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  إشعار هام

وعند تقـدمي   . تقدم هذه النشرة تفاصيل كاملةً عن املعلومات املتعلقة بشركة احتاد اخلليج للتأمني التعاوين وبأسهم االكتتاب              
 املعلومات اليت حتتويها هـذه      طلب االكتتاب يف أسهم االكتتاب ، سيتم معاملة املستثمرين على أساس أن طلبام تستند إىل              

النشرة واليت ميكن احلصول على نسخ منها من مدير االكتتاب ومتعهد التغطية والبنوك املستلمة أو عن طريق زيارة موقع هيئة 
  . )sa.org.cma.www(السوق املالية 

 كما مت تعيني    كمستشار مايل ")  املستشار املايل "أو  " اموعة املالية "فيما بعد بـ    ويشار إليها   (اموعة املالية    ت الشركة عين
  .البنك السعودي الفرنسي كمتعهد لتغطية االكتتاب ومديراً لالكتتاب

 على معلومات مت تقدميها حسب متطلبات قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن هيئة الـسوق املاليـة                 هذه النشرة   حتتوي  
جمتمعني ومنفردين كامل املسؤولية    ) ذ(صفحة  الويتحمل أعضاء جملس اإلدارة الواردة أمساؤهم يف        ة العربية السعودية    باململك

بعد إجراء مجيع الدراسات املمكنة     عن دقة املعلومات الواردة يف نشرة اإلصدار هذه، ويؤكدون حسب علمهم واعتقادهم،             
جعل أية إفادة فيها مضللة أو غري       رى ميكن أن يؤدي عدم تضمينها يف النشرة إىل          ، أنه التوجد أية وقائع أخ     وإىل احلد املعقول  

وال تتحمل اهليئة والسوق املالية السعودية أي مسؤولية عن حمتويات هذه النشرة وال تعطي أي تأكيدات تتعلـق                  . صحيحة
تج عما ورد يف هذه النشرة أو عـن  بدقتها أو اكتماهلا وختلي نفسها صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تن     

  . األعتماد على أي جزء منها

 فيما يتعلق بالوضـع املـايل        وعلى وجه اخلصوص   .ضمنها هذه النشرة يف تاريخ إصدارها عرضة للتغيري       تإن املعلومات اليت ت   
ومعـدالت  وامل التـضخم    بشكٍل سليب بالتطورات املستقبلية املتعلقة بع     االكتتاب اليت ميكن أن تتأثر       وقيمة أسهم    للشركة
وال ينبغي اعتبار تقدمي نشرة     . خارجة عن نطاق سيطرة الشركة     لضرائب أو أية عوامل اقتصادية أو سياسية أخرى       اوالعمولة  

ق اإليرادات والنتـائج واألحـداث      يبأنه وعد أو إقرار بتحق    متعلق بأسهم االكتتاب      أي تعامل شفهي أو خطي     اإلصدار أو 
  .املستقبلية

أو أي مـن    ") م"املذكورين يف الصفحة    (اعتبار نشرة اإلصدار هذه مبثابة توصية من الشركة أو املسامهني املؤسسني             زال جيو 
وتعترب املعلومات املوجودة يف نشرة اإلصدار هذه ذات طبيعة عامة ومت إعـدادها             . مستشاريهم للمشاركة يف هذا االكتتاب    

ويتحمل كل مـستلم لنـشرة      . ع املايل أو االحتياجات االستثمارية اخلاصة     دون اعتبار ألهداف االستثمار الفردية أو الوض      
اإلصدار، قبل اختاذ قرار باالستثمار، مسؤولية احلصول على استشارة مهنية مستقلة خبصوص االكتتاب لتقييم مدى مالءمـة                 

  .ة بهاملعلومات املدرجة يف هذه النشرة بالنسبة لألهداف واألوضاع واالحتياجات املالية اخلاص

يقتصر هذا االكتتاب على األشخاص السعوديني الطبيعيني، إال أنه  جيوز للمرأة السعودية املطلقة أو األرملة واليت هلـا أوالد                    
قُصر من زوج غري سعودي أن تكتتب بأمسائهم لصاحلها يف أسهم الشركات اليت تطرح لالكتتاب العام، علـى أن تقـدم                     

كما حيظر صراحة توزيع هذه النشرة أو بيع أسهم االكتتاب يف .  يثبت أمومتها لألوالد القُصرمايثبت أا مطلقة أو أرملة وما
ون واملستشار املايل من متلقي هذه النشرة التعرف بشكل مستقل على أيـة  املؤسسوتطلب الشركة واملسامهون    . دولة أخرى 

 .قيود نظامية ومراعاة التقيد ا

 



ب 

  معلومات عن السوق والقطاع
الواردة بدراسة السوق مأخوذة عن مصادر معلومات متاحة للعموم ولذلك مل يتم أخذ  البيانات والتوقعات كبري منجزء 

  :موافقة تلك املصادر على إدراج امسها يف نشرة اإلصدار، وهذه املصادر هي
 ).Sigma World Insurance 2005تقرير  (Swiss REالشركة السويسرية إلعادة التأمني   

م وتعمل يف أكثر من ١٨٦٣را منذ عام س سوي–ة عاملية رائدة يف جمال إعادة التامني تأسست يف زيورخ وهي شرك
ثالثني دولة حول العام وتصدر تقارير مستقلة عن قطاعات التأمني يف العامل بشكل دوري متاحة على شبكة 

  .االنترنت
  

 ).م٢٠٠٦/الربع الثاين(ملكة العربية السعودية تقرير متابعة األعمال الدولية يب إم آي عن سوق التأمني يف امل 
م ومتخصصة باصداراا الدورية عن األسواق العاملية الناشئة وتتناول دراسة القطاعات ١٩٨٤تأسست يف عام 

  .االقتصادية املختلفة كما تصدر حتليالً وتوقعات دورية هلذه القطاعات 
 

 .)م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧اين واألربعون الث(التقرير السنوي مؤسسة النقد العريب السعودي  
 

وقد قامت الشركة بالتحريات املعقولة للتأكد من صحة املعلومات اليت تضمنتها هذه النشرة يف تاريخ إصدارها، كمـا أن                   
 اليوجـد   نهومع أ . جزًء كبرياً من املعلومات الواردة عن السوق والقطاع املبينة يف هذه النشرة  مأخوذة من مصادر خارجية                

عتقاد بوجود معلومات   أي سبب لال  ) و(الشركة الذين تظهر أمساؤهم يف الصفحة        يمستشارأي من   أو  اموعة املالية   لدى  
  . املعلومات أي من هذهدقة ومتام بشأن متضمنة يف هذه النشرة، إال أنه ال يوجد أي بيان أو ضمان غري صحيحة

 
 

  

   املستقبليةواإلفاداتالتوقعات 

وقد ختتلف ظروف العمل املـستقبلي      . ات اليت تضمنتها هذه النشرة على أساس افتراضات حمددة ومعلنة         لقد مت إعداد التوقع   
  .عن االفتراضات املستخدمة، وبالتايل فإنه ال يوجد ضمان أو تعهد فيما يتعلق بدقة أو كمال أي من هذه التوقعات

ويستدل على هذه اإلفادات املستقبلية عن طريق استخدام ". إفادات مستقبلية   "متثل بعض التوقعات الواردة يف نشرة اإلصدار        
أو " يعتقد"أو " قد"أو " متوقع"أو " ينبغي"أو " سوف"أو " من املمكن"أو " يتوقع"أو " تقدر"أو " تعتزم"بعض الكلمات مثل 

 اإلفادات وجهة نظر الـشركة  وتعكس هذه. الصيغ النافية هلذه املفردات وغريها من املفردات املقاربة أو املشاة هلا يف املعىن          
وهناك العديد من العوامل اليت قد تؤثر يف األداء         . احلالية فيما يتعلق بأحداث مستقبلية ولكنها ليست ضماناً لألداء املستقبلي         

 يف  الفعلي أو اإلجنازات أو النتائج اليت حتققها الشركة وتؤدي إىل اختالفها بشكل كبري عما كان متوقعاً صراحةً أو ضـمنياً                   
وقد مت استعراض بعض املخاطر أو العوامل اليت ميكن أن تؤدي إىل مثل هذا األثر بصورة أكثر تفصيالً يف                   . اإلفادات املذكورة 

أو ؤكدة   غري امل  األمورواحد أو أكثر من هذه املخاطر أو         فلو حتقق ") عوامل املخاطرة "راجع قسم   (أقسام أخرى من النشرة     
 بشكل جوهري عـن     الفتراضات اليت مت االعتماد عليها، فإن النتائج الفعلية قد ختتلف         ثبت عدم صحة أو دقة أي من ا       
  . تلك املوضحة يف هذه النشرة

 التعاوين بتقدمي نشرة إصدار تكميلية هليئـة         شركة احتاد اخلليج للتأمني    تلتزم ،متطلبات تسجيل وإدراج األسهم   ومع مراعاة   
ت بعد موافقة هيئة السوق املالية على نشرة اإلصدار وقبل تسجيل أسهمها يف القائمة السوق املالية إذا تبني للشركة يف أي وق

حدوث أي تغيري ملحوظ يف أمور جوهرية واردة يف هذه النشرة أو يف أي مستند مطلوب مبوجـب قواعـد                    ) أ: (الرئيسية



ج 

وفيما عـدا احلـالتني     . النشرةظهور أي مسائل إضافية مهمة كان يتوجب تضمينها يف هذه           ) ب(التسجيل واإلدراج، أو    
 أو  قالقطاع أو الـسو    معلومات متعلقة ب   ةتعتزم حتديث أو تعديل أي    ال   املذكورتني، فإن شركة احتاد اخلليج للتأمني التعاوين      

. مستقبلية أو خالف ذلك   أحداث  اإلفادات املستقبلية اليت تتضمنها هذه النشرة، سواء كان ذلك نتيجة معلومات جديدة أو              
حداث والظروف املستقبلية املبينة يف     األ فإن توقعات    ،واالفتراضاتؤكدة  مور غري امل  ألخرى وا أل ملا تقدم وللمخاطر ا    ونتيجة

  . حتدث إطالقا هذه النشرة قد ال حتدث على النحو الذي تتوقعه الشركة أو قد ال

 االعتمـاد علـى   مع عدمهذه التفسريات ضوء  يففادات املستقبلية إل مجيع ادراسةجيب على املستثمرين احملتملني  وعليه فإنه   
  .اإلفادات املستقبلية بشكل أساسي



د 

  

  دليل الشركة

  أعضاء جملس اإلدارة املرشحون
   الصفـة  االســـم

     رئيس جملس اإلدارة املرشح  عبدالعزيز علي التركي 
     عضو جملس اإلدارة املرشح   عصام عبدالقادر املهيدب 

    عضو جملس اإلدارة املرشح    أديب عبداهللا الزامل 
     عضو جملس اإلدارة املرشح   عبداهللا عبداللطيف الفوزان 

     عضو جملس اإلدارة املرشح   فهد سعد حممد املعجل 
  ) مستقل(   عضو جملس اإلدارة  املرشح   حسني غازي إبراهيم شاكر 

  ) مستقل (   عضو جملس اإلدارة  املرشح  عبدالعزيز عبدالرمحن سعد الرقطان 
  ) مستقل(   عضو جملس اإلدارة  املرشح   إحسان فريد حممود عبداجلواد 

  ) مستقل(   عضو جملس اإلدارة  املرشح   خليفة دخيل حممد الضبيب 
     عضو جملس اإلدارة املرشح   )العضو املنتدب املرشح(بريسي ألربت سكويرا 

  
  الشركةعنوان 

  

  ة احتاد اخلليج للتأمني التعاوين  شرك
   تقاطع شارع الظهران مع شارع األمري حممد بن عبد العزيز-جممع املعجل التجاري

   الدمام- الطابق الثالث
   ٣١٤٣٢   الدمام ٥٧١٩ص ب 

   اململكة العربية السعودية
  + ٩٦٦ ٣٨٣٣٣٥٤٤: هاتف
  +٩٦٦ ٣٨٣٣٣٥١٧: فاكس

  

  املعتمد لدى هيئة السوق املاليةممثل الشركة   سكرتري جملس اإلدارة

  أمحد عبداهللا حممود أبو زيد
  بن عبدلعزيز تقاطع شارع الظهران مع شارع األمري حممد -جممع املعجل التجاري

     الدمام –الطابق الثالث  
   ٣١٤٣٢  الدمام ٥٧١٩ص ب 

   اململكة العربية السعودية
  + ٩٦٦ ٣٨٣٣٣٥٤٤: هاتف
  +٩٦٦ ٣٨٣٣٣٥١٧: فاكس

  ز علي التركي عبدالعزي
   تقاطع شارع الظهران مع شارع األمري حممد بن عبدلعزيز-جممع املعجل التجاري

   الدمام-الطابق الثالث 
  ٣١٤٣٢  الدمام ٥٧١٩ص ب 

   اململكة العربية السعودية
  + ٩٦٦ ٣٨٣٣٣٥٤٤: هاتف
  +٩٦٦ ٣٨٣٣٣٥١٧: فاكس

 



ه 

  

  مدير االكتتاب ومتعهد التغطية

  +٩٦٦ ١ ٤٠٤ ٢٢٢٢: هاتف
  +٩٦٦ ١ ٤٠٢ ٢٣١١: اكسف

www.alfransi.com   
  

   الرياض– شارع املعذر –اإلدارة العامة 
    ٥٦٠٠٦. ب.ص

  ١١٥٥٤ الرياض
  السعودية  العربيةاململكة 

  البنك السعودي الفرنسي

  
  

  البنك الرئيس للشركة
  +٩٦٦ ١ ٤٧٨ ٦٠٠٠: هاتف
  + ٩٦٦ ١ ٤٧٨ ٦٧٨١: فاكس

www.saib.com.sa  
  

  اإلدارة العامة
  شارع املعذر

  ٣٥٣٣. ب.ص
  ١١٤٨١ الرياض 

  اململكة العربية السعودية

  البنك السعودي لإلستثمار

  

  مسـجل األســهم

  + ٩٦٦ ١ ٢١٨ ١٢٠٠: هاتف
  + ٩٦٦ ١ ٢١٨ ١٢٢٠: فاكس

 www.tadawul.com.sa  
  

  اج التعاونيةأبر
   طريق امللك فهد٧٠٠

  ٦٠٦١٢ص ب 
  ١١٥٥٥الرياض 

  اململكة العربية السعودية 

  تـداول

  

 



و 

  

  املستشارون

  املستشار املايل 
  + ٩٦٦ ١٤٧٧٩٩٧٧: هاتف
  +٩٦٦ ١٤٧٧٠٠٠٤: فاكس

www.thecapital-group.com  

   الربج اجلنويب-بناية العليان
   شارع األحساء-الطابق األول

   ١١٥٨٦   الرياض ٦٦٦٣٣. ب. ص
  اململكة العربية السعودية

املالية موعة ا  

  
  

  املستشار القانوين لالكتتاب    
  +٩٧٣ ١٧٢٢٦٤٢٤: هاتف
  +٩٧٣ ١٧٢٢٩٨١٠: فاكس

  يونيتاج هاوس شارع احلكومة
   ٢٠٤٣٧: ب.ص

  املنامة مملكة البحرين

  نورتن روز 

  

  +   ٩٦٦ ١ ٢١١ ٢٠٠٠: هاتف
  + ٩٦٦ ١ ٢١١ ٠٨٠٨:  فاكس

  مكتب الرويشد والعساف للمحاماة
   ٢٤ طابق -برج اململكة

   طريق امللك فهد 
  ١١٦١٣ الرياض ٩٠٢١٧: ب.ص

   اململكة العربية السعودية

  مكتب الرويشد والعساف للمحاماة

  

  

  مراجع احلسابات
   +٩٦٦٣٨٨٧٣٩٣٧:  هاتف
   +٩٦٦٣٨٨٧٣٩٣١:  فاكس

  ديلويت آند توش
  بكر أبو اخلري وشركاهم

   أب ت  طريق الراكة بناية
  ٢١٤١١  الدمام ١٨٢ص ب 

  اململكة العربية السعودية

  ديلويت آند توش
  بكر أبو اخلري وشركاهم

  
  

  مقيم حمافظ التأمني
  +٩٦٦) ١ (    ٢١١٣٣٤٤: هاتف
  +٩٦٦) ١ (٢١١٢٤٢٣   :فاكس

  ٥٦برج اململكة الدور 
  طريق امللك فهد

  ١١٣٣٣ الرياض ٣٤١٩٠٥. ب.ص
  اململكة العربية السعودية

  

  منار سيغما

  
  

  

وجتـدر  .  أعاله أعطوا موافقام الكتابية على اإلشارة إىل امساءهم وعلى نشر إفادام يف هذه النشرة ويف هذا السياق ومل يتم سحب هـذه املوافقـة                        املذكورة اجلهاتمجيع  : تنبيه
  .ميلكون أسهماً أو مصلحة مهما كان نوعها يف الشركة أو أي تابع هلا من أقربائهم الاإلشارة إىل أن مجيع هذه اجلهات والعاملني فيها أو أي 



ز 

 

  البنوك املستلمة

  

  البنك السعودي الفرنسي

  +٩٦٦ ١ ٤٠٤ ٢٢٢٢: هاتف
  +٩٦٦ ١ ٤٠٢ ٢٣١١: فاكس

www.alfransi.com   
  

   الرياض– شارع املعذر –اإلدارة العامة 
    ٥٦٠٠٦. ب.ص

  ١١٥٥٤ الرياض
  السعودية  العربية اململكة

  

  

  البنك االهلي التجاري

  +٩٦٦)  ٢  (٦٤٩  ٣٣٣٣:  هاتف
   +٩٦٦)  ٢  (٦٤٣  ٧٤٢٦:  فاكس

www.alahli.com  

  البنك االهلي التجاري
 العربية اململكة ٢١٤٨١  جدة  ٣٥٥٥ص ب 
    السعودية

  بنك الرياض

  +٩٦٦ ١ ٤٠١ ٠٣٠٣: هاتف
  + ٩٦٦ ١ ٤٠٤ ٢٦١٨: فاكس

www.riyadbank.com  

 بنك الرياض
 اململكة ١١٤١٦ الرياض ٢٢٦١٦ .ب.ص

    السعوديةالعربية



ح 

  

  ملخص االكتتاب

 شركة مسامهة سعودية حتت التأسـيس       شركة احتاد اخلليج للتأمني التعاوين، وهي       ..................................................الشركة
املوافـق  (هــ   ١٦/٩/١٤٢٧الصادر بتاريخ   ) ٢٣٣(وفقا للقرار الوزاري رقم     

هــ  ١٨/٩/١٤٢٧بتـاريخ   ) ٦٠/م( واملرسوم امللكي رقم     )م٢٠٠٦أكتوبر  ٩
  .  القاضي باملوافقة على الترخيص بتأسيس الشركة)م٢٠٠٦ أكتوبر ١١املوافق (

الشركة وفقاً لنظـام مراقبـة      تأسيس  وافقت مؤسسة النقد العريب السعودي على         .....................س الشركةاملوافقة على الترخيص بتأسي
هــ  ٨/١١/١٤٢٦شركات التأمني التعاوين والئحته التنفيذية يف اململكة بتاريخ         

كما مت املوافقة على تأسيس الشركة كشركة مـسامهة         . م١٠/١٢/٢٠٠٥املوافق  
س الشركة بعد االنتهاء من االكتتاب واالنتهاء من كافـة          عامة، وسوف يتم تأسي   

شر قرار وزير التجارة والصناعة     وإنعقاد اجلمعية التأسيسية ون   اإلجراءات النظامية،   
  .بإعالن تأسيس الشركة

   ريال سعودي٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠  ........................................رأس مال الشركة

   للسهم ريال سعودي١٠  ...........................................سعر االكتتاب

   ريال سعودي للسهم١٠  ............................................القيمة االمسية

   سهم ٢٢,٠٠٠,٠٠٠  ..............................إمجايل عدد األسهم املصدرة

   سهم عادي ٨,٨٠٠,٠٠٠  ..........................عدد األسهم املطروحة لالكتتاب

  من رأس مال الشركة املصدر % ٤٠ميثل عدد األسهم املطروحة لالكتتاب   ................. من األسهم املصدرةنسبة أسهم االكتتاب

   ريال سعودي٨٨,٠٠٠,٠٠٠  ................القيمة اإلمجالية لألسهم املطروحة لالكتتاب

   سهم٨,٨٠٠,٠٠٠  ......................تهاعدد أسهم االكتتاب املتعهد بتغطي

   سهم٥٠  ..........................احلد األدىن لعدد أسهم االكتتاب

   ريال سعودي٥٠٠  ................................ احلد األدىن لالكتتابقيمة

  سهم١٠٠,٠٠٠  ...................................احلد األقصى لالكتتاب

   ريال سعودي١,٠٠٠,٠٠٠  ..............................د األقصى لالكتتابقيمة احل

  ............................استخدام متحصالت االكتتاب
  

مليون ريال  مثانية ومثانني    )٨٨,٠٠٠,٠٠٠(إمجايل متحصالت االكتتاب    تبلغ قيمة   
تشمل ريال كمصاريف لإلصدار و   )  ٧,٩٣٥,١٢٥(، سيدفع منها حوايل     سعودي

أتعاب املستشار املايل واملستشار القانوين لالكتتاب واملراجع القانوين ومـصاريف          
البنوك املستلمة ومصاريف التسويق والطباعة والتوزيع واملصاريف األخرى املتعلقة         

مث سيتم حتويل صايف متحصالت االكتتاب بعـد خـصم مـصاريف            . باإلصدار
 متحصالت االكتتاب بعـد حـسم        استخدام صايف  يتمسو. إىل الشركة اإلصدار  

لشراء احملفظة التأمينية اململوكة حالياً لشركة      مصروفات االكتتاب من قبل الشركة      
 مع احملافظة على هامش املالءة املطلوب وعلى        احتاد اخلليج للتأمني وإدارة األخطار    

أن يتبقى يف حسابات الشركة مبلغ احلد األدىن من رأس املال وعـل أن حتـصل                
  . على املوافقات الالزمة من مؤسسسة النقد العريب السعوديالشركة 

  ..................................ختصيص أسهم االكتتاب
  

سوف يتم اإلعالن عن عملية التخصيص ورد الفائض يف موعـد أقـصاه يـوم               
) ٥٠(إن احلد األدىن للتخصيص هو      ). م٣/٦/٢٠٠٧  املوافق(هـ  ١٧/٥/١٤٢٨

 إن  –ب، وما يتبقى من األسهم املطروحـة لالكتتـاب          مخسون سهم لكل مكتت   
 سيتم ختصيصه على أساس تناسيب بناء على نسبة ما طلبه كل مكتتب إىل              -وجدت

مائة ) ١٧٦,٠٠٠(وإذا جتاوز عدد املكتتبني     . إمجايل األسهم املطلوب االكتتاب ا    
تم وستة وسبعني ألف مكتتب، فإن الشركة ال تضمن احلد األدىن للتخصيص وسي           

ويف حال جتاوز عدد املكتتـبني عـدد        . التخصيص بالتساوي على عدد املكتتبني    
األسهم املطروحة لالكتتاب، سوف يتم التخصيص حسب ما تقرره هيئة الـسوق            



ط 

  . املالية
  ..................................................الفائض

  
 دون أي عمـوالت أو      إىل املكتتبني ) إن وجد (سوف يتم إعادة فائض االكتتاب      

وسوف يتم اإلعالن عن عملية     . استقطاعات من مدير االكتتاب أو البنوك املستلمة      
املوافـق  (هــ   ١٧/٥/١٤٢٨التخصيص ورد الفائض يف موعد أقـصاه يـوم          

  ").شروط وأحكام االكتتاب"راجع ). (م٣/٦/٢٠٠٧
  ...........................................فترة االكتتاب

  
ويستمر لفترة  ) م١٩/٥/٢٠٠٧املوافق  (هـ  ٢/٥/١٤٢٨ االكتتاب يف يوم     سيبدأ

هـ ١١/٥/١٤٢٨***** عشرة  أيام شاملة آخر يوم إلغالق االكتتاب وهو يوم           
  ).م٢٨/٥/٢٠٠٧املوافق (

  ............................................توزيع األرباح
  

راجع قـسم   . (كة من حني آلخر   حيق للمسامهني استالم األرباح اليت تعلنها الشر      
  ").سياسة توزيع األرباح"

  .........................................حقوق التصويت
  

للشركة فئة واحدة فقط من األسهم، وال يعطى أي مـساهم حقـوق تـصويت            
مينح كل سهم صاحبه احلق يف صوت واحد، وحيق لكل مساهم لديـه             . تفضيلية

لالطالع . (ور والتصويت يف اجتماع اجلمعية العامة     عشرين سهم على األقل احلض    
  ").وصف األسهم"على تفاصيل حقوق التصويت يف الشركة راجع قسم 

  .......................................القيود على األسهم
  

خيضع املسامهون املؤسسون لقيد عدم جواز التصرف يف أسهمهم لفتـرة ثـالث             
من تاريخ  ") فترة احلظر ("ل منها عن اثين عشر شهراً       سنوات مالية كاملة ال تقل ك     

التأسيس، وجيب احلصول على موافقة اهليئة على أي بيع لألسهم من قبل املسامهني             
 مـن   ٣٨يتعني على الشركة وفقاً للمـادة       كما   .املؤسسني بعد إنتهاء فترة احلظر    

 مؤسسة النقد العريب    اللوائح التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمني التعاوين أن ختطر        
أو أكثر من الشركة وذلـك مـن        % ٥السعودي بنسبة ملكية أي شخص ميتلك       

  .خالل التقرير الربع السنوي
  ................تسجيل وإدراج األسهم يف القائمة الرمسية 

  
ال توجد سوق ألسهم الشركة سواًء داخل اململكة العربية السعودية أو أي مكان             

وقد تقدمت الشركة بطلب للهيئة بغرض تسجيل . كتتاب العامآخر قبل طرحها لال
األسهم بالقائمة الرمسية، ومت احلصول على مجيع املوافقات الرمسية للقيـام بعمليـة      

ومن املتوقع أن يبدأ تداول األسهم يف وقت قريب بعد االنتهاء من            . طرح األسهم 
  .")تواريخ مهمة للمكتتبني"راجع قسم (عملية ختصيص األسهم 

 ..........................................  عوامل املخاطرة
  

وميكن تصنيف هذه املخاطر    . توجد خماطر معينة تتعلق باالستثمار يف هذا االكتتاب       
وخماطر تتعلـق  ) ٣(خماطر تتعلق بالشركة ) ٢(خماطر تتعلق بقطاع التأمني    ) ١(إىل  

ملني دراسة كافـة املعلومـات الـيت        يتعني على املستثمرين احملت   . باألسهم العادية 
  .قبل اختاذ قرار االستثمار يف اسهم االكتتاب" عوامل املخاطرة"يتضمنها قسم 

  



ي 

  

  تواريخ مهمة للمكتتبني

  

  التاريخ  اجلدول الزمين املتوقع لالكتتاب
   )م١٩/٥/٢٠٠٧( املوافق هـ ٢/٥/١٤٢٨ من يوم  االكتتابفترة 

  )م٢٨/٥/٢٠٠٧( املوافق هـ١١/٥/١٤٢٨ حىت يوم

  )م٢٨/٥/٢٠٠٧(  املوافق  هـ ١١/٥/١٤٢٨ يوم  آخر موعد لتقدمي طلب االكتتاب وسداد قيمة االكتتاب

  )م٣/٦/٢٠٠٧(  املوافق  هـ ١٧/٥/١٤٢٨ يوم  )   تجدإن و(ة فائضالنهائي وإعادة املبالغ التخصيص اإلشعار بال

  ذات العالقةبعد االنتهاء من مجيع اإلجراءات   سهمتداول األبدء تاريخ 

وسوف يتم اإلعالن عن التواريخ الفعلية مـن خـالل الـصحافة            . اجلدول الزمين والتواريخ املشار إليها أعاله تقريبية      
  .املطبوعة

  كيفية التقدم بطلب االكتتاب

اليت هلـا أوالد    يقتصر هذا االكتتاب على األشخاص السعوديني الطبيعيني، إال أنه جيوز للمرأة السعودية املطلقة أو األرملة و               
قُصر من زوج غري سعودي أن تكتتب بأمسائهم لصاحلها يف أسهم الشركات اليت تطرح لالكتتاب العام، علـى أن تقـدم                     

وسيتم توفري طلبات االكتتاب خالل فترة االكتتاب لدى فروع . مايثبت أا مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد القُصر
 االكتتاب أيضاً عن طريق االنترنت واهلاتف املصريف أو أجهزة الصراف اآليل التابعة للبنوك املستلمة               البنوك املستلمة، وميكن  

) ١(اليت تقدم إحدى أو كل هذه اخلدمات للمكتتبني الذين سبق أن اشتركوا يف االكتتابات اليت جرت مؤخراً شـريطة أن                     
أال تكون قد طرأت أي تغريات على املعلومات        ) ٢(مات، و الذي يقدم هذه اخلد    يكون للمكتتب حساب لدى البنك املستلم     

  .أو البيانات اخلاصة باملكتتب منذ اكتتابه يف طرح جرى حديثاً

من هذه " شروط  وأحكام االكتتاب  " فيما خيتص بطلبات االكتتاب، جيب تعبئة تلك الطلبات وفقاً للتعليمات املبينة يف قسم              
.  وتعبئة كل الفقرات ذات العالقة الواردة يف منوذج طلب االكتتاب ذات العالقـة             وجيب على كل مكتتب املوافقة    . النشرة

. وحتتفظ الشركة حبقها يف رفض أي اكتتاب بصورة جزئية أو كلية، يف حالة عدم اسـتيفاء أي مـن شـروط االكتتـاب     
كتتاب عندئذ اتفاقاً ملزماً بني     يعترب طلب اال  . واليسمح بتعديل طلب االكتتاب وسحبه بعد استالمه من أحد البنوك املستلمة          

  ").شروط وأحكام االكتتاب"فضالً راجع قسم . (املكتتب والشركة



ك 

  

 ملخص املعلومات األساسية 

  مقدمة 

هي شركة مسامهة سعودية حتت التأسيس مبوجب قـرار         ") الشركة"أو  " احتاد اخلليج ("شركة احتاد اخلليج للتامني التعاوين      
 املرسوم امللكي رقـم  ومبوجب )م٢٠٠٦ أكتوبر   ٩املوافق  (هـ  ١٤٢٧ رمضان   ١٦ادر بتاريخ    الص ٢٣٣جملس الوزراء رقم    

 والقاضيان باملوافقة على تأسيس الشركة وفقـاً لالئحـة          )م٢٠٠٦ أكتوبر   ١١املوافق  (هـ  ١٨/٩/١٤٢٧بتاريخ  ) ٦٠/م(
  .هـ١/٣/١٤٢٥ وتاريخ ١/٥٩٦قم التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمني التعاوين الصادرة مبوجب القرار الوزاري ر

وقد وافقت مؤسسة النقد العريي السعودي على تأسيس الشركة يف اململكة وفقاً لنظام مراقبة شركات التـأمني التعـاوين                   
  . م١٠/١٢/٢٠٠٥هـ املوافق ٨/١١/١٤٢٦والئحته التنفيذية بتاريخ 

إثـنني  ) ٢٢,٠٠٠,٠٠٠(ودي مقـسم إىل     مائتني وعشرين مليون ريال سع    ) ٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠(ويبلغ رأس مال الشركة     
ثالثة عـشر مليونـاً   ) ١٣,٢٠٠,٠٠٠(عشرة رياالت للسهم مت سداد قيمة   ) ١٠(وعشرين مليون سهم بقيمة امسية قدرها       

ومائيت ألف سهم منها متثل حصة املسامهني املؤسسني ومت إيداعها يف حساب الشركة لدى البنك الـسعودي لالسـتثمار،                   
  .من األسهم مطروحة لالكتتاب العام% ٤٠ة ماليني ومثامنائة ألف سهم متثل مثاني) ٨,٨٠٠,٠٠٠(و

. وبعد انتهاء االكتتاب وانعقاد اجلمعية التأسيسية، سوف يتم تقدمي طلب إىل وزير التجارة والصناعة إلعالن تأسيس الشركة                
  .وستعترب الشركة مؤسسةً من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعالن تأسيسها

الشركة كشركة تأمني تعاوين يف اململكة العربية السعودية بناًء على استحواذها املتوقع على حمفظة التأمني اخلاصـة                 وستعمل  
وهي إحدى الشركات التابعة لشركة احتـاد اخللـيج         ) م١٩٩٦تأسست عام   (بشركة احتاد اخلليج للتأمني وإدارة األخطار       

وسـتقدم الـشركة   . ومسجلة كشركة معفاة يف مملكة البحـرين ) م١٩٨٢تأسست عام ( للتأمني وإدارة املشاريع القابضة
كما تتمتع شركة احتاد اخلليج للتـأمني وإدارة املـشاريع          . منتجات متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية يف قطاع التأمني        

  . يب يب يب الطبية، إحدى األمساء املرموقة يف سوق التأمني الصحي/ القابضة بتحالف مع أكسا 

 وإدراجها الشركة جيلتس
  .املال رأس بكامل االكتتاب يتم أن إىل مسامهة كشركة الشركة تسجيل يتم لن الشركات، لنظام طبقًا

 الذين مجيع املكتتبني بدعوة املؤسسون املسامهون يقوم سوف األويل، العام الطرح أسهم ختصيص عملية من االنتهاء ولدى
 االجتماع ينعقد  وسوف.للشركة االساسى للنظام طبقًا سينعقد والذي أسيسية،الت اجلمعية اجتماع إىل أسهم هلم خصصت

 أسـهم،  له خصصت وكل مكتتب مؤسس شريك لكل وحيق .باالجتماع االخطار تاريخ من األقل على يوما ١٥ بعد
  .املؤسس املساهم املكتتب أو لذلك املخصصة األسهم عدد عن النظر بصرف االجتماع، ذلك يف احلضور

 



ل 

 .النصاب الالزم لتشكيل الشركة، مال رأس نصف عن يقل ال ما ميثلون مؤسسني، مسامهني أو/و مكتتبني حضور لزموي
 الثـاين،  ذا االجتماع اخطار مبوجب األقل على يوما ١٥ بعد ثان اجتماع لعقد يدعى فسوف النصاب، يتوفر مل وإذا
  .احلاضرين املسامهني املؤسسني أو املكتتبني عدد عن النظر بصرف االجتماع هذا يف حاضرا النصاب ويعترب

  
 :يلي مبا التأسيسية اجلمعية تقوم وسوف

  .بالكامل قيمته ودفعت به االكتتاب مت قد املال رأس كامل أن من التأكد 
  .األساسي للنظام النهائي النص اعتماد 
  .اباتحس مراقب وأول سنوات مخس عن تزيد ال ملدة إدارة جملس أعضاء أول تعيني 
   .الشركة تأسيس عملية تطلبتها اليت والنفقات األنشطة خبصوص املؤسسني املسامهني تقرير مناقشة 

 
 التجارة والصناعة وزير إىل بطلب التقدم املؤسسني املسامهني على التأسيسية، اجلمعية اجتماع بعد يوما ١٥ غضون ويف

 بـإعالن  الـوزير أمـرا   فيه يصدر الذي التاريخ من تبارااع تأسست قد الشركة تعترب وسوف .الشركة تأسيس إلعالن
 .تأسيسها

 جملس على أعضاء األمر، تاريخ من يوما ١٥ غضون ويف .الشركة نفقة على الرمسية اجلريدة يف األمر هذا ينشر وسوف
 .الشركات إدارة لدى التجاري السجل يف الشركة لتسجيل بطلب التقدم اإلدارة

 لنظـام الـسوق   طبقًا املال سوق يف إدراجها العتماد املالية السوق هيئة إىل بطلب الشركة قدمتت سوف وبعد التأسيس،
 .املالية

 
  



م 

  

  هيكل ملكية الشركة

  : تتوزع ملكية الشركة قبل االكتتاب وبعده على النحو املبني يف اجلدول التايل

إمجايل القيمة   عدد األسهم  نسبة امللكية  املسامهون
  بالريال السعودي

  ٨٨,٠٠٠,٠٠٠  ٨,٨٠٠,٠٠٠  %٤٠,٠٠  اكتتاب عام 

شركة مسامهة (شركة احتاد اخلليج للتأمني وإدارة املشاريع القابضة 
  )حبرينية مقفلة

٥١,٧٠٠,٠٠٠  ٥,١٧٠,٠٠٠  %٢٣,٥٠  

  ٧,٠٦٢,٠٠٠  ٧٠٦,٢٠٠  %٣,٢١  ) ألصحاا على وحممد وعبداهللا التميمي(شركة التميمي 

  ٦,٥١٢,٠٠٠  ٦٥١,٢٠٠  %٢,٩٦  خوانه احملدودة للتجارة واملقاوالتشركة عبداللطيف سعود البابطني وإ

  ٦,٤٤٦,٠٠٠  ٦٤٤,٦٠٠  %٢,٩٣  شركة أمحد محد القصييب وإخوانه 

  ٦,٣٣٦,٠٠٠  ٦٣٣,٦٠٠  %٢,٨٨  شركة محد عبداهللا الزامل وإخوانه 

  ٥,٤٣٤,٠٠٠  ٥٤٣,٤٠٠  %٢,٤٧  شركة أبناء صاحل عبدالعزيز بابكر للتجارة والتعهدات

  ٥,٤٣٤,٠٠٠  ٥٤٣,٤٠٠  %٢,٤٧  )عبد العزيز وسعد املعجل(العزيز وسعد املعجل شركة عبد

  ٥,٤٣٤,٠٠٠  ٥٤٣,٤٠٠  %٢,٤٧  شركة إبراهيم بن عبداهللا أبو نيان وإخوانه 

  ٣,٨٥٠,٠٠٠  ٣٨٥,٠٠٠  %١,٧٥  ) الراشد للتجارة واملقاوالت(شركة عبداهللا السعد الراشد وشركاه 

  ٣,٧٦٢,٠٠٠  ٣٧٦,٢٠٠  %١,٧١  مصعب سليمان املهيدب 

  ٣,٦٣٠,٠٠٠  ٣٦٣,٠٠٠  %١,٦٥  الشركة القطرية العامة للتأمني وإعادة التأمني 

  ٣,٦٠٨,٠٠٠  ٣٦٠,٨٠٠  %١,٦٤  شركة عبدالقادر املهيدب وأوالده 

  ٣,٤٣٢,٠٠٠  ٣٤٣,٢٠٠  %١,٥٦  ناصر عبداللطيف أمحد الفوزان 

  ٣,٣٦٦,٠٠٠  ٣٣٦,٦٠٠  %١,٥٣  عبدالعزيز علي عبدالرمحن التركي 

  ٣,٠٨٠,٠٠٠  ٣٠٨,٠٠٠  %١,٤٠  هللا عبداللطيف الفوزان عبدا

  ٢,١٧٨,٠٠٠  ٢١٧,٨٠٠  %٠,٩٩  صاحل علي عبدالرمحن التركي 

  ٢,١٧٨,٠٠٠  ٢١٧,٨٠٠  %٠,٩٩  )شركة اجلرب التجارية(شركة عبد العزيز وحممد وعبد اللطيف اجلرب 

  ١,٩٨٠,٠٠٠  ١٩٨,٠٠٠  %٠,٩٠  منصور بن مانع بن مجعة العجمي 

  ١,٠٧٨,٠٠٠  ١٠٧,٨٠٠  %٠,٤٩  لرمحن صاحل احمليسن عبداحملسن عبدا

  ١,٠٧٨,٠٠٠  ١٠٧,٨٠٠  %٠,٤٩  عبدالعزيز جاسم حممد كانو 

  ١,٠٥٦,٠٠٠  ١٠٥,٦٠٠  %٠,٤٨  خالد حممد سعد البواردي 

  ١,٠٥٦,٠٠٠  ١٠٥,٦٠٠  %٠,٤٨  عبدالغين أمحد سعيد العجو 

  ٧٢٦,٠٠٠  ٧٢,٦٠٠  %٠,٣٣  صاحل مطلق ناصر احلناكي 

  ٧٢٦,٠٠٠  ٧٢,٦٠٠  %٠,٣٣  ثمان النجران إبراهيم حممد ع

  ٧٠٤,٠٠٠  ٧٠,٤٠٠  %٠,٣٢  إبراهيم جابر حسني األمحدي 

  ١٥٤,٠٠٠  ١٥,٤٠٠  %٠,٠٧  حممود حممد علي املتبويل

 ٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ٢٢,٠٠٠,٠٠٠ %١٠٠,٠٠  اموع
  



ن 

  

