         % 70 ريال سعودي للسهم الواحد مدفوعة بالكامل وتمثل         50إسمية قدرها   

إن األسهم المعروضة لالكتتاب من قبل المساهمين الحاليين في الشركة وهم صندوق االستثمارات العامة، والمؤسسة . فقط وال يجوز قبوله اال منهم
 مجلس الوزراء رقم    ، جاء وفقاً لقرار   ")المساهمين البائعين "ويشار إليهم جميعا فيما بعد بـ       (العامة للتأمينات االجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد       

 حيث يملك   ،)"قرار مجلس الوزراء المتعلق بتخصيص شركة التعاونية للتأمين        "راجع قسم ( )م24/5/2004الموافق  (هـ  5/4/1425بتاريخ   112
 على الترتيب   %25و  % 25و  % 50صندوق االستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد حالياً مانسبته             

 ماليين سهم مدفوعة    10من اجمالي عدد االسهم العادية والبالغ عددها        % 100من األسهم العادية للشركة وهو ما يمثل في مجموعه ما نسبته             
ارات العامة  سوف يترتب عند اتمام عملية االكتتاب خروج صندوق االستثم        "). األسهم(" ريال سعودي للسهم الواحد      50بالكامل وبقيمة إسمية تبلغ     

من قائمة المساهمين في الشركة، وانخفاض حصة كل من المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية والمؤسسة العـامة للتقاعد الى حصة أقلية تبلغ                     
المساهمين وسيؤول الصافي من االكتتاب إلى المساهمين البائعين طبقاً للنسبة المئوية لملكية كل من                . لكل منهما في رأس مال الشركة     % 15

 .البائعين لألسهم المعروضة لالكتتاب، ولن تحصل الشركة على أي جزء من عائدات االكتتاب
/22ويبقى مفتوحا لمدة أسبوعين وينتهي بانتهاء عمل البنوك يوم االثنين ) م21/12/2004الموافق (هـ 9/11/1425بدأ االكتتاب في يوم الثالثاء     ي

") البنوك المستلمة ("مكن االكتتاب في األسهم المعروضة لالكتتاب من خالل كافة فروع البنوك المستلمة             وي). م3/1/2005الموافق  (هـ  11/1425
 . خالل فترة االكتتاب

وفي حالة زيادة عدد األسهم  المكتتب       "). مكتتبين"ويشار إليهم مجتمعين    " مكتتب"يشار إليه منفردا    ( اسهم لكل فرد     10ان الحد االدنى لالكتتاب هو      
 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب وبعد ذلك يتم التخصيص على أساس تناسبي بناء على               10سيتم تخصيص   على عدد األسهم المعروضة لالكتتاب،      بها  

 مكتتب سيتم تخصيص األسهم     700,000وفي حالة تجاوز عدد المكتتبين      . نسبة ما طلبه كل مكتتب الى إجمالي األسهم المطلوب االكتتاب فيها           
وسوف يتم  ). "تخصيص األسهم واستعادة الفائض    –شروط و تعليمات االكتتاب     "راجع قسم   (تاب بالتساوي على عدد المكتتبين      المعروضة لالكت 

للمكتتبين بدون عموالت أو استقطاعات من قبل البنوك المستلمة المعنية، كما سيتم االعالن عن التخصيص                 ) إن وجد (إعادة فائض االكتتاب    
 ). م15/1/2005الموافق (هـ 4/12/1425في حوالي ) ان وجد(لفائض للمكتتبين النهائي واعادة المبلغ ا

إن .  سهما على األقل حضور اجتماعات الجمعية العامة والتصويت فيها         20ويحق لكل مساهم يمتلك     . ل سهم يعطي حامله حق صوت واحد      كان  
 وستستحق األسهم المعروضة لالكتتاب أية أرباح تعلنها الشركة فيما          .م ستوزع على المساهمين البائعين فقط     2004األرباح التي ستحقق في العام      

 ").سياسة توزيع األرباح"راجع قسم . (م والسنوات المالية التي تليها2005يتعلق بالسنة المالية 
يم طلب لهيئة السوق المالية     وقد تم تقد  . لم توجد سوق للألسهم سواء داخل المملكة العربية السعودية أو فى أي مكان آخر قبل صدور هذا العرض                 

ية لتسجيل األسهم في القائمة الرسمية، وتمت الموافقة على نشرة االصدار هذه وكافة المستندات المؤيدة التي طلبتها هيئة                   دبالمملكة العربية السعو  
التواريخ الرئيسية   "راجع قسم (م  ومن المتوقع أن يبدأ تداول األسهم في وقت قريب بعد االنتهاء من عملية تخصيص األسه                 . السوق المالية 
 وبمجرد بدء التداول في األسهم سيسمح للمواطنين السعوديين إضافة إلى الشركات والبنوك والصناديق االستثمارية السعودية                    ").للمستثمرين

 . بالتداول في األسهم
بعناية تامة  ") نشرة االصدار "أو  " لنشرةا("في نشرة االصدار التفصيلية هذه      " عوامل المخاطر "و  " تنبيه هام "جب دراسة قسمي    ي

 . قبل اتخاذ قرار باإلستثمار في األسهم المعروضة لالكتتاب بموجب هذه النشرة

  المالي و مدير االكتتابستشارالم
 

 

 البنوك المستلمة
 



 

 

 ج

 تنبيه هام
وعند تقديم طلب االكتتاب . روضة لالكتتابونية للتأمين واألسهم المعاقدم هذه النشرة تفاصيل كاملة عن المعلومات المتعلقة بالتعت

في األسهم المعروضة للبيع سيتم معاملة المستثمرين على أساس أن طلباتهم تستند على المعلومات التي تحتويها هذه النشرة                   
 . والتي يمكن الحصول على نسخ منها من الشركة والبنوك المستلمة

ويشار (المحدودة،  ) الشرق األوسط ( للخدمات المالية    HSBCمجموعة  قد قام صندوق االستثمارات العامة بالتعاقد مع        ل
") مدير االكتتاب "يشار إليه فيما بعد بـ      (والبنك السعودي البريطاني    ") HSBC"أو  " المستشار المالي "إليه فيما بعد بـ     

 . ليه في هذه النشرةللقيام بدور المستشار مالي و مدير االكتتاب فيما يتعلق بعرض االكتتاب في األسهم المشار إ

تحتوي نشرة االصدار هذه على معلومات تم تقديمها حسب متطلبات قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن هيئة السوق                 
 مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن      36 ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر أسماؤهم على الصفحة           .المالية

قة المعلومات الواردة في نشرة االصدار هذه، ويؤكدون حسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة                 د
وإلى الحد المعقول، أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها في النشرة إلى جعل أي إفادة واردة فيها                      

ة بسوق وقطاع التأمين الموجودة في نشرة االصدار مستقاة من مصادر           إن اجزاءاًٍ كبيرة من المعلومات المتعلق     . مضللة
وبينما ال يجد المستشار المالي أو مدير االكتتاب أو الشركة أو المساهمون البائعون أو أي من مستشاريهم                   . خارجية

ناعة التأمين المضمنة   سبباً لالعتقاد بأن المعلومات الواردة غير دقيقة في جوهرها، فإن المعلومات المتعلقة بسوق وص              
 .في نشرة االصدار لم يتم تدقيقها بشكل مستقل ولم يعطى أي ضمان يتعلق بدقة أو اكتمال أي من هذه المعلومات

لنشرة في  اعلى الرغم من أن الشركة قد قامت بكل التحريات المعقولة للتأكد من صحة المعلومات التي تضمنتها هذه                   و
علومات قابلة للتغير، خاصة ما يتعلق بالوضع المالي للشركة وقيمة األسهم والتي يمكن             تاريخ إصدارها، إال أن هذه الم     

أن تتأثر سلبياً بالتطورات المستقبلية المتعلقة بالتضخم وأسعار الفائدة و الضرائب أو غيرها من العوامل االقتصادية                  
عتبار تقديم هذه النشرة أو أية معلومات أو         وال ينبغي ا  . والسياسية واألخرى التي ال تستطيع الشركة السيطرة عليها        

مراسالت سواء كانت شفهية أو خطية أو مطبوعة فيما يتعلق بأسهم االكتتاب على أنها وعد أو إقرار فيما يتعلق                       
وتحتفظ الشركة بحقها في تعديل المعلومات والمستندات واإلجراءات األخرى         . باألرباح أوالنتائج أواألحداث المستقبلية   

 . بداء أية مبررات لمثل هذه التعديالتدون إ

ال يتحمل المستشار المالي أو مدير االكتتاب أو أي من مستشاري الشركة أو المساهمون البائعون أو مدرائهم أو                     و
نتها هذه النشرة أو أغفلتها     متض) صريحة أو ضمنية  (وكالئهم أو موظفيهم، أية مسؤولية عن أية اقرارات أو تعهدات            

خالل ) أو أي من مستشاريهم   (معلومات أخرى سواء كانت شفهية أو مكتوبة أرسلت إلى مستلم هذه النشرة             منها أو أية    
 . عملية تقييم متلقي النشرة ألي استثمار مقترح

من مستشاريهم    يجوز اعتبار هذه النشرة بمثابة توصية من جانب التعاونية للتأمين أو المساهمين البائعين أو أي                 ال
وفضالً عن ذلك، فإن المعلومات التي تضمنتها هذه النشرة هي معلومات ذات طبيعة              . عملية االكتتاب بالمشاركة في   

. عامة تم إعدادها دون األخذ في الحسبان بأهداف المستثمر الفردية أو بالوضع المالي له أو بمتطلبات استثمار معينة                   
ولية الحصول على إستشارة مهنية مستقلة فيما يتعلق        وقبل اتخاذ أي قرار إستثماري يتحمل كل مستلم لهذه النشرة مسؤ          

 .باالكتتاب ومدى مالئمة المعلومات التي تضمنتها هذه النشرة ألهدافه الفردية ووضعه المالي أو إحتياجاته اإلستثمارية

أو دعوة  قتصر هذا العرض على مواطني المملكة العربية السعودية فقط وال يجوز إعتبار هذه النشرة بمثابة توصية                  ي 
من المساهمين البائعين أو من ينوب عنهم أو الشركة أو أي من مستشاريهم لشراء أية أسهم معروضة لالكتتاب في اي                    

كما يحظر توزيع نشرة االصدار وبيع أسهم االكتتاب في أي مكان إذا كان             . مكان خارج نطاق المملكة العربية السعودية     
 الشركة والمساهمون البائعون والمستشار المالي ومدير االكتتاب من متلقي هذه           وتطلب. هذا التوزيع يعد مخالفاً للنظام    

 . النشرة التعرف على أية قيود نظامية ومراعاة التقيد بها

تحتفظ الشركة والمساهمون البائعون بحقهم في إنهاء مشاركة أي طرف وفي أي وقت من األوقات في عملية التقييم                   و
 .وعرض االكتتاب



 

 

د

 اباتسي الحغيير مدققت

وإرنست ويونغ مدققي الحسابات المستقلين      ) أحد أعضاء شركة برايس وترهاوس كوبرز      (ان الجريد وشركاه     ك
الموافق (هـ  28/11/1424وفي  . م2003م، و   2002م،  2001والمشتركين لشركة التعاونية للتأمين للسنوات المالية        

أحد أعضاء شركة ديلويت توش      (والخير وشركاهم   قامت الشركة بتعيين ديلويت آند توش بكر أب         ) م20/1/2004
كمدققي حسابات مستقلين ومشتركين     ) أحد أعضاء شركة برايس وترهاوس كوبرز      (والجريد وشركاه    )توهماتسو

 .للشركة، وذلك التزاما بالتغيير اإلجباري الدوري للمدققين الذي تقتضيه متطلبات وزارة التجارة والصناعة

 لمعلومات الماليةا

م، 2003م، و   2002م،  2001 ديسمبر 31كما في ولكل سنة من السنوات المنتهية في          تم إعداد القوائم المالية المدققة    قد  ل
والقوائم المالية األولية غير المدققة كما في ولفترتي الثالثة والتسعة أشهر            ") القوائم المالية ("واإليضاحات المرفقة بها    

، التي تم إدراجها في هذه      ")القوائم المالية غير المدققة   ("احات المرفقة بها    م واإليض 2004 سبتمبر   30المنتهيتين في   
وتقوم التعاونية للتأمين بإصدار قوائمها     . النشرة، وفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية         

 . المالية بالريال السعودي

 لتقديرات و االفادات المستقبليةا

غير أن ظروف التشغيل    . النشرة على أساس إفتراضات محددة ومعلنة       د التقديرات التي تضمنتها هذه     قد تم إعدا  ل
المستقبلية قد تختلف عن اإلفتراضات المستخدمة، وبالتالي فإنه ال يوجد ضمان أو تعهد فيما يتعلق بدقة أو إكتمال أي                    

 . من هذه التقديرات

ويستدل على هذه االفادات المستقبلية عن طريق       ". افادات مستقبلية "تمثل  عض التوقعات الواردة في نشرة االصدار       بإن  
أو متوقع أو   " ينبغي"أو  " سوف"أو  " من الممكن "أو  " يتوقع"أو  " تعتقد"أو  " تقدر"أو  " تعتزم"إستخدام بعض الكلمات مثل     

وتعكس هذه  .  المشابهة لها في المعنى    أو الصيغ النافية لهذه المفردات وغيرها من المفردات المقاربة أو         " يعتقد"أو  "  قد"
وهناك العديد من   . اإلفادات وجهة نظر الشركة الحالية فيما يتعلق بأحداث مستقبلية ولكنها ليست ضماناً لألداء المستقبلي             

ر عما  العوامل التي قد تؤثر في األداء الفعلي أو االنجازات أو النتائج التي تحققها الشركة وتؤدي إلى إختالفها بشكل كبي                  
وقد تم إستعراض بعض المخاطر أو العوامل التي يمكن أن تؤدي           . كان متوقعا صراحة أو ضمنيا في اإلفادات المذكورة       

وفيما لو تحقق   ). "عوامل المخاطر  "راجع قسم (إلى مثل هذا األثر بصورة أكثر تفصيال في أقسام أخرى من هذه النشرة              
ر المتيقنة أو ثبت عدم صحة أو دقة أي من االفتراضات التي تم االعتماد              واحد أو أكثر من هذه المخاطر أو االمور غي        

عليها، فإن النتائج الفعلية قد تختلف بشكل جوهري عن تلك الموضحة في هذه النشرة وفقاً لتنبؤات أو اعتقادات أو                      
 . افادات أو خطط أو توقعات

 للتأمين ال تعتزم تحديث أو تعديل أي معلومات متعلقة          ومع مراعاة متطلبات قواعد تسجيل وإدراج األسهم فإن التعاونية        
بقطاع أو سوق التأمين أو اإلفادات المستقبلية التي تتضمنها هذه النشرة، سواء كان ذلك نتيجة معلومات جديدة أو                     

قعات ونتيجة لما تقدم وللمخاطر االخرى، واالمور غير المتيقنة واالفتراضات فإن تو           . حوادث مستقبلية أو خالف ذلك    
. االحداث والظروف المستقبلية المبينة في هذه النشرة قد ال تحدث على النحو الذي تتوقعه الشركة أو قد التحدث إطالقا                  

وعليه فإنه يجب على المستثمرين المحتملين فحص جميع االفادات المستقبلية على ضوء هذه التفسيرات مع عدم اإلفراط             
 .في االعتماد على االفادات المستقبلية

 )تقرير إكتواري(تقرير مستشار شؤون التأمين 

 بمراجعة االحتياطيات   (Watson Wyatt)بناء على طلب إدارة شركة التعاونية للتأمين، قامت شركة واتسون وايات             
، وتقدير القيمة الحالية لألرباح المستقبلية التي قد تنشأ         )م30/6/2004الموافق  (هـ  12/5/1425الفنية للشركة كما في     

 . )م30/6/2004الموافق (هـ 12/5/1425يجةً للتجديد المستقبلي لعمليات التأمين الموجودة لدى الشركة كما في نت
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 المستشارون  

 

HSBC المحدودة) الشرق االوسط( المالية للخدمات 
 االمارات العربية المتحدة دبي،، 4604. ب.ص 

 المستشار المالي

 

  البريطاني السعودي البنك
  السعوديةالعربية، المملكة 11413 الرياض، 9084. ب.ص

 مدير االكتتاب

 

 

 مع بيكر   باالشتراك الشبيكي   تركيالمستشارون القانونيون،   
 ، سويس فيرين  العالميةاند ماكينزي

 ، المملكة العربية السعودية11491الرياض ، 4288. ب.ص 

 المستشار القانوني

 

 زاوس كوبرترهو برايس مكتب عضو ، وشركاهالجريد
  السعودية  العربية، المملكة 11482الرياض ، 8282. ب.ص

  الحاليونمدققوا الحسابات

 

 ت اند توش يلوي الخير، عضو شركة دو اببكر شركة
 ، المملكة العربية السعودية11411الرياض ، 213. ب.ص 

 

 

 

  ويات ال ال بي واتسون
 بي 9 2 ار اتش سوراي هاوس ، لندن رود ريجيت واتسون

 كيو، المملكة المتحدة
 

 مستشار شؤون التأمين

 

  بورنتليو/ أهداف
 العربية المملكة، 11351الرياض ، 295797. ب.ص

 السعودية

 مستشار اإلعالن

 

 MS&L  اند ليسيلفج مانينج
 العربية المملكة، 11351الرياض ، 295797. ب.ص

 السعودية

 مستشار العالقات العامة

 
  

 

 

 



 

 

 و

 مةالبنوك المستل

 التجاري البنك األهلي
   السعوديةالعربية، المملكة 21481، جدة 3555. ب.ص

 بنك الجزيرة
  السعوديةالعربية، المملكة 21442 الرياض، 6277. ب.ص

 
 

 بنك الرياض
  السعوديةالعربية، المملكة 11416 الرياض، 22622 .ب.ص

 

 البنك السعودي البريطاني
  السعوديةالعربيةملكة ، الم11413الرياض، 9084. ب.ص

 
 

 البنك السعودي الفرنسي
  السعوديةالعربية، المملكة 11554 الرياض، 56006. ب.ص

 

 البنك السعودي الهولندي
   السعوديةالعربية، المملكة 11431 الرياض، 1467. ب.ص

 البنك السعودي لالستثمار
  السعوديةالعربية، المملكة 11481 الرياض، 3533. ب.ص

 

 بنك العربي الوطنيال
   السعوديةالعربية، المملكة 11423 الرياض، 9802. ب.ص

 شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
   السعوديةالعربية، المملكة 11411 الرياض، 28. ب.ص

 مجموعة سامبا المالية
   السعوديةالعربية، المملكة 11421 الرياض، 833. ب.ص

 المكتب المسّجل
  للتأمينشركة التعاونية

، 86959. ب.ص طريق الملك فهد، على 700 التعاونية أبراج
 ، المملكة العربية السعودية11632الرياض 

 

 المُسجل لألسهم

 تداول
، 60612 .ب.ص طريق الملك فهد، على 700 التعاونية أبراج

 ، المملكة العربية السعودية11555الرياض 
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 لخص المعلومات الرئيسيةم
وحيث أنه ملخص فهو ال     . فكرة عامة عن المعلومات التي تحتويها هذه النشرة        خص للمعلومات الرئيسية إلى إعطاء    هدف هذا المل  ي

ويتعين على المستلمين لهذه النشرة قراءتها بالكامل قبل اتخاذ         . يحتوي على كافة المعلومات التي قد تكون مهمة للمكتتبين المعنيين         
 .توي هذه النشرة على بيان بتعريف المصطلحات المستخدمة فيهاكما تح. قرار باإلستثمار في الشركة

 ظرة عامة على الشركةن
ية للتأمين كشركة مساهمة مغلقة في الرياض بالمملكة العربية السعودية بموجب المرسوم الملكي              نأسست شركة التعاو  ت

الموافق (هـ                              7/5/1406وتم تسجيلها بتاريخ    ) م9/1/1985الموافق  (هـ  17/4/1405بتاريخ  ) 5/م(رقم  
برأس مال  ) الشركة الوطنية للتأمين التعاوني   ( تحت إسم    1010061695بموجب السجل التجاري رقم     ) م18/1/1986

/22الموافق  (هـ  9/10/1425وبتاريخ  .  مليون ريال سعودي   250 مليون ريال سعودي، دفع منه       500مصرح به يبلغ    
 مليون ريال سعودي الى     19.5ير العادية على تحويل االحتياطي االختياري البالغ        وافقت الجمعية العامة غ   ) م11/2004

 مليون ريال سعودي    150 مليون ريال سعودي من األرباح المبقاة إلى رأس المال، ودفع            100األرباح المبقاة وترحيل    
ستثمارات العامة  قام صندوق اإل  ) م24/11/2004الموافق  (هـ  12/10/1425وفي  . قبل المساهمين البائعين   من

 مليون ريال   37.5 مليون ريال سعودي و    75والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد بدفع          
وبذلك يكون قد تم إصدار     .  مليون ريال سعودي على التوالي من حصة أسهمهم في رأس مال الشركة            37.5سعودي و 

 . ودفع قيمة األسهم العادية بالكامل

أسيس التعاونية للتأمين من قبل الحكومة السعودية لهدف معين هو تلبية الحاجة الى وجود شركة تأمين تقوم بأعمال                  م ت ت
 . وم التأمين التعاوني المقبول فى ظل احكام الشريعة االسالمية كبديل عن التأمين التجارىهالتأمين وفقا لمف

ولدى شركة  . ا فيها أعمال إعادة التأمين وأنشطة التوكيالت      إن غرض الشركة هو مزاولة أعمال التأمين التعاوني بم         
 في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية       تالتعاونية للتأمين شبكة واسعة من المكاتب اإلقليمية والفروع ومكاتب المبيعا         

ا شركة التعاونية للتأمين    وتشمل خدمات التأمين الرئيسية التي تقوم به      . تقوم من خاللها بمزاولة أعمال التأمين التعاوني      
التأمين على السيارات والتأمين الطبي والتأمين ضد الحريق والممتلكات والتأمين على مشاريع الطاقة واألعمال الهندسية        

 . والطيران والبحري والتكافل وتأمين الحوادث المتنوعة

ي لكل سهم تملكها بالكامل الجهات       ريال سعود  50 مليون سهم بقيمة إسمية قدرها       10يتألف رأس مال الشركة من      و
 :الحكومية السعودية التالية

 يكل ملكية شركة التعاونية للتأمينه
 لمبلغا

 )ألف ريال سعودي(
 دد األسهمع
 )باآلالف(

 سبة الملكيةن
 

 

 امةعندوق االستثمارات الص 50% 5,000 250,000
 لمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعيةا 25% 2,500 125,000
 لمؤسسة العامة للتقاعدا 25% 2,500 125,000

 لمجموعا 100% 10.000 500.000

 .التعاونية للتأمين: المصدر  

تمتلك ) ة بحرينية مساهمة مغلقة   كشر(لشركة أسهماً في ثالث شركات تابعة وهي الشركة المتحدة للتأمين             اوتمتلك  
تمتلك ) شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة    (لالستثمار العقاري   من أسهمها، والشركة التعاونية     % 50التعاونية للتأمين   
شركة سعودية ذات مسؤولية    (وصيل لنقل المعلومات االلكترونية      من أسهمها، وشركة    % 33.33التعاونية للتأمين   

 . من أسهمها% 60تمتلك التعاونية للتأمين ) محدودة

نظام األساسي للشركة ليتوافق مع متطلبات نظام التأمين        تم تعديل ال  ) م20/1/2004الموافق(هـ  28/11/1424وبتاريخ  
".  شركة مساهمة عامة مملوكة للجمهور    "إلى  " شركة مغلقة مملوكة للحكومة   "والئحته التنفيذية وليسهل تحول الشركة من       

 قام مجلس الوزراء بالموافقة على بيع جزء من حصة الحكومة في           ) م24/5/2004الموافق  (هـ  5/4/1425وبتاريخ  
 . شركة التعاونية للتأمين من خالل االكتتاب العام



 

 

 ح

قامت مؤسسة النقد العربي السعودي وبصفتها الجهة المسؤولة عن         ) م1/12/2004الموافق  (هـ  18/10/1425وبتاريخ  
ربية تطبيق نظام التأمين والئحته التنفيذية بمنح شركة التعاونية للتأمين رخصة لمزاولة نشاطات التأمين في المملكة الع                

وقد قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بتحديد مدة عام واحد من تاريخ اصدار الرخصة يتوجب على                   . السعودية
الشركة قبل نهايته أن تتوافق مع الشروط والمتطلبات المدرجة في نظام التأمين والئحته التنفيذية وأن تقوم في خالل                    

افية الى مؤسسة النقد العربي السعودي توضح فيها الخطوات التي          شهر واحد من تاريخ إصدار الرخصة بتسليم دراسة و        
 .ستتبعها الشركة لتتوافق مع هذه المتطلبات

ومن المتوقع أن يسفر تطبيق نظام التأمين والئحته التنفيذية عن تنظيم وتفعيل سوق التأمين السعودي بطريقة جذرية                   
ها عن تقديم خدماتها أو الى إعادة تنظيم كيانها حتى           والى ظهور شركات تأمين جديدة وخروج شركات أخرى وتوقف         

 .تتوافق مع نظام التأمين الجديد

  رسالة الشركة
أن نكون المؤمِّن ذا المستوى الفني الذي يجذب العمالء بتقديم حلول ذات مستوى             "قامت الشركة بتعديل رسالتها لتصبح      

 ". عالمي لحماية المصالح االقتصادية واالجتماعية

 ات التنافسية لمميزا
 تعتبر التعاونية للتأمين أكبر شركة تأمين في المملكة العربية            :ركة تأمين رائدة ذات عالمة تجارية معترف بها        ش

وقد قامت الشركة عبر السنوات بتطوير عالمتها       . 1%32السعودية حيث تتمتع بحصة من سوق التأمين تقدر بحوالي           
 .  ارية المعروفة في المملكة العربية السعوديةالتجارية لتصبح إحدى أكثر العالمات التج

بذلت التعاونية للتأمين منذ تأسيسها أقصى جهدها لتحقيق مستوى رفيع من نظم               :تقنية المعلومات واألنظمة اآلليه   
 (EDGE) وقد نجحت الشركة في تطوير نظام معلوماتي داخلي يسمي        . المعلومات المتطورة في جميع مجاالت أعمالها     

المعامالت ورة عن نظام تطبيق متكامل للتسعير واصدار التأمين والتعامل مع المطالبات وإعادة التأمين                 هو عبا و
وتعتقد التعاونية للتأمين   .  بعمل الشركة  المرتبطةالمحاسبية والعمليات اإلدارية باإلضافة إلى الكثير من األنشطة األخرى          

من خالل الشبكة المتميزة لديها مكنتها من القيام بمعالجة معلومات           بأن قاعدة تقنية المعلومات والتطبيقات التى تعمل         
 . العميل مركزياً وتطوير الحلول بسرعة وفعالية لتلبية حاجات عمالئها ومنحهم منتجات وخدمات مبتكرة

ها من جذب   التزام التعاونية للتأمين بثقافة الشركة القائمة على قيمة الفرد مكنت           إن :ريق إداري وفريق عمل ذو خبرة     ف
.  فريق إداري من داخل وخارج المملكة      ر منذ إنشائها بتعيين وتطوي    الشركةوقد قامت   . قوى عاملة مؤهلة واالحتفاظ بها    

باإلضافة لذلك فإن الفريق اإلداري للشركة يمتلك خبرة واسعة محلية وعالمية في مجال التأمين، حيث يبلغ متوسط مدة                  
مت التعاونية للتأمين من خالل مركز تنمية المعرفة التابع لها بتصميم برامج              وقد قا . خدمتهم بالشركة عشر سنوات   

 . تطوير شاملة لتحديد وتطوير فريق عمل عالي التأهيل

أكبر شبكة توزيع    قامت التعاونية للتأمين خالل السنوات السابقة بتطوير       :قدرات راسخة في مجاالت التوزيع والمبيعات     
 فرع  20 مكاتب إقليمية و   3م كانت الشركة تمتلك     2004وحتى يوليو من عام     . لسعوديةتأمين في المملكة العربية ا    

 قيادة السيارات مدعمة بعاملين في المبيعات       مدارس تعلم  مكتباً في    15 مكتب في إدارات المرور و     77ومكاتب مبيعات و  
 مندوب تسويق و    197قود مع   باإلضافة إلى ذلك، فإن لدى التعاونية للتأمين ع        .  موظف 473والتشغيل يبلغ عددهم    

البنك السعودي الهولندي، بنك الرياض،     ( بنوك محلية    3 شركة وساطة و   22 مكاتب امتياز و   6وكيلين حصريين و  
 بأن قدراتها القائمة في مجال التوزيع والمبيعات قد          للتأمينوتعتقد التعاونية   ). وشركة الراجحي المصرفية لالستثمار   

العمالء في المملكة مما منح الشركة ميزة تنافسية قوية مقابل منافسيها األصغر أو األقل               جعلت منتجاتها متاحة لكافة     
 .ثباتاً

لقد أتاحت القوة العاملة في التعاونية للتأمين وتقنية المعلومات والنظم المرتبطة بشبكة اإلنترنت الفرصة              : خدمة العمالء 
 على خدمة عمالئها في أي وقت ومن        قادرة الشركة   أناص  لتزويد عمالئها بخدمات رفيعة ومبتكرة، حيث نجد بشكل خ        

مواقع مختلفة في المملكة عبر مركز إتصال خدمة عمالئها ومكاتبها وأفرعها اإلقليمية وبواسطة فريق المبيعات الخاص                
ت باالضافة الى ذلك، تقوم التعاونية للتأمين حالياً بتأسيس مركز خدمات التعويضات المخصص لتطوير خدما                . بها

 . عمالء الشركة
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 على تبني أفضل الممارسات العالمية      للتأمين تتركز ثقافة شركة التعاونية      :قافة وإستراتيجية مؤسسية واضحة ومحددة    ث
باإلضافة إلى ذلك، فإن استراتيجية التعاونية      . في إدارة المنتج وخدمة العمالء وتوزيع العمليات والرقابة الداخلية للشركة         

وتؤمن التعاونية  .  الربح والنمو  إمكانات تزيد   يلها قدرة التركيز بشكل سريع على فرص العمل الت         للتأمين قد أتاحت    
 .للتأمين بأن ثقافة الشركة الخاصة بها وإستراتيجيتها كانت وستظل األساس لنجاح الشركة في السنوات التالية
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 لخص القوائم المالية م
ا الى جنب، وفي كل حالة على انفراد، مع القوائم المالية المدققة والقوائم المالية االولية               جب قراءة القوائم المالية المدرجة أدناه جنب      ي

إن النتائج المتعلقة بالفترات األولية ال تعتبر       . بما في ذلك االيضاحات المرفقة بهما والمضمنة في مواقع أخرى من نشرة االصدار            
 .المالية للسنة كاملة بالضرورة مؤشراً على النتائج

  ديسمبر31لسنة المنتهية في ا
يلتسعة أشهر المنتهية فا

  سبتمبر30
 لمبالغ بماليين الرياالت السعوديةا

2001 2002 2003 2003 2004  
 ائمة الدخلق   
 عمليات التأمين   

1.023 1.081 1.546 1.089 856 جمالي األقساط المكتتبةإ
63 34 169 178 118 ينمافي فائض عمليات التأص
- - - - )106( حصة المساهمين من صافي الفائض 

63 34 169 178 12 صافي فائض عمليات التأمين بعد حصة المساهمين
 لمساهميناعمليات    
)20( )26( 33 11 18 بيع استثمارات) خسائر/ (ارباح

17 17 12 8 6 ارباح اخرى واتعاب بعد خصم المصاريف العمومية واإلدارية 
- - - - 106 1حصة المساهمين من صافي فائض المؤمن لهم

)3( )9( 45 19 130 للسنة/للفترة) الخسارة(صافي الدخل 
 ائمة المركز الماليق     

 الموجودات   
1.181 1.344 1.768 1.618 1.762 مجموع موجودات عمليات التأمين 

354 355 429 403 532 مجموع موجودات المساهمين
 مجموع الموجودات 2.294 2.021 2.197 1.699 1.535

 لمطلوباتا     
748 901 1.100 956 1.002 مجموع مطلوبات عمليات التأمين

- 1 1 - - مجموع مطلوبات المساهمين
748 902 1.101 956 1.002  مجموع المطلوبات 
433 443 668 662 759 2فائض عمليات التأمين المتراكم

1.181 1.345 1.769 1.618 1.761 مجموع المطلوبات وفائض عمليات التأمين
 قوق المساهمينح   

250 250 250 250 250  3أس المالر
)13( 14 55 56 63 استثمارات غير محققة) خسائر(أرباح 

98 53 60 53 60  احتياطيات
19 37 63 44 160  ارباح مبقاة

 مجموع حقوق المساهمين 533 403 428 354 354
 مجموع المطلوبات وفائض عمليات التأمين وحقوق المساهمين 2.294 2.021 2.197 1.699 1.535

 لنسب الرئيسيةا   
28% 39% 54% 54% 55%  سبة االحتفاظن
66% 81% 66% 59% 74%  سبة معدل الخسارةن
35% 28% 23% 21% 27%  سبة المصروفاتن

107% 121% 92% 83% 97% ية المشتركةلنسبة الصافا
)1(% )3(% 12% 6% 27%  4لعائد على حقوق المساهمينا
4% 1% 10% 10% 6%  لعائد على األصولا
)0.29( )0.89( 4.49 1.96 12.95 على السهم بالريال السعودي) الخسارة(لربح ا

 . شركة التعاونية للتأمين، قربت االرقام الى أقرب رقم صحيح: لمصدرا  

                                                 
قامت الشركة بتعديل النظام األساسي وأعطت أعضاء مجلس اإلدارة الحق في تحديد الطريقة             ) م20/1/2004الموافق  (هـ  28/11/1424في    1

سنوياً من صافي فائض    % 90وبناءاً على هذا التعديل، قرر أعضاء مجلس اإلدارة أن يتم ترحيل            . عمليات التأمين توزيع صافي فائض    األمثل ل 

علماً أنه قبل تعديل النظام األساسي للشركة،       .  من الالئحة التنفيذية لنظام التأمين     70عمليات التأمين الى عمليات المساهمين بناءاً على المادة         

من صافي دخل استثمارات عمليات التأمين كما هو مبين في المادة           % 10 يتم تعويض عمليات المساهمين إلدارتهم عمليات التأمين بنسبة          كان

 .الثامنة للنظام األساسي السابق والذي تم تعديله الحقاً
 . تشمل أرباح إستثمارات غير محققة 2

 ). "رأس المال والمديونية"راجع القسم الخاص بـ (يال سعودي  مليون ر500 لقد زاد رأس المال المدفوع ليصبح  3
 .ال يتضمن إيرادات االستثمار غير المحققة  4



 

 

ك

 رض االكتتابع

 :ساهمون البائعون هملما

 .صندوق االستثمارات العامة -

 .المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية  -

 .المؤسسة العامة للتقاعد -

 لمساهمون البائعونا

لمؤسسة العامة  او ندوق االستثمارات العامة  صبل إتمام عملية االكتتاب كان كل من          ق

على % 25و% 25و  % 50 نسبة   يمتلكون والمؤسسة العامة للتقاعد   للتأمينات االجتماعية 

وسيترتب على إتمام عملية االكتتاب خروج      . التوالي من رأس المال المصرح به للشركة      

صندوق االستثمارات العامة من قائمة المساهمين في الشركة وانخفاض حصة كل من              

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد الى نسبة أقلية تبلغ               

 .لكل منهما من رأس المال% 15

 

 عر االكتتابس . ريال سعودي205

 جمالي عدد األسهم المصرح بهاإ .مليون سهم 10

 دد األسهم المعروضة لالكتتاب ع . ريال سعودي للسهم الواحد50مليون سهم عادي مدفوع بالكامل بقيمة إسمية  7

نسبة االسهم المعروضة لالكتتاب  .ل الشركة المصرح بهمن أسهم رأس ما% 70ثل عدد األسهم المعروضة لالكتتاب يم

 لالسهم المصرح بها

لقيمة االجمالية لألسهم المعروضة ا . ريال سعودي1.435.000.000

 االكتتاب

لحد األدنى لألسهم المعروضة ا .أسهم 10

 لالكتتاب

 لحد األدنى لمبلغ االكتتابا . ريال سعودي2.050

لمدة ) م21/12/2004الموافق  (هـ  9/11/1425الثالثاء  وف يبدأ االكتتاب في يوم       س

 ).م3/1/2005الموافق (هـ 22/11/1425اسبوعين حتى يوم االثنين 
 ترة االكتتابف

الموافق (هـ  4/12/1425توقع إن يتم االنتهاء من تخصيص أسهم االكتتاب في حوالي            ي

ن في حال زاد    سيحصل كل مكتتب على عدد األسهم المكتتب فيها، ولك         ). م15/1/2005

 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب      10الطلب عن األسهم المعروضة لالكتتاب، سيتم تخصيص        

وبعد ذلك يتم التخصيص على أساس تناسبي بناء على نسبة ما طلبه كل مكتتب الى إجمالي      

 مكتتب سيتم   700.000وفي حال تجاوز عدد المكتتبين      . األسهم المطلوب االكتتاب فيها   

شروط "راجع قسم   (لمعروضة لالكتتاب بالتساوي على المكتتبين        تخصيص األسهم ا  

 ").تخصيص األسهم واستعادة الفائض - وتعليمات االكتتاب

 خصيص األسهم المعروضة لالكتتابت

يتم توزيع صافي حصيلة االكتتاب على المساهمين البائعين على أساس نسبة ملكية كل              س

 التعاونية للتأمين أي جزء من حصيلة        ولن تستلم . منهم إلى إجمالي عرض االكتتاب     

 .االكتتاب

 استخدام حصيلة االكتتاب

  الجهودلذل أفضب .تم االكتتاب على أساس بذل أفضل الجهودي



 

 

 ل

م توجد سوق لهذه األسهم في داخل المملكة العربية السعودية أو فى أي مكان آخر قبل                  ل

لمالية بالمملكة العربية السعودية    وقد تم تقديم طلب لهيئة السوق ا      . طرحها لالكتتاب العام  

م في القائمة الرسمية، وتمت الموافقة على نشرة اإلصدار هذه والمستندات            هلتسجيل األس 

هـ 20/12/1425و يتوقع أن يبدأ التداول في حوالي          . المؤيدة وفقاً لما تتطلبه الهيئة     

سعودية بعد التصريح الرسمي النهائي من سوق االسهم ال          ) م31/1/2005الموافق  (

 ").تداول("

 سجيل األسهمت

سهم الشركة هي من فئة واحدة وال يتميز أحد من المساهمين عن غيره في حقوق                 أإن  

التصويت، وكل سهم يمنح صاحبه الحق في إعطاء صوت واحد في قرارات المساهمين،              

 سهم على األقل الحضور والتصويت في اجتماع الجمعية         20كما يحق لكل مساهم  لديه       

 حقوق  -وصف األسهم    "لمناقشة حقوق التصويت في الشركة راجع قسم           . امةالع

 ."تالتصوي

 قوق التصويتح

وستستحق . م ستوزع على المساهمين البائعين فقط     2004إن األرباح التي ستحقق في العام       

م 2005األسهم المعروضة لالكتتاب أية أرباح تعلنها الشركة فيما يتعلق بالسنة المالية              

 . المالية التي تليهاوالسنوات

 ألرباح ا

ند اتمام عملية االكتتاب بنجاح سوف يخرج صندوق االستثمارات العامة من قائمة               ع

لمؤسسة العامة  او لمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية   اوستمتلك  .  المساهمين في الشركة  

مة لمؤسسة العا اوسوف تخضع   . من أسهم الشركة   لكل منهما % 15ما نسبته    للتقاعد

لقيد عدم جواز التصرف في حصتيهما لمدة        لمؤسسة العامة للتقاعد  او للتأمينات االجتماعية 

ستة أشهر، ال يحق للمؤسسين خاللها بيع أي من اسهمهما في الشركة، تمشيا مع قواعد                 

 . هيئة السوق المالية

فترة عدم التصرف لمالكي حصص 

 سيطرة

ويمكن تصنيف هذه   . لية االكتتاب هذه  باالستثمار في عم  ق  توجد مخاطر معينة تتعل    

مخاطر تتعلق بالبيئة النظامية لسوق     ) ب(مخاطر تتعلق بالشركة،    ) أ(المخاطر كالتالي   

مخاطر عامة تتعلق بالمملكة العربية السعودية،      ) ج(التأمين في المملكة العربية السعودية،      

 .تعلق باألسهم العاديةتمخاطر ) د(و 

 

 من نشرة االصدار ويتعين      "عوامل المخاطر " في قسم     لقد تم وصف هذه المخاطر     

 .مراجعتها بعناية قبل اتخاذ قرار استثمار في األسهم المعروضة لالكتتاب

 

 وامل المخاطرع

 
 



 

 

م

 نيلتواريخ الرئيسية للمستثمرا
 لجدول الزمني التقريبي لعملية االكتتابا

 حديد مواعيد االكتتابت *لتاريخ ا
 هـ22/11/1425هـ حتى 9/11/1425
 )م3/1/2005م حتى 21/12/2004الموافق (

 فترة االكتتاب

 هـ22/11/1425
 )م3/1/2005الموافق (

 الموعد النهائي لتقديم طلبات االكتتاب و دفع القيمة

 هـ4/12/1425
 )م15/1/2005الموافق (

 اإلعالن عن التخصيص النهائي لألسهم ورد مبالغ االكتتاب الفائضة 

 هـ4/12/1425
 )م15/1/2005وافق الم(

رد مبالغ االكتتاب المدفوعة مقابل االكتتاب في أسهم لم يتم تخصيصها            
 )في حالة زيادة الطلب عن العرض(للمستثمرين 

 هـ20/12/1425
 )م31/1/2005الموافق (

على أن يتم اإلعالن الرسمي النهائي من قبل سوق         
 ).تداول(األسهم السعودية 

 )المتوقع(اب اريخ بدء تداول أسهم االكتتت

 . إن الجدول الزمني أعاله والتواريخ المبينة فيه تقريبية، وسوف يتم اإلعالن عن التواريخ الفعلية من خالل الصحف المحلية وتصريحات أخرى رسمية* 

 يفية تقديم طلب االكتتابك
 تعبئة هذه النماذج وفقا للتعليمات      ويجب. كتتاب خالل فترة االكتتاب لدى فروع البنوك المستلمة       التتوفر نماذج طلبات ا   س

 . من هذه النشرة" شروط وتعليمات االكتتاب"المبينة في قسم 

  .بتعبئة نموذج طلب االكتتاب يقر كل مكتتب بأنه تلقى وقرأ هذه النشرةو
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 التعريفات والمختصرات -1

 أو الملتزم بها خالل     لعقود التأمين المبرمة  ) سواء تم اكتسابها أم ال    ( إجمالي األقساط المكتتبة     :إجمالي األقساط المكتتبة  
 .فترة محددة دون خصم األقساط المسندة

 احتياطيات لخسائر تقديرية ونفقات خسائر تم تكبدها من قبل المؤمن عليهم ولكن لم يتم               :إحتياطي مطالبات لم يبلغ عنها    
 .للمؤمِّن او معيد التأمينإبالغها للمؤمِّن أو معيد التأمين بما فيها التطورات المستقبلية غير المعلومة كخسائر معروفة 

 . سهم عادي من أسهم شركة التعاونية للتأمين7.000.000 ما ال يتجاوز :أسهم االكتتاب أو األسهم المعروضة لالكتتاب

 قبول معيد التأمين جميع أو جزء من مخاطر التأمين أو إعادة التأمين المتعهد بتغطيتها من جانب شركة                  :إعادة التأمين 
 .  ر التي تحول المخاطر بموجب وثيقة تأمين واحدة أو أكثرالتأمين المباش

 إعادة التأمين التي يتعهد المؤمن بموجبها باسناد مخاطر في حدود مبالغ أو نسب               :إعادة التأمين القائم على اتفاقيات    
 .معينة لمعيدي التأمين، ويتعهد معيد التأمين بقبول إعادة التأمين على المخاطر المسندة إليه

 طريقة إعادة تأمين اختيارية على أساس كل حالة على حدة، ويكون لمعيد التأمين الخيار في                  :ة تأمين اختياري  إعاد
 .قبول أو رفض المخاطر المعروضة للتأمين

 نوع غير نسبي من إتفاقيات إعادة التأمين حيث يتعين على المؤمن عليه أن يتنازل عن                 :إعادة تأمين فائض الخسارة   
ويتعهد معيد  . على قبولها ) شركة التأمين (ن مبالغ معينة تزيد عن قيمة الخسارة والتي وافق المؤمِّن           بعض المخاطر ضم  

 .التأمين ان يقبل التأمين على المخاطر المسندة إليه

 اتفاقيات تستلم بموجبها شركة التأمين أقساطاً من عمالء معينين ويتم التنازل عن جميع المخاطر               :اتفاقيات عدم الضرر  
ويتم إعفاء الشركة من أي مسئوليات أو التزامات قد تنتج عن هذه             . يدي التأمين من قبل العميل و وسطاءالشركة      لمع

وتغطي هذه االتفاقيات حاالت االفالس لمعيدي التأمين و االخطاء و السهو لحصص الوسطاء في عملية                  . المخاطر
 .التغطية

ا المؤمن أو معيد التأمين ويدرجها في ميزانيته لتعكس التكلفة            احتياطيات كونه  :احتياطيات المطالبات تحت التسوية   
التقديرية للمطالبات التي سيطالَب مقدم خدمة التأمين أو إعادة التأمين مقابلها بتعويض المؤمن عليه أو المتلقي لخدمة                  

ن أو إعادة التأمين الذي قامت      إعادة التأمين في المستقبل عن خسائر تحدث في أو قبل تاريخ الميزانية فيما يتعلق بالتأمي              
 . باكتتابه وذلك الذي اكتسبته

 .  إدارة شركة التعاونية للتأمين:اإلدارة

 .   ريال سعودي للسهم50 مليون سهم عادي مدفوع القيمة بالكامل بقيمة اسمية تبلغ 10 :األسهم

مقابل قبول شركة التأمين تحملها      ) أمينشركة الت ( المبلغ الذي يدفعه المَؤمن عليه إلى المؤمِّن           ):القسط(األشتراك  
 .للمخاطر وتعويض المؤمن عليه عن األضرار الناتجة عن هذه المخاطر

 ). القصر( الزوج والزوجة واألبناء دون سن الرشد :األقارب

ظام من ن ) 15( نسبة مئوية من صافي األرباح يجب على الشركة القيام بتجنيبها وفقاً للمادة                 :االحتياطات النظامية 
 . التأمين

من أسهم رأس مال شركة التعاونية      % 70 مليون سهم عادي تمثل      7 عرض االكتتاب العام لعدد      :االكتتاب أو العرض  
 .للتأمين المصرح به

 .  عملية تقييم وقبول خطر التأمين:االكتتاب في التأمين
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السعودي البريطاني، البنك السعودي     البنك األهلي التجاري، بنك الجزيرة، بنك الرياض، البنك            :البنوك المستلمة 
، البنك العربي الوطني، شركة الراجحي المصرفية         رالفرنسي، البنك السعودي الهولندي، البنك السعودي لالستثما        

 . لالستثمار، ومجموعة سامبا المالية

 . آلية تعاقدية يتم بموجبها تحويل أعباء المخاطر البحتة عن طريق تصنيفها وتجميعها:التأمين

 تخصيص رصيد منتظم لمواجهة الخسائر المتوقعة عن المخاطر المرغوب التأمين عليها ذاتياً عن                 :التأمين الذاتي 
 .خدمات شركة التأمين

 . نشاط أعمال تقوم فيه البنوك ببيع خدمات ومنتجات تباع عادة من قبل شركات التأمين:التأمين عبر البنوك

 . ساعة على األقل24ؤسسة طبية لمدة  أي شخص ادخل المستشفى أو أي م:التنويم

 .  أم القرى، الجريدة الرسمية لحكومة المملكة العربية السعودية:الجريدة الرسمية

 .  حكومة المملكة العربية السعودية:الحكومة

 السوق المالية السعودية وتشمل حيث يسمح سياق النص بذلك أي لجنة، أو لجنة فرعية، أو موظف، أو                      :السوق
في "أو شخص تابع، أو وكيل يمكن أن يتم تكليفه في الوقت الحاضر بالقيام بأي من وظائف السوق، وعبارة                    مسؤول،  
وحتى يتم إنشاء السوق، فإن أي إشارة       . تعني أي نشاط يتم من خالل أو بواسطة التجهيزات التي توفرها السوق           " السوق

 ".تداول"إليها تعني 

 . الشخص الطبيعي:الشخص

 . شركة التعاونية للتأمين:عاونية للتأمينالشركة أو الت

 . قائمة باألوراق المالية تعدها هيئة السوق المالية بمقتضى قواعد التسجيل واإلدراج:القائمة الرسمية

) 32/م( الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بمقتضى المرسوم الملكي رقم              :الالئحة التنفيذية 
 ).م31/7/2003الموافق (هـ 2/6/1424بتاريخ 

 شركة التأمين التي تقبل عقود التأمين لتحمل المخاطر المتعلقة بخسائر المؤمن عليه وتعويضه عن الخسارة من                 :المؤمن
 .قبل المؤمِّن مباشرة

 . شخص طبيعي او معنوي طرف في عقد تأمين:المؤمن عليه

 . و الخسارة تعرض الشخص أو الممتلكات للضرر أ:المخاطر

 .  المبالغ التي يجب على الشركة اقتطاعها و تخصيصها لتغطية التزاماتها المالية):تاالحتياطيا(المخصصات الفنية 

 .  المريض الذي ال يبقى في المستشفى لتلقى العالج":غير المنّوم"المريض الخارجي 

 . تلك الفترة بالنسبة ألي فترة محددة من الزمن هم حملة األسهم في :المساهمون

 .  صندوق االستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد:المساهمون البائعون

HSBC: HSBC المحدودة) الشرق األوسط( للخدمات المالية. 

