
نشرة اإلصدار

طرح 8,000,000 سهمًا تمثل 40% من رأس مال الشركة الخليجية العامة للتأمين وذلك من خالل 
طرحها لالكتتاب العام بسعر )10( رياالت سعودية للسهم.

شركة مساهمة سعودية )قيد التأسيس(

الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني
الوزراء رقم )365( وتاريخ 1429/12/3 هـ )املوافق 2008/12/1م( ومبوجب املر�سوم امللكي رقم م/85   التاأ�سي�س( مبوجب قرار جمل�س  �رشكة م�ساهمة �سعودية )حتت 

وتاريخ 1429/12/5 هـ املوافق 2008/12/3م

تبداأ فرتة االكتتاب من يوم 1430/10/14هـ )املوافق 2009/10/3 م( وت�ستمر ملدة )7( اأيام �ساملة يوم االغالق وهو يوم 1430/10/20هـ )املوافق 2009/10/9 م(

ال�رشكة اخلليجية العامة للتاأمني التعاوين )وي�سار اإليها فيما بعد بـ »اخلليجية للتاأمني« اأو »ال�رشكة«( هي �رشكة م�ساهمة عامة �سعودية )حتت التاأ�سي�س( مبوجب قرار جمل�س الوزراء رقم )365( 

وتاريخ 1429/12/3 هـ )املوافق 2008/12/1م( و مبوجب املر�سوم امللكي رقم م/85    وتاريخ  1429/12/5 هـ  )املوافق 2008/12/3م(. يبلغ راأ�س مال ال�رشكة )200,000,000( مائتا 

مليون ريال �سعودي مق�سمه اإىل )20,000,000( ع�رشون مليون �سهم, بقيمة ا�سمية قدرها )10( ع�رشة رياالت �سعودية لل�سهم الواحد )»االأ�سهم«(. وبعد االنتهاء من االكتتاب العام )كما ورد تعريفه 

اأدناه( وانعقاد اجلمعية العامة التاأ�سي�سية, �سوف يتم تقدمي طلب اإىل معايل وزير التجارة وال�سناعة الإعالن تاأ�سي�س ال�رشكة.  وتعترب ال�رشكة قد تاأ�س�ست اأ�سواًل ك�رشكة م�ساهمة �سعودية اعتبارا من 

تاريخ �سدور القرار الوزاري باإعالن تاأ�سي�سها.  

�سيكون الطرح االأويل لالكتتاب العام )»االكتتاب العام«( لعدد 8,000,000 )ثمانية ماليني( �سهم عادي )»االأ�سهم  املطروحة لالكتتاب«( بقيمة ا�سمية قدرها )10( ع�رشة رياالت �سعودية لل�سهم 

الواحد ومتثل مبجملها 40% من راأ�س مال ال�رشكة, مقت�رشاً على االأ�سخا�س ال�سعوديني الطبيعيني مبن فيهم املراأة ال�سعودية املطلقة اأو االأرملة التي لها اأوالد ق�رش من زوج غري �سعودي حيث يحق 

لها اأن تكتتب باأ�سمائهم ل�ساحلها على اأن تقدم ما يثت اأنها مطلقة اأو اأرملة وما يثبت اأمومتها لالأطفال الق�رش ويعد طلب االإكتتاب ال غيا ملن اكتتب با�سم مطلقته. و�سوف ت�ستخدم ال�رشكة �سايف 

متح�سالت االكتتاب )»�سايف املتح�سالت«(, بعد ح�سم م�رشوفات االكتتاب باالإ�سافة اإىل راأ�س املال املدفوع من امل�ساهمني, لتمويل االإ�ستحواذ على املحفظة التاأمينية لل�رشكة ال�سعودية العامة 

للتاأمني و �رشكة اخلليج التعاونية للتاأمني كما �سي�ستخدم املتبقى لتمويل متطلبات راأ�س املال العامل واالأغرا�س االأخرى العامة لل�رشكة.)ف�سال راجع ق�سم متح�سالت االإكتتاب(.

قبل اإمتام االكتتاب العام, اكتتب امل�ساهمون املوؤ�س�سون لل�رشكة والذين تظهر اأ�سماوؤهم يف ال�سفحة )30( من هذه الن�رشة )وي�سار اإليهم جمتمعني الحقًا بـ »امل�ساهمني املوؤ�س�سني«(, يف ما جمموعه 

)12,000,000( اإثنا ع�رش مليون �سهم متثل )60%( �ستون يف املائة من اأ�سهم راأ�س مال ال�رشكة, ودفعوا قيمتها بالكامل ومت ايداعها يف البنك ال�سعودي الهولندي وبالتايل, �سيحتفظ امل�ساهمون 

املوؤ�س�سون بح�سة م�سيطرة يف ال�رشكة. وقد مت التعهد بالتغطية الكاملة لالكتتاب )ف�ساًل راجع الق�سم اخلا�س بتغطية االكتتاب(.

يبداأ طرح اأ�سهم االكتتاب من يوم 1430/10/14هـ )املوافق 2009/10/3 م( وت�ستمر ملدة ) 7 ( اأيام �ساملة يوم االغالق وهو  يوم 1430/10/20هـ  )املوافق 2009/10/9 م )»فرتة االكتتاب«(.  

وميكن تقدمي طلبات االكتتاب يف االأ�سهم  اإىل اأي من فروع البنوك امل�ستلمة )»البنوك امل�ستلمة«(  خالل فرتة االكتتاب. 

يجب على كل مكتتب يف االأ�سهم املطروحة )ي�سار اإليه منفرداً بـ »املكتتب« وجمتمعني بـ »املكتتبني«( اأن يتقدم بطلب لالكتتاب يف )50( خم�سني �سهمًا كحد اأدنى, علمًا باأنه ال يجوز للمكتتب االكتتاب 

يف اأكرث من )100,000( مائة األف �سهم من االأ�سهم كحد اأق�سى.  اإن احلد االأدنى للتخ�سي�س هو )50( خم�سون �سهمًا لكل مكتتب, على اأن يتم تخ�سي�س ما يتبقى من االأ�سهم املطروحة لالكتتاب )اإن 

وجدت( على اأ�سا�س تنا�سبي بناء على ن�سبة ما طلبه كل مكتتب اإىل اإجمايل اال�سهم املطلوب االكتتاب فيها. واإذا جتاوز عدد املكتتبني )160,000( مائة و�ستون األف مكتتب, فلن ت�سمن ال�رشكة  حينئذ 

احلد االأدنى لتخ�سي�س 50 �سهمًا, ويف هذه احلالة �سيتم تخ�سي�س االأ�سهم بالت�ساوي بني جميع املكتتبني. واإذا جتاوز عدد املكتتبني عدد االأ�سهم املطروحة لالكتتاب ف�سوف يتم التخ�سي�س ح�سب 

ما تقرره هيئة ال�سوق املالية باململكة العربية ال�سعودية )»الهيئة«(. و�سوف يتم اإعادة مبالغ فائ�س االكتتاب )اإن وجدت( اإىل املكتتبني دون اأية عموالت   اأو ا�ستقطاعات من قبل البنوك امل�ستلمة. 

و�سوف يتم االإعالن عن عملية التخ�سي�س النهائي ورد الفائ�س, اإن وجد, يف موعد اأق�ساه 1430/10/25هـ )املوافق 2009/10/14م(، )ف�ساًل راجع ق�سم »�رشوط واأحكام االكتتاب – تخ�سي�س 

االأ�سهم ورد الفائ�س«(. 

لل�رشكـة فئة واحدة فقط من االأ�سهم, وال يتمتع اأي م�ساهم بحقوق ت�سويت تف�سيلية, بل مينح كل �سهم مالكه احلق يف �سوت واحد. ويحق لكل م�ساهم )»امل�ساهم«( ميتلك ع�رشين )20( �سهمًا على 

االأقل ح�سور اجتماعات اجلمعية العامة )»اجتماع اجلمعية العامة«( والت�سويت خاللها. اأما فيما يتعلق باجلمعية العامة التاأ�سي�سية فاإنه يحق الأي م�ساهم ح�سورها دون وجود حد اأدنى لعدد االأ�سهم 

اململوكة. و�ست�ستحق االأ�سهم املطروحة لالكتتاب ح�ستها من اأية اأرباح تعلنها ال�رشكة عن الفرتة منذ اإبتداء مدة االكتتاب العام وال�سنوات املالية التي تليها )ف�ساًل راجع ق�سم »�سيا�سة توزيع االأرباح«(.

ال توجد �سوق عامة  لتداول اأ�سهم ال�رشكة, �سواء داخل اململكة العربية ال�سعودية اأو خارجها, قبل طرحها لالكتتاب العام. وقد تقدمت ال�رشكة بطلب لهيئة ال�سوق املالية باململكة العربية ال�سعودية 

لت�سجيل االأ�سهم يف القائمة الر�سمية وح�سلت على كافة املوافقات الالزمة على ن�رشة االإ�سدار هذه ومت ا�ستيفاء كافة امل�ستندات املوؤيدة التي طلبتها الهيئة. ومن املتوقع اأن يبداأ تداول االأ�سهم يف 

�سوق االأ�سهم ال�سعودية »تداول« يف وقت قريب بعد االنتهاء من عملية التخ�سي�س النهائي لالأ�سهم وا�ستكمال كافة االإجراءات الر�سمية ذات ال�سلة  )ف�ساًل راجع ق�سم »تواريخ مهمة للمكتتبني«(. وبعد 

البدء بتداول االأ�سهم يف ال�سوق �سوف ي�سمح لل�سعوديني ومواطني دول جمل�س التعاون اخلليجي واالأفراد املقيمني نظاميًا باململكة العربية ال�سعودية وال�رشكات والبنوك و�سناديق اال�ستثمار بالتداول 

يف االأ�سهم. يجب درا�سة ق�سمي »اإ�سعار هام« و»عوامل املخاطرة« الواردين يف ن�رشة االإ�سدار هذه بعناية قبل اتخاذ قرار باال�ستثمار يف اأ�سهم االكتتاب وفق هذه الن�رشة. 

المستشار المالي ومدير
االكتتاب ومتعهد التغطية

البنوك المستلمة

»حتتوي ن�رشة االإ�سدار هذه على معلومات مت تقدميها ح�سب متطلبات قواعد الت�سجيل واالإدراج ال�سادرة عن هيئة 

تظهر  الذين  االإدارة  اأع�ساء جمل�س  ويتحمل  »الهيئة«(.  بـ  اإليها  ال�سعودية)وامل�سار  العربية  باململكة  املالية  ال�سوق 

اأ�سماوؤهم على ال�سفحة )د( جمتمعني ومنفردين كامل امل�سوؤولية عن دقة املعلومات الواردة يف ن�رشة االإ�سدار هذه, 

اأي وقائع  اأنه ال توجد  الدرا�سات املمكنة واإىل احلد املعقول,  اإجراء جميع  ويوؤكدون ح�سب علمهم واعتقادهم, بعد 

اإفادة واردة فيها م�سللة, وال تتحمل الهيئة وال�سوق  اأي  اإىل جعل  اأن يوؤدي عدم ت�سمينها يف الن�رشة  اأخرى ميكن 

املالية ال�سعودية اأي م�سوؤولية عن حمتويات هذه الن�رشة, وال تعطي اأي تاأكيدات تتعلق بدقتها اأو اكتمالها, وتخلي 

نف�سها �رشاحًة من اأي م�سوؤولية مهما كانت عن اأي خ�سارة تنتج عما ورد يف هذه الن�رشة اأو عن االعتماد على اأي 

جزء منها«.

�سدرت هذه الن�رشة بتاريخ  1430/9/8هـ )املوافق 2009/8/29م(.





إشـعار هام
اخلليجية  ال�رشكة  اال�صدار هذه على معلومات مف�صلة عن  ن�رشة  حتتوي 

العامة للتاأمني التعاوين وعن االأ�صهم املطروحة لالكتتاب.

معاملة  تتم  �صوف  املطروحة  االأ�صهم  يف  االكتتاب  بطلب  التقدم  وعند 

يف  الواردة  املعلومات  على  ت�صتند  طلباتهم  اأن  اأ�صا�س  على  امل�صتثمرين 

هذه الن�رشة والتي ميكن احل�صول على ن�صخ منها من البنوك امل�صتلمة، اأو 

بزيارة املوقع االإلكرتوين لهيئة ال�صوق املالية )www.cma.org.sa( اأو 

املوقع االإلكرتوين ل�رشكة ال�صعودي الهولندي املالية

.)www.shc.com.sa(

)»ال�صعودي  املالية  الهولندي  ال�صعودي  بتعيني �رشكة  ال�رشكة  وقد قامت 

وحيداً  ومتعهداً  لالكتتاب  ومديراً  ماليًا  م�صت�صاراً  املالية«(  الهولندي 

اإليها  امل�صار  لالكتتاب  املطروحة  باالأ�صهم  يتعلق  فيما  االكتتاب  لتغطية 

يف هذه الن�رشة. 

كما حتتوي ن�رشة االإ�صدار هذه على تفا�صيل مت تقدميها ح�صب متطلبات 

قواعد الت�صجيل واالإدراج ال�صادرة عن هيئة ال�صوق املالية باململكة العربية 

االإدارة  جمل�س  اأع�صاء  ويتحمل  بـ«الهيئة«(.  اليها  )وامل�صار  ال�صعودية 

الواردة اأ�صماوؤهم يف �صفحة)د( جمتمعني ومنفردين كامل امل�صوؤولية عن 

علمهم  ح�صب  ويوؤكدون  هذه،  االإ�صدار  ن�رشة  يف  الواردة  املعلومات  دقة 

اأنه  املعقول،  احلد  واإىل  املمكنة،  الدرا�صات  جميع  اإجراء  بعد  واعتقادهم، 

الن�رشة  يوؤدي عدم ت�صمينها يف هذه  اأن  اأخرى ميكن  اأي وقائع  ال توجد 

اإىل جعل اأية اإفادة واردة فيها م�صللة. وال تتحمل الهيئة وال�صوق املالية 

ال�صعودية اأي م�صوؤولية عن حمتويات هذه الن�رشة، وال تعطي اأي تاأكيدات 

اأو اكتمالها، وتخلي نف�صها �رشاحًة من اأي م�صوؤولية مهما  تتعلق بدقتها 

كانت عن اأي خ�صارة تنتج عما ورد يف هذه الن�رشة اأو عن االعتماد على 

اأي جزء منها.

 على الرغم من اأن ال�رشكة قد قامت بكافة التحريات املعقولة للتاأكد من 

اأن  اإال  اإ�صدارها،  تاريخ  الن�رشة يف  ت�صمنتها هذه  التي  املعلومات  �صحة 

جزءاً كبرياً من املعلومات الواردة عن ال�صوق والقطاع مقتب�صًا من م�صادر 

اأو امل�صاهمني  اأي من مدرائها  اأو  اأنه ال يوجد لدى ال�رشكة  خارجية، ومع 

املوؤ�ص�صني اأو امل�صت�صار املايل اأو م�صت�صاري ال�رشكة الذين تظهر اأ�صماوؤهم 

يف ال�صفحة )هـ( من هذه الن�رشة )»امل�صت�صارون«( اأي �صبب لالعتقاد باأن 

دقيقة  معلومات غري  والقطاعات حتتوي  ال�صوق  واردة عن  معلومات  اأية 

ب�صورة جوهرية، اإال اأنه مل يتم التحقق من هذه املعلومات ب�صكل م�صتقل، 

وبالتايل ال ميكن تقدمي اأي التزام اأو اإفادة فيما يتعلق بدقتها اأو اكتمالها.

اإ�صدارها  تاريخ  يف  هي  كما  الن�رشة  هذه  ت�صمنتها  التي  املعلومات  اإن 

املايل  الو�صع  يتاأثر  اأن  ميكن  اخل�صو�س  وجه  وعلى  للتغيري،  عر�صة 

امل�صتقبلية  بامل�صتجدات  �صلبية  ب�صورة  اأ�صهمها  وقيمة  لل�رشكة  الفعلي 

من  غريها  اأو  وال�رشائب،  العوائد  ومعدالت  الت�صخم  بعوامل  املتعلقة 

العوامل االقت�صادية اأو ال�صيا�صية اخلارجة عن نطاق �صيطرة ال�رشكة، وال 

ينبغي اعتبار تقدمي هذه الن�رشة اأو اأي ات�صاالت �صفهية اأو كتابية متعلقة 

باالأ�صهم املطروحة لالكتتاب اأو لن يتم تف�صري ذلك اأو االعتماد عليه باأي 

حال من االأحوال على اأنه وعد اأو اإقرار بتحقيق اأي من االإيرادات اأو النتائج 

اأو االأحداث امل�صتقبلية. 

كما ال يجوز اعتبار ن�رشة االإ�صدار هذه مبثابة تو�صية من جانب ال�رشكة اأو 

امل�صاهمني املوؤ�ص�صني اأو اأي من م�صت�صاريهم بامل�صاركة يف هذا االكتتاب. 

طبيعة  ذات  الن�رشة  هذه  يف  الواردة  املعلومات  فاإن  ذلك  على  وعالوة 

عامة، ومت اإعدادها دون االأخذ يف احل�صبان االأهداف اال�صتثمارية الفردية، 

كل  ويتحمل  اخلا�صة.  اال�صتثمارية  االحتياجات  اأو  املايل،  الو�صع  اأو 

القرار باال�صتثمار، م�صوؤولية احل�صول  اتخاذ  االإ�صدار، قبل  لن�رشة  م�صتلم 

مالءمة  مدى  لتقييم  االكتتاب،  بخ�صو�س  م�صتقلة  مهنية  ا�صت�صارة  على 

واالحتياجات  واالأو�صاع  لالأهداف  الن�رشة  هذه  يف  الواردة  املعلومات 

املالية اخلا�صة به.

يقت�رش االكتتاب على االأ�صخا�س ال�صعوديني الطبيعيني مبن فيهم املراأة 

�صعودي  زوج غري  اأوالد ق�رش من  لها  التي  االأرملة  اأو  املطلقة  ال�صعودية 

حيث يحق لها اأن تكتتب باأ�صمائهم ل�صاحلها على اأن تقدم ما يثبت اأنها 

االإكتتاب  طلب  ويعد  الق�رش  لالأوالد  اأمومتها  يثبت  وما  اأرملة  اأو  مطلقة 

الغيا ملن اكتتب با�صم مطلقته. ويحظر �رشاحًة توزيع هذه الن�رشة اأو بيع 

اأخرى.  اأية دولة  اأو يف  اآخرين  اأ�صخا�س  االأ�صهم املطروحة مبوجبها الأية 

وتطلب ال�رشكة وامل�صاهمون املوؤ�ص�صون وال�صعودي الهولندي املالية من 

متلقي هذه الن�رشة التعرف على كافة القيود النظامية املتعلقة باالأ�صهم 

ومراعاة التقيد بها. 

أ



بيانات عن القطاع والسوق

 حتتوي هذه الن�رشة على معلومات وبيانات تتعلق باأرقام واإح�صائيات اقت�صادية وتوقعات م�صتقبلية )مبا يف 

اأخرى مت  ذلك االقت�صاد ال�صعودي وقطاع التاأمني(، وحقائق جغرافية، ومبادرات حكومية، وحقائق معلوماتية 

احل�صول عليها من:

لعام ( 1 ال�صعودية  العربية  اململكة  يف  التاأمني  �صوق  درا�صة  تقرير  حول  ال�صعودي  العربي  النقد  موؤ�ص�صة  تقرير 

2005-2007م.

مؤسسة النقد العربي السعودي

�س.ب: 2992 الريا�س 11169 اململكة العربية ال�صعودية

هاتف: 3000 463 1 966+   فاك�س: 2966 466 1 966+

اأن�صئت موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي، امل�رشف املركزي للمملكة العربية ال�صعودية يف عام 1372هـ )املوافق 

1952م( وت�صمل الوظائف الرئي�صية للموؤ�ص�صة:

اإ�صدار العملة الوطنية )الريال ال�صعودي(.	•

القيام بعمل م�رشف احلكومة ومراقبة امل�صارف التجارية.	•

اإدارة اإحتياطيات اململكة من النقد االأجنبي.	•

اإدارة ال�صيا�صة النقدية للمحافظة على ا�صتقرار االأ�صعار واأ�صعار ال�رشف. 	•

ت�صجيع منو النظام املايل و�صمان �صالمته.	•

تقرير الربع االأول لعام 2009م حول التاأمني يف اململكة العربية ال�صعودية ال�صادر عن بيزن�س  ( 2

 مونيرت اأنرتنا�صيونال.

بيزنس مونيتر إنترناشيونال

مريميد هاو�س - 2 بودل دوك - بالكفريا�س – لندن اإي �صي 4 يف 3 دي اإ�س - اململكة املتحدة

هاتف: 0468 7248 20 44+  فاك�س: 0467 7248 20 44+

www.businessmonitor.com

تاأ�ص�صت بزن�س مونيرت اإنرتنا�صيونال )بي اإم اآي( يف عام 1984م بوا�صطة ريت�صارد لونديزبوراوغ وجوني�صان 

فريوز الرئي�صان التنفيذيان امل�صرتكني لل�رشكة وكالهما يلعب دوراً حيويًا مبا�رشاً يف ال�رشكة. وهي �رشكة 

والتحليل  التمويل  جماالت  ت�صمل  والتي  االإقت�صادية  املوا�صيع  خمتلف  يف  واأبحاث  تقارير  بن�رش  تعنى 

والتوقعات االقت�صادية. يتوزع عمالء بي اإم اآي يف اأكرث من 130 دولة يف خمتلف اأنحاء العامل ت�صم اأكرث من 

400 من �رشكات جلوبال فور�صن 500. يبلغ عدد العاملني باملكتب الرئي�صي ل�رشكة بي اإم اآي يف بالكفريا�س 

بلندن يف الوقت احلايل اأكرث من 130 موظف اإ�صافة اإىل العديد من حمللي العقود والباحثني املتخ�ص�صني. 

لدى ال�رشكة اأي�صًا مكتب مبيعات ون�رش يف �صنغافورا. 

اإنتيلجن�س يونت )ئي اآي يو( للبيانات اخلا�صة باململكة العربية ال�صعودية وال�صادر يف ( 3 اإيكونومي�صت  تقرير 

30 �صبتمرب 2008م.

إيكونوميست إنتيلجنس يونت )ئي آي يو(

26 ريد ليون �صكوير – لندن دبليو �صي 1 اآر 4 – اململكة املتحدة

هاتف: 8181 7576 20 )0( 44+  فاك�س: 8476 7576 20 )0( 44+ 

اإنتيلجن�س  اإيكونومي�صت  اإنتيلجن�س يونت يف لندن يف عام 1946م كذراع للبحوث الت�صويقية لالإيكونومي�صت.  اأيكونومي�صت  تاأ�ص�صت 

يونت �رشكة خدمات بحوث وا�صت�صارات عاملية متكاملة ولديها مكاتب يف اأكرث من 40 مدينة يف خمتلف اأنحاء العامل كما لديها �صبكة 

ت�صم 650 من املحللني املتفرغني وامل�صاركني يف اأكرث من 200 دولة.

تقارير الهيئة العامة لال�صتثمار( 4

الهيئة العامة لالستثمار

�س.ب: 5927 الريا�س 11432 – اململكة العربية ال�صعودية

هاتف: 5555 203 1 966+   فاك�س: 2849 263 1 966+

لال�صتثمار  اجلديد  النظام  اإطالق  اإثر  اأبريل 2000م  ال�صعودية يف  العربية  اململكة  بوا�صطة حكومة  لال�صتثمار  العامة  الهيئة  اأن�صئت 

االأجنبي. وقد داأبت الهيئة منذ تاريخ اإن�صائها على العمل مع الهيئات احلكومية وغري احلكومية لبلورة روؤية تنموية �صعودية للقرن 

احلادي والع�رشين.

ب



التقديرات والتوقعات اخلا�صة باالإدارة.( 5

يعتقد باأن هذه املعلومات وامل�صادر والتقديرات موثوق بها، ولكنها مل تدقق ب�صكل م�صتقل من قبل ال�رشكة 

اأو ال�صعودي الهولندي املالية اأو م�صت�صاريهم،  اأو اأع�صاء جمل�س اإدارتها املقرتحني اأو امل�صاهمني املوؤ�ص�صني 

وبالتايل ال ميكن تقدمي اإقرار ب�صمان �صحتها اأو اكتمالها.

ال متلك بزني�س مونيرت اأنرتنا�صيونال اأو اأي من �رشكاتها التابعة اأو م�صاهميها اأو مدرائها اأو اأقاربهم اأي اأ�صهم 

اأو م�صلحة، اأيًا كان نوعها، يف ال�رشكة. واجلدير بالذكر اأن بزني�س مونيرت اأنرتنا�صيونال قد اأعطت موافقتها 

املكتوبة، ومل تقم ب�صحبها، بخ�صو�س ا�صتخدام وت�صمني بيانات ونتائج اأبحاثها املتعلقة بدرا�صة ال�صوق يف 

هذه الن�رشة. 

المعلومات المالية

مت اإعداد القوائم املالية املتوقعة لل�رشكة واالإي�صاحات املرفقة بها والتي تبني املركز املايل لل�رشكة بعد اكتمال 

الطرح االأويل لالكتتاب العام والتي مت اإدراجها يف اأق�صام اأخرى من هذه الن�رشة، وفقًا ملعايري املحا�صبة ال�صادرة عن 

الهيئة ال�صعودية للمحا�صبني القانونيني. و�صوف تقوم ال�رشكة باإ�صدار بياناتها املالية بالريال ال�صعودي. 

التوقعات والبيانات المستقبلية

وقد تختلف ظروف  افرتا�صات حمددة ومعلنة،  اأ�صا�س  الن�رشة، على  ت�صمنتها هذه  التي  التوقعات  اإعداد  لقد مت 

الت�صغيل امل�صتقبلية عن االفرتا�صات امل�صتخدمة، ومن ثم فاإنه ال يوجد �صمان اأو تعهد فيما يتعلق بدقة اأو اكتمال 

اأي من هذه التوقعات. 

البيانات  هذه  على  وي�صتدل  امل�صتقبلية.  التطلعات  حول  بيانات  الن�رشة  هذه  يف  الواردة  البيانات  بع�س  متثل 

»تعتقد«  اأو  »تقّدر«  اأو  »تعتزم/تخطط«  مثل  الكلمات  لبع�س  ا�صتخدامها  طريق  عن  عامة  ب�صورة  امل�صتقبلية 

النافية من هذه  ال�صيغ  اأو  اأو »يعتقد«  اأو »قد«  اأو »متوقع«  اأو »ينبغي«  اأو »�صوف«  اأو »من املمكن«  اأو »تتوقع« 

املفردات وغريها من املفردات املقاربة اأو املعاك�صة لها يف املعنى. وتعك�س بيانات التطلعات هذه وجهة نظر 

العديد  ال�رشكة احلالية واإدارتها فيما يتعلق باأحداث م�صتقبلية، ولكنها لي�صت �صمانًا لالأداء امل�صتقبلي. وهناك 

من العوامل التي قد توؤدي اإىل اأن تكون النتائج الفعلية اأو االأداء اأو االإجنازات التي حتققها ال�رشكة، خمتلفة ب�صكل 

كبري عن اأية نتائج اأو اأداء اأو اإجنازات م�صتقبلية ميكن اأن يعرب عنهًا �رشاحًة اأو �صمنًا يف بيانات التطلعات تلك. 

وقد مت ا�صتعرا�س بع�س املخاطر اأو العوامل التي ميكن اأن توؤدي اإىل مثل هذا االأثر ب�صورة اأكرث تف�صياًل يف اأق�صام 

اأخرى من هذه الن�رشة )اأنظر ق�صم »عوامل املخاطرة«(. وفيما لو حتقق واحد اأو اأكرث من هذه املخاطر اأو االأمور غري 

املتيقنة، اأو ثبت عدم �صحة اأو دقة اأي من االفرتا�صات التي مت االعتماد عليها، فاإن النتائج الفعلية قد تختلف 

ب�صكل جوهري عن تلك املو�صوفة يف هذه الن�رشة من توقعات واعتقادات اأو تقديرات اأو خطط.

مع مراعاة متطلبات قواعد الت�صجيل واالإدراج، يجب على ال�رشكة تقدمي ن�رشة اإ�صدار تكميلية اإىل الهيئة اإذا ثبت 

لل�رشكة يف اأي وقت، بعد اعتماد الن�رشة من قبل الهيئة وقبل االإدراج يف القائمة الر�صمية، ما يلي: )1( وجود تغيري 

هام يف اأمور جوهرية حتتوي عليها الن�رشة، اأو اأي وثيقة مطلوبة مبوجب قواعد الت�صجيل واالإدراج، اأو )2( علمت 

بوجود اأمور مهمة اإ�صافية ينبغي اأن تكون �صمن الن�رشة. وفيما عدا االأحوال امل�صار اإليها اأعاله، فاإن ال�رشكة ال 

تعتزم حتديث اأو تعديل اأي معلومات متعلقة باأي قطاع اأو �صوق اأو بيانات تطلعات م�صتقبلية تت�صمنها هذه الن�رشة 

�صواء كان ذلك نتيجة معلومات جديدة اأو نتيجة اأحداث م�صتقبلية اأو خالف ذلك. ونتيجة لهذه املخاطر، وللمخاطر 

االأخرى، واالأمور غري املتيقنة، واالفرتا�صات، فاإن االأحداث وظروف التطلعات امل�صتقبلية املبينة يف هذه الن�رشة 

قد ال حتدث على النحو الذي تتوقعه ال�رشكة، اأو رمبا ال حتدث اإطالقًا، وعليه فاإنه يجب على امل�صتثمرين املحتملني 

درا�صة جميع بيانات التطلعات امل�صتقبلية على �صوء هذه التف�صريات، مع عدم االعتماد غري الالزم على بيانات 

التطلعات امل�صتقبلية.

ج



دليل الشركة

أعضاء مجلس اإلدارة المقترحون

الملكية الجنسية العمرالجهة التي يمثلهاالمنصباالسم
المباشرة أو 

غير المباشرة
في الشركة

تنفيذيمستقل

جمال عبد اهلل محمد علي . 1
الدباغ

�رشكة اخلليج التعاونية رئي�س جمل�س االإدارة

للتاأمني - البحرين

29،985�صعودي48 عام

%0.15

الال

سعود عبد العزيز  عبد اهلل . 2
السليمان

نائب رئي�س جمل�س 

االإدارة

ال�رشكة ال�صعودية العامة 

للتاأمني - البحرين

66،000�صعودي46 عام

%0.33

الال

�رشكة اخلليج التعاونية ع�صو جمل�س االإدارةمحمد حسني جزيل . 3

للتاأمني - البحرين

الال-�رشيالنكي47 عام

حسن عبد القادر محمد . 4
الفضل

80،000�صعودي42 عام�رشكة الف�صل لال�صتثماراتع�صو جمل�س االإدارة

%0.40

الال

اأ�صفار العاملية القاب�صة ع�صو جمل�س االإدارةماجد ضياء الدين فضل كريم. 5

لال�صتثمار التجاري

900،000�صعودي41 عام

%4.50

الال

أيمن مامون محمد سعيد . 6
تمر

�رشكة حممد �صعيد متر ع�صو جمل�س االإدارة

لال�صتثمار التجاري

176،800�صعودي44 عام

%0.88

الال

المعتصم باهلل محمد يوسف . 7
زينل على رضا

23،334�صعودي49 عام اجلمهورع�صو جمل�س االإدارة

%0.12

النعم

د. محمد على حسن محمد . 8
علي إخوان

النعم-�صعودي58 عام اجلمهورع�صو جمل�س االإدارة

هشام أحمد محمد . 9
طاشكندي

النعم-�صعودي51 عام اجلمهورع�صو جمل�س االإدارة

النعم-�صعودي44 عام اجلمهورع�صو جمل�س االإدارةطارق خالد عبد اهلل السليمان. 10

امل�صدر: ال�رشكة

عنوان الشركة 
 

الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني 

)تحت التأسيس(
الغيثي بالزا – جوار طريق املدينة

�س. ب: 1866 - جدة 21441                 

اململكة العربية ال�صعودية

هاتف : 6610 651 2 966+ 

فاك�س : 1720 651 2 966+

www.ggi-sa.com

سكرتير مجلس إدارة الشركة

شافي اسالم
الغيثي بالزا – جوار طريق املدينة

�س. ب: 1866 - جدة 21441                 

اململكة العربية ال�صعودية

هاتف : 6610 651 2 966+

فاك�س : 1720 651 2 966+

mailjed@ggi-sa.com : بريد اإليكرتوين

ممثلي الشركة

جمال عبداهلل الدباغ

صالح سليم التنير
الغيثي بالزا – جوار طريق املدينة

�س. ب: 1866 - جدة 21441                 

اململكة العربية ال�صعودية

هاتف : 6610 651 2 966+

فاك�س : 1720 651 2 966+

mailjed@ggi-sa.com : بريد اإليكرتوين

مسجل األسهم

تــــــــــداول
اأبراج التعاونية - 700 طريق امللك فهد

�س. ب 60612 الريا�س 11555 

اململكة العربية ال�صعودية

هاتف:1200 218 1 966+ 

 فاك�س: 1260 218 1 966+

www.tadawul.com.sa
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البنوك الرئيسية للشركة

البنك السعودي الهولندي 
�صارع ال�صباب

�س. ب: 1467 الريا�س 11432 اململكة العربية ال�صعودية

هاتف: 0288 401 1 966+

فاك�س: 1104 403 1 966+ 

www.shb.com.sa

البنك السعودي البريطاني
�صارع االأمري عبد العزيز بن م�صاعد بن جلوي )ال�صباب(

�س. ب. 9084 الريا�س 11413 اململكة العربية ال�صعودية 

هاتف: 0677 405 1 966+

فاك�س: 4050660 1 966+ 

www.sabb.com.sa

البنك السعودي الفرنسي
�صارع املعذر

�س.ب. 56006 الريا�س 11554 

اململكة العربية ال�صعودية 

هاتف: 2222 404 1 966+  

 فاك�س: 2311 402 1 966+ 

www.alfransi.com.sa

المستشارون

المستشار المالي ومدير االكتتاب
ومتعهد التغطية

شركة السعودي الهولندي المالية 
�صارع املعذر

�س. ب: 1467 الريا�س11431

اململكة العربية ال�صعودية

هاتف: 7808 276 1 966+  

www.shc.com.sa

آرنست ويونغالمحاسب القانوني
مركز النخيل – الطابق الرابع

طريق املدينة – حي احلمرا

�س.ب:1944 جدة 21441

اململكة العربية ال�صعودية

هاتف: 1040 667 2 966+ 

فاك�س: 2129 667 2 966+

www.ey.com

مكتب عبد العزيز العساف محامون ومستشارون المستشار القانوني لألكتتاب 

بالتعاون مع نورتن روز )الشرق األوسط( )أل.أل.بي.(
برج اململكة – الطابق الرابع والع�رشون

�س. ب: 90217 الريا�س 11613

اململكة العربية ال�صعودية 

هاتف: 2000 211 1 966+

 فاك�س: 0808 211 1 966+

www.aaafirm.com

بيزنس مونيتر إنترناشيونالمستشار دراسة السوق
مريميد هاو�س - 2 بودل دوك

بالكفريا�س – لندن اإي �صي 4 يف 3 دي اإ�س

اململكة املتحدة

هاتف: 0468 7248 20 44+ 

www.businessmonitor.com

منار سيغما للخدمات الماليةالخبير اإلكتواري
�س.ب:341905 الريا�س 11333

اململكة العربية ال�صعودية

هاتف: 2113344 1 966+ 

 فاك�س:2112434 1 966+

www.manarsigma.com

تنويه: جميع اجلهات املذكورة اأعاله اأعطت موافقتها الكتابية على االإ�صارة اإىل اأ�صمائها وعلى ن�رش اإفاداتها يف هذه الن�رشة ومل يتم �صحب هذه املوافقة. وجتدر االإ�صارة اإىل اأن 

جميع هذه اجلهات والعاملني فيها اأو اأي من اأقربائهم اأو تابعيهم ال ميلكون اأ�صهمًا اأو م�صلحة مهما كان نوعها يف ال�رشكة اأو اأي من ال�رشكات التابعة لها.

هـ



البنوك المستلمة

البنك السعودي الهولندي
�صارع ال�صباب

�س. ب: 1467 الريا�س 11432

اململكة العربية ال�صعودية

هاتف: 0288 401 1 966+ فاك�س: 1104 403 1 966+ 

www.shb.com.sa

بنك الرياض
طريق امللك عبد العزيز

�س.ب: 22622 الريا�س 11614

اململكة العربية ال�صعودية

هاتف: 3030 401 1 966+  فاك�س:2618 404 1 966+

www.riyadhbank.com

مجموعة سامبا المالية
طريق امللك عبد العزيز

�س.ب:833 الريا�س1142

اململكة العربية ال�صعودية

هاتف: 4770 477 1 966+ 

 فاك�س:9402 479 1 966+

www.samba.com.sa

البنك األهلي التجاري
طريق امللك عبد العزيز

�س.ب :3555 

جدة 21481 اململكة العربية ال�صعودية

هاتف : 3333 649 2 966+ 

 فاك�س: 7426 643 2 966+ 

www.alahli.com

البنك السعودي الفرنسي
�صارع املعذر

�س.ب. 56006 الريا�س 11554 

اململكة العربية ال�صعودية 

هاتف: 2222 404 1 966+  

 فاك�س: 2311 402 1 966+ 

www.alfransi.com.sa

و



ملخـص االكتتاب العام

الشركة
)حتت  �صعودية  م�صاهمة  �رشكة  وهي  »ال�رشكة«(  اأو  للتاأمني«  )»اخلليجية  التعاوين  للتاأمني  العامة  اخلليجية  ال�رشكة 

التاأ�صي�س( مبوجب قرار جمل�س الوزراء رقم )365( وتاريخ 1429/12/3هـ )املوافق2008/12/1م( ومبوجب املر�صوم 

امللكي رقم م/85 وتاريخ 1429/12/5 هـ املوافق 12/3 / 2008م.

تأسيس الشركة
بعد اكتمال االكتتاب العام واختتام اجتماع اجلمعية التاأ�صي�صية �صيتم تقدمي طلب اإىل وزير التجارة وال�صناعة الإ�صدار 

قرار وزاري يق�صي باإعالن تاأ�صي�س ال�رشكة. و�صتعترب ال�رشكة باأنها قد تاأ�ص�صت اأ�صواًل ك�رشكة م�صاهمة �صعودية من تاريخ 

�صدور القرار الوزاري الذي يعلن تاأ�صي�صها.

أنشطة الشركة
هو القيام وفقًا الأحكام نظام مراقبة �رشكات التاأمني التعاوين والئحته التنفيذية واالأنظمة والقواعد ال�صارية يف اململكة 

اأو توكيالت اأو متثيل  العربية ال�صعودية مبزاولة اأعمال التاأمني التعاوين وكل ما يتعلق بهذه االأعمال من اإعادة تاأمني 

اأو مرا�صلة اأو و�صاطة ولل�رشكة اأن تقوم بجميع االأعمال واالأن�صطة التي يلزم القيام بها لتحقيق اأغرا�صها �صواء يف جمال 

التاأمني اأو ا�صتثمار اأموالها واأن تقوم بتملك وتداول االأموال واالأ�صول الثابتة والنقدية اأو بيعها اأو ا�صتبدالها اأو تاأجريها 

بوا�صطتها ب�صورة مبا�رشة اأو بوا�صطة �رشكات توؤ�ص�صها اأو ت�صيطر عليها اأو باال�صرتاك مع كيانات اأخرى.

رأس مال الشركة
200 مليون ريال �صعودي

سعر االكتتاب 
10 رياالت �صعودية لل�صهم

إجمالي عدد أسهم الشركة
20،000،000 �صهم عادي

عدد األسهم المطروحة لالكتتاب
8،000،000 �صهم عادي

نسبة األسهم المطروحة
متثل االأ�صهم املطروحة لالكتتاب 40% من اأ�صهم راأ�س مال ال�رشكة

القيمة االسمية
10 ريال �صعودي لل�صهم

القيمة اإلجمالية لألسهم المطروحة 
لالكتتاب

80،000،000 ريال �صعودي 

عدد األسهم المطروحة لالكتتاب 
المتعهد بتغطيتها

8،000،000 �صهم

إجمالي المبلغ المتعهد بتغطيته
80،000،000 ريال �صعودي

الحد األدنى لالكتتاب
50 �صهم

قيمة الحد األدنى لالكتتاب
500 ريال �صعودي

الحد األقصى لالكتتاب
 100،000 �صهم

قيمة الحد األقصى لالكتتاب
1،000،000 ريال �صعودي

استخدام متحصالت االكتتاب
االكتتاب"(  متح�صالت  )"�صايف  االكتتاب  م�صاريف  ح�صم  بعد  االكتتاب  متح�صالت  �صايف  ال�رشكة  ت�صتخدم  �صوف 

التابعة  التاأمينية  املحفظة  على  اال�صتحواذ  لتمويل  املوؤ�ص�صني  امل�صاهمني  قبل  من  املدفوع  املال  راأ�س  اإىل  باالإ�صافة 

لل�رشكة ال�صعودية العامة للتاأمني – البحرين و�رشكة اخلليج التعاونية للتاأمني - البحرين، )ف�صاًل راجع ق�صم "االإ�صتحواذ" 

من هذه الن�رشة( و�صيتم ا�صتخدام ما يتبقى من متح�صالت االكتتاب ملقابلة االحتياجات الراأ�صمالية واالإحتياجات العامة 

لل�رشكة مع املحافظة على هام�س املالءة املطلوب واحلد االأدنى من راأ�س مال ال�رشكة وفقًا ملتطلبات الالئحة التنفيذية 

لنظام مراقبة �رشكات التاأمني التعاوين)ف�صاًل راجع ق�صم "ا�صتخدام متح�صالت االكتتاب "(

 تخصيص األسهم المطروحة لالكتتاب
من املتوقع اأن يتم االإعالن النهائي عن عملية تخ�صي�س االأ�صهم املطروحة لالكتتاب يوم 10/25 /1430هـ )املوافق 

اأن  اأدنى )50( خم�صون �صهمًا لكل مكتتب على  14 /2009/10 م(. �صيتم تخ�صي�س االأ�صهم املطروحة لالكتتاب بحد 

يتم تخ�صي�س ما يتبقى من االأ�صهم املطروحة لالكتتاب )اإن وجدت( على اأ�صا�س ح�ص�س تنا�صبية. ولن ت�صمن ال�رشكة 

األف  املكتتبني )160،000( مائة و�صتون  اإذا جتاوز عدد  االأ�صهم املطروحة  �صهمًا من  االأدنى وهو 50  تخ�صي�س احلد 

مكتتب، ويف هذه احلالة �صيتم تخ�صي�س االأ�صهم املطروحة بالت�صاوي بني جميع املكتتبني. واإذا جتاوز عدد املكتتبني 

عدد االأ�صهم املطروحة لالكتتاب ف�صوف يتم التخ�صي�س ح�صب ما تقرره هيئة ال�صوق املالية باململكة العربية ال�صعودية 

)»الهيئة«(.)ف�ضاًل راجع »�رشوط وتعليمات االكتتاب – ق�صم تخ�صي�س االأ�صهم واإعادة الفائ�س«( 

ز



فائض مبالغ االكتتاب
�صوف يتم اإعادة فائ�س مبالغ االكتتاب )اإن وجد( اإىل املكتتبني دون اأي عموالت اأو ا�صتقطاعات من قبل مدير االكتتاب 

اأو البنوك امل�صتلمة و�صوف يتم االإعالن عن تخ�صي�س االأ�صهم ورد الفائ�س يف موعد اأق�صاه تاريخ يوم 25 /10/ 1430 

هـ )املوافق 10/14/ 2009م( )ف�ضاًل راجع »�رشوط وتعليمات االكتتاب – ق�صم تخ�صي�س االأ�صهم واإعادة الفائ�س«(.

فترة االكتتاب العام
�صيبداأ طرح االأ�صهم لالكتتاب يف 1430/10/14هـ )املوافق 2009/10/3 م( وت�صتمر ملدة )7( اأيام �صاملة يوم االغالق 

وهو يوم 1430/10/20هـ )املوافق 2009/10/9 م(.

توزيع األرباح
�صت�صتحق االأ�صهم املطروحة لالكتتاب ن�صيبها يف اأية اأرباح تعلنها ال�رشكة من تاريخ بدء فرتة االكتتاب العام ولل�صنوات 

املالية التي تليها )لالإطالع على �رشح �صيا�صة اأرباح االأ�صهم يف ال�رشكة، ف�صاًل راجع ق�صم »�صيا�صة اأرباح االأ�صهم«(.

حقوق التصويت
لل�رشكة فئة واحدة فقط من االأ�صهم، وال يعطى اأي م�صاهم اأية حقوق ت�صويت تف�صيلية، بل مينح كل �صهم مالكه احلق يف 

�صوت واحد. ويحق لكل م�صاهم ميتلك 20 �صهمًا على االأقل احل�صور والت�صويت يف اجتماع اجلمعية العامة. )ملزيد من 

املعلومات عن حقوق الت�صويت يف ال�رشكة، ف�صاًل راجع ق�صم » و�صف االأ�صهم - حقوق الت�صويت«(.

القيود على األسهم
يخ�صع امل�صاهمون املوؤ�ص�صون لقيد عدم جواز الت�رشف يف اأ�صهمهم لفرتة ثالث �صنوات مالية كاملة ال تقل كل منها عن 

اثني ع�رش �صهراً )»فرتة احلظر«( من تاريخ تاأ�صي�س ال�رشكة. ويجب احل�صول على موافقة هيئة ال�صوق املالية وموؤ�ص�صة 

النقد على اأي بيع لالأ�صهم من قبل امل�صاهمني املوؤ�ص�صني بعد اإنتهاء فرتة احلظر.

إدراج وتداول األسهم
مل تكن هناك �صوق عامة لالأ�صهم، �صواء داخل اململكة العربية ال�صعودية اأو اأي مكان اآخر، قبل طرحها لالكتتاب العام. وقد 

مت تقدمي طلب لهيئة ال�صوق املالية بغر�س ت�صجيل واإدراج االأ�صهم بالقائمة الر�صمية، ومت احل�صول على جميع املوافقات 

الر�صمية املتعلقة بهذه الن�رشة ومت تقدمي كافة امل�صتندات املوؤيدة االأخرى واملطلوبة من قبل هيئة ال�صوق املالية ومت 

احل�صول على موافقة كافة اجلهات النظامية ذات العالقة للقيام بعملية طرح االأ�صهم. ومن املتوقع اأن يبداأ تداول االأ�صهم 

يف �صوق االأ�صهم يف وقت قريب بعد االنتهاء من عملية تخ�صي�س االأ�صهم وا�صتكمال كافة االإجراءات النظامية ذات ال�صلة 

)ملزيد من املعلومات ف�صاًل راجع ق�صم »تواريخ مهمة للم�صتثمرين«(.

عوامل المخاطرة
ينطوي اال�صتثمار يف هذا االكتتاب على خماطر معينة، وميكن ت�صنيف هذه املخاطر اإىل )اأ( خماطر تتعلق باأعمال ال�رشكة 

)ب( خماطر تتعلق بال�صوق والبيئة التنظيمية )ج( خماطر تتعلق باالأ�صهم العادية. وقد مت ا�صتعرا�س هذه املخاطر يف ق�صم 

»عوامل املخاطرة« من هذه الن�رشة والتي يجب مراجعتها بعناية قبل اتخاذ قرار اال�صتثمار يف االأ�صهم املطروحة لالكتتاب.

ح



تواريخ مهمة للمكتتبين

التاريــــخالجدول الزمني للطرح لالكتتاب

2009/10/3م( فترة االكتتاب العام )املوافق  يوم1430/10/14هـ  من  تبداأ 

يوم  وهو  االغالق  يوم  �صاملة  اأيام   )7( ملدة  وت�صتمر 

1430/10/20هـ )املوافق 2009/10/9 م(

 1430/10/20هـ )املوافق 2009/10/9 م(آخر يوم لتقديم طلبات االكتتاب وسداد قيمة االكتتاب

اإلشعار بالتخصيص النهائي وإعادة المبالغ الفائضة )في 
حالة وجود فائض لالكتتاب(

 1430/10/25هـ )املوافق 2009/10/14 م(

بعد االنتهاء من جميع االإجراءات ذات ال�صلة.تاريخ بدء تداول األسهم

اجلدول الزمني والتواريخ اأعاله تقريبية و�صوف يعلن عن التواريخ الفعلية يف ال�صحف املحلية.

كيفية التقدم بطلب االكتتاب

ال�صعودية فقط ويجوز قبوله من  يقت�رش االكتتاب يف االأ�صهم املطروحة على االأ�صخا�س الطبيعني من اجلن�صية 

اأن تكتتب  اأوالد ق�رش من زوج غري �صعودي  التي لديها  االأرملة  اأو  ال�صعودية املطلقة  للمراآة  جانبهم، كما يجوز 

الق�رش ويعد طلب  اأمومتها لالأطفال  اأرملة وما يثبت  اأو  اأنها مطلقة  اأن تقدم ما يثبت  باأ�صمائهم ل�صاحلها على 

االإكتتاب الغيا ملن اكتتب با�صم مطلقته. �صيتم توفري مناذج طلبات االكتتاب خالل فرتة طرح االأ�صهم لالكتتاب 

لدى فروع البنوك امل�صتلمة، وعلى املواقع االإلكرتونية ملدير االكتتاب والبنوك امل�صتلمة وال�رشكة. وميكن اأي�صًا 

امتام االكتتاب عن طريق االإنرتنت اأو الهاتف امل�رشيف اأو اأجهزة ال�رشاف االآيل التابعة للبنوك امل�صتلمة، والتي 

تقدم خدمة واحدة اأو كافة تلك اخلدمات للمكتتبني الذين �صبق اأن ا�صرتكوا يف اكتتابات جرت موؤخراً، �رشيطة اأن: 

)1( يكون للمكتتب ح�صاب لدى البنك امل�صتلم الذي يقدم هذه اخلدمات )2( اأن ال تكون قد طراأت اأي تغيريات على 

املعلومات اأو البيانات اخلا�صة باملكتتب منذ اكتتابه يف اأ�صهم جرى طرحها لالكتتاب موؤخراً. 

يجب تعبئة مناذج طلبات االكتتاب طبقًا للتعليمات الواردة يف ق�ضم »�رشوط وتعليمات االكتتاب« من هذه الن�رشة. 

يقوم  واأن  االكتتاب  طلب  منوذج  يف  الواردة  العالقة  ذات  الفقرات  كافة  على  يوافق  اأن  مكتتب  كل  على  ويجب 

ا�صتيفاء  اأو كلية، يف حالة عدم  اكتتاب ب�صورة جزئية  اأية طلبات  ال�رشكة بحقها يف رف�س  بتعبئتها. وحتتفظ 

اأو �ضحبه بعد ت�ضليمه. وعالوة على ذلك ، ي�ضكل طلب  اأي من �رشوط االكتتاب. وال ي�ضمح بتعديل طلب االكتتاب 

االكتتاب ، بعد تقدميه، اتفاقًا ملزمًا بني املكتتب وال�رشكة )ف�ضاًل راجع ق�ضم »�رشوط وتعليمات االكتتاب«(.

ط



ملخص المعلومات األساسية 

يعترب هذا امللخ�س نبذة موجزة عن املعلومات املدرجة يف ن�رشة اال�صدار وال ي�صمل كافة املعلومات التي قد تهم 

املكتتبني ويجب على م�صتلمي هذه الن�رشة قراءتها بالكامل قبل اتخاذ قرار اال�صتثمار يف اأ�صهم ال�رشكة. وقد مت 

تعريف بع�س امل�صطلحات املدرجة يف هذه الن�رشة يف ق�صم »تعريفات واخت�صارات« من ن�رشة االإ�صدار.

نبذة عن الشركة
الوزراء  جمل�س  قرار  مبوجب  التاأ�صي�س(  )حتت  �صعودية  م�صاهمة  �رشكة  هي  للتاأمني  العامة  اخلليجية  ال�رشكة 

وتاريخ  رقم م/85  امللكي  املر�صوم  )املوافق 2008/12/1م( ومبوجب  وتاريخ 1429/12/3هـ   )365( رقم 

1429/12/5 هـ املوافق 3 /12/ 2008م.