  شركة احتاد اخلليج للتأمني وإدارة املشاريع القابضةحملة عن نشاط 

وقد . م١٩٨٢ليج للتأمني وإدارة املشاريع القابضة يف سوق التأمني باململكة العربية السعودية منذ سنة              تعمل شركة احتاد اخل   
ومنذ املراحل األوىل للتشغيل حققت شركة احتاد اخلليج للتأمني وإدارة          . بنت مسعة ممتازة بفضل مصداقيتها وقوا وموثوقيتها      

كرب أربع شركات تأمني خاصة تزاول نشاطها يف اململكـة العربيـة الـسعودية              املشاريع القابضة منواً أهلها ألن تكون بني أ       
  ). دراسة سوق التأمني السعودية اليت أجراها املعهد املصريف التابع ملؤسسة النقد العريب السعودي: املصدر(

جلة خارج اململكة   وعلى الرغم من أن ظروف السوق مل تكن ختضع لرقابة يف اململكة ووجود عدد كبري من الشركات املس                 
. شهدت منواً مستقراً يف أعماهلـا      والعاملة يف اململكة دون رقابة، إال أن شركة احتاد اخلليج للتأمني وإدارة املشاريع القابضة             

  .ومع سجلها الناجح

  امليزة التنافسية لشركة احتاد اخلليج للتأمني وإدارة املشاريع القابضة

ني وإدارة املشاريع القابضة على امتداد السنوات األربع والعشرين املاضية مركزاً منافساً وقد اكتسبت شركة احتاد اخلليج للتأم  
  :قوياً بفضل العوامل التالية

من جمموع  . قاعدة قوية من محلة األسهم سامهت يف تقدمي رأس املال الالزم ويف توجيه أعمال التأمني اخلاصة م                 
من هذه األقساط تعود ألموال ومسؤوليات مت التأمني عليهـا          % ٥٩،  م٢٠٠٦ يف عام    األقساط املتحققة للشركة  

   )٢٨ صـ معلومات القطاعاتكما هو موضح يف  (لدى الشركة وتعود للمؤسسني

 
خربات واسعة يف بيئة العمل احمللية يف اململكة العربية السعودية ومملكة البحرين، حيث لدى شركة احتاد اخللـيج                   

 . تسعة مكاتب بضةللتأمني وإدارة املشاريع القا

 . عاماً من العمل يف حقل التأمني وإعادة التأمني٤٥ – ١٠فريق إداري متمرس ميتلك مزجياً من اخلربة متتد ملا بني  

 . معرفة جيدة بسوقي السعودية والبحرين بفضل الفريق اإلداري املتمرس 

 . BBB تصنيفها االئتماين عن برنامج فعال إلعادة التأمني مع أوائل شركات إعادة التأمني اليت ال يقل 

 وحتقق هذه الورش .رشات لتصليح السيارات يف السعودية والبحرين وتعود لشركات تابعة لشركات ذات عالقةو 
احتـاد   فوائد مجة إذ أا تساهم يف ختفيض كلف تصليح السيارات املؤمن عليها لدى الشركات التابعة لـشركة                

  .بضة وختفيض معدالت خسائر حمافظ تأمني السياراتاخلليج للتأمني وإدارة املشاريع القا

تقـدم  (للرعاية الـصحية    ) AXA/PPP(يب يب يب    -الدخول يف إتفاقيات تعاون مثل اتفاقية التعاون مع أكسا         
تغطية إعادة التأمني والدعم التقين والتدريب املهـين يف الـسعودية           ) AXA/PPP( يب يب يب   –مبوجبها أكسا   

 ).والبحرين
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 .ومعايري خلدمة عاملية املستوى

  رؤية الشركة
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  . وهي مبادئ تشكل جوهر نشاط التأمني
  

  رسالة الشركة

قاعدة العمالء وممارسة العمل وفق أسس مهنية ومالية سليمة وخلق بيئة عمل متكاملة وودية تسودها روح الفريق الواحـد                   
  .تهم يف التطور املهينتتيح للموظفني إمكانية حتقيق مستوى عال من الرضا الوظيفي وتضمن بالتايل انتماءهم ورغب
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    تعريفات واختصارات١

  .تعين جملس إدارة الشركة  الس

 السياق، أية جلنة أو جلنة فرعية أو موظف أو          تعين هيئة السوق املالية، مبا يف ذلك، حيث يسمح          اهليئة
  . وكيل ميكن ختويله بأية مهمة من وظائف اهليئة

شركة احتـاد اخللـيج للتـأمني       "الشركة أو   
  "التعاوين

  .  تعين شركة احتاد اخلليج للتأمني التعاوين، شركة سعودية مسامهة حتت التأسيس

وتكـون صـفتها   " السوق املالية السعودية"تداول األوراق املالية تسمى تنشأ يف اململكة سوق ل    السوق املالية السعودية
وتكون هذه السوق هـي اجلهـة الوحيـدة         . النظامية شركة مسامهة وفقاً ألحكام هذا النظام      

  .املصرح هلا مبزاولة العمل يف تداول األوراق املالية يف اململكة

ولدى معيد التأمني اخليار بقبول أو      .  الختيارية لكل حالة على حدة    تعين طريقة إعادة التأمني ا      إعادة التأمني االختياري
  . رفض املخاطر املطروحة

تعين اموعة املالية املعينة من قبل شركة احتاد اخلليج للتأمني التعاوين لكي تكون املستشار املايل                 املستشار املايل
  . فيما يتعلق باألسهم املطروحة

  .ة العربية السعوديةتعين حكومة اململك  احلكومة

تعين اللوائح التنفيذية لنظام الرقابة على شركات التأمني التعاوين الصادر باألمر امللكـي رقـم                 اللوائح التنفيذية
  ). م٣١/٧/٢٠٠٣املوافق (هـ ٢/٦/١٤٢٤بتاريخ ) ٣٢/م(

  .تعين آلية توزيع األعباء اخلاصة باملخاطر البحتة من خالل املشاركة فيها  التأمني

  .شخص عادي أو هيئة اعتبارية تقدم اخلدمات التأمينية االستشارية  مستشار التأمني

  .هيئة اعتبارية  متثل املؤمن وذلك للحصول على عقود التأمني والتفاوض بشأا  وكالة التأمني

 بتـاريخ   )٣٢/م(يعين نظام الرقابة على شركات التأمني التعاوين الصادر باملرسوم امللكي رقم              نظام التأمني
  .، واملطبق يف اململكة العربية السعودية)م٣١/٧/٢٠٠٣املوافق (هـ ٢/٦/١٤٢٤

العقد الصادر للمؤمن له من قبل شركة التأمني وحيدد العقد اخلاص بتعويض املؤمن           / تعين املستند   بوليصة التأمني
  . فعه ملؤمن لهله عن اخلسائر واألضرار اليت تغطيها بوليصة التأمني وذلك مقابل قسط تأمني يد

  .  تعين اخلدمات املهنية املتعلقة بقطاع التأمني وإعادة التأمني  اخلدمات التأمينية

تعين الشخص الطبيعي أو اهليئة االعتبارية املرخص هلا مبمارسة خدمات وأنشطة التأمني وإعادة               مقدم خدمة التأمني وإعادة التأمني 
 ا يف اململكة العربية السعوديةالتأمني، باستثناء االكتتاب، املسموح .  

  . الشخص الطبيعي أو اهليئة االعتبارية اليت أبرمت عقد التأمني مع شركة التأمني  املؤمن له

 بتـاريخ   ٣٢/هو نظام مراقبة شركات التأمني التعاوين الـصادر باملرسـوم امللكـي رقـم م                نظام التأمني
  . م٣١/٧/٢٠٠٣هـ املوافق ٢/٦/١٤٢٤

 من قبل شركة احتاد اخلليج للتأمني التعاوين للقيام بـدور           البنك السعودي الفرنسي املعني   تعين    مدير االكتتاب
  . مدير االكتتاب فيما يتعلق باألسهم املطروحة لالكتتاب

من نظـام   ) ٦(تعين قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة من قبل هيئة السوق املالية وفقاً للمادة               قواعد اإلدراج
املوافـق  (هــ  ٢/٦/١٤٢٤بتـاريخ  ) ٣٠/م(ة الصادر باملرسوم امللكـي رقـم   السوق املالي 

  ). م١/٧/٢٠٠٣

  . تعين إدارة شركة احتاد اخلليج للتأمني التعاوين  اإلدارة

  . تعين قائمة األوراق املالية اليت حتتفظ ا هيئة السوق املالية وذلك وفقاً لقواعد اإلدراج  القائمة الرمسية

من رأس املـال    % ٤٠ سهم متثل نسبة     ٨,٨٠٠,٠٠٠يعين االكتتاب العام ألسهم عادية يبلغ           و الطرح االكتتاب العام أ
  . الصادر يف شركة احتاد اخلليج للتأمني التعاوين

  .  ريال سعودي لكل سهم من أسهم االكتتاب١٠  سعر االكتتاب

  . يج للتأمني التعاوين سهم عادي يف شركة احتاد اخلل٨,٨٠٠,٠٠٠يصل عددها إىل   أسهم االكتتاب



 ٢

  .أم القرى، اجلريدة الرمسية حلكومة اململكة العربية السعودية  اجلريدة الرمسية

مستند اإلدراج هذا والذي أعدته الشركة فيما يتعلق باالكتتاب واألسهم املطروحة وذلك وفقاً               نشرة اإلصدار
  . للطرح وأنظمة األوراق املالية

  . الشخص الطبيعي  الشخص

  . األشخاص الذين حسب سجالت الشركة حيملون بوالص تأمينية صادرة من قبل الشركة  اب البوالصأصح

  .بنك الرياض، مصرف الراجحي، البنك السعودي الفرنسي  البنوك املستلمة

عملية يقوم مبوجبها املؤمن أو معيد التأمني الذي يقوم بتأمني أو إعادة تأمني شركة تـأمني أو                   إعادة التأمني
كة إعادة تأمني أخرى وهي الشركة احمليلة، عن مجيع أو جزء من خماطر التـأمني أو إعـادة         شر

  . التأمني املكتتب ا من قبل الشركة احمليلة وذلك مبوجب بوليصة واحدة أو أكثر

شركة التأمني أو إعادة التأمني اليت تقبل عقود التأمني من شركة تأمني أخرى لبعض أو مجيـع                   معيد التأمني
  . املخاطر اليت قبلت ا

  .اململكة العربية السعودية  اململكة 

  . مؤسسة النقد العريب السعودي  ساما

  .ريال سعودي  ريال/ س. ر

  . يف أي تاريخ معني، محلة األسهم يف ذلك الوقت  املسامهون

اخللـيج   سهم يف شركة احتاد      ٢٢,٠٠٠,٠٠٠تعين األسهم العادية املدفوعة بالكامل وعددها         األسهم
 ريال سعودي واليت سيتم إصدارها عند       ١٠للتأمني التعاوين واليت تبلغ القيمة االمسية لكل منها         

  .تأسيس الشركة

يعين احلد األدىن من معيار السالمة املالية لشركة تأمني أو إعادة تأمني من حيث تتجاوز األصول               هامش القدرة املالية أو املالءة املالية
  . املطلوبات

  .من نظام التأمني) ١٥(تعين نسبة الربح الصايف الذي جيب على الشركة جتنيبه وفقاً للمادة   حتياطات اإللزاميةاال

  .تعين املواطن السعودي املكتتب بأسهم االكتتاب  املكتتب

  .تعين النظام اآليل للتداول يف األسهم السعودية  تداول

 للتـصرف  شركة احتاد اخلليج للتـأمني التعـاوين  املعني من قبل سي البنك السعودي الفرنتعين    متعهد تغطية االكتتاب
  كمتعهد تغطية اكتتاب خبصوص أسهم االكتتاب 

  الواليات املتحدة األمريكية  الواليات املتحدة

  

  

  

  

  

 



 ٣

  

    عوامل املخاطرة٢

ليت حتتويها هذه النـشرة     يتعني على كل من يرغب يف االستثمار يف األسهم املطروحة لالكتتاب دراسة كافة املعلومات ا              
وقد يتأثر نشاط الشركة ومركزها املايل ونتائج أعماهلا وتـدفقاا النقديـة       . بعناية، مبا فيها عوامل املخاطرة املبينة أدناه      

يف الوقـت   ") اإلدارة("بشكل سليب وجوهري يف حال حدوث أو حتقق أحد عوامل املخاطرة اليت تعتقد إدارة الشركة                
ة، أو أي خماطر أخرى مل يتسن لإلدارة أن حتددها، أو اليت تعتقد أا غري جوهرية، أو إذا أصبحت هـذه                     احلايل أا مهم  

قد يؤدي حدوث إحدى أو بعض هذه املخاطر إىل اخنفاض سعر األسهم يف السوق، وقد خيسر                . األخرية خماطر جوهرية  
  .أو كامل استثماره يف أسهم الشركة/املستثمر جزءاً من

  ر املتعلقة بقطاع التأمني املخاط١-٢

   الدعاوى القضائية واالجراءات النظامية١-١-٢

مطالبات ودعاوى قانونية تتعلق بعملياا التأمينية      عرضة إىل   يف املسار االعتيادي لألعمال قد ينتهي احلال بالشركة بأن تكون           
للتأمني التعـاوين إىل     تعرض شركة احتاد اخلليج    على أحكام التغطية أو املطالبات، ونتيجة لذلك قد ت         باخلالفاتواليت تتعلق   

ال تستطيع الشركة التنبؤ بنتيجـة أي إجـراء أو          . إجراءات حكومية أو إدارية وحتقيقات وإجراءات يف سياق قطاع التأمني         
ـ                يف حال   حتقيق أو دعوى     يري يف  حدوثها وال تستطيع أن تضمن بأن هذا اإلجراء أو التحقيق أو املراجعة أو التقاضي أو التغ

  .تؤثر بشكل سليب وجوهري على نتائج الشركة ووضعها املايللن السياسات واملمارسات التشغيلية بأا 

   عضوية اململكة العربية السعودية يف منظمة التجارة العاملية٢-١-٢

 سبيل احلصول علـى     من احملتمل أن يواجه قطاع التأمني منافسة متزايدة من شركات التأمني األجنبية وقد حتتاج الشركة يف               
حصة يف السوق إىل أن تكون يف غاية الفعالية يف احلصول على عمالء من خالل االعتماد على محالت تسويق متزايدة ومتيز                     

  .  خدمة العمالء وهذا قد يعين تكلفة عمليات أعلى وبالتايل تقل رحبية الشركة

  تراجع ثقة العمالء ٣-١-٢

وأي اخنفاض يف ثقة املستهلك يف      . ى مستوى العامل  أمهية بالغة تؤدي إىل تعزيز قوة القطاع          إن لثقة العميل بقطاع التأمني عل     
 قد يؤدي إىل ارتفاع عدد حاالت إلغاء  بوالص التـأمني واسـترجاع               أو بالشركة بشكل خاص    قطاع التأمني بشكل عام   

  . قد يؤثر سلباً على رحبيتهاوبالتايل. األموال، وقد يؤثر سلباً على مبيعات الشركة من املنتجات اجلديدة

   متطلبات املالءة املالية ٤-١-٢ 

كافة شركات التأمني باالحتفاظ حبد أدىن من االحتياطي اعتماداً علـى مـستوى             نظام مراقبة شركات التأمني التعاوين      يلزم  
 املنتجات وعائد االسـتثمارات     الوثائق املباعة ويتأثر هذا االحتياطي أيضاً بعدد من العوامل األخرى مبا يف ذلك هامش ربح              

 من النمـو أو تطلـب تعـديل          عالٍ ىللتأمني التعاوين مستو   يف حالة ما إذا اجتازت شركة احتاد اخلليج       . وتكاليف الشراء 
 بعد أخـذ موافقـة      مستقبلي يف النظم مستوى أعلى من قدرة الوفاء بالديون فقد يتعني على الشركة مجع رأس مال إضايف                

إذا مل تتمكن الشركة من مجع رأس مال إضايف فإا قد تـضطر             .  ملواجهة متطلبات قدرة الوفاء بالديون     يئة واهل مؤسسة النقد 
  . وقد يؤثر ذلك سلباً على عمليات وارباح الشركةإىل تقليص منو عملياا 

  



 ٤

   سياسات ضبط املخاطر٥-١-٢

لية واستثمارية متعددة إلدارة املخـاطر املرتبطـة        على توظيف وسائل ما   ") ساما("إن موافقة مؤسسة النقد العريب السعودي       
 من جانب الشركة، ونتيجة لذلك فقد تعتمد الشركة على إمكانيتها فقط للتنبـؤ              مستمربأعمال التأمني يتطلب بذل جمهود      

ت أو  البيانـا  وقد تكون هـذه      . وجود نقص يف البيانات الكافية عن سوق التأمني السعودي          بالرغم من  باملخاطر املستقبلية 
لذا فإن السياسات الـيت مت      .  غري دقيقة أو كاملة أو حديثة أومل يتم تقييمها على الوجه الصحيح يف كافة احلاالت               املعلومات

، وقد يؤثر    األمر الذي يعرض الشركة أيضاً إىل خماطر غري معروفة وغري متوقعة           ،صياغتها إلدارة التحكم يف املخاطر قد تتعثر      
  . ارباح الشركةذلك سلباً على عمليات و

  

  تغري األنظمة واللوائح٦-١-٢

اليت تنظم كافة نـواحي أعمـال       لألنظمة  يتم تنظيم عمليات تأمني الشركة من قبل مؤسسة النقد العريب السعودي وختضع              
وقت آلخـر   من  األنظمة واللوائح    وقد تتغري هذه     والئحته التنفيذية  مراقبة شركات التأمني التعاوين   نظام  التأمني مبا يف ذلك     

 ويف  .التغيريات النظامية أو التنظيمية اليت ستحدث مستقبالً بشكل سليب على العمل والوضع املايل ونتائج العمليات              وقد تؤثر   
 فقد تتعرض الشركة لعقوبات تتمثل يف       ،باملتطلبات النظامية املفروضة   وفاء يف ال   التعاوين شركة احتاد اخلليج للتأمني    تعثرحالة  

  . أو إلغاء التفويض الصادر بتسري أعماهلا أو إيقافها بصفة مؤقتة،تزامات لسداد التعويضاتغرامات أو إل

   شروط رفع التقارير٧-١-٢

من الشركة أن تقوم دورياً بتقدمي القوائم املاليـة والتقـارير           والئحته التنفيذية    مراقبة شركات التأمني التعاوين   نظام  تطلب  ي
ساس حماسيب معتمد من هيئة احملاسبني القانونيني السعوديني واملعلومات األخرى إىل مؤسـسة   السنوية اليت يتم إعدادها على أ     

إن عـدم  . النقد العريب السعودي مبا يف ذلك املعلومات املتعلقة بعمليات الشركة وهيكل رأس ماهلا وملكيتها وبشكل دوري       
خضاع الشركة لقيود ميكن أن تؤثر بشكل سـليب علـى    ذه األنظمة والتعليمات قد يؤدي إىل إ  اإللتزامقدرة الشركة على    

  . نشاط الشركة ونتائج اعماهلا ومركزها املايل

   متطلبات السعودة٨-١-٢

 نسبة تقل أال  التنفيذية الصادرة من مؤسسة النقد العريب السعودي جيبتهوالئح مراقبة شركات التأمني التعاوينحسب نظام 
املقدمـة   العمـل  خطة حسب سنويا تزداد أن على األوىل السنة اية يف باملئة ثالثني عن الشركة لدى السعوديني املوظفني

للمؤسسة، وبالرغم من نية الشركة االلتزام مبتطلبات السعودة، إال أن صعوبة احلصول على موظفني سعوديني هلم خـربة يف                   
بات السعودة قد يعرض الشركة لعقوبات أو عدم        قطاع التأمني أو إصدار وزارة العمل تعليمات أكثر صرامة فيما يتعلق مبتطل           

االستفادة من امليزات احلكومية لعدم االلتزام ا، وقد تتأثر أعمال الشركة ونتائجها املالية بشكل سليب بسبب هذه العقوبات                  
  .  يف حال عدم متكنها على حتقيق أو احلفاظ على نسبة السعودة املطلوبة

   سحب الترخيص ٩-١-٢

وافقة على تأسيس الشركة استناداً إىل شروط معينة قامت الشركة بإستيفاء العديد منها، وسيتم استيفاء ما تبقـى             لقد متت امل  
 وبعد استكمال كل هذه املستلزمات مبا يف ذلك صدور السجل التجاري والترخيص مبزاولة نشاط التأمني                .خالل فترة قصرية  

ة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمني التعاوين تنص أن ملؤسسة النقد العريب             من الالئح  ٧٦باإلضافة اىل ما تقدم، فإن املادة       
  :يف عدة حاالت هي ترخيص الشركة سحب السعودي حق



 ٥

 .اشهر ستة خالل له املرخص النشاط ميارس مل إذا 
 .الالئحة أو النظام مبتطلبات الشركة تِف مل إذا 
 .غري صحيحة بيانات أو مبعلومات اتزويده تعمدوا قد املؤسسني أن للمؤسسة تبني إذا 
 ا ميارس اليت للطريقة نتيجة معرضة للضياع املسامهني أو املستفيدين أو هلم املؤمن حقوق أن للمؤسسة تبني إذا 

 .النشاط
 .بالتزاماما الوفاء قادرة على غري جيعلها مما الشركة أفلست إذا 
 .تيالللنصب واالح متعمد بأسلوب النشاط الشركة مارست إذا 
 يف مواد الالئحة ذات الصلة ورد مبا الشركة تِف مل أو املقرر األدىن احلد عن املال رأس اخنفض إذا 
 .أدائه فعالية عدم معه املؤسسة ترى الذي املستوى إىل التأمني فروع يف التأميين النشاط اخنفض إذا 
 .حق وجه بدون للمستفيدين املستحقة املطالبات دفع الشركة رفضت إذا 
 .السجالت فحص يف مهمته أداء عن قبل املؤسسة من املكلف التفتيش فريق الشركة منعت ذاإ 
 .التأمينية املنازعات أي من يف صادر ائي حكم تنفيذ عن الشركة امتنعت إذا 

  

نظيميـة  وبالرغم من نية الشركة االلتزام بكافة الضوابط النظامية الصادرة عن مؤسسة النقد العريب السعودي واجلهـات الت                
األخرى ذات العالقة بترخيص الشركة إال أن عدم قدرة الشركة على الوفاء ذه املتطلبات عن دون قصد قد يترتب عليـه                     

 مـن  مسبقة موافقة كتابية أخذ بعد املستفيدون خيتاره له مرخص آخر شخص املستفيدين إىل سحب الترخيص وانتقال ملفات

  .فهامؤسسة النقد العريب السعودي وحتت إشرا

   الظروف االقتصادية وظروف الصناعة١٠-١-٢

بالرغم من  وجود كافة املؤشرات الدالة على منو كبري يف قطاع التأمني يف اململكة، إال أنه رمبا تكون هناك أسـباب غـري                        
 الـسعودي  ومن غري الواضح حالياً أثر بعض االجتاهات واألحداث على قطاع التأمني   . منظورة قد تعيق النمو املتوقع للسوق     

 وانظمـة مثل معدل النمو االقتصادي يف اململكة العربية السعودية وانضمام اململكة العربية السعودية ملنظمة التجارة العامليـة                 
وعليه، فإن منو سوق التأمني يف اململكة العربية السعودية وتطوره يتوقفان على عدد مـن               . التأمني اليت أقرا اململكة مؤخراً    

 تظل خارجة عن نطاق سيطرة الشركة و اليت قد تؤثر سلبا على حجم أعمال الشركة ووضعها املايل ونتـائج                    املتغريات اليت 
  .أعماهلا

   املنافسة١١-١-٢

باإلضافة إىل أن الشركة حديثة العهد يف سوق التأمني السعودي فأا ستعمل يف قطاع يتسم باملنافسة،حيث تعمـل  مـع                     
، وهي أكرب شركة تأمني يف اململكة وهلا تأثري قـوي علـى سـوق التـأمني                 ")عاونية للتأمني الت("الشركة التعاونية للتأمني    

املوافقة على تأسيس مثان عشرة شركة تأمني من قبل جملس الوزراء حىت تاريخ هذه النشرة باإلضـافة إىل                  السعودية،كما مت   
 وحيـث أن     ،)لت لوزارة التجارة والصناعة   شركات انتهت املؤسسة من دراسة ملفاا وأُرس      (مثان شركات حتت الترخيص     

املوارد املتاحة للشركة تقل يف حاالت عدة عن تلك املتاحة للشركات املنافسة، فإن ذلك قد يضعف قدرا التنافسية وبالتايل                   
  .يؤثر سلبا على حجم أعمال الشركة ووضعها املايل ونتائج أعماهلا
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  خماطر التصنيف ١٢-١-٢

وبعد التأسيس وعند بدء الشركة . ال قيد التأسيس فإا غري مصنفة يف الوقت احلايل من أي جهة خمتصةمبا أن الشركة ال تز
مزاولة  أعماهلا فقد حتتاج الشركة تعيني شركة متخصصة لتقييم مالءمتها املالية وتصنيفها حسب األسسس املتعارف عليها، 

 يف ظروف السوق أو كانت املخاطر لدى الشركة أعلى وقد حتصل الشركة على تصنيف غري جيد حال حدوث تغري سليب
 .من احلد املتعارف عليه يف سوق التأمني

  

    املخاطر املتعلقة بالشركة ٢-٢

   مصادر السيولة  ١-٢-٢

قد ال يتوفر للشركة متويل يف املستقبل حال احتاجت الشركة متويالً أو قد يتوفر بشروط غري مناسبة، وقد حتتاج الـشركة                     
ن ذلك العمل على توسيع قاعدة أعماهلا مع الوفاء مبتطلبات رأس املال النظامية ومتطلبات السيولة، وترتبط قـدرة                  عوضاً ع 

الشركة يف احلصول على متويل إضايف باحلصول على املوافقات النظامية الالزمة، ونتائج أعمال الشركة املستقبلية، وال ميكن                 
ضايف يف الوقت املطلوب وبشروط مقبولة مما قد يؤثر سلباً على منو الشركة             ضمان إمكانية حصول الشركة على رأس مال إ       

  .  وإمكانية دخوهلا جماالت جديدة يف أعمال التأمني مىت وجدت الشركة فرصة لذلك

  فشل تقنية املعلومات ٢-٢-٢

ت املعقدة، إال أن الشركة قد      تنوي إحتاد اخلليج استعمال أحدث تقنيات املعلومات إلدارة ومعاجلة العمليات وإجراء الصفقا           
توقف النظام عن العمل، هجمات الفريوسات احلاسبية املتكررة وعدم : تكون عرضة ملخاطر ايار نظم املعلومات مبا يف ذلك       

وبالرغم من ان الشركة خططت لبناء أنظمـة شـاملة تعتمـد النـسخ            . توفر الطاقم املختص إلدارة وتشغيل هذه األنظمة      
استئناف العمل يف حاالت الطوارئ، إال ان ذلك ال يعطي ضماناً بأن ال تتعرض أنشطة الشركة لضرر يف                  االحتياطي وخطط   

 ووضـعها    الشركة ربحقد يؤثر سلبا على     حاالت االيار الكامل أو اجلزئي ألي من أنظمة املعلومات أو االتصاالت، الذي             
  .ااملايل ونتائج العمليا

  تنبؤ ا  الكوارث اليت ال ميكن ال٣-٢-٢

وقوع الكوارث الطبيعية أو غري الطبيعية اليت ال ميكن التنبؤ حبدوثها يؤثر بشكل مباشر على أداء أي شركة تقدم منتجـات                     
حيث قد تتعرض الشركة إلرتفاع عدد املطالبات اليت قد تنشأ عن عواصـف الـربد والفيـضانات                 . تأمني على املمتلكات  

وبالرغم من أن شركة احتاد اخلليج ستحمي       . فجارات وأعمال اإلرهاب وكوارث أخرى    والزالزل واألعاصري واحلرائق واالن   
نفسها من هذه الكوارث عرب خطط إعادة التأمني الشاملة، إال أن الشركة قد تظل معرضة ملثل هذه احلوادث غري املتوقعـة                     

  .مليااأثناء مرحلة التخطيط مما قد يترتب عليه أثار سلبية على الوضع املايل ونتائج ع

    خماطر إعادة التأمني٤-٢-٢

جيب على   الصادرة من مؤسسة النقد العريب السعودي      مراقبة شركات التأمني التعاوين والئحته التنفيذية     مبوجب أحكام نظام    
ألقـل  من قيمة أقساط التأمني اإلمجالية لديها على ا       % ٣٠العاملة يف اململكة العربية السعودية إعادة تأمني        شركات التأمني   

يف حـدود     الـشركة   مسؤوالً جتاه   عملية إعادة التأمني معيد التأمني      جتعل لدى شركات إعادة التأمني داخل اململكة، حيث      
. بصفتها شركة التأمني األصلية   املخاطر املعاد تأمينها ولكنها ال تعفي شركة التأمني من التزامها األساسي جتاه حامل الوثيقة               
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  ستقوم الشركة  .خاطر ائتمانية يف حالة تقصري معيدي التأمني اليت أعادت التأمني لديهم          ملعرضة   فإن الشركة م   ونتيجة لذلك، 
 املخاطر اليت تقـوم الـشركة       تغطية عدة شركات كربى إلعادة التأمني واليت ستتوىل         عإعادة تأمني م  بإبرام اتفاقيات    كذلك

ة بالدرجـة األوىل جتـاه      سؤولامل  التعاوين هي  د اخلليج للتأمني   شركة احتا  ، فان  إعادة التأمني  وبغض النظر عن  . بإعادة تأمينها 
 ووضعها املايل ونتائج     الشركة ربحيف تسديد أي دفعة قد يؤثر سلبا على         إعادة التأمني   املؤمن له، وعليه فإن اخفاق شركات       

  . اعمليا

   االعتماد على موظفني رئيسيني٥-٢-٢

 مؤهلني من العاملني يف احتاد اخلليج للتأمني وإدارة املـشاريع           نيالستعانة مبوظف تبدأ نشاطها حبيث تقوم با    تتوقع الشركة أن    
 وأن تضيف إليهم بشكل متناسـب مـع         ، للعمل ا  )شركة إحتاد اخلليج للتأمني وإدارة األخطار     (القابضة وشركتها التابعة    

 إرتفاع الطلـب علـى هـؤالء         نتيجة  شركات أخرى  فيها حلساب  العاملني   أن تفقد الشركة  توسع األعمال، إال أنه ميكن      
. مما قد يعوق عملياـا    لتأسيس شركات تأمني أخرى، ويف هذه احلالة ستتناقص العمالة املاهرة من الشركة              املوظفني الراجع 

تطوير خربات التأمني حملياً فقد تطلب الشركة استقدام عمالة من مصادر أجنبية باهظة التكلفة، لذلك               يتم التمكن من    وما مل   
ال يوجد ضمان بأن الشركة ستتمكن من االحتفاظ خبدمات موظفي اإلدارة الرئيسيني أو جذب موظفني آخرين مؤهلني مىت                  

 حىت بعد احلصول على عروض أجور وتدريبات شاملة وجذابة، كما حتتـاج مـستويات                واالحتفاظ م  مت االحتياج إليهم  
  . جذب موظفني آخرين مطلوبنيم و حىت تتمكن الشركة من فاظ إىل زيادا حىت ميكن االحتاحلاليني أجور العاملني 

  دم كفاية تقدير االحتياطيات ع٦-٢-٢

تعقيد حساب اخلصوم االحتياطية، فهناك احتمـال كـبري   درجة نتيجة لعدم كفاية قاعدة البيانات خبصوص أعمال التأمني و        
اطياا إذا كانت التعويضات الفعلية أكرب من االفتراضـات         زيادة احتي إىل  الشركة  حتتاج  وقد  . للتقدير اخلاطئ لالحتياطيات  

إضافية وقد يقلل مـن     مصاريف أو تكاليف    األساسية والتقديرات املستخدمة يف تكوين االحتياطيات األمر الذي سينتج عنه           
اضات والتقـديرات   لذا سيعتمد اإليراد بشكل كبري على احلد الذي تتوافق عنده التعويضات الفعلية مع االفتر             . صايف الدخل 

  . املستخدمة يف ضبط األسعار لوثائق التأمني ويف تكوين االحتياطيات املطلوبة لاللتزامات املستقبلية

   القدرة على حتقيق العائدات االستثمارية٧-٢-٢

تثمار وبالتايل  يعتمد أداء شركات التأمني إىل حد ما على أداء احملفظة االستثمارية للشركة وقد تتأثر عوائد الشركة من االس                 
رحبيتها بصورة سلبية نتيجة الظروف اليت تؤثر على استثمارات حمددة أو نتيجة تقلبات السوق والظروف كما أن األوضاع                  

وتتطلـب إدارة هـذه     . اإلقتصادية والسياسية والنظامية من شأا أن تؤثر بشكل سليب علـى أداء بعـض االسـتثمارات               
ة عالية على اختيار جودة هذه االستثمارات وتنوعها وقد يؤدي عدم قدرة الشركة على              االستثمارات نظام إداري فعال وقدر    

  .تنويع هذه االستثمارات إىل اخنفاض عائداا وبالتايل حقوق املسامهني بالشركة

   سوء تصرف املوظفني٨-٢-٢

ل املوظفني مثل سوء اسـتخدام  بالرغم من وضع الشركة ضوابط وإجراءات داخلية ملعاجلة والتحكم يف إساءة السلوك من قب       
املعلومات أو إفشاء أسرار الشركة أو العمالء، التستر على أنشطة غري مسموح ا أو غري ناجحة، التـورط يف معلومـات                     
مضللة أو أنشطة احتيالية تنطوي على غش أو غريها من األنشطة غري السليمة أثناء تسويق أو بيع وثائق التأمني للعمالء، إال                     
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كة ال تضمن إمكانية منع حدوث هذه اإلساءات، وقد يترتب على ذلك انتهاك للنظام من قبل الـشركة وتطبيـق                    أن الشر 
  .  أو ضرر بسمعة الشركة/جزاءات تنظيمية والتزامات مالية و

  

   حداثة عهد الشركة٩-٢-٢

التايل فإنه من الصعب حتديد اجتاهات      إن الشركة ما تزال حتت التأسيس ومل تقدم أية بيانات مالية مدققة ألية فترة سابقة، وب               
نتيجة لعدم توفر مثل هذه البيانات املالية التارخييـة املدققـة للـشركة فـإن               . نشاطها التجاري وتطورها على املدى البعيد     

  .  املعلومات املالية املتوفرة للمستثمرين احملتملني ستكون حمدودة بالنسبة لتقييم فرص جناح الشركة

  فروضة على شركات التأمني خبصوص االندماج واالستحواذ القيود امل١٠-٢-٢

يفرض  نظام مراقبة شركات التأمني التعاوين قيوداً خاصة على ملكية أسهم شركات التأمني األخرى، إذ جيب على شركات                   
ج أو حتويـل  التأمني احلصول على موافقة خطية مسبقة من مؤسسة النقد العريب السعودي قبل أية عملية استحواذ او انـدما    

وقد تعيق هذه القيود يف بعض األحيان قدرة الشركة على جذب املستثمرين املاليني             . ملكية ألية شركة تأمني أخرى مسجلة     
أو االستراتيجيني إذا ما عمدت مؤسسة النقد العريب السعودي إىل رفض أو تأخري إصدار موافقتها أو إىل إخضاع الـشركة                    

  .ؤثر بالتايل سلباً على أعمال الشركةلشروط غري مواتية، وهذا ما سي

  خماطر شراء احملفظة١١-٢-٢

تقوم احملفظة العائدة إىل شركة إحتاد اخلليج للتأمني وإدارة األخطار واملنوي شراءها من قبل شركة إحتـاد اخللـيج للتـأمني           
ليج للتأمني التعاوين من شراء     هنالك خطر من عدم قدرة شركة إحتاد اخل       . التعاوين على حمفظة أعمال متوازنة مع سجل ثابت       

وقـد    . على مركز الشركة املـايل  سلباًاحملفظة العائدة إىل شركة إحتاد اخلليج للتأمني وإدارة األخطار وبالتايل قد يؤثر ذلك
 رحبيـة   سلباً علـى   يؤدي شراء احملفظة املراد االستحواذ عليها إىل دفع مبالغ أكثر من القيمة الدفترية وبالتايل قد يؤثر ذلك                

  . الشركة خالل السنوات األوىل من التشغيل

   إصدار وثائق التأمني وضوابط اخلسارة١٢-٢-٢

إذا مل تستطع الشركة احلصول على املوافقة النظامية على البدء يف عقد وثائق التأمني وتنفيـذ أعماهلـا يف الوقـت                   
  . املناسب فإن قدرا على حتقيق العوائد قد تتأخر

ركة يف احلصول على املوافقة على مناذج وثائق التأمني من مؤسسة النقد العريب الـسعودي مـن                 جيب أن تنجح الش   
ولن تستطيع الشركة احلصول على عائد من أقساط التأمني حىت تتمكن مـن             . أجل إصدار وثائق تأمني يف اململكة     
خري كبري يف قدرا على حتقيق مبالغ صدار وثائق التأمني ميكن أن يؤدي إىل تأستإصدار وثائق التأمني وأي تأخري يف إ 

  .كبرية من العوائد

  خطر عدم انتقال أعمال شركة احتاد اخلليج للتأمني وإدارة األخطار إىل الشركة ١٣-٢-٢

تعترب شركة احتاد اخلليج للتأمني وإدارة األخطار واحدة من أكرب شركات التأمني يف اململكة العربيـة الـسعودية وأكثرهـا              
وعليه، إذا مل تتحول أعمال شركة احتاد       . م  ١٩٩٦يبدأ منذ عام     من العمليات املرحبة   فهي متتلك تارخيا  . وقرسوخا يف الس  
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اخلليج للتأمني وإدارة األخطار إىل الشركة، فليس هناك ما يضمن أن الشركة يف مراحلها األولية من التطور لن تكون عرضة                    
  . ملخاطر على صعيدي األعمال والنتائج املالية

ن الشركة ستتأسس كشركة تأمني جديدة دون أي نشاط سابق أو تاريخ مايل، وستعمل يف سوق تأمني ميتاز حبدة املنافسة،           إ
ومع أن أعضاء جملس اإلدارة يتوقعون أن يوفر رأس املال األويل للشركة وعاء من املوارد أكثر من كافية لتغطية اخلسائر وأن                     

  . إعادة التأمني بنتائج إجيابية، إال أنه ليس هناك أي ضمان لنجاح الشركةتعود أقساط التأمني وشروط التأمني و

ومع عدم ارتباط الشركة من حيث الشهرة والسمعة بنشاط شركة احتاد اخلليج للتأمني وإدارة األخطار ، فإن من غري املمكن               
ي سوق تعترب فيها ثقة العمالء عامالً       فف. ضمان عدم تكبد الشركة ملصاريف أكرب يف سبيل استقطاب العمالء واالحتفاظ م           

أساسيا، قد تكون الشركة عرضة النطباع سليب يرتبط بنشاط الشركة عموماً، وهذا ما قد يكون له أثر سليب كـبري علـى                      
  . عمليات الشركة خيفض بالتايل من أرباحها التشغيلية

    خماطر تتعلق باألسهم العادية٣-٢

  جها يف سوق األوراق املالية تقلب أسعار األسهم بعد إدرا١-٣-٢

وهذا السعر ليس مؤشراً لألسعار اليت قد تسود سوق         .  ريال سعودي للسهم   ١٠إن سعر االكتتاب يف  األسهم املطروحة هو         
ومن العوامل املـؤثرة    . األسهم، حيث أن من املمكن أن تكون أسعار تداول األسهم بعد هذا االكتتاب متقلبة بصورة كبرية               

 تداول السهم يتحدد تبعا لظروف العرض والطلب على األجل القصري واألداء املايل للشركة على األجـل                 األخرى أن سعر  
ولذا، جيب على املـستثمرين أن يأخـذوا يف احلـسبان         . وقد تنخفض أسعار أسهم االكتتاب دون سعر االكتتاب       . الطويل

  .احتمال خسارة استثمارام بسبب تقلبات أسعار األسهم 

  وجود سوق سابقة لسهم الشركة   عدم ٢-٣-٢

مل يسبق وجود سوق ألسهم الشركة ومل يسبق تداوهلا يف السوق املالية، واليوجد أي تأكيد بأن سعر االكتتاب سـيكون                    
وقد خيضع سعر السهم يف السوق لتقلبات كبرية تبعاً للعديد من           . مساوياً لسعر تداول السهم يف السوق بعد عملية االكتتاب        