ن قبل صندوق   المحدودة، الذي تم تعيينه م     ) الشرق األوسط (للخدمات المالية    HSBC  بنك :المستشار المالي 
 .االستثمارات العامة في شأن األسهم المعروضة لالكتتاب

 . سعودي يقوم باالكتتاب في األسهم المعروضة  كل مواطن:المكتتب

 هيئة السوق المالية شاملة حيثما يسمح النص، أي لجنة، أو لجنة فرعية، أو موظف، أو وكيل يمكن أن يتم                     :الهيئــة
 .وظائف الهيئةتفويضه للقيام بأي وظيفة من 
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 . النظام اآللي لتداول األسهم السعودية:تداول

 مجموع تكاليف اكتتاب وثائق التأمين بما فيها العموالت والجزء من المصاريف المتعلقة             :تكاليف اكتتاب وثائق التأمين   
 .باإلدارة والتكاليف العامة األخرى التي تُعزى الى عمليات التأمين

 . متبع لتوزيع ربح شركات التأمين وإعادة التأمين بين المساهمين وحملة وثائق التأمين األسلوب ال:توزيع الفائض

 األشخاص الذين يمتلكون وثائق التأمين الصادرة بواسطة الشركة حسب سجالت شركة التعاونية              :حامل وثيقة التأمين  
 .للتأمين

 االحتماالت التي يتم بواسطتها تسعير       شخص يجري مختلف العمليات اإلحصائية ونظريات       ):اكتواري(خبير تأمين   
 .الخدمات وتقدير المطلوبات وحساب المخصصات

 . خدمات مهنية تتعلق بنشاط التأمين وإعادة التأمين:خدمات التأمين

ويشمل العضو المنتدب والرئيس التنفيذي ورئيس الشركة وما         الشركة   شخص طبيعي يدير عمليات       :رئيس تنفيذي 
 .يعادلـه

 .سعودي ريال :ريال

 .  ريال سعودي لكل سهم من األسهم المعروضة لالكتتاب205 :سعر االكتتاب

 . الشركة السعودية للكهرباء:سكيكو

 شركة التأمين أو إعادة التأمين التي تقبل عقود تأمين من مؤمِّن آخر عن بعض أو جميع المخاطر                  :شركة إعادة التأمين  
 .التي يتحملها

لي األقساط المكتتبة لفترة محددة ناقص األقساط المسندة إلى شركات إعادة التأمين خالل              إجما :صافي األقساط المكتتبة  
 . تلك الفترة

 نسبة صافي المطالبات المكتتبة ومصاريف الخسارة وتكاليف االكتتاب والمصروفات العمومية           :صافي النسبة المشتركة  
 . مقابل صافي األقساط المكتسبة واإلدارية

 من نظام السوق المالية الصادر       6اعد اإلدراج الصادرة من هيئة السوق المالية بموجب المادة             قو :قواعد اإلدراج 
 ). م31/7/2003الموافق (هـ 2/6/1424بتاريخ ) 30/م(بموجب المرسوم الملكي رقم 

 . الئحة طرح األوراق المالية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية:الئحة طرح األوراق المالية

 . مؤسسة النقد العربي السعودي:نقدمؤسسة ال

 الجزء من القسط الذي يحتفظ به المؤمِّن الرئيسي لحسابه الخاص مستبعداً منه أي مبلغ محول إلى                    :مبلغ االحتفاظ 
 .معيدي التأمين

 .  مجلس ادارة شركة التعاونية للتأمين:مجلس األدارة

من قبل صندوق االستثمارات العامة كمدير اكتتاب فيما يتعلق          البنك السعودي البريطاني الذي تم تعيينه        :مدير االكتتاب 
 . باألسهم المعروضة لالكتتاب

 . شخص طبيعي او معنوي يقدم خدمات استشارية تتعلق بالتأمين:مستشار التأمين

دة  الشخص الطبيعي او المعنوي المرخص له بمزاولة خدمات أو أنشطة التأمين وإعا            :مستشار التأمين وإعادة التأمين   
 .التأمين المسموح بها في المملكة العربية السعودية باستثناء االكتتاب

 . معدل المطالبات المتكبدة إلى صافي األقساط المكتسبة:معدل الخسائر

 .  نسبة المرض أو نسبة األشخاص الذين يعانون من األمراض بين السكان:معدالت المرض
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). مثالً الجنس أو األسباب المؤدية للوفاة(الوفاة بناء على خصائص معينة    غالباً ما يتم توضيح معدالت       :معدالت الوفيات 
القاسم (عدد األشخاص بين السكان المعرضين لخطر الوفاة         : تحتوي معدالت الوفاة على ثالث عناصر أساسية هي        

 ).البسط(ينة ، والعامل الزمني وعدد حاالت الوفاة بين مجموعة السكان المعرضة خالل فترة زمنية مع)المشترك

 . نسبة إجمالي المصروفات إلى صافي األقساط المكتتبة:نسبة المصروفات

 .الوثيقة المطلوبة لطرح أوراق مالية بموجب الئحة طرح االوراق المالية :نشرة اإلصدار

من هـ وما ورد عليه     22/3/1385بتاريخ  ) 6/م( نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم         :نظام الشركات 
 .تعديالت

 الصادر بالمرسوم الملكي    نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني     :أو نظام التأمين   نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني    
 ).م31/7/2003الموافق (هـ 2/6/1424بتاريخ ) 32/م(رقم 

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

عقد نظامي صادرة عن المؤمن تحدد شروط العقد لتعويض المؤمن عليه عن الخسائر               / وثيقة نظامية  :أمينوثيقة ت 
 .واألضرار المغطاة بالوثيقة مقابل أقساط يدفعها المؤمن عليه

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

 .  شخص معنوي يقوم مقابل أجر معين بتمثيل المؤمن إلجتذاب عقود تأمين والتفاوض عليها وإبرامها:وكالة تأمين
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 عوامل المخاطر -2

يجب على الراغبين في االكتتاب في األسهم المعروضة اإلطالع على كافة المعلومات التي تحتويها هذه النشرة                    
ما في ذلك المخاطر واألمور غير المتيقنة المبينة أدناه، إذ يتأثر نشاط الشركة ومركزها المالي                ودراستها بعناية تامة ب   

ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية بشكل سلبي وجوهري إذا ما تحققت أي من المخاطر الموضحة أدناه والتي تعتقد إدارة                   
ور غير متيقنة لم تتعرف اإلدارة عليها أو اعتبرتها         الشركة في الوقت الحاضر أنها جوهرية أو أي مخاطر أخرى أو أم           

وقد يسبب حدوث أي من هذه المخاطر انخفاض سعر          . غير جوهرية، أو إذا أصبحت هذه األخيرة مخاطر جوهرية         
 . األسهم في سوق األسهم كما قد يخسر المساهم في المستقبل كل أو جزء من استثماره في الشركة

 لمخاطر المتعلقة بالشركةا 1 - 2

 لمنافسةا 1- 1- 2

واجه شركة التعاونية للتأمين منافسة في كل مجاالت عملها يمكن أن تؤثر سلباً على نسبة الدخل من العمليات                       ت
لوحيدة المسجلة ومرخصة رسمياً في المملكة العربية       اوعلى الرغم من أن الشركة حالياً هي شركة التأمين           . التشغيلية

متوسطة وصغيرة الحجم تعمل بالفعل في مجال التأمين في السعودية           السعودية، فإن هنالك عدد كبير من الشركات         
وتعتمد المنافسة في صناعة التأمين على      . كوسطاء وسماسرة دوليين ووكالء تتبع مبادئ التأمين التعاوني أو التجاري          

لذي تقرره  عوامل كثيرة تشمل األقساط المدفوعة وأحكام وشروط التغطية والخدمات المقدمة، والتصنيف المالي ا               
 . وكاالت التصنيف المستقلة، وخدمات المطالبات والسمعة وقوة المركز المالي وخبرة شركة التأمين

وق التأمين في المملكة العربية السعودية الستقبال شركات عديدة نتيجة للتغييرات الجوهرية            سوفضالً عن ذلك فقد فُتح      
ولهذا فإن تزايد المنافسة يشكل قدرا من الخطورة على          . لمملكةالتي أدخلت مؤخراً على قواعد وأنظمة التأمين في ا         

التعاونية للتأمين حيث قد يضم المنافسون الجدد شركات تأمين محلية وشركات مرتبطة بشركات أجنبية وغيرها من                  
 .مزودي الخدمات المالية

بية السعودية في األعوام القادمة،     يتوقع أن يزداد عدد شركات التأمين األجنبية في سوق التأمين في المملكة العر              و 
وقد يتبنى بعض هؤالء المنافسون الجدد      . وخاصة إذا ما انضمت المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية          

استراتيجيات تسعير أشد منافسة من أسعار التعاونية للتأمين، أو قد يقوموا بتقديم خيارات بديلة للحماية من المخاطر                   
 .فة إلى منتجات التأمين التقليديةباإلضا

ئة يليس هنالك أي ضمان أن ستكون الشركة قادرة على تحقيق أو المحافظة على مستوى معين من األقساط في تلك الب                    
وقد تؤثر هذه الضغوط التنافسية المتزايدة بصورة سلبية وجوهرية على نشاط التعاونية للتأمين وفرصها                . التنافسية

 :ها المالي من خاللالمستقبلية ومركز

 .قليص حصتها في سوق التأمينت 

 .انخفاض هامش ربحها وانتشارها 

 .اعدة عمالء التعاونية للتأمينقعاقة نمو إ 

 .يادة معدل تغيير أفراد اإلدارة والمبيعاتز 

 .يادة مصاريف التشغيل مثل مصاريف المبيعات والتسويقز 

 .زيادة تكاليف الحصول على وثائق التأمينو 
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 الكوارث التي ال يمكن التنبؤ بهاأحداث  2- 1- 2

إن الشركة كمؤمن على الممتلكات وعلى الكوارث التي قد تلحق بالممتلكات تتعرض للخسائر التي تنجم عن هذه                     
وتنتج الكوارث عن أحداث مختلفة تترتب على ظواهر طبيعية وغير طبيعية ال يمكن أساساً التنبؤ بحدوثها أو                 . الكوارث
لشركة المتعلقة بالتأمين على الممتلكات واإلصابات تعرضها لمطالبات قد تنشأ، ضمن أسباب              وأن عمليات ا  . شدتها

 .أخرى، عن عواصف البرد والفياضانات واألعاصير والحريق واالنفجارات والحوادث الصناعية وأعمال اإلرهاب

للحدث في المنطقة المتأثرة     الناجمة عن أي كارثة على مجموع المؤمن عليهم الذين يتعرضون             رويتوقف مدى الخسائ  
ويمكن للمطالبات  . ويمكن للكوارث أن تتسبب في خسائر متعددة في الممتلكات واألرواح         . بالحادث وحٍِِِِدة ذلك الحادث   

المتعلقة بالكوارث أن تؤدي الى تقلب حاد في النتائج المالية للشركة في أي سنة مالية أو ربع سنة مالية، كما يمكن                       
 . دة أن ترتب أثراً جوهرياً معاكساً على الوضع المالي للشركة ونتائج عملياتهالألحداث الشدي

 وفير خدمات التأمين للمؤسسات الحكومية والمقاولين وكبار العمالءت 3- 1- 2

متعت التعاونية للتأمين حتى اآلن بحق حصري لتوفير خدمات التأمين وإعادة التأمين لعدد من الجهات الحكومية                   ت
وسينتهي هذا  ). م31/7/1988الموافق  (هـ  17/12/1408 بتاريخ   12/432لتعميم وزارة المالية رقم     والمقاولين وفقا   

 .ذ تأسيسها مع تسجيل شركات تأمين في المملكة العربية السعوديةنالحق الحصري الممنوح للشركة م

. بة كبيرة من إجمالي األقساط     والذين يمثلون نس   العمالء فضالً عن ذلك فإن الشركة توفر خدمات التأمين لعدد من كبار            
 العمالءمن إجمالي أقساطها بينما يبلغ نصيب أكبر عشرة من           % 10ويبلغ نصيب أكبر عميل لدى الشركة حوالي         

 .  من إجمالي أقساط الشركة% 30حوالي 

كل أو قدر   أو خسارة   / ن فقدان الحق الحصري في توفير خدمات التأمين وإعادة التأمين لعدد من الجهات الحكومية و              إ
 قد يؤثر بشكل جوهري على نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها             ءكبير من العمل الذي يوفره كبار العمال      

 .وتوقعاتها المستقبلية

 لنمو المستقبليا 4- 1- 2

فقد حققت  .بالرغم من تحقيق الشركة معدل نمو ثابت في الماضي، إال أنه ال يمكن ضمان الحفاظ على معدل النمو                    
وقد تم تحقيق   . ونية للتأمين نمواً ثابتاً في الماضي وال توجد ضمانات بأن هذا المستوى من النمو سيستمر مستقبالً                التعا

هذا النمو المستمر خالل فترة قصيرة نسبياً، وتتطلب إدارة هذا النمو من إدارة الشركة توفير موارد إدارية وتشغيلية                    
 -:ياء أخرى من ضمنها ما يليكبيرة كما سيتطلب الحفاظ على هذا النمو أش

 .وابط صارمة الحتواء التكاليفض 

 .تطوير مهارات مناسبة في إصدار وثائق التأمين ومعالجة المطالبات 

 .قوية الضوابط اإلدارية والمالية إضافة إلى نظم تقنية المعلوماتت 

 .وفر قاعدة رأس مال كافيةت 

 .يادة أنشطة التسويق والمبيعاتز 

 .توى المحلي والدوليسين جدد على الموظيف وتدريب موظفت 

وبالتحديد قد تظهر   . ال تستطيع التعاونية للتأمين ضمان النجاح المطلق في إدارة النمو المستقبلي كما حدث بالماضي              و
الوقت الوفاء  صعوبات في توظيف وتدريب عدد كافيٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍِ من األفراد المؤهلين لمواكبة النمو في عدد العمالء وفي نفس                   

الشركة مصاعب في رفع كفاءة وتطوير وتوسيع نظم تكنولوجيا            إضافة إلى ذلك، فقد تواجه     . بمتطلبات السعودة 
المعلومات بصورة أسرع الستيعاب قاعدة العمالء المتنامية وبشكل رئيسي في مجال التأمين الطبي والتأمين على                  

 .  إدارة النمو السريع بنجاح فإن ذلك قد يؤثر سلبا على أعمال الشركةوفي حالة عدم قدرة التعاونية للتأمين. السيارات
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 صادر التمويلم 5- 1- 2

كي تتمكن  لو. قد تحتاج الشركة الى تمويل في المستقبل وهو ما قد ال يتوفر أو قد يتوفر ولكن بشروط غير مناسبة                    
م بتوسيع قاعدة أعمالها والوفاء     الشركة من النمو ودخول مجاالت جديدة في أعمال التأمين فإنه يجب عليها أن تقو               

نية للتأمين مستقبال رأس ووقد تتطلب التعا. بمتطلبات رأس المال النظامية ومتطلبات السيولة لكي تبقى في مركز تنافسي      
 :مال إضافي والذي سيكون معتمداً على مجموعة من العوامل غير المؤكدة والتي تشمل

 .ة الالزمة لقدرة على الحصول على الموافقات النظاميا 

 .الظروف المالية المستقبلية ونتائج األعمال والتدفقات النقدية 

 .وال يمكن ضمان إمكانية حصول التعاونية للتأمين على رأس مال إضافي في الوقت المطلوب بشروط مقبولة من عدمه

 ياسات إدارة المخاطرس 6- 1- 2

ة يسات إلدارة المخاطر وإجراءات وضوابط داخل     الرغم من أن الشركة قامت بإنشاء إدارة المخاطر ويوجد لديها سيا           ب
تعتمد على أفضل الممارسات العالمية، فقد ال تكون سياسات إدارة المخاطر وإجراءات الضوابط الداخلية كافية تماما                  
لتخفيف التعرض للمخاطر في ظل سائر ظروف سوق التأمين أو ضد أشكال أخرى متنوعة من المخاطر بما فيها                     

 .م يسبق التعرف عليها أو لم يتم توقعهاالمخاطر التي ل

ونتيجة لذلك فقد ال    . خاطر على سلوكيات سوق التأمين التاريخية التي يمكن مالحظتها         متعتمد بعض طرق إدارة ال    و
تستطيع هذه الطرق التنبؤ بالمخاطر المستقبلية التي يمكن التعرض لها والتي قد تكون أكثر جوهرية مما يمكن استنتاجه                  

كما أن بعض طرق إدارة المخاطر تعتمد على تقييم المعلومات المتوفرة المتعلقة            .  استخدام المقاييس التاريخية   من خالل 
ونظرا لعدم توفر بيانات كافية عن سوق التأمين في المملكة العربية             . بالتشغيل وظروف سوق التأمين أو غيرها      

متاحة دقيقة أو كافية أو محدثة أو تم تقييمها بشكل جيد في            السعودية إضافة إلى عوامل أخرى فقد ال تكون المعلومات ال         
 .كل الحاالت

لمخاطر النظامية ضمن أشياء أخرى وجود إجراءات وسياسات تستطيع تسجيل عدد كبير من المعامالت              اتتطلب إدارة   و
ءات الشركة  وقد ال تكون سياسات وإجرا     .  واألحداث والتحقق منها إضافة إلى توفر أنظمة ضبط داخلية مناسبة           

وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى آثار سلبية ومادية على المركز المالي           .  وضوابطها الداخلية فعالة تماما تحت كل الظروف      
 . للشركة وعلى عملياتها نتيجة لزيادة التعرض للمخاطر

ة المخاطر المرتبطة   من الممارسات الشائعة لشركات التأمين استخدام أدوات مالية مختلفة واستثمارات متنوعة إلدار            و
غير أنه يجب على التعاونية للتأمين الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي قبل استخدام األدوات        . بأعمالهم

المالية كالمشتقات المالية وقد تكون أدوات المخاطر المتوفرة للشركة محدودة في المستقبل إذا لم توافق مؤسسة النقد                   
 . ةعلى األدوات المطلوب

 قنية المعلوماتت 7- 1- 2

 للتأمين وتوقعاتها المستقبلية بشكل كبير على قدرة نظم تقنية المعلومات على معالجة عدد كبير من          ةعتمد أعمال التعاوني  ت
المعامالت في الوقت المناسب وبشكل مستمر وخاصة بعدما أصبحت معالجة البيانات أكثر تعقيدا بسبب الزيادة المطردة                

 .  مالتفي نسبة حجم المعا

ن األداء السليم ألعمال المحاسبة والرقابة المالية وخدمات العمالء وقاعدة بيانات العمالء ونظم معالجة البيانات األخرى             إ
بما فيها ما يتعلق بإصدار وثائق التأمين ومعالجة المطالبات باإلضافة الى نظم االتصاالت بين مختلف مكاتب الفروع                  

وبالرغم . ركز الرئيسي يشكل عامالً حاسماً بالنسبة للعمليات والقدرة على المنافسة بنجاح           ومركز تقنية المعلومات بالم   
من أن موقع اإلنقاذ من الكوارث الذي تم إنشاؤه يمكن استخدامه في حالة حدوث كارثة أو فشل النظام الرئيسي وبالرغم                    

يا في الشركة، فإنه ليس هنالك أي ضمان بأن ال          من تقنية المعلومات المتقدمة ونظم االتصاالت الحديثة المستخدمة حال        
يحدث اضطراب في أنشطة وأعمال التعاونية للتأمين في حال التعطل الكلي أو الجزئي ألي من نظم المعلومات أو نظم                   
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وقد يحدث مثل هذا االضطراب نتيجة العيوب في البرامج المعلوماتية وهجمات فيروسات               . االتصاالت الرئيسية 
إضافة إلى إن توقف عمل أنظمة تقنية المعلومات قد         . و أخطاء التحويل نتيجة لتحديث أو رفع كفاءة النظام        الكمبيوتر أ 

 . يؤدي الى فقدان عالقات تجارية قائمة أو مرتقبة مما يؤثر بصورة مادية على ربحية الشركة وتوقعاتها المستقبلية

 التصنيف المستقل للمركز المالي للشركة   8- 1- 2

ميل شراء تأمين من التعاونية للتأمين فقد يأخذ بعين االعتبار، ضمن أمور أخرى، الوضع المالي للشركة                ندما يقرر الع  ع
بخصوص وضعها المالي مع    " قوي) "-A/-أ(أمين حديثا على تصنيف     تولقد حازت التعاونية لل   . ومعدل نسبة سيولتها  

ذا التصنيف تصنيفاً ألسهم االكتتاب أو تزكية لالستثمار        ال يعتبر ه  ". ستاندارد اند بورز  "توقعات مستقبلية ثابتة من هيئة      
. فيها، وال يتجه بأي حال من األحوال الى حماية المستثمرين وال ينبغي االعتماد عليه عند القيام باالستثمار في األسهم                   

ايير التصنيف التي   وتقوم ستاندارد اند بورز بتقييم التعاونية بشكل دوري للتأكد من استمرارية الشركة في الوفاء بمع               
 .حددت لها سابقاً

إن أي تخفيض في     .يس هنالك أي ضمان أن الشركة ستكون قادرة على المحافظة على تصنيف قوة مركزها المالي               ل
تصنيف قوة المركز المالي للشركة، أو أي انخفاض كبير في نسبة السيولة قد يكون له تأثيرات سلبية على أعمال                      

 :لك الحاالت قد تؤدي إلىالتعاونية للتأمين ألن ت

 ).ن وجدإ(لحاق الضرر بالعالقة مع العمالء واألطراف المشاركة وموزعي المنتجات إ 

 .يادة عدد حاالت إلغاء عمليات التأمين واسترداد مبالغهاز 

 .لتأثير سلبا على مبيعات المنتجات الجديدةا 

مد أداء العمل، ضمن أشياء أخرى، على ثقة العميل         كما هو الحال بشأن جميع شركات التأمين والخدمات المالية، يعت         و
في ثقة العميل في التأمين ككل وفي التعاونية للتأمين على وجه            وأي انخفاض . في صناعة التأمين والقوة المالية للشركة     

 .الخصوص سيكون له آثار سلبية ملموسة على أعمال الشركة وتوقعاتها المستقبلية

 وء تصرف الموظفينس 9- 1- 2

 وضع ضوابط وإجراءات داخلية لمعالجة إساءة السلوك من قبل الموظفين، إال أن الشركة ال تضمن إمكانية                 الرغم من ب
وبناء على ذلك، فإن أي سوء تصرف من احد الموظفين يمكن أن يترتب عليه انتهاك                . هذه الحاالت  منع حدوث مثل  

ومثل سوء التصرف هذا قد     . ر بسمعة الشركة  أو ضر / للقانون من قبل الشركة وجزاءات تنظيمية والتزامات مالية و        
 :يحدث في أي مجال من مجاالت العمل والتي قد تشمل

 .تتجاوز الحدود المسموح بها لزام الشركة بمعامالتإ 

 .وء استخدام المعلومات أو إفشاء معلومات سريةس 

 .التستر على أنشطة غير مسموح بها أو أنشطة غير ناجحة 

 .ات غير مناسبةأو خدم/ لتوصية بمنتجات وا 

لتورط في معلومات مضللة أو أنشطة احتيالية تنطوي على غش أو غيرها من األنشطة غير السليمة أثناء تسويق                  ا 
 .أو بيع وثائق التأمين للعمالء

 .م االلتزام بالقوانين المطبقة أو الضوابط واإلجراءات الداخليةعد 

اونية للتأمين ال تستطيع دائما أن تمنع سوء تصرف الموظفين           ما هو الحال بالنسبة لجميع الشركات فإن شركة التع        كو
 التعاونية للتأمين   عوقد ال تنجح دائما إجراءات السالمة المتخذة لمنع مثل هذه األعمال أو الكشف عنها، وال تستطي                  

 . ضمان أن سوء تصرف الموظفين سوف لن يؤثر سلبا على المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها
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 اد على أفراد رئيسيينالعتما   10- 1- 2

عتمد التعاونية للتأمين في إدارتها على موظفين رئيسيين في مناصب اإلدارة العليا، مما يعرضها لعمليات التغير في                   ت
وليس هنالك ضمان أن الشركة ستكون قادرة على االحتفاظ باألفراد الحاليين أو اجتذاب المزيد من األفراد                  . اإلدارة

باإلضافة إلى ذلك، فإن مستويات رواتب العاملين قد تحتاج إلى زيادة من أجل المحافظة على                . المؤهلين عند الحاجة  
 .المسئولين الحاليين وجذب العاملين اإلضافيين المطلوبين

لتأمين أكبر مصدر للعمالة السعودية الخبيرة في مجال التأمين، لذلك فقد تعاني الشركة من فقدان               لعتبر التعاونية   تكذلك  
وربما يتطلب األمر   . موظفين من ذوي الخبرة نتيجة الدخول المتوقع لشركات جديدة إلى سوق التأمين السعودي            بعض ال 

من الشركة أن تزيد بشكل كبير عدد العاملين فيما يتعلق بخطط النمو المستقبلية، وقد يتعين عليها أيضاً أن تتنافس على                    
ت التأمين األخرى بشكل رئيسي على أساس السمعة واالسم          خدمات العدد المحدود من الخبراء المؤهلين مع شركا        

 . التجاري والمنتجات والرواتب وفترات التقاعد والتدريب وخدمات المساندة والمركز المالي

بنت الشركة مبادرات وتدابير مختلفة إلجتذاب العاملين واالحتفاظ بهم ولكنها ال تضمن نجاح هذه المبادرات في                  تلقد  
ويمكن أن تتأثر مبيعات التعاونية للتأمين وأعمالها ووضعها        . لعاملين الحاليين أو اجتذاب موظفين جدد     المحافظة على ا  

المالي ونتائج عملياتها بشكل كبير في حالة عدم نجاح الشركة في الحفاظ على العاملين المؤهلين أو عدم قدرتها على                    
 . في المستقبلإجتذاب وتعيين والحفاظ على عاملين آخرين ذوي تأهيل عالي 

 لمخاطر المتعلقة بكفاية االحتياطياتا 11- 1- 2

كجزء من عمليات التأمين ووفقا لألنظمة السائدة تحتفظ الشركة باحتياطيات ومخصصات كافية للوفاء بالمطالبات                 
 Watson) وبناء على طلب إدارة شركة التعاونية للتأمين، قامت شركة واتسون وايات     .وااللتزامات المستقبلية المتوقعة  

Wyatt)       م وتقدير القيمة الحالية لألرباح المستقبلية التي قد تنشأ         2004 يونيو   30 بمراجعة احتياطيات الشركة كما في
 ). م30/6/2004الموافق (هـ 12/5/1425نتيجةً للتجديد المستقبلي لعمليات التأمين الموجودة لدى الشركة كما في 

 وتشمل كثيراً من المتغيرات واالفتراضات والتى قد تكون أحياناًٍ غير            حتياطات عملية صعبة ومعقدة   ن تقدير قيمة اال   إ
ونظرا لطبيعة المخاطر المحتملة وعدم التيقن بدرجة كافية فيما يتعلق بتحديد المطالبات غير المدفوعة الخاصة               . منطقية

إضافة . هاية لتسوية هذه المطالبات   بوثيقة التأمين، فإن الشركة ال تستطيع أن تحدد بدقة المبالغ التي سيتم دفعها في الن               
إلى ذلك، فإن الفترة الزمنية القصيرة نسبيا والقدر المحدود من البيانات عن صناعة التأمين في المملكة العربية السعودية                  
فيما يتعلق بالتجربة في شأن المطالبات قد يؤثر في قدرة الشركة على وضع افتراضات واقعية خاصة بمنتجات معينة                   

رعاية الصحية ومنتجات تأمين التكافل، ونتيجة لذلك فإن االحتياطي المخصص أصال للمطالبات المستقبلية قد ال                مثل ال 
يكفي لمواجهة تلك االلتزامات ومن ثم ستحتاج الشركة إلى زيادة االحتياطات مما قد يؤثر سلبا وبشكل جوهري على                   

 .نشاط الشركة وظروفها المالية ونتائج أعمالها

ويعتمد االحتياط  . بناءاً على الخسائر المتوقعة والمسئوليات الملتزم بها        تعاونية للتأمين بتكوين احتياطياتها   وتقوم ال 
المتعلق بالرعاية الصحية على معدل الحاالت المرضية المتوقعة ومعدالت إنهاء وثائق التأمين والمطالبات ومبالغ                 

يتم احتساب االحتياطيات بناء    " التكافل"وبالنسبة لمنتجات   .  العوامل المطالبات وأرباح العوائد على االستثمار وغيرها من      
 :على كثير من االفتراضات والتقديرات والتي تشمل

 .ألقساط المتوقع استالمها خالل الفترة المفترضة لوثيقة التأمينا 

 .عدل الحاالت المرضيةم 

 .انتهاء وإلغاء وثيقة التأمين 

 .لتأمينترة الحوادث التي تغطيها وثيقة اف 

 .بلغ المطالبات التي سيتم دفعهام 

 . أقساط مستلمةنرباح االستثمار في أصول يتم شراؤها مأ 
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بالتالي فإن األرباح ستعتمد بدرجة كبيرة على مدى توافق المطالبات الفعلية مع االفتراضات والتقديرات التي تم                   و
وإذا تجاوز مبلغ المطالبات . وب لاللتزامات المستقبليةاستخدامها في وضع أسعار وثائق التأمين وتحديد االحتياطي المطل       

ات والتقديرات التي تم استخدامها عند تخصيص االحتياطي فقد يطلب من الشركة زيادة              ضالفعلية ما تضمنته االفترا   
 . احتياطاتها وهو ما سيؤدي إلى تجنيب مبالغ إضافية مما سيقلل من صافي دخلها

 الذمم المدينة   12- 1- 2

واتير فبوضع سياسة تحصيل موحدة تحاول تطبيقها بشكل مضطرد، ويتم بموجب هذه السياسة إرسال ال              امت الشركة   ق
 يوم من تاريخ المعاملة، ويتوقع منهم تسوية فواتيرهم على           90 إلى   30لجميع عمالء القطاعين الخاص والعام خالل       

 و  82 و   59م هي   2001م و   2002م،  2003ام  وقد كان معدل تحصيل الذمم المدينة باأليام بالنسبة لألعو        . أسس منتظمة 
 يوم على التوالي، و يتضح من ذلك التحسن في إدارة الذمم المدينة لدى التعاونية للتأمين في السنوات األخيرة غير                     75

أن معدالت التحصيل من العمالء الحكوميين والجهات المملوكة للحكومة كانت أقل من معدالت التحصيل بالنسبة                  
باإلضافة إلى ذلك، فإن عدد قليل من العمالء الكبار الحكوميين أو الذين تملكهم الحكومة التابعين                 . خرينللعمالء اآل 

مناقشة و تحليل اإلدارة "راجع قسم . للمؤسسات المملوكة لدى الدولة يمثلون نسبة كبيرة من صافي الذمم المدينة بالشركة       
 ". الذمم المدينة–للوضع المالي ونتائج العمليات 

 لمخاطر المتعلقة بإعادة التأمينا 13- 1- 2

تقوم الشركة ، شأنها في ذلك شأن شركات التأمين األخرى، بشراء إعادة تأمين بغية احتواء تعرضها للخسائر ال سيما                    
الخسائر الكبيرة، والحد من تركيز المخاطر والكوارث التي قد تنشأ من التأمين الذي تقدمه، وبغية حماية مصادرها                   

راء إعادة التأمين تتنازل الشركة لمعيدي التأمين عن جزء من أقساط التأمين مقابل موافقتهم على تحمل                  وبإج. المالية
جزء من خسائر الشركة في ظل وثائق التأمين التي تصدرها، وبمقتضى إعادة التأمين يصبح معيد التأمين مسؤالً تجاه                   

قدر الذي تم تحويله الى معيد التأمين، غير أن ذلك ال           الشركة عن جزء من خسائرها التي تحقق في ظل تلك الوثائق بال           
ويترتب على ذلك تعرض    . يعفي الشركة من مسئوليتها تجاه المؤمن لهم إذ تظل مسئولة في مواجهتهم كمؤمن مباشر              

عدد ولهذه المخاطر أهمية خاصة إذ أن الشركة تعيد التأمين مع            . الشركة للمخاطر االئتمانية المتعلقة بمعيدي التأمين     
ومن ثم، فإن   . قليل من شركات إعادة التأمين الكبيرة الذين يلتزمون بمعظم الخسائر التي تعيد الشركة التأمين عليها                

فقدان التعويضات المستحقة من معيدي التأمين نتيجة إعسارهم أو ألسباب أخرى قد يترتب عليه أثر جوهري سلبي على             
 .اتها وتوقعاتها المستقبليةأعمال الشركة، ومركزها المالي ونتائج عملي

تقليل التعرض لخسائر ملموسة نتيجة إلعسار القائمين بإعادة التأمين بوضع معايير حازمة الختيار               لقامت الشركة   
ع تركيز مخاطر االئتمان واألنشطة والخصائص االقتصادية       ضالقائمين بإعادة التأمين باإلضافة إلى قيامها برصد موا       

شركة التعاونية للتأمين ال تضمن بأن تكون شركات إعادة التأمين هذه قادرة على الوفاء                  ولكن  . لمعيدي التأمين 
كما أنها ال تضمن أن تكون       . بالتزاماتها بموجب ترتيبات إعادة التأمين القائمة في الوقت المحدد أو على اإلطالق             

فترة ترتيبات إعادة تأمينها مع التعاونية      شركات إعادة التأمين هذه قادرة على المحافظة على المعايير المطلوبة خالل             
وإذا أخفق مقدمو إعادة التأمين للشركة في أن يدفعوا إلى التعاونية للتأمين المبالغ المستحقة لها في الوقت                    . للتأمين

 . المناسب فإن الربحية والمركز المالي للشركة و نتائج أعمالها يمكن أن تتأثر بشكل جوهري

ن القدرة على الحصول على إعادة التأمين في الوقت المناسب وبالتكلفة المعقولة يخضع لعدة                اإلضافة إلى ذلك، فإ   ب
ية السائدة التي تخرج عن سيطرة      سعوامل من بينها على سبيل المثال ال الحصر ظروف سوق التأمين والظروف السيا            

وإذا كانت  . ضافة إلى حجم أعمال الشركة    كما أن تكلفة وتوافر إعادة التأمين يمكن أن يؤثر على الربحية باإل           . الشركة
التعاونية للتأمين غير قادرة على تجديد التغطية التي تنتهي مدتها أو الحصول على تغطية إعادة تأمين جديدة، فإن                     
صافي حجم التعرض للمخاطر للشركة سوف يرتفع خاصة إذا لم تكن الشركة مستعدة لتحمل صافي االرتفاع في مقدار                  

ة وكذلك قدرتها اإلجمالية على إصدار وثائق التأمين ومقدار الخسائر التي يمكن التأمين عليها سوف                التعرض للخسار 
ومع أن الشركة تعتقد أن عالقاتها مع معيدي التأمين الذين تتعامل معهم هي عالقات ممتازة يقدرها معيدو                   . تنخفض

يزال هناك خطر عدم إمكانية حصول الشركة على خدمة         التأمين كما يقدرون نوعية التأمين الذي تقدمه الشركة، فإنه ال           
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معيد التأمين في الوقت المطلوب أو بالسعر المناسب مما قد يؤدي الى آثار سلبية جوهرية على أعمال الشركة ووضعها                   
 ." إعادة التأمين–الشركة  "راجع قسم. المالي ونتائج عملياتها

 لتقاضي واإلجراءات النظامية ا 14- 1- 2

ار ممارستها لالعمال المعتاده، دخلت بصفتها مدعى عليها في دعاوي واجراءات قضائية مختلفة               إن الشركة في اط   
 وترى  ".الدعاوي القضائية "متعلقة بعمليات التأمين وما يتعلق بالمنازعات حول التغطية أو تسوية المطالبات، راجع قسم              

ه أنه من غير المرجح أن يؤدي أي موضوع تقاضي          اإلدارة بناءاً على المعلومات المتاحة في تاريخ نشرة اإلصدار هذ         
فردي أو مجموعة حاالت تقاضي متشابهة إلى صدور أحكام بمبالغ تؤثر بشكل مادي على المركز المالي للشركة أو                    
نتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية خاصةً إذا ما أخذنا بعين االعتبار االحتياطيات الصافية المكونة لهذا الغرض وتغطية                  

 . ادة التأمينإع

ورغم أنه ال يوجد لدى التعاونية للتأمين علم بأي دعاوى جوهرية معلقة أو دعاوى ممكنة، إال أن أي دعوى من هذا                      
النوع إذا أدت إلى حكم عليها بتعويض شديد االرتفاع أو أي حكم قضائي يضر بها فإن ذلك يمكن أن يؤثر بشكل                        

 . ماليجوهري على نتائج أعمال الشركة ومركزها ال

وقد تصبح التعاونية للتأمين موضع مراجعة أو تحريات أو إجراءات حكومية أو إدارية في سياق قطاع التأمين بتنظيمه                  
مكن للشركة أن تتنبأ بنتيجة مثل هذه التحريات أو اإلجراءات أو المراجعات، إن حدثت، وال               يوال  . الجديد في السعودية  

 هذه التحريات أو اإلجراءات أو المراجعات أو التقاضي أو التغييرات ذات              يمكن أيضاً أن تضمن بأن ال تؤثر مثل        
باإلضافة إلى ذلك، فإن أي صعوبات قد        . الصلة في سياسات التشغيل على نتائج أعمال الشركة و مركزها المالي            

 يؤثر على نتائج    تواجهها الشركة في الحصول على الموافقات واإلعفاءات الالزمة في ظل اإلطار التنظيمي الجديد قد              
كما أن أي تغيير في األنظمة واللوائح، بما في ذلك المبادرات المتعلقة بالمستهلك أو              . عمليات الشركة ومركزها المالي   

غيرها بشأن العموالت واألسعار الجائز اقتضاؤها، يمكن أن يرتب أثراً جوهرياً معاكس على قدرة أعمال الشركة                   
 .ليونتائج عمالياتها ومركزها الما

 لقدرة على تحقيق العائدات االستثماريةا 15- 1- 2

وقد تتأثر عائدات التعاونية للتأمين من      . بتها االستثمارية يعتمد النتائج التشغيلية للتعاونية للتأمين جزئياً على أداء حق         ت
كل عام  االستثمار وبالتالي ربحيتها بصورة سلبية من وقت آلخر نتيجة الظروف التي تؤثر على استثمارات محددة وبش               

 .نتيجة تقلبات السوق والظروف االقتصادية والسياسية التي تخرج عن سيطرة الشركة

ض حقيبة االستثمار لمخاطر متعددة مثل مخاطر السيولة ومخاطر معدل الفائدة ومخاطر االئتمان ومخاطر السوق               رتتعو
 المالية في حقيبتها االستثمارية ومع      ومخاطر تقلب أسعار العمالت التي يمكن أن تؤثر بشكل سلبي على قيمة األوراق             

أن الشركة تمتلك نظام إداري فعال يتعلق بإدارة السيولة إال أنها قد تتأثر بمخاطرها وتواجه مشاكل في إيجاد التمويل                    
ك وخالل فترات انخفاض معدالت العمولة قد تقع التعاونية للتأمين مع ذل           . الالزم لمقابلة االلتزامات والمطالبات المالية    

وتعتمد قوة  . في مخاطر معدالت العمولة العالية إذا لم تتح لها فرصة إعادة االستثمار بأسعار العمولة األعلى السابقة                
الوضع المالي لحقيبة االستثمار بدرجة كبيرة على النوعية االئتمانية لألوراق المالية المستثمرة وأي انخفاض في جودة                 

االستثمار، التي تخضع أيضا لمخاطر السوق التي تتقلب فيها قيمة االستثمار نتيجة            األوراق المالية قد يؤثر على حقيبة       
للتغيرات في أسعار السوق، سواء كان سبب هذه التغيرات عوامل خاصة بورقة مالية معينة أو بالجهة التي تصدرها،                   

 تعرض التعاونية للتأمين    عالوة على ذلك، سيؤثر   . أو بعوامل تؤثر في كل األوراق المالية المتداولة في السوق           
لالستثمار في العمالت األجنبية وأية تقلبات في أسعار الصرف على قيمة الحقيبة االستثمارية وبالتالي نتائج أعمال                   

 . الشركة

ما أن حقيبة االستثمار تخضع للقيود النظامية وإن عدم توفر منتجات مالية معينة مثل المشتقات المالية قد يقلل من                     ك
 .نوع في فئات األصول المختلفة مما قد يؤدي إلى انخفاض عائدات االستثمار وحقوق المساهمين في للشركةنطاق الت
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 لمخاطر المتعلقة بالبيئة النظامية لصناعة التأمين في المملكة العربية السعوديةا 2 - 2

 عام  1- 2- 2

عودي وتخضع أيضا   سالعربي ال تخضع عمليات التأمين التي تقوم بها الشركة للإلشراف والمراقبة من قبل مؤسسة النقد              
وقد تتغير  . لألنظمة المتعلقة بكافة جوانب أعمال التأمين بما في ذلك نظام التأمين والئحته التنفيذية اللذين صدرا مؤخرا               

وبالتالي ال تستطيع الشركة ضمان أن التغييرات التشريعية والنظامية في المستقبل           . هذه األنظمة واللوائح من وقت آلخر     
 . ر بشكل مادي على نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج األعماللن تؤث

 متطلبات السيولة  2- 2- 2

وفقا ألنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي يتعين على التعاونية للتأمين االحتفاظ بحد أدنى من المالءة، ولكن هذا الحد                   
دورها بحجم وثائق التأمين المباعة واألنظمة      أثر بشكل رئيسي باالحتياطيات التي يتعين االحتفاظ بها، والتي تتأثر ب           تي

كما إن ذلك يتأثر بعدة عوامل أخرى تشمل هامش الربح والعائد على االستثمار              . المتعلقة بتحديد االحتياطي النظامي   
قبال وإذا واصلت التعاونية للتأمين نموها بسرعة أو إذا زاد الحد المطلوب للمالءة مست            . وتكاليف التأمين وإعادة التأمين   

وإذا . فقد يتعين على الشركة زيادة رأس المال لمواجهة حد المالءة المطلوب وهو ما قد يؤدي الى تضخيم رأس المال                   
لم تتمكن التعاونية للتأمين حينها من زيادة رأسمالها فقد تجبرعلى الحد من نمو أنشطتها وبالتالي عدم اإلعالن عن                     

 . توزيع أية أرباح

 شروط رفع التقارير  3- 2- 2

طلب اللوائح التنفيذية لنظام التأمين من التعاونية للتأمين أن تقوم دورياً بتقديم القوائم المالية والتقارير السنوية التي يتم                  تت
إعدادها على أساس محاسبي معتمد والمعلومات األخرى إلى مؤسسة النقد العربي السعودي بما في ذلك المعلومات                  

مالها وملكيتها ومركزها المالي بما في ذلك وبشكل دوري إجمالي مبلغ العموالت            المتعلقة بعمليات الشركة وهيكل رأس      
كما يمكن أن تخضع التعاونية للتأمين إلجراءات نظامية وجزاءات وغرامات إذا تبين لمؤسسة النقد     . االحتمالية المدفوعة 

 .العربي السعودي بأن الشركة لم تلتزم باألنظمة والتعليمات المرعية

تقيد باألنظمة والتعليمات قد يؤدي الى إخضاع الشركة لقيود يمكن أن تؤثر بشكل مادي على نشاط الشركة و                  إن عدم ال  
 .نتائج أعمالها ومركزها المالي

 نمو سوق التأمين 4- 2- 2

وقد . ن معدل نمو سوق التأمين في المملكة العربية السعودية قد ال يكون مرتفعا أو ثابتا بالدرجة التي تتوقعها الشركة                   إ
مملكة العربية السعودية سيتوسع وان معدل      لكون هذا هو الحال بالرغم من توقع التعاونية للتأمين أن سوق التأمين في ا             ي

النمو في المؤمن لهم سيزداد مع النمو االقتصادي والسكاني في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى إصالحات الرعاية             
 . ق التأمين في المملكة العربية السعودية للشركات األجنبيةاالجتماعية والتغيرات السكانية وفتح سو

ناعة التأمين في المملكة العربية السعودية نتيجة اتجاهات وأحداث معينة مثل مواكبة النمو               صما أن التأثير على     ك
الرعاية االقتصادي في المملكة واالنضمام المتوقع إلى منظمة التجارة العالمية واإلصالحات المستمرة في نظام                  

وبالتالي فإن النمو والتطور في سوق التأمين في        . االجتماعية هو بشكل عام أمر مستقبلي غير واضح في الوقت الحالي          
 . المملكة العربية السعودية يخضع لعدة عوامل غير متيقنة خارجة عن نطاق سيطرة الشركة
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 خاطر عامة متعلقة بالمملكة العربية السعوديةم 3 - 2

 الميةنظمة التجارة العم 1- 3- 2

وفي سياق المفاوضات التي يتطلبها االنضمام      . تعمل المملكة العربية السعودية على االنضمام لمنظمة التجارة العالمية        
الى المنظمة، طالب بعض أعضاء المنظمة أن تقوم المملكة العربية السعودية بتحرير خدماتها المالية بشكل أكبر بما في                  

لكة العربية السعودية عن خطط  لذلك كالدخول التدريجي للمنافسة األجنبية في              وقد أعلنت المم  . ذلك قطاع التأمين  
وعلى أية حال فإن أعضاء منظمة التجارة العالمية يطالبون المملكة بتحرير           . قطاعات مختلفة من نشاط الخدمات المالية     

خدمات المالية ذات العالقة بما في      الخدمات المالية بوتيرة أسرع مما هو مقترح حاليا وبتوسعة نطاق التحرير لباقي ال             
وبالتالي فإنه إذا توصلت المملكة العربية السعودية ومنظمة التجارة العالمية إلى اتفاق بشأن أحكام              . ذلك خدمات التأمين  

عضوية المملكة في منظمة التجارية العالمية فإن معدل ونطاق الخطط الموضوعة الذي ستفرضه متطلبات عضوية                 
ونتيجة لذلك فقد يؤدي    . ية السعودية في منظمة التجارة العالمية قد يختلف عما هو مخطط له اآلن محليا              المملكة العرب 

التزام المملكة العربية السعودية بمتطلبات منظمة التجارة العالمية مستقبال إلى التأثير على ظروف المنافسة التي تواجهها              
 .الشركة

 خاطر تتعلق باألسهم العاديةم 4 - 2

 سوق سابق ألسهم الشركةياب وجود غ 1- 4- 2

عال وثابت لألسهم بعد هذا     ف يوجد حاليا سوق عام لألسهم وليس هناك ضمان بأنه سيتم تطوير والحفاظ على سوق                 ال
لقد تم تحديد سعر االكتتاب بناءاً على عدة عوامل بما فيها تاريخ أعمال الشركة والقطاع الذي تتنافس فيه،                   . االكتتاب

وهناك عدة عوامل مثل النتائج المالية       . جم عملياتها، ونتائجها المالية وتوقعاتها المستقبلية      وخبرة إدارة الشركة، وح   
المستقبلية للشركة والظروف العامة لصناعة التأمين وصحة االقتصاد العام وغيرها من العوامل الخارجة عن نطاق                 

 . سيطرة الشركة يمكن أن تؤدي إلى تفاوت كبير في أسعار وسيولة لألسهم

 لمبيعات وعمليات طرح االكتتاب مستقبال   ا 2- 4- 2

إكمال عملية االكتتاب أو تصور إمكان حدوث ذلك يمكن أن يؤثر             إن بيع عدد كبير من األسهم في سوق المال عقب          
 .بشكل مباشر على سعر األسهم في السوق

مجتمعين  لمؤسسة العامة للتقاعد  او لمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية   اند اكتمال عملية االكتتاب بنجاح سوف تمتلك        ع
دتها ستة أشهر ال يجوز لهما خاللها بيع أي من           ممن أسهم الشركة و ستخضع لفترة عدم تصرف          % 30ما نسبته   
ولكن إذا قامت   . عالوة على ذلك، ال تعتزم الشركة حاليا إصدار أسهم إضافية فورا بعد انتهاء عملية االكتتاب              . أسهمها

بعد فترة عدم التصرف التي مدتها ستة أشهر         لمؤسسة العامة للتقاعد  اامة للتأمينات االجتماعية أو   الشركة أوالمؤسسة الع  
 . ببيع عدد كبير من األسهم فقد يؤثر ذلك على سوق األسهم وعلى القيمة السوقية لألسهم

 يود على ملكية األسهمقال 3- 4- 2

حيث يتعين على شركات التأمين الحصول على       . فرض نظام التأمين بعض القيود على تملك األسهم في شركات التأمين          ي
. كية مع أي شركة تأمين مسجلة     لموافقة خطية مسبقة من مؤسسة النقد العربي السعودي قبل اكتساب أو دمج أو نقل للم              

ومن شأن هذا العقد أن يعيق في بعض الحاالت قدرة الشركة على جلب مستثمر مالي أو استراتيجي إذا ما رفضت                      
العربي السعودي ذلك أو أخرت الموافقة عليه أو أخضعته لشروط غير مقبولة، والذي يترتب عليه عدم                 مؤسسة النقد   

 . جلب هذا المستثمر مما قد يؤدي إلى آثار سلبية على أعمال الشركة
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 صناعة التأمين في المملكة العربية السعودية   -3

 ظرة عامةن 1 - 3

وقد كانت أنشطة التأمين في     . ديداً نسبياً مقارنة بدول ناشئة أخرى     عتبر سوق التأمين في المملكة العربية السعودية ج       ي
ات االستيراد والتصدير وقطاع النفط كما      مالمملكة العربية السعودية حتى فترة السبعينات تتركز بشكل رئيسي على خد          

حة كبيرة من   ولم يكن مبدأ التأمين مقبوال من قبل شري        . انها كانت خاضعة لسيطرة وسطاء شركات تأمين أجنبية        
 .م والذي يتوافق مع مبادئ الشريعة اإلسالمية1983عام " التأمين التعاوني"المجتمع ألسباب عديدة حتى ظهر مفهوم 

م اعتمدت الحكومة المبدأ التعاوني للتأمين من خالل تأسيس الشركة الوطنية للتأمين التعاوني، المعروفة              1986ي عام   فو
 . يناآلن باسم شركة التعاونية للتأم

ومع أن تأسيس الشركة جاء أساسا لتلبية احتياجات سوق التأمين المحلي، إال أن وسطاء ومعيدي التأمين المسجلين                    
ويبلغ عدد شركات التأمين العاملة في      . خارج المملكة استمروا في تقديم خدماتهم للعمالء داخل المملكة العربية السعودية          

 وكيل تأمين موزعين    35ومتوسطة الحجم من حيث اإليرادات وما يقرب من          شركة تأمين صغيرة     75المملكة أكثر من    
 .على المدن الرئيسية في المملكة العربية السعودية

خالل السنوات   وقد واجهت صناعة التأمين في المملكة العربية السعودية عدة عوائق متعددة قيدت عملها وحجمها                
بي يدعم هذا القطاع ويلبي حاجاته ومتطلباته مما أدى إلى تدني            الماضية كان من أهمها عدم وجود نظام تأمين رقا         

 . مستوى الوعي العام لهذا القطاع وأهميته، وبالتالي عدم نمو سوق التأمين بالحجم الكافي والمطلوب

 :تتلخص خصائص سوق التأمين في المملكة العربية السعودية بما يليو

 .ة النفط والواردات ومشاريع البنية التحتيةكانت بداية نشأة سوق التأمين تعتمد على صناع 

 .دد محدود من نشاطات التأمين في السنوات األولى لنشأة هذا السوقعوجود  

 .جتذب القطاع عددا كبيرا من شركات التأمين مما أدى إلى نشوء سوق تأمين غير منضبطةا 

بالتسجيل ولكنها عملت من خالل      مملكةاستثناء شركة التعاونية للتأمين لم يكن مسموحا لشركات التأمين في ال           ب 
 .وكالء محليين

 .جم نشاط منخفض مقارنة بالقطاع المصرفيح 

 .ليات وأعمال التأمين التعاونيآفكرة خاطئة عن التأمين وبأنه مخالف للمبادئ اإلسالمية لعدم فهم  

 .  دخال التأمين الصحي وتأمين السيارات اإللزاميإ 

 . تأمين قد تؤدي إلى تطوير وتعزيز نمو األنشطة المختلفة فيهة في قطاع الياإلصالحات الجار 

 لتطورات األخيرةا 2 - 3

هـ 1/5/1420بتاريخ  ) 10/م(تم إصدار لوائـح مجلس الضمان الصحي بنـاءاً على المرسـوم الملكـي رقم               
الموافق (هـ  1423ي شهر ربيع الثاني من عام       فمن أجل تنظيم التأمين الصحي التعـاوني، و      ) م13/8/1999الموافق  (

ومن المتوقع  . أصدرت وزارة الصحة الالئحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني اإللزامي         ) م2002يونيو من عام    
ليف التأمين على   اأن يتم تطبيق الالئحة التنفيذية تدريجيا على مدى ثالث سنوات وسيتطلب من أصحاب العمل دفع تك                

 . فقين لهمالعمال األجانب وأفراد أسرهم المرا

 موظف خالل   500سيتم تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني على الشركات التي يزيد عدد العمالة الوافدة بها على                 
السنة األولى من تاريخ تطبيق الالئحة التنفيذية الخاصة به ثم على الشركات التي يتراوح عدد عمالها غير السعوديين                   

 على جميع الشركات األخرى في السنة الثالثة من تطبيق الالئحة التنفيذية لنظام              في السنة الثانية ثم    500 الى   100بين  
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ومن المتوقع أن يصبح التأمين الصحي شرطا مسبقا للحصول على تصريح إقامة نظامية في              . الضمان الصحي التعاوني  
عربية السعودية والمؤهلة مسبقا    كما سيسمح فقط للشركات المصرح لها بالعمل في المملكة ال         .  المملكة العربية السعودية  

علما أنه من المتوقع بعد االنتهاء من تطبيق نظام         . من مجلس الضمان الصحي التعاوني بتقديم خدمات التأمين الصحي        
 .الضمان الصحي اإللزامي على العمالة األجنبية، أن يتم تطبيقه على المواطنين السعوديين

الموافق (هـ  15/9/1423 في المملكـة العـربيـة السـعودية بتـاريخ       صبح التأميـن على رخصة القيادة إلزامياً     أ
وهناك دراسة جارية حالياً حول مدى مناسبة جعل التأمين على مسؤولية السيارات ضد الغير إلزامياً                ) م20/11/2002

لتأمين الى زيادة   ومن المتوقع أن يؤدي هذا التغيير والتغيرات األخرى المحتملة في سوق ا           . عوضاً عن رخصة القيادة   
وعي المجتمع وتقبله لمفهوم التأمين والتي ستؤدي بدورها الى تطور هذا القطاع بطريقة تتناسب مع حجم وقوة                     

 .االقتصاد السعودي

وفيما يلي ملخصاً عاماً للتطورات التي يشهدها سوق التأمين في المملكة العربية السعودية والتي قد تؤدي إلى تعزيز                   
 : لياتهنموه وتوسيع عم

 .ماتحرير سوق التأمين من خالل عرض أسهم التعاونية للتأمين لالكتتاب الع 

 .تطبيق نظام التأمين والئحته التنفيذية 

 . ضد الغيرالسياراتعلى  لزاميتطبيق التأمين اإل 

 . ضد الغير على السيارات األجنبية القادمة الى المملكة العربية السعوديةلزاميتطبيق التأمين اإل 

 . الصحي التعاوني اإللزامينظام الضمانفي تنفيذ  لبدءا قرب 

 التجاهات االقتصادية والتوقعات المستقبليةا 3 - 3

عتبر سوق التأمين في المملكة العربية السعودية غير متطور وصغير نسبياً ومجزأ بدرجة كبيرة مقارنة باالقتصاديات                 ي
 يعتبر األكبر في العالم العربي باستثناء التأمين على         ةسعوديومع ذلك فإن سوق التأمين في المملكة العربية ال         . النامية
 كنسبة من   م2003وتعتقد التعاونية للتأمين أن معدل استيعاب أقساط التأمين في المملكة العربية السعودية لعام               . الحياة

والنسبة الباقية  % 0.02، يمثل منها التأمين على الحياة ما نسبته          %0.50إجمالي الناتج المحلي كان يساوى ما نسبته        
 .خاصة بالتأمينات العامة االخرى% 0.48البالغة 

 مليار ريال سعودي منها     3.99م منخفض نسبيا حيث بلغ تقريباً       2003قد كان إجمالي حجم أقساط التأمين في عام          و
 مليون ريال   160 تمثل جميع أنشطة التأمين باستثناء التأمين على الحياة والتي بلغت         %) 96( مليار ريال سعودي     3.83

 .من أجمالي أقساط التأمين%) 4(سعودي 

 : ويمكن تقدير حجم أقساط التأمين ومساهمتها في الناتج المحلي االجمالي واالنفاق الفردي على التأمين على النحو التالي

 تقدير حجم أقساط التأمين

  إلجماليا لتأمين على الحياةا التأمين العام

2001 2002 2003 2001 2002 2003 2001 2002 2003  

 )مليار ريال(جم األقساط ح 3.99 2.98 2.60 0.16 0.13 0.11 3.83 2.85 2.49

0.36 0.40 0.48 0.02 0.02 0.02 0.38 0.42 0.50 
لمساهمة من إجمالي الناتج ا

 (%)المحلي 

 )ريال(لحصة لكل فرد ا 165.7 127.5 114.5 6.6 5.6 4.8 159.1 121.9 109.7

 .التعاونية للتأمين: لمصدرا 

 التنفيذية التابعة له تأثيرا ايجابيا على قطاع التأمين في المملكة            الئحة نظام التأمين وال   تطبيقن المرجح أن يكون ل    مو
وتلخص النقاط التالية المؤشرات الرئيسية     . العربية السعودية، مما قد يسفر عن استقرار ونمو سوق التأمين بدرجة عالية           

 : لسوق التأمين المتوقعة في المستقبل

عربي السعودي في تطوير وتنظيم القطاع المصرفي إلى ثقة وتفاؤل المختصين فيما              لأدى نجاح مؤسسة النقد ا     
 . يختص بقطاع التأمين
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من المتوقع أن يؤدي ضبط وتنظيم سوق التأمين إلى ظهور عدد أقل من شركات التأمين الفاعلة بحصص مؤثرة                    
 .لتأمينفى سوق ا

 . الحد المطلوبىخروج الشركات التي لم يصل رأسمالها إل 

 . ممارسات إدارية وفنية ذات مستوى عالي من المهنية 

 .خول القطاع المصرفي كقناة رئيسية للتوزيعد 

م إلى ما يقارب    2003 مليار ريال سعودي في عام       3.99إمكانية زيادة إجمالي أقساط التأمين السنوية من حوالي          
 . يار ريال سعودي بعد مرور خمس سنوات على تطبيق الالئحة التنفيذية لنظام التأمين مل14

 .دخال فئات جديدة للتأمين اإللزاميإ 

 .زدياد الوعي العام بشأن التأمين وتقبله إلى نمو كبير في أنشطة التأمين غير اإللزاميةاأن يؤدى  وقعتمن الم 
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 الشركة -4

 نظرة عامة 1 - 4

للتأمين كشركة مساهمة مغلقة في الرياض بالمملكة العربية السعودية بموجب المرسوم الملكي             تأسست شركة التعاونية    
) م18/1/1986الموافق  (هـ  7/5/1406وتم تسجيلها في    ) م9/1/1985الموافق  (هـ  17/4/1405تاريخ  ب )5/م(رقم  

 برأس مال مصرح ومكتتب     )الشركة الوطنية للتأمين التعاوني   ( تحت اسم    1010061695بموجب السجل التجاري رقم     
وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية       .  مليون ريال سعودي   250 منه   دفع مليون ريال سعودي،      500به يبلغ   

 مليون  500 ليصبح   على دفع الجزء المتبقي من رأس المال       ) م22/11/2004الموافق  (هـ  9/10/1425بـتـاريخ  
 من قبل    سعودي  مليون ريال  150رباح المبقاة ودفع    دي من األ   مليون ريال سعو   100عن طريق ترحيل    ريال سعودي   

 .ونتيجة لذلك فإن جميع أسهم الشركة المصرح بها تم دفعها بالكامل. المساهمين البائعين

للقيام بأعمال   لوجود شركة تأمين      هو تلبية الحاجة   عينالتعاونية للتأمين من قبل الحكومة السعودية لهدف م        تأسست  
 . جاري كبديل عن التأمين التفي ظل الشريعة اإلسالميةمفهوم التأمين التعاوني المقبول التأمين وفقا ل

ويوجد . إن غرض الشركة هو مزاولة أعمال التأمين التعاوني باإلضافة إلى أعمال إعادة التأمين وأنشطة التوكيالت                
 في كافة أنحاء المملكة العربية      كاتب االمتياز  وم للتعاونية للتأمين شبكة من المكاتب اإلقليمية والفروع ومكاتب المبيعات        

وتشمل مجاالت التأمين الرئيسية التي تقوم بها        . الشركة من خاللها بمزاولة أعمال التأمين التعاوني        السعودية تقوم 
ن  وتأمي  وتأمين الطاقة  التأمين على السيارات والتأمين الطبي وتأمين الحريق والتأمين على الممتلكات          خدمات  الشركة  

 راجع  . والتكافل  والتأمين ضد اإلصابات   والطيران  والتأمين على الحوادث المتنوعة    المشاريع الهندسية والتأمين البحري   
 ".عمليات التأمين"قسم 

 ريال سعودي لكل سهم وهي مملوكة بالكامل من         50 مليون سهم بقيمة اسمية مقدارها       10 يتألف رأس مال الشركة من      
 :لتاليةقبل الجهات الحكومية ا

 
 يكل ملكية التعاونية للتأمينه

 لمبلغا
بآالف الرياالت (

 )السعودية

 دد األسهمع
 )باآلالف(

 سبة الملكيةن
 

 

250.000 5.000 50%  امةعندوق االستثمارات الص 
125.000 2.500 25%  لمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعيةا 
125.000 2.500 25%  لمؤسسة العامة للتقاعدا 

500.000 10.000 100%  لمجموعا 
 .التعاونية للتأمين:لمصدر ا  

حيث ) شركة مساهمة بحرينية مغلقة   (متلك الشركة  حصصا في ثالث شركات تابعة لها وهي الشركة المتحدة  للتأمين               ت
ة ذات مسؤولية   شركة سعودي  ( ار العقاري ممن أسهمها، والشركة التعاونية لالستث    % 50تمتلك التعاونية للتأمين ما نسبته      

شركة  (من أسهمها، وشركة وصيل لنقل المعلومات االلكترونية       % 33.33 تمتلك التعاونية للتأمين ما نسبته        )محدودة
 . من أسهمها% 60 تمتلك التعاونية للتأمين ما نسبته )سعودية ذات مسؤولية محدودة

سي للشركة ليتوافق مع متطلبات نظام التأمين       تم تعديل النظام األسا   ) م20/1/2004الموافق  (هـ  28/11/1424وبتاريخ  
"  شركة مساهمة عامة مملوكة للجمهور    "إلى  " شركة مغلقة مملوكة للحكومة   "والئحته التنفيذية وليسهل تحول الشركة من       

قام مجلس الوزراء بالموافقة على بيع جزء من حصة الحكومة في            ) م24/5/2004الموافق  (هـ  5/4/1425وبتاريخ  
 .ونية للتأمين من خالل االكتتاب العامشركة التعا
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قامت مؤسسة النقد العربي السعودي وبصفتها الجهة المسؤولة عن         ) م1/12/2004الموافق  (هـ  18/10/1425وبتاريخ  
تطبيق نظام التأمين والئحته التنفيذية بمنح شركة التعاونية للتأمين رخصة لمزاولة نشاطات التأمين في المملكة العربية                 

وقد قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بتحديد مدة عام واحد من تاريخ اصدار الرخصة يتوجب على                   . ةالسعودي
الشركة قبل نهايته أن تتوافق مع الشروط والمتطلبات المدرجة في نظام التأمين والئحته التنفيذية وأن تقوم في خالل                    

سسة النقد العربي السعودي توضح فيه الخطوات       شهر واحد من تاريخ إصدار الرخصة بتسليم دراسة وافية  الى مؤ            
 .التي ستتبعها الشركة لتتوافق مع هذه المتطلبات 

ومن المتوقع أن يسفر تطبيق نظام التأمين والئحته التنفيذية الى تنظيم وتفعيل سوق التأمين السعودي بطريقة جذرية                   
م خدماتها أو الى إعادة تنظيم أنفسها حتى        والى ظهور شركات تأمين جديدة وخروج شركات أخرى وتوقفها عن تقدي           

 .تتوافق مع نظام التأمين الجديد

 لتطور التاريخيا 2 - 4

 : يما يلي عرض لألحداث الهامة التي شهدتها التعاونية للتأمين خالل تطورها التاريخيف
 لسنةا لحدثا

هـ وتم  17/4/1405بتاريخ  ) 5/م(أسست التعاونية للتأمين كشركة مساهمة سعودية بموجب المرسوم الملكي رقم            ت
 .1010061695هـ بموجب السجل التجاري رقم 7/5/1406تسجيلها في 