يبلغ راأ�س مال ال�رشكة )200،000،000( مائتا مليون ريال �صعودي، يتاألف من )20،000،000( ع�رشين مليون 

اإجمالية قدرها  املوؤ�ص�صون، يف عدد )12،000،000( ثنا ع�رش مليون �صهم بقيمة  اكتتب امل�صاهمون  �صهم، وقد 

)120،000،000( مائة وع�رشين مليون ريال، متثل 60% من اإجمايل راأ�س مال ال�رشكة ودفعوا قيمتها بالكامل. 

كما �صيتم طرح )8،000،000( ثمانية ماليني �صهم بقيمة اإجمالية قدرها )80،000،000( ثمانني مليون ريال، 

ومتثل 40% من راأ�س مال ال�رشكة، على اجلمهور لالكتتاب فيها من خالل هذا االكتتاب العام.

وزير  اإىل  طلب  تقدمي  يتم  �صوف  التاأ�صي�صية،  العامة  اجلمعية  وانعقاد  العام  االكتتاب  عملية  من  االنتهاء  وبعد 

التجارة وال�صناعة الإعالن تاأ�صي�س ال�رشكة. وتعترب ال�رشكة قد تاأ�ص�صت اأ�صواًل ك�رشكة م�صاهمة �صعودية اعتبارا 

من تاريخ �صدور القرار الوزاري باإعالن تاأ�صي�صها. 

�صوف تزاول ال�رشكة اأنواعًاً خمتلفة من ن�صاطات التاأمني بناءاًً على مبادئ التاأمني التعاوين وحتت اإ�رشاف موؤ�ص�صة 

مراقبة  نظام  وتنظيم  تطبيق  امل�صئولة عن  الر�صمية  اجلهة  تعترب  والتي  النقد«،  »موؤ�ص�صة  ال�صعودي  العربي  النقد 

�رشكات التاأمني التعاوين ولوائحه التنفيذية. و�صت�صمل خدمات التاأمني الرئي�صية التي تقوم بها ال�رشكة التاأمني 

والتاأمني  ال�صيارات  وتاأمني  امل�صوؤولية  وتاأمني  احلوادث  وتاأمني  الهند�صي  والتاأمني  واملمتلكات  احلريق  على 

البحري والتاأمني ال�صحي وتاأمني الطريان وتاأمني الطاقة ومنافع التاأمني اجلماعي.

أهداف الشركة
تخطط ال�رشكة لزيادة ح�صتها يف �صوق التاأمني املحلي مع املحافظة على الزيادة امل�صتمرة يف العوائد للم�صتثمرين 

مع الرتكيز على املحافظة على دخل عايل وذلك للمدى املتو�صط ولتحقيق هذه االأهداف �صرتكز ال�رشكة على التايل:

• االإلتزام باالأنظمة الت�رشيعية ذات العالقة.	

• حتقيق معدالت عالية لكفاءة عمليات ال�رشكة.	

• احلر�س على االإلتزام باالأحكام الق�صائية.	

• حتقيق االإ�صتمرارية يف العمليات من خالل تنويع املحفظة التاأمينية واإعادة التاأمني.	

• حتقيق االإ�صتقرار يف معدالت الربحية.	

• التطوير الوظيفي والتحفيز امل�صتمر للموظفني املتميزين.	

• املنا�صبات 	 بع�س  ورعاية  ال�صعودي  ال�صباب  لتدريب  برامج  تطوير  خالل  من  االإجتماعية  بامل�صوؤلية  االإلتزام 

االإجتماعية.

• امل�صاهمة بتطوير �صناعة التاأمني باململكة العربية ال�صعودية.	

بيان الرؤية والرسالة
تكمن روؤية ال�رشكة يف تكثيف تواجدها ورفع ح�صتها يف ال�صوق ال�صعودية وتعظيم عوائد م�صاهميها مع الرتكيز 

االإدارة  االإدارة واأفراد  اأع�صاء جمل�س  البعيد واملتو�صط. وقد بني  العائدات على املدى  اأعلى  اخلا�س على حتقيق 

العليا املقرتحني اإنه يف �صبيل حتقيق االأهداف املرجوة �صيتم الرتكيز ب�صورة خا�صة على ما يلي:

• االإلتزام باالأطر التنظيمية.	

• فعالية عمليات الت�صغيل.	
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• النواحي القانونية: التاأكد من االإيفاء باملتطلبات القانونية يف كافة االأوقات.	

• اإ�صتمرار عمليات الت�صغيل: تنويع حمفظة ال�رشكة واإعادة تاأمينها بالكيفية التي ت�صمن حتقيق الربحية وتوافر 	

ال�صالمة املالية يف كل االأحوال.

• �صمان الثبات واالإ�صتقرار: بداًل عن بذل اجلهود امل�صنية يف �صبيل جني اأكرب قدر ممكن من االأرباح فاإنه �صيتم 	

الرتكيز على حتقيق ثبات واإ�صتقرار تدفق العائدات.

• تطوير وحتفيز الكوادر الب�رشية املاهرة.	

• ومن 	 املجتمعية  بالتزاماتها  يتعلق  فيما  وم�صئول  ر�صني  دور  بلعب  ال�رشكة  تتعهد  املجتمع:  جتاه  االإلتزام 

اأجل حتقيق هذا الهدف �صيتم ر�صد ميزانية خا�صة ملقابلة تكاليف تعليم املتدربني )مع الرتكيز على عملية 

ال�صعودة( وكذلك لرعاية بع�س املنا�صبات االإجتماعية.

• امل�صاركة يف تنمية وتطوير قطاع التاأمني يف اململكة.	

العوائد  من  عايل  قدر  وحتقيق  اجلودة  عالية  تاأمني  بخدمات  العمالء  »تزويد  يف  ال�رشكة  ر�صالة  بيان  يتمثل 

للم�صاهمني مع التطوير واالإ�صتحداث امل�صتمر للمنتجات وخدمات اإدارة املخاطر من اأجل حماية م�صالح العمالء 

�صد احلوادث غري املتوقعة«.

المميزات التنافسية
• مورد متجدد منتظم للعمل. 	

• �صبكة مبيعات وتوزيع را�صخة التاأ�صي�س.	

• فريق اإداري وفريق عمل ذو خربة ومهارة.	

• وعاء راأ�صمايل متوافق مع اأهداف ال�رشكة.	

• اأنظمة تقنية معلومات املتقدمة واأنظمة اآلية متقدمة.	

• ترتيبات مع �رشكات اإعادة تاأمني رائدة.	

• اإجراءات وقائية �صارمة لتجنب اخل�صارة.	
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1والمختصرات
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1. التعريفات والمختصرات

التعريفالمصطلح

ال�رشكة اخلليجية العامة للتاأمني، �رشكة م�صاهمة �صعودية )حتت التاأ�صي�س( الخليجية للتأمين أو الشركة

م�صت�صارو ال�رشكة املو�صحة اأ�صمائهم على ال�صفحة )هـ(المستشارون

يتم خبير حسابات التامين اأ�صا�صها  على  التي  واالحتماالت  االإح�صائية  النظريات  خمتلف  بتطبيق  يقوم  الذي  ال�صخ�س   

احت�صاب اأ�صعار اخلدمات وتقييم امل�صوؤوليات وااللتزامات واحت�صاب االحتياطيات

يحت�ضب �ضايف االأق�ضاط لكل فرع بعد خ�ضم ما يخ�ضه من اإعادة التاأمني بحيث ال يقل عن 50% من مجموع األقساط المكتتبة

اإجمايل االأق�ضاط لهذا الفرع .

قبل االستحواذ من  عليه  املوافق  التقييم  ح�صب  ال�رشكة  قبل  من  )»االأ�صول«(  التاأمني  الأ�صول  املقرتح  التملك 

موؤ�ص�صة النقد و�صوف يخ�صع قرار �رشاء املحفظة للت�صويت من قبل امل�صاهمني مع االلتزام مبتطلبات 

املادة )69( واملادة )70( من نظام ال�رشكات واملادة )18( من الئحة حوكمة ال�رشكات.

اتفاقية �رشاء االأ�صول املزمع اإبرامها بني ال�رشكة وكل من �رشكة اخلليج التعاونية للتاأمني املحدودة اتفاقية شراء األصول

– البحرين وال�رشكة ال�صعودية العامة للتاأمني – البحرين عقب تاأ�صي�س ال�رشكة والتي �صتقوم ال�رشكة 
مبوجبها ب�رشاء االأ�صول.

جمل�س اإدارة ال�رشكة املقرتحالمجلس أو مجلس اإلدارة

النظام االأ�صا�صي املقرتح لل�رشكةالنظام األساسي

معدل النمو ال�صنوي املجمعمعدل النمو السنوي المركب

اإنهاء اال�صتحواذ والذي �صيح�صل يف اأقرب وقت ممكن بعد تاأ�صي�س ال�رشكةاإلقفال

هيئة ال�صوق املالية يف اململكة العربية ال�صعوديةهيئة السوق المالية أو الهيئة 

نظام ال�رشكات املعمول به يف اململكة العربية ال�صعودية ال�صادر مبوجب املر�صوم امللكي رقم )م/6( نظام الشركات

بتاريخ 22 ربيع االأول 1385هـ وما طراأ عليه من تعديالت.

يتم ت�صنيف جمموع املطالبات بناًء على البيانات التاريخية لل�صنوات الثالث ال�صابقة لكل فرع من هامش المالءة بطريقة المطالبات

اإحت�صاب هام�س املالءة املطلوب ب�رشب معامل ن�صبي حمدد من قبل موؤ�ص�صة  التاأمني ويتم  فروع 

النقد يف �صايف املطالبات املعدل.

 سوق تداول األسهم في المملكة 
العربية السعودية

 �صوق تداول االأ�صهم يف اململكة العربية ال�صعودية

قبول إعادة التأمين االختياري يف  اخليار  التاأمني  ملعيد  فيها  يكون  حدة  على  حالة  لكل  التاأمني  الإعادة  اختيارية  طريقة 

املخاطر املعرو�صة عليه اأو رف�صها

امل�صاهمون الذين اأ�ص�صوا ال�رشكة وتظهر اأ�صماوؤهم على �صفحة )30(المساهمون المؤسسون

�رشكة اخلليج التعاونية للتاأمني وهي �رشكة موؤ�ص�صة وم�صجلة يف البحرينالخليج للتأمين – البحرين

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربيمجلس التعاون الخليجي

الناجت املحلي االإجمايل للمملكة العربية ال�صعودية.الناتج المحلي
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التعريفالمصطلح

اجلمعية العامة للم�صاهمني يف ال�رشكةالجمعية العامة

حكومة اململكة العربية ال�صعوديةالحكومة

نظام التأمين أو نظام مراقبة 
شركات التأمين التعاوني

نظام مراقبة �رشكات التاأمني التعاوين ال�صادر باملر�صوم امللكي رقم م/32 وتاريخ 1424/6/2هـ 

املوافق 2003/7/31م

�ضد وثيقة التأمين له  املوؤمن  لتعوي�ض  العقد  �رشوط  فيه  تبني  له  للموؤمن  ال�رشكة  ت�ضدره  اأوعقد  قانونية  وثيقة 

اخل�صارة وال�رشر التي تغطيها الوثيقة مقابل ق�صط يدفعه املوؤمن له

رقم الالئحة التنفيذية امللكي  املر�صوم  مبوجب  ال�صادر  التعاوين  التاأمني  �رشكات  مراقبة  لنظام  التنفيذية  الالئحة 

)م/32( بتاريخ 1424/06/02هـ )املوافق 2003/07/31م(

ال�صخ�س الطبيعي اأو املعنوي الذي يربم عقد التاأمنيالمؤَمن له

�رشكة التاأمني التي تقبل عقود التاأمني من املوؤمن له وتتوىل التعوي�س عن االأخطار التي يتعر�س المؤِمـن

لها املوؤمن له ب�صكل مبا�رش

اململكة العربية ال�صعوديةالمملكة

قواعد الت�صجيل واالإدراج ال�صادرة عن جمل�س هيئة ال�صوق املالية مبقت�صى املادة 6من نظام ال�صوق قواعد التسجيل واإلدراج

املالية ال�صادر باملر�صوم امللكي رقم م/30 وتاريخ 1424/6/2هـ املوافق 2003/7/31م

�رشكة ال�صعودي الهولندي املاليةمدير االكتتاب

االإدارة املقرتحة لل�رشكة اخلليجية العامة للتاأمنياإلدارة

�صايف متح�صالت االكتتاب بعد ح�صم م�صاريف االكتتابصافي المتحصالت

10 ريال �صعودي لكل �صهم سعر االكتتاب

8،000،000 �صهم عادي من اأ�صهم ال�رشكةأسهم مطروحة لالكتتاب

الطرح لالكتتاب العام أو الطرح العام 
األولي لألسهم 

الطرح العام االأويل لعدد 8،000،000 �صهم عادي متثل 40% من اأ�صهم راأ�س مال ال�رشكة امل�صدرة

)املوافق فترة االكتتاب العام 1430/10/14هـ  تاريخ  من  وتبداأ  لالكتتاب  االأ�صهم  لطرح  املحددة  املدة  وهي 

2009/10/3 م( وت�صتمر ملدة )7( اأيام �صاملة يوم االغالق وهو يوم 1430/10/20هـ )املوافق 

2009/10/9 م(

جريدة اأم القرى، وهي اجلريدة الر�صمية حلكومة اململكة العربية ال�صعوديةالجريدة الرسمية

قائمة االأوراق املالية التي حتتفظ بها هيئة ال�صوق املالية مبقت�صى قواعد الت�صجيل واالإدراجالقائمة الرسمية

ال�صخ�س الطبيعيالشخص

هذه الوثيقة املعدة من قبل ال�رشكة فيما يتعلق باالكتتاب العامنشرة اإلصدار
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التعريفالمصطلح

ال�صخ�س الذي يحمل وثائق تاأمني �صادرة عن ال�رشكة اأو حازت عليها مبوجب عملية اال�صتحواذ وذلك صاحب وثيقة التأمين

وفقًا ل�صجالت ال�رشكة

هامش المالءة بطريقة مجموع 
األقساط المكتتبة

النقد لكل فرع من فروع  اإحت�صاب هام�س املالءة ب�رشب معامل ن�صبي حمدد من قبل موؤ�ص�صة  يتم 

التاأمني يف �ضايف االأق�ضاط املعدل.

البنك ال�صعودي الهولندي والبنك االأهلي التجاري والبنك ال�صعودي الفرن�صي ،و�صامبا وبنك الريا�سالبنوك المستلمة

العملية التي تقوم من خاللها �رشكة التاأمني اأو معيد التاأمني بالتاأمني اأو اإعادة التاأمني على موؤمن إعادة التأمين

اآخر اأو معيد تاأمني اآخر) ال�رشكة امل�صندة( �صد كافة اأو جزء من اأخطار التاأمني اأو اإعادة التاأمني التي 

تتعهد ال�رشكة امل�صندة بتغطيتها وفق وثيقة تاأمني واحدة اأو اأكرث

اأو بع�س االأخطار معيد التأمين اأخرى عن كافة  التاأمني من �رشكة تاأمني  التي تقبل عقود  التاأمني  اإعادة  �رشكة 

التي تتحملها

رخ�صة القيادة الرخصة

موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعوديمؤسسة النقد )ساما(

الريال ال�صعوديريال

ال�رشكة ال�صعودية العامة للتاأمني، �رشكة موؤ�ص�صة وم�صجلة يف البحرينالسعودية العامة للتأمين - البحرين

حامل االأ�صهم اأو مالك احل�ص�س اعتبارا من اأي وقت حمددالمساهم

االأ�صهم العادية لل�رشكة والبالغ عددها 20 مليون والقيمة اال�صمية للواحد منها 10 رياالتاألسهم

البنك ال�صعودي الهولنديالبنك

�رشكة ال�صعودي الهولندي املاليةالسعودي الهولندي المالية

الهيئة العامة لال�صتثمار يف اململكة العربية ال�صعوديةالهيئة العامة لالستثمار

الهيئة ال�صعودية للمحا�صبني القانونينيالهيئة السعودية للمحاسبين 

اأي �صخ�س يكتتب يف اأ�صهم مطروحة لالكتتابالمكتتب

منوذج طلب االكتتاب الذي يقدمه املكتتب ل�رشاء اأ�صهم مطروحة لالكتتابنموذج طلب االكتتاب

اأ�صحاب وثائق توزيع الفائض التاأمني على  اإعادة  اأو  التاأمني  التي يتم مبوجبها توزيع ربح �رشكة  الطريقة  وهي 

التاأمني

نظام اآيل لبيع و�رشاء االأ�صهم ال�صعوديةتداول

الوثائق اخلا�صة بنوع من المخصصات الفنية / االحتياطيات تنتج عن  لتغطية خ�صائر متوقعة  ال�رشكة  التي تخ�ص�صها  املبالغ  وهي 

اأنواع التاأمني وما ينتج عنها من التزامات مالية

�رشكة ال�صعودي الهولندي املاليةمتعهد التغطية

اتفاقية التعهد بالتغطية بني ال�رشكة ومتعهد التغطيةاتفاقية التعهد بالتغطية
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2 عوامل المخاطرة
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2. عوامل المخاطرة

باالإ�صافة اإىل املعلومات االأخرى الواردة يف هذه الن�رشة، ينبغي على كل م�صتثمر حمتمل اأن يدر�س بعناية كافة عوامل 

املخاطرة املحددة اأدناه، قبل اتخاذ اأي قرار ب�رشاء االأ�صهم املطروحة لالكتتاب. علما باأن عوامل املخاطرة املو�صحة 

اأدناه ال ت�صمل جميع املخاطر التي ميكن اأن تواجهها ال�رشكة، بل اإنه من املمكن وجود خماطر اإ�صافية لي�صت معلومة 

لل�رشكة يف الوقت احلايل، اأو تعتقد ال�رشكة اأنها غري جوهرية مما قد يعيق عملياتها فيما لو حتققت. وقد يتاأثر ن�ضاط 

عمل ال�رشكة وتوقعاتها امل�صتقبلية ومركزها املايل ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية ب�صورة �صلبية وجوهرية يف 

حال حتقق اأي من هذه املخاطر التالية والتي يعتقد املدراء حاليا باأنها جوهرية اأو اية خماطر اخرى مل يحددها املدراء 

اأو ال يعتربونها حاليا باأنها جوهرية. وقد ينخف�س �صعر االأ�صهم املطروحة لالكتتاب ب�صكل جوهري ب�صبب حدوث اأو 

حتقق اأي من هذه املخاطر اأو غريها، مما قد يت�صبب يف خ�صائر امل�صتثمرين ال�صتثماراتهم ب�صكل جزئي اأو كلي.

2-1. المخاطر المتعلقة بعمليات الشركة

2-1-1. حداثة عهد الشركة وعدم وجود تاريخ تشغيلي سابق لها
نظراً الأن ال�رشكة حديثة التاأ�صي�س فاإنها ال تتمتع بخربة �صابقة اأو تاريخ مايل اأو ت�صغيلي ميكن للم�صتثمرين االعتماد 

عليه يف احلكم على و�صع ال�رشكة. وبحكم اإن ال�رشكة يف مراحلها االأوىل فاإنها �صتكون عر�صة ملخاطر ت�صغيلية 

ومالية وميكن اأن تتكبد خ�ضائر فادحة مما قد يرتتب عليه اأثر �ضلبي جوهري على ن�ضاط ال�رشكة وو�ضعها املايل 

وتدفقاتها النقدية. وال يعترب اأي ا�صتعرا�س الأي اأداء مايل �صابق يرد يف هذه الن�رشة مبثابة موؤ�رش ملا �صيكون عليه 

الو�صع املايل اأو نتائج العمليات اأو التدفقات النقدية امل�صتقبلية لل�رشكة. ومما يقلل هذه املخاطر هو وجود تاريخ 

ت�صغيلي الأكرث من 15 عام لكل من ال�رشكة ال�صعودية العامة للتاأمني و ال�رشكة اخلليج التعاونية للتاأمني وهما 

امل�صاهمان املوؤ�ص�صان يف ال�رشكة.   

2-1-2. مخاطر االستحواذ
تهدف ال�رشكة اإىل اإ�ضتكمال �رشوط اال�ضتحواذ وتوقيع اتفاقية �رشاء االأ�ضول مع كل من �رشكة اخلليج التعاونية 

للتاأمني املحدودة وال�رشكة ال�صعودية العامة للتاأمني يف اأقرب وقت ممكن بعد تاأ�صي�س ال�رشكة، وتاأمل ال�رشكة يف 

�صمان اكتمال عملية انتقال واندماج اأ�صول التاأمني اىل ال�رشكة ب�صكل �صل�س وفعال. 

ويجب على ال�رشكة، قبل اأن تتمكن من القيام بذلك، احل�صول على املوافقة امل�صبقة ملوؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي 

واملوافقات االأخرى املطلوبة الإكمال عملية اال�صتحواذ. ويف حال تاأخر اأو عدم منح تلك املوافقات، فاإن ذلك ميكن 

اأن يهدد بتاأجيل اأو عدم اكتمال عملية اإقفال االإ�صتحواذ. وميكن اأن ينتج عن ذلك تكبد نفقات اإ�صافية من االأموال 

واملوارد توؤدي اإىل اإنخفا�س املنافع املتوقعة من عملية اال�صتحواذ بالن�صبة للم�صاهمني.

ال�رشكة  يف  التاأمني  اأ�صول  دمج  عملية  جناح  فاإن  حينها،  يف  تتم  اال�صتحواذ  اإقفال  عملية  اأن  �صنا  اأفرت  واإذا 

�صتتطلب قدراً كبرياً من وقت االإدارة االأمر الذي قد يحد من قدرة فريق اإدارة ال�رشكة على ت�صيري العمل ب�صكل فعال 

خالل فرتة التنفيذ. واإذا اأ�صفرت عملية الدمج عن �صعوبات اأكرث عن تلك املتوقعة فاإن ذلك قد ي�صكل خماطر على 

العمليات الت�صغيلية لل�رشكة.

قد يوؤدي �رشاء املحفظتني التاأمينيتني املزمع االإ�صتحواذ عليها اإىل دفع مبالغ اأكرث من القيمة الدفرتية وبالتايل 

قد يوؤثر ذلك �صلبًا على ربحية ال�رشكة خالل ال�صنوات االأوىل.

2-1-3. األحوال االقتصادية وأوضاع قطاع التأمين
وكذلك  اململكة  داخل  املحلية  االقت�صادية  االأو�صاع  على  كبرية  ب�صورة  التاأمني  ل�رشكات  املايل  االأداء  يعتمد 

االأحوال  التغري يف  يوؤثر  وقد  ال�صعودية.  العربية  اململكة  اقت�صاد  توؤثر على  التي  العاملية  االقت�صادية  االأو�صاع 

االقت�صادية على النتائج املالية ل�رشكات التاأمني من خالل تاأثريه على اأو�صاع ال�صوق وعائدات اال�صتثمار وكذلك 

عن طريق التغيري يف طلب العمالء ملنتجات وخدمات التاأمني. عالوة على ذلك فاإن اجتاهات االأق�ضاط واملطالبات 

الطبيعية  الكوارث  مثل  املتوقعة  غري  واالأحداث  طبيعتها  يف  متقلبة  تعترب  التاأمني  واإعادة  التاأمني  اأ�صواق  يف 

وارتفاع معدالت الت�صخم واملناف�صة والقرارات الق�صائية قد يوؤثر على حجم املطالبات امل�صتقبلية وينعك�س �صلبًا 

على اأرباح وعائدات قطاع و�صناعة التاأمني.
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لي�س يف مقدور ال�رشكة التنبوؤ بالتاأثريات امل�صتقبلية الناجتة عن التغيري يف االأحوال االقت�صادية واأو�صاع قطاع 

التاأمني على اأعمالها التجارية، فقد ال تكون تلك االأحوال واالأو�صاع مواتية وبالتايل فاإنه ال توجد اأي �صمانات 

باأن ال تكون لالأحوال امل�صتقبلية تاأثري �صلبي جوهري على اأرباح وعائدات ال�رشكة.

2-1-4. عدم مقدرة الشركة على الحصول على العوائد االستثمارية المقنعة                        
يعتمد اأداء �رشكات التاأمني اإىل حد ما على اأداء املحفظة اال�صتثمارية لل�رشكة. وقد تخ�صع نتائج هذه اال�صتثمارات 

ودرجة  العامة  االقت�صادية  باالأو�صاع  املتعلقة  املخاطر  منها  والتي  املختلفة  اال�صتثمارية  املخاطر  من  لعدد 

ال�صداد  يف  التق�صري  وخطر  واالئتمان  ال�صيولة  وخطر  العوائد  وتقلبات  احلكومية  وال�صيا�صات  ال�صوق  يف  التقلب 

واأو�صاع ال�صوق بوجه عام. 

واأمام هذه املعطيات، فاإنه ال ميكن اأن يكون هناك تاأكيد باأن ال�رشكة �صتتمكن من حتقيق عوائد ا�صتثمارية �صافية 

تكون عند اإ�صافتها اإىل دخل عمليات التاأمني كافية ملواجهة التزاماتها املتعلقة باملطالبات وامل�صاريف. فاإذا 

ما عجزت ال�رشكة عن النجاح يف ربط حمفظتها اال�صتثمارية ومواءمتها مع التزاماتها، فاإنها قد ت�صطر اإىل ت�صييل 

ا�صتثماراتها يف بع�س االأوقات وباأ�صعار غري مواتية ولي�صت من اختيارها، االأمر الذي قد يكون له تاأثري �صلبي 

لقيود تنظيمية  اأي�صًا  اال�صتثمارية  لل�رشكة ونتائج عملياتها. كما تخ�صع املحفظة  الو�صع املايل  جوهري على 

وعدم توفر منتجات مالية معينة، مثل امل�صتقات املالية، والتي ميكن اأن تقلل من نطاق التنوع يف فئات االأ�صول 

املختلفة االأمر الذي ميكن اأن يوؤدي اإىل تقليل العائد على اال�صتثمار. وتتطلب اإدارة هذه اال�صتثمارات نظام اإداري 

انخفا�س  اإىل  ذلك  يف  ال�رشكة  اإخفاق  يوؤدي  وقد  وتنوعها  اال�صتثمارات  جودة  اختيار  على  عالية  وقدرة  فعال 

عائداتها وبالتايل حقوق م�صاهميها.

2-1-5. إصدار ترخيص التأمين                      
�صوف تقوم ال�رشكة بعد �صدور القرار الوزاري القا�صي باإعالن تاأ�صي�صها، بالتقدم ملوؤ�ص�صة النقد بطلب احل�صول 

على الرتخي�س للبدء مبزاولة اأن�صطة التاأمني التي ترغب يف ممار�صتها. ويف حال عدم قدرة ال�رشكة على ا�صتيفاء 

متطلبات الرتخي�س فاإن ال�رشكة قد ال حت�صل على الرتخي�س مبزاولة اأن�صطتها، اأو قد تتعر�س اإىل �صحب الرتخي�س. 

علمًا باأن هذه ال�رشوط تطبق على جميع �رشكات التاأمني. 

النقد  يحق ملوؤ�ص�صة  اأنه  على  التعاوين  التاأمني  مراقبة �رشكات  لنظام  التنفيذية  الالئحة  من   )76( املادة  تن�س 

العربي ال�صعودي)»املوؤ�ص�صة«( �صحب ترخي�س ال�رشكة يف احلاالت االآتية:

• اإذا مل متار�ض ال�رشكة الن�ضاط املرخ�ض له لفرتة �ضتة اأ�ضهر من تاريخ اإ�ضدار الرتخي�ض.	

• اإذا مل تف ال�رشكة مبتطلباتها مبوجب نظام مراقبة �رشكات التاأمني التعاوين اأو الئحته التنفيذية.	

• اإذا تبني للموؤ�ص�صة اأن ال�رشكة قد تعمدت تزويدها مبعلومات اأو بيانات غري �صحيحة يف طلبها للرتخي�س	

• التي 	 اأو امل�صاهمني معر�صة لل�صياع نتيجة للطريقة  اأو امل�صتفيدين  اأن حقوق املوؤمن لهم  اإذا تبني للموؤ�ص�صة 

متار�س بها ال�رشكة اأن�صطتها املرخ�صة.

• اإذا اأفل�صت ال�رشكة.	

• اإذا تعمدت ال�رشكة مزاولة اأعمالها باأ�صلوب ينطوي على االإحتيال.	

• اإذا انخف�س راأ�س مال ال�رشكة املدفوع عن احلد االأدنى املقرر اأو مل ت�صتوف ال�رشكة مبتطلبات املالءة املالية 	

الواردة يف املادة )68( من الالئحة التنفيذية.

• اإذا اأنخف�صت اأعمال اأو حجم اأن�صطة ال�رشكة يف فروع التاأمني اإىل امل�صتوى الذي ترى معه املوؤ�ص�صة باأن من غري 	

املمكن لل�رشكة اأن تعمل يف ظله.

• اإذا رف�صت اأو اأّخرت ال�رشكة دفع املطالبات امل�صتحقة للم�صتفيدين بدون وجه حق.	

• اأو 	 ال�صجالت  فح�س  يف  مهمته  اأداء  عن  املوؤ�ص�صة  قبل  من  املكلف  التفتي�س  فريق  قيام  ال�رشكة  رف�صت  اإذا 

احل�صابات/امللفات.

• اإذا امتنعت ال�رشكة عن تنفيذ حكم نهائي �صادر �صدها يف اأي من املنازعات التاأمينية.	

واإذا ما مت �صحب الرتخي�س فاإنه لن يكون يف ا�صتطاعة ال�رشكة اال�صتمرار يف ممار�صة ن�صاطها ب�صورة نظامية يف 

اململكة العربية ال�صعودية.

2-1-6. األطراف ذوي العالقة                        
اإدارتها وم�صاهميها  اأع�صاء جمل�س  اأطراف ذوي �صلة، مبا يف ذلك  اأنواع من التعامالت مع  تتعامل ال�رشكة يف 

املوؤ�ض�ضني. ترى االإدارة ب�ضكل قطعي اأن التعامالت مع االأطراف ذات العالقة يجب اأن تتم مبوجب �رشوط ت�ضمن 
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على االأقل م�صالح ال�رشكة وبالقدر الذي ميكن مقارنته بتلك التعامالت املرتبة مع اأطراف لي�صت ذات عالقة، اإال 

اأنه ال ميكن اإعطاء �ضمانات ب�ضاأن �رشوط تلك التعامالت اأو اأن كافة تعامالت ال�رشكة من قبل امل�ضاهمني على 

اأنها متثل االأف�صل مل�صلحتهم )ف�صاًل راجع ق�صم«عالقات حمددة وتعامالت مهمة مع اأطراف ذات عالقة«(.

2-1-7. الدعاوى والمطالبات واإلجراءات
�صمن �صياق االأعمال االعتيادية، من املمكن للموؤمن اأن يقيم دعاوى اأو مطالبات ق�صائية �صد اأطراف اأخرى كما 

ميكن اأن تقام �صده دعاوى ق�صائية. وقد يرتتب على بع�س هذه املطالبات قيام ال�رشكة بدفع تعوي�صات كبرية 

مما يوؤثر �صلبًا على الو�صع املايل اأو النتائج الت�صغيلية للموؤمن. عالوة على ذلك فاإن امل�صتويات العامة الأحكام 

زيادة يف  باأية  التكهن  اإىل  املوؤمن  الذي ي�صطر  االأمر  الت�صخم  ب�صبب  لالرتفاع  دائمة  ب�صورة  املحاكم معر�صة 

التوجهات وبالتايل ينعك�س على تقديره لالأ�صعار اإن عدم قدرته على اإجناز ذلك بدقة اأو )ب�صبب �صغط اأو اإ�رشاف 

تناف�صي( يطبق زيادات االأ�صعار ب�صكل فوري �صيوؤدي اإىل احتمال انخفا�س هوام�س ربح املوؤمنني.

ومن املمكن اأي�صًا اأن يكون املوؤمن عر�صة للمراجعة امل�صتقبلية يف اأي وقت من قبل اجلهات التنظيمية وقد ال يكون 

يف مقدور ال�رشكة التنبوؤ بحجم اأو ناجت هذه املراجعات اأو اأعمال التق�صي اأو تبعاتها )يف حال حدوثها( و�صوف لن 

ت�صمن باأن تلك املراجعة لن توؤدي اإىل اأية تغيريات من �صاأنها التاأثري �صلبًا على نتائج ال�رشكة واأو�صاعها املالية.

2-1-8. فشل أساليب التحكم في الخسائر الخاصة بالشركة
اإن قبول التاأمني على املخاطر هو م�صاألة تقديرية، تت�صمن افرتا�صات هامة عن اأمور ال ميكن التنبوؤ بها بحكم 

طبيعتها وتقع خارج نطاق �صيطرة ال�رشكة، بحيث اأن حتليل اخلربة التاريخية لها واحتماليتها لن يوفر موؤ�رشاً 

كافيًا. وتقوم ال�رشكة بالتحكم يف مدى تعر�صها للخ�صائر الناجتة عن مطالبات تنتج عن حادثة واحدة كبرية 

اإىل م�صتوى يتنا�صب مع مالءتها املالية  اإىل حتجيم تعر�صها للمخاطر  ال�رشكة  اأو ب�صبب تراكم اخل�صائر. ت�صعى 

بوا�صطة و�صع برنامج اإعادة تاأمني �صامل. اإن اخلطاأ يف احت�صاب املخاطر ال�صافية التي تتعر�س لها ال�رشكة ميكن 

اأن يكون له تاأثري �صلبي جوهري على و�صعها املايل ونتائج اأعمالها.

الزائدة عن احلد )مما يعني  ال�رشكة جمموعة متنوعة من طرق احلد من اخل�صائر مبا يف ذلك اخل�صائر  ت�صتخدم 

اأن املوؤمن له يتم تعوي�صه فقط عن اخل�صائر التي تتجاوز قيمة معينة( وحتديد حجم الربنامج لكل عميل وقيود 

اأو  التغطية  من  واال�ضتثناءات  القيود  مثل  الوثائق،  هذه  يف  املختلفة  ال�رشوط  تكون  ال  وقد  اجلغرافية.  املناطق 

اختيار الربامج، قابلة للتطبيق بالكيفية املبتغاة. ونتيجة لذلك قد تف�صي حادثة كارثية فردية اأو جمموعة من 

احلوادث الكارثية اأو غري ذلك من احلوادث اإىل مطالبات تفوق التوقعات ب�صورة كبرية.

كما اأن هنالك خماطر تتمثل يف عدم مقدرة ال�رشكة يف احل�صول على خدمات اإعادة تاأمني يف ال�صوق م�صتقباًل. 

كما قد يوؤدي اإع�صار اأو انعدام قدرة اأو ا�صتعداد اأي من معيدي التاأمني الذين تتعامل معهم ال�رشكة حاليًا اأو تتعاقد 

معهم م�صتقبليًا يف ت�صديد الدفعات املالية امل�صتحقة عليهم يف حينها اأو اإخفاقهم يف االلتزام باأحكام اتفاقيات 

اإعادة التاأمني املربمة معهم اإىل حدوث تاأثري �صلبي.

2-1-9. سياسات إدارة المخاطر
الدولية.  املمار�صات  اأف�صل  على  تعتمد  داخلية  واإجراءات و�صوابط  االأخطار  الإدارة  �صيا�صات  ال�رشكة  لدى  يوجد 

رمبا ال تكون هذه ال�صيا�صات واالإجراءات وال�صوابط الداخلية كافية متامًا يف تخفي�س مدى التعر�س للمخاطر 

يف كافة الظروف، اأو مقابل بع�س االأنواع من اخلطر مبا يف ذلك االأخطار التي مل يتم التعرف عليها اأو توقعها. 

وكنتيجة لذلك، فاإن الو�صع املايل لل�رشكة وعملياتها ميكن اأن تتاأثر �صلبيًا ب�صكل جوهري بوا�صطة الزيادة الالحقة 

يف التعر�س للخطر.

اأدوات مالية متعددة وا�صتثمارات الإدارة هذه  اأن ت�صتخدم  التاأمني  اإن من املمار�صات املتعارف عليها ل�رشكات 

االأخطار التي ت�صاحب اأعمالها. غري اأنه يجب على ال�رشكة احل�صول على موافقة موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي 

قبل ا�صتعمال هذه االأدوات املالية مثل امل�صتقات املالية اأو اأدوات االإدارة االأخرى يف امل�صتقبل.

2-1-10. حدوث الكوارث التي ال يمكن توقعها
بحكم كونها توؤمن على املمتلكات فاإن ال�رشكة عر�صة للخ�صائر ب�صبب الكوارث. وميكن اأن تنتج الكوارث عن اأ�صباب 

متعددة �صواء كانت طبيعية اأوغري طبيعية بحيث يكون حدوثها و�صدتها بطبيعة احلال اأمراً ال ميكن التنبوؤ به. اإن 
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عمليات ال�رشكة يف جمال تاأمني املمتلكات واال�صابات تعر�صها ملطالبات تن�صاأ عن اأحداث متعددة من بينها على 

�صبيل املثال، عوا�صف الرَبَد، الفي�صانات، الرياح، احلرائق، االإنفجارات، احلوادث ال�صناعية والعمليات االإرهابية.

اإن مدى اخل�صائر الناجمة عن الكوارث هو ح�صيلة اأمرين هما املبلغ االإجمايل املعر�س للخطر املوؤمن عليه يف 

املنطقة املتاأثرة باحلادث وج�صامة احلادث. ميكن اأن ت�صبب الكوارث خ�صائر يف جمموعة متعددة من اأنواع تاأمني 

املمتلكات واال�صابات. وعلى الرغم من حماوالت ال�رشكة للتحكم يف التعر�س لالأحداث الكارثية من خالل �صوابط 

االكتتاب واإعادة التاأمني، اإال اأن االأحداث الكارثية معروفة ب�صعوبة التنبوء بوقوعها. كما اإن الطبيعة الفعلية لهذه 

االأحداث، يف حال وقوعها، قد تتجاوز يف ج�صامتها ومعدالت تكرارها توقعات ال�رشكة من حيث مقدار التكلفة 

املالية وم�صتوى اإدارة املخاطر. وميكن اأن ت�صبب املطالبات املتعلقة بالكوارث تقلبات كبرية يف النتائج املالية 

اأن يكون لها تاأثري �صلبي  اأحداث الكوارث اجل�صيمة ميكن  اأن  اأو ال�صنة املالية كما  لل�رشكة يف ربع ال�صنة املالية 

جوهري على الو�صع املايل لل�رشكة ونتائج عملياتها.

2-1-11. كفاية االحتياطيات
حتتفظ ال�رشكة باإحتياطات وخم�ص�صات لتغطية املطالبات وااللتزامات وامل�صئوليات امل�صتقبلية املتوقعة وذلك 

كجزء من اأية عمليات تاأمني والتزاما باالأنظمة املطبقة. وحتتفظ ال�رشكة باحتياطيات للخ�صائر اأو نفقات اخل�صائر 

والنفقات  للخ�صائر  عنها  املبلغ  غري  اأو  املبلغ  للمطالبات  امل�صتقبلية  املدفوعات  تقديرات  ح�صب  امل�صرتدة  غري 

امل�صاحبة وذلك فيما يتعلق باحلوادث املوؤمن عليها والتي حدثت يف اأو قبل تاريخ �صدور امليزانية.

غري  وافرتا�صات  متغريات  فيها  وتتدخل  ومعقدة  �صعبة  عملية  هي  االحتياطية  املطلوبات  تقدير  عملية  اإن 

لتحديد مطالبات  امل�صاحبة  التيقن  العالية من عدم  والدرجة  الكامنة  االأخطار  اإىل طبيعة  وبالنظر  مو�صوعية. 

وثائق التاأمني غري امل�صددة، فاإن ال�رشكة ال ت�صتطيع اأن حتدد بال�صبط املبلغ الذي �صيدفع يف نهاية االأمر لت�صوية 

تلك امل�صوؤوليات. ومن املمكن اأي�صًا مراجعة االفرتا�صات التي مت على اأ�صا�صها ح�صاب االحتياطيات يف حال توفر 

معلومات اأو بيانات اإ�صافية كظهور طرق حديثة اأو مطورة اأو كتاأثري اجتاه حركة اخل�صائر والت�صخم يف املطالبات 

على املدفوعات امل�صتقبلية اأو يف حال حدوث تغيري يف القوانني القائمة اأو اختالف يف تف�صري ن�صو�صها. اإ�صافة 

يتعلق  فيما  ال�صعودية  يف  التاأمني  قطاع  عن  البيانات  من  املحدود  والقدر  ن�صبيًا  الق�صري  التاريخ  اإن  ذلك،  اإىل 

بالنتائج ال�صابقة للمطالبات ميكن اأن يوؤثر على قدرة ال�رشكة الإعداد افرتا�صات ح�صابات تاأمينية ملنتجات معينة، 

مثل منتجات تاأمني الرعاية ال�صحية.

اإ�صافية حول مطالبات فردية واجتاهات ت�صبح  اأن حقائق  اأن تتغري االحتياطيات مع مرور الوقت حيث  ميكن 

معروفة خالل فرتة ت�صوية اخل�صارة والتي ميكن اإن متتد اإىل عدة �صنوات. 

كنتيجة ملا ذكر، فاإن االحتياطيات التي و�صعت لت�صديد املطالبات امل�صتقبلية لوثائق التاأمني ميكن اأن يثبت اأنها 

غري كافية واأن على ال�رشكة عندئذ اأن تقوم بزيادة احتياطياتها، ويف حال حدوث زيادة يف احتياطيات اخل�صائر 

فاإن ذلك قد يوؤدي اإىل انخفا�س �صايف الدخل واإذا ما كان حجم االنخفا�س كبرياً �صيكون له تاأثري �صلبي جوهري 

على اأعمال ال�رشكة وو�صعها املايل ونتائج عملياتها.

2-1-12. المتطلبات المستقبلية من رأس المال
تعتمد االإحتياجات امل�صتقبلية لل�رشكة من راأ�س املال على عدة عوامل من بينها قدرة ال�رشكة على اكتتاب االأعمال 

اجلديدة بنجاح وتاأ�ضي�ض معدالت اأق�ضاط واإحتياطيات مب�ضتويات كافية لتغطية اخل�ضائر وقد حتتاج ال�رشكة اإىل 

ا�ضتقطاب موارد مالية ا�ضافية عن طريق التمويالت. وقد تكون �رشوط التمويل باالإقرتا�ض اأو عن طريق ح�ض�ض 

امللكية، يف حال توفرها، غري متوافقة مع م�صلحة ال�رشكة نظراً الإنخفا�س ح�ص�س ملكية ال�رشكة نتيجة للتمويل 

عن طريق متليك احل�ص�س خ�صو�صًا اإذا كانت ال�صندات املباعة تتمتع بامتيازات وحقوق تتفوق على تلك التي تتمتع 

بها ح�ض�ض ال�رشكة. اذا مل تتمكن ال�رشكة من احل�ضول على راأ�ض مال كاف ب�رشوط مالئمة اأو ال حت�ضل مطلقا على 

ذلك ، ف�صتتاأثر اأعمال ال�رشكة ونتائجها الت�صغيلية وحالتها املالية ب�صورة �صلبية.

2-1-13. مخاطر عدم تجديد وثائق التأمين 
االإ�صتمرار يف جتديد  ال�رشكة من  ال�رشكة ب�صكل عام ق�صرية املدة يف طبيعتها، فاإذا مل تتمكن  اإن وثائق تاأمني 

امل�ضتقبلية  والنتائج  القادمة  ال�ضنوات  يف  لل�رشكة  املكتتبة  االأق�ضاط  فاإن  املتوقع،  النحو  على  التاأمني  وثائق 

لعملياتها ميكن اأن تتاأثر �صلبيًا وب�صكل جوهري.
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2-1-14. المخاطر المتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية المعلومات
اإن اأعمال ال�رشكة وتطلعاتها امل�صتقبلية تعتمد ب�صكل كبري على قدرة اأنظمة تقنية املعلومات على معاجلة عدد 

كبري من العمليات يف وقت حمدد ودون انقطاع خ�صو�صًا يف الوقت الذي ت�صبح فيه معاجلة العمليات معقدة 

ب�صكل متزايد مع منو اأعداد تلك العمليات مبعدل كبري.

اإن الت�صغيل املنا�صب الأنظمة املحا�صبة، والرقابة املالية، وخدمة العمالء، وقاعدة بيانات العمالء، واأنظمة معاجلة 

البيانات االأخرى مبا فيها تلك التي تتعلق بقبول التاأمني على املخاطر ومعاجلة املطالبات، باالإ�صافة اإىل اأنظمة 

اأمر يف غاية االأهمية لعمليات  االت�صاالت بني املكاتب االإقليمية ومركز تقنية املعلومات باملركز الرئي�صي هو 

ال�رشكة ومقدرتها على املناف�صة بنجاح.

ال ميكن اإعطاء �صمانات على اأن اأن�صطة واأعمال ال�رشكة لن تتعر�س لالنقطاع اأو تتاأثر ب�صكل جوهري يف حالة 

ح�صول عطل جزئي اأو كامل الأي من اأنظمة تقنية املعلومات اأو االت�صاالت الرئي�صية. باالإ�صافة اإىل اأي اإخرتاق 

اأو تعر�س للفريو�صات اأو اأي اأحداث اأخرى توؤثر على اأمن املعلومات مما قد يوؤثر على اأعمال ال�رشكة ويوؤدي اإىل 

االإ�رشار ب�صمعتها. 

وقد تتاأثر ال�رشكة اأي�صًا يف حال تعر�س اأحد عمالئها اأو نظرياتها اأو اأي من االأطراف االأخرى الذين تربطهم بها 

عالقة عمل خللل ج�صيم اأو خروقات يف النواحي االأمنية الأنظمة معلوماتها اأو اإت�صاالتها، وبنف�س القدر فاإن عمالء 

و�رشكاء ال�رشكة واأي اأطراف اأخرى تربطها عالقة عمل بال�رشكة قد تكون عر�صة لل�رشر يف حال حدوث خلل اأو 

خروقات يف اأنظمة معلومات وات�صاالت ال�رشكة.

2-1-15. سوء سلوك الموظفين وأخطائهم
بالرغم من وجود �صوابط داخلية واإجراءات للتعامل مع حاالت �صوء �صلوك املوظفني مثل الغ�س واالأخطاء املتعمدة 

واالإخفاق يف توثيق املعامالت ب�صورة حمكمة وعدم احل�صول على التفوي�صات الداخلية املطلوبة وعدم كفاية 

تدريب املوظفني على تفادي االأخطاء غري املتعمدة، فاإن ال�رشكة ال ت�صتطيع اأن ت�صمن اأنها ت�صتطيع دائمًا التقليل 

من هذه احلاالت اأو منع حدوثها. وبالتايل، رمبا ينتج عن �صوء �صلوك املوظف اأو خطاأه خمالفة النظام من قبل 

ال�رشكة، اأو عقوبات نظامية، اأو م�صوؤولية مالية و/اأو اإ�رشار ج�صيم ب�صمعة ال�رشكة. ال ت�صتطيع ال�رشكة اأن ت�صمن 

اأن �صوء �صلوك املوظفني اأو اأخطائهم لن توؤدي اإىل االإ�رشار ب�صكل جوهري بو�صعها املايل اأو نتائج عملياتها.

2-1-16. المخاطر االستثمارية
اأ�صحاب  اأ�صولها امل�صتثمرة والتي تتاألف من �صناديق  اأداء  الت�صغيلية لل�رشكة جزئيًا على  النتائج  �صوف تعتمد 

املخاطر  ذلك  يف  مبا  متنوعة،  ا�صتثمار  خماطر  اإىل  اال�صتثمار  نتائج  تخ�صع  امل�صاهمني.  و�صناديق  الوثائق 

املتعلقة بالو�صع االقت�صادي العام وتقلبات ال�صوق وتذبذبات العوائد، وخماطر ال�صيولة وخماطر االئتمان وعدم 

الت�صديد. وقد يكون لهذه املخاطر تاأثري �صلبي على قيمة هذه اال�صتثمارات وبالتايل على الو�صع املايل لل�رشكة 

ونتائج عملياتها.

قد تختلف بع�س ال�صندات اال�صتثمارية لل�رشكة يف م�صتوي املخاطر التي تكتنفها وقد ينطوي بع�صها على خماطر 

عدم جناح اأو خماطر اإئتمانية عالية. اإن املحفظة اال�صتثمارية لل�رشكة موظفة ب�صورة اأ�صا�صية يف �صندات ا�صتثمار 

درجة.  اأقل  ا�صتثمار  �صندات  يف  املحفظة  من  ي�صرياً  قدراً  ت�صتثمر  ال�رشكة  اأن  اإال  اجلودة،  من  عالية  درجة  على 

وبينما حتقق هذه ال�صندات عائدات اأعلى فاإنها تنطوي على خماطر عدم جناح اأو خماطر ائتمانية عالية، كما اإن 

هذه ال�صندات قد تكون اأقل قابلية لل�صيولة يف حاالت �صعف االأحوال االقت�صادية اأو يف حال عدم اتزان ال�صوق. 

وعلى الرغم من اإن ال�رشكة قد قامت باتخاذ االإجراءات الكفيلة بالتحكم يف اأخطار االإئتمان والت�صييل الأ�صولها 

امل�صتثمرة، فاإنه يحتمل، خ�صو�صًا يف حاالت �صعف االأحوال االقت�صادية، حدوث خ�صائر يف حمفظة ال�رشكة مما 

قد ينتج عنه انخفا�س يف �صايف الدخل وراأ�س املال.

ت�صييل  اإىل  ت�صطر  رمبا  م�صوؤولياتها  مع  اال�صتثمارية  حمفظتها  بربط  ال�رشكة  فيه  تنجح  ال  الذي  املدى  واإىل 

ا�صتثماراتها يف اأوقات غري مواتية وباأ�صعار غري منا�صبة ال تكون االأف�صل، االأمر الذي ميكن اأن يوؤثر �صلبيًا ب�صكل 

جوهري على االأو�صاع املالية لل�رشكة ونتائج عملياتها. قد توؤدي اخل�صائر يف اال�صتثمار اإىل انخفا�س ملحوظ يف 

القيمة الدفرتية لل�رشكة مما يوؤثر على قدرتها يف ت�صيري اأعمالها.
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2-1-17. االعتماد على الموظفين الرئيسيين
�صوف  امل�صتقبلية  وتطلعاتها  جناحها  اإن  كما  ال�رشكة  اأعمال  جناح  يف  مهمًا  دوراً  الرئي�صيون  املوظفون  يلعب 

يعتمدان اإىل حد كبري على قدرتها يف توظيف املوظفني املتميزين واالحتفاظ بهم.

واإيجاد  بهم  واالحتفاظ  واملتميزين  املوؤهلني  املوظفني  ا�صتقطاب  القدرة على  لديها  ال�رشكة  اأن  الرغم من  على 

بدائل للموظفني الرئي�صيني الذين يغادرون ال�رشكة، فاإنه ال ميكن اإعطاء اأي تاأكيد باأن ال�رشكة �صوف تبقى قادرة 

على اإيجاد بدالء موؤهلني لهوؤالء املوظفني يف الوقت املحدد اأو اأن جتتذب وحتتفظ مبوظفني موؤهلني عندما تن�صاأ 

احلاجة اإليهم.

باالإ�صافة اإىل ذلك، فاإن هنالك مناف�صة عالية يف ال�صوق على ا�صتقطاب املوظفني املوؤهلني الذين يتمتعون باخلربة 

املطلوبة نظراً لندرة االأفراد املوؤهلني، ومن اأجل املحافظة على العنا�رش املتمر�صة واملوؤهلة فقد ت�صطر ال�رشكة 

اإىل تقدمي رواتب اأعلى ومميزات اإ�صافية. كما اإن ال�رشكة غري موؤمنة �صد االأ�رشار التي قد تلحق باأعمالها ب�صبب 

فقدان اأو ف�صل اأي من موظفيها الرئي�صيني كما اإنها ال تعطي اأي تاأكيدات باأنها �صتنجح يف ا�صتقطاب واالحتفاظ 

اإذا  �صلبيًا  ال�رشكة  تتاأثر  ال�رشكة. ورمبا  اأهداف  القدرة على حتقيق  لديهم  تكون  الرئي�صيني  املوظفني  باأفراد من 

خ�رشت خدمات �صخ�س اأو اأكرث من االأع�صاء الرئي�صيني على املدى الق�صري اإىل املتو�صط االأمر الذي ميكن اأن يوؤدي 

اإىل تعطيل اأعمال ال�رشكة ويوؤثر �صلبًا على فر�س عملها وتطلعاتها امل�صتقبلية وو�صعها املايل ونتائج عملياتها.