منها على سبيل املثال ال احلصر، الوضع العام لسوق التأمني، نتائج الـشركة التـشغيلية، تطـورات االقتـصاد                   العوامل، و 
  .السعودي، أو عوامل أخرى خارجة عن نطاق سيطرة الشركة

   بيع وطرح أسهم لالكتتاب مستقبال٣ً-٣-٢

 مجيعهم ببيع حصته يف أسهم الشركة أو جـزء          قد تتأثر قيمة األسهم بشكل سليب يف حالة قيام أحد املسامهني املؤسسني أو            
منها بعد انقضاء فترة احلظر،حيث سيخضع املسامهون املؤسسون لقيد عدم جواز التصرف يف أسهمهم لفترة ثالث سنوات                 

من تاريخ التأسيس، وجيب احلصول على موافقة اهليئة على         ") فترة احلظر ("مالية كاملة ال تقل كل منها عن اثين عشر شهراً           
وال تعتزم الشركة حالياً إصدار أسهم إضافية فور انتهاء         . أي بيع لألسهم من قبل املسامهني املؤسسني بعد إنتهاء فترة احلظر          

عملية االكتتاب، ولكن قد يؤدي إصدار الشركة، أو طرح املسامهني املؤسسني، لعدد كبري من األسهم بعد فترة احلظـر إىل                    
  .بب زيادة املعروض منهااخنفاض القيمة السوقية لألسهم بس

   السيطرة الفعلية من قبل املسامهني املؤسسني٤-٣-٢
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من أسهم رأس مال الشركة، وبنـاء       % ٦٠بعد إنتهاء عملية طرح األسهم لالكتتاب العام، سيمتلك املسامهون املؤسسون           
جديدة لألسهم مبوجب نظـام  على ذلك سيكون لكل من املسامهني املؤسسني  وباقي املسامهني حق االكتتاب يف اصدارات     

حق األولوية من نظام الشركات وسيمكن هذا احلق املسامهني املؤسسني من االحتفاظ حبصة السيطرة التصويتية على املـدى       
وسيكون للمسامهني املؤسسني القدرة على السيطرة على األمور اليت حتتاج إىل موافقة من بقية املسامهني وأم قـد                  . الطويل

مارسة هذا احلق بطريقة قد تؤثر بشكل كبري على األعمال والوضع املايل ونتائج عمليات الشركة، ويتضمن ذلك                 يقومون مب 
  .انتخاب أعضاء جملس اإلدارة والصفقات اهلامة للشركة والتعديالت يف رأس املال

   توزيع األرباح٥-٣-٢

  -: حو التايلينص النظام األساسي للشركة على أن توزع أرباح املسامهني على الن

 جنب الزكاة وضريبة الدخل املقررةت. 
وجيوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيـب      . من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي     ) %٢٠(يجنب   

  .مىت بلغ االحتياطي املذكور إمجايل رأس املال املدفوع
تجنب نسبة مئوية من األرباح السنوية الصافية لتكوين        للجمعية العامة العادية، بناًء على اقتراح جملس اإلدارة، أن           

  . احتياطي إضايف وختصيصه لغرض أو أغراض معينة تقررها اجلمعية العامة
  .من رأس املال املدفوع%) ٥(يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أوىل للمسامهني التقل عن  
 . إىل حساب األرباح املبقاةيوزع من الباقي بعد ذلك على املسامهني كحصة يف األرباح أو حيول 
الواردة أعـاله   ) ٤(جيوز بقرار من جملس اإلدارة توزيع أرباح دورية ختصم من األرباح السنوية احملددة يف الفقرة                 

  . وفقاً للقواعد املنظمة لذلك والصادرة من اجلهات املختصة
ت مستقبلية للمركز املايل للشركة أو حتقيق أرباح أو         إال أن توزيعات أرباح األسهم قد تتغري يف املستقبل بناًء على أي تغيريا            

وعلى الرغم من أن الشركة تعتزم القيام بتوزيع أربـاح          . استحداث قرارات إدارية مستقبلية ترى اجلمعية العامة ضرورة هلا        
ذلك األمر فيما   سنوية على محلة أسهمها، إال أا ال تضمن بأي شكل من األشكال بأنه سيتم توزيع أرباح يف املستقبل وك                  

يتعلق بأي مبلغ سيتم توزيعه يف أي سنة مالية معينة، وخيضع توزيع األرباح لبعض القيود واملوافقـات الـواردة يف النظـام                      
  ".سياسة توزيع األرباح "١٢األساسي للشركة واألنظمة ذات العالقة وذلك كما سيوضح الحقاً يف القسم 

   القيود على ملكية األسهم٦-٣-٢

 بعض القيود علـى  والئحته التنفيذية الصادرة من مؤسسة النقد العريب السعودي    ظام مراقبة شركات التأمني التعاوين    يفرض ن 
متلك األسهم يف شركات التأمني، حيث يتعني على شركات التأمني احلصول على موافقة خطية مسبقة من مؤسسة النقـد                   

ومن شأن هذا القيد أن يعيـق أحيانـاً         . ع أي شركة تأمني مسجلة    العريب السعودي قبل اكتساب أو دمج أو نقل للملكية م         
قدرة الشركة على جلب مستثمر مايل أو استراتيجي إذا ما رفضت مؤسسة النقد العريب السعودي ذلك أو أخرت املوافقـة                    

 علـى أعمـال     عليه أو أخضعته لشروط قاسية، والذي يترتب عليه صعوبة جلب هذا املستثمر مما قد يؤدي إىل آثار سلبية                 
  .الشركة

  

  



 ١١

  

  

  

    حملة عامة عن قطاع التأمني٣ 

ومل تطلب الشركة إجراء أية دراسة ألغراض صياغة هـذه          . املعلومات الواردة أدناه مستقاة من مصادر عامة أو معلنة        
  . النشرة، وبالتايل ال يوجد ما يستدعي طلب املوافقة

    مصادر البيانات١-٣

 .)Swiss REالشركة السويسرية إلعادة التأمني   (Sigma World Insurance 2005تقرير  
م وتعمل يف أكثر من ثالثـني       ١٨٦٣ سويسرا منذ عام     –وهي شركة عاملية رائدة يف جمال إعادة التامني تأسست يف زيورخ            

  .دولة حول العام وتصدر تقارير مستقلة عن قطاعات التأمني يف العامل بشكل دوري متاحة على شبكة االنترنت

  

 ).م٢٠٠٦/الربع الثاين(قرير متابعة األعمال الدولية يب إم آي عن سوق التأمني يف اململكة العربية السعودية ت 
م ومتخصصة باصداراا الدورية عن األسواق العاملية الناشئة وتتناول دراسة القطاعات االقتـصادية             ١٩٨٤تأسست يف عام    

  .لقطاعاتاملختلفة كما تصدر حتليالً وتوقعات دورية هلذه ا

 
 .)م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧الثاين واألربعون (التقرير السنوي / مؤسسة النقد العريب السعودي  

  

    سوق التأمني العاملي٢-٣ 

% ٢,٥ بليون دوالر أمريكي، مبعدل منو سنوي        ٣,٤٢٦م مبلغ   ٢٠٠٥بلغ إمجايل حجم اشتراكات التأمني يف العامل يف عام          
، بينما منا الناتج اإلمجايل العاملي وهو أحد أهم حمفزات الطلب علـى             %٢,٤م البالغ   ٢٠٠٤وهو معدل أكثر قليالً عنه بعام       

م ١٩٩٢ لألعوام من   ١واجلدول التايل يستعرض قيم اشتراكات التأمني يف العامل       . يف نفس العام  % ٢,٦خدمات التأمني بنسبة    
  :م٢٠٠٥إىل 

  :م٢٠٠٥ىل إ م١٩٩٢قيم اشتراكات التأمني يف العامل لألعوام من : ١جدول 
 يةماتأمينات غري تأمني احل  السنة

  )باملليون دوالر (واالدخار
  واالدخاريةماتأمني احل

  )باملليون دوالر(
  اإلمجايل

  )باملليون دوالر(
نسبة النمو 
  املئوية

النسبة املئوية للتأمينات غري تأمني 
   واالدخاريةمااحل

٤٨  -- ١,٤٦٥,٩٣٩ ٧٦٨,٤٣٦ ٦٩٧,٥٠٣  ١٩٩٢%  
٤٤  %٢٣,٠ ١,٨٠٢,٧٣١ ١,٠١٠,٤٩٠ ٧٩٢,٠٨٧  ١٩٩٣%  
٤٣  %٩,٢ ١,٩٦٧,٥٧٧ ١,١٢١,١٨٦ ٨٤٦,٦٠٠  ١٩٩٤%  
٤٢  %٨,٩ ٢,١٤٣,٤٠٨ ٦٢٧,٢٣٦ ٩٠٦,٧٨١  ١٩٩٥%  
٤٣  %١,٨- ٢,١٠٥,٨٣٦ ١,١٩٦,٧٣٦ ٩٠٩,١٠٠  ١٩٩٦%  
٤٢  %١,١ ٢,١٢٨,٦٧١ ١,٢٣١,٧٩٨ ٨٩٦,٨٧٣  ١٩٩٧%  
٤١  %١,٨ ٢,١٦٦,٤٠٥ ١,٢٧٥,٠٥٣ ٨٩١,٣٥٢  ١٩٩٨%  
٣٩  %٧,٩ ٢,٣٣٦,٩٥٢ ١,٤٢٤,٢٠٣ ٩١٢,٧٤٩  ١٩٩٩%  
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٢٩  %٤,٦ ٢,٤٤٤,٩٠٧ ١,٥١٨,٤٠٤ ٧٢٦,٥٠٣  ٢٠٠٠%  
٤٠  %١,٢- ٢,٤١٥,٧٢٠ ٤٤٥,٧٧٦ ٩٦٩,٩٤٥  ٢٠٠١%  
٤٢  %٨,٧ ٢,٦٢٦,٨٩٨ ١,٥٣٦,١٢٢ ١,٠٩٠,٧٧٥  ٢٠٠٢%  
٤٣  %٢,٤ ٣,٢٦٤,١٥٨ ١,٨٦٦,٦٣٦ ١,٣٩٧,٥٢٢  ٢٠٠٤%  
٤٢  %٢,٥ ٣,٤٢٥,٧١٤ ١,٩٧٣,٧٠٣ ١,٤٥٢,٠١١  ٢٠٠٥%  

  تقرير سيجما عن سوق التأمني العاملي. شركة سويس ري: املصدر

   ٢  سوق التأمني يف الشرق األوسط٣-٣

ختتلف خصائص سوق التأمني يف الشرق األوسط عن املناطق األخرى وخصوصاً الدول الصناعية حيث تعد أسواق التـأمني               
          وقد بلغ نـصيب دول الـشرق       . ا يف الدول الصناعية   يف الشرق األوسط بشكل عام أقل تطوراً وأقل حجماً مقارنة مبثيال

م، إال ان نسبة    ٢٠٠٥من إمجايل سوق التأمني يف العامل تقريباً يف عام          %) ٠,٥(ئة  ااألوسط وأسيا الوسطى أقل من نصف بامل      
ـ         %) ١٢(ئة  ام تعدت االثىن عشر بامل    ٢٠٠٥النمو السنوي لعام     ؤخراً مـن   يف نفس العام إنعكاساً ملا تشهده هذه املنطقة م

منـها  % ٧٣م،  ٢٠٠٤ مليون دوالر عن عـام       ١,٨٣٨ارتفاع يف الطلب على اخلدمات التأمينية بشكل عام بزيادة قدرها           
 مليون دوالر فقـط     ٣٧٣حيث سجلت أقساط تأمني احلماية واإلدخار زيادة قدرها         . تأمينات غري تأمني احلماية واإلدخار    

  . مليون دوالر يف نفس العام١,٤٦٥حلماية واإلدخار اليت سجلت زيادة قدرها مقارنة بأنواع التأمني األخرى عدا تأمني ا

    سوق التأمني السعودي ٤-٣

   تطور سوق التأمني السعودي١-٤-٣

يعد سوق التأمني السعودي من األسواق اجلديدة نسبياً حيث كان يغطي أثناء فترة السبعينيات احتياجات خدمات التصدير                 
نتيجة لعدم انتشار الثقافة التأمينية والتحفظات الشرعية       د واجه قطاع التأمني يف السعودية صعوبات        وق. وقطاع البترول فقط  

م وافقت هيئة كبـار     ١٩٨٥يف عام   . أدت هذه العوامل إىل صعوبة يف النفاذ إىل السوق السعودي         . على التأمني غري التعاوين   
افقاً مع الشريعة اإلسالمية وبديالً عن التأمني التقليدي، حيث ترسخ هذا           العلماء على نظام التأمني التعاوين باعتباره نظاماً متو       

املفهوم على نظام من التعاون واملساعدة املتبادلة، األمر الذي أدى إىل حتديد هوية هيكل تشغيلي لشركات التأمني يتوافق مع                   
  . تعاليم الشريعة اإلسالمية

 شركة تأمني دون وجـود أنظمـة أو         ١٠٠على سوق التأمني أكثر من      عمل يف السوق السعودي قبل سن اللوائح اجلديدة         
وتعترب الشركة التعاونية للتأمني حاليا املؤسسة الوحيدة املسجلة رمسياً يف اململكة العربية الـسعودية              . جهات نظامية وإشرافية  

 الذي تقدمه مؤسسات القطـاع  م لتلبية رغبة احلكومة يف أن يكون التأمني١٩٨٥اليت تأسست مبرسوم ملكي صدر يف يناير        
  . العام حتت إشرافها ورقابتها

ومن املتوقع أن تتغري بيئة التأمني يف اململكة العربية السعودية بصورة جذرية يف السنوات القادمة، حيث بدأت إجراءات مثل                   
من مسامهة القطاع   اخلصخصة تلقي بآثارها على السوق وسيشهد قطاع التأمني من مجلة القطاعات األخرى مستوى أعلى               

وقد أفـسح انـضمام     . اخلاص مع سعي احلكومة لتحويل اخلدمات إىل القطاع اخلاص لتقليل االعتماد على القطاع النفطي             
اململكة العربية السعودية إىل منظمة التجارة العاملية اال أمام املستثمر األجنيب لدخول سوق التأمني السعودي عرب املـشاريع          

د دخول املستثمرين األجانب إىل سوق التأمني عرض منتجات التأمني وخيلق مزيداً من املنافسة يف سـوق                 وسيزي. املشتركة
ومع انتقال اخلدمات من القطاع العام إىل أيدي القطاع اخلاص وقيام شراكات بني الشركات احمللية والدولية، فـإن                  . التأمني

  .لطلب على احللول التأمينيةمن املتوقع زيادة املسؤوليات وااللتزامات مما يزيد ا
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هي شـركة مـسامهة سـعودية،       و  أول شركة تأمني سعودية مرخصة     التعاونية للتأمني م مت تأسيس الشركة     ١٩٨٦يف عام   
هــ  ١٧/٤/١٤٠٥، وتـاريخ    ٥/السعودية مبوجب املرسوم امللكـي رقـم م        تأسست يف مدينة الرياض باململكة العربية     

ـ ٧/٥/١٤٠٦(م ١٩٨٦ ينـاير  ١٨تسجيلها بتـاريخ   ، ومت)م٥/٤/١٩٨٥( مبوجـب الـسجل التجـاري رقـم     ) هـ
م لوائح تنفيذية بفرض نظام تأمني صحي تعاوين إجباري على          ٢٠٠٢مث أصدرت وزارة الصحة يف عام       . ١٠١٠٠٦١٦٩٥

أن ينفذ هذا النظام بشكل متدرج خالل ثالث سنوات حيث يتعني على أصحاب العمل التأمني على العاملني غري السعوديني                   
  . وأفراد عائالم ومن املتوقع تطبيق نظام التأمني اإلجباري على مجيع املواطنني السعوديني الحقاً

هـ القاضي بتطبيق التأمني على الـسيارات واملركبـات         ١٣/٨/١٤٢٢وتاريخ  ) ٢٢٢( رقم   جملس الوزراء   قرار صدركما  
ا القرار فإن تأمني كافة املركبات األجنبيـة ورخـص          مبوجب هذ و. األجنبية والتأمني على رخص القيادة اخلاصة جتاه الغري       

فرض مسؤولية الغري فيما يتعلق برخصة السائق حيث تغطي الرخصة الشخص املؤمن عليه ضـد                ب املقيمني يقضي  و املواطنني
 بقـرار  وقـد مت . ضرر املمتلكات وضد اإلصابة اجلسدية يف حدود الوثيقة أثناء قيادة سيارته أو أي سيارة أخرى ال ميتلكها             

  .هـ إقرار التأمني التعاوين اإللزامي على املركبات بدالً من رخصة القيادة٢٦/١٢/١٤٢٧جملس الوزراء يف 

. وتتوىل مؤسسة النقد العريب السعودي تنظيم سوق التأمني بوصفها اجلهة املسؤولة عن اإلشراف والرقابة على قطاع التأمني                
ني التعاوين والئحته التنفيذية فإن مؤسسة النقد العريب السعودي مسؤولة عن           مبوجب أحكام نظام الرقابة على شركات التأم      

وقد استحدث  . يئة املناخ ووضع معايري إصدار الرخص لشركات التأمني باإلضافة إىل التنظيم واإلشراف على قطاع التأمني              
وتشترط النظم اجلديدة أن تكـون      . ن قبل هذا النظام العديد من الضوابط التنظيمية لقطاع التأمني واليت مل تكن موجودة م            

الشركة مسجلة ومرخصة يف اململكة العربية السعودية كشركة مسامهة عامة ألغراض ممارسة أنشطة التأمني وإعادة التأمني أو              
ومتتد أحكام النظام لتشمل ليس فقط عمليات شركات التأمني وإعادة التأمني ولكن أيضا الوسـطاء وخـرباء                 . أي منهما 
اجلدول التايل التحول احلاصل يف نظام الرقابة على التـأمني يف   ويعرض. ات التأمني وخرباء الكشف وتقدير األضرارحساب

  : اململكة العربية السعودية

  التحول احلاصل يف نظام الرقابة على التأمني يف اململكة العربية السعودية: ٢جدول 

  إىل  من
  التأمني التقليدي 
  منو حمدود للسوق 
  بري من الشركاتعدد ك 
  حرية زيادة السعر من قبل شركات التأمني 
  احتكار شركة التعاونية للتأمني لعمليات التأمني احلكومية  
  فوضى األسعار 

  التأمني التعاوين 
  زيادة كبرية يف عمليات التأمني 
  الشركات اخلاضعة للنظام فقط اليت تتمتع بكفاية رأمسالية لتقدمي التأمني  
   اليت تفرضها شركات التأمني يف قطاع التأمني الصحيرقابة على األسعار 
  سوق تأمني يتنافس على علميات التأمني احلكومية 
  استقرار األسعار  

  

من املتوقع أن يسهم ما ذكر أعاله وسائر التغيريات احملتملة األخرى يف زيادة الوعي وقبول التأمني لدى اجلمهور والذي من                    
  . ر قطاع التأمني بطريقة تتالئم مع حجم وقوة االقتصاد السعودياملتوقع أن يسهم بدوره يف تطوي

  ٣ مؤشرات كفاءة التأمني السعودي٢-٤-٣

                                                 
 )م٢٠٠٦/الربع الثاين(يف اململكة العربية السعودية تأمني ير يب إم آي عن سوق التقر 3



 ١٤

م مببلغ ٢٠٠٥فقد قدر إمجايل قيمة أقساط التأمني يف عام . لدى اململكة العربية السعودية أكرب سوق تأمني يف الشرق األوسط
م، ٢٠٠٤ مليون دوالر أمريكي عام ١,١٤٣مقارنة بـ % ٢٢,٦٦ها  مليون دوالر أمريكي بنسبة منو سنوية مقدار   ١,٤٠٢

فقد قُدر مـستوى    . إال أن حجم سوق التأمني يف اململكة العربية السعودية بشكل عام ما زال متواضعاً مقارنة بدول أخرى                
يف اململكـة   % ٠،٥٧بة  م بنس ٢٠٠٥عن عام   ) أقساط التأمني كنسبة من إمجايل الناتج احمللي      (نفاذ التأمني أو معدل التغلغل      
فقط من مثيلتها بدولة مثل األردن، وأقل من نصف نسبة دولة الكويت، وبلغت النسبة              % ١٧العربية السعودية وهي حوايل     

 دوالر أمريكي   ٥٧,١أما مقدار ماينفقه الفرد على أقساط التأمني فقد قدر يف اململكة العربية السعودية بـ               %. ٧,٥٢عاملياً  
 دوالر أمريكـي يف     ٣٨٧٥,٢ دوالر أمريكي عاملياً، ومبلـغ       ٥١٨,٥م وهو مبلغ ضئيل مقارنة مببلغ       ٢٠٠٥للفرد يف عام    

الواليات املتحدة، إال أن توجهات النمو تظهر عند مقارنة هذا الرقم بأرقام األعوام السابقة واجلدول التايل يوضح التطـور                   
  .يف اململكة العربية السعودية لألعوام السابقة) يل الناتج احملليأقساط التأمني كنسبة من إمجا(التارخيي يف نسبة التغلغل  

  نسبة التغلغل يف اململكة العربية السعودية:٣جدول 
  )أقساط التأمني كنسبة من إمجايل الناتج احمللي(

 م٢٠٠٥ م٢٠٠٤ م٢٠٠٣ م٢٠٠٢ م٢٠٠١  العام
 %٠,٥٧ %٠,٥١ %٠,٤٥ %٠,٤١ %٠,٣٦  نسبة التغلغل 

%١٢%١٣%١٠%١٤-  ةنسبة النمو السنوي
  . تقرير سيجما عن سوق التأمني العاملي. شركة سويس ري: املصدر

  )م٢٠٠٦/الربع الثاين(تقرير يب إم آي عن سوق التأمني يف اململكة العربية السعودية 

  

    حمددات الطلب على اخلدمات التأمينية٣-٤-٣

  : كة العربية السعودية ويتم تلخيص هذه العوامل فيما يليتوجد عدة عوامل تؤثر يف الطلب داخل سوق التأمني يف اململ

  تأثري نظام مراقبة شركات التأمني التعاوين 
 والئحته التنفيذية الصادرة من مؤسسة النقد العريب السعودي        نظام مراقبة شركات التأمني التعاوين    من املتوقع أن يؤثر إصدار      

سوق، حيث يتوقع أن متهد عمليات الترخيص واملوافقـات وإعـداد           اجلديد بشكل كبري على كل من العرض والطلب يف ال         
التقارير لوجود شركات تأمني مؤهلة للعمل بشكل أفضل يف اململكة خالل إطار نظامي مع تنظيم جيد ممـا سـيؤدي إىل                     

ع املـستهلكون   حتسني الوعي العام وزيادة ثقة العميل يف منتجات اخلدمات التأمينية اليت تقدمها تلك الشركات حيث سيتمت               
بقدر أكرب من احلماية ومن مث الثقة نظراً لوجود سوق منظم خاضع للرقابة، كما قد يتم إطالق منتجات تأمني جديـدة يف                      
السوق نظراً للتغيريات يف أنشطة الشركات العاملة ومن مث فقد يتوفر للمستهلكني املزيد من الفرص واالختيارات الـيت قـد     

  .ك اخلدماتتولد طلباً جديداً على تل

   تأثري نظم التأمني اإلجبارية  
هـ، وفرض مسؤولية الغري فيما يتعلق برخصة السائق حيث تغطي ١٤٢٣صدر نظام تأمني الرخصة اإلجباري يف شعبان عام 

الرخصة الشخص املؤمن عليه ضد ضرر املمتلكات وضد اإلصابة اجلسدية يف حدود الوثيقة أثناء قيادة سيارته أو أي سيارة                   
كما يفرض النظام احلايل مسؤولية الغري عن السيارات وقد تغري هذا النظام من التأمني بصدور قرار جملس                 . رى ال ميتلكها  أخ

حبيث أصبح التأمني إلزامي على املركبة بدالً       ) ثالثاً(و) ثانياً(هـ والذي مت فيه تعديل البندين       ٢٧/١٢/١٤٢٧الوزراء بتاريخ   
  . رتب على هذا التغيري زيادة يف أقساط التأمنيومن املتوقع أن يت. من الرخصة



 ١٥

هـ، عن طريق جلنة الضمان الصحي التعاوين       ١٤٢٣صدرت ضوابط التأمني الصحي اإلجباري لألجانب يف ربيع أول عام           
م، لإلشـراف علـى     ١١/٨/١٩٩٩هـ املوافق   ٢٧/٤/١٤٢٠ وتاريخ   ٧١الذي مت إنشاؤها بقرار جملس الوزراء املوقر رقم         

  :م كما يلي٢٠٠٥وسيتم تنفيذها على ثالث مراحل اعتباراً من فرباير ،  الضمان الصحي التعاوينتطبيق نظام

   موظف٥٠٠املرحلة األوىل ستوجه إىل كافة الشركات اليت يعمل فيها ما يزيد عن 
  موظف٥٠٠ إىل ١٠٠املرحلة الثانية ستوجه إىل الشركات اليت يعمل فيها من 

  . األجانب يف أي شركة أو مؤسسة بااللتزام بتأمني صحياملرحلة الثالثة سيلزم كافة 

وبعد أن تكتمل املرحلة الثالثة من املتوقع أن يبدأ العمل على جعل التأمني الصحي إجبارياً بالنسبة جلميع السعوديني العاملني                   
بالتايل إىل زيـادة قاعـدة      وسيؤدي ذلك كله إىل زيادة الوعي العام ودعم احلاجة للخدمات التأمينية، و           . يف القطاع اخلاص  

  .املستهلكني وصوالً إىل زيادة الطلب العام على املنتجات التأمينية

  تأثري التوجهات احلكومية 
جلأت احلكومة السعودية إىل عدة مبادرات من املتوقع أن تؤثر بشكل مباشر أو غري مباشر على سوق التأمني وتتضمن هذه                    

ة، عن طريق زيادة خمصصات اإلنفاق احلكومي وتوجهات اخلصخـصة واهـودات            املبادرات استثمارات يف البنية التحتي    
إن النمو يف قطاعات مثل قطاع الصناعة سيؤدي إىل         . املبذولة لتطوير عدة قطاعات منتقاة مثل قطاع الصناعات غري البترولية         

    .زيادة يف الطلب على التأمني وخصوصاً التأمني اهلندسي وتأمني املمتلكات واحلريق

  تأثريالنمو يف اخلدمات التمويلية 
لدى اململكة العربية السعودية حالياً منو سريع يف املعروض من النقد وبالتايل خدمات اإلقراض الشخصي حيث أنه فيما بـني     

م زاد إمجايل التسهيالت اليت تقدمها املصارف التجارية ألشخاص طبيعيني دف متويل إحتياجـات              ٢٠٠٥م  و  ١٩٩٨عام  
 مليـون ريـال     ١٨٤,٧٨٢ مليون ريال سعودي إىل مبلـغ        ١١,١٦٩واستهالكية وألغراض غري جتارية من مبلغ       شخصية  
الشخصية من الطلب على التأمني ألن املمولني يبحثون عن ضمانات للتمويالت            ، وسيزيد تأثري النمو يف التمويالت     ٤سعودي

وسيؤدي ذلك إىل أن تشهد عدة خدمات تأمينية منـواً          . ويلهااملستحقة بينما يبحث املقترضون عن محاية لألصول اليت يتم مت         
مـع منتجـات الـرهن      (وتأمني احلماية واالدخار وتأمني املمتلكات واحلريق       ) مع قروض السيارات  (هي تأمني السيارات    

  ). العقاري

  تأثري التركيبة السكانية 
سبة السكان السعوديني يف فئة عمرية أقل مـن          ن - وفق آخر إحصاء رمسي ملصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات          -بلغت  
مما يعين أم سيشكلون يف املستقبل مصدر طلب كبري على اخلـدمات            . من إمجايل التركيبة السكانية   % ٥٠  سنة حوايل  ١٩

  . التأمينية، لتوفري غطاء تأميين ألعمال، مشاريع، قروض استهالكية تتطلبها إحتياجام العامة

   ٥اإلمجايل ومتوسط دخل الفردتأثري الناتج احمللي  
كما . م٢٠٠٥للعام % ٦,٤ م مقارنةً بـ٢٠٠لعام  % ٥,١و سنوي يقدر بنحومن  معدلالفعليسجل الناتج احمللي اإلمجايل 

 يف  القطاع غري النفطـي متوسط نصيب  وارتفع،يف املتوسط % ٦,٧حقق القطاع غري النفطي معدل منو سنوي يقدر بنحو 
  .م٢٠٠٤يف عام % ٦٨ إىل حوايل)م١٩٧٥-م١٩٧٠(األوىل  اخلمسية خالل اخلطة% ٤٥ايل من حوايل الناتج احمللي اإلمج
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 ١٦

عنها يف عام   % ١٩,٦م بنسبة زيادة    ٢٠٠٥ يف عام     رياالً ٦٨,٤٧٩ارتفع متوسط دخل الفرد السعودي السنوي إىل حوايل         
  . م٢٠٠٤

  

   املنافسة ٤-٤-٣

 وتـاريخ   ٥/ة سـعودية تأسـست مبوجـب مرسـوم ملكـي رقـم م             شركة التعاونية للتأمني، أول شركة تأمني مسامه      
 مليون ريال وللشركة شبكة واسعة من املكاتـب اإلقليميـة والفـروع             ٥٠٠رأمساهلا  ) م٥/٤/١٩٨٥(هـ  ١٧/٤/١٤٠٥

 على  ومكاتب املبيعات يف كافة أحناء اململكة تقوم من خالهلا مبزاولة أعمال التأمني التعاوين وتشمل خدمات التأمني الرئيسية                
السيارات والتأمني الطيب والتأمني ضد احلريق واملمتلكات والتأمني على مشاريع الطاقة واألعمال اهلندسية والطريان والتأمني               

وتقدر حصة التعاونية يف سوق التأمني باململكة باألكرب مقارنة حبصص الشركات       . البحري والتكافل وتأمني احلوادث املتنوعة    
 مليون ريـال يف     ٤٦٨ مليار ريال وبلغت أرباح الشركة الصافية        ٤,٣م  ٢٠٠٦داا بنهاية عام    األخرى، وبلغ حجم موجو   

  . م٢٠٠٦عام 
 مت املوافقة على تأسيس مثان عشرة شركة تأمني من قبل جملس الوزراء حىت تاريخ هذه النشرة باإلضافة إىل مثان شـركات                     

، وميثل أغلبيـة شـركات      )رسلت لوزارة التجارة والصناعة   شركات انتهت املؤسسة من دراسة ملفاا وا      (حتت الترخيص   
بعـض هـذه    . التأمني العاملة يف اململكة شركات مسجلة يف مملكة البحرين وبالتايل فهي ليست مسجلة أو مرخصة حمليـاً                

د املاليـة  الشركات هلا طابع الوسطاء وبالتايل ينتقل جزء كبري من أعماهلا إىل الشركات األجنبية وهذا بسبب ضعف املـوار          
نسبياً لشركات حملية وعدم مقدرم على قبول خماطر كبرية مفضلني دخالً ثابتاً من خالل العمولة اليت تنتج عن املنتجات اليت 

  . تطورها شركات إعادة التأمني ويقومون بتسويقها يف السوق السعودية
ية اململكة مبنظمة التجارة العاملية، فقد يدفع ذلك        ومع حتول سوق التأمني إىل سوق منظم وخاضع للرقابة، باالضافة إىل عضو           

الشركات العاملية اليت ليس هلا وجود حالياً يف اململكة العربية السعودية إىل التفكري يف توسيع عملياا لتشمل اململكة العربية                   
 االستثمار املباشر عـن طريـق   وعلى حنو مماثل، فقد تقرر تلك الشركات العاملية اليت هلا وجود بالفعل يف السوق . السعودية

  . الدخول يف اتفاقيات شراكة مع شركائهم احملليني احلاليني
واجلدول التايل يستعرض أهم الشركات يف سوق التأمني باململكة املرخصة واليت مت املوافقة على ترخيصها، أو حتت 

  .الترخيص
   شركات التأمني املرخصة:٤جدول 

  الشركات حتت الترخيص  الوزراء على تأسيسهاشركات وافق جملس   شركة مرخص هلا

الشركة التعاونية . ١
 ٥٠٠للتأمني برأس مال 

  .مليون ريال

  . مليون ريال١٠٠شركة اموعة املتحدة للتأمني التعاوين برأس مال  .١
  . مليون ريال٢٢٠شركة إحتاد اخلليج للتأمني التعاوين برأس مال  .٢
  . مليون ريال٢٠٠س مال شركة الدرع العريب للتأمني التعاوين برأ .٣
  . مليون ريال١٠٠شركة ساب للتكافل برأس مال  .٤
  . مليون ريال١٠٠الشركة العربية السعودية للتأمني التعاوين برأس مال  .٥
  . مليون ريال٣٠٠شركة مالذ للتأمني وإعادة التأمني التعاوين برأس مال  .٦
  . ريال مليون١٠٠الشركة السعودية اهلندية للتأمني التعاوين برأس مال  .٧
  . مليون ريال٢٠٠شركة سند للتأمني وإعادة التأمني التعاوين برأس مال  .٨
 . مليون ريال١٠٠شركة إياك السعودية للتأمني التعاوين برأس مال  .٩
 . مليون ريال٨٠٠شركة املتوسط واخلليج للتأمني وإعادة التأمني التعاوين برأس مال . ١٠
  . مليون ريال١٠٠عاوين برأس مال  الشركة السعودية الفرنسية للتأمني الت.١١
  . مليون ريال٢٠٠الشركة السعودية املتحدة للتأمني التعاوين برأس مال . ١٢
 . مليون ريال١٠٠الشركة األهلية للتأمني التعاوين برأس مال  .١٣

  شركة طوكيو مارين آند نيشيدو.١
  بوبا العربية. ٢
  شركة العاملية للتأمني. ٣
  شركة الراجحي للتأمني لتعاوين. ٤
  شركة التكافل العربية املاليزية. ٥
  شركة أكسا للتأمني التعاوين. ٦
  كة إزار للتأمني التعاوينشر.٧
  الشركة السعودية إلعادة لتأمني.٨



 ١٧

 . مليون ريال١٠٠شركة األهلي للتكافل برأس مال  .١٤
  .شركة الصقر للتأمني التعاوين. ١٥
  .تأمني التعاوينالشركة املتحدة لل.١٦
  .شركة اإلحتاد التجاري للتأمني. ١٧
  .شركة التأمني العربية التعاونية.١٨

  

   نظرة مستقبلية٥-٤-٣

والئحتـه التنفيذيـة     حتول قطاع التأمني السعودي حالياً إىل قطاع منظم بعد صدور نظام مراقبة شركات التأمني التعـاوين               
رية للشركات اليت ستستمر يف العمل عقب فرض        ، مما يفتح اال لتوفر فرص كب      الصادرة من مؤسسة النقد العريب السعودي     

الشروط املشددة والظروف التنظيمية، ومن املتوقع أن مير قطاع التأمني يف اململكة العربية السعودية بتغيري جوهري كنتيجـة                  
حلكومـة  ليس فقط لنظام مراقبة شركات التأمني اجلديد ولكن أيضا للتغيريات اليت تطرأ على االقتصاد الشامل وسياسات ا                

 إىل توقع منو حجم سوق التأمني السعودي ليتجاوز         ٦وتشري التقديرات العاملية  . وتوجهات الطلب العام على اخلدمات التأمينية     
م، مع إعادة هيكلة حمفظة اخلدمات التأمينية حيث يتوقع أن ميثـل تأمينـات              ٢٠١٠الثالثة آالف مليون دوالر حبلول العام       

  . م٢٠٠٥يف عام % ١٣,٦م مقارنة بـ ٢٠١٠السوق يف عام من إمجايل حجم % ٢٩التكافل 
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 ١٨

  

     الشركة٤

    مقدمة١-٤

حتت التأسيس مبوجب قـرار     ة سعودية   مههي شركة مسا  ") الشركة"أو  " احتاد اخلليج ("شركة احتاد اخلليج للتامني التعاوين      
 املرسوم امللكي رقم     ومبوجب )م٢٠٠٦ أكتوبر   ٩املوافق  (هـ  ١٤٢٧ رمضان   ١٦ الصادر بتاريخ    ٢٣٣جملس الوزراء رقم    

 والقاضي باملوافقة على الترخيص بتأسيس الشركة وفقـاً         )م٢٠٠٦ أكتوبر   ١١املوافق  (هـ  ١٨/٩/١٤٢٧بتاريخ  ) ٦٠/م(
 وتـاريخ   ١/٥٩٦لالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمني التعـاوين الـصادرة مبوجـب القـرار الـوزاري رقـم                   

  . هـ١/٣/١٤٢٥

سة النقد العريب السعودي على تأسيس الشركة باململكة وفقاً لنظام مراقبة شركات التأمني التعاوين والئحته               وقد وافقت مؤس  
  . م١٠/١٢/٢٠٠٥هـ املوافق ٨/١١/١٤٢٦التنفيذية بتاريخ 

اثنـان  ) ٢٢,٠٠٠,٠٠٠(مائتان وعشرون مليون ريال سعودي مقـسم إىل         ) ٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠(ويبلغ رأس مال الشركة     
عشرة ريال للسهم مت سداد قيمة ثالثة عشر مليون ومائتان ألف سهم منـها           ) ١٠(ن سهم بقيمة امسية قدرها      وعشرون مليو 

متثل حصة املسامهني املؤسسني ومت إيداعها يف حساب الشركة لدى البنك السعودي لالستثمار ، ومثانية ماليني ومثامنائة ألف                  
  .من األسهم املطروحة لالكتتاب العام% ٤٠سهم متثل 

. وبعد انتهاء االكتتاب وانعقاد اجلمعية التأسيسة، سوف يتم تقدمي طلب إىل وزير التجارة والصناعة إلعالن تأسيس الشركة                
  .وستعترب الشركة مؤسسةً من تاريخ صدور القرار الوزاري باعالن تأسيسها

  شركة احتاد اخلليج للتأمني وإدارة املشاريع القابضة  تاريخ ٢-٤

م حتت اسـم    ١٩٨٢عملياا يف اململكة العربية السعودية يف سنة          اخلليج للتأمني وإدارة املشاريع القابضة     بدأت شركة احتاد  
م حيث أنـشأت شـركة   ١٩٩٥، ووسعت من عملياا يف مملكة البحرين يف سنة  " السعودية –شركة إحتاد اخلليج للتأمني     "

 –م مت تغيري إسم شركة إحتاد اخللـيج للتـأمني           ١٩٩٦ويف أبريل   . "إحتاد اخلليج للتأمني وإعادة التأمني    "تابعة هلا حتت إسم     
إضافة إىل ذلك فقد قامت شركة إحتاد اخللـيج للتـأمني      . إىل شركة إحتاد اخلليج للتأمني وإدارة املشاريع القابضة       " السعودية

لتقوم بأعمال التأمني   " دارة األخطار شركة إحتاد اخلليج للتأمني وإ    "وإدارة املشاريع القابضة بإنشاء شركة تابعة هلا حتت إسم          
يف اململكـة العربيـة     ) الـسعودية –سابقاً شركة إحتاد اخلليج للتأمني      (لشركة إحتاد اخلليج للتأمني وإدارة املشاريع القابضة        

 .السعودية

 ٣١يف )  الـسعودية – سابقاً شركة إحتاد اخلليج للتأمني(وتوقفت أعمال شركة احتاد اخلليج للتأمني وإدارة املشاريع القابضة      
م يف اململكة العربية السعودية وقامت شركة إحتاد اخلليج للتأمني وإدارة األخطار بأنشطة التأمني لشركة احتـاد                 ١٩٩٦يوليو  

  .  م١٩٩٦ أغسطس ١وإدارة املشاريع القابضة يف اململكة العربية السعودية منذ  اخلليج للتأمني

ليج للتأمني وإدارة املشاريع القابضة بتقدمي طلب بتأسيس شركة تأمني إىل مؤسسة م قامت شركة إحتاد اخل٢٠٠٤ويف نوفمرب 
وستقوم شركة إحتاد اخلليج للتأمني التعاوين باإلستحواذ . النقد العريب السعودي لتأسيس شركة إحتاد اخلليج للتأمني التعاوين

فقة جملسي إداريت شركة احتاد اخلليج للتأمني وإدارة على عمليات شركة إحتاد اخلليج للتأمني وإدارة األخطار خضوعاً ملوا



 ١٩

وستكون نتيجة تقييم احملفظة التأمينية خاضعة للمراجعة من قبل جلنة  .املشاريع القابضة وشركة احتاد اخلليج للتامني التعاوين
ري املوضوعة من مؤسسة النقد مستقلة معينة من قبل مؤسسة النقد تقوم بالتأكد من اتباع احملاسب القانوين واالكتواري للمعاي

