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 نشرة اإلصدار
   للسهمة رياالت سعودي١٠بسعر العام  لالكتتاب ها من خالل طرحرأس مال شركة اياك السعودية للتأمني التعاوينمن % ٤٠ متثل  عادي جديد سهم٤,٠٠٠,٠٠٠ طرح

  
  
  
  

  ) حتت التأسيس(شركة مسامهة سعودية  
  . م٩/١٠/٢٠٠٦هـ املوافق ١٦/٩/١٤٢٧تاريخ ) ٢٣٣(رقم قرار جملس الوزراء مبوجب 

  .م١١/١٠/٢٠٠٦هـ املوافق ١٨/٩/١٤٢٧تاريخ ) ٦٠/م( رقم  واملرسوم امللكي
  )م٢٠٠٧/مارس/٢٦املوافق (هـ ١٤٢٨/ربيع األول/٧ اإلثنني  يومإىل) م٢٠٠٧/مارس /١٧املوافق( هـ ١٤٢٨/صفر/٢٧فترة اإلكتتاب من يوم السبت  

  
هــ املوافـق   ١٦/٩/١٤٢٧تاريخ ) ٢٣٣(جملس الوزراء رقم  شركة مسامهة سعودية حتت التأسيس مبوجب قرار ، هي)"ةالمس"أو " الشركة"بـ  فيما بعد    إليها   يشارو ()سالمة (التعاوينتأمني  شركة اياك السعودية لل   

دفع املؤسسـون   ") األسهم(" للسهم   رياالتعشرة  ) ١٠(قدرها  عشرة ماليني سهم، بقيمة امسية      ) ١٠,٠٠٠,٠٠٠(مائة مليون ريال سعودي، مقسم إىل       ) ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠(يبلغ رأس مال الشركة     . م٩/١٠/٢٠٠٦
وتعترب الشركة مؤسسةً من تاريخ صدور القرار الـوزاري بـإعالن         .  وانعقاد اجلمعية العامة التأسيسية، سوف يتم تقدمي طلب إىل وزير التجارة والصناعة إلعالن تأسيس الشركة               كتتاب، وبعد انتهاء اال   منها% ٦٠قيمة  

  .تأسيسها
 ريـاالت عشـرة    )١٠(مسية قدرها   ابقيمة  و) "اكتتابسهم  " وكل منها    "كتتابأسهم اال  (" جديد  سهم عادي  أربعة ماليني ) ٤,٠٠٠,٠٠٠(لعدد  ") كتتاباال("يف أسهم الشركة   العام   كتتابالطرح األويل لال  كون  سي

كما جيوز للمرأة السعودية املطلقة أو األرملة اليت هلا اوالد قصر من زوج غري سـعودي ان تكتتـب                    السعوديني الطبيعيني    األشخاص على   كتتابيقتصر اال . الشركةمن رأس مال    % ٤٠ ومتثل مبجملها    ، للسهم ةسعودي
   .من قبل الشركة لتمويل عملياا كتتاب بعد حسم مصروفات االكتتاب استخدام صايف متحصالت االيتمس و،")املكتتب"ويشار إليه منفرداً بـ" املكتتبني"ويشار إليهم جمتمعني بـ(لصاحلها بأمسائهم 

ـ   ) (ك( العام اكتتب كل من املسامهني املؤسسني للشركة الواردة أمساؤهم يف الصفحة             كتتابقبل إمتام اال   من % ٦٠ستة ماليني سهم متثل نسبة ) ٦,٠٠٠,٠٠٠(مبا جمموعه ") املسامهني املؤسسني "ويشار إليهم جمتمعني ب
  . سيحتفظون حبصة مسيطرة فيهاإمجايل رأس مال الشركة، وبالتايل

املوافـق  (هـ  ١٤٢٨/ربيع األول /٧ اإلثننييوم   وهو   كتتاب أيام عمل شاملة آخر يوم إلغالق اال       ٨لفترة   ويستمر   )م٢٠٠٧/مارس/١٧املوافق  (هـ  ١٤٢٨/صفر/٢٧بتاريخ   السبتيوم  يف   كتتاب اال سيتم طرح أسهم  
  .كتتاب خالل فترة اال")البنوك املستلمة ("  يف أي من فروع البنوك املستلمةكتتابات االميكن تقدمي طلب"). كتتابفترة اال(" )م٢٠٠٧/مارس/٢٦

إن احلد  .  ألف سهم  مائة) ١٠٠,٠٠٠(كحد أدىن، كما أن احلد األقصى لكل مكتتب هو           سهم مخسني )٥٠(بـ كتتاباال") املكتتبني"وجمتمعني بـ   " املكتتب"يشار إليه بـ     (كتتابجيب على كل مكتتب بأسهم اال     
 كتتاباالاملطلوب  إمجايل عدد األسهم  ما طلبه كل مكتتب إىل على نسبةيتم ختصيصها على أساس تناسيب بناًءس - إن وجدت –  وما يتبقى من األسهم املطروحة، لكل مكتتبمخسني سهم )٥٠(األدىن للتخصيص هو 

ويف حال جتاوز عدد املكتتبني عدد األسـهم        .  بالتساوي بني املكتتبني   كتتاباالختصيص أسهم   يتم  إن الشركة التضمن احلد األدىن للتخصيص وس      ، ف  ألف مكتتب  مثانني )٨٠,٠٠٠(يف حالة جتاوز عدد املكتتبني      و. فيها
اإلعـالن عـن   يتم سوالت او استقطاعات من البنوك املستلمة و إىل املكتتبني دون أي عم– إن وجد – كتتاب سوف يتم إعادة فائض اال .، سوف يتم التخصيص حسب ما تقرره هيئة السوق املالية         كتتاباملطروحة لال 

  ").التخصيص ورد الفائض-كتتابشروط وتعليمات اال"راجع  (.)م٢٠٠٧/أبريل/١املوافق(هـ ١٤٢٨/ربيع األول/١٣يف موعد أقصاه  – وجد ن إ–التخصيص  ورد الفائض عملية 
، واليعطى أي مساهم حقوق تصويت تفضيلية، حيث يعطي كل سهم حامله احلق يف صوت واحد، وحيق لكل مسـاهم ميتلـك                      كتتابسسني وأسهم اال  ستكون أسهم الشركة من فئة واحدة تضم أسهم املسامهني املؤ         

 والسنوات املاليـة    كتتاباح تعلنها الشركة بعد بداية فترة اال       أية أرب  كتتابوستستحق األسهم املطروحة لال   . والتصويت فيها ") اجتماع اجلمعية العامة  ("عشرين سهماً على األقل حضور اجتماعات اجلمعية العامة         ) ٢٠(
  ").سياسة توزيع األرباح"راجع قسم . (اليت تليها

 هليئة السوق املاليـة باململكـة        بطلب  الشركة  وقد تقدمت  . العام كتتاب أو أي مكان آخر قبل طرحها لال       ")اململكة ("التعاوين سواء داخل اململكة العربية السعودية     تأمني  سوق ألسهم شركة اياك السعودية لل      ليس هناك 
مت احلصول على مجيع املوافقات الرمسية للقيام بعملية طـرح          وقد  . يئةاهلكافة املستندات املؤيدة اليت طلبتها      مت استيفاء    لتسجيل األسهم يف القائمة الرمسية ومتت املوافقة على نشرة اإلصدار هذه و            ")اهليئة ("العربية السعودية 

ملواطين    وسيسمح .")نيكتتبتواريخ مهمة للم  "راجع قسم    ( وصدور القرار الوزاري بإعالن تأسيس الشركة      ومن املتوقع أن يبدأ تداول األسهم يف السوق يف وقت قريب بعد اإلنتهاء من عملية ختصيص األسهم                , هماألس
  . بالتداول يف األسهم اإلستثمار السعودية اململكة العربية السعودية واملقيمني يف املمكلة وللشركات والبنوك وصناديق

       .  وفق هذه النشرةكتتابسهم االأ يف ستثمار قرار االاختاذ يف نشرة اإلصدار هذه قبل  الواردين"عوامل املخاطرة"  و"إشعار هام"جيب دراسة قسمي 