1986 

 1987 . للمنطقة الجنوبية أول عميل رئيسي يتم  التعامل معه) سكيكو(أول سنة مالية للشركة وكانت شركة الكهرباء الموحدة 

لحريق والممتلكات والطاقة لتلبية احتياجات سوق التأمين       صدارعدد محدود من وثائق التأمين مثل وثائق الطيران وا        إتم  
 .المحلي

1988 

 1989 . من سوق التأمين% 21ا رياديا في سوق التأمين في المملكة العربية السعودية بحصة بلغت عحققت الشركة موق

 1990 . ها مليون ريال سعودي من فائض عمليات التأمين لحملة الوثائق ألول مرة منذ تأسيس16تم توزيع 

 1991 .تم البدء ببرنامج التأمين الطبي والذي أصبح معروفاً الحقا ببرنامج تاج

 1992 .في تأمينات األفراد%  50تم تحقيق  نموا بنسبة 

 1993 . وهو نظام تقنية معلومات رئيسي ومتكامل ثنائي اللغة) إيدج(ظام نتم تطبيق 

 1994 .  مليون ريال سعودي29 تم توزيع أعلى فائض من عمليات التأمين بلغ

تم إدخال عمليات تأمين جديدة منها التأمين على الحوادث الشخصية، والتأمين على الرخصة الخاصة وتوسيع برنامج                 
 ..تأمين تاج ليشمل التأمين الطبي للعائالت واألفرد وتأمين اخطاء المهن الطبية

1995 

 1996 . السيارات ككفالة غرم وأداء لتعويض األطراف األخرىلى اعتبار وثائق تأمينعافقت وزارة الداخلية و

 1997 .  تم إنشاء مركز خدمات العمالء

 1998 . من عدد الموظفين السعوديين إلى إجمالي القوة العاملة بالشركة % 54 تم تحقيق ما نسبته 

 1999 . الرئيسي إلى أبراج التعاونية على طريق الملك فهد في الرياضالمركزتم نقل 

 2000 ". التكافل"نتجات م تم إطالق 

 2001 .م2001 لعام  الحادي عشر من سبتمبر أحداثنجحت الشركة في اتخاذ ترتيبات خاصة لتالفي تأثيرات

القادمة الى، أو العابرة من، حدود المملكة        التأمين اإللزامي على الرخصة وعلى السيارات األجنبية           بنظام عملالبدء  
 ).بدءاً في الربع الرابع من السنة(دية العربية السعو

2002 

 2003 .   واستراتيجيتهاتها بتغيير رسالتها ورؤي الشركةقامت

 . التعاونية للتأمين من خالل عرض أسهمها لالكتتاب العام وافق مجلس الوزراء على بيع حصة الحكومة في شركة
  ".التعاونية للتأمين شركة"لشركة وتغيير اسمها إلى ل النظام األساسيتعديل تم 
 . مليون ريال سعودي500 زيادة رأس مال الشركة المدفوع إلى تتم

2004 
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 ضع سوق التأمينو 3 - 4

 يعتبر سوق التأمين سوقاً تنافسياً قوياً وباستثناء بعض االعتبارات النظامية، فإن هناك القليل من العوائق النسبية لدخول                 
 : مع شركات تأمين أخرى استنادا إلى عدد من العوامل التي تشملوتتنافس التعاونية للتأمين . هذا السوق

 .لخبرة والسمعة الجيدة وخبرة الموظفين ومؤهالتهما 

 .ليحالتواجد الم 

 .لعالقات مع العمالءا 

 .لمنتجات والخدمات المقدمةا 

 .حجم األقساط 

 .وة المركز الماليق 

 .روط وبنود العقودش 

 .لسرعة في تسوية المطالباتا 

 . المتكاملة التي تعمل آلياًلمكاتبا 

ة فإن  يالرغم من أن التعاونية للتأمين هي شركة التأمين الوحيدة المسجلة والمرخصة رسمياً في المملكة العربية السعود               ب
وتعمل هذه  . هناك عدداً كبيراً من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل حسب مبادئ التأمين التعاوني أو التجاري               

 مكتب تأمين تعمل على شكل شركات أو        75ويوجد حالياً ما يزيد عن      .  وسطاء وسماسرة محليين ووكالء    الشركات عبر 
 . وكيل يعملون بأشكال مختلفة موزعون في المدن الرئيسية في المملكة العربية السعودية35سماسرة وأكثر من 

عالوة على أن   . دقيقة للسوق بأكمله  صعب تحديد حصة هذه الشركات في سوق التأمين نظراً لعدم توفر إحصاءات              وي
وبالرغم من ذلك، فإن آخر المعلومات المتوفرة لدى التعاونية         . القوة التنافسية لهذه الشركات تختلف من شركة آلخرى       

 :م كان كما يلي2002للتأمين تشير إلى أن وضع الشركة وحصتها في سوق التأمين لعام 

 لتأمين ا في سوقالتعاونية للتأمين  ومركزحصة   

مركز التعاونية 
 للتأمين

حصة التعاونية 
 نوع التأمين دد المنافسينع للتأمين في السوق

 لطيرانا 4 %72 األول
 لطاقةا 1 %86 األول
 لهندسيا 26 %36 األول
 لحريق والممتلكاتا 31 %34 األول
 )  الحياة(لتكافل ا 13 %1.4 العاشر
 )بضائع(البحري  31 %9 الثاني
 )هياكل(البحري  15 %69 األول
 لطبيا 27 %25 األول
 وادث متنوعةح 25 %13 الثالث
 السيارات 29 %35 األول
 لمجموع الكليا 34 %32 األول

 ).م2003ديسمبر  (معهد المصرفيال –تقرير سوق التأمين السعودي : المصدر

 سوق التأمين في المملكة العربية السعودية بحصة       األول في  كما يظهر من الجدول أعاله تحتل التعاونية للتأمين المركز        و
ومع أن مركز الشركة بالنسبة لنشاط تأمين التكافل ال يزال متدنيا فإن التعاونية              %. 32من سوق التأمين تبلغ نسبتها      

 .ستقبالًهذا المنتج في النمو م للتأمين تعتقد أنه مع ازدياد توعية العمالء وتفهمهم لهذه الخدمة وفوائدها سيزيد فرص
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والذي تم تغييره حديثا إلى     " (آفاق"م منتجات تأمين التكافل تحت اسم        2000 وقد أدخلت التعاونية للتأمين في عام        
وتواصل الشركة تعزيز وزيادة التوعية بشأن هذا المنتج بهدف أن تصبح إحدى الشركات الرائدة في هذا                   "). وفاء"

 .المجال خالل السنوات الخمس القادمة

 الشركة و استراتيجيتهارسالة  4 - 4

  رسالة الشركة  1- 4- 4

وأصبحت الرسالة الجديد   . قامت الشركة بتعديل رسالتها لتتوافق مع تطورات سوق التأمين في المملكة العربية السعودية            
أن تكون المؤمن ذو المستوى الفني الذي يجذب العمالء من خالل تقديم حلول ذات مستوى عالمي لحماية                 "للشركة هي   

 ".االقتصادية واالجتماعيةالمصالح 

 ستراتيجية الشركةإ 2- 4- 4

دف التعاونية للتأمين هو االستمرار في مركزها الريادي كمزود لخدمات ومنتجات التأمين في سوق التأمين                  هإن  
ولتحقيق هذا الهدف وضعت التعاونية للتأمين      . بالمملكة العربية السعودية وبذلك يتم توفير قيمة طويلة األجل للمساهمين         

 : ء التالية كمبادئ إرشادية إلستراتيجية الشركةاهداف ومعايير األداأل

 -:  تهدف الشركة للعمل على زيادة عمليات التأمين وعمليات المساهمين من خالل:المساهمون وعمليات التأمين 

 .مو اإليراداتن 

 .الربحية 

 .بط تكاليف التشغيل وتحسين الكفاءة العمليةض 

 .ستثمارية مجزيةالعمل على تحقيق عائدات ا 

إن استراتيجية الشركة تقوم على تكوين عالقات        ):الحسابات الرئيسية وحسابات الشركات   (لعالقة الوطيدة مع العمالء     ا
 :عمل طويلة األجل ذات طابع شخصي من خالل

 .ناء عالقات متميزة على كافة مستويات العمالءب 

 .هم واستيعاب أعمال العمالء وإدارة كل احتياجاتهمف 

 . تقديم خدمات ذات قيمة مضافة وتقنية 

تهدف الشركة الى تقديم منتجات       ):حسابات األفراد والحسابات التجارية    (لريادة في تقديم المنتجات والخدمات       ا
 : وخدمات من خالل

 عرفة المتميزة للحاجات المتجددة وتلبيتهامال 

 .لتطوير السريع للمنتجات والخدمات ذات الخصائص المتقدمةا 

 .مال قنوات التوزيعاستك 

 : تقديم بدائل فعالة وسريعة االستجابة من خالل :لبية طلبات العمالءت

 .لتميز في التعامالت المتعلقة بالعمالء والعمليات واإلجراءات اإلدارية والفنيةا 

 . قديم أفضل الخدمات للعمالءت 

 .النتشار السريع لقنوات التوزيعا 

 : لى االستخدام الفعال للموارد الفكرية والتقنية من خاللتهدف الشركة ا :لفعالية التنظيميةا

 .طبيق نماذج العمل والتي تهدف إلى تقسيم النشاطت 
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 .دارة المشاريع وتطوير المنتجات والخدمات ونظم تقنية المعلوماتإ 

 .ات األفراديقاسم المعرفة وتوظيفها الستثمار إمكانت 

 :لقيادة الشخصية والفردية من خاللتفعيل ا :ةلفعالية من خالل الثقافة والكفاءا

 .شراك اآلخرين واالتصال الفعال لبناء الثقةإ 

 .لقيادة بالقدوة في تنفيذ الثقافة الجديدةا 

 . الهامةلوظيف الكفاءات المهنية واإلدارية واألفراد المتميزين في كل أدوار العمت 

 لمزايا التنافسيةا 5 - 4

 التنافسية تكمن في قدرتها على العمل عن قرب مع عمالئها وتوثيق              عتقد التعاونية للتأمين أن أحد مصادر قوتها       ت
تعين عليها فهم احتياجات    يكما تعتقد الشركة أنه     . عالقاتها بهم عن طريق تركيزها القوي على إدارة عالقات العمالء          

 .العمالء عن طريق توفير أفضل الحلول لهم ليتسنى لها زيادة المبيعات وتحسين ربحيتها

القها تمتعت التعاونية للتأمين بعالقات قوية مع الجهات الحكومية بحكم كونها شركة التأمين الوحيدة المسجلة                منذ انط و
ومرخصة رسميا في المملكة واستطاعت أن تبني قاعدة عريضة من العمالء وتقديم خدمات ذات جودة عالية و تدريب                   

ألمور مكنت الشركة من تأسيس عدد من المزايا التنافسية و          كل هذه ا  . طاقم إداري يتمتع بخبرة واسعة في مجال التأمين       
 :منها

 تعتبر التعاونية للتأمين أكبر شركة تأمين في المملكة العربية            :ركة تأمين رائدة ذات عالمة تجارية معترف بها        ش
عالمتها وقد قامت الشركة عبر السنوات بتطوير       . 2%32السعودية حيث تتمتع بحصة من سوق التأمين تقدر بحوالي           

 .  التجارية لتصبح إحدى أكثر العالمات التجارية المعروفة في المملكة العربية السعودية

بذلت التعاونية للتأمين منذ تأسيسها أقصى جهدها لتحقيق مستوى رفيع من نظم               :تقنية المعلومات واألنظمة اآلليه   
 (EDGE)  تطوير نظام معلوماتي داخلي يسمي     وقد نجحت الشركة في   . المعلومات المتطورة في جميع مجاالت أعمالها     

المعامالت وهو عبارة عن نظام تطبيق متكامل للتسعير واصدار التأمين والتعامل مع المطالبات وإعادة التأمين                   و
وتعتقد التعاونية للتأمين   .  بعمل الشركة  المرتبطةالمحاسبية والعمليات اإلدارية باإلضافة إلى الكثير من األنشطة األخرى          

أن قاعدة تقنية المعلومات والتطبيقات التى تعمل من خالل الشبكة المتميزة لديها مكنتها من القيام بمعالجة معلومات                   ب
 . العميل مركزياً وتطوير الحلول بسرعة وفعالية لتلبية حاجات عمالئها ومنحهم منتجات وخدمات مبتكرة

أمين بثقافة الشركة القائمة على قيمة الفرد مكنتها من جذب          التزام التعاونية للت    إن :ريق إداري وفريق عمل ذو خبرة     ف
.  فريق إداري من داخل وخارج المملكة      ر منذ إنشائها بتعيين وتطوي    الشركةوقد قامت   . قوة عاملة مؤهلة واالحتفاظ بها    

بلغ متوسط مدة   باإلضافة لذلك فإن الفريق اإلداري للشركة يمتلك خبرة واسعة محلية وعالمية في مجال التأمين، حيث ي               
وقد قامت التعاونية للتأمين من خالل مركز تنمية المعرفة التابع لها بتصميم برامج               . خدمتهم بالشركة عشر سنوات   

 . تطوير شاملة لتحديد وتطوير فريق عمل عالي التأهيل

أكبر شبكة توزيع    ويرقامت التعاونية للتأمين خالل السنوات السابقة بتط       :قدرات راسخة في مجاالت التوزيع والمبيعات     
 فرع  20 مكاتب إقليمية و   3م كانت الشركة تمتلك     2004وحتى يوليو من عام     . تأمين في المملكة العربية السعودية    

 قيادة السيارات مدعمة بعاملين في المبيعات       مدارس تعلم  مكتباً في    15 مكتب في إدارات المرور و     77ومكاتب مبيعات و  
 مندوب تسويق و    197 باإلضافة إلى ذلك، فإن لدى التعاونية للتأمين عقود مع            . موظف 473والتشغيل يبلغ عددهم    

البنك السعودي الهولندي، بنك الرياض،     ( بنوك محلية    3 شركة وساطة و   22 مكاتب امتياز و   6وكيلين حصريين و  
لتوزيع والمبيعات قد    بأن قدراتها القائمة في مجال ا       للتأمينوتعتقد التعاونية   ). وشركة الراجحي المصرفية لالستثمار   

 .جعل منتجاتها متاحة لكافة العمالء في المملكة مما منح الشركة ميزة تنافسية قوية مقابل منافسيها األصغر أو األقل ثباتاً

لقد أتاحت القوة العاملة في التعاونية للتأمين وتقنية المعلومات والنظم المرتبطة بشبكة اإلنترنت الفرصة              : خدمة العمالء 
 على خدمة عمالئها في أي وقت ومن        قادرة الشركة   أن عمالئها بخدمات رفيعة ومبتكرة، حيث نجد بشكل خاص          لتزويد
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مواقع مختلفة في المملكة عبر مركز إتصال خدمة عمالئها ومكاتبها وأفرعها اإلقليمية وبواسطة فريق المبيعات الخاص                
تأسيس مركز خدمات التعويضات المخصص لخدمة عمالء        باالضافة الى ذلك، تقوم التعاونية للتأمين حالياً ب         . بها

 . الشركة

 على تبني أفضل الممارسات العالمية      للتأمين تتركز ثقافة شركة التعاونية      :قافة وإستراتيجية مؤسسية واضحة ومحددة    ث
استراتيجية التعاونية  باإلضافة إلى ذلك، فإن     . في إدارة المنتج وخدمة العمالء وتوزيع العمليات والرقابة الداخلية للشركة         

وتؤمن التعاونية  .  الربح والنمو  إمكانات تزيد   يللتأمين قد أتاحت لها قدرة التركيز بشكل سريع على فرص العمل الت            
 .للتأمين بأن ثقافة الشركة الخاصة بها وإستراتيجيتها كانت وستظل األساس لنجاح الشركة في السنوات التالية

 مليات التأمينع 6 - 4

 قامت التعاونية للتأمين بعرض مجموعة من منتجات التأمين على عمالئها وتسعى الشركة باستمرار                نذ بدء عملها  م
ي مجاالت العمل الرئيسية    لويلخص الجدول التا  . لتطوير المنتجات وتحقق الربحية المطلوبة وتلبي حاجات العمالء        

 :للشركة ونسبة مساهمتها  إلى إجمالي األقساط  المكتتبة

 لشركةا  فى الرئيسيةين أنواع التأم 
 )مليون ريال سعودي(جمالي األقساط المكتتبة إ

2001 2002 2003 
 

  السيارات 610.8 270.5 148.2
 الطبي 260.9 237.6 285.0
  الحريق والممتلكات 232.0 189.8 68.3

  الطيران 137.5 150.1 209.8
 الطاقة 119.9 77.3 145.1
 الهندسي 78.3 80.6 92.1
  الحوادث المتنوعة 36.6 18.8 25.6
 )بضائع وهياكل(  البحري  63.1 54.6 47.7
 أمين التكافلت 6.7 1.9 1.4

 إلجماليا 1.545.8 1.081.2 1.023.2
 .التعاونية للتأمين ، تم تقريب األرقام ألقرب رقم صحيح: لمصدرا

 لتأمين على السياراتا 1- 6- 4

وقد قامت الشركة خالل العشر     . م1986اسية على السيارات منذ تأسيسها في عام        دمت التعاونية للتأمين وثيقة تأمين قي     ق
. عةرسنوات األخيرة بتقديم العديد من المنتجات والبرامج لتلبية احتياجـات سـوق التأمين المتغيرة والمتناميـة بس               

المتضمن تطبيق  ) 222(أصدر مجلس الوزراء الموقر القرار رقم       ) م30/10/2001الموافق(هـ  13/8/1422بتـاريخ  
التأمين ضد الغير على السيارات األجنبية العابرة لألراضي السعودية باإلضافة إلى تأمين رخصة القيادة للسعوديين                 

20/11/2002الموافق  (هـ  15/9/1423واألجانب المقيمين في المملكة العربية السعودية والتي أصبحت إلزامية  في            
 . أمين الرخصة الصادرة من التعاونية للتأمين كوثيقة قياسية للتأمين اإللزامي ضد الغيروقد اعتمدت الحكومة وثيقة ت). م

من إجمالي األقساط المكتتبة    % 40 ما يقرب من     2003وقد بلغت نسبة مساهمة عمليات التأمين على السيارات في عام           
 :ويقدم تأمين السيارات لدى التعاونية للتأمين التغطيات التالية. في الشركة

 التأمين الشامل على السيارات

 وثيقة التأمين القياسية للسيارات مدتها سنة واحدة وتغطي األضرار التي تحدث للسيارة مثل التصادم واالنفجار                   
فراد العائلة والمصاريف الطبية    أكما تغطي المطالبات تجاه الغير بمن فيهم الركاب أو            . والحرائق وسرقة السيارة  
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ة تأمين رخصة مجانا تغطي وتحمي حامل الشهادة من أية مطالبات قانونية تجاه الغير أثناء قيادة                 وتقدم شهاد . الطارئة
 .أي سيارة خاصة

 ثلحوادا: ضافة إلى التغطية القياسية عدد من التوسعات والمزايا مثل           إ كما تعرض التعاونية للتأمين على العمالء      
 .تغطية السائقين الشباب والتوسع الجغرافي ك،استئجار سيارة، عدم الحسم مقابل االستهال الشخصية،

 أمين الرخصة ت

. قدم تأمين الرخصة في التعاونية للتأمين تغطية تأمين على الرخصة ضد الغير بناء على رخصة قيادة حامل الوثيقة                  ي
ة وتلف الممتلكات إذا امات النظامية ضد الغير فيما يتعلق بالوفاة واإلصابات الجسديزوتغطي الوثيقة الحماية بالنسبة لاللت 

وتضمن . حدثت مثل هذه المطالبة أثناء قيادة حامل الوثيقة لسيارته أو سيارة غيره داخل المملكة العربية السعودية                  
 .الوثيقة اإلفراج الفوري لحاملها من حجز المرور إذا كانت المسؤولية تجاه الغير ناجمة عن حادث سيارة

 ) سند(أمين مسؤولية المركبات ت

 المؤمنة وليس على    المركبةي تأمين سند مسؤولية السيارات تجاه الغير الناجمة عن حوادث المرور، بناء على                غطي
 مليون  5 مليون ريال سعودي مقابل الوفاة واإلصابات الجسدية و إلى حد             5وتغطي الوثيقة إلى حد     . رخصة السائق 

 . ات العامة والخاصةاه األضرار التي تحدث للممتلكجريال سعودي عن المسؤولية ت

 أمين مسؤولية السيارات األجنبية ت

قدم تأمين المنافذ التغطية تجاه مطالبات الغير التي تنشأ عن اشتراك سيارة أجنبية عابرة لحدود المملكة العربية                     ي
 .وتتراوح مدة التغطية من أسبوع واحد إلى سنة واحدة. السعودية في حادث مروري

 الطبي لتأمينا 2- 6- 4

كة من خالل فريق من الموظفين المحترفين المعنيين بالعمالء ومن خالل نظام آلي كامل أفضل خدمات                   قدم الشر ت
وتكون مدة التأمين الطبي سنة واحدة وتقدم تغطية طبية للشخص المؤمن عليه تتراوح بين               . ومنتجات الرعاية الصحية  

وفي عام  . واألسنان حتى إعادة الرفات إلى الوطن     والوالدة والنظر    خدمات العيادات الخارجية وخدمات التنويم والحمل     
وفي ضوء التنفيذ   . تقريبا من إجمالي األقساط المكتتبة للتعاونية للتأمين       % 17م ساهم التأمين الطبي بنسبة       2003

بي  التدريجي للتأمين الصحي التعاوني اإللزامي خالل السنوات القادمة تعتقد التعاونية للتأمين أن عمليات التأمين الط                
 . ستشهد زيادة كبيرة في إجمالي األقساط  المكتتبة

وكان من ثمرة   . م منتجات الرعاية الصحية للعمالء من خالل تاج للتأمين الطبي         1991نذ عام   مقدمت التعاونية للتأمين    
سيس المركز  ي كامل موحد أن تم تأ     بالجهود الحثيثة والمتواصلة التي بذلتها إدارة تاج إلعداد وتطوير معايير تامين ط            

ونتيجة لذلك، تم تأسيس شركة وصيل لنقل المعلومات        . الوطني لمعايير التأمين الطبي ضمن مجلس الغرف السعودية       
اإللكترونية وذلك لتوفير صلة الكترونية بين شركات التأمين ومقدمي الرعاية الصحية وبين المشترين ومزودي خدمات               

 .التأمين عبر المملكة العربية السعودية

 :ستطيع كل عضو في  برامج تاج التابعة للتعاونية للتأمين أن يستمتع بالمزايا التاليةي

 .ركز خدمات عمالء متخصصم 

 .رعاية صحية على مستوى المملكة العربية السعودية 

 .دمات مساعدة صحية على مستوى العالمخ 

 .دمات طبية عن بعدخ 

 .يات المحليةفبكة من أفضل المستشش 

أي حاالت الطوارئ أو في المدن التي ال يتوفر فيها مزودو خدمات طبية              (مستشفيات أخرى   دمات متوفرة في    خ 
 ). معتمدون
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 .ينقسم  تأمين تاج الطبي إلى قسمين رئيسيين هما تأمين تاج للعائلة واألفراد وتأمين تاج للمجموعاتو

 أمين تاج للعائلة واألفرادت

والمقيمين برامج رعاية صحية شاملة مصممة خصيصا لتلبية احتياجات          تأمين للمواطنين السعوديين    لقدم التعاونية ل  ت
 .األفراد والعائالت من الرعاية الصحية

 لشفاء ا

رسوم المستشفى  ) 1: (يغطي برنامج الشفاء من التعاونية للتأمين حامل وثيقة التأمين فيما يتعلق بمصاريف التنويم التالية             
مصاريف عالج المستشفى   ) 2(،  ) والفحوصات واللوازم الطبية والعالج     بما في ذلك اإلعاشة والجراحة والتخدير      (

خدمات اإلسعاف،  ) 5(مصاريف مرافقة طفل عمره اقل من عشر سنوات،         ) 4(العالج لمدة يوم،    /الجراحة) 3(الالحقة،  
 . إرسال الرفات إلى الوطن) 6(و 

 الشفاء المميز

امج الشفاء المميز حدود تغطية أكبر كما يقدم مصاريف الحمل           اإلضافة إلى جميع منافع برنامج الشفاء، يوفر برن        ب
 .والوالدة إضافة إلى مزايا برنامج الشفاء

 عاية تاج ر
يقدم برنامج رعاية تاج مزايا برنامج الشفاء باإلضافة إلى تغطية خدمات العيادات الخارجية بما فيها االستشارات                   

 . واألدوية وإجراءات التشخيص والطبابة

 اج المميزة اية ترع

 يقدم برنامج رعاية تاج المميزة خطة رعاية شاملة حيث تمنح مزيدا من األمان بتوسعة الحد األعلى لتغطية المصاريف                  
 . الطبية بما في ذلك مصاريف العيادات الخارجية والتنويم والحمل والوالدة وتغطية عالج األسنان

 برامج تاج للمجموعات

ويغطي . م وتوفر هذه الخدمة تغطية داخل المملكة العربية السعودية        1991 عام   يات ف بدأ إصدار برامج تاج للمجموع    
إضافة إلى  . والبنات غير المتزوجات  )  سنة 21حتى سن   (البرنامج الموظفين العاملين بدوام كامل وزوجاتهم وأوالدهم        

وتبلغ مدة التغطية   . قات أو األرامل  والبنات المطل )  سنة 25حتى سن   (ذلك، تم توسعة البرنامج ليشمل األبناء المعالين        
 .عاماً واحداً

يغطي البرنامج خدمات العيادات الخارجية والتنويم والحمل والوالدة وعالج النظر باإلضافة إلى عالج األسنان في                  
تخضع (كما تغطي وثيقة التأمين األمراض الموجودة سابقا والتي عادةً ما تستثنيها شركات التامين األخرى               . حدود معينة 

وإعادة الرفات إلى البلد األصلي أو إلى المملكة العربية السعودية، والعالج الطبي الطارئ أثناء                 )لحدود مالية معينة  
السفر إلى الخارج أو في إجازة أو في تدريب أو عمل، إضافة إلى توفير تغطية طبية شاملة في الخارج شرط الحصول                     

وأن تؤكد التقارير الطبية أن المعالجة غير متوفرة داخل المملكة العربية             على موافقة مسبقة من التعاونية للتأمين        
 . السعودية

. أمين تاج للمجموعات مرن جدا ويمكن تعديل خططه حسب متطلبات كل مؤسسة أو مجموعة أفراد ضمن المؤسسة                 ت
 والتي تم تصميمها     م خدمة إدارة برامج التامين الطبي      1999عالوة على ذلك، قدمت التعاونية للتأمين في عام           

 . تعتمد التعاقد إلدارة برامجها الطبية للمؤسسات التي

 لتأمين ضد الحريق والممتلكاتا 3- 6- 4

وتقدم الشركة لعمالئها من    . نذ نشأتها قدمت التعاونية للتأمين خدمات التأمين ضد الحريق وعلى الممتلكات لعمالئها            م
خاطر والحماية المثلى للممتلكات ضد     مات تحسين وسائل تجنب ال    خالل فريق داخلي لمعاينة المخاطر فيما يتعلق بإجراء       

 . الحرائق
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. تقريبا من إجمالي األقساط المكتتب بها للتعاونية للتأمين       % 15م ساهم  تأمين الحريق والممتلكات بنسبة        2003ي عام   ف
تحديد التغطيات الخاصة بالتخريب وتعتقد الشركة أن المستقبل سيشهد طلبا متزايدا على فئات التأمين على الممتلكات وبال        

كما تعتقد الشركة أيضا أن مستوى المنافسة في قطاع التأمين ضد الحريق وعلى الممتلكات سيشهد زيادة                 . واإلرهاب
ولمواكبة هذا النمو يوجد لدى التعاونية للتأمين خطط لتقديم خدمات جديدة توفر تغطية خاصة ضد األخطار                 . ملحوظة

 . ت مثل ممتلكات أصحاب المحالت وتجار السياراتالتي تهدد الممتلكا

 لتأمين ضد الحريقا

ولكن يمكن توسعة نطاق الوثيقة لتشمل مخاطر       . غطي وثيقة التأمين ضد الحريق الخسائر الناتجة عن الحريق والبرق         ت
ار المتعمد  أخرى مثل التفجيرات وتأثير السيارات على الطرق أو الطائرات والزالزل والشغب واإلضرابات والدم               

 . والفيضانات وانفجار األنابيبف والعواص

إضافة إلى وثيقة التأمين ضد الحرائق القياسية التي تصدرها التعاونية للتأمين، تقدم الشركة لعمالئها التغطيات                    
ستشارييـن، رسوم المهندسين المعماريين والمساحين اال    ) 3(فقدان اإليجار،   ) 2( إزالة األنقاض،    )1(: االختيارية التالية 

 . توقف األعمال الذي يؤدي إلى خسائر في اإليرادات) 5(إطفاء الحريق، و  مصاريف) 4(

 لتأمين على الممتلكاتا

غطي التأمين على الممتلكات أصحاب الممتلكات أو المستأجرين من الخسائر الناجمة عن األضرار التي تحصل للمباني                ي
ضرار التي تنشأ عن الحريق والبرق والتفجيرات والهزات         طي الوثيقة األ  وتغ. أو لمحتوياتها /الخاصة أو التجارية و   

األرضية والعواصف والفيضانات واألضرار التي تنتج عن الماء المتدفق من الخزانات أو انفجار األنابيب، وتأثير                  
 . لمتعمدالسيارات على الطرق أو الطائرات والسرقات والشغب واإلضرابات واالضطرابات العمالية والدمار ا

االنكسار المفاجئ  ) 2(الموت أو اإلصابات العرضية للغير أو لممتلكاتهم،        ) 1: (ن توسعة خدمات الوثيقة لتغطي    كيمو
التلف العرضي ألنابيب المياه أو الغاز أو كابالت الكهرباء والهواتف الموجودة           ) 3(لزجاج ثابت أو أدوات صحية، و       

 .تحت األرض

 :ية للتأمين لحاملي وثائق التأمين التغطيات الخاصة التاليةنم التعاوباإلضافة إلى تغطيتها تقدو

 .مسؤولية أصحاب األمالك 

 .الدمار الناتج عن الهوائيات واألطباق الفضائية 

 .لمسؤولية النظامية تجاه العمالة المنزليةا 

 .فقدان دخل اإليجارات أو المساكن البديلة  

 لتأمين على الطيرانا 4- 6- 4

وتشمل منتجات . ة أغلب فئات تأمين الطيران عن طريق إعادة التأمين في سوق لندنكيات قدمت الشرنذ أواخر الثمانينم
جسم الطائرة وااللتزامات المتعلقة ) 2(التزامات أصحاب ومشغلي المطارات، ) 1(: تأمين الطيران التي تقدمها الشركة

.فقدان الرخصة) 5(الحوادث الشخصية، و ) 4(خطر الحرب، ) 3(به،   

وفي عام  . ء التعاونية للتأمين في مجال تأمين الطيران الخطوط الجوية السعودية ومقاولو المطارات             المن أهم عم  و
وعلى أي  . من إجمالي األقساط المكتتبة للتعاونية للتأمين     % 9م ساهمت أقساط تأمين الطيران بنسبة تمثل حوالي         2003

 . وع من التأمين سيكون محدودا في المستقبل المنظورحال تعتقد التعاونية للتأمين أن التوسع في هذا الن

 مسؤولية المشغلين في المطارات

قدم هذا التأمين التغطية ضد أية التزامات قانونية بشأن حوادث الوفاة أو اإلصابات الجسدية للغير أو تلف ممتلكاتهم                    ي
التزود بالوقود أو التغذية أو التنظيف وتوفير       تعة وإعادة   موالتي تنشأ عن أعمال المقاولين في المطارات مثل مناولة األ         

 . المواصالت
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 جسم الطائرة وااللتزامات المتعلقة به  

قدم هذا التأمين التغطية ضد فقدان أو تلف الطائرة وضد أية التزامات قانونية تنشأ من حوادث الوفاة أو اإلصابات التي                    ي
 . تهماتصيب الغير والمسافرين بما فيها فقدان أو دمار ممتلك

 طر الحرب على الجسمخ

غطية مخاطر الحرب مستثناة من وثائق تأمين جسم الطائرة، ولكن يمكن أن تدرج التعاونية للتأمين مثل هذه المخاطر                   ت
 . مقابل قسط إضافي من خالل إصدار وثيقة تأمين منفصلة

 لحوادث الشخصيةا

 .اة أو إعاقة الطاقم أو الركابفو يوفر هذا التأمين تغطية لحوادث الطائرات التي تؤدي إلى 

 قدان الرخصةف

 . أمين فقدان الرخصة للطيار تعويضا في حال بطالن رخصة الطيران بسبب مرض أو إصابة تيقدم

 لتأمين على الطاقةا 5- 6- 4

وهو يغطي المخاطر   . والنفطت  لتأمين على الطاقة الذي تقدمه الشركة يوفر تغطية خاصة ضمن صناعة البتروكيماويا           ا
وعادة تكون الممتلكات المؤمنة ذات     . ى الشاطيء أو تلك البعيدة عنه وقد يشمل التغطية البحرية وغير البحرية           سواء عل 

 . قيمة عالية جدا وتشمل مصافي النفط ومنصات الحفر البعيدة عن الشاطئ واألنابيب ومرافق التخزين

م ساهم التأمين على    2003وفي عام   . يةللمحم ركزت التعاونية للتأمين على تأمين مخاطر الطاقة ا         1998منذ عام   و
وتعتقد الشركة أن هنالك نمو مستقبلي كبير محتمل        . من إجمالي األقساط المكتتبة للتعاونية للتأمين     % 8الطاقة بحوالي   

عاون في هذا المجال من التأمين نتيجة للمبادرات المتعلقة بالغاز الطبيعي والكهرباء وتحلية المياه داخل منطقة مجلس الت                
 .  الخليجي

 لتأمين الهندسيا 6- 6- 4

وعلى مدى سنوات زاد الطلب على      . نذ نشأتها قدمت التعاونية للتأمين لعمالئها مجموعة من تغطيات التأمين الهندسي          م
وثائق التأمين التي تغطي مخاطر االنشاءات والذي يعكس التطور الذي شهدته النهضة العمرانية والبنية التحتية في                  

أما الطلب على وثائق التأمين     . بينما كان الطلب على فئات أخرى من التأمين الهندسي بطيئا         . السعودية يةالمملكة العرب 
المتعلقة باإلنشاءات فمن المتوقع أن تواصل نموها في المستقبل نظرا لحاجة المملكة العربية السعودية المتزايدة لتحسين                

تقريبا من إجمالي األقساط    % 5م ساهم التأمين الهندسي بنسبة       2003وفي عام   . وتوسعة البنية التحتية الحالية فيها    
 .المكتتب بها في التعاونية للتأمين

 جميع أخطار المقاولين 

قدم التأمين على جميع أخطار المقاولين التغطية لألعمال المتعلقة بالعقود الخاصة باإلنشاءات والمباني ومشاريع                 ي
ويمكن للوثيقة عند الحاجة أن تغطي المحطات       . المضمنة بهذه العقود   ت تجاه الغير  الهندسة المدنية بما في ذلك االلتزاما     

وتمتد فترة التغطية طوال مدة العقد والتي قد تستمر عدة سنوات ويمكن أن تشمل فترة الصيانة                  . واآلالت اإلنشائية 
 . وقد تشمل بعض التغطيات المخاطر التي تحدث خالل االختبار والتصميم. الالحقة

 يع أخطار التشييدجم

قدم التأمين على جميع أخطار التشييد التغطية لألعمال المرتبطة بإنشاء أو تركيب أواختبار المحطات واآلالت بما في                  ي
كما تتوفر التغطية  ضمن هذه الفئة  االت ومعدات اإلنشاءات الخاصة بالمقاول وكذلك               . ذلك المسؤوليات تجاه الغير   
 . تصميمالمخاطر خالل االختبار وال

 المقاولين  معدات وآالت

 .قدم الوثيقة التغطية تجاه الخسارة أو التلف الفعلي المفاجئ وغير المتوقع لمعدات وآالت محددة للمقاولت
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 عطل اآلالت ت

قدم التأمين على تعطل اآلالت التغطية تجاه الخسارة أو التلف الفعلي المفاجئ وغير المتوقع للمصانع واآلالت                     ي
 . ليهاعة والكهربائية المؤمن الميكانيكي

 سارة األرباح من المعداتخ

توفر هذه الوثيقة التغطية بالنسبة لفقدان األرباح الكاملة التي تتبع انقطاع العمل نتيجة لحادث لآلليات تتم تغطيته بموجب                  
 . شهادة تأمين تعطل  المعدات

 لمراجل وأواني الضغط ا

الذي يحدث ألواني الضغط مثل مراجل الغلي       ) ج عن الحريق  تغير النا ( التلف   قدم هذا النوع من التأمين التغطية عن      ي
المجاورة وااللتزامات تجاه   ت  والكمبريسورات أوالناتج عن اإلنفجار أو اإلنهيار بما في ذلك التلف الذي يحدث للممتلكا            

 .الغير

  لف المخزون في المستودعات المبردةت

لمخزون في المستودعات المبردة نتيجة الخسارة  أو التلف         ل أو التلف الذي يحدث      م تصميم هذه الوثيقة لتغطية الخسارة     ت
 . الفعلي المفاجئ وغير المتوقع للثالجات أو اآلالت

 لمعدات االلكترونيةا

يقدم التأمين على المعدات االلكترونية التغطية على المعدات االلكترونية والخسائر أو التلف الذي يحدث لوسائل البيانات                
 .  الزائدة في العمل إذا توقفت عمليات معالجة البيانات االلكترونية نتيجة لهذا التلف في المعداتفالخارجية والتكالي

  تأمين الحوادث المتنوعة 7- 6- 4

وباستثناء تأمين المسؤولية العامة، شهدت     . دمت التعاونية للتأمين منذ نشأتها معظم الخدمات المتعلقة  بتأمين الحوادث          ق
مينات الحوادث نموا بطيئا على مدى السنوات الماضية ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تدني وعي العامة في                  منتجات تأ 

وتشمل منتجات التأمين على اإلصابات لدى التعاونية       . لحاجة لوثائق التأمين على اإلصابات وقيمتها     اسوق التأمين بشأن    
) 4(تأمين السفر الدولي،    ) 3(مين ضد الحوادث الشخصية،     التأ) 2(تأمين أخطاء المهن الطبية،     ) 1(: للتأمين ما يلي  

) 8(التأمين على البضائع العابرة،     ) 7(التأمين ضد إصابات العمل،     ) 6(تأمين مسؤولية المنتجات،    ) 5(ضمان األمانة،   
 .التأمين على النقود) 9(التأمين على الزجاج، و 

في عام  . ا آخر المنتجات التي تم تضمينها في محفظة التأمين         إن تأمين أخطاء المهن الطبية وتأمين السفر الدولي هم         
وتؤمن الشركة بأن هناك    . تقريبا من إجمالي األقساط المكتتب بها     % 2م ساهم تأمين الحوادث المتنوعة بنسبة       2003

 . مين األخرىاحتمال قوي لنمو تأمين المسؤوليات المهنية بعد تنفيذ التشريع الجديد للتأمين باإلضافة إلى أنواع التأ

 تأمين أخطاء المهن الطبية 

م أطلقت التعاونية للتأمين وثيقة تأمين أخطاء المهن الطبية والتي تعوض العاملين في المجال الطبي                 1995ي عام   ف
 . والمستشفيات أو العيادات عن أية التزامات قانونية بشأن أي تقصير يرتكب في المملكة العربية السعودية

 ولي لسفر الداتأمين 

التعاونية للتأمين المسافرين في رحالت دولية أو إقليمية الذين يقيمون في المملكة             غطي تأمين السفر الدولي الذي تقدمه     ي
وتغطي الوثيقة التكاليف أو األضرار المرتبطة      . العربية السعودية كما يغطي المصاعب التي تحدث اثناء السفر الدولي         

لحاق بالرحلة أو الحوادث الشخصية أو المصاريف الطبية الطارئة أو فقدان أو سرقة             بإلغاء رحلة طيران أو سكن عدم ال      
 .ممتلكات شخصية أو تأخير العفش
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 لحوادث الشخصيةاتأمين 

ويقدم التأمين بشكل عام    . م قدمت التعاونية للتأمين وثيقة اقتصادية للحماية من الحوادث واألمراض          1995ي العام   ف
ويمكن توسيع الوثيقة لتشمل مزايا أو تعويضات أسبوعية للمصاريف الطبية           . لدائماأو العجز   تعويضاً في حالة الوفاة     

 . والتي تتوفر بشكل وثائق فردية وجماعية

 تأمين ضد خيانة األمانة

قدم تأمين ضمان األمانة التغطية ألصحاب العمل ضد أية خسائر مالية يتم تكبدها نتيجة أعمال االحتيال وعدم األمانة                   ي
 .خالل فترة توظيفهم لتي يرتكبها الموظفونا

 أمين المناسك الخاص بالعمرة ت

، المصاريف الطبية الطارئة    )الوفاة(وفر تأمين المناسك التغطية لألفراد الذي يؤدون العمرة ضد الحوادث الشخصية             ي
 .وإعادة الرفات إلى الموطن األصلي) بما في ذلك اإلخالء الطبي(

 تتأمين مسؤولية المنتجا

قدم هذا النوع من التأمين الحماية ضد المطالبات النظامية عن اإلصابات العرضية التي تحدث للغير أو تؤدي إلى تلف                   ي
 . ممتلكاتهم نتيجة  نشاط أو منتجات مؤمن عليها

 التأمين ضد إصابات العمل

يجة الحوادث أو المرض الذي     ابات الشخصية نت  صقدم هذا التأمين التغطية عن االلتزامات تجاه الموظفين بسبب اإل          ي
 .وقد تشمل الوثيقة أيضا االلتزام العام لصاحب العمل. يحدث خالل فترة عملهم

 تأمين البضائع العابرة 

قدم هذا التأمين التغطية ضد الخسائر العرضية أو التلف الذي يحدث للبضائع  أثناء نقلها عبر الطرق أو سكك الحديد                     ي
 ). بضائع في الطريق(

  لزجاجا

 .دم التأمين على الزجاج تغطية ضد الخسائر التي قد تحدث للزجاج الثابت في أماكن العمليق

 لنقود االتأمين على 

وتغطي الوثيقة  . غطي هذه الوثيقة فقدان النقود أثناء نقلها أو في أماكن العمل والناتجة عن حادث أو سرقة أو سطو                   ت
 .الغرف المحصنة وأيضا الخسائر والتلفيات التي تحدث للخزنات أ

 تأمين نشاطات أخرى 

ضافة إلى الوثائق المذكورة آنفا هناك أنواع أخرى يمكن تعديلها حسب الطلب مثل التعويض المهني وغطاء موظفي                  إ
 .البنوك والمواشي

 لتأمين البحريا 8- 6- 4

 قد يفهم   ي البحر ومع أن اسم الشحن   .  شحن البضائع و جسم السفينة      –شمل عمليات التأمين البحري فئتين من العمل        ت
عام ر  ومنذ أواخ ). البحري والجوي والبري  (منه أنه مقصور على الشحنات البحرية فإنه يستخدم لكافة أنماط الشحن             

م قدمت التعاونية للتأمين وثائق تأمين بحري تغطي الخسائر أو األضرار التي تحصل للبواخر التي تعبر                    1980
 الذي يصيب شحنات البضائع التي تحملها البواخر في البحر أو التي تحمل             أو النقص / فيات و لالمحيطات والخسائر والت  

وقد . جوا أو برا وأية خسائر أو أضرار أو نقل للبضائع بواسطة الشاحنات على الطرق أو في التريالت والحاويات                   
 .تب بهاتقريبا من إجمالي األقساط المكت% 4م بنسبة 2003في عام ) بضائع وهياكل(ساهم التأمين البحري 
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 أمين تكافلت 9- 6- 4

م قدمت التعاونية للتأمين للعمالء فئات تأمين تمكنهم من تحقيق أهدافهم المالية المستقبلية وتأمين مستقبل               2000نذ عام   م
إلى ") وفاء"إلى   ثم تغير حديثا  " آفاق"والتي كان يطلق عليها اسم      (وتنقسم منتجات التأمين الخاصة بالتكافل      . عائالتهم

برنامج وفاء  ) 3(برنامج وفاء للتعليم العالي، و      ) 2(برنامج وفاء الدخار العائلة،     ) 1(: رئيسية وهي ثالثة أصناف   
 .قصير األجل

م، 2003تقريبا من إجمالي األقساط المكتتب بها للتعاونية للتأمين في عام              % 0.4مع أن تأمين التكافل ساهم بنسبة       و
لعمالء حول مزايا هذا التأمين ستشهد منتجات التكافل نموا كبيرا في           د أنه برفع مستوى الوعي لدى ا      قفإن الشركة تعت  

 . المستقبل

 رنامج وفاء الدخار العائلة ب

رنامج وفاء الدخار العائلة هو خطة حماية وتوفير تهدف إلى توفير أقصى قدر من الحماية المستقبلية للمؤمن عليهم                    ب
كما أن الخطة تقدم مبلغا محددا يتم دفعه لألسرة في          . ؤمن عليه ل السنوي للم  خوأسرهم مقابل دفع قسط يتناسب مع الد      

حال وفاة المؤمن عليه أو عجزه الدائم ويتم حسابه على أساس المصاريف الحالية لألسرة مع األخذ بعين االعتبار                     
 . االلتزامات المالية األخرى والتواريخ المستحقة لها

 رنامج وفاء للتعليم العاليب

وفاء للتعليم العالي من قبل التعاونية للتأمين حتى يوفر للمؤمن عليه طريقة يضمن بها تأمين رسوم                  تطوير برنامج    تم
وقد تم تصميم البرنامج لتلبية المتطلبات المالية        . الدراسة الجامعية ألبنائه بغض النظر عن الوضع المالي لألسرة          

في حال الوفاة أو العجز الكلي لمعيل األسرة خالل فترة           التعليمية في الجامعة لمن يعولهم المؤمن عليه عند الكبر أو            
 .التأمين

 رنامج وفاء قصير األجل ب

م تطوير برنامج وفاء قصير األجل من قبل التعاونية للتأمين لتوفير الحماية ألسرة المؤمن عليه خالل فترة محددة                     ت
فع مبلغ مقطوع للمستفيد المؤمن عليه في حالة         موجبها د بويقدم البرنامج وثيقة تأمين قصيرة األجل يتم         .  يختارونها

 . الموت المفاجئ خالل فترة سريان وثيقة التأمين

  ضمان االكتتاب في عمليات التأمين 7 - 4

ند إعداد اإلرشادات الخاصة بإصدار وثيقة التأمين تقوم التعاونية للتأمين بتقييم ظروف سوق التأمين ونوع المخاطر                 ع
وحيثما كان ذلك مناسبا تسعى التعاونية للتأمين إلى الحد من عملها           . ول المخاطر المستقبلية  حوالخبرة السابقة والتوقعات    

إن الهدف الكلي . على أساس كل مطالبة وكل حادثة وكل سنة، واستخدام حدود سنوية متراكمة في حال زيادة المطالبات               
 . ن تتم المحافظة على مالءة وائتمان الشركةمن هذه اإلجراءات هو تحقيق عائد مناسب متوقع لحقوق المساهمين في حي

ـ      و اتفاقيات التأمين أو   ) 2(أنواع التأمين المعتمدة من مجلس اإلدارة،       ) 1: (بشكل عام تصدر الشركة وثائق التأمين ل
ية في  التأمين على المصالح السعود   ) 4(التأمين على األعمال التي مقرها المملكة العربية السعودية،         ) 3(إعادة التأمين،   

 . التأمين على األعمال الحكومية لدول مجلس التعاون الخليجي) 5(الخارج، أو 

ـ      المخاطر الخاصة  ) 2(المخاطر المستثناة من اتفاقيات التعاونية للتأمين،       ) 1: (وتتجنب الشركة إصدار وثائق التأمين ل
ري ألسباب اقتصادية التأمين على هذه      إذا كان من الضرو   (برة فيها أو أن خبرتها فيها محدودة         خالتي ليس للشركة    

المخاطر فإنه من الهام جدا إجراء تقييم تام لكافة الجوانب المعنية بالمنتج والسعي للحصول على مساندة من الدرجة                    
اتفاقية منع  (أقساط يتم اسنادها بالكامل من قبل التعاونية للتأمين          ) 3(، و   )األولى إلعادة التأمين قبل منح أية تغطية       

 . سارية المفعول لحماية مصالحها) ضررال

وهذه اللجنة مسئولة عن مراجعة كتيبات وإرشادات        . قد أسست الشركة لجنة االكتتاب لرفع قدراتها على االكتتاب         ل
ى التوصية بإجراء التغييرات على بنود وشروط الحماية        لإصدار وثائق التأمين وجداول األسعار واعتمادها، باإلضافة إ       

 . كما أن هذه مسؤولة أيضاً عن تفويض صالحية االكتتاب لمختلف االشخاص في الشركة. تأمينفي إعادة ال
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 إعادة التأمين 8 - 4

قوم التعاونية للتأمين بإعادة التأمين على جزء من المخاطر التي تكتتبها بموجب عمليات التأمين التي تقوم بها وذلك                    ت
إضافة إلى ذلك، تتطلب اللوائح     .  وحماية مصادر رأسمالها   لتقليل تعرضها للخسائر، والعمل على استقرار أرباحها       

من % 30على األقل من إجمالي أقساط التأمين وإعادة تأمين         % 30التنفيذية أن تقوم شركات التأمين باالحتفاظ بنسبة        
 . إجمالي أقساطها داخل المملكة العربية السعودية

ونية للتأمين بوضع برامج إلعادة التأمين مع العديد من شركات           لتقليل مخاطر التركيز على إعادة التأمين قامت التعا       و
تتمتع ( قوة المركز المالي    )  1: (وتشمل معايير اختيار شركة إعادة التأمين ما يلي       . إعادة التأمين العالمية المعروفة   

جودة الخدمـة،  ) 2 (،)بتقييم يعادل بي بي بي أو أعلى من هيئة اس أند بي أو منظمات تقييم عالمية أخرى معترف بها                  
وتشمل شركات إعادة التأمين الرئيسية التي      . األسعار) 5(شروط التغطية، و    ) 4(الكفاءة في تسوية المطالبات،     ) 3(

 ). -أ(وأوديسي ري ) أأ(و ترانس ري ) -أأ(و أليانز ري +) أ(تتعامل معها التعاونية للتأمين ميونيخ ري 

امج يهدف إلى الزيادة التدريجية في مستويات االحتفاظ في الشركة، بينما تتم             ما قامت التعاونية للتأمين بوضع برن     ك
دراسة احتماالت المخاطر، والحماية من خسائر الكوارث وكفاية االحتياطيات وحماية المساهمين وأرصدة عمليات                

 . التأمين

السياسات المتعلقة بإعادة التأمين    ضافة إلى ذلك قامت التعاونية للتأمين بتكوين لجنة إعادة تأمين تشرف على كل                  إ
وتقوم لجنة إعادة التأمين كل ثالث سنوات بإجراء دراسة من قبل مكتب             . ومراقبة مخاطر إعادة التأمين بشكل منتظم     

مين في التعاونية للتأمين والتوصية بحدود  االحتفاظ واالتفاقيات وهيكل          أمستقل مؤهل مهنيا لمراجعة برنامج إعادة الت      
ويتم تقديم هذه الدراسة جنبا إلى جنب مع التوصيات الخاصة بلجنة إعادة التأمين إلى مجلس اإلدارة                  . أمينإعادة الت 

 . للموافقة عليها

 تسوية المطالبات 9 - 4

لة لرفع مستوى الخدمات المقدمة ألصحاب المطالبات وضمان        هركز إدارة خدمات التعويضات على تطوير خبرات مؤ       ت
وتتمتع اإلدارة بموظفين مؤهلين وعلى مستوى عالي من الكفاءة وعلى اطالع            . الشركةتحقيق توقعات المساهمين في     

 .بالمعايير الدولية لضمان حقوق حاملي وثائق التأمين وفي نفس الوقت حفظ مصالح التعاونية للتأمين

ية بالتحليل  ويتم ذلك من خالل طريقة علم      . مات المطالبات إجراءات الحد من المخاطر وتقليل الخسائر        دتشمل خ و
ومن . اإلحصائي  لمعدل الخسارة لكل عميل وطبيعة الخسائر للعمالء مما سيؤدي إلى نمو مستقر في مجاالت الربحية                 

 :األهداف الرئيسية إلدارة التعويضات في التعاونية للتأمين ضبط التكاليف بفعالية ويتم ذلك من خالل

 .إدارة وحدة الحطام 

 .إدارة وحدة  االسترداد 

 . وحدة مزود الخدمةإدارة 

 .إدارة وحدة االحتيال 

ضافة إلى قيامها بإدارة التعويضات التي يتم التبليغ عنها واالجتماع مع الشركات المتنازلة بشأن مسائل المطالبات، تقوم إ
إدارات مطالبات المحددة وكافة اإلجراءات في لإدارة  خدمات المطالبات في التعاونية للتأمين بتدقيق دوري بشأن بعض ا    

وتعتمد التعاونية للتأمين على قدرة إدارة خدمات التعويضات في معالجة المطالبات بفعالية ومراقبة                 . المطالبات
 .االجراءات المتعلقة باحتياطيات المطالبات في سبيل وضع االحتياطيات المناسبة

دم سداد المطالبات يجب تقديم     وفي حال ع  . لتفاوض مع أصحاب المطالبات سارية المفعول بشكل سريع وعادل        اويتم  
ويجب التقليل من تعرض الشركة للخسارة من خالل          . شرح سريع وكافي ألسباب رفض المطالبة إلى أصحابها         

االسترداد السريع من شركات إعادة التأمين، والمتابعة السريعة للمطالبات ضد أطراف أخرى عليها التزامات والبيع                 
 .يتم معالجة وتوثيق كل معامالت المطالبات بطريقة سليمةو. بصورة عادلة لكل ما يمكن بيعه
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 دارة األصولإ 10 - 4

  إدارة األصول مسئولة عن تنفيذ خطط واستراتيجيات االستثمار للشركة لضمان استثمار حقوق المساهمين وعمليات               
ديرإستراتيجية توظيف  وفي هذه العملية تقوم اإلدارة بتقييم وتق       . التأمين بطريقة فعالة ومناسبة لتحقيق عوائد مستمرة       

وتقوم اإلدارة بتحديد فرص االستثمار     . أصول الشركة بناء على طبيعة المخاطر وإجراء إعادة توازن حسب الحاجة           
المحتملة وتقييم المخاطر ذات العالقة في األسواق الداخلية والعالمية وذلك لتحقيق أفضل ربحية من االستثمار وضمان                 

 مسؤولياتها أيضاً إدارة السيولة ومصادر النقد الالزمة للعمليات اليومية للشركة وتولي             وتشمل. توفر السيولة واألمان  
كما تقوم إدارة األصول بتطوير ومراقبة توزيع الفائض على حملة الوثائق لضمان سيرها مع              . العالقات مع كافة البنوك   

 .  األهداف االستراتيجية الموضوعة للشركة

ويمكن توضيح أهداف خطة استثمار     .  خطة استثمارية راسخة فيما يتعلق باستثمار أموالها       لت التعاونية للتأمين تتبع   ظ
 : الشركة على النحو التالي

 .  األمان-لمحافظة على رأس المال المستثمرا 

 .  السيولة-وي على النقد لمواجهة المطالبات غير المتوقعة قلطلب الا 

 .  الربحية-دارة ونمو الدخل من أجل تعزيز قيمة الشركة  النمو المستقر لألصول تحت اإل-يادة العائد ز 

من النظام األساسي تحتفظ التعاونية للتأمين بحسابات منفصلة بالنسبة لكل من المساهمين وعمليات             ) 43(لتزاماً بالمادة   ا
 . لذا فإن للشركة سياسة استثمار منفصلة لكل منهما. التأمين

  : وتتكون حقوق عمليات التأمين مما يلي

 .األقساط غير المكتسبة 

 . مخصص المطالبات تحت التسوية 

 .ائض عمليات التأمين المتراكمف 

 :  بينما تتكون حقوق المساهمين مما يلي

 . أس المال المصدرر 

 . الحتياطي النظاميا 

 .ميع  االحتياطيات األخرى ما عدا االحتياطيات الفنيةج 

عمليات التأمين وحقوق المساهمين حيث تعتبر جميعها مختلفة بشكل أساسي          يتم تبني أساليب مختلفة بالنسبة الستثمارات       
أرصدة عمليات التأمين تحتوي على تدفقات مالية نشطة واحتياطيات كافية واتفاقيات إعادة             ) 1(يث أن   حفي طبيعتها   

خط الدفاع األخير   أموال المساهمين لديها حركات محدودة، وهي       ) 2(تأمين وبالتالي فإنها تعمل كخط دفاع أول، و          
 .وسوف يتم االعتماد عليها فقط لمقابلة نتائج االكتتاب غير المرغوبة

ذا وضعنا في االعتبار الهدف الجوهري المتمثل في مقابلة األصول وااللتزامات وتسوية المطالبات عند استحقاقها                  إ
تثمار ذوي خبرة بصناديق استثمار     وزيادة العائدات فإن خطة  توظيف األصول قد تم تطويرها بمساعدة مستشاري اس             