 وسيعرض األمر على اجلمعية العامة للتصويت على شراء كل حمفظة على حدة ولن .فيما يتعلق بتقييم شركات التأمني
 اختاذ القرار النهائي بشأن شرائها يف ضوء نتائج سيتم. يشارك املساهم املعين باحملفظة يف التصويت على شراء تلك احملافظ

  .دون األخذ بعني اإلعتبار املصاحل القائمة للمسامهني املؤسسني ضمن هذه احملافظ راسات املذكورةالتقييم والد
   

   هيكل ملكية الشركة٣-٤

  : تتوزع ملكية الشركة قبل االكتتاب وبعده على النحو املبني يف اجلدول التايل
إمجايل القيمة   عدد األسهم  نسبة امللكية  املسامهون

 بالريال السعودي
  ٨٨,٠٠٠,٠٠٠  ٨,٨٠٠,٠٠٠  %٤٠,٠٠  تتاب عام اك

شركة مسامهة حبرينية (شركة احتاد اخلليج للتأمني وإدارة املشاريع القابضة 
  )مقفلة

٥١,٧٠٠,٠٠٠  ٥,١٧٠,٠٠٠  %٢٣,٥٠  

  ٧,٠٦٢,٠٠٠  ٧٠٦,٢٠٠  %٣,٢١  ) ألصحاا على وحممد وعبداهللا التميمي(شركة التميمي 

  ٦,٥١٢,٠٠٠  ٦٥١,٢٠٠  %٢,٩٦  انه احملدودة للتجارة واملقاوالتشركة عبداللطيف سعود البابطني وإخو

  ٦,٤٤٦,٠٠٠  ٦٤٤,٦٠٠  %٢,٩٣  شركة أمحد محد القصييب وإخوانه 

  ٦,٣٣٦,٠٠٠  ٦٣٣,٦٠٠  %٢,٨٨  شركة محد عبداهللا الزامل وإخوانه 

  ٥,٤٣٤,٠٠٠  ٥٤٣,٤٠٠  %٢,٤٧  شركة أبناء صاحل عبدالعزيز بابكر للتجارة والتعهدات

  ٥,٤٣٤,٠٠٠  ٥٤٣,٤٠٠  %٢,٤٧  )عبد العزيز وسعد املعجل(عزيز وسعد املعجل شركة عبدال

  ٥,٤٣٤,٠٠٠  ٥٤٣,٤٠٠  %٢,٤٧  شركة إبراهيم بن عبداهللا أبو نيان وإخوانه 

  ٣,٨٥٠,٠٠٠  ٣٨٥,٠٠٠  %١,٧٥  ) الراشد للتجارة واملقاوالت(شركة عبداهللا السعد الراشد وشركاه 

  ٣,٧٦٢,٠٠٠  ٣٧٦,٢٠٠  %١,٧١  مصعب سليمان املهيدب 

  ٣,٦٣٠,٠٠٠  ٣٦٣,٠٠٠  %١,٦٥  الشركة القطرية العامة للتأمني وإعادة التأمني 

  ٣,٦٠٨,٠٠٠  ٣٦٠,٨٠٠  %١,٦٤  شركة عبدالقادر املهيدب وأوالده 

  ٣,٤٣٢,٠٠٠  ٣٤٣,٢٠٠  %١,٥٦  ناصر عبداللطيف أمحد الفوزان 

  ٣,٣٦٦,٠٠٠  ٣٣٦,٦٠٠  %١,٥٣  عبدالعزيز علي عبدالرمحن التركي 

  ٣,٠٨٠,٠٠٠  ٣٠٨,٠٠٠  %١,٤٠   عبداللطيف الفوزان عبداهللا

  ٢,١٧٨,٠٠٠  ٢١٧,٨٠٠  %٠,٩٩  صاحل علي عبدالرمحن التركي 

  ٢,١٧٨,٠٠٠  ٢١٧,٨٠٠  %٠,٩٩  )شركة اجلرب التجارية(شركة عبد العزيز وحممد وعبد اللطيف اجلرب 

  ١,٩٨٠,٠٠٠  ١٩٨,٠٠٠  %٠,٩٠  منصور بن مانع بن مجعة العجمي 

  ١,٠٧٨,٠٠٠  ١٠٧,٨٠٠  %٠,٤٩  محن صاحل احمليسن عبداحملسن عبدالر

  ١,٠٧٨,٠٠٠  ١٠٧,٨٠٠  %٠,٤٩  عبدالعزيز جاسم حممد كانو 

  ١,٠٥٦,٠٠٠  ١٠٥,٦٠٠  %٠,٤٨  خالد حممد سعد البواردي 

  ١,٠٥٦,٠٠٠  ١٠٥,٦٠٠  %٠,٤٨  عبدالغين أمحد سعيد العجو 

  ٧٢٦,٠٠٠  ٧٢,٦٠٠  %٠,٣٣  صاحل مطلق ناصر احلناكي 

  ٧٢٦,٠٠٠  ٧٢,٦٠٠  %٠,٣٣  ان النجران إبراهيم حممد عثم

  ٧٠٤,٠٠٠  ٧٠,٤٠٠  %٠,٣٢  إبراهيم جابر حسني األمحدي 

  ١٥٤,٠٠٠  ١٥,٤٠٠  %٠,٠٧  حممود حممد علي املتبويل

  ٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠  ٢٢,٠٠٠,٠٠٠  %١٠٠,٠٠  اموع



 ٢٠

  

  : إحتاد اخلليج للتأمني التعاوينكما يوضح اجلدول التايل امللكية املباشرة وغري املباشرة للشركات اليت متلك حصصاً يف شركة 

يف شركة إحتاد اخلليج للتأمني املالك غري املباشرون (املسامهون   نسبة امللكية
  )التعاوين

 

يف شركة إحتاد اخلليج  املالك املباشرون (اسم الشركة
  )للتأمني التعاوين

 
٤,٩٣%  
١,٥٢% 
١٤,٣١% 
٢,٣٧% 
٠,٧٤% 
٢,٠٢% 
١,٤٨% 
١,٢٣% 
١,٢٣% 
٢,٤٦% 
٠,٩٢% 
٤,٦٩% 
٩,٦٩% 
١,٤٨% 
١,٨٤% 
٠,٧٤% 
٠,٧٤% 
٢,٤٦% 
١,٢٣% 
٠,٤٦% 
٦,٤٢% 
٨,٨٠% 
٤,٧٠% 
٧,٦٠% 
٢,٨٩% 
٣,٣٢% 
٠,٣٥% 
١,٣٤% 
١,٣٤% 
١,١١% 
١,٤٩% 
٠,٦٢% 
١,٥٣% 
١,٩٥%  

  عبدالوهاب سعود البابطني 
 عبداللطيف أمحد الفوزان 

  شركة عبدالقادر املهيدب وأوالده 
  إبراهيم حممد النجران 
  بداجلواد ياسر سامل حممود ع

  عبدالعزيز علي التركي 
  شركة عبداهللا عبداحملسن اخلضري 

  فايز فهد عبدالرمحن القصييب 
 فهد عبدالرمحن القصييب

  عبدالغين أمحد العجو 
  إبراهيم جابر األمحدي 

  منصور بن مانع بن مجعه 
  شركة عبداللطيف وحممد الفوزان احملدودة

  ناصر هزاع السبيعي وإخوانه 
   الرشيد ناصر إبراهيم

  شركة خليفة عبدالرمحن القصييب
  حممد يعقوب العوري 
  صاحل مطلق احلناكي 

  عبداحملسن عبدالرمحن احمليسن 
  حممود حممد علي متبويل 

  شركة عبدالعزيز وسعد حممد املعجل 
  شركة أمحد محد القصييب وإخوانه 

  شركة اجلرب التجارية
  ميمي شركة التميمي ألصحاا علي وحممد وعبداهللا الت

  خالد حممد سعد البواردي 
  حممد عبداهللا الزامل

  إبراهيم بن محد اخلليفة
  علي بن يوسف فخرو 
  عبدالعزيز جاسم كانو

  مساعد بدر الساير 
  فؤاد عبدالصمد الفالح 
  سليمان سعيد زقزوق 
  فاروق يوسف املؤيد

  عصام عبدالقادر املهيدب

  ابضةشركة إحتاد اخلليج للتأمني وإدارة املشاريع الق
  )مقفلة. ب.م.ش( 

 



 ٢١

٢٥,٠٠%  
٢٥,٠٠%  
٢٥,٠٠%  
٢٥,٠٠%  

  عبد اللطيف بن سعود بن عبد العزيز البابطني
  عبد الوهاب بن سعود بن عبد العزيز البابطني
  عبد الكرمي بن سعود بن عبد العزيز البابطني
 عبد الرمحن بن سعود بن عبد العزيز البابطني

 للتجارة شركة عبد اللطيف سعود البابطني وإخوانه
  )شركة تضامن(واملقاوالت 

٧,٢٩%  
٦,٨٠%  
٧,٢٩% 
٦,٨٠% 
٧,٢٩% 
٦,٠٨% 
٦,٠٨% 
٦,٠٨% 
٦,٠٨% 
٦,٨٠% 
٦,٨٠% 
٦,٨٠% 
١,١٨% 
٠,٥٩% 
٣,٤٠% 
٣,٤٠% 
٣,٤٠% 
٣,٦٤% 
٤,٢٠% 

  محد عبد اهللا احلمد الزامل
  أمحد عبد اهللا احلمد الزامل
  زامل عبد اهللا احلمد الزامل
  لسليمان عبد اهللا احلمد الزام
  خالد عبد اهللا احلمد الزامل
  فهد عبد اهللا احلمد الزامل
  أديب عبد اهللا احلمد الزامل
  وليد عبد اهللا احلمد الزامل
  توفيق عبد اهللا احلمد الزامل
  حممد عبد اهللا احلمد الزامل

  عبد الرمحن عبد اهللا احلمد الزامل
  عبد العزيز عبد اهللا احلمد الزامل

  مدانفهد عبد اهللا عبد العزيز احل
  مناهل عبد اهللا عبد العزيز احلمدان

  لولوة عبد اهللا احلمد الزامل
  حصة عبد اهللا احلمد الزامل
  بدرية عبد اهللا احلمد الزامل
  فاطمة عبد اهللا احلمد الزامل
 لطيفة فهد مساعد السويلم

  )شركة توصية بسيطة(شركة محد عبد اهللا الزامل 
 

٥٠,٠٠%  
٥٠,٠٠%  

  عمر صاحل بابكر
 حل بابكرسعيد صا

شركة أبناء صاحل عبـد العزيـز بـابكر للتجـارة           
 والتعهدات

١٣,٣٣%  
١٣,٣٣%  
١٣,٣٣% 
١٣,٣٣% 
١٣,٣٣% 
٦,٦٧% 
٦,٦٧% 
٦,٦٧% 
٦,٦٧% 
٦,٦٧% 

  عبد العزيز عبد اهللا أبو نيان
  إبراهيم عبد اهللا أبو نيان
  خالد عبد اهللا أبو نيان
  حممد عبد اهللا أبو نيان 

 عبد اإلله عبد اهللا أبو نيان
 منرية عبد اهللا أبو نيان
 سارة عبد اهللا أبو نيان
 سلوى عبد اهللا أبو نيان
 نوال عبد اهللا أبو نيان
 مها عبد اهللا أبو نيان

 شركة أبراهيم عبد اهللا أبو نيان وإخوانه

٣٩,٢٩%  
٩,٦٥%  
١١,٥٦% 
٩,٦٥% 
٩,٦٥% 

  حممد عبد اهللا علي التميمي
  لتميميطارق علي عبد اهللا ا

  طالل علي عبد اهللا التميمي
 هشام علي عبد اهللا التميمي
 أمحد علي عبد اهللا التميمي

ألصحاا علي وحممد عبد اهللا (شركة التميمي 
 )التميمي



 ٢٢

٥,٧٩% 
٤,٨٣% 
٥,٧٩% 
٣,٧٩% 

 منور علي عبد اهللا التميمي
 نادية علي عبد اهللا التميمي
 عايدة علي عبد اهللا التميمي
 منرية عيد عبد العزيز التميمي

٦,٢٥%  
٧,٢٩%  
٧,٢٩%  
٧,٢٩%  
٧,٢٩%  
٣,٦٥%  
٣,٦٥% 
٣,٦٥% 
٣,٦٥% 
٦,٢٥%  
٥,٨٣%  
٥,٨٣%  
٣,٦٤% 
٣,٦٤% 
٣,٦٤% 
٣,٦٤% 
٢,٩٢%  
٢,٩٢% 
٢,٩٢% 
٢,٩٢% 
٢,٩٢% 
٢,٩٢% 

  نورة بنت محد بن عبد الكرمي املعجل
  فهد بن سعد املعجل
  حممد بن سعد املعجل
  أمحد بن سعد املعجل
  سامي بن سعد املعجل
  فاطمة بنت سعد املعجل

   بنت سعد املعجلأمنة
  حصة بنت سعد املعجل
  هدى بنت سعد املعجل

  شيخة بنت عبد اهللا علي الشمري
  حممد بن عبد العزيز املعجل
  فهد بن عبد العزيز املعجل
  هيلة بنت عبد العزيز املعجل
  حصة بنت عبد العزيز املعجل
  بدرية بنت عبد العزيز املعجل
  فوزية بنت عبد العزيز املعجل

  بد العزيز املعجلاجلوهرة بنت ع
  مىن بنت عبد العزيز املعجل
  هدى بنت عبد العزيز املعجل
  نادية بنت عبد العزيز املعجل
  حنان بنت عبد العزيز املعجل
 مها بنت عبد العزيز املعجل

 شركة عبد العزيز وسعد حممد املعجل

٣٣,٣%  
٣٣,٣%  
٣٣,٣% 

 ورثة أمحد محد القصييب
 ورثة عبد العزيز محد القصييب

 ان محد القصييبسليم

 شركة أمحد محد القصييب وإخوانه

٤٠,٠٠%  
٢٠,٠٠%  
٢٠,٠٠%  
٢٠,٠٠% 

 شركة راشد عبد الرمحن الراشد وأوالده
 عبد اهللا بن سعد الراشد

 عبد الرمحن بن سعد الراشد
 راشد بن سعد الراشد

الراشـد  (شركة عبد اهللا السعد الراشد وشـركاه          
 )للتجارة واملقاوالت

٢٠,٠٠%  
٢٠,٠٠% 
٢٠,٠٠% 
٢٠,٠٠% 
٢٠,٠٠% 

  عبد العزيز راشد الراشد
  صالح  راشد الراشد

 عبد احملسن راشد الراشد
 عبد املنعم راشد الراشد
 عبد الرمحن راشد الراشد

 شركة راشد عبد الرمحن الراشد وأوالده



 ٢٣

٨,٧٨% 
٧,٣٣% 
٥,٩٨% 
٧٧,٩١%  

  شركة ترست العاملية للتأمني
  البنك اللبناين الكندي ش م ل 

   عبد اهللا املانعحممد محد
  املسامهون األخرون

 الشركة القطرية للتأمني وإعادة التأمني

٢٧,٠٠%  
٢٧,٠٠% 
٢٧,٠٠% 
٥,٠٠% 
٣,٥٠% 
٣,٥٠% 
٣,٥٠% 
٣,٥٠% 

  سليمان عبد القادر عبد احملسن املهيدب
 عماد عبد القادر عبد احملسن املهيدب
  عصام عبد القادر عبد احملسن املهيدب

 يملولوة سليمان صاحل املديه
 مرمي عبد القادر عبد احملسن املهيدب
 هيفاء عبد القادر عبد احملسن املهيدب

 عواطف عبد القادر عبد احملسن املهيدب
 متاضر عبد القادر عبد احملسن املهيدب

 شركة عبد القادر املهيدب وأوالده

٣٣,٣٣%  
٣٣,٣٣% 
٣٣,٣٣% 

  عبد العزيز بن محد اجلرب
 حممد بن محد اجلرب

 محد اجلربعبد اللطيف بن 

  شركة عبد العزيز وحممد وعبد اللطيف اجلرب 
  )شركة اجلرب التجارية(

 

  

    املسامهون الرئيسيون٤-٤

من أسهم الشركة بعد االكتتـاب، ال       % ٢٣,٥فيما عدا شركة احتاد اخلليج للتأمني وإدارة املشاريع القابضة واليت ستملك            
  .  ن رأمسال الشركةم% ٥يوجد أي مسامهني رئيسيني ميلكون حصة تتجاوز 

    أعمال الشركة٥-٤

وسوف تقوم   ستعمل احتاد اخلليج على تسويق وإصدار الفئات األساسية من بوالص التأمني باستثناء تأمني احلماية واالدخار،              
كما  .الشركة بعد صدور السجل التجاري بالتقدم ملؤسسة النقد بطلب الترخيص ملزاولة انشطة التأمني اليت ترغب مبمارستها               

  : يلي

  التأمني على املمتلكات ١-٥-٤

توفر بوالص التأمني ضد احلريق واملخاطر اخلاصة وتأمني املمتلكات من مجيع األخطار غطاء تأمينا ضد األضرار اليت تنتج عن                   
كالرياح واألمطار والفيضانات وانفجار األنابيـب والـسرقة بفعـل الكـسر            (احلريق وطائفة واسعة من املخاطر األخرى       

  ).واالقتحام، إخل

 وبوالص التأمني ضد مجيع Contractors All Risk ("CAR")وتغطي بوالص التأمني على املقاوالت مجيع األخطار 
  .عقود اهلندسة املدنية وامليكانيكيةErection All Risk  ("EAR")أخطار النصب 

لعامل باإلضافة إىل الشحنات املنقولـة بـراً وجـواً     وتغطي بوالص التأمني البحري السفن ومحوالا يف البحر يف مجيع أحناء ا           
  . وبالسكك احلديدية

  



 ٢٤

  تأمني املسؤولية ٢-٥-٤

تغطية املسؤولية اليت قد تترتب على جمموعة من أصحاب العمل واملوظفني وغريهم كاألطباء واجلراحني واملهندسني ومجيـع                 
  . عية أو اخلاصةأنواع املوظفني وسائقي شاحنات البضائع وشاغلي املباين الصنا

   

  التأمني على املركبات ٣-٥-٤

تغطي بوالص التأمني على املركبات األضرار واخلسائر اليت تلحق بالسيارات واملسؤولية عن األضرار اليت تلحقها الـسيارات                 
  .بالغري

   تأمني األشخاص٤-٥-٤

 التعويض عن إصابات احلوادث أو الوفاة بوالص التأمني ضد حوادث األشخاص والتأمني على األشخاص واموعات وتقدمي         
  .وتغطي بوالص التأمني على اموعات جمموعة من األفراد ضد اإلصابات اجلسدية والوفاة. ألي سبب

   التأمني الطيب٥-٥-٤

 الشركات املؤهلة مبدئياً كمؤمن معتمد من قبل جملس الضمان الصحي التعاوين إلصدار بوالص تـأمني     إحدىهي   والشركة
  .٧إلزامي وفقاً ملا قرره جملس الضمان الصحي التعاوينصحي 

  

    شراء حمفظة أعمال ٦-٤

 (Manar Sigma Financial Consulting)" مانار سـيغما "قام املؤسسون، حلساب الشركة، بالتعاقد مع أكتواري 
وخـبري تـسوية تعويـضات    )  Deloitte & Touche Bakr Abulkair & Co (ومراقب حـسابات مكتـب   

)Cunningham Lindsey Middle East ( مرخص هلم بالعمل يف اململكة، وذلك لتقييم حمفظة شركة إحتاد اخلليج
وسيشكل تقييم . للتأمني وإدارة األخطار مبا يشمل االلتزامات املترتبة عليها واحلقوق العائدة هلا مبا يف ذلك حق جتديد الوثائق      

مع الشركة املذكورة مـن     االتفاق  كورة، وعلى ضوئها ستعمل الشركة على       األكتواري أساس لتقييم سعر شراء احملفظة املذ      
أجل التوصل إىل اتفاق على سعر شراء احملفظة، حسبما تراه الشركة حيقق مصلحتها، وذلك مبا يتماشـى مـع تعليمـات                     

، وجاري  من رأس املال ومبلغ احلد األدىنمع احملافظة على هامش املالءة املطلوبوتوجيهات مؤسسة النقد العريب السعودي، 
كما تؤكد الشركة أنه سوف يتم هذا الشراء على أسس جتارية دون             .إعداد هذه التقارير والدراسات حىت تاريخ هذه النشرة       

 تقييم احملفظة التأمينية اليت ترغب نتيجة وستكون. األخذ بعني االعتبار املصاحل القائمة للمسامهني املؤسسني ضمن هذه احملفظة  
تقوم بالتأكد من اتباع احملاسب القانوين واالكتواري       اليت   باالستحواذ عليها خاضعة للمراجعة من قبل مؤسسة النقد          الشركة

   . للمعايري املوضوعة من قبل املؤسسة فيما يتعلق بتقييم شركات التأمني
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 ٢٥

  )احملفظة التأمينية (شركة احتاد اخلليج للتأمني وإدارة األخطار  ٧-٤

  عامة    نبذة ١-٧-٤

تأسست شركة احتاد اخلليج للتأمني وإدارة املشاريع القابضة كشركة مسامهة حبرينية مقفلة، وكانت تعرف سابقا بـشركة                 
ويبلغ . م١٩٨٢ يوليو   ١٩ بتاريخ   ٢٨/١٩٧٥ لنظام الشركات التجارية البحريين رقم       السعودية، وفقاً  -احتاد اخلليج للتأمني  

 خـالل  ـا  زيادمت(  مليون دوالر أمريكـي ٢٠,٣٥٧,٠٢٥وإدارة املشاريع القابضة     شركة احتاد اخلليج للتأمني    رأس مال 
وقـد   .) دوالر أمريكي  ٢٠,٣٥٧,٠٢٥ دوالر أمريكي إىل     ١٥,٠٠٠,٠٠٠م من   ٢٠٠٤ يف عام    السنوات الثالث املاضية  

م ١٩٨٢ سـنة    لكة العربية السعودية  املمبدأت شركة احتاد اخلليج للتأمني وإدارة املشاريع القابضة أعماهلا يف جمال التأمني يف              
إن العالقة بالوكيل حمصورة بشركة إحتاد اخللـيج        . كيل سعودي هو مؤسسة منصور بن مجعة      وكفرع هلا يعمل من خالل      

وبعد اإلنتهاء من كافة إجراءات تسجيل شركة إحتـاد اخللـيج           . للتأمني وإدارة األخطار العاملة يف اململكة العربية السعودية       
لتعاوين، اليت ستنتقل إليها حمفظة الشركة األوىل، لن تكون هنالك أية عالقة بني شركة إحتاد اخلليج للتأمني التعاوين                  للتأمني ا 

  .ووكيل الشركة األوىل مؤسسة منصور بن مجعة للتجارة واملقاوالت
  

د اخلليج للتأمني وإدارة األخطار   م، أنشأت شركة احتاد اخلليج للتامني وإدارة املشاريع القابضة شركة احتا          ١٩٩٦ يوليو   ٧ويف  
، وتعديالته، واليت مت تسجيلها كشركة مسامهة مقفلـة         ٢٨/١٩٧٥وفقا لنظام الشركات التجارية البحريين      ) ٨مقفلة معفاة (

 خالل الـسنوات    ا زياد يتم  مل(  مليون دوالر أمريكي   ٣ويبلغ رأس مال شركة احتاد اخلليج للتأمني وإدارة األخطار          . معفاة
من أسهم شركة احتاد % ٨٨ ومتلك شركة احتاد اخلليج للتامني وإدارة املشاريع القابضة، وهي الشركة األم، .)ث املاضيةالثال

  :  اخلليج للتأمني وإدارة األخطار كما هو مبني يف الشكل التايل

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

 التجارة والزراعة بإعفاء بعض الـشركات       منه واليت أجازت لوزير   ) ٢٧٩(، ووفقاً للمادة    م١٩٧٥لعام  ) ٢٨(مبوجب قانون الشركات التجارية البحرينية رقم        8
 بصدور قانون الشركات التجاريـة رقـم   النظاموقد مت إلغاء هذا .  بالكامل خارج البحرين الكائناملسامهة من كل أو بعض أحكام القانون بالنظر لطبيعة نشاطها     

وحيث أن شركة إحتاد اخلليج للتأمني      . لقانون اجلديد ل اًوضاعها وفق م، حيث ألغي نص املادة املذكورة وطلب من الشركات املعفاة تصحيح أ           ٢٠٠١لسنة  ) ٢١(
  .وإدارة األخطار سيتم تصفيتها بعد اإلنتهاء من تسجيل شركة إحتاد اخلليج للتأمني التعاوين، فقد إسثنيت من طلب تصحيح أوضاعها وبقيت كشركة معفاة

  

  .)م.ب.م.ش(شركة إحتاد اخلليج للتأمني وإدارة املشاربع القابضة 
 مسجلة يف مملكة البحرين

شركة إحتاد اخلليج للتأمني وإدارة األخطار 
 (%88) .)م.م.ب.م.ش(

ال مملكة يف لة

  .)م.ب.م.ش(ة التأمني شركة إحتاد اخلليج للتأمني وإعاد
  مسجلة يف مملكة البحرين (51%)

 
فرع 
 الدمام

 
فرع 
 الرياض

 
فرع 
 جدة

 
فرع 
 اخلرب

 –املركز الرئيسي 
املنامة، مملكة 

 البحرين

ورشة إحتاد اخلليج 
إلصالح السيارات، 

  البحرين الرفاع، مملكة
 

شركة اخلليج لنظم 
اإلدارة اإللكترونية 

  .)م.م.ذ(
(60%) 

 
مسجلة يف مملكة 

 البحرين

شركة أوريكس 
خلدمات التأمني 

  .)م.م.ذ(
(90%) 

مسجلة يف مملكة 
 البحرين

 
 

خدمة مطالبات 
 –السيارات 

الرفاع، مملكة 
 البحرين

د اخلليج شركة إحتا
للتأمني التعاوين 

  )حتت التأسيس(
(23.50%) 

قيد التأسيس يف 
اململكة العربية 
 السعودية

ورشة إلصالح 
السيارت، اخلرب، 

تابعة لشركة ذات 
 عالقة



 ٢٦

 يف السعودية حينما اسـتحوذت      م، بدأت شركة احتاد اخلليج للتأمني وإدارة األخطار أعمال فرعها         ١٩٩٦ أغسطس   ١ويف  
  .    على أعمال التأمني لشركة احتاد اخلليج للتأمني وإدارة املشاريع القابضة هناك

يتم تصفية شركة احتاد اخلليج للتأمني وإدارة األخطار حال تأسيس شركة احتاد اخلليج للتأمني التعاوين، حيث ستبيع شركة                  
 إىل  اململكة العربية السعودية  ناء على موافقة آخر اجتماع ملسامهيها، حمفظة أعماهلا يف          احتاد اخلليج للتأمني وإدارة األخطار، ب     

 مبوافقـة    ) أعمال ة النية لشراء حمفظ   ٦-٤مت االيضاح يف القسم     (احتاد اخلليج، واليت ستحدد قيمتها من قبل خرباء مستقلني          
للتأمني وإدارة املشاريع القابضة ومؤسـسة النقـد وفقـا           شركة احتاد اخلليج   شركة احتاد اخلليج للتأمني وإدارة األخطار و      

   .من هذه النشرة)  اتفاقية حتويل احملفظة١-٩(للشروط املبينة يف القسم 

       هيكل ملكية الشركات الزميلة٢-٧-٤

  )شرآة مساهمة بحرينية مقفلة(شرآة إتحاد الخليج للتأمين وإعادة التأمين 
  
  النسبة  عدد األسهم  سماال

  %٥١,٠٠  ١,٢٧٥,٠٠٠  اد اخلليج للتأمني وأدارة املشاريعشركة أحت
  %٥,٠٠  ١٢٥,٠٠٠  عبدالرمحن علي التركي
  %٥,٠٠  ١٢٥,٠٠٠  حممد عبداهللا الزامل

  %٥,٠٠  ١٢٥,٠٠٠  .م.م.ستثمار العائلية احملدودة ذشركة اال
  %٥,٠٠  ١٢٥,٠٠٠  بريسي الربت سكويرا

  %٣,٠٠  ٧٥,٠٠٠  الشيخ أبراهيم بن محد اخلليفة
  %٣,٠٠  ٧٥,٥٠٠  شركة مطاحن الدقيق

  %٢,٥٠  ٦٢,٥٠٠  عبدالقادر املهيدب وأوالدهشركة 
  %٢,٥٠  ٦٢,٥٠٠  البنك األهلي التجاري

  %٢,٥٠  ٦٢,٥٠٠  البنك البحريين السعودي
  %٢,٠٠  ٥٠,٠٠٠  علي بن يوسف فخرو

  %٢,٠٠  ٥٠,٠٠٠  راشد بن عيسى بن سلمان اخلليفة
  %٢,٠٠  ٥٠,٠٠٠  خدمات املسقطي التجارية

  %١,٥٠  ٣٧,٥٠٠  فايز فهد القصييب
  %١,٥٠  ٣٧,٥٠٠  سعد حممد املعجل

  %١,٥٠  ٣٧,٥٠٠  مؤسسة عبد علي عيسى اًل نوح
  %١,٠٠  ٢٥,٠٠٠  مؤسسة يوسف خليل املؤيد واوالده

  %١,٠٠  ٢٥,٠٠٠  علي بن خالد بن محد اخلليفة
  %١,٠٠  ٢٥,٠٠٠  شركة عبداللطيف وحممد الفوزان احملدوده

  %١,٠٠  ٢٥,٠٠٠  ن للسينماشركة البحري
  %١,٠٠  ٢٥,٠٠٠  مؤسسة أبراهيم خليل كانو

  %١٠٠,٠٠  ٢,٥٠٠,٠٠٠  اموع
  
  



 ٢٧

  )شرآة مساهمة بحرينية مقفلة معفاة( شرآة إتحاد الخليج للتأمين وإدارة األخطار 
  
  
 النسبة عدد األسهم سماال

 %٨٨,٠٠ ٢٦,٤٠٠ شركة احتاد اخلليج للتأمني وإدارة املشاريع القابضه 
 %١,٧٣ ٥٢٠  عبد العزيز وسعد احملمد املعجل
 %٢,٤٥ ٧٣٤ عبد اهللا عبد اللطيف الفوزان 

 %٣,٧٤ ١١٢٣ عبد العزيز علي التركي
 %٤,٠٨ ١,٢٢٣ شركة عبد القادر املهيدب وأوالده 

  %١٠٠,٠٠  ٣٠,٠٠٠  اموع
  

  .م.م.شرآة الخليج لنظم اإلدارة اإللكترونية ذ
  
 سبةالن  عدد األسهم سماال

 %٦٠,٠٠  ٩,٠٠٠  ةشركة احتاد اخلليج للتأمني وإدارة املشاريع القابض
 %١٥,٠٠  ٢,٢٥٠ شركة إحتاد اخلليج للتأمني وإعادة التأمني
 %٢٥,٠٠  ٣,٧٥٠ شركة فوكس هيلث كري برايفت ملتد

  %١٠٠,٠٠  ١٥,٠٠٠  اموع
  
  

  .م.م.شرآة أورآس لخدمات التأمين ذ
  
 النسبة  عدد األسهم سماال
 %٩٠,٠٠  ١,٨٠٠  ةحتاد اخلليج للتأمني وإدارة املشاريع القابضإركة ش

 %٥,٠٠  ١٠٠ إبراهيم بن محد آل خليفة
 %٥,٠٠  ١٠٠ حممد عبد اهللا الزامل

  %١٠٠,٠٠  ٢,٠٠٠  اموع
  

   األداء املايل لشركة احتاد اخلليج للتأمني وإدارة االخطار٣-٧-٤

  : م ما يلي٢٠٠٦م إىل ٢٠٠٣من تبني البيانات املالية التالية للسنوات  

 %. ٥٥و% ٤زيادة مستمرة يف إمجايل األقساط تراوحت ما بني  

وعوائد على حقوق املـسامهني     % ١٥٦و  % ٧٥عمليات تشغيلية حتقق عوائد على رأس املال تراوحت ما بني            
 %. ٧٨و % ٤٣تراوحت ما بني 

وأرباح على حقـوق املـسامهني      % ٧٤ و   %٥٩استمرار توزيع أرباح على رأس املال بنسب تراوحت ما بني            
 %. ٤١و % ٣٤تراوحت ما بني 



 ٢٨

 

  )ش م ب م  م(األخطار  احتاد اخلليج للتأمني وإدارة  لشركةالبيانات املالية ألربع سنوات
  )غري مدققة(م ٢٠٠٦  م٢٠٠٥  م٢٠٠٤  م٢٠٠٣  ريال سعودي

  ٢٧٣,٨٥٢,١٩٢  ١٧٣,٤٥١,٦٤٣  ١٤٥,٠٨٣,٥٤٥  ١٣٨,٨٦٤,٠٢٥  األقساط املكتتبة
  ٨٤,٦٩٥,٢٩٨  ٥٨,١٧٩,٤٤٦  ٥٦,٣٩٦,٩٢٦  ٥١,٤٥٣,٣٠٨  صايف األقساط املكتسبة
  ١٩,١٣٠,٨٥٥  ١٠,٣١٦,١٦٨  ١٠,٥٦٩,٢٠٠  ١٠,٩٢٠,٥٦٨  صايف ربح اإلكتتاب

  ١٨,٤١١,٠٢٧  ٨,٨٦٣,٧٨٠  ٩,٠٢٣,٣٥٩  ٩,١٤٦,٤١٤  صايف الربح
  ١٤٣,٢٥٥,٢٧٢  ٨٦,٢٨٤,٨٣٧  ٨٥,٧٤٦,٨٤٣  ٩٧,٨٦١,٠١٠  املطالبات املدفوعة

  ٥١,٥٢٤,٨٣٢  ٤٨,٢٨١,٧٣٩  ٤٣,٩٨٤,٠٢١  ٣٧,٥٥٩,٧٩٢  املطالبات املتحققةصايف 
  %٥٧,٨٨  %١٩,٥٥  %٤,٤٨  %١٤,٤٢  نسبة النمو

  %٦,٧٢  %٥,١١  %٦,٢٢  %٦,٥٩  األقساط املكتتبة/ صايف الربح 
  %٦٠,٨٤  %٨٢,٩٩  %٧٧,٩٩  %٧٣  معدل اخلسارة
  ٣١٥,٧١٣,٥٤٣  ٢١٥,٥٥١,٠١٥  ١٨١,٤٩٩,٧٥٤  ١١٨,٩١٤,١٩٩  إمجايل األصول
  ٢٧٧,٠٥٧,٥١٩  ١٨٧,٨٣٦,٠٢١  ١٥٤,٤٧٢,٥٨٥  ٩٢,٦٦١,٤٩٩  إمجايل اخلصوم
  ٣٨,٦٥٦,٠٢٥  ٢٧,٧١٤,٩٩٤  ٢٧,٠٢٧,١٦٩  ٢٦,٢٥٢,٧٠٠  حقوق املسامهني

  
  شركة احتاد اخلليج للتامني وإدارة املشاريع القابضة: املصدر

  متوقع* 
  
  

   معلومات القطاعات٤-٧-٤

  : مصدر العمليات واملوقع اجلغرايف ما يلييبني حتليل األقساط اإلمجايل حبسب   ) أ(

  نسبة كبرية من إيرادات الشركة تأيت من عمليات بني شركة احتاد اخلليج للتـامني وإدارة املـشاريع القابـضة                    
  هي لتأمني أموال ومـسؤوليات لـدى         م٢٠٠٥من جمموع األقساط املتحققة للشركة لعام       % ٤٣(ومسامهيها  

من إمجايل األقساط املتحققة للـشركة يف       % ٥٩ بلغت نسبة األعمال املذكورة        وقد. الشركة وتعود للمؤسسني  
 ). م٢٠٠٦ عام

 . تدفق عمليات ثابت من الوسطاء والوكالء 
 . نسبة ثابتة للعمليات املباشرة بواسطة فريق املبيعات التابع للشركة 

 
  ) غري مدققة(م ٢٠٠٦  

  النسبة  اموع  جدة  الرياض  الدمام  رياالت سعودية
  %٥٩  ١٦٢,٣٠٥,٧٩١  ١٣,٢١٠,٩٣٧  ١١,٦٨٩,٠٧٠  ١٣٧,٤٠٥,٧٨٤  أعمال املسامهني
  %١٠  ٢٧,٢٣٧,٢٣٩  ٥,٦٩٢,٥٠٤  ١١,٤٧٩,٢٦٩  ١٠,٠٦٥,٤٦٦  أعمال مباشرة
  %٣١  ٨٤,٣٠٩,١٦٢  ٢٠,٢٩٢,٨٢٥  ٢٣,١٣٩,٥٦٤  ٤٠,٨٧٦,٧٧٣  وسطاء ووكالء

  %١٠٠  ٢٧٣,٨٥٢,١٩٢  ٣٩,١٩٦,٢٦٦  ٤٦,٣٠٧,٩٠٣  ١٨٨,٣٤٨,٠٢٣  اموع
    %١٠٠  %١٤  %١٧  %٦٩  بة من اموعالنس

  

  شركة احتاد اخلليج للتامني وإدارة املشاريع القابضة :املصدر

 : يبني اجلدول التايل إمجايل األقساط حسب فئة النشاط ما يلي)        ب(



 ٢٩

 توازن احملفظة  
 منو ثابت على مستوى مجيع فروع التأمني، باستثناء التأمني البحري على السفن  
  لموسة يف التأمني اهلندسي ويف التأمني الطيب بسبب فرض التأمني الصحي اإللزامي زيادة م 

  . س. ر
  )االف الريال(

شحن   حريق
تأمني  سيارات  سفن  حبري

  طيب
احلوادث 
  العامة

التأمني 
 اموع اهلندسي

١٢١,٣٥٩  ٦,٨٢٠  ٨,٥٢٥  ٢١,٠٣٥  ٣٥,٤١٢  ١,٠٤٧  ٢٧,٠٣٥  ٢١,٤٨٥  ٢٠٠٢  

من % 
  المجموع

١٠٠  %٦  %٧  %١٧  %٢٩  %١  %٢٢  %١٨%  

١٣٨,٨٦٤  ٦,٦٥٩  ١٣,٨٨٦  ٢٣,٥٠٩  ٣٨,٥٨٧  ٨٣٠  ٣٢,٥٠٢  ٢٢,٨٩١  ٢٠٠٣  
من % 

  المجموع
١٠٠  %٥  %١٠  %١٧  %٢٨  %١  %٢٣  %١٦%  

١٤٥,٠٨٤  ٨,٠٦٩  ١٣,٢٧١  ٢٥,٦١٥  ٤٠,٣٢٤  ٤٧٢  ٣١,٥٥٥  ٢٥,٧٧٨  ٢٠٠٤  
من % 

  المجموع
١٠٠  %٦  %٩  %١٨  %١٨  %٠  %٢٢  %١٨%  

١٧٣,٤٥٢  ٩,٥٣٤  ١١,٠٦٧  ٤٢,٩٢١  ٤٤,٤٩٦  ٣٥١  ٣٧,٦٨٨  ٢٧,٣٩٥  ٢٠٠٥  
من % 

  المجموع
١٠٠  %٥  %٦  %٢٥  %٢٦  %٠  %٢٢  %١٦%  

المتوقع 
٢٠٠٦  

٢٦٨,٠٠٠  ٦٨,٣٣٢  ١٢,٩٠٧  ٧٠,٢٥٢  ٥٠,٤٦٤  ١٢٦  ٤٠,٨٢٥  ٢٥,٠٩٤  

من % 
  المجموع

١٠٠  %٢٥  %٥  %٢٦  %١٩  %٠  %١٥  %٩%  

   شركة احتاد اخلليج للتأمني وإدارة األخطار يف السوق السعودية ٥-٧-٤

اداً إىل دراسة سوق التأمني السعودية اليت أجراها املعهد املصريف التابع ملؤسسة النقد العريب السعودي، بلغ إمجايل أقساط                  استن
  : وحيتوي اجلدول التايل على حتليل إحصائي مقارن هلذه السوق.  مليار ريال سعودي٣,٦٧التأمني يف سوق التأمني السعودية 

  م٢٠٠٣ – دراسة سوق التأمني السعودي
  

  جممع  أخرى  التعاونية  احتاد اخلليج    بالريال السعودي 
  إمجايل أقساط التأمني   إمجايل أقساط التأمني   إمجايل أقساط التأمني  إمجايل أقساط التأمني   املرتبة  