اإن العديد من املوظفني الرئي�صيني بال�رشكة والعاملني يف اململكة العربية ال�صعودية من غري ال�صعوديني. وح�صب 

اأو االرتباط  ال�ضعوديني االإلتحاق باأي وظيفة عالية الدخل  االأنظمة املعمول بها يف اململكة فاإنه ال يجوز لغري 

بعمل دون احل�صول على تراخي�س وت�صاريح العمل النظامية. وقد يعتمد جناح ال�رشكة بدرجة ما على اإ�صتمرارية 

خدمات املوظفني الرئي�صيني يف اململكة العربية ال�صعودية وال تتوافر �صمانات مبوافقة اجلهات النظامية املعنية 

باإ�صدار ت�صاريح العمل املطلوبة اأو باإعادة جتديدها لدى اإنتهاء مدتها. ومن املمكن اأي�صًا قيام ال�صلطات امل�صئولة 

تزيد من �صعوبة ح�صول غري  اأن  �صاأنها  بها وفر�س قيود من  املعمول  وال�صيا�صات  االأنظمة  بتغيري  اململكة  يف 

ال�صعوديني على ت�صاريح العمل املطلوبة.

2-1-18. حماية العالمة التجارية
ال يوجد لل�رشكة حاليًا اأي حقوق لعالمة جتارية )مبا يف ذلك �صعارها( اأو اأية ملكية فكرية اأخرى م�صجلة حلماية 

ا�صمها التجاري اأو رمزها يف اأية منطقة متار�س ال�رشكة اأعمالها داخلها. 

التناف�صي جزئيًا على قدرتها يف ا�صتخدام ا�صمها و�صعارها املرخ�صني على منتجاتها يف  يعتمد و�صع ال�رشكة 

االإخفاق يف  �صلبية يف حال  ب�صورة  ال�رشكة  اأعمال  تتاأثر  وقد  منتجاتها.  وبيع  ت�صويق  فيها  يتم  التي  املناطق 

اإبرام اتفاقية ترخي�س العالمة التجارية اأو يف حال اإلغاء االتفاقية عقب اإبرامها. اإن عدم قدرة ال�رشكة على منع 

انتهاك حقوقها يف املناطق التي متار�س فيها اأعمالها م�صتخدمة ا�صمها وعالمتها التجارية و�صعارها املرخ�صني 

ميكن اأن يوؤثر �صلبيًا على عالمتها التجارية وميكن اأن يجعل ممار�صة عملها اأكرث تكلفة وبالتايل يوؤثر �صلبيا على 

نتائج اأعمال ال�رشكة. ورمبا يتاأثر عمل ال�رشكة اأكرث اإذا كان عليها اأن تتناف�س مع عالمات جتارية م�صابهة �صمن 

االأ�صواق الرئي�صية التي تعمل فيها والتي ال متلك فيها حقوق ملكية.

2-1-19. مخاطر إعادة التأمين
تقوم ال�رشكة باإ�صناد جزء من اأق�صاطها اإىل معيدي التاأمني التابعني لها يف مقابل اتفاقها معهم بتحملهم جلزء 

من خ�صائر ال�رشكة مبوجب وثائق التاأمني التي ت�صدرها. جتعل اإعادة التاأمني معيد التاأمني املعني م�صئوال جتاه 

وثائق  ا�صحاب  االأ�صا�صي جتاه  التزامها  ال�رشكة من  تعفى  ولكن ال  تاأمينها،  املعاد  املخاطر  ال�رشكة يف حدود 

التاأمني بحكم كونها املوؤِمن املبا�رش. وكنتيجة لذلك، فاإن ال�رشكة معر�صة ملخاطر ائتمانية فيما يتعلق مبعيدي 

فقط من  قليل  عدد  التاأمني من  اإعادة  ت�صرتي  ال�رشكة  الأن  بالتحديد  ذا عالقة  اخلطر هنا  هذا  وي�صبح  تاأمينها. 

كبار معيدي التاأمني الذين يتحملون غالبية االأخطار التي يتم اإعادة تاأمينها من قبل ال�رشكة )ف�صاًل راجع ق�صم 

من  لال�صرتجاع  قابلة  تاأمني  اعادة  مبالغ  اأي  خ�صارة  اإن  التاأمني«(،  اإعادة  ترتيبات  املهمة–  العقود  »ملخ�س 

هوؤالء املعيدين ب�صبب اإع�صارهم اأو اأي �صبب اآخر ميكن اأن يكون لها تاأثري �صلبي ب�صكل جوهري على اأعمال ال�رشكة، 

وو�صعها املايل ونتائج عملياتها وتوقعاتها امل�صتقبلية،)ف�صاًل راجع ق�صم » اإعادة التاأمني«(.

اإ�صافة لذلك فاإنه ح�صب الالئحة التنفيذية يجب على �رشكة التاأمني اختيار معيد تاأمني حا�صل على االأقل على 

العاملية  التقييم  موؤ�ص�صات  اإحدى  من  �صادر  مكافئ  تقومي  اأو   ،)S&P( �رشكة  ت�صنيف  ح�صب   )BBB( تقومي 
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موؤ�ص�صات  اإحدى  قبل  تقوميه من  يتم  تاأمني مل  التعامل مع معيد  ال�رشكة يف  واإذا رغبت  ذلك،  بها يف  املعرتف 

التقومي العاملية اأو حا�صل على تقومي اأقل من احلد االأدنى املذكور اأعاله، فيجب على ال�رشكة اأخذ موافقة كتابية 

م�صبقة من موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي. وقد يوؤدى االإخفاق يف االلتزام مبتطلبات الالئحة التنفيذية اإىل تاأثري 

�ضلبي جوهري على ن�ضاط ال�رشكة وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها وتوقعاتها امل�ضتقبلية.

2-1-20. التوسع المستقبلي
ال توجد �صمانات با�صتمرار عمليات الت�صغيل واالأداء املايل لل�رشكة خالل ال�صنوات القادمة بنف�س املعدالت التي 

�صهدتها يف ال�صابق و�صيتطلب احلفاظ على وترية هذا النمو على عدة عوامل واأ�صياء من بينها:

• �صوابط �صارمة الحتواء التكاليف	

• تطوير مهارات منا�صبة يف اإ�صدار وثائق التاأمني ومعاجلة املطالبات	

• تقوية ال�صوابط االإدارية واملالية اإ�صافة اإىل نظم تقنية املعلومات	

• توفر قاعدة راأ�س مال كافية	

• زيادة اأن�صطة الت�صويق واملبيعات	

• توظيف وتدريب موظفني جدد حمليني ومن بلدان اأخرى	

وال ت�صتطيع ال�رشكة �صمان النجاح املطلق يف احلفاظ على النمو امل�صتقبلي بنف�س املعدالت ال�صابقة يف اأي وقت 

وبالتحديد حاملا ت�صبح ال�رشكة را�صخة يف ال�صوق قد تظهر �صعوبات يف توظيف وتدريب عدد كاف من االأفراد 

اإىل رفع  ال�رشكة  �صتحتاج  ال�صعودة.  الوفاء مبتطلبات  الوقت  نف�س  العمالء ويف  النمو يف عدد  املوؤهلني ملواكبة 

اأ�رشع ال�صتيعاب طاقة قاعدة العمالء املتنامية وب�صورة  كفاءة وتطوير وتو�صيع نظم تقنية املعلومات ب�صورة 

اأ�صا�صية يف التاأمني الطبي وتاأمني املركبات. ويف حالة عدم قدرة ال�رشكة على اإدارة النمو ال�رشيع بنجاح فاإن 

ذلك قد يوؤثر �صلبا على اأعمال ال�رشكة.

2-1-21. الخبرة في إدارة الشركات المساهمة العامة
لقد قامت اإدارة ال�رشكة بت�صيري اأعمال و�صوؤون �رشكة اخلليج التعاونية للتاأمني وال�رشكة ال�صعودية العامة للتاأمني 

ك�رشكات ملكية خا�صة ولي�س لديها خربة يف اإدارة �رشكات امل�صاهمة العامة.

ومن بني التبعات املرتتبة على قبول وادراج االأ�صهم يف القائمة الر�صمية، وعلى التداول يف �صوق االأ�صهم، حتمل 

واالإف�صاح  التقارير  اإعداد  بخ�صو�س  خمتلفة  وقيود  التزامات  العليا  واإدارتها  اإدارتها  جمل�س  واأع�صاء  ال�رشكة 

تفر�س على كل منهم، مبوجب القواعد والنظم واللوائح التي ت�صدرها الهيئة. وباالإ�صافة اإىل تلك املتطلبات، فاإن 

الهيئة قد تفر�س متطلبات اإف�صاح واإعداد تقارير اإ�صافية ح�صبما تراه منا�صبًا كما ميكن لها اأي�صًا اأن تطلب التزاما 

اإ�صافيا بقواعد احلوكمة. 

وعامة  وامل�صاهمني  للهيئة  املعلومات  عن  املعقول  االإف�صاح  و�صمان  املتطلبات  بتلك  بالوفاء  ال�رشكة  تلتزم 

مع  ومفتوح  ن�صط  حوار  على  احلفاظ  ال�رشكة  م�صلحة  من  اأنه  ال�رشكة  اإدارة  جمل�س  اأع�صاء  ويعتقد  اجلمهور. 

امل�صاهمني واخت�صا�صي �صوق االأوراق املالية وو�صائل االإعالم واجلمهور ب�صفة عامة، بخ�صو�س االأداء التاريخي 

لل�رشكة وتطلعاتها امل�صتقبلية. كما يعتقد اأع�صاء جمل�س اإدارة ال�رشكة كذلك، باأن قيمة امل�صاهم �صوف تتعزز بك�صف 

اأعمالها وفر�ض النمو للعامة من خالل حوار ن�ضط ومفتوح. ويف نف�ض الوقت،  ا�ضرتاتيجيات ال�رشكة ونقاط قوة 

�صوف تراعي ال�رشكة �رشورة احلفاظ على ال�رشية فيما يتعلق با�صرتاتيجيات عملها وعملياتها الرئي�صية. 

مرتبطة  داخلية  واإجراءات  �صوابط  وتطبيق  لتاأ�صي�س  ال�رشكة  تخطط  اأعاله،  املذكورة  املبادئ  تطبيق  اأجل  ومن 

ال�رشكة  اإدارة  على  كبرية  اإ�صافية  اأعباء  هذه  التحول  عملية  ت�صع  اأن  وميكن  عامة.  م�صاهمة  ك�رشكة  بعملها 

وموظفيها واملوارد االأخرى، مما يوؤثر بالتايل على عمل ال�رشكة واأدائها املايل اذا مل تتم ادارتها بكفاءة. 

2-1-22. مخاطر التصنيف
عند االنتهاء من تاأ�صي�س ال�رشكة والبدء يف اأعمالها، فاإنه يجب على ال�رشكة القيام بتعيني �رشكة متخ�ص�صة بهدف 

تقييم مالءتها املالية وت�ضنيفها ح�ضب ال�رشوط املتعارف عليها. وقد ال حت�ضل ال�رشكة على ت�ضنيف جيد يف حال 

كانت املخاطر لديها اأعلى من احلد املتعارف عليه يف �صوق التاأمني مما قد يوؤثر تاأثرياً �صلبيًا على اأعمال ال�رشكة.

تاأمني  باأختيار معيد  التاأمني،  اإعادة  ال�رشكة، يف حالة  اأن تقوم  التنفيذية تقت�صي  الالئحة  فاإن  لذلك،  اإ�صافة 

تاأمني  اأو   )S&P( بورز  اآند  �صتاندرد  االإئتماين  الت�صنيف  وكالة  من   )BBB( اأدين  بحد  ت�صنيف  على  حا�صل 
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مكافئ من اأحدى وكاالت الت�صنيف العاملية املعرتف بها. اأما اإذا كان معيد التاأمني حا�صاًل على تقييم اأدنى 

من )BBB( اأو ت�صنيف مكافئ لذلك كحد اأدنى، فاإنه يتعني على ال�رشكة اإيقاف ترتيبات اإعادة التاأمني اإذا مل 

يتم احل�صول على املوافقة اخلطية من موؤ�ص�صة النقد لال�صتمرار بتلك الرتتيبات مع معيدي التاأمني، مما قد يزيد 

من اأعباء ال�رشكة ويعر�صها للمزيد من املخاطر.

2-1-23. مصادر التمويل
زيادة ح�صتها من  قدرتها على  اأعمالها على عدة عوامل منها  لتمويل  توفري م�صادر  ال�رشكة على  قدرة  تعتمد 

االأق�ضاط املكتتبة وكذلك اأن يكون �ضعر االأق�ضاط التي يتم االكتتاب بها واالحتياطيات التي يتم تكوينها كافية 

لتغطية اأي خ�صائر حمتملة. وقد حتتاج ال�رشكة اإىل اإيجاد م�صادر متويل جديدة عن طريق االإقرتا�س اأو اأن تقوم 

بتقلي�س م�صتوى النمو لديها اأو تخفي�س قيمة اأ�صولها. وقد يتبني اأن اأيجاد م�صادر متويل عن طريق القرو�س اأو 

زيادة راأ�س املال، يف حال توفر ذلك، ال تخدم م�صالح ال�رشكة وال تتما�صى مع خططها. ويف حالة التمويل عن 

طريق زيادة راأ�س املال فقد يوؤدي ذلك اإىل تقلي�س ن�صبة ملكية امل�صاهمني يف ال�رشكة. واإذا مل تتمكن ال�رشكة من 

احل�ضول على راأ�ض املال الكايف، فقد يتاأثر ن�ضاط ال�رشكة ونتائج اأعمالها ومركزها املايل.

2-2. مخاطر ذات صلة بالسوق والبيئة التشريعية

2-2-1. نظام الرقابة على شركات التأمـين التعاوني والئحته التنفيذية
يخ�ضع ن�ضاط التاأمني يف اململكة العربية ال�ضعودية لنظام مراقبة �رشكات التاأمني التعاوين والئحته التنفيذية 

ال�صادر عن موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي »املوؤ�ص�صة« والتي تعترب اجلهة احلكومية الرئي�صية امل�صئولة عن تنظيم 

قطاع التاأمني يف اململكة مبا يف ذلك ال�صيا�صات والقواعد والرتخي�س واملناف�صة وتخ�صي�س اال�صتثمار ومعايري 

اخلدمة واملعايري الفنية وترتيبات الت�صويات.

ان  التنفيذية، وميكن  التعاوين والئحته  التاأمني  باأحكام نظام مراقبة �رشكات  ال�رشكة  تتقيد عمليات  ان  يتعني 

تتغري هذه القوانني والقواعد واالأنظمة من وقت اإىل اآخر وقد يحد االطار النظامي املتغري من قدرة ال�رشكة على 

تنفيذ اأهدافها وخططها العملية وم�صايرتها الأو�صاع ال�صوق. وتبعًا لذلك، فاإن ال�رشكة ال ت�صتطيع تقدمي اأية تاأكيد 

بعدم حدوث املزيد من التغيريات يف االنظمة ال�صارية اأو االطار النظامي اأو ما ينتج عن تف�صريها من تاأثري �صلبي 

جوهري على اأعمالها وو�صعها املايل ونتائج عملياتها.

يخول نظام مراقبة �رشكات التاأمني التعاوين والئحته التنفيذية املوؤ�ص�صة �صالحيات وا�صعة مبا يف ذلك تعديل اأو 

تعليق اأو اإلغاء اأو رف�س جتديد ترخي�س التاأمني اأو فر�س غرامات على ال�رشكة يف حال اإخفاقها يف التقيد باأحكام 

نظام مراقبة �رشكات التاأمني التعاوين والئحته التنفيذية. ويف حال اتخاذ اأي من االإجراءات املوؤثرة �صد ال�رشكة 

اأو يف حال تعر�ض ال�رشكة لفر�ض غرامات فاإن ذلك قد يوؤثر ب�ضورة �ضلبية جوهرية على ن�ضاط ال�رشكة او و�ضعها 

املايل او توقعاتها اأو نتائج عملياتها.

2-2-2. المنافسة
تتوقع ال�رشكة اأن جتد نف�صها تعمل يف بيئة تت�صاعد فيها حدة التناف�س مما قد يوؤثر �صلبيًا على الهوام�س الت�صغيلية 

ال�رشكات  من  لعدد  الرتخي�س  مت  فقد  التنفيذية  والئحته  التعاوين  التاأمني  �رشكات  مراقبة  نظام  وب�صدور  لها. 

مبزاولة  لها  املرخ�ض  ال�رشكات  عدد  الزدياد  ونظراً  التعاوين.  التاأمني  واإعادة  التاأمني  ن�ضاط  ملزاولة  اجلديدة 

ن�ضاط التاأمني يف اململكة فاإن احل�ض�ض ال�ضوقية لكل �رشكة �ضتتناق�ض تبعًا لذلك ومن املتوقع اأي�ضَا ازدياد حدة 

املناف�صة ب�صورة ملحوظة بني هذه ال�رشكات.

اخلدمة  التغطية،  واأحكام  املحت�ضبة، �رشوط  االأق�ضاط  ت�ضمل  التاأمني على عوامل عدة،  املناف�ضة يف قطاع  تقوم 

والت�صور  وال�صمعة  املطالبات  وخدمة  م�صتقلة  تقييم  وموؤ�ص�صات  جهات  من  املعتمد  املايل  والت�صنيف  املقدمة 

املوجود عن القدرة املالية واخلربة ل�رشكة التاأمني.

وقد يوؤدي تزايد حدة املناف�صة اإىل تبني بع�س اجلهات املناف�صة يف ال�صوق �صيا�صات ت�صعري اأكرث تناف�صية من تلك 

اخلا�صة بال�رشكة اأو اأن تعر�س �صيغًا بديلة حلماية االأخطار باالإ�صافة اإىل منتجات التاأمني التقليدية. وال ميكن 

اإعطاء اأي تاأكيد على اأن ال�رشكة �ضوف تكون قادرة على حتقيق اأو االحتفاظ باأي م�ضتوى حمدد من االأق�ضاط يف 

هذه البيئة التناف�ضية. وقد توؤدي �ضغوط املناف�ضة املتزايدة اإىل حدوث تاأثري �ضلبي جوهري على اأعمال ال�رشكة 
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وتوقعاتها وو�صعها املايل، وذلك عن طريق:

• انخفا�س احل�صة ال�صوقية.	

• انخفا�س الهوام�س والتو�صعات.	

• كبح عجلة منو قاعدة عمالء ال�رشكة.	

• تزايد معدل فقدان اأفراد االإدارة العليا واملبيعات.	

• ارتفاع النفقات الت�صغيلية مثل م�صاريف الت�صويق واملبيعات.	

• ارتفاع تكاليف حيازة وثائق التاأمني.	

2-2-3. متطلبات تقديم التقارير
يتطلب نظام مراقبة �رشكات التاأمني التعاوين والئحته التنفيذية من ال�رشكة اأن تقوم ب�صكل دوري بتزويد موؤ�ص�صة 

النقد العربي ال�صعودي بتقارير مالية وتقارير �صنوية يتم اإعدادها وفقًا لالأ�ص�س املحا�صبية النظامية اإ�صافة اإىل 

معلومات اأخرى، ت�صمل معلومات تخ�س العمليات الت�صغيلية العامة لل�رشكة وهيكل راأ�س املال وامللكية والو�صع 

املايل مبا يف ذلك املبلغ االإجمايل للعموالت العر�صية املدفوعة. ميكن اأن تتعر�س ال�رشكة اإىل تدابري نظامية اأو 

عقوبات اأو غرامات اإذا اعتقدت موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي باأن ال�رشكة ف�صلت يف االلتزام باأية قوانني اأو اأنظمة 

واجبة التطبيق.

اإن اأي ف�صل يف االلتزام بالقوانني واالأنظمة املرعية ميكن اأن ينتج عنه فر�س قيود كبرية على قدرة ال�رشكة يف 

ممار�صة عملها اأو يعر�صها جلزاءات مما ميكن اأن يوؤثر �صلبيًا على نتائج عمليات ال�رشكة وو�صعها املايل.

2-2-4. متطلبات المالَءة
املالَءة  من  معينة  مب�صتويات  ال�رشكة  حتتفظ  اأن  يجب  التنفيذية  الالئحة  من  و)68(  و)67(   )66( للمواد  وفقًا 

التي يطلب  الفنية  االأول باالحتياطيات  املقام  ال�رشكة يف  يتاأثر م�صتوى مالَءة  االأعمال.  اأنواع  املالية ملختلف 

منها االحتفاظ بها والتي بدورها تتاأثر بحجم وثائق التاأمني املباعة وباالأنظمة املتعلقة بتقرير االحتياطيات 

اال�صتثمارات  على  والعائد  املنتجات  ربح  هام�س  ذلك  يف  مبا  عديدة  اأخرى  بعوامل  يتاأثر  اأنه  كما  النظامية.. 

واالكتتاب وم�صاريف اال�صتحواذ.

ح�ص�ب ه�م�ش املالءة لأن�صطة الت�أمني الع�م والت�أمني ال�صحي:

ح�صب ن�س املادة )66( من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �رشكات التاأمني التعاوين يتعني على ال�رشكة التي 

تزاول التاأمني العام وال�صحي االإحتفاظ بهام�س املالءة املطلوب باإعتماد االأعلى الأي من الطرق الثالث االآتية:

احلد االأدنى لراأ�س املال.. 1

جمموع االأق�ضاط املكتتبة.. 2

املطالبات.. 3

اإحت�ضاب املالءة لل�ضنوات الثالث االأوىل من  واإ�ضتثناًء من ذلك يتم تطبيق طريقة جمموع االأق�ضاط املكتتبة يف 

ت�صجيل ال�رشكة.

يتم اإحت�صاب هام�س املالءة املطلوب باإ�صتخدام االآتي:

اأوًل: طريقة جمموع الأق�ساط املكتتبة:

يتم ت�ضنيف جمموع االأق�ضاط املكتتبة لفروع التاأمني وفقًا للجدول رقم )3( امل�صمن يف الالئحة  اأ. 

التنفيذية. 

ب.  يحت�ضب �ضايف االأق�ضاط لكل فرع بعد خ�ضم ما يخ�ضه من اإعادة التاأمني بحيث ال يقل عن 50% من 

اإجمايل االأق�ضاط لهذا الفرع. 

ج. يتم اإحت�ضاب هام�ض املطلوب ب�رشب املعامل الن�ضبي يف �ضايف االأق�ضاط املعدل.

ثانيًا: طريقة املطالبات:

يتم ت�صنيف جمموع املطالبات بناًء على البيانات التاريخية لل�صنوات الثالث ال�صابقة لكل فرع من  اأ. 

فروع التاأمني وفقًا للجدول رقم )4( امل�صمن يف الالئحة التنفيذية.

ب.  يحت�صب �صايف املطالبات لكل فرع بعد خ�صم ح�صة االإعادة بحيث ال يقل عن 50% من اإجمايل 

املطالبات لهذا الفرع.

ج. يتم اأحت�صاب هام�س املالءة املطلوب ب�رشب املعامل الن�صبي يف �صايف املطالبات املعدل.
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ح�صب ن�س املادة )67( من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �رشكات التاأمني التعاوين على ال�رشكة التي تزاول فرع 

تاأمني احلماية واالإدخار االإحتفاظ بهام�س مالءة عن طريق حا�صل جمع ما يلي: 

ن�صبة )4%( اأربعة باملائة من املخ�ص�صات الفنية اخلا�صة بتاأمني احلماية واالدخار املبا�رش.. 1

ن�صبة )0.3%( ثالثة باالألف من اإجمايل التغطية لالأفراد بعد ح�ضم ح�ضة االإعادة ب�رشط اأال تزيد . 2

ح�صة االإعادة على )50%( خم�صني باملائة من اإجمايل التغطية.

ن�صبة )0.1%( واحد باالألف من اإجمايل التغطية للمجموعات بعد ح�ضم ح�ضة االإعادة ب�رشط اأال تزيد . 3

ح�صة االإعادة على )50%( خم�صني باملائة من اإجمايل راأ�س املال.

اإذا ا�صتمرت ال�رشكة يف النمو امل�صطرد، اأو اإذا زادت م�صتويات املالَءة املطلوبة يف امل�صتقبل، فمن املمكن اأن يكون 

من ال�رشوري لل�رشكة اأن ت�صتقطب راأ�س مال اإ�صايف لت�صتطيع الوفاء مبتطلبات املالَءة التي رمبا تكون �صعيفة. 

اإذا مل ت�صتطع ال�رشكة اأن ت�صتقطب راأ�س مال اإ�صايف، رمبا جترب على تخفي�س منو اأعمالها ورمبا لن تكون قادرة 

على االإعالن عن دفع اأرباح االأ�صهم.

2-2-5. القيود على ملكية شركات التأمين
ي�صع نظام مراقبة �رشكات التاأمني التعاوين والئحته التنفيذية قيوداً معينة بخ�صو�س ملكية االأ�صهم يف �رشكات 

التاأمني. ووفقًا للمادة )9( من نظام مراقبة �رشكات التاأمني التعاوين واملادة )39( من الالئحة التنفيذية ال يجوز 

ل�رشكات التاأمني واإعادة التاأمني االندماج مع �رشكات التاأمني واإعادة التاأمني االأخرى اأو متلكها اأو ال�صيطرة عليها 

اأو �رشاء اأ�صهم فيها دون احل�صول على املوافقة اخلطية امل�صبقة من موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي. واإلتزامًا باملادة 

)38( من الالئحة التنفيذية ينبغي قيام ال�رشكة باإبالغ املوؤ�ص�صة بن�صبة ملكية اأي �صخ�س ميتلك )5%( اأو اأكرث يف 

اأ�صهم ال�رشكة من خالل تقرير ربع �صنوي تعده ال�رشكة. وينبغي على ال�صخ�س نف�صه اإبالغ املوؤ�ص�صة كتابًة بن�صبة 

ملكيته اأو اأي تغيري يطراأ عليها خالل خم�صة اأيام من تاريخ حدوث هذا التغيري.

وقد توؤدي هذه القيود، يف بع�س احلاالت، اإىل حتجيم قدرة ال�رشكة يف ا�صتقطاب م�صتثمرين ماليني وا�صرتاتيجيني 

يف حال رف�ض املوؤ�ض�ضة اأو تاأخرها يف اإ�ضدار املوافقة املطلوبة اأو فر�ض �رشوط لي�ض يف مقدور ال�رشكة ا�ضتيفائها 

مما قد يوؤدي اإىل تاأثري �صلبي جوهري على عمليات ال�رشكة.

2-2-6. السعودة
�صعيًا منها لاللتزام مبتطلبات هدفها يف ال�صعودة، تخطط ال�رشكة لتوظيف الكوادر ال�صعودية يف وظائف اإدارية 

ملوظفيها  املالية  امل�صاعدة  تقدمي  ال�رشكة  تنوي  كما  مبيعات.  ومندوبي  تاأمني  واأخ�صائي  وكمحا�صبني  عليا 

اإعدادهم لتويل مهامهم  اإمكانياتهم الفنية من خالل دورات تدريبية تهدف اإىل  ال�صعوديني بغر�س رفع م�صتوى 

الوظيفية �صمن ال�رشكة. 

وعلى الرغم من ذلك لي�س هنالك اأي تاأكيد باأن ال�رشكة �صوف تتمكن من حتقيق ن�صبة ال�صعودة امل�صتهدفة. وت�صمل 

غري  املوظفني  كفالة  نقل  اأو  لل�رشكة  العمل  تاأ�صريات  اإ�صدار  وقف  املقررة  ال�صعودة  بن�صبة  التقيد  عدم  عقوبات 

وبالتايل،  احلكومية.  امل�صاريع  تنفيذ  على  املناف�صة  يف  اال�صرتاك  من  املخالفة  ال�رشكة  ا�صتبعاد  اأو  ال�صعوديني، 

الت�صغيلية  عملياتها  ونتائج  املايل  وو�صعها  واأعمالها  بالتزاماتها  الوفاء  على  وقدرتها  ال�رشكة  عمليات  فاإن 

وتوقعاتها قد تتاأثر ب�صورة �صلبية ب�صبب عدم تقيدها مبتطلبات ال�صعودة.

2-2-7. نمو سوق التأمين
قد ال يكون معدل منو �صوق التاأمني يف اململكة العربية ال�صعودية مرتفعا اأو قابال للثبات بالدرجة التي تتوقعها 

ال�رشكة حاليا. وقد يكون هذا هو احلال بالرغم من توقع ال�رشكة اأن �صوق التاأمني يف اململكة �صيتو�صع وان معدل 

النمو يف املوؤمن لهم �صيزداد مع النمو االقت�صادي وال�صكاين يف اململكة اإ�صافة اإىل ا�صتمرار االإ�صالحات يف جمال 

الرعاية االجتماعية والتغريات ال�صكانية وفتح �صوق التاأمني يف اململكة العربية ال�صعودية لل�رشكات االأجنبية.

النمو  يف  التقدم  مواكبة  مثل  معينة  واأحداث  اجتاهات  نتيجة  اململكة  يف  التاأمني  قطاع  على  التاأثري  اأن  كما 

اأمر م�صتقبلي غري  الرعاية االجتماعية هو ب�صكل عام  االقت�صادي يف اململكة واالإ�صالحات امل�صتمرة يف نظام 

وا�صح يف الوقت احلايل. وبالتايل فاإن النمو والتطور يف �صوق التاأمني يف اململكة العربية ال�صعودية يخ�صع لعدة 

توقعات غري موؤكدة وخارجة عن نطاق �صيطرة ال�رشكة.
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2-2-8. الطبيعة الدورية للسوق
من حيث الواقع التاريخي تعرف اأ�صواق التاأمني واإعادة التاأمني بطبيعتها الدورية حيث ت�صهد فرتات تناف�س �صديد 

يف االأ�صعار نظراً لكثافة حجم االإكتتاب كما اإنها اأي�صًا تتعر�س لفرتات يوؤدي اإنكما�س حجم االكتتاب خاللها اإىل 

اأيجاد م�ضتويات اأق�ضاط اكتتاب ايجابية. غالبًا ما تتم موازنة االإرتفاع يف م�ضتويات اأق�ضاط االكتتاب بزيادة يف 

حجم عر�س خدمات التاأمني واإعادة التاأمني اإما عن طريق روؤو�س االأموال التي ي�صخها الداخلني اجلدد لل�صوق اأو 

عن طريق التعهد بروؤو�س اأموال اإ�صافية من قبل مزودي خدمات التاأمني واإعادة التاأمني القائمني مما قد يوؤدي 

و�رشوط  االإكتتاب  اأق�ضاط  معدالت  ملحوظ يف  اإنخفا�ض  اإىل  العوامل  تلك  من  اأي  يوؤدي  وقد  االأ�ضعار.  اإنخفا�ض 

معدالت  يف  التغيريات  فان  االعتبارات  هذه  على  وعالوة  االكتتاب.  خلدمات  اأقل  وتقدمي  ايجابية  اأقل  اكتتاب 

تكرار وج�صامة اخل�صائر التي يتكبدها املوؤمنني واملوؤمن عليهم قد توؤثر ب�صورة ملحوظة على عجلة دوران اأ�صواق 

التاأمني واإعادة التاأمني.

2-2-9. محدودية البيانات التاريخية للسوق
على الرغم من اأن ال�صوق ال�صعودي لي�س حديث العهد على مفهوم التاأمني اإال اأنه مل يتم تنظيمه اإال منذ فرتة قريبة، 

ولذلك مل يتم جمع وتوفر املعلومات والبيانات التاريخية املطلوبة لبناء اجلداول التاأمينية ب�صكل دقيق. ونظراً لذلك 

تعتمد �رشكات التاأمني يف تقدير اخل�ضائر وتقييم االأق�ضاط على تقديرات قد ال ترقى للم�ضتوى املطلوب من الدقة 

وبالتايل فقد تزيد ن�صبة املخاطرة للمحافظ التاأمينية مما قد يوؤدي اإىل حدوث خ�صائر لل�رشكة.

2-2-10. تأثير تراجع ثقة العمالء
اإن ثقة العميل بقطاع التاأمني على م�صتوى العامل لها اأهمية بالغة وذلك لتاأثريها يف تعزيز قوة القطاع واأي انخفا�س 

يف ثقة امل�صتهلك يف قطاع التاأمني ب�صكل عام قد يوؤدي اإىل ارتفاع عدد حاالت اإلغاء وثائق التاأمني وا�صرتجاع 

االأموال مما قد يوؤثر �صلبًا على مبيعات ال�رشكة من املنتجات وبالتايل على االأو�صاع املالية لل�رشكة ونتائج عملياتها.

2-3. المخاطر المتعلقة باألسهم العادية

2-3-1. السيطرة الفعالة من قبل المساهمين المؤسسين
بعد اإكتمال عملية الطرح، �صوف ميلك امل�صاهمون املوؤ�ص�صون جمتمعني 60% من اأ�صهم ال�رشكة، لذا فاإن امل�صاهمني 

اأو ب�صكل منف�صل،  اأي و�صع حتالفي( وممثليهم يف جمل�س االإدارة، جمتمعني  اأو من خالل  املوؤ�ص�صني )جمتمعني 

�صوف يتمكنون من التاأثري على قرارات ال�رشكة الهامة، وبالتحديد، ف�صوف يكون باإمكانهم التاأثري على القرارات 

التي تتطلب موافقة م�صاهمي ال�رشكة مبا يف ذلك النفقات الكبرية لل�رشكة وتعيني وعزل اأع�صاء جمل�س االإدارة 

)باإ�صتثناء ما ورد يف املادة 69 واملادة 70 من نظام ال�رشكات واملادة 18 من الئحة حوكمة ال�رشكات(، وقد 

يقوموا باإ�ضتخدام القدرة يف التاأثري على القرارات الهامة بطريقة توؤثر تاأثرياً جوهريًا على ن�ضاط ال�رشكة ومركزها 

املايل ونتائج االأعمال.

2-3-2. عدم وجود سوق لألسهم في السابق
ال يوجد حاليًا �صوق عام الأ�صهم ال�رشكة وال يوجد اأي تاأكيد باأن هناك �صوقًا للتداول الن�صط يف اأ�صهم ال�رشكة �صوف 

ين�صاأ اأو ي�صتمر بعد انتهاء االكتتاب العام وهناك عوامل عديدة ميكن اأن ت�صبب تقلبات هامة يف ال�صعر اأو يف �صيولة 

اأ�صهم ال�رشكة منها على �صبيل املثال، نتائج ال�رشكة املالية، واالأو�صاع العامة لقطاع التاأمني، واحلالة العامة 

لالقت�صاد اأو اأية عوامل اأخرى تخرج عن نطاق �صيطرة ال�رشكة.

2-3-3. التذبذب في أسعار األسهم
اأ�صهمهم املطروحة لالكتتاب بنف�س �صعر االكتتاب  اإعادة بيع  رمبا لن يتمكن امل�صتثمرون يف هذا االكتتاب من 

االكتتاب رمبا  انتهاء  بعد  بها  املكتتب  ال�رشكة  الأ�صهم  ال�صوق  �صعر  اأن  لعوامل عديدة، حيث  نظراً  اأعلى  ب�صعر  اأو 

يتاأثر ب�صكل ملحوظ بعوامل مثل االختالف يف نتائج عمليات ال�رشكة، اأوظروف ال�صوق، اأو التغريات يف االأنظمة 

اأ�صعار  على  �صلبيًا  توؤثر  اأن  االقت�صادية  للظروف  بالن�صبة  اأي�صًا  احلال  كما هو  ال�صوق  لتقلبات  احلكومية. ميكن 

االأ�صهم يف ال�صوق.

2-3-4. بيع األسهم وعمليات طرح األسهم في المستقبل
قد تتاأثر اأ�صعار االأ�صهم يف ال�صوق �صلبًا ب�صبب عمليات بيع كبرية لالأ�صهم يف ال�صوق اأو االعتقاد باأن مثل عمليات 

البيع هذه �صتتم بعد انتهاء طرح االأ�صهم. 
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بعد اكتمال طرح االأ�صهم بنجاح �صيخ�صع امل�صاهمون املوؤ�ص�صون لقيد عدم جواز الت�رشف يف اأ�صهمهم لفرتة ثالث 

�صنوات مالية كاملة ال تقل كل منها عن اثني ع�رش �صهراً )»فرتة احلظر«( من تايخ تاأ�صي�س ال�رشكة، ويجب احل�صول 

على موافقة هيئة ال�صوق املالية على اأي بيع لالأ�صهم من قبل امل�صاهمني املوؤ�ص�صني بعد اإنتهاء فرتة احلظر ومع 

اإنه لي�س لدى ال�رشكة اأي نية حاليًا الإ�صدار اأي اأ�صهم اإ�صافية مبا�رشة بعد انتهاء االكتتاب العام، فاإن قيام ال�رشكة 

باإ�صدار اأي اأ�صهم اإ�صافية م�صتقباًل اأو قيام اأي من امل�صاهمني املوؤ�ص�صني بيع كمية كبرية من االأ�صهم بعد انتهاء 

فرتة احلظر على االأ�صهم قد يوؤثر ب�صورة �صلبية على �صوق االأ�صهم مما ينتج عنه انخفا�س �صعر ال�صهم يف ال�صوق.

2-3-5. أرباح األسهم
املايل  ومركزها  م�صتقباًل  ال�رشكة  اأرباح  بينها  من  العوامل  من  عدد  على  امل�صتقبل  يف  االأ�صهم  اأرباح  تعتمد 

واالحتياجات الراأ�صمالية واحتياطياتها القابلة للتوزيع والقوة االئتمانية املتوفرة لل�رشكة واالأو�صاع االقت�صادية 

العامة وعوامل اأخرى يعتربها اأع�صاء جمل�س اإدارة ال�رشكة من وقت الآخر على قدر كبري من االأهمية.

على الرغم من ان ال�رشكة تعتزم توزيع اأرباح �صنوية مل�صاهميها، اإال اأنها ال ت�صمن باأن اأية اأرباح على االأ�صهم �صوف 

تدفع فعليًا، كما ال تقدم اأي �صمان فيما يتعلق باملبلغ الذي �صيدفع يف اأية �صنة معينة. يخ�صع توزيع اأرباح االأ�صهم 

لقيود و�رشوط معينة ين�ض عليها النظام االأ�ضا�ضي لل�رشكة )ف�ضاًل راجع ق�ضم »ملخ�ض النظام االأ�ضا�ضي لل�رشكة«(.
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3

3. نظرة عامة على سوق قطاع التأمين السعودية 

اإن امل�صدر االأ�صا�صي للقدر االأكرب من معلومات ال�صوق الواردة يف هذا الق�صم هو »التقرير امل�صحي ل�صوق التاأمني 

ال�صعودية لعام 2005م – 2008م« املعد من قبل اإدارة مراقبة �رشكات التاأمني مبوؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي. 

لقد مت ا�صتقاء معظم البيانات الواردة اأدناه من التقرير املذكور اأعاله والذي مت ن�رشه من قبل موؤ�ص�صة النقد العربي 

ال�صعودي، علمًا باأن التقرير مل يتم اإعداده خ�صي�صًا لل�رشكة لوحدها. 

االأول من عام 2009م، واجلدير  للربع  اإنرتنا�صيونال  اإ�صتقاء بع�س املعلومات من تقرير بزن�س مونيرت  كما مت 

التقارير ونتائج امل�صح  اأنرتنا�صيونال قد تاأ�ص�صت يف عام 1984م، وهي تعنى بن�رش  اإن بزني�س مونيرت  بالذكر 

االقت�صادي والعديد من املعلومات االقت�صادية االأخرى مبا يف ذلك بيان املخاطر ال�صيا�صية والتمويل والتحليالت 

والتوقعات االقت�صادية.

وعلى الرغم من اعتقادنا باأن م�صادر املعلومات والتقديرات الواردة بها موثوق بها، لكن مل يتم التحقق ب�صورة 

م�صتقلة من حمتويات التقارير من قبل ال�رشكة اأو �رشكة ال�صعودي الهولندي املالية، وبالتايل ال ميكن اإعطاء اأي 

تاأكيد فيما يتعلق ب�صحتها واكتمالها.

لقد اأعطت بزني�س مونيرت اإنرتنا�صيونال موافقتها، ومل يتم �صحبها، باإ�صتخدام هذه التقارير يف هذه الن�رشة ، علما 

باأنه لي�س لديها وال الأي من اأقاربها اأو الأية اأطراف تابعة لها اأية اأ�صهم اأو م�صلحة من اأي نوع كانت يف ال�رشكة 

اأو ال�رشكات التابعة.

اأما املعلومات امل�صتقاة من تقرير موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي فهي من�صورة علنًا ومتاحة للعموم لذا مل يتم 

احل�صول على موافقة امل�صدر جلهة ا�صتخدام تلك املعلومات اأو االإ�صارة اإليها يف هذه الن�رشة.

3-1. نظرة عامة على اإلقتصاد السعودي1

ظل االقت�صاد ال�صعودي حمافظًا على تقدمه بتحقيقه معدالت منو عالية يف خمتلف القطاعات طوال الفرتة بني 

القطاعات  من  عدد  خ�صخ�صة  يف  مقدراً  �صوطًا  االأعلى  االقت�صادي  املجل�س  قطع  وقد  و2008م.  2003م  عام 

لعبت اخلدمات  االقت�صاد املحلي. وقد  القطاع اخلا�س يف  تعزيز دور  اإىل  اأدى  الذي  ال�صئ  االقت�صادية احليوية 

اإ�صتفاد االقت�صاد  امل�رشفية املتقدمة دوراً ملمو�صًا يف دعم النمو االقت�صادي بتمويلها للم�صاريع التنموية كما 

ال�صعودي اأي�صًا من الدعم احلكومي الفاعل و�صيا�صة حترير ال�صوق وقد اأ�صهم كالهما يف دفع النمو االقت�صادي.

وي�صكل اأحتياطي اململكة من النفط والذي يعد االأكرب يف العامل )اأكرث من 25% من االحتياطي العاملي( الدعامة 

االأ�صا�صية التي ي�صتند عليها االقت�صاد املحلي. ويلعب القطاع اخلا�س دوراً متناميًا يف تعزيز االقت�صاد ال�صعودي 

حيث ي�صهم بـ 48% من الناجت االإجمايل املحلي. وي�صتفيد القطاع اخلا�س من مناخ التحرر االقت�صادي والقوى 

ي�صتمر  اأن  يتوقع  القدر  وبنف�س  االقت�صادي.  النمو  ا�صتمرار  �صمان  على  معًا  يعمالن  واللذان  املوؤهلة  العاملة 

االقت�صاد املحلي يف النمو مبعدالت ملحوظة �صيما جلهة اإزدياد فر�س اال�صتثمار االأجنبي.

وقد  االقت�ضادي،  للن�ضاط  املتقلب  النمط  ي�ضهم يف  الذي  االأمر  النفط  اأ�ضعار  بتقلبات  للتاأثر  اململكة عر�ضة  تظل 

اأدى االرتفاع الكبري وفوق العادي يف كل من اأ�صعار النفط واالإنتاج اإىل منو كبري يف االقت�صاد ال�صعودي يف عام 

اإىل 1،307،513 مليون ريال �صعودي  االإجمايل اال�صمي بن�صبة 10.6% لي�صل  الناجت املحلي  2006م، فاأرتفع 

)348،670 مليون دوالر اأمريكي( يف عام 2006م مقارنًة بن�صبة منو بلغت 26% يف عام 2005م. لقد بلغ معدل 

اأمريكي( يف عام 2007م.  اإىل 1،404،375 مليون ريال �صعودي )374،500 مليون دوالر  لي�صل  النمو %7.3 

وعلى الرغم من الرتاجع االأخري يف اأ�صعار النفط فاإن متو�صط �صعر الربميل يقدر بـ 77 دوالر اأمريكي )خالل الفرتة 

وحتى   2004 من  الفرتة  خالل  الربميل  �صعر  من  دوالرات  بع�رشة  اأعلى  ال�صعر  وهذا  2013م(  حتى   2008 من 

2008م.

معدل منو الناجت املحلي االإجمايل الفعلي الذي بلغ 1.6% يف عام 2008 )و3.4% يف عام 2007م(، يتوقع اأن ينمو 

مبعدل 3.2% يف عام 2009م مدعومًا بزيادة االإنفاق احلكومي ورفع م�صتوى اال�صتثمارات يف م�صاريع البني التحتية 

وامل�صاريع ال�صناعية على الرغم من اإمكانية حدوث تخفي�س يف بع�س امل�صاريع احلكومية املعتمدة. ومن املتوقع 

119 تقارير الهيئة العامة لال�صتثمار وموؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي وايكونومي�صت انتيليجن�س يونت



اأن ت�صهد املوازنة عجزاً ب�صيطًا مقداره 2.8% اإىل 3.1% يف عام 2009 وعام 2010م على التوايل. ومع ذلك يتوقع 

اأن يكون هنالك فائ�س يف احل�صاب اجلاري للناجت املحلي االإجمايل يقدر بـ 4.3% اإىل 5.3% لعام 2009م و2010م 

على التوايل. و�صيعك�س ذلك انخفا�صا كبرياً يف الفائ�س التجاري نظراً للرتاجع املرجح يف عوائد �صادرات النفط 

واملنتجات البرتوكيماوية ولكن ميكن اأن تتم معادلة ذلك بانخفا�س االإنفاق على الواردات. 

3-2. تطور قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية

قطاع  وي�صهد  2008م.  عام  لغاية  �رشكة   43 ال�صعودية  العربية  اململكة  يف  العاملة  التاأمني  �رشكات  عدد  بلغ 

اأبريل 2008م،  التاأمني املحلي مرحلة انتقالية �ُصمح فيها لل�رشكات القائمة بالعمل �صمن مهلة انتهت يف 09 

حيث تعني حينها على �رشكات التاأمني اإما احل�صول على ترخي�س من موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي ي�صمح لها 

بالعمل يف اململكة وفقا لنظام مراقبة �رشكات التاأمني التعاوين لعام 2003 اأو اخلروج من ال�صوق.

لقد مت متديد املهلة ل�رشكات التاأمني ومزودي خدمة التاأمني الذين ب�صدد احل�صول على الرتاخي�س من موؤ�ص�صة 

النقد لفرتات ترتاوح بني �صهرين اإىل �صتة اأ�صهر ، ومت اعطاء موعد نهائي لل�رشكات العاملة يف اململكة والتي مل 

ي�ضدر لها ت�رشيح نهائي من املوؤ�ض�ضة مبمار�ضة ن�ضاط التاأمني حتى 1430/09/03هـ املوافق 2009/08/24م 

درا�صة  من  انتهت  التي  لل�رشكات  املوؤ�ص�صة  �صمحت  الرتخي�س.  على  احل�صول  اإجراءات  يف  التقدم  على  اعتمادا 

ملفاتها اأو التي �صدر لها مر�صوم ملكي بتاأ�صي�صها ومل تكتمل اإجراءات تاأ�صي�صها بتجديد وثائق التاأمني للعمالء 

اأغ�صط�س 2009م الرتخي�س لعدد 21 �رشكة تاأمني للعمل يف  احلاليني حتى 2010/2/17. ولقد مت، حتى 17 

اململكة، عالوة على ذلك فاإن هنالك عدد 10�رشكات ح�صلت على موافقة جمل�س الوزراء مما يرفع عدد �رشكات 

التاأمني اإىل 31 �رشكة، بلغ عدد ال�رشكات املدرجة منها يف �صوق االأ�صهم ال�صعودية 25 �رشكة. 

فيما يلي قائمة بال�رشكات املدرجة وال�رشكات التي وافق جمل�س الوزراء بالرتخي�س على تاأ�صي�صها:

املوافق  تاريخ 1430/08/26هـ  )تداول( كما يف  ال�صعودي  االأ�صهم  املالية�صوق  ال�صوق  املدرجة يف  ال�رشكات 

)2009/08/17م(.

ال�رشكة التعاونية للتاأمني. 1

�رشكة املتو�صط واخلليج للتاأمني واإعادة التاأمني التعاوين )ميدغلف(. 2

�رشكة مالذ للتاأمني واإعادة التاأمني التعاوين. 3

ال�رشكة العربية ال�صعودية للتاأمني التعاوين )�صايكو(. 4

�رشكة االأهلي للتكافل. 5

�رشكة �صاب للتكافل. 6

�رشكة الدرع العربي للتاأمني التعاوين. 7

�رشكة اإياك ال�صعودية للتاأمني التعاوين )�صالمة(. 8

�رشكة اإحتاد اخلليج للتاأمني التعاوين. 9

ال�رشكة ال�صعودية الفرن�صية للتاأمني التعاوين. 10

�رشكة �صند للتاأمني واإعادة التاأمني التعاوين. 11

�رشكة االحتاد التجاري للتاأمني التعاوين. 12

�رشكة ال�صقر للتاأمني التعاوين. 13

ال�رشكة ال�صعودية الهندية للتاأمني التعاوين. 14

�رشكة التاأمني العربية التعاونية. 15

ال�رشكة ال�صعودية املتحدة للتاأمني التعاوين. 16

�رشكة بوبا العربية للتاأمني التعاوين. 17

ال�رشكة ال�صعودية الإعادة التاأمني التعاوين )اإعادة(. 18

ال�رشكة املتحدة للتاأمني التعاوين. 19

ال�رشكة االأهلية للتاأمني التعاوين. 20

�رشكة املجموعة املتحدة للتاأمني التعاوين )اأ�صيج(. 21

�رشكة وقاية للتاأمني واإعادة التاأمني التكافلي. 22

�رشكة الراجحي للتاأمني التعاوين. 23

�رشكة اإك�صا للتاأمني التعاوين. 24

�رشكة اي�س العربية للتاأمني التعاوين. 25
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ال�رشكات التي وافق جمل�س الوزراء على الرتخي�س بتاأ�صي�صها والتي وردت يف تعميم موؤ�ص�صة النقد ال�صادر بتاريخ 

1430/08/26هـ املوافق )2009/08/17م(.

�رشكة بروج للتاأمني التعاوين. 1

ال�رشكة العاملية للتاأمني التعاوين. 2

ال�رشكة اخلليجية العامة للتاأمني التعاوين. 3

�رشكة �صولدريتي ال�صعودية للتكافل. 4

�رشكة طوكيو مارين ال�صعودية. 5

�رشكة اأمانة للتاأمني التعاوين    . 6

3-2-1. إجمالي األقساط المكتتبة 
االأق�ضاط  اإجمايل  معه  لريتفع   %27 ن�صبته  قاربت  كبريا  منوا  2008م  عام  يف  ال�صعودية  التاأمني  �صوق  �صهدت 

املكتتبة اإىل ع�رشة مليارات ت�صعمائة مليون )10،900،000،000( ريال مقابل ثمانية مليارات �صتمائة مليون 

)8،600،000،000( ريال �صعودي يف عام 2007م. ويعود هذا النمو ب�صفة رئي�صية اإىل االأو�صاع االقت�صادية 

االإيجابية وكذلك اإىل فر�س التاأمني االإلزامي على ال�صيارات والتاأمني ال�صحي. 

• تقارب 	 بن�ضبة  املكتتبة،  التاأمني  اأق�ضاط  اإجمايل  من   %51 �ضكل  الذي  العام،  التاأمني  اأق�ضاط  قيمة  ارتفعت 

اإىل خم�صة مليارات خم�صمائة وع�رشون مليون مليون )5،520،000،000( ريال �صعودي يف  6.43% لت�صل 

عام 2008م، مقابل خم�صة مليارات مائة وواحد وت�صعون مليون )5،191،000،000( ريال �صعودي يف عام 

2007م.

• تقارب 	 بن�ضبة  املكتتبة،  التاأمني  اأق�ضاط  اإجمايل  من   %44 �ضكل  الذي  ال�ضحي،  التاأمني  اأق�ضاط  قيمة  ارتفعت 

154% لت�صل اإىل اأربعة مليارات وثمامنائة وخم�صة مليون )4،805،000،000( ريال �صعودي يف عام 2008م، 

ثالثة مليارات وخم�صة و�صتون مليون )3،065،000،000( ريال �صعودي يف عام 2007م. 

• بن�ضبة 	 املكتتبة،  التاأمني  اأق�ضاط  اإجمايل  من   %5 �ضكل  الذي  واالدخار،  احلماية  تاأمني  اأق�ضاط  قيمة  ارتفعت 

تقارب 81.65 % لت�صل اإىل خم�صمائة واأربعة وت�صعون مليون )594،000،000( ريال �صعودي يف عام 

• 2008م، مقابل ثالثمائة وثالثون مليون )330،000،000( ريال �صعودي يف عام 2007م. 	