ومن المعمول به أن يتم استثمار أموال المساهمين بأصول متوسطة إلى طويلة              . عمليات التأمين وحقوق المساهمين   
 . األجل، بينما يتم استثمار أرصدة عمليات التأمين في األدوات المالية قصيرة ومتوسطة وطويلة األجل 

على المستويين العالمي والمحلي من      أرصدة عمليات التأمين في قنوات استثمار متنوعة      تم استثمار أموال المساهمين و    ي
وخالل هذه العملية يتم تركيز قدر كبير من االهتمام          . أجل زيادة تنوع الحقيبة االستثمارية وضمان السيولة الكافية        

باإلضافة إلى  .  الصحيح لالستثمارات  والتحليل نحو جودة األصول ودرجة التركيز بين فئة األصول والتوزيع الجغرافي          
ذلك فإن التعاونية للتأمين لديها فرصة الحصول على تسهيالت لدى العديد من البنوك الرائدة من أجل ضمان الوفاء                    

 . بالمطالبات وااللتزامات التشغيلية اليومية عند بروز الحاجة
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ي الحقيبة االستثمارية حيث يتم فحص العوامل النوعية        تبع التعاونية للتأمين معايير صارمة خالل تقييم واختيار مدير        ت
 : امل عدة منهاووالتي تشتمل على ع. والكمية

 . المبادئ األساسية واستراتيجية االستثمار 

  .عملية إعداد السياسات 

 . سجل الخبرة  و السجل العملي لكبار أعضاء الفريق اإلداري العامل 

 .عدد وحجم األرصدة الخاضعة لإلدارة 

 . داء مقابل المجموعات المثيلة و حدود المقارنةاأل 

 . قاعدة العمالء 

 . سيولة الحقيبة االستثمارية 

 . معدل المصروفات 

 دمات العمالءخ 11 - 4

ومع ازدياد المنافسة   . عتقد التعاونية للتأمين أن نجاح عملياتها يعتمد بشكل رئيسي على والء ورضا حملة الوثائق               ت
لقد قامت التعاونية للتأمين    . الخدمات المتميزة للعمالء عامل االستمرارية ألية شركة      المتوقعة في سوق التأمين تصبح      

وكما أسست الشركة مركز    .  خدمات مميزة لعمالئها وعملت باستمرار على تحسين وتطوير جودة هذه الخدمات           ربتوفي
النطاق حيث يشمل اآلن أقساما     م والذي شهد مع مرور الوقت عملية إعادة هيكلة واسعة           1997خدمات  العمالء في عام      

، باإلضافة  )التجديد وطباعة البطاقات  (هامة مثل مركز االتصاالت الهاتفية ووحدة رعاية العمالء والخدمات المركزية            
 .إلى الخدمات االلكترونية و أقسام المحاسبة

حويل المكالمات عن طريق    يقوم مركز خدمات العمالء المجهز بأفراد مؤهلين وتقنية عالية المستوى باستقبال و ت              و
 فسارات أو أسئلة و شرح أية منتجات تقدمها        تالهاتف المجاني باستخدام أعلى الخدمات والموارد والرد على أية اس          

إضافة إلى ذلك، يعد مركز خدمات العمالء أداة بيع مناسبة من خالل مركز المكالمات وتقديم المساندة                . التعاونية للتأمين 
 . لبات التأمين الطبي والسياراتلالستفسارات عن مطا

قد تم تطوير نظام إدارة الشكاوي للعمل كنقطة مركزية الستالم وتسجيل الشكاوي من العمالء الداخليين والخارجيين                 و
 .ولحل الشكاوي بطريقة فعالة وسهلة

فإن الشركة تقوم   تمشيا مع الهدف الرئيسي للتعاونية للتأمين بتقديم أفضل الخدمات والحصول على رضا العمالء                و
جمع المعلومات المطلوبة منهم وتنفيذ      وقد ساعد ذلك الشركة على    . بتعزيز العالقات مع العمالء ومزودي الخدمات      

 . خدماتها ومنتجاتها لتلبية احتياجات العمالء

موارد وتوفير  تستفيد الشركة باستمرار من أحدث التقنيات والمفاهيم اإلدارية المعروفة لضمان االستغالل األمثل لل              و
ة قامت الشركة بتفعيل مركز     دوللمحافظة على نشاطها الحالي واجتذاب أعمال جدي      . خدمات فعالة وسريعة وآمنة للعمالء    

 . إتصال مجاني للعمل على مدار الساعة وطوال أيام األسبوع

 لتوزيعا 12 - 4

 3 العربية السعودية قامت الشركة بفتح       كي تتمكن التعاونية للتأمين من إيصال خدماتها للعمالء في كافة أرجاء المملكة           ل
وقد تم تجهيز كل مكتب     . مكاتب إقليمية في المناطق الرئيسية من المملكة العربية السعودية و هي الرياض وجدة والدمام             

 .إقليمي بشكل مستقل ويتبع له عدد من الفروع الصغيرة ومكاتب المبيعات الموجودة  في محيط المدن الرئيسية

 الشركة بتطوير شبكة    تصال الفعال بين المكاتب اإلقليمية والفروع والمركز الرئيسي بالرياض قام           لضمان االت و
ويسمح هذا النظام بالتنسيق بين المكاتب اإلقليمية للشركة ويقدم          . معلومات متكاملة ومتطورة وشبكة اتصاالت حديثة     

 على تصميم الخطط المستقبلية وتقديم الدعم الفني        وبالتالي يركز المركز الرئيسي   . خدمات أسرع وأكثر فعالية للعمالء    
 .والتسويقي والمالي للمكاتب اإلقليمية والفروع
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 15 مكتب في إدارات المرور و     77 فرعاً ومكتب مبيعات و      20 مكاتب إقليمية و     3م كان للشركة    2004في يوليو   و
إضافة إلى ذلك، تعاقدت شركة التعاونية      .  من موظفي المبيعات والعمليات    473مكتب في مدارس تعليم القيادة يدعمها       

هي البنك السعودي   ( بنوك محلية    3 مكتب وساطة و     22 مندوب تسويق و وكيالن حصريان و         197للتأمين مع   
 مكاتب   6عالوة على ذلك أقامت الشركة حوالي        ). الهولندي، وبنك الرياض وشركة الراجحي المصرفية لالستثمار       

 .  مكاتب يتم تأسيسها وتعمل على أساس االمتيازامتياز ستكون هي أول مجموعة

 لتسويق والمبيعاتا 13 - 4

ية الرئيسية إلدارات التسويق والمبيعات في الشركة هي تسويق كافة المنتجات والخدمات المعروضة من                للمسؤواإن  
وقد تم تطوير   . ةخالل تصميم وتطوير وتنفيذ إستراتيجية مبيعات تقوم على البحث المفصل للبيانات والمعلومات السليم            

الخطط بواسطة اإلدارة لتكون مرنة مما يسمح للشركة باالستجابة السريعة للتغيرات التي تحدث في سوق التأمين                   
 .وللمنافسين أو ظروف العمالء

 :يمكن تلخيص مسؤوليات ونشاطات إدارات التسويق والمبيعات  فيما يليو

 .ير المنتجاتطوير في أبحاث سوق التأمين والمحافظة عليه وتطوت 

 .تطوير االسم التجاري للتعاونية للتأمين 

 .طوير أدوات التسويق والمبيعاتت 

 .تحديد المستوى المستهدف من المبيعات لألقسام و أفراد المبيعات 

 .ضع معايير قياسية للبيع خاصة بأفراد المبيعات ومن في حكمهمو 

 .ضع نظم وإجراءات خاصة للتسويق واإلعالناتو 

 . ال للرقابة على أفراد المبيعاتضع نظام فعو 

 .بأدائهم وأداء الشركة ككل لتأكد من أن االجور والمزايا المدفوعة ألفراد المبيعات ترتبط مباشرةا 

ضافة إلى ذلك، ومن خالل تركيزها على احتياجات محددة لقاعدة عمالئها المتنوعة قامت الشركة بتكوين فرق متفرغة                 إ
حسابات ) 3(حسابات األفراد،   ) 2(،  )الحسابات الرئيسية (كبار العمالء   ) 1(: ء التاليين لتلبية احتياجات فئات العمال   

 .ات التجاريةبالحسا) 4(الشركات، و 

أبرمت التعاونية للتأمين اتفاقيات مع عدة بنوك لتسويق منتجاتها، حيث أبرمت اتفاقية لتأمين الرخصة مع البنك األهلي                  
و كذلك شركة الراجحي    )  صراف آلي على مستوى المملكة العربية السعودية        500 فرع ومكتب و     256الذي لديه   (

كما ).  صراف آلي على مستوى المملكة العربية السعودية       760 فرع ومكتب  و      380التي لديها   (مار  ثالمصرفية لالست 
 .  الذي ترعاه الشركة")وفاء("أبرمت الشركة اتفاقا مع البنك السعودي الهولندي وبنك الرياض لتسويق برنامج التكافل 

يعات لتعزيز تركيزها على    بالوة على ذلك، قررت أخيرا التعاونية للتأمين فصل أنشطة التسويق عن أنشطة الم               ع
 .التسويق والمبيعات

 قنية المعلوماتت 14 - 4

ود الفقري ألي   ؤمن التعاونية للتأمين بأن البنية التحتية المتكاملة التي يمكن االعتماد عليها لتقنية المعلومات هي العم               ت
مجاالت العمل بما في ذلك      وبالتالي سعت الشركة لتحقيق مستوى عالي من العمل اآللي في كافات          . شركة تأمين ناجحة  

معالجة المعامالت والمحاسبة واإلدارة وحيثما أمكن تحقيق هذا التشغيل اآللي من خالل تطبيقات داخلية لتجنب االعتماد                
، وهو نظام   "إيدج"ذلك، فقد نجحت الشركة في تطوير نظام حاسب آلي داخلي يسمى             ونتيجة ل . على موردين خارجيين  

تطبيقات متكامل لتحديد األسعار وإصدار الوثائق ومعالجة المطالبات وإعادة التأمين وإجراء المعامالت المحاسبة                
 .والعمليات اإلدارية إضافة إلى كثير من األنشطة ذات العالقة بعمل الشركة
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 وتطبيق نظم تقنية معلومات تتخذ الشركة الخطوات المطلوبة لتطوير وتنفيذ الضوابط الرقابية الضرورية               عند إدخال و
 . أمن نظم المعلومات بما في ذلك الضوابط الرقابية المتعلقة بحماية مصادر تقنية المعلوماتبالمتعلقة 

لتفادي اثر الكوارث المفاجئة لضمان     " حتياطيةبالنسخ اال "قد دأبت الشركة باستمرار على تطوير وتنفيذ خطة االحتفاظ          و
م أنشأت التعاونية للتأمين موقع بديل للعمل       2000وخالل عام   . التشغيل بشكل مبسط للنظم اآللية في حالة وقوع كارثة        

 .وكانت المحصلة التجريبية موثوقة وناجحة. فيه في حالة تحقق كوارث معينة

 التصنيف المالي 15 - 4

المالي للشركة من أهم العوامل التي تؤثر في ثقة العامة في أي منتج من منتجات شركات التأمين     ن مقاييس قوة المركز     إ
/18/3وفي. لتأمين معدل قوتها المالية   لومن مقاييس القوة المالية للتعاونية      . وبالتالي تؤثر على قدرتها على المنافسة     

مع نظرة مستقبلية مستقرة    ) قوي (A- / -نيف أ ، حازت التعاونية للتأمين على تص     )م2004/ 7/5الموافق  (هـ  1425
جودة اإلدارة  ) 1(ويعكس التقييم االيجابي رأي ستاندارد آند بورز تجاه الشركة من حيث            . من هيئة ستاندارد اند بورز    

مالية قوة رأس المال مما يدعم قوتها ال      ) 4(معدل النمو المتوقع، و     ) 3(قوة المركز التنافسي،    ) 2(تويات،  سعلى كافة الم  
 . تحت أية ظروف وافتراضات واقعية

 لممتلكاتا 16 - 4

شراؤها حديثا بمبلغ    وباستثناء قطع اراضي تم   . عتبر استثمار التعاونية للتأمين في األراضي والمباني قليال نسبيا          ي
 مليون ريال سعودي إلنشاء مركز خدمات التعويضات بالشركة وبناء إدارة إقليمية، ال يوجد للشركة أية                    18.30

 .اهمات رئيسية في أراضي أو مبانيمس

 لعالمات التجارية وبراءة االختراع وحقوق الملكية الفكرية األخرىا 17 - 4

نجحت الشركة في تطوير وتسجيل وقد .  سعت التعاونية للتأمين إلى بناء وتعزيز اسمها وصورتها التجارية         تأسيسهامنذ  
 :3ي العالمات التجارية المسجلة من قبل التعاونية للتأمينويوضح الجدول التال. عدد من العالمات التجارية والشعارات

  التجاريةاتالعالم
 السم باللغة العربيةا السم باللغة االنجليزيةا الوصف

 لتعاونية للتأمينا NCCI السم التجاري للشركةا
 اجت TAJ امج التأمين الصحيبر

 4فاقآ AFAQ أمين التكافلت
 دجيإ EDGE ظام المعلومات الداخلين

 .التعاونية للتأمين: المصدر 

 االجراءات القضائية 18 - 4

 إن الشركة، وفي اطار ممارستها لألعمال المعتاده، مرتبطة حالياً في اجراءات قضائبة مختلفة تتراوح قيمتها بين                   
و القضايا  وال تعتقد التعاونية للتأمين أن القضاء أو التحكيم أ        .   ريال سعودي  17,500,000 ريال سعودي إلى     40,000

اإلدارية  التي هي طرف فيها اآلن ستؤثر مجتمعة أو متفرقة بشكل جوهري على المركز المالي للشركة ونتائج                      
 .اعمالها

                                                 
تم  و   ،ارة التجارة و الصناعة   وزالموافقة عليها من قبل      تم   التي و ،")شاملال("تسجيل العالمة التجارية    بتقديم طلب   لشركة   قامت ا   3

 وتقوم  . بسبب اعتراض طرف اخر علي تسجيلها      علما بأنه لم يتم االنتهاء من مراحل التسجيل       ,  في جريدة ام القرى الرسمية     انشره
 .الشركة حالياً بدراسة معارضة الطرف االخر وهي بصدد تجهيز الرد المناسب

و إن الشركة تقوم حاليا بتجهيز المستندات الالزمة لتقديم طلب          ") وفاء("لى  إم تغييره   كان قد ت  ") آفاق("إن االسم التجاري للمنتج       4
 .إلى وزارة التجارة و الصناعة") وفاء("تسجيل العالمة التجارية 
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 لنشاطات الفنية الحديثةا 19 - 4

وضع سياسات وإجراءات إصدار وثائق التأمين      ) 1: (م ما يلي  2003لفنية للتعاونية للتأمين في عام      املت النشاطات   ش
المراجعة الشاملة وتحديث واعتماد كتيبات إصدار وثائق التأمين وجداول المعدالت           ) 2(وإعادة التأمين،   والمطالبات  

صياغة ) 4(تصنيف صالحيات إصدار الوثائق حسب نوع التأمين،        ) 3(وإرشادات وثائق التأمين وضوابط المخاطر،      
 .مراجعة إصدار وثائق التأمين وأداء المطالباترقابة وتدقيق و) 5(إجراءات إعادة التأمين االتفاقي واالختياري، و 

كل من األفراد الحاليين أو     "لتقييم األطراف التي تصدر وثائق التأمين       " معايير"ما شملت الواجبات اإلضافية تطوير      ك
وإصدار تأمين الحوادث الشخصية اثناء السفر، وتشكيل فريق عمل جديد خاص بتأمين السيارات                 ،"المعينين حديثا 

بعة المسائل الفنية وذات العالقة بما فيها رفع كفاءة وتحديث عملية التشغيل اآللي للتأمين اإلجباري للرخصة                    لمتا
لتقديم ) البضائع(كما تم تطوير عملية معالجة آلية للتأمين البحري الكترونيا تغطي التأمين البحري             . والسيارات األجنبية 

 .لشركة في نهاية السنة بتصميم مجموعة تأمين شاملة لمحالت بيع التجزئةوثائق تأمين للعمالء الرئيسيين وكما قامت ا

 لتوقعات المستقبلية وخطط التوسعا 20 - 4

م أهم مالمح تطور سوق التأمين في المملكة العربية السعودية وينظر            2003عتبر إصدار نظام التأمين في نهاية عام        ي
نظيم أنشطة التأمين المتعددة في سوق التأمين وتحديد مالمح         إلى هذا القرار على أنه سيعيد رسم خارطة هذا القطاع وت          

 .مستقبل سوق التأمين في المملكة العربية السعودية خالل األعوام القادمة

ومع حقيقة توقع دخول سوق التأمين في المملكة العربية السعودية إلى مرحلة جديدة بسبب تفعيل نظام التأمين، تتوقع                   
من المتوقع أيضاً أن ال تعتمد      . جه الكثير من التحديات والمنافسة القوية من شركات تأمين مؤهلة         التعاونية للتأمين أن توا   

هذه المنافسة على األسعار فقط بل ستتعداها إلى عوامل أخرى مثل جودة الخدمة وأساليب الممارسة المتقدمة والمنتجات                 
ت هذه العوامل التعاونية للتأمين لتطبيق خطط تطوير         وقد شجع . الجديدة وقنوات التسويق المبتكرة واألفراد المؤهلين     

إضافة إلى ذلك، ولتتوافق الشركة مع المرحلة الجديدة لسوق التأمين وللمحافظة على              . مستمرة ألعمالها وعملياتها  
. تي لديها مركزها القيادي فيه قامت التعاونية للتأمين بتغيير رسالتها، وتعديل نظامها االساسي وتوزيع قاعدة التوزيع ال               

 .وقد وضعت الشركة مفاهيم إستراتيجية جديدة لتطوير وتنفيذ رؤيتها للسنوات القادمة

 :وتعتزم التعاونية للتأمين زيادة حصتها في سوق التأمين عن طريق تبني االستراتيجيات التالية

 .انماء المنتجات الحالية من خالل التوسع الجغرافي والتسويق المركزي 

يدة  تتناسب مع وضع سوق التأمين وخاصة في قطاع االفراد والقطاع التجاري إضافة إلى                 إدخال منتجات جد   
 .التأمين الطبي والتكافل

تطوير قنوات توزيع ومبيعات اقوى من خالل استخدام سماسرة ووكالء ووكالء امتياز ومندوبين تسويق أكثر                  
 .كفاءة

 .يعها من خالل تحالفات التأمين البنكياالستفادة من مستوى تقنيات البنوك المحلية وشبكات توز 

 .كقنوات جديدة والتأمينات الفردية" مجموعات التقارب"التركيز على  

 . استحواذ محافظ تأمين من شركات أخرى تتوافق مع حدود األخطار المقبولة لشركة التعاونية للتأمين 

دة من النمو المتوقع في سوق التأمين في المملكة          وتعتقد التعاونية للتأمين أن الشركة في موقع جيد يمكنها من االستفا           
العربية السعودية حيث أن لديها رأس المال المطلوب والنظم والقوى العاملة للمحافظة على هدفها في الحصول على                   

 . على األقل عن أقرب منافس لها% 10حصة في سوق التأمين تزيد بنسبة 
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 هيكل الشركة -5

 مجلس اإلدارة وإدارة الشركة 1 - 5

ذ تأسيس التعاونية للتأمين سعى المساهمون البائعون إلى إختيار مجلس إدارة ذو كفاءة عالية قادر على توفير القيادة                   من
وتعتقد التعاونية للتأمين أن هذا التوجه سيستمر       . الفعالة والمحافظة على نظام رقابة داخلي فعال لحماية أصول الشركة         

 .معيار في اختيار أعضاء مجلس اإلدارة جزءا من ثقافة الشركة وقيادتهاحتى بعد خصخصة الشركة حيث أصبح هذا ال

ويقوم المجلس باعتماد السياسات    . يعتبر مجلس إدارة التعاونية للتأمين هو المسئول النهائي عن سياسات وإدارة الشركة           
ليات المجلس تشمل أيضا تعيين     كما أن مسئو  . اإلستراتيجية والمحاسبية والمالية وسياسة العمليات التي ستتبعها الشركة       

كما أنه مخول بتنظيم    . المدراء التنفيذيين والمخولين بالتوقيع نيابة عن الشركة ويقوم باإلشراف على إدارة الشركة             
 . اجتماعات المساهمين وحملة وثائق التأمين وتنفيذ قرارات المساهمين

 3دارة من سبعة أعضاء وتكون مدة المجلس العادية          يتطلب النظام األساسي للتعاونية للتأمين أن يتألف مجلس اإل          
 : أعضاء هم7ويتألف مجلس اإلدارة الحالي للتعاونية للتأمين من . سنوات

 أعضاء مجلس اإلدارة 
 5االسم  اللقب

  محافظ المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية–رئيس مجلس اإلدارة 
 

 سليمان سعد الحميد

 موسى عبد الكريم الربيعان تعاونية للتأمين  الرئيس التنفيذي لل–عضو 
 محمد عبد اهللا الخراشي  محافظ المؤسسة العامة للتقاعد–عضو 
  مساعد أمين عام المجلس االقتصادي  لجامعة الدول العربية–عضو 

 
 عبد الرحمن محمد السحيباني

 مد الفايزعبد اهللا مح  سابتكو- مدير عام الشركة السعودية للنقل الجماعي –عضو 

 عبد العزيز عبد اهللا الصقير عضو 
 نبيل إبراهيم البسام عضو 

 22الحميد خبرة تزيد عن     / لدى السيد   .  محافظ المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية     سنة،   60،  سليمان سعد الحميد  
نه حاليا عضو مجلس إدارة     كما ا . م1995سنة في التأمينات االجتماعية ويشغل منصب المحافظ للمؤسسة منذ عام            

الحميد على درجتي البكالوريوس والماجستير من جامعة شمال        / وقد حصل السيد  . الشركة التعاونية لالستثمار العقاري   
 . كاليفورنيا في الواليات المتحدة األمريكية

 سنوات في صندوق    10  وله خبرة تزيد عن     التنفيذي للتعاونية للتأمين   رئيسال سنة،   54،  الربيعانعبد الكريم   موسى  
وحاليا هو عضو مجلس إدارة في مجموعة       . م1986التنمية الصناعية السعودي قبل انضمامه للتعاونية للتأمين في عام          

الربيعان على درجة البكالوريوس في      / وقد حصل السيد  . سامبا المالية وشركة وصيل لنقل المعلومات االلكترونية       
 .ك فهد للبترول والمعادن بالسعوديةالهندسة الكهربائية من جامعة المل

وقبل ). المعروفة سابقا مصلحة معاشات التقاعد     (المؤسسة العامة للتقاعد   سنة،  مدير عام      55،  الخراشيعبد اهللا   محمد  
 سنة في الصندوق السعودي     19الخراشي أكثر من    / عمل السيد . م،2000االنضمام للمؤسسة العامة للتقاعد في عام       

  إدارة األصول ومدير     -  إدارة األصول ومستشار مالي ومدير        -ل عدة مناصب  منها مساعد مدير        للتنمية حيث شغ  

                                                 
ولكن نظرا لطرح أسهم الشركة . لمدة ثالث سنوات) م31/3/2004الموافق (هـ 10/2/1425تم تعيين اعضاء مجلس االدارة في  5

 . تتاب العام سيتم إجراء انتخابات مجلس اإلدارة في أول اجتماع للجمعية العامة العادية بعد انتهاء عملية االكتتابلالك
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وقد . وهو حاليا عضو في مجلس إدارة شركة االتصاالت السعودية والشركة التعاونية لالستثمار العقاري            . مالي تنفيذي 
لك سعود في الرياض ودرجة الماجستير في       الخراشي على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الم        / حصل السيد 

 .المحاسبة من جامعة أوكالهوما في الواليات المتحدة األمريكية

وهو حاليا عضو   .  العربية  لجامعة الدول  مساعد أمين عام المجلس االقتصادي     سنة،   57،   السحيباني  محمد عبد الرحمن 
السحيباني على / وقد حصل السيد. ارة السعودية الفرنسية  مجلس إدارة في غرفة التجارة السعودية البريطانية وغرفة التج        

درجتي البكالوريوس والماجستير في االقتصاد من جامعة دينفر بالواليات المتحدة األمريكية، إضافة إلى حضور دورات               
 .تدريبية متنوعة حصل من خاللها على دبلوم في األعمال المصرفية والتخطيط االستراتيجي ومهارات التفاوض

 لسابتكو كان له    هوقبل انضمام ). سابتكو(مدير عام الشركة السعودية للنقل الجماعي        سنة،   56،  زيبد اهللا محمد الفا   ع
 سنة في مراكز إدارية  متعددة منها رئيس اللجنة السعودية األمريكية في وزارة المالية، ومساعد                 25خبرة تزيد عن    

وهو حاليا عضو مجلس إدارة     . ي صندوق التنمية الصناعية السعودي    مدير لدى البنك السعودي األسباني ومدير تسويق ف       
وقد حصل  . في شركة سابتكو، وفي شركة النقل السعودية البحرينية، واالتحاد العربي للنقل البري والليموزين البحريني             

ضور دورة  الفايز على درجة بكالوريوس علوم في هندسة التعدين من جامعة والية واشنطن، إضافة إلى ح                / السيد
 .تدريبية تنفيذية في االتأمين في بنك تشيس مانهاتن

الصقير هو منصب رئيس شركة االلكترونيات      /  سنة، كان آخر منصب شغله السيد      50،  عبد العزيز عبد اهللا الصقير    
 وماجستير الصقير على درجة بكالوريوس علوم في الهندسة االلكترونية     / وقد حصل السيد  . المتقدمة والمدير التنفيذي لها   

 .في الهندسة االلكترونية من جامعة كاليفورنيا بالواليات المتحدة األمريكية

. البسام نائب المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة أرامكو       /  سنة، كان آخر منصب شغله السيد      68،   البسام إبراهيمنبيل  
البكالوريوس في إدارة األعمال من     البسام على درجة    / وقد حصل السيد  . وهو حاليا عضو مجلس إدارة بنك الرياض      

الجامعة األمريكية في بيروت ودرجة الماجستير في إدارة األعمال من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في الواليات                 
 . المتحدة األمريكية

   اإلدارة العليا 1- 1- 5

عاونية للتأمين من خالل مجلس     ، وبالتالي فقد قامت الت    "تميز الشركة ينبع من تميز إدارتها     "تعتقد التعاونية للتأمين أن     
إدارتها باختيار إدارة مؤهلة تمتلك الخبرة والكفاءة الواسعة ويعتبر هذا الفريق اإلداري والفرق التي سبقته من الفرق                   

ويتكون فريق اإلدارة   . التي لديها المهارات الضرورية والخبرة الكافية لتوجيه التعاونية للتأمين نحو أهدافها ورؤيتها            
 : الحالي منالعليا

 فريق اإلدارة العليا
 مدة
 االسم اللقب الجنسية العمر الخدمة

 موسى الربيعان  الرئيس التنفيذي  سعودي 54 19

 علي السبيهين  للمبيعات–نائب الرئيس  سعودي 52 11

 سعد المرزوقي  للشؤون الفنية–نائب الرئيس  سعودي  50 18

 صالح السبيل  الحسابات الرئيسية–مدير  سعودي 48 14

 شافعي تكفي. د  نظم المعلومات–مدير  بريطاني 46 11

 علي العايد المدير المالي سعودي 47 11

 حسن العقيل  الموارد البشرية وخدمات األعمال–مدير  سعودي 46 14

 أحمد الشعالن  مجموعة التسويق–مدير  سعودي 40 7
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 :ة لفريق اإلدارة العليا للتعاونية للتأمينوفيما يلي نبذة مختصرة من السير الذاتي

 
 الرئيس التنفيذي:  موسى الربيعان

بكـالوريوس فـي الهندسة الكهربائية من جامعة الملك فهد للبترول و المعادن             
 .بالمملكة العربية السعودية

 :المؤهالت

 سنوات كمراقب حسابات في صندوق      4 سـنوات كمدير للقروض بما فيها        10
 . ناعية السعودي قبل تعيينه الرئيس التنفيذي للشركةالتنمية الص

 :الخبرة السابقة

م، إضافة إلى  كونه عضو في مجلس        1986يـرأس التعاونية للتأمين منذ عام       
 .اإلدارة

 :تاريخه في التعاونية للتأمين

عضـو ايضـاً فـي مجلس إدارة  مجموعة سامبا المالية وشركة وصيل لنقل               
 .المعلومات االلكترونية

 :معلومات أخرى

 

  للمبيعات–نائب الرئيس : على السبيهين
بكالوريوس في هندسة النظم من جامعة الملك فهد للبترول و المعادن بالمملكة            

 .العربية السعودية
 :المؤهالت

شركة تابعة  (بدأ حياته العملية كمهندس في  الشركة السعودية للبتروكيماويات          
اصب  كان منها مدير نظم معالجة البيانات،        والتي شغل بها عدة من    ).  لسـابك 

 المالية وخدمات   -ومديـر الخزينة ومنسق مشاريع ومراقب مالي و مدير عام           
 .1994المعلومات قبل انضمامه للتعاونية للتأمين في عام 

 :الخبرة السابقة

المالية، والموارد  (بـدأ مسـاعدا للمديـر العام لقسم المالية وخدمات األعمال            
وكان قد شغل منصب مساعد المدير ).  واإلدارة، والتدريب والخزينة  البشـرية، 

 .م1999العام للتسويق والمبيعات في يوليو

 :تاريخه في التعاونية للتأمين

شركة (هـو اآلن عضو في مجلس إدارة  الشركة التعاونية لالستثمار التعاونى             
 .ترونية، وشركة وصيل لنقل المعلومات االلك)زميلة للتعاونية للتأمين

 :معلومات أخرى

 

  للشؤون الفنية–نائب الرئيس : سعد المرزوقي
الواليات المتحدة  (بكـالوريوس فـي إدارة األعمـال مـن جامعة كاليفورنيا            

  من معهد التأمين المعتمد      (ACII)ويحمل شهادة ايه سي أي أي       ) األمريكـية 
 بلندن

 :المؤهالت

مات وفي البنك السعودي الهولندي      عمل في وزارة المالية كمدير مركز المعلو      
 . 1987كرئيس تسهيالت االئتمان قبل انضمامه للتعاونية للتأمين في عام 

 :الخبرة السابقة

بـدأ عمله مساعداً لمدير فرع الرياض وتمت ترقيته الحقا إلى مدير المبيعات             
1999وفي عام   . المحلية قبل أن يصبح مساعد المدير العام للتسويق والمبيعات        

 . أصبح مساعد المدير العام للشؤون الفنيةم

 :تاريخه في التعاونية للتأمين
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  الحسابات الرئيسية-مدير: صالح السبيل
بكـالوريوس فـي األدب العربي من جامعة اإلمام محمد بن سعود في المملكة              

العربـية السـعودية، وماجستير في العلوم االجتماعية من جامعة متشجان في             
 . حدة األمريكيةالواليات المت

 :المؤهالت

شغل عدة مناصب مثل مدير منشأة اجتماعية، ومدير توظيف، ثم انتقل لمنصب            
مديـر شـؤون موظفين ومدير  مشاريع في عدد من الشركات حتى انضم إلى    

 . 1990التعاونية للتأمين في عام 

 :الخبرة السابقة

ولي، ثم انتقل ليتولى بـدأ عملـه فـي التعاونية للتأمين كمدير مساعد للقسم الد    
الشـؤون اإلداريـة التـي اشتملت على اإلدارة والتدريب ثم مديراً للحسابات             

 . م1997الرئيسية منذ عام 

 :تاريخه في التعاونية للتأمين

 

  نظم المعلومات  –مدير : شافعي تكفي . د
 :المؤهالت .دكتوراه في نظم المعلومات من جامعة سيتي بلندن بالمملكة المتحدة

بـدأ حـياته العملـية في مهنة التدريس في المملكة المتحدة ثم انتقل إلى كلية                
 . امبريال للعمل كمدير نظم الحاسب

 :الخبرة السابقة

 :تاريخه في التعاونية للتأمين .م1994يقود فريق من الموظفين المحترفين في تقنية المعلومات منذ عام 

 

 المدير المالي: علي العايد
 :المؤهالت .س في المحاسبة من جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعوديةبكالوريو

بدأ حياته العملية كمدقق داخلي في سابك، ثم تولى منصب مدير إدارة خطابات             
 . ثم انتقل إلى مجموعة الموارد كمدير لإلدارة والمالية. االئتمان والوثائق

 

 :الخبرة السابقة

 .م1994حاسبة منذ عام يقود فريق المالية والم

 

 :تاريخه في التعاونية للتأمين

 

  الموارد البشرية وخدمات األعمال–مدير : حسن العقيل 
بكـالوريوس في الجغرافيا من جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية،           

 .وشهادة في الدراسات البنكية المتقدمة من المعهد المصرفى بالسعودية
 :المؤهالت

ياته العملية كمدقق في شركة االتصاالت السعودية، ثم تولى عدة مناصب           بدأ ح 
 التخطيط، – التدقيق الداخلي، ومدير – الرواتب ، ومدير –بمـا فـيها مديـر     

 . ومدير الميزانية ومدير الخدمات المساندة

 :الخبرة السابقة

قى م ثم ارت  1991بـدأ عملـه في التعاونية كمدير مساعد لفرع الدمام في عام             
م تمت ترقيته إلى مدير الموارد      1997وفي عام   . تدريجـيا إلـى مدير إقليمي     

 . م أصبح مدير الموارد البشرية وخدمات األعمال2000البشرية وفي عام 

 :تاريخه في التعاونية للتأمين
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   مجموعة التسويق–مدير : أحمد الشعالن 
في المملكة العربية   بكالوريوس في اإلخراج التلفزيوني من جامعة الملك سعود         

السـعودية ، ومجموعـة دورات فـي اإلنتاج التلفزيوني في الواليات المتحدة             
 .األمريكية و فرنسا

 :المؤهالت

بـدأ حياته العملية كمخرج تلفزيوني بمركز اإلنتاج التلفزيوني في جامعة الملك   
سعود، ثم تولى منصب رئيس المركز، وعمل بعد ذلك كمدير التسويق بشركة            

دية لأللبان، ثم انتقل للعمل كمدير إدارة خدمات التسويق قبل أن يصبح مدير             نج
 .مجموعة التسويق بالشركة 

 :الخبرة السابقة

يقود فريق من الموظفين المحترفين المتخصصين في العالقات العامة واإلعالم          
 .م، وهواآلن مدير مجموعة التسويق بالشركة 1997منذ عام 

 :للتأمينتاريخه في التعاونية 

 أعضاء مجلس اإلدارةمكافأة  2- 1- 5

كحد أقصى من أرباح    % 10من النظام األساسي للشركة، يستحق أعضاء مجلس اإلدارة ما نسبته            ) 44(وفقا للمادة   
المساهمين بناء على موافقة من الجمعية العمومية العامة، إضافة إلى مبلغ مقطوع عن كل اجتماع يتم حضوره وفقا                    

 .ي هذا الشأنللقرارات المتخذة ف

ويطلب من مجلس اإلدارة تقديم تقرير للجمعية العامة العادية يحتوي على بيان شامل لكل ما حصل عليه اعضاء مجلس                   
كما يشتمل  . االدارة خالل السنة المالية من رواتب ومكافآت وبدل حضور اجتماعات ومصاريف وغيرها من المزايا              

ال الفنية أو اإلدارية أو االستشارية التي يقوم بتنفيذها أي عضو من أعضاء             التقرير على بيان بالمدفوعات مقابل االعم     
 .مجلس اإلدارة

عالوة على ذلك يعتبر مجلس اإلدارة مسئوال عن تحديد الرواتب والبدالت والمكافآت  لكل من رئيس مجلس اإلدارة و                    
 .الرئيس التنفيذي زيادة على  المكافآت المذكورة آنفا

م 2003 مليون ريال سعودي في عام        45لمساهمين في التعاونية للتأمين قد حققت أرباحا بلغت          وحيث أن عمليات ا   
 مليون ريال سعودي على     1.4، فقد اقترح المجلس توزيع مبلغ       )م2002 مليون ريال سعودي في      9خسارة مقدارها   (

29عية العمومية التي انعقدت في والذي تم اعتماده من قبل الجم     ) م2002مقابل ال شيء في عام      (أعضاء مجلس اإلدارة    
 ).م20/3/2004الموافق (هـ 1/1425/

  إقرار أعضاء مجلس اإلدارة والمسئولين الرئيسيين 3- 1- 5

 :يقر أعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي والمدير المالي وسكرتير الشركة

 .بأنهم لم يعلنوا في أي وقت من األوقات اإلفالس أو خضعوا لقضايا إفالس 

يكن لديهم أو ألي من أقاربهم أو أي طرف ذي عالقة مصالح مباشرة أو غير مباشرة في األسهم أو سندات                    بأنه لم    
 .الدين في الشركة

بأنه لم يكن لديهم أو ألي من أقاربهم أو أي طرف ذي عالقة مصالح مادية في أي عقد أو ترتيبات سارية المفعول                       
 .لشركة في وقت إصدار نشرة االصدار أو متوقعة لها تأثير كبير فيما يتعلق بأعمال ا
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 الهيكل التنظيمي 2 - 5

أنشطة االكتتاب  ) 1(يتبع الهيكل التنظيمي للتعاونية للتأمين الطريقة التقليدية والثابتة في فصل اإلدارات والسيطرة على              
ة للتأمين من تسهيل    ونتيجة لذلك تمكنت التعاوني   .  أنشطة التسويق والمبيعات  ) 3(األنشطة المالية، و    ) 2(في التأمين،   

ويوضح الشكل التالي الهيكل التنظيمي للتعاونية       . عملياتها وزيادة التركيز على عمالئها وزيادة الشفافية والمحاسبة        
 .للتأمين

                            الهيكل التنظيمي للتعاونية للتأمين

مدير خدمات نظم 

المعلومات
المدير المالي

مدير التدقيق 

الداخلي

مدير إدارة 

األصول

مدير اإلدارة 

القانونية

مدير مركز تنمية 

المعرفة

مدير المخاطر

مدير الموارد 
البشرية وخدمات 

األعمال

مدير الحسابات 

الرئيسية

نائب الرئيس 

للشئون الفنية

الرئيس التنفيذي

مدير التأمينات البحرية وغير البحرية

مدير مركز مطالبات غير السيارات

مدير مركز مطالبات السيارات

مدير إعادة التأمين

مدير التأمينات الطبية

مدير المساندة الفنية

مدير المنافذ

مدير مجموعة 

التسويق

مدير تسويق قطاع األعمال

مدير مركز معلومات السوق

مدير تطوير المنتجات

مدير تسويق قطاع األفراد

مدير اتصاالت السوق

نائب الرئيس 

للمبيعات

مدير إدارة المشاريع

مدير األعمال اإللكترونية

مدير مركز خدمات العمالء

مدير تطوير قنوات البيع

المدير اإلقليمي للمنطقة الوسطي

المدير اإلقليمي للمنطقة الفربية

المدير اإلقليمي للمنطقة الشرقية

مدير التأمينات المصرفية

مدير تأمينات التكافل

 

 من الخدمات للشركة مثل اإلدارة اإلستراتيجية وتطوير          تقوم اإلدارة المالية بتقديم مجموعة واسعة       :اإلدارة المالية 
وتتأكد اإلدارة من   . ومراقبة العمليات المالية الجارية للشركة مقارنة مع خطط وإجراءات التشغيل المستهدفة والمحددة            

والحكومية دقة المعامالت المالية وصحة توقيتها وكذلك المعلومات المحاسبية المطلوبة لتلبية المتطلبات النظامية                 
م باستخدام برنامج عملية التحليل 2002بدأت التعاونية للتأمين في عام     . ومتطلبات المحاسبين القانونيين واإلدارة الداخلية    

الذي تم تطويره داخليا والذي بإمكانه استخالص وتقديم بيانات متعددة الجوانب من وجهات نظر                ) OLAP(المباشر  
ويتيح البرنامج تقديم تقارير يومية وشهرية وسنوية لتسهيل عملية          . ج بشكل يومي  ويتم تحديث هذا البرنام   . مختلفة

كذلك تضطلع اإلدارة المالية بمسؤولية التأكد من أن الذمم الدائنة والمدينة للشركة متوافقة              . المراجعة واتخاذ القرارات  
 .مع البنود والشروط المتفق عليها بما في ذلك وحدود سياسة الدين

 تضمن هذه اإلدارة التنفيذ الناجح لخطط التدقيق السنوي المعتمدة وتنفيذ أعمال التدقيق الفردية               :تدقيق الداخلي إدارة ال 
 . في الوقت المحدد

إدارات التسويق والمبيعات بإجراء عمليات البحوث و التسويق وتنفيذ حمالت إعالنية            تقوم :إدارات التسويق والمبيعات  
كما أن هذه اإلدارات تضطلع بمسئولية      . العامة لدعم استراتيجيات التسويق المتعددة للشركة     وترويجية وبرامج العالقات    

مراقبة مجاالت العمل المحلية والدولية وجمع وتوزيع معلومات سوق التأمين الضرورية و المفيدة على اإلدارات المعنية                
 . في الشركة

خطط واستراتيجيات االستثمار لضمان استثمار أرصدة       هذه اإلدارة مسئولة عن تطوير وتنفيذ         : إدارات األصول  
تعتبر اإلدارة مسئولة في هذه العملية عن       . المساهمين وعمليات التأمين بطريقة فعالة ومناسبة لتحقيق عوائد مستمرة         

وتقوم . تقييم وتقدير إستراتيجية تخصيص أصول الشركة بناء على طبيعة المخاطر وإجراء إعادة توازن حسب الحاجة              
اإلدارة بتحديد فرص االستثمار المحتملة وتقييم المخاطر ذات العالقة في األسواق الداخلية والعالمية وذلك لتحقيق أفضل                

وتشمل مسؤولياتها أيضاً إدارة السيولة ومصادر النقد الالزمة         . ربحية من االستثمار وضمان توفر السيولة واألمان       
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إضافة إلى ذلك، تهتم إدارة األصول بتطوير ومراقبة توزيع         .  مع كافة البنوك   للعمليات اليومية للشركة وإدارة العالقات    
 .الفائض على حاملي الوثائق وضمان توافقها مع األهداف اإلستراتيجية للشركة

تقوم هذه اإلدارة بتطوير وتنفيذ إستراتيجية موارد بشرية وخدمات أعمال           : إدارة الموارد البشرية وخدمات األعمال    
كما أن هذه اإلدارة مسئولة عن تطوير وإدارة كافة         . عمل على دعم وحماية خطط أعمال الشركة طويلة األجل        متوافقة ت 

، )رجاال ونساء (األنشطة المتعلقة بجذب وتوظيف األفراد المؤهلين لكافة وظائف العمل مع التركيز على السعودة                 
عالوة على ذلك، تشرف هذه     . خطط استبدالية مستمرة  وتطوير عمليات االحتفاظ بالموظفين المؤهلين وتحفيزهم وتقديم        

 . اإلدارة على عمليات صيانة المباني والمكاتب وكل ما يتعلق بالمعدات والملفات والوثائق ومعايير األمن والسالمة

ن المؤم"يقوم بتطوير المستوى المهني والتأهيل لموظفي التعاونية للتأمين حتى تصبح الشركة              : مركز تنمية المعرفة  
كما يقوم مركز تنمية المعرفة بمراجعة ومراقبة تحليل كافة النتائج التسويقية و            ". وصاحب العمل الذي يقع عليه االختيار     

الفنية إلصدار الوثائق والمبيعات وإحصاءات المطالبات لتحديد نقاط الضعف ومجاالت التحسين والتنسيق مع اإلدارات              
 . المعنية لتقديم دورات التدريب الالزمة

يقوم بمراقبة المخاطر المرافقة ألعمال الشركة وتحديد أية مخاطر تنشأ والتأكد من اتخاذ إجراءات              : قسم إدارة المخاطر  
كما أن هذه اإلدارة مسئولة عن التأكد من أن كل السياسات واإلجراءات يتم توثيقها وضبطها وفقا                   . وقائية مناسبة 

إلشراف على إجراءات األمن العامة بما فيها إجراءات السالمة تقنية            لسياسات وإجراءات الشركة، باإلضافة إلى ا      
كما يطلب من قسم إدارة المخاطر تقديم رؤية مستقبلية موحدة عن بيئة المخاطر العامة              . المعلومات التي تتبناها الشركة   

ن كل الوحدات التنظيمية كما تتأكد أ. في الشركة لمجلس اإلدارة عن طريق لجنة التدقيق والمخاطر بشكل منتظم ودوري          
 .ملتزمة بالمتطلبات النظامية المتعلقة بهذا الخصوص

وإضافة إلى إدارة   .  تتأكد هذه اإلدارة من التزام الشركة باألنظمة المطبقة في كافة مجاالت العمل              :اإلدارة القانونية 
ذه اإلدارة مسئولة عن المسائل النظامية      تعتبر ه . ومتابعة كافة القضايا النظامية التي يتم تحويلها من اإلدارات األخرى         

بالشركة وعن إعداد الدعاوى الخاصة بالقضايا نيابة عن الشركة وتقوم بتقديم المشورة لإلدارة العليا بشأن انسب الحلول                 
 . فيما يتعلق بالمسائل النظامية

كما أن . وفقاً لمعايير وممارسات الشركةتقوم اإلدارة الفنية  بإصدار أدلة وسياسات وإجراءات المطالبات     : اإلدارة الفنية 
هذه اإلدارة مسئولة عن إدارة وتطوير وتنسيق إستراتيجية التحكم بالمخاطر باإلضافة إلى تطوير تبادل األعمال المحلية                

 . للعمل على استقرار السوق وترويج عمل الشركة كشركة رائدة في سوق التأمين

لمعلومات بتقديم نظم إسناد تقنية المعلومات لكل الشركة بما في ذلك تطوير             تقوم إدارة نظم ا   : إدارة نظم المعلومات  
وتقوم اإلدارة باستمرار بمراجعة تنظيم وتشكيل       . البرامج والشبكة واالتصاالت بين المكاتب لتحقيق أهداف الشركة        

كة بصورة اقتصادية   اجهزة الحاسب اآللي والبرامج وتخطط لتجديد ورفع كفاءة النظم لضمان تلبية متطلبات الشر               
كما أن اإلدارة مسئولة عن زيادة االستخدام الفعال لتقنية المعلومات ضمن           . وفعالة، وتتأكد من تأمين البيانات والمعدات     

 . كل الوحدات داخل الشركة والتأكد أن كل المستخدمين يعرفون التسهيالت المتاحة لهم

 الموظفون 3 - 5

وعلى مدى سنوات سعت    . شرية هي  إحدى أهم عوامل نجاحها واستمرارها        تؤمن التعاونية للتأمين بأن الموارد الب      
التعاونية للتأمين لتوظيف قوى عاملة ذات خبرة واسعة ومؤهلة والمحافظة عليها، إضافة إلى تزويد موظفيها الحاليين                 

 بإجراء مسح سنوي   وفي سعيها الحثيث لتعزيز رضى موظفيها تقوم الشركة       . بأحدث أساليب التدريب والتطوير والتأهيل    
يتولى مسؤولية إجراء   " فريق مسح آراء الموظفين   "حيث هنالك فريق مستقل من الموظفين يسمي        " آراء الموظفين "لقياس  

 .هذا المسح والعمل مع اإلدارة لضمان اتخاذ اإلجراء الالزم بشأن التوصيات التي نتجت عن المسح

 موظف في مكاتب الشركة على      18ذ برنامج توظيف اشتمل على تعيين       م بتنفي 2003وقد قامت التعاونية للتأمين في عام       
وقد أدى ذلك إلى زيادة عدد القوى العاملة        .  طبيب 30 متدرب و  59 مسوقاً بالهاتف، و   17، و )منافذ(الحدود السعودية   

 موظف يعمل   72كما يوجد في الشركة     ).  متدرب 55 مندوب تسويق و   197 موظف و  473منهم   (725بالشركة إلى   
 . من إجمالي القوى العاملة% 72.3 سعودي يمثلون نسبة 524ويبلغ عدد العاملين السعوديين في الشركة . بدوام جزئي
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 م لتقديم نفسها كخيار     2003عالوة على ذلك، شاركت التعاونية للتأمين في يوم المهنة الجامعي الذي عقد في عام                 
ت التعاونية للتأمين بتنظيم أول منتدى لمدراء الموارد البشرية         كما قام . رئيسي للشباب السعودي الذي يبحث عن وظيفة      

 .في المملكة العربية السعودية

 التدريب والتطوير

و تدرك التعاونية   . قامت الشركة بتصميم برنامج تطوير شامل لتحديد وتطوير أفرادها المؤهلين جيدا واالحتفاظ بهم              
امج ديناميكي يعكس التطورات في سوق التأمين سريع التغير ويتواكب          للتأمين أن عملية تطوير الموارد البشرية هي برن       

وفي هذا الصدد نجحت التعاونية للتأمين من خالل مركز تنمية المعرفة في تطوير مواردها البشرية من                .  مع احتياجاته 
يع صناعة  خالل تنظيم دورات تدريبية وورش عمل وندوات منتظمة ومكثفة داخليا وخارجيا تتناول مختلف مواض                

 .التأمين والنشاطات المتعلقة بها

 السعودة

سعت التعاونية للتأمين دائما إلى المساهمة في الرعاية االجتماعية في المملكة العربية السعودية، وترى الشركة أن                   
مين في  وقد نجحت التعاونية للتأ   . أفضل طريقة للوفاء بمسئوليتها االجتماعية هو تشجيع توظيف العمالة الوطنية فيها           

من % 72 والى 1996في عام % 39زيادة القوى العاملة السعودية فيها بما في ذلك النساء السعوديات لتصل النسبة إلى         
م، مما جعل معدل السعودة فيها من اكبر المعدالت في الشركات العاملة بالمملكة العربية               2003القوى العاملة في عام     

 . السعودية

ير في تدريب الموظفين السعوديين في كثير من التخصصات المطلوبة في العمل وتساعدهم             كما تستثمر الشركة بشكل كب    
وتقدم الشركة الفرص للشباب    . على اكتساب المهارات المهنية الضرورية ألداء واجباتهم المكلفين بها في الشركة            

ة مهاراتهم المهنية في التأمين السعودي الذي لديهم قدرات مميزة لشغل مناصب قيادية ضمن الشركة وتشجعهم على زياد          
ومثل هذه الفرص تمكن    . واكتساب المهارات المتخصصة من خالل تدريبهم في مراكز تدريب تأمين عالمية في الخارج            
 .الموظفين من المساهمة في التطوير المستقبلي لصناعة التأمين في المملكة العربية السعودية

د الموظفين السعوديين العاملين في التعاونية للتأمين أكثر من مجموع القوى           ونتيجة للمبادرات المذكورة أعاله أصبح عد     
 . السعودية العاملة في سوق التأمين  بأكمله في المملكة العربية السعودية

 النظام الرقابي للشركة 4 - 5

ء مساهمي  وتكمن الفكرة في إعطا   . الشفافية والوضوح من أهم العناصر لتنفيذ ممارسات النظام الرقابي في الشركة           
وسوف تؤثر المزايا المحتملة لمثل     . الشركة فكرة صحيحة وعادلة عن تنفيذ أفضل الممارسات من قبل إدارة الشركة            

ويتم حاليا دراسة مسودة النظام      . هذه الممارسات بشكل ايجابي في المساهمين والعمالء والموظفين والمجتمع ككل           
 . لموافقة النهائية عليهاالرقابي للشركة من قبل مجلس اإلدارة وينتظر ا

 :وتلخص النقاط التالية أهم نقاط النظام الرقابي المقترح لشركة التعاونية للتأمين والمبادئ األساسية التي تحكمه

 الجمعية  العامة للمساهمين

لتفاعل ستقوم التعاونية للتأمين باطالع مساهميها بشكل واضح على كافة التطورات الرئيسية داخل الشركة من خالل ا                
الصريح والمتكرر وتقديم تقارير دورية عن األداء المالي وتشجيع مشاركة أشخاص غير مساهمين في االجتماع السنوي             

 . العام للشركة

 مجلس اإلدارة

يقود التعاونية للتأمين مجلس إدارة ذو كفاءة عالية يقدم لها القيادة والضبط الفعال ويحافظ على نظام جيد للضبط الداخلي                   
 . اية أصول الشركةلحم
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 رئيس مجلس اإلدارة  والرئيس التنفيذي

هناك فصل واضح في المسؤوليات بين  الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس اإلدارة لضمان التوازن في السلطات                     
 .والصالحيات، وال يجوز لشخص أن يتولى المسئوليتين معاً

 توازن مجلس اإلدارة

المدراء التنفيذيين  مما يوفر الموضوعية والتوازن لعملية صنع القرار في           إن أغلب أعضاء مجلس اإلدارة هم من غير         
 .مجلس اإلدارة

 تقديم التقارير المالية وغيرها من المعلومات

إضافة إلى ذلك يجب    . يقدم مجلس اإلدارة  للشركاء وغيرهم من المساهمين صورة دقيقة ومتوازنة لألداء المالي للشركة             
بق لضمان تقديم المعلومات ذات العالقة في الوقت المحدد لمجلس اإلدارة لتمكينه من أداء               أن يكون  للشركة نظام مط     

 . واجباته بفعالية

 تعيين وإعادة انتخاب مجلس اإلدارة

إضافة إلى ذلك   . يجب أن تستخدم التعاونية للتأمين إجراءا رسميا يتصف بالشفافية لتعيين اعضاء مجلس اإلدارة الجدد              
 .ية للتأمين أن تطلب من أعضاء مجلس اإلدارة تقديم أنفسهم إلعادة انتخابهم كل ثالث سنواتيجب على التعاون

 لجان مجلس اإلدارة

ويجب على مجلس   . يقوم مجلس اإلدارة بتشكيل لجان حتى يمكنهم توجيه جهودهم بفعالية نحو اإلدارة األفضل للشركة             
 : اإلدارة أن يقوم بما يلي

 .د مرجعية مكتوبة ومعتمدة تحدد أدوارهم ومسؤولياتهمالتأكد أن لدى اللجان بنو 

 .التأكد من إعداد محاضر لكل االجتماعات وان نسخة من هذه المحاضر  يتم مراجعتها من قبل كامل المجلس 

أن يبين لكل لجنة فيما إذا كانت السلطات التي أعطيت لها محدودة في مراجعة قضايا محددة أو أنها منحت                        
 . نيابة عن مجلس اإلدارةالصالحية للعمل 

 لجنة المراجعة

لجنة المراجعة مسئولة عن مراجعة أعمال إدارة المخاطر وتقييم عمليات التعاونية للتأمين المتعلقة بالمخاطر وبيئة                  
 .السيطرة واإلشراف على إطار عمل المراجعة واإلشراف على التقارير المالية

. نظام فعال إلدارة المراجعة الداخلية للشركة والتأكد من فعالية عمله         ويجب على لجنة المراجعة اإلشراف على تأسيس        
وتشرف لجنة المراجعة أيضا على عملية تحديد وإدارة و مراقبة األعمال وتقديم التقارير عنها وتقليص والمخاطر                   

مسئوليات، السيولة  االستثمار، ال (المالية ومخاطر االعمال التي يمكن التعرض لها في مجاالت الشركة االستراتيجية              
 .ومنتجاتها وخدماتها) والمالءة

 اللجنة التنفيذية

يقوم مجلس اإلدارة بتعيين لجنة تنفيذية مسئولة عن تقديم التوصيات للمجلس عن مختلف القضايا مثل خطة العمل                    
حيات التنفيذية لمجلس   كما يتم تفويض اللجنة التنفيذية ببعض الصال      . اإلستراتيجية والتعيينات في وظائف اإلدارة العليا     

اإلدارة مثل تنفيذ سياسة االستثمار الخاصة بالتعاونية للتأمين ومراقبة األداء في مجاالت االستثمار والموافقة على                  
 .المشتريات الرئيسية

 لجنة الرواتب والمزايا

سئوليات المجلس المتعلقة   يجب على المجلس تعيين لجنة تتكون بصفة رئيسية من مديرين مستقلين غير تنفيذيين للقيام بم              
كما يجب أن تكون اللجنة مسئولة بصورة كاملة عن اعتماد وتقييم خطط وسياسات               . بمخصصات ومكافآت العاملين  

 . وبرامج المخصصات الخاصة بالشركة
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 فريق اإلدارة العام

 :لدى الشركة لجنة إدارة تعرف باسم فريق اإلدارة العام وتتلخص أهداف هذه اللجنة فيما يلي

 .تقديم التوصية وتنفيذ إستراتيجية ومبادرات ومشاريع التعاونية للتأمين 

 .تبادل المعلومات والتأكد من فعالية االتصاالت داخل الشركة 

 .تعميم السياسات واإلجراءات 

 .أو الوقائية المناسبة/ مراجعة األداء في ضوء الخطط ومواءمة االداء وضمان اتخاذ اإلجراءات التصحيحية و 

 .مة وتفعيل أطر االتصال مع مجلس اإلدارة ولجانه والمساهمينإقا 
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 تقرير مراجعي الحسابات  -6

م ولكل سنة من السنوات الثالث المنتهية في ذلك          2001م و   2002م و   2003 ديسمبر   31إن القوائم المالية كما في      
مراجعتها من قبل السادة الجريد وشركاه      التاريخ واإليضاحات المتعلقة بها، المدرجة في نشرة االكتتاب المرفقة، قد تم            

والسادة إرنست ويونغ المستقلين والمشتركين بمراجعة حسابات الشركة        ) أحد أعضاء شركة برايس وترهاوس كوبرز     (
  . الوطنية للتأمين التعاوني كما هو مذكور في تقريرهم المرفق
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 8282 ص ب  
 11482 الرياض 
  المملكة العربية السعودية 