ويتحمل أعضاء جملس اإلدارة الذين تظهر ").اهليئة "ـواملشار إليها ب(  على معلومات مت تقدميها حسب متطلبات قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن هيئة السوق املالية باململكة العربية السعودية "النشرة "حتتوي نشرة اإلصدار هذه  
 ويؤكدون حسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء مجيع الدراسات املمكنة وإىل احلد املعقول، أنه ال توجد أي وقائع أخرى . املسؤولية عن دقة املعلومات الواردة يف نشرة اإلصدار هذهجمتمعني ومنفردين كامل) ج( أمساؤهم على الصفحة

 وال تعطي أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتماهلا، وختلي نفسها صراحة من . املالية السعودية أي مسؤولية عن حمتويات هذه النشرة وال تتحمل اهليئة والسوق.ميكن أن يؤدي عدم تضمينها يف النشرة إىل جعل أي إفادة واردة فيها مضللة
   .أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد يف هذه النشرة أو عن االعتماد على أي جزء منها

  
  م٢٠٠٧/مارس/١١    املوافق  هـ١٤٢٨/صفر/٢١صدرت هذه النشرة بتاريخ  األحد 

  تغطيةال يمتعهد  مدير االكتتاب   املستشار املايل

  
         

  البنوك املستلمة 
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  إشعار هام
وباألسهم املطروحة  )سالمة(تقدم هذه النشرة تفاصيل كاملة عن املعلومات املتعلقة بشركة اياك السعودية للتأمني التعاوين             

تند وعند تقدمي طلب االكتتاب يف األسهم املعروضة للبيع، سيتم معاملة املستثمرين على أساس أن طلبام تس               . لالكتتاب
إىل املعلومات اليت حتتويها هذه النشرة واليت ميكن احلصول على نسخ منها من مدير االكتتاب ومتعهدي التغطية والبنوك                  

 أو عـن    (www.salama.com.sa)املستلمة أو عن طريق زيارة املوقع اإللكتروين للشركة على شبكة اإلنترنت            
  .) www.cma.org.sa(طريق زيارة موقع هيئة السوق املالية 

  
 فيما خيتص بعملية الطـرح       ومتعهداً للتغطية  عينت شركة اياك السعودية للتأمني التعاوين شركة اموعة املالية كمستشار مايل          

ـ  ( طية فيما يتعلق باألسهم املطروحة     للتغ متعهداً   البنك األهلي كما مت تعيني    ") املستشار املايل "أو  " اموعة املالية "يشار إليها ب
  .لالكتتاب املشار إليها يف هذه النشرة

  
حتتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات مت تقدميها حسب متطلبات قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن هيئة السوق املالية                  

جمتمعني ومنفردين كامل املسؤولية عن     ) د (ويتحمل أعضاء جملس اإلدارة الواردة أمساؤهم يف صفحة       باململكة العربية السعودية    
بعد إجراء مجيع الدراسات املمكنـة وإىل       دقة املعلومات الواردة يف نشرة اإلصدار هذه، ويؤكدون حسب علمهم واعتقادهم،            

ة أو غري    فيها مضلل   واردة جعل أية إفادة  ، أنه التوجد أي وقائع أخرى ميكن أن يؤدي عدم تضمينها يف النشرة إىل               احلد املعقول 
 وقد قامت الشركة بالتحريات املعقولة للتأكد من صحة املعلومات اليت تضمنتها هذه النشرة يف تاريخ إصدارها،. صحيحة

    
إن املعلومات اليت تضمنتها هذه النشرة يف تاريخ إصدارها عرضة للتغيري، وعلى وجه اخلصوص فيما يتعلـق بالوضـع املـايل                

كن أن تتأثر بشكل سليب بالتطورات املستقبلية املتعلقة بعوامل التضـخم ومعـدالت الفائـدة               للشركة وقيمة األسهم اليت مي    
  اعتبار تقدمي نشرة اإلصدار    يوال ينبغ .  أخرى خارجة عن نطاق سيطرة الشركة      ةوالضرائب أو أية عوامل اقتصادية أو سياسي      

  .ار بتحقق اإليرادات والنتائج أو األحداث املستقبلية أو أي تعامل شفهي أو خطي متعلق بأسهم االكتتاب بأنه وعد أو إقرهذه
  

 اعتبار نشرة اإلصدار هذه مبثابة توصية من شركة اياك السعودية للتأمني التعاوين أو املسامهني املؤسسني أو أي مـن                    ز ال جيو 
ة عامة مت إعدادها بـدون      وتعترب املعلومات املوجودة يف نشرة اإلصدار ذات طبيع       . مستشاريهم للمشاركة يف عملية االكتتاب    

ويتحمل كل مستلم لنشرة اإلصـدار،      . اعتبار ألهداف االستثمار الفردية أو الوضع املايل أو االحتياجات االستثمارية اخلاصة          
قبل اختاذ قرار باالستثمار، مسؤولية احلصول على استشارة مهنية مستقلة خبصوص االكتتاب لتقييم مدى مالءمة املعلومـات                 

  . النشرة بالنسبة لألهداف واألوضاع واالحتياجات املالية اخلاصة بهاملدرجة يف
  

 جيوز للمرأة السعودية املطلقة أو األرملة واليت هلا أوالد قُصـر     كمايقتصر هذا االكتتاب على األشخاص السعوديني الطبيعيني،        
تتاب العام، على أن تقدم مايثبت أـا  من زوج غري سعودي أن تكتتب بأمسائهم لصاحلها يف أسهم الشركات اليت تطرح لالك       

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

 .ومراعاة التقيد ا
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  معلومات عن السوق والقطاع
الواردة بدراسة السوق مأخوذة عن مصادر معلومات متاحة للعموم ولذلك مل يتم أخذ  جزء كبري من البيانات والتوقعات

  :موافقة تلك املصادر على إدراج امسها يف نشرة اإلصدار ، وهذه املصادر هي
 ).٢٠٠٥ Sigma World Insuranceتقرير  (Swiss REأمني  الشركة السويسرية إلعادة الت 

را منذ عام س سوي–وهي شركة عاملية رائدة يف جمال إعادة التامني تأسست يف زيورخ 
م وتعمل يف أكثر من ثالثني دولة حول العام وتصدر تقارير مستقلة عن قطاعات ١٨٦٣

  .التأمني يف العامل بشكل دوري متاحة على شبكة االنترنت
  

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

  .القطاعات دراسة القطاعات االقتصادية املختلفة كما تصدر حتليالً وتوقعات دورية هلذه 
 

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

وقد قامت الشركة بالتحريات املعقولة للتأكد من صحة املعلومات اليت تضمنتها هذه النشرة يف تاريخ إصدارها، كما أن جزًء                   
يوجد لدى اموعة املالية أي سبب       ومع أنه ال  . ن مصادر خارجية  كبرياً من املعلومات الواردة عن السوق والقطاع مأخوذة م        

 الواردة عن السوق والقطاع تعترب غري دقيقة يف جوهرها، إال أنه مل يتم التحقق بصورة مسـتقلة مـن                    علوماتامل بأنلالعتقاد  
 أي من هذه    بصحة أو إكتمال  ن   ال يوجد أي بيان أو ضما      وعليه فإنه ،  املعلومات املدرجة يف هذه النشرة عن السوق والقطاع       

  .املعلومات
  

  التوقعات واإلفادات املستقبلية
وقد ختتلف ظروف التشغيل املسـتقبلية      . لقد مت إعداد التوقعات اليت تضمنتها هذه النشرة على أساس افتراضات حمددة ومعلنة            
  . أو كمال أي من هذه التوقعاتعن االفتراضات املستخدمة، وبالتايل فإنه ال يوجد ضمان أو تعهد فيما يتعلق بدقة

هذه النشرة واليت ال تعد حقائق تارخيية بيانات مستقبلية، تشمل على سبيل املثـال ال احلصـر                 يف  متثل بعض التوقعات الواردة     
ويستدل علـى هـذه اإلفـادات       . البيانات اليت تتعلق بالوضع املايل واستراتيجية العمل وخطط الشركة واألهداف املستقبلية          