  ٦١٣,١٢٨,٥٦٤  ٣٥٨,٢٠٩,٨٨٣  ٢٣٢,٠٢٨,٠٠٠  ٢٢,٨٩٠,٦٨١  ٦  حريق 
  ٢٦١,٨٣٦,٧٢٧  ٢٠٠,٥٦٥,٥٦٥  ٢٨,٧٦٩,٠٠٠  ٣٢,٥٠٢,١٦٢  ١  شحن حبري 
  ٤٨,١٣٩,٥٧٨  ١٣,٠٠٦,٨١٤  ٣٤,٣٠٣,٠٠٠  ٨٢٩,٧٦٤  ٨  حبري سفن 

  ١٥٠,٥٣٧,٦٦٠  ١٠٠,٠٣٨,٢٣١  ٣٦,٦١٣,٠٠٠  ١٣,٨٨٦,٤٢٩  ٤  احلوادث العامة
  ١٩٠,٣٠٧,٣٥٦  ١٠٥,٣٥٠,٣٣١  ٧٨,٢٩٨,٠٠٠  ٦,٦٥٩,٠٢٥  ٨  التأمني اهلندسي

 ١,٢٦٣,٩٤٩,٨٨٥  ٧٧٧,١٧٠,٨٢٤  ٤١٠,٠١١,٠٠٠  ٧٦,٧٦٨,٠٦١    اموع الفرعي 
 ١,١٦١,١٩٣,٢٥٦  ٥١١,٨٦٤,٠٤٩  ٦١٠,٧٤٢,٠٠٠ ٣٨,٥٨٧,٢٠٧  ٦  سيارات 
  ٧٨٨,٧٢٦,٢٩٠  ٥٠٤,٣٢٣,٥٣٣  ٢٦٠,٨٩٤,٠٠٠  ٢٣,٥٠٨,٧٥٧  ٩  تأمني طيب

 ١,٩٤٩,٩١٩,٥٤٦  ١,٠١٦,١٨٧,٥٨٢  ٨٧١,٦٣٦,٠٠٠  ٦٢,٠٩٥,٩٦٤    اموع الفرعي 
  ٤٣,٨١١,٥٣٣  ٢٥,٦٩٤,٤٤٧  ١٨,١١٧,٠٨٦  -    تأمني احلماية واإلدخار

  ١٩٧,٠٢٠,٤١٣  ٥٩,٤٨٦,٤١٣  ١٣٧,٥٣٤,٠٠٠  -    طريان 
  ١٧٢,٩٥٥,٣١٤  ٥٣,٠٧٢,٣١٤  ١١٩,٨٨٣,٠٠٠  -    طاقة 

  ٣٩,٥٠٠,١٤٤  ٣٢,٤٩٩,١٢٦  ٧,٠٠١,٠١٨  -    أخرى 
  ٤٥٣,٢٨٧,٤٠٤  ١٧٠,٧٥٢,٣٠٠  ٢٨٢,٥٣٥,١٠٤  -    اموع الفرعي 

 ٣,٦٦٧,١٥٦,٨٣٥  ١,٩٦٤,١١٠,٧٠٦  ١,٥٦٤,١٨٢,١٠٤  ١٣٨,٨٦٤,٠٢٥    اموع العام 
  

   املعهد املصريف  نشرات:املصدر



 ٣٠

 شركات تأمني يف السعودية وحتتل املرتبة األوىل يف تأمني          ١٠تصنف شركة احتاد اخلليج للتأمني وإدارة األخطار ضمن أكرب          
 مع أن تـصنيف شـركة  ). م٢٠٠٣املعهد املصريف التابع ملؤسسة النقد العريب السعودي، عام       :املصدر(البضائع يف السعودية    

 شركات نسبيا، إال أنه يعترب متدنيا       ١٠احتاد اخلليج للتأمني وإدارة األخطار ضمن فئة التأمني الطيب، وإن ما زال ضمن أكرب               
  .ألن شركة احتاد اخلليج للتأمني وإدارة األخطار اختذت قرارا استراتيجيا بأن تكون انتقائية يف ممارسة هذا النوع من التأمني

  
 علـى  ٨ و ٦اد اخلليج للتأمني وإدارة األخطار يف فئة التأمني ضد احلرائق وتأمني األعمال اهلندسية، يتوقع تصنيف شركة احت   

أن يرتفع حال السماح لعمالء الـشركة       ) م٢٠٠٣املعهد املصريف التابع ملؤسسة النقد العريب السعودي، عام         :املصدر(التوايل  
  .  تسيطر عليها حاليا التعاونية للتأمنياملخلصني بالتنافس على عمليات التأمني احلكومية اليت

    ترتيبات إعادة التأمني٨-٤

شركات التأمني  مبوجب أحكام نظام مراقبة شركات التأمني التعاوين والئحته التنفيذية الصادرة من مؤسسة النقد جيب على                
الية لديها على األقل لدى شركات إعادة       من قيمة أقساط التأمني اإلمج    % ٣٠العاملة يف اململكة العربية السعودية إعادة تأمني        

املخاطر املعـاد   يف حدود   الشركة   الشركة    مسؤوالً جتاه   عملية إعادة التأمني معيد التأمني      جتعل التأمني داخل اململكة، حيث   
 فـإن  ذلك،ونتيجة ل. بصفتها شركة التأمني األصليةشركة من التزامها األساسي جتاه حامل الوثيقة التأمينها ولكنها ال تعفي  

بـإبرام اتفاقيـات     ستقوم الشركة    .خاطر ائتمانية يف حالة تقصري معيدي التأمني اليت أعادت التأمني لديهم          ملالشركة معرضة   
وبغـض  .  أغلب املخاطر اليت تقوم الشركة بإعادة تأمينها       ستغطي عدة شركات كربى إلعادة التأمني واليت        عإعادة تأمني م  

ة بالدرجة األوىل جتاه املؤمن له، وعليـه  فـان           سؤولامل  التعاوين هي   شركة احتاد اخلليج للتأمني    ، فان  إعادة التأمني  النظر عن 
  .ا ووضعها املايل ونتائج عمليا الشركةربحيف تسديد أي دفعة قد يؤثر سلبا على إعادة التأمني اخفاق شركات 

  : ضحة املعامل وفق األسس التالية تقوم الترتيبات اخلاصة بإتفاقيات إعادة التأمني على استراتيجية وا

 .إن حدود إتفاقيات إعادة التأمني كافية الستيعاب معظم العمليات احملتملة خالل العام 
إن نوع إعادة التأمني، سواء أكانت على أساس نسيب أم غري نسيب، يعتمد على نوع احملفظة التأمينية دف حتقيق                    

 . خذ بعني االعتبار القاعدة املالية للشركة ودرجة تكرار اخلسارةالربح من اإلحتفاظ األمثل للمحفظة، مع األ
إن مؤشرات التراكم، من ناحية املخاطر اجلغرافية، ختضع للرقابة الدائمة للتأكد من توفري ما يكفي من عمليـات                   

 . إعادة التأمني ملواجهة مجيع أشكال الكوارث
العتماد على  التقييم الدوري الذي يصدر عن وكاالت         من شركات إعادة التأمني، ويتم ذلك با       ضمانات مقبولة  

 على األقل وفقا ملؤشر ستاندارد أند بورز أو مـا           BBBالتصنيف وقبول فقط تلك الشركات اليت تتمتع بتصنيف         
 .يعادله، باإلضافة إىل فحص القوائم السنوية لشركات إعادة التأمني للتأكد من مالئمة الضمانات

والفرز السابقة، سيكون لدى احتاد اخلليج تسهيالت تلقائية مستقلة إلعادة التأمني لفئات التـأمني              وبناء على عملية الفحص     
  : التالية

 .احلريق 
 .احلوادث 
 .األعمال الفنية اهلندسية 
 السفن والبضائع 



 ٣١

 .السيارات 
 .التأمني الصحي 
 ).كمنتسيب الشركات واهليئات(تأمني احلماية واالدخار للمجموعات  

  

احلاجة ألي تغطية إضافية تتجاوز حدود التسهيالت املتوفرة عرب إعادة التأمني االختياري من خالل عـدد مـن                  ويتم تلبية   
  . شركات إعادة التأمني ذات املالءة اجليدة

   استراتيجية التسويق 9-٤

 تزويدهم باحتياجام   سوف تعتمد احتاد اخلليج استراتيجية ترمي إىل املبادرة باالتصال جبميع مسامهي الشركة اجلدد من أجل              
  . من خدمات التأمني لشركام والشركات التابعة هلم وااللتقاء باملسامهني احلاليني لبحث احتياجات اجلهات املرتبطة م

وبناء عليه، سيكون للشركة استراتيجيتها التسويقية للسنوات األوىل واليت تركز بصفة أساسية على قاعدة مسامهيها وعمالئها 
  .  ما يبذله فريق املبيعات وموظفو التسويق يف الشركة من جهود للتغلغل يف السوق واستقطاب املزيد من الصفقاتإىل جانب

وباإلضافة إىل ذلك، ستقوم الشركة باإلعالن عن منتجاا من خالل إعالنات عامة للجمهور يف صحف وجمـالت خمتـارة       
  . تطرق إليها من قبل الشركة بعدورمبا من خالل أشكال أخرى من الدعاية اليت مل يتم ال

    شبكة التوزيع 10-٤

وهـي ذات   (ستزاول احتاد اخلليج عملها عرب ثالثة مكاتب رئيسية ختدم مناطق اململكة الثالث، الشرقية والوسطى والغربية،                
  ).املناطق اليت كانت تغطيها شركة احتاد اخلليج للتأمني وإدارة األخطار

  . اتب خدمية يف بعض املراكز الكبرية يف هذه املناطق لتقدم من خالهلا خدمات التأمني الصحيكما ستفتتح احتاد اخلليج مك

  :وهناك خطة لتطوير قنوات التوزيع على مرحلتني

  افتتاح مكاتب خدمة استراتيجية يف املراكز الكبرية يف كل منطقة   
  مزاولة العمل يف املراكز الصغرية يف كل منطقة من خالل الوكالء  

وتتراوح عمولة وكيل التأمني يف     .  ستعني الشركة وكالء تأمني يف املناطق الشرقية والوسطى والغربية عند احلاجة لذلك            كما
ومـن  . عن التأمني الصحي وغري الصحي على التوايل      % ٢٢و% ٥شركة احتاد اخلليج للتامني وإدارة املشاريع القابضة بني         

  . عن التأمني الصحي وغري الصحي على التوايل%١٥إىل % ٥املتوقع أن تتراوح العموالت من 

  .وال يعتزم أعضاء جملس اإلدارة كما هو مفترض م إجراء أي تغيري جوهري على نشاطات الشركة املبينة يف هذه النشرة



 ٣٢

    تقرير املراجعة وفحص قائمة املركز املايل املستقبلية١1-٤

 حماسبون قانونيون بإعداد تقرير اإلجراءات املتفق عليها ومبراجعة قائمة –قام السادة ديلويت آند توش بكر أبو اخلري وشركاه 
وتظهر قائمة املركز املايل املستقبلية وضع الشركة املتوقـع         ).  تقرير احملاسب القانوين   ١٤راجع قسم   (املركز املايل املستقبلية    

 حتدث كما مت توقعها، لذلك فإن قائمة املركز         ونظراً ألن األحداث والظروف يف كثري من األحيان، قد ال         . عند بدء نشاطها  
  .املايل املستقبلية قد ال ميكن حتقيقها، وقد يكون الفرق بني املركز املايل املستقبلي والفعلي جوهرياً

  
  :وفيما يلي قائمة املركز املايل املستقبلية

  
  البند

  
  بآالف الرياالت السعودية

  )غري مدققة(
    املوجودات

    اولةاملوجودات املتد
  ١٠٨,١٤٣    نقد وما يف حكمه

  ٨٨,٠٠٠    النقدية املتوقعة من اإلكتتاب العام
  ١٩٦,١٤٣  جمموع املوجودات املتداولة
    موجودات غري متداولة

  ٢,١٥٨    أعمال رأمسالية حتت التنفيذ
  ١٣,٥٩٦    مصاريف ما قبل التأسيس

  ٢٢,٠٠٠    وديعة نظامية
  ٣٧,٧٥٤  جمموع املوجودات غري املتداولة

  ٢٣٣,٨٩٧  جمموع املوجودات

    
    املطلوبات وحقوق املسامهني

    مطلوبات متداولة
  ١٣,٨٩٧  املطلوب إىل املسامهني املؤسسني

    
    حقوق املسامهني

  ١٣٢,٠٠٠    رأس املال املدفوع من قبل املسامهني املؤسسني
  ٨٨,٠٠٠    رأس املال املدفوع من اإلكتتاب العام

  ٢٢٠,٠٠٠  سامهنيجمموع حقوق امل
  ٢٣٣,٨٩٧  جمموع املطلوبات وحقوق املسامهني

  
  



 ٣٣

   مصاريف ما قبل التأسيس١-١1-٤

  : يظهر اجلدول التايل مصاريف ما قبل التأسيس املتوقعة
  بآالف الرياالت السعودية  البند

  ٤,٧٠٨  )متضمنة مصاريف مستشار التأمني (أتعاب إستشارية
  ٤,٩٥٢  مصاريف إكتتاب وتسويق

  ١,٩٧٨  لفة ضمانات بنكيةتك
  ١,٩٥٨  تكاليف أخرى

  ١٣,٥٩٦  اموع
  

  أتعاب إستشارية
واملستـشارون القـانونيون    ) اموعة املالية (األتعاب االستشارية تتمثل يف املصروفات املستحقة للمستشار املايل لالكتتاب          

بكـر أبـو اخلـري       ديلويت آند توش  (ات  ومراجع احلساب ) مكتب الرويشد والعساف للمحاماة   (و) نورتن روز (لالكتتاب  
ويبلغ جمموع هذه   . )كانينغهام ليندزي ميدل إيست   (خبري تسوية تعويضات    و) منار سيغما (ومقيم حمافظ التأمني    ) وشركاهم

) منار سـيغما  (مبقيم حمافظ التأمني     ومن اجلدير بالذكر أن املصروفات املتعلقة     .  ريال سعودي  ٤,٧٠٨,٠٠٠األتعاب مبلغ   
 ديلويت آند توش  (ملراجع احلسابات     وبعض املصروفات املستحقة   )كانينغهام ليندزي ميدل إيست   (سوية تعويضات   خبري ت و

بتقييم حمفظة شركة إحتاد اخلليج للتأمني وإدارة األخطار وليـست تابعـة            هي مصروفات متعلقة    ) بكر أبو اخلري وشركاهم   
  .ملصروفات االكتتاب

  
  مصاريف إكتتاب وتسويق

املصروفات املستحقة ملدير االكتتاب وملتعهد تغطيـة االكتتـاب وللبنـوك املـستلمة             يف   يف إكتتاب وتسويق  مصار تتمثل
  . ريال سعودي٤,٩٥٢,٠٠٠ويبلغ جمموع هذه األتعاب مبلغ  وملصاريف الطباعة والتسويق،

  

  املطلوب إىل املسامهني املؤسسني2-11-4

 ريال سعودي العمولة الدائنة املتحصلة عـن املبـالغ          ١٣,٨٩٧,٠٠٠ية والبالغ   ميثل هذا البند من قائمة املركز املايل املستقبل       
  .املودعة من قبل املسامهني املؤسسني على حساب رأس املال احملدد هلم قبل تأسيس الشركة وطرح أسهمها لإلكتتاب العام

  
لى حساب رأس املال احملدد هلم قبل تأسيس        هذا الرصيد ميثل العمولة الدائنة املتحصلة عن املبالغ املودعة من قبل املؤسسني ع            

حيث قام املؤسسون بإيداع املبالغ املتوجبة عليهم لقاء مسامهتهم يف رأس مال الشركة منذ              . الشركة وطرحها لإلكتتاب العام   
  . م٢٠٠٤نوفمرب 

  
مالية   يوجد أية أعمال رأس    ومبا أن الشركة تنوي االستحواذ على أعمال شركة احتاد اخلليج للتأمني وإدارة األخطار فإنه ال              

 . حتت التنفيذ مثل الديكورات واألثاث
  



 ٣٤

  اإللتزامات الطارئة 3-11-4

 مليون ريال سعودي من البنك السعودي الربيطاين وبضمان طـرف ذو            ١٠٠,٥حصلت الشركة على خطايب ضمان بقيمة       
 مليون ريال سعودي    ٨٨ان األول والبالغ    إن خطاب الضم  . عبد العزيز وسعد املعجل، أحد مؤسسي الشركة      / عالقة، السادة 

 مليون ريال سعودي واملبالغ املكتتبة مـن قبـل          ٢٢٠سيتسخدم لتحصيل الفرق بني رأس املال املصرح به للشركة والبالغ           
 مليون ريال سعودي والذي سوف يتم ختصيصه ألغراض اإلكتتاب العام وذلك مبوجـب              ١٣٢املسامهني املؤسسني والبالغة    

 مليون ريال سعودي فقد     ١٢,٥أما خطاب الضمان الثاين وقيمته      . احملددة من قبل مؤسسة النقد العريب السعودي      املتطلبات  
  .قدم ألغراض متطلبات التأهيل احملددة من قبل جملس الضمان الصحي التعاوين

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٣٥

    اهليكل التنظيمي٥

    نظرة على اهليكل التنظيمي ١-٥

وقـد اتبعـت    . اإلداري للشركة حبيث يتمحور حول العالقة بني املخاطر وقطاعات املستهلكني         / اهليكل التنظيمي مت حتديد   
وتعرف هذه الطرق   . شركات التأمني تارخيياً مخس طرق يف تقسيم السوق االستهالكية إىل قطاعات وحتويل الشك إىل خطر              

عتبار اخلطر هو العنصر األساسي لكل من املؤمن واملؤمن عليه، فقد وبا". التقسيم بطريقة اخلطر"اخلمس يف قطاع التأمني بـ   
  . مت ترتيب األنظمة يف الشركة حول هذا املفهوم من خالل إنشاء مراكز خطر

باإلضافة، فقد قامت الشركة باتباع مفهوم التسويق هو توجه إداري يعترب أن املهمة األساسية للشركة تتمثـل يف حتديـد                    
بات والقيم للسوق املستهدفة وضمان تبنيها من قبل الشركة لكي يكون أداؤها باملستوى املطلوب بشكل               االحتياجات والرغ 

  :  وفيما يلي اهليكل التنظيمي للشركة والذي يستخدم أسلوب األنظمة. أكثر كفاءة وفعالية من الشركات املنافسة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مجلس اإلدارة

إدارة األخطار

مراآز المخاطر

تسويق  
وعالقات  عامة

مدير تسويق  مدير الحسابات  مدير الحسابات
وإعادة التأمين

لجنة المراجعة

لجنة اإلدارة
التنفيذية

أمين سر مجلس  اإلدارة
 أحمد أبو زيد

المدقق الداخلي

بولس السبعلي

فريق الدعم

المعلوماتمدير تقنية

التدقيقدائرة الرقابة و

المطالباتاإلنتاج ومعالجة

مسؤول االلتزام 

مدير األخطار
المنطقة الغربية 

مدير األخطار
المنطقة الوسطى

مدير األخطار
المنطقة الشرقية 

نائب المديرالعام
 للشؤون الفنية
أحمد ابو زيد

المدير المالي
انطونيو جونيور

نائب المدير العام للتسويق
سيمون واليس

المدير العام
موفق رضا

لجنة المكافأت 
والترشيحات

لجنة االستثمار

العضو المنتدب
بيرسي سكويرا

مجلس اإلدارة

إدارة األخطار

مراآز المخاطر

تسويق  
وعالقات  عامة

مدير تسويق  مدير الحسابات  مدير الحسابات
وإعادة التأمين

لجنة المراجعة

لجنة اإلدارة
التنفيذية

أمين سر مجلس  اإلدارة
 أحمد أبو زيد

المدقق الداخلي

بولس السبعلي

فريق الدعم

المعلوماتمدير تقنية

التدقيقدائرة الرقابة و

المطالباتاإلنتاج ومعالجة

مسؤول االلتزام 

مدير األخطار
المنطقة الغربية 

مدير األخطار
المنطقة الوسطى

مدير األخطار
المنطقة الشرقية 

نائب المديرالعام
 للشؤون الفنية
أحمد ابو زيد

المدير المالي
انطونيو جونيور

نائب المدير العام للتسويق
سيمون واليس

المدير العام
موفق رضا

لجنة المكافأت 
والترشيحات

لجنة االستثمار

العضو المنتدب
بيرسي سكويرا



 ٣٦

   اهليكل اإلداري للشركة٢-٥

  قترح  جملس اإلدارة امل١-٢-٥

وإستثناًء يف ذلك فقد عني املؤسسون، وإستناداً لنظام .  أعضاء تعينهم اجلمعية العامة العادية١٠يضم جملس إدارة الشركة 
الشركات، أول جملس إدارة ملدة ثالث سنوات، تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري القاضي بإعالن تأسيس الشركة، 

 يشكل أعضاء جملس اإلدارة من بينهم .من نظامها األساسي) ١٤(س الشركة واملادة من عقد تأسي) ٧(وذلك مبوجب املادة 
  . عدداً من اللجان تتوىل متابعة وتنفيذ خمتلف االتفاقيات اليت تربمها الشركة

  :  أعضاء فيما يلي ملخص ملؤهالم١٠يدير الشركة جملس إدارة مكون من 
  

  عاماً ٦٤األستاذ عبد العزيز علي التركي، 
  رئيس جملس اإلدارة : ملنصبا

  عضو غري تنفيذي: الصفة
  سعودي : اجلنسية

األستاذ عبدالعزيز التركي هو رجل أعمال وشريك يف العديد من الشركات اليت تعمل يف توريد املواد وتقـدمي اخلـدمات                    
. كهرباء والصناعة واالتـصاالت   ومنها النفط والغاز واإلنشاءات العامة والطاقة وال      اململكة  ملختلف القطاعات االقتصادية يف     

وقد شغل األستاذ عبدالعزيز التركي منصب العضو املنتـدب         . م١٩٨٢وهو أحد مؤسسي جمموعة احتاد اخلليج للتأمني سنة         
شركة مسامهة  (ونائب الرئيس ويشغل حاليا منصب رئيس جملس اإلدارة بشركة احتاد اخلليج للتأمني وإدارة املشاريع القابضة                

وهو أيضا عـضو يف جمـالس إدارات        ). مقفلة معفاة . ب.م.ش(وشركة إحتاد اخلليج للتأمني وإدارة األخطار       ) لةحبرينية مقف 
العديد من الشركات األخرى ومنها شركة نسمة للمقاوالت احملدودة، شركة مناء خلدمات الشحن احملدودة، وشركة احتـاد                 

  ).فلةشركة مسامهة حبرينية مق(اخلليج للتأمني وإعادة التأمني 

حيمل األستاذ عبدالعزيز التركي درجة البكالوريوس يف إدارة األعمال من جامعة جورج واشنطن يف واشـنطن بالواليـات                  
م ودرجة املاجستري يف عالقات األعمال الدولية من جامعة جورج واشنطن يف واشنطن بالواليات املتحدة             ١٩٧٠املتحدة عام   

  . م١٩٧٢عام 

  عاما٤١ًاملهيدب، األستاذ عصام عبد القادر 
  عضو جملس اإلدارة : املنصب
  عضو غري تنفيذي: الصفة
  سعودي: اجلنسية

األستاذ عصام املهيدب هو العضو املنتدب لشركة عبد القادر املهيدب وأبناؤه، وهي إحدى شركات جمموعـة شـركات                  
ويشغل . ة واألملنيوم واحلديد والدهان وغريها    املهيدب، وتعمل يف جتارة وصناعة مواد البناء واملواد الغذائية واملنتجات اخلشبي          

وشركة احتاد اخلليج للتـأمني     ) ش ب م م   (كذلك منصب نائب الرئيس بشركة احتاد اخلليج للتأمني وإدارة املشاريع القابضة            
، وهو أيضا عضو يف جمالس إدارات عدد من الشركات ومنها الشركة املتحدة للـسكر               .) م.م. ب.م.ش(وإدارة األخطار   

  . الشركة البحرينية لألسواق املركزيةو
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 عـام   اململكة العربيـة الـسعودية    حيمل األستاذ عصام املهيدب شهادة بكالوريوس يف اإلحصاء من جامعة امللك سعود يف              
  . م١٩٨٢

  عاما٥٦ًاألستاذ أديب عبد اهللا الزامل، 
  عضو جملس اإلدارة: املنصب
  عضو غري تنفيذي: الصفة
  سعودي : اجلنسية

وهو رئيس قسم الـشؤون املاليـة       . ذ أديب الزامل رجل أعمال يتمتع خبربة واسعة تشمل التجارة والتصنيع واحلديد           األستا
لشركة الزامل للصناعة واالستثمار، وهي شركة رائدة يف صناعة أجهزة تكييف اهلواء واملباين احلديدية وصناعة الزجاج، وهو 

عضو جملس إدارة كل من الشركة السعودية للفورمالدهايـد احملـدودة           أيضا عضو جملس إدارة مبجموعة شركات الزامل و       
  . والشركة الوطنية للطاقة وبنك البالد

حيمل األستاذ أديب الزامل شهادة البكالوريوس يف إدارة األعمال من جامعة بورتالند، أوريغون، الواليات املتحـدة عـام                  
  . م١٩٧٥

  اً   عام٤١األستاذ عبد اهللا عبد اللطيف الفوزان، 
  عضو جملس اإلدارة: املنصب
  عضو غري تنفيذي: الصفة
  سعودي : اجلنسية

األستاذ عبداهللا الفوزان شريك يف جمموعة شركات الفوزان ويتمتع خبربة واسعة يف التجارة والصناعة وجتارة التجزئة يف مواد                  
م والعضو املنتدب لشركة    ١٩٩١ن منذ سنة    وهو العضو املنتدب لشركة عبداللطيف وحممد الفوزا      . البناء واملعدات الصناعية  

وهو أيضا عضو يف جمالس إدارات العديد من شركات جمموعة الفـوزان            . م٢٠٠٢عبداهللا وحممد الفوزان للتطوير منذ سنة       
  .القابضة والشركة األوىل للتنمية، سارا احملدودة، شركة أرنون للصناعات البالستيكية وشركة الظهران للمعارض الدولية

ل األستاذ عبداهللا الفوزان شهادة بكالوريوس يف إدارة األعمال، ختصص حماسبة، ، من جامعة امللك سـعود، اململكـة                   وحيم
  . م١٩٩٠العربية السعودية عام 

  عاما٦٥ًاألستاذ فهد سعد املعجل، 
  عضو جملس اإلدارة: املنصب
  عضو غري تنفيذي: الصفة
  سعودي : اجلنسية

 سنة يف جتارة املواد الغذائيـة      ٣٥ركة عبدالعزيز سعد املعجل، ويتمتع خبربة واسعة تزيد عن          األستاذ فهد املعجل هو رئيس ش     
وهو أيضا عضو يف جملس اإلدارة يف كـل مـن شـركة الوطنيـة               . ومواد البناء واألنابيب واألثاث واملقاوالت والصناعة     

دية للسياحة وشركة احتاد اخلليج للتأمني وإدارة       للمواصالت وشركة انعام القابضة والشركة الوطنية لألنابيب والشركة السعو        
  ). ش م ب م م(وشركة احتاد اخلليج للتأمني وإدارة األخطار ) ش م ب م(املشاريع القابضة 



 ٣٨

حيمل األستاذ فهد املعجل شهادة البكالوريوس يف الرياضيات من جامعة لويس أند كالرك يف بورتالند يف والية أوريغون يف                   
  . م١٩٧٠ األمريكية عام الواليات املتحدة

  عاماً  ٧٥األستاذ بريسي ألربت سكويرا، 
  عضو جملس اإلدارة والعضو املنتدب : املنصب
  عضو تنفيذي: الصفة
  حبريين: اجلنسية

 عاماً من اخلربة يف حقل التأمني وهو مؤسس جمموعة احتـاد اخللـيج              ٤٠ يتمتع األستاذ بريسي ألربت سكويرا مبا يزيد عن         
وقبل تأسيسه جمموعة احتاد اخلليج للتأمني، عمل       . م حيث شغل منصب املدير العام وعضو جملس اإلدارة        ١٩٨٢ للتأمني سنة 

م وجامعة بغداد بالعراق    ١٩٨٠ إىل   ١٩٧٨األستاذ سكويرا حماضرا يف اإلدارة والتسويق جبامعة شيفيلد يف بريطانيا من سنة             
و املنتدب لكل من جمموعة احتاد اخلليج للتأمني وشركة اخلليج          ويشغل حاليا منصب العض   . م١٩٧٩ إىل سنة    ١٩٧٤من سنة   

لنظم اإلدارة اإللكترونية ذ م م، وهي شركة تعىن بتقدمي اخلدمات اإلدارية، ويشغل كذلك منصب املدير التنفيذي لـشركة                   
  . أوركس خلدمات التأمني ذ م م، إحدى أكرب شركات وساطة التأمني يف مملكة البحرين

، وشهادة  . م١٩٦٩ سكويرا شهادة بكالوريوس  يف إدارة األعمال من اجلامعة األمركية يف بغداد عام                بريسي حيمل األستاذ 
  .م١٩٧٠ اسطنبول، تركيا عام -ماجستري يف نفس التخصص من كلية روبريت باجلامعة األمريكية

  عاماً  ٤٩األستاذ حسني غازي إبراهيم شاكر، 
  عضو جملس اإلدارة: املنصب
  و مستقلعض: الصفة
  سعودي : اجلنسية

 شاكر هو عضو جملس إدارة واملدير التنفيذي لشركة إبراهيم شاكر وشركة حسني غازي شاكر، املتخصصة                 حسني األستاذ
وقبل أن يصبح عضو جملس إدارة، شغل األستاذ شاكر منصب رئيس           . م٢٠٠٤يف استرياد وتوزيع أجهزة التكييف، منذ سنة        

  . م٢٠٠٣ إىل ١٩٨٧ازي شاكر من سنة شركة إبراهيم شاكر وحسني غ

م ودرجة  ١٩٨٤حيمل األستاذ حسني شاكر بكالوريوس يف األدب الفرنسي من اجلامعة األمريكية يف لوزان يف سويسرا عام                 
  . م١٩٨٥من جامعة ويبستر يف جنيف يف سويسرا عام  املاجستري يف إدارة األعمال

  اًعام٦٨األستاذ عبد العزيز عبد الرمحن الرقطان، 
  عضو جملس اإلدارة: املنصب
  عضو مستقل: الصفة
  سعودي : اجلنسية

م وشريك وعضو جملس إدارة بشركة      ١٩٧٦الرقطان هو مالك ومدير مؤسسة الرقطان التجارية منذ سنة          عبد العزيز   األستاذ  
نطقة الشرقية من   وسبق أن شغل منصب نائب الرئيس مبجموعة الطويل يف امل         . م١٩٩٥عبدالعزيز الرقطان وشركاه منذ سنة      



 ٣٩

اململكة العربية وكان عضو هيئة تدريس جبامعة امللك فهد للبترول واملعادن، بالظهران، . م١٩٨٧ إىل ١٩٧٧اململكة من سنة 
  . م١٩٨١ إىل ١٩٧٥م وعميد شؤون الطلبة بنفس اجلامعة من سنة ١٩٩٠ حىت سنة السعودية

ة سوذيرن أوريغون يف اشالند أوريغون بالواليـات املتحـدة عـام             الرقطان بكالوريوس من جامع     عبد العزيز  حيمل األستاذ 
م وشهادة املاجستري يف العالقات الدولية من جامعة سوذيرن أوريغون يف اشالند أوريغون بالواليات املتحدة يف عـام                 ١٩٦٨
  .م١٩٦٩

  عاماً  ٤٨األستاذ إحسان فريد حممود عبد اجلواد، 
  عضو جملس اإلدارة: املنصب
   مستقلعضو: الصفة
  سعودي : اجلنسية

هـ بعـد أن    ١٤٢٥ عبداجلواد منصب مدير تنفيذي أول للشركة العاملية للخدمات البحرية  منذ سنة               إحسان يشغل األستاذ 
كما يشغل عضوية جملـس إدارة      . هـ١٤٢٥هـ إىل   ١٤٠٥شغل منصب املدير التنفيذي لنفس الشركة خالل الفترة من          

كما . هـ١٤١٢هـ وجملس إدارة الشركة التقنية الدولية احملدودة منذ سنة          ١٤١١ذ سنة   شركة اخلليج البحرية احملدودة من    
 خالل الفتـرة مـن   اململكة العربية السعوديةسبق أن شغل عضوية جملس إدارة الغرفة التجارية الصناعية باملنطقة الشرقية من          

  . هـ١٤٢٢ إىل ١٤١٩هـ، وجلنة املواصالت الربية من ١٤١٨ إىل ١٤١٥

 يف  سـان دييغـو، كاليفورينـا      عبداجلواد شهادة بكالوريوس يف اهلندسة املدنية من اجلامعة العاملية يف             إحسان األستاذحيمل  
  .م١٩٨٥الواليات املتحدة األمريكية عام 

  عاماً  ٦٧ األستاذ خليفة دخيل حممد الضبيب، 
  عضو جملس اإلدارة: املنصب
  عضو مستقل: الصفة
  سعودي : اجلنسية

 الضبيب هو مالك مؤسسة الضبيب للتجارة واملقاوالت وشريك يف ومدير عام شركة الضبيب والسليم شركة                يفة خل األستاذ
م ١٩٩٥كما يشغل منصب عضو جملس إدارة يف كل من شركة املشروعات السياحية منذ سنة               . م١٩٧٨مقاوالت منذ سنة    

  . وشركة جنرال داينمكس العربية السعودية

يب بكالوريوس هندسة من جامعة كولورادو احلكومية يف مدنية فورت كوليرت يف الواليات املتحدة              حيمل األستاذ خليفة الضب   
  .م١٩٧٤م ودرجة املاجستري يف اهلندسة املدنية من جامعة واشنطن يف سياتل بالواليات املتحدة عام ١٩٧٠عام 



 ٤٠

   إقرارات أعضاء جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية٢-٢-٥

  :دارة واملدير العام واملدير املايل وسكرتري جملس إدارة الشركة بالتايليقر أعضاء جملس اإل

 .أم مل يشهروا يف أي وقت من األوقات إفالسهم أو خضعوا إلجراءات إفالس 
 فإنه ال يوجد للمدير     ٣-٢-٥أنه خبالف ما مت االفصاح عنه يف نشرة االصدار هذه يف القسم التاسع ويف القسم                 

لس اإلدارة وال للمدير املايل أو أي من أقارم وقت تقدمي نشرة اإلصدار أي مصلحة جوهرية                العام أو ألعضاء جم   
 . أو أي عقد أو اتفاق قائم أو مقترح أو متوقع ذي أمهية لعمل الشركة

ويقر أعضاء جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية للشركة بعدم وجود أي صالحيات جتيز ألعضاء جملس اإلدارة وفريق                 
 .دارة التنفيذية حق اإلقتراض من الشركةاإل

كما يقر أعضاء جملس اإلدارة أنه ال يوجد أي أدوات دين للشركة صادرة وقائمة أو مصرح ا ومل يتم اصدارها                     
  . وأي قروض ألجل

  .وال يوجد أي صالحيات جتيز ألعضاء جملس اإلدارة وفريق اإلدارة التنفيذية حق التصويت على مكافآت متنح هلم 
ما ال توجد صالحية ألي عضو من أعضاء جملس اإلدارة أو املدير العام حبق التصويت على عقد أو اقتراح تكون ك 

 .له فيه مصلحة جوهرية
  

  التعامالت مع األطراف ذات العالقة ٣-٢-٥

 التعـاوين   منيشركة إحتاد اخلليج للتـأ    بني  ) ٢-٩مبينة تفاصيلها يف القسم     (يوجد اتفاقية خدمات الطرف الثالث اخلارجي       
  : ستكون شركة سعودية ذات مسؤولية حمدودة ومشاركة بني كل من واليتشركة اخلليج لنظم اإلدارة اإللكترونيةو

  %.٥١شركة إحتاد اخلليج للتأمني التعاوين، شركة سعودية حتت التأسيس،   .١
  :من وهي مشاركة بني كل%. ٤٩ وشركة اخلليج لنظم اإلدارة اإللكترونية، شركة حبرينية ذات مسؤولية حمدودة،  .٢

  %.٦٠شركة إحتاد اخلليج للتأمني وإدارة املشاريع القابضة، شركة مسامهة حبرينية مقفلة،   . أ
  %.١٥شركة إحتاد اخلليج للتأمني وإعادة التأمني، شركة مسامهة حبرينية مقفلة،   . ب
 %.٢٥مات الطرف الثالث، شركة فوكس هيلث كري برايفت ملتد، شركة هندية متخصصة بتقدمي خد  . ت

  
، وشركة احتاد اخلليج للتأمني وإدارة املـشاريع        )حتت التأسيس ( تعاون بني شركة احتاد اخلليج للتأمني التعاوين         ويوجد اتفاقية 

  ).٣-٩مبينة تفاصيلها يف القسم (القابضة 
  

وشركة احتاد اخلليج للتأمني    ) حتت التأسيس (وين  شركة احتاد اخلليج للتأمني التعا    كما يوجد اتفاقية شراء احملفظة التأمينية بني        
  ).  ١-٩مبينة تفاصيلها يف القسم (وإدارة األخطار 

  



 ٤١

   املصاحل املباشرة وغري املباشرة ألعضاء جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بأسهم الشركة ٤-٢-٥

  

  أسهم امللكية
  اإلسم

  غري مباشر  مباشرة
  ١٠٤,٤٣٤  ٣٣٦,٦٠٠  ) نفسهممثل عن  (عبد العزيز علي التركي

  ١٠١,٢٠٠  -  ) شركة عبد القادر املهيدب وأوالدهعنممثل (عصام عبد القادر املهيدب 
  -  -  )محد عبد اهللا الزامل وإخوانه شركة عنممثل (أديب عبد اهللا الزامل 

  -  ٣٠٨,٠٠٠  )ممثل عن نفسه (عبد اهللا عبد اللطيف الفوزان

  -  -  ) العزيز وسعد املعجلممثل عن شركة عبد (فهد سعد املعجل

ممثل عن شركة إحتاد اخلليج للتأمني وإدارة  (بريسي ألربت سكويرا
  )حبرينية مقفلة. م.ش(املشاريع القابضة 

-  -  

  -  ١,٠٠٠  )ممثل عن االكتتاب العام (حسني غازي إبراهيم شاكر

  -  ١,٠٠٠  )ممثل عن االكتتاب العام (عبد العزيز عبد الرمحن الرقطان

  -  ١,٠٠٠  )ممثل عن االكتتاب العام ( فريد حممود عبد اجلوادإحسان
  -  ١,٠٠٠  )ممثل عن االكتتاب العام (خليفة دخيل حممد الضبيب

 
  مصاحل مباشـرة  أي  )  من هذه النشرة   ٥-٥املذكورين يف القسم    (وخبالف ما ذكر أعاله، اليوجد ألي من املدراء التنفيذيني          

  . غري مباشرة بأسهم الشركة وأ
  



 ٤٢

    خطة العمل والسعودة واملكافآت ٣-٥

   والسعودة العمل  خطة١-٣-٥

وتتوقـع  . شركة سياسة متدرجة خبصوص السعودة متاشياً مع نظام مراقبة شركات التأمني التعاوين والئحته التنفيذية             الستتبع  
 السعودة جيب أن ال تقـل        أن نسبة   علماً خالل اخلمس سنوات القادمة،    %٥٤  السعودة لديها حوايل    نسبة الشركة أن تبلغ  

  :ويظهر اجلدول التايل خطة التوظيف للشركة ملدة اخلمس سنوات القادمة. عند السنة األوىل للتأسيس% ٣٠عن 

  ٥سنة   ٤سنة   ٣سنة   ٢سنة   ١سنة   القسم
  ٤  ٤  ٤  ٤  ٤  اإلدارة 

 ١٦ ١٦ ١٦ ١٦  ١٦  التدقيق واملراقبة
 ٤ ٤ ٤ ٤ ٤  إدارة األخطار

  ٣٥  ٣٥  ٣٤  ٣١  ٢٣  مبيعات التأمني الطيب
  ٣٧  ٣٧  ٣٧  ٢٩  ٢٢  )إكتتاب ومطالبات(التأمني الطيب 

  ٤٨  ٤٨  ٤٨  ٤٨  ٤٨  )إكتتاب ومطالبات(تأمني السيارات 
  ٤٢  ٤٢  ٤٢  ٤٢  ٤٢  .)حوادث عامة، حريق، إخل(أعمال التأمني األخرى 