  نست ويونغرإ  

 
 2732   ص ب  
 11461   الرياض 
 المملكة العربية السعودية 

 تقرير مراجعي الحسابات

 إلى مساهمي الشركة الوطنية للتأمين التعاوني 
) شركة مســــاهمة ســعودية  (لقد راجعنا قائمة المركز المالي المرفقـــــة للشركة الوطنية للتأمين التعاوني           

 وقوائم نتائج عمليات التأمين والفائض المتراكم للمؤمن لهم، وعمليات           2001 و   2002 و   2003 ديسمبر   31كما في   
المساهمين، والتغيرات في حقوق المساهمين، والتدفقات النقدية لعمليات التأمين والمساهمين لكل سنة من السنوات                 

ة الشركة التي أعدتها وفقا ألحكام نظام الشركات    إن هذه القوائم المالية من مسئولية إدار      . الثالث المنتهية في ذلك التاريخ    
إن مسئوليتنا هي إبداء رأينا حول هذه القوائم المالية استنادا إلى           . وقدمتها لنا مع كافة المعلومات والبيانات التي طلبناها       

 .أعمال المراجعة التي قمنا بها

لعربية السعودية والتي تتطلب أن نقوم بتخطيط وتنفيذ    تمت مراجعتنا وفقا لمعايير المراجعة المتعارف عليها في المملكة ا         
تشتمل إجراءات المراجعة . أعمال المراجعة للحصول على قناعة معقولة بأن القوائم المالية خالية من األخطاء الجوهرية            

شتمل على  كما ت . على فحص االدلة ، على أساس العينة ، المؤيدة للمبالغ واالفصاحات التي تتضمنها القوائم المالية                
باعتقادنا أن  . تقويم المبادئ المحاسبية المتبعة والتقديرات الهامة المطبقة من قبل اإلدارة والعرض العام للقوائم المالية              

 .مراجعتنا توفر أساساً معقوالً إلبداء رأينا 

 :في رأينا ، أن القوائم المالية ككل

 2001 و   2002 و   2003 ديسمبر   31لشركة كما في    تظهر بعدل، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي ل         •
ونتائج أعمالها والتدفقات النقدية لكل سنة من السنوات الثالث المنتهية في ذلك التاريخ وفقا لمعايير المحاسبة                   

 .المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية

 .عداد وعرض القوائم الماليةتتفق مع نظام الشركات السعودي والنظام األساسي للشركة فيما يتعلق بإ •

 

 عن إرنست ويونغ  عن الجريد وشركاه

  

 

 

 عبداهللا ماطل الجريد 

  )99( ترخيص  رقم 

 عبد اهللا عبد الرحمن باعشن     / الدكتور 

  )66( ترخيص  رقم 

   

 هـ1425 محرم 1

 )م2004 فبراير 21(
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 الشركة الوطنية للتأمين التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية ( 

 قائمة المركز المالي

 2001 و 2002 و 2003 ديسمبر 31كما في 
 

2001  2002  2003    
    بآالف الرياالت  بآالف الرياالت  بآالف الرياالت

  إيضاح  السعودية  السعودية  السعودية
 موجودات عمليات التأمين       

 نقد لدى البنوك   968.96  710.126  38.355
 ذمم مدينة، صافي 3  496.589  818.472  494.250

 تكاليف اكتتاب مؤجلة   725.27  875.20  11.846
 مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى 4-1  972.37  550.30  29.475

 استثمارات متاحة للبيع أ5-1  118.570  341.162  143.304

 تحقاقهااستثمارات مقتناة حتى تاريخ اس ب5-1  525.430  417.419  343.346

 استثمارات في شركات زميلة 6-1  783.86  689.91  98.138

 موجودات ثابتة ، صافي 7  625.21  965.19  22.411

 مجموع موجودات عمليات التأمين   305.768.1  365.344.1  1.181.125

 موجودات المساهمين       

 نقد لدى البنوك   215  -  -

 استثمارات متاحة للبيع أ5-2  360.548  087.254  245.208

 استثمارات مقتناه حتى تاريخ استحقاقها ب5-2  981.34  397.72  88.161

 استثمارات في شركات زميلة 6-2  197.29  507.21  15.252

 إيرادات استثمارات مستحقة 4-2  797.2  096.3  2.810

 المستحق من عمليات التأمين   948    532.3  2.324

 مجموع موجودات المساهمين   686.428  619.354  353.755

 مجموع الموجودات   991.196.2  984.698.1  1.534.880

    

 

 

 

 

  

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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 الشركة الوطنية للتأمين التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية ( 

 قائمة المركز المالي

 2001 و2002 و 2003بر  ديسم31كما في 
 

2001  2002  2003   
   بآالف الرياالت  بآالف الرياالت  بآالف الرياالت

  إيضاح السعودية  السعودية  السعودية
 مطلوبات وفائض عمليات التأمين      
 :مطلوبات عمليات التأمين      

 ذمم معيدي التأمين  248.053  238.995  232.629
 أقساط تأمين غير مكتسبة  372.250  268.511  151.362

 عموالت تأمين غير مكتسبة  52.665  55.977  52.634
 مطالبات تحت التسوية، صافي 8 141.770  96.076  67.424
 احتياطي نشاط غير مستمر 9 76.105  84.265  81.121

 إحتياطي صندوق التكافل  3.573  2.065  -
 مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى أ10 187.194  141.962  145.070

 المستحق الى المساهمين  948  3.532  2.324
 توزيعات الفائض المستحقة 11 18.000  10.000    15.800

 مجموع مطلوبات عمليات التأمين  1.100.558  901.383  748.364

 :فائض عمليات التأمين      
 فائض عمليات التأمين المتراكم 11 452.548  758.396  371.722

 ارباح استثمارات غير محققة       295.119       224.46       61.039

 مجموع مطلوبات وفائض عمليات التأمين  305.768.1  365.344.1  1.181.125

 مطلوبات وحقوق المساهمين      
 :مطلوبات المساهمين      

 مصاريف مستحقة الدفع ب10   620     468     363

 مجموع مطلوبات المساهمين    620     468     363

 :حقوق المساهمين      

 5.000.000المصرح والمكتتب به (رأس المال       
 %)50سهم، المدفوع  12 000.250  250.000  250.000

  غير محققةتاستثمارا) خسائر( أرباح  493.55  984.13  )13.155(
 :احتياطيات  13     

 نظامي  968.39  478.35  35.478
 اتفاقي  984.19  739.17  17.739
 عام  -  -  44.700
 أرباح مبقاة   62.621  36.950  18.630

 مجموع حقوق المساهمين  066.428  151.354  353.392

 مجموع مطلوبات وحقوق المساهمين  686.428  619.354  353.755

 جموع المطلوبات وفائض عملياتم      
 التأمين وحقوق المساهمين  991.196.2  984.698.1  1.534.880

 تشكل اإليضاحات المرفقة جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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 الشركة الوطنية للتأمين التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية ( 

 همقائمتا نتائج عمليات التأمين والفائض المتراكم للمؤمن ل
 2001 و2002 و 2003 ديسمبر 31للسنوات المنتهية في 

 
2001  2002  2003    

    بآالف الرياالت  بآالف الرياالت  بآالف الرياالت

  إيضاح  السعودية  السعودية  السعودية
 اإليرادات       

 اجمالي أقساط التأمين المكتتبة 14  797.545.1  173.081.1  1.023.206
 أقساط اعادة التأمين المسندة: ينزل    )584.716(  )066.663(  )733.772(

 صافي أقساط التأمين المكتتبة   213.829  418.107  289.434
 التغيرات في أقساط التأمين غير المكتسبة   )739.103(  )149.117(  )41.892(

 صافي أقساط التأمين المكتسبة   474.725  958.300  247.542
        

 عمولة إعادة التأمين   506.66  658.61  57.023
 ايرادات تأمين أخرى   207.34  098.36  31.115
 ايرادات استثمارات، بعد خصم مصاريف اإلدارة   871.60  245.38  21.969
 أتعاب إدارة وإيرادات أخرى   432.17  777.20  28.144

 مجموع اإليرادات   490.904  736.457  385.793

 التكاليف والمصاريف       
 اجمالي المطالبات المدفوعة   052.683  310.463  724.815

 حصة اعادة التأمين: ينزل    )500.258(   )469.270(  )550.452(
 صافي المطالبات   552.424  841.192  174.363

 التغيرات في المطالبات تحت التسوية   694.45  652.28  )9.857(
 صافي المطالبات المتكبدة   246.470  493.221  164.506

 تكاليف اكتتاب وثائق التأمين   036.71  668.35  30.026
 مصاريف تأمين فائض الخسارة   585.8  004.6  8.487

 التغيرات في احتياطي صندوق التكافل   508.1  770  -
 مصاريف بيع وتسويق 15  828.81  749.65  51.334
 رواتب تشغيل وإدارة   286.58  186.47  47.856
   مصاريف عمومية وادارية أخرى 16  087.34  410.24  20.520

 مجموع التكاليف والمصاريف   576.725  280.401  322.729
 صافي فائض النشاط المستمر   178.914  456.56  63.064

 احتياطي النشاط غير المستمر 9 و 3  )10.000(   )300.22(  -
 صافي فائض عمليات التأمين   168.914  156.34  63.064

 فائض عمليات التأمين المتراكم في بداية السنة   396.758  722.371  318.402
   فائض موزع 11   )18.000(  )000.10(  )15.800(

   إحتياطي فائض مرتجع 11  780  880  6.056
 تأمين المتراكم في نهاية السنةفائض عمليات ال   548.452  758.396  371.722

     

 

 

 تشكل اإليضاحات المرفقة جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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 الشركة الوطنية للتأمين التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية ( 

 قائمة عمليات المساهمين

 2001 و2002 و 2003 ديسمبر 31للسنوات المنتهية في 

 

2001  2002  2003    

    بآالف الرياالت  بآالف الرياالت  ياالتبآالف الر
  إيضاح  السعودية  السعودية  السعودية

        
 بيع إستثمارات) خسائر ( أرباح    500.32   )816.25(  )20.174(

 أرباح استثمارات) خسائر (    )941.2(  970.6  10.421
 أرباح استثمارات في شركات زميلة   853.8  183.6  4.839
 اتعاب إدارة 1  763.6  249.4  2.441

 مصاريف عمومية وإدارية    )269(   )466(  )453(

 السنة  ) خسارة ( صافي دخل    906.44  )880.8(  )2,926(
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 ين التعاونيالشركة الوطنية للتأم

 )شركة مساهمة سعودية ( 

 قائمة التغيرات في حقوق المساهمين

 2001 و2002 و 2003 ديسمبر 31للسنوات المنتهية في 

 
األرباح  اإلجمالي

 المبقاة

االحتياطي 

 العام

االحتياطي 

 االتفاقي

االحتياطي 

 النظامي

 )خسائر(

 أرباح 

استثمارات 

غير محققة

  رأس المال

بآالف 

 لرياالتا

بآالف 

 الرياالت

بآالف 

 الرياالت

بآالف 

 الرياالت

بآالف 

 الرياالت

 بآالف 

 الرياالت

بآالف 

 الرياالت

 

 السعودية السعودية السعودية السعودية السعودية السعودية السعودية

 إيضاح

 

 2000 ديسمبر 31الرصيد في   250.000 )3.239( 35.478 17.739 44.700 40.586 385.264

 صافي خسارة السنة  - - - - - )2.926( )2.926(

 خسائر استثمارات غير محققة 5 - )9,916( - - - - )9.916(

 توزيعات أرباح مدفوعة 11 - - - - - )18.750( )18.750(
 مكافاة أعضاء مجلس االدارة المدفوعة 11 - - - - - )280( )280(

 2001 ديسمبر 31الرصيد في   250.000 )13.155( 35.478 17.739 44.700 18.630 353.392

 صافي خسارة السنة  - - - - - )8.880( )8.880(

 أرباح استثمارات غير محققة 5 - 27,139 - - - - 27.139

 توزيعات أرباح مدفوعة 11 - - - - - )17.500( )17.500(

 إلى اإلحتياطي العام/ محول من  13 - - - - )44.700( 44.700 -

 2002 ديسمبر 31الرصيد في   000.250 984.13 35.478 739.17 - 950.36 151.354

 صافي دخل السنة  - - - - - 44.906 44.906

 أرباح استثمارات غير محققة 5 - 41.509 - - - - 41,509

 توزيعات أرباح مدفوعة 11 - - - - - )12.500( )12.500(

 طياتإلى اإلحتيا/ محول من  13 - - 4.490 2.245 - )6.735( -

 2003 ديسمبر 31الرصيد في   250.000 493.55 39.968 984.19 - 621.62 066.428
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 الشركة الوطنية للتأمين التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية ( 

 قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين

 2001 و2002 و 2003 ديسمبر 31المنتهية في للسنوات 

 
2001  2002  2003   

   بآالف الرياالت  بآالف الرياالت  بآالف الرياالت
   السعوديـــة  السعوديـــة  السعوديـــة

 :التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية      
 صافي فائض عمليات التأمين  914.168  156.34  63.064

 التعديالت لتسوية صافي فائض عمليات التأمين الى      
 :صافي النقد الناتج من النشاطات التشغيلية      

 استهالك  148.10  194.7  3.840
 أرباح بيع استثمارات  )750.47(  )476.26(  -
 أرباح استثمارات في شركات زميلة   )094.3(   )551.2(  )2.543(

64.361 
 

323.12 
 

218.128 
الفائض التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات            

 والمطلوبات التشغيلية
       
 :التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية      
 ذمم مدينة ، صافي  )771.23(  432.21  )166.155(
 تكاليف اكتتاب مؤجلة   )850.6(  )029.9(  )2.699(
 دفوعة مقدما وموجودات اخرىمصاريف م   )422.7(  )075.1(  )1.762(

 ذمم معيدي التأمين  058.9  366.6  59.139
 أقساط تأمين غير مكتسبة  739.103  149.117  41.892

 عموالت تأمين غير مكتسبة   )312.3(  343.3  )753(
 مطالبات تحت التسوية، صافي  694.45  652.28  )9.857(
 لإحتياطي صندوق التكاف  508.1  065.2  -
 احتياطي النشاط غير المستمر   )160.8(  144.3  )19.098(

 مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات اخرى  232.45  )108.3(  49.809
 المستحق الى المساهمين   )584.2(  208.1  )1.350(

 صافي النقد الناتج من النشاطات التشغيلية    350.281  470.182  13.527

 
 

 
 

 
 

 :ية من النشاطات اإلستثماريةالتدفقات النقد

 العائد من استحقاق استثمارات  025.098.4  590.179  133.768
 شراء استثمارات  )089.396.4(   )035.263(  )139.726(
 التغير في الموجودات الثابتة ، صافي   )808.11(   )748.4(  )7.623(

4.000 
 

000.9 
 

000.8 
مارات في              توزيعات أرباح مستلمة من اإلستث 

 الشركات الزميلة
 صافي النقد المستخدم في النشاطات اإلستثمارية  )872.301(  )193.79(  )9.581(

      
 :التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية

 الفائض المدفوع، صافي  )220.9(  )922.14(  )15.944(
 ستخدم في النشاطات التمويلية النقد المصافي  )220.9(  )922.14(  )15.944(

)11.998(  355.88  )742.29(   
 الزيادة في النقد لدى البنوك) النقص(صافي 

 النقد لدى البنوك في بداية السنة  710.126  355.38  50.353
 النقد لدى البنوك في نهاية السنة  968.96  710.126  38.355
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 الشركة الوطنية للتأمين التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية ( 
 قائمة التدفقات النقدية للمساهمين

 2001 و2002 و 2003 ديسمبر 31للسنوات المنتهية في 
 

2001  2002  2003   

   بآالف الرياالت  بآالف الرياالت  بآالف الرياالت

   السعوديـــة  السعوديـــة  السعوديـــة

 :التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية      

 ) الخسارة(صافي الدخل   906.44  )880.8(  )2.926(

 
 

 
 

 
السنة الى صافي النقد    ) خسارة   (التعديالت لتسوية صافي دخل      

 :الناتج من النشاطات التشغيلية

 اراتبيع استثم) خسائر ( أرباح   )500.32(  816.25  20.174

 أرباح استثمارات في شركات زميلة  )853.8(  )183.6(  )4.839(

12.409  753.10  553.3   

 :التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية      

 ايرادات استثمارات مستحقة  299   )286(  327

 المستحق من عمليات التأمين  584.2  )208.1(  1.350

 ف مستحقة الدفعمصاري  152  105  )84(

 صافي النقد الناتج من النشاطات التشغيلية  588.6  364.9  14.002

       

 :التدفقات النقدية من النشاطات االستثمارية      

 استحقاق استثمارات/ العائد من بيع   230.497  351.245  219.852

 شراء استثمارات  )835.494(  )574.240(  )295.808(

 توظيفات لدى البنوك  -  -  78.000

 توزيعات أرباح مستلمة من استثمارات في شركات زميلة  3.732  359.3  2.984

 صافي النقد الناتج من النشاطات االستثمارية  6.127  136.8  5.028

       

 :التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية      

 اح مدفوعةتوزيعات أرب  )500.12(  )500.17(  )18.750(

 مكافأة اعضاء مجلس االدارة  -  -  )280(

 صافي النقد المستخدم في النشاطات التمويلية  )500.12(  )500.17(  )19.030(

 صافي الزياده في النقد لدى البنوك  215  -  -

 النقد لدى البنوك في بداية السنة  -  -  -

 النقد لدى البنوك في نهاية السنة  215  -  -

 شكل اإليضاحات المرفقة جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم الماليةت
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 الشركة الوطنية للتأمين التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية ( 

 ايضاحات حول القوائم المالية

 2001 و2002 و 2003 ديسمبر 31للسنوات المنتهية في 

 
 عـــام -1

مساهمة سعودية مقفلة في مدينة الرياض بالمملكة العربية        كشركة  ) الشركة(تأسست الشركة الوطنية للتأمين التعاوني        
م بموجب السجل التجاري رقم     1986 يناير   18، وتم تسجيلها بتاريخ     )5/م(السعودية بموجب المرسوم الملكي رقم       

 :إن عنوان المركز الرئيسي للشركة هو . 1010061695

 . السعودية، المملكة العربية11632، الرياض 86959طريق الملك فهد، ص ب 

  .12 إن الشركة مملوكة بالكامل لمؤسسات حكومية سعودية مبينة في اإليضاح 

إن الغرض من إنشاء الشركة هو مزاولة أعمال التأمين التعاوني وكل ما يتعلق بهذه االعمال التي تشتمل على إعادة                     
تأمين من سيارات، بحري، حريق      يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في تقديم كافة خدمات ال           . التأمين والتوكيالت 

 . وممتلكات، طبي، هندسي، طيران ، تكافل ، وتأمين حوادث متنوعة

تتقاضى . تدير الشركة أعمال التأمين التعاوني نيابة عن المؤمن لهم وتقوم بتقديم التمويل لعمليات التأمين عند الحاجة                
إن . من صافي ايرادات استثمارات عمليات التأمين      % 10الشركة أتعابا مقابل ادارة استثمار عمليات التأمين بواقع          

 .وصاية وصكوك ملكية كافة الموجودات المتعلقة بعمليات التأمين والمساهمين محتفظ بها لدى الشركة

 ). موظفا421: 2001 موظفا و413 : 2002 (2003 ديسمبر 31 موظفا كما في 473بلغ عدد موظفي الشركة 

 ، على تعديل بعض مواد      2004 يناير   20معية العمومية غير العادية المنعقد بتاريخ       وافق المساهمون في اجتماع الج    
النظام األساسي للشركة، وقد حصلت الشركة على رأي قانوني يفيد بان التعديالت تنطبق على الفترة التالية لتاريخ                    

 . التعديل

  ملخص ألهم السياسات المحاسبية-2

طبقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الصادره عن الهيئة            تم اعداد القوائم المالية المرفقة      
فيما يلي ملخصا ألهم السياسات المحاسبية      . السعودية للمحاسبين القانونيين وللمعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية        

 :المتبعة من قبل الشركة

 مالية إستخدام التقديرات في إعداد القوائم ال

يقتضي إعداد القوائم المالية طبقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها ، إستخدام التقديرات واإلفتراضات التي تؤثر على                 
مبالغ الموجودات والمطلوبات المصرح عنها ، واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة كما في تاريخ القوائم                

تم إعداد هذه التقديرات    . رح عنها للفترة التي تم إعداد القوائم المالية بشأنها           المالية واإليرادات والمصاريف المص   
 .واإلفتراضات وفق معرفة اإلدارة لألحداث والعمليات الجارية 

 السنة المالية )أ  

 .  ديسمبر31تتبع الشركة السنة المالية التي تنتهي في  

 العرف المحاسبي )ب

 التكلفة التاريخية، بإستثناء اإلستثمارات المتاحة للبيع ، حيث يتم قياسها بالقيمة             تعد القوائم المالية وفقا لمبدأ     
 . العادلة
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 أسس العرض )ج

يتم تسجيل  . تحتفظ الشركة بدفاتر حسابية منفصلة لكل من حسابات عمليات التأمين وحسابات المساهمين              
ويتم توزيع المصاريف   . ة بذلك النشاط  االيرادات والمصاريف الخاصة بكل نشاط في الدفاتر الحسابية الخاص         
 .المتعلقة بالعمليات المشتركة من قبل اإلدارة واعضاء مجلس ادارة الشركة

 اثبات ايرادات األقساط وعموالت التأمين )د

تظهر أقساط وعموالت التأمين والتي     . يتم اثبات إجمالي االقساط وعموالت التأمين عند اصدار وثيقة التأمين          
فترة الالحقة كأقساط وعموالت غير مكتسبة، على التوالي، ويتم تأجيلها وفق أسس مماثلة على                ستتحقق في ال  

 .مدى فترات وثائق التأمين المعنية

 المطالبات تحت التسوية )هـ

تشتمل المطالبات تحت التسوية على التكلفة المقدرة للمطالبات المتكبدة غير المسددة بتاريخ قائمة المركز المالي،               
كذلك ، يجنب مخصصات لقاء المطالبات المبلغ عنها وغير المدفوعة بتاريخ قائمة             . تم التبليغ عنها أم ال    سواء  

كما يجنب مخصص ، وفقاً لتقديرات اإلدارة وخبرة الشركة . المركز المالي على أساس تقدير كل حاله على حده          
 . بتاريخ قائمة المركز الماليالسابقة ، لقاء تكلفة سداد المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها 

يدرج الفرق بين المخصصات بتاريخ قائمة المركز المالي والسداد والمخصصات المجنبة في السنة الالحقة في                
 . قائمة نتائج عمليات التأمين لتلك السنة 

 تكاليف االكتتاب المؤجلة )و

ى متعلقة بها، ويتم اطفاؤها وفق أسس       يتم تأجيل تكاليف االكتتاب والتي تمثل عموالت مدفوعة ومصاريف أخر         
 .مماثلة على مدى فترات وثائق التأمين المعنية 

 الموجودات الثابتة )ز

يحتسب اإلستهالك بطريقة القسط الثابت على      . تظهر الموجودات الثابتة بالتكلفة بعد خصم االستهالك المتراكم        
 . سنوات10  إلى4مدى األعمار االنتاجية المقدرة لها والتي تتراوح من 

 اعادة التأمين )ح

تقوم الشركة، خالل دورة أعمالها العادية ، بعمليات واسناد اعادة التأمين، حيث تؤمن هذه الترتيبات تنوع أكبر                  
في االعمال وتسمح لالدارة بالتحكم في الخسائر المحتملة الناجمة عن المخاطر الكبرى وتؤمن امكانية نمو                  

ات اعادة التأمين بموجب إتفاقيات وعقود إعادة تأمين إختيارية وإعادة تأمين            يتم جزء كبير من عملي    . اضافي
 .فائض الخسارة

 .تقدر المبالغ المستحقة من معيدي التأمين بنفس الطريقة التي يتم بها تقدير إلتزامات المطالبات المتعلقة بالمؤمنين

 المخصصات واإلحتياطيات األخرى )ط

يمة الموجودات أو اإللتزامات المتكبدة في حالة وجود دليل موضوعي على           يجنب مخصص لقاء اإلنخفاض في ق     
وألغراض العرض في القوائم المالية ، يقيد اإلحتياطي الناتج عن ذلك           . حدوث مثل هذا اإلنخفاض أو اإللتزام       

 .في قائمة المركز المالي المعنية

 اإلستثمارات )ي

كلفة والتي تمثل القيمة العادلة للمبلغ المدفوع شامالً مصاريف          يتم، في األصل ، إثبات كافة اإلستثمارات بالت        
 .الشراء المتعلقة باإلستثمارات 

تقاس االستثمارات المتاحة للبيع، بعد إقتنائها، بالقيمة السوقية، ويتم إظهار صافي األرباح او الخسائر غير                  
ما تدرج األرباح أو الخسائر المحققة      ك. المحققة كبند مستقل ضمن حقوق المساهمين أو فائض عمليات التأمين          

  0الناتجة عن بيع هذه االستثمارات في قائمة نتائج عمليات التأمين أو قائمة عمليات المساهمين 

يجنب . تقاس االستثمارات المقتناه حتى تاريخ استحقاقها بالتكلفة المعدلة بإطفاء عالوة اإلصدار أو الخصم               
ي انخفاض دائم في قيمتها، ويدرج في قائمة نتائج عمليات التأمين أو             مخصص لهذه االستثمارات عند وجود أ     

 .قائمة عمليات المساهمين
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 تاريخ التداول  )ك 

يتم إثبات كافة العمليات اإلعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية بتاريخ التداول ، أي التاريخ الذي                  
ن العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء أوبيع الموجودات المالية هي         إ. تلتزم فيه الشركة بشراء أو بيع الموجودات        

العمليات التي تتطلب أن يتم سداد تلك الموجودات خالل فترة زمنية تنص عليها األنظمة أو تلك المتعارف عليها                  
 .في السوق 

 اإلستثمارات في الشركات الزميلة )ل 

تمثل الشركات الزميلة استثمارات الشركة     .  طريقة حقوق الملكية   تقيد االستثمارات في الشركات الزميلة بإستخدام     
ال تمارس الشركة أي تأثير هام على عمليات         . من األسهم المصدرة لهذه الشركات       % 50الى  % 20في  

 .الشركات الزميلة 

 ايرادات االستثمار )م 

. ر أصل المبلغ القائم ومعدل العمولة     تتحقق إيرادات اإلستثمار على أساس العائد الفعلي بعد األخذ بعين االعتبا           
تتحقق إيرادات اإلستثمارات الخاصة بعمليات التأمين ، بشكل أساسي ، من األدوات المالية الصادرة عن مؤسسة                

 .النقد العربي السعودي

 العمالت االجنبية )ن 

يعاد تحويل الموجودات   و. تحول المعامالت بالعمالت األجنبية بأسعار التحويل السائدة حين إجراء المعامالت          
تدرج كافة  . والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار التحويل السائدة بتاريخ قائمة المركز المالي             

وحيث أن معامالت الشركة    . فروقات التحويل في قائمة نتائج عمليات التأمين أو قائمة عمليات المساهمين              
ألمريكي بشكل أساسي ، فإن األرباح أو الخسائر الناجمة عن تحويل العمالت             بالعمالت األجنبية تتم بالدوالر ا    

 .األجنبية غير هامة ، وبالتالي لم يتم اإلفصاح عنها بصورة مستقلة

 مزايا الموظفين )س 

. يجنب مخصص لمكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظفين طبقاً لنظام العمل والعمال في المملكة العربية السعودية              
ما يوجد لدى الشركة برنامج إدخار للموظفين وبموجبه يسمح بإقتطاع مبلغ كإدخار للموظفين وتقوم الشركة                 ك

 . بالمساهمة في هذا البرنامج 

 القيمة العادلة لألدوات المالية )ع 

د تحد. تشتمل األدوات المالية على النقد لدى البنوك، واإلستثمارات ، وبعض الموجودات والمطلوبات األخرى             
القيمة العادلة لألدوات المالية على أساس أسعار السوق وذلك لألوراق القابلة للتداول أو القيمة العادلة المقدرة                  

 .لها

 إعادة التصنيف )ف 
 كي تتماشى مع عرض     2001 و   2002أعيد تصنيف بعض األرقام المصرح عنها في القوائم المالية لعامي            

 .2003الحسابات لعام 

 نة، صافي الذمم المدي -3

 : ديسمبر مما يلي31يتكون صافي الذمم المدينة كما في  
2001  2002  2003  

  بآالف الرياالت  بآالف الرياالت  بآالف الرياالت
  السعوديـــة  السعوديـــة  السعوديـــة

 :المؤمن لهم، صافي     
 مستحقة 330.90  566.95  62.005

 مؤجلة 412.246  665.228  283.923
 الوكالء 043.32  627.58  55.390
 معيدو التأمين 804.127  960.89  92.932

 األجمالــي 589.496  818.472  494.250
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تـتكون الذمـم المديـنة من عدد كبير من العمالء وشركات التأمين بشكل أساسي في المملكة العربية السعودية             
 87تشتمل الذمم المدينة على مبلغ قدره       . سي في أوروبا  باإلضـافة إلى شركات تأمين وإعادة التأمين بشكل أسا        

يستحق )  مليون ريال سعودي   164: 2001 مليون ريال سعودي و      131: 2002(ملـيـون ريال ســعودي     
تتطلب األحكام والشروط التي تضعها الشركة سداد المبالغ خالل         . بعمـالت أجنبية وخاصة بالدوالر األمريكي     

تنص الترتيبات مع معيدي التأمين على أن يتم السداد خالل فترة زمنية            .  المعاملة  يوماً من تاريخ   90 الـى    30
 .معينة متفق عليها

 ، المستحقة من شركة مملوكة بالكامل من قبل الحكومة وشركة مملوكة بنسبة             2003باسـتثناء المبالغ عن عام       
: 2001يون ريال سعودي و      مل 201 : 2002(  مليون ريال سعودي     162كبـيرة مـن قبل الحكومة وقدرها        

 مليون 41 : 2002( مليون ريال سعودي 52وشركة إعادة تأمين كبرى قدرها )  ملـيون ريـال سعودي    232
، ال يوجد أية أرصدة مستحقة من أي جهة أو شركة تزيد            ) مليون ريال سعودي   53: 2001ريـال سـعودي و      

باإلضافة إلى  %). 3: 2001و  % 5 :2002(م  2003 ديسمبر   31من الذمم المدينــــة كما في      % 6عـن   
 ديسمبر  31من الذمم المدينة القائمة كما في       % 19مـا تقدم، تبلغ نسبة أكبر خمسة عمـالء غــير حكوميين           

 %).19: 2001و % 15 : 2002 (2003

م على مبلغ متنازع    2001م و   2002م و   2003 ديسمبر   31يشـتمل المبلغ المستحق من معيدي التأمين كما في           
وقد . م ويتعلق بالنشاط غير المستمر    1998 ملـيون ريال سعودي قائم بشكل أساسي منذ عام           41 قـدره    علـيه 

وعليه ، تم إدراج الخسائر     . توصـلت الشـركة إلى تسوية مبدئية وهي بصدد إنهاء إجراءات سداد هذا المبلغ             
 . المحتملة المقدرة كجزء من اإلحتياطي اإلضافي للنشاط غير المستمر

 يف المدفوعة مقدما والموجودات األخرىالمصار -4

2001  2002  2003   
   بآالف الرياالت  بآالف الرياالت  بآالف الرياالت
   السعوديـــة  السعوديـــة  السعوديـــة

 :عمليات التأمين) 1      
       ذمم مدينة متنوعة  442.27  273.22  24.027

  مقدمامصاريف مدفوعة  10.530  277.8  5.448

 اإلجمالي  37.972  550.30  29.475

      
 :المساهمون )2

 ايرادات إستثمارات مستحقة  2.797  096.3     2.810
 

 اإلستثمارات  -5

 عمليات التأمين )1 

 -:تتكون اإلستثمارات المتاحة للبيع الخاصة بعمليات التأمين من اآلتي ) أ   

2001  2002  2003   

   بآالف الرياالت  بآالف الرياالت  بآالف الرياالت

   السعوديـة  السعوديـة  السعوديـة

 صناديق وأسهم محلية  140.326  095.142  80.917

 صناديق ومحفظة أسهم خارجية  978.243  246.20  62.387

143.304  341.162  118.570   
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  تتمه -اإلستثمارات  -5

 -: المتاحة للبيع على النحو التالي كانت الحركة في اإلستثمارات 

   

 اإلجمالي   

 بآالف الرياالت

 السعوديـــة

 

 أوراق مالية

 غير متداولة

 بآالف الرياالت

 السعوديـــة

 

أوراق مالية 
 متداولــة

 بآالف الرياالت

 السعوديـــة
 

 2000 ديسمبر 31في  106.492  17.755  124.247

 اإلضافات 784  -  784

 أرباح غير محققة ناتجة عن إعادة التقييم 17.263  1.010  18.273

      

 2001 ديسمبر 31في  124.539  18.765  143.304

 اإلضافات 967.59  957  924.60

 اإلستبعادات )550.53(  -  )550.53(

 أرباح غير محققة ناتجة عن إعادة التقييم   139.11  524  663.11

 2002 ديسمبر 31في  095.142  246.20  341.162

 اإلضافات 354.442  787.6  141.449

 اإلستبعادات )381.113(  )054.1(  )435.114(

 أرباح غير محققة ناتجة عن إعادة التقييم 071.72  000.1  071.73

 2003 ديسمبر 31في  139.543  979.26  118.570

يخ إستحقاقها الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي        كانـت الحركة في اإلستثمارات المقتناه حتى تار       ) ب

 -:على النحو التالي 

 أوراق مالية
 غير متداولة

 

 بآالف الرياالت
 السعودية

 

 2000 ديسمبر 31في  338.172
 اإلضافات 138.942

)133.768      (  تاالستحقاقا

 2001 ديسمبر 31في  343.346

 اإلضافات 202.111

 تحقاقاتاإلس )126.040(

 2002 ديسمبر 31في  419.417

 اإلضافات 3.946.948

 اإلستحقاقات )3.935.840(

 2003 ديسمبر 31في  430.525
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  تتمه -اإلستثمارات  -5

 :فيما يلي تحليالً لفترات استحقاق االستثمارات أعاله 

2001  2002  2003  

  بآالف الرياالت  بآالف الرياالت  بآالف الرياالت

  السعوديـــة  السعوديـــة  ديـــةالسعو

 خالل سنة واحدة                906.338  758.301  244.767

 من سنة إلى خمس سنوات 669.15  984.91  56.996

 أكثر من خمس سنوات 950.75  675.25  41.583

343.346  417.419  525.430  

، ما  2003 ديسمبر   31 حتى تاريــخ استحقاقها كما في       بلغـت القـيمة السوقية المقدرة لإلستثمارات المقتناة        
 مليون ريال   343: 2001 مليون ريال سعودي و    419 : 2002(  ملـيون ريال سعودي تقريباً       431مجموعـه   

 ) .سعودي
 

 :المساهمون )2 

 : تتكون االستثمارات المتاحة للبيع الخاصة بالمساهمين من اآلتي) أ     

2001  2002  2003  

  بآالف الرياالت  بآالف الرياالت  الرياالتبآالف 

  السعوديـــة  السعوديـــة  السعوديـــة

 صناديق وأسهم محلية 495.36  211.40  35.252

 صناديق ومحفظة اسهم خارجية 053.324  876.213  209.956

245.208  087.254  360.548  

 :  و التاليكانت الحركة في االستثمارات المتاحة للبيع على النح

 اإلجمالي
أوراق مالية  

 غير متداولة
أوراق مالية  

 متداولة
 

  بآالف الرياالت  بآالف الرياالت  بآالف الرياالت
  السعوديـــة  السعوديـــة  السعوديـــة

 2000 ديسمبر 31في  243.908  -  243.908
  إضافات 208.221  3.375  211.596

 تبعاداتاس )200.380(  -  )200.380(
 خسائر غير محققة ناتجة عن إعادة التقييم         )9.916(           -  )9.916(

 2001  ديسمبر 31في  833.241  375.3  245.208
 اإلضافات 032.232  375.3  407.235

 اإلستبعادات )667.253(  -  )667.253(
  عن إعادة التقييمأرباح غير محققة ناتجة   139.27             -     139.27
 2002 ديسمبر 31في  337.247  750.6  087.254
 اإلضافات 506.292  500.4  006.297

 اإلستبعادات )054.232(  -  )054.232(
 أرباح غير محققة ناتجة عن إعادة التقييم   509.41           -     509.41
 2003 ديسمبر 31في  298.349  250.11  548.360
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  تتمه -إلستثمارات ا -5

 :فيما يلي تحليالً لفترات استحقاق االستثمارات أعاله

2001  2002  2003  

  بآالف الرياالت  بآالف الرياالت  بآالف الرياالت

  السعوديـــة  السعوديـــة  السعوديـــة

 خالل سنة واحدة -  1.901  -

 من سنة إلى خمس سنوات 687.70  460.50  37.645

 أكثر من خمس سنوات 704.57  118.66  70.583

 بدون تاريخ استحقاق محدد 157.232  608.135  136.980

245.208  087.254  548.360       
  

كانـت الحركة في اإلستثمارات المقتناه حتى تاريخ استحقاقها الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي               ) ب
 -:على النحو التالي 

أوراق مالية 
 متداولةغير 

 

بآالف الرياالت 
 السعودية

 

 2000 ديسمبر 31في  121.595
 اإلضافات 84.212

 تاالستحقاقا )117.646(
 2001 ديسمبر 31في  88.161
 اإلضافات 1.736

 اإلستحقاقات )17.500(
 2002 ديسمبر 31في  72.397

 اإلضافات 195.260
 اإلستحقاقات  )232.676(

 2003 ديسمبر 31في  34.981

 .تستحق االستثمارات اعاله خالل سنة واحدة  

، ما مجموعه   2003 ديسمبر   31بلغت القيمة السوقية المقدرة لالستثمارت المقتناه حتى تاريخ إستحقاقها كما في             
 ). مليون ريال سعودي88: 2001 مليون ريال سعودي و72: 2002( مليون ريال سعودي تقريباً 35

 كات الزميلة اإلستثمارات في الشر- 6

 : ديسمبر مما يلي31تتكون اإلستثمارات في الشركات الزميلة كما في 

 :عمليات التأمين) 1 

2001  2002  2003  

  بآالف الرياالت  بآالف الرياالت  بآالف الرياالت

  السعوديـــة  السعوديـــة  السعوديـــة

 %33.33شركة عقارية مملوكة بنسبة  783.86  689.91  98.138
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  تتمه- اإلستثمارات في الشركات الزميلة - 6
 

 :فيما يلي ملخصا بحركة اإلستثمارات في الشركات الزميلة

 بآالف الرياالت
 السعوديـــة

 

  

 2000 ديسمبر 31الرصيد في  99.595

  :2001الحركة خالل عام  

 الحصة في أرباح الشركات الزميلة 2.543

 ةتوزيعات أرباح مستلم )4.000(

 2001 ديسمبر 31الرصيد في  138.98

  

  :2002الحركة خالل عام  

2.551  الحصة في أرباح الشركات الزميلة

 توزيعات أرباح مستلمة )000.9(

  2002 ديسمبر 31الرصيد في  91.689
  

  :2003الحركة خالل عام  

 الحصة في أرباح الشركات الزميلة 094.3

 تلمةتوزيعات أرباح مس )000.8(

 2003 ديسمبر 31الرصيد في  783.86

 

 :المساهمون )2

2001  2002  2003  

  بآالف الرياالت  بآالف الرياالت  بآالف الرياالت

  السعوديـــة  السعوديـــة  السعوديـــة

 %50شركة تأمين مملوكة بنسبة  097.24  076.18  15.252

 %60 مملوكة بنسبة –أخرى  100.5  431.3  -

15.252  507.21  197.29  
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  تتمه- اإلستثمارات في الشركات الزميلة - 6
 

 :فيما يلي ملخصا بحركة اإلستثمارات في الشركات الزميلة 

  التأمين  أخرى  اإلجمالي

  بآالف الرياالت  بآالف الرياالت  بآالف الرياالت

  السعوديـــة  السعوديـــة  السعوديـــة

 2000 ديسمبر 31الرصيد في  13.397  -  13.397

 :2001الحركة خالل عام      

 الحصة في أرباح الشركات الزميلة 4.839  -  4.839

 توزيعات أرباح مستلمة )2.984(  -  )2.984(

 2001 ديسمبر 31الرصيد في  15.252  -  252.15

 :2002الحركة خالل عام      

 لزميلةالحصة في أرباح الشركات ا 6.183  -  6.183

 توزيعات أرباح مستلمة )359.3(  -  )359.3(

 محول من نتائج عمليات التأمين -  3.431  431.3

 2002 ديسمبر 31الرصيد في  076.18  431.3  507.21

 :2003الحركة خالل عام      

 الشركات الزميلة) خسائر(الحصة في أرباح  753.9  )900(  8ر853

 عات أرباح مستلمةتوزي )732.3(  -  )3.732(

 اإلضافات -  2.569  2.569

 2003 ديسمبر 31الرصيد في  097.24  5.100  29.197
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 الموجودات الثابتة، صافي -7

 : ديسمبر مما يلي31تتكون الموجودات الثابتة، صافي كما في  

 اإلجمالي
 
 

 بآالف الرياالت
 السعوديـــة

 السيارات
 
 

 بآالف الرياالت
 ـــةالسعودي

األثاث والمعدات 
 المكتبية

 
 بآالف الرياالت
 السعوديـــة

أجهزة الحاسب 
 اآللي

 
 بآالف الرياالت
 السعوديـــة

 
 
 

 :التكلفة

 2003 يناير1الرصيد في  29.505 725.17 959 189.48
 اإلضافات خالل السنة 621.6 187.5      - 808.11
 2003 ديسمبر31الرصيد في 126.36 912.22 959 997.59

     
 : االستهالك المتراكم    

 2003 يناير1الرصيد في  230.19 385.8 609 224.28
 استهالك السنة  896.6 040.3 212 148.10
 2003 ديسمبر31الرصيد في 126.26 425.11 821 372.38

     
 صافي القيمة الدفترية 000.10 487.11  138 625.21

     
 :التكلفة    

 2002 يناير1الرصيد في  953.28 846.15 636.1 435.46
 االضافات خالل السنة 187.2 278.3 150 615.5

 االستبعادات خالل السنة )635.1( )399.1( )827( )861.3(
 2002 ديسمبر31الرصيد في 505.29 725.17 959 189.48

    
 : االستهالك المتراكم

 2002 يناير1الرصيد في  099.17 820.5 105.1 024.24
 استهالك السنة  473.3 390.3 331 194.7

 االستبعادات خالل السنة  )342.1( )825( )827( )994.2(
 2002 ديسمبر31الرصيد في 230.19 385.8 609 224.28

     
 صافي القيمة الدفترية  275.10 340.9 350 965.19

    
 :التكلفة

 2001 يناير1الرصيد في  22.928 14.577 1.975 39.480
 االضافات خالل السنة 6.025 1.936 - 7.961

 االستبعادات خالل السنة - )667( )339( )1.006(
 2001 ديسمبر31الرصيد في 28.953 15.846 1.636 46.435

    
 :االستهالك المتراكم

 2001 يناير1الرصيد في  14,467 5,080 1,262 20,809
 استهالك السنة  2.632 922 286 3.840

 االستبعادات خالل السنة       - )182( )443( )625(
 2001 ديسمبر31الرصيد في  17.099 5.820 1.105 24.024

     

 صافي القيمة الدفترية 11.854 10.026 531 22.411
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 المطالبات تحت التسوية ، صافي - 8

 : ديسمبر مما يلي31تتكون المطالبات تحت التسوية ، صافي كما في  

2001 2002 2003  
  بآالف الرياالت بآالف الرياالت بآالف الرياالت
  السعوديـة السعوديـة السعوديـة
 إجمالي المطالبات تحت التسوية 462.972 506.443.1 408.980

 مبالغ مستحقة من معيدي التأمين: ناقصاً    )692.872(   )166.363.1(   )351.025(
 لمطالبات تحت التسويةصافي ا 770.99 80.340 57.955
 المطالبات المتحققة غير المبلغ عنها 000.42 15.736 9.469

                                                          

67.424 96.076 770.141  
                                                          

  احتياطي النشاط غير المستمر-9   
كون إحتياطي النشاط غير المستمر من البيانات التالية المتعلقة بأحد أقسام الشركة الذي توقف عن العمل خالل عام                  يت

 :م1998

2001 2002 2003  
  بآالف الرياالت بآالف الرياالت بآالف الرياالت
  السعوديـــة السعوديـــة السعوديـــة

 مطالبات تحت التسوية 823.38 281.48 51.612
 احتياطي الخسائر المستقبلية       282.37       35.984        29.509
 المجموع 105.76 265.84 81.121

لقة بالنشاط غير   يمثل احتياطي الخسائر المستقبلية، المبلغ المقدر من قبل اإلدارة لصافي الخسائر المستقبلية المتع              
 -:كانت حركة احتياطي الخسائر المستقبلية على النحو التالي . المستمر

2001 2002 2003  
  بآالف الرياالت بآالف الرياالت بآالف الرياالت

  السعوديـــة السعوديـــة السعوديـــة
  يناير1الرصيد في  984.35 29.509 49.119

 ة النشاط غير المستمر للسنةخسار  )702.8( )15.825( )19.610(

- 22.300 000.10 
احتياطي إضافي للنشاط غير المستمر،     

 تم تجنيبه  خالل السنة
                                                        

  ديسمبر31الرصيد في  282.37 984.35 29.509
                                                        

 رصيد احتياطي الخسائر المستقبلية 282.15 684.13 11.683
 إحتياطي إضافي     000.22 22    300. 17     826.

29.509 984.35 282.37  
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  تتمه- احتياطي النشاط غير المستمر -9

 :مرفيما يلي تحليال بنتائج النشاط غير المست

2001  2002  2003  
  بآالف الرياالت  بآالف الرياالت  بآالف الرياالت
  السعوديـــة  السعوديـــة  السعوديـــة

 اإليرادات     
 صافي أقساط التأمين المكتسبة 905  53  1.842

 عموالت إعادة التأمين 82  )406(  212
 إيرادات تأمين أخرى 624  54  1.013

 مجموع اإليرادات ، صافي 611.1  )299(  3.067

 التكاليف والمصاريف     
 صافي المطالبات المتكبدة 385.9  16.364  20.289
 تكاليف إكتتاب وثائق التأمين 891  264  1.984

 مصاريف تأمين فائض الخسارة 37  )1.102(  375

 أخرى -  -  29

 مجموع التكاليف والمصاريف 313.10  15.526  22,677

)19.610(  )825.15(  )702.8(  
خسارة النشاط غير المستمر المحملة 
 على احتياطي الخسائر المستقبلية

      

  المصاريف المستحقة الدفع والمطلوبات األخرى-10     
2001  2002  2003  

  بآالف الرياالت  بآالف الرياالت  بآالف الرياالت
  ــةالسعوديـ  السعوديـــة  السعوديـــة

 :عمليات التأمين) أ      
 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 549.27  958.22  20.569

 ذمم دائنة   603.14  655.12  -
 مصاريف مستحقة الدفع 580.10  040.6  2.511

 برنامج االدخار 004.10  590.7  -

 عمولة مندوبي تسويق 816.5  070.4  -
 مخصص اإلجازات 436.3  299.3  -

 مطلوبات أخرى 206.115  350.85  121.990

145.070  962.141  194.187  

 :المساهمون) ب     
 مصاريف مستحقة الدفع 620  468  363
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 توزيعات الفائض واألرباح المقترح توزيعها -11

  توزيعات الفائض–عمليات التأمين  
لتأمين ، إن وجد، على المؤمن لهم أو يحتفظ به          بموجب النظام األساسي للشركة، يوزع صافي فائض عمليات ا         

 مليون ريال 18قرر مجلس اإلدارة توزيع مبلغاً قدره     . لإلسـتثمار أو للطـوارئ وفقا لما يقرره مجلس اإلدارة         
 مليون ريال   16: 2001 مليون ريال سعودي و    10 : 2002 (2003 ديسمبر   31سـعودي للسـنة المنتهية في       

2001 مليون ريال سعودي و    397 : 2002( مليون ريال سعودي     548فائض البالغ   سيتم االحتفاظ بال  ). سعودي
 .في حساب فائض عمليات التأمين المتراكم كاحتياطي للطوارئ)  مليون ريال سعودي372: 

بلغ رصيد الفائض غير المستلم من قبل المؤمن لهم والمرتجع الى حساب الفائض المــتراكم للمؤمن لهــم،                  
مليون 6.1:  2001 مليون ريال سعودي و    9.0 : 2002 (2003 ديسمبر   31ال سعودي كما في      مليون ري  8.0

 ).ريال سعودي

  األرباح المقترح توزيعها–المساهمون  
يتم توزيع صافي الدخل من نشاط المساهمين وفقا للقاعدة المنصوص عليها في النظام األساسي ووفقا لقرارات                 

 مليون ريال ســـعودي عن عام      25زيع أرباح على المساهمين قدرها      تـم اقتراح تو   . الجمعـية العمومـية   
 مليون  17.5: 2001 و   2003 ملـيون ريـال سعودي اقترح توزيعها ودفعت في عام            5.12 : 2002 (2003

 مليون ريال سعودي اقترح توزيعها      18.75: 2000 و   2002ريـال سـعودي اقترح توزيعها ودفعت في عام          
 ).2001ودفعت في عام 

ـ   ، والذي سرى   10 ، اتباع معيار المحاسبة الدولي المعدل رقم         2000 ديسمبر   31م خـالل السنة المنتهية في       ت
ونتيجة لذلك، تم االفصاح عن االرباح المقترح        . 2000 يناير   1مفعولة على القوائم المالية التي تبدأ في أو بعد          

نة ضمن االيضاحات حول القوائم المالية، بينما تم        توزيعها ومكافأة اعضاء مجلس االدارة المعلنة بعد نهاية الس        
  .2000إظهارها في المطلوبات ضمن القوائم المالية للسنوات التي سبقت عام 

 مكافأة أعضاء مجلس االدارة  
 من االرباح المتبقية من عمليات المساهمين       %10بموجب النظام االساسي للشركة، يتم تخصيص نسبة ال تزيد           

وقد إقترح مجلس . دارة، كما يعرفها النظام، وذلك باإلستناد الى قرار من الجمعية العموميةألعضـاء مجلس اال   
ال : 2001الشئ و : 2002 ( 2004 مليون ريال سعودي خالل عام 4.1اإلدارة بـأن يتم صرف مكافأة قدرها     

 ) .2001 و دفعت في عام 2000 الف ريال سعودي لعام 280: 2000شئ و 

 رأس المال -12
ـ    مليون ريال سعودي مقسم الى خمسة ماليين سهم بقيمة          500بلغ رأس مـال الشركة المصرح والمكتتب به         ي

 و  2003 ديسمبر   31وفيما يلي ملخصا لرأس المال كما في        .  ريال سعودي للسهم الواحد    100إسـمية قدرهـا     
 :2001 و2002

 

  المصرح والمكتتب به  المدفــوع

 المبلــــغ

 بآالف الرياالت

 مبلــــغال 

 بآالف الرياالت

  

  السعوديـــة  السعوديـــة

عــدد 
 األسهم باآلالف

  

 صندوق اإلستثمارات العامة 2.500  250.000  125.000

 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 1.250  125.000  62.500

 المؤسسة العامة للتقاعد 1.250  125.000  62.500

  المجموع 5.000  500.000  250.000
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 احتياطيات المساهمين -13

 %5 من صافي دخل السنة الى االحتياطي النظامي و        %10وفقا للنظام األساسي للشركة، تقوم الشركة بتحويل          

 ، على التوالي، من     %25 و   %50ويمكن للشركة إيقاف هذا التحويل عندما يبلغا        . الـى اإلحتياطـي اإلتفاقي    

يمثل . الحتياطي النظامي غير قابل للتوزيع على المساهمين إال عند تصفية الشركة          إن ا . رأس مـال الشـركة    

اإلحتياطي العام ما يتم تحويله من االرباح المبقاة ويتم زيادته أو إرجاعه لالرباح المبقاة وفقا لما يقرره أعضاء                  

 .مجلس إدارة الشركة

 األقساط اإلجمالية واتفاقيات عدم الضرر -14

ة أقسـاط تأميـن من بعض العمالء والتي يتم إسناد أخطارها بالكامل تقريبا الى معيدي التأمين          تـتلقى الشـرك    

توجـد اتفاقـيات عدم ضرر بين الشركة وهؤالء العمالء تعفي الشركة من أية              . بواسـطة وسـطاء العمـالء     

 االتفاقيات حاالت   باإلضافة إلى ذلك ، تغطي هذه     . مسؤوليات، التزامات أو مطالبات قد تنتج عن هذه األخطار        

بلغت المبالغ المسندة بموجب . اإلفـالس لمعيدي التأمين واألخطاء والسهو لحصص الوسطاء في عملية التغطية   

 308 : 2002(  مليون ريال سعودي 389 ما مقداره 2003 ديسمبر 31هـذه االتفاقـيات للسـنة المنتهية في      

 ). مليون ريال سعودي301: 2001مليون ريال سعودي و 

 مصاريف البيع والتسويق -15
  

  : ديسمبر مما يلي31تتكون مصاريف البيع والتسويق للسنوات المنتهية في  

2001  2002  2003  

  بآالف الرياالت  بآالف الرياالت  بآالف الرياالت

  السعوديـــة  السعوديـــة  السعوديـــة

 رواتب ومزايا 710.37  489.32  33.239

 دعاية وإعالن 651.11  313.13  6.799

 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 600.10  6.000  -

 إستهالك 4.451  092.2  762

 إتصاالت 362.4  868.1  1.670

 إيجار 278.3  927.2  3.191

 تدريب وتعليم 588.2  266.2  2.757

 تأمين وخدمات مرافق وصيانة 074.2  207.1  962

 أخرى 114.5  587.3  1.954

 اإلجمــــــالي 828.81  749.65  51,334
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 المصاريف العمومية واالدارية األخرى -16

   : ديسمبر مما يلي31تتكون المصاريف العمومية واإلدارية األخرى للسنوات المنتهية في  

2001  2002  2003  

  بآالف الرياالت  بآالف الرياالت  بآالف الرياالت

  السعوديـة  يـةالسعود  السعوديـة

 استهالك 697.5  102.5  3.078

 تدريب وتعليم 912.4  270.3  4.285

 تأمين وخدمات مرافق وصيانة 972.3  205.3  3.014

  ايجار 942.3  079.4  3.333

 أتعاب مهنية 628.1  198.2  1.423

 اتصاالت 419.1  831.1  1.695

  أخرى 517.12  725.4  3.692

 اإلجمــــالي 087.34  410.24  20.520

        

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة وأرصدتها -17
 

 :فيما يلي تفاصيل المعامالت الرئيسية التي تمت مع األطراف ذات العالقة خالل السنة وأرصدة حساباتهم في نهاية السنة 

 مبلــــغ المعاملــــة )الدائن(الرصيـــد المـــدين 

2001 2002 2003 2001 2002 2003 

بآالف 

 الرياالت

بآالف 

 الرياالت

بآالف 

 الرياالت

بآالف 

 الرياالت

بآالف 

 الرياالت

بآالف 

 الرياالت

 السعودية السعودية السعودية السعودية السعودية السعودية

 املـةطبيعـــة المع
األطراف ذات 

 العالقة

 مساهمـون مبالغ مدفوعة لمستشفيات      

  مملوكة للمساهمين 16.807 15.680 22.986 - )1.314( )927(

  تأمين طبي 16.200 15.323 - 9.556 9.154 -

  ايجار مدفوع 1.266 1.266 1.266 - - -

 شركات زميلة ايجار مدفوع 3.368 3.636 3.636 - - -
 

 ألف ريال   74  :2002(  ألف ريال سعودي     50 ألعضاء مجلس اإلدارة مبلغ قدره       2003إسـتحق خالل عام      

باإلضافة الى ذلك، استحق    . كبدل حضور إجتماعات المجلس   )  الـف ريـال سـعودي      69: 2001سـعودي و  

: 2001 الف ريال سعودي و      184 : 2002(  ألف ريال سعودي     174 مبلغ قدره    2003لألعضـاء خالل عام     

كتهم في إجتماعات اللجنة    لقاء خدماتهم المقدمة نيابة عن الشركة بما في ذلك مشار         )  الـف ريال سعودي      186

 .التنفيذية ولجنة المراجعة
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 األدوات المالية -18

 مخاطر إعادة التأمين  )أ

على غرار شركات التأمين األخرى ولتقليل المخاطر المالية التي قد تنشأ عن مطالبات التأمين الكبيرة، تبرم                

 . إعادة التأمينالشركة، خالل دورة أعمالها العادية، إتفاقيات مع أطراف أخرى ألغراض

ولتقلـيل تعرضـها لخسـارة كبيرة نتيجة إفالس شركات إعادة التأمين، تقوم الشركة بتقويم المركز المالي                 

لمعيدي التأمين ومتابعة التركيز على مخاطر االئتمان التي قد تنشأ في مناطق جغرافية متشابهة والنشاطات               

 .أو الظروف اإلقتصادية المشابهة لها

، فإن اتفاقيات اعادة التأمين المسندة ال تعفي الشركة من إلتزاماتها تجاه            14رد في االيضاح    بإسـتثناء ما و   