أو " ينبغـي "أو  " سوف"أو  " من املمكن "أو  " يتوقع"أو  " تقدر"أو  " تعتزم"تقبلية عن طريق استخدام بعض الكلمات مثل        املس
وتعكس هذه  . أو الصيغ النافية هلذه املفردات وغريها من املفردات املقاربة أو املشاة هلا يف املعىن             " يعتقد"أو  " قد"أو  " متوقع"

وهناك العديد مـن    . الية فيما يتعلق بأحداث مستقبلية ولكنها ليست ضماناً لألداء املستقبلي         اإلفادات وجهة نظر الشركة احل    
العوامل اليت قد تؤثر يف األداء الفعلي أو اإلجنازات أو النتائج اليت حتققها الشركة وتؤدي إىل اختالفها بشكل كبري عما كـان                      

 استعراض بعض املخاطر أو العوامل اليت ميكن أن تؤدي إىل مثل هـذا              وقد مت . متوقعاً صراحةً أو ضمنياً يف اإلفادات املذكورة      
وفيما لو حتقق أي واحد أو أكثر مـن         ") عوامل املخاطرة "راجع قسم   (األثر بصورة أكثر تفصيالً يف أقسام أخرى من النشرة          

العتماد عليها، فإن النتائج الفعلية قد      هذه املخاطر أو األمور غري املتيقنة أو ثبت عدم صحة أو دقة أي من االفتراضات اليت مت ا                 
 .ختتلف بشكل جوهري عن تلك املوضحة يف هذه النشرة

 تسجيل وإدراج األسهم، تلتزم شركة اياك السعودية للتأمني التعاوين بتقدمي نشرة إصدار تكميلية               قواعد ومع مراعاة متطلبات  
هيئة السوق املالية على نشرة اإلصدار وقبل تسجيل أسـهمها يف           هليئة السوق املالية إذا تبني للشركة يف أي وقت بعد موافقة            

حدوث أي تغيري ملحوظ يف أمور جوهرية واردة يف هذه النشرة أو يف أي مستند مطلوب مبوجب قواعد                  ) أ: (القائمة الرئيسية 
 عـدا احلـالتني     وفيمـا . ظهور أي مسائل إضافية مهمة كان يتوجب تضمينها يف هذه النشرة          ) ب(التسجيل واإلدراج، أو    

 أي معلومات متعلقة بقطاع التأمني والسوق       لاملذكورتني، فإن شركة اياك السعودية للتأمني التعاوين ال تعتزم حتديث أو تعدي           
املستقاة من مصادرمعلومات متاحة للعموم كما ال ميكن تقدمي ضمان بشأن صحتها أو اكتماهلا أو اإلفادات املسـتقبلية الـيت        

ونتيجـة ملـا تقـدم      .  ذلـك  فشرة، سواًء كان ذلك نتيجة معلومات جديدة أو حوادث مستقبلية أو خال           تتضمنها هذه الن  
 وللمخاطر األخرى، واألمور غري املتيقنة واالفتراضات، فإن توقعات األحداث والظروف املستقبلية املبينة يف هذه النشرة قد ال                

اً، وعليه فإنه جيب على املستثمرين احملتملني فحص مجيع اإلفادات          حتدث على النحو الذي تتوقعه الشركة أو قد ال حتدث إطالق          
  . املستقبلية على ضوء هذه التفسريات مع عدم االعتماد على اإلفادات املستقبلية بشكل أساسي
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  دليل الشركة
  

  أعضاء جملس اإلدارة املرشحون
  الصفـة  ماالســـ

   ملرشحرئيس جملس اإلدارة ا  صاحل مجيل صاحل مالئكة/ الدكتور

 عضو جملس اإلدارة  عبدالعزيز بن عبداللطيف جزار/ الدكتور
 عضو جملس اإلدارة  طالل بن علي الشاعر/ الدكتور
 عضو جملس اإلدارة  راشد بن عبداهللا السويكت/  السيد
 )املستقل(عضو جملس اإلدارة   حسني بن حسن بياري/  السيد
  ) املستقل(دارة عضو جملس اإل  أمحد بن حممد السري/  السيد

  ) املستقل(عضو جملس اإلدارة   معن بن محد اجلاسر/  السيد

  عنوان الشركة 
  
  

  
  

   شارع األمري حممد بن عبدالعزيز–مركز بن محران 
  ٢١٣٣٢جدة  ١٢٢٣٩٢ص ب 

  اململكة العربية السعودية
  +٩٦٦) ٢ (٦٦٤ ٧٨٧٧: هاتـف
 +٩٦٦) ٢ (٦٦٤ ٧٣٨٧: فاكـس
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  ٩٢٠٠٢٣٣٥٥  ٨٠٠١١٦٠٠٠٦: تف ااين اهلا

  
  سكرتري جملس اإلدارة

  ممثل الشركة املعتمد لدى هيئة السوق املالية

  أمحد بن حسني اهلبيلي/ السيد
   شارع األمري حممد بن عبدالعزيز–مركز بن محران 

  ٢١٣٣٢جدة  ١٢٢٣٩٢ص ب 
  اململكة العربية السعودية

  +٩٦٦) ٢ (٦٦١ ٢٤٣٥: هاتــف
  +٩٦٦) ٢ (٦٦٤ ٤٠٣٥: فاكـس

  

  )املدير العام(فيصل مصطفى الكردي / السيد
   شارع األمري حممد بن عبدالعزيز–مركز بن محران 

  ٢١٣٣٢جدة  ١٢٢٣٩٢ص ب 
  اململكة العربية السعودية

  +٩٦٦) ٢ (٦٦٩٤٩٤٧: هاتــف
  +٩٦٦) ٢( ٦٦٧٧٦٣٥  :فاكـس

  
  
  
  
  

   للشركةالبنك الرئيس

  
  بنك اجلزيرة

  شارع خالد بن الوليد 
   ٢١٤٤٢ جدة٦٢٧٧ص ب 

  اململكة العربية السعودية
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  مسجل األسهم

  
  تداول

  وديةالسوق املالية السع
  ، الربج الشمايلأبراج التعاونية

   طريق امللك فهد٧٠٠
  ١١٥٥٥ الرياض ٦٠٦١٢ب .ص

  اململكة العربية السعودية
  +٩٦٦) ١ (٢١٨ ١٢٠٠: هاتف
  +٩٦٦) ١ (٢١٨ ١٢٢٠: فاكس

  املستشارون
   املستشار املايل

  
  اموعة املالية

  
  الربج اجلنويب أبراج العليان،

  شارع اإلحساء    
  ١١٥٨٦ياض  الر٦٦٦٣٣ب .ص

  اململكة العربية السعودية
  +٩٦٦ )١( ٤٧٧ ٩٩٧٧: هاتف
 +٩٦٦ )١( ٤٧٧ ٠٠٠٤: فاكس

  كتتاباملستشار القانوين لال

 
  مكتب الرويشد والعساف حمامون ومستشارون
  وحليفه الدويل سكواير ساندرز أند دمبسي

  برج اململكة، الدور الرابع والعشرين
  طريق امللك فهد

  ١١٦١٣ الرياض ٩٠٢١٧ص ب 
  اململكة العربية السعودية

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

  
  احملاسب القانوين

  
  كي يب إم جي الفوزان وبانقا
  مراجعون وحماسبون قانونيون

  مركز جدة الدويل لألعمال، الدور الثاين
  )ب(برج 

  طريق امللك عبداهللا
  ٢١٤٥٢ جدة ٦٦٥٩ص ب 

  وديةاململكة العربية السع
  +٩٦٦) ٢ (٦٥٠ ٤٦٠١: هاتف
  +٩٦٦) ٢ (٦٥١ ٩٢٤٢: فاكس

  مقيم حمافظ التأمني
  
  
  
  نيومان

  ب بلوك أف جولربج الثاين-٧
   باكستان–الهور 

  +) ٩٢  (٤٢ ٥٧٦٠ ٢٠٤: هاتف
  +)٩٢  (٤٢ ٥٧٥٧ ٨٦٧: فاكس

  