�صكل رقم )3-1(: اإجمايل االأق�ضاط املكتتبة يف اململكة العربية ال�ضعودية ح�ضب جماالت الن�ضاط التاأميني 

2008م2007م2006م2005ممجال النشاط التأميني
إجمالي 
األقساط
)مليون 

ريال(

النسبة 
من

إجمالي 
األقساط

إجمالي 
األقساط
)مليون 

ريال(

النسبة 
من

إجمالي 
األقساط

إجمالي 
األقساط
)مليون 

ريال(

النسبة 
من

إجمالي 
األقساط

إجمالي 
األقساط
)مليون 

ريال(

النسبة 
من

إجمالي 
األقساط

نسبة النمو 
من سنة 

ألخرى في 
مجاالت 
النشاط

57%44%364،805%323،065%272،222%1،370التأمين الصحي

4%23%282،545%282،440%311،920%1،587التأمين على السيارات

8%7%9798%11742%12769%644التأمين على الممتلكات/ الحرائق

-8%5%7531%8577%8580%424التأمين على الحوادث والمسؤولية وغيرها

42%6%6682%8480%6544%296التأمين الهندسي 

17%6%6620%6532%7431%382التأمين البحري 

82%5%4594%3327%4218%193تأمين الحماية واالدخار 

-32%2%4208%2305%2127%122تأمين الطاقة 

21%1%1139%2115%3126%135تأمين الطيران 

27%100%10010،922%1008،583%1006،937%5،153المجموع 

امل�صدر: التقرير امل�صحي ل�صوق التاأمني ال�صعودية للفرتة من 2005-2008م ال�صادر عن موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي

3-2-2. نسبة االحتفاظ
الن�صبة  التاأمني. حت�صب هذه  ن�صبة االحتفاظ عبارة عن مقيا�س للمخاطر املكتتبة املتحفظ بها من قبل �رشكة 

بالتعبري عن �ضايف االأق�ضاط املكتتبة كن�ضبة مئوية الإجمايل االأق�ضاط املكتتبة. كانت الن�ضبة العامة لالحتفاظ 

لدى �رشكات التاأمني يف ال�صوق ال�صعودية يف عام 2008م بحدود 67%. وقد تغريت هذه الن�صبة ب�صكل ملحوظ 

ب�صبب ن�صبة االحتفاظ العالية يف قطاعي التاأمني على ال�صيارات والتاأمني ال�صحي اللذين ي�صكالن معا حوايل 
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على  للتاأمني  بالن�صبة  2008م  عام  االحتفاظ يف  ن�ضب  بلغت  وقد  املكتتبة.  التاأمني  اأق�ضاط  اإجمايل  من   %67

لالحتفاظ  املوزون(  )املعدل  املرجح  املتو�صط  اأما  التوايل.  على  و%78   %97 ال�صحي  والتاأمني  ال�صيارات 

بالن�صبة ملجاالت اأعمال التاأمني االأخرى )اأي با�صتثناء التاأمني على ال�صيارات والتاأمني ال�صحي( فكان %22. 

وبح�صب الالئحة التنفيذية، يتعني على �رشكات التاأمني املرخ�صة حديثا اأن تلتزم بن�صبة احتفاظ قدرها %30 

كحد اأدنى. 

�صكل رقم )3-2(: االأق�ضاط املحتفظ بها ح�ضب جماالت الن�ضاط 

مجال
النشاط

التأميني

2008م2007م2006م2005م
إجمالي 
األقساط
)مليون 

ريال(

صافي 
األقساط
)مليون 

ريال(

نسبة 
اإلحتفاظ

إجمالي 
األقساط
)مليون 

ريال(

صافي 
األقساط
)مليون 

ريال(

نسبة 
اإلحتفاظ

إجمالي 
األقساط
)مليون 

ريال(

صافي 
األقساط
)مليون 

ريال(

نسبة 
اإلحتفاظ

إجمالي 
األقساط
)مليون 

ريال(

صافي 
األقساط
)مليون 

ريال(

نسبة 
اإلحتفاظ

78%784،8053،751%833،0652،403%812،2221،843%1،3701،106نشاط التأمين الصحي 

97%942،5452،459%942،4402،297%941،9201،814%1،5871،487سيارات 

41%38531217%42577219%43580243%424183حوادث ، مسؤولية وغيرها

-%594468-%327267-%218153-%193150 تأمين الحماية واالدخار 

33%32620202%29532170%30431124%382113بحري 

18%20682122%1648098%1954484%29657هندسي 

12%1179895%1174284%1176981%64469ممتلكات/ حرائق 

4%31396%31154%31264%1354الطيران 

0%12081%03052%01270%1220الطاقة 

67%6510،9227،320%878،5835،544%616،9374،346%5،1533،169المجموع 

امل�صدر: التقرير امل�صحي ل�صوق التاأمني ال�صعودية 2005م-2008م ال�صادر عن موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي

3-2-3. عمق وكثافة سوق التأمين
• يعرف عمق التاأمني على اأنه اإجمايل االأق�ضاط املكتتبة كن�ضبة مئوية يف اجمايل الناجت املحلي وكان قد بلغ م�ضتوى 	

عمق التاأمني يف اململكة العربية ال�صعودية 0.61% يف عام 2007م ثم اأزداد ليبلغ 0.62% يف عام 2008م.

• التاأمني 	 اأرتفع معدل كثافة  الواحد. وقد  للفرد  التاأمني  اأق�ضاط  اإجمايل  اأنه  التاأمني على  يعرف معدل كثافة 

يف  �صعودي  )358،000،000(ريال  مليون  وخم�صون  وثمانية  ثالثمائة  من  ال�صعودية  العربية  اململكة  يف 

عام 2007م اإىل اأربعمائة واأربعون مليون )440،000،000( ريال �صعودي يف عام 2008م بن�صبة ارتفاع 

قدرها %23.

• اأعلى بكثري من ن�صبة �رشعة انت�صار وكثافة خدمات 	 وتعد ن�صبة �رشعة انت�صار وكثافة خدمات التاأمني العام 

تاأمني احلماية واالدخار والتاأمني ال�صحي.

�صكل رقم )3-3(: معدالت �رشعة انت�ضار وكثافة خدمات التاأمني ح�ضب جمال الن�ضاط 

معدل كثافة التأمينمعدل سرعة انتشار التأمين

نسبة 2008م2007م2006م2005م
التفيير ٪

نسبة 2008م2007م2006م2005م
التفيير ٪

٪ريال سعودي٪

2.8%155.3189.9216222-14%0.30.340.370.30إجمالي أقساط التأمين العام 

51.5%26.459.393.8128194%0.120.170.220.27إجمالي أقساط التأمين الصحي

75.5%46.48.49.21424%0.020.020.020.03إجمالي أقساط تأمين الحماية واالدخار

23%2.6223292.9358440%0.62%0.61%0.53%0.44%إجمالي قطاع التأمين 

امل�صدر: التقرير امل�صحي ل�صوق التاأمني ال�صعودية 2005م-2008م ال�صادر عن موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي 
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3-3. معدل تركز/كثافة التأمين

يعد معدل تركز التاأمني مبثابة موؤ�رش مهم لقيا�س النمو يف �صوق املنتجات التاأمينية، ويتم تعريفه على اأنه معدل 

اإنفاق الفرد للح�صول على منتجات التاأمني يف العام الواحد. وقد كان اأعلى معدل تركز للتاأمني العام يف املنطقة 

يف قطرحيث بلغ 4038 ريال �صعودي للفرد يف عام 2008م، كما كان اأعلى معدل تركز للتاأمني على احلياة يف 

قطر وقد بلغ 2615 ريال �صعودي للفرد يف عام 2008. وقد بلغ معدل تركز التاأمني العام للفرد باململكة 552 ريال 

�صعودي ومعدل تركز تاأمني احلماية واالإدخار للفرد 18 ريال �صعودي. ولدى مقارنة اململكة بالدول االأخرى يف 

هذا املنحى، يتعني علينا اأن ناأخذ يف احل�صبان بع�س العوامل املهمة التي ت�صمل على �صبيل املثال الهيكل ال�رشيبي 

واأنظمة الرهن العقاري. فمن ناحية، فاإن الهيكل ال�رشيبي يف اململكة ال ي�صجع على احل�صول على معا�صات التقاعد 

البيئة  يهي  العقاري  الرهن  اأنظمة  وجود  فاإن  اأخرى  ناحية  ومن  واالإدخار،  احلماية  تاأمني  منتجات  طريق  عن 

النظامية املواتية للبنوك واملوؤ�ص�صات املالية الإقرا�س امل�صتفيدين ل�رشاء امل�صاكن على اأ�صا�س الرهن العقاري، مما 

يوؤدي اإىل تن�صيط �صوق العقار وبالتايل زيادة االإقبال على منتجات التاأمني العقاري ال�صيء الذي يوؤدي اإىل حتقيق 

نتائج ملمو�صة يف �صوق التاأمني يف ظل االأو�صاع االقت�صادية الطبيعية.

�صكل رقم )3-4(: معدل تركز التاأمني الأق�ضاط التاأمني العام ح�ضب املناطق

أقساط التأمين العام بالريال الدولة
السعودي )مليون(

معدل االنتشار كنسبة من 
اجمالي الناتج المحلي

معدل التركز للفرد
بالريال السعودي

0.4894%3،251الجزائر

1.661450%1،204البحرين

0.5538%2،948مصر

2.10245%1،526األردن

0.50892%2،783الكويت 

1.94513%1،894لبنان

1.99183%6،041المغرب

0.6037%5،115نجيريا

1.11592%1،954عمان

0.874038%3،514قطر

0.73552%13،751المملكة العربية السعودية

2.96630%30،101جنوب أفريقيا

1.72236%2،479تونس

1.442639%14،700األمارات العربية المتحدة

امل�صدر: تقرير بزني�س مونيرت اأنرتنا�صيونال، الربع االأول من عام 2009م

�صكل رقم )3-5(: معدل تركز التاأمني الأق�ضاط تاأمني احلماية واالإدخار ح�ضب املناطق

أقساط التأمين العام بالريال الدولة
السعودي)مليون(

معدل االنتشار كنسبة من 
اجمالي الناتج المحلي

معدل التركز للفرد بالريال 
السعودي

0.035%173الجزائر

0.41362%300البحرين

0.3323%1،789مصر

0.2630%188األردن

0.13235%731الكويت 

1.36359%1،324لبنان
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أقساط التأمين العام بالريال الدولة
السعودي)مليون(

معدل االنتشار كنسبة من 
اجمالي الناتج المحلي

معدل التركز للفرد بالريال 
السعودي

1.16107%3،525المغرب

0.117%904نجيريا

0.1791%300عمان

0.562615%2،276قطر

0.0218%454المملكة العربية السعودية

9.592043%97،661جنوب أفريقيا

0.2332%338تونس

0.29527%2،936األمارات العربية المتحدة

امل�صدر: تقرير بزني�س مونيرت اأنرتنا�صيونال، الربع االأول من عام 2009م.

3-4. نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية

مت اعتماد نظام مراقبة �رشكات التاأمني التعاوين باملر�صوم امللكي رقم م/32 وتاريخ 1424/06/02هـ والذي 

للعمل  ال�صعودي  العربي  النقد  موؤ�ص�صة  تكليف  مت  وقد  التاأمني.  لقطاع  واالإ�رشايف  القانوين  لالإطار  اأ�صا�صا  و�صع 

ك�صلطة منظمة وهيئة م�صئولة تتوىل االإ�رشاف على هذا القطاع. 

)املوافق  1425/3/1هـ  وتاريخ   596/1 رقم  الوزاري  القرار  مبوجب  التنفيذية  الالئحة  �صدرت  الحقا 

2004/4/20م( ل�ضبط وتنظيم ن�ضاط التاأمني يف اململكة. ومن اأبرز البنود التي ن�ض عليها نظام مراقبة �رشكات 

التاأمني التعاوين والئحته التنفيذية ما يلي: 

• يف 	 وم�صجلة  موؤ�ص�صة  تاأمني  �رشكات  قبل  من  ال�صعودية  العربية  اململكة  يف  التاأمينية  االأن�صطة  مزاولة  يجب 

اململكة العربية ال�صعودية وتعمل وفق مبداأ »التعاون/ التكافل« بالتوافق مع اأحكام ال�رشيعة االإ�صالمية والفقه 

اال�صالمي. 

• يجب اأن تكون �رشكة التاأمني/ اإعادة التاأمني مقدمة الطلب �رشكة م�صاهمة تاأ�ص�صت يف املقام االأول ملزاولة 	

براأ�صمال ال يقل عن مائة مليون  التاأمني املبا�رشة  اأن تكون �رشكة  التاأمني على  اإعادة  التاأمني و/اأو  اأن�صطة 

)100،000.000( ريال �صعودي كحد اأدنى واأن تكون �رشكة اإعادة التاأمني براأ�صمال ال يقل عن مائتي مليون 

)200،000.000( ريال �صعودي كحد اأدنى. 

• يجب اأن ال يزيد اإجمايل االأق�ضاط املكتتبة عن ع�رشة اأ�ضعاف راأ�ضمال ال�رشكة املدفوع بالكامل 	

• يجب اأن حتتفظ �رشكة التاأمني املبا�رشة مبا ال يقل عن 30% من اإجمايل االأق�ضاط املكتتبة داخل اململكة.	

•  يجب حتويل 90% من �صايف فائ�س عمليات التاأمني اإىل ك�صف دخل امل�صاهمني وتوزيع الباقي، 10%، على 	

اأ�ضحاب وثائق التاأمني اإما مبا�رشة اأو على �ضكل تخفي�ض يف اأق�ضاط التاأمني م�ضتقبال. 

• يجب على �رشكات التاأمني املبا�رشة اإعادة تاأمني ما ال يقل عن 30% كحد اأدنى من اإجمايل االأق�ضاط املكتتبة 	

يف اململكة العربية ال�صعودية. 

3-5. عوامل ازدياد الطلب

اإن اململكة العربية ال�ضعودية مهياأة متامًا لت�ضهد تو�ضعًا كبرياً يف اأق�ضاط التاأمني مدفوعة بالالئحة التنفيذية التي 

حتمي امل�صلحة العامة والطفرة االقت�صادية يف املنطقة والوعي املتزايد لدى العامة.

فيما يلي ملخ�س لعوامل النمو املتوقع ل�صوق التاأمني يف اململكة العربية ال�صعودية: 

الت�أمني ال�صحي الإلزامي . 1

اأ�صدر جمل�س الوزراء القرار رقم 71 وتاريخ 1427/04/27هـ )املوافق 1999/08/11م( اأعلن فيه البدء يف تطبيق 

التاأمني ال�صحي االإلزامي على جميع املقيمني العاملني يف اململكة. وقد مت تاأ�صي�س جمل�س ال�صمان ال�صحي يف 

1422/01/01هـ )املوافق 2001/03/26م( بهدف تنفيذ واالإ�رشاف على التاأمني ال�صحي االإلزامي يف اململكة.
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ويهدف هذا النظام اإىل تخفيف العبء املايل عن احلكومة ال�صعودية التي تقدم خدمات الرعاية الطبية املجانية 

الأكرث من 22 مليون �صخ�س. و�صيغطي نظام التاأمني ال�صحي التعاوين اجلديد املزمع تطبيقه على ثالث مراحل 

ما بني �صتة اىل �صبعة ماليني �صخ�س من العمالة االأجنبية. وقد مت تطبيق املرحلة االأوىل منه يف يونيو 2006م، 

والتي ا�صرتطت على ال�رشكات التي يزيد تعداد العمالة فيها عن 500 �صخ�س توفري غطاء تاأمني طبي ملوظفيها، 

و�صت�صمل هذه املرحلة 450 �رشكة يعمل لديها 500،000 موظف اأجنبي. اأما املرحلة الثانية ، فت�صمل ال�رشكات 

التي يعمل لديها ما بني 100 و500 موظف اأجنبي، بينما �صتغطي املرحلة الثالثة واالأخرية التي بداأت يف �صبتمرب 

اأي�صا فر�س  ال�صعوديني عن 100 عامل. ومن املتوقع  العاملني فيها من غري  التي يقل عدد  ال�رشكات  2008م 

التاأمني ال�صحي االإلزامي بالن�صبة للمواطنني ال�صعوديني يف نهاية املطاف. 

التاأمني الإلزامي للمركبات . 2

يف �صنة 2002م، ونظرا الرتفاع معدل حوادث ال�صيارات، فر�صت اململكة العربية ال�صعودية التاأمني من امل�صوؤولية 

ااحل�صول على  اإىل فر�س  اإ�صافة  اململكة  اأرا�صي  اأثناء عبورها  االأجنبية  لل�صيارات  بالن�صبة  الغري كمطلب  جتاه 

ال�ضعوديني  املواطنني  على  ال�ضائق  رخ�ضة  لتجديد  م�ضبق  ك�رشط  لل�ضيارة  الغري  جتاه  امل�ضوؤولية  من  التاأمني 

التاأمني  فاإن  1427/12/25هـ  وتاريخ   271 رقم  الوزراء  جمل�س  لقرار  وفقًا  اململكة.  يف  املقيمني  واالأجانب 

االإلزامي للمركبات اأ�صبح اإلزاميًا بداًل عن تاأمني رخ�صة القيادة.

 وقد اأدت مبادرة التاأمني االإلزامي للمركبات، والتي ترافقت مع ارتفاع عدد ال�صيارات امل�صجلة يف اململكة اإىل 

يف  امللحوظ  للنمو  ونظراً  كبرية.  ب�صورة  امل�صدرة  التاأمني  وثائق  وزيادة  التاأمني  على  الطلب  معدالت  ارتفاع 

على  الطلب  ازدياد  ا�صتمرار  املتوقع  من  فاإنه  البرتول  بيع خام  اأ�صعار  ارتفاع  ب�صبب  واإقليميًا  االقت�صاد حمليًا 

احلماية والتاأمني خ�صو�صًا خالل ال�صنوات االأربع القادمة بناًء على ازدياد اأعداد ال�صيارات امل�صجلة.

الأ�س�س املحافظة لالقت�ساد ال�سعودي ومنوه . 3

 تعتقد اإدارة ال�رشكة بان االقت�صاد ال�صعودي مل ولن يتاأثر تاأثريا حاد من تداعيات االأزمة املالية الأنه مبني على 

اأ�ص�س حمافظة كالنظام امل�رشيف املحافظ و�صيا�صة اال�صتثمارات احلكومية املحافظة.

و بالرغم من انخفا�س اأ�صعار النفط تعتقد اإدارة ال�رشكة اإن احلكومة ال�صعودية �صت�صتمر يف اال�صتثمار يف البنية 

التحتية والتنمية الب�رشية مما �صيدعم االقت�صاد ال�صعودي دعما ايجابيا وا�صتنادا على بيان النتائج املالية للعام 

املايل 1429/1428 هــ )2008م( ال�صادر من وزارة املالية باململكة العربية ال�صعودية فان الفائ�س يف امليزانية 

العام املايل 1428/ 1429 هــ )2008م( يقدر بخم�صمائة وت�صعون مليار )590،000،000،000(  العامة يف 

عام  نهاية  يف  �صينخف�س  العام  الَدّين  حجم  �صايف  اأن  املالية  وزارة  تتوقع  نف�صه  البيان  ويف  �صعودي  ريال 

1429/1428 )2008م( اإىل )237.000.000.000 ( مئتني و�صبعة وثالثني األف مليون ريال لتتقل�س ن�صبته 

امليزانية  خطط  اأن  على  النتائج  بهذه  ال�رشكة  وت�صتدل  االإجمايل  املحلي  الناجت  من  باملئة   )13.5( حوايل  اإىل 

ال�صعودية مبنية على توقعات حمافظة مما �صت�صمن ا�صتمرايرة اال�صتثمار احلكومي التنموي.

و ا�صتنادا على بيان النتائج املالية للعام املايل 1429/1428 هــ )2008م( ال�صادر من وزارة املالية باململكة 

العربية ال�صعودية قد بلغ عدد ما مت توقيعه من عقود لتنفيذ امل�صاريع التي طرحت خالل العام املايل 1429/1428 

هـ )2008م( ومتت مراجعتها من قبل وزارة املالية )2500( عقداً تبلغ قيمتها االإجمالية )120.000.000.000( 

األف مليون ريال يف العام  األف مليون ريال مقارنة مببلغ )83.000.000.000( ثالثة وثمانني  مئة وع�رشين 

املايل 1428/1427 هـ )2007م( بزيادة ن�صبتها )45( باملئة.

تاأمني احلماية والإدخار  . 4

اإن تاأمني احلماية واالإدخار ال وجود له تقريبا يف اململكة العربية ال�صعودية، وهو ما يعود الأ�صباب ثقافية ودينية 

�صوقا  لت�صبح  ال�صوق  حتول  ومع  واالإدخار.  احلماية  تاأمني  منتجات  بخ�صو�س  التوعية  كغياب  اأخرى  وعوامل 

منظمة ب�ضفة ر�ضمية واأكرث تطورا، اإىل جانب ازدياد الوعي يف اأو�ضاط امل�ضتهلكني، فاإنه من املتوقع اأن يرتفع 

م�صتوى انت�صار منتجات تاأمني احلماية واالإدخار التقليدية وكذلك منتجات التكافل. 

اأن  تاأمني  فيتوقع من كل �رشكة  ال�صعودية،  التاأمني  �صوق  اإىل  فمع دخول �رشكات جديدة  ذلك،  اإىل  وباالإ�صافة 

تقدم منتجات اكرث تطورا ومهياأة الأغرا�س مطلوبة لزيادة ح�صتها ال�صوقية والتي �صتوؤدي اىل تغري يف منتجات 

التاأمني التي تقدم. فمنتجات كالتاأمني االئتماين وتاأمني الرهن العقاري وتاأمني على احلياة القابل لال�صرتجاع 
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والتعديل، وكل هذه املنتجات غري متوفرة يف ال�صوق ال�صعودية. وباالإ�صافة اإىل ذلك �صوف ترتفع درجة التطور 

وتزداد قنوات الت�صويق ات�صاعا. 

3-6. التطورات المستقبلية

من املتوقع اأن مير قطاع التاأمني يف اململكة العربية ال�صعودية يف تطور ملمو�س نتيجة الأنظمة التاأمني اجلديدة، 

وب�صبب تغريات عامة يف عوامل االقت�صاد الكلي وكذلك يف ال�صيا�صات احلكومية اجلديدة. وتعتقد االدارة باأن هذه 

التطورات يتوقع لها ان تغطي يف املجاالت التالية:

• �صت�صبح ال�صوق اأكرث جاذبية للعديد من �رشكات التامني، مع اأن ر�صملة كثري من ال�رشكات احلديثة التاأ�صي�س      	

) وب�صورة رئي�صية �رشكات التاأمني االأجنبية الكبرية( ت�صري اإىل اأنها لن حت�صل على ح�صة كبرية من ال�صوق. 

• وفقا لالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �رشكات التاأمني التعاوين، ت�صدر موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي الرتاخي�س 	

فقط لل�رشكات طالبة الرتخي�س التي ت�صتويف متطلبات الرتخي�س. ومع مراعاة املهلة التي حددها املر�صوم 

امللكي، �صُتجرب بقية ال�رشكات العاملة يف ال�صوق ال�صعودية والتي ال ت�صتويف متطلبات الرتخي�س على االإقفال 

واإنهاء عملياتها يف اململكة، اأو التحول اإىل و�صيط اأو االندماج مع �رشكات اأخرى. 

• عاملية 	 اأو  حملية  متخ�ص�صة  تاأمني  �رشكات  مع  ت�صامنية  �رشاكة  اتفاقيات  اأبرمت  ال�صعودية  البنوك  بع�س 

البع�س منها �رشكات جديدة يف ال�صوق. 

• التاأمني العاملية، غري املمثلة حاليا يف ال�صوق ال�صعودية، 	 مع تنظيم ال�صوق ر�صميا، رمبا يكون لدى �رشكات 

اهتمام يف اإقامة فروع اأعمال لها يف اململكة العربية ال�صعودية. ويف ت�صور م�صابه، رمبا تقرر تلك ال�رشكات 

العاملية املوجودة اأ�صال يف ال�صوق من خالل ممثلني اأو كفالء حمليني دخول ال�صوق من خالل ا�صتثمار مبا�رش 

اأو من خالل اتفاقيات �رشاكة ت�صامنية مع �رشكائهم املحليني احلاليني. 

• من املتوقع اأن ت�صبح �صوق التاأمني غري تاأمني احلماية واالإدخار اأقل جتزئة يف امل�صتقبل حيث اأفادت موؤ�ص�صة 	

النقد العربي ال�صعودي باأنها لن ت�صدر اأي تراخي�س جديدة ملدة خم�س �صنوات.

• رمبا توؤدي �ضدة املناف�ضة اإىل انخفا�ض يف اأ�ضعار االأق�ضاط، وهو ما يخف�ض بالتايل مقدار االأرباح. ويف ظل تلك 	

االحوال التناف�صية من املحتمل حدوث احتاد عن طريق االندماجات او اخلروج من ال�صوق قبل ان يكتمل منو 

اال�صتثمارات وتنتج عنها عوائد ملمو�صة.

• العاملة �صينخف�س ب�صورة ملمو�صة ومن 	 التاأمني  ال�صديدة فاإن عدد �رشكات  للمناف�صة  اأ�صلفنا فاإنه نظراً  كما 

املرجح اأن يكون البقاء يف ال�صوق فقط ال�رشكات التي متتلك القدرة املالية والفنية.

• ك�رشكات 	 النظامي  لو�صعها  نتيجة  �صفافية  اأكرث  عمل  بيئة  يف  املرخ�صة  ال�رشكات  تعمل  اأن  املحتمل  من 

م�صاهمة والتقارير املطلوب تقدميها مبقت�صى النظام.

• اإن تطبيق التاأمني الطبي االإلزامي بالن�صبة للوافدين ونظام مماثل ي�صمل ال�صعوديني من �صاأنه اأن يزيد بدرجة 	

كبرية من قاعدة العمالء بالن�صبة ل�رشكات التاأمني،. 

• من 	 للتاأكد  تاأمني  حما�صبة  اأخ�صائيي  قبل  من  مراجعة  لعمليات  املرخ�صة  التاأمني  �رشكات  تخ�صع  �صوف 

حمافظتها على ن�صب املالءة املالية ون�صب االأداء االأخرى املطلوبة. 

• اإن وجود العمالء يف �صوق منظمة تخ�صع للرقابة الر�صمية يعني متتع العمالء بدرجة حماية اأكرب.	

•  رمبا يجري اإطالق منتجات تاأمينية جديدة يف �صوق التاأمني ال�صعودي نتيجة للتغريات ال�رشيعة يف ن�صاطات 	

اأعمال ال�رشكات، ونتيجة لذلك �صيكون للم�صتهلك خيارات وبدائل متعددة.

• يتوقع ان تزداد قدرات االأداء املالية لل�رشكات نتيجة لفر�س نظام االحتياطي النظامي عليها.	

• بناءاً على ال�صمعة املمتازة ملوؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي كمنظم لقطاع البنوك فاإن قطاع التاأمني �صيتمتع 	

بتنظيم جيد من خالل تطبيق االإطار التنظيمي.

• قد تلجاأ بع�س �رشكات التاأمني العاملة يف قطاعات التاأمني العام غري املتعلق بتاأمني احلماية واالإدخار اإىل 	

على  اال�ضواق  يف  التناف�ض  حدة  زادت  اإذا  خ�ضو�ضًا  واالإدخار  احلماية  تاأمني  ن�ضاط  باإدخال  ن�ضاطها  تنويع 

التاأمني ال�صحي والتاأمني على ال�صيارات باأكرث من التوقعات.

• تاأمني احلماية واالإدخار يكاد يكون منعدمًا يف ال�صوق ال�صعودي حاليًا، ولكن يف حال تقدم وتنظيم ال�صوق ومع 	

التقليدي وكذلك  اأن يحقق تاأمني احلماية واالإدخار  تزايد الوعي املتنامي بني امل�صتهلكني فاإنه من املتوقع 

التاأمني التكافلي ازديادا ملمو�صًا عن م�صتويات االنت�صار احلالية. 
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4. الشركة

4-1. مقدمة

ال�رشكة اخلليجية العامة للتاأمني التعاوين »ال�رشكة« هي �رشكة م�صاهمة �صعودية )حتت التاأ�صي�س( مبوجب قرار 

جمل�س الوزراء رقم )365( وتاريخ 1429/12/3هـ )املوافق 2008/12/1م( مبوجب املر�صوم امللكي رقم م/85 

وتاريخ 1429/12/5 هـ )املوافق 3 / 12 /2008م(. �صوف تزاول ال�رشكة اأنواعًاً خمتلفة من ن�صاطات التاأمني 

بناءاًً على مبادئ التاأمني التعاوين وحتت اإ�رشاف موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي »موؤ�ص�صة النقد«، والتي تعترب اجلهة 

الر�صمية امل�صئولة عن تطبيق نظام مراقبة �رشكات التاأمني ولوائحه التنفيذية. و�صت�صمل خدمات التاأمني الرئي�صية 

التي تقوم بها ال�رشكة تاأمني احلوادث العامة وتاأمني املركبات واملمتلكات وتاأمني ال�صحن البحري وهياكل ال�صفن 

التاأمني(.  الق�صم 6-2 »فروع  التفا�صيل ف�صاًل راجع  )للمزيد من  ال�صحي والهند�صي  ال�صحي والتاأمني  والتاأمني 

وبخالف ما هو مذكور فاإنه لي�صت لدى اإدارة ال�رشكة اأي نية يف الوقت احلايل الإ�صافة اأي منتجات جديدة اأو اإجراء 

اأي تغيري جوهري على الن�ضاط االأ�ضا�ضي لل�رشكة.

وزير  اإىل  طلب  تقدمي  يتم  �صوف  التاأ�صي�صية،  العامة  اجلمعية  وانعقاد  العام  االكتتاب  عملية  من  االنتهاء  وبعد 

التجارة وال�صناعة الإعالن تاأ�صي�س ال�رشكة. وتعترب ال�رشكة قد تاأ�ص�صت اأ�صواًل ك�رشكة م�صاهمة �صعودية اعتبارا 

من تاريخ �صدور القرار الوزاري باإعالن تاأ�صي�صها. 

4-2. هيكل المساهمين

 يبلغ راأ�س مال ال�رشكة )200،000،000( مائتا مليون ريال �صعودي مق�صمه اإىل )20،000،000( ع�رشون مليون 

�صهم، بقيمة ا�صمية قدرها )10( ع�رشة رياالت �صعودية لل�صهم الواحد )»االأ�صهم«(. قبل اإمتام االكتتاب العام، اكتتب 

امل�صاهمون املوؤ�ص�صون لل�رشكة يف ما جمموعه )12،000،000( اإثنا ع�رش مليون �صهم متثل )60%( �صتون يف املائة 

من اأ�صهم راأ�س مال ال�رشكة، ودفعوا قيمتها بالكامل.

�صيكون الطرح االأويل لالكتتاب العام )»االكتتاب العام«( لعدد )8،000،000( ثمانية ماليني �صهم عادي )»االأ�صهم 

املطروحة لالكتتاب«( بقيمة ا�صمية قدرها )10( ع�رشة رياالت �صعودية لل�صهم الواحد ومتثل مبجملها 40% من راأ�س 

مال ال�رشكة.

و�صيكون هيكل م�صاهمة ال�رشكة املتوقع بعد اكتمال الطرح العام االأويل كما يلي: 

�صكل رقم )4-1(: قائمة امل�صاهمون املوؤ�ص�صون لل�رشكة

القيمة )بالريال السعودي(عدد األسهم النسبةاالسم

153،000،00030،000،000%الشركة السعودية العامة للتأمين )البحرين(

153،000،00030،000،000%شركة الخليج التعاونية للتأمين المحدودة )البحرين(

51،000،00010،000،000 %شركة محمد سعيد تمر لالستثمار التجاري المحدودة

51،000،00010،000،000%شركة أسفار العالمية القابضة لالستثمار التجاري

51،000،00010،000،000%شركة الفضل لالستثمارات

51،000،00010،000،000%شركة اإلنصاف العالمية للتنمية العقارية

51،000،00010،000،000%شركة إيبال الدولية لإلنماء العقاري المحدودة

4800،0008،000،000%شركة زينل للصناعات المحدودة

1200،0002،000،000%شركة أبناء عبد اهلل العلي المنجم 

6012،000،000120،000،000%مجموع المساهمين المؤسسين

408،000،00080،000،000%المكتتبون من الجمهور

10020،000،000200،000،000%إجمالي رأس المال

امل�صدر: ال�رشكة
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�صكل رقم )4-2(: هيكل امللكية للم�صاهمني املوؤ�ص�صني من ال�رشكات واملوؤ�ص�صات

المساهمين الرئيسيين غير المباشرينالمساهم المؤسس 

عبد العزيز عبد اهلل ال�صليمان  )95.60%(الشركة السعودية العامة للتأمين )البحرين(

�صعود بن عبد العزيز ال�صليمان )%2.20(

مو�صى جودت حلبي )%2.20(

الشركة التجارية لخدمات التسويق والوكاالت )99.99%( شركة الخليج التعاونية للتأمين المحدودة )البحرين(
مجموعة الدباغ القابضة المحدودة )%96(

عبد اهلل محمد على الدباغ )٪98(	•
حسين عبد اهلل الدباغ   )٪1(	•
جمال عبد اهلل الدباغ    )٪1(	•

مجموعة تنمية التجارية )%4(
مجموعة الدباغ القابضة )٪98(	•

عبد اهلل حممد على الدباغ )%98(. 1

ح�صني عبد اهلل الدباغ )%1(. 2

جمال عبد اهلل الدباغ )%1(. 3

حسين عبد اهلل الدباغ )٪1(	•
جمال عبد اهلل الدباغ )٪1(	•

جمال عبداهلل الدباغ )%0.01(    

اأمين مامون متر )17.68%(شركة محمد سعيد تمر لالستثمار التجاري المحدودة

حممد فاروق متر )17.68(

في�صل فاروق متر )17.68(

تيمور مامون متر )%17.68(

حممد �صعيد متر )%17.68(

راناه ماأمون حممد �صعيد متر )%5.80(

تولني فاروق حممد �صعيد متر )%5.80(

ماجد �صياء الدين كرمي )90%(شركة أسفار العالمية القابضة لالستثمار التجاري

عادل �صياء الدين كرمي )%10(

عبد القادر حممد الف�صل )26%(شركة الفضل لالستثمارات

عبد العزيز حممد الف�صل )%25(

ريان عبد العزيز الف�صل )%10(

راكان عبد العزيز الف�صل )%10(

حممد عبد القادر حممد الف�صل )%8(

ح�صن عبد القادر حممد الف�صل )%8(

رنده عبد القادر حممد الف�صل )%4(

لينه عبد القادر حممد الف�صل )%4(

رابيه عبد العزيز حممد الف�صل )%5(

عبد اهلل �صالح كامل )90%(شركة اإلنصاف العالمية للتنمية العقارية

حمي الدين �صالح كامل )%10(

�صامل حممد اليافعي )50%(شركة إيبال الدولية لإلنماء العقاري المحدودة

عبد اهلل حممد اليافعي )%50(

حممد اأحمد زينل علي ر�صا )14.58%(شركة زينل للصناعات المحدودة

عبد اهلل اأحمد زينل علي ر�صا )%14.58(

خالد اأحمد زينل علي ر�صا )%14.58(

يو�صف اأحمد زينل علي ر�صا )%14.58(

حممود يو�صف زينل علي ر�صا )2.91 %(

زينل اإبراهيم زينل علي ر�صا )%1.21(

عبداهلل عمر عقيل )%1.56(

مرمي اأحمد زينل علي ر�صا )%7.29(

ابراهيم حممد زينل علي ر�صا )%2.91(

املعت�صم باهلل حممد زينل علي ر�صا )%2.91(

املنت�رش باهلل حممد زينل علي ر�صا )%2.91(

�صالح الدين حممد زينل علي ر�صا )%2.91(

عمار حممد زينل علي ر�صا )%2.91(

عا�صم حممود زينل علي ر�صا )%2.91(

امنة حممود زينل علي ر�صا )%2.91(

ن�رشين حممود زينل علي ر�صا )%2.91(

غزوة حممود زينل علي ر�صا )%2.91(

ي�س ابراهيم زينل علي ر�صا )%1.21(

م�صطفى ابراهيم زينل علي ر�صا )%1.21(
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المساهمين الرئيسيين غير المباشرينالمساهم المؤسس 

علي عبد اهلل املنجم )18.00%(شركة أبناء عبد اهلل العلي المنجم

عبد العزيز عبد اهلل املنجم )%18.00(

�صالح عبد اهلل املنجم )%14.00(

عبدالرحمن عبد اهلل املنجم )%10.00(

اأحمد عبد اهلل املنجم )%10.00(

ابراهيم عبد اهلل املنجم )%10.00(

يو�صف عبد اهلل املنجم )%10.00(

فهد عبد اهلل املنجم )%10.00(

امل�صدر: ال�رشكة

4-3. نظرة عامة على المؤسسين الرئيسيين

الشركة السعودية العامة للتأمين )البحرين(
بح�صة  التعاوين  للتاأمني  العامة  اخلليجية  ال�رشكة  يف  موؤ�ص�س  م�صاهم  هي  للتاأمني  العامة  ال�صعودية  ال�رشكة 

م�صاهمة قدرها %15. 

ت�صجيل  .مت  التاأمني  اأعمال  ملزاولة  1992م  عام  يف  تاأمني  ك�رشكة  للتاأمني  العامة  ال�صعودية  ال�رشكة  تاأ�ص�صت 

ال�رشكة يف مملكة البحرين مبوجب ال�صجل التجاري رقم 02836001 بتاريخ 6 جمادى االول 1413هـ 

) 1 نوفمرب 1992م ( .

شركة الخليج التعاونية للتأمين المحدودة )البحرين(
التعاوين  للتاأمني  العامة  اخلليجية  ال�رشكة  يف  موؤ�ص�س  م�صاهم  هي  املحدودة  للتاأمني  التعاونية  اخلليج  �رشكة 

بح�صة م�صاهمة قدرها %15. 

.مت  التاأمني  اأعمال  ملزوالة   1993 عام  يف  تاأمني  ك�رشكة  املحدودة  للتاأمني  التعاونية  اخلليج  �رشكة  تاأ�ص�صت 

ت�صجيل ال�رشكة يف مملكة البحرين مبوجب ال�صجل التجاري رقم 30793 بتاريخ 24 جمادى االول

)املوافق 8 نوفمرب 1993م(.

شركة محمد سعيد تمر لالستثمار التجاري المحدودة 
العامة للتاأمني  �رشكة حممد �صعيد متر لال�صتثمار التجاري املحدودة هي م�صاهم موؤ�ص�س يف ال�رشكة اخلليجية 

التعاوين بح�صة م�صاهمة قدرها %5. 

تاأ�ص�صت �رشكة حممد �صعيد متر لال�صتثمار التجاري املحدودة ك�رشكة ا�صتثمار جتاري ذات م�صوؤولية حمدودة يف 

عام 2004م المتالك امل�صت�صفيات وامل�صتو�صفات واملراكز الطبيه ومراكز التاأهيل ال�صحي والعالج الطبيعي ومراكز 

تاأهيل املعوقني والعيادات ومراكز اجلراحه التجميليه واملعاجله من اال�صابات واحلوادث ومراكز الك�صف والتخطيط 

ال�رشكة يف مدينة جدة  ت�صجيل  .مت  ال�رشكه  ل�صالح  وا�صتثمارها  وال�صيدليات  التحاليل  واال�صعه وخمتربات  االيل 

مبوجب ال�صجل التجاري رقم 4030146909 بتاريخ 4 ذو احلجة 1424 هـ ) املوافق 26 يناير 2004 م (.

شركة أسفار العالمية القابضة لالستثمار التجاري
للتاأمني  العامة  اخلليجية  ال�رشكة  يف  موؤ�ص�س  م�صاهم  هي  التجاري  لال�صتثمار  القاب�صة  العاملية  اأ�صفار  �رشكة 

التعاوين بح�صة م�صاهمة قدرها %5. 

عام  يف  حمدودة  م�صوؤولية  ذات  قاب�صة  ك�رشكة  املحدودة  لال�صتثمار  القاب�صة  العاملية  اأ�صفار  �رشكة  تاأ�ص�صت 

تلك  على  وال�صيطره  االداره  من  ال�رشكه  متكن  بن�صبه  فيها  واال�صتثمار  ال�رشكات  بتاأ�صي�س  للم�صاركه  2007م 

ال�رشكات .مت ت�صجيل ال�رشكة يف مدينة جدة مبوجب ال�صجل التجاري رقم 4030168062 بتاريخ 13 ربيع االأول 

1428 هـ ) املوافق 1 ابريل 2007م (.

شركة الفضل لالستثمارات
التعاوين بح�صة م�صاهمة  للتاأمني  العامة  ال�رشكة اخلليجية  الف�صل لال�صتثمارات هي م�صاهم موؤ�ص�س يف  �رشكة 

قدرها %5. 
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تاأ�ص�صت �رشكة الف�صل لال�صتثمارات املحدودة ك�رشكة ا�صتثمار جتاري ذات م�صوؤولية حمدودة  يف عام 1992م 

الإدارة وت�صغيل املراكز التجارية والفنادق واأي�صًا اإدارة وت�صغيل امل�صاريع ال�صناعية و.مت ت�صجيل ال�رشكة يف مدينة 

جدة مبوجب ال�صجل التجاري رقم 4030087331 بتاريخ22 ذو القعدة 1412هـ) املوافق 25 مايو 1992م(.

شركة إيبال الدولية لإلنماء العقاري المحدودة
�رشكة اإيبال الدولية لالإمناء العقاري املحدودة هي م�صاهم موؤ�ص�س يف ال�رشكة اخلليجية العامة للتاأمني التعاوين 

بح�صة م�صاهمة قدرها %5. 

عام  يف  حمدودة  م�صوؤولية  ذات  عقارية  تنمية  ك�رشكة  املحدودة  العقاري  لالإمناء  الدولية  اإيبال  �رشكة  تاأ�ص�صت 

2006م ل�رشاءاالرا�صي والعقارات بق�صد البناء والتعمري والتطوير وا�صتثمارها ابالبيع والتاأجري ل�صالح ال�رشكه 

والتجاريه  وال�صكنيه  العامه  للمباين  العامه  واملقاوالت  والعقارات  ال�صكنيه  املباين  و�صيانه  وت�صغيل  واداره 

احلبوب  و�صوامع  واحلديديه  امل�صنعه  واملباين  املطارات  ومباين  وال�صحيه  والرتفيهيه  التعليميه  واملن�صاأت 

واملطاحن وامل�صتودعات .مت ت�صجيل ال�رشكة يف مدينة جدة مبوجب ال�صجل التجاري رقم 4030164798 بتاريخ 

28 �صوال 1427م ) املوافق لـ 19 نوفمرب  2006م(.

شركة زينل للصناعات المحدودة
بح�صة  التعاوين  للتاأمني  العامة  اخلليجية  ال�رشكة  يف  موؤ�ص�س  م�صاهم  هي  املحدودة  لل�صناعات  زينل  �رشكة 

م�صاهمة قدرها %4. 

عام  يف  حمدودة  م�صوؤولية  ذات  و�صناعي  جتاري  ا�صثمار  ك�رشكة  املحدودة  لل�صناعات  زينل  �رشكة  تاأ�ص�صت 

وت�صغيل  و�صيانة  واملجاري  املياه  مرافق  وت�صغيل  و�صيانة  والطرق  املباين  و�صيانة  وت�صغيل  الدارة  1973م 

مدينة جدة مبوجب  ال�رشكة يف  ت�صجيل  الطبيه. مت  املراكز  وت�صغيل  وامليكانيكية و�صيانة  الكهربائية  املن�صاأت 

ال�صجل التجاري رقم 4030007655 بتاريخ 2 ربيع االأول 1393) املوافق 6 ابريل 1973م (

شركة أبناء عبد اهلل العلي المنجم
بح�صة  التعاوين  للتاأمني  العامة  اخلليجية  ال�رشكة  يف  موؤ�ص�س  م�صاهم  هي  املنجم  العلي  اهلل  عبد  اأبناء  �رشكة 

م�صاهمة قدرها %1. 

الفواكه واخل�صار  لتجاره  العلي املنجم ك�رشكة جتارية ت�صامنية يف عام 1957م  اهلل  اأبناء عبد  تاأ�ص�صت �رشكة 

واللحوم املربده واملجمده واملعلبات و�صائر املواد الغذائيه االخري بانواعها املختلفه. مت ت�صجيل ال�رشكة يف مدينة 

الريا�س مبوجب ال�صجل التجاري رقم 1010000565 بتاريخ 11 ذو القعدة 1376هـ ) املوافق 10 يونيو 1957م (.

4-4. األسهم المملوكة ألعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار 
التنفيذيين وسكرتير مجلس اإلدارة وأي من أقاربهم أو التابعين لهم

اأو  العليا  االإدارة  اأفراد  اأو  االإدارة  اأع�صاء جمل�س  اأي من  لدى  لي�س  الن�رشة،  االإف�صاح عنه يف هذه  بخالف ما مت 

�صكرتري جمل�س االإدارة اأو اأي من اأقاربهم اأو تابعيهم اأي م�صلحة مبا�رشة اأو غري مبا�رشة يف اأ�صهم ال�رشكة.

�صكل رقم )4-3(: االأ�صهم اململوكة الأع�صاء جمل�س االإدارة املقرتحني وكبار التنفيذيني واأقاربهم والتابعني لهم                                                                                      

عدد األسهم الجنسيةالجهة التي يمثلهاالمنصباإلسم
المباشرة/غير 

المباشرة

نسبة األسهم

�رشكة اخلليج التعاونية رئي�س جمل�س االإدارةجمال بن عبد اهلل بن محمد الدباغ. 4

للتاأمني - البحرين

0.15%29،985�صعودي

سعود بن عبد العزيز بن عبد اهلل . 5
السليمان 

ال�رشكة ال�صعودية العامة نائب رئي�س جمل�س االإدارة

للتاأمني - البحرين

0.33%66،000�صعودي

�رشكة اخلليج التعاونية ع�صو جمل�س االإدارةمحمد حسني جزيل . 6

للتاأمني - البحرين

--�رشيالنكي

0.40%80،000�صعودي�رشكة الف�صل لال�صتثماراتع�صو جمل�س االإدارةحسن بن عبد القادر بن محمد الفضل. 7
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عدد األسهم الجنسيةالجهة التي يمثلهاالمنصباإلسم
المباشرة/غير 

المباشرة

نسبة األسهم

اأ�صفار العاملية القاب�صة ع�صو جمل�س االإدارة ماجد بن ضياء الدين بن فضل كريم. 8

لال�صتثمار التجاري

4.50%900،000�صعودي

�رشكة حممد �صعيد متر ع�صو جمل�س االإدارة أيمن بن مامون محمد سعيد تمر. 9

لال�صتثمار التجاري

0.88%176،800�صعودي

المعتصم باهلل بن محمد بن يوسف زينل . 10
على رضا

0.12%23،334�صعودي اجلمهورع�صو جمل�س االإدارة

د. محمد على بن حسن بن محمد علي . 11
إخوان

--�صعودياجلمهورع�صو جمل�س االإدارة

--�صعودياجلمهورع�صو جمل�س االإدارةهشام بن أحمد بن محمد طاشكندي. 12

--�صعودياجلمهورع�صو جمل�س االإدارةطارق بن خالد بن عبد اهلل السليمان. 13

امل�صدر: ال�رشكة 

4-5. بيان الرسالة

العوائد  من  عايل  قدر  وحتقيق  اجلودة  عالية  تاأمني  بخدمات  العمالء  »تزويد  يف  ال�رشكة  ر�صالة  بيان  يتمثل 

للم�صاهمني مع التطوير واالإ�صتحداث امل�صتمر للمنتجات وخدمات اإدارة املخاطر من اأجل حماية م�صالح العمالء 

�صد احلوادث غري املتوقعة«.

4-6. الرؤيا

تكمن روؤية ال�رشكة يف تكثيف تواجدها ورفع ح�صتها يف ال�صوق ال�صعودية وتعظيم عوائد م�صاهميها مع الرتكيز 

االإدارة  االإدارة واأفراد  اأع�صاء جمل�س  البعيد واملتو�صط. وقد بني  العائدات على املدى  اأعلى  اخلا�س على حتقيق 

العليا املقرتحني اإنه يف �صبيل حتقيق االأهداف املرجوة �صيتم الرتكيز ب�صورة خا�صة على ما يلي:

• االإلتزام باالأطر التنظيمية.	

• فعالية عمليات الت�صغيل.	

• النواحي القانونية: التاأكد من االإيفاء باملتطلبات القانونية يف كافة االأوقات.	

• اإ�صتمرار عمليات الت�صغيل: تنويع حمفظة ال�رشكة واإعادة تاأمينها بالكيفية التي ت�صمن حتقيق الربحية وتوافر 	

ال�صالمة املالية يف كل االأحوال.

• �صمان الثبات واالإ�صتقرار: بداًل عن بذل اجلهود امل�صنية يف �صبيل جني اأكرب قدر ممكن من االأرباح فاإنه �صيتم 	

الرتكيز على حتقيق ثبات واإ�صتقرار تدفق العائدات.

• تطوير وحتفيز الكوادر الب�رشية املاهرة.	

• املجتمعية ومن 	 باالإلتزاماتها  يتعلق  فيما  وم�صئول  دور ر�صني  بلعب  ال�رشكة  تتعهد  املجتمع:  االإلتزام جتاه 

اأجل حتقيق هذا الهدف �صيتم ر�صد ميزانية خا�صة ملقابلة تكاليف تعليم املتدربني )مع الرتكيز على عملية 

ال�صعودة( وكذلك لرعاية بع�س املنا�صبات االإجتماعية.

• امل�صاركة يف تنمية وتطوير قطاع التاأمني يف اململكة.	

4-7. المميزات التنافسية

4-7-1. مورد متجدد منتظم للعمل
من املتوقع اأن ت�ضتفيد ال�رشكة من املركز املايل القوي للم�ضاهمني املوؤ�ض�ضني فيها وكذلك اال�ضتفادة من الن�ضاط 

التاأميني لل�رشكات التابعة. ونظراً لوجود ال�رشكة ال�صعودية العامة للتاأمني و�رشكة اخلليج التعاونية للتاأمني يف 

�صوق التاأمني املحلية لفرتة طويلة فاإنها �صت�صتفيد من �صبكتها واأ�صمها و�صمعتها ون�صاطها القائم. وتتوقع ال�رشكة 

اأنه ويف حال تاأ�صي�صها ك�رشكة حملية �صتكون يف و�صع ميكنها من التفاو�س حول �صفقات واتفاقيات اأف�صل مع 

عمالئها احلاليني واملحتملني. كما اإنها �صت�صتفيد اأي�صًا من اخلربة واملعرفة العميقة مل�صاهميها املوؤ�ص�صني. 
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4-7-2. شبكة مبيعات وتوزيع راسخة التأسيس
تعتقد ال�رشكة باأن قدراتها الرا�صخة يف جمال املبيعات والتوزيع قد مكنت منتجاتها من التوافر لقطاع اأكرب من 

العمالء داخل اململكة، مما منح ال�رشكة ميزة تناف�صية قوية وقوة دعم يف مواجهة املناف�صني اجلدد يف ال�صوق. 

وقد قام فريق العمل املقرتح الإدارة ال�رشكة باإدارة عمليات ت�صغيل ال�رشكة ال�صعودية العامة للتاأمني يف اململكة 

ملا يناهز الـ 37 عاما و�رشكة اخلليح التعاونية للتاأمني ملدة 37 عامًا ال�صئ الذي مكنها من تطوير �صبكة توزيع 

لديها،  واملبيعات  التوزيع  اإمكانيات  تعزيز  ال�رشكة  تنوي  اململكة.  داخل  الفعالية  من  عالية  درجة  على  تاأمني 

فباالإ�صافة اإىل اإعتمادها على عالقاتها اجليدة مع كبار و�صطاء التاأمني، فاإن ال�رشكة تعتزم زيادة عدد الو�صطاء 

املهنيني الذين تتعامل معهم يف اململكة. كما تنوي ال�رشكة اأي�صًا تاأ�صي�س فريق عمل خا�س بها للبيع املبا�رش 

ي�صتهدف املوؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة احلجم اإ�صافة اإىل تطوير قنوات توزيع غري تقليدية. �صيتم االإ�صطالع 

تتم م�صاندتها من قبل وحدة مركزية  التي  ال�رشكة  �صبكة فروع  العمالء على م�صتوى اململكة من خالل  بخدمة 

خلدمة العمالء. واجلدير بالذكر اإن ال�رشكة تعمل حاليًا من خالل ثالثة فروع يف كل من الدمام والريا�س وجدة. 