  ٥  ٥  ٥  ٥  ٥  خدمات العمالء ألعمال التأمني األخرى
  ١٦  ١٦  ١٦  ١٦  ١٥  األنظمة واملعلوماتية

  ٦  ٥  ٥  ٥  ٥  إعادة التأمني
  ١  ١  ١  ١  ١  املراقبة الفنية
  ١٦  ١٦  ١٦  ١٦  ١٦  احلسابات

  ١٤  ١٤  ١٤  ١٤  ١٤  شؤون املوظفني
  ٢٤٤  ٢٤٣  ٢٤٢  ٢٣١  ٢١٥  اموع
  شركة احتاد اخلليج للتامني وإدارة املشاريع القابضة: املصدر

   الرواتب٢-٣-٥

  .  ريال خمصصة لإلدارة التنفيذية١,٤٣٥,١٠٠ ريال منها ١٥,٢٧١,٠٢٦يبلغ إمجايل الرواتب يف السنة األوىل 
 ريال سنويا، فيما سيحصل كل عضو جملس إدارة على مبلغ           ١٨٠,٠٠٠وستكون مكافأة رئيس جملس اإلدارة لقاء خدماته        

  .  ريال كأتعاب سنوية١٢٠,٠٠٠

   عقود عمل أعضاء الس واملدراء التنفيذيني   ٣-٣-٥ 

وتنوي الشركة ابرام عقود عمل مع رئـيس جملـس اإلدارة            . عقود عمل واملدراء التنفيذيني     اإلدارة ال يوجد ألعضاء جملس   
املرشحني قد متّ ترشيحهم لتولّي مناصب إدارية تنفيذية،        املدراء التنفيذيني   إن  . وأعضاء اإلدارة التنفيذية بعد اكتمال تأسيسها     

 عملية االكتتاب العـام     وجلنة الترشيحات واملكافآت تبعاً الستكمال    وسوف يقوم أعضاء جملس إدارة الشركة بعد انتخام         
وإجراءات تأسيس الشركة واستخراج السجل التجاري هلا، رفع التوصيات واعتماد واستكمال إجراءات التعيني وإبرام عقود          

وفقاً لنظام العمـل والعمـال       يت تعود إليهم   ال اَت واملكاف مدد تفاصيل شروط توظيفه    حت العمل مع كبار التنفيذيني املرشحني    
   .باململكة



 ٤٣

    حوكمة الشركة ٤-٥

وبالتايل، جيب أن يكون للمجلس كامل الصالحية يف إدارة         . إن فعالية جملس اإلدارة يف تأدية مسؤولياته حتدد قدرته التنافسية         
  . شؤون الشركة وتوجيهها على أن يكون ذلك يف إطار من املسؤولية واحملاسبة

  :  األسس اليت يقوم عليها نظام احلوكمة يف الشركةوفيما يلي أبرز

  . جملس اإلدارة بكامله هو املسؤول األول عن جناح الشركة. ١

 املراجعة والتوازن . ٢

  أن يتقلد شخصني خمتلفني منصب رئيس جملس اإلدارة والعضو املنتدب )  أ 

 يذيني التوازن بني األعضاء التنفيذيني واألعضاء املستقلني غري التنف) ب

  جلان قوية أحدهم للمكافآت والترشيحات، وجلنة للمراجعة، وأخرى تنفيذية يتمتعون مجيعهم باالستقاللية ٣) ت

 تقييم سنوي من قبل جملس اإلدارة ألدائه ) ث

 . التركيز على موضوعية أعضاء جملس اإلدارة مبا يصب يف مصلحة الشركة.٣

  الشفافية يف التعيينات واملكافآت . ٤

  حقوق مضمونة للمسامهني. ٥

 

 جملس اإلدارة 

جملس اإلدارة هو املسؤول األول عن جناح الشركة وتتمثل مسؤولياته األساسية يف تعزيز القيمة االستثمارية للمسامهني وتوفري      
وغريهـا  وإقرار األهداف االستراتيجية للشركة وضمان توفري املوارد الالزمة من مالية           " صاحب املشروع "إدارة تعمل بروح    

وجيتمع الس أربع مرات يف السنة على األقل ولديه جدول باملسائل اليت خيـتص              . لتمكني الشركة من حتقيق تلك األهداف     
  . ا للموافقة عليها، مع التركيز على موضوعية مجيع أعضاء الس مبا خيدم مصلحة الشركة

لتنفيذية املؤلفة من رئيس الس وثالثة من أعضاء الس وآخر من           وقد أوكل الس املسؤوليات التنفيذية إىل جلنة اإلدارة ا        
  . خارج الس

  

  مسؤوليات رئيس الس واألعضاء التنفيذيني

جيب الفصل الواضح يف املسؤوليات بني رئيس الس ونائب الرئيس واألعضاء التنفيذيني اآلخرين، على أن يتم ذلك مبوافقة                  
  . لس يف األعمال اليومية الروتينية للشركة، بينما سيعتىن العضو املنتدب ذه األعمالوال يشارك رئيس ا. الس

  

  

  

  



 ٤٤

  استقاللية األعضاء غري التنفيذيني

وقد مت إدراج أمساء أعضاء . يتألف الس من رئيس وأربعة أعضاء مستقلني وأربعة أعضاء غري تنفيذيني وعضو تنفيذي واحد        
ويعترب والعضو الغـري  ". جملس اإلدارة املقترح "١-٢-٥ل منهم تشمل خرباته ومنصبه يف القسم  الس ونبذة خمتصرة عن ك    

  . تنفيذي هو الذي ال يكون متفرغاً إلدارة الشركة، أو ال يتقاضى راتباً شهرياً أو سنوياً منها

    إعادة التعيني 

 وبناء على التقييم املرضي، يعني أعـضاء جملـس          ،اململكة العربية السعودية  وفقا لعقد تأسيس الشركة ونظام الشركات يف        
  . وجيوز إعادة تعيني األعضاء بناء على مراجعة سنوية ألدائهم. اإلدارة لفترة ال تزيد عن ثالث سنوات

  

  العالقة مع املسامهني 

ة يف مجيـع    وستطرح قرارات منفـصل   . حيافظ الس على اتصاالته باملسامهني للتعرف على أرائهم ومالحظام ومشاكلهم         
ومتنح الفرصة للمسامهني لتوجيه األسئلة إىل أعـضاء        . املسائل على اجتماع اجلمعية العامة اليت حيضرها عادة أعضاء الس         

  . جملس اإلدارة حول املسائل املتعلقة بعمل الشركة وأدائها يف اجتماع اجلمعية العامة

  

  الرقابة الداخلية وإدارة خماطر املشروع

سؤوالً عن نظام الرقابة الداخلية يف الشركة ووضع السياسات املناسبة للرقابة الداخلية والتأكد بصورة دورية               يكون الس م  
  .من فعالية عمل النظام، والتحقق من فعالية نظام الرقابة الداخلية يف إدارة املخاطر باألسلوب الذي أقره

ويعترب تطـوير إطـار عـام إلدارة        . لعمليات اإلدارية األساسية  وتعترب الشركة أن اإلدارة احلكيمة لعنصر املخاطرة هي من ا         
وكجزء من اتفاقية التعاون مع شركة احتاد اخلليج للتأمني وإدارة املشاريع القابـضة             . املخاطر عملية ذات طابع طويل األجل     

يع القابضة املكون من ممثلني     ستستفيد الشركة من خربة فريق استشارات املخاطر يف شركة احتاد اخلليج للتامني وإدارة املشار             
عن كل قسم يف الشركة، والذي سيقوم بدور االستشاري ومساعدة اإلدارة العليا على حتديد ومعاجلة املخاطر الرئيسية اليت                  
تواجهها الشركات األعضاء يف شركة احتاد اخلليج للتامني وإدارة املشاريع القابضة بطريقة تقوم على التنسيق وذلك لتقيـيم                  

  . املخاطرة يف الشركة وحتديده وتوثيقه ولضمان تركيز العمل على القضايا األساسيةواقع

على مستوى الشركة دف للوقوف     " وضع االستراتيجية " إدارة خماطر املشروع إىل تطبيق إجراءات         الرقابة الداخلية  ودف
كن إدارة املخاطر للتأكد بدرجة مقبولة مـن        وبناء على هذا التحديد مي    . على األحداث اليت ميكن أن تؤثر على أداء الشركة        

  . حتقيق أهداف الشركة

ويتجلى التحدي الذي تواجهه اإلدارة هنـا يف        . وتواجه مجيع الشركات حاالت من عدم اليقني من حيث املخاطر والفرص          
هداف مقرونـاً باألنظمـة     فالفهم الواضح لأل  . حتديد املدى املقبول من عدم اليقني يف سعيها تعزيز قيمة استثمار املسامهني           

والرقابة ميكّن اإلدارة من التعامل بصورة فعالة مع حالة عدم التأكد واملخاطر أو الفرص املتصلة ا، مما يعزز قـدرا علـى                      
  . تعزيز استثمار املسامهني

 وإدارة املشاريع القابضة،    وللوصول إىل أنظمة ورقابة فعالة يف مجيع الشركات الفرعية والزميلة يف شركة احتاد اخلليج للتامني              
الصادرة عن جلنـة    " اإلطار املتكامل إلدارة خماطر املشروع    "تبنت شركة احتاد اخلليج للتامني وإدارة املشاريع القابضة قاعدة          



 ٤٥

 COSO (Committee of  Sponsoring Organization of(املنظمـة الراعيـة ملفوضـية تريـدواي     
Treadway commission ا املعتمدة اليت تراعي البيئـة اخلاصـة   ٢٠٠٤ملتحدة يف سبتمرب يف الواليات ام، بصور

  . ملنطقة اخلليج، وسيتم تطبيق هذه القاعدة على الشركة

  : ويشكل جملس اإلدارة اللجان التالية

  اللجنة التنفيذية

مخسة أعضاء، وخيتار أعـضاء  سيقوم جملس اإلدارة بتشكيل جلنة تنفيذية ال يقل عدد أعضائها عن ثالثة أعضاء وال يزيد عن   
اللجنة التنفيذية من بينهم رئيس اللجنة الذي يرأس إجتماعاا، ويف حالة غيابه ختتار اللجنة التنفيذية من بينهم رئيساً مؤقتاً هلا               

ـ              ط من بني أعضائها احلاضرين ولعضو اللجنة التنفيذية أن ينيب عنه عضواً آخراً له احلق بالتصويت ولثالث اجتماعـات فق
  .وتكون مدة عضوية اللجنة التنفيذية هي مدة العضوية يف الس وميأل الس املركز الذي خيلو يف اللجنة التنفيذية

مع مراعاة أي تعليمات تضعها مؤسسة النقد العريب السعودي أو يضعها جملس إدارة الشركة، تباشر اللجنة التنفيذيـة كـل                
عاون اللجنة التنفيذية املدير العام يف حدود السلطات املقررة هلـا، وال يكـون              ت، و السلطات اليت تقررها املؤسسة أو الس     

اجتماع اللجنة التنفيذية صحيحاً إال إذا حضره اثنان على األقل بطريق األصالة أو اإلنابة بشرط أن ال يقل عدد احلاضـرين                     
اخلالف تصدر بأغلبية أصوات ثالثة أرباع األعضاء       بأنفسهم عن اثنني، وتصدر قرارات اللجنة التنفيذية باإلمجاع ويف حالة           

احلاضرين املمثلني، وتعقد اللجنة اجتماعاا من وقت آلخر كلما رأى رئيسها ضرورة عقدها على أن تعقد ستة اجتماعات                  
فقة عليه إذا ويصدر القرار باملوا. على األقل سنوياً، ويعقد االجتماع يف أي وقت إذا طلب ذلك اثنان من األعضاء على األقل   

  : وتتألف اللجنة التنفيذية، من. وافق عليه اثنان من أعضاء اللجنة كتابةً
  )عضو غري تنفيذي(األستاذ عبدالعزيز علي التركي   ) أ(  
  )عضو غري تنفيذي(األستاذ عصام عبدالقادر املهيدب   ) ب(  
  )عضو غري تنفيذي(األستاذ عبداهللا عبداللطيف الفوزان   ) ج(  
  )عضو من غري أعضاء جملس اإلدارة(تاذ سعود عبد العزيز القصييب األس  ) د(  
  )عضو تنفيذي(األستاذ بريسي ألربت سكويرا   ) هـ(  

   

   :وهو عضو من غري أعضاء جملس اإلدارة سعود عبد العزيز القصييبلألستاذ   للسرية الذاتيةوفيما يلي ملخص
  

  عاما٤٥ً، سعود عبد العزيز القصييب: اإلسم
  ضو اللجنة التنفيذيةع: الصفة
  سعودي: اجلنسية

عبد العزيز القصييب هو العضو املنتدب لشركة أمحد محد القصييب وإخوانه وهي إحدى شـركات جمموعـة                 سعود  ستاذ  األ
القصييب وتعمل اموعة يف صناعة املرطبات الغازية واملقاوالت وتغليف األنابيب وخدمات املالحة والـسفر والـصناعات                

 جملس إدارة جمموعة سـامبا      رئيسكما يشغل األستاذ سعود عبد العزيز القصييب منصب         . وصناعة علب املرطبات  الكيميائية  
 الشركة العربية للتنمية الصناعية وشركة اجلبيل للـصناعات الكيماويـة            وعضو جملس إدارة لعدد من الشركات منها       املالية

  . وشركة اموعة السعودية لإلستثمار الصناعي
  

 من جامعة سـانت إدواردز يف       ) متويل اختصاص(ألستاذ سعود عبد العزيز القصييب شهادة بكالوريوس إدارة أعمال          حيمل ا 
  . م١٩٨٨عامأوسنت بوالية تكساس يف الواليات املتحدة األمريكية 



 ٤٦

  جلنة املراجعة

د هذين العضوين مستشاراً ويكون أح . تتكون جلنة املراجعة من عضوين غري تنفيذيني وعضو واحد مستقل من أعضاء الس            
  : وتقوم جلنة املراجعة مبا يلي. ذا خربة مهنية

  التحقق من سالمة القوائم املالية للشركة وفعالية عملية التدقيق الداخلي وعمل املدقق الداخلي 
 مراجعة نظام الرقابة الداخلية يف الشركة وإجراءات مراقبة وتقييم املخاطر اليت تواجهها الشركة  
  :نة املراجعةأعضاء جل

  )عضو غري تنفيذي(السيد أديب الزامل )         أ(
 )عضو غري تنفيذي(السيد فهد سعد املعجل )       ب(
  )عضو غري تنفيذي(السيد عبد العزيز عبد الرمحن الرقطان )       ج(

  

  جلنة املكافآت والترشيحات

  :  وعضو جملس مستقل واحد على ضمان املكونة من عضوي جملس تنفيذينيوالترشيحاتتعمل جلنة املكافآت 

  . إجراءات رمسية وشفافة لتعيني األعضاء، مع موافقة املسامهني على مجيع عمليات التعيني وإعادة التعيني 
 . املكافأة مبستوى األداء/ ربط جزء كبري من التعويض 

  

  : والترشيحات أعضاء جلنة املكافآت

  )عضو غري تنفيذي(ب السيد عصام عبد القادر املهيد)         أ(
  )عضو غري تنفيذي(السيد عبد اهللا عبد اللطيف الفوزان )       ب(
  )عضو غري تنفيذي(السيد حسني غازي إبراهيم شاكر الرقطان )       ج(

  

  جلنة االستثمار

. ثمار يف الـشركة   فوضت جلنة اإلدارة التنفيذية مسؤوليات حمددة إىل جلنة االستثمار من ناحية الرقابة على عمليات االسـت               
وسيتم . وتقوم جلنة االستثمار مبراجعة احملفظة االستثمارية بصورة دورية وتتخذ اإلجراءات الالزمة يف ضوء اجتاهات السوق              

  . تعيني أعضاء اللجنة يف وقت الحق



 ٤٧

    اإلدارة العليا والتنفيذية ٥-٥
  

  مسؤوليات العضو املنتدب واملدير العام

ضاء جملس اإلدارة الذي له صالحيات أي عضو يف جملس اإلدارة باإلضافة إىل الصالحيات املخولة         العضو املنتدب هو أحد أع    
مـن  ) ٧٩(له من جملس اإلدارة لإلشراف على بعض اجلوانب التنفيذية املهمة يف عمل الشركة، وذلك وفقاً ألحكام املادة                  

ما املدير العام فهو املسؤول عن كافة اجلوانب التنفيذية أ. من النظام األساسي للشركة) ١٩(نظام الشركات السعودي واملادة 
  . يف الشركة

  

  عاما٧٥ًاألستاذ بريسي ألربت سكويرا ، 
  العضو املنتدب : املنصب
  حبريين : اجلنسية

  . يف القسم املتعلق بأعضاء جملس اإلدارة سكويراوردت نبذة عن األستاذ بريسي

   

  عاما٦٨ًاألستاذ موفق حسن رضا، 
  املدير العام: املنصب
  كندي: اجلنسية

م كمدير عام هلا، وسبق أن عمل مديرا عامـا لقـسم            ٢٠٠٠ رضا مبجموعة احتاد اخلليج للتأمني سنة         موفق التحق األستاذ 
، بشركة أريج إلعادة التأمني، مملكة البحرين، ومديرا تنفيـذيا للـصندوق            ٢٠٠٠ يناير   -١٩٩٨الشرق األوسط وأفريقيا،    

كما شغل منصب الرئيس واملدير العام بالشركة الوطنيـة         . م١٩٩٧ -١٩٩٣ر احلرب، مملكة البحرين،     العريب لتأمني أخطا  
م، ١٩٧٧ – ١٩٧٠م، ومدير مكتب لندن التابع للشركة العراقية إلعادة التأمني،          ١٩٩٢ – ١٩٨٧للتأمني، بغداد، العراق،    

م، ورئيسا للجنة صياغة نظام    ١٩٨٣ه يف العراق سنة     وكان عضوا يف جلنة صياغة نظام الشركات يف العراق والذي بدأ سريان           
 ٢١م، وجلنة صياغة نظام الشركات التجارية يف البحرين الذي أقر كقانون رقم ١٩٨٣النقل الذي بدأ سريانه يف العراق سنة    

  . م٢٠٠١لسنة 

ماجستري يف القانون مـن     م و ١٩٦١ رضا شهادة بكالوريوس يف القانون من جامعة بغداد يف العراق عام              موفق حيمل األستاذ 
  .  م١٩٦٦جامعة ليدز يف بريطانيا عام 

  عاماً  ٦٧األستاذ سيمون روبرت واليس، 
  نائب املدير العام لشؤون التسويق: املنصب
  بريطاين : اجلنسية

ما وعنـد . م كمساعد مدير عام   ١٩٨٣ يناير   ٣٠ السعودية يف    - واليس بشركة احتاد اخلليج للتأمني        سيمون التحق األستاذ 
، عـني   )مسيت شركة احتاد اخلليج للتأمني وإعادة التأمني      (قررت شركة احتاد اخلليج للتأمني تأسيس شركة زميلة يف البحرين           
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م، عني واليس مديرا عاما     ٢٠٠٠ يناير   ١٨ويف  . واليس نائبا للمدير العام مث متت ترقيته بعد ثالثة أشهر إىل منصب مدير عام             
، واليت تدعى حاليا شركة احتاد اخلليج للتأمني وإدارة األخطار، وما زال يـشغل  لعربية السعوديةاململكة اللشركة األصلية يف    

م إىل  ١٩٨٠ واليس منصب نائب املدير العام لشركة مينت العاملية يف ترتانيـا مـن                سيمون كما شغل األستاذ  . هذا املنصب 
  . شهادة ثانوية عامة من مدرسة فنشلي يف بريطانياوحيمل .  واليس زميل معهد التأمني املعتمدسيموناألستاذ . م١٩٨٣

  عاما٦٦ًاألستاذ أمحد عبد اهللا حممود أبو زيد، 
  نائب املدير العام للشؤون الفنية وأمني سر الس : املنصب
  أردين : اجلنسية

وعمل قبل ذلك   .  العام م كنائب للمدير  ٢٠٠٥ أبو زيد بشركة احتاد اخلليج للتأمني وإدارة األخطار سنة            أمحد التحق األستاذ 
وخـالل الفتـرة مـن      .  ملدة سنتني  (MedGulf)رئيسا لقسم تأمني الرخصة بشركة املتوسط واخلليج للتأمني وإعادة التأمني           

م التحق بالشركة التأمني الفلسطينية حيث      ١٩٩٦م، عمل مستشارا لعدد من شركات التأمني، ويف سنة          ٢٠٠٣م إىل   ١٩٩٩
  . م١٩٩٩ سنة شغل منصب املدير العام حىت

، لندن،  Fellow of the Chartered Insurance Institute (FCII)واألستاذ أمحد أبو زيد زميل معهد التأمني املعتمد
  . وحيمل شهادة ثانوية عامة من كلية بري زيت يف األردن. م١٩٨٩م، وأخصائي تأمني معتمد منذ عام ١٩٧٥منذ عام 

  عاماً  ٤٢األستاذ بولس السبعلي، 
  مدقق داخلي : نصبامل

  أمريكي  : اجلنسية

م كمساعد مدير مايل ومن مث ترفع إىل        ٢٠٠١التحق األستاذ بولس السبعلي بشركة احتاد اخلليج للتأمني وإدارة األخطار سنة            
 وقد عمل قبل  . م أصبح بولس السبعلي املدقق الداخلي موعة احتاد اخلليج للتأمني         ٢٠٠٣ويف سنة   . م٢٠٠٢مدير مايل سنة    

 بشركة طـالل أبـو      ١٩٩٥التحاقه بشركة احتاد اخلليج للتامني وإدارة املشاريع القابضة، عمل األستاذ بولس السبعلي سنة              
وقبل انتقاله للعمل يف منطقة . ، كمدقق حسابات أولاململكة العربية السعوديةغزالة لتدقيق احلسابات مبكتبها يف مدينة اخلرب، 

، وهو عضو اللجنة املاليـة جلمعيـة        الواليات املتحدة األمريكية   هادفة للربح يف نيويورك،      اخلليج، عمل حماسبا ملؤسسة غري    
  . شركات التأمني يف البحرين

حيمل األستاذ بولس السبعلي شهادة بكالوريوس يف إدارة األعمال، ختصص حماسبة ومتويل، من اجلامعة اللبنانية يف بـريوت                  
  إدارة األعمال يف احملاسبة املهنية من كلية كانيـشياس يف بافـالو يف نيويـورك   م، وشهادة ماجستري يف١٩٨٩بلبنان عام 

  . الواليات املتحدة األمريكية من والية نيويورك، (CPA)م وإجازة حماسب قانوين ١٩٩٢بالواليات املتحدة عام 

  عاماً  ٥٣األستاذ أنطونيو فيالمور جونيور، 
  املدير املايل للشركة : املنصب
  يلبيينف: اجلنسية

اململكة العربية  م كمدير حسابات يف     ١٩٩١ فيالمور بشركة احتاد اخلليج للتأمني وإدارة األخطار سنة           أنطونيو التحق األستاذ 
م ترفع فيالمور إىل منصب مدير مايل للمجموعة مع توسعها ١٩٩٦ويف سنة .  مث رقي إىل مدير مايل يف السنة التالية        السعودية
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وقبل التحاقه بشركة احتاد اخلليج     . ؤولية اإلشراف على التقارير املالية واملراقبة واخلزينة واالستثمار       يف البحرين حيث توىل مس    
. للتامني وإدارة املشاريع القابضة عمل األستاذ أنطونيو فيالمور مديرا للتدقيق يف مكتب الفلبني التابع لشركة أرثر أندرسون                

م حـني  ١٩٨١حىت سنة ) يف مانيالKPMG حليف شركة (SGV CPAs م بشركة ١٩٧٥وقد بدأ مشواره الوظيفي سنة 
كمشرف تدقيق حىت ) يف السعوديةKPMG حليف (عبدايد املهندس وشركاه، مراجع حسابات مرخص / التحق بالسادة 

  ). حليف آرثر أندرسون يف السعودية(م حينما اندجمت مع شركة احملاسبون املتحدون ١٩٨٧سنة 

 فيالمور من جامعة سانتو توماس يف مانيال، الفلبني، بشهادة بكالوريوس يف احملاسبة              أنطونيو األستاذم خترج   ١٩٧٤ويف مايو   
وهوعضو مجعية مراقبة وتدقيق نظـم      . م١٩٧٤ يف أكتوبر    (CPA)وحاز على شهادة احملاسب القانوين      . مع مرتبة الشرف  

  . ريكيةالواليات املتحدة األم ومقرها والية إلينوي، (ISACA) املعلومات
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    وصف األسهم٦

    رأس املال١-٦

مائتني وعشرين مليون ريال سـعودي مقـسمة إىل         ) ٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ( التعاوين شركة احتاد اخلليج للتأمني   يبلغ رأس مال    
عشرة ريال سعودي لكل سهم ومجيعهـا أسـهم         ) ١٠(اثنني وعشرين مليون سهم بقيمة امسية قدرها        ) ٢٢,٠٠٠,٠٠٠(

  .عادية

ثالثة عشر مليوناً ومائيت ألف سهم وقاموا بالوفاء بكامل قيمة تلك األسـهم ومت              ) ١٣,٢٠٠,٠٠٠(سون يف   اكتتب املؤس 
مثانيـة  ) ٨,٨٠٠,٠٠٠(وباقي أسهم رأس املال البالغ عددها       . ايداعها يف حساب الشركة لدى البنك السعودي لإلستثمار       

  . ماليني ومثامنائة ألف سهم سيتم طرحها لإلكتتاب العام

 للجمعية العامة غري العادية بعد التثبت من اجلدوى االقتصادية وبعد موافقة اجلهات املختصة مبا يف ذلك مؤسسة النقـد                   جيوز
العريب السعودي أن تقرر زيادة رأس مال الشركة مرة أو أكثر بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة االمسية لألسهم األصـلية                    

ويعني القرار طريقـة    . بكامله ومبراعاة ما يقضي به نظام الشركات ونظام اهليئة        بشرط أن يكون رأس املال األصلي قد دفع         
وإذا مل تـتم    . زيادة رأس املال، ويكون للمسامهني األصليني يوم إغالق اجلمعية أولوية االكتتاب يف األسهم اجلديدة النقدية              

 تاريخ األحقية، سيتم توزيع األسهم املتبقيـة علـى          تغطية االكتتاب يف األسهم املطروحة كلياً من قبل املسامهني املقيدين يف          
  .املسامهني املقيدين يف تاريخ األحقية والذين طلبوا شراء عدد أكثر من نصيبهم وفق مبدأ النسبة والتناسب

د العريب  جيوز بقرار من اجلمعية العامة غري العادية بناًء على مربرات مقبولة وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة ومؤسسة النق                 
السعودي وهيئة السوق املالية ختفيض رأس مال الشركة إذا ما زاد عن حاجتها أو إذا منيت الشركة خبـسائر، وال يـصدر                      
القرار إال بعد تالوة تقرير مراجعي احلسابات عن األسباب املوجبة له وعن االلتزامات اليت على الشركة وأثر التخفـيض يف                    

ويبني القرار طريقة هذا التخفيض وإذا كان التخفيض نتيجة زيـادة           . ضي به نظام الشركات   هذه االلتزامات ومبراعاة ما يق    
ستني يوماً من تاريخ نشر قـرار       ) ٦٠(رأس املال عن حاجة الشركة وجبت دعوة الدائنني إىل إبداء اعتراضام عليه خالل              

 للشركة، فإذا اعترض أحد الدائنني وقدم إىل الشركة         التخفيض يف جريدة يومية توزع يف املدينة اليت يقع فيها املركز الرئيسي           
مستنداته يف امليعاد املذكور وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حاالً أو أن تقدم ضماناً كافياً للوفاء به إذا كان                       

  .آجالً

    حقوق املسامهني٢-٦
عة باالضافة إىل حق حضور اجتماعـات اجلمعيـة         يعطي كل سهم حلامله حقوقاً مساوية يف أصول الشركة واألرباح املوز          

  . العامة

    اجلمعيات العامة للمسامهني٣-٦
  .اجلمعية العامة املكونة تكويناً صحيحاً متثل مجيع املسامهني وتنعقد يف املدينة اليت يقع ا املركز الرئيسي للشركة
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دا األمور اليت ختتص ا اجلمعية العامة غري العادية، ختتص          وفيما ع . تكون اجلمعيات العامة للمسامهني إما عادية أو غري عادية        
اجلمعية العامة العادية جبميع األمور املتعلقة بالشركة وتنعقد مرة على األقل يف السنة خالل الستة أشهر التالية النتهاء الـسنة                    

  .املالية للشركة كما جيوز دعوة مجعيات عامة عادية أخرى كلما دعت احلاجة إىل ذلك
تص اجلمعية العامة غري العادية بتعديل نظام الشركة األساسي باستثناء األحكام احملظور عليها تعديلها نظاماً، وهلا أن تصدر                  خت

  .قرارات يف األمور الداخلة يف اختصاص اجلمعية العامة العادية وذلك بنفس الشروط واألوضاع املقررة للجمعية األخرية
نعقاد اجلمعية العامة يف اجلريدة الرمسية وصحيفة يومية توزع يف املدينة اليت يوجد فيها مركز         يتم نشر حمضر اجتماع الدعوة ال     

وميكن أن يكتفى بتوجيه الـدعوة يف امليعـاد         . الشركة الرئيسي قبل املوعد احملدد لالنعقاد خبمسة وعشرين يوماً على األقل          
ة وجدول األعمال إىل اجلهات املختصة خالل املدة احملددة         املذكور خبطابات مسجلة إىل املسامهني وترسل نسخة من الدعو        

  .للنشر
يكون اجتماع اجلمعية العامة صحيحاً إذا حضره مسامهون ميثلون أكثر من نصف أسهم رأس مال الشركة، فإذا مل يتوفر هذا            

يتم نشر الـدعوة   . ماع األول النصاب يف االجتماع األول وجب الدعوة الجتماع ثان يعقد خالل الثالثني يوماً التالية لالجت             
  . وفقاً لنظام الشركة األساسي ويعد اجتماعها الثاين صحيحاً مهما كان عدد األسهم املمثلة فيه

يكون اجتماع اجلمعية العامة غري العادية صحيحاً إذا حضره مسامهون ميثلون على األقل نصف رأس مال الشركة وإذا مل يتم                    
ول يعقد اجتماع ثان خالل ثالثني يوماً ويكتمل نصاب االجتماع الثاين إذا حضره عـدد               تلبية هذا الشرط يف االجتماع األ     

  . من املسامهني ميثل على األقل ربع رأس املال
يقوم الرئيس بتعيني سكرتري . يرأس اجتماع اجلمعية العامة رئيس جملس اإلدارة أو عضو جملس إدارة يفوضه الرئيس أثناء غيابه

ويتم إعداد حمضر االجتماع الذي يسجل فيه أمساء املسامهني احلاضرين شخصياً أو املـسامهني              . تماعوجامع لألصوات االج  
املمثلني وعدد األسهم اليت ميتلكها كل منهم وعدد األصوات املتعلقة ذه األسهم والقرارات املتخذه يف االجتماع وعـدد                  

يتم تسجيل هـذه     .ل للمناقشات اليت دارت اثناء االجتماع     األصوات املوافقة أو املعترضة على هذه القرارات وملخص كام        
 . احملاضر بشكل منتظم بعد كل اجتماع يف سجل خاص يوقع عليه رئيس اجلمعية العامة والسكرتري وجامع األصوات

  

    حقوق التصويت٤-٦
وجيوز ألي مساهم أن يوكل     حيق لكل مساهم ميتلك عشرين سهماً على األقل حضور اجلمعيات العامة، باألصالة أو النيابة،               

مسامهاً آخر خالف أعضاء جملس اإلدارة أو موظفي الشركة مبوجب توكيل كتايب وذلك حلضور اجتماع اجلمعية العامـة                  
  . يتم عد األصوات يف االجتماعات العامة العادية وغري العادية على أساس صوت لكل سهم ممثل يف االجتماع. بالنيابة عنه

ويتم من جهة أخرى اختاذ القـرارات يف        . جلمعية العامة العادية باألغلبية املطلقة لألصوات املمثلة لألسهم       يتم اختاذ قرارات ا   
اجلمعية العامة غري العادية بأغلبية ثلثي عدد االصوات املمثلة يف االجتماع فيما عدا القرارات اليت تتعلق بزيادة أو إنقاص رأس                  

 مدا أو دجمها مع شركة أو مؤسسة أخرى ويف هذه احلاالت القرارات صحيحة ما               املال ومدة الشركة أو حلها قبل انقضاء      
  . مل تصدر عن أغلبية األصوات اليت متثل ثالثة أرباع األسهم املمثلة يف االجتماع

لكل مساهم حق مناقشة املوضوعات املدرجة يف جدول أعمال اجلمعيات العامة وتوجيه األسئلة بشأا إىل أعضاء جملـس                  
دارة ومراقب احلسابات وجييب جملس اإلدارة أو مراقب احلسابات على أسئلة املسامهني بالقدر الذي ال يعرض مـصلحة                  اإل

  .الشركة للضرر، وإذا رأي املساهم أن الرد على سؤاله غري مقنع احتكم إىل اجلمعية ويكون قرار اجلمعية يف هذا الشأن نافذاً



 ٥٢

  

    األسهم٥-٦
 جيوز إصدارها باقل من قيمتها االمسية ولكن جيوز إصدار األسهم بقيمة أعلى من قيمتها االمسية ويتم                 تكون األسهم امسية وال   

ال يتم جتزئة السهم يف . إضافة الفرق يف القيمة يف كل حالة إىل االحتياطي النظامي حىت وإن بلغ هذا االحتياطي حده األقصى
يني شخص واحد للتصرف نيابة عنهم يف ممارسة حقوقهم اليت تتعلق ذا            حالة امتالكه من قبل عدة أشخاص إال إذا قاموا بتع         

  . السهم ويف هذه احلالة يكونوا مسؤولني بالتضامن عن أية التزامات تترتب على ملكية السهم
فقاً هلذه  يعد الغياً حتويل امللكية الذي ال يتم و       . خيضع حتويل ملكية األسهم للوائح السارية على الشركات املسجلة يف تداول          

 . اللوائح
  

    القيود على نقل االسهم٦-٦
ويعترب أي " تداول"سيخضع تداول األسهم لألنظمة واللوائح املطبقة على الشركات املدرجة يف سوق األسهم السعودية 

اقبة شركات نظام مر من اللوائح التنفيذية ل٣٨يتعني على الشركة وفقاً للمادة كما . تداول ال يتفق مع تلك األحكام الغياً
أو أكثر من الشركة وذلك من % ٥أن ختطر مؤسسة النقد العريب السعودي بنسبة ملكية أي شخص ميتلك التأمني التعاوين 

 كل ثالث سنوات لقيد عدم جواز التصرف يف أسهمهم لفترة املؤسسونو سيخضع املسامهون . خالل التقرير الربع السنوي
، وجيب احلصول على موافقة اهليئة على أي بيع ")فترة احلظر ("تأسيس الشركةيخ سنة مكونة من اثنا عشر شهراً من تار

  .لألسهم من قبل املسامهني املؤسسني بعد إنتهاء فترة احلظر
  

    الزكاة٧-٦ 
ة ستقوم الشركة بدفع مستحقات الزكاة وفقاً لنظم الزكاة السارية يف اململكة العربية السعودية وتقوم الشركة باحتجاز الزكا                

 . من إمجايل األرباح قبل توزيعها
  

    مدة الشركة ٨-٦
. مدة الشركة هي تسع وتسعون سنة ميالدية اعتباراً من تاريخ صدور قرار وزير التجارة والصناعة بإعالن تأسيس الـشركة                  

 . وجيوز جتديد هذه املدة بقرار تتخذه اجلمعية العامة غري العادية قبل سنة على األقل من إنتهاء أجلها
  

    حل الشركة وتصفيتها٩-٦
عند إنتهاء فترة الشركة أو يف حالة حل الشركة قبل إنقضاء مدا تقرر اجلمعية العامة غري العادية طريقة التصفية على أساس                     

  . كما تقوم اجلمعية العامة بتعيني مصف أو أكثر وحتديد مهامه وأجره. توصية من جملس اإلدارة
رة عند حل الشركة يستمر الس يف إدارة الشركة إىل أن يعني مصٍف للشركة وتـستمر                رغم توقف صالحيات جملس اإلدا    

يتم يف أثناء عملية التصفية حفظ حقوق حاملي الوثـائق          . الشركة بالشكل الذي ال تتعارض فيه هذه املهام مع مهام املصفي          
 وتلتزم الشركة بالرجوع إىل مؤسسة      .لشركةخبصوص الفائض من عمليات التأمني واالحتياطيات اليت تكونت وفقاً للوائح ا          

  .  النقد العريب السعودي للحصول على موافقتها على التصفية
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     ملخص النظام األساسي للشركة٧

هناك عدة اجراءات تتطلب موافقة مؤسسة النقد مثل زيادة أو خفض رأس املال، توزيع االرباح، نقل ملكية اسهم 
 وال جيب االعتماد على هذا ،يتضمن النظام األساسي للشركة البنود املذكورة أدناه واملؤسسني، االندماج والتصفية،

 يف مدينة الدمام،  تاماً عوضاً عن النظام األساسي الكامل والذي ميكن معاينته يف مقر الشركة الرئيسياًامللخص اعتماد
  ). شركة حتت التأسيس(وفيما يلي خملص للنظام األساسي لشركة إحتاد اخلليج للتأمني التعاوين 

  . شركة احتاد اخلليج للتأمني التعاوين، شركة مسامهة سعودي:اسم الشركة

وجيوز للشركة نقل مكتبها الرئيسي إىل مدينة أخرى        . الدمام يقع املكتب الرئيسي للشركة يف مدينة        :موقع املكتب الرئيسي  
  .عادية ومبوافقة مؤسسة النقد العريب السعودي بقرار من اجلمعية العامة غري الاململكة العربية السعوديةيف 

 تأسيسها سنة ميالدية تبدأ اعتباراً من تاريخ صدور قرار وزير التجارة والصناعة بإعالن              ٩٩ مدة الشركة هي     :مدة الشركة 
بـسنة  املقررة   مدا غري العادية قبل انتهاء      العامةاجلمعية  عن   يصدرجيوز دائماً متديد فترة الشركة بقرار       و. شركة مسامهة ك

  . واحدة على األقل

دف الشركة إىل مزاولة عمليات التأمني التعاوين والنشاطات املرتبطة ا، مبا يف ذلك إعـادة التـأمني                  :أغراض الشركة 
والوكاالت والتمثيل واملراسلة أو الوساطة شرط، أن تلتزم هذه العمليات بالقوانني النافذة لتشمل نظام شـركات التـأمني                  

وميكن للشركة ممارسة هذه النشاطات على النحـو الـالزم لتحقيـق          . اوين ولوائحه التنفيذية وتعديالته من وقت آلخر      التع
أهدافها فيما يتصل بالتأمني أو استثمار أمواهلا وحيق هلا متلك أو نقل أو بيع أو استبدال موجوداا الثابتة والنقدية مباشرة أو                     

وجيوز للـشركة أيـضاً أن   .  تستحوذ عليها الشركة أو بالتعاون مع الشركات األخرى   عرب مؤسسات أخرى قائمة بذاا أو     
متتلك أو تندمج مع أو تشتري حصصاً يف أو تساهم بأي وسيلة مع مؤسسات أخرى عاملة يف القطاع نفـسه أو يف جمـال                        

 العمليات داخل أو خارج اململكـة       وميكن ممارسة هذه  . التمويل أو تلك ااالت اليت ميكن أن تساعدها على حتقيق أهدافها          
  .  العربية السعودية

  مليـون ريـال سـعودي  مقـسمة إىل          تان وعشرون مائ )٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠(رأس مال الشركة هو      :رأس مال الشركة  
وقد اكتتب  .  ريال سعودي لكل سهم    ١٠مليون سهم متساوية القيمة بقيمة امسية قدرها        اثنني وعشرين   )  ٢٢,٠٠٠,٠٠٠(

ثالثة عشر مليوناً ومائيت ألف سهم وسددوا قيمتها كاملة ومت إيداع املتحـصالت لـدى               ) ١٣,٢٠٠,٠٠٠(املؤسسون يف   
مثانية ماليني ومثامنائة ألف سهم لالكتتاب      ) ٨,٨٠٠,٠٠٠(البنك السعودي لالستثمار، وسيتم طرح األسهم املتبقية وعددها         

  . العام

يف كل حالة كما هو متعارف      (وع القيمة حامله احلق  فيما يلي         يعطي كل سهم عادي مدف     :حقوق حاملي األسهم العادية   
  ):عليه يف نظام الشركات السعودي والنظام األساسي للشركة