.  يف هذه النشرة ويف هذا السياق ومل يتم سحب هذه املوافقـة            افادمعلى نشر    و امسهم الكتابية على اإلشارة إىل      أعطوا موافقتهم  املذكورة اجلهاتمجيع  : ((تنبيه 
، باستثاء املستشار وجتدر اإلشارة إىل أن مجيع هذه اجلهات والعاملني فيها أو أي من أقربائهم الميلكون أسهماً أو مصلحة مهما كان نوعها يف الشركة أو أي تابع هلا

وهي أحـد املؤسسـني يف      %) ٣٣(جملس إدارة اموعة املالية والشريك فيها هو أحد الشركاء يف جمموعة امللز بنسبة              رك رئيس   املايل، حيث أن الدكتور فهد املبا     
  )). كما سيتم اإلشارة لتفاصيل هذا العقدبفقرة املعلومات القانونيةفقط من األسهم% ٣التعاوين ومتلك تأمني شركة اياك السعودية لل
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  مدير االكتتاب
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   التغطيةيمتعهد
  اموعة املالية  نك األهليالب
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  البنوك املستلمة
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  طريق امللك عبدالعزيز

  ٢١٤٨١  جدة  ٣٥٥٥ص ب 
 اململكة العربية السعودية
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  اململكة العربية السعودية
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  +٩٦٦)  ٢  (٦٥٣  ٢٤٧٨:  فاكس
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   البالدبنك 

  
  طريق صالح الدين األيويب 

  ١١٤١١  الرياض  ١٤٠ص ب 
  بية السعوديةاململكة العر
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  كتتابملخص اال
قرار ، هي شركة مسامهة حتت التأسيس مبوجب        التعاوينشركة اياك السعودية للتأمني       ..................................................الشركة

املرسوم و. م٩/١٠/٢٠٠٦هـ املوافق ١٦/٩/١٤٢٧تاريخ ) ٢٣٣(رقم جملس الوزراء 
 القاضـي   م،١١/١٠/٢٠٠٦ املوافـق    هـ١٨/٩/١٤٢٧ وتاريخ   ٦٠/امللكي رقم م  
 ٦/تأسيس الشركة وفقاً لنظام الشركات الصادر باملرسوم امللكي رقـم م    باملوافقة على   

صادر باملرسـوم   ولنظام مراقبة شركات التأمني التعاوين ال      هـ٢٢/٣/١٣٨٥وتاريخ  
الصادرة  والئحته التنفيذية ") نظام التأمني ("هـ  ٢/٦/١٤٢٤ وتاريخ   ٣٢/امللكي رقم م  

  .")التنفيذية ةالالئح ("هـ١/٣/١٤٢٥ وتاريخ ١/٥٩٦مبوجب القرار الوزاري رقم 
 لنظام مراقبة شركات التأمني التعاوين      لشركة وفقاً تأسيس ا وافقت مؤسسة النقد على       ........................................ الشركةتأسيس

هـ املوافـق   ٨/١١/١٤٢٦والئحته التنفيذية مبزاولة نشاط التأمني يف اململكة بتاريخ         
تأسيس الشركة كشـركة مسـامهة عامـة،        كما مت املوافقة على     . م١٠/١٢/٢٠٠٥

 تأسيس الشركة بعد االنتهاء من االكتتـاب واالنتـهاء مـن كافـة              يكتملوسوف  
 النظامية، ونشر قرار وزير التجارة والصناعة بإعالن تأسيس الشركة وإنعقاد           اإلجراءات

وسوف تقوم الشركة بعد صدور السجل التجاري بالتقدم ملؤسسة          .اجلمعية التأسيسية 
  .النقد بطلب الترخيص ملزاولة انشطة التأمني اليت ترغب مبمارستها

  )بعد هذا االكتتاب( ريال سعودي ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠  ........................................رأس مال الشركة
   للسهم الواحدة رياالت سعودي١٠  ...........................................سعر االكتتاب
   للسهم الواحد رياالت سعودية١٠  ............................................القيمة االمسية

  )عند التأسيس(مدفوعة القيمة بالكامل  سهم ١٠,٠٠٠,٠٠٠  ...............................إمجايل عدد األسهم املصدرة
   لكل سهم ة رياالت سعودي١٠ سهم عادي جديد بقيمة امسية قدرها ٤,٠٠٠,٠٠٠  ..........................عدد األسهم املطروحة لالكتتاب

  من رأس مال الشركة املصدر % ٤٠ميثل عدد األسهم املطروحة لالكتتاب   ................. من األسهم املصدرةنسبة أسهم االكتتاب
   ريال سعودي٤٠,٠٠٠,٠٠٠  ................القيمة اإلمجالية لألسهم املطروحة لالكتتاب

   سهم٤,٠٠٠,٠٠٠٠  ......................عدد أسهم االكتتاب املتعهد بتغطيتها
   سهم٥٠  ..........................احلد األدىن لعدد أسهم االكتتاب

   ريال سعودي٥٠٠  ................................ احلد األدىن لالكتتابقيمة
  سهم١٠٠,٠٠٠  ...................................احلد األقصى لالكتتاب

   مليون ريال سعودي١,٠٠٠,٠٠٠  ..............................قيمة احلد األقصى لالكتتاب
  ............................استخدام متحصالت االكتتاب

  
، مليون ريال سعودي  أربعني   )٤٠,٠٠٠,٠٠٠(إمجايل متحصالت االكتتاب    تبلغ قيمة   

أربعة ماليني وستمائة وتسـعون ألـف ريـال         ) ٤,٦٩٠,٠٠٠(سيدفع منها حوايل    
الكتتـاب  كمصاريف لإلصدار وتشمل أتعاب املستشار املايل واملستشار القـانوين ل         

واملراجع القانوين ومصاريف البنوك املستلمة ومصاريف التسويق والطباعة والتوزيـع          
مث سيتم حتويل صايف متحصالت االكتتاب بعد       . واملصاريف األخرى املتعلقة باإلصدار   

حتافظ الشركة على هـامش املـالءة        على أن    .إىل الشركة خصم مصاريف اإلصدار    
   . والئحته التنفيذيةحسب نظام مراقبة شركات التأمني

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

 األحـد     أقصاه يـوم  سوف يتم اإلعالن عن عملية التخصيص ورد الفائض يف موعد           
) ٥٠( احلد األدىن للتخصيص هو إن. م١/٤/٢٠٠٧املوافقهـ  ١٤٢٨/ربيع األول /١٣

 - إن وجدت  –هم املطروحة لالكتتاب    مخسون سهم لكل مكتتب، وما يتبقى من األس       
سيتم ختصيصه على أساس تناسيب بناء على نسبة ما طلبه كـل مكتتـب إىل إمجـايل                

مثـانني ألـف    ) ٨٠,٠٠٠(وإذا جتاوز عدد املكتتبني     . األسهم املطلوب االكتتاب ا   
مكتتب، فإن الشركة ال تضمن احلد األدىن للتخصيص وسيتم التخصيص بالتسـاوي            

ويف حال جتاوز عدد املكتتبني عدد األسهم املطروحة لالكتتـاب،          . كتتبنيعلى عدد امل  
الرجاء مراجعـة قسـمي     (. سوف يتم التخصيص حسب ما تقرره هيئة السوق املالية        

  ").التخصيص واالسترداد"، و"شروط وتعليمات االكتتاب"
  ..................................................الفائض

  
إىل املكتتـبني دون أي عمـوالت أو        ) إن وجـد  (ة فائض االكتتاب    سوف يتم إعاد  

 وسوف يتم اإلعالن عـن عمليـة        استقطاعات من مدير االكتتاب أو البنوك املستلمة      
املوافق (هـ ١٤٢٨/ربيع األول/١٣التخصيص ورد الفائض يف موعد أقصاه يوم األحد 



 
ح 

  ").شروط وتعليمات االكتتاب"راجع ). (م٢٠٠٧/أبريل/١
  ...........................................االكتتابفترة 

  
) م٢٠٠٧/مـارس /١٧املوافق  (هـ  ١٤٢٨/صفر/٢٧سيبدأ االكتتاب يف يوم السبت      

ربيـع  /٧ أيام شاملة آخر يوم إلغالق االكتتاب وهو يـوم اإلثـنني             ٨ويستمر لفترة   
  ).م٢٠٠٧/مارس/٢٦املوافق (هـ ١٤٢٨/األول