المؤمـن لهـم ، وبالتالي تبقى الشركة مسئولة عن جزء من المطالبات تحت التسوية المعاد التأمين عليها ،              

وكما هو مبين في    . مينبـالقدر الـذي لـم يـوف به معيدو التأمين بإلتزاماتهم بموجب إتفاقيات إعادة التأ               

 ، خفضت الشركة مطالباتها المستحقة بالمبالغ المتوقع إستردادها من معـيدي التأمين كما في              8اإليضـاح   

: 2001 مليون ريال سعودي و    363.1 : 2002(  مليون ريال ســعودي     873 وقدرها   2003 ديسمبر   31

 من هذه المبالغ المتوقع     % 19 عن   لم تزد نسبة أي من معيدي التأمين      )  .  ملـيون ريـال سـعودي      351

 %) .15: 2001  و2002 ( 2003 ديسمبر 31استردادها كما فـــي 

 مخاطر العمالت) ب 

تعتقد الشركة بوجود مخاطر متدنية لوقوع خسائر جوهرية نتيجة للتقلبات في أسعار الصرف، وبالتالي تقوم               

 .الشركة بتغطية مخاطر الصرف األجنبي ضمن الحدود المقررة

 مخاطر أسعار العموالت  )ج

تمثل مخاطر  . تقـوم الشركة باالستثمار في االوراق المالية ولديها ودائع خاضعة لمخاطر أسعار العموالت            

أسعار العموالت ، المخاطر الناجمة عن التغيرات في أسعار العموالت مما يؤدي الى تخفيض العائد الكلي                

قوم الشركة بالحد من مخاطر أسعار العموالت وذلك بمراقبة         ت. على االوراق المالية المرتبطة بعمولة ثابتة     

 .التغيرات في أسعار العموالت وذلك بالعمالت المحتفظ بها كنقدية وإستثمارات
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نورد فيما يلي أسعار العمولة الفعلية للفئات الرئيسية لألداوات الماليــة وتواريخ إستحقـــاقها كما في              

 : ديسمبر31
 ـاالت السعــــوديةبـــــآالف الريـــ

سعر العمولة 
 اإلجمالي الفعلـي

 غير
مرتبطة بعمولة

أكثر مـن 
  سنوات5

من سنة إلى
 أقل من سنة  سنوات5

 

 :عمليات التأمين      
 2003 ديسمبر 31      

 إستثمارات 380.338 465.15 779.74 019.572 1.000.643 2.53%
 2002 ديسمبر 31      

 إستثمارات 094.301 160.91 779.24 725.164 758.581 91.2%

 2001 ديسمبر 31      
  استثمارات 241.121 56.016 40.244 149.269 486.650 3.88%

      
 :المساهمون

      
 2003 ديسمبر 31

  إستثمارات 959.34 70.687 704.57 179.232 529.395 46.3%
 2002 ديسمبر 31      

 إستثمارات 884.73 460.50 118.66 022.136 484.326 74.3%
 2001 ديسمبر 31      

  استثمارات 76.968 37.645 70.583 148.173 333.369 3.99%
       

 .ال يوجد هناك فرق جوهري بين تواريخ تجديد األسعار التعاقدية وتواريخ اإلستحقاق  

 مخاطر السوق  )د 
ية ما نتيجة للتقلبات في أسعار السوق سواء كانت هذه           وتمثل المخاطر التي تتذبذب فيها قيمة أداة مال       

التغيرات ناتجة عن عوامل خاصة بهذه الورقة المالية أو بالجهة المصدرة لها أو بأية عوامل أخرى                  
 .مؤثرة في كافة األوراق المالية المتداولة بالسوق

 
 .إن الشركة معرضة لمخاطر السوق بالنسبة إلستثماراتها

 
خاطر السوق من خالل اإلحتفاظ بمحفظة متنوعة من األوراق المالية والمراقبة           تحـد الشـركة مـن م      

كما تقوم الشركة بمراقبة العوامل الرئيسية      . المسـتمرة للتطورات في اسواق االسهم والسندات العالمية       
لي التـي تؤثـر في التغيرات في سوق األسهم والسندات بما في ذلك القيام بتحليل األداء التشغيلي والما                 

 .للشركات المستثمر فيها
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 :نورد فيما يلي تحليالً بالتركز الجغرافي إلستثمارات الشركة 

2001  2002  2003  

  بآالف الرياالت  بآالف الرياالت  بآالف الرياالت

  السعوديـــة  السعوديـــة  السعوديـــة

 :عمليات التأمين     

 ية السعوديةالمملكة العرب 665.756  512.561  424.263

 الواليات المتحدة االمريكية 416.130  027.19  61.168

 أوروبا 583.82  219.1  1.219

 الشرق األقصى 747.26  -  -

 بقية أنحاء العالم 232.4  -  -

 اإلجمالي 1.000.643  581.758  486.650

 :المساهمون     

 عوديةداخل المملكة العربية الس 476.71  608.112  123.413

 الواليات المتحدة االمريكية 515.234  589.97  86.168

 أوروبا 727.67  498.103  106.538

 الشرق األقصى 774.17  486.5  8.478

 بقية أنحاء العالم 037.4  303.7  8.772

 اإلجمــالي 529.395  484.326  333.369

      
 مخاطر اإلئتمان )هـ 
تقريبا من عمليات التأمين الخاصة بالشركة داخل        ) %99: 2001 و 2002 (%99يتم ما نسبته         

 .المملكة العربية السعودية

بالنسـبة لكافة فئات الموجودات المالية المقتناة من قبل الشركة، عدا تلك المتعلقة بإتفاقيات إعادة التأمين         
ة الدفترية المفصح عنها في     أعاله، تمثل مخاطر اإلئتمان القصوى للشركة القيم      ) أ(المبيـنة فـي البند      

 .القوائم المالية بتاريخ قائمة المركز المالي 

 مخاطر السيولة ) و 

تراقب . وتمـثل المخاطـر التي قد تواجهها الشركة في توفير األموال الالزمة للوفاء بإلتزاماتها المالية                
 .لوفاء بإلتزاماتها حال نشوئهاإدارة الشركة متطلبات السيولة يومياً وتتأكد من توفر السيولة الكافية ل

 القيمة العادلة )ز 
، إن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية ال        )5اإليضاح  (بإسـتثناء ما ورد حول اإلستثمارات       

 .تختلف كثيراً عن قيمتها الدفترية المفصح عنها كما في تاريخ قائمة المركز المالي
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 معلومات قطاعية -19

القطاع غـير البحري ،    : رية، تتكون عمليات التأمين بالشركة من ثالث قطاعات هي            لألغراض اإلدا 
تقدم قطاعات الشركة خدمات تخضع للمخاطر وإن عائداتها تختلف عن          . والقطاع البحري ، وقطاع التكافل      

ارير لكل  تلك الخاصة بقطاعات األعمال األخرى ، وهذه القطاعات تمثل األساس الذي يتم بموجبه إعداد التق              
 .قطاع عن النشاطات األساسية للشركة

 
 و  2003 ديسمبر   31وفـيما يلـي تحلـيال بصافي األقساط المكتسبة والفائض لكل قطاع للسنوات المنتهية في                 

 :2001 و 2002

 
 بآالف الرياالت السعودية

  غير بحري بحــري تكافل المجموع

2001 2002 2003 2001 2002 2003 2001 2002 2003 2001 2002 2003  

247.542 

300.95

8 

725.47

4 644 528 5.848 

15.02

0 

12.87

7 

18.63

9 

231.87

8 287.553 700.987 

صـافي االقساط   

 المكتسبة

63.064 56.456 

178,91

4 )1.838( )3.321( 

)1.588

( 1.336 8.774 7.880 63.566 51.003 172.622 

ــافي  صــــ

) خسارة(فـائض 

 النشاط المستمر

 
شاط الشركة، يعتبر التحليل القطاعي لموجودات ومطلوبات الشركة غير مجدي وبالتالي، لم يتم          نظـرا لطبيعة ن    

تنفذ نشاطات الشركة، بشكل أساسي ، في المملكة العربية السعودية ، وبالتالي لم يتم اإلفصاح           .  اإلفصـاح عنه  
 .عن أية تحليل قطاعي جغرافي

 االلتزامات المحتملة -20

 مليون ريال سعودي    43امات طارئة تتعلق بخطابات إعتماد وضمان يبلغ حدها األقصى          الشـركة ملزمة بإلتز    
، وذلك  ) مليون ريال سعودي   55: 2001 مليون ريال سعودي و      52ر3 : 2002 ( 2003 ديسمبر   31كما في   

 .خالل الدورة العادية ألعمال الشركة

 اعتماد القوائم المالية -21

  ).2004 فبراير 21الموافق (هـ 1425 محرم 1جلس اإلدارة بتاريخ اعتمدت القوائم المالية من قبل م
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 القوائم المالية األولية -7

م ولفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيين في ذلك        2004 سبتمبر   30إن القوائـم المالـية األولـية غير المدققة كما في            
قة قد تم فحصها من قبل السادة الجريد وشركاه         الـتاريخ واإليضـاحات المتعلقة بها، المدرجة في نشرة االكتتاب المرف          

أحد أعضاء شركة   (والسادة ديلويت آند توش بكر أبو الخير وشركاهم         ) أحـد أعضاء شركة برايس وترهاوس كوبرز      (
، المستقلين والمشتركين بفحص حسابات شركة التعاونية للتأمين كما هو مذكور في تقريرهم             )ديلويـت توش توهماتسو   

 .المرفق
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 8282ب . ص

 11482الرياض 

 المملكة العربية السعودية

 465-4240: تلفون

  465-1663: فاكس

 تقرير مراجعي الحسابات عن فحص القوائم المالية األولية

 إلي مساهمي الشركة التعاونية للتأمين

 )المعروفة سابقاَ بالشركة الوطنية للتأمين التعاوني ( 

، المعروفة سابقاَ بالشركة الوطنية للتأمين      " الشركة  ( " مة المركز المالي المرفقة للشركة التعاونية للتأمين        لقد فحصنا قائ  
 وقوائم نتائج عمليات التأمين والفائض المتراكم        2004 سبتمبر   30كما  في    ) شركة مساهمة سعودية    ) ( التعاوني

 ، وقوائم التغيرات في     2004 سبتمبر   30سعة أشهر المنتهيتين في     للمؤمن لهم ، وعمليات المساهمين لفترتي الثالثة والت       
حقوق  المساهمين ، والتدفقات النقدية لعمليات التأمين  والمساهمين لفترة التسعة أشهر المنتهية في  ذلك التاريخ ، بما                     

 .ارة الشركة إن هذه القوائم المالية األولية  من مسؤولية إد. في ذلك اإليضاحات الموجزة المتعلقة بها

ويتكون . تم فحصنا وفقا لمعيار فحص التقارير المالية األولية الصادر من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين                
الفحص المحدود بصفة أساسية من تطبيق إجراءات تحليلية على المعلومات المالية واالستفسار من المسؤولين بالشركة                

يعد هذا الفحص أقل نطاقا من المراجعة التي تتم وفقا لمعايير المراجعة المتعارف               . عن األمور المالية والمحاسبية     
 .عليها والتي تهدف أساسا إلى إبداء الرأي حول القوائم المالية ككل ، لذا فإننا ال نبدي مثل هذا الرأي 

 المالية األولية المرفقة كما في      بناءاَ على فحصنا ، لم يتبين لنا وجود أية تعديالت هامة يتعين إدخالها على القوائم                
 لكي تتفق مع معايير المحاسبة المتعارف عليها في          2004 سبتمبر   30ولفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في        

 .المملكة العربية السعودية

لذلك ،   . 2003مبر   سبت 30ونلفت االنتباه إلى حقيقة أنه لم يتم تعييننا لفحص القوائم المالية األولية للشركة كما  في                  
 أو القوائم المتعلقة بها     2003 سبتمبر   30فإننا ال نستطيع وال نبدي  أي رأي حول قائمة المركز المالي للشركة كما في                

 .للشركة لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في ذلك التاريخ
 

 الجريد وشركاه

 

 عبداهللا ماطل الجريد

  )99( ترخيص رقم 

 وشديلويت آند ت 

  الخير وشركاهمأبوبكر 
 

 الخيرأبوبكر عبداهللا 

  )101( ترخيص رقم 

  هـ1425 شوال 11

)م2004  نوفمبر24(
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 الشركة التعاونية للتأمين

 )معروفة سابقاً بالشركة الوطنية للتأمين التعاوني ( 

 )شركة مساهمة سعودية ( 

 

 القوائم المالية األولية

 قائمة المركز المالي

 
2003سبتمبر  30 2003 ديسمبر 31  2004 سبتمبر 30    

    )غير مدققة (   )مدققة (   )غير مدققة ( 

  إيضاح  بآالف الرياالت السعودية

 موجودات عمليات التأمين   

89,123  96,968  61,177  نقد لدى البنوك  

314,593  496,589  351,335  ذمم مدينة ، صافي  3

31,680  27,725  24,555  تكاليف اكتتاب مؤجلة 

45,124  37,972  45,685  مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى  

339,271  570,118  636,573  استثمارات متاحة للبيع 4

694,684  430,525  518,644  استثمارات مقتناه حتى تاريخ استحقاقها 4

85,609  86,783  86,149  كات زميلةاستثمارات في شر 

18,135  21,625  37,649  موجودات ثابتة ، صافي 

1,618.219  1,768,305  1,761,767  مجموع موجودات عمليات التأمين  

     

 موجودات المساهمين     

1  215  782  نقد لدى البنوك 

361,993  360,548  395,826  استثمارات متاحة للبيع 4

10,168  34,981  54,961  استثمارات مقتناه حتى تاريخ استحقاقها 4

27,268  29,197  28,610  استثمارات في شركات زميلة 

2,621  2,797  2,263   استثمارات مستحقة تإيرادا  

882  948  49,847  المستحق من عمليات التأمين  1

402,933  428,686  532,289  مجموع موجودات المساهمين 

2,021,152  2,196,991  2,294,056  مجموع الموجودات 

 

 

 

إن اإليضاحات الموجزة المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية



 

 

77

 
  التعاونية للتأمينالشركة

  )التعاونيمعروفة سابقاً بالشركة الوطنية للتأمين ( 
 )شركة مساهمة سعودية ( 
 

  المالية األوليةالقوائم
  المركز الماليقائمة

 
   2004 سبتمبر 30  2003 ديسمبر 31  2003 سبتمبر 30

    )غير مدققة (   )مدققة (   )غير مدققة ( 

إيضاح   الرياالت السعوديةبآالف  
  التأمينعمليات فائض  و مطلوبات   

 : التامين عمليات مطلوبات      

  التأمينمعيدى ذمم  100.832    248.053    105.340  

  غير مكتسبةتأمين أقساط  290.575     372.250    339.073  

  غير مكتسبةتأمين عموالت  42.875     52.665    41.253  

  التسوية ، صافيتحت مطالبات 5 159.576    141.770    96.840  

  غير مستمر نشاط احتياطي 6 64.915     76.105    81.731  

  التكافل صندوق احتياطي  5.099     3.573    1.958  

  الدفع و مطلوبات أخرى مستحقة مصاريف  288.244     187.194    288.718  

  المساهمينإلى المستحق 1 49.847      948    882  

  للتوزيعقابل فائض  441     18.000    784  

  عمليات التأمين مطلوبات مجموع  1.002.404     1.100.558    956.579  

       

 : التامين عمليات فائض      

  التامين المتراكمعمليات فائض  560.234     548.452    574.458  

  غير محققةاستثمارات أرباح  199.129     119.295    87.182  

 فائض عمليات التأمين و مطلوبات مجموع   1.761.767     1.768.305    1.618.219  

  حقوق المساهمينو مطلوبات      

  :المساهمين مطلوبات      

  الدفعمستحقة مصاريف  -   620    -

  المساهمينمطلوبات مجموع  -   620    -

  :المساهمين حقوق      

  المالرأس   1  250.000     250.000    250.000  

  استثمارات غير محققةأرباح     62.739     55.493    55.691  

  :احتياطيات      

  نظامي    39.968     39.968    35.478  

 اتفاقي    19.984     19.984    17.739  

 مبقاة أرباح  159.598     62.621    44.025  

 همين المساحقوق مجموع  532.289     428.066    402.933  

  و حقوق المساهمينمطلوبات  مجموع  532.289     428.686    402.933  

 المساهمين وحقوق و فائض عمليات التامين المطلوبات مجموع   2.294.056  2.196.991  2.021.152

 إن اإليضاحات الموجزة المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية
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 اونية للتأمين التعالشركة

  )التعاونيمعروفة سابقاً بالشركة الوطنية للتأمين ( 
 )شركة مساهمة سعودية ( 
 

 القوائم المالية األولية
 نتائج عمليات التأمين والفائض المتراكم للمؤمن لهمقائمة 

 

   فترة الثالثة أشهر المنتهية في فترة التسعة أشهر المنتهية في
 سبتمبر 30

2003 
تمبر  سب30

2004 
 سبتمبر 30

2003 
 سبتمبر 30

2004 
  

   )غير مدققة (  )غير مدققة (  )غير مدققة (  )غير مدققة ( 
إيضاح بآالف الرياالت السعودية بآالف الرياالت السعودية  

 اإليرادات       
 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة  198.354  196.255  855.821 1.088.685

 أقساط إعادة التأمين المسندة: ينزل    )54.073(   )41.950(  )383.706( )505.099(
 صافي أقساط التأمين المكتتبة  144.281  154.305  472.115 583.586

 التغيرات في أقساط التأمين غير المكتسبة  39.379  42.441  81.675 )70.562(
 صافي أقساط التامين المكتسبة  183.660  196.746  553.790 513.024

 عمولة إعادة التأمين   16.485  16.891  46.875 47.679
 إيرادات تأمين أخرى  8.795  9.195  23.825 26.768
 إيرادات استثمارات  بعد خصم مصاريف اإلدارة 1 10.488  7.937  60.239 51.501
 أتعاب إدارة وإيرادات أخرى   4.734  4.056  13.885 12.016

 مجموع اإليرادات   224.162  234.825  698.614 650.988

 التكاليف و المصاريف       
 إجمالي المطالبات المدفوعة   215.606  193.407  1.104.771 482.420

 مين حصة إعادة التأ: ينزل   )97.244(  )79.404(  )716.076( )191.399(
         صافي المطالبات  118.362  114.003  388.695 291.021

 التغيرات في المطالبات تحت التسوية  )5.719(  )4.954(  17.806 764
 صافي المطالبات المتكبدة  112.643  109.049  406.501 291.785

 تكاليف اكتتاب وثائق التأمين  17.213  18.926  53.096 50.581
 مصاريف تأمين فائض الخسارة  1.186  1.317  4.956 6.646

 التغيرات في احتياطي صندوق التكافل  758  )1.406(  1.525 770
 مصاريف بيع و تسويق   14.514  22.707  46.734 54.709
 رواتب تشغيل وإدارة   16.200  12.398  45.106 37.770
 مصاريف عمومية وإدارية أخرى  10.315  424  22.887 21.027

 مجموع التكاليف و المصاريف   172.829  163.415  580.805 463.288

 صافي فائض النشاط المستمر  51.333  71.410  117.809 187.700
 احتياطي النشاط غير المستمر 6 - - -  )10.000( 

 ي فائض عمليات التامين صاف  51.333  71.410  117.809 177.700
 حصة المساهمين من صافي الفائض 1  )46.198(  -  )106.027( -

 صافي فائض عمليات التامين بعد حصة المساهمين  5.135  71.410      11.782   177.700
 فائض عمليات التأمين المتراكم في بداية الفترة  555.099  503.048  548.452 396.758

 فائض عمليات التامين المتراكم في نهاية الفترة  560.234  574.458  560.234 574.458

 إن اإليضاحات الموجزة المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية
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 الشركة التعاونية للتأمين

 )معروفة سابقاً بالشركة الوطنية للتأمين التعاوني ( 
 )شركة مساهمة سعودية ( 
 

 القوائم المالية األولية
 عمليات المساهمينقائمة 

 

  إيضاح  فترة الثالثة أشهر المنتهية في فترة التسعة أشهر المنتهية في

 سبتمبر 30

2003 

 سبتمبر 30

2004 

 سبتمبر 30

2003 

 سبتمبر 30

2004 

  
 

)غير مدققة (  )غير مدققة (  )غير مدققة (  )غير مدققة (     

    بآالف الرياالت السعودية الف الرياالت السعوديةبآ

 أرباح بيع استثمارات    3.501 2.856 17.813 11.384

 استثمارات) خسائر ( أرباح      )741(   )6.009(  1.717  )2.731( 

 أرباح استثمارات في شركات زميلة    809 2.631 3.894 5.431

 إدارة أتعاب    - 935 - 5.774

- 106.027 - 46.198 1 

حصة المساهمين من صافي فائض 

 المؤمن لهم

 مصاريف عمومية وإدارية ، صافي   5  )100(  25  )283( 

 صافي الدخل   49.772 313 129.476 19.575

 ربح السهم 11  4.98 0.03 12.95 1.96

 

 

 

 

 

 

 

 

  ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األوليةإن اإليضاحات الموجزة المرفقة تشكل جزءا
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 الشركة التعاونية للتأمين

 )معروفة سابقاً بالشركة الوطنية للتأمين التعاوني ( 

 )شركة مساهمة سعودية ( 

 

 القوائم المالية األولية

 التغيرات في حقوق المساهمينقائمة 

 )غير مدققة  ( 2003 و 2004 سبتمبر 30لفترتي التسعة أشهر المنتهيتين في 

 

 

 اإلجمالي

 

األرباح المبقاه

االحتياطي 

 اإلتفاقي

االحتياطي 

 النظامي

أرباح 

استثمارات 

 غير محققـة

 

 رأس المال

  

بآالف الرياالت

 السعودية

بآالف الرياالت

 السعودية

بآالف الرياالت

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت

 السعودية

بآالف الرياالت

 السعودية

  

  إيضاح

 2002 ديسمبر 31الرصيد في    250.000 13.984 35.478  17.739 36.950 354.151

 صافي الدخل   - - - - 19.575 19.575

 أرباح استثمارات غير محققة    - 41.707 -  - - 41.707

  مدفوعةتوزيعات أرباح   - - -  - )12.500( )12.500(

 2003 سبتمبر 30الرصيد في    250.000 55.691 35.478  17.739 44.025 402.933

 2003 ديسمبر 31الرصيد في    250.000 55.493 39.968  19.984 62.621 428.066

 صافي الدخل   - - -  - 129.476 129.476

 قة أرباح استثمارات غير محق   - 7.246 - - - 7.246

 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة   - - - - )1.249( )1.249(

 توزيعات أرباح مدفوعة 7  - - - - )31.250( )31.250(

 2004 سبتمبر 30الرصيد في    250.000 62.739 39.968 19.984 159.598 532.289

 

 

 

 لقوائم المالية األوليةإن اإليضاحات الموجزة المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه ا
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 الشركة التعاونية للتأمين

 )معروفة سابقاً بالشركة الوطنية للتأمين التعاوني ( 
 )شركة مساهمة سعودية ( 
 

 القوائم المالية األولية
 التدفقات النقدية لعمليات التأمينقائمة 

 

  فترة التسعة أشهر المنتهية في
2003 سبتمبر 30 2004 سبتمبر 30   
  )غير مدققة (   )غير مدققة ( 

  بآالف الرياالت السعودية
 :التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية   

 صافي فائض عمليات التأمين بعد حصة المساهمين 11.782 177.700

 التعديالت لتسوية صافي فائض  عمليات التأمين بعد حصة   
 :اتج من األنشطة التشغيلية   المساهمين إلى صافي النقد الن

 حصة المساهمين من صافي الفائض 106.027 -
 استهالك 7.390 6.935

 أرباح بيع استثمارات )42.194( )41.406(
 أرباح استثمارات في شركات زميلة ) 2.366( )1.920(
 

141.309 
 

80.639 
 الفائض التشغيلي بعد حصة المساهمين وقبل التغيرات 

 ي الموجودات والمطلوبات التشغيلية  ف
 :التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية   

 ذمم مدينة ، صافي 145.254 158.225
 تكاليف اكتتاب مؤجلة 3.170 )10.805(
 مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى )7.713( )14.574(
 ذمم معيدي التأمين )147.221( )133.655(

 أقساط تأمين غير مكتسبة )81.675( 70.562
 عموالت تأمين غير مكتسبة )9.790( )14.724(

 مطالبات تحت التسوية ، صافي 17.806 764
 احتياطي صندوق التكافل 1.526 )107(
 احتياطي نشاط غير مستمر )11.190( )2.534(

 خرىمصاريف  مستحقة  الدفع  و مطلوبات أ 101.050 146.756
 المستحق إلى المساهمين )57.128( )2.650(

 صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 34.728 338.567

 :التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية   
 العائد من استحقاق استثمارات 5.754.802 2.708.497

 شراء استثمارات )5.787.348( )3.078.329(
 التغير في الموجودات الثابتة ، صافي )23.414( )5.105(

 توزيعات أرباح مستلمة من االستثمارات في الشركات الزميلة  3.000 8.000
 صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية )52.960(  )366.937(

 :التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية    
 زيعات الفائض المدفوعةتو )17.559(  )9.217(

 صافي النقص في النقد لدى البنوك )35.791(  )37.587(
 النقد لدى البنوك في بداية الفترة 96.968 126.710

 النقد لدى البنوك في نهاية الفترة 61.177 89.123

 وليةإن اإليضاحات الموجزة المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األ
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 الشركة التعاونية للتأمين

 )معروفة سابقاً بالشركة الوطنية للتأمين التعاوني ( 
 )شركة مساهمة سعودية ( 
 

 القوائم المالية األولية
 التدفقات النقدية للمساهمينقائمة 

 

   فترة التسعة أشهر المنتهية في
2003 سبتمبر 30 2004 سبتمبر 30    
   )ر مدققة غي(   )غير مدققة ( 

   بآالف الرياالت السعودية
  :ةالتشغيلي التدفقات النقدية من األنشطة    

 صافي الدخل  129.476  19.575
  :ةالتشغيلي األنشطة صافي النقد الناتج من ىدخل إلالالتعديالت لتسوية صافي     
 حصة المساهمين من صافي فائض نتائج عمليات التأمين  )106.027(  -
 أرباح بيع استثمارات  )17.813(  )11.384(
 أرباح استثمارات في شركات زميلة  )3.894(  )5.431(

 الدخل التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية  1.742  2.760
  :ةالتشغيليالتغيرات في الموجودات و المطلوبات     

  استثمارات مستحقةإيرادات  534  476
 المطلوب من حاملي وثائق التأمين  57.128  2.650

 مصاريف مستحقة الدفع  )620(  )468(
  التشغيليةاألنشطةصافي النقد الناتج من   58.784  5.418

 
 

 
  

  :االستثمارية التدفقات النقدية من األنشطة
 استحقاق استثمارات/ العائد من  بيع   367.331  367.657

 شراء استثمارات  )397.530(  )362.814(
 توزيعات أرباح مستلمة من استثمارات في شركات زميلة  4.481  2.239
  االستثماريةاألنشطة الناتج من )المستخدم في  ( صافي النقد    )25.718(   7.082

 
 

 
  

 :لية ي التموةنشطاألالتدفقات النقدية من 
 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  )1.249(  -
 توزيعات أرباح  مدفوعة  )31.250(  )12.500(
 صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية  )32.499(  )12.500(
 النقد لدى البنوكالزيادة في  صافي  567  -
 الفترة في بداية النقد لدى البنوك  215  1
  في نهاية الفترةالنقد لدى البنوك  782  1

 

 جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األوليةإن اإليضاحات الموجزة المرفقة تشكل 
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 الشركة التعاونية للتأمين

 )معروفة سابقاً بالشركة الوطنية للتأمين التعاوني ( 

 )شركة مساهمة سعودية ( 

 

 القوائم المالية األوليةإيضاحات حول 

 2004 سبتمبر 30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 التكوين والنشاط - 1

كشركة مساهمة  ) معروفة سابقاً بالشركة الوطنية للتأمين التعاوني       " الشركة  ( "  الشركة التعاونية للتأمين     تأسست
، وتم تسجيلها   )5/م(سـعودية مقفلـة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بموجب المرسوم الملكي رقم               

 :إن عنوان المركز الرئيسي للشركة هو. 1010061695م بموجب السجل التجاري رقم 1986 يناير 18بتاريخ 

 . ،  المملكة العربية السعودية 11632 الرياض - 86959 ص ب -طريق الملك فهد 

إن الغـرض مـن إنشاء الشركة هو مزاولة أعمال التأمين التعاوني وكل ما يتعلق بهذه األعمال التي تشتمل على          
للشركة في تقديم كافة خدمات التأمين من سيارات، بحري،         يتمثل النشاط الرئيسي     . تإعـادة التأميـن والتوكيال    

 .حريق وممتلكات، طبي، هندسي، طيران ، تكافل وتأمين حوادث متنوعة

 ، وافق مساهمو الشركة خالل اجتماع الجمعية العمومية غير العادي على تغيير اسم              2004 يـناير    20بـتاريخ   
 " .الشركة التعاونية للتأمين " الشركة إلى 

قبل عام  .  الشركة أعمال التأمين بالنيابة عن حملة الوثائق وتقوم بتقديم التمويل لعمليات التأمين عند الحاجة                تدير
من إيرادات استثمارات   % 10 كانـت الشـركة تتقاضـى أتعاباً مقابل إدارة أموال عمليات التأمين بنسبة               2004

يل عقد التأسيس حيث تم منح الصالحية لمجلس         قامت الشركة بتعد   2004 يناير   20وبتاريخ  . عملـيات التأميـن     
قرر ) 2004 مارس   20الموافق  (هـ  1425 محرم   29وبتاريخ  . اإلدارة في توزيع صافي فائض عمليات التأمين        

إن التوزيعات المستقبلية   . من صافي فائض عمليات التأمين سنوياً     % 90مجلـس اإلدارة حصول المساهمين على       
 ستتم بموجب أحكام النظام األساسي للشركة       2003 ديسمبر   31راكم كمـا في     لفـائض عملـيات التأميـن المـت       

إن القوائم المالية األولية المرفقة تتضمن تقدير لحصة المساهمين من فائض           . والتشـريعات واألنظمـة ذات صلة     
سوف يتم تعديلها إن القوائم المالية السنوية للشركة    . بناء على النتائج المرحلية     % 90عملـيات التأميـن والبالغة      

 .لتعكس المبلغ الفعلي الذي تم توزيعه 

 500 وافق مساهمو الشركة أيضاً على تعديل عقد التأسيس للشركة ليصبح رأس المال              2004 يناير   20بـتاريخ   
كان رأس مال الشركة قبل     .  ريال للسهم الواحد     50 مليون سهم ، بقيمة اسمية       10مليون ريال سعودي مقسم إلى      

انظر (  ريال للسهم الواحد  100 مليون سهم بقيمة اسمية      5 ملـيون ريال سعودي مقسم إلى        500يل  ذلـك الـتعد   
  ).13 و10إيضاح 

 .إن وصاية وصكوك ملكية كافة الموجودات المتعلقة بعمليات التأمين والمساهمين محتفظ بها لدى الشركة 
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 ملخص ألهم السياسات المحاسبية - 2

معايير ( " ولية طبقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية           تـم إعـداد القوائم المالية األ      
وطبقاً للمعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية ، في حالة عدم وجود استرشاد محدد في              " ) المحاسـبة السعودية    

ة مع أحدث قوائم مالية مدققة       معايـير المحاسـبة السعودية ، واستخدام سياسات محاسبية وطرق احتساب متوافق           
 .2003 ديسمبر 31للشركة كما في 

 يجب أن  تقرأ مع القوائم       2004 سبتمبر   30إن القوائم المالية األولية لفترتي الثالثة والتسعة اشهر المنتهيتين في           
 تعكس كافة وفي رأي اإلدارة أن القوائم المالية األولية . 2003 ديسمبر 31المالـية المدققـة للشـركة كمـا في         

المطلوبة لتعكس بصورة عادلة نتائج العمليات      ) التـي تتضـمن التعديالت العادية والمتكررة فقط         ( الـتعديالت   
 .للفترات األولية المصرح عنها 

 استخدام التقديرات في إعداد القوائم المالية

ها ، استخدام التقديرات واالفتراضات     يقتضي  إعداد القوائم المالية األولية ، طبقا لمعايير المحاسبة المتعارف علي           
التـي تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات المصرح عنها ، واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة               
كمـا فـي تاريخ القوائم المالية األولية  ومبالغ اإليرادات والمصاريف المصرح عنها للفترة التي تم إعداد القوائم                   

تم إعداد هذه التقديرات واالفتراضات وفقا ألفضل المعلومات المتوفرة لإلدارة عن األحداث            . أنهاالمالية األولية بش  
 .والعمليات الجارية 

 أسس العرض  )أ 

يتم تسجيل . تحـتفظ الشركة بدفاتر حسابية منفصلة لكل من حسابات عمليات التأمين وحسابات المساهمين              
ويتم تحديد أسس . اتر الحسابية الخاصة بذلك النشاط    اإليـرادات والمصـاريف الخاصة بكل نشاط في الدف        

 .توزيع المصاريف المتعلقة بالعمليات المشتركة من قبل اإلدارة وأعضاء مجلس إدارة الشركة 

 إثبات إيرادات األقساط وعموالت التأمين  )ب 

عموالت تظهر أجزاء أقساط و. يـتم إثـبات إجمالـي األقساط وعموالت التأمين عند إصدار وثيقة التأمين          
التأميـن والتي ستتحقق في الفترة الالحقة كأقساط وعموالت غير مكتسبة ، على التوالي، ويتم تأجيلها وفق                 

 .أسس مماثلة على مدى فترات وثائق التأمين المعنية

 المطالبات تحت التسوية  )ج 

ريخ قائمة المركز   تشـتمل المطالبات تحت التسوية على التكلفة المقدرة للمطالبات المتكبدة غير المسددة بتا            
كذلك، يجنب مخصصات لقاء المطالبات المبلغ عنها وغير المدفوعة         . المالـي، سواء تم التبليغ عنها أم ال       

كما يجنب مخصص ، وفقاً لتقديرات      . بـتاريخ قائمـة المركز المالي على أساس تقدير كل حاله على حده            
ت المتكبدة غير المبلغ عنها بتاريخ قائمة المركز        اإلدارة وخـبرة الشركة السابقة، لقاء تكلفة سداد المطالبا        

 .المالي 

السنة /يـدرج الفرق بين المخصصات بتاريخ قائمة المركز المالي والسداد والمخصصات المجنبة في الفترة             
 .السنة /الالحقة في قائمة نتائج عمليات التأمين لتلك الفترة
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 تكاليف االكتتاب المؤجلة  )د 

ف اكتتاب وثائق التأمين والتي تتعلق بشكل رئيسي بأعمال تأمين جديدة أو            يـتم تأجـيل عمـوالت وتكالي      
 .مجددة، ويتم إطفاؤها وفق أسس مماثلة على مدى فترات وثائق التأمين المعنية 

  إعادة التأمين )هـ 

نوع تقوم الشركة، خالل دورة أعمالها العادية ، بعمليات وإسناد إعادة التأمين، حيث تؤمن هذه الترتيبات ت               

أكبر في األعمال وتسمح لإلدارة بالتحكم في الخسائر المحتملة الناجمة عن المخاطر الكبرى وتؤمن إمكانية               

يتم جزء كبير من عمليات إعادة التأمين بموجب اتفاقيات وعقود إعادة تأمين اختيارية وإعادة              . نمو إضافي 

 .تأمين فائض الخسارة 

ين بنفس الطريقة التي يتم بها تقدير التزامات المطالبات المتعلقة          تقـدر المـبالغ المستحقة من معيدي التأم       
 .بالمؤمنين 

 االستثمارات  )و 

يتم في األصل ، إثبات كافة االستثمارات بالتكلفة والتي تمثل القيمة العادلة للمبلغ المدفوع شامالً مصاريف                
 .الشراء المتعلقة باالستثمارات 

قتنائها بالقيمة السوقية ، ويتم إظهار صافي األرباح أو الخسائر غير           تقـاس االستثمارات المتاحة للبيع بعد ا      
كما تدرج األرباح أو الخسائر     . المحققـة كبـند مستقل ضمن حقوق المساهمين أو فائض عمليات التأمين             

 .المحققة الناتجة عن بيع هذه االستثمارات في قائمة نتائج عمليات التأمين أو قائمة عمليات المساهمين

.  االسـتثمارات المقتناة حتى تاريخ استحقاقها ، بالتكلفة المعدلة بإطفاء عالوة اإلصدار أو الخصم                تقـاس 
يجنـب مخصص لهذه االستثمارات عند وجود أي انخفاض دائم في قيمتها، ويدرج في قائمة نتائج عمليات                 

 .التأمين أو قائمة عمليات المساهمين 

 االستثمارات في الشركات الزميلة  )ز 

تمثل الشركات الزميلة ملكية الشركة     . الستثمارات في الشركات الزميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية       تقيد ا 
من األسهم القائمة لهذه الشركات و تمارس الشركة تأثير هام على عمليات            % 50إلـى   % 20فـيها بيـن     

 .الشركات الزميلة 

 إيرادات االستثمار  )ح 

 الفعلي بعد األخذ بعين االعتبار أصل المبلغ القائم ومعدل          تـتحقق إيـرادات االسـتثمار على أساس العائد        
تـتحقق إيـرادات االستثمارات الخاصة بعمليات التأمين ، بشكل أساسي ، من سندات وأذونات               . العمولـة 

الخزيـنة الصـادرة عـن مؤسسة النقد العربي السعودي وصناديق أسهم محلية وخارجية واستثمارات في                
 .األسهم 

 يةالعمالت األجنب  )ط 

ويعاد تحويل  . تحـول المعـامالت بـالعمالت األجنبـية بأسـعار التحويل السائدة حين إجراء المعامالت              
الموجـودات والمطلوبـات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار التحويل السائدة بتاريخ قائمة المركز              

وحيث .  قائمة عمليات المساهمين تدرج كافة فروقات التحويل في قائمة نتائج عمليات التأمين أو   . المالـي   
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أن معـامالت الشـركة بالعمالت األجنبية تتم بالدوالر األمريكي بشكل أساسي ، فإن األرباح أو الخسائر                 
 .الناجمة عن تحويل العمالت األجنبية غير هامة ، وبالتالي لم يتم اإلفصاح عنها بصورة مستقلة 

 القيمة العادلة لألدوات المالية  )ي 

. ات المالـية على النقد لدى البنوك ، االستثمارات وبعض الموجودات والمطلوبات األخرى              تشـتمل األدو  
 .وتحدد القيمة العادلة لألدوات المالية على أساس األسعار المتداولة في السوق أو القيمة العادلة المقدرة لها 

 أرقام المقارنة  )ك 

 .ض للفترة الحالية تم تعديل بعض أرقام المقارنة، عند الضرورة، لتتفق مع العر

 الذمم المدينة ، صافي - 3

 :تتكون الذمم المدينة ، صافي مما يلي 

2003 سبتمبر 30 2003 ديسمبر 31 2004 سبتمبر 30  
  بآالف الرياالت السعودية

 :المؤمن لهم، صافي     
   جارية 115.365  90.330  102.937

   مؤجلة 87.493  246.412  83.940
 الوكالء 52.887  32.043  26.292

 معيدي التأمين 95.590  127.804  101.424
 اإلجمالي 351.335  496.589  314.593

 االستثمارات - 4

 عمليات التأمين  )1

 :تتكون االستثمارات المتاحة للبيع لعمليات التأمين من اآلتي   )أ 

  2004 سبتمبر30 2003 ديسمبر 31 2003 سبتمبر 30

  لسعوديةبآالف الرياالت ا
صناديق وأسهم محلية 410.982 326.140 142.853
 صناديق وأسهم خارجية 225.591  243.978  196.418
 اإلجمالي 636.573  570.118  339.271

كانـت الحـركة فـي االستثمارات المقتناة حتى تاريخ استحقاقها الصادرة عن مؤسسة النقد العربي                  )ب 
 :السعودي على النحو التالي 

 أوراق مالية
 غير متداولة في السوق

 

  )بآالف الرياالت السعودية ( 
2002 ديسمبر 31آما في  419.417  

 اإلضافات 2.859.891
 االستحقاقات  )2.584.624( 

 2003 سبتمبر 30كما في  694.684
  

 2003 ديسمبر 31كما في  430.525
 اإلضافات 5.679.507

 تحقاقاتاالس  )5.591.388( 
 2004 سبتمبر 30كما في  518.644
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 مليون ريال سعودي    91 مليون ريال سعودي تستحق خالل سنة واحدة و          428: تسـتحق االسـتثمارات أعاله كالتالي     
 سبتمبر  30بلغت القيمة السوقية المقدرة لالستثمارات المقتناة حتى تاريخ استحقاقها كما في            . تسـتحق بعد أكثر من سنة     

ـ  2004  – 2003 سبتمبر   30 مليون ريال سعودي و      431 – 2003 ديسمبر   31(  ملـيون ريال سعودي      519ي  حوال
 ) . مليون ريال سعودي 695

 المساهمون  )2

 :تتكون االستثمارات المتاحة للبيع الخاصة بالمساهمين من اآلتي   )أ 

2003 سبتمبر 30 2003 ديسمبر 31   2004 سبتمبر 30   

  بآالف الرياالت السعودية

صناديق وأسهم محلية 50.961 36.495 62.363

 صناديق ومحفظة أسهم خارجية 344.865  324.053  299.630

 اإلجمالي 395.826  360.548  361.993

 

كانـت الحـركة فـي االستثمارات المقتناة حتى تاريخ استحقاقها الصادرة عن مؤسسة النقد العربي                  )ب 
 :السعودي على النحو التالي 

 ليةأوراق ما

 غير متداولة في السوق

 

)بآالف الرياالت السعودية(   

 2002 ديسمبر 31كما في  72.397

 اإلضافات 140.272

 االستحقاقات  )202.501( 

 2003 سبتمبر 30كما في  10.168

  

 2003 ديسمبر 31كما في  34.981

 اإلضافات 244.980

 االستحقاقات  )225.000( 

 2004 سبتمبر 30 في كما 54.961

بلغت القيمة السوقية المقدرة لالستثمارات المقتناة حتى تاريخ استحقاقها         . تستحق االستثمارات أعاله خالل سنة واحدة       
 30 مليون ريال سعودي و      35 – 2003 ديسمبر   31(  مليون ريـال سعـودي     55 حوالي   2004 سبتمبر   30كما في   
 ).ودي  مليون ريـال سعـ10 – 2003سبتمبر 
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 المطالبات تحت التسوية ، صافي - 5

 :تتكون المطالبات تحت التسوية ، صافي من اآلتي 

 سبتمبر 30
2003 

 ديسمبر 31 
2003 

 سبتمبر 30 
2004 

  

   بآالف الرياالت السعودية

 إجمالي المطالبات تحت التسوية  502.004 972.462 1.435.325

 مبالغ مستحقة من معيدي التأمين: ناقصاً   )386.259( )872.692(  )1.356.530(

 صافي المطالبات تحت التسوية  115.745 99.770  78.795

 المطالبات المتحققة غير المبلغ عنها  43.831 42.000  18.045

 اإلجمالي  159.576 141.770  96.840

 

 احتياطي النشاط غير المستمر - 6

يانات التالية المتعلقة بأحد أقسام الشركة الذي توقف عن العمل خالل            النشاط غير المستمر من الب     احتياطييتكون  
 : 1998عام 

 سبتمبر 30
2003 

 ديسمبر 31 
2003 

 سبتمبر 30 
2004 

  

   بآالف الرياالت السعودية

 مطالبات تحت التسوية  26.358 38.823 49.414

 إحتياطي الخسائر المستقبلية  38.557  37.282  32.317

 اإلجمالي  64.915  76.105  81.731

 توزيعات األرباح - 7

 مارس  20 النهائية خالل االجتماع السنوي للجمعية العمومية للمساهمين المنعقد بتاريخ           األرباحتـم اعتماد توزيع     
   .2004 مارس  شهر دفعت في سعودي والتي مليون ريال31.3 البالغة  و2004

 االلتزامات المحتملة - 8

 مليون ريال سعودي كما في      44 باعتمادات مستندية وخطابات ضمان بمبلغ     تتعلق   محتملةعلى الشركة التزامات    
    ).  مليون ريال سعودي52.3 - 2003 سبتمبر 30  (2004 سبتمبر 30
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 المعلومات القطاعية - 9

ع القطاع غـير البحري ، القطا    : ، تتكون عمليات التأمين بالشركة من ثالث قطاعات هي           لألغـراض اإلدارية  
تقدم قطاعات الشركة خدمات تخضع للمخاطر وأن عائداتها تختلف عن تلك الخاصة        . الـبحري و قطـاع التكافل     
 وهذه القطاعات تمثل األساس الذي يتم بموجبه إعداد التقارير لكل قطاع عن النشاطات            بقطاعات األعمال األخرى  

 . األساسية للشركة

 في  لفترتي التسعة أشهر المنتهيتين    لكل قطاع    )الخسارة   ( الفائضوفـيما يلي تحليال بصافي األقساط المكتسبة و       
  :2003 و 2004 سبتمبر 30

  بآالف الرياالت السعودية

  غير بحري بحري تكافل المجموع

2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004  

 مكتسبةصافي األقساط ال 536.151 495.435 14.050 13.956 3.589 3.633 553.790 513.024

 

187.700 

 

117.809 

 

)495( 

 

)1.683( 

 

9.150 

 

9.331 

 

179.045 

 

110.161 

 ) الخسارة ( صافي الفائض 

 من النشاط المستمر

عتبر التحليل القطاعي لموجودات ومطلوبات الشركة غير مجدي وبالتالي لم يتم           ينظـرا لطبـيعة نشاط الشركة،       
، بشكل أساسي ، في المملكة العربية السعودية ، وبالتالي لم يتم              تقـوم الشركة بتأدية نشاطاتها     .اإلفصـاح عـنه   

 . اإلفصاح عن أية تحليل قطاعي جغرافي

 رأس المال - 10

 مليون ريال سعودي مقسم إلى      500 ،     2004 سبتمبر   30بلغ رأس المال المصرح به والمصدر للشركة كما في          
 ريال للسهم الواحد    50بقيمة اسمية   ) ن سهم    مليو 5 - 2003 ديسمبر   31 و   2003 سبتمبر   30(   مليون سهم  10
 :فيما يلي ملخصاً لرأس المال ) .  ريال سعودي للسهم الواحد100 - 2003 ديسمبر 31 و 2003 سبتمبر 30( 

  2004  سبتمبر 30
  المصرح به والمصدر 

  سهم المبلغ المبلغ المدفوع
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
  باآلالف

 صندوق االستثمارات العامة 5.000 250.000 125.000
 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 2.500 125.000 62.500
 المؤسسة العامة للتقاعد 2.500 125.000 62.500

 المجموع 10.000 500.000 250.000

 
  2003 ديسمبر 31 و 2003 سبتمبر 30

  المصرح به والمصدر  
  سهم  المبلغ  المبلغ المدفوع

بآالف الرياالت السعودية بآالف الرياالت السعودية   باآلالف
 صندوق االستثمارات العامة 2.500    250.000    125.000  
 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 1.250    125.000    62.500  
 امة للتقاعدالمؤسسة الع 1.250    125.000    62.500  
 المجموع 5.000    500.000    250.000  
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 ربح السهم - 11

تم . تم احتساب ربح السهم وذلك بتقسيم صافي الدخل للفترة على األسهم العادية المصدرة والقائمة خالل الفترة                  
 لتلك   بتقسيم صافي الدخل   2003 سبتمبر   30احتساب ربح السهم لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في           

  ).1(  مليون سهم لتعكس التغير في رأس المال بأثر رجعي كما هو مبين في إيضاح رقم 10الفترات على 

  )4( المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم  - 12

على القوائم المالية التي    " عقود التأمين    ) " 4( يبدأ سريان تطبيق المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم          
 أو بعد ذلك ، هذا وتقوم الشركة حالياً بدراسة أثر تطبيق             2005 يناير   1تغطى الفترات المحاسبية التي تبدأ في       

 التي تحدد   تتتوقع الشركة أن ينتج عن تطبيق هذا المعيار إضافات جوهرية على اإليضاحا             . هذا المعيار   
من المتوقع أن تساعد اإليضاحات اإلضافية      . شركة  وتوضح المبالغ الناتجة عن عقود التأمين في القوائم المالية لل         

مستخدمي القوائم المالية للشركة على فهم مبالغ وتوقيت وعدم التأكد المتعلق بالتدفقات النقدية المستقبلية الناتجة                
  ).4( تنوي الشركة االلتزام الكامل بمتطلبات المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم . من عقود التأمين 

 األحداث الالحقة - 13

 على تحويل مبلغ    2004 نوفمبر   22وافق المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية غير العادي المنعقد بتاريخ            
 مليون  100 مليون ريال سعودي من االحتياطي اإلتفاقي إلى األرباح المبقاة ، باإلضافة إلى تحويل مبلغ                 19.5

 .المالريال سعودي من األرباح المبقاه إلى رأس 

صندوق :  ، قام المساهمون بسداد المبالغ التالية مقابل رأس المال على النحو التالي               2004 نوفمبر   24بتاريخ  
 مليون ريال سعودي ، المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد            75االستثمارات العامة مبلغ    

 . مليون ريال سعودي لكل منها37.5مبلغ 
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 قشة وتحليل اإلدارة للوضع المالي ونتائج العملياتمنا -8

 :تعتمد المناقشة والتحليل التالي للوضع المالي للشركة على القوائم التالية ويجب أن تقرأ على ضوئها

م والتي تم تدقيقها    2003م و   2002م،  2001 ديسمبر   31القوائم المالية كما في وللسنوات المنتهية في         )1(
 .وايرنست ويونغ) أحد أعضاء شركة برايس وترهاوس كوبرز(من قبل الجريد وشركاه 

م و  2003 سبتمبر   30القوائم المالية غير المدققة كما في ولفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في              )2(
أحد أعضاء شركة برايس وترهاوس     (م والتي تم فحصها من قبل الجريد وشركاه         2004 سـبتمبر    30

 .م2004ر ابو الخير و شركاهم كما في عام و ديلويت اند توش بك) كوبرز

يحـتوي الجـزء الخـاص بالمناقشـة والتحليل المالي ونتائج العمليات من قبل اإلدارة على بيانات وإفادات تتطلع إلى                    
ويمكن أن تختلف النتائج الحقيقية التي تتوصل إليها شركة التعاونية للتأمين بشكل            . المستقبل وتشمل جوانب من المخاطر    

سـي عـن النـتائج المتوقعة نتيجة لعدة عوامل مختلفة منها العوامل التي نناقشها أدناه وعوامل أخرى نوقشت في                    أسا
 ".عوامل المخاطر"مواضع أخرى من هذه النشرة وبشكل خاص تحت عنوان 

 نظرة عامة 1 - 8

بموجب المرسوم الملكي   تأسست شركة التعاونية للتأمين كشركة مساهمة مغلقة في الرياض بالمملكة العربية السعودية              
18/1/1986الموافق  (هـ  7/5/1406وتم تسجيلها بتاريخ    ) م9/1/1985الموافق  (هـ  17/4/1405بتاريخ  ) 5/م(رقم  
 ).الشركة الوطنية للتأمين التعاوني( تحت اسم 1010061695بموجب السجل التجاري رقم ) م

 مزاولة عمليات التأمين التعاوني وكافة األنشطة       إن غرض الشركة هو   . يملك الشركة حالياً مؤسسات حكومية سعودية     
ويوجد للتعاونية للتأمين شبكة من المكاتب اإلقليمية والفروع         . ذات العالقة بما فيها إعادة التأمين وأنشطة التوكيالت        

وتشمل . يومكاتب المبيعات في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية تقوم من خاللها بمزاولة أعمال التأمين التعاون                
مجاالت األعمال الرئيسية التي تقوم بها التأمين على السيارات والتأمين الطبي والتأمين ضد الحريق و الممتلكات                   
 . والتأمين على مشاريع الطاقة والطيران واالعمال الهندسية والتأمين البحري وخدمات التكافل وتأمين الحوادث المتنوعة

حيث % 43ة في تسجيل التعاونية للتأمين زيادة في األقساط المكتتبة بلغت             وساعدت ظروف سوق التأمين واألنظم    
. م2002 مليون ريال سعودي في عام       1,081م مقارنة بمبلغ    2003 مليون ريال سعودي في عام       1,546وصلت إلى   

 إلى  ويرجع ذلك بسبب رئيسي   % 47.5 مليون ريال سعودي أي بنسبة       683وارتفع إجمالي المطالبات المدفوعة إلى      
 .الزيادة الحادة في مطالبات تأمين السيارات

 34م مقارنة بمبلغ    2003 مليون ريال سعودي في عام       169وقد حققت الشركة فائض صافي من عمليات التأمين بلغ          
 مليون ريال سعودي إلى     18وعلى هذا األساس قرر مجلس إدارة الشركة إعادة         . م2002مليون ريال سعودي في عام      

 مليون ريال سعودي على المساهمين باعتبار أن نشاطات المساهمين سجلت أرباحا بمبلغ            31اقتراح توزيع   المؤمن لهم و  
حيث بلغت  % 27.4باإلضافة إلى ذلك، رفعت التعاونية للتأمين احتياطياتها الفنية بنسبة          .  مليون ريال سعودي تقريبا    45

 . م2002ون ريال سعودي في عام  ملي486م مقارنة بمبلغ 2003 مليون ريال سعودي في عام 619

م بتحسين الكثير من خدمات العمالء وإدارة المطالبات، حيث جرى فيها إعادة             2003قامت التعاونية للتأمين في عام      
هيكلة شاملة لضمان تقديم خدمة سريعة وفعالة لتسوية المطالبات بيسر وسهولة بهدف رفع مستوى التجاوب وخاصة                 

 .الرخصةلعمالء تأمين السيارات و

إلعداد وتطوير معايير تامين طبي كامل      ) تاج(كما أثمرت الجهود الحثيثة والمتواصلة التي بذلتها إدارة التأمين الطبي           
وصيل لنقل  وتم انشاء شركة    . موحد إلى تأسيس المركز الوطني لمعايير التأمين الطبي ضمن مجلس الغرف السعودية            

وقد تم تأسيس   . لومات إلكترونياً بين شركات التأمين ومقدمي الرعاية الصحية         لتوفير نقل المع   المعلومات االلكترونية 
 . شركة وصيل كمزود خدمة التطبيقات لتأمين هذه الخدمة للدافعين والمزودين
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م، مما أدى إلى إيجاد مفهوم بيئة العمل         2003وقد تم تحسين العديد من نظم المعلومات وإضافة نظم جديدة في عام              
 . تشمل أغلب األنشطة اإلدارية والمالية إضافة إلى أنشطة إصدار وثائق التأمين والتجديد والمطالباتااللكتروني ل

وركزت أنشطة التسويق والمبيعات إهتمامها على تأمين السيارات والرخص وقامت بتنفيذ حمالت دعائية وتشجيعية                
ضورها الجغرافي بفتح مكاتب جديدة لخدمة       ، مع تعزيز ح   )وفاء(للتأمين الشامل، والرخصة، وخطط تأمين التكافل        

وقامت الشركة في الوقت ذاته بتقديم برامج تأمين موجه إلى العمالء           . العمالء في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية      
 . التجاريين والشركات باالضافة إلى تحسين وتطوير برامجها الحالية

م، مثل  2003السعودة، حيث أدت المبادرات التي اتخذتها خالل عام          هذا و ال تزال التعاونية للتأمين ملتزمة بخطة          
المشاركة في يوم المهنة الجامعي وتنظيم أول منتدى لمدراء الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية إلي زيادة                   

عها على أساس دوام    باإلضافة إلى السعوديين الذين يعملون م     % 72نسبة القوى العاملة السعودية، رجاال ونساء، إلى        
 .جزئي

  تطورات حديثة 2 - 8

وبتاريخ . م أهم خطوة نحو تطوير سوق التأمين في المملكة العربية السعودية          2003يعتبر إصدار نظام التأمين في عام       
قامت مؤسسة النقد العربي السعودي وبصفتها الجهة المسؤولة عن تطبيق          ) م1/12/2004الموافق  (هـ  18/10/1425

الئحته التنفيذية بمنح شركة التعاونية للتأمين رخصة لمزاولة نشاطات التأمين في المملكة العربية                نظام التأمين و  
وقد قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بتحديد مدة عام واحد من تاريخ اصدار الرخصة يتوجب على                   . السعودية

لتأمين والئحته التنفيذية وأن تقوم في خالل       الشركة قبل نهايته أن تتوافق مع الشروط والمتطلبات المدرجة في نظام ا            
شهر واحد من تاريخ إصدار الرخصة بتسليم دراسة وافية الى مؤسسة النقد العربي السعودي توضح فيها الخطوات التي                  

 .ستتبعها الشركة لتتوافق مع هذه المتطلبات

فعيل سوق التأمين السعودي بطريقة جذرية      ومن المتوقع أن يسفر تطبيق نظام التأمين والئحته التنفيذية الى تنظيم وت            
والى ظهور شركات تأمين جديدة وخروج شركات أخرى وتوقفها عن تقديم خدماتها أو الى إعادة تنظيم هيكلها حتى                    