  ) األرباح املعلن عن توزيعها(استالم األرباح  
 ). بعد تغطية كامل التزامات الشركة(يف حالة تصفية الشركة، استالم نسبة من الفائض واالحتياطيات  
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ركة وتصويت املسامهني يف اجتماعات اجلمعية العامة للشركة، وحيصل كل سهم على صوت واحد              حضور ومشا  
 .  سهم٢٠بشرط أن ميتلك املساهم ما ال يقل عن 

    

 مربرات مقبولـة وبعـد      بناء على  غري العادية    العامةجيوز إنقاص رأس مال الشركة بقرار من اجلمعية          : رأس املال  ختفيض 
 الـشركة أو    احتياجـات  إذا جتاوز رأس املال       ومؤسسة النقد العريب السعودي    زير التجارة والصناعة  احلصول على موافقة و   
 ختفـيض بعد مساع تقرير مراجع احلسابات الذي يذكر األسباب اليت تربر           فقط  هذا القرار   يصدر  . تكبدت الشركة خسائر  

  . قرار طريقة إنقاص رأس املالالويعني  تخفيض  عليها، الشركة وتأثري اليبني التزامات رأس املال و

 يومـاً مـن     ٦٠ام خالل   اعتراض دائين الشركة لتقدمي     ة الشركة جيب دعو    لزيادته عن احتياجات    نتيجة التخفيضإذا ما مت    
 وقـدم   التخفيضإذا اعترض أي دائن على      ف.  يف جريدة يومية تصدر يف موقع املكتب الرئيسي للشركة         التخفيضتاريخ قرار   

 وتقدمي ضمان   كان حاال جيب على الشركة أن تدفع دينه بالكامل إذا         املؤيدة،  ستندات  املل الفترة املذكورة    إىل الشركة خال  
   .كان آجالمناسب لدفع الدين إذا 

مبوجب النظام األساسي، تعترب مجيع أسهم الشركة قابلة للتحويل طبقا لقواعد وأحكام هيئة الـسوق               : نقل ملكية األسهم  
ومع ذلك، خيضع املؤسسون لفترة حظـر تنتـهي يف          . سهم قابلة للتداول عرب نظام تداول، مركز اإليداع       وتكون األ . املالية

ويف حال زيادة رأس املال خالل مدة احلظـر،         .  سنوات مالية كاملة من تاريخ التأسيس      ٣تاريخ نشر القوائم املالية عن أول       
و يف جملس اإلدارة كوديعة ضمان حسبما ينص عليه النظـام           تظل األسهم  قابلة للتحويل فيما بني املؤسسني أو مع أي عض           

  .  األساسي أو من ورثة املؤسس إىل طرف ثالث يف حالة وفاة املؤسس

 العادية ملدة ال تتجاوز ثالث سنوات       العامة أعضاء تعينهم اجلمعية     عشرة يدير الشركة جملس إدارة مكون من        :جملس اإلدارة 
 ويتكون جملـس اإلدارة     . الشركة تأسيس سنوات اعتباراً من تاريخ القرار الوزاري الذي يعلن          الس األول ثالثة   ومتتد فترة   

  . األول من األعضاء حاملي األسهم

 من نظام الشركات، جيب أن ميتلك عضو الس غري املؤسس عدداً من األسهم ال               ٦٨ مبوجب املادة    : الس أعضاءأسهم  
وتودع هذه األسهم بأمسائهم لدى البنك الـسعودي        . ة األسهم لالكتتاب العام    سهم بعد أن تطرح الشرك     ١,٠٠٠يقل عن   

  . لالستثمار قبل اإلدراج

 من أسهمه ومجيع األرباح املترتبة هلا كضمانة على العقود الناشئة بينه وبني الشركة واليت متت                ١,٠٠٠ويقدم عضو الس    
ق للمجلس بعد احلصول على موافقة السلطات املختصة وبعد إصـدار           وحي. املوافقة عليها يف اجتماع اجلمعية العامة العادية      

وتـستخدم  . إخطارين أن يبيع هذه األسهم يف سوق تداول حسب العقود املربمة بني أعضاء الـس هـؤالء والـشركة                  
  . متحصالت عملية البيع يف تسديد مجيع الديون وااللتزامات املالية املستحقة للشركة

 تنتهي عضوية جملس اإلدارة بانتهاء الس أو استقالة أو وفاة عضو جملس اإلدارة أو بعزل                :اإلدارة مبجلس   العضوية شغور
بتغيـب العـضو عـن    أو  العامة من حقوقه وفقاً ألية قوانني أو نظم سارية أو حسبما توافق عليه اجلمعية   هالعضو أو حرمان  

دارة أو إذا حكم بشهر إفالسه أو إعساره أو قـدم طلبـاً             حضور أكثر من ثالث جلسات متتالية بدون عذر يقبله جملس اإل          
للتسوية مع دائنيه أو توقف عن دفع ديونه أو أصبح فاقد الشعور أو أصيب مبرض عقلي أو إذا ثبت ارتكابه عمـالً خمـالً                        

 . باألمانة و األخالق أو أدين بالتزوير
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 بدالً منه بشرط أن يتم هذا التعيني قبل اجللـسة           اًمؤقت اًإذا شغرت وظيفة عضو جملس اإلدارة جيوز للمجلس أن يعني عضو          
 .  التالية للجمعية العامة العادية، ويكمل العضو اجلديد املعني باقي مدة سلفهاألوىل

وإذا نقص عدد أعضاء جملس اإلدارة عن النصاب الالزم لصحة اجتماعاته، وجب دعوة اجلمعية العامة العادية يف أقرب وقت              
   .لالزم من األعضاءلتعيني العدد ا

 يتمتع جملس اإلدارة بأوسع الـصالحيات إلدارة شـؤون          العامةمع عدم املساس بصالحيات اجلمعية       :سلطة جملس اإلدارة  
  . الشركة وأعماهلا

أة كـل عـضو      مكاف  ريال سعودي سنوياً فيما تبلغ     ١٨٠,٠٠٠أة رئيس جملس اإلدارة      مكاف تبلغ :مكافآت جملس اإلدارة  
  . عودي سنوياً ريال س١٢٠,٠٠٠

 ريال سعودي لكل من رئيس جملس اإلدارة وأعضاء جملس اإلدارة كبدل حضور عن اجتماعات               ٣,٠٠٠يدفع مبلغ وقدره    
ويدفع لكل من رئيس جملـس اإلدارة       .  كبدل حضور عن اجتماعات اللجنة التنفيذية      سعودي ريال   ١,٥٠٠جملس اإلدارة و  

تعلقة حبضور االجتماعات مثل مصاريف السفر واإلقامة، على أن ال يتعدى جمموع         وأعضاء جملس اإلدارة مجيع املصروفات امل     
  .  من صايف الربح% ٥املبالغ املدفوعة لرئيس الس وأعضاء الس 

 عن املدفوعات اليت تسلمها أعضاء جملـس اإلدارة          مفصال ابيانتقريرا يتضمن    العادية   العامةجملس اإلدارة إىل اجلمعية     يقدم   
لمدفوعات اليت تسلمها أعضاء جملس اإلدارة بصفتهم       ل ابيان و  األخرى واالمتيازات السنة املالية مثل الرواتب واملصاريف       أثناء

وجيوز تعديل  . العامةمقابل خدمام اإلدارية واالستشارية املتفق عليها مسبقاً يف اجلمعية          ها  أو مدراء أو اليت تسلمو    موظفني  
  . اجلمعية العامة غري العاديةمكافآت جملس اإلدارة مبوافقة

عضواً  يعني جملس اإلدارة أحد أعضائه رئيساً وجيوز أن يعني أحد أعضائه             :سكرتري الس  و الس والعضو املنتدب  رئيس  
ويعترب العـضو   .  بصالحيات متثيل الشركة أمام احملاكم وأمام الغري       جمتمعني ومنفردين  العضو املنتدب يتمتع الرئيس و  و. منتدباًً
 . مسؤوالً عن اإلدارة التنفيذية للشركةاملنتدب

  .ويعني الس سكرتريا وجيوز له أن يعني مستشارين له يف خمتلف ااالت، وأن حيدد مكافآم

جيتمع جملس اإلدارة بناء على دعوة من الرئيس وجيب على الرئيس أن يدعو إىل االجتمـاع إذا                  :اجتماعات جملس اإلدارة  
 مرات خالل السنة املالية بشرط أن ال تتعـدى الفتـرة بـني              ٤ وجيتمع الس    . أعضاء جملس اإلدارة    من اثنانطلب ذلك   

  . أشهر٤االجتماعات مدة 

 بشرط أن ال يقل عدد أعـضاء الـس           أعضاء الس على األقل    ثلثاال يعد اجتماع جملس اإلدارة صحيحاً إال إذا حضره          
  .  أعضاء٤احلاضرين أصالة عن 

وجيوز أن تصدر القرارات اخلطية بالتـصويت       . رات الس مبوافقة ثلثي األعضاء احلاضرين واملمثلني يف االجتماع        تصدر قرا 
  . الفردي من خالل متريرها على مجيع أعضاء الس، إال إذا طلب أحد األعضاء عقد اجتماع ملناقشة القرار املطروح

رة يف أي موضوع مطروح جيب عليه أن يبلـغ الـس أو اللجنـة               إذا كان ألي من األعضاء مصلحة مباشرة أو غري مباش         
  . التنفيذية بذلك



 ٥٦

 إبرام أي اتفاقيات تأمينية مع الشركة هلم مصلحة فيها إال مبوافقـة مؤسـسة النقـد العـريب                   جملس اإلدارة ال حيق ألعضاء    
  . السعودي

ا رئيس الس والسكرتري وحتفـظ يف سـجل          وقرارات الس يف حماضر يوقعه     مداوالت تدون   : الس اجتماعاتحماضر  
  . خاص يوقع عليه كل من رئيس الس والسكرتري

 أعضاء على األكثر من غري املـديرين        ٥ أعضاء على األقل و      ٣ يشكل جملس اإلدارة جلنة مراجعة مكونة من         : املراجعة جلنة
مبوجب موافقة مؤسسة النقد العـريب الـسعودي         اإلدارة و  جملسالتنفيذيني للشركة وتكون أغلبية أعضائها من غري أعضاء         

  .ووزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق املالية

ويـرأس  .  أعضاء علـى األكثـر     ٥ أعضاء على األقل و      ٣ يشكل جملس اإلدارة جلنة تنفيذية مكونة من         :التنفيذيةاللجنة  
وتكون عضوية اللجنة التنفيذية متزامنة مع عضوية       . م من بينه  التنفيذيةاجتماعات اللجنة التنفيذية رئيس يعينه أعضاء اللجنة        

  . الس ويسد الس أية شواغر يف اللجنة التنفيذية

ومع مراعاة التعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العريب السعودي وتلك اليت يصدرها جملس إدارة الشركة، تتمتع اللجنـة                  
  .لنقد العريب السعودي أو جملس اإلدارةالتنفيذية بالصالحيات املمنوحة هلا من قبل مؤسسة ا

وال يكون اجتماع اللجنة التنفيذية صحيحا إال حبضور نصف عدد أعضائها على األقل شخصياً أو بالوكالة شرط حـضور                   
ويف حالة اخلالف، تصدر القـرارات      .  باألغلبية املطلقة  التنفيذيةوتصدر قرارات اللجنة    . اثنني من األعضاء على األقل أصالة     

ويصدر القرار إذا متت املوافقة عليه خطياً من قبل عضوين مـن اللجنـة              . غلبية ثالثة أرباع األعضاء احلاضرين أو املمثلني      بأ
  . التنفيذية

  .    ست مرات يف العام على األقلالتنفيذيةوتنعقد اللجنة 

املسامهني وتنعقد يف حسب األصول ممثلة جلميع    العادية أو غري العادية املنعقدة       العامةاجلمعية  تكون  : املسامهني العامة مجعيات  
  . املدينة اليت يقع فيها مكتب الشركة الرئيسي

جيوز للمـساهم أن     و .ة أو غري العادي   ة العادي العامة سهماً على األقل أن حيضر اجتماع اجلمعية         ٢٠ ميتلك   مساهمجيوز لكل   
  .  باعتباره وكيالً لهالعامةاجلمعية يعني مسامهاً آخر ليس عضواً يف جملس اإلدارة حلضور اجتماعات 

على األقل مـن رأس     % ٥٠ صحيحاً ما مل حيضره مسامهون ميثلون        العامةال يكون اجتماع اجلمعية      : العادية العامةاجلمعية  
 يوماً من تاريخ االجتماع ٣٠ الجتماع ثان يعقد خالل توجه الدعوةإذا مل يكتمل نصاب احلضور لالجتماع و. مال الشركة

  .  املمثلة فيهاألسهميعترب االجتماع الثاين صحيحاً بغض النظر عن عدد و. ولاأل

 العادية وتبحث مجيـع األمـور املتعلقـة         العامة ختتص اجلمعية    ، غري العادية  العامةفيما عدا األمور اليت ختتص ا اجلمعية        و
جيوز دعوة مجعيات عادية و. اء السنة املالية للشركةبالشركة، وتنعقد مرة على األقل يف السنة خالل الستة األشهر التالية النته

  .أخرى كلما دعت احلاجة إىل ذلك



 ٥٧

 ٢٥تنشر دعوة اجلمعية العامة لالنعقاد يف اجلريدة الرمسية ويف جريدة يومية تصدر يف موقع املكتب الرئيسي للشركة، قبـل                    
 بالربيد املسجل إذا كانت مجيع األسهم من فئة األسهم ويكفي إرسال إشعار. يوماً على األقل من تاريخ انعقاد اجلمعية العامة   

وترسل نسخة من كل من الدعوة وجدول األعمـال إىل اإلدارة العامـة             . وحتتوي على جدول أعمال اجلمعية العامة     . امسية
  .للشركات يف وزارة التجارة والصناعة أثناء املدة احملددة للنشر

ومع ذلك، إذا كانت هذه     .  العامة العادية باألغلبية املطلقة لألسهم املمثلة فيهما       وتصدر قرارات اجلمعية التأسيسية واجلمعية    
القرارات تتصل بأسهم عينية أو مزايا خاصة فيجب احلصول على موافقة أغلبية املسامهني املمثلني لثلثي األسهم النقدية، وال                  

  . صة التصويت على هذه القراراتجيوز للمسامهني باملسامهات العينية أو املستفيدين من املزايا اخلا

ما عدا األحكام اليت ال تـسمح       األساسي  غري العادية بتعديل نظام الشركة       العامةختتص اجلمعية    : غري العادية  العامةاجلمعية  
العاديـة   العامـة  هلا أن تصدر قرارات يف األمور اليت تقع ضمن اختصاص اجلمعية جيوزوفضالً عن ذلك،   . األنظمة بتعديلها 

 . املقررة للجمعية األخريةواألحكامذلك بنفس الشروط و

.  به املصرحعلى األقل من رأس مال الشركة       % ٥٠ مسامهون ميثلون    ه حضر إال إذا  صحيحاً   العامة اجتماع اجلمعية    يكونال  
ويعترب ،  ٢١-٦بنفس الطريقة املذكورة يف البند      اجتماع ثان   الدعوة إىل   إذا مل يكتمل نصاب حضور االجتماع يتم توجيه         و

  . االجتماع الثاين صحيحاً إذا حضره عدد من املسامهني ميثلون ربع رأس مال الشركة

حتسب األصوات يف اجلمعية التأسيسية واجلمعية العامة العادية واجلمعية العامة غري العادية على أساس صوت واحـد لكـل                   
  . سهم

 غـري العاديـة     العامة قرارات اجلمعية    تصدركما  . فيها املمثلة   ألسهمل العادية باألغلبية املطلقة     العامة قرارات اجلمعية    تصدر
أما القرارات اليت تتعلق بزيادة أو نقص رأس مال الشركة أو دمج الشركة مـع شـركة أو   . ها املمثلة فياألسهمبأغلبية ثلثي  

  .  االجتماعاملمثلة يفثالثة أرباع األسهم وافقة فتصدر مب الشركة، قإغالمؤسسة أخرى أو متديد مدة الشركة أو 

ويعني الرئيس سكرتريا للجمعية وجامعـا      . يترأس اجلمعية العامة رئيس جملس اإلدارة أو شخص يعينه        : رئيس اجلمعية العامة  
ويدون حمضر عن كل اجتماع يسجل فيه عدد املسامهني احلاضرين وعدد أسهمهم احلاضرة أو املمثلـة وعـدد                  . لألصوات

ويوقع احملضر من قبل الـرئيس والـسكرتري وجـامع          . قرارات وعدد األصوات املسجلة لكل قرار     األصوات املخولة هلا وال   
  . وحيفظ يف سجل خاص. األصوات

املصرح هلم بالعمل يف اململكة تعينـه        املدققني القانونيني     حسابات أو أكثر من بني     مدققيكون للشركة    :مراجع احلسابات 
   .جيوز هلا إعادة تعيينهاجلمعية العامة سنوياً وحتدد مكافأته و

 املعلومـات  وله أن يطلب     .ملدقق احلسابات يف كل وقت حق اإلطالع على دفاتر الشركة وسجالا وغري ذلك من الوثائق              
   .التزاماا/ ومطلوبااأن يتحقق من موجودات الشركة  وواإليضاحات اليت يرى ضرورة احلصول عليها

 املعلومـات  من احلصول علـى      لهالشركة  دى متكني    م يبنيية العامة السنوية تقريراً      احلسابات أن يقدم إىل اجلمع     مدققعلى  
ورأيه يف مدى مطابقة   األساسي للشركة   نظام الشركات والنظام    لشفه من خمالفات    تكايكون قد    واإليضاحات اليت طلبها وما   
   .حسابات الشركة للواقع



 ٥٨

 من ديسمرب من كل     ني من أول يناير من السنة املالية وتنتهي يف الواحد والثالث          تبدأ السنة املالية للشركة اعتباراً     :السنة املالية 
 الـشركة  بتأسيس اعتباراً من تاريخ صدور القرار الوزاري اخلاص  تأسيسهاسنة على أن تبدأ السنة املالية األوىل للشركة بعد          

  . التايلامليالدي  ديسمرب من العام ٣١وحىت 

 خسائر الشركة ثالثة أرباع رأس ماهلا يقوم أعضاء جملس اإلدارة بدعوة اجلمعية العامة غري               بلغت إذا :حل وتصفية الشركة  
 مدا ويتم يف كافة األحوال نشر قرار اجلمعية العامة يف           انتهاءلنظر يف إمكانية استمرار أعمال الشركة أو حلها قبل          لالعادية  

 . اجلريدة الرمسية

 جملـس اإلدارة    اقتـراح تقرر اجلمعية العامة غري العادية بناء على        هلا،  قبل األجل احملدد     الشركة أو يف حالة حلها       انتهاءعند  
   . أو أكثر وحتدد صالحيتهم وأتعاماطريقة التصفية وتعني مصفي

 الشركة، ومع ذلك يستمر جملس اإلدارة قائماً على إدارة الشركة إىل أن يـتم تعـيني                 بانقضاءوتنتهي سلطة جملس اإلدارة     
  .نيي املصفاختصاصات بالقدر الذي ال يتعارض مع اإلدارية صالحياا الشركة ألقسام وتبقى .فياملص

  



 ٥٩

  

    معلومات قانونية٨

     تفاصيل التأسيس ١-٨

حتـت  (هي شركة مسامهة سعودية     ") الشركة"أو  " احتاد اخلليج "املشار إليها هنا باسم     (شركة احتاد اخلليج للتأمني التعاوين      
) م٢٠٠٦ أكتـوبر    ٩املوافـق   (هــ   ١٤٢٧ رمضان   ١٦ الصادر بتاريخ    ٢٣٣جب قرار جملس الوزارء رقم      مبو) التأسيس
  )م٢٠٠٦ أكتـوبر    ١١املوافـق   (هــ   ١٨/٩/١٤٢٧بتاريخ  ) ٦٠/م( املرسوم امللكي رقم     ومبوجب
ة مبزاولة نشاط التأمني يف     تأسيس الشركة وفقا لنظام مراقبة شركات التأمني التعاوين والئحته التنفيذي         ان باملوافقة على    والقاضي

  .م١٠/١٢/٢٠٠٥هـ املوافق ٨/١١/١٤٢٦اململكة بتاريخ 

     رأمسال الشركة ٢-٨

 سهم متساوية القيمة بقيمة امسية قدرها ٢٢,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي مقسمة إىل  ٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠يبلغ رأس مال الشركة     
وقـد اكتتـب املؤسـسون يف       . كة عند التأسيس   ريال سعودي لكل سهم، ومجيعها  أسهم عادية متثل رأس مال الشر            ١٠

وأودعت املتحـصالت لـدى البنـك       . من أسهم رأس املال ودفعوا قيمتها كاملةً      % ٦٠ سهم واليت متثل     ١٣,٢٠٠,٠٠٠
  . سهم فسيتم طرحها لالكتتاب العام٨,٨٠٠,٠٠٠أما األسهم الباقية وهي . السعودي لالستثمار

     املؤسسون ٣-٨ 

  ي الشركة فيما يلي قائمة مبؤسس

إمجايل القيمة   عدد األسهم  نسبة امللكية  املسامهون
 بالريال السعودي

  ٨٨,٠٠٠,٠٠٠  ٨,٨٠٠,٠٠٠  %٤٠,٠٠  اكتتاب عام 
شركة مسامهة حبرينية (شركة احتاد اخلليج للتأمني وإدارة املشاريع القابضة 

  )مقفلة
٥١,٧٠٠,٠٠٠  ٥,١٧٠,٠٠٠  %٢٣,٥٠  

  ٧,٠٦٢,٠٠٠  ٧٠٦,٢٠٠  %٣,٢١  ) وعبداهللا التميميألصحاا على وحممد (شركة التميمي 
  ٦,٥١٢,٠٠٠  ٦٥١,٢٠٠  %٢,٩٦  شركة عبداللطيف سعود البابطني وإخوانه احملدودة للتجارة واملقاوالت

  ٦,٤٤٦,٠٠٠  ٦٤٤,٦٠٠  %٢,٩٣  شركة أمحد محد القصييب وإخوانه 
  ٦,٣٣٦,٠٠٠  ٦٣٣,٦٠٠  %٢,٨٨  شركة محد عبداهللا الزامل وإخوانه 

  ٥,٤٣٤,٠٠٠  ٥٤٣,٤٠٠  %٢,٤٧  اء صاحل عبدالعزيز بابكر للتجارة والتعهداتشركة أبن
  ٥,٤٣٤,٠٠٠  ٥٤٣,٤٠٠  %٢,٤٧  )عبد العزيز وسعد املعجل(شركة عبدالعزيز وسعد املعجل 

  ٥,٤٣٤,٠٠٠  ٥٤٣,٤٠٠  %٢,٤٧  شركة إبراهيم بن عبداهللا أبو نيان وإخوانه 
  ٣,٨٥٠,٠٠٠  ٣٨٥,٠٠٠  %١,٧٥  ) ارة واملقاوالتالراشد للتج(شركة عبداهللا السعد الراشد وشركاه 

  ٣,٧٦٢,٠٠٠  ٣٧٦,٢٠٠  %١,٧١  مصعب سليمان املهيدب 
  ٣,٦٣٠,٠٠٠  ٣٦٣,٠٠٠  %١,٦٥  الشركة القطرية العامة للتأمني وإعادة التأمني 

  ٣,٦٠٨,٠٠٠  ٣٦٠,٨٠٠  %١,٦٤  شركة عبدالقادر املهيدب وأوالده 
  ٣,٤٣٢,٠٠٠  ٣٤٣,٢٠٠  %١,٥٦  ناصر عبداللطيف أمحد الفوزان 

  ٣,٣٦٦,٠٠٠  ٣٣٦,٦٠٠  %١,٥٣  عبدالعزيز علي عبدالرمحن التركي 
  ٣,٠٨٠,٠٠٠  ٣٠٨,٠٠٠  %١,٤٠  عبداهللا عبداللطيف الفوزان 



 ٦٠

  ٢,١٧٨,٠٠٠  ٢١٧,٨٠٠  %٠,٩٩  صاحل علي عبدالرمحن التركي 
  ٢,١٧٨,٠٠٠  ٢١٧,٨٠٠  %٠,٩٩  )شركة اجلرب التجارية(شركة عبد العزيز وحممد وعبد اللطيف اجلرب 

  ١,٩٨٠,٠٠٠  ١٩٨,٠٠٠  %٠,٩٠  منصور بن مانع بن مجعة العجمي 
  ١,٠٧٨,٠٠٠  ١٠٧,٨٠٠  %٠,٤٩  عبداحملسن عبدالرمحن صاحل احمليسن 

  ١,٠٧٨,٠٠٠  ١٠٧,٨٠٠  %٠,٤٩  عبدالعزيز جاسم حممد كانو 
  ١,٠٥٦,٠٠٠  ١٠٥,٦٠٠  %٠,٤٨  خالد حممد سعد البواردي 
  ١,٠٥٦,٠٠٠  ١٠٥,٦٠٠  %٠,٤٨  عبدالغين أمحد سعيد العجو 
  ٧٢٦,٠٠٠  ٧٢,٦٠٠  %٠,٣٣  صاحل مطلق ناصر احلناكي 

  ٧٢٦,٠٠٠  ٧٢,٦٠٠  %٠,٣٣  إبراهيم حممد عثمان النجران 
  ٧٠٤,٠٠٠  ٧٠,٤٠٠  %٠,٣٢  إبراهيم جابر حسني األمحدي 

  ١٥٤,٠٠٠  ١٥,٤٠٠  %٠,٠٧  حممود حممد علي املتبويل
  ٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠  ٢٢,٠٠٠,٠٠٠  %١٠٠,٠٠  اموع

  

  قر الرئيسي للشركة    امل٤-٨

  .يقع املكتب الرئيسي للشركة يف مدينة الدمام

     االقرارات واملوافقات ٥-٨

وافق كل من مدير االكتتاب واملستشار املايل واملستشار القانوين لالكتتاب ومراجعو احلسابات علـى اسـتخدام امسـائهم                  
 ومل يتم سحب تلك املوافقات، علما بأنه لـيس ألي مـن             وشعارام باهليئة والسياق اليت تظهر ا يف نشرة اإلصدار هذه         

  .املستشارين املشار إليهم يف هذه النشرة أو ألي من أقارم أو منسوبيهم أي مصلحة يف الشركة

 ال يوجد أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أي عوض غري نقدي منحتها الشركة أو أي عضو يف جمموعتـها                      
ني مباشرة لتاريخ تقدمي طلب االدراج املتعلقة باصدار أو بيع أي أوراق مالية، باالضافة إىل أمسـاء أي                  خالل السنتني السابقت  

من أعضاء جملس اإلدارة، أو أعضاء جملس االدارة املقترحني، او كبار التنفيذيني أو القائمني بالترويج أو اخلرباء الذين حصلوا                   
  . على أي من تلك الدفعات أو املنافع

  عقود األطراف ذات العالقة    ٦-٨

وسوف تقوم اجلمعية العامة بالتصويت على مجيع       . إن كل من العقود اجلوهرية هو عقد مربم مع طرف ذي عالقة بالشركة            
وفيمـا  ". ملخص العقود اجلوهرية  " بعنوان   ٩وقد مت تلخيص هذه العقود يف القسم        . العقود دون أخذ أصوات ذوي العالقة     

  : اف ذات العالقة واملنافسة، يلتزم أعضاء جملس إدارة الشركة بالتايلاألطرخيص العقود مع 

كما هو مبني يف القسم ( جملس االدارة مصلحة يف األعمال والعقود اليت تتم حلساب الشركة يوجد لبعض أعضاء 
ي نص ، وتلتزم الشركة وأعضاء جملس إدارا بنظام الشركات الذ) التعامالت مع األطراف ذات العالقة٣-٢-٥

دد كل سنة ويستثىن من ذلك األعمال اليت تتم بطريق ترخيص من اجلمعية العامة العادية جيعلى ضرورة ال
وعلى عضو جملس االدارة أن يبلغ الس .املناقصات العامة اذا كان عضو جملس االدارة صاحب العرض األفضل 
كة، ويثبت هذا التبليغ يف حمضر االجتماع وال مباله من مصلحة شخصية يف األعمال والعقود اليت تتم حلساب الشر
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ويبلغ رئيس جملس االدارة . جيوز للعضو ذي املصلحة االشتراك يف التصويت على القرار الذي يصدر يف هذا الشأن
اجلمعية العامة العادية عند انعقادها االعمال والعقود اليت يكون الحد أعضاء جملس االدارة مصلحة شخصية فيها 

  .ا التبليغ تقرير خاص من مراقب احلساباتويرفق ذ
  

كما ال جيوز لعضو جملس االدارة ، بغري ترخيص من اجلمعية العامة العادية جيدد كل سنة ، أن يشترك يف أي عمل  
من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر يف أحد فروع النشاط الذي تزاوله واال كان للشركة أن تطالبه بالتعويض أو 

 .عمليات اليت باشرها حلسابه اخلاص قد أجريت حلسااأن تعترب ال
  

     العقارات املهمة اململوكة أو املستأجرة من قبل الشركة ٧-٨

ال ". ملخص العقود اجلوهرية  " بعنوان   ٩إن كل من اإلجيارات اجلوهرية اليت سيتم نقلها عرب اتفاقية النقل موضحة يف القسم               
  . ى هذه املمتلكات واليت من املمكن أن تؤدي إىل نقل اإلجيارات إىل مالك جدديوجد أي رهونات، حقوق أو تكاليف عل

     عقود عمل أعضاء الس واملدراء التنفيذيني   ٨-٨

وتنوي الشركة ابرام عقود عمل مع رئـيس جملـس اإلدارة            . عقود عمل واملدراء التنفيذيني    ال يوجد ألعضاء جملس اإلدارة    
  .  بعد اكتمال تأسيسهاوأعضاء اإلدارة التنفيذية

    الدعاوى القضائية ٩- ٨ 

أو  قضائي    أو حتكيم    ادعاء طرفاً يف أية     وا حىت تاريخ هذه النشرة ليس     العليا للشركة أم  جملس اإلدارة واإلدارة    أعضاء  يؤكد  
اا، وأنه حـسب علـم      أي متابعة أو تسوية من شأا منفردة أو جمتمعة أن تؤثر سلباً على وضع الشركة املايل ونتائج عملي                 

أعضاء جملس اإلدارة واإلدارة العليا ال يوجد مؤشرات على وجود مثل هذه املقاضاة أو التحكيم أو اإلجراءات اإلداريـة أو                    
 .أا غري مبتوت فيها

فإن الدعاوى  ،  وإدارة املشاريع القابضة وشركة احتاد اخلليج للتأمني وإدارة األخطار        تعلق بشركة احتاد اخلليج للتأمني      ي فيماو
فاملطالبة بالتعويضات وكل مـا     . عترب من األمور املعتادة يف شركات التأمني      ي ذاالقائمة تتعلق بنشاط الشركات التأميين، وه     

إىل  فاطـر أحد األ ويف حاالت حمدودة يلجأ     . يتعلق بتسديد األقساط يتم عادة بشكل مباشر بني الشركة واملتعاملني معها          
وعليه فإن الدعاوى القضائية ال أثـر       . لشركات بإعتماد خمصص ملواجهة النتائج احملتملة هلذه املطالبات       القضاء وعندها تقوم ا   

  .سليب و جوهري هلا على نشاط الشركات وأوضاعها املالية
  

   امللكية الفكرية ١٠-٨

وسـة كالعالمـات   ال يوجد للشركة أي حقوق ملكية فكرية مسجلة وال تعتمد بأي شكل أساسي  على األصول غري امللم         
  . التجارية وبراءات االختراع وحقوق الطبع أو أي ملكية فكرية تعود ملكيتها للشركة

تعمل شركة احتاد اخلليج للتامني وإدارة املشاريع القابضة حاليا على تسجيل شعارها يف دول جملس التعاون اخلليجي حتـت                   
مبا فيها شركة إحتاد اخللـيج      (ة ومجيع الشركات التابعة والزميلة      شركة إحتاد اخلليج للتأمني وإدارة املشاريع القابض      "مسمى  
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. وقد مت تعيني السادة شركة أبو غزالة للملكية الفكرية لتسجيل الشعار يف دول جملس التعاون اخلليجـي                ). للتأمني التعاوين 
شركة يف مملكة البحـرين وسـيتم       وقدمت شركة احتاد اخلليج للتأمني وإدارة املشاريع القابضة بالفعل طلبا لتسجيل شعار ال            

  .تقدمي طلبات مماثلة يف دول جملس التعاون األخرى حال االنتهاء من تسجيلها يف مملكة البحرين

   أدوات الدين ١١-٨

  . ليس للشركة أي أدوات دين قائمة

   مراجع احلسابات ١٢-٨

ع حسابات الشركة وقد أعطى موافقتـه  هو مراج) Deloitte & Touche(مكتب ديلويت أند توش بكر أبو اخلري وشركاهم 
  .على نشر معلوماته يف هذه النشرة

    العموالت ١٣-٨

مل يستلم أي شخص أية عمولة أو عمولة وساطة أو أية مكافأة غري نقدية مقابل متلك حصة يف رأس مال الشركة أو يف أي                        
  .من شركاا التابعة خالل السنتني املاليتني قبل إصدار هذه النشرة

    حق اخليار١٤-٨

  .ليس هناك أي جزء من رأمسال الشركة مشمول حبق خيار

   استمرارية الشركة ١٥-٨

وال يعتزم أعضاء جملس    . ما تزال الشركة حتت التأسيس وبالتايل مل يكن هناك أي عمليات للشركة سابقة لتاريخ هذه النشرة               
  . املبينة يف هذه النشرةاإلدارة كما هو مفترض م إجراء تغيري جوهري على نشاطات الشركة 

   رأس املال العامل ١٦-٨

 شهراً قادمة على األقل من      ١٢يؤكد املديرون أن لدى الشركة ما يكفي من رأس املال العامل لتلبية احتياجاا احلالية وملدة                
  .تاريخ نشر هذه النشرة

   املديونية واإللتزامات الطارئة١٧-٨

) Deloitte & Touche( شركة ديلويت أند توش بكر أبو اخلري وشـركاهم  القسم األول من تقرير احملاسب القانوين
  . يبني التفاصيل اخلاصة بقروض الشركة وديوا املستحقة مبا فيها اإللتزامات الطارئة

  

  

   املستندات املتاحة للمعاينة ١٨-٨
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أسبوع واحد من وخالل مدة االكتتـاب       تتوفر الوثائق التالية للمعاينة يف مكتب الشركة مبجمع املعجل التجاري وذلك قبل             
  :بني التاسعة صباحاً والثانية بعد الظهر من كل يوم عمل باستثناء أيام اخلميس واجلمعة والعطل الرمسية

 عقد تأسيس الشركة 
  النظام األساسي املقترح للشركة  
 موافقة هيئة السوق املالية على الطرح العام  
  باملوافقة على الترخيص بتأسيس الشركة ١٨/٩/١٤٢٧ تاريخ ٦٠/املرسوم امللكي رقم م 
 هـ القاضي باملوافقة على الترخيص بتأسيس الشركة٦/٩/١٤٢٧ تاريخ ٢٣٣قرار جملس الوزراء رقم  
 اتفاقية نقل حمفظة التأمني 
 اتفاقية خدمات الطرف الثالث 
 اتفاقية التعاون 
 ية تقرير احملاسب القانوين اخلاصة بقائمة املركز املايل املستقبل 
 مصادر املعلومات املستخدمة يف النشرة 
 :املوافقات اخلطية من 
 املستشار القانوين 
 احملاسب القانوين 
 املستشار املايل 
 مقيم حمافظ التأمني  
 خبري تسوية تعويضات 
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    ملخص العقود اجلوهرية٩

   اتفاقية حتويل احملفظة١-٩

  .  أخذ املوافقة من مؤسسة النقد العريب السعودي على كيفية التحويلبعد) ٦-٤املشار إليها يف القسم (سيتم ااء االتفاقية 

    اتفاقية خدمات الطرف الثالث اخلارجي٢-٩

  ، و ")الشركة) ("حتت التأسيس(شركة احتاد اخلليج للتأمني التعاوين ) ١(  األطراف  
  ").جي إي إم أس("شركة اخلليج لنظم اإلدارة االلكترونية ) ٢(

يج لنظم اإلدارة ملكية شركة اخلل
  يةاإللكترون

 بني ومشاركةسعودية ذات مسؤولية حمدودة شركة شركة اخلليج لنظم اإلدارة اإللكترونية ستكون 
  :كل من

  %.٥١ ، التأسيسشركة سعودية حتت ،شركة إحتاد اخلليج للتأمني التعاوين .١
 وهي .%٤٩، ة شركة حبرينية ذات مسؤولية حمدود،وشركة اخلليج لنظم اإلدارة اإللكترونية .٢

 : بني كل منمشاركة
 ،شركة إحتاد اخلليج للتأمني وإدارة املشاريع القابضة، شركة مسامهة حبرينية مقفلة  . أ

٦٠.%  
 %.١٥ ،شركة إحتاد اخلليج للتأمني وإعادة التأمني، شركة مسامهة حبرينية مقفلة  . ب

طرف ال  بتقدمي خدماتشركة فوكس هيلث كري برايفت ملتد، شركة هندية متخصصة  . ت
  %.٢٥ ،ثالثال

  مسودة   التاريخ

فيما ) تغيري شامل (اتفاقية تقدم مبوجبها شركة اخلليج لنظم اإلدارة االلكترونية دعماً تشغيليا للشركة              وصف املستند
  .يتعلق بأنشطة معاجلة التأمني الطيب

ركة مـن   وستقدم شركة اخلليج لنظم اإلدارة اإللكترونية التشكيلة الكاملة من اإلدارة الصحية للش           
خالل تزويدها بالرعاية الصحية الصحيحة يف الوقت املناسب من قبل مقدم اخلدمة الصحيح وذلك              

  . بالتكلفة الصحيحة، باستخدام واجهة تطبيق بنافذة واحدة
  : وتشمل اخلدمات اليت سيتم تقدميها ما يلي

 إدارة البوالص،
 إعداد بطاقات التأمني الطبية واالحتفاظ بقوائم األعضاء،

 إدارة املطالبات،
 الدخول عرب الشبكة حلملة البوالص والشركة،

 اددة، / تقدمي تقارير شهرية عن املطالبات والبوالص الصادرة
 وضع تقديرات خاصة باالحتياجات،

 خدمة تقييم واختيار شبكة مقدمي الرعاية الصحية، 
 مركز ملطالبات العمالء يعمل على مدار الساعة، 

 لموظفني،تقدمي التدريب ل
  تقدمي خدمات العمالء

من األقساط املستلمة من قبل     % ١٠ستدفع الشركة إىل شركة اخلليج لنظم اإلدارة اإللكترونية نسبة            العوض/  نصوص الدفع
وعند بدء االتفاقية، ستدفع الشركة إىل شـركة        . الشركة وذلك كما هو حمدد يف التقارير الشهرية       

 مليون ريال سعودي وسـيتم      ١,٥ة رسوم وديعة ملرة واحدة قيمتها       اخلليج لنظم اإلدارة اإللكتروني   
تعديل هذه الرسوم يف اية ربع السنة األول وذلك مقابل الرسوم احلقيقية اليت تستحق لشركة اخلليج   

 ٤٥وستدفع الشركة الرسوم املستحقة خالل      . لنظم اإلدارة االلكترونية خالل ذلك الربع من السنة       
وستقوم الشركة بتسوية املطالبات اليت تقدمها      "). األقساط الطبية ("لتقارير الشهرية   يوماً من استالم ا   
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 يوماً من تاريخ ٣٠شركة اخلليج لنظم اإلدارة اإللكترونية وذلك مبوجب نظام الفوترة املباشرة خالل 
 التنفيذية   من اللوائح  ٤٤ولغرض نظام التسديد، ستقوم الشركة بتسوية املطالبة وفقاً للمادة          . التقدمي

  .  لنظام مراقبة شركات التأمني التعاوين

ويف حالة إاء هذه االتفاقيـة،      .  تستمر االتفاقية سارية طوال مدة مجيع بوالص التأمني يف أي وقت            املدة 
فإن على الطرفني أن يتأكدا من أن مصاحل أصحاب البوالص التأمينية مل تتأثر، وهلذا فإن االتفاقيـة                 

  . ملفعول حىت انتهاء البوالص السارية عند إاء هذه االتفاقيةستستمر سارية ا
 سنوات قابلة للتجديد التلقائي ملدة مماثلة بعـد  ٧وهناك فقرة أخرى تنص على أن مدة االتفاقية هي       