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

راجـع قسـم    . (حيق ألسهم االكتتاب استالم أرباح مىت أعلنت الشركة عن توزيعها         
  ").سياسة توزيع األرباح"

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

. للشركة فئة واحدة فقط من األسهم، وال يعطى أي مساهم حقوق تصويت تفضيلية            
نح كل سهم صاحبه احلق يف صوت واحد، وحيق لكل مساهم لديه عشرين سـهم               مي

لالطالع علـى تفاصـيل     . (على األقل احلضور والتصويت يف اجتماع اجلمعية العامة       
  ").حقوق التصويت"حقوق التصويت يف الشركة راجع قسم 

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

 ثالث سنوات  لقيد عدم جواز التصرف يف أسهمهم لفترة         املؤسسونون  خيضع املسامه 
، التأسـيس من تاريخ   ") فترة احلظر ("مالية كاملة ال تقل كل منها عن اثين عشر شهراً           

 على أي بيع لألسهم من قبل املسامهني املؤسسني بعد           على موافقة اهليئة   احلصولوجيب  
  .إنتهاء فترة احلظر

  ................ يف القائمة الرمسية تسجيل وإدراج األسهم
  

مل توجد سوق لألسهم سواًء داخل اململكة العربية السعودية أو أي مكان آخر قبـل               
وقد تقدمت الشركة بطلب للهيئة بغرض تسـجيل األسـهم          . طرحها لالكتتاب العام  

. ألسهمبالقائمة الرمسية، ومت احلصول على مجيع املوافقات الرمسية للقيام بعملية طرح ا           
ومن املتوقع أن يبدأ تداول األسهم يف وقت قريب بعد االنتهاء من عمليـة ختصـيص                

  ").تواريخ مهمة للمكتتبني"راجع قسم (األسهم 
  ..........................................  عوامل املخاطرة

  
طر إىل  وميكن تصنيف هذه املخا   . توجد خماطر معينة تتعلق باالستثمار يف هذا االكتتاب       

خماطر تتعلق  ) ٣(خماطر تتعلق بقطاع التأمني     ) ٢(خماطر تتعلق بالظروف التنظيمية     ) ١(
يتعني على املستثمرين احملتملني دراسـة      . وخماطر تتعلق باألسهم العادية   ) ٤(بالشركة  

قبل اختاذ قرار االستثمار يف اسهم     " عوامل املخاطرة "كافة املعلومات اليت يتضمنها قسم      
  .االكتتاب

  
  
  
  
  
  
  
  



 
ط 

  

  تواريخ مهمة للمكتتبني
  

  التاريخ  اجلدول الزمين املتوقع لالكتتاب
   )م٢٠٠٧/مارس/١٧( املوافق هـ١٤٢٨/صفر/٢٧ السبت ن يومـم ...........................................................كتتاباال فترة

  )م٢٠٠٧/مارس/٢٦( املوافق هـ١٤٢٨/ربيع األول/٧ اإلثنني حىت يوم

  )م٢٠٠٧/مارس/٢٦ (املوافق هـ١٤٢٨/ربيع األول/٧ اإلثنني يوم ....................كتتاب وسداد قيمة االكتتابآخر موعد لتقدمي طلب اال

  )م٢٠٠٧/أبريل/١ (املوافق هـ١٤٢٨/ربيع األول/١٣ األحد يوم  .............)تجدإن و(ة فائضالنهائي وإعادة املبالغ التخصيص اإلشعار بال

  بعد االنتهاء من مجيع اإلجراءات ذات العالقة .................................................سهمتداول األبدء تاريخ 

  

  .وسوف يتم اإلعالن عن التواريخ الفعلية من خالل الصحافة املطبوعة. اجلدول الزمين والتواريخ املشار إليها أعاله تقريبية
  

  كتتابب االكيفية التقدم بطل
 جيوز للمرأة السعودية املطلقة أو األرملة واليت هلا أوالد قُصـر     كمايقتصر هذا االكتتاب على األشخاص الطبيعيني السعوديني،        

، على أن تقدم مايثبت أا مطلقة أو أرملة ومـا يثبـت             الشركةمن زوج غري سعودي أن تكتتب بأمسائهم لصاحلها يف أسهم           
وسيتم توفري طلبات االكتتاب خالل فترة االكتتاب لدى فروع البنوك املستلمة، وميكن االكتتـاب              .  صرأمومتها لألوالد القُ  

أيضاً عن طريق االنترنت واهلاتف املصريف أو أجهزة الصراف اآليل التابعة للبنوك املستلمة اليت تقدم إحـدى أو كـل هـذه                      
يكون للمكتتب حساب لـدى     ) ١(اليت جرت مؤخراً شريطة أن      اخلدمات للمكتتبني الذين سبق أن اشتركوا يف االكتتابات         

أال تكون قد طرأت أي تغريات على املعلومات أو البيانات اخلاصة باملكتتـب    ) ٢(الذي يقدم هذه اخلدمات،  و      البنك املستلم 
  .منذ اكتتابه يف طرح جرى حديثاً

  
من هذه " شروط  وتعليمات االكتتاب" مات املبينة يف قسم فيما خيتص بطلبات االكتتاب، جيب تعبئة تلك الطلبات وفقاً للتعلي      

. وجيب على كل مكتتب املوافقة وتعبئة كل الفقرات ذات العالقة الواردة يف منوذج طلب االكتتـاب ذات العالقـة                  . النشرة
واليسمح . ابوحتتفظ الشركة حبقها يف رفض أي اكتتاب بصورة جزئية أو كلية، يف حالة عدم استيفاء أي من شروط االكتت                  

يعترب طلب االكتتاب عندئذ اتفاقاً ملزماً بني املكتتـب         . بتعديل طلب االكتتاب وسحبه بعد استالمه من أحد البنوك املستلمة         
  ").شروط وتعليمات االكتتاب"فضالً راجع قسم . (والشركة

  

  

  

  

  

  

  

  



 
ي 

  

  يةسملخص املعلومات األسا
. ة يف نشرة اإلصدار، وال يشمل كافة املعلومات اليت قد ـم املكتتـبني             يعد هذا امللخص نبذة موجزة عن املعلومات املدرج       

  .  النشرة قراءا بأكملها قبل اختاذ قرار االستثمار يف األسهم هذهوجيب على مستلمي
  

  ".تعريفات واختصارات" وقد مت تعريف بعض املصطلحات املدرجة يف هذه النشرة حتت قسم 
  

  نبذة عن الشركة
) ٢٣٣(جملس الوزراء رقـم      قرار    مبوجب   مت املوافقة على تأسيسها   ، هي شركة مسامهة     التعاوينودية للتأمني   شركة اياك السع  

هــ املوافـق    ١٨/٩/١٤٢٧تـاريخ   ) ٦٠/م( رقـم     واملرسوم امللكـي  م  ٩/١٠/٢٠٠٦هـ املوافق   ١٦/٩/١٤٢٧تاريخ  
ة التنفيذية الصادرة مبوجب    تالئح و التأمني اتتأسيس الشركة وفقاً لنظام مراقبة شرك     باملوافقة على     القاضي م١١/١٠/٢٠٠٦

 جـدة  ١٢٢٣٩٦والشركة مقرها مدينة جدة وعنواا صندوق بريد      . هـ  ١/٣/١٤٢٥ وتاريخ   ١/٥٩٦القرار الوزاري رقم    
  .٢١٣٣٢الرمز الربيدي 

  
تنفيذيـة بتـاريخ    وفقاً لنظام مراقبة شركات التـأمني التعـاوين والئحتـه ال   تأسيس الشركةوقد وافقت مؤسسة النقد على   

وسوف تقوم الشركة بعد صدور السجل التجاري بالتقدم ملؤسسة النقد بطلب           . م١٠/١٢/٢٠٠٥هـ املوافق   ٨/١١/١٤٢٦
  .الترخيص ملزاولة انشطة التأمني اليت ترغب مبمارستها