4-7-3. فريق إداري وفريق عمل ذو خبرة ومهارة
اإن التزام ال�رشكة مببادئها القائمة على قيمة الفرد مكنتها من جذب قوة عاملة موؤهلة واالحتفاظ بها. وقد قامت 

ال�رشكة منذ اإن�صائها بتعيني وتطوير فريق اإداري واالحتفاظ به داخل وخارج اململكة. لذلك فاإن الفريق االإداري 

لل�رشكة ميتلك خربة حملية وعاملية وا�صعة يف جمال التاأمني. توؤمن ال�رشكة متامًاً باأن قدرات فريقها االإداري 

التغري  وا�صتعدادها ملواجهة  االبتكار  البقاء يف مقدمة  لديها مكنتها من  اللذان يتمتعان باخلربة  العمل  وفريق 

ال�رشيع يف �صوق التاأمني يف اململكة ولكي تعمل على االحتفاظ بهذه امليزة وتطويرها ب�صكل اكرب، �صتقوم ال�رشكة 

بتقدمي وتنفيذ اإ�صرتاتيجيات و�صيا�صات جديدة لالرتقاء مب�صتوى املوظفني.

4-7-4. وعاء رأسمالي متوافق مع أهداف الشركة
ح�ضب متطلبات الالئحة التنفيذية يجب اأن ال يتجاوز اإجمايل االأق�ضاط املكتتبة ع�رشة اأ�ضعاف راأ�ض املال املدفوع 

لل�رشكة ال�ضئ الذي يحد من قدرات ال�رشكات ذات روؤو�ض االأموال ال�ضغرية احلجم يف اإكتتاب االأق�ضاط. يبلغ راأ�ض 

مال ال�رشكة اخلليجية العامة للتاأمني 200 مليون ريال مما يعطي ال�رشكة ميزة تناف�صية على ال�رشكات املوؤ�ص�صة 

ال�رشكة فمن  التي تتمتع بها  القوية  للم�صاندة املالية  ال�رشكة. ونظراً  راأ�س مال  اأ�صغر حجمًا من  اأموال  بروؤو�س 

املرجح اأن حتوز على ح�صة �صوقية عالية يف وقت وجيز.

4-7-5. تقنية المعلومات المتقدمة واألنظمة اآللية
�صعت ال�رشكة لتحقيق م�صتوى رفيع من نظم املعلومات االآلية املتطورة يف جميع جماالت اأعمالها. وتطبق ال�رشكة 

نظامًا متكاماًل متاما للت�صعري واالكتتاب والتعامل مع املطالبات واإعادة التاأمني واملعامالت املحا�صبية والعمليات 

االإدارية باالإ�صافة اإىل الكثري من االأن�صطة االأخرى املرتبطة بعمل ال�رشكة. وتعتقد االإدارة بان قاعدة تقنية املعلومات 

احلديثة والتطبيقات امل�صغلة من خالل �صبكة االإنرتنت لديها �صوف متكنها من القيام مبعاجلة بيانات العميل مركزيًاً 

وتطوير احللول ب�رشعة وفعالية لتلبية حاجات عمالئها وتزويدهم مبنتجات وخدمات مبتكرة.

4-7-6. ترتيبات مع شركات إعادة تأمين رائدة
التي  التامني  اإعادة  ترتيبات  قوتها من خالل  الكبرية  املطالبات  لت�صوية  لل�رشكة  العالية  املالية  القدرة  ت�صتمد 

تقيمها ال�رشكة مع �رشكات اإعادة التاأمني الرائدة. على الرغم من اأن الرتتيبات واالتفاقيات القائمة مع �رشكات 

واأ�صحاب  وامل�صاهمني  لل�رشكة  �صتوفر  اأنها  اإال  الق�صري،  املدى  على  مكلفة  تبدو  الرائدة  العاملية  التاأمني  اإعادة 

وثائق التاأمني االأمان والطماأنينة ب�رشعة اال�صتجابة لت�صوية املطالبات ال�صيء الذي �صيفيد املركز املايل ال�صامل 

لل�رشكة على املدى البعيد.

4-7-7. إجراءات وقائية صارمة لتجنب الخسارة
�صت�صتمر ال�رشكة وعمالوؤها باال�صتفادة من اإ�صتطالعات اإدارة املخاطر املنتظمة وجتنب اخل�صائر والتي يقوم بها 

الناجتة دوراً يف  التقارير املف�صلة  اأدت  تاأمني عامليني. وقد  ا�صتطالع متخ�ص�س جمّهز من قبل معيدي  فريق 

تقليل املخاطر وحت�صينها مما اأدى اإىل تقليل التعر�س للخ�صارة وعاد على ال�رشكة مبنافع منها زيادة ثقة معيدي 

التاأمني بنهج عمل ال�رشكة ونتائجها الفنية املتميزة وزيادة يف الر�صي العام للعمالء. كما اأن فوائدها للعميل 

تت�ضمن تقليل اإحتمال ح�ضول اخل�ضائر مما يوؤدي اإىل ح�ضول العميل على �رشوط واأ�ضعار اأف�ضل لوثائق التاأمني.
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االستحواذ المقترح على 
محفظة أصول الشركة 

السعودية العامة للتأمين 
)البحرين( وشركة الخليج 

التعاونية للتأمين المحدودة 
)البحرين(
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5

5. االستحواذ المقترح على محفظة أصول الشركة السعودية 
العامة للتأمين )البحرين( وشركة الخليج التعاونية للتأمين 

المحدودة )البحرين(

5-1. خلفية عن االستحواذ

التاأمني  �صوق  تطور  يف  مهمة  خطوة  التنفيذية  والئحته  التعاوين  التاأمني  �رشكات  مراقبة  نظام  �صدور  يعترب 

ال�صعودي. ويهدف نظام مراقبة �رشكات التاأمني التعاوين اجلديد، يف بع�س اأجزائه، اإىل تنظيم ال�رشكات االأجنبية 

التعاونية  اخلليج  و�رشكة  )البحرين(  للتاأمني  العامة  ال�صعودية  ال�رشكة  �صمنها  من  والتي  اململكة  يف  العاملة 

للتاأمني )البحرين( وهما �رشكتا تاأمني موؤ�ص�صتني وم�صجلتني يف البحرين ومرخ�س لهما بالعمل من قبل وزارة 

التجارة البحرينية والبنك املركزي البحريني.

على �صوء متطلبات الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �رشكات التاأمني التعاوين، التي تق�صي باأنه يتعني على �رشكات 

التاأمني التي ترغب مبزاولة التاأمني/اإعادة التاأمني يف اململكة اأن تكون �رشكات م�صاهمة �صعودية عامة، وعليه، قرر 

مالكو ال�رشكة ال�صعودية العامة للتاأمني )البحرين( و�رشكة اخلليج التعاونية للتاأمني )البحرين( وم�صاهمون موؤ�ص�صون 

اآخرون، ورهنًا باحل�صول على موافقة اجلهات التنظيمية، تاأ�صي�س �رشكة م�صاهمة �صعودية بغر�س اال�صتحواذ على 

حمفظة اأ�صول التاأمني من ال�رشكة ال�صعودية العامة للتاأمني )البحرين( و�رشكة اخلليج التعاونية للتاأمني )البحرين(.

الشركة السعودية العامة للتأمين )البحرين(
لقد مت تاأ�صي�س وت�صجيل ال�رشكة ال�صعودية العامة للتاأمني )البحرين( يف مملكة البحرين يف 01 نوفمرب 1992م 

ملمار�ضة ن�ضاط التاأمني يف اململكة العربية ال�ضعودية ككيان قانوين ميار�ض ن�ضاطه باخلارج وذلك حتت ال�ضجل 

التجاري رقم: 28360.

االحتياجات  ملقابلة  برمودا  جمهورية  يف  تاأ�صي�صها  مت  عندما  1969م  عام  اإىل  ال�رشكة  اإن�صاء  تاريخ  ويعود 

التاأمينية ملجموعة عبد العزيز عبد اهلل ال�صليمان وقد مت تغيري بلد التاأ�صي�س الحقًا اإىل البحرين يف عام 1992م. 

)اآيزو 9001-2000( من  القيا�صية  للموا�صفات  العاملية  الهيئة  ال�رشكة حائزة على �صهادة  اإن  واجلدير بالذكر 

اأرباح  لويدز باململكة املتحدة لل�صنوات االأربع االأخرية، وقد �صهدت ال�رشكة منوءاً م�صطرداً يف اإجمايل و�صايف 

االأق�ضاط املكتتبة خالل ال�ضنوات الثالث املن�رشمة.

ومن املتوقع اأن تتمتع ال�رشكة ال�صعودية العامة للتاأمني )البحرين(، يف اأعقاب اإكتمال عملية االإ�صتحواذ، بهيكلة 

تتيح مل�صاهميها اإمتالك ح�ص�س يف ال�رشكة اخلليجية العامة للتاأمني التعاوين.

وفيما يلي ملخ�س لالآداء املايل لل�رشكة خالل ال�صنوات الثالث املن�رشمة.

�صكل رقم )5-1(: ملخ�ض القوائم املالية لل�رشكة ال�ضعودية العامة للتاأمني - البحرين لل�ضنوات الثالث ال�ضابقة )ن�ضاط املحفظة ال�ضعودية(

التغيير 2007م/2008م2008مالتغيير 2006م/2007م2007م2006م

28%25107،968،376%67،486،76384،472،414 إجمالي األقساط

27%)57،595،211(21%)45،300،401()37،555،230(حصة شركات إعادة التامين

29%3150،373،165%29،931،53339،172،013صافي األقساط

19%884،412،831%1،965،9753،695،389العموالت المستلمة

28%3454،785،996%31،897،50842،867،401إجمالي ايرادات األقساط

90%)111،019،613(109%)58،357،436()27،910،313(إجمالي المطالبات

109%15788،799،918%16،531،36142،534،945حصة شركات إعادة التامين

40%)22،219،695(39%)15،822،491()11،378،591(صافي المطالبات

34%)11،290،238(83%)8،406،180()4،586،007(العموالت المدفوعة

38%)33،509،933(52%)24،228،671()15،964،958(إجمالي نفقات األقساط المكتتبة

14%1721،276،064%15،932،55018،638،730الربح اإلجمالي لألقساط المكتتبة

18%)9،271،717(-7%)7،833،423()8،431،594(المصاريف العامة واإلدارية

11%4412،004،347%7،500،95610،805،307الدخل الصافي للسنة

امل�صدر: القوائم املالية لل�رشكة ال�صعودية العامة للتاأمني  لالأعوام 2006و2007و2008م.
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شركة الخليج التعاونية للتأمين المحدودة – البحرين
التجاري  ال�صجل  حتت  البحرين  دولة  يف  البحرين   – للتاأمني  التعاونية  اخلليج  �رشكة  وتاأ�صي�س  ت�صجيل  تـم 

رقم:30793 بتاريخ 08 نوفمرب 1993م املوافق 24 جمادى االأوىل 1414هـ ملمار�ضة ن�ضاط التاأمني واالأعمال 

ذات ال�صلة مبا يف ذلك اإعادة التاأمني وخدمات الوكاالت. وتعمل ال�رشكة يف اململكة العربية ال�صعودية ك�رشكة 

الكائن يف  الرئي�صي  اأعمالها عن طريق مكتبها  متار�س ن�صاطها باخلارج وذلك من خالل وكيلها وتقوم بتنفيذ 

مدينة جدة وفروعها مبدينة الريا�س واخلرب.

ال�ضنوات  اأرباح االق�ضاط املكتتبة خالل  اإجمايل االأق�ضاط واإجمايل و�ضايف  لقد حققت ال�رشكة منواً ملحوظًا يف 

الثالت املن�رشمة.

ومن املتوقع اأن تتمتع �رشكة اخلليج التعاونية للتاأمني - البحرين، يف اأعقاب اإكتمال عملية االإ�صتحواذ، بهيكلة 

تتيح مل�صاهميها اإمتالك ح�ص�س يف ال�رشكة اخلليجية العامة للتاأمني.

وفيما يلي ملخ�س لالآداء املايل لل�رشكة خالل ال�صنوات الثالث املن�رشمة.

�صكل رقم )5-2(: ملخ�ض القوائم املالية ل�رشكة اخلليج التعاونية للتاأمني - البحرين لل�ضنوات الثالث ال�ضابقة )ن�ضاط املحفظة ال�ضعودية(

التغيير 2007م/2008م2008مالتغيير 2006م/2007م2007م2006م

-3%53134،102،480%90،168،214138،337،745 إجمالي األقساط

-19%)61،177،360(114%)75،133،867()35،127،698(حصة شركات إعادة التامين

15%1572،925،120%55،040،51663،203،878صافي األقساط

7%4110،654،290%7،068،3209،933،754العموالت المستلمة

14%1883،579،410%62،108،83673،137،632إجمالي ايرادات األقساط المكتتبة

37%)100،876،590(34%)73،539،857()54،889،544(إجمالي المطالبات

59%6357،536،150%22،228،42336،261،709حصة شركات إعادة التامين

16%)43،340،440(14%)37،278،148()32،661،121(صافي المطالبات

19%)13،859،260(22%)11،680،594()9،602،621(العموالت المدفوعة

17%)57،199،600(16%)48،958،742()42،263،742(إجمالي نفقات األقساط المكتتبة

9%2226،379،710%19،845،09424،178،890الربح اإلجمالي لألقساط المكتتبة

0%)15،857،810(47%)15،922،735()10،843،281(المصاريف العامة واإلدارية

27%10،521،900-8%9،001،8138،256،155الربح الصافي لألقساط المكتتبة

27%10،521،900-8%9،001،8138،256،155الدخل الصافي للسنة

امل�صدر: القوائم املالية ل�رشكة اخلليج التعاونية للتاأمني لالأعوام 2006و2007و2008م.

5-2. اتفاقية تحويل محفظة األصول 

التاأمينية  املحفظة  وكذلك  للتاأمني  العامة  ال�صعودية  ل�رشكة  التابعة  التاأمينية  املحفظة  تقييم  من  االإنتهاء  مت 

ال�صعودي،  العربي  النقد  موؤ�ص�صة  قررتها  التي  واالأ�ص�س  للمعايري  وفقا  للتاأمني  التعاونية  اخلليج  ل�رشكة  التابعة 

وح�صلت ال�رشكتان على نتيجة التقييم مبوجب خطابي املوؤ�ص�صة رقم 2175/م ظ/م ت بتاريخ 1429/11/12هـ 

املوافق2008/11/10م لل�رشكة ال�صعودية العامة للتاأمني ورقم 2166/م ظ/م ت بتاريخ 1429/11/12هـ 

الإكمال  الالزمة  وال�رشوط  املحفظة  قيمة  حدد  الذي  لتاأمني  التعاونية  اخلليج  ل�رشكة  املوافق2008/11/10م 

عملية االإ�صتحواذ )اخلطاب متاح للمعاينة قبل ا�صبوع من فرتة االإكتتاب وخالل تلك الفرتة كما هو مو�صح يف 

الق�صم 22 »امل�صتندات املتاحة للمعاينة«.

وقد راعت املوؤ�ص�صة يف نتيجة التقييم قيمة ال�صهرة وكذلك �صايف االأ�صول التي �صيتم نقلها لل�رشكة على ان ينبغي 

نقل املحفظة اىل ال�رشكة يف حال ان قيمة االأ�صول ت�صاوي اأو اعلى من قيمة االإلتزامات بتاريخ النقل. 
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كما اأكد خطاب التقييم على اتباع ال�رشكة لبع�ض ال�رشوط مثل:

الدعوة النعقاد اجلمعية العامة للم�صاهمني الإطالعهم على النتيجة النهائية لعملية تقييم املحفظة التاأمينية ( 1

ومن ثم الت�صويت على قرار اال�صتحواذ على املحفظة من عدمه.

التاكيد على انه اليحق للم�صاهمني يف ال�رشكة اجلديدة والذين ميتلكون ح�ص�صا يف ال�رشكة ال�صعودية العامة ( 2

للتاأمني وال�رشكة اخلليج التعاونية للتاأمني الت�صويت على ال�رشاء خالل انعقاد اجلمعية املذكورة.

التاكيد على اع�صاء جمل�س ادارة ال�رشكة باالإف�صاح عن جميع م�صاحلهم املالية التي ت�صمنتها عملية االإنتقال ( 3

وفقا الأحكام املادة )69( واملادة )70( من نظام ال�رشكات واملادة )18( من الئحة حوكمة ال�رشكات.

وح�صب تعليمات موؤ�ص�صة النقد من انه يجب تقدير قيمة االأ�صول واالإلتزامات عن طريق مراجع ح�صابات وخبري 

اكتواري م�صتقلني، فقد مت تعيني �رشكة منار �صيجما الإ�صت�صارات التاأمني واخلدمات االإكتوارية كخرباء اكتواريني 

م�صتقلني، وتعيني �رشكة نورتن رو�س بالتعاون مع مكتب عبدالعزيز الع�صاف للمحاماة واال�صت�صارات القانونية 

كم�صت�صارين قانونيني، و�رشكة ارن�صت اند يونغ بكر اأبو اخلري و�رشكاه كمحا�صبني قانونيني الأ�صدار القيمة املقدرة 

اخلليج  ل�رشكة  التابعة  التاأمينية  املحفظة  وكذلك  للتاأمني  العامة  ال�صعودية  ل�رشكة  التابعة  التاأمينية  للمحفظة 

واملعلومات  البيانات  جلميع  معمق  وحتليل  درا�صة  ونتائج  النقد  موؤ�ص�صة  مناذج  با�صتخدام  للتاأمني  التعاونية 

املقدمة للموؤ�ص�صة. 

5-3. إنهاء العمل بإتفاقية الوكالة

– البحرين  للتاأمني  التعاونية  اخلليج  – البحرين و�رشكة  للتاأمني  العامة  ال�صعودية  ال�رشكة  وافقت كل من  لقد 

مبوجب اتفاقية �رشاء اأ�ضول التاأمني وك�رشط الإمتام االإ�ضتحواذ على اإنهاء العمل باإتفاقيات الوكاالت مع ال�رشكة 

الت�صويق  خلدمات  التجارية  و�رشكةوال�رشكة  واخلدمات  التجارية  ات  التجاري  لالإ�صتثمار  العامة  ال�صعودية 

والوكاالت املحدودة لدى االإقفال.

5-4. تمويل االستحواذ

تتوقع ال�رشكة اأن متول اال�صتحواذ، باالإ�صافة اإىل الر�صوم والتكاليف املتعلقة باال�صتحواذ، من �صايف متح�صالت 

االكتتاب وم�صاهمات املوؤ�ص�صني يف راأ�س املال معًا ويتوقف ذلك على القيود التي قد تفر�صها موؤ�ص�صة النقد على 

ا�صتخدام �صايف متح�صالت االكتتاب. ففي حال قيام موؤ�ص�صة النقد بفر�س اأي نوع من القيود على ا�صتخدام �صايف 

اإىل متويل اال�صتحواذ عن طريق االقرتا�س والتمويل باحل�ص�س وفقًا  متح�صالت االكتتاب فاإن ال�رشكة قد تلجاأ 

لالأنظمة املعمول بها. للح�صول على معلومات اإ�صافية، )ف�صاًل راجع ق�صم »ا�صتخدام متح�صالت االكتتاب«(.

5-5. موافقة المساهمين والجهة المنظمة

�ضوف تتطلب ال�ضيغة النهائية من اأحكام و�رشوط اال�ضتحواذ موافقة موؤ�ض�ضة النقد العربي ال�ضعودي قبل اأن توقع 

ال�رشكة اتفاقية حتويل االأ�صول والبدء يف عملية انتقال اأ�صول ا�صول لل�رشكة. 

باالإ�صافة اإىل ذلك، فاإن اأبرام اتفاقية حتويل حمفظة االأ�صول �صيكون خا�صعًا للموافقة بالت�صويت من قبل امل�صاهمني 

مع تطبيق متطلبات املادة )69( واملادة )70( من نظام ال�رشكات واملادة )18( من الئحة حوكمة ال�رشكات.
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استراتيجية
6أعمال الشركة
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6

6. استراتيجية أعمال الشركة 

6-1. مقدمة

تخطط ال�رشكة لزيادة ح�صتها يف �صوق التاأمني املحلي مع املحافظة على الزيادة امل�صتمرة يف العوائد للم�صتثمرين 

والرتكيز على املحافظة على دخل عايل وذلك للمدى املتو�صط 

لتحقيق هذه االأهداف �صرتكز ال�رشكة على التايل:

• االإلتزام باالأنظمة الت�رشيعية ذات العالقة.	

• حتقيق معدالت عالية لكفاءة عمليات ال�رشكة.	

• احلر�س على االإلتزام باالأحكام الق�صائية.	

• حتقيق االإ�صتمرارية يف العمليات من خالل تنويع املحفظة التاأمينية واإعادة التاأمني	

• حتقيق االإ�صتقرار يف معدالت الربحية.	

• التطوير الوظيفي والتحفيز امل�صتمر للموظفني املتميزين.	

• املنا�صبات 	 بع�س  ورعاية  ال�صعودي  ال�صباب  لتدريب  برامج  تطوير  خالل  من  االإجتماعية  بامل�صوؤلية  االإلتزام 

االإجتماعية.

• امل�صاهمة بتطوير �صناعة التاأمني باململكة العربية ال�صعودية. 	

6-2. فروع التأمين

�صتقوم ال�رشكة بتقدمي خدمات التاأمني كافة اأنواع التاأمني العام. تعتزم ال�رشكة اإكتتاب كافة اأنواع التاأمني العام 

املعروفة و�صوف تت�صمن اأنواع التاأمني التي �صتقوم ال�رشكة باكتتابها وفقًا ملتطلبات الالئحة التنفيذية ما يلي:

تاأمني احلريق واملمتلكات:أ. 

• اأخطار حمددة مثل 	 احلريق )اأخطار حمددة(: تغطية اخل�صائر واالأ�رشار للممتلكات املوؤمنة التي تنتج عن 

احلريق وال�ضاعقة واالإنفجار و�ضقوط الطائرات واالأج�ضام الهوائية والهزات االأر�ضية والرباكني والعوا�ضف 

واالإكراه  بالعنف  وال�رشقة  املركبات  واإ�صطدام  اخلزانات  مياه  وطفح  االأنابيب  واإنفجار  والفي�صانات 

واالإ�رشابات واأعمال ال�صغب والع�صيان املدين واالأعمال االإرهابية.

• املمتلكات �صد كافة االأخطار: تغطية جميع االأخطار التي تت�صبب يف خ�صائر مادية اأو اأ�رشار للممتلكات 	

– اأخطار حمددة  تاأمني احلريق  االأخطار املغطاة مبوجب وثيقة  اإىل  التغطية باالإ�صافة  املوؤمنة. وت�صمل 

اأن جميع االأخطار مغطاة عدا ما ي�صتثنى  اإن املبداأ االأ�صا�صي هنا هو  اأي�صًا االأ�رشار العر�صية والفجائية. 

ب�صكٍل حمدد.

• اإنقطاع االأعمال: تغطية فقدان االأرباح والعوائد الناجتة ب�صبب وقوع حادث مغطى مبوجب وثيقة تاأمني 	

احلريق اأو املمتلكات. وتت�صمن التغطية تكاليف االأعمال ال�رشورية املتكبدة يف �صبيل احلد من اإنخفا�س 

املبيعات التي ترتبت على احلادث املوؤمن عليه.

• اأخطار حمددة مثل احلريق وال�صاعقة 	 النامية �صد  الزراعية: تغطية مزروعات القمح وال�صعري  املحا�صيل 

والربد والتجمد.

• حماية املنازل �صد كافة االأخطار: مت ت�صميم تغطية �صاملة جلميع املرافق ال�صكنية تغطي جميع االأخطار 	

املحددة مبوجب وثيقة احلريق واحلوادث العر�صية والفجائية للممتلكات مثل املباين وحمتويات ال�صكن. 

كما ميكن اأن متتد التغطية لت�صمل اأي�صًا ممتلكات املنازل اخلا�صة وتوفري �صكن بديل وامل�صوؤولية جتاه الغري 

والتعوي�س عن وفاة املوؤمن له ب�صبب خطر موؤمن عليه. كما تتو�صع التغطية لت�صمل اأي�صًا تاأمني املقتنيات 

ال�صخ�صية الثمينة �صد كافة االأخطار.

التاأمني الهند�سي ب. 

• الذي يتم 	 العقد  باأعمال  اأخطار املقاولني: تغطية اخل�صائر واالأ�رشار املادية لكافة املواد املتعلقة  جميع 

البناء امل�صتخدمة يف  واآالت  لت�صمل معدات  التغطية  . وقد متتد  اإمتامه  تنفيذه واملوؤمن عليه حتى تاريخ 

القانونية  امل�صوؤولية  التغطية  وتت�صمن  امل�رشوع.  ب�صاحب  اخلا�صة  القائمة  املن�صاآت  وكذلك  املوقع، 

للمقاول جتاه الغري عن االإ�صابات اجل�صدية وخ�صائر املمتلكات الناجمة عن تنفيذ اأعمال العقد .
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• جميع اأخطار الت�صييد: تغطية اأي حادث فجائي غري متوقع ينتج عنه خ�صارة مادية اأو اأ�رشار من اأي �صبب 	

ما مل ي�صتثنى �رشاحًة فيما يتعلق باأحد البنود من املاكينات والتجهيزات امللحقة بها التي يتم تركيبها 

يف املوقع. ميكن تو�صيع التغطية لت�صمل االأعمال املدنية واملمتلكات القائمة اخلا�صة ب�صاحب امل�رشوع.و 

الناجتة  للغري  االإ�صابات اجل�صدية وخ�صائر املمتلكات  للمقاول عن  القانونية  التغطية امل�صوؤولية  تت�صمن 

عن تنفيذ اأعمال العقد. 

• يف 	 مبا  بالتاأمني  امل�صمولة  بالبنود  تلحق  التي  واالأ�رشار  اخل�صائر  تغطية  املقاولني:  وماكينات  معدات 

ذلك املعدات التابعة للمقاولني �صد احلوادث الفجائية وغري املتوقعة والتي يرتتب عليها اأ�رشار ملمو�صة 

وتتطلب التبديل اأو االإ�صالح للمعدات اأثناء ت�صغيلها اأو يف اأوقات الراحة وكذلك اأثناء نقلها من موقع الآخر 

بو�صائل النقل الربي. 

• حادث 	 عن  تنتج  التي  واملاكينات  للمعدات  واالأ�رشار  اخل�صائر  ت�صمل  التغطية  واملاكينات:  االآالت  تاأمني 

خارجي وعر�صي غري م�صتثنى يف الوثيقة. وت�صمل التغطية معدات امل�صانع واملاكينات اأثناء عملها اأو يف 

فرتات الراحة. 

• وال�صجالت 	 واالأنظمة  الكمبيوتر  لرتكيبات  خ�صي�صًا  م�صممة  التغطية  االإلكرتونية:  واالأجهزة  املعدات 

واخل�صارة الالحقة. وتغطي الوثيقة كافة االأخطار عدا ما ي�صتثنى �رشاحًة. 

• فقدان االأرباح: ي�صمل تغطية احلوادث الناجتة عن التاأخري يف ت�صليم امل�صاريع حتت الت�صييد. 	

تاأمني احلوادث العامة:	. 

• تاأمني االأموال: تغطية اخل�صائر املتعلقة باالأموال التي حتدث ب�صبب االحتجاز اأو ال�صطو اأثناء نقلها اأو اأثناء 	

اأوقات  خارج  اخلزنة  يف  وجودها  اأثناء  اأو  العمل  اأوقات  خالل  عليها  املوؤمن  املمتلكات  داخل  وجودها 

اخل�صارة خالل  اكت�صفت  اإذا  املوظفني  بوا�صطة  ال�رشقة  وكذلك  املوؤمنة  للخزنة  اخل�صائر  ت�صمل  كما  العمل. 

فرتة التاأمني.

• امل�صوؤولية عن املنتجات وامل�صوؤولية العامة: تغطية امل�صوؤوليات القانونية جتاه الغري من مبالغ التعوي�س 	

للممتلكات  العر�صية  االأ�رشار  اأو  العر�صية  اجل�صدية  االإ�صابات  عن  الناجتة  املدعي  وم�صاريف  وتكاليف 

للمديرين  املهنية  امل�صئولية  ت�صمل  اإنها  كما  لن�صاطه  له  املوؤمن  ممار�صة  عن  الناجمة  بالغري  اخلا�صة 

واملهند�صني واالأطباء.

• العربية 	 اململكة  يف  عليهم  باملوؤمن  تلحق  التي  واالإ�صابات  الوفاة  حاالت  تغطية  ال�صخ�صية:  احلوادث 

ال�صعودية اأو خارجها باالإ�صافة اإىل التعوي�س عن حاالت العجز وفقًا ل�صقف حمدد للتعوي�س.

• تاأمني ال�صفر: تغطية �صاملة �صممت للم�صافرين. والتغطية ت�صمل الوفاة والعجز الناجت عن اإ�صابة عر�صية   اأو 	

التكاليف الطبية الطارئة، والعناية الطبية مبا يف ذلك االإخالء الطبي الطارئ. والنفقات الناجتة عن قطع اأو 

اإلغاء الرحالت واالأ�رشار والفقدان لالأمتعة ال�صخ�صية وامل�صرتيات ال�رشورية ب�صبب تاأخر احلقائب وفقدان 

النقد وال�صيكات ال�صياحية وتذاكر الطريان وق�صائم ال�صكن وجوازات ال�صفر اأثناء ال�صفر، باالإ�صافة اإىل مبالغ 

نقدية تدفع يف حالة تاأخري ال�صفر.

• تعوي�س العمال: تغطية امل�صوؤولية القانونية ح�صب ما األزم به نظام العمل ال�صعودي لدفع مبلغ التعوي�س 	

باالإ�صافة اإىل م�صاريف املدعي فيما يتعلق باالإ�صابات التي تلحق باأي م�صتخدم والتي تن�صاأ ب�صبب واأثناء 

قيامه بالعمل. 

• اجلرائم التجارية: تغطية �صاملة �صممت لل�رشكات الكبرية. والتغطية ت�صمل خيانة االأمانة من قبل املوظفني 	

اأو اأثناء النقل والتزوير والتزييف وال�رشقة لل�صندات وتزوير العملة  وفقدان االأموال داخل املرافق املوؤمنة 

واالأ�رشار واخل�صائر التي تلحق باملكاتب وحمتوياتها نتيجة لل�رشقة اأو ال�صطو اأو االإحتجاز.

• �صمان تغطية العمليات البنكية: وثيقة تاأمني �صاملة تغطي كافة املخاطر املتعلقة بالعمليات البنكية مبا 	

كافة  الوثيقة  وتغطي  املزيفة  والعملة  وال�صطو  وال�رشقة  باملباين  تلحق  التي  واالأ�رشار  اخل�صائر  ذلك  يف 

االأخطار ما عدا ما ي�صتثنى �رشاحة

• تاأمني النفقات الطبية: توفر هذه الوثيقة التغطية للخدمات املطلوبة ملراجعى العيادات اخلارجية ومر�صى 	

اأجنحة التنومي امل�ضمولني بالتغطية وفقًا ل�رشوط واأحكام التاأمني ال�ضحي االإلزامي ال�ضادرة عن جمل�ض 

التاأمني ال�صحي التعاوين.

تاأمني املركبات:د. 

• املركبات اخلا�صة: متنح ال�صيارات املوؤمنة وملحقاتها تغطية �صاملة �صد اخل�صائر واالأ�رشار الناجمة عن 	

اأي �صبب )جميع املخاطر( عدا ما يتم ا�صتثناوؤه ب�صكل حمدد. ت�صمل التغطية امل�صوؤولية جتاه الغري كما قد 

ت�صمل التغطية الوفيات اأواالإعاقات التي قد ت�صيب كل من �صائق وركاب ال�صيارة املوؤمنة نتيجة للحوادث. 

• واالأ�رشار 	 اخل�صائر  �صد  �صاملة  تغطية  وملحقاتها  املوؤمنة  ال�صيارات  متنح  والنقل:  التجارية  املركبات 
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الناجمة عن اأي �صبب )جميع املخاطر( عدا ما يتم ا�صتثناوؤه ب�صكل حمدد. التغطية ت�صمل امل�صوؤولية جتاه 

ال�صيارة املوؤمنة  التي قد ت�صيب كل من �صائق وركاب  االإعاقات  اأو  الوفيات  التغطية  الغري كما قد ت�صمل 

نتيجة للحادث ) مع خ�ضوعها لبع�ض ال�رشوط املختلفة عن تاأمني املركبات اخلا�ضة(.

تاأمني البحري - ب�سائع وهياكل ال�سفن:	. 

• تاأمني هياكل ال�صفن: تغطية �صاملة م�صممة لليخوت والقوارب التي تعمل على حمركات الخ... ح�صب املعايري 	

القيا�صية املتعارف عليها دوليًا. وتغطي الهياكل واملعدات وامل�صاريف واإرتفاع االأ�صعار ومطالبات الغري  

وخماطر احلروب. كما ت�صمل التغطية رعاية وحماية الطاقم والركاب والتعوي�صات املطلوبة وهي حمكومة 

بالقوانني البحرية املطبقة يف كافة اأنحاء العامل. 

• التاأمني البحري )الوثيقة املفتوحة(: ت�صمل الب�صائع امل�صحونة بكل اأنواعها عن طريق اجلو اأو البحر اأو الرب 	

اأي مكان يف العامل وفقًا لالأحكام وال�رشوط القيا�ضية املتعارف عليها دوليًا. التغطية قد تكون  من واإىل 

التغطية  ت�ضمل  بها.  املعمول  الدولية  القيا�ضية  ال�رشوط  املخاطر ح�ضب  اأو حمددة  املخاطر  �ضاملة جلميع 

البحرية املطبقة يف  ال�صغب وهي حمكومة بالقوانني  واأعمال  العمال  خماطر احلروب وخماطر ا�رشابات 

كافة اأنحاء العامل. 

• التاأمني البحري )�صحنة واحدة(: تخ�صع لنف�س اأحكام التاأمني البحري ذي الوثيقة املفتوحة.	

• تاأمني النقل الربي: ت�صمل التغطية جميع اأنواع الب�صائع امل�صحونة براً على الطرق اأو ال�صكك احلديدية من       	

واىل اأي مكان �صمن حدود اململكة و دول جمل�س التعاون اخلليجي. التغطية قد تكون على جميع املخاطر     

اأوعلى تغطية اخل�ضارة الكاملة فقط ح�ضب ال�رشوط القيا�ضية .

تاأمني الطريان:و. 

• ت�صمل التغطية التاأمينية هياكل الطائرات وامل�صوؤوليات جتاه الركاب وم�صوؤولية املطارات باال�صافة اىل 	

اخطار احلرب. 

6-3. قنوات التوزيع

اإعتمدت ال�رشكة يف ال�صابق ب�صكل كبري على املبيعات املبا�رشة والو�صطاء معًا. ا�صتطاعت بع�س ال�رشكات االأخرى 

املرئية  االإعالن  لقنوات  اإ�صتخدامها  خالل  من  لالأفراد  التاأمني  ملنتجات  مبا�رشة  مبيعات  على  احل�صول  حديثًا 

واملطبوعة. تهدف ال�رشكة لتخ�صي�س م�صتوى عايل من خم�ص�صات االإعالن للرتويج ملبيعات االأفراد من خالل 

قنوات التوزيع والفروع اجلديدة.

6-4. وضع الشركة في السوق

تعتزم ال�رشكة حتقيق مكانة متميزة يف حقبة ما بعد تنظيم ال�صوق ال�صعودية للتاأمني تعرف من خاللها كرائدة يف 

ال�صوق من حيث جودة املنتجات واخلدمات واالأمان والقيمة املالية. كما تهدف االإدارة اإىل تنويع ح�صتها يف ال�صوق 

لت�صمل جميع اأ�صناف التاأمني. ال�رشكة على درجة عالية من الوعي بجميع حقوق واإلتزامات عمالئها ويظهر ذلك جليًاً 

يف جميع تعامالت ال�رشكة، وتعد ال�رشكة من املبتكرين يف جماالت تطوير واأ�صاليب خدمة العمالء وتوزيع املنتجات.

6-5. تطوير المنتجات

مع  لتتنا�صب  اأخرى،  مناطق  املطورة يف  احلالية  املنتجات  على  وتعديالت  اإ�صافة حت�صينات  ال�رشكة يف  تاأمل 

ال  التح�صينات،  هذه  القيام مبثل  عند  وامل�صتقبل.  احلا�رش  الوقت  ال�صعودي يف  ال�صوق  داخل  العمالء  اإحتياجات 

بد من مراعاة االعتبارات الدينية والعادات والتقاليد ال�صائدة يف اململكة. �صتقوم ال�رشكة بتخ�صي�س فريق عمل 

على قدر كبري من املهارة للقيام بتطوير وحتوير هذه املنتجات لتتنا�صب مع متطلبات عمالئها مع احلفاظ على 

مبادئ التاأمني التعاوين.

وهذا الدور مهم للغاية من اأجل العمل على زيادة ثقة امل�صتهلكني يف ال�صوق، خا�صة بعد اإنتهاء عملية الرتخي�س      

والتطبيق الكامل لالأنظمة.
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6-6. اإلعالن

تتفهم ال�رشكة متامًاً حاجتها لت�صجيل تواجد وح�صور قوي يف ال�صوق وم�صتوى معني من اإدراك امل�صتهلك يتنا�صب 

مع تقديرات النمو الطموحة. وقد مت ر�ضد ن�ضبة معتربة من اإجمايل االأق�ضاط املكتتبة من اأجل رفع م�ضتويات وعي 

امل�صتهلك �صمن خطة العمل اخلم�صية.

6-7. خدمات العمالء

يعترب توفري م�صتوى راٍق من خدمات العمالء هو اأحد اأهم اأهداف ال�رشكة. �صتعمل جميع الفروع ومكاتب التمثيل 

املوزعة بعناية على االإهتمام بالعالقة مع العميل. من ناحيتها، فاإن ال�رشكة تعمل على االإ�صتعانة بطرق حديثة 

لتحقيق م�صاحة اإت�صال اأو�صع مع عمالئها مما �صيلغي تدريجيًاً اإعتماد العمالء كليًاً على موظف املبيعات. من املهم 

اإ�صتالم بيانات التاأمني اخلا�صة بهم من خالل اأكرث الطرق  اأن ي�صتطيعوا  لعمالء ال�رشكة، �رشكات كانوا اأو اأفراداً 

راحة لهم.

�صتتابع ال�رشكة �صيا�صتها اخلا�صة مب�صاعدة عمالئها يف اإعداد املطالبات بغر�س حتقيق ت�صوية عادلة ومعقولة. 

على مدار االأعوام ال�صابقة، مل يكن هناك اأية مطالبة اأدت اىل اأي نوع من النزاع اأو التقدم باأية �صكوى ر�صمية اإىل 

ال�صلطات اأو اأحيلت للتحكيم. هذه ال�صيا�صة كانت عاماًلً رئي�صيًاً يف حتقيق ن�صبة خطاأ تعادل �صفر، حيث اأن ال�رشكة 

مل تخ�رش اأي عميل ما مل يكن ال�صبب هو اأحد العوامل اخلارجة عن الظروف االإعتيادية مما يتخطى اإعتبارات العالقة 

مع العميل العادي/ الزبون.

عن  الناجتة  العمالء  حاجات  اإر�صاء  فاإن  ال�صخمة،  اخل�صائر  مع  وفعال  عادل  باإ�صلوب  التعامل  اإىل  باالإ�صافة 

التعر�س الروتيني للحوادث هو اأمر على نف�س القدر من االأهمية، واملثال على ذلك يت�صح يف حوادث ال�صيارات مثاًلً، 

حيث ال يتعدى متو�صط املدة بني اإ�صتالم امل�صتندات اخلا�صة باملطالبة وتاريخ دفع التعوي�س للموؤمن مدة 9 اأيام.

6-8. إطار عمل التقارير الداخلية

اإن نية ال�رشكة اأن تطور نظامًا يقوم بانتاج تقارير ربع �صنوية جتاه امليزانية جلميع جوانب العمل من اأجل التحكم 

يف التوازن بني االأخطار املقبولة للتاأمني عليها يف فروع التاأمني، التقيد بحدود قبول املخاطر مع معيدي التاأمني، 

النتائج �صواًء للوثائق املنفردة اأو للعمالء، التكاليف، امل�صتويات الكلية الإجناز املوظفني، ومدى االإمتثال ملتطلبات 

اإر�صال التقارير �صوء للجهات التنظيمية املحلية اأو العاملية. 

6-9. التقارير الخارجية

�صوف يتم تعيني م�رشف �صيكون دوره التاأكد من ال�رشكة م�صتمرة يف التقيد بكافة جوانب االأنظمة واملراقب النظامي 

�صوف ير�صل تقاريره مبا�رشة اإىل جلنة املراجعة وجمل�س االإدارة.

�صوف تقوم ال�رشكة باإعداد وتزويد موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي �صاما كافة املعلومات الفنية واملالية املطلوبة 

اخلا�صة بعملياتها. ومثل هذه العمليات ت�صمل: 

• القوائم املالية املدققة )خالل 90 يوما من نهاية ال�صنة(.	

• تقرير مدقق احل�صابات املعتمد بال�صكل الذي يكون فيه جاهز للن�رش )خالل 60 يوما من نهاية ال�صنة(.	

• خطاب مالحظات جلنة التدقيق ) قبل الن�رش(.	

• التقارير االإكتوارية بعد مراجعتها من قبل املدققني اخلارجيني .	

• ن�صخ من اإتفاقيات اإعادة التاأمني )�صنويًا(.	

• تقرير حالة عن م�صتويات ال�صعودة )خالل 45 يوما من بداية ال�صنة(.	

• اأية معلومات اأخرى تطلبها موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي .	

• يف 	 واملدراء  العامني  واملدراء  املنتدبني  واالأع�صاء  العاملني  االإدارة  جمل�س  اأع�صاء  كافة  عن  حالة  تقرير 

الوظائف العليا يف كافة الفروع وال�رشكات ال�صقيقة. 
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6-10. التدقيق الداخلي 

�صوف يتم اإن�صاء دائرة تدقيق داخلي والتي �صوف تكون م�صوؤولة مبا�رشة اأمام جلنة املراجعة، و�صوف يتم تعيني 

�صخ�س مبوؤهالت وخربة منا�صبة لرياأ�صها وذلك لالإ�رشاف الكامل على الرقابة الداخلية على اأن يقوم بعمله ب�صورة 

م�صتقلة ويرفع تقاريره مبا�رشة اىل جمل�س اإدارة ال�رشكة.

6-11. الخبير االكتواري

تلتزم ال�رشكة مبتطلبات موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي فيما يتعلق باحل�صول على م�صادقة االإكتواري. و�صيتبع 

خبري ال�رشكة االإكتواري مبا�رشة اإىل جمل�س االإدارة والذي بدوره �صيطبق التعليمات اخلا�صة بتقدمي التقارير اإىل 

�صاما فيما يتعلق باأية م�صائل مهمة يبلغ بها اخلبري االإكتواري.

6-12. التوظيف والسعودة والتدريب

يتمتعون  موظفني  طريق  عن  اخلدمات  بتاأمني  يتعلق  فيما  باالأنظمة  االأوقات  جميع  يف  ال�رشكة  تلتزم  �صوف   

باملوؤهالت املنا�صبة واخلربة الكافية. وتعتزم ال�رشكة حتويل كافة املوظفني امل�صتخدمني حاليًا من قبل ال�رشكة 

ال�صعودية العامة للتاأمني – البحرين و�رشكة اخلليج التعاونية للتاأمني – البحرين كفريق متكامل ومتمر�س. اإن 

كافة املوظفني الذين �صيتم توظيفهم يف امل�صتقبل �صوف يخ�صعون لتدريب مكثف الإعدادهم لتحمل امل�صئوليات 

الوظيفية يف ال�رشكة .

تهدف خطة ال�رشكة اإىل توظيف عدد من املواطنني ال�صعوديني ل�صغل منا�صب هامة مبا يف ذلك من�صب مدير املوارد 

الب�رشية بو�صع املوازنة الالزمة لتوظيف عدد كبري من املواطنني  الفروع. �صيقوم مدير املوارد  الب�رشية ومدراء 

ال�صعوديني من خالل خطة اأمدها الزمني خم�س �صنوات.

�صوف ت�صتهدف ال�رشكة حتقيق ن�صبة 30 % من ال�صعودة بنهاية ال�صنة االوىل على اأن تزداد تدريجيًا لت�صل اإىل  

50 % عند اإكمال ال�صنوات اخلم�س االأوىل من العمل .

 . التدريب املوجودة حاليًا والتي �صتن�صاأ م�صتقباًل  ال�رشكة ب�صكل كامل وتتعاون مع كافة موؤ�ص�صات  �صوف تدعم 

ي�صتفيد منها  العمل(  داخلية )يف موقع  تدريب  برامج  �صتطور  ال�رشكة  فاإن  الر�صمية  التدريب  برامج  وعالوة على 

كافة املوظفني. وتنوي ال�رشكة اأن اال�صتغالل التام للموارد املتعلقة بالو�صائل الدرا�صية والدورات التدريبية املحلية 

واخلارجة والتي يقوم على تنظيمها واإدارتها معيدي وو�صطاء التاأمني العامليني.

�صكل )6-1(: قائمة موظفي ال�رشكة ح�صب الوظيفة مع ن�صبة ال�صعوديني ح�صب 31 دي�صمرب 2008م

نسبة السعوديينالمجموعغير سعوديينسعوديين

0%66--اإلدارة العليا

18%62733المبيعات والتسويق

10%1910المالية والمحاسبة

0%44--تقنية المعلومات

27%82230اإلكتتاب

45%131629المطالبات

0%44--إعادة تأمين

100%4--4شؤون الموظفين

40%81220أقسام المساندة األخرى

28.50%40100140المجموع

امل�صدر: ال�رشكة
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�صكل )6-2(: قائمة موظفي ال�رشكة ح�صب الوظيفة مع ن�صبة ال�صعودين للثالث �صنوات القادمة

2011م2010م2009مالبيان

111المدير التنفيذي 

111رئيس القطاع المالي

111كبير المديرين التشغيليين

111كبير مديري التسويق

111كبير المديرين اإلدارين

111المراجع الداخلي

111رئيس الموارد البشرية

111مدير االلتزام

222الرئيس الفني

11--مدير إدارة المخاطر

1----مدير اإلدارة القانونية

111رئيس تقنية المعلومات

345مدير منطقة

345مدير مبيعات

11--مدير شئون الموظفين

444موظف العالقات الحكومية

345مدير مطالبات

111مدير إعادة تأمين

345مدير حسابات

789محاسب

111أمين صندوق

334مساعد إدارة إعادة تأمين

303235موظف انتاج

283032مساعد - إدارة اإلكتتاب

262830مساعد - إدارة المطالبات

234سكرتير

455مساعد – إدارة شئون الموظفين

182022خدمات عامة

147164181العدد اإلجمالي

37%33%30%نسبة الموظفين السعوديين

63%67%70%نسبة الموظفين غير السعوديين

امل�صدر: ال�رشكة
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امل�صدر: ال�رشكة

�صكل رقم)6-3(: الهيكل التنظيمي لل�رشكة

جمل�س الإدارة

جمال الدباغ

جلنة املراجعة

مدير اجلودة

رئي�س املوارد الب�رشية

مدير التدريب

املدير االإداري

موظف العالقات 

احلكومية

مدير االأبحاث 

والتطوير

مدير الوكالت

الرئي�س الفنيرئي�س العمليات
رئي�س تقنية 

املعلومات

رئي�س املاليةرئي�س اال�صتثمار

مدير املنطقة الغربية

مدير املنطقة الو�صطى م�صئول امل�صرتياتمدير املطلباتمدير املبيعاتموظف اداريمدير �صووؤن املوظفني

مدير اإعادة التاأمنيمدير مركز االت�صال

مدير تاأمني احلماية 

واالدخار

مدير التاأمني الطبي

مدير املنطقة ال�رشقية

مدير املنطقة ال�صمالية

مدير املنطقة اجلنوبية

مدير التاأمني العام
موظف تقنية 

املعلومات

مدير احل�صاباتموظف اال�صتثمار

مدير العناية بالعمالء
كبري املديرين 

االداريني

كبري املديرين الت�صغليني

�صالح التنري

رئي�س القطاع املايل

عزمي اأنور الدين

مدير االلتزام
الرئي�س التنفيذي

عامر دية

اامل�صاعد التنفذي

املراجع الداخلي

جلنة  اال�صتثماراللجنة التنفذية

�صكرتري جمل�س االإدارة

�صايف اأ�صلم

جلنة الرت�صيحات 

واملكافاآت

كبري مديري الت�صويق

6-13. الهيكل التنظيمي

الت�صغيل االآمن والفعال واإن  التنظيمي لل�رشكة من منظور �صمان االلتزام مببادئ عمليات  لقد مت حتديد الهيكل 

ال�رشكة لعلى ثقة من متا�صك هيكلها التنظيمي والتزامه باملتطلبات الالزمة مبا يف ذلك نظام تقنية املعلومات 

الذي يعترب عن�رش حيوي وهام يف عملياتها الت�صغيلية. تقوم ال�رشكة بتطبيق نظام لتفوي�س ال�صالحيات ل�صمان 

الهيكل  التايل  ال�صكل  يو�صح  فرد.  لكل  وامل�صئوليات  لالأدوار  الوا�صح  للتحديد  نظراً  القرار  اتخاذ  عملية  فعالية 

التنظيمي لل�رشكة. 

6-14. ادارة االستثمار

تعتزم ال�رشكة اتباع ا�صرتاتيجية ا�صتثمار تت�صم باملحافظة من اأجل احلفاظ على هوام�س مالءة مالية قوية وحلماية 

م�صالح كافة امل�صاهمني ح�صب ما ن�صت عليه اأنظمة وقواعد موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي. و�صتتمثل مهام اإدارة 

اال�صتثمار يف ال�رشكة فيما يلي:

• و�صع �صيا�صة اال�صتثمار: عن طريق حتديد اأهداف اال�صتثمار وفقًا لقواعد واأنظمة اال�صتثمار ال�صادرة عن موؤ�ص�صة 	
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النقد العربي ال�صعودي وو�صع ال�رشكة املتاأرجح ما بني العوائد واملخاطر املتوقعة.

• القيام بتحليل االأوراق املالية: عن طريق اإعادة تقييم االأوراق املالية املوجودة يف املحفظة احلالية لتحديد 	

االأوراق املالية التي قدرت قيمتها بقيمة اقل.

• يف 	 �رشائها  يتعني  منها  واأي  بيعها  ينبغي  التي  املالية  االأوراق  من  اأي  حتديد  طريق  عن  املحفظة:  مراجعة 

املحفظة احلالية

• تقييم اأداء املحفظة: عن طريق حتديد االأداء الفعلي للمحفظة على اأ�صا�س املخاطر والعائدات ومقارنة م�صتوى 	

االأداء مع اأداء املحافظ اال�صا�صية املالئمة.

6-15. عالقات المساهمين 

�صتقوم ال�رشكة بتعيني �صخ�س يتوىل م�صوؤولية عالقات امل�صاهمني، وتكون املهام مق�صمة على ال�صكل التايل:

• ال�ضوق 	 هيئة  عن  ال�ضادرة  والنظامية  القانونية  واملتطلبات  والتعليمات  بال�رشوط  ال�رشكة  تقيد  من  التاأكد 

املالية.

• مراقبة جميع املعلومات والت�رشيحات املوجهة للجمهور بغر�س التاأكد من التعامل مع املعلومات التي توؤثر 	

على �صعر �صهم ال�رشكة بال�صكل املنا�صب.

• اإعداد وتوزيع التقارير املالية ال�صنوية واملوؤقتة من ربع �صنوية ون�صف �صنوية وغريها التي تعدها ال�رشكة.	

• العمل كنقطة ات�صال مل�صاهمي ال�رشكة.	

• ابقاء اجلمهور وم�صاهمي ال�رشكة على اطالع دائم على جميع التطورات الرئي�صية التي حتدث يف ال�رشكة من 	

خالل ن�رش تقارير عن االأداء املايل لل�رشكة والتقرير ال�صنوي يف االجتماع ال�صنوي للجمعية العمومية لل�رشكة.