ذلك ما مل يقم طرف بإشعار الطرف اآلخر قبل ما ال يقل عن ثالثة أشهر من تاريخ عدم التجديـد                 
 إحتاد اخلليج للتأمني التعاوين إعادة النظر بأتعاب شركة اخلليج لـنظم اإلدارة         وحيق لشركة . املطلوب

  .اإللكترونية قبل بداية كل سنة ميالدية وخالل مدة سريان اإلتفاقية

ـ                  نصوص اإلخالل / حاالت اإلاء شركة أن  إذا عجزت شركة اخلليج لنظم اإلدارة اإللكترونية عن الوفاء بأي من التزاماا، فإنه جيـوز لل
ويكـون  . تنهي االتفاقية فوراً من خالل إشعار كتايب تقدمه إىل شركة اخلليج لنظم اإلدارة اإللكترونيـة              

تاريخ اإلشعار هو تاريخ سريان إاء االتفاقية وعندها تتوقف شركة اخلليج لنظم اإلدارة االلكترونية عن               
ينطوي عدم التزام شركة اخلليج لـنظم  التعامل مع أصحاب البوالص ومقدمي خدمات الرعاية الصحية، و 

اإلدارة االلكترونية على عقوبات نظامية، ويف املقابل ، فإن هذا النص سينطبق لصاحل شركة اخلليج لنظم                
وعلى شركة اخلليج لنظم اإلدارة االلكترونية رد الرسوم املستحقة، علـى أساسـي             . اإلدارة اإللكترونية 

وعند إاء االتفاقية، ستتم إعـادة      .ذه االتفاقية كما هي يف تاريخ اإلاء      نسيب، عن املدة املتبقية من مدة ه      
البيانات اليت تكون لدى شركة اخلليج لنظم اإلدارة االلكترونية ومجيع الـسجالت والـدفاتر املتعلقـة                

  . بنشاطات العمل اليت تقوم ا فيما يتعلق بالشركة فوراً للشركة وبصفة كاملة

  ال يوجد  تغيري نصوص الرقابة

على شركة اخلليج لنظم اإلدارة االلكترونية أن تضمن التزامها باملتطلبات النظامية املرعية خبصوص سـرية       التعهدات والتعويضات والضمانات
وستقوم شركة اخلليج لنظم اإلدارة االلكترونية بتنفيذ الضمانات واإلجراءات املناسبة          . معلومات العمالء 

  :وذلك من أجل ما يلي

بشكل مناسب عـن بيانـات العمـالء        ] اليت ختص عمالء الشركة   [ بيانات العمالء    فصل 
 اآلخرين لشركة اخلليج لنظم اإلدارة االلكترونية،

تقدمي شركة اخلليج لنظم اإلدارة االلكترونية تعهدات مناسبة بأا وموظفيهـا سـيلتزمون              
 بقواعد السرية املرعية،

ية معاجلة غري مصرح ا أو غري نظامية للبيانات الشخصية  اختاذ التدابري الفنية واإلدارية ضد أ      
وضد أية خسارة أو تلف عرضي يلحق بالبيانات الشخصية، مبا يف ذلك إـاء خـدمات                

 .الطرف املخل، عند االقتضاء
وتوافق شركة اخلليج لنظم اإلدارة االلكترونية على أن تعاجل وبـشكل مباشـر وتتحمـل                

عاوى وإجراءات نظامية والتزامات مهمـا كانـت، قـد         تكاليف وتبعات أية شكاوى ود    
شبه نظامية قد تنشأ    / أو أي شخص آخر أمام أية هيئة نظامية       / يقدمها أصحاب البوالص و   

عن أو فيما يتعلق باخلدمات اليت تقـدمها شـركة اخللـيج لـنظم اإلدارة اإللكترونيـة                 
ون الشركة طرفاً يف هذه     والتعويضات وتتعهد بتعويض الشركة فيما يتعلق بذلك يف حالة ك         

  .  الدعاوى أو تتحمل خبالف ذلك املصروفات القضائية للرد على أية إشعارات أو إفادات

  ال يوجد  حدود املسئولية واالستثناءات 

ب جيب على شركة اخلليج لنظم اإلدارة االلكترونية االحتفاظ بالسجالت والدفاتر اخلاصة ببيانات أصحا              نصوص امللكية الفكرية 
البوالص واملستندات واألدلة املتعلقة باملطالبات ومجيع البيانات األخرى طبقاً للمعايري اخلاصة باالحتفـاظ             

وحتتفظ الشركة مبلكية   .  سنوات ١٠بالسجالت والصيغة املطلوبة من قبل الشركة وذلك ملدة ال تقل عن            
  . مجيع هذه املعلومات اليت تشكل جزءاً من هذه السجالت

  ال توجد نصوص تتعلق باالحتفاظ بسرية نصوص هذه االتفاقية   يةنصوص السر

  .ال يوجد  التعهدات التقييدية

  .ال يوجد  نصوص التنازل
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  . ختضع هذه االتفاقية لنظام مراقبة شركات التأمني التعاوين ولوائحه التنفيذية  النظام احلاكم واالختصاص القضائي
بتفسري أو تنفيذ هذه االتفاقية، سواء خالل سريان مفعوهلـا أو           وتتم تسوية أي نزاع قد ينشأ فيما يتعلق         

  . من نظام مراقبة شركات التأمني التعاوين٢٠بعد إائها، وذلك طبقاً للمادة 

  .االتفاقية ال تزال مسودة  اإلبرام/ التوقيع 

مبا يف ذلك   (نصوص أخرى غري عادية     
  )شروط تتضمن التزامات

على شركة اخلليج لنظم اإلدارة االلكترونية أن تقـوم وبـصفة           : لطوارئخطة استمرار العمل ومواجهة ا    
منتظمة مبراجعة واختبار اخلطط للتأكد من استمرار تقدمي اخلدمات اليت يتم احلصول عليها من أطـراف                

  . خارجية
وهرية وتلتزم شركة اخلليج لنظم اإلدارة االلكترونية بأن تبلغ الشركة عن أية تطورات قد تكون هلا آثار ج                

نقاط ضعف الرقابة اليت حيـددها مـدققو   : وفيما يلي أمثلة على ذلك.  على قدرا على الوفاء بالتزاماا    
احلسابات الداخليون واخلارجيون لشركة اخلليج لنظم اإلدارة االلكترونية أو التطورات اجلوهرية الـسلبية             

  .يف األداء املايل لشركة اخلليج لنظم اإلدارة االلكترونية
على شركة اخلليج لنظم اإلدارة االلكترونية أن تـسمح ملـدققي حـسابات الـشركة     : اللتزام والرقابة ا

مبا يف ذلك معاينـة     (الداخليني واخلارجيني وملؤسسة النقد العريب السعودي باإلطالع يف الوقت املناسب           
  . على أية معلومات ذات عالقة قد يطلبوا للوفاء مبسئوليام) املوقع

  تفاقية التعاون  ا٣-٩

  ، و)حتت التأسيس(شركة احتاد اخلليج للتأمني التعاوين ) ١(  األطراف
  شركة احتاد اخلليج للتأمني وإدارة املشاريع القابضة، ) ٢(

  مسودة   :التاريخ

يتعلق بإعـادة   اتفاقية تقوم مبوجبها شركة احتاد اخلليج للتأمني وإدارة املشاريع القابضة بتقدمي الدعم فيما                :وصف املستند
التأمني وإدارة خماطر املؤسسات وتقنية املعلومات ودعم األنظمة للشركة، وهو ما سيساعد الشركة على              

  . العمل بطريقة فعالة وسليمة وذلك خللق قيمة استثمارية لألطراف ذات العالقة وحتقيق أهدافها الرحبية
  :ة تقدمي اخلدمات التالية للشركةوعلى شركة احتاد اخلليج للتأمني وإدارة املشاريع القابض

خدمات إعادة التأمني، خدمات تقنية املعلومات وخدمات املعلومات، واليت تشمل بيع الربامج املطـورة              
والتطبيق والتدريب وخدمات الدعم الفين بعد البيع وتقدمي التحديثات املستقبلية وتشغيل الشبكات احمللية             

تأمني وإدارة املشاريع القابضة إنشاء إطار عام إلدارة خماطر املشاريع          وعلى شركة احتاد اخلليج لل    . الواسعة
، وعلى شركة احتاد اخلليج للتأمني وإدارة املـشاريع         )مبا يف ذلك الشركة   (جلميع شركاا التابعة والزميلة     

  .القابضة تقدمي خدمات أكتوارية للشركة حسبما تطلبه الشركة

 إعادة التأمني اليت تقدمها شركة احتاد اخلليج  وإدارة املشاريع القابضة، فإن على الشركة               بالنسبة خلدمات   العوض  /نصوص الدفع
وبغرض الدعم الفين   . من إمجايل أقساط التأمني املعاد تأمينها     % ١أن تدفع رسوم خدمة إعادة تأمني بنسبة        

دارة املشاريع القابضة اجلهـاز     يف تقنية املعلومات واألنظمة املعلوماتية تزود شركة إحتاد اخلليج للتأمني وإ          
وبغرض اإلنشاء وتشغيل وصيانة الـشبكات      . الفين لتنفيذ وتشغيل وصيانة وحاجات الشركة من الربامج       

احمللية وشبكات املنطقة بشكل عام، فإن الشركة توافق على أن تدفع لشركة احتاد اخلليج للتـأمني وإدارة                 
قبل موظفي شركة احتاد اخلليج للتـأمني وإدارة املـشاريع          املشاريع القابضة تكلفة اخلدمات املقدمة من       

ولتقدمي خـدمات  .  باإلضافة إىل املصروفات النثرية٢القابضة وذلك باملعدالت الشهرية احملددة يف امللحق    
إطار إدارة خماطر املشاريع واخلدمات االكتوارية، على الشركة أن تدفع لشركة احتاد اخلليج للتأمني وإدارة              

ع القابضة تكاليف موظفي شركة احتاد اخلليج للتأمني وإدارة املشاريع القابضة وذلك باملعـدالت              املشاري
  . الشهرية اليت يتم االتفاق عليها بني الطرفني باإلضافة إىل املصروفات النثرية

ـ             ٥  املدة رف اآلخـر   سنوات قابلة للتجديد التلقائي ملدة مماثلة بعد ذلك ما مل يقم أي من الطرفني بإشعار الط
  . كتابة قبل ثالثة أشهر من اإلاء يعرب فيه عن رغبته يف عدم جتديدها

  ال يوجد  نصوص اإلخالل/ حاالت اإلاء

  ال يوجد  تغري نصوص الرقابة

  ال يوجد  التعهدات والتعويضات والضمانات

  ال يوجد  حدود املسئولية واالستثناءات 
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  ال يوجد  نصوص السرية

  ال يوجد  ة التعهدات املقيِِد

  ال يوجد  نصوص التنازل

ختضع االتفاقية لنظام مراقبة شركات التأمني ولوائحه التنفيذية ونظام الـشركات يف اململكـة العربيـة                  النظام احلاكم واالختصاص القضائي
  السعودية

  مسودة   اإلبرام/ التوقيع

مبا يف ذلك   (نصوص أخرى غري عادية     
  )شروط تتضمن التزامات

مواصفات برامج الكمبيوتر اليت سيتم تقدميها من قبل شركة احتاد اخللـيج للتـأمني              ) ١(لحق  يتضمن امل 
  . وإدارة املشاريع القابضة للشركة

    املكاتب املستأجرة واملواقع ٤-٩

  : ارفيما يلي قائمة بعقود اإلجيار املهمة املتعلقة باملكاتب اليت تستأجرها شركة احتاد اخلليج للتأمني وإدارة األخط

  املبلغ  إىل  من  املؤجر  املوقع
  ريال سعودي

  مالحظات

الدمام، مركز املعجل، الدور 
، شارع األمري حممد، ٣

  الدمام، السعودية 

قابل للتجديد ما مل خيطر   ٢٣٨,٥٠٠  م٣١/١٠/٢٠٠٧  م ١/١١/٢٠٠٦ عبدالعزيز سعد املعجل 
 ٦٠الطرف اآلخر قبل 

  يوما من تاريخ انتهاء العقد

 العليا، بناية الرياض، شارع
، مكتب رقم ٣العليا، الدور 

١٠٣ ،  

قابل للتجديد ما مل خيطر   ٤٠,٠٠٠  م ١٤/٥/١٤٢٨ هـ١٥/٥/١٤٢٧  عبدالكرمي اللحيدان 
 ٦٠الطرف اآلخر قبل 

  يوما من تاريخ انتهاء العقد
، ٣شارع العليا، الدور 

  ، ٣٠١مكتب رقم 
 خيطر قابل للتجديد ما مل  ٦٢,٠٠٠  هـ٣٠/١٢/١٤٢٧  هـ١/١/١٤٢٧  

 ٦٠الطرف اآلخر قبل 
  يوما من تاريخ انتهاء العقد

، ١جدة، مكتب رقم 
الرويس، شارع املعادي، 

  جدة 

قابل للتجديد ما مل خيطر   ٦٠,٠٠٠  م٣١/١٢/٢٠٠٧  م١/٢/٢٠٠٦  سليمان سعيد زقزوق 
 ٦٠الطرف اآلخر قبل 

  يوما من تاريخ انتهاء العقد
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    استخدام متحصالت االكتتاب١٠

، سـيدفع منـها حـوايل       مليون ريـال سـعودي    مثانية ومثانني    )٨٨,٠٠٠,٠٠٠(إمجايل متحصالت االكتتاب    ة  تبلغ قيم 
سبعة مليون وتسعمائة ومخسة وثالثون ألف ومائة ومخسة وعشرون ريال كمصاريف لإلصدار وتـشمل              ) ٧,٩٣٥,١٢٥(

اريف البنوك املستلمة ومصاريف التسويق والطباعة أتعاب املستشار املايل واملستشار القانوين لالكتتاب واملراجع القانوين ومص        
مثانون ) ٨٠,٠٦٤,٨٧٥(مث سيتم حتويل صايف متحصالت االكتتاب البالغة        . والتوزيع واملصاريف األخرى املتعلقة باإلصدار    

  ولن يستلم املـسامهون املؤسـسون أي مبلـغ مـن            الشركة مليون وأربعة وستون ألف ومثامنائة ومخسة وسبعون ريال إىل        
  .وتتحمل الشركة مجيع مصاريف عملية اإلصدار. متحصالت االكتتاب

دفع العموالت واملصروفات املتعلقة باالكتتاب واليت مـن        ) ١: (وسيتم استخدام رأس املال األوىل للشركة من أجل ما يلي         
الـدفع  ) ٣(لطويلة األجـل،    اإليفاء بإلتزامات الشركة التشغيلية القصرية وا     ) ٢(،  ريال٧,٩٣٥,١٢٥املتوقع أن تعادل مبلغ     

من رأس املال لقاء اجلهود اليت قامت       % ٥لشركة إحتاد اخلليج للتأمني وإدارة املشاريع القابضة، مؤسس وشركة زميلة، نسبة            
وتقوم ا مبا فيه البحوث والدراسات والتحليالت وإعداد خطة العمل وحضور العديد من اإلجتماعات والقيام باإلتصاالت                

الشركة واخلاضعة ملوافقة مسامهي الشركة يف إجتمـاع        واملوافقة على تأسيس    اليت أدت إىل صدور املرسوم امللكي       واملتابعة  
  .تنفيذ خطة أعمال الشركة، كما هو موضح يف نشرة اإلصدار) ٤(، و ٩اجلمعية التأسيسية

  
  
  
  
  
  
  
  
  

    تعهد تغطية االكتتاب١١
                                                 

لشركة إحتاد اخللـيج للتـأمني وإدارة       من املنوي دفعها     مليون ريال سعودي واليت      ١١وين والبالغة   من رأس مال شركة إحتاد اخلليج للتأمني التعا       % ٥إن نسبة    9
املشاريع القابضة لقاء اجلهود اليت قامت وتقوم ا مبا فيه البحوث والدراسات والتحليالت وإعداد خطة العمل وحـضور العديـد مـن اإلجتماعـات والقيـام         

قـد مت   ف إىل صدور املرسوم امللكي واملوافقة على تأسيس الشركة واخلاضعة ملوافقة مسامهي الشركة يف إجتماع اجلمعية التأسيسية               باإلتصاالت واملتابعة اليت أدت     
 املال  إعتماد هذه النسبة يف خطة العمل واليت متت مناقشتها مع مؤسسة النقد العريب السعودي وحصلت املوافقة على ما جاء فيها مبا يف ذلك كفاية ومالءمة رأس                         

علماً بأن لو مل توافق ساما على تلك النسبة اليت وردت يف خطة عمل الشركة واملقدمة لساما    . وبعد األخذ بعني اإلعتبار كافة الكلف ومن ضمنها النسبة املذكورة         
  . ووزارة التجارة وجملس الوزراء حيث صدر القرار الوزاري واملرسوم امللكي باملوافقة على تأسيس الشركة

  
 إن هذه النسبة ال عالقة هلا بإتفاقية التعاون املزمع إبرامها مع الشركة حيث أن هذه النسبة تدفع لقاء اجلهود اليت قامت وستقوم ا شركة إحتاد اخلليج للتأمني                            كما

كما جتدر اإلشارة هنا إىل أن إتفاقية       . سيس الشركة يف حني أن إتفاقية التعاون ستبدأ بعد اإلنتهاء من تأ         . وإدارة املشاريع القابضة حىت اإلنتهاء من تأسيس الشركة       
التعاون قد مت تقدميها لساما من ضمن طلب الشركة وتتضمن إتفاقية التعاون اخلدمات اليت ستقدمها شركة إحتاد اخلليج للتأمني وإدارة املشاريع القابضة باإلضـافة            

يج للتأمني وإدارة املشاريع القابضة بعد موافقة جملس إدارة شركة إحتاد اخلليج للتأمني التعـاوين               إىل أجور تلك اخلدمات اليت ستدفها الشركة إىل شركة إحتاد اخلل          
  .على تلك اإلتفاقية

 



 ٦٩

    متعهد تغطية االكتتاب ١-١١

بتغطية كامل األسهم املطروحة لالكتتـاب والبـالغ عـددها          ") متعهد تغطية االكتتاب  ("عودي الفرنسي   يتعهد البنك الس  
  . مثانية ماليني ومثامنائة ألف سهم  ومتثل مجيع أسهم االكتتاب) ٨,٨٠٠,٠٠٠(

  

  



 ٧٠

  

    سياسة توزيع األرباح١٢

  :  املسامهني كما يلي من النظام األساسي للشركة على أن يتم توزيع األرباح على٤٤تنص املادة 

  . الزكاة وضريبة الدخلتجنب   – ١

من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، وجيوز للجمعية العامة وقف هذا التجنيب إذا وصل              %) ٢٠ (يجنب   – ٢
  . إمجايل االحتياطي إىل جمموع رأس املال املدفوع

جملس اإلدارة، ختصيص نسبة معينة من األرباح السنوية لتكوين         جيوز للجمعية العامة العادية، وبناء على توصية من            – ٣
  . احتياطي إضايف وختصيصه لغرض خاص أو أغراض خاصة حتددها اجلمعية العامة

  . من  رأس املال املدفوع% ٥يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أوىل للمسامهني تعادل ما ال يقل عن نسبة    - ٤

  .سامهني كحصة يف األرباح أو حيول إىل حساب األرباح املبقاةيوزع الباقي بعد ذلك على امل   – ٥

الواردة أعـاله   ) ٤(جيوز بقرار من جملس اإلدارة توزيع أرباح دورية ختصم من األرباح السنوية احملددة يف الفقرة                   – ٦
  . وفق القواعد املنظمة لذلك والصادرة من اجلهات املختصة

، إال أن   ة أرباح تعلنها الشركة بعد اية فترة االكتتاب والسنوات املالية اليت تليهـا            وتستحق األسهم املطروحة لالكتتاب أي    
قرار توزيع أرباح األسهم من قبل الشركة يعتمد على عدة عوامل كالوضع املايل للشركة واألرباح املستقبلية ومتطلبات رأس                  

شركة والظروف االقتصادية وأية عوامل أخرى يراها أعـضاء         املال العامل واإلحتياطات القابلة للتوزيع وعلى النقد املتوفر لل        
وعلى الرغم من أن الشركة تعتزم القيام بتوزيع أرباح سنوية علـى محلـة              جملس إدارة الشركة ذات أمهية من حني آلخر،         

لق بأي مبلـغ    أسهمها، إال أا ال تضمن بأي شكل من األشكال بأنه سيتم توزيع أرباح يف املستقبل وكذلك األمر فيما يتع                  
سيتم توزيعه يف أي سنة مالية معينة، وخيضع توزيع األرباح لبعض القيود الواردة يف النظام الداخلي للشركة واألنظمـة ذات            

  .العالقة
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    شروط وأحكام االكتتاب١٣

ج اخلـاص بطلـب     يتوجب على مجيع املكتتبني قراءة شروط وتعليمات االكتتاب بعناية تامة قبل استكمال تعبئة النمـوذ              
االكتتاب، حيث أن املصادقة بالتوقيع على منوذج طلب االكتتاب يعد إقراراً بالقبول واملوافقة علـى شـروط وتعليمـات                   

  .االكتتاب

يقتصر هذا االكتتاب على األشخاص السعوديني الطبيعيني، إال أنه جيوز للمرأة السعودية املطلقة أو األرملة واليت هلـا أوالد                   
ج غري سعودي أن تكتتب بأمسائهم لصاحلها يف أسهم الشركات اليت تطرح لالكتتاب العام، علـى أن تقـدم                   قُصر من زو  

 ستتوفر استمارات طلب االكتتاب أثناء فترة االكتتاب لـدى          .مايثبت أا مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد القُصر         
نت أو اهلاتف املصريف أو أجهزة الصراف اآليل لدى البنوك املـستلمة            فروع البنوك املستلمة، كما ميكن االكتتاب عرب االنتر       

اليت تتيح إحدى أو كل هذه اخلدمات للمكتتبني الذين سبق هلم االكتتاب يف إحدى االكتتابات اليت طرحت مؤخراً شريطة                   
رأت أي تغريات على    أال تكون قد ط   ) ٢(يكون للمكتتب حساب لدى البنك املستلم الذي يقدم هذه اخلدمات،  و           ) ١(أن  

    .املعلومات أو البيانات اخلاصة باملكتتب منذ اكتتابه يف طرح جرى حديثاً

    االكتتاب يف األسهم املطروحة١-١٣

  .  واملكتتبالشركة البنوك املستلمة ميثل إتفاقية ملزمة بني ألحدإن التوقيع على طلب االكتتاب وتقدميه 

وسيكون بإمكـان املـواطنني     . من إمجايل عدد األسهم املصدرة من الشركة      % ٤٠سيتم مبوجب هذا االكتتاب طرح نسبة     
السعوديني املتقدمني بطلب االكتتاب احلصول على نشرة اإلصدار ونشرة اإلصدار املختصرة ومناذج طلبات االكتتاب مـن                

   :البنوك املستلمة التالية

  البنك السعودي الفرنسي

  +٩٦٦ ١ ٤٠٤ ٢٢٢٢: هاتف
  +٩٦٦ ١ ٤٠٢ ٢٣١١: فاكس

www.alfransi.com   
  

   الرياض– شارع املعذر –اإلدارة العامة 
    ٥٦٠٠٦. ب.ص

  ١١٥٥٤ الرياض
  السعودية  العربيةاململكة 

  

  البنك االهلي التجاري

  +٩٦٦)  ٢  (٦٤٩  ٣٣٣٣:  هاتف
   +٩٦٦)  ٢  (٦٤٣  ٧٤٢٦:  فاكس

www.alahli.com  

  البنك االهلي التجاري
 العربيةململكة  ا٢١٤٨١  جدة  ٣٥٥٥ص ب 
    السعودية
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  بنك الرياض

  +٩٦٦ ١ ٤٠١ ٠٣٠٣: هاتف
  + ٩٦٦ ١ ٤٠٤ ٢٦١٨: فاكس

www.riyadbank.com  

 بنك الرياض
 اململكة ١١٤١٦ الرياض ٢٢٦١٦ .ب.ص

    السعوديةالعربية

  

م، ٢٨/٥/٢٠٠٧هـ املوافق   ١١/٥/١٤٢٨م  حىت يوم     ١٩/٥/٢٠٠٧هـ املوافق   ٢/٥/١٤٢٨كتتاب من يوم    تبدأ فترة اال  
يتم خالهلا تلقي طلبات االكتتاب لشراء األسهم املطروحة يف فروع البنوك املذكورة يف مجيع أحناء اململكة، وللشركة احلق يف 

مقدم الطلب بكافة التعليمات واملتطلبات الواردة يف مناذج االكتتاب         مل يتقيد    اعتبار طلب االكتتاب الغياً جزئياً أو كلياً إذا       
  : أومل يتحقق أحد الشروط التالية، وال جيوز حينها للمتقدم بالطلب املطالبة بأي تعويض عن أي ضرر جراء هذا اإللغاء

سـهم املطروحـة    تعبئة النموذج بشكٍل كامٍل وصحيح ودقيق، وإقرار كل مكتتب مبوافقته على االكتتاب يف األ              
  .وامتالك ذلك العدد منها يف منوذج طلب االكتتاب املقدم من املكتتب

دفع كامل قيمة األسهم اليت طلب املكتتب االكتتاب فيها، وهي متثل إمجايل عدد األسـهم املطلـوب شـراؤها                    
خصماً من حساب   حيث يسدد هذا املبلغ إىل فروع البنوك املستلمة         )  ريال   ١٠(مضروباً يف سعر السهم الواحد      

املكتتب نفسه، وإذا مل يكن للمكتتب حساب لدى البنك املستلم فيجب عليه أن يفتح حـساباً وذلـك للقيـام          
 .بتسجيل اكتتابه وذلك حسب التعليمات الصادرة من مؤسسة النقد العريب السعودي

 .ختم الطلب من البنك املستلم 

، ويكون االكتتاب يف احلد األدىن ومـضاعفاته، واحلـد          مخسون سهماً ) ٥٠(مراعاة احلد األدىن لالكتتاب هو       
 .مائة ألف سهم لكل مكتتب ) ١٠٠,٠٠٠( األقصى لعدد األسهم اليت ميكن االكتتاب ا هو 

 :يلي مبا مصحوبا الطرح فترة خالل االكتتاب طلب منوذج تقدمي بطلب متقدم كل على جيب

 .االسرة الفراد منها ونسخة عائلةال دفتر أو/و الفرد للمكتتب االحوال بطاقة أصل • 
 .االكتتاب عرض سعر يف مضروبا بطلبها املتقدم األسهم عدد لقيمة االمجايل املايل املبلغ • 
 .الشرعية اإلعالة صك أو الوصاية صك أو الشرعية الوكالة صك وصورة أصل • 
  )لأليتام(الوالية  صك وصورة أصل • 
 )سعودي غري زوج من املطلقة السعودية للمرأة صرالق لألبناء(الطالق  صك وصورة أصل • 
 )سعودي غري زوج من األرملة السعودية للمرأة القصر لألبناء(الوفاة  شهادة وصورة أصل • 
 )سعودي غري زوج من األرملة أو املطلقة السعودية للمرأة القصر لألبناء(امليالد  شهادة وصورة أصل • 

قـام   الذي الشخص اسم ذكر جيب ،) فقط واألبناء اآلباء(الطلب  مقدم عن ابةني اكتتاب طلب منوذج تقدمي حالة يف
أن  جيـب  املكتتـبني،  عن بالوكالة الطلب تقدمي حالة ويف  االكتتاب طلب منوذج يف بالطلب املتقدم عن نيابة بالتوقيع
 الـذي  املفعول اريس التوكيل من ونسخة أصل الطلب مع يرفق وأن االكتتاب طلب على ويوقع أمسه الوكيل يكتب

لالشخاص  العدل كتابة من صادرة الوكالة تكون أن جيب. بالطلب املتقدم عن نيابة بالتوقيع الشخص هذا يثبت تفويض
مـن   التوكيل توثيق جيب السعودية، العربية اململكة خارج املقيمني ولالشخاص السعودية، العربية اململكة داخل املقيمني
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األصول  مقابل النسخ مجيع التحقق من من املستلمة البنوك ستقوم. املعنية الدولة يف السعودية القنصلية أو السفارة خالل
 حالـة  يف واحد اكتتاب طلب  يستخدم.توكيل مبوجب يوقع شخص أي إىل أو بالطلب املتقدم إىل األصول وستعيد
 مـن  خمتلفة اعداد يف االكتتاب ويف حالة األسهم من متساٍو بعدد العائلة دفتر يف املشمولني االسرة أفراد مجيع اكتتاب
  .األسرة افراد من فرد لكل منفصل طلب تعبئة جيب األسهم

 كافـة االمـوال   اليه ويعاد تداول نظام يف حسابه يف املخصصة األسهم ستضاف الذي الشخص هو الرئيس املكتتب
 وللمكتتـبني  له ألسهم املخصصةا عن املوزعة األسهم ارباح كامل على وحيصل التخصيص بعد )وجدت إن(الفائضة 
  :إذا منفصلة اكتتاب مناذج استخدام جيب. التابعني

يطلـب   التابع املكتتب كان اذا أو الرئيس، املكتتب اسم غري اخر بإسم تسجيلها يتم سوف االكتتاب أسهم كانت •
  .الرئيس للمكتتب املخصصة األسهم عن ختتلف كمية يف االكتتاب

أسـهم   ختـصيص  سـيتم  اكتتاا، طلب منوذج قبول مت إذا . بامسها ألسهم التقدم يف طلببال املتقدم زوجة رغبت •
  .عنها نيابة زوجها به يتقدم اكتتاب طلب منوذج أي إلغاء سيتمو هلا اكتتاب

مببلغ  وشرائها قدمه الذي االكتتاب طلب منوذج يف احملددة األسهم يف االكتتاب على لالكتتاب بطلب متقدم كل يوافق
 متلك قد مكتتب كل ويعترب . للسهم رياالت ١٠ البالغ االكتتاب سعر يف مضروبا بطلبها املتقدم األسهم عدد دليعا

  :التالية الشروط حتقق عند له املخصص عدد األسهم

 .االكتتاب بطلب املتقدم قبل من مستلم بنك أي إىل االكتتاب طلب منوذج تسليم •

 و االكتتـاب،  بطلب املتقدم قبل من مستلم بنك أي إىل ا تاباالكت طلب اليت األسهم قيمة كامل تسديد •
   .للمكتتب املخصصة األسهم عدد حيدد الذي التخصيص إشعار املستلم البنك تقدمي

    ختصيص األسهم واستعادة الفائض٢-١٣

 - إن وجدت  -مخسون سهماً لكل مكتتب، وما يتبقى من األسهم املطروحة لالكتتاب         ) ٥٠(إن احلد األدىن للتخصيص هو      
وإذا جتاوز . سيتم ختصيصها على أساٍس تناسٍيب بناًء على نسبة ما طلبه كل مكتتب إىل إمجايل األسهم املطلوب االكتتاب فيها           

مائة وستة وسبعون ألف مكتتب، فإن الشركة ال تضمن احلـد األدىن للتخـصيص وسـيتم                ) ١٧٦,٠٠٠(عدد املكتتبني   
ويف حال جتاوز عدد املكتتبني عدد األسهم املطروحة لالكتتـاب، سـوف يـتم              . التخصيص بالتساوي على عدد املكتتبني    

 إىل املكتتـبني دون أي  - إن وجـد -وسوف يتم إعادة فائض االكتتـاب       . التخصيص حسب ما تقرره هيئة السوق املالية      
خصيص ورد الفائض يف    وسوف يتم اإلعالن عن عملية الت     . عموالت أو استقطاعات من مدير االكتتاب أو البنوك املستلمة        

  ).م ٣/٦/٢٠٠٧املوافق (هـ ١٧/٥/١٤٢٨موعد أقصاه يوم 

و سوف ترسل البنوك املستلمة إشعارات إىل املكتتبني لديها تفيدهم بالعدد النهائي املخصص لألسهم لكل مكتتب واملبـالغ                  
كتتبني االتصال بفرع البنك املستلم الذي اليت سيتم ردها هلم، وسترد املبالغ بالكامل بدون أية رسوم أو اقتطاع وجيب على امل

  .سيتم تقدمي طلب االكتتاب فيه للحصول على أي معلومات إضافية

    إقرارات٣-١٣
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  :مبوجب تعبئة وتقدمي منوذج طلب االكتتاب، فإن املكتتب يقر مبا يلي

  .املوافقة على اكتتابه يف الشركة بعدد األسهم املوضحة يف طلب االكتتاب•
 . على نشرة اإلصدار وعلى كافة حمتوياا ودرسها بعناية وفهم مضمواأنه قد أطلع•
  . يوافق على النظام األساسي للشركة والشروط الواردة يف نشرة اإلصدار•
عدم التنازل عن حقه مبطالبة الشركة والرجوع عليها بكل ضرر ينجم بشكل مباشر من جراء احتواء نشرة اإلصدار علـى    •

 صحيحة أو غري كافية أو نتيجة إغفال معلومات جوهرية تؤثر بشكل مباشـر يف قبـول املكتتـب                   معلومات جوهرية غري  
 .لالكتتاب يف حال إضافتها يف النشرة

أنه مل يسبق له أو ألي من األفراد املشمولني يف طلب االكتتاب التقدم بطلب لالكتتاب يف أسهم شركة احتاد اخلليج للتأمني •
 . رفض كافة الطلبات يف حالة تكرار طلب االكتتابالتعاوين وللشركة احلق يف

قبول األسهم املخصصة مبوجب طلب االكتتاب وقبوله كافة شروط وتعليمات االكتتاب الواردة يف الطلـب ويف نـشرة                  •
 .اإلصدار

  .عدم إلغاء أو تعديل منوذج طلب االكتتاب بعد تقدميه•

    بنود متفرقة٤-١٣

 والشروط املتعلقة به يف هذه النشرة ملزمة ونافذة لصاحل أطراف االكتتاب وخلفـائهم              يعد منوذج طلب االكتتاب واألحكام    
ال يتم التنازل عن طلب االكتتاب      . واملتنازل هلم ومنفذي ومدراء الوصايا والورثة شريطة عدم استثنائه يف هذه النشرة حتديداً            

أطراف هذا االكتتاب بدون موافقة خطية مسبقة من        أو أية حقوق أو مصاحل أو إلتزامات ناشئة عنهم من قبل أي طرف من               
  . الطرف اآلخر

حررت هذه النشرة باللغتني العربية واإلجنليزية ويف حالة وجود أي تناقض بني النصني العريب واإلجنليزي يؤخذ بالنص العريب                  
  . للنشرة

   سجل األسهم وترتيبات التعامل٥-١٣

ائهم وجنسيام وعناوين إقامتهم ومهنهم وأرقام تسلـسل األسـهم الـيت            حتتفظ تداول بسجل للمسامهني حيتوي على أمس      
  . ميتلكوا واملبالغ املدفوعة يف هذه األسهم

  )تداول(  سوق األسهم السعودية ٦-١٣

وكان تداول األسهم يف اململكة .  ESISم كبديل لنظام معلومات األسهم اإللكتروين ٢٠٠١سنة " تداول"مت تأسيس نظام 
 مليـار ريـال     ١٧,٨" تداول"وقد بلغت القيمة السوقية لألسهم املتداولة عرب        . م١٩٩٩شكل إلكتروين كامل سنة     قد بدأ ب  

 شركة يـتم    ٨٨ويبلغ عدد الشركات املسامهة املدرجة حالياً يف النظام         . م٢٠٠٧ مارس   ١٧سعودي حىت اية يوم السبت      
  . منها٨٦التداول على 

من خالل آلية متكاملة تغطي عملية التداول كاملةً بدءاً من تنفيذ الصفقة وانتهاًء " اولتد"يتم التعامل باألسهم عرب نظام 
 عصراً، ٣:٣٠ صباحاً وحىت الساعة١١ويتم التداول كل يوم عمل من أيام األسبوع على فترة واحدة من الساعة . بتسويتها

مر، أما خارج هذه األوقات فيسمح بإدخال األوامر  ويتم خالهلا تنفيذ األوامن يوم السبت حىت يوم األربعاء من كل أسبوع
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 صباحاً، وميكن عمل قيود واستفسارات جديدة ابتداء من الساعة ١١ صباحاً وحىت الساعة ١٠وتعديلها وإلغائها من الساعة 
 إدارة وتتغري هذه األوقات خالل شهر رمضان وتعلن من قبل)  صباحا١١ًاليت تبدأ الساعة ( صباحاً جللسة االفتتاح ١٠

وبشكل عام تنفذ أوامر السوق أوالً . يعمل نظام تداول على مطابقة األوامر حسب السعر، ومن مث وقت اإلدخال .تداول
. ومن مث األوامر احملددة السعر، ويف حال إدخال عدة أوامر بنفس السعر، يتم تنفيذها أوالً بأول حسب توقيت اإلدخال

ن معلومات عرب قنوات خمتلفة أبرزها موقع تداول على االنترنت والرابط اإللكتروين ويقوم نظام تداول بتوزيع نطاق شامل م
  .ملعلومات تداول الذي يوفر بيانات السوق بشكل فوري لوكاالت تزويد املعلومات مثل رويترز

الشركة اإلفصاح جيب على .ياً خالل اليوم، أي أن نقل ملكية األسهم تتم مباشرة بعد تنفيذ الصفقةلتتم تسوية الصفقات آ
  ".تداول"عن مجيع القرارات واملعلومات املهمة بالنسبة للمستثمرين عرب نظام 

ويتوىل نظام تداول مسؤولية مراقبة السوق، بصفته اآللية اليت يعمل من خالهلا السوق، دف ضمان عدالة التداول وانسياب 
  .عمليات التداول يف األسهم

  

  

    التداول ونقل األسهم ٧-١٣

 املتوقع أن يتم التداول يف األسهم مبشيئة اهللا بعد االنتهاء من ختصيص األسهم، وسوف تعلن تداول بعد ذلك تاريخ بدء                     من
تتضمن هذه النشرة تواريخ على سبيل االستدالل فقط وجيوز تغيريها أو متديدها بـشرط              . تداول األسهم ما أن يتقرر ذلك     

  . موافقة هيئة السوق املالية

داول األسهم املطروحة إال بعد اعتماد ختصيص األسهم يف حسابات املكتتبني يف تـداول، وإدراج الـشركة يف                  و ال ميكن ت   
وحيظر التداول املسبق حظراً تاماً، ولن تتحمـل الـشركة أي           . القائمة الرمسية ومت إدراج أسهمها يف السوق املالية السعودية        

ين يتعاملون يف األنشطة احملظورة حيث يتحملون هم املـسؤولية الكاملـة   مسؤولية نظامية حال خمالفة ذلك من املكتتبني الذ 
   .عنها



 ٧٦

  

    تقرير احملاسب القانوين١٤

    إقرارات أعضاء جملس اإلدارة عن املعلومات املالية١-١٤

وجد أيـة قـروض     يقر أعضاء جملس اإلدارة أنه خبالف ما ذكر يف قائمتها املالية التقديرية والتوضيحات املرفقة ا فإنه ال ي                 
أخرى أو مديونية على الشركة أو أي عمليات سحب على املكشوف من احلسابات املصرفية، أوالتزامات حتـت القبـول                   

  . أوائتمان القبول أو التزامات الشراء التأجريي

صدار هـذه   إضافة إىل ذلك تقر اإلدارة بأنه ال يوجد أي رهن أو حقوق أو رسوم على ممتلكات الشركة يف تاريخ نشرة اإل                    
  .  مشمولة حبق اخليار

ويقر أعضاء جملس اإلدارة أن الشركة لديها رأس مال عامل يكفي لتغطية احتياجاا احلالية ملا ال يقل عن االثىن عشر شهراً                     
  .القادمة اعتباراً من تاريخ صدور هذه النشرة

ار مصدرها القوائم املالية التقديرية بدون أي تغـيري         ويؤكد أعضاء جملس اإلدارة أن املعلومات املالية الواردة يف نشرة اإلصد          
 كما أن القوائم املالية التقديرية قد مت إعدادها ومراجعتها وفق املعايري احملاسبية الصادرة عـن اهليئـة الـسعودية                    ،جوهري

ضليل نتائج التحليـل    وأنه ال توجد أي بيانات أو معلومات أو وثائق أخرى قد تعمد إغفاهلا بغرض ت              . للمحاسبني القانونيني 
 .املايل
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    قائمة املديونية٢-١٤

  



 ٧٨
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 ٨٠

  



 ٨١

  



 ٨٢

    قائمة املركز املايل املستقبلية٣-١٤
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 ٨٤

  إيضاحات حول قائمة املركز املايل  ٤-١٤

  



 ٨٥
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  هذه الصفحة تركت فارغةً عن قصد

 