  
 سـهم   عشرة ماليـني  ) ١٠,٠٠٠,٠٠٠(مائة مليون ريال سعودي مقسم إىل       ) ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠(ويبلغ رأس مال الشركة     

 ومت إيداعها    للسهم مت سداد قيمة ستة ماليني سهم منها متثل حصة املسامهني املؤسسني            رياالتعشرة  ) ١٠(بقيمة امسية قدرها    
  .من األسهم املصدرة مطروحة لالكتتاب العام% ٤٠، وأربعة ماليني سهم متثل يف حساب الشركة لدى بنك اجلزيرة

  
 العامة التأسيسة، سوف يتم تقدمي طلب إىل وزير التجارة والصناعة إلعـالن تأسـيس               وبعد انتهاء االكتتاب وانعقاد اجلمعية    

  .وستعترب الشركة مؤسسةً من تاريخ صدور القرار الوزاري باعالن تأسيسها. الشركة

  
 وإدراجها الشرآة تسجيل
  .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

 .للشركة االساسى للنظام طبقًا سينعقد والذي التأسيسية، اجلمعية اجتماع إىل أسهم هلم خصصت
 وكل مكتتب مؤسس شريك لكل وحيق .باالجتماع االخطار تاريخ من األقل على يوما ١٥ بعد االجتماع ينعقد وسوف
 .املؤسس املساهم املكتتب أو لذلك املخصصة األسهم عدد عن النظر بصرف االجتماع، ذلك يف احلضور أسهم، له خصصت
 اوإذ .النصاب الالزم لتشكيل الشركة، مال رأس نصف عن يقل ال ما ميثلون مؤسسني، مسامهني أو/و مكتتبني حضور ويلزم
 ويعترب الثاين، ذا االجتماع اخطار مبوجب األقل على يوما ١٥ بعد ثان اجتماع لعقد يدعى فسوف النصاب، يتوفر مل

  .احلاضرين املسامهني املؤسسني أو املكتتبني عدد عن النظر بصرف االجتماع هذا يف حاضرا النصاب
  



 
ك 

 
 :يلي مبا التأسيسية اجلمعية تقوم وسوف

  .بالكامل قيمته وُدفعت به االكتتاب مت قد املال رأس كامل أن من التأكد 
  .األساسي للنظام النهائي النص اعتماد 
  .حسابات مراقب وأول سنوات ثالث 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

 .تأسيسها بإعالن الوزير أمرا فيه يصدر الذي التاريخ من اعتبارا تأسست قد الشركة تعترب وسوف .الشركة تأسيس إلعالن
 جملس على أعضاء األمر، تاريخ من يوما ١٥ غضون ويف .الشركة نفقة لىع الرمسية اجلريدة يف األمر هذا ينشر وسوف
 .الشركات إدارة لدى التجاري السجل يف الشركة لتسجيل بطلب التقدم اإلدارة

 .املالية لنظام السوق طبقًا املال سوق يف إدراجها العتماد املالية السوق هيئة إىل بطلب الشركة تتقدم سوف وبعد التأسيس،
 
  

   واستراتيجية الشركة وأهدافهارؤية
تتمثل استراتيجية الشركة يف عرض خدمات تأمني شاملة بتكلفة منافسة تغطي كافة أحناء اململكة العربية السعودية، باسـتخدام                  

، قنوات توزيع متعددة، وبالتايل تلبية احتياجات عمالئها من ناحية، وتعظيم قيمة الشركة ملصلحة محلة أسهمها من ناحية أخرى                 
وذلك من خالل تقدمي خدمات تأمينية  متميزة من خالل التركيز بشكل اساسي على كفاءة منتجاا وباستخدام عـدة أدوات                    

  . منها تقدمي سعر مميز للعمالء وآلية منصفة وفورية لتسوية تعويضام
  

  هيكل ملكية الشركة

 نسبة امللكية  اجلنسية  املسامهون
  عدد
  األسهم

  إمجايل القيمة
  ل السعوديبالريا

  ٣٠,٠٠٠,٠٠٠  ٣,٠٠٠,٠٠٠ %٣٠ اإلمارات )اياك(تأمنيالشركة اإلسالمية العربية لل
  ٥,٠٠٠,٠٠٠  ٥٠٠,٠٠٠ %٥ السعودية  شركة أسواق بن داود 
  ٥,٠٠٠,٠٠٠  ٥٠٠,٠٠٠ %٥ السعودية  شركة األعمال املشتركة
  ٥,٠٠٠,٠٠٠  ٥٠٠,٠٠٠ %٥ السعودية  شركة جمموعة الشاعر

  ٤,٠٠٠,٠٠٠  ٤٠٠,٠٠٠ %٤ السعودية  ملتحدونشركة املطورون ا
  ٣,٠٠٠,٠٠٠  ٣٠٠,٠٠٠ %٣ السعودية  شركة جمموعة امللز

  ٢,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠٠,٠٠٠ %٢ السعودية صاحل مجيل مالئكة/ الدكتور
  ٢,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠٠,٠٠٠ %٢ السعودية راشد بن عبد اهللا السويكت/ االستاذ
  ٢,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠٠,٠٠٠ %٢ السعودية أمين إمساعيل أبو داود/ االستاذ
  ٢,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠٠,٠٠٠ %٢ السعودية حسني حسن بياري/ االستاذ

  ٦٠,٠٠٠,٠٠٠  ٦,٠٠٠,٠٠٠ %٦٠ اموع
  ٤٠,٠٠٠,٠٠٠  ٤,٠٠٠,٠٠٠ %٤٠ اجلمهور
  ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠  ١٠,٠٠٠,٠٠٠ %١٠٠ اإلمجايل
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  عوامل املخاطرة ١
وحة لالكتتاب دراسة كافة املعلومات اليت حتتويها هذه النشرة  املطر الشركةيتعني على كل من يرغب االستثمار يف أسهم

وقد يتأثر نشاط الشركة ومركزها املايل ونتائج أعماهلا وتدفقاا النقدية بشكل . بعناية مبا فيها عوامل املخاطرة املبينة أدناه
يف الوقت احلايل أا مهمة، ") اإلدارة("سليب وجوهري يف حال حدوث أو حتقق أحد عوامل املخاطرة اليت تعتقد إدارة الشركة 

. أو أي خماطر أخرى مل يتسن لإلدارة أن حتددها، أو اليت تعتقد أا غري جوهرية، أو إذا أصبحت هذه األخرية خماطر جوهرية
أو كامل /قد يؤدي حدوث إحدى أو بعض هذه املخاطر إىل اخنفاض سعر األسهم يف السوق، وقد خيسر املستثمر جزءاً من

  .ستثماره يف أسهم الشركةا

  تأمني قطاع الخماطر تتعلق ب ١-١

  سياسات التحكم يف املخاطر  ١-١-١

توظيف وسائل مالية واستثمارية ، ب") ساما("مؤسسة النقد العريب السعودي ستقوم الشركة، مع مراعاة تعليمات وتوجيهات 
من جانب الشركة، ونتيجة لذلك فقد تعتمد  مستمر جهد يتطلب بذل  ممامتعددة إلدارة املخاطر املرتبطة بأعمال التأمني

 . وجود نقص يف البيانات الكافية عن سوق التأمني السعودي بالرغم منالشركة على إمكانيتها فقط للتنبؤ باملخاطر املستقبلية
. فة احلاالت غري دقيقة أو كاملة أو حديثة أو مل يتم تقييمها على الوجه الصحيح يف كاالبيانات أو املعلوماتوقد تكون هذه 

 األمر الذي يعرض الشركة أيضاً إىل خماطر غري معروفة ،لذا فإن السياسات اليت مت صياغتها إلدارة التحكم يف املخاطر قد تتعثر
  . وغري متوقعة

   القانونيةىالتقاضي والدعاو ٢-١-١

تعلق بعملياا التأمينية واليت مطالبات ودعاوى تعرضة إىل يف املسار االعتيادي لألعمال قد ينتهي احلال بالشركة بأن تكون 
تتعلق بالرتاعات على أحكام التغطية أو املطالبات، ونتيجة لذلك قد تتعرض شركة اياك السعودية للتأمني التعاوين إىل إجراءات 