 .تتوافق مع نظام التأمين الجديد

ئحة التنفيذية ان تقوم    عالوة على ذلك، يتعين على التعاونية للتأمين بموجب التغييرات الجديدة في سوق التأمين والال               
 :بدفع الرسوم التالية 

من إجمالي األقساط المكتتبة في السنة      %) 0.5(نسبة نصف في المائة     : رسوم مؤسسة النقد العربي السعودي     
المالية الواحدة باستثناء حصة السوق المحلية من أعمال إعادة التأمين كرسوم تكاليف رقابة واالشراف كما هم                  

 .التنفيذية ونظام التأمينموضح في الالئحة 

من إجمالي األقساط   % 1 ريال سعودي ونسبة     150,000رسم سنوي بمبلغ    : رسوم التأمين الصحي التعاوني    
 . المكتتبة من التأمين الصحي الصادرة في السنة المالية الواحدة

ضافة إلى الزكاة   من كل قسط يحول لشركة إعادة تأمين أجنبية باال        % 5رسوم ضريبة بنسبة    : الزكاة والضرائب  
 .الشرعية

م وكان له   2003وبدأ تطبيق التأمين اإللزامي على رخص القيادة تجاه الغير والتأمين على السيارات األجنبية في سنة                 
ويتضح ذلك من خالل النتائج المالية للشركة في سنة         . آثار إيجابية في مجمل أقساط التأمين المكتتبة في سوق التأمين         

 نموا ملحوظاً في األقساط  المكتتبة وصافي عمليات التأمين مما نتج عنه فائض قياسي في عمليات                 م التي شهدت  2003
 . التأمين
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 النسب الرئيسية 3 - 8

 :تبين النسب الرئيسية التالية األداء التشغيلي للتعاونية للتأمين

 النسب الرئيسية  

التسعة أشهر المنتهية   ديسمبر31السنة المنتهية في 
  ر سبتمب30في 

2001 2002 2003 2003 2004  
 1نسبة اإلحتفاظ 55% 54% 54% 39% 28%
 2معدل الخسارة 74% 59% 66% 81% 66%
 3نسبة المصروفات 27% 21% 23% 28% 35%
 4صافي النسبة المشتركة 97% 83% 92% 121% 107%

) خسائر/(باستثناء ارباح (العـائد على حقوق المساهمين       27% 6% 12% )3%( % )1(
 5)االستثمار غير المحققة

 )خسائر/(رباحابما فيها    (العـائد على حقوق المساهمين     24% 5% 10% )3%( )1%(
 )االستثمار غير المحققة

 6العائد على األصول 6% 10% 10% 1% 4%
  7)ريال سعودي(ربحية السهم  12.95 1.96 4.49 )0.89 ( )0.29 (

 .التعاونية للتأمين: المصدر

                                                 
 .نسبة صافي األقساط المكتتبة إلى إجمالي األقساط المكتتبة 1
 .نسبة صافي المطالبات المتكبدة واالحتياطات األخرى إلى صافي األقساط المكتسبة 2
 .ي المصروفات إلى صافي األقساط المكتتبة نسبة إجمال3
إن النسبة المشتركة تدل على األداء      . نسبة المطالبات المكتتبة واجمالي المصروفات واالحتياطات األخرى إلى أقساط المكتسبة           4

 .الشامل للشركة الناتج عن عملياتها التأمينية دون أن تؤخذ في االعتبار مدخوالت االستثمار
 .ليات المساهمين إلى حقوق المساهميننسبة صافي عم 5
 . نسبة صافي الفائض من عمليات التأمين والمساهمين إلى إجمالي األصول6
 . نسبة صافي دخل عمليات المساهمين إلى مجموع عدد األسهم7
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 ج العملياتنتائ 4 - 8

وأنشطتها ) المعروفة سابقا بالشركة الوطنية للتأمين التعاوني     (فـيما يلـي ملخص للنتائج المالية لشركة التعاونية للتأمين           
 . م 2003م و2004 سبتمبر 30خالل الثالث سنوات الماضية إضافة إلى النتائج األولية للتسعة أشهر المنتهية في 

 نتائج العمليات  

  ديسمبر31ية في السنة المنته
 )مدققة(

التسعة أشهر المنتهية في 
  سبتمبر30

 المبالغ بماليين الرياالت السعودية )غير مدققة(
2001 2002 2003 2003 2004  

 اإليرادات     
 مجموع أقساط التأمين المكتتبة 856 1,089 1,546 1,081 1,023

 تأمين المسندةأقساط إعادة ال: ينزل (384) (505) (717) (663) )734(

 صافي أقساط التأمين المكتتبة 472 584 829 418 289
 بةسالتغيرات في أقساط التأمين غير المكت 82 (71) (104) (117) )41(

 بةسصافي أقساط التأمين المكت 554 513 725 301 248
 عمولة إعادة التأمين 47 47 67 62 57
 إيرادات تأمين أخرى 24 27 34 36 31
 إيرادات استثمارات بعد خصم مصاريف اإلدارة 60 52 61 38 22
 أتعاب إدارة و إيرادات أخرى 14 12 17 21 28

  مجموع اإليرادات 699 651 904 458 386

 التكاليف والمصاريف   
 مجموع المطالبات المدفوعة 1,105 482 683 463 725

 نحصة إعادة التأمي: ينزل (716) (191) (258) (270) )550(

 صافي المطالبات 389 291 425 193 175
 التغيرات في المطالبات تحت التسوية 17 1 45 28 )10(

 صافي المطالبات المتكبدة 406 292 470 221 165
 تكاليف اكتتاب وثائق التأمين 53 50 71 36 30
  مصاريف فائض الخسارة 5 7 8 6 8
  التغيرات في احتياطي صندوق التكافل 2 1 2 1 -

 مصاريف بيع و تسويق 47 54 82 66 51
 رواتب  تشغيل و إدارة 45 38 58 47 48
 مصاريف عمومية و إدارية أخرى 23 21 34 24 21

  مجموع التكاليف  و المصاريف 581 463 725 401 323

 صافي فائض النشاط المستمر 118 188 179 57 63
 لمستمراحتياطي النشاط غير ا - (10) (10) (23) 0

 صافي فائض عمليات التأمين 118 178 169 34 63

  حصة المساهمين من صافي الفائض (106) - - - -

 صافي فائض عمليات التأمين بعد حصة المساهمين 12 178 169 34 63

  فائض عمليات التأمين المتراكم في بداية السنة  548 397 397 372 319
 فائض موزع   - - (18) (10) (16)

 احتياطي فائض مرتجع - - - 1 6

 السنة /فائض عمليات التأمين المتراكم في نهاية الفترة 560 575 548 397 372
 .شركة التعاونية للتأمين، قربت االرقام الى أقرب رقم صحيح: لمصدرا
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 اإليرادات 1- 4- 8

 1,081م مقارنة بمبلغ    2003  مليون ريال سعودي في عام     1,546 حققت التعاونية للتأمين إجمالي أقساط مكتتبة بلغت        
م وهو ما يمثل نسبة نمـو بلغت       2001 مليون ريال سعودي في عام       1,023م و   2002سعودي في عام     ملـيون ريال  

إن مجاالت األعمال الرئيسية لشركة التعاونية للتأمين هي تأمين السيارات والتأمين الطبي            . علـى التوالي  % 6و  % 43
 .توالتأمين ضد الحرائق والممتلكا

م بشكل رئيسي إلى إدخال تأمين الرخصة اإللزامي  تجاه األطراف           2003يعـود االرتفاع الكبير في حجم األقساط لعام         
وانطالقا من نظرتها االقتصادية وحضورها القوي في سوق        . اآلخريـن وتأميـن السـيارات األجنبية من قبل الحكومة         

 .ول سوق التأمين بقوة وفعاليةالتأمين والقوى العاملة المؤهلة استجابت الشركة بدخ

اسـتطاعت الشركة من خالل سهولة الوصول إلى مكاتبها وبرامجها للتوعية العامة والحمالت الدعائية أن تسجل نموا                 
م، كما بذلت جهودا مماثلة ليغطي نشاطها التأمين اإللزامي تجاه          2003في  محفظة تأمين السيارات في عام        % 113بلغ  

م  بلغ ما    2003ت األجنبية التي تدخل المملكة العربية السعودية، والذي شهد بدوره نموا في عام              الطرف اآلخر للسيارا  
م بدأت العديد من الشركات في تسويق وتقديم خدمات تأمين ضد الغير            2004ورغـم انـه في سنة       %. 343يقـارب   

ي سوق التأمين، إال أن الشركة تؤمن       للسـيارات المحلية واألجنبية وأثرت بالتالي على حصة شركة التعاونية للتأمين ف           
بـأن إمكانـيات سـوق التأمين الكاملة لم تستغل بعد، وتعتقد ان نشاط األعمال في مجال التأمين على السيارات سوف                     

م 2004 سبتمبر   30في  % 21وقد انخفض اجمالي االقساط المكتتبة بما نسبتة        . يسـتمر في نموه في المستقبل المنظور      
 . م2003ة من العام مقارنة بنفس الفتر

 : ويظهر الرسم التالي األداء التاريخي لعمليات تامين السيارات في الشركة

 تطور تأمين السيارات
 

 
 .شركة التعاونية للتأمين: لمصدرا

أما المجالين اآلخرين الرئيسيين في أعمال الشركة وهما التأمين الطبي والتأمين ضد الحريق والممتلكات فقد شهدا نمواً                 
ـ   االنخفاض في التأمين على الطيران والتأمين الهندسي        ءوبإستثنا. على التوالي % 22و% 10م بنسبة   2003الل عام   خ

 .م2003فإن جميع مجاالت التأمين األخرى سجلت معدالت نمو إيجابية سنة 

يال سعودي   مليون ر  248 مليون ريال سعودي و      301 مليون ريال سعودي و      725بلغ صافي أقساط التأمين المكتسبة      
م و  2003في  % 21و  % 141م على التوالي، أي بزيادة نسبتها تقريبا        2001م و   2002م و   2003فـي نهاية السنوات     

م إلى الزيادة في االقساط المكتتبة      2003وتعزى هذه الزيادة الهامة في األقساط المكتسبة في عام          . م على التوالي  2002
 .من تأمين السيارات وزيادة نسبة االحتفاظ



 

 

96

2002 مليون ريال سعودي في عام       62م مقارنة مع    2003 مليون ريال سعودي في عام       67بلغت عمولة إعادة التأمين     
وكان السبب الرئيسي للزيادة في عموالت إعادة التأمين، خالل الفترات          . م2001 مليون ريال سعودي في عام       57م و   

 . الي عمليات التأمين المسندة إلى شركات إعادة التأمينالتي تغطيها التقارير، يعود إلى توسع نشاط الشركة وبالت

وبفعـل الخطوط اإلرشادية الصارمة في عمليات االستثمار باإلضافة إلى األداء اإليجابي في سوق األسهم المحلية فقد                  
 مليون ريال سعودي    22 مليون ريال سعودي و    38 مليون ريال سعودي و    61سـجل دخل االستثمارات نموا وصل إلى        

في كال  % 73و  % 60م على التوالي، ما يمكن ترجمته إلى معدالت نمو بلغت تقريبا            2001م و   2002م و   2003 فـي 
 .العامين

وأدت الزيادة في صافي األقساط المكتسبة وعموالت إعادة التأمين ودخل االستثمار إلى ارتفاع في عائدات الشركة من                 
 مليون ريال سعودي للسنوات     386مليون ريال سعودي و      458 مليون ريال سعودي و      904عملـيات التأميـن إلـى       

م على  2002م و 2003في عامي   % 19و  % 97م علـى التوالـي، بمعـدالت نمو بلغت          2001م و   2002م و   2003
 .التوالي

الموافق (هـ  15/9/1423صبح التأميـن على رخصة القيادة إلزامياً في المملكـة العـربيـة السـعودية بتـاريخ             أ
وهناك دراسة جارية حالياً حول مدى مناسبة جعل التأمين على مسؤولية السيارات ضد الغير إلزامياً                ) م20/11/2002

ومن المتوقع أن يؤدي هذا التغيير والتغيرات األخرى المحتملة في سوق التأمين الى زيادة               . عوضاً عن رخصة القيادة   
تطور هذا القطاع بطريقة تتناسب مع حجم وقوة          وعي المجتمع وتقبله لمفهوم التأمين والتي ستؤدي بدورها الى            

 .االقتصاد السعودي

 مليون ريال سعودي مقارنة بانخفاض      82وبعد األخذ في الحسبان الزيادة في أقساط التأمين غير المكتسبة و التي بلغت              
في % 8بنسبة  م، فإن صافي أقساط التأمين المكتسبة كانت قد زادت          2003 سبتمبر   30 مليون ريال سعودي في      71بلغ  

وقد كانت الزيادة في أقساط التأمين المكتسبة تعود إلى حد          . م2003م عن نفس الفترة للعام      2004الربع الثالث من العام     
وبشكل خاص إلى الزيادة في األقساط المكتتبة على تأمين         (م  2003بعـيد إلـى الـزيادة في األقساط المكتتبة في العام            

% 60م باإلضافة إلى الزيادة في نسبة االحتفاظ على التأمين الطبي من 2004ي العام  والتـي تم اكتسابها ف    ) السـيارات 
 %. 75إلى 

 التكاليف  والمصاريف 2- 4- 8

% 44و  % 42م وانخفض بنسبة    2001من إجمالي األقساط  المكتتبة سنة       % 71مثل إجمالي المطالبات المدفوعة نسبة      
 . بط االكتتاب وإدارة المطالباتم على التوالي نتيجة لتحسن ضوا2003م و 2002في عامي 

م، فإن تأمين السيارات كان أيضا المساهم الرئيسي في المطالبات،          2003وبصفته المساهم الرئيسي في األقساط في عام        
وتضاعف صافي المطالبات المتكبدة التي     . من أعمال تأمين السيارات   % 100حيـث تحـتفظ التعاونـية للتأمين بنسبة         

 مليون ريال سعودي في عام      221م مقارنة بمبلغ    2003 مليون ريال سعودي في عام       470 إلى   تحملـتها الشركة لتصل   
 .م2001 مليون ريال سعودي في عام 165م وحوالي 2002

 ويعتبر معدل الخسارة مؤشرا رئيسياً ألداء الشركة بما يوضح العالقة بين االقساط المكتسبة والمطالبات المتكبدة والتي                
 .م على التوالي2003م و2002م، 2001لألعوام % 66و % 81و % 66بلغت نسبتها 

أما تكاليف اكتتاب الوثائق التي تتكون من عموالت وتكاليف أخرى مرتبطة بالحصول على أعمال التأمين فقد تضاعفت                 
 مليون ريال   30م و   2002 مليون ريال سعودي في عام       36م مقارنة بمبلغ    2003 مليون ريال سعودي في عام       71إلى  

م بشكل رئيسي إلى الزيادة الكبيرة      2003وتعزى هذه الزيادة في التكاليف وخاصة في عام         . م2001سـعودي في عام     
فـي تأمين السيارات وعمليات التأمين الطبي التي ارتبطت بشكل رئيسي بالتكاليف العالية للعموالت، وتعيين وكاالت و                 

 .بنوك لبيع التأمين على الرخصة

م 2003 مليون ريال سعودي في عام       174لتصل إلى   % 27شغيل والتسويق والمبيعات بنسبة     كمـا زادت مصاريف الت    
م ويعزى ذلك بشكل    2001 مليون ريال سعودي في عام       120م و 2002 مليون ريال سعودي في عام       137مقارنة بمبلغ   

 .رئيسي إلى توسع نشاط الشركة خالل السنوات التي يغطيها التقرير
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ـ        مليار ريال سعودي والتي تمثل      1.1م ليصل إلى    2004 سبتمبر   30بات المدفوعـة بنهاية     وقـد زاد إجمالـي المطال
 525تجدر اإلشارة إلى أن ما يقارب       .  مليون ريال سعودي جزءا كبيرا منها        564مطالـبات تأميـن الطيران البالغة       

 بالكامل من قبل شركات     مليون ريال سعودي من إجمالي تأمين الطيران كان عبارة عن طلب تعويض واحد فقط مغطى              
ويمثل إجمالي التأمين الصحي    ). أي أن حصة شركة التعاونية للتأمين من هذا التعويض تساوي صفر          (إعـادة التأميـن     

 مليون ريال سعودي خالل نفس      446من إجمالي المطالبات المدفوعة بمبلغ يقارب       % 40والتأميـن علـى السـيارات       
 . الفترة

تقريباً من إجمالي المطالبات المدفوعة ليصل صافي المطالبات المدفوعة في          % 65بلغت  أمـا حصة إعادة التأمين فقد       
مقارنة بالفترة المالية المقابلة من عام      % 34 مليون ريال سعودي بزيادة مقدارها       389م إلى   2004 سبتمبر   30نهايـة   

 . م 2003

االحتفاظ من قبل الشركة والتي أدت إلى زيادة        تعـود الزيادة في مطالبات التأمين الطبي بشكل اساسي إلى زيادة نسبة             
 مليون 16م تمثل  2004 سبتمبر   30 مليون ريال سعودي كما في       18التغـيرات في المطالبات تحت التسوية لتصل إلى         

 . ريال سعودي منها مطالبات المتحققة والتي لم يبلغ عنها

في % 71م مقارنة بـ    2004 سبتمبر   30هاية  من مجموع اإليرادات بن   % 83كما يشكل مجموع التكاليف والمصاريف      
% 34م و قد ادى ارتفاع التكاليف والمصروفات إلى إنخفاض صافي فائض عمليات التأمين بنسبة               2003 سـبتمبر    30

 . م2004 سبتمبر 30بنهاية 

 الفائض من عمليات التأمين 3- 4- 8

 مليون ريال   169ل إلى ما يزيد عن    م ليص 2003تقريبا في عام    % 395زاد الفائض الصافي من عمليات التأمين بنسبة        
 . م2001م إلى عام 2002من عام % 46سعودي مقابل انخفاض بنسبة 

ووفقـا لمفهـوم التأمين التعاوني الذي تعمل بموجبه الشركة وبناء على األداء التشغيلي اإليجابي للشركة، قرر مجلس                  
 مليون ريال   10تم إعادة   (م  2003هم في عام     مليون ريال سعودي إلى المؤمن ل      18اإلدارة إعادة حصة فائض تساوي      

و قد قامت الشركة منذ تأسيسها بإعادة ما        ). م2001 مليون ريال سعودي تقريبا في عام        16م و   2002سعودي في عام    
 . مليون ريال سعودي إلى المؤمن لهم على شكل توزيعات فائض268مجموعه 

 دخل المساهمين 4- 4- 8

 )سعوديمليون ريال (قائمة عمليات المساهمين 

  ديسمبر31السنة المنتهية في 
 )مدققة(

 30التسعة أشهر المنتهية في 
 سبتمبر

 )غير مدققة(

 

2001 2002 2003 2003 2004  
 بيع استثمارات) خسارة/ (ربح 18 11 32 (26) (20)
 استثمارات) خسائر/ (ارباح 2 (3) (3) 7 10
 ارباح استثمارات في شركات زميلة 4 5 9 6 5
 اتعاب إدارية - 6 7 4 2
 حصة المساهمين من صافي فائض المؤمن لهم 106 - - - -
 مصاريف عمومية و إدارية، صافي - - - - -

 للسنة/للفترة) خسارة/ (صافي دخل  130 19 45 (9) (3)
 .شركة التعاونية للتأمين، قربت االرقام الى أقرب رقم صحيح: لمصدرا

 9م مقارنة مع خسارة بلغت      2003 مليون ريال سعودي تقريبا في عام        45ت  بلـغ صـافي دخل المساهمين من العمليا       
وتعزى الزيادة في عام    . م على التوالي  2001م و   2002 مليون ريال سعودي في عامي       3ملـيون ريـال سـعودي و        

السوق  مليون ريال سعودي الناتج عن األداء اإليجابي في          32م بشكل رئيسي إلى أرباح بيع استثمارات بحوالي         2003
أما خسائر المساهمين في    . المحلـي، باإلضافة إلى الزيادة في أرباح استثمارات في شركات زميلة ودخل اتعاب إدارية             
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م فـتعود بشكل رئيسي إلى الخسائر في بيع االستثمارات والتي نتجت عن األداء الضعيف في                2001م و 2002عامـي   
 . السوق المحلية والدولية

 األساسي للشركة تم تعويض المساهمين عن إدارة صندوق استثمارات عمليات التأمين بنسبة              من النظام  8طـبقا للمادة    
قامت الشركة  ) م20/1/2004الموافق  (هـ  28/11/1424وفي  . مـن دخـل استثمارات عمليات التأمين      % 10بلغـت   

ى ذلك، وافق مجلس    وبناء عل . بـتعديل نظامهـا األساسي ومنح مجلس إدارتها الصالحية لتحديد توزيع صافي الفائض            
من صافي فائض عمليات التأمين     % 90 من الالئحة التنفيذية ونظام التأمين أن يتم تحويل نسبة           70اإلدارة حسب المادة    

 مليون ريال سعودي   106ونتيجة لذلك، بلغت حصة المساهمين من صافي فائض المؤمن لهم           . الـى مسـاهمي الشركة    
 . م2004 سبتمبر 30للتسعة أشهر المنتهية في 

 مليون ريال سعودي على     31 مليون ريال سعودي ودفع      25م اقترح مجلس اإلدارة توزيع أرباح بلغت        2003وفي عام   
 18م و   2003م ودفعت في عام     2002 مليون ريال سعودي عن عام       13تم توزيع   (م  2004المسـاهميـن فـي عـام       

م وزعت  2003 نشاطها حتى نهاية عام      ومنذ بدء ). م2002م و دفعت في عام      2001ملـيون ريـال سعودي عن عام        
 . مليون ريال سعودي293التعاونية للتأمين أرباحاً للمساهمين بلغ مجموعها 

 مليون ريال سعودي    130م ما يقدر بـ     2004 سبتمبر   30وقـد بلـغ صافي دخل المساهمين للتسعة اشهر المنتهية في            
وتعود هذه الزيادة إلى حصة     . م2003 سنتمبر   30 ملـيون ريـال سعودي للتسعة اشهر المنتهية في           19مقارنـة لــ     

 مليون ريال سعودي وإلى ارباح بيع استثمارات وتحسن         106المسـاهمين من صافي فائض عمليات التأمين والتي تبلغ          
 .اداء سوق االسهم

 الظروف المالية والسيولة 5 - 8
 المكتتبة واحتياطي المطالبات وصافي     إن المصـادر األساسية للتمويل الخاصة بعمليات التأمين في الشركة هي األقساط           

عـائدات االستثمار ومن بيع استثمارات أو استحقاق االستثمارات في حين أن االستخدامات الرئيسية لهذه المصادر هي                 
 .لسداد المطالبات المدفوعة ومصاريف التشغيل والبيع والمصاريف اإلدارية االخرى

إن . حصيل االقساط و رسوم الوثائق مقدماً و قبل سداد المطلوبات والتكاليف          وتحقق الشركة تدفقاً نقدياً ملحوظاً بسبب ت      
هذه التدفقات النقدية االيجابية باإلضافة إلى المحافظ االستثمارية المحتفظ بها نقداً أو على شكل استثمارات بدرجة سيولة                 

 .   نمو في هذه المحافظ االستثماريةعالية، قامت بتحقيق السيولة الالزمة لعمليات التأمين مما ادى إلى زيادة ال

وفـي صـناعة التأميـن فأن السيولة عموماً تعود إلى قدرة شركة التأمين على تحقيق مبالغ نقدية مالئمة من عملياتها                     
االعتيادية بما فيها محفظتها االستثمارية من أجل تلبية التزاماتها المالية والتي هي أساساً التزامات تتم بموجب عمليات                 

ويتم تلبية متطلبات السيولة في عمليات الشركة على المدى القريب والبعيد من خالل أقساط التأمين، ورسوم                . تأميـن ال
تتمتع الشركة  . عملـيات التأميـن التـي يتم تحصيلها، وصافي دخل االستثمارات، ومبيعات واستحقاقات االستثمارات             

 . لسيولةبإمكانية الحصول على قروض قصيرة األجل كمصدر إضافي ل

 )مليون ريال سعودي(قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين 

  ديسمبر31السنة المنتهية في 
التسعة أشهر المنتهية في 

  سبتمبر30
 

2001 2002 2003 2003 2004  

 من األنشطة التشيغلية   صافي النقد الناتج 35 338 281 183 14
  المستخدم في األنشطة االستثماريةصافي النقد (53) (367) (302) (79) (10)
 صافي التدفقات النقدية المستخدم في األنشطة التمويلية  (18) (9) (9) (15) (16)
 في النقد ) النقص(الزيادة صافي  (36) (38) (30) 89 (12)
 السنة/النقد في بداية الفترة 97 127 127 38 50

 السنة /النقد في نهاية الفترة 61 89 97 127 38
 .شركة التعاونية للتأمين، قربت االرقام الى أقرب رقم صحيح: لمصدرا 

 مليون  14 مليون ريال سعودي و    183 مليون ريال سعودي و    281بلغـت الـتدفقات النقدية من أنشطة عمليات التأمين          
 .م على التوالي2001م و 2002م و 2003ريال سعودي تقريباً في األعوام 
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 79 مليون ريال سعودي و302نقدية المستخدم في نشاطات استثمار عمليات التأمين حوالي التدفقات ال  كمـا بلغ صافي 
م على التوالي، وهو ما يعكس      2001م و 2002م و   2003 مليون ريال سعودي في األعوام       10ملـيون ريال سعودي و    

 .بشكل عام استثمارات الشركة في األصول الثابتة والتوسع في جوانب االستثمار

 مليون ريال   9النقد المستخدم في األنشطة التمويلية الذي يمثل صافي توزيعات الفائض المدفوع حوالي             وبلـغ صـافي     
 .م على التوالي2001م و2002م و 2003 مليون ريال سعودي في األعوام 16 مليون ريال سعودي و15سعودي و

 2003ريال سعودي تقريبا في عام       مليون   30ونـتج عـن األنشطة النقدية أعاله نقصان في صافي النقد قدر بحوالي              
م نتيجة تطبيق التأمين    2002 مليون ريال سعودي تقريبا في عام        89وذلك نتيجة زيادة أنشطة االستثمار، وزيادة بمقدار        

 .م نتيجة ارتفاع في حسابات الذمم المدينة2001 مليون ريال سعودي 12اإلجباري على رخصة القيادة وانخفاض بمبلغ 

 )مليون ريال سعودي( النقدية للمساهمين قائمة التدفقات
التسعة أشهر المنتهية في   ديسمبر31السنة المنتهية في 

  سبتمبر 30
 

2001 2002 2003 2003 2004  
 من األنشطة التشيغلية صافي النقد الناتج 59 5 7 10 14
 األنشطة االستثمارية ) المستخدم في(صافي النقد الناتج من  )26( 7 6 8 5
 صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية )32( )12( )13( )18( )19(

 في النقد) النقص(صافي الزيادة  1 - - - -
 السنة/ النقد لدى البنوك لدى البنوك في بداية الفترة - - - - -
 السنة/صافي النقد لدى البنوك في نهاية الفترة 1 - - - -

 .قربت االرقام الى أقرب رقم صحيحشركة التعاونية للتأمين، : لمصدرا 

 14 مليون ريال سعودي و    10 مليون ريال سعودي و    7بلغـت التدفقات النقدية للمساهمين من األنشطة التشغيلة حوالي          
 .م على التوالي2001م، 2002م، 2003مليون ريال سعودي في األعوام 

 5 مليون ريال سعودي و    8 مليون ريال سعودي و    6 وبلغ صافي النقد الناتج من األنشطة االستثمارية للمساهمين حوالي        
م على التوالي، وهذا يعزو بشكل عام لتحصيل في         2001م، و 2002م، و 2003ملـيون ريـال سـعودي فـي األعوام          

 . المبيعات واستحقاق االستثمارات واألرباح الموزعة التي تم استالمها من االستثمارات في الشركات الزميلة

 مليون  13تخدم في األنشطة التمويلية للمساهمين والمتمثلة في توزيعات أرباح مدفوعة حوالي            ويمـثل صافي النقد المس    
م على  2001م، و 2002م، و 2003 مليون ريال سعودي في األعوام       19 ملـيون ريال سعودي و     18ريـال سـعودي و    

 . التوالي

 الموجودات 6 - 8

م في تعزيز إجمالي موجودات الشركة من       2003سـاعدت الزيادة في استثمارات عمليات التأمين والمساهمين في عام           
 مليون ريال   2,197م و   2002 مليون ريال سعودي في عام       1,699م إلى   2001 ملـيون ريال سعودي في عام        1,535

 . م على التوالي2003م و 2002في عامي % 29و % 11م، ما حقق معدل نمو بلغ تقريباً 2003سعودي في عام 

 مليون  1,344م مقارنة بمبلغ    2003 مليون ريال سعودي في عام       1,768 التأمين   وقـد بلغـت قيمة موجودات عمليات      
% 14و  % 32م، مما يمثل زيادة بنسبة      2001 مليون ريال سعودي في عام       1,181م و   2002ريـال سعودي في عام      

 . على التوالي

 مليون ريال   355  مليون ريال سعودي من أصل     429م لتصل   2003في عام   % 21وازدادت أصول المساهمين بنسبة     
 .م2002م و 2001م، غير أنها ظلت ثابتة خالل السنتين 2002سعودي في عام 

 الذمم المدينة 1- 6- 8

تتكون الذمم المدينة للشركة من عدد كبير من العمالء وشركات و وكالء التأمين خاصة داخل المملكة العربية السعودية                  
 مليون ريال سعـودي    87وتشمل الحسابات المدينة مبلغ     . سيباإلضافة إلى شركات إعادة التأمين في أوروبا بشكل رئي        

مستحقة بعمالت أجنبية   ) م2001 مليون ريال سعودي في عام       164م و 2002 ملـيون ريـال سـعودي في عام          131(
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 يوماً من   90 إلى   30وحسب شروط عمل الشركة فإن المبالغ يجب أن تدفع خالل           . وبشـكل رئيسي بالدوالر األمريكي    
ويظهر من عدد   . وعادة تتطلب ترتيبات مع شركات إعادة التأمين التسوية في فترة معينة متفق عليها            . ملةتـاريخ المعا  

 يوما على التوالي، أن 75 و 82 و59م والتي كانت 2001م و 2002م و 2003األيـام فـي الحسابات المدينة لألعوام    
 .م2003إدارة الحسابات المدينة في التعاونية للتأمين قد تحسنت في عام 

وباستثناء مبالغ مستحقة من شركة واحدة مملوكة بالكامل من قبل الحكومة وشركة أخرى مملوكة بنسبة كبيرة للحكومة                 
 مليون ريال   232م و 2002 مليون ريال سعودي في عام       201م و 2003 ملـيون ريـال سعودي في عام         162بمـبلغ   

 مليون  41( مليون ريال سعودي     52سية واحدة بمبلغ    م، باإلضافة إلى شركة إعادة تأمين رئي      2001سـعودي فـي عام      
ال يوجد لدى الشركة حسابات فردية أو       ) م2001 مليون ريال سعودي في عام       53م، و 2002ريـال سـعودي في عام       

في عـام  % 3م  و    2002في عام   % 5(م  2003من ذممها المدينة في عام      % 6حسـابات لشـركات تشكل أكثر من        
م 2003من الذمـم القائمـة في     % 19ك هناك خمس عمالء كبار غير حكومييـن شكلوا         باإلضافـة إلى ذل  ). م2001

 ).م2001في عام % 19م و2002في عام % 15(

 مليون ريال سعـودي قائمة     41م مبلغ مختلف عليه بقيمة      2002م و 2003تشمل الذمم المدينة إلعادة التأمين في عامي        
جت الشركة خسارة مقدرة كجزء من االحتياطيات اإلضافية للنشاط غير          وأدر. م تتعلق بالنشاط غير المستمر    1998منذ  

 وإضافة إلى ذلك فأن الشركة تقوم حالياً بوضع اللمسات النهائية على تسوية تستند إلى اتفاقية وقعتها بتاريخ                . المسـتمر 
 ).م18/10/2004الموافق (هـ 4/9/1425

 حقاقهااالستثمارات المتاحة للبيع والمقتناة حتى تاريخ است 2- 6- 8

 االستثمار للتعاونية للتأمين على دراسة قامت بها استشاري مستقل شركة فرانك روسيل، وهي شركة               ةتعتمد استراتيجي 
وبالرغم من أن هذه الخطوط اإلرشادية . استثمارية مقرها الواليات المتحدة األمريكية، ووافق عليها مجلس إدارة الشركة    

بادئ السيولة، فإن هذه االستثمارات تخضع لتقلبات السوق باإلضافة إلى            تؤكد على تنوع المخاطر والتحفظ في م       
 . المخاطر المتأصلة في هذه النوعية من االستثمار

ويتم استثمار أصول   . تعتمد النتائج المالية الكلية للتعاونية للتأمين بشكل كبير على الجودة وأداء محفظتها االستثمارية             
كبر زيادة في عائدات االستثمار بالتوافق مع إدارة المخاطر المناسبة، والتنويع،              التعاونية للتأمين بهدف تحقيق أ     

وتركز التعاونية  . واالعتبارات التنظيمية، وتوفير سيولة كافية لتمكين الشركة من الوفاء بالتزاماتها في الوقت المحدد             
سعى لالستثمار في سندات مالية تتوافق       للتأمين بشكل رئيسي على الجودة العالية والسندات ذات السيولة العالية وت            

 . تواريخ استحقاقها مع االستحقاقات التقديرية لأللتزامات

استثمارات متاحة للبيع، استثمارات مقتناة حتى تاريخ         : وتصنف االستثمارات من قبل اإلدارة إلى الفئات التالية         
االستثمارات بالتكلفة والتي تمثل القيمة العادلة      يتم في األصل إثبات كافة      . استحقاقها، واستثمارات في شركات زميلة    

وتقاس االستثمارات المتاحة للبيع بعد اقتنائها، بالقيمة        . للمبلغ المدفوع شامالً مصاريف الشراء المتعلقة باالستثمار       
لخصم، ويحسب  السوقية، وتقاس االستثمارات المقتناة حتى تاريخ استحقاقها بالتكلفة المعدلة بإطفاء عالوة اإلصدار أو ا             

مخصص لهذه االستثمارات عند وجود أي انخفاض دائم في قيمتها، ويدرج في قائمة عمليات التأمين أو فائمة عمليات                   
 . المساهمين

 )مليون ريال سعودي( استثمارات عمليات التأمين
  ديسمبر31

2001 2002 2003 
 

 مخصصات  
 صناديق ومحافظ اسهم محلية 326 142 81
 صناديق ومحافظ اسهم خارجية 244 20 62
 سندات الحكومة السعودية 431 420 343
486 582 1,001  المجموع

 التركيز الجغرافي   

 المملكة العربية السعودية 757 562 424
 الواليات المتحدة األمريكية 130 19 61
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 أوروبا 83 1 1
 الشرق األقصى 27 - -
 باقي العالم 4 - -

 لمجموعا 1,001 582 486
 .شركة التعاونية للتأمين، قربت االرقام الى أقرب رقم صحيح: لمصدرا

) 43(تحتفظ التعاونية للتأمين بحسابات خاصة باستثمارات عمليات التأمين مستقلة عن استثمارات المساهمين وفقا للمادة               
لت استثمارات عمليات التأمين إلى     ووص. من النظام األساسي للشركة، وبالتالي تطبق سياسة استثمار مستقلة لكل حساب          

 486م و   2002 مليون ريال سعودي في عام       582م مقارنة بمبلغ    2003 مليون ريال سعودي تقريبا في نهاية        1,001
 .على التوالي% 20و% 72م بمعدل نمو بلغت نسبته 2001مليون ريال سعودي في عام 

 )مليون ريال سعودي(استثمارات المساهمين 
  ديسمبر31

2001 2002 2003 
 

 مخصصات   
 محليةصناديق و محافظ اسهم  37 40 35
 خارجيةصناديق و محافظ اسهم  324 214 210
 سندات الحكومة السعودية 35 72 88
 االمجموع 396 326 333
 التركيز الجغرافي   
 المملكة العربية السعودية 71 113 123
 الواليات المتحدة األمريكية 235 98 86
 أوروبا 68 103 107
 الشرق األقصى 18 5 8
 باقي العالم 4 7 9

 المجموع 396 326 333
 .شركة التعاونية للتأمين، قربت االرقام الى أقرب رقم صحيح: لمصدرا 

 مليون ريال سعودي في عام      396م إلى   2002 مليون ريال سعودي في عام        326زادت استثمارات المساهمين من     
 . م2002في عام % 2، مقارنة بانخفاض نسبته %21م أي بمعدل 2003

 االستثمار في الشركات الزميلة 3- 6- 8

وقد بلغ  . دخلت التعاونية للتأمين على مدى سنوات في عدد من االستثمارات االستراتيجية في شركات محلية وإقليمية               
25ن عمليات التأميـن و م% 75 مليون ريال سعودي تقريبا منها نسبة   116إجمالي االستثمارات في الشركات الزميلة      

 .م2003من عمليات المساهمين في عام % 
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 :وفيما يلي تلخيص الستثمارات الشركة في الشركات الزميلة

 الشركة التعاونية لالستثمار العقاري

ويتمثل النشاط  . م في الرياض كشركة ذات مسؤولية محدودة      1992تأسست الشركة التعاونية لالستثمار العقاري في عام        
وتمتلك التعاونية للتأمين حاليا ما     . يسي للشركة في تملك وتطوير وإدارة ممتلكاتها العقارية التجارية الخاصة بها           الرئ

 8وبلغت األرباح الموزعة التي تم استالمها من الشركة التعاونية لالستثمار العقاري            . من أسهم الشركة  % 33.3نسبته  
 .م على التوالي2002م و 2003امي  مليون ريال سعودي في ع9مليون ريال سعودي و 

 هيكل ملكية الشركة التعاونية لالستثمار العقاري
  الملكية
%  
 شركة التعاونيه للتأمين  33.3%
 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية  33.3%
 المؤسسة العامة للتقاعد   33.3%

 المجموع 100.0%
 .سب إلى أقرب رقم صحيحشركة التعاونية للتأمين، قربة الن: لمصدرا 

 الشركة المتحدة للتأمين 

ويتمثل النشاط الرئيسي للشركة    . م في مملكة البحرين كشركة مساهمة مغلقة      1986عام   الشركة المتحدة للتأمين  تأسست  
لكة في توفير تغطية تأمين لكل السيارات التي تعبر طريق جسر الملك فهد في رحلتها بين المملكة العربية السعودية ومم                  

 مليون  3.73من أسهم الشركة، وقد استلمت أرباحا موزعة بلغت         % 50تمتلك التعاونية للتأمين حاليا ما نسبته       . البحرين
 .م على التوالي2002م و 2003 مليون ريال سعودي في عامي 3.36ريال سعودي و 

 هيكل ملكية شركة المتحدة للتأمين
  الملكية
%  
 نشركة التعاونيه للتأمي 50.0%
 شركة البحرين الوطنية القابضة  12.5%
 شركة الكويت والبحرين للتأمين  12.5%
 شركة التأمين األهلية  12.5%
 شركة التأمين الوطنية البحرينية  12.5%

 المجموع 100.0%
 .شركة التعاونية للتأمين: لمصدرا

 شركة وصيل لنقل المعلومات االلكترونية

م وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مقرها الرئيسي في الرياض لنقل المعلومات            2003تأسست شركة وصيل في عام      
االلكترونية، وتوفير حلقة اتصال إلكترونية بين شركات التأمين ومقدمي الرعاية الصحية وبين العمالء ومزودي خدمات               

 .م الشركةمن أسه% 60وتمتلك التعاونية للتأمين حاليا . التأمين عبر المملكة العربية السعودية

 هيكل ملكية شركة وصيل
  الملكية
%  
 شركة التعاونيه للتأمين 60.0%
 شركة نوافذ للمعلومات الطبية  40.0%
 المجموع 100.0%
 .شركة التعاونية للتأمين: لمصدرا 
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 المطلوبـات 7 - 8

مليون ريال سعودي    901م من   2003 مليون ريال سعودي في عام       1.100ارتفع إجمالي مطلوبات عمليات التأمين إلى       
وتعزى الزيادة  . على التوالي % 20و% 22م بنسبة زيادة قدرها     2001 مليون ريال سعودي عام      748م و 2002في عام   

بشكل رئيسي إلى الزيادة في اقساط التأمين غير المكتسبة وصافي المطالبات تحت التسوية ومصاريف مستحقة وغيرها                
 . ل رئيسي إلى توسع نشاط الشركةمن المطلوبات حيث تعزى هذه العوامل بشك

 مليون ريال سعودي و     0.62أما مطلوبات المساهمين التي تتألف بشكل رئيسي من المصاريف المستحقة فقد بلغت               
 . م على التوالي2001م و 2002م و 2003 مليون ريال سعودي في األعوام 0.36 مليون ريال سعودي و 0.47

 حقوق المساهمين 8 - 8
 )ون ريال سعوديملي(حقوق المساهمين 

التسعة أشهر المنتهية   ديسمبر31السنة المنتهية في 
  سبتمبر30في 

 

2001 2002 2003 2003 2004  
 :حقوق المساهمين     

     رأس المال 250 250 250 250 250
 استثمارات غير متحققة) خسائر(    أرباح  63 56 55 14 (13)
 :    االحتياطي     
           قانوني 40 35 40 35 35
           اتفاقي 20 18 20 18 18
           عام - - - - 45
     أرباح مبقاة 160 44 63 37 19
 مجموع حقوق المساهمين 533 403 428 354 354

 .شركة التعاونية للتأمين، قربت االرقام الى أقرب رقم صحيح: لمصدرا 

ـ تـم تحديـد رأس مال الشركة األصلي المصرح            ماليين سهم بقيمة اسمية     5 مليون ريال سعودي تتكون من       500به ب
). من رأس المال المصرح به    % 50( مليون ريال سعودي     250 ريـال سـعودي لكل سهم، ورأسمال مدفوع يبلغ           100

 50بتخفيض القيمة االسمية لألسهم العادية إلى       ) 20/1/2004الموافق  (هـ  28/11/1424وقـد قامـت الشركة بتاريخ       
 . ال سعودي للسهم مما نتج عنه مضاعفة عدد األسهم المصرح بها إلى عشرة ماليين سهمري

وافقت الجمعية  العامة غير العادية على زيادة  رأس المال المدفوع            ) م22/11/2004الموافق  (هـ  9/10/1425بتاريخ  
 150ن األرباح المبقاة ودفع      مليون ريال سعودي م    100 مليون ريال سعودي عن طريق ترحيل مبلغ         500للشركة  إلى    

 .وبهذا تعتبر كافة األسهم العادية قد أصدرت وتم دفعها بالكامل. مليون ريال سعودي  من قبل المساهمين البائعين

 428بلغت حقوق المساهمين والتي تتألف بشكل رئيسي من رأس المال واالحتياطي القانوني واألرباح المبقاة ما يقارب                 
م 2001م و 2002م و 2003 مليون ريال سعودي في األعوام       354 مليون ريال سعودي و    354ملـيون ريـال سعودي و     

 . على التوالي

 كفاية االحتياطي 9 - 8
كجزء من نشاطاتها العادية ونظراً للمتطلبات التنظيمية فإن شركة التعاونية للتأمين مطالبة بالمحافظة على االحتياطيات               

 :التالية

 االحتياطيات الفنية

ـ    ة التنفـيذية لنظام التأمين فإنه يجب على شركات التأمين االحتفاظ بمخصصات فنية يتم حسابها وفقاً                بموجـب الالئح
للمعايـير المحاسـبية المقبولة، ويتم اعتمادها من قبل خبير في شؤون التأمين يعكس التزامات الشركة ويجب أن تشمل                   

) 3(احتياطي مطالبات غير مدفوعة،     ) 2(سبة،  احتياطي أقساط غير مكت   ) 1: (كحـد أدنـى المخصصـات الفنية التالية       
) 6(احتياطي أخطار لم تنتهي،     ) 5(احتياطي مطالبات تم حدوثها ولكن لم يبلغ عنها،         ) 4(احتياطي مصاريف مطالبات،    
احتياطي يتعلق بتأمين الحماية والتوفيرات مثل العجز       ) 8(احتياطي مصاريف عامة، و   ) 7(احتياطـي أخطار كوارث،     
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ويبين الجدول التالي مؤشرات كفاية احتياطي أس آند بي المنطبق          .  والصحة والموت والمصاريف الطبية    والشـيخوخة 
 :م 2001م و 2002م و 2003على التعاونية للتأمين للسنوات المنتهية في 

 مؤشرات كفاية االحتياطي
2001 2002 2003  
 نسبة السيولة إلى االحتياطي الفني 241.4% 212.9% 251.9%
  6نسبة احتياطي فني إلى صافي االقساط المكتتبة 74.6% 116.3% 118.4%
 نسبة احتياطي الخسارة إلى صافي االقساط المكتتبة 26.3% 43.1% 51.6%

 .شركة التعاونية للتأمين: لمصدرا 

 : للشركةجمالي االحتياطي الفنيإ  واحتياطي المطالبات و احتياطي األقساطيوضح الجدول أدناه 

 )مليون ريال سعودي(الحتياطي الفني ا

التسعة أشهر المنتهية في   ديسمبر31السنة المنتهية في 
  سبتمبر30

 

2001 2002 2003 2003 2004  
 احتياطي األقساط 309 349 397 304 192
 احتياطي المطالبات 229 180 222 182 149
 إجمالي االحتياطي الفني 538 529 619 486 341

 .كة التعاونية للتأمين، قربت االرقام الى أقرب رقم صحيحشر: لمصدرا

 احتياطيات النشاط غير المستمر وصندوق تكافل

. يتعيـن علـى الشركة بموجب نظام التأمين والئحته التنفيذية أن تنشئ احتياطي للنشاط غير المستمر وصندوق تكافل                 
مثل تقديرات للمبالغ المستقبلية المطلوبة لدفع مطالبات       وهـذه االحتياطيات هي مطلوبات في قائمة المركز المالي التي ت          

 .حصلت في أو قبل تاريخ قائمة المركز المالي سواء كانت معروفة للشركة أو أنه لم يبلغ لها بعد

يوضـح الجدول أدناه االحتياطي الخاص بالنشاط غير المستمر، المتعلق بأحد أقسام الشركة والذى تم إغالقه خالل عام                  
 :م1998

 )بالمليون ريال سعودي(حتياطي للعمليات المتوقفة ا

  ديسمبر31السنة المنتهية في 
التسعة أشهر المنتهية في 

  سبتمبر30
 

2001 2002 2003 2003 2004  

 مطالبات تحت التسوية 26 50 39 48 52
 احتياطي خسائر مستقبلية 39 32 37 36 29

 لمستمرلنشاط غير اأجمالي احتياطي ا 65 82 76 84 81
 .شركة التعاونية للتأمين، قربت االرقام الى أقرب رقم صحيح: لمصدرا 

 مليون ريال سعودي    2 مليون ريال سعودي و    2 مليون ريال سعودي، و    4بلغ احتياطي الشركة لصندوق التكافل حوالي       
 .م على التوالي2001م و 2002م و 2003في األعوام 

ويتم . ات الشركة لالحتياطات من الخسائر المبلغ عنها أو التي لم يبلغ عنها           ويتم بصورة منتظمة مراجعة وتحديث تقدير     
ويعتمد التحليل على االفتراض األساسي أن التجربة       . إدراج التعديالت الناتجة عن هذه العمليات في قائمة الدخل السنوي         

ر أساسا مناسبا لتقدير الخسائر الحالية      الماضية التي يتم تعديلها حسب تأثير التطورات الحديثة والتوجهات المحتملة تعتب          
 .ومطلوبات مصاريف تعديل الخسارة

                                                 
  قسط تأمين مكتتبة 6
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 االحتياطي النظامي للمساهمين

ووفقا للنظام  . االحتياطـي النظامـي هـو احتياطي وقائي متوفر إلسناد المطالبات التي تنشأ من أعمال الشركة العادية                
من صافي أرباحها إلى    % 20حول التعاونية للتأمين    األساسـي للشـركة والمـادة الخامسـة عشر من نظام التأمين، ت            

من رأس  % 100االحتياطي النظامي للمساهمين ويمكن أن توقف هذا المخصص عندما يصل هذا االحتياطي إلى نسبة               
 .مال الشركة المدفوع

 )تقرير إكتواري(تقرير مستشار شؤون التأمين  1- 9- 8

بمراجعة االحتياطيات  ) Watson Wyatt(كة واتسون وايات    بناء على طلب إدارة شركة التعاونية للتأمين، قامت شر        
م وتقدير القيمة الحالية لألرباح المستقبلية التي قد تنشأ نتيجةً للتجديد المستقبلي             2004 يونيو   30الفنية للشركة كما في     

 ).م30/6/2004الموافق (هـ 12/5/1425لعمليات التأمين الموجودة لدى الشركة كما في 

 اإلدارة عن المعلومات الماليةبيان مسؤولية  10 - 8

 من قبل إدارة الشركة وتم اعتمادها من قبل مجلس          مناقشة وتحليل اإلدارة للوضع المالي ونتائج العمليات      تـم  إعـداد      
اإلدارة وباسـتثناء مـا نصت عليه نشرة االصدار فأن اإلدارة تعتقد بأنه لم يكن هناك أي تغيرات جوهرية عكسية في                     

م وتتحمل المسؤولية الكاملة عن دقة ومصداقية المعلومات        2004 سبتمبر   30شـرة االصدار منذ     الوضـع المالـي أو ن     
ونـتائج التحالـيل المالـية، وهي تؤكد بعد قيامها بكل التحريات المعقولة أنها قد قامت باإلفصاح الكامل والنزيه لهذه                    

 إلى أن تكون المعلومات والقوائم المقدمة هنا        كما ال توجد أي معلومات أو ووثائق أخرى قد يؤدي إغفالها          . المعلومـات 
 .مضلله بأي شكل كان
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 سياسة توزيع األرباح -9

ولكن قبل دفع األرباح    . قد توزع الشركة األرباح من صافي أرباح المساهمين فقط أو من حساب األرباح المبقاة                
وقد توقف الشركة هذا    . للشركةمن األرباح الصافية لالحتياطي النظامي      % 20الموزعة يتعين على الشركة تخصيص      

وال يمكن توزيع االحتياطي النظامي     . من رأس المال المدفوع   % 100التخصيص عندما يصل اجمالي االحتياطي إلى       
 . على المساهمين إال في حالة تصفية الشركة

ساهمين كجزء من   من رأس مال الشركة المدفوع إلى الم      % 5ويتم بعد ذلك توزيع جزء من المبلغ المتبقي يعادل نسبة           
من المبلغ المتبقي بموافقة الجمعية العامة كتعويض ألعضاء مجلس          % 10دفعة أولى وتوزيع جزء آخر ال يزيد عن          

ويتم توزيع الرصيد المتبقي على المساهمين كحصة اضافية في األرباح أو يتم             . اإلدارة وفقا للقواعد واألنظمة السائدة    
  .تحويله إلى حساب األرباح المبقاة

إضافة إلى ذلك يجب    . ويقوم مجلس اإلدارة بإعالن األرباح الموزعة إن وجدت بالريال السعودي بعد موافقة المساهمين            
 .أن يحدد مجلس اإلدارة زمان ومكان توزيع األرباح المعلنة

 مساهمو  وسيشارك. وبموجب النظام األساسي للشركة يمتلك المساهمون حقا متساويا في األرباح الموزعة وتوزيعها            
 . الشركة بالتناسب على أساس كل سهم في كل األرباح الموزعة والتوزيعات المعلنة من مجلس اإلدارة

وتعتزم الشركة دفع أرباح لمساهميها على أساس سنوي ولكن ال تقدم أي تأكيدات على القيام بدفع أي ارباح كما ال تقدم                     
وستعتمد سياسة الشركة المستقبلية بالنسبة لتوزيع األرباح . ةأي ضمانات بخصوص المبلغ الذي سيدفع في أي سنة محدد   

على عدة عوامل تشمل العمل على زيادة قيمة حقوق الملكية للمساهمين ونتائج التشغيل والظروف المالية ورأس المال                  
مار، وتوقعات  والمتطلبات النقدية والظروف العامة للعمل واالقتصاد، وتحليل فرص االستثمار ومتطلبات إعادة االستث            

العمل وتأثير هذه األرباح الموزعة على الوضع الزكوي للشركة و كذلك الوضع القانوني و التعاقدي و القوانين المنظمة                  
 .لتوزيع االرباح

وستستحق األسهم المعروضة لالكتتاب    . م ستوزع على المساهمين البائعين فقط     2004إن األرباح التي ستحقق في العام       
ويلخص الجدول التالي األرباح     . م والسنوات المالية التي تليها    2005ها الشركة فيما يتعلق بالسنة المالية       أية أرباح تعلن  

 :المعلنة خالل السنوات الثالث الماضية

 السنة األرباح المعلنة

 م2001 )سهم/  ريال سعودي 1.75( مليون ريال سعودي 17.5

 م2002 )مسه/  ريال سعودي 1.25( مليون ريال سعودي 12.5

 م2003 )سهم/  ريال سعودي 3.125( مليون ريال سعودي 31.3
  .شركة التعاونية للتأمين: لمصدرا 
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 رأس المال والمديونية -10

 سـبتمبر  30يوضح الجدول أدناه تكوين رأس مال الشركة كما في القوائم المالية األولية للتسعة أشهر المنتهية في                   
 الجدول التالي بالترابط مع القوائم المالية والقوائم المالية األولية للشركة بما في              ويجب أن يقرأ  ). غير مدققة (م  2004

 ".تقرير المحاسبين"ذلك اإليضاحات التي عليها والمدرجة في قسم 

 ) بآالف الرياالت السعودية (2004 سبتمبر 30رأس مال الشركة للتسعة أشهر المنتهية في 
 :دين 
     قصير األجل -
 ويل األجل    ط -
 إجمالي الدين -
 :حقوق المساهمين 

     رأس المال 250,000
     أرباح استثمار غير محققة 62,739
     احتياطي نظامي 39,968
     احتياطي اتفاقي 19,984
     أرباح مبقاة 159,598
 مجموع حقوق المساهمين 532,289

  
 مجموع رأس المال 532,289

 .عاونية للتأمينشركة الت: لمصدرا

ـ            مليون ريال سعودي مكون من خمسة ماليين سهم          500تم تحديد رأس مال الشركة األصلي المصرح به والمقدر ب
من رأس المال   % 50( مليون ريال سعودي     250 ريال سعودي لكل سهم، ورأسمال مدفوع يبلغ          100بقيمة اسمية   
بتخفيض القيمة االسمية لألسهم العادية     ) م20/1/2004فق  الموا(هـ  28/11/1424وقد قامت الشركة في     ). المصرح به 

 .  ريال سعودي مما نتج عنه مضاعفة عدد األسهم المصرح بها إلى عشرة ماليين سهم50إلى 

وافقت الجمعية العامة غير العادية على تحويل اإلحتياطي االتفاقي          ) م22/11/2004الموافق(هـ  9/10/1425بتاريخ  
 مليون ريال سعودي من األرباح المبقاة إلى رأس          100 مليون إلى األرباح المبقاة وترحيل       19.5للشركة والذي يبلغ    

قام صندوق اإلستثمارات العامة والمؤسسة العامة       ) م24/11/2004الموافق  (هـ  12/10/1425وفي  .  مال الشركة 
 مليون  37,5مليون ريال سعودي و    37,5 مليون ريال سعودي و    75للتأمينات االجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد بدفع       

 مليون  500زيادة رأس المال المدفوع للشركة ليصل إلى        وبذلك تمت   . ريال سعودي على التوالي الى رأس مال الشركة       
 . يكون قد تم اصدار كامل األسهم العادية ودفع قيمتها بالكامل، وعليه ريال سعودي

ك قدرتها الثابتة في إيجاد تدفق نقدي ايجابي لعمليات التشغيل            إن السيولة النقدية لدى الشركة قوية ويشهد على ذل         
وبالتالي تم تسوية المطالبات من التدفقات النقدية الجارية، ولكن في حال حاجة الشركة إلى طلب سيولة قصيرة األجل،                  

 .  مليون ريال سعودي115فإنه يتوفر لديها تسهيالت بنكية غير مستخدمة يبلغ مجموعها 
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 موصف األسه -11

 رأس المال 1 - 11

ـ            ماليين سهم بقيمة اسمية     5 مليون ريال سعودي تتكون من       500تـم تحديـد رأس مال الشركة األصلي المصرح به ب
). من رأس المال المصرح به    % 50( مليون ريال سعودي     250 ريـال سـعودي لكل سهم، ورأسمال مدفوع يبلغ           100

 50بتخفيض القيمة االسمية لألسهم العادية إلى       ) 20/1/2004الموافق  (هـ  28/11/1424وقـد قامـت الشركة بتاريخ       
 . ريال سعودي للسهم مما نتج عنه مضاعفة عدد األسهم المصرح بها إلى عشرة ماليين سهم

وافقت الجمعية  العامة غير العادية على زيادة  رأس المال المدفوع            ) م22/11/2004الموافق  (هـ  9/10/1425بتاريخ  
 مليون ريال سعودي من األرباح المبقاة ودفع        100ال سعودي عن طريق  ترحيل مبلغ         مليون ري  500للشـركة  إلـى      

 .وبهذا تعتبر كافة األسهم العادية قد أصدرت وتم دفعها بالكامل.  مليون ريال سعودي  من قبل المساهمين  البائعين150

 الضعف أو عدة أضعاف شريطة أن        ويمكـن بـناء على قرار من الجمعية  العامة غير العادية  زيادة رأس المال إلى                
ويتم تحديد طريقة زيادة رأس المال بقرار يصدر من مجلس اإلدارة، ووفقاً            . يكون قد تم سداد كامل رأس المال األصلي       