6-16. البحث والتطوير

يف  والتطوير  للبحث  ق�صم  الإن�صاء  خطط  اأي  ال�رشكة  لدى  ولي�س  والتطوير  لالأبحاث  ق�صم  ال�رشكة  لدى  يوجد  ال 

الوقت احلايل.
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7إعادة التأمين
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7. إعادة التأمين

7-1. إكتتاب األقساط

التي تقوم بها  التاأمني  التي توؤمن عليها مبوجب عمليات  التاأمني على جزء من املخاطر  باإعادة  ال�رشكة  تقوم 

وذلك لتقليل تعر�صها للخ�صائر، والعمل على ا�صتقرار اأرباحها وحماية م�صادر راأ�س مالها. اإ�صافة اإىل ذلك، تتطلب 

اللوائح التنفيذية اأن تقوم �رشكات التاأمني باالإحتفاظ بن�صبة 30% على االأقل من اإجمايل اأق�ضاط التاأمني واإعادة 

تاأمني 30% من اإجمايل اأق�صاطها داخل اململكة العربية ال�صعودية.

ولتقليل خماطر تركيز اإعادة التاأمني، قامت ال�رشكة بو�صع برامج الإعادة التاأمني من العديد من �رشكات اإعادة 

)تتمتع  املايل  املركز  قوة   )1( يلي:  التاأمني ما  اإعادة  اختيار �رشكة  وت�صمل معايري  املعروفة.  العاملية  التاأمني 

اأخرى معرتف بها(، )2(  اأو منظمات تقييم عاملية  اآند بورز  اأعلى من هيئة �صتاندرد  اأو   »BBB« بتقييم يعادل

جودة اخلدمة، )3( الكفاءة يف ت�صوية املطالبات، )4( �رشوط التغطية، )5( االأ�صعار.

يهدف برنامج ال�رشكة الإعادة التاأمني اىل الزيادة التدريجية يف م�صتويات االإحتفاظ يف ال�رشكة، بينما تتم درا�صة 

اإحتماالت املخاطر واحلماية من خ�صائر الكوارث وكفاية االإحتياطيات وحماية امل�صاهمني وحمفظة عمليات التاأمني.

7-2. ترتيبات إعادة التأمين

تنوي ال�رشكة اأن حتتفظ برتتيبات اإعادة التاأمني �صارية املفعول حاليًا بهدف حماية م�صالح العمالء وامل�صاهمني.

مما ي�صمن احلفاظ على العالقات اجليدة على مدى طويل مع �رشكات اإعادة تاأمني رائدة والعمل على حت�صينها 

ب�صكل اأف�صل يف ظل ال�صوق املنظم.

يقوم  والتي  املخاطر  وجتنب  املنتظمة  املخاطر  اإدارة  اإ�صتطالعات  من  باالإ�صتفادة  وعمالوؤها  ال�رشكة  �صت�صتمر 

بها فريق اإ�صتطالع متخ�ص�س جمّهز من معيدي تاأمني عامليني. التقارير املف�صلة ال�صادره �صاعدت على تقليل 

املخاطر ومنها تقليل التعر�س للخ�صارة.

7-3. إعادة التأمين اإلتفاقي - النسبي وزيادة الخسارة

تعتزم ال�رشكة التفاو�س مع معيدي التاأمني االتفاقي املتعاقد معهم �صلفًا بوا�صطة ال�رشكة ال�صعودية العامة للتاأمني 

االإتفاق مع  اأي�صًا، مبدئيًا، ب�صمان  ال�رشكة  – البحرين. لقد قامت  للتاأمني  التعاونية  – البحرين و�رشكة اخلليج 
معيدي التاأمني االإتفاقي احلاليني لال�صتمرار يف عالقات العمل القائمة وم�صاندة ال�رشكة لدى تاأ�صي�صها. وبالن�صبة 

اأجل  تاأمني مالئمني من  ال�رشكة قد قطعت �ضوطًا مقدراً من املفاو�ضات مع معيدي  فاإن  الطبي  التاأمني  لن�ضاط 

تاأ�صي�س ت�صهيالت تاأمني اتفاقي تتنا�صب مع اأن�صطة ال�رشكة املخطط لها.

اأما بالن�صبة لتاأمني تكاليف العالج، �صوف حتتفظ ال�رشكة مبا ن�صبته 25% من املخاطر وذلك بغر�س �صمان احلرية 

يف اتخاذ القرارات اخلا�صة بامل�صائل املتعلقة باكتتاب التاأمني والتعامل مع املطالبات. وقد و�صلت ال�رشكة اإىل 

مراحل متقدمة من التفاو�س مع معيدي تاأمني بدالء متخ�ص�صني و�صوف يتم االنتهاء منها قبل اكتمال عملية 

ا�صدار الرتاخي�س. 

من املتوقع اأن يتم حتويل جزء من املخاطر التي تكتتبها ال�رشكة اإىل معيدي تاأمني حمليني مبجرد اأن تتوفر يف 

�صوق اإعادة التاأمني ال�صعودي القدرة املنا�صبة على االإ�صتيعاب.

7-4. إعادة التأمين اإلختياري

العاملية  التاأمني  اإعادة  التعامل مع �رشكات  الرئي�صية �صوف ي�صتمر مع الرتكيز على  اإ�صناد احلماية لالأخطار  اإن 

الرائدة. لن يتم التعامل مع معيدي التاأمني الذين يقل ت�صنيفهم عن )BBB( اإال يف حاالت اإ�صتثنائية، مع �صمان 
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احل�صول على اإذن خطي م�صبق من موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي.

تعي ال�رشكة متامًاً الفر�صة املتاحة اأمامها يف هذا املجال لزيادة ح�صتها من اإعادة التاأمني يف �رشكات حملية 

خمتارة يف هذه الربامج، مع اتخاذ ما يجب لعدم زعزعة م�صتوى االأمان الذي تقدمه ال�رشكة للم�صاهمني والعمالء 

على حد �صواء.

ومن اجل تو�صيح الربنامج الذي �صوف تعتمده ال�رشكة بالن�صبة ملو�صوع اإعادة التاأمني االختياري، يو�صح اجلدول 

التاأمني  التعاونية  اخلليج  و�رشكة  للتاأمني  العامة  ال�صعودية  ال�رشكة  معها  تتعامل  التي  ال�رشكات  ا�صماء  التايل 

املحدودة. 

�صكل )7-1( : تغطية االخطار الكبرية

البلداألسم

�صوي�رشا�صوي�س ريمعيدو التأمين اإلختياري )خارج المملكة(

املانياميونخ ري

فرن�صا�صكور

املانيااليانز ري

اململكة املتحدةلويدز

املانياهانوفر ري

فرن�صاباري�س ري

اأ�صبانيامابفري

البحريناملجموعة العربية للتاأمنيمعيدو التأمين اإلختياري )في المنطقة(

الكويتاإعادة التاأمني الكويتية

امل�صدر: ال�رشكة

7-5. اإلحتفاظ

لنف�صها والتقوم  التي حتتفظ بها  التاأمني  باأعمال  التدريجية يف م�صتويات االحتفاظ  الزيادة  اإىل  ال�رشكة  تهدف 

باعادة تامينها لدى معيدي التامني االآخرين مع زيادة ر�صملة ال�رشكة وتعزيز قوتها املالية. 
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8. المطالبات 

اإدارة خدمات املطالبات على تطوير اخلربات املهنية الالزمة لرفع م�صتوى اخلدمات املقدمة اإىل رافعي  �صرتكز 

املطالبات. مت تزويد االدارة باالأفراد املخت�صني املوؤهلني مهنيًا وفقًا للم�صتويات العاملية وذلك ل�صمان حماية 

حقوق ا�صحاب الوثائق املوؤمن عليهم مع �صمان حماية م�صالح ال�رشكة.

وتت�صمن خدمات املطالبات اإجراءات تقليل املخاطر واحلد من اخل�صائر التي تتم من خالل طريقة علمية للتحليل 

ذات  ملحافظ  م�صتمر  منو  حت�صني  اإىل  يوؤدي  الذي  ال�صئ  اخل�صائر  وطبيعة  للعمالء  ال�صابقة  للخربات  االح�صائي 

وميكن  ال�رشكة  يف  املطالبات  الإدارة  الرئي�صية  االأهداف  اإحدى  للتكاليف  الفعالة  املراقبة  عملية  وتعد  ربحية.  

حتقيق ذلك من خالل االآتي:

• اإدارة الت�رشف يف املمتلكات املنقذة  	

• اإدارة االإ�صرتداد	

• اإدارة املزودين	

• اإدارة التحقق من �صحة املطالبات 	

عالوة على تعاملها مع املطالبات املرفوعة وتوا�صلها مع ال�رشكات امل�صندة حول االأمور املتعلقة باملطالبات، 

�صتقوم اإدارة املطالبات بال�رشكة مبراجعات دورية ملطالبات معينة كما اإنها �صتقوم مبراجعة �صاملة لالإجراءات 

املعمول بها يف اإدارة املطالبات. �صتعول ال�رشكة على قدرة اإدارة املطالبات املركزية على التحكم الفعال يف اجناز 

املطالبات وكذلك اأ�ضاليب حتديد احتياطي املطالبات املتبعة من قبل ال�رشكات امل�ضندة من اأجل تاأ�ضي�ض اأق�ضاط 

التاأمني ال�صليمة واحتياطات واخل�صائر.

بالن�ضبة  اأما  الالزمة،  لل�رشوط  امل�ضتوفية  املطالبات  رافعي  مع  وعاجلة  عادلة  ت�ضويات  حول  التفاو�ض  �ضيتم 

رف�س  اأ�صباب  والفورية حول  الكافية  بالتو�صيحات  اأ�صحابها  تزويد  ف�صيتم  بالتغطية  امل�صمولة  للمطالبات غري 

املطالبة. ومن املتوقع احلد من اخل�صائر التي قد تتعر�س لها ال�رشكة من خالل �رشعة ا�صرتداد املبالغ املطلوبة من 

معيدي التاأمني واملالحقة الن�صطة للمطالبات املرفوعة �صد الغري حيال م�صئولياتهم وبذل العناية الفائقة يف بيع 

املمتلكات املنقذة. وقد مت االإعداد لتدوين ومترير كافة املعامالت اخلا�صة باملطالبات بطريقة حمكمة ومالئمة.
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9. المخصصات الفنية )االحتياطيات( 

النقد وذلك بناء على معايري حما�صبية مقبولة من  الفنية مبوجب متطلبات موؤ�ص�صة  يتم احت�صاب االحتياطيات 

قبل هيئة املحا�صبني القانونيني ال�صعوديني وبعد اأن يتم اإعتمادها من قبل اخلبري االكتواري مت�صمنة التزامات 

ال�رشكة وي�صمل ذلك املخ�ص�صات الفنية التالية:

اإحتياطي الأق�ساط غري املكت�سبة	•

االحتياطيات الفنية املتعلقة بالوثائق التي ميتد �رشيانها اإىل ما بعد اإنتهاء ال�صنة املالية واملح�صوبة للفرتة 

التي تكون فيها تلك الوثائق �صارية املفعول. 

اإحتياطي املطالبات حتت الت�سوية	•

املخ�ص�صات الفنية املتعلقة باملطالبات النا�صئة واملبلغ عنها لل�رشكة ولكن مل يتم ت�صديدها وهي تعادل قيمة 

اخل�صائر التي يطالب بها املوؤمن لهم.

اإحتياطي م�ساريف املطالبات	•

وامل�صح  البحث  لفرق  التاأمني  �رشكات  بوا�صطة  املدفوعة  االإ�صافية  املالية  املبالغ  املطالبات  متثل م�صاريف 

وت�صوية اخل�صائر املعنية بتقدير املطالبات كما يتم حتديد اإحتياطي ملثل هذه امل�رشوفات للمطالبات غري امل�صددة.

اإحتياطي املطالبات النا�سئة غري املبلغ عنها	•

متثل اإحتياطيات املطالبات النا�صئة غري املبلغ عنها توقعات ال�رشكة للخ�صائر النا�صئة والتي مل يتم املطالبة 

تلك  بها يف وقت الحق خ�صو�صًا  املطالبة  �صتتم  ال�رشكة  ولكنها ح�صب جتربة  املالية  ال�صنة  نهاية  قبل  بها 

املتعلقة بالتاأمني ال�صحي وامل�صئولية العامة.

اإحتياطي خماطر الكوارث 	•

اأي حوادث كارثية غري  بعد عام ملقابلة  التاأمني ويزداد عامًا  اإ�صايف تخ�ص�صه �رشكة  احتياطي  عبارة عن 

متوقعة تنطوي على خ�صائر متعددة متزامنة قد تطال اآثارها ن�صاطات التاأمني املحتفظ بها لدى ال�رشكة.

اإحتياطي امل�ساريف العامة 	•

تتعلق  املالية ولكنها  ال�صنة  بعد نهاية  ال�رشكة  تتكبدها  قد  اأي م�صاريف عامة  اإحتياطي ملقابلة  عبارة عن 

باأن�صطة ت�صغيلية عن العام ال�صابق.

الإحتياطي املتعلق بالتاأمينات الطبية وتاأمني احلماية والإدخار	•

االحتياطيات الفنية املتعلقة مبحفظة التاأمني الطبي وتاأمني احلماية واالإدخار ل�رشكة التاأمني وهي تت�صمن 

املبالغ املح�صوبة من قبل اأكتواري ال�رشكة ملقابلة املطالبات النا�صئة غري املبلغ عنها مثل التاأخري يف ت�صلم 

الفواتري من مقدمي اخلدمات الطبية.
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10. توزيع فائض األرباح 

�صيتم احت�صاب �صايف الفائ�س الناجت عن عمليات التاأمني واالإ�صتثمار ب�صكل دقيق مبوجب اأنظمة التاأمني. لقد مت 

ر�صد 10% كحد اأدنى من هذا الفائ�س ال�صايف للتوزيع على حملة الوثائق املوؤََمنني كق�صط مرجتع اأو على �صكل 

خ�صم من ق�صط التجديد. اأما القدر املتبقي من �صايف الفائ�س والبالغ 90% �صيحول اإىل قائمة دخل امل�صاهمني .

الفائ�س يف  �صنوية مقرتحة من �صايف  توزيعات  اأي  النقد على  املوافقة اخلطية ملوؤ�ص�صة  احل�صول على  ينبغي 

ال�صنوات القادمة.
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11. الهيكل التنظيمي للشركة

11-1. مجلس اإلدارة المقترح

بدون االخالل بال�صالحيات املقررة للجمعية العامة، يكون ملجل�س ادارة ال�رشكة )»املجل�س«( اأو�صع ال�صلطات يف 

اإدارة اأعمال و�صوؤون ال�رشكة، كما يكون له يف حدود اخت�صا�صه اأن يفو�س ع�صوا اأو اأكرث من اأع�صائه اأو من الغري 

يف القيام مبهمة عمل اأو اأعمال معينة.

يتوىل اإدارة ال�رشكة جمل�س اإدارة يتاألف من )10( اأع�صاء يتم تعيينهم من قبل اجلمعية العامة العادية. و�صيعني 

املجل�س جلانًا فرعية ت�صمل جلنة تنفيذية وا�صتثمارية وجلنة للمراجعة وجلنة للرت�صيحات واملكافاآت وجلنة للرقابة 

ال�رشعية. و�صوف توؤازر هذه اللجان دور جمل�س االإدارة يف متابعة ومراجعة ن�صاطات ال�رشكة وتزويد اإدارة ال�رشكة 

باالإر�صاد والتوجيه الالزم. وتنعقد اللجنة يف اجتماعات اأكرث انتظاما من املجل�س بكامل اأع�صائه وترفع تقاريرها 

اإىل جمل�س االإدارة.

تتمثل امل�صوؤولية الرئي�صية ملجل�س االإدارة يف �صمان ا�صتمرار جناح ال�رشكة على املدى البعيد، وي�صمل ذلك، �صمن 

اأمور اأخرى، مايلي:

• ال�صنوية 	 وامليزانيات  املايل  والتخطيط  فيها  املخاطر  اإدارة  و�صيا�صات  ال�رشكة  ا�صرتاتيجية  وتوجيه  مراجعة 

وخطط العمل التي تو�صي بها اإدارة ال�رشكة. 

• و�صع اأهداف االأداء العام لل�رشكة. 	

• االإ�رشاف على نفقات راأ�س املال الرئي�صية. 	

• مراجعة قرارات جلنة املكافاآت املتعلقة باالإدارة العليا لل�رشكة واأع�صاء جمل�س االإدارة. 	

• مراقبة واإدارة حاالت تعار�س امل�صالح املحتملة لدى اأع�صاء االإدارة العليا واأع�صاء املجل�س وامل�صاهمني. 	

• �صمان كفاية وفعالية االأنظمة الداخلية املحا�صبية واإعداد التقارير املالية لل�رشكة، مبا يف ذلك م�صاندة اأق�صام 	

التدقيق/ املراجعة امل�صتقلة و�صمان وجود وتطبيق اأنظمة رقابية منا�صبة، وخ�صو�صا اأنظمة مراقبة املخاطر، 

واالإجراءات املالية وااللتزام باالأنظمة والقواعد ذات ال�صلة. 

• مراقبة مدى فعالية �صيا�صات حوكمة ال�رشكة. 	

• االإ�رشاف على عملية االإف�صاح واالت�صاالت العامة لل�رشكة. 	

يتكون جمل�س االإدارة املقرتح من االآتية اأ�صمائهم:

�صكل 11-1: جمل�س اإدارة ال�رشكة

الملكيةالجنسية العمرالجهة التي يمثلهاالمنصباالسم
في الشركة

تنفيذيمستقل

جمال عبد اهلل محمد علي . 1
الدباغ

�رشكة اخلليج التعاونية رئي�س جمل�س االإدارة

للتاأمني - البحرين

29،985�صعودي48 عام

%0.15

الال

سعود عبد العزيز  عبد اهلل . 2
السليمان

نائب رئي�س جمل�س 

االإدارة

ال�رشكة ال�صعودية العامة 

للتاأمني - البحرين

66،000�صعودي46 عام

%0.33

الال

ال�رشكة ال�صعودية العامة ع�صو جمل�س االإدارةمحمد حسني جزيل . 3

للتاأمني - البحرين

الال-�رشيالنكي47 عام

حسن عبد القادر محمد . 4
الفضل

80،000�صعودي42 عام�رشكة الف�صل لال�صتثماراتع�صو جمل�س االإدارة

%0.40

الال

اأ�صفار العاملية القاب�صة ع�صو جمل�س االإدارةماجد ضياء الدين فضل كريم. 5

لال�صتثمار التجاري

900،000�صعودي41 عام

%4.50

الال

أيمن مامون محمد سعيد . 6
تمر

�رشكة حممد �صعيد متر ع�صو جمل�س االإدارة

لال�صتثمار التجاري

176،800�صعودي44 عام

%0.88

الال

المعتصم باهلل محمد يوسف . 7
زينل على رضا

23،334�صعودي49 عام اجلمهورع�صو جمل�س االإدارة

%0.12

النعم  
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الملكيةالجنسية العمرالجهة التي يمثلهاالمنصباالسم
في الشركة

تنفيذيمستقل

د. محمد على حسن محمد . 8
علي إخوان

النعم -�صعودي58 عام اجلمهورع�صو جمل�س االإدارة

هشام أحمد محمد . 9
طاشكندي

النعم -�صعودي51 عام اجلمهورع�صو جمل�س االإدارة

النعم -�صعودي44 عام اجلمهورع�صو جمل�س االإدارةطارق خالد عبد اهلل السليمان. 10

امل�صدر: ال�رشكة

فيما يلي ال�صري الذاتية املخت�رشة الأع�صاء جمل�س االإدارة املقرتحني:

جمال عبد اهلل محمد على الدباغ )48(  رئيس مجلس اإلدارة 

ح�صل جمال الدباغ على بكالوريو�س اإدارة االأعمال من جامعة امللك عبد العزيز يف عام 1982م وعلى درجة املاج�صتري يف اإدارة المؤهالت العلمية والمهنية

االأعمال من جامعة امللك �صعود بالريا�س يف عام2002م.

ي�صغل جمال الدباغ من�صب مدير عام �رشكة التنمية الزراعية منذ عام 2004م وجمموعة الدباغ لتكنولوجيا املعلومات منذ عام الخبرات العملية

1990م و�رشكة االأغذية املمتازة و�رشكة ت�صنيع االأغذية املمتازة منذ عام 1999م.

ع�صو جمل�س اإدارة �رشكة البحر االأحمر خلدمات االإ�صكان منذ عام 2006م وع�صو جمل�س اإدارة جمموعة التنمية التجارية منذ عام المناصب األخرى

1991م وع�صو جمل�س اإدارة �رشكة اجلزيرة خلدمات النفط والغاز منذ عام 2006م.

سعود عبد العزيز عبد اهلل السليمان )46(  نائب رئيس مجلس اإلدارة 

ح�صل �صعود ال�صليمان على درجة البكالوريو�س يف العلوم تخ�ص�س اإقت�صاد وعلوم مالية من جامعة نيويورك يف عام 1987م.المؤهالت العلمية 

للتجارة والتعهدات منذ2005 و�رشكة الخبرات العملية لعدة �رشكات منها مدير عام �رشكة روالكو  العام  ال�صليمان من�صب املدير  �صعود  ي�صغل 

روالكو لل�صناعة والزراعة منذ عام 2005 و�رشكة زهران للمقاوالت منذ 2005 و�رشكة ح�صن لال�صتثمارات منذ عام 2005 

و�رشكة ت�صنيع واإنتاج احلديد العربية منذ عام 2005 و�رشكة االأ�صوات واالأنوار العربية منذ عام 2005.

العامة المناصب األخرى ال�صعودية  ال�رشكة  اإدارة  ال�صعودية لل�صناعات اخلفيفة منذ عام 2005 وع�صو جمل�س  ال�رشكة  اإدارة  نائب رئي�س جمل�س 

للتاأمني – البحرين منذ عام 1991م و�رشكة �رشكة اأ�صمنت العربية منذ عام 2005م و�رشكة امل�صايف منذ عام 2005م و�رشكة 

اأبناء عبد اهلل ال�صليمان القاب�صة منذ عام 2005 و�رشكة املتحدة لل�صادرات الوطنية منذ عام 2005.

محمد حسني جزيل )47(  عضو مجلس اإلدارة 

زمالة املحا�صبني القانونيني )�صيما( – اململكة املتحدة 1992م.المؤهالت العلمية 

ومالية الخبرات العملية املراجعة  اخلربة يف  عام من   )25( لديه  عام 2006م.   منذ  االإ�صكان  االأحمر خلدمات  البحر  اإدارة �رشكة  ع�صو جمل�س 

ال�رشكات واالإدارة العامة. �صغل من�صب املدير املايل التنفيذي ملجموعة �رشكات الدباغ خالل الفرتة من 1991م وحتى االآن. وقد 

تقلد قبل اإلتحاقة مبجموعة الدباغ عدة منا�صب يف براي�س وترهاو�س كوبرز وذلك خالل الفرتة من 1985م حتى 1992م عمل 

خاللها يف كل من �رشيالنكا و�صنغافورا ومالوي. �صغل حممد ح�صني جزيل من�صب املدير العام للعديد من ال�رشكات املنت�صبة 

والتابعة ملجموعة الدباغ خارج اململكة.

حسن عبد القادر محمد الفضل )42(  عضو مجلس اإلدارة

ح�صل على بكالوريو�س العلوم االإدارية يف الت�صويق الدويل والدعاية واالإعالن من جامعة جورج وا�صنطن – الواليات املتحدة المؤهالت العلمية 

االأمريكية يف عام 1989م.

ي�صغل من�صب مدير عام �رشكة ح�صن عبد القادر الف�صل للخدمات التجارية منذ عام 1993م ومدير اإداري م�صارك يف �رشكة فوك�س الخبرات العملية

للدعاية واالإعالن منذ عام 1993م ورئي�س جمل�س اإدارة املطبعة العاملية منذ عام 1990م.

نائب رئي�س وع�صو جمل�س اإدارة جمموعة �رشكات الف�صل منذ عام 1990م ونائب رئي�س جمل�س اإدارة �رشكة رابيا للحدائق منذ المناصب األخرى

عام 1990م وع�صو جمل�س اإدارة �رشكة اليو�صفية احلديثة لالت�صاالت الت�صويقية املحدودة منذ عام 2005م.
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ماجد ضياء الدين فضل كريم )41( عضو مجلس اإلدارة

ح�صل على بكالوريو�س اإدارة االأعمال تخ�ص�س اإدارة مالية من جامعة امللك �صعود يف عام 1993م.المؤهالت العلمية 

الخبرات العملية
ي�صغل من�صب الرئي�س التنفيذي ل�رشكة م�رشى العاملية القاب�صة منذ عام 2006م. وقد عمل قبل ذلك ملدة )11( عام مبجموعة 

التنفيذي  �صافوال تقلد خاللها عدة منا�صب منها نائب رئي�س جمل�س االإدارة ل�صوؤون االإندماج ومتلك امل�صاريع واملدير العام 

لالإدارة املالية و�صوؤون امل�صاهمني ونائب الرئي�س لل�صئون املالية ومدير اخلزينة وم�صاعد املدير العام الإدارة اخلزينة. كما عمل 

اأي�صًا يف البنك ال�صعودي الفرن�صي ملدة �صنتني يف وظيفة م�صاعد مدير اإقرا�س.

ع�صو جمل�س اإدارة �رشكة اأحمد ح�صن فتيحي منذ عام 2007مالمناصب األخرى

أيمن مأمون محمد سعيد تمر )44(  عضو مجلس اإلدارة

ح�صل على بكالوريو�س يف العلوم االإدارية تخ�ص�س ت�صويق من جامعة يو اإ�س اإي بالواليات املتحدة االأمريكية يف عام 1986م.المؤهالت العلمية 

�رشيك تنفيذي يف �رشكة فاروق وماأمون متر و�رشكاهما منذ عام 1986م.الخبرات العملية

ع�صو جمل�س اإدارة ال�رشكة العربية ال�صعودية اليابانية للمنتجات ال�صيدالنية املحدودة )�صاجا( منذ عام 1986م، وع�صو جمل�س المناصب األخرى

اإدارة املركز الطبي الدويل منذ عام 1986م وع�صو جمل�س اإدارة ال�رشكة العربية للم�صتح�رشات الدوائية واحليوية املحدودة منذ 

عام 1986م

المعتصم باهلل محمد يوسف زينل على رضا )49(  عضو مجلس اإلدارة

ح�صل على بكالوريو�س اإدارة االأعمال من كلية مينلو اجلامعية يف كالفورنيا يف عام 1981م، كما ح�صل على درجة املاج�صتري المؤهالت العلمية 

يف اإدارة االأعمال من جامعة جنوب كالفورنيا بالواليات املتحدة االأمريكية يف عام 1981م.

ي�صغل من�صب الع�صو املنتدب مل�صت�صفيات ومراكز املغربي منذ عام 1997م كما �صغل من�صب الرئي�س ل�رشكة اإيه اإم اآي العربية الخبرات العملية

ال�صعودية خالل الفرتة من عام 1994م حتى 1998م.

ع�صو جمل�س اإدارة يف عدد من ال�رشكات ال�صناعية والتجاريةالمناصب األخرى

د. محمد علي حسن محمد علي أخوان )58(  عضو مجلس اإلدارة

ح�صل على بكالوريو�س الهند�صة العامة من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن يف عام 1974م. كما ح�صل على درجة املاج�صتري المؤهالت العلمية 

النظم االقت�صادية من  الدكتوراه يف هند�صة  العمليات من جامعة �صتانفورد يف عام 1976م ونال كذلك درجة  يف يف بحوث 

جامعة �صتانفورد يف عام 1984م.

عمل اأ�صتاذاً م�صاركًا يف جامعة امللك عبد العزيز ملدة )12( عام خالل الفرتة من عام 1985م حتى عام 1987م. كما �صغل عدة الخبرات العملية

منا�صب عليا يف �رشكة �صافوال منها من�صب املدير العام للم�صاريع اخلا�صة ومدير عام ق�صم التغليف ونائب الرئي�س لالأعمال 

التجارية ونائب الرئي�س للمالية باملجموعة ونائب الرئي�س لالإندماج ومتلك امل�صاريع.

ع�صو جمل�س اإدارة ال�رشكة املتحدة امل�رشية لل�صكر منذ عام 2005م و�رشكة �صافوال الأنظمة التغليف منذ عام 2005م وال�رشكة المناصب األخرى

امل�رشية لالأ�صمدة منذ عام 2006م و�رشكة العزيزية لال�صتثمار منذ 2006م.

هشام أحمد محمد طاشكندي )51(  عضو مجلس اإلدارة

ح�صل على درجة البكالوريو�س يف العلوم تخ�ص�س كيمياء من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن يف عام 1977م، كما ح�صل المؤهالت العلمية 

على درجة املاج�صتري يف اإدارة االأعمال من نف�س اجلامعة يف عام 1979م.

ي�صغل من�صب مدير عام �صندوق املئوية منذ عام 2003م. تقلد من�صب مدير عام �رشكة العزيزية لال�صتثمار التجاري خالل الفرتة الخبرات العملية

من عام 1996م وحتى 2000م.

ع�صو جمل�س اإدارة �رشكة البحر االأحمر خلدمات االأ�صكان منذ عام 2007م.المناصب األخرى

طارق خالد عبد اهلل السليمان )44( عضو مجلس اإلدارة

ح�صل على درجة البكالوريو�س يف يف اإدارة االأعمال من جامعة كلورادو ال�صمالية بالواليات املتحدة االأمريكية يف عام 1987م.المؤهالت العلمية 
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الخبرات العملية
ي�صغل من�صب مدير عام �رشكة ال�صناعات اخلفيفة منذ عام 1995م و�رشكة خالد ال�صليمان للنقليات منذ عام 1994م، كما ي�صغل 

من�صب نائب املدير العام ملجموعة بن �صليمان القاب�صة منذ عام 1995م. �صغل من�صب مدير عام �رشكة ال�صليمان اإنرتماركت 

خالل الفرتة من 1991م حتى 1995م. عمل يف البنك ال�صعودي الفرن�صي بوظيفة م�صاعد مدقق خالل الفرتة من 1989م حتى 

1991م وبوظيفة مدقق داخلي خالل الفرتة من عام 1987م حتى 1989م.

ع�صو جمل�س اإدارة �رشكة ال�صناعات اخلفيفة منذ عام 1995م.المناصب األخرى

 

11-2. اإلدارة العليا

�صتعمل ال�رشكة على اأداء مهامها بقيادة الع�صو املنتدب والرئي�س التنفيذي بال�رشكة مع فريق م�صغر من اأفراد 

االإدارة العليا يتمتع بقدرات عالية وهيكل تنظيمي يتمتع باحل�س والتوجه التجاري وتعترب هذه املزايا واخلربات 

عنا�رش اأ�صا�صية يف تقدمي املنتجات واحللول املبتكرة املزمع تقدميها للعمالء.

ويف اإطار االإلتزام امل�صتمر بعملية ال�صعودة يتوقع اأن يتم ا�صتحداث عدد من املنا�صب اجلديدة واملواقع االإدارية 

االأخرى من تواكب خمتلف مراحل تو�صع العمل وذلك ل�صغلها بوا�صطة مواطنني �صعوديني. وللمزيد من التفا�صيل 

الرجاء مراجعة اخلطة املر�صومة لتوفري اجلهاز العامل بال�رشكة حتت الق�صم اخلا�س باالإدارة واالأفراد.

�صكل 11-2: فريق اأع�صاء االدارة العليا لل�رشكة

العمرالجنسيةالمنصباالسم

48بريطاينالرئي�س التنفيذيعامر فاروق ديه

46�صرييالنكيكبري املديرين املالينيعزمي أنور الدين

50لبناينكبري املديرين الت�صغلينيصالح التنير

43هندي�صكرتري جمل�س االإدارةشافي أسلم

امل�صدر: ال�رشكة

فيما يلي ال�صري الذاتية الأفراد االإدارة العليا:

عامر فاروق ديـه )48(  الرئيس التنفيذي  

املوؤمنني المؤهالت العلمية والمهنية معهد  زميل  هو   .1981 عام  يف  بريوت  يف  االمرييكية  اجلامعة  من  اأعمال  اإدارة  بكالوريو�س  على  حائز  ديـه  عامر 

املعتمدين)CII( وجمعية امل�صت�صارين املاليني وحائز على �صهادة FPC من )CII( يف لندن عام 1995.

الخبرات العملية
اإدارة مكتب  بداأ عامر ديه حياته العملية يف 1981 مع �رشكة اإعادة التاأمني العربية Arab Re يف بريوت وانتقل معها اىل 

اإت�صالها يف لندن يف 1988. بعدها اإلتحق ب�رشكة Royal Ins عام 1989 يف دائرة التاأمني على احلياة وعمل فيها حتى عام 

1992 حني انتقل اىل �رشكة اإنرتنا�صيونال اإن�صورن�س �صريزفي�زس وعمل فيها على تطوير االأعمال لل�رشق االأو�صط حتى اإلتحاقه 

ب�رشكة Kay, Hockman & Patt Ltd KHP Ltd يف عام 1995. يف عام 1996 ان�صاأ عامر ديه �رشكته اخلا�صة للو�صاطة 

يف �صوق لندن حيث اأ�صتمر بادارتها حتى 1999 عندما اإلتحق ب�رشكة SNIC يف اململكة العربية ال�صعودية كمدير لفرع املنطقة 

ال�صلطنة وعاد منها  AIG يف م�صقط - عمان كمدير عام لل�رشكة يف  ال�رشقية حيث عمل حتى 2004 وانتقل منها اىل �رشكة 

اىل اململكة العربية ال�صعودية يف 2006 كمدير عام لـ�رشكة األيكو AIG يف اململكة حيث عمل حتى يوليو 2008 تاريخ تعيينه 

الرئي�س التنفيذي لل�رشكة اخلليجية العامة للتاأمني.

عزمي أنور الدين )46(  كبير المديرين المالين  

ح�صل على ماج�صتري يف اإدارة االأعمال من جامعة كولومبو عام 1963و لديه زمالة املعهد القانوين للمحا�صبة االإدارية - اململكة المؤهالت العلمية 

املتحدة

كرئي�س الخبرات العملية للتاأمني  التعاونية  اخلليج  ب�رشكة  �صرييالنكا..التحق  كولومبو،  للتاأمني يف  املتحدة  ال�رشكة  العام 1992 يف  منذ  عمل 

للق�صم املايل يف عام 2000م.
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صالح سليم التنير )50(  كبير المديرين التشغليين 

حا�صل على بكالوريو�س اإدارة االأعمال من اجلامعة اللبنانية ببريوت عام 1981م ثم حاز على �صهادة املاج�صتري يف علوم ادارة المؤهالت العلمية 

االعمال من كلية بريوت اجلامعية عام 1984م.

الخبرات العملية
بداأ حياته العملية يف �رشكة اعادة التاأمني العربية يف �صنة 1979م حيث اكت�صب خربة يف جمال اعادة التاأمني وتدرج يف العمل 

من ق�صم احل�صابات اجلارية ثم التدقيق الداخلي اىل ق�صم االكتتاب يف اتفاقيات اعادة التاأمني ، كما �صارك يف تاأ�صي�س املجمع 

العربي العادة التاأمني. يف عام 1993 انتقل اىل ال�رشكة الفرن�صية العربية للتاأمني واإعادة التاأمني حيث عمل حوايل ال�صنتني يف 

جمال التاأمني املبا�رش وذلك قبل ان ين�صم اىل ال�رشكة ال�صعودية العامة للتاأمني يف جدة – اململكة العربية ال�صعودية وذلك عام 

1996 ليعمل فيها مديراً لق�صم االكتتاب واعادة التاأمني ومازال حتى االآن مديراً لفرع جدة وم�صوؤواًل عن ادارة اعمال ال�رشكة

شافي أسلم )43(  سكرتير مجلس اإلدارة

حا�صل على بكالوريو�س العلوم من اجلامعة العثمانية بحيدر اباد )الهند( عام 1980م.المؤهالت العلمية 

التحق ب�رشكة ال�صعودية العامة للتاأمني منذ العام 1989 ك�صكرتري تنفيذي ويف عام 2009م مت تعيينه ملن�صب �صكرتري جمل�س الخبرات العملية

االإدارة. 
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12 حوكمة الشركة 
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12. حوكمة الشركة 

تلتزم اإدارة ال�رشكة باإتباع وتطبيق اأعلى معايري احلوكمة والتي تتوافق متامًا مع كافة متطلبات الئحة حوكمة 

ال�رشكات ال�صادرة عن هيئة ال�صوق املالية. ويدرك جمل�س االإدارة باأن االإدارة والرقابة الفاعلة تعد موؤ�رشات مهمة 

لنجاح ال�رشكة. ويتاأتى التزام ال�رشكة بانتهاج اأف�صل معايري احلوكمة من خالل تطبيقها الإطار تنفيذي وا�صح 

لل�صفافية واالإف�صاح من اأجل التاأكد من اأن جمل�س االإدارة يعمل من اأجل حتقيق اأف�صل امل�صالح للم�صاهمني ويقدم 

�صورة حقيقية ووا�صحة وعادلة الأحوال ال�رشكة املالية ونتائج عملياتها. 

التنفيذية لل�رشكة ومت�صيًا  الدور االإ�رشايف ملجل�س االإدارة واالإدارة  لدى ال�رشكة تق�صيم وا�صح للم�صوؤوليات بني 

مع اأف�صل االأ�صاليب الدولية املنتهجة يف جمال احلوكمة فاإن اأربعة من اأع�صاء جمل�س االإدارة �صيكونون م�صتقلني 

غري تنفيذيني.  

 يتاألف طاقم االإدارة العليا لل�رشكة، والذي �صيعمل حتت اإمرة رئي�س جمل�س االإدارة، من فريق على قدر عال من 

املهنية واخلربة واملهارة ومفو�س متامًا بال�صالحيات التنفيذية الكافية الإدارة ال�رشكة بطريقة فعالة يف حدود 

التوجيهات املر�صومة من قبل جمل�س االإدارة.

لدى ال�رشكة اأنظمة و�صوابط مراقبة داخلية فعالة، كما اأن لديها جهاز مراجعة داخلية جمهز باأفراد على قدر عال 

من املهنية للقيام مبراجعات م�صتقلة لكافة اأق�صام ومهام ال�رشكة. و�صيقوم مراجعوا احل�صابات اخلارجيني بتقدمي 

تقرير �ضنوي اىل ال�رشكة وخطاب اإدارة �ضنوي عن ن�ضاط ال�رشكة.

فيما يلي ملخ�س الإطار عمل حوكمة ال�رشكة املقرتح: 

خالل  من  ال�رشكة  يف  املهمة  التطورات  بكافة  علم  على  امل�صاهمني  اإبقاء  �صيتم  للم�ساهمني:  العامة  اجلمعية 

الهامة  االأخبار واملعلومات  االأداء املايل لل�رشكة ون�رش كافة  التوا�صل املكثف معهم وتوفري تقارير دورية عن 

ت�صجيع  خالل  ومن  ومي�صورة  متاحة  ع�رشية  ات�صال  و�صائل  با�صتخدام  واأدائها  وعملياتها  بال�رشكة  املتعلقة 

م�صاركة امل�صاهمني االأفراد يف االجتماع ال�صنوي للجمعية العامة لل�رشكة.

جمل�س الإدارة: �صيتوىل جمل�س االإدارة امل�صئولية التامة عن ت�صيري ال�رشكة من اأجل توفري القيادة واملحافظة على 

نظام الرقابة الداخلية حتى تتم حماية م�صالح م�صاهمي ال�رشكة.

رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي: �صتكون هنالك موجهات وا�صحة ب�صاأن تق�صيم امل�صئوليات بني رئي�س 

جمل�س االإدارة الرئي�س التنفيذي ل�صمان وجود توازن يف تقا�صم ال�صالحيات وال�صلطات.

التنفيذيني ولك ل�صمان توفر احلياد والتوازن يف  االإدارة من غري  اأع�صاء جمل�س  املجل�س: �صيكون معظم  توازن 

عملية اتخاذ القرارات من قبل جمل�س االإدارة. 

تقدمي املعلومات املالية واملعلومات الأخرى: �صوف يكون جمل�س االإدارة م�صئوال عن تزويد امل�صاهمني ب�صورة 

كافة  اإن�صياب  �صال�صة  ل�صمان  اآلية  هنالك  �صيكون  ذلك  اإىل  باالإ�صافة  املايل،  ال�رشكة  اأداء  عن  وعادلة  واقعية 

املعلومات ذات ال�صلة اإىل جمل�س االإدارة بالكيفية التي متكنه من القيام بواجباته بفعالية تامة. 

جلان جمل�س الإدارة: �صيكِوّن جمل�س االإدارة جلانًا لتمكينه من اأداء مهامه ب�صكل اأف�صل واأكرث كفاءة، و�صوف يتقيد 

املجل�س يف ت�صكيل هذه اللجان مبا تقت�صيه الئحة حوكمة ال�رشكات.

12-1. اللجنة التنفيذية 

يتم تعيني اللجنة التنفيذية لتتوىل مهام االإدارة اليومية الأعمال ال�رشكة و�صيخول جمل�س االدارة اللجنة التنفيذية 

ونظامها  ال�رشكة  تاأ�صي�س  لعقد  وفقا  لتوؤدي مهامها  لها  تفوي�صها  التي ميكن  االإدارة  بكافة �صالحيات جمل�س 

التي فو�صت  ال�صالحيات  التنفيذية  اللجنة  اأن متار�س  ال�صدد، �رشيطة  والقوانني املعمول بها يف هذا  االأ�صا�صي 

بها على النحو الذي يتما�صى مع ال�صيا�صات واالإجراءات العامة لل�رشكة واأية قرارات اأو توجيهات حمددة يفر�صها 

بها  املناطة  املهام  حول  االإدارة  ملجل�س  دورية  تقارير  بتقدمي  التنفيذية  اللجنة  �صتقوم  االإدارة.  جمل�س  عليها 

وممار�صتها لهذه ال�صالحيات املفو�صة.
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ت�صمل اللجنة التنفيذية االأع�صاء التالية اأ�صماوؤهم :

جمال بن عبداهلل بن حممد الدباغ                  ( 1

 �صعود بن عبدالعزيز بن عبداهلل ال�صليمان( 2

حممد ح�صني جزيل   ( 3
فضالً راجع القسم )11-1(، أعضاء مجلس اإلدارة

  

املعت�صم باهلل بن حممد بن يو�صف علي ر�صا( 4

        

12-2. لجنة االستثمار

�صوف يتم تعيني جلنة لال�صتثمار والتي �صوف تكون م�صئولة عن اإدارة املحفظة اال�صتثمارية لل�رشكة. �صوف تقوم 

اللجنة ب�صياغة وو�صع وتنفيذ �صيا�صات اال�صتثمار وفقًا الأنظمة موؤ�ص�صة النقد ذات ال�صلة بتخ�صي�س االإ�صتثمارات. 

من  التاأكد  عن  م�صئولة  اللجنة  تكون  �صوف  االإدارة.  جمل�س  قبل  من  واأع�صاَءها  اللجنة  رئي�س  تعيني  يتم  �صوف 

االلتزام باالهداف اال�صرتاتيجية العامة وب�صيا�صات اال�صتثمار املو�صوعة من قبل جمل�س االإدارة وبكافة القوانني 

واالأنظمة ال�صارية. 

ت�صمل جلنة اال�صتثمار االأع�صاء التالية اأ�صماوؤهم:

 �صعود بن عبدالعزيز بن عبداهلل ال�صليمان ( 1

اأمين بن ماأمون بن حممد متر( 2

3 )
فضالً راجع القسم )11-1(، أعضاء مجلس اإلدارة

حممد بن علي بن ح�صن بن اخوان    

ماجد بن �صياء الدين بن ف�صل كرمي( 4

ها�صم بن اأحمد بن حممد طا�صكندي( 5

12-3. لجنة المراجعة

�صوف تقوم ال�رشكة بتعيني جلنة مراجعه مكونة من ما ال يقل عن ثالثة اأع�صاء واحد منهم على االأقل متخ�ص�س 

لديه خلفية وخربة يف االأمور املالية واملحا�صبية، و�صيقوم جمل�س االدارة بتعيني رئي�س واأع�صاء جلنة املراجعة.

�صيقوم جمل�س االإدارة يف كل �صنة، بدرا�صة تو�صيات جلنة املراجعة، وتقييم نظام عملها و�صالحياتها. ومن بني 

امل�صئوليات التي �صت�صطلع بها جلنة املراجعة ما يلي:

• االأعمال 	 تنفيذ  يف  فاعليتها  مدى  من  التحقق  اأجل  من  ال�رشكة  يف  الداخلية  املراجعة  اإدارة  على  االإ�رشاف 

واملهمات التي حددها لها جمل�س االإدارة.

• درا�صة نظام الرقابة الداخلية وو�صع تقرير مكتوب عن راأيها وتو�صياتها يف �صاأنه.	

• درا�صة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ االإجراءات الت�صحيحية للملحوظات الواردة فيها.	

• التو�صية 	 عند  ويراعى  اأتعابهم  وحتديد  وف�صلهم  القانونيني  املحا�صبني  بتعيني  االإدارة  ملجل�س  التو�صية 

بالتعيني التاأكد من اإ�صتقالليتهم.

• اأثناء 	 التي يكلفون بها  اأعمال املراجعة  اأي عمل خارج نطاق  واإعتماد  القانونيني  اأعمال املحا�صبني  متابعة 

قيامهم باأعمال املراجعة.

• درا�صة خطة املراجعة مع املحا�صب القانوين وابداء ملحوظاتها عليها.	

• درا�صة ملحوظات املحا�صب القانوين على القوائم املالية ومتابعة ما مت يف �صاأنها.	

• درا�صة القوائم املالية االأولية وال�صنوية قبل عر�صها على جمل�س االإدارة واإبداء الراأي والتو�صية يف �صاأنها.	

• درا�صة ال�صيا�صات املح�صابية املتبعة واإبداء الراأي والتو�صية ملجل�س االإدارة يف �صاأنها.	
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ت�صمل جلنة املراجعة االع�صاء التالية ا�صماوؤهم:

 حممد ح�صني جزيل                       ( 1

اأمين بن ماأمون بن حممد متر( 2

3 )
فضالً راجع القسم )11-1(، أعضاء مجلس اإلدارة

حممد بن علي بن ح�صن بن اخوان        

ها�صم بن اأحمد بن حممد طا�صكندي( 4

طارق خالد عبد اهلل ال�صليمان( 5

12-4. لجنة الترشيحات والمكافآت 

نظام الذي يتم اإقراره من قبل جمل�س االإدارة. يتم تعيني رئي�س جلنة املكافاآت والرت�صيحات واأع�صاءها االآخرين 

من قبل جمل�س االإدارة.

�صيقوم جمل�س االإدارة مبراجعة ودرا�صة تو�صيات اللجنة ب�صاأن الرت�صيحات واملكافاآت كما يقوم مبراجعة وتقييم 

نظام عمل اللجنة �صنويا. ومن بني امل�صئوليات التي �صت�صطلع بها جلنة املكافاآت والرت�صيحات ما يلي:

• عدم 	 مراعاة  مع  املعتمدة  واملعايري  لل�صيا�صات  وفقًا  املجل�س  لع�صوية  بالرت�صيح  االإدارة  ملجل�س  التو�صية 

تر�صيح اأي �صخ�س �صبق اإدانته بجرمية خملة لل�رشف واالأمانة.

• املراجعة ال�صنوية لالحيتاجات املطلوبة من املهارات املنا�صبة لع�صوية جمل�س االإدارة واإعداد و�صف للقدرات 	

واملوؤهالت املطلوبة لع�صوية جمل�س االإدارة، مبا يف ذلك حتديد الوقت الذي يلزم اأن يخ�ص�صه الع�صو الأعمال 

جمل�س االإدارة.

• مراجعة هيكل جمل�س االإدارة ورفع التو�صيات يف �صاأن التغيريات التي ميكن اإجراوؤها.	

• حتديد جوانب الع�صف والقوة يف جمل�س االإدارة، واإقرتاح معاجلتها مبا يتفق مع م�صلحة ال�رشكة.	

• التاأكد ب�صكل �صنوي من اإ�صتقاللية االأع�صاء امل�صتقلني، وعدم وجود اأي تعار�س م�صالح اإذا كان الع�صو ي�صغل 	

ع�صوية جمل�س اإدارة �رشكة اأخرى.

• و�صع �صيا�صات وا�صحة لتعوي�صات ومكافاآت اأع�صاء جمل�س االإدارة وكبار التنفيذيني، ويراعى عند و�صع تلك 	

ال�صيا�صات ا�صتخدام معايري ترتبط باالآداء. 

ت�صمل جلنة املراجعة االع�صاء التالية ا�صماوؤهم:

جمال بن عبداهلل بن حممد الدباغ                ( 1

ح�صن عبد القادر حممد الف�صل( 2

3 )
فضالً راجع القسم )11-1(، أعضاء مجلس اإلدارة

طارق خالد عبد اهلل ال�صليمان       

املعت�صم باهلل بن حممد بن يو�صف علي ر�صا( 4

ماجد بن �صياء الدين بن ف�صل كرمي( 5

12-5. األعضاء المستقلون غير التنفيذيين

غري  م�صتقلني  اأع�صاء  اأربعة  تعيني  �صيتم  ال�رشكة،  يف  احلوكمة  ملمار�صات  امل�صتمر  التح�صني  �صمان  اأجل  من 

تنفيذيني يف جمل�س االإدارة ميثلون م�صلحة اجلمهور ل�صمان توفر احلياد والتوازن يف عملية اإ�صدار القرارات من 

قبل جمل�س االإدارة. وهوؤالء االأع�صاء امل�صتقلني غري التنفيذين ال ي�صغلون اأية منا�صب يف ال�رشكة خالف كونهم 

اأع�صاء يف جمل�س االإدارة وال تربطهم اأي �صلة بامل�صاهمني املوؤ�ص�صني اأو امل�صاهمني املالكني حل�ص�س م�صيطرة 

فيها من �صاأنها التاأثري على قدرتهم يف اتخاذ قرارات حمايدة وم�صتقلة.

12-6. عقود خدمة أعضاء مجلس اإلدارة وكبار المديرين التنفيذيين

لقد اأبرم بع�س اأفراد االإدارة العليا وكبار التنفيذين عقود خدمة حمددة املدة مع ال�رشكة ال�صعودية العامة للتاأمني 

– البحرين و�رشكة اخلليج التعاونية للتاأمني – البحرين تت�ضمن �رشوط توظيفهم وخم�ض�ضاتهم ومن املتوقع اأن 
تتبع ال�رشكة نف�س الهيكلة يف اأعقاب تاأ�صي�صها. 
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12-7. إقرارات تتعلق بأعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة العليا 
ومدير الشئون المالية وسكرتير مجلس اإلدارة

يقر اأع�صاء جمل�س االإدارة والع�صو املنتدب و�صكرتري جمل�س االإدارة لغاية تاريخ هذه الن�رشة ، وبا�صتثناء ما مت 

االف�صاح عنه يف مو�صع اآخر، مبا يلي: 

• باأنهم مل ي�صهروا، يف اأي وقت من االأوقات، اإفال�صهم ومل يخ�صعوا الأي اإجراءات اأو دعاوى اإفال�س. 	

• لي�صت لديهم وال الأي من اأقربائهم اأو تابعيهم اأو من�صوبيهم اأي م�صالح مبا�رشة اأو غري مبا�رشة يف االأ�صهم اأو 	

اأدوات الدين اخلا�صة بال�رشكة.

• لي�س لديهم اأو الأي من اأقاربهم اأو تابعيهم اأي م�صالح مادية يف اأي عقد اأو ترتيب خطي اأو �صفوي �صاري املفعول 	

اأو حمتمل له عالقة هامة بن�ضاط ال�رشكة، يف وقت �ضدور ن�رشة االإ�ضدار هذه.

• ال�رشكة 	 �رشكة  مال  راأ�ض  يف  اأو  الت�ضغيلي  الن�ضاط  اأو  املايل  الو�ضع  يف  �ضلبي  جوهري  تغيري  اأي  وجود  عدم 

ال�صعودية العامة للتاأمني – البحرين و�رشكة اخلليج التعاونية للتاأمني - البحرين لل�صنة املالية املنتهية يف 

31 دي�صمرب 2008م و2007م و2006م، وذلك حتى تاريخ اإعداد هذه الن�رشة.

• لي�ض لدى ال�رشكة حتى تاريخه اأي ن�ضاط جتاري قائم خارج اململكة العربية ال�ضعودية.	

• لي�س لدى ال�رشكة حتى تاريخه اأي �رشكات اأخرى تابعة لها عاملة خارج اململكة العربية ال�صعودية.	