 دعوى ال تستطيع الشركة التنبؤ بنتيجة أي إجراء أو حتقيق أو. حكومية أو إدارية وحتقيقات وإجراءات يف سياق قطاع التأمني
حدوثها وال تستطيع أن تضمن بأن هذا اإلجراء أو التحقيق أو املراجعة أو التقاضي أو التغيري يف السياسات يف حال 

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

  املخاطر النظامية والقانونية ٣-١-١

لألنظمة  ختضع وتنطبق عليها قوانني الشركات كما  قبل مؤسسة النقد العريب السعودييتم تنظيم عمليات تأمني الشركة من
األنظمة واللوائح التنفيذية وقد تتغري هذه ولوائحه التأمني الصادر مؤخراً نظام اليت تنظم كافة نواحي أعمال التأمني مبا يف ذلك 

 ستحدث مستقبالً بشكل سليب على العمل والوضع املايل ونتائج أو التنظيمية اليتنظامية التغيريات الوقد تؤثر من وقت آلخر 
  . العمليات

  متطلبات قدرة الوفاء بالديون ٤-١-١

التأمني كافة شركات التأمني باالحتفاظ حبد أدىن من االحتياطي اعتماداً على مستوى الوثائق املباعة ويتأثر هذا نظام يلزم 
يف حالة ما إذا اجتازت .  ذلك هامش ربح املنتجات وعائد االستثماراتاالحتياطي أيضاً بعدد من العوامل األخرى مبا يف
 من النمو أو تطلب تعديل مستقبلي يف النظم مستوى أعلى من قدرة الوفاء شركة اياك السعودية للتأمني التعاوين مستوى عاٍل



 
٢

إذا مل تتمكن الشركة من مجع . يونبالديون فقد يتعني على الشركة مجع رأس مال إضايف ملواجهة متطلبات قدرة الوفاء بالد
 . رأس مال إضايف فإا قد تضطر إىل تقليص منو عملياا وقد ال تتمكن من اإلعالن عن توزيع أرباح

  عضوية اململكة العربية السعودية يف منظمة التجارة العاملية ٥-١-١

حيث أن دخول اململكة يف عضوية املنظمة ، من احملتمل أن يواجه قطاع التأمني منافسة متزايدة من شركات التأمني األجنبية
 وقد حتتاج الشركة يف سبيل احلصول على حصة يف السوق ،يعين االلتزام بأنظمتها وفتح الباب أمام الشركات العاملية للمنافسة

لعمالء إىل أن تكون يف غاية الفعالية يف احلصول على عمالء من خالل االعتماد على محالت تسويق متزايدة  ومتيز خدمة ا
  .   رحبية الشركةل منوهذا قد يعين تكلفة عمليات أعلى وبالتايل تقل

  

  البيئة التنافسية ٦-١-١

ستعمل الشركة يف سوق تتسم باملنافسة، ومن املمكن أن تؤدي هذه املنافسة إىل إخنفاض رحبية الشركة، حيث أنه قد مت 
 باإلضافة إىل إحدى عشرة شركة ىت تاريخ هذه النشرة ح من قبل جملس الوزراءشركة تأمني مخس عشرة املوافقة على تأسيس

، كذلك قد يتأثر األداء ١)شركات انتهت املؤسسة من دراسة ملفاا وارسلت لوزارة التجارة والصناعة(حتت الترخيص 
ة املستقبلي للشركة بسبب دخول شركات منافسة جديدة إىل األسواق اليت تعمل فيها الشركة ، وليس هناك ما يضمن قدر

الشركة على حتقيق أو االحتفاظ مبركز تنافسي أو حصة سوقية مناسبة، وقد تؤثر هذه الضغوط التنافسية سلباً على حجم 
  . أعمال الشركة ووضعها املايل ونتائج أعماهلا

  

  متطلبات السعودة ٧-١-١

 الشركة لدى السعوديني وظفنيامل نسبة تقل أال  جيبحسب نظام مراقبة التأمني والالئحة التنفيذية الصادرة من مؤسسة النقد
بالرغم من نية الشركة ، واملقدمة للمؤسسة العمل خطة حسب سنويا تزداد أن على األوىل السنة اية يف باملئة ثالثني عن

االلتزام مبتطلبات السعودة، إال أن صعوبة احلصول على موظفني سعوديني هلم خربة يف قطاع التأمني أو إصدار وزارة العمل 
ات أكثر صرامة فيما يتعلق مبتطلبات السعودة قد يعرض الشركة لعقوبات أو عدم االستفادة من امليزات احلكومية لعدم تعليم

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  ٨-١-١

ها يف املستقبل وسوف تقوم ئلقد مت املوافقة على تأسيس الشركة بناء على شروط معينة قامت أو ستقوم الشركة باستيفا
الشركة بعد صدور السجل التجاري بالتقدم للمؤسسة بطلب الترخيص ملزاولة انشطة التأمني اليت ترغب مبمارستها، وتنص 

 :يف عدة حاالت هي الشركة ترخيص سحب ية أن ملؤسسة النقد حق من الالئحة التنفيذ٧٦املادة 
 .اشهر ستة خالل له املرخص النشاط ميارس مل إذا ) أ
 .الالئحة أو النظام مبتطلبات الشركة تِف مل إذا ) ب
 .غري صحيحة بيانات أو مبعلومات تزويدها واتعمد قد املؤسسني أن للمؤسسة تبني إذ ) ج
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 .النشاط ا ميارس اليت للطريقة نتيجة معرضة للضياع املسامهني أو املستفيدين أو هلم املؤمن حقوق أن للمؤسسة تبني إذا ) د
 .بالتزاماما الوفاء قادرة على غري جيعلها مما الشركة أفلست إذا ) هـ
 .للنصب واالحتيال متعمد بأسلوب النشاط الشركة مارست إذا)  و
  .يف مواد الالئحة ذات الصلة ورد مبا الشركة تِف مل أو املقرر دىناأل احلد عن املال رأس اخنفض إذا ) ز
 .أدائه فعالية عدم معه املؤسسة ترى الذي املستوى إىل التأمني فروع يف التأميين النشاط اخنفض إذا) ط
 .حق وجه بدون للمستفيدين املستحقة املطالبات دفع الشركة رفضت إذا ) ي
 .السجالت فحص يف مهمته أداء عن قبل املؤسسة من املكلف تيشالتف فريق الشركة منعت إذا ) ك
 .التأمينية املنازعات أي من يف صادر ائي حكم تنفيذ عن الشركة امتنعت إذا ) ل

 وبالرغم من نية الشركة االلتزام بكافة الضوابط النظامية الصادرة عن مؤسسة النقد واجلهات التنظيمية األخرى ذات العالقة 
نتقال اركة إال أن عدم قدرة الشركة على الوفاء ذه املتطلبات عن دون قصد قد يترتب عليه سحب الترخيص وبنشاط الش
حتت  النقد وؤسسةم من مسبقة موافقة كتابية أخذ بعد املستفيدون خيتاره له مرخص آخر شخص املستفيدين إىل ملفات
 .هاإشراف

  شروط رفع التقارير ٩-١-١

من الشركة أن تقوم دورياً بتقدمي القوائم املالية والتقارير وقواعد التسجيل واإلدراج م التأمني تتطلب اللوائح التنفيذية لنظا
السنوية اليت يتم إعدادها على أساس حماسيب معتمد من هيئة احملاسبني القانونيني السعوديني واملعلومات األخرى إىل مؤسسة 

ا يف ذلك املعلومات املتعلقة بعمليات الشركة وهيكل رأس ماهلا وملكيتها  مب وهيئة السوق املالية وتداولالنقد العريب السعودي
إن عدم قدرة الشركة على التقيد ذه األنظمة والتعليمات قد يؤدي إىل إخضاع الشركة . ومركزها املايل وبشكل دوري

  .  لقيود ميكن أن تؤثر بشكل مادي على نشاط الشركة ونتائج اعماهلا ومركزها املايل
 

  طر تتعلق بإعادة التأمنيخما ١٠-١-١

جتعل معامالت . من قسطها اإلمجايل% ٣٠شركات التأمني يف اململكة إعادة تأمني مبوجب أحكام اللوائح التنفيذية جيب على 
املخاطر املعاد تأمينها ولكنها ال تعفي شركة إعادة التأمني يف حدود إعادة التأمني معيد التأمني املفترض مسؤوالً جتاه الشركة 