 .لألنظمة المرعية

 إذا  وتستطيع الجمعية  العامة غير العادية،  بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية، اتخاذ قرار بتخفيض رأس المال                 
وال يمكن اتخاذ مثل هذا القرار إال بعد سماع تقرير          . رأت أنـه يـزيد عن متطلبات الشركة أو  في حال وجود خسائر             

مراقبـي الحسابات الذي يوضح أسباب اللجوء إلى هذا اإلجراء ومع األخذ بعين االعتبار التزامات الشركة وتقييم  أثر                   
وإذا كان  . ب أن يحدد القرار الطريقة التي سيتم بها تخفيض رأس المال          ويج.  التخفـيض المقترح على تلك  االلتزامات      

التخفيض ناتج عن زيادة رأس المال عن متطلبات الشركة فيجب دعوة الدائنين  لإلعتراض على ذلك خالل ستين يوما                   
وإذا  إعترض   . ةمـن تـاريخ نشر القرار في الجريدة اليومية التي توزع في المدينة  حيث يقع  المقر الرئيسي للشرك                   

الدائـن وقدم مستنداته إلى الشركة خالل المدة المحددة فإنه يتعين على الشركة تسوية مستحقاته أو تزويده بضمان كاف                   
 . لسداد دينه المؤجل

 حقوق المساهمين  2 - 11

يعطـي كـل سـهم صاحبه حقا متساويا في أصول الشركة وأرباحها  إضافة إلى  حقه في الحضور والتصويت خالل                      
 .  معيات العامةالج

 الجمعية  العامة للمساهمين 3 - 11

ويجب أن يعقد اجتماع    . المنعقدة طبقا للنظام ممثلة للمساهمين    ) العادية أواالستثنائية ( تعتـبر اجتماعات الجمعية  العامة       
 ويمكن  . عـادي للجمعـية  العامة مرة واحدة على األقل سنويا خالل الستة أشهر التي تلي نهاية السنة المالية للشركة                   

وباستثناء المسائل التي تعتبر من مهام الجمعية العامة غير العادية، تقوم           . للجمعـيات العاديـة أن تجتمع حسب الحاجة       
 . الجمعية  العامة العادية بمعالجة كافة المسائل التي تتعلق بالشركة

 للشركة التي تقع ضمن صالحيات      وتكـون مهـام الجمعية العامة غير العادية هي اتخاذ قرارات بشأن المسائل الداخلية             
إضافة إلى ذلك، فإن من     . الجمعـية  العامـة العاديـة تحـت نفس الشروط والبنود المنصوص عليها للجمعية  العامة                

زيادة أو تخفيض رأس مال     ) 1(صـالحيات الجمعـية العامة غير العادية تعديل النظام األساسي للشركة، بما في ذلك               
ويجب أن تجتمع الجمعية العامة للمساهمين بدعوة من مجلس         . ركة أو حلها قبل انتهاء مدتها     إطالة مدة الش  ) 2(الشركة و 

% 5اإلدارة والذي يلتزم بدعوة الجمعية العمومية بناءاً على طلب مراجعي الحسابات أوعدد من المساهمين الذي يمثلون                 
 .من رأس المال على االقل

عية العامة في الجريدة الرسمية وفي  صحيفة يومية  توزع في المدينة             ويـتم نشر محضر اجتماع الدعوة  النعقاد الجم        
ويمكن أن يكتفى بتوجيه الدعوة في الميعاد       .  يوما من موعد االجتماع    25التي يقع فيها المقر الرئيسي للشركة وذلك قبل         
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ارة العامة للشركات في    المذكور بخطابات مسجلة إلى المساهمين  وترسل نسخة من الدعوة مع جدول األعمال إلى اإلد              
 . وزارة التجارة والصناعة

ال يكـون إنعقـاد الجمعية  العامة العادية صحيحا إال إذا حضره عدد مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على                     
. فـإذا لـم يتوفر هذا النصاب في االجتماع األول وجهت دعوة الى اجتماع ثان يعقد خالل الثالثين يوماً التالية             . األقـل 

من النظام األساسي للشركة و يعتبر      ) 30(لالجـتماع السـابق وتنشر هذه الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة             
 . االجتماع الثاني  صحيحاً أيا كان عدد األسهم الممثلة فيه

مال على  وال يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحا إال إذا حضر عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس ال                  
فإذا لم يتوفر هذا النصاب في االجتماع األول وجهت الدعوة الى اجتماع ثان بنفس األوضاع المشار إليها في                    . األقل

 .الفقرة السابقة ويكون االجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس مال الشركة على األقل

رة أو من يختاره لينوب عنه ويقوم رئيس مجلس اإلدارة بتعيين سكرتير              يرأس الجمعية العامة رئيس مجلس اإلدا      
ويتم تحرير محضر باجتماع الجمعية يتضمن اسماء المساهمين         . لإلجتماع و شخص أو اكثر للقيام بجمع االصوات        

 والقرارات التي   الحاضرين أو الممثلين وعدد االسهم التى في حيازتهم باالصالة أو بالوكالة وعدد األصوات المقررة لها              
وتدون . اتخذت وعدد األصوات التي وافقت عليها أو خالفتها وخالصة وافية للمناقشات التي دارت في االجتماع                  
 . المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية و سكرتيرها و جامع االصوات

 حقوق التصويت 4 - 11

وللمساهم أن يوكل عنه كتابة مساهما آخر من غير         . الجمعية العامة  لكـل مسـاهم يـتملك عشرين سهما حق حضور           
ويجب حساب األصوات في الجمعية العامة العادية والجمعية العامة . أعضـاء مجلس اإلدارة في حضور الجمعية العامة      

 . غير العادية على أساس صوت واحد لكل سهم

.  العادية فيتم اتخاذها بالتصويت باألغلبية المطلقة الممثلة فيها        أمـا قرارات الجمعية  العامة للمؤسسين والجمعية  العامة         
وفـي المقـابل يـتم اتخاذ قرارات الجمعية  العامة غير العادية بأغلبية أصوات ثلثي األسهم الممثلة باستثناء القرارات                    

ا أو دمجها مع شركة أو      الخاصـة بزيادة أو تخفيض رأس المال، أو إطالة مدة الشركة أو إنهاء الشركة قبل نهاية مدته                
 . مؤسسة أخرى فإن القرار ال يعتبر نافذا إال إذا صدر بأغلبية ثالثة أرباع األصوات الممثلة في االجتماع

ولكـل مسـاهم الحق في مناقشة البنود المدرجة في جدول األعمال وتوجيه األسئلة إلى أعضاء مجلس اإلدارة ومراقبي        
 أومراقبي الحسابات اإلجابة على أسئلة المساهمين إلى الحد الذي ال يؤثر سلبا             ويجب على مجلس اإلدارة     . الحسـابات 

وإذا اعتبر المساهم اإلجابة غير مرضية فيمكنه اللجوء إلى الجمعية التي يعتبر قرارها نهائيا في               . على مصالح الشركة  
 . هذا األمر

 األسهم 5 - 11

 اإلسمية ويجوز أن تصدر األسهم بأعلى من قيمتها         تكـون أسـهم الشـركة إسمية وال يجوز إصدارها بأقل من قيمتها            
اإلسـمية و فـي هذه الحالة يضاف الفرق في القيمة إلى االحتياطي النظامي ولو بلغ االحتياطي النظامي الحد األقصى                    

إن أسهم الشركة غير قابلة للتجزئة، فإذا تملك السهم أشخاص متعددون و جب عليهم              . المنصـوص عليه في هذا النظام     
 يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المختصة بالسهم، ويكون هؤالء األشخاص مسئولين بالتضامن عن                أن

 . االلتزامات الناشئة عن ملكية السهم

وتعتبر كافة اجراءات نقل ملكية     ". تداول"يخضـع نقل ملكية األسهم للقواعد واللوائح المنظمة للشركات المدرجة ضمن            
 . م خالف ذلك الغيةاألسهم التي تت

 قيود على المساهمة 6 - 11

 من الالئحة التنفيذية لنظام التأمين يتعين على الشركة إبالغ مؤسسة النقد العربي السعودي بنسبة               38بموجـب المـادة     
 . خمسة بالمائة أو أكثر من أسهم الشركة من خالل تقرير ربع سنوي تعده الشركة%) 5(ملكية أي شخص يملك 
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أو أكثر من أسهم الشركة إبالغ المؤسسة كتابيا بنسبة ملكيته، وأي تغيير يطرأ  % 5 شخص يملك    كمـا يتعيـن على كل     
 . عليها خالل خمسة أيام عمل من تاريخ حدوث ذلك

 الزكاة 7 - 11

وسوف تقوم الشركة   .  تسـتحق الـزكاة  علـى المسـاهمين وفقاً ألنظمة وقوانين الزكاة في المملكة العربية السعودية                
 . من إجمالي األرباح  قبل  توزيع األرباحباستقطاع الزكاة

 عمر الشركة وتصفيتها 8 - 11

تكـون مـدة الشـركة تسـعة وتسـعون سنة تبدأ من تاريخ صدور قرار تأسيس الشركة الصادر من  وزارة التجارة                       
ء مدة التسعة وقد يتم تمديد المدة بقرار تتخذه الجمعية  العامة غير العادية قبل سنة واحدة على األقل من انتها . والصناعة

 .وتسعون سنة

وعند انتهاء مدة الشركة أو في حال حلها قبل مدتها يجب على الجمعية العامة غير العادية أن تقرر طريقة التصفية بناء                     
 . ويجب أن تعين مصفيا واحدا أو أكثر وتحديد الوظائف والرسوم. على توصية مجلس اإلدارة

قضاء الشركة إال أن على المجلس االستمرار في إدارة الشركة إلى أن يتم             ومع أن سلطات مجلس اإلدارة  تتوقف عند ان        
. ويجب أن تبقى الشركة فعالة إلى الحد الذي ال تتعارض فيها وظائفها مع وظائف المصفي المعين               . تعييـن مصفي لها   

ن ومن االحتياطيات   وخالل عملية التصفية يجب إعطاء اهتمام كافي لحفظ حقوق حملة الوثائق من فائض عمليات التأمي              
 . التي تمت وفقا للنظام األساسي للشركة



 

 

111

 استخدام عوائد االكتتاب -12

يـتم توزيـع صـافي العوائـد من االكتتاب بالكامل على المساهمين البائعين على أساس النسبة والتناسب بنسبة ملكية                    
 . االكتتاب للشركةولن يؤول أي من عوائد . المساهمين البائعين في األسهم المباعة خالل االكتتاب

يتحمل المساهمون البائعون جميع مصروفات عملية عرض األسهم لالكتتاب، بينما تتحمل الشركة كل المصروفات التي               
 مليون ريال   3 الى   2تتعلق بالعالقات العامة وحملة التسويق المرتبطة بعرض األسهم لالكتتاب والمقدر أن تتراوح بين              

 .  سعودي
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 كتتابشروط وتعليمات اال -13

يجب على جميع المكتتبين قراءة أحكام و شروط االكتتاب بعناية تامة قبل تعبئة  طلب االكتتاب وتقديمها للبنك حيث أن                    
 . التوقيع على  طلب االكتتاب وتقديمه  يعتبر بمثابة إقرار بالقبول والموافقة على شروط وأوضاع  االكتتاب المذكورة

 االكتتاب في األسهم المعروضة 1 - 13

 المسـاهمون البائعون طلبات الراغبين في االكتتاب إلى تقديم طلبات االكتتاب للحصول على االسهم المطروحة                يدعـو 
و يعتـبر طلـب االكتتاب الموقع و المقدم إلى اي من البنوك المستلمة بمثابة اتفاق ملزم نظاما بين                   . لالكتـتاب العـام   

 .المساهمين البائعين و المكتتب

ومن خالل األسهم المطروحة سيتاح     .  مـن رأس المـال المصرح به للشركة       % 100ئعون  يمـتلك المسـاهمون الـبا     
و كجزء من االكتتاب    . من إجمالي أسهم الشركة   % 70للمواطنيـن السـعوديين الطبيعييـن اإلكتتاب في ما ال يقل عن             

لشركة ، بينما تقوم كل    من رأس مال ا   % 50سيقوم صندوق االستثمارات العامة ببيع كامل حصته في الشركة التي تمثل            
من المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد ببيع جزء من حصة كل منهما في الشركة والتي تمثل           

ويمكن للمستثمرين الراغبين الحصول على  نشرة االصدار وملخص نشرة          . من رأس مال الشركة   % 10فـي كل حالة     
 :من فروع الشركة ومن أي من البنوك المستلمة التالية االصدار و طلب االكتتاب من أي 

البنك األهلي التجاري، بنك الجزيرة، بنك الرياض، البنك السعودي البريطاني، البنك السعودي الفرنسي، البنك السعودي               
ة سامبا  ، البنك العربي الوطني، شركة الراجحي المصرفية لالستثمار، و مجموع         رالهولـندي، البـنك السعودي لالستثما     

 .المالية

وستبدأ البنوك المستلمة في استالم طلبات االكتتاب في فروعها المنتشرة في المملكة العربية السعودية اعتباراً من تاريخ                  
فترة ) (م3/1/2005الموافق  (هـ  22/11/1425لمـدة أسبوعين حتى     )  م21/12/2004الموافـق   (هــ   9/11/1425

. كتتاب سيقوم البنك المستلم  بختمه وتزويد المكتتب بصورة من الطلب المكتمل           وبعد توقيع وتقديم  طلب اال     ). العـرض 
وفـي حالـة ما إذا كانت المعلومات المقدمة في االستمارة غير كاملة أوغير دقيقة أو إذا لم تختم من قبل البنك المستلم                       

 .فسيعتبر طلب االكتتاب الغياً

هم على األقل أو مضاعفاتها ويجب عليه أن يحدد عدد األسهم            أس 10ويتعيـن علـى كل مكتتب أن يطلب االكتتاب في           
.   ريال سعودي لكل سهم     205التـي يرغب في االكتتاب فيها  ضمن طلب االكتتاب حسب سعر العرض المحدد بمبلغ                

 .  أسهم أو في كسر من هذا العدد10ولن يقبل أي طلب اكتتاب ألقل من 

 فترة االكتتاب مرفقا به أصل وصورة البطاقة الشخصية أو دفتر العائلة            يجب على كل مكتتب تقديم طلب االكتتاب خالل       
 ريال سعودي لكل    205إضـافة إلـى مبلغ  يساوي عدد األسهم المطلوب االكتتاب فيها مضروبا بسعر العرض البالغ                 

تب في   وفـي حـال تقديم الطلب نيابة عن المكتتب يجب ذكر اسم الشخص الذي سيوقع الطلب نيابة عن المكت                  . سـهم 
. الطلـب وإرفـاق أصـل وصورة الوكالة الشرعية التي تؤكد صالحية ذلك الشخص في التصرف نيابة عن المكتتب                  

أما . وبالنسـبة لألشـخاص الذين يقيمون في المملكة العربية السعودية تصدر الوكالة الشرعية عن طريق كاتب العدل                
التصديق على الوكالة من السفارة أو القنصلية السعودية في الدولة          بالنسبة للمقيمين خارج المملكة العربية السعودية فيتم        

أشخاص سواء كان   ) 10(وال يحق للوكيل أن ينوب في االكتتاب عن أكثر من عشرة            . التـي يقيم فيها الشخص المتقدم     
 . الموكلون مدرجين في وثيقة إثبات واحدة أو عدة وثائق

 .ر بطاقات إثبات الهوية مع األصل وإعادة األصل للمكتتبسيقوم المسئول في البنك المستلم بمطابقة صو

، إذا اكتتبوا جميعا    )أي األفراد  المشمولين في دفتر العائلة      ( يستخدم طلب اكتتاب واحد للمكتتب الرئيسي وأفراد األسرة         
 :  في نفس العدد من اٍألسهم  كالمكتتب األساسي وفي هذه الحالة

 .للمكتتب الرئيسي والمكتتبين التابعين باسم المكتتب الرئيسييتم تسجيل جميع األسهم المخصصة   )أ



 

 

113

يحصـل المكتتب الرئيسي على جميع األرباح الموزعة لألسهم المخصصة للمكتب الرئيسي والمكتتبين               )ب
 ).في حال عدم بيع األسهم أو نقل ملكيتها(التابعين 

سهم من قبل المكتتب الرئيسي     سـيعاد للمكتتـب الرئيسـي أية مبالغ فائضة تم دفعها  لالكتتاب في اال                )ت
 .والمكتتبين التابعين والتي لم يتم تخصيصها لهم

كانت األسهم المكتتب بها والمخصصة سيتم تسجيلها باسم شخص آخر          )  1(يجـب استخدام  طلبات اكتتاب منفصلة إذا         
لف عن عدد األسهم  الذي      إذا رغب المكتتبون التابعون االكتتاب في عدد من األسهم يخت         ) 2(غـير المكتتب الرئيسي و    

 .تقدم المكتتب الرئيسي لالكتتاب به 

تفويض البنك  ) 1: (يجـب سـداد قـيمة األسهم المكتتب فيها كاملة لدى أحد فروع البنوك المستلمة بأحد الطرق التالية                 
 مدفوع تسليم شيك مصرفي مصدق) ب(بالخصـم من حساب المكتتب لدى البنك المستلم الذي قدم له طلب االكتتاب أو   

وفي حال عدم وجود حساب للمكتتب في البنك المستلم وجب عليه الدفع عن             ". االكتتاب العام في التعاونية للتأمين    "ألمر  
ولن يجوز للمكتتب تعديل أو إلغاء طلب       ". االكتتاب العام في التعاونية للتأمين    "طريق شيك مصرفي مصدق مدفوع ألمر       

 . تلماالكتتاب بعد تقديمه الى البنك المس

ويقـر كل مكتتب بموافقته على أن يكتتب ويقوم بشراء عدد األسهم المبين في طلب االكتتاب  المقدم من المكتتب مقابل                     
ويعتبر كل  .  ريال سعودي لكل سهم    205مبلغ يساوي عدد األسهم المطلوب االكتتاب فيها مضروبا بسعر العرض البالغ            

 :خصيصه له عندمكتتب قد اشترى العدد من األسهم الذي تم ت

 .تقديم المكتتب استمارة طلب االكتتاب إلى أِي من البنوك المستلمة  )أ

 .ودفع المكتتب القيمة اإلجمالية لألسهم التي طلب االكتتاب بها  بالكامل للبنك المستلم  )ب

 .وتقديم البنك المستلم للمكتتب إشعار التخصيص الذي يحدد عدد األسهم التي خصصت للمساهم)   ج

كة التعاونية للتأمين والمساهمين البائعين والبنك المستلم و مدير االكتتاب أن يرفض كليا أو جزئياً أياً من                 ويحـق لشـر   
وسيقبل المكتتب العدد الذي يتم تخصيصه له أو لها من  . طلـبات االكتـتاب إذا لـم يستوف شروط و أوضاع االكتتاب   

 . األسهم

 تخصيص األسهم واستعادة الفائض 2 - 13

 االكتتاب العام   –"اسم البنك المستلم  : ("لمستلمة بفتح  حساب وديعة مشروطة تتم تسميته على النحو التالي          ستقوم البنوك ا  
ويجب على كل بنك مستلم أن يودع مبالغ أموال المكتتبين التي قام بتحصيلها في حساب األمانة                "). في التعاونية للتأمين  

 . المذكور

كتتاب، سوف يخصص المساهمون البائعون أسهم االكتتاب طبقا لألسس         وفـي أقـرب فرصة ممكنة بعد نهاية فترة اال         
سيتلقى كل مكتتب عدد األسهم التي تم االكتتاب بها، ولكن في حال تجاوز الحد األعلى لالكتتاب، سيتم تخصيص    : التالية

كل مكتتب إلى  أسـهم كحـد ادنى لكل مكتتب وبعد ذللك يتم التخصيص على أساس تناسبي بناء على نسبة ما طلبه           10
سبعمائة ألف مكتتب فسيتم    ) 700,000(وفي حالة تجاوز عدد المكتتبين عن       . اجمالـي االسـهم المطلوب االكتتاب فيها      

 . تخصيص األسهم المطروحة لالكتتاب بالتساوي لكافة المكتتبين

اده للمكتتب في حوالي   سـيتم إعـالن العدد النهائي الذي تم تخصيصه من األسهم إلى جانب أي مبلغ فائض سيتم استرد            
وعند االنتهاء من عملية تخصيص األسهم سيتم تحويل األرصدة المخصصة          ). م15/1/2005الموافق  (هـ  4/12/1425

 .إلى المساهمين البائعين

ستقوم البنوك المستلمة بإرسال إشعارات التخصيص للمكتتبين تحدد لهم العدد النهائي من األسهم التي تم تخصيصها لهم                 
وستقوم البنوك المستلمة أيضا برد المبالغ الفائضة عن االسهم التي لم يتم            ) إن وجدت (جانب مبالغ االكتتاب الفائضة     إلى  

وسيتم رد المبالغ الفائضة للمكتتبين كاملة بدون       . تخصيصـها إلـى المكتتبين وذلك حسب ما يرد في إشعار التخصيص           
وينبغي على المكتتبين   . لمكتتبين أو بواسطة شيك مصرفي مصدق     اقـتطاع أي رسوم أو  إحتجاز بإيداعها في حسابات ا          

االتصـال  بفـرع البـنك المستلم الذي تم تقديم نموذج طلب االكتتاب عن طريقه في حال الرغبة بالحصول على أي                      
 .معلومات أخرى
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 إقرارات 3 - 13

 : بموجب تعبئة وتسليم طلب االكتتاب، فإن المكتتب يقبل ويوافق على اآلتي

طلب االكتتاب المعبأ والموقع يعتبر بمثابة عرض ملزم وغير مشروط لشراء أسهم االكتتاب             ) 1(ر أن   يوافق و يق   
المعروضة، وبالتالي ال يحق للمكتتب  تعديله أو سحبه في أي وقت، وبأن المكتتب سيكون ملزماً بشراء تلك الكمية                   

يا للمكتتب، والوفاء بجميع المبالغ المستحقة      من األسهم التي تقدم بطلب شرائها أو أي كمية أقل يتم تخصيصها فعل            
بمجرد قبول المساهمين البائعين لطلب االكتتاب يعتبر عقدا نهائيا ملزما بين المكتتب  ) 2(مقابل شراء تلك األسهم، و    

 .والمساهمين البائعين

كيل يمثله وينوب عنه في حالة التوقيع على طلب االكتتاب من قبل وكيل عن المكتتب، فإن المكتتب يقر بأن هذا الو           
في قبول كافة الشروط وااللتزامات الواردة في نموذج طلب االكتتاب وفي نشرة االكتتاب، كما يقر بأنه من                     

 . مواطني المملكة العربية السعودية

ن يقر المكتتب أنه قد اطلّع على نشرة االكتتاب وملحقاتها، وأنه بتقديم طلب االكتتاب، سواء أصالة أو وكالة، يكو                   
 .قابالً بنشرة االكتتاب وموافقاً على ما تتضمنه من شروط والتزامات

 متفرقات 4 - 13
 يعتـبر طلب االكتتاب وجميع الشروط واألحكام والتعهدات المتعلقة به ملزمة وتؤوله لمصلحة أطراف  العالقة وخلفهم                 

تنازل عن أو تحويل  طلب      والمتـنازل إلـيهم مـن قبلهم ومنفذي وصاياهم ومديري تركاتهم وورثتهم، شريطة عدم ال              
االكتتاب أو أي من الحقوق والمنافع أو االلتزامات المترتبة  عليه من قبل أي طرف من أطراف العالقة للغير دون إذن                     

 . خطي مسبق من الطرف اآلخر

خذ وقـد تـم إصـدار نشرة االصدار هذه باللغتين العربية واالنجليزية، وفي حال وجود تعارض بين النسختين سيتم اال              
 .بالنص المجود في النسخة العربية

 حفظ سجل األسهم وترتيبات التعامل 5 - 13
يقـوم  تداول بمهمة حفظ سجل المساهمين الذي يحتوي على أسماء المساهمين وجنسياتهم وعناوين إقامتهم ووظائفهم،                 

 . والرقم المتسلسل لألسهم التي يمتلكونها والمبالغ المدفوعة لهذه األسهم

 ألسهم التداول ونقل ا 6 - 13

و سوف تؤكد تداول هذا التاريخ في       ) م31/1/2005الموافق  (هـ  20/12/1425يـتوقع البدء بتداول األسهم في حوالي        
كمـا أن الـتواريخ واألوقات المذكورة في هذه النشرة تواريخ مبدئية ذكرت لالستدالل فقط ويمكن تغييرها أو                  . حيـنه 

 .تمديدها بموافقة هيئة السوق المالية

لـتداول فـي اٍألسهم المعروضة إال بعد اعتماد تخصيص األسهم في حسابات المكتتبين في تداول، وتسجيل                 ال يمكـن ا   
ويحظر التداول فيها حظراً تاماً ويتحمل المكتتبون       " تداول"الشركة في القائمة الرسمية وإدراج أسهمها في السوق المالية          

لمسئولية الكاملة عنها، ولن تتحمل الشركة أي مسئولية قانونية         الذيـن يتعاملون في تلك األنشطة المحظورة من التداول ا         
 . في هذه الحالة

 تداول 7 - 13
م، كنظام بديل لنظام معلومات االوراق المالية اإللكتروني، وبدأ تداول األسهم           2001تـم تأسـيس نظام تداول في عام         

 مليار ريال   995.2ولة عبر نظام تداول     وقد بلغت القيمة السوقية لألسهم المتدا     . م1990اإللكترونـي فـي المملكة عام       
 . شركة حتى تاريخه72ويبلغ عدد الشركات المساهمة المدرجة في النظام . م2004سعودي بنهاية شهر نوفمبر من عام 

) 1: (ويتم التداول على فترتين   . ونظـام تداول يغطي عملية التداول بشكل متكامل ابتداءاً بتنفيذ الصفقة وانتهاء بالتسوية            
 مساء ويتم خاللها    6:30 عصراً وحتى    4:30الثانية من الساعة    ) 2( ظهراً، و  12 صباحاً وحتى    10ولـى من الساعة     األ
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 وبين فترتي التداول    8إما خارج هذه األوقات فيسمح بإدخال األوامر وتعديلها وإلغائها صباحاً من الساعة             .تنفيذ األوامر 
وتتغير هذه األوقات خالل شهر رمضان وتعلن من قبل إدارة          .  مساءٍ 8 إلى   6:30إضافة لفترة قبل اإلغالق من الساعة       

 .تداول

وبشكل عام تنفذ أوامر    . تـنفذ الصفقات من خالل مطابقة آلية لألوامر، ويتم استقبال وتحديد أولوية األوامر وفقاً للسعر              
فإنه يتم تنفيذها وفقاً لتوقيت     وفي حال إدخال عدة أوامر بنفس السعر        . السـوق أوالً، وتلـيها األوامـر محـددة السعر         

 .اإلدخال

ويقوم نظام تداول بتوزيع نطاق شامل من المعلومات من خالل قنوات مختلفة أبرزها موقع تداول على اإلنترنت وتوفير                  
وتتم تسوية الصفقات آنياً خالل اليوم، أي أن        .بـيانات السوق بشكل فوري لمزودي المعلومات المعروفين مثل رويترز         

 .لكية لألسهم يتم مباشرة بعد تنفيذ الصفقةنقل الم

وتقع على  . ويجـب على الشركة اإلفصاح عن جميع القرارات و المعلومات ذات األهمية للمستثمرين عبر نظام تداول               
 .عاتق إدارة تداول مسؤولية مراقبة السوق بهدف ضمان عدالة التداول وكفاءة عمليات السوق
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   النظام األساسي للشركة -14

  األولالباب

 النظام األساسي للتعاونية للتأمين

 شركة مساهمة سعودية

 

تؤسس طبقاًَ ألحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ونظام الشركات وهذا النظام شركة مساهمة سعودية               
 .بين مالكي األسهم المبينة أحكامها أدناه

 

 ):1(المادة 

 .التعاونية للتأمين: اسم الشركة

 

 ):2(المادة 

مزاولة أعمال التأمين التعاوني وكل ما يتعلق بهذه األعمال من إعادة تأمين أو توكيالت على               : غـرض الشركة  
أن يكـون ذلـك جمـيعه وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية وللشركة أن تقوم بجميع األعمال التي يلزم القيام بها                    

يطة أن يكون ذلك وفقا ألحكام الشريعة       لتحقـيق أغراضـها سـواء فـي مجال التأمين أو استثمار أموالها شر             
اإلسـالمية كـي تسـتطيع الشـركة أن تقوم بتحريك األموال الثابتة والنقدية أو بيعها أو استبدالها أو تأجيرها                    

ويجوز للشركة أن   . بواسـطتها مباشرة أو بواسطة شركات تؤسسها أو تشتريها أو باالشتراك مع جهات أخرى             
 وجه من الوجوه مع الهيئات التي تزاول أعماالً شبيهة بأعمالها أو التي             تكـون لهـا مصـلحة أو تشترك بأي        

تعاونهـا علـى تحقيق غرضها أو أن تدمجها فيها أو تشتريها وتباشر الشركة جميع األعمال المذكورة في هذه                   
 .المادة سواء داخل المملكة أو خارجها وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية

 

 ):3(المادة 

 الرئيس للشركة في مدينة الرياض ، ويجوز للشركة أن تنشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيالت                 يكـون المركز  
 .داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها

 

 ):4(المادة 

مـدة الشـركة تسع وتسعون سنة تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير التجارة بإعالن تأسيسها ويجوز إطالة مدة                   
 .معية العامة غير العادية قبل انتهاء هذه المدة بسنة على األقلالشركة بقرار تصدره الج

 

 ):5(المادة 

 

 الباب الثاني

 القواعد التي تلتزم بها الشركة في مباشرتها لألعمال واألغراض المحددة لها

 

لقة تـنجز الشـركة عمليات التأمين وفقاً ألسلوب التأمين التعاوني ، ويضع مجلس إدارة الشركة القواعد المتع                
 .بضوابط وإجراءات عمليات التأمين وبوجه خاص ما يتعلق بكيفية توزيع الفائض الصافي

 ):6(المادة 

تستثمر الشركة ما يتجمع لديها من أموال المؤمن لهم والمساهمين في الشركة وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس                 
 . اإلدارة

 ):7(المادة 
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 الباب الثالث

 رأس المال واألسهم

 

مال الشركة هو خمسمائة مليون ريال سعودي مقسم إلى عشرة ماليين سهم متساوية القيمة تبلغ قيمة كل                 رأس  
 .منها خمسون ريال سعودي ، وجميعها أسهم اسمية

 

 ):8(المادة 

 :اكتتب المؤسسون في رأسمال الشركة على النحو التالي

 .من قيمة رأس المال% 50صندوق االستثمارات العامة بواقع  -1

 .من قيمة رأس المال% 25مؤسسة العامة للتقاعد بواقع ال -2

 .من قيمة رأس المال% 25المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية بواقع  -3

من قيمة هذه األسهم بعد صدور المرسوم الملكي بالترخيص بتأسيس            % 50وقد دفع المؤسسون    
 .الشركة، ويدفعون الباقي وفق ما يقرره مجلس اإلدارة

 

 :)9(المادة 

تكون األسهم اسمية وال يجوز أن تصدر بأقل من قيمتها االسمية وإنما يجوز أن تصدر بأعلى من هذه                  
. وفي هذه الحالة األخيرة يضاف فرق القيمة إلى االحتياطي النظامي ولو بلغ حده األقصى               . القيمة

 أن يختاروا   والسهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة فإذا تملكه أشخاص عديدون وجب عليهم             
أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المختصة بالسهم ويكون هؤالء مسئولين بالتضامن عن                

 .االلتزامات الناشئة عن ملكية السهم

 

 ):10(المادة 

تصدر الشركة وثائق ملكية األسهم وفقاً للقواعد والتعليمات واإلجراءات المنظمة لعمليات تداول               
 . بهذا الخصوصاألوراق المالية الصادرة

 

 ):11(المادة 

يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال مرة أو عدة مرات بشرط أن يكون                   
 .ويعين القرار طريقة زيادة رأس المال. رأس المال األصلي قد دفع بأكمله

 

 ):12(المادة 

ات المختصة ، تخفيض رأس مال       يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية، بعد موافقة الجه           
وال يصدر القرار إال بعد تالوة تقرير مراقب         . الشركة إذا زاد عن حاجتها أو إذا منيت بخسائر         

الحسابات عن األسباب الموجبة له وعن االلتزامات التي على الشركة وأثر التخفيض في هذه                  
ة زيادة رأس المال عن حاجة       وإذا كان التخفيض نتيج   . االلتزامات ويبين القرار طريقة التخفيض    

الشركة وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم عليه خالل ستين يوماً من تاريخ نشر قرار                  
فإذا اعترض أحدهم   . التخفيض في جريدة يومية توزع في البلد الذي يقع فيه المركز الرئيس للشركة            

ركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حاالً أو         وقدم إلى الشركة مستنداته في الميعاد المذكور وجب على الش         
 .أن تقدم له ضماناً كافياً للوفاء به إذا كان آجالً

 ):13(المادة 
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 الباب الرابع

 إدارة الشــركة

 

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ال تزيد على ثالث                  
 .تعيين بحق الشخص المعنوي في استبدال من يمثله في المجلسسنوات، وال يخل ذلك ال

 

 ):14(المادة 

يجب أن يكون عضو مجلس اإلدارة مالكاً لعدد من أسهم الشركة ال تقل قيمتها االسمية عن عشرة آالف ريال                    
ا وزير  وتودع هذه األسهم خالل ثالثين يوماً من تاريخ تعيين العضو لدى أحـد المصارف التي يعينه              . سعودي

وتخصص هذه األسهم لضمان مسئولية عضو مجلس اإلدارة ، وتظل غير            . التجارة والصناعة لهذا الغرض   
قابلة للتداول إلى أن تنقضي المدة المحددة لسماع دعوى المسئولية المنصوص عليها في نظام الشركات أو إلى                 

ان في الموعد المحدد لذلك ، بطلت       وإذا لم يقدم عضو مجلس اإلدارة أسهم الضم       . أن يفصل في هذه الدعوى    
 .عضويته

 

 ):15(المادة 

تنتهي عضوية مجلس اإلدارة بانتهاء مدة التعيين ، أو الوفاة، أو إذا ثبت لمجلس اإلدارة أن العضو قد أخل                     
بواجباته بطريقة تضر بمصلحة الشركة بشرط أن يقترن ذلك بموافقة الجمعية العامة العادية، أو بانتهاء                   

وفقاً ألي نظـام أو تعليمات سارية في المملكة ، أو بتغيبه عن حضور أكثر من ثالث جلسات متتالية                  عضويته  
وإذا شغر مركز أحد أعضاء المجلس كان للمجلس أن يعين عضواً في المركز             . بدون عذر يقبله مجلس اإلدارة    

اع لها ، ويكمل العضو الجديد      الشاغر، على أن يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتم             
وإذا نقص عدد أعضاء مجلس اإلدارة عن النصاب الالزم لصحة اجتماعاته، يجب دعوة                . مدة سلفه فقط  

 .الجمعية العامة العادية في أقرب وقت لتعيين العدد الالزم من األعضاء

 

 ):16(المادة 

كما . إلدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة     مع مراعاة االختصاصات المقررة للجمعية العامة، يكون لمجلس ا        
يكون له في حدود اختصاصه أن يفوض واحداً أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال                     

 .معينة

 

 ):17(المادة 

من هذا النظام ومن    ) 44(تتكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة من نسبة مئوية من األرباح الصافية وفقاً للمادة              
ويشتمل تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية      . مبلغ مقطوع عن كل جلسة وفقاً للقرارات الصادرة في هذا الشأن          

العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة المالية من رواتب                     
لتقرير على بيان ما قبضوه     ونصيب في األرباح وبدل حضور ومصروفات وغير ذلك من المزايا كما يشتمل ا            

 .نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارية

 

 ):18(المادة 

ويعين المجلس رئيساً تنفيذياً للشركة سواء من أعضاء المجلس         . يعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيساً له       
لس اإلدارة أو   ويختص رئيس مج  . أو من غيرهم ، ويحق لهما التوقيع عن الشركة وتنفيذ قرارات المجلس             

. الرئيس التنفيذي بتمثيل الشركة أمام القضاء والغير، وألي منهما حق توكيل غيره في عمل أو أعمال معينة                 
ويحدد مجلس اإلدارة الرواتب والبدالت والمكافآت لكل من        . ويتولى الرئيس التنفيذي اإلدارة التنفيذية للشركة     
 ).18(ما هو مقرر في المادة رئيس المجلس والرئيس التنفيذي باإلضافة إلى 

 

 ):19(المادة 



 

 

119

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ويجب على رئيس المجلس أن يدعوه إلى االجتماع متى طلب إليه ذلك اثنان                   
ويجوز أن ينعقد المجلس خارج مقر الشركة وال يجوز أن تنقضي أربعة أشهر بدون انعقاد                 . من األعضاء 

 .المجلس

 

 ):20(المادة 

وال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينيب عنه        . ن اجتماع المجلس صحيحاً إال إذا حضره أربعة أعضاء        ال يكو 
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي        . غيره من األعضاء في حضور االجتماع     

 .اآلراء يرجح الرأي الذي معه رئيس المجلس

  

 ):21(المادة 

راته في محاضر يوقعها رئيس المجلس والسكرتير وتدون هذه المحاضر في سجل            تثبت مداوالت المجلس وقرا   
 .خاص يوقعه رئيس المجلس والسكرتير

 

 ):22(المادة 

 .يجوز ألعضاء المجلس أن يبرموا مع الشركة عقود تأمين لهم مصلحة فيها

 

 ):23(المادة 

 أن يعين مستشاراً له أو أكثر في مختلف         كما يجوز للمجلس  . يجوز لمجلس اإلدارة أن يعين سكرتيراً للمجلس      
 .شئون الشركة ويحدد المجلس مكافآتهم

 

 ):24(المادة 

يكون كل من رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي وعضو مجلس إدارتها مسئولين كل في حدود                   
 .اختصاصه عن مخالفة أحكام هذا النظام

 

 ):25(المادة 

 
 الباب الخامس

 نجمعيات المساهمي

 

الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً تمثل جميع المساهمين، وتنعقد في المدينة التي يقع فيها المركز الرئيس                 
للشركة ، ولكل مساهم حائز عشرين سهماً حق حضور الجمعية العامة ، وللمساهم أن يوكل عنه مساهماً آخر                   

 . من غير أعضاء مجلس اإلدارة لحضور الجمعية العامة

 ):26(دة الما

 :يتولى مجلس إدارة الشركة صالحيات الجمعية التأسيسية اآلتية

الـتحقق مـن االكتـتاب لكل رأس المال ومن الوفاء بالحد األدنى من رأس المال وبالقدر                  - أ
 .المستحق من قيمة األسهم

 .إقرار النصوص النهائية لنظام الشركة - ب

 ي اقتضاها التأسيسالمداولة في تقرير المؤسسين عن األعمال والنفقات الت - ت

 تعيين أول مراقب حسابات للشركة وتحديد  أتعابه عن السنة المالية األولى للشركة - ث

 

 ):27(المادة 

فيما عدا األمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية تختص الجمعية العامة العادية بجميع األمور                   
ل الستة األشهر التالية النتهاء السنة المالية للشركة كما         المتعلقة بالشركة وتنعقد مرة على األقل في السنة خال        

 .يجوز دعوة جمعيات عادية أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك

 ):28(المادة 
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تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة بما في ذلك زيادة أو تخفيض رأس المال وإطالة مدة                   
لمحددة لها في هذا النظام وفضال عن ذلك يكون لها أن تصدر قرارات في              الشركة أو حلها قبل انقضاء المدة ا      

 .األمور الداخلة في اختصاص الجمعية العامة العادية وذلك بنفس الشروط واألوضاع المقررة للجمعية األخيرة

 

 ):29(المادة 

عو الجمعية العامة إذا    تنعقد الجمعيات العامة للمساهمين بدعوة من مجلس اإلدارة وعلى مجلس اإلدارة أن يد             
من رأس المال على األقل، وتنشر الدعوة        %) 5(طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثل           

النعقاد الجمعية العامة في الجريدة الرسمية وصحيفة يومية توزع في المركز الرئيس للشركة قبل الميعاد                  
ومع ذلك يجوز االكتفاء    . تمل الدعوة على جدول األعمال    المحدد لالنعقاد بخمسة وعشرين يوماً على األقل وتش       

وترسل صورة من الدعوة وجدول     . بتوجيه الدعوة في ذلك الموعد بخطابات مسجلة لكافة مساهمي الشركة          
 .األعمال إلى اإلدارة العامة للشركات بوزارة التجارة والصناعة خالل المدة المحددة للنشر

  

 ):30(المادة 

د الجمعية العامة كشف بأسماء المساهمين الحاضرين والممثلين ومحال إقامتهم مع بيان عدد              يحرر عند انعقا  
األسهم التي في حوزتهم باألصالة أو الوكالة وعدد األصوات المخصصة لها ويكون لكل ذي مصلحة االطالع                

 .على هذا الكشف

 

 ):31(المادة 

إذا حضر مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على         ال يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إال         
األقل فإذا لم يتوفر هذا النصاب في االجتماع األول وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد خالل الثالثين يوماً                    

من هذا النظام ويعتبر    ) 30(التالية لالجتماع السابق وتنشر هذه الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة                
 .ع الثاني صحيحاً أياً كان عدد األسهم الممثلة فيهاالجتما

 

 ):32(المادة 

من رأس مال   %) 50(ال يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إال إذا حضره مساهمون يمثلون                
الشركة على األقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في االجتماع األول وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان بنفس                     

اع المنصوص عليها في المادة السابقة ويكون االجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين                األوض
 .يمثل ربع رأس المال على األقل

 ):33(المادة 

 .تحسب األصوات في الجمعيات العامة العادية وغير العادية على أساس صوت لكل سهم

 

 ):34(المادة 

ية والعادية باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة فيها كما تصدر           تصدر القرارات في الجمعية التأسيس     
 في االجتماع إال إذا كان القرار       الممثلةالقرارات في الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي األسهم          

متعلقاً بزيادة أو بتخفيض رأس المال أو بإطالة مدة الشركة أو بحل الشركة قبل المدة المحددة في                   
و بإدماجها في شركة أو في مؤسسة أخرى فال يكون القرار صحيحاً إال إذا صدر بأغلبية                  نظامها أ 

 .ثالثة أرباع األسهم الممثلة في االجتماع

 

 ):35(المادة 

لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه األسئلة بشأنها إلى               
 أو مراقب الحسابات على أسئلة       اإلدارةيجيب مجلس   أعضاء مجلس اإلدارة ومراقب الحسابات و      

وإذا رأى المساهم أن الرد على سؤاله        . المساهمين بالقدر الذي ال يعرض مصلحة الشركة للضرر        
 .غير مقنع احتكم إلى الجمعية ويعتبر قرارها في هذا الشأن نافذاً

 

 ):36(المادة 
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 يرأسها من ينيبه في ذلك ويعين الرئيس         يرأس الجمعية العامة رئيس مجلس اإلدارة وعند غيابه        
سكرتيرا لالجتماع وجامعاً أو جامعين لألصوات ويحرر باجتماع الجمعية العامة محضر يتضمن              
أسماء المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد األسهم التي في حيازتهم باألصالة أو الوكالة وعدد                

 التي وافقت عليها أو خالفتها وخالصة       األصواتاألصوات المقررة لها والقرارات التي اتخذت وعدد        
وافية للمناقشة التي دارت في االجتماع وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل                 

 .خاص يوقعه رئيس الجمعية وسكرتيرها وجامع األصوات

 

 ):37(المادة 

 

 الباب السادس

 مراقب الحسابات

 

مكاتب مراقبي الحسابات المرخص لهم بمزاولة المهنة في المملكة وتحدد          تعين الجمعية العامة سنوياً اثنين من       
 .أتعابهما ويجوز لها إعادة تعيينهما

 

 ):38(المادة 

لمراقب الحسابات في كل وقت حق االطالع على دفاتر الشركة وسجالتها وغير ذلك من الوثائق وله أن يطلب                  
 .ا وله أيضاً أن يحـقق موجودات الشركة والتزاماتهاالبيانات واإليضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليه

 

 ):39(المادة 

علـى مراقب الحسابات أن يقدم إلى الجمعية العامة السنوية تقريرا يضمنه موقف الشركة من تمكينه                
 قد كشفه من مخالفات ألحكام نظام يكـون مـن الحصـول على البيانات واإليضاحات التي طلبها وما        

 .شركة ورأيه في مدى مطابقة حسابات الشركة للواقعالشركات أو نظام ال

 ):40(المادة 

 
 الباب السابـع

 حسابات الشركة وتوزيع األرباح

 

 . ديسمبر من كل سنةبنهايةتبتدئ سنة الشركة المالية من غرة يناير من كل سنة وتنتهي 

 

 ):41(المادة 

الشركة وخصومها في التاريخ المذكور     يعد مجلس اإلدارة في نهاية كل سنة مالية جردا لقيمة أصول            
كما يعد ميزانية للشركة وحساب األرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن               
السنة المالية المنقضية ويتضمن هذا التقرير الطريقة التي يقترحها لتوزيع األرباح الصافية وذلك قبل              

اً على األقل ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراقب          انعقاد الجمعية العامة العادية بستين يوم     
ويوقع رئيس  . الحسابات قبل الموعد المحدد النعقاد الجمعية العامة بخمسة وخمسين يوماً على األقل           

مجلس اإلدارة على الوثائق المذكورة وتودع في المركز الرئيسي للشركة تحت تصرف المساهمين              
وعلى رئيس مجلس   . معية العامة بخمسة وعشرين يوما على األقل       قبل الموعد المحدد النعقاد الج    

اإلدارة أن ينشر في صحيفة يومية توزع في مدينة الرياض الميزانية وحسابات األرباح والخسائر               
وخالصة وافية عن تقرير مجلس اإلدارة والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات وأن يرسل صورة              

عامة للشركات وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بخمسة           من هذه الوثائق إلى اإلدارة ال     
 .وعشرين يوماً على األقل

 ):42(المادة 
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 :تكون حسابات عمليات التأمين مستقلة عن قائمة دخل المساهمين على التفصيل التالي

  :حسابات عمليات التأمين: أوالً

نظير تأمينهم عن األخطار المحددة     يفرد حساب لالشتراكات من المؤمن لهم إلى الشركة           .1
 .بوثائق التأمين الصادرة من الشركة لصالحهم

 .يفرد حساب للتعويضات من الشركة إلى المؤمن لهم في حالة وقوع األخطار المؤمن عنها .2

 يحدد في نهاية كل عام الفائض اإلجمالي الذي يمثل الفرق بين مجموع االشتراكات                  .3
االحتياطات والمخصصات الفنية المتعارف عليها حسب       ومجموع التعويضات بعد احتساب      

 .اللوائح المنظمة لذلك ، أو حسب المتبع دولياً

 :يكون تحديد الفائض الصافي على الوجه التالي .4

أعاله ما يخص المؤمن لهم من عائد أموال         ) 3(يضاف للفائض اإلجمالي الوارد في الفقـرة       
، ةت التـأمين من المصروفات العامة للشرك     عمليات التأمين ويخصم من ذلك ما يخص عمليا        

 .وذلك وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس اإلدارة

أعاله على  ) 4(يحدد مجلس اإلدارة أوجه التصرف في الفائض الصافي الوارد في الفقرة              .5
 :واحد أو أكثر مما يلي

 .نصيب المساهمين من الفائض نتيجة تعريض حقوقهم لمخاطر التأمين  )أ(

 .لمؤمن لهم من الفائضما يوزع على ا  )ب(

 .وما زاد عن ذلك يحول لحساب الفائض المبقى

 

 :قائمة دخل المساهمين:ثانياً 

تكون أرباح المساهمين من عائد استثمار أموال المساهمين وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس                 )أ(
 . اإلدارة

 ).أ/43/5(حصة المساهمين من الفائض الصافي حسب المادة   )ب(

أعاله ما يخص المساهمين من المصروفات العامة للشركة حسبما         ) ب(و) أ (يخصم مما ورد في   ) ج(
 .يحدده مجلس اإلدارة

 

 ):43(المادة 

 :توزع أرباح المساهمين على الوجه التالي

 

 . تجنب الزكاة المقررة1.

من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ، ويوقف هذا التجنيب إذا وصل إجمالي                %) 20( يجنب 2.
 .من رأس المال المدفوع%) 100(حتياطي  اال

 .من رأس المال المدفوع%) 5( يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل3.

من الباقي توزع مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة وذلك وفقاً         %) 10( يخصص بعد ما تقدم نسبة ال تزيد على        4.
 .لما تقرره القواعد المنظمة لذلك

 . بعد ذلك على المساهمين كحصة في األرباح أو يحول إلى حساب األرباح المبقاة يوزع الباقي5.

) 3( يجوز بقرار من مجلس اإلدارة توزيع أرباح دورية تخصم من األرباح السنوية المحددة في الفقرة                    6.
 .الواردة أعاله وفق القواعد المنظمة لذلك والصادرة من الجهات المختصة

 ):44(المادة 
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  الثامنالبـاب

 الـمـنازعــــات

 
لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسئولية المقررة للشركة على أعضاء مجلس اإلدارة إذا كان من شأن الخطأ                  
الذي صدر منهم إلحاق ضرر خاص به بشرط أن يكون حق الشركة في رفعها مازال قائماً ويجب على                      

 .المساهم أن يخطر الشركة بعزمه على رفع الدعوى

 ):45(ة الماد

 

 الباب التاسع

 حل الشركة وتصفيتها

 

تنقضي الشركة بانقضاء المدة المحددة لها وفقاً لهذا النظام أو بأحد األمور المنصوص عليها في نظام الشركات                 
وعند انتهاء مدة الشركة وفي حالة حلها قبل هذا األجل تقرر الجمعية العامة غير العادية بناء على اقتراح                     

 .  طريقة التصفية وتعين مصفياً أو أكثر وتحدد صالحياتهم وأتعابهممجلس اإلدارة

وتنتهي سلطة مجلس اإلدارة بانقضاء الشركة ومع ذلك يستمر قائماً على إدارة الشركة إلى أن يتم تعيين                    
ويراعى في  . المصفي وتبقى ألجهزة الشركة اختصاصاتها بالقدر الذي ال يتعارض مع اختصاص المصفين            

فظ حق المشتركين في فائض عمليات التأمين واالحتياطات المكونة حسب المنصوص عليه في المادة              التصفية ح 
 .من هذا النظام) 7(

 ):46(المادة 

 

 
 الباب العاشـر

 أحكــام ختاميــة
 

كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام يسري عليه ما ورد في نظام مراقبة شركات التأمين                       
 .لشركاتالتعاوني، ونظام ا

 

 ):47(المادة 

 .يودع هذا النظام وينشر طبقاً لنظام الشركات

 

 ):48(المادة 
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 ملخص العقود  -15

 اتفاقيات البنكية  1 - 15

.  إن شـركة التعاونية للتأمين طرف في اتفاقيات مع بنوك تجارية في المملكة العربية السعودية ومع بنك في لندن                  
 تسهيالت ائتمانية  متعددة لشركة التعاونية للتأمين  والتي شملت ما            وقدمـت هذه البنوك من خالل تلك االتفاقيات       

 115تسـهيالت سحب على المكشوف وتغطية ضمانات واعتمادات مستندية لحد إجمالي يصل إلى حوالي               : يلـي 
 . مليون ريال سعودي

 اتفاقيات إدارة االستثمارات  2 - 15

فظ االستثمارية وذلك مع أربعة مؤسسات عالمية في        إن شـركة التعاونـية للتأمين طرف في اتفاقيات إدارة  المحا           
) Credit Suisse Management Limited(مجـال إدارة االستثمارات وهم إدارة كريدت سويس المحدودة  

إلدارة ) المحدودة(و سيتي غروب ) Putnam Investments Limited(لإلستثمارات ) المحدودة(و بوتـنام  
)           المحـدودة (و مورغـان سـتانلي وشـركائه    ) Citigroup Asset Management Limited(األصـول  

)Morgan Stanley & Co. International Limited  .(     وتعطـي هـذه االتفاقـيات بشـكل عام مدير
االستثمار المعين الصالحية للقيام باستثمار أموال الشركة في أسواق األوراق المالية غير السعودية بما فيها األسهم                

 والممتازة  والمساهمات باإلضافة إلى السندات القابلة للتحويل والصكوك واإليداعات البنكية واليورونوت             العاديـة 
باستثناء ). مثل الخيارات  والعقود اآلجلة وعقود  الصرف اآلجلة        (واألوراق التجارية والسندات وأدوات المشتقات      

ز لمدير االستثمار أن يستثمر في الشركات التي تأخذ         أحـد اتفاقيات إدارة االستثمارات التي تنص على أنه ال يجو          
من عائداتها من الكحول أو منتجات لحم الخنزير أو التبغ أو المقامرة أو الصور اإلباحية فإن                % 30أكـثر مـن     

جميع اتفاقيات  إدارة االستثمارات تمنع استثمارات  الملكية في الصناعات والشركات المشاركة في أنشطة  تخالف            
 . دئ اإلسالميةالمبا

 اتفاقيات تقنية المعلومات  3 - 15

إن شـركة التعاونية للتأمين طرف في عدة اتفاقيات متعلقة بتوفير منتجات وخدمات تقنية المعلومات تشمل صيانة                 
ومسـاندة فنـية و خدمات بريد إلكتروني و عقود برامج و عقود خدمات أخرى و جميعها تحكم بواسطة الشروط                    

 .  القياسية للمورد

 تفاقيات إستئجار عقارات ا 4 - 15

 ريال  100.000إن شـركة التعاونـية للتأميـن طرف في احدى عشر إتفاقية استئجار عقارات بقيمة سنوية تبلغ                  
سـعودي سنوي أو اكثر، ومن االتفاقيات المذكورة عقدان مع الشركة التعاونية لألستثمار العقاري التعاوني ترتبط                

 .  رياض ومكاتب مبيعات الشركةباستئجار المركز الرئيسي للشركة بال
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 قرار مجلس الوزراء المتعلق بتخصيص شركة التعاونية للتأمين  -16

بناء على موافقة المجلس    ) م24/5/2004الموافق  (هـ  5/4/1425بتاريخ  ) 112( صدر قرار مجلس الوزراء رقم       
في ) أسهم الحكومة (اضي ببيع   الق)  م18/5/2004الموافق  (هـ  29/3/1425بتاريخ  ) 4/25(االقتصادي األعلى رقم    
 : ويخول هذا القرار القيام باآلتي. شركة التعاونية للتأمين

 . من رأس المال% 50في شركة التعاونية للتأمين البالغة ) صندوق االستثمارات العامة(بيع جميع أسهم الحكومة  

االجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد يجب على صندوق االستثمارات العامة أن يناقش مع المؤسسة العامة للتأمينات  
 . من رأس مال التعاونية للتأمين المساهم%  15-10بيع كل منهما لما يبلغ 

 . يسمح فقط للمواطنين السعوديين  باالكتتاب خالل عرض أسهم شركة التعاونية للتأمين المطروحة لالكتتاب 

 .  م  على أن يتم االكتتاب خالل  أسبوعين2004سيتم  عرض األسهم لالكتتاب خالل النصف الثاني من عام  

 .  يتم تحديد سعر السهم  المطروح لالكتتاب بناءاً على تقييم يتم إجراؤه بواسطة مستشار مالي معتمد 

 .  يجب أن يعكس سعر السهم المحدد في االكتتاب القيمة العادلة  للشركة 

الة االكتتاب بما يزيد عن الحد المقرر سيتم          أسهم ومضاعفاته، وفي ح    10الحد األدنى في طلب االكتتاب هو         
 .  أسهم  للمكتتب10التخصيص لكل مكتتب على أساس النسبة والتناسب وكحد أدنى يبلغ 

 . تعتبر التوكيالت المعتمدة بواسطة الدولة فقط صحيحة وبحد أقصى عشرة توكيالت للمكتتب الواحد 

لتعاونية للتأمين لتنفيذ جميع شروط وأحكام االكتتاب تحت        يقوم صندوق االستثمارات العامة بالتنسيق مع شركة ا        
 . إشراف وزارة المالية  ومؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية

 .تتخذ التعاونية للتأمين جميع الخطوات الالزمة لتعديل  نظامها األساسي ليتماشى مع  عرض األسهم لالكتتاب 



 

 

126

 دات المتاحة للمعاينة  المستن -17

 700ستكون المستندات التالية متاحة للفحص في المركز الرئيسي لشركة التعاونية للتأمين في أبراج التعاونية،                 
 :   ظهراً قبل أسبوع من فترة االكتتاب وخالل فترة االكتتاب2 صباحاً والساعة 9شارع الملك فهد بين الساعة 

 .النظام األساسي للشركة 

المتعلق بتخصيص شركة   ) م24/5/2004(هـ الموافق   5/4/1425 بتاريخ   112لس الوزراء رقم     قرار مج  
 .التعاونية للتأمين

 . موافقة هيئة السوق المالية  لطرح األسهم 

 . م2003م و2002م و 2001 ديسمبر 31القوائم المالية  المدققة للسنوات المنتهية في  

 . م2004  سبتمبر 30 في القوائم المالية  األولية للفترة المنتهية 

 . تقرير التقييم المالي لستاندارد أند بورز 