عماًل باأحكام املادة )71( من نظام ال�رشكات، ال تقدم ال�رشكة اأي قرو�س نقدية اأي كان نوعها الأي من اأع�صاء 

جمل�س اإدارتها كما اإنها ال تقدم اأي �صمانات الأي قرو�س يح�صل عليها اأي من اأع�صاء املجل�س من الغري.

اأي  اأي ع�صو بالت�صويت على  اأي �صالحية تخول  اإن وثائق تاأ�صي�س ال�رشكة و�صيا�صاتها ال تن�س على منح  كما 

عقد اأو عر�س يكون له م�صلحة مادية فيه اأو متكنه من الت�صويت على اأي تعوي�س اأو مكافاأة يخ�صه اأو جتيز له 

االقرتا�س من ال�رشكة.

12-8. تضارب المصالح

وفقًا للمادة )69( من نظام ال�رشكات واملادة )18-اأ( من الئحة حوكمة ال�رشكات، ال يجوز لع�صو جمل�س االإدارة، 

بغري ترخي�س من اجلمعية العامة يجدد كل �صنة، اأن تكون له اأي م�صلحة، مبا�رشة اأو غري مبا�رشة، يف االأعمال 

ع�صو  كان  اإذا  العامة  املناف�صة  بطريق  تتم  التي  االأعمال  ذلك  من  وي�صتثنى  ال�رشكة،  حل�صاب  تتم  التي  والعقود 

جمل�س االإدارة �صاحب العر�س االأف�صل. وعلى ع�صو جمل�س االإدارة اأن يبلغ املجل�س مبا له من م�صلحة �صخ�صية 

للع�صو ذي  يجوز  وال  االجتماع،  التبليغ يف حم�رش  هذا  ويثبت  ال�رشكة،  تتم حل�صاب  التي  والعقود  االأعمال  يف 

امل�صلحة اال�صرتاك يف الت�صويت على القرار الذي ي�صدر يف هذا ال�صاأن. ويبِلّغ رئي�س جمل�س االإدارة اجلمعية العامة 

بهذا  ويرفق  فيها  �صخ�صية  االإدارة م�صلحة  اأع�صاء جمل�س  الأحد  يكون  التي  والعقود  االأعمال  انعقادها عن  عند 

التبليغ تقريراً خا�صًا من املحا�صب القانوين.

لع�صو جمل�س  ال�رشكات، ال يجوز  )18- ب( من الئحة حوكمة  واملادة  ال�رشكات  نظام  )70( من  للمادة  ووفقًا 

االإدارة، بغري ترخي�س من اجلمعية العامة يجدد كل �صنة، اأن ي�صرتك يف اأي عمل من �صاأنه مناف�صة ال�رشكة اأو اأن 

يتجر يف اأحد فروع الن�ضاط الذي تزاوله واإال كان لل�رشكة اأن تطالبه بالتعوي�ض اأو اأن تعترب العمليات التي با�رشها 

حل�صابه اخلا�س قد اأجريت حل�صابها.

 

ووفقًا للمادة )71( من نظام ال�رشكات واملادة )18- ج( من الئحة حوكمة ال�رشكات، ال يجوز لل�رشكة اأن تقدم 

قر�صًا نقديًا من اأي نوع الأع�صاء جمل�س اإدارتها اأو اأن ت�صمن اأي قر�س يعقده واحد منهم مع الغري. 

كما ال يجوز اأن يقوم رئي�س جمل�س االإدارة، واأع�صاء جمل�س االإدارة بالت�صويت على اأي قرارات تتعلق باأجورهم 

وخم�ص�صاتهم.

12-9. مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا

تقدم جلنة التعوي�صات واملكافاآت مقرتحاتها ب�صاأن مكافاآت املدراء التنفيذين وكبار املدراء يف ال�رشكة والتي 
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نظام  عليه  ين�س  ما  حدود  ويف  لل�رشكة  االأ�صا�صي  للنظام  طبقا  العادية  العامة  اجلمعية  قبل  من  اإقرارها  يتم 

ال�رشكات ونظام مراقبة �رشكات التاأمني التعاوين وكافة االأنظمة واللوائح االأخرى ال�صارية.

وفقًا لن�صو�س النظام االأ�صا�صي لل�رشكة �صوف يتقا�صى رئي�س جمل�س االإدارة مكافاأة �صنوية تبلغ180،000 ريال، 

اأما بالن�صبة الأع�صاء املجل�س االأخرين فاإن مكافاأة كل منهم تبلغ 120،000 ريال �صنويًا. وباالإ�صافة اإىل املكافاأة 

ال�صنوية �صوف يتقا�صى رئي�س املجل�س واالأع�صاء االآخرين مبلغ  3،000 ريال مقابل ح�صورهم كل اجتماع للمجل�س 

و1،500 ريال مقابل ح�صورهم كل اجتماع من اجتماعات اللجنة التنفيذية باالإ�صافة اإىل النفقات الفعلية التي 

يتحملونها من اأجل ح�صور اجتماعات املجل�س اأو اللجنة التنفيذية مبا يف ذلك م�رشوفات ال�صفر واالإقامة واالإيواء 

على اأال يزيد جمموع املبالغ املدفوعة للرئي�س واأع�صاء املجل�س عن 5% من �صايف اأرباح ال�رشكة. 

�صتزود ال�رشكة كافة امل�صاهمني بتفا�صيل املكافاآت والتعوي�صات املقرتح دفعها لرئي�س واأع�صاء جمل�س االإدارة 

ال�رشكة  الت�صويت فيه على هذه املكافاآت والتعوي�صات كما �صتقوم  العامة املقرر  انعقاد اجتماع اجلمعية  قبل 

الأع�ضاء  امل�ضتحقة  والتعوي�ضات  املكافاآت  واأحكام  �رشوط  على  العامة  اجلمعية  موافقة  على  باحل�ضول  كذلك 

يتوقف  عليها.  الت�صويت  املعنيني  واملوظفني  لالأع�صاء  يحق  ال  والتي  التنفيذيني  املدراء  وكبار  االإدارة  جمل�س 

تعديل قيمة التعوي�صات امل�صتحقة الأع�صاء جمل�س االإدارة على موافقة اجلمعية العامة غري العادية.

وبا�صتثناء ما مت االإف�صاح عنه يف هذه الن�رشة، ال توجد اأية اتعاب اإحالة اأو عموالت اأو خ�صومات اأو اأتعاب و�صاطة 

اأو ح�صة من ريع �صاحب امتيازات ممنوحة اأو عو�س نقدي اأو غري نقدي منحتها ال�رشكة خالل ال�صنتني ال�صابقتني 

مبا�رشة قبل تاريخ ن�رشة االإ�صدار هذه فيما يتعلق باإ�صدار اأو بيع اأية اأوراق مالية او تنفيذ عقده من قبل ال�رشكة.

12-10. الموظفون

اإ�صتيعاب  اأي عمالة ولكنها تنوي  التاأ�صي�س فاإنها مل تقم حتى تاريخه بتوظيف  ال�رشكة ال تزال حتت  الأن  نظراً 

موظفي ال�رشكة ال�صعودية العامة للتاأمني – البحرين و�رشكة اخلليج التعاونية للتاأمني – البحرين الذي يتمتعون 

والكفاءة  التاأهيل  من  عال  قدر  على  اأفراد  توظيف  اإىل  ال�رشكة  �صيا�صة  تهدف  التاأمني.  جمال  يف  عالية  بخربة 

ل�صمان توفري م�صتويات عالية من املهنية واالإحرتافية والتقيد باالأنظمة املعمول بها.

ح�صب نظام مراقبة �رشكات التاأمني التعاوين والئحته التنفيذية، فاإن ال�رشكة مطالبة بتحقيق ن�صبة �صعودة تبلغ 

ثالثون باملائة )30%( من اإجمايل املوظفني بنهاية ال�صنة االأوىل بعد تاأ�صي�صها. وتثق اإدارة ال�رشكة من �صهولة حتقيق 

ذلك نظراً الأن ال�رشكة ال�صعودية العامة للتاأمني – البحرين و�رشكة اخلليج التعاونية للتاأمني – البحرين واللتني 

تنوي ال�رشكة اال�صتحواذ على حمفظتيهما لديهما 21.7% و30% من املوظفني ال�صعوديني على التوايل وتبلغ الن�صبة 

املجتمعة لل�رشكتني معًا 26.1% وهو ن�صبة مقبولة قيا�صًا مبتطلبات مكتب العمل.

تعتزم ال�رشكة الو�صول بن�صبة العمالة ال�صعودية اإىل 30% بنهاية ال�صنة االأوىل بعد تاأ�صي�صها ومن ثم تقوم بالزيادة 

التدريجية يف اأعداد املوظفني ال�صعوديني لت�صل ن�صبة ال�صعودة اإىل 50% بنهاية ال�صنوات اخلم�س االأوىل من الت�صغيل.

تزمع ال�رشكة تعيني موظفني موؤهلني مهنيني يتمتعون بقدر عاٍل من النزاهة. توؤمن اإدارة ال�رشكة باأن جناحها 

على  وعالوة  بهم.  واالحتفاظ  وحتفيزهم  املوؤهلني  العاملني  جذب  على  قدرتها  على  يعتمد،  �صوف  امل�صتقبلي 

لديهم  واملهارات  املعرفة  قاعدة  لتعزيز  م�صممة  تدريب  برامج  �صتعد  ال�رشكة  فاإن  موؤهلني،  اأفراداً  توظيفها 

تقوم على  ثقافة  وايجاد  املايل  اأدائها  اف�صل وتقوية  ب�صكل  ت�صاعد يف خدمة عمالئها  اأن  التي ميكن  بالطريقة 

التجاوب والتفاعل يف ال�رشكة. 
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13. سياسة توزيع أرباح األسهم

و�صيتم  امل�صتحقة،  وال�رشائب  الزكاة  �صداد  بعد  ال�صنوية  االأرباح  �صايف  من  االأ�صهم  اأرباح  توزيع  ال�رشكة  تعتزم 

اأنه ي�ضرتط على ال�رشكة،  احت�ضابها من �ضايف ربح ال�رشكة بعد جتنيب ح�ضة اأ�ضحاب الوثائق من االأرباح. غري 

قبل دفع اأرباح االأ�صهم، اأن تخ�صم مبلغا يعادل ع�رشين )20%( باملائة من �صايف االأرباح بعد �صداد الزكاة وحتوله 

اإىل االحتياطيات النظامية. ويجوز للجمعية العمومية العادية وقف هذا اخل�صم عندما تبلغ االحتياطيات النظامية 

قيمة كامل راأ�صمال ال�رشكة املدفوع. 

واملناخ  االأ�صواق  وو�صع  املايل  وو�صعها  ال�رشكة  اإيرادات  على  االأ�صهم  اأرباح  لتوزيع  اإعالن  اأي  يعتمد  �صوف 

االقت�صادي العام وغري ذلك من العوامل االأخرى مبا فيها حتليل الفر�س اال�صتثمارية واحتياجات اإعادة اال�صتثمار 

واالحتياجات النقدية والراأ�صمالية والتوقعات امل�صتقبلية لالأعمال وتاأثري توزيع االأرباح على و�صع ال�رشكة بالن�صبة 

للزكاة، باالإ�صافة اإىل اعتبارات نظامية اأخرى. 

وبالرغم من اأن ال�رشكة تنوي توزيع اأرباح اأ�صهم �صنوية على امل�صاهمني، اإاّل اأنها ال تقدم اأي �صمان باأن يحدث اأي 

توزيع فعلي الأية اأرباح اأ�صهم يف اأية �صنة معينة وال اأي �صمان ب�صاأن املبلغ الذي �صيتم توزيعه يف اأي �صنة معينة 

يف امل�صتقبل. 

كما يخ�صع توزيع اأرباح االأ�صهم لقيود معينة ورد ذكرها يف النظام االأ�صا�صي لل�رشكة )ف�صال راجع ق�صم »ملخ�س 

النظام االأ�صا�صي لل�رشكة«(، علما باأن االأ�صهم املطروحة لالكتتاب �صوف ت�صتحق ا�صتالم ن�صيبها من االأرباح التي 

تعلنها ال�رشكة من تاريخ بداية فرتة طرح االأ�صهم لالكتتاب وال�صنوات املالية التي تليها. 

التاأمينية  املحفظة  على  االإ�صتحواذ  تكلفة  �صداد  طريقة  بخ�صو�س  النقد  موؤ�ص�صة  عن  ال�صادرة  للتعليمات  ووفقًا 

من قبل ال�رشكات ال�صعودية التي تعتزم القيام باال�صتحواذ والتي يتم ترخي�صها ملزاولة اأعمال التاأمني التعاوين 

ويتم تاأ�صي�صها ح�صب مقت�صيات نظام مراقبة �رشكات التاأمني التعاوين، فاإنه يجب دفع 50% من تكلفة االإ�صتحواذ 

بوا�صطة ال�رشكة اخلليجية العامة للتاأمني اإىل م�صاهمي ال�رشكة ال�صعودية العامة للتاأمني – البحرين و�رشكة اخلليج 

التعاونية للتاأمني - البحرين فور القيام باال�صتحواذ، على اأن يتم دفع الـ 50% املتبقية من اأرباح ال�رشكة ال�صنوية 

من خالل دفعات على النحو التايل:

• ال�رشكة 	 مع  االتفاق  بعد  النقد  موؤ�ص�صة  قبل  من  حتديدها  يتم  االأرباح  من  كن�صبة  الدفعات  قيمة  حتديد  يتم 

اخلليجية العامة للتاأمني، مع االأخذ يف االإعتبار اخلطة اال�صرتاتيجية لل�رشكة التي مت تقدميها اإىل موؤ�ص�صة النقد.

• �صيتم حتديد الفرتة الزمنية التي �صيتم خاللها �صداد الدفعات املتبقية من تكلفة اال�صتحواذ.	

• احلد االأق�صى الذي ميكن �صداده يف كل عام يجب اأال يزيد عن 50% من االأرباح التي يتم حتقيقها يف ذلك العام.	

• املبلغ االإجمايل الذي �صيتم دفعه كتكلفة لال�صتحواذ �صوف ياأخذ بعني االعتبار التغيري يف القيمة تبعًا لعامل 	

الوقت.

• اإذا مل حتقق ال�رشكة اأي اأرباح يف �صنة معينة، فاإنه لن يتم دفع اأي مبلغ خالل تلك ال�صنة، وال ميكن دفع اأي مبلغ 	

مقابل اال�صتحواذ با�صتخدام االأرباح املبقاة من ال�صنوات ال�صابقة.

• يجب احل�صول على موافقة موؤ�ص�صة النقد قبل دفع اأي مبلغ مقابل اال�صتحواذ.	

مما �صبق يت�صح اأن دفع اأية اأرباح مل�صاهمي ال�رشكة اخليليجة العامة للتاأمني يتوقف على وفاء ال�رشكة بالتزاماتها 

لدفع الـ 50% املتبقية من تكلفة االإ�صتحواذ.
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14. المعلومات المالية 

14-1. مقدمة

لل�رشكة اخلليجية  التوقع املايل والذي ي�صمل قائمة املركز املايل امل�صتقبلية  اأرن�صت ويونغ بفح�س  قام مكتب 

العامة للتاأمني التعاوين )�رشكة م�صاهمة �صعودية حتت التاأ�صي�س( كما يف 1 يناير 2010م )التاريخ املتوقع لبدء 

ال�ضادر  امل�ضتقبلية  املالية  القوائم  الذي مت وفقًا ملعيار  الفح�ض،  �ضمل  ال�رشكة. وقد  قبل  الن�ضاط(، واملعدة من 

عن الهيئة ال�صعودية للمحا�صبني القانونيني، االإجراءات التي تعترب �رشورية لتكوين درجة معقولة من االقتناع 

متكن من اإبداء الراأي حول اإعداد وعر�س قائمة املركز املايل امل�صتقبلية واالفرتا�صات التي اأعدت على اأ�صا�صها 

هذه القائمة.

ويرى اأرن�صت ويونغ اأن قائمة املركز املايل امل�صتقبلية املرفقة قد مت عر�صها واالف�صاح عنها طبقًا ملعيار القوائم 

املالية امل�صتقبلية ال�صادر عن الهيئة ال�صعودية للمحا�صبني القانونيني واإن االفرتا�صات التي بنيت عليها ت�صكل 

اأ�صا�صًا معقواًل للتوقعات ال�صادرة عن االإدارة.

ونظراً الأن االأحداث والظروف يف كثري من االأحيان قد ال حتدث كما مت توقعها، فمن الطبيعي اأن توجد اإختالفات 

اختالفات  تنتج  قد  امل�صتقبلي قد ال يتحقق حيث  املركز املايل  فاإن  الفعلية، وبناًء عليه  والنتائج  املتوقع  بني 

جوهرية بينه وبني املركز املايل الفعلي. 

اإن مناق�صة وحتليل قائمة املركز املايل امل�صتقبلية لل�رشكة اخلليجية العامة للتاأمني مبنية على ويجب اأن تقراأ 

مقرونة مع قائمة املركز املايل امل�صتقبلية لل�رشكة للفرتة املنتهية يف 1 يناير 2010م واالي�صاحات امللحقة 

االإ�صدار هذه.  ن�رشة  اآخر من  ق�صم  وامل�صمنة يف  ويونغ  اأرن�صت  قبل  عليها من  واالإطالع  والتي مت فح�صها  بها 

ت�صتمل هذه املناق�صة والتحليالت لقائمة املركز املايل امل�صتقبلي لل�رشكة اخلليجية العامة للتاأمني على بيانات 

ذات طبيعة م�صتقبلية تنطوي على عدد من املخاطر والتوقعات غري املوؤكدة وقد تختلف البيانات الفعلية لل�رشكة 

لبع�س  نتيجة  امل�صتقبلية  الروؤية  هذه  يف  املتوقعة  تلك  عن  جوهري  ب�صكل  التعاوين  للتاأمني  العامة  اخلليجية 

العوامل الواردة �صمن هذه املناق�صة اأو يف موا�صع اأخرى من هذه الن�رشة خ�صو�صًا ق�صم »عوامل املخاطرة«.

14-2. إقرار مجلس اإلدارة بشأن المعلومات المالية

يقر اأع�صاء جمل�س االإدارة املقرتحون باأنه قد مت ا�صتخراج كافة املعلومات املالية املدرجة يف ن�رشة االإ�صدار من 

قائمة املركز املايل امل�صتقبلية لل�رشكة للفرتة املنتهية يف 1 يناير 2010م )التاريخ املتوقع لبدء الن�ضاط(، دون 

اإعداد وفح�س قائمة املركز املايل امل�صتقبلية وفقا ملعايري املحا�صبة  اأي تعديل جوهري عليها، واأنه مت  اإجراء 

ال�صادرة عن الهيئة ال�صعودية للمحا�صبني القانونيني.

كما يقر اأع�صاء جمل�س االإدارة بعدم وجود اأي تغيري جوهري �صلبي يف الو�صع املايل لل�رشكة اخلليجية العامة 

للتاأمني التعاوين حتى تاريخ ن�رشة االإ�صدار هذه. وقد راجعت ال�رشكة التدفقات النقدية املحتملة التي حتتاجها 

يكفي  ما  املالية  املوارد  لديها من  �صيكون  باأنه  ال�رشكة  وترى  القادمة  �صهرا  االثني ع�رش  الأعمالها يف  ال�رشكة 

لتغطية متطلبات راأ�س املال العامل خالل هذه الفرتة. 

14-3. أهم السياسات المحاسبية

التكلفة  مبداأ  على  بناًء  التعاوين  للتاأمني  العامة  اخلليجية  لل�رشكة  امل�صتقبلية  املايل  املركز  قائمة  اإعداد  مت 

التاريخية وبا�صتخدام اأ�صا�س اال�صتحقاق املحا�صبي وعلى اأ�صا�س مبداأ ا�صتمرارية العمليات. وقد مت اإعداد قائمة 

املركز املايل امل�صتقبلية وفقًا للمعايري املحا�صبية ال�صادرة عن الهيئة ال�صعودية للمحا�صبني القانونيني.
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14-4. قائمة المركز المالي المستقبلية                                          

يف كما  امل�صاهمني  وحقوق  امل�صتقبلية  واملطلوبات  باملوجودات  اخلا�صة  التفا�صيل  التايل  اجلدول  يت�صمن 

1 يناير 2010م )التاريخ املتوقع لبداية الن�ضاط(:

�صكل رقم )14-1(: قائمة املركز املايل امل�صتقبلية

المبلغ باآلف الرياالتالقوائم المالية المستقبلية في 1 يناير2010 م

 

موجودات متداولة 

120،000النقدية المتوقعة من المساهمين المؤسسين

80،000النقدية المتوقعة من االكتتاب العام

200،000مجموع الموجودات المتداولة

موجودات غير متداولة

26،207مصاريف ما قبل التاسيس 

26،207مجموع الموجودات غير المتداولة

226،207مجموع الموجودات 

المطلوبات وحقوق المساهمين

مطلوبات متداولة

26،207المطلوب إلى جهة ذات عالقة 

26،207إجمالي المطلوبات المتداولة

حقوق المساهمين
رأس المال المدفوع من قبل المساهمين المؤسسين

رأس المال المتوقع من االكتتاب العام
120،000

80،000 

200،000مجموع حقوق المساهمين

226،207مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

امل�صدر: القوائم املالية امل�صتقبلية لل�رشكة

14-5. مصاريف ما قبل التأسيس 

التكلفة  مبداأ  على  بناًء  التعاوين  للتاأمني  العامة  اخلليجية  لل�رشكة  امل�صتقبلية  املايل  املركز  قائمة  اإعداد  مت 

التاريخية وبا�صتخدام اأ�صا�س اال�صتحقاق املحا�صبي وعلى اأ�صا�س مبداأ ا�صتمرارية العمليات. وقد مت اإعداد قائمة 

املركز املايل امل�صتقبلية وفقًا للمعايري املحا�صبية ال�صادرة عن الهيئة ال�صعودية للمحا�صبني القانونيني.

�صكل رقم )14-2(: م�صاريف ما قبل التاأ�صي�س

المبلغ بآالف الرياالتمصاريف التأسيس

220رسوم نظامية

5،088أتعاب مهنية1

3،000مصاريف طرح االكتتاب2

5،680أعباء مالية3

3،799ديكور المكتب

1،250أتعاب أمن المعلومات )العلم(

7،170أخرى4

26،207المجموع

امل�صدر: القوائم املالية امل�صتقبلية لل�رشكة

ميثل املبلغ املطلوب اإىل جهة ذات عالقة وامل�صاهمني املوؤ�ص�صني والبالغ قدره 26،207،000ريال �صعودي قيمة 

امل�صاريف املتكبدة من ال�رشكة ال�صعودية العامة للتاأمني و�رشكة اخلليج التعاونية للتاأمني، وهي �رشكات ذات 

عالقة، وم�صاهم موؤ�ص�س، وذلك بالنيابة عن ال�رشكة قبل التاأ�صي�س.

2 ت�صمل م�صاريف املتعهد بالتغطية، البنوك امل�صتلمة، والطباعة واالإعالنات.  1 ت�صمل م�صاريف اخلدمات اال�صت�صارية القانونية، االإكتوارية، واملحا�صبية. 

4 ت�صمل الرواتب وم�صاريف �رشاء اأنظمة تقنية املعلومات واأتعاب ا�صت�صارية اأخرى. 3 ت�صمل م�صاريف اإ�صدار �صمانات بنكية.  
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15. استخدام متحصالت االكتتاب  

حوايل  منها  يخ�صم  �صعودي،  ريال  مليون  ثمانون   )80،000،000( بحوايل  االكتتاب  متح�صالت  اإجمايل  تقدر 

)9،338،000( ريال �صعودي لتغطية اأتعاب وم�صاريف االكتتاب العام، والتي ت�صمل اأتعاب كل من امل�صت�صار املايل 

الت�صويق  وم�صاريف  امل�صتلمة  البنوك  وم�صاريف  للتقارير  املعدين  واملحا�صبني  لالكتتاب  القانوين  وامل�صت�صار 

االكتتاب  متح�صالت  �صايف  على  ال�رشكة  �صتح�صل  باالكتتاب.  املتعلقة  االأخرى  وامل�صاريف  والتوزيع  والطبع 

البالغة ) 70،662،000( ريال �صعودي، و�صوف لن يح�صل امل�صاهمون املوؤ�ص�صون على اأي جزء من تلك املتح�صالت.

متح�صالت  �صايف  من  جزء  ا�صتخدام  تنوي  ال�رشكة  فاإن  النقد،  موؤ�ص�صة  قبل  من  تفر�س  قيود  اأي  مراعاة  مع 

االكتتاب العام وم�صاهمات امل�صاهمني املوؤ�ص�صني يف راأ�س املال كمقابل الإنهاء عملية اال�صتحواذ على حمفظة 

يتم  بينما  البحرين،   - للتاأمني  التعاونية  اخلليج  و�رشكة  البحرين   – للتاأمني  العامة  ال�صعودية  ال�رشكة  اأ�صول 

ا�ضتخدام املبلغ املتبقي للوفاء مبتطلبات راأ�ض املال العامل واالأغرا�ض العامة االأخرى لل�رشكة رهنًا بال�رشوط 

التاأمني  �رشكات  مراقبة  نظام  متطلبات  ح�صب  املالءة  هام�س  على  املحافظة  تتم  حيث  التنظيمية  واملتطلبات 

ال�رشكة كافة  املال و�صوف تتحمل  راأ�س  املطلوب من  االأدنى  احلد  التنفيذية واملحافظة على  التعاوين والئحته 

امل�صاريف املتعلقة باالكتتاب العام. 
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16. وصف األسهم

16-1. رأس المال

يبلغ راأ�س مال ال�رشكة )200،000،000( مائتا مليون ريال �صعودي، مق�صم اإىل )20،000،000( ع�رشين مليون 

�صهم بقيمة ا�صمية قدرها )10( ع�رشة رياالت �صعودية لل�صهم وجميعها اأ�صهم نقدية.

اإجمالية  بقيمة  ال�رشكة  اأ�صهم  من  �صهم  مليون  ع�رش  اإثنا   )12،000،000( مبقدار  املوؤ�ص�صون  امل�صاهمون  اكتتب 

الهولندي.  ال�صعودي  البنك  اإيداعها  بالكامل ومت  )120،000،000( مائة وع�رشون مليون ريال، ودفعوا قيمتها 

 )80،000،000( قدرها  اإجمالية  بقيمة   ،)8،000،000( ماليني  ثمانية  وعددها  الباقية  االأ�صهم  طرح  و�صيتم 

ثمانون مليون ريال على اجلمهور لالكتتاب العام من خالل هذا االكتتاب. 

االأ�صلي  املال  راأ�س  كامل  دفع  وبعد  االقت�صادية  اجلدوى  من  التثبت  بعد  العادية،  غري  العامة  للجمعية  يجوز 

وبعد موافقة اجلهات املخت�صة مبا فيها موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي، اأن تتخذ قراراً بزيادة راأ�س مال ال�رشكة 

مرة واحدة اأو عدة مرات باإ�صدار اأ�صهم جديدة بنف�س القيمة اال�صمية لالأ�صهم االأ�صلية )ح�صبما ت�صمح به ن�صو�س 

يكون  اأن  على  وين�س  املال،  راأ�س  زيادة  طريقة  القرار  ويبني  املالية(.  ال�صوق  هيئة  ومتطلبات  ال�رشكات  نظام 

هوؤالء  على  اجلديدة  االأ�صهم  تلك  وتوزع  ال�صادرة.  اجلديدة  االأ�صهم  يف  االكتتاب  اأولوية  املوؤ�ص�صني  للم�صاهمني 

امل�ضاهمني االأ�ضليني الذين اأبدوا رغبتهم يف االكتتاب بها بن�ضبة ما ميلكونه من اأ�ضهم اأ�ضلية يف ال�رشكة ب�رشط 

اأال يتجاوز عدد االأ�صهم اجلديدة التي توزع عليهم العدد الذي طلبوه من االأ�صهم اجلديدة. ويوزع الباقي من االأ�صهم 

اجلديدة على امل�صاهمني االأ�صليني الذي طلبوا اأكرث من ن�صبة م�صاهمتهم بطريقة متنا�صبة مع ح�ص�صهم الن�صبية 

يف ال�رشكة على اأال يتجاوز اجمايل ما يوزع عليهم العدد الذي طلبوه من االأ�صهم اجلديدة، وتطرح ما يتبقى من 

االأ�صهم اجلديدة لالكتتاب العام.

 

التجارة  وزارة  موافقة  على  احل�صول  وبعد  باالأعمال  تتعلق  معقولة  ومربرات  اأ�ص�س  على  وبناء  لل�رشكة،  يجوز 

وموؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي وهيئة �صوق املال تخفي�س راأ�س مال ال�رشكة اإذا تقرر باأنه زاد عن حاجاتها اأو 

اإذا منيت ال�رشكة بخ�صائر. ويتعني ان يتم ذلك التخفي�س مبوجب قرار �صادر من اجلمعية العامة غري العادية. ويتم 

اإ�صدار هذا القرار وفقًا الأحكام نظام ال�رشكات وبعد ذكر اال�صباب التي ا�صتندت عليها التو�صية بالتخفي�س والواردة 

يف تقرير مدقق احل�صابات وعن االلتزامات التي على ال�رشكة الوفاء بها واأثر التخفي�س يف تلك االلتزامات. ويبني 

القرار طريقة اجراء هذا التخفي�س.واإذا كان التخفي�س نتيجة زيادة راأ�س املال عن حاجة ال�رشكة وجبت دعوة 

الدائنني اإىل اإبداء اعرتا�صاتهم عليه خالل �صتني )60( يومًا من تاريخ ن�رش قرار التخفي�س يف جريدة يومية توزع 

يف املدينة التي يقع فيها املركز الرئي�صي لل�رشكة، فاإذا اعرت�س اأحد الدائنني وقدم اإىل ال�رشكة م�صتندات اثبات 

دينه يف امليعاد املذكور وجب على ال�رشكة اأن توؤدي اإليه َدينه اإذا كان حااًل اأو اأن تقدم �صمانًا كافيًا للوفاء به اإذا 

كان تاريخ ا�صتحقاق �صداده �صيحل يف وقت اآجل.

16-2. األسهم 

تكون االأ�صهم ا�صمية وال يجوز اأن ت�صدر باأقل من قيمتها اال�صمية.وال�صهم غري قابل للتجزئة يف مواجهة ال�رشكة 

فاإذا متلكه اأ�صخا�س عديدون وجب عليهم اأن يختاروا اأحدهم لينوب عنهم يف ا�صتعمال احلقوق املت�صلة بال�صهم 

ويكون هوؤالء االأ�صخا�س م�صئولني بالت�صامن عن االلتزامات النا�صئة عن ملكية ال�صهم ويخ�صع نقل ملكية ال�صهم 

للقواعد واللوائح والتعليمات ال�صادرة عن هيئة ال�صوق املالية. 

االأ�صهم  �صوق  املدرجة يف  ال�رشكات  واللوائح املطبقة على  لالأنظمة  للتداول وتخ�صع  قابلة  ال�رشكة  ا�صهم  تكون 

ال�صعودية »تداول« ويعترب اأي تداول اليتفق مع تلك االأحكام الغيا.

16-3. حقوق المساهمين

اجتماعات  ح�صور  حق  اإىل  اإ�صافة  اأ�صهمها،  واأرباح  ال�رشكة  اأ�صول  يف  مت�صاوية  حقوقًا  مالكه  �صهم  كل  يعطي 
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اأنه يف حالة الت�صويت يف اجلمعية العمومية  اأو بالوكالة والت�صويت فيها، �رشيطة  اجلمعيات العامة باالأ�صالة 

على تعيني اأع�صاء جمل�س االإدارة يطبق فرز االأ�صوات على اأ�صا�س نظام الت�صويت الرتاكمي. 

16-4. حقوق التصويت 

بالوكالة،  اأو  باالأ�صالة  العمومية،  اجلمعيات  ح�صور  يف  احلق  اأكرث  اأو  �صهمًا   )20( ع�رشين  ميتلك  م�صاهم  لكل 

وللم�صاهم اأن يفو�س عنه م�صاهمًا اآخر من غري اأع�صاء جمل�س االإدارة اأو كبار موظفي ال�رشكة يف ح�صور اجلمعية 

العامة نيابة عنه. وحت�صب االأ�صوات يف اجتماع اجلمعيات العمومية العادية وغري العادية على اأ�صا�س �صوت واحد 

لكل �صهم ممثل يف االجتماع، �رشيطة اأنه يف حالة الت�صويت على تعيني اأع�صاء جمل�س االإدارة يطبق فرز االأ�صوات 

على اأ�صا�س نظام الت�صويت الرتاكمي.

املمثلة  االأ�صهم  املطلقة الأ�صوات  باالأغلبية  العادية  العامة  التاأ�صي�صية واجلمعية  العامة  قرارات اجلمعية  ت�صدر 

يف االجتماع.

اإذا كان  اإال  االجتماع  املمثلة يف  االأ�صهم  اأ�صوات  ثلثي  باأغلبية  العادية  العامة غري  قرارات اجلمعية  كما ت�صدر 

القرار متعلقًا بزيادة اأو بتخفي�س راأ�س املال اأو باإطالة مدة ال�رشكة اأو بحل ال�رشكة قبل انق�صاء املدة املحددة يف 

نظامها االأ�صا�صي اأو باندماج ال�رشكة اأو دجمها يف �رشكة اأو موؤ�ص�صة اأخرى، وحينها ال يكون القرار �صحيحًا اإال اإذا 

�صدر باأغلبية اأ�صوات ثالثة اأرباع االأ�صهم املمثلة يف االجتماع.

16-5. الجمعية العامة للمساهمين

تعترباجلمعية العامة املكونة تكوينًا �صحيحًا وتنعقد اأ�صواًل باأنها متثل جميع امل�صاهمني وتنعقد يف املدينة التي 

يقع بها املركز الرئي�صي لل�رشكة.

 

يجوز ان تنعقد اجتماعات اجلمعيات العمومية للم�صاهمني اإما عادية اأو غري عادية. وفيما عدا االأمور التي تخت�س 

بال�رشكة،  املتعلقة  االأمور  جميع  يف  بالنظر  العادية  العامة  اجلمعية  تخت�س  العادية،  غري  العامة  اجلمعية  بها 

ويتعني اأن ينعقد اجتماعها مرة على االأقل يف ال�صنة خالل ال�صتة اأ�صهر التالية النتهاء ال�صنة املالية لل�رشكة. كما 

يجوز دعوة جمعيات عامة عادية اأخرى لالنعقاد كلما دعت احلاجة لذلك. 

التي ال ميكن  الن�صو�س  با�صتثناء  االأ�صا�صي  ال�رشكة  تعديل نظام  العادية ب�صالحية  العامة غري  تتمتع اجلمعية 

تعديلها نظامًا، ولها اأن ت�صدر قرارات يف االأمور التي تدخل �صمن اخت�صا�س اجلمعية العامة العادية اأو املتعلقة 

بها وذلك بنف�ض ال�رشوط واالأو�ضاع املقررة للجمعية االأخرية.

ال يعترب اجتماع اجلمعية العامة العادية �صحيحًا اإال اإذا ح�رشه م�صاهمون ميثلون خم�صني يف املائة )50%( على 

االأقل من راأ�س مال ال�رشكة، فاإذا مل يتوفر هذا الن�صاب القانوين يف االجتماع االأول، وجهت الدعوة اإىل اجتماع ثاٍن 

لينعقد خالل الثالثني )30( يومًا التالية لالجتماع ال�صابق وتوجه الدعوة بالطريقة املن�صو�س عليها يف املادة 

)88( من نظام ال�رشكات ويعترب االجتماع الثاين الذي يعقد خالل 30 يوما من االجتماع االأول اجتماعا �صحيحًا 

اأيًا كان عدد امل�صاهمني احلا�رشين فيه.

وال يعترب اجتماع اجلمعية العامة غري العادية �صحيحًا اإال اإذا ح�رشه م�صاهمون ميثلون خم�صني يف املائة )%50( 

على االأقل من راأ�س مال ال�رشكة، فاإذا مل يتوفر ذلك العدد املحدد من امل�صاهمني احلا�رشين يف االجتماع االأول 

وجهت الدعوة اإىل اجتماع ثاٍن لينعقد خالل الثالثني )30( يومًا التالية لالجتماع ال�صابق ويكون االجتماع الثاين 

�صحيحًا اإذا ح�رشه عدد من امل�صاهمني ميثلون ربع راأ�س املال على االأقل.

يراأ�س اجلمعية العامة رئي�س جمل�س االإدارة، اأو من ميثله يف حالة غيابه، وتعني اجلمعية العامة اأمني �رش لالجتماع 

احلا�رشين  امل�صاهمني  اأ�صماء  يت�صمن  حم�رش  اجلمعية  باجتماع  يحرر  االأ�صوات.  وفرز  جمع  عن  وم�صوؤول 

ب�صخ�صهم اأو مبمثلني عنهم وعدد االأ�صهم التي ميلكها كل منهم وعدد االأ�صوات املقررة لها والقرارات التي اتخذت 

وعدد االأ�صوات التي وافقت على كل قرار اأو خالفته وخال�صة وافية للمناق�صات التي دارت يف االجتماع. وتدون 
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املحا�رش ب�صفة منتظمة عقب كل اجتماع يف �صجل خا�س يوقعه رئي�س االجتماع واأمني �رشه وم�صوؤول جمع 

وفرز االأ�صوات.

16-6. مدة الشركة 

مدة ال�رشكة ت�صعة وت�صعون )99( �صنة ميالدية تبداأ من تاريخ �صدور قرار معايل وزير التجارة وال�صناعة باإعالن 

تاأ�صي�صها، ويجوز دائمًا اإطالة مدة ال�رشكة بقرار ت�صدره اجلمعية العامة غري العادية قبل انتهاء اأجلها ب�صنة واحدة 

على االأقل بعد احل�صول على موافقة اجلهات املخت�صة. 

حل ال�رشكة وت�سفيتها: عند انتهاء مدة ال�رشكة اأو يف حال مت حلها قبل االأجل املحدد تقرر اجلمعية العامة غري 

العادية بناًء على اقرتاح جمل�س االإدارة طريقة الت�صفية وتقوم بتعيني م�صفيًا واحداً اأو اأكرث وحتدد �صالحيتهم 

واأتعابهم.

وتنتهي �صالحيات جمل�س االإدارة بانق�صاء مدة ال�رشكة، ومع ذلك ي�صتمر املجل�س متحماًل مل�صوؤولياته يف اإدارة 

ال�رشكة اإىل اأن يتم تعيني امل�صّفي، وتبقى لالأجهزة االدارية يف ال�رشكة اخت�صا�صاتها و�صالحياتها بالقدر الذي 

ال يتعار�س مع اخت�صا�صات و�صالحيات امُل�صّفي. 

ويف حالة ت�صفية ال�رشكة، يجب حماية حقوق االأطراف يف فائ�س عمليات التاأمني واالحتياطيات املرتاكمة وفقا 

لنظام ال�رشكة االأ�صا�صي. 
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17
ملخص النظـام 

األساسي للشركة
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17. ملخص النظـام األساسي للشركة 

 وافقت هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء واالأمانة العامة ملجل�س الوزراء على النظام االأ�صا�صي لل�رشكة الذي يت�صمن  

الوثيقة  اأنه وال يجب االعتماد على هذا امللخ�س عو�صا عن  اإىل  اأدناه . جتدر االإ�صارة  بنودامعينة مت تلخي�صها 

الكاملة واال�صلية للنظام اال�صا�صي والتي ميكن االطالع عليها يف املكتب الرئي�صي لل�رشكة.

17-1. اسم الشركة

ال�رشكة اخلليجية العامة للتاأمني التعاوين »�رشكة م�صاهمة �صعودية«. 

17-2. أغراض الشركة

 هو القيام - وفقًا الأحكام نظام مراقبة �رشكات التاأمني التعاوين والئحته التنفيذية واالأنظمة والقواعد ال�صارية 

يف اململكة العربية ال�صعودية - مبزاولة اأعمال التاأمني التعاوين وكل ما يتعلق بهذه االأعمال من اإعادة تاأمني اأو 

توكيالت اأو متثيل اأو مرا�صلة اأو و�صاطة ولل�رشكة اأن تقوم بجميع االأعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق اأغرا�صها 

�صواء يف جمال التاأمني اأو ا�صتثمار اأموالها واأن تقوم بتملك وحتريك االأموال الثابتة والنقدية اأو بيعها اأو ا�صتبدالها 

اأو تاأجريها بوا�صطتها مبا�رشة اأو بوا�صطة �رشكات توؤ�ص�صها اأو ت�صرتيها اأو باال�صرتاك مع جهات اأخرى.

ويجوز لل�رشكة اأن متتلك اأو اأن تكون لها م�صلحة اأو ت�صرتك باأي وجه من الوجوه مع الهيئات التي تزاول اأعمااًل 

�صبيهة باأعمالها اأو االأعمال املالية اأو التي تعاونها على حتقيق غر�صها اأو اأن تدجمها فيها اأو ت�صرتيها ، وتبا�رش 

ال�رشكة جميع االأعمال املذكورة يف هذه املادة �صواء داخـل اململكة اأو خارجها .

17-3. مدة الشركة

مدة ال�رشكة )99( ت�صع وت�صعون �صنة ميالدية تبداأ من تاريخ �صدور قرار وزير التجارة وال�صناعة باإعالن تاأ�صي�صها 

وجتوز اإطالة مدة ال�رشكة بقرار ت�صدره اجلمعية العامة غري العادية قبل انتهاء هذه املدة ب�صنة على االأقل.

17-4. رأس مال الشركة

 راأ�س مال ال�رشكة هو ) 200.000.000 ( مائتا مليون ريال �صعودي، مق�صم اإىل )20.000.000 ( ع�رشون مليون 

�صهم مت�صاوية القيمة تبلغ قيمة كل منها )10( ع�رشة رياالت �صعودية.

17-5. االكتتاب في رأس المال

اكتتب املوؤ�ص�صون مبا جمموعه ) 12.000.000 ( اثنا ع�رش مليون �صهمًا بقيمة ) 120.000.000 ( مائة وع�رشون 

مليون ريال �صعودي و�صددوا قيمتها نقداً، وهي متثل) 60 % ( �صتون باملائة من كامل اأ�صهم راأ�س مال ال�رشكة، 

و�صوف تطرح االأ�صهم الباقية وعددها ) 8.000.000 ( ثمانية ماليني �صهمًا بقيمة ) 80.000.000 ( ثمانون 

مليون ريال لالكتتاب العام خالل ثالثني يومًا من تاريخ ن�رش املر�صوم امللكي بتاأ�صي�س ال�رشكة، وبعد االكتـتاب 

مبا�رشة �صوف تكتمل اأ�صهم ال�صـركة لت�صبح )20.000.000 ( ع�رشون مليون �صهم.

17-6. حقوق المساهمين 

اجتماعات  ح�صور  حق  اإىل  اإ�صافة  اأ�صهمها،  واأرباح  ال�رشكة  اأ�صول  يف  مت�صاوية  حقوقًا  مالكه  �صهم  كل  يعطي 

اأو بالوكالة والت�صويت فيها، با�صتثناء اجلمعية العمومية التاأ�صي�صية التي ميكن ان  اجلمعيات العامة باالأ�صالة 
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يح�رشها م�صاهمون ميلكون اأي عدد من االأ�صهم، يحق لكل م�صاهم ميتلك ع�رشين)20( �صهمًا على االأقل ح�صور 

اجلمعيات العمومية للم�صاهمني، باالأ�صالة اأو النيابة، ويجوز الأي م�صاهم اأن يوكل م�صاهمًا اآخر من غري اأع�صاء 

للم�صاهمني  العمومية  اجلمعية  اجتماع  حل�صور  وذلك  كتابي  توكيل  مبوجب  ال�رشكة  موظفي  اأو  االإدارة  جمل�س 

بالنيابة عنه.

وحت�صب االأ�صوات يف اجتماع اجلمعيات العمومية العادية وغري العادية على اأ�صا�س �صوت واحد لكل �صهم ممثل 

يف االجتماع، �رشيطة اأنه يف حالة الت�صويت على تعيني اأع�صاء جمل�س االإدارة يطبق فرز االأ�صوات على اأ�صا�س 

نظام الت�صويت الرتاكمي.

املمثلة  االأ�صهم  املطلقة الأ�صوات  باالأغلبية  العادية  العامة  التاأ�صي�صية واجلمعية  العامة  قرارات اجلمعية  ت�صدر 

يف االجتماع.

اإذا كان  اإال  االجتماع  املمثلة يف  االأ�صهم  اأ�صوات  ثلثي  باأغلبية  العادية  العامة غري  قرارات اجلمعية  كما ت�صدر 

القرار متعلقًا بزيادة اأو بتخفي�س راأ�س املال اأو باإطالة مدة ال�رشكة اأو بحل ال�رشكة قبل انق�صاء املدة املحددة يف 

نظامها االأ�صا�صي اأو باندماج ال�رشكة اأو دجمها يف �رشكة اأو موؤ�ص�صة اأخرى، وحينها ال يكون القرار �صحيحًا اإال اإذا 

�صدر باأغلبية اأ�صوات ثالثة اأرباع االأ�صهم املمثلة يف االجتماع.

17-7. مجلس االدارة

 يتوىل اإدارة ال�رشكة جمل�س اإدارة موؤلف من ع�رشة اع�صاء تعينهم اجلمعية العامة العادية ملدة ال تزيد على ثالث 

�صنوات، وال يخل ذلك التعيني بحق ال�صخ�س املعنوي يف ا�صتبدال من ميثله يف املجل�س، وا�صتثناًء من ذلك تعني 

باإعالن  ال�صادر  الوزاري  القرار  اإدارة لفرتة ثالث �صنوات تبداأ من تاريخ �صدور  اأول جمل�س  التاأ�صي�صية  اجلمعية 

تاأ�صي�س ال�رشكة.

17-8. صالحيات مجلس االدارة

ال�رشكة، كما  اإدارة  ال�صلطات يف  اأو�صع  االإدارة  العامة، يكون ملجل�س  مع مراعاة االخت�صا�صات املقررة للجمعية 

يكون له يف حدود اخت�صا�صه اأن يفو�س واحداً اأو اأكرث من اأع�صائه اأو من الغري يف مبا�رشة عمل اأو اأعمال معينة.

17-9. اجتماعات وقرارات مجلس االدارة

ويجب  االأع�صاء  من  اثنان  ذلك  اإليه  ومتى طلب  رئي�صه  بدعوة من  لل�رشكة  الرئي�س  املركز  املجل�س يف  يجتمع 

اأن  على  ال�رشكة  مقر  خارج  املجل�س  ينعقد  اأن  ويجوز  املجل�س.  يراها  التي  بالطريقة  موثقة  الدعوة  تكون  اأن 

بدون  اأ�صهر  اأربعة  تنق�صي  اأن  يجوز  وال  الواحدة  املالية  ال�صنة  خالل  االأقل  على  مرات  اأربع  املجل�س  يجتمع 

املجل�س. انعقاد 

ال يكون اجتماع املجل�ض �ضحيحًا اإال اإذا ح�رشه ثلثا االأع�ضاء باأنف�ضهم اأو بطريق االإنابة ب�رشط اأن يكون عدد 

االأع�صاء احلا�رشين باأنف�صهم اأربعة اأع�صاء على االأقل وللع�صو اأن ينيب عنه ع�صواً اآخر يف ح�صور اجتماعات 

املجل�س ويف الت�صويت فيها.

ت�صدر قرارات املجل�س باالإجماع، ويف حالة اخلالف باأغلبية ثلثي اأ�صوات االأع�صاء احلا�رشين واملمثلني على 

اجتماع  عقد  كتابة  االأع�صاء  اأحد  طلب  اإذا  اإال  بالتمرير  عليها  بالت�صويت  القرارات  ي�صدر  اأن  وللمجل�س  االأقل. 

للمداولة فيها، ويف هذه احلالة تعر�س هذه القرارات على جمل�س االإدارة يف اأول اجتماع تال له. وعلى كل ع�صو 

من اأع�صاء جمل�س االإدارة الذي تكون له م�صلحة �صخ�صية مبا�رشة اأو غري مبا�رشة يف اأي اأمر اأو اقرتاح معرو�س 

على املجل�س اأو اللجنة التنفيذية اأن يبلغ املجل�س اأو اللجنة طبيعة م�صلحته يف االأمر املعرو�س، وعليه - دون 

اأو  املجل�س  والت�صويت يف  املداوالت  اال�صرتاك يف  االمتناع عن  االجتماع -  ل�صحة  الالزم  العدد  ا�صتبعاده من 

اللجنة التنفيذية فيما يتعلق باالأمر اأو االقرتاح.
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17-10. اللجان 

ي�صكل جمل�س االإدارة جلنة للمراجعة ال يقل عدد اأع�صائها عن )3( ثالثة اأع�صاء وال يزيد عن )5( خم�صة اأع�صاء 

النقد  موؤ�ص�صة  تقره  ما  وح�صب  االإدارة  جمل�س  خارج  من  اأغلبهم  يكون  اأن  على  التنفيذيني  االأع�صاء  غري  من 

العربي ال�صعودي ووزارة التجارة وال�صناعة وهيئة ال�صوق املالية.

ي�صكل جمل�س االإدارة جلنة تنفيـذية ال يقل عدد اأع�صائها عن )3( ثالثة اأع�صاء وال يزيد على )5( خم�صة اأع�صاء، 

تختار  غيابه  حالة  ويف   ، اجتماعاتها  يراأ�س  الذي  اللجنة  رئي�س  بينهم  من  التنفيذية  اللجنة  اأع�صاء  ويختار 

له  اآخراً  عنه ع�صواً  ينيب  اأن  التنفيذية  اللجنة  ولع�صو  احلا�رشين،  اأع�صائها  بني  لها من  موؤقتًا  رئي�صًا  اللجنة 

املجل�س  الع�صوية يف  مدة  التنفيذية هي  اللجنة  وتكون مدة ع�صوية  فقط،  اجتماعات  لثالث  بالت�صويت  احلق 

وميالأ املجل�س املركز الذي يخلو يف اللجنة التنفيذية.

اإدارة ال�رشكة، تبا�رش اللجنة  اأو ي�صعها جمل�س  مع مراعاة اأي تعليمات ت�صعها موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي 

االإدارة  جمل�س  ع�صو  التنفيذية  اللجنة  وتعاون  املجل�س،  اأو  املوؤ�ص�صة  تقررها  التي  ال�صلطات  كل  التنفيذية 

املنتدب اأو املدير العام يف حدود ال�صلطات املقررة لها.

ب�رشط  االإنابة  اأو  االأ�ضالة  بطريق  االأقل  على  اثنان  ح�رشه  اإذا  اإال  �ضحيحًا  التنفيذية  اللجنة  اجتماع  يكون  ال 

التنفيذية باالإجماع ويف حالة اخلالف  اللجنة  اثنني. وت�صدر قرارات  باأنف�صهم عن  اأن ال يقل عدد احلا�رشين 

اإىل  وقت  من  اجتماعاتها  اللجنة  وتعقد  واملمثلني.  احلا�رشين  االأع�صاء  اأرباع  ثالث  اأ�صوات  باأغلبية  ت�صدر 

اآخر كلما راأى رئي�صها �رشورة عقدها على اأن تعقد �صتة اجتماعات على االأقل �صنويًا، ويعقد االجتماع يف اأي 

وقت اإذا طلب ذلك اثنان من االأع�صاء على االأقل. وي�صدر القرار باملوافقة عليه اإذا وافق عليه كتابة اثنان من 

اللجنة. اأع�صاء 

17-11. الجمعيات العامة 

ذلك  ومع  فيها،  املمثلة  لالأ�صهم  املطلقة  باالأغلبية  العادية  واجلمعية  التاأ�صي�صية  اجلمعية  يف  القرارات  ت�صدر   

باأ�صهم  املكتتبني  اأغلبية  موافقة  لزمت  خا�صة  مزايا  اأو  عينية  ح�ص�س  بتقييم  القرارات  هذه  تعلقت  اإذا  فاإنه 

اأو امل�صتفيدون من  نقدية التي متثل ثلثي االأ�صهم املذكورة بعد ا�صتبعاد ما اكتتب به مقدمو احل�ص�س العينية 

املزايا اخلا�صة، وال يكون لهوؤالء راأي يف هذه القرارات ولو كانوا من اأ�صحاب االأ�صهم النقدية. وت�صدر القرارات 

بزيادة  متعلقًا  القرار  كان  اإذا  اإال  االجتماع  يف  املمثلة  االأ�صهم  ثلثي  باأغلبية  العادية  غري  العامة  اجلمعية  يف 

باإدماجها  اأو  نظامها  يف  املحددة  املدة  قبل  ال�رشكة  بحل  اأو  ال�رشكة  مدة  باإطالة  اأو  املال  راأ�س  بتخفي�س  اأو 

االأ�صهم املمثلة يف  اأرباع  اإذا �صدر باأغلبية ثالثة  اإال  القرار �صحيحًا  اأخرى فال يكون  اأو يف موؤ�ص�صة  يف �رشكة 

االجتماع.