خاطر ائتمانية يف حالة تقصري مللذا فإن الشركة معرضة . ن التزامها األساسي جتاه حامل الوثيقة باعتباره معيد تأمني مباشرم
إعادة تأمني من عدة شركات كربى إلعادة التأمني بإبرام اتفاقيات ستقوم الشركة . معيدي التأمني اليت أعادت التأمني لديهم

 تتأثر دشركة ، فقالإذا مل يقم معيدو التأمني بالدفع يف حينه إىل . ليت تقوم الشركة بإعادة تأمينهاواليت ستتوىل أغلب املخاطر ا
كما أن سوق إعادة التأمني عرضة للتقلبات وبالتايل فإن  .جوهري سليب  ورحبيتها ووضعها املايل ونتائج العمليات بشكل

  .دي أيضاً إىل أثر سليب على رحبية الشركةالشركة معرضة إىل ارتفاع رسوم إعادة التأمني مما قد يؤ



 
٤

  

 خماطر تتعلق بالشركة ٢-١

  الكوارث الطبيعيةعدم التنبؤ ب ١-٢-١

إن صعوبة التنبؤ مبثل هذه . يوثر حدوث الكوارث الطبيعية بشكل مباشر على أداء أي شركة تأمني تتعامل يف تأمني املمتلكات
من هذه جزئياً ركة اياك السعودية للتأمني التعاوين ستحمي نفسها بالرغم من أن ش. األحداث يؤدي إىل املبالغة يف التقدير

األحداث الكارثية من خالل خطط إعادة تأمني شاملة إال أن الشركة قد تظل معرضة ملثل هذه احلوادث غري املتوقعة أثناء 
  .يلية املالية والتشغتؤثر على أوضاعهامرحلة التخطيط وقد تتعرض الشركة بشكل كبري لظروف معاكسة 

  

 املستقبلية البيانات ٢-٢-١
 تلك وتنطوي . ولكنها ليست ضماناً لألداء املستقبلي مستقبلية، بيانات تشكل النشرة هذه يف الواردة البيانات بعض إن

 الشركة أداء على وبالتايل الفعلية النتائج يف تؤثر قد أخرى وعوامل معلومة وغري خماطر معلومة على املستقبلية البيانات
وهناك العديد من العوامل اليت قد تؤثر يف األداء الفعلي أو اإلجنازات أو النتائج اليت حتققها الشركة وتؤدي إىل ا،وإجنازا

وفيما لو حتقق أي واحد أو أكثر من هذه . اختالفها بشكل كبري عما كان متوقعاً صراحةً أو ضمنياً يف اإلفادات املذكورة
ثبت عدم صحة أو دقة أي من االفتراضات اليت مت االعتماد عليها، فإن النتائج الفعلية قد املخاطر أو األمور غري املتيقنة أو 

 .ختتلف بشكل جوهري عن تلك املوضحة يف هذه النشرة

  االعتماد على املوظفني الرئيسيني  ٣-٢-١

بشكل متناسب مع أن تضيف إليهم تتوقع و  باالستعانة مبوظفني مؤهلني من اململكة للعمل لديهاسوف تبدأ الشركة نشاطها
 إىل شركات أخرى نتيجة لتأسيس شركات تأمني أخرى، ويف  لديها العاملني الشركةأن تفقدتوسع األعمال، إال أنه ميكن 

وما مل يتم التمكن من تطوير خربات التأمني حملياً فقد . مما قد يعوق عمليااهذه احلالة ستتناقص العمالة املاهرة من الشركة 
قدام عمالة من مصادر أجنبية باهظة التكلفة، لذلك ال يوجد ضمان بأن الشركة ستتمكن من االحتفاظ تطلب الشركة است

خبدمات موظفي اإلدارة الرئيسيني أو جذب موظفني آخرين مؤهلني مىت مت االحتياج إليهم واالحتفاظ م حىت بعد احلصول 
 أجور العاملني إىل زيادا حىت ميكن االحتفاظ حتتاج مستوياتقد على عروض أجور وتدريبات شاملة وجذابة، كما 

  . ، مما يؤثر على أوضاع الشركة املالية والتشغيليةباملسؤولني واملوظفني احلاليني وجذب موظفني آخرين مطلوبني

  عدم كفاية تقدير االحتياطيات ٤-٢-١

حتياطية، فهناك احتمال كبري تعقيد حساب اخلصوم االدرجة نتيجة لعدم كفاية قاعدة البيانات خبصوص أعمال التأمني و
زيادة احتياطياا إذا كانت التعويضات الفعلية أكرب من االفتراضات إىل الشركة حتتاج وقد . للتقدير اخلاطئ لالحتياطيات

إضافية وقد يقلل من مصاريف أو تكاليف األساسية والتقديرات املستخدمة يف تكوين االحتياطيات األمر الذي سينتج عنه 
لذا سيعتمد اإليراد بشكل كبري على احلد الذي تتوافق عنده التعويضات الفعلية مع االفتراضات والتقديرات . خلصايف الد

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



 
٥

  بالتقنية تتعلق خماطر ٥-٢-١
 سوف الشركة أن من وبالرغم .قنية املعلومات وقاعدة بياناا االلكترونية وكفاءتهبشكل كبري على قدرة نظم ت الشركة تعتمد
 فريوسات أو ا مصرح غري أو دخول لعمليات إختراق تتعرض قد ا اخلاصة املعلومات أنظمة أمنية، فإن اجراءات تتخذ

فشل  أو كبري عطل أي وإذا ما حدث .لأخطاء تتسبب يف تعطل كلي أو جزئي لنظم املعلومات أو نظام اإلتصا أو كمبيوتر
 األمر االخفاقات، أو األعطال إضافية نتيجة لتلك تكاليف تكبد أيضا يتم وقد.  سلبيا تأثريا االيرادات تتأثر فقد يف النظام،

  .الرأمسالية النفقات مستويات أو املالية النتائج على سلبا يؤثر قد الذي
   

  يةستثمارالقدرة على حتقيق العائدات اال ٦-٢-١

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

وتتطلب إدارة هذه االستثمارات . لنظامية من شأا أن تؤثر بشكل سليب على أداء بعض االستثماراتاإلقتصادية والسياسية وا
نظام إداري فعال وقدرة عالية على اختيار جودة هذه االستثمارات وتنوعها وقد يؤدي عدم قدرة الشركة على تنويع هذه 

  .شركةاالستثمارات إىل اخنفاض عائداا وبالتايل حقوق املسامهني بال
  

   التطوير يف التوسع أو الشركة جناح عدم ٧-٢-١

 على اإلستراتيجية هذه تنفيذ يف الشركة قدرة وتعتمد  .لدى الشركة خطة عمل واستراتيجية تتضمن توسع وتطوير يف اعماهلا
ثر مقدرة إدارة وقد تتأ من التحديات اخلارجية والداخلية املصاحبة ألعماهلا، أيضا لعدد الشركة ختضع وسوف إدارا، كفاءة

 إقامة يف الشركة جناح الشركة على تنفيذ استراتيجتها اخلاصة بالتوسع أو التطوير نتيجة هذه التحديات والميكن التأكيد على
 .مما قد يؤثر سلباً على رحبية الشركة وأدائها املايل التأميين نشاطها تنمية أو
  

  سوء تصرف املوظفني ٨-٢-١

معاجلة والتحكم يف إساءة السلوك من قبل املوظفني مثل سوء استخدام لاءات داخلية لبالرغم من وضع الشركة ضوابط وإجر
املعلومات أو إفشاء أسرار الشركة أو العمالء، التستر على أنشطة غري مسموح ا أو غري ناجحة، التورط يف معلومات مضللة 

اء تسويق أو بيع وثائق التأمني للعمالء، إال أن أو أنشطة احتيالية تنطوي على غش أو غريها من األنشطة غري السليمة أثن
من قبل الشركة وجزاءات تنظيمية نظام