17-12. مراقب الحسابات

وحتدد  اململكة  يف  املهنة  مبزاولة  لهم  املرخ�س  احل�صابات  مراقبي  من  اثنني  �صنويًا  العامة  اجلمعية  تعني 

اإعادة تعيينهما. اأتعابهما ويجوز لها 

اأن  وله  الوثائق  من  ذلك  وغري  و�صجالتها  ال�رشكة  دفاتر  على  االطالع  حق  وقت  كل  يف  احل�صابات  ملراقب 

ال�رشكة  موجودات  من  يتحقق  اأن  اأي�صًا  وله  عليها  احل�صول  �رشورة  يرى  التي  واالإي�صاحات  البيانات  يطلب 

والتزاماتها.

من  متكينه  من  ال�رشكة  موقف  ي�صمنه  تقريرا  ال�صنوية  العامة  اجلمعية  اإىل  يقدم  اأن  احل�صابات  مراقب  على 

ال�رشكات  نظام  الأحكام  خمالفات  من  ك�صفه  قد  يكون  وما  طلبها  التي  واالإي�صاحات  البيانات  على  احل�صول 

النظام وراأيه يف مدى مطابقة ح�صابات  لهذا  اأو  التنفيذية  التعاوين والئحته  التاأمني  اأو نظام مراقبة �رشكات 

للواقع. ال�رشكة 
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17-13. السنة المالية

 تبداأ �صنة ال�رشكة املالية من االأول من يناير وتنتهي بنهاية دي�صمرب ال�صنة نف�صها على اأن تبداأ ال�صنة املالية االأوىل 

من تاريخ القرار الوزاري ال�صادر باإعالن تاأ�صي�س ال�رشكة وتنتهي يف 31 دي�صمرب من العام التايل.

17-14. توزيع أرباح األسهم

توزع اأرباح امل�صاهمني على الوجه التايل:

جتنب الزكاة و�رشيبة الدخل املقررة .( 1

هذا ( 2 وقف  العادية  العامة  للجمعية  ويجوز   ، نظامي  احتياطي  لتكوين  ال�صافية  االأرباح  من   )%20( يجنب 

التجنيب متى بلغ االحتياطي املذكور اإجمايل راأ�س املال املدفوع .

للجمعية العامة العادية بناءاً على اقرتاح جمل�س االإدارة اأن جتنب ن�صبة مئوية من االأرباح ال�صنوية ال�صافية ( 3

لتكوين احتياطي اإ�صايف وتخ�صي�صه لغر�س اأو اأغرا�س معينه تقررها اجلمعية العامة .

يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة اأوىل للم�صاهمني ال تقل عن ) 5% ( من راأ�س املال املدفوع. ( 4

يوزع الباقي بعد ذلك على امل�صاهمني كح�صة يف االأرباح اأو يحول اإىل ح�صاب االأرباح املبقاة .( 5

يجوز بقرار من جمل�س االإدارة توزيع اأرباح دورية تخ�صم من االأرباح ال�صنوية املحددة يف الفقرة )4( الواردة اأعاله 

وفقًا للقواعد املنظمة لذلك وال�صادرة من اجلهات املخت�صة.

ُتبلغ ال�رشكة هيئة ال�صوق املالية دون تاأخري باأي قرارات لتوزيع االأرباح اأو التو�صية بذلك وتدفع االأرباح املقرر 

توزيعها على امل�صاهمني يف املكان واملواعيد التي يحددها جمل�س االإدارة، وفقًا للتعليمات التي ت�صدرها وزارة 

التجارة وال�صناعة مع مراعاة املوافقة الكتابية امل�صبقة ملوؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي.

اإذا بلغت خ�صائر ال�رشكة ثالث اأرباع راأ�س املال وجب على اأع�صاء جمل�س االإدارة دعوة اجلمعية العامة غري العادية 

للنظر يف ا�صتمرار ال�رشكة اأو حلها قبل اأجلها املعني باملادة )5( من النظام االأ�صا�صي، وين�رش قرار اجلمعية يف 

جميع االأحوال يف اجلريدة الر�صمية.

17-15. حل وتصفية الشركة

نظام  يف  عليها  املن�صو�س  لالأحكام  وفقًا  اأو  النظام  لهذا  وفقًا  لها  املحددة  املدة  بانق�صاء  ال�رشكة  تنق�صي 

بناًء  العادية،  العامة غري  االأجل تقرر اجلمعية  اأو يف حالة حلها قبل هذا  ال�رشكة  انتهاء مدة  ال�رشكات، وعند 

على اقرتاح جمل�س االإدارة طريقة الت�صفية وتعني م�صفيًا اأو اأكرث وحتدد �صالحياتهم واأتعابهم، وتنتهي �صلطة 

اأن يتم تعيني امل�صفي، وتبقى  اإىل  اإدارة ال�رشكة  جمل�س االإدارة بانق�صاء ال�رشكة، ومع ذلك ي�صتمر قائمًا على 

الأجهزة ال�رشكة اخت�صا�صاتها بالقدر الذي ال يتعار�س مع اخت�صا�س امل�صفني.
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18 معلومات قانونية
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18. معلومات قانونية

18-1. تفاصيل التأسيس

الوزراء  جمل�س  قرار  مبوجب  التاأ�صي�س(  )حتت  �صعودية  م�صاهمة  �رشكة  هي  للتاأمني  العامة  اخلليجية  ال�رشكة 

وتاريخ  رقم م/85  امللكي  املر�صوم  )املوافق 2008/12/1م( ومبوجب  وتاريخ 1429/12/3هـ   )365( رقم 

1429/12/5 هـ )املوافق 3 / 12 /2008م(.

 يبلغ راأ�س مال ال�رشكة مائتا مليون )200،000،000( ريال �صعودي مق�صم اإىل ع�رشين مليون )20،000،000( 

�صهم، بقيمة ا�صمية قدرها )10( ع�رشة رياالت �صعودية لل�صهم الواحد )»االأ�صهم«(.

�صتزاول ال�رشكة العديد من اأن�صطة التاأمني وفقًا ملبداأ التاأمني التعاوين وحتت اإ�رشاف موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي 

اجلهة النظامية امل�ضئولة عن تطبيق ومراقبة نظام التاأمني ولوائحه التنفيذية. و�ضوف يت�ضمن ن�ضاط ال�رشكة كافة 

اأنواع التاأمني التي ت�صمل على �صبيل املثال ال احل�رش تاأمني احلوادث واملركبات واملمتلكات والب�صائع وهياكل 

ال�صفن والطريان وال�صفر والتاأمني البحري والهند�صي والطبي ومنافع التاأمني اجلماعي.

 

وبعد االنتهاء من عملية االكتتاب وتخ�صي�س االأ�صهم �صيتم توجيه الدعوة اإىل امل�صاهمني حل�صور اجلمعية العامة 

التاأ�صي�صية للقيام مبا يلي:

االأ�صا�صي ( 1 للنظام  راأ�س املال قد دفع بالكامل وفقًا  االأدنى من  راأ�س املال املكتتب به واحلد  اأن  التحقق من 

وبكامل القيمة الواجبة الدفع لكل �صهم.

تعديالت جوهرية دون احل�صول على ( 2 اأي  اإدخال  االأ�صا�صي مع مراعاة عدم  للنظام  النهائية  الن�صخة  اإعتماد 

موافقة امل�صاهمني املمثلني يف االإجتماع.

تعيني اأع�صاء اأول جمل�س اإدارة لل�رشكة.( 3

تعيني مراجعي احل�صابات وحتديد اأتعابهم.( 4

مناق�صة تقرير امل�صاهمني املوؤ�ص�صني حول االإجراءات والنفقات املتعلقة بتاأ�صي�س ال�رشكة.( 5

بعد اإنعقاد اجلمعية التاأ�صي�صية للم�صاهمني �صيتم تقدمي طلب اإىل وزير التجارة وال�صناعة الإعالن تاأ�صي�س ال�رشكة 

و�صتعترب ال�رشكة موؤ�ص�صة اأ�صواًل ك�رشكة م�صاهمة عامة من تاريخ �صدور قرار وزير التجارة وال�صناعة باإعالن 

تاأ�صي�س ال�رشكة.

و�صتتقدم ال�رشكة عقب اإكتمال اإجراءات التاأ�صي�س بطلب لهيئة ال�صوق املالية الإدراجها يف تداول وفقًا لنظام هيئة 

ال�صوق املالية.

18-2. التراخيص والتصاريح األساسية 

الإ�صت�صدار  النقد  موؤ�ص�صة  اإىل  بطلب  التجاري،  �صجلها  واإ�صتخراج  تاأ�صي�صها  اإكتمال  عقب  ال�رشكة  تتقدم  �صوف 

ترخي�س مبزاولة اأن�صطة التاأمني، كما �صت�رشع ال�رشكة اأي�صًا يف اأعقاب اإكتمال اإجراءات تاأ�صي�صها يف اال�صتحواذ 

– البحرين  – البحرين و�رشكة اخلليج التعاونية للتاأمني  اإ�صول ال�رشكة ال�صعودية العامة للتاأمني  على حمفظة 

و�صوف تخ�صع عملية اال�صتحواذ على اأ�صول ال�رشكتني وتقييم حمفظيتهما ملوافقة موؤ�ص�صة النقد. وفيما يلي قائمة 

بالرتاخي�س والت�صاريح االأ�صا�صية ال�صادرة لل�رشكة من اجلهات النظامية املخت�صة حتى تاريخه. 

�صكل رقم )18-1(: الرتاخي�س والت�صاريح االأ�صا�صية

الغرضالتاريخالجهة المصِدرةالترخيص/ التصريح

الرتخي�س بتاأ�صي�س ال�رشكة 1429/12/5 هـ الديوان امللكيالمرسوم الملكي رقم )م/ 85 (

الرتخي�س بتاأ�صي�س ال�رشكة املوافق 3 /2008/12مجمل�س الوزراءقرارمجلس الوزراء رقم )365(

امل�صدر: ال�رشكة
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18-3. الرسملة والمديونية

ع�رشين  من  يتكون  �صعودي،  ريال   )200،000،000( مليون  مائتا  تاأ�صي�صها،  لدى  ال�رشكة،  مال  راأ�س  يبلغ 

امل�صاهمون  اإكتتب  وقد  الواحد.  لل�صهم  رياالت   )10( ع�رشة  قدرها  اإ�صمية  بقيمة  �صهم   )20،000،000( مليون 

بينما  املدفوع،  املال  راأ�س  من   %60 متثل  ريال   )120.000.000( مليون  وع�رشون  مائة  مبقدار  املوؤ�ص�صون 

�صيتم اإ�صتقطاب الثمانون مليون )80،000،000( ريال املتبقية والتي متثل 40% من راأ�س املال املدفوع من 

خالل االكتتاب العام.

18-4. مبالغ مطلوبة لجهة ذات عالقة ومساهم مؤسس 

املبلغ اأدناه ميثل قيمة م�صاريف متكبدة من �رشكة )�رشيك موؤ�ص�س( وذلك نيابة عن ال�رشكة )ف�صاًل راجع ق�صم 

»24« تقرير املحا�صبني(.

�صكل رقم )18-2( مبالغ مطلوبة جلهة ذات عالقة وم�صاهم موؤ�ص�س

المبلغ اإلجمالي )باآلف المبلغ )باآلف الرياالت( البند
الرياالت(

مائتان وع�رشون الف 220رسوم نظامية

خم�صة اآالف وثمانية وثمانون5،088أتعاب مهنية

ثالثة اآالف3،000مصروفات طرح االكتتاب

خم�صة اآالف و�صتمائة وثمانون5،680أعباء مالية

ثالثة اآالف و�صبعمائة وت�صعة وت�صعون3،799ديكور المكتب

األف ومائتان وخم�صون1،250أتعاب أمن المعلومات – العلم

�صبعة اآالف ومائة و�صبعون 7،170أخرى

�صتة وع�رشون ومائتان و�صبعة26،207إجمالي المبلغ المطلوب

امل�صدر: القوائم املالية امل�صتقبلية لل�رشكة

18-5. رأس المال العامل

العمل  ال�رشكةاملرجح تطبيقها على  اأعمال  لت�صيري  الالزم  العامل  املال  راأ�س  ال�رشكة مبراجعة متطلبات  قامت 

خالل بالن�صبة الإثني ع�رش �صهراً التالية، وترى ال�رشكة انه يوجد لدى ال�رشكة االأموال الكافية لتمويل باأن لديها 

التالية  �صهرا  ع�رش  االإثني  فتة  الفرتةخالل  لهذه  العامل  املال  راأ�س  متطلبات  لتغطية  الكافية  املالية  املوارد 

االإكتتاب. لن�رشة 

18-6. أدوات/سندات الدين والقروض طويلة األجل واإللتزامات المحتملة

يوؤكد اأع�صاء جمل�س االإدارة اأنه ال يوجد لدى ال�رشكة اأدوات /�صندات دين اأو قرو�س طويلة االأجل اأو التزامات 

حمتملة حتى تاريخ هذه الن�رشة. كما يقر جمل�س االإدارة اأي�صًا اإن راأ�س مال ال�رشكة غري م�صمول بحق خيار.

18-7. الرهونات واألعباء والحقوق على ممتلكات الشركة

تاريخ  لغاية  اأعباء على ممتلكاتها  اأو  اأو حقوق  رهونات  اأية  توجد  ال  باأنه  ال�رشكة  اإدارة  اأع�صاء جمل�س  يوؤكد 

هذه الن�رشة.
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18-8. العموالت

اأو خ�صم  اأية عمولة  تقدمي  اأو  بدفع  تقم  ال�رشكة مل  باأن  املقرتحون  العليا  واإدارتها  ال�رشكة  اإدارة  يوؤكد جمل�س 

اأو بيع اأي اأوراق مالية من قبل ال�رشكة ، وذلك خالل  اأو ر�صوم و�صاطة اأوعو�س غري نقدي اآخر يتعلق باإ�صدار 

ال�صنتني ال�صابقتني مبا�رشة لتاريخ تقدمي الطلب لالإدراج بالقائمة الر�صمية.

18-9. عالقات محددة وتعامالت مهمة مع أطراف ذوي عالقة بالشركة 

اأطراف ذوي عالقة  اأي تعامالت مع  نظراً الأن ال�رشكة ال تزال يف طور التاأ�صي�س فاإنها مل تدخل حتى االآن يف 

اأو  موظفيها  كبار  من  واأي  ال�رشكة  بني  املربمة  التعامالت  كافة  على  التفاو�س  يتم  اأن  يجب  كما  بال�رشكة 

اأع�صاء جمل�س اإدارتها اأو م�صاهميها املوؤ�ص�صني وال�رشكات التابعة لهم مبناآى عن اأية عالقة اأو �صلة، ويتعني اأن 

ال يتم ذلك مبوجب �رشوط ال تقل خدمة مل�ضلحة ال�رشكة عن تلك التي ميكن لل�رشكة احل�ضول عليها اذا ابرمت 

تعامال مع اأطراف ثالثة لي�صت مرتبطة  بها، كما يجب املوافقة عليها من غالبية اأع�صاء جمل�س االإدارة. وتوؤكد 

نظام  من  و)70(   )69( املادتني  بتطبيق  اإلتزامهم  املوؤ�ص�صون  وم�صاهموها  اإدارتها  جمل�س  واأع�صاء  ال�رشكة 

ال�رشكات واملادة )18( من الئحة حوكمة ال�رشكات. 

تعتزم ال�رشكة، يف اأقرب وقت منا�صب عقب اإكتمال تاأ�صي�صها، اإبرام اتفاقية �رشاء اأ�صول مع ال�رشكة ال�صعودية 

العامة للتاأمني- البحرين و�رشكة اخلليج التعاونية للتاأمني – البحرين تقوم مبوجبها ال�رشكة ب�رشاء االأ�صول 

اإلتزام اأي من الطرفني باإنهاء عملية اال�ضتحواذ على �رشوط  بناًء على التقييم املقبول ملوؤ�ض�ضة النقد. ويتوقف 

امل�صاهمني  تزويد  و�صيتم  املخت�صة.  التنظيمية  اجلهات  موافقة  احل�رش  ال  املثال  �صبيل  على  ت�صمل  معينة 

التاأ�صي�صية  اجلمعية  اإجتماع  خالل  النقد  موؤ�ص�صة  من  املعتمدة  االأخرى  والتفا�صيل  اال�صتحواذ  قيمة  بتفا�صيل 

املنعقد يف اأعقاب تاأ�صي�س ال�رشكة.

البحرين،   – للتاأمني  التعاونية  اخلليج  و�رشكة  البحرين   – للتاأمني  العامة  ال�صعودية  ال�رشكة  من  كل  وافقت 

مع  املربمة  الوكالة  باتفاقيات  العمل  اإنهاء  على  اال�ضتحواذ،  الإمتام  وك�رشط  االأ�ضول  �رشاء  اإتفاقية  مبوجب 

ال�رشكة ال�صعودية العامة لالإ�صتثمار التجاري واخلدمات و�رشكة الت�صويق والوكاالت التجارية املحدودة.

 ولقد وافقت ال�رشكة ال�صعودية العامة للتاأمني – البحرين و�رشكة اخلليج التعاونية للتاأمني – البحرين اأي�صًا 

على تزويد ال�رشكة بامل�صاحة الالزمة للمكاتب والعمالة واالأجهزة اإ�صافة اإىل امل�صاندة االإمدادية يف اجلوانب 

اأقرب  يف  االطراف  هذه  بني  اإبرامها  يتم  جتاري  تعاون  التفاقية  وفقًا  والت�صويقية  واملالية  والفنية  االإدارية 

فر�صة عقب تاأ�صي�س ال�رشكة ال�صيء الذي يجنب ال�رشكة التعر�س اإىل اأي اإنقطاع يف االأعمال عقب اال�صتحواذ.

18-10. إستمرار األنشطة

اإن ال�رشكة قيد التاأ�صي�س وبالتايل مل ي�صبق لها ولتاريخ اإعداد ن�رشة االإ�صدار ان مار�صت اأي من اأن�صطة التاأمني. 

واليوجد اأي نية الإجراء اأي تغيري جوهري على طبيعة الن�ضاط. كما اأنه مل يحدث اأي انقطاع يف اأعمال ال�رشكة 

ال�صعودية العامة للتاأمني ل�رشكة اخلليج التعاونية للتاأمني ميكن ان يوؤثر او يكون قد اثر تاأثريا ملحوظا على 

الو�صع املايل خالل االأ�صهر االإثني ع�رشة االأخرية.

18-11. العالمات التجارية وبراءات االختراع وحقوق الملكية الفكرية األخرى 

ال يوجد لل�رشكة اأية عالمة جتارية اأو اأية ملكيات فكرية اأخرى م�صجلة با�صمها يف اأي منطقة اإخت�صا�س قانوين 

ال�صوق، تنوي االدارة، بعد  التجاري لل�رشكة واحلفاظ على �صورتها يف  تعمل فيها. و�صعيًا منها لتعزيز اال�صم 

وعالمات  التجارية  واالأ�صماء  العالمات  جميع  حلماية  الالزمة  واالإجراءات  اخلطوات  اتخاذ  ال�رشكة،  تاأ�صي�س 

وجميع  ال�صعودية  العربية  اململكة  يف  ت�صجيلها  طريق  عن  لل�رشكة  االأخرى  الفكرية  امللكيات  وكافة  اخلدمة 

االأ�صواق الرئي�صة االأخرى التي تنوي العمل فيها. 
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18-12. المنازعات والدعاوي القضائية

يوؤكد  كما  تاريخه.  ق�صائية حتى  دعاوى  اأو  منازعات  باأية  معنية  فهي غري  التاأ�صي�س  ال�رشكة يف طور  كون  

العامة  ال�صعودية  ال�رشكة  عدا  ما  منهم،  اأيًا  يكن  مل  الن�رشة،  هذه  تاريخ  ولغاية  باأنه،  املوؤ�ص�صون  امل�صاهمون 

للتاأمني، طرفًا يف اأي ق�صية اأو اإجراء حتكيمي اأو دعوى ق�صائية اأو مطالبة اأو اأية اإجراءات اإدارية قد يكون لها 

اأي اأثار �ضلبية جوهرية على مركز ال�رشكة املايل ون�ضاط عملها، واأنه على حد علمهم ال يوجد اأي تهديد بن�ضوء 

اأو ا�صتحقاق اأي دعوى ق�صائية اأو اإجراء حتكيمي اأو مطالبة اأو اإجراء اإداري.

يوجد لدى ال�رشكة ال�صعودية العامة للتاأمني اأربع ق�صايا مل يتم البت فيها حتى تاريخه وي�صل اإجمايل املبالغ 

مع  الق�صايا  هذه  مبتابعة  مفو�س  حماماة  مكتب  ويقوم  �صعودي،  ريال   541،807 الق�صايا  هذه  مو�صوع 

جهات االخت�صا�س. واملبلغ امل�صار اإليه عبارة عن مدفوعات م�صتحقة لل�رشكة ال�صعودية العامة للتاأمني مقابل 

خدمات قامت بتقدميها ومل يتم ت�صديد م�صتحقاتها. 
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19. ملخص العقود المهمة

كون ال�رشكة يف طور التاأ�صي�س فهي مل تدخل بعد يف اأي اإتفاقيات جوهرية ومهمة. بعد اإ�صتكمال اإجراءات تاأ�صي�س 

ال�رشكة و�صدور الرتاخي�س الالزمة ملمار�صة اأعمالها �صتدخل ال�رشكة يف اإتفاقيات ت�صاهم يف ت�صيري اأعمالها.

ومبا اأن ال�رشكة تنوي االإ�صتحواذ على املحفظتني التاأمينيتني العائدتني لكل من ال�رشكة ال�صعودية العامة للتاأمني. 

و�رشكة اخلليج التعاونية للتاأمني املحدودة. وكافة احلقوق واالإلتزامات املتعلقة بهاتني املحفظتني فمن املتوقع 

اأن تتابع ال�رشكة تنفيذ العقود املوقعة �صابقا من قبل كل من ال�رشكة ال�صعودية العامة للتاأمني و�رشكة اخلليج 

التعاونية للتاأمني املحدودة مبا يتما�صى مع، ويخدم م�صالح ال�رشكة.

تتوزع االإتفاقيات اجلوهرية واملهمة التي من املتوقع اأن تتابع ال�رشكة تنفيذها، على النحو االآتي:

اأ- اإتفاقيات اإعادة التاأمني:

اإثر قيام ال�رشكة باالإ�صتحواذ على املحفظة التاأمينية العائدة لكل من ال�رشكة ال�صعودية العامة للتاأمني و�رشكة 

ال�رشكتني  اأبرمتها  التي  التامني  اإعادة  ال�رشكة مبتابعة تنفيذ عقود  للتاأمني املحدودة �صتقوم  التعاونية  اخلليج 

املذكورتني وذلك بهدف تغطية حمافظ التاأمني التي اإ�صتحوذت عليها.

 
ب- اإتفاقيات اإيجار:

ميار�س كل من ال�رشكة ال�صعودية العامة للتاأمني و�رشكة اخلليج التعاونية للتاأمني املحدودة اأعمالهما من خالل 

ثالثة فروع يف الريا�س وجدة واخلرب ومن اأجل ذلك دخلت ال�رشكات املذكورة منفردة اأو جمتمعة اأو من خالل 

ممثلها التجاري يف عقود اإيجار مباين بهدف اإ�صتعمال املباين املوؤجرة كمكاتب ملمار�صة اعمال التاأمني.

اخلليج  و�رشكة  للتاأمني  العامة  ال�صعودية  ال�رشكة  من  لكل  العائدة  التاأمينية  املحفظة  على  لالإ�صتحواذ  نتيجة 

التعاونية للتاأمني املحدودة وباملوازاة مع ذلك �صتقوم ال�رشكة باحل�صول على املوافقات الالآزمة للحلول حمل 

هاتني ال�رشكتني اأو من ميثلهما يف هذه العقود ومتابعة تنفيذها مبا يتما�صى مع م�صلحتها. 

ج- اتفاقيات خدمات فنية: 

لدى ال�رشكة ال�صعودية العامة للتاأمني و�رشكة اخلليج التعاونية للتاأمني املحدودة حاليا عقد خدمات فنية مع 

�رشكة ميدنت. تعتزم ال�رشكة التعاقد مع �رشكة خدمات فنية اخرى يف ما يخدم م�صلحتها.

د- اتفاقيات التمويل :

مل تربم ال�رشكة اأية اتفاقيات لرتتيب متويل مع اأي من البنوك اأو املوؤ�ص�صات املالية االأخرى.

هـ- اتفاقيات ال�ستثمار:

اتفاقية مع موؤ�ص�صة مالية  اإبرام  ال�صحيحة املتعارف عليها،  العمل  اأ�صول  تاأ�صي�صها وح�صب  ال�رشكة، بعد  تعتزم 

مرخ�صة من هيئة ال�صوق املالية تقوم مبوجبها هذه املوؤ�ص�صة املالية باإدارة املوارد املالية لل�رشكة.
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20. تغطية االكتتاب 

20-1. متعهد التغطية

�صتكون �رشكة ال�صعودي الهولندي املالية متعهد التغطية الوحيد لالكتتاب. 

يلي  وفيما  التغطية.  متعهد  مع  االكتتاب  بتغطية  تعهد  اتفاقية  املوؤ�ص�صون  وم�صاهموها  ال�رشكة  اأبرمت  وقد 

ملخ�ض لل�رشوط االأ�ضا�ضية التفاقية التعهد بتغطية االأ�ضهم املطروحة لالكتتاب. 

20-2. ملخص اتفاقية التعهد بالتغطية 

مبقت�ضى �رشوط اتفاقية التعهد بالتغطية: 

تتعهد ال�رشكة وكل من م�صاهميها املوؤ�ص�صني ملتعهد التغطية باأن يقوم احتاد ال�رشكات، يف تاريخ االنتهاء، أ. 

)ح�صب ما هو حمدد يف اتفاقية التعهد بالتغطية( بطرح اأ�صهمه على امل�صرتين الذين ي�صتقطبهم متعهد التغطية 

اأو على متعهد التغطية نف�صه.

يتعهد املتعهد بالتغطية لل�رشكة ولكل من م�صاهميها املوؤ�ص�صني باأن يقوم بنف�صه، يف تاريخ االنتهاء، ب�رشاء ب. 

عدد االأ�صهم املطروحة التي مل يتم االكتتاب فيها وذلك على ا�صا�س �صعر االكتتاب.

االأ�صهم  بنف�صه  ي�صرتي  واأن  املطروحة،  االأ�صهم  كافة  ل�رشاء  امل�صرتين  ا�صتقطاب  على  التغطية  متعهد  وافق  وقد 

املطروحة اإذا اأخفق يف ذلك. 

20-3. األتعاب 

�صيدفع امل�صاهمون املوؤ�ص�صون، نيابة عن ال�رشكة، ملتعهد التغطية اأتعاب تعهد تغطية بناًء على القيمة االإجمالية 

اإىل ذلك، وافق امل�صاهمون املوؤ�ص�صون، نيابة عن ال�رشكة، على دفع تكاليف وم�صاريف معينة  للطرح. واإ�صافة 

فيما يتعلق باالكتتاب واملقدرة 3،000،000 ريال �صعودي.
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21. شروط وأحكام االكتتاب 

اأن  االكتتاب حيث  تعبئة منوذج طلب  قبل  تامة  بعناية  االكتتاب  واأحكام  قراءة �رشوط  املكتتبني  على جميع 

توقيع منوذج طلب االكتتاب ميثل قبواًل ل�رشوط واأحكام االكتتاب وموافقة عليها.

21-1. االكتتاب في األسهم المطروحة 

ع وامُلَقَدّم اإىل اأي من البنوك امل�صتلمة ميثل اتفاقية ملزمة نظامًا بني ال�رشكة واملكتتب.  اأن طلب االكتتاب امُلوَقّ

ميلك امل�صاهمون املوؤ�ص�صون 60% من اإجمايل اأ�صهم راأ�س مال ال�رشكة امل�صدرة. يقت�رش االكتتاب يف االأ�صهم على 

االأ�صخا�س الطبيعيني من اجلن�صية ال�صعودية ، ويجوز للمراآة ال�صعودية املطلقة اأو االأرملة التي لها اأوالد ق�رش من 

اأمومتها  اأرملة وما يثبت  اأو  اأنها مطلقة  اأن تقدم ما يثبت  زوج غري �صعودي االكتتاب باأ�صمائهم ل�صاحلها على 

لالأوالد الق�رش ويعد طلب االإكتتاب الغيا ملن اكتتب با�صم مطلقته. وميثل االكتتاب 40% من اإجمايل اأ�صهم راأ�س 

مال ال�رشكة. وميكن للم�صتثمرين املحتملني احل�صول على ن�صخة من ن�رشة االإ�صدار وا�صتمارة طلب االكتتاب من 

اأي من البنوك التالية: 

البنك السعودي الهولندي
�صارع ال�صباب

�س. ب: 1467 

الريا�س 11432 اململكة العربية ال�صعودية

هاتف: 0288 401 1 966+ فاك�س: 1104 403 1 966+ 

www.shb.com.sa

البنك األهلي التجاري
طريق امللك عبد العزيز

�س.ب :3555 

جدة 21481 اململكة العربية ال�صعودية

هاتف : 3333 649 2 966+ 

 فاك�س: 7426 643 2 966+ 

www.alahli.com

بنك الرياض
طريق امللك عبد العزيز

�س.ب: 22622 الريا�س 11614

اململكة العربية ال�صعودية

هاتف: 3030 401 1 966+  فاك�س:2618 404 1 966+

www.riyadhbank.com

البنك السعودي الفرنسي
�صارع املعذر

�س.ب. 56006 الريا�س 11554 

اململكة العربية ال�صعودية 

هاتف: 2222 404 1 966+  

 فاك�س: 2311 402 1 966+ 

www.alfransi.com.sa

مجموعة سامبا المالية
طريق امللك عبد العزيز

�س.ب:833 الريا�س1142

اململكة العربية ال�صعودية

هاتف: 4770 477 1 966+ 

 فاك�س:9402 479 1 966+

www.samba.com.sa

�صتبداأ البنوك امل�صتلمة با�صتالم مناذج طلبات االكتتاب يف فروعها املنت�رشة يف اململكة العربية ال�صعودية اعتباراً 

يوم  وهو  االغالق  يوم  �صاملة  اأيام   )7( ملدة  وت�صتمر  م(   2009/10/3 )املوافق  1430/10/14هـ  يوم    من 

1430/10/20هـ )املوافق 2009/10/9 م(.
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وبعد توقيع طلب االكتتاب وتقدميه تقوم البنوك امل�صتلمة بختمه وتزويد املكتتب ب�صورة من الطلب املكتمل. واإذا 

كانت املعلومات املقدمة يف الطلب غري كاملة اأو غري دقيقة اأو اإذا مل يختم الطلب من قبل البنوك امل�صتلمة ف�صيعترب 

طلب االكتتاب الغيا.

يجب على كل طالب االكتتاب حتديد عدد االأ�صهم التي يتقدم لالكتتاب فيها يف ا�صتمارة طلب االكتتاب ح�صب �صعر 

االكتتاب. تكون املبالغ املطلوبة من كل مكتتب م�صاوية حلا�صل �رشب عدد االأ�صهم املطلوب االكتتاب يف �صعر 

اكتتاب ال�صهم البالغ ع�رشة )10( رياالت. ولن يقبل اأي طلب اكتتاب يف اأقل من خم�صني )50( �صهما اأو يف ك�رش 

من هذا العدد. وباالإ�صافة اإىل ذلك، ال يجوز الأي مكتتب اأن يتقدم لالكتتاب يف اأكرث من )100،000( مائة األف 

�صهم من االأ�صهم املطروحة.

البطاقة  و�صورة  اأ�صل  به  مرفقًا  لالكتتاب  االكتتاب  فرتة  خالل  االكتتاب  طلب  تقدمي  مكتتب  كل  على  يجب 

ال�صخ�صية اأو دفرت العائلة اإ�صافة اإىل مبلغ ي�صاوي عدد االأ�صهم املطلوب االكتتاب فيها م�رشوبًا ب�صعر االكتتاب 

البالغ ع�رشة ) 10 ( رياالت �صعودية لكل �صهم. ويف حال تقدمي الطلب نيابة عن املكتتب )الوالدين واالأبناء فقط( 

يجب اأن يذكر يف طلب االكتتاب ا�صم ال�صخ�س الذي �صيوقع الطلب نيابة عن املكتتب واإرفاق اأ�صل و�صورة الوكالة 

ال�رشعية التي توؤكد �صالحية ذلك ال�صخ�س يف الت�رشف نيابة عن املكتتب. وبالن�صبة لالأ�صخا�س الذين يقيمون 

يف اململكة العربية ال�صعودية ت�صدر الوكالة ال�رشعية عن طريق كاتب العدل. اأما بالن�صبة للمقيمني خارج اململكة 

فيها  يقيم  التي  الدولة  يف  ال�صعودية  القن�صلية  اأو  ال�صفارة  من  الوكالة  على  الت�صديق  فيتم  ال�صعودية  العربية 

ال�صخ�س املتقدم. و�صتقوم البنوك امل�صتلمة مبطابقة كافة �صور بطاقات اإثبات الهوية مع االأ�صل ومن ثم اإعادة 

االأ�صل للمكتتب. 

يجب تعبئة طلب اكتتاب واحد لكل رب عائلة يتقدم بطلب لنف�صه والأفراد ا�رشته امل�صمولني يف دفرتعائلته، اإذا طلب 

املكتتبون التابعون لالأ�رشة اأن يكتتبوا يف نف�س العدد من االأ�صهم كالذي اكتتب فيه املكتتب الرئي�صي، ويف هذه 

احلالة:)اأ( ت�صجل با�صم املكتتب الرئي�صي جميع االأ�صهم التي خ�ص�صت للمكتتب الرئي�صي واملكتتبني التابعني ، )ب( 

�صتعاد للمكتتب الرئي�صي اأية مبالغ فائ�صة مت دفعها لالكتتاب يف االأ�صهم من قبل املكتتب الرئي�صي واملكتتبني 

اذا  با�صم زوجته  اكتتب بها  اأ�صهم  الرئي�صي مبالغ مقابل  للمكتتب  لهم، كما �صرتد  التابعني ومل يتم تخ�صي�صها 

للمكتتب  االأرباح املوزعة لالأ�صهم املخ�ص�صة  الرئي�صي على جميع  اكتتبت ب�صورة م�صتقلة )ج( يح�صل املكتتب 

الرئي�صي واملكتتبني التابعني )يف حال عدم بيع االأ�صهم اأو نقل ملكيتها(. واإذا رغبت الزوجة يف االكتتاب باالأ�صهم 

با�صمها/ حل�صابها، فاإن عليها تعبئة منوذج طلب اكتتاب منف�صل وذلك كمكتتب رئي�صي. ويف هذه احلالة، فاإن 

الطلبات التي يتم تقدميها من قبل االأزواج نيابة عن زوجاتهم �صيتم اإلغاوؤها ويتم البت يف الطلب امل�صتقل الذي 

تقدمه الزوجات من قبل البنك امل�صتلم. 

ويجب ا�صتخدام طلب اكتتاب منف�صل يف احلاالت التالية: )1( اذا كانت االأ�صهم املكتتب بها واملخ�ص�صة �صيتم 

ت�صجيلها با�صم �صخ�س اآخر غري املكتتب الرئي�س/ رب العائلة، و)2( اإذا رغب املكتتبون التابعون طلب االكتتاب 

يف عدد من االأ�صهم يختلف عن عدد االأ�صهم الذي يطلب املكتتب الرئي�صي االكتتاب به، )3( اإذا رغبت الزوجة يف 

االكتتاب با�صمها واإ�صافة االأ�صهم املخ�ص�صة حل�صابها ولكن عليها تعبئة منوذج طلب اكتتاب منف�صل كمكتتب 

رئي�صي ويف هذه احلالة �صيتم اإلغاء طلبات االكتتاب املقدمة من قبل االأزواج نيابة عن زوجاتهم ويتم البت يف 

الطلب امل�صتقل الذي تقدمه الزوجات من قبل البنك امل�صتلم. 

يوافق كل مكتتب على االكتتاب يف �رشاء عدد االأ�صهم املحددة يف منوذج طلب االكتتاب وذلك مببلغ يعادل عدد 

االأ�صهم الذي تقدم بطلبها م�رشوبًا ب�صعر االكتتاب وهو )10( رياالت �صعودية لكل �صهم. ويكون كل مكتتب قد قام 

ب�رشاء عدد اأ�صهم االكتتاب املخ�ص�صة له عندما: )اأ( قيام املكتتب بت�صليم منوذج طلب االكتتاب اإىل اأي من البنوك 

البنك امل�صتلم، و)ج(  اإجمايل القيمة الكاملة الأ�صهم االكتتاب املكتتب بها اىل  امل�صتلمة )ب( قيام املكتتب بدفع 

ت�صلم املكتتب من مدير االكتتاب اأو البنك امل�صتلم خطاب تخ�صي�س يحدد عدد االأ�صهم املخ�ص�صة له. 

ويجب �صداد اإجمايل قيمة االأ�صهم املكتتب فيها كاملة لدى اأحد فروع البنوك امل�صتلمة من خالل تفوي�س البنك 

باخل�صم من ح�صاب املكتتب لدى البنك امل�صتلم الذي قدم طلب االكتتاب من خالله. كما ميكن لالأفراد املكتتبني 

الذين �صاركوا يف اكتتاب عام اأويل موؤخراً التقدم بطلبات االكتتاب يف االأ�صهم املطروحة لالكتتاب عرب االنرتنت 

اأو الهاتف امل�رشيف اأو اأجهزة ال�رشاف االآيل الأي من البنوك امل�صتلمة التي تقوم بتقدمي اأحدى اأو كل هذه اخلدمات 

�رشيطة اأن: )1( يكون لدى املكتتب الفرد ح�صابًا لدى البنك امل�صتلم، )2( عدم وجود تعديل على املعلومات اخلا�صة 

باملكتتب الفرد منذ اآخر اكتتاب عام مت اال�صرتاك فيه اأو تكون هذه التعديالت قد بلغت للبنك املعني.
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اإذا مل يقدم منوذج طلب االكتتاب وفقًا ل�رشوط واأحكام االكتتاب، فاإن لل�رشكة احلق يف اأن ترف�ض كليًا اأو جزئيًا 

هذا الطلب. يتعني على املكتتب قبول اأي عدد من االأ�صهم املخ�ص�صة له طاملا ال يتجاوز عدد االأ�صهم املمنوحة عدد 

االأ�صهم املطلوبة يف منوذج طلب االكتتاب. 

21-2. تخصيص األسهم ورد فائض االكتتاب

اخلليجية  ال�رشكة  االأويل لالكتتاب يف  العام  »الطرح  امانة حتت م�صمى  بفتح ح�صابات  امل�صتلمة  البنوك  �صتقوم 

العامة للتاأمني«. وتقوم البنوك امل�صتلمة باإيداع كافة املبالغ امل�صتلمة من املكتتبني يف ح�صابات االأمانة املذكورة.

 

ي�صمح للمكتتب اأن يكتتب يف عدد )50( خم�صني �صهمًا كحد اأدنى اأو )100،000( مائة األف �صهم كحد اأق�صى. و�صيتم 

تخ�صي�س )50( خم�صني �صهما على االأقل لكل م�صتمرث، ويوزع باقي االأ�صهم على املكتتبني على اأ�صا�س ح�ص�س 

االأ�صهم املطروحة، وهو )50( خم�صون �صهما، يف حالة  االأدنى من  ال�رشكة تخ�صي�س احلد  تنا�صبية. وال ت�صمن 

جتاوز عدد املكتتبني )160،000( مائة و�صتون األف مكتتب، حينها يتم تخ�صي�س االأ�صهم املطروحة بالت�صاوي 

بني جميع املكتتبني، واإذا جتاوز عدد املكتتبني عدد االأ�صهم املطروحة فيتم التخ�صي�س يف هذه احلالة ح�صب 

ما تقرره هيئة ال�صوق املالية. وتعاد اأموال فائ�س االكتتاب، اإن وجدت، دون اأية عموالت اأو اقتطاعات من قبل 

البنوك امل�صتلمة.

 

مبلغ  اأي  جانب  اإىل  املطروحة  االأ�صهم  من  تخ�صي�صه  مت  الذي  النهائي  العدد  عن  االإعالن  يتم  اأن  املتوقع  ومن 

�رشكة  و�صتن�رش  )املوافق 2009/10/14م(.  يوم 1430/10/25هـ  اأق�صاه  موعد  يف  للمكتتب  م�صتحق  فائ�س 

ال�صعودي الهولندي املالية اإعالنا يف ال�صحف املحلية ال�صادرة يف اململكة العربية ال�صعودية تبلغ فيه املكتتبني 

االكتتاب.  فائ�س  مبالغ  رد  عملية  يف  البدء  امل�صتلمة  البنوك  من  والطلب  الفائ�س  ورد  النهائي   بالتخ�صي�س 

و�صتقوم البنوك امل�صتلمة باإر�صال خطابات اأ�صعار/تاأكيد للمكتتبني حتدد لهم العدد النهائي من االأ�صهم التي مت 

تخ�صي�صها لهم اإىل جانب مبالغ االكتتاب الفائ�صة التي �صرتد اليهم )اإن وجدت(. و�صتقوم البنوك امل�صتلمة برد 

اأية مبالغ فائ�صة عن االأ�صهم التي مل يتم تخ�صي�صها اإىل املكتتبني املعنيني ح�صب ما يرد يف خطابات االأ�صعار/

التاأكيد. ويتم رد املبالغ الفائ�صة للمكتتبني كاملة بدون اأية اقتطاعات اأو ر�صوم باإيداعها يف ح�صابات املكتتبني 

لدى البنوط ذات العالقة بهم. وللح�ضول على اأي معلومات اأخرى، على املكتتب االت�ضال بفرع البنك امل�ضتلم الذي 

مت تقدمي منوذج طلب االكتتاب لديه. 

21-3. إقرارات 

بتعبئته منوذج طلب االكتتاب وتقدميه ، فاإن املكتتب: 

• يوافق على االكتتاب يف اأ�صهم ال�رشكة بعدد االأ�صهم املحدد يف منوذج طلب االكتتاب،	

• يقر باأنه قراأ ن�رشة االكتتاب وفهم جميع حمتوياتها والقيود الوارد فيها،	

• يقبل النظام االأ�ضا�ضي لل�رشكة و�رشوط وتعليمات االكتتاب الواردة يف ن�رشة االإ�ضدار،	

• املعلومات 	 ا�صتكمال  عدم  اأو  �صحة  عدم  نتيجة  تعوي�صات  على  للح�صول  ال�رشكة  مقا�صاة  يف  بحقه  يحتفظ 

الواردة يف ن�رشة االإ�صدار اأو نتيجة جتاهل معلومات رئي�صية كان يجب اأن تكون جزءاً من ن�رشة االكتتاب وقد 

توؤثر على قرار املكتتب يف �رشاء االأ�صهم، 

• يقر باأنه مل ي�صبق اأن اكتتب هو اأو اأي من اأفراد عائلته املذكورين يف منوذج طلب االكتتاب يف اأ�صهم ال�رشكة واأن 	

لل�رشكة احلق يف رف�س جميع الطلبات،

• يقبل عدد االأ�ضهم التي �ضتخ�ض�ض له ويوافق على جميع �رشوط وتعليمات االكتتاب املذكورة يف ن�رشة االإ�ضدار 	

ويف منوذج طلب االكتتاب، 

• يوافق على عدم اإلغاء اأو تعديل منوذج طلب االكتتاب بعد تقدميه اإىل البنك امل�صتلم. 	

21-4. بنود متفرقة  
اأطراف االكتتاب  يعترب طلب االكتتاب وجميع ال�رشوط واالأحكام والتعهدات املتعلقة به ملزمة وتوؤول مل�ضلحة 

وخلفهم واملتنازل اإليهم من قبلهم ومنفذي و�صاياهم ومديري تركاتهم وورثتهم، �رشيطة عدم قيام اأي طرف من 
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اأطراف االكتتاب بالتنازل عن اأو حتويل طلب االكتتاب اأو اأي من احلقوق واملزايا اأو االلتزامات املرتتبة عليه دون 

موافقة خطية م�صبقة من الطرف االآخر، با�صتثناء ما هو من�صو�س عليه بالتحديد يف هذه الن�رشة. 

21-5. سوق األسهم السعودية )تداول(  

مت تاأ�صي�س نظام تداول يف عام 2001م، كنظام بديل للنظام االإلكرتوين ملعلومات االأ�صهم واالأوراق املالية يف 

اململكة. ويف عام 1990م مت تطبيق نظام اآيل كامل لتداول االأ�صهم ال�صعودية. وقد بلغت القيمة ال�صوقية لالأ�صهم 

املتداولة عرب نظام تداول ت�صعة مليار وثمامنائة و�صتة و�صبعون مليون وخم�صمائة واأربعة ع�رشة األف وت�صعمائة 

واأربعون )9،876،514،940( ريال �صعودي يف 2 يونيو 2009م، فيما بلغ عدد ال�رشكات امل�صاهمة املدرجة يف 

نظام تداول يف ذلك التاريخ 128 �رشكة. 

ال�صفقة وانتهاًء بالت�صوية. ويتم  ابتداء بتنفيذ  التداول من خالل نظام متكامل متامًا  يغطي نظام تداول عملية 

اأو  االأوامر  تقدمي  فيمكن  مقفاًل  التداول  يكون  وحينما  ع�رشا.   3:30 وحتى  �صباحا   11:00 ال�صاعة  من  التداول 

تعديلها اأو اإلغائها ابتداًء من ال�صاعة 10:00 �صباحًا حتى ال�صاعة 11:00 �صباحًا، علما باأن النظام ال يتوفر بني 

ال�صاعة 8:00 م�صاًء و10:00 من �صباح اليوم التايل. وميكن اإدخال اأوامر وا�صتف�صارات جديدة اعتباراً من ال�صاعة 

10:00 �صباحًا. ويف مرحلة االفتتاح )التي تبداأ من ال�صاعة 10:00( يبداأ النظام باإجراءات االفتتاح ويحدد اأ�صعار 

االفتتاح واالأوامر التي يتم تنفيذها ح�صب قواعد املقارنة بني االأوامر.

ويتم تنفيذ ال�صفقات من خالل مطابقة اآلية لالأوامر، ويتم قبول وا�صتخراج كل اأمر نظامي وفقًا مل�صتوى االأ�صعار. 

اأواًل )االأوامر املقدمة باأف�صل االأ�صعار(، وتليها االأوامر حمددة ال�صعر )االأوامر  اأوامر ال�صوق  وب�صكل عام يتم تنفيذ 

املقدمة بال�صعر املحدد(. �رشيطة اأنه يف حال اإدخال عدة اأوامر بنف�س ال�صعر يتم تنفيذها وفقًا لتوقيت االإدخال.

ويقوم نظام تداول بتوزيع نطاق �صامل من املعلومات من خالل قنوات خمتلفة اأبرزها موقع تداول على االإنرتنت 

ورابط معلومات تداول الذي يقوم بتوفري بيانات التداول يف ال�صوق ب�صكل فوري ملقدمي املعلومات املعروفني 

مثل رويرتز. وتتم ت�صوية عمليات حتويل ال�رشف فوراً يف نف�س اليوم، اأي اأن نقل امللكية لالأ�صهم يتم مبا�رشة بعد 

تنفيذ ال�صفقة. 

ويجب على ال�رشكات امل�صدرة تقدمي تقارير عن جميع االإعالنات واملعلومات ذات االأهمية للم�صتثمرين عرب نظام 

ال�صوق بهدف �صمان  ل  ال�صوق ب�صفتها م�صِغّ تداول م�صوؤولية مراقبة  اإدارة  العامة. وتتوىل  لتوزيعها على  تداول 

التداول املن�صف وانتظام عمليات ال�صوق.

21-6. تداول أسهم الشركة على نظام »تداول« 

تاريخ  تداول  تعلن  التخ�صي�س و�صوف  انتهاء عملية  بعد  »تداول«  ال�رشكة على نظام  اأ�صهم  بتداول  البدء  يتوقع 

البدء يف التداول حاملا يتقرر. وتعترب التواريخ واملواعيد الواردة يف هذه الن�رشة تواريخ ومواعيد مبدئية وميكن 

تغيريها اأو متديدها مبوافقة هيئة ال�صوق املالية. 

وباالإ�صافة اإىل ذلك، ال ميكن التداول يف االأ�صهم املطروحة اإال بعد قيد االأ�صهم املخ�ص�صة يف ح�صابات املكتتبني 

ويحظر  »تداول«.  املالية  ال�صوق  يف  اأ�صهمها  واإدراج  الر�صمية  القائمة  يف  ال�رشكة  وت�صجيل  »تداول«،  نظام  يف 

التداول امل�صبق يف اأ�صهم ال�رشكة قبل ذلك حظراً تامًا ويتحمل املكتتب الذي يتعامل يف اأية اأن�صطة تداول م�صبق 

امل�صئولية الكاملة عنها، ولن تتحمل ال�رشكة اأي م�صئولية قانونية يف هذه احلالة.       
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22. المستندات المتاحة للمعاينة 

�صتتوفر امل�صتندات التالية لالطالع عليها ومعاينتها يف املركز الرئي�صي لل�رشكة الكائن يف مدينة جدة بني ال�صاعة 

الثامنة والن�صف �صباحًا اإىل ال�صاعة اخلام�صة م�صاًء قبل اأ�صبوع من فرتة االكتتاب العام وخالل تلك الفرتة. 

• عقد تاأ�صي�س ال�رشكة املثبت لدى كتابة العدل.	

• النظام االأ�صا�صي املقرتح لل�رشكة.	

• قرار جمل�س الوزراء رقم )365( وتاريخ  1429/12/3 هـ، املوافق 2008/12/1 م باملوافقة على ترخي�س 	

ال�رشكة.

• املر�صوم رقم م/85 وتاريخ 1429/12/5 هـ  )املوافق  3 /2008/12م( باملوافقة على ترخي�س ال�رشكة.	

• موافقة هيئة ال�صوق املالية على طرح االأ�صهم لالكتتاب العام.	

• موافقة خطية من مكتب املراجع القانوين على ن�رش تقريرهم �صمن ن�رشة االإ�صدار.	

• موافقة خطية من مكتب امل�صت�صار القانوين على االإ�صارة اإليهم �صمن ن�رشة االإ�صدار كم�صت�صار قانوين.	

• موافقة خطية من م�صت�صار درا�صة ال�صوق على االإ�صارة اإليهم واإ�صتخدام تقاريرهم يف ن�رشة االإ�صدار.	

• القوائم املالية املدققة لل�رشكة ال�صعودية العامة للتاأمني – البحرين و�رشكة اخلليج التعاونية للتاأمني لل�صنوات 	

املالية املنتهية يف 31 دي�صمرب 2006م ، 2007 م و2008م.

• القوائم املالية امل�صتقبلية لل�رشكة اخلليجية العامة للتامني التعاوين 	

• اتفاقية اإعادة التاأمني	

• املمتلكات العقارية )اإتفاقية اإيجار مكاتب الدمام والريا�س وجدة(.	

• تقرير تقييم املحفظة التاأمينية من موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي  لل�رشكة ال�صعودية العامة للتاأمني – البحرين 	

و�رشكة اخلليج التعاونية للتاأمني-البحرين

• العقود الواجب االإف�صاح عنها مبوجب الفقرة )5( )و( من املحلق الرابع من قواعد الت�صجيل واالإدارج )اإن وجدت(.	

• التقارير والتقييم ودرا�صات اجلدوى...األخ امل�صار اإليها يف ن�رشة االإ�صدار والتي تتاح للمعاينة ح�صب متطلبات 	

قواعد الت�صجيل واالإدارج مامل يتم اال�صتثناء/االإعفاء من قبل هيئة ال�صوق املالية.

• ن�صخة اولية غري نهائية من اتفاقية اإنتقال االأعمال من ال�رشكة ال�صعودية العامة للتاأمينالبحرين –  و�رشكة 	

اخلليج التعاونية للتاأمني والتي ت�صمل بنود حتويل االأ�صول و االأ�صتحواذ على املحافظ التاأمينية.
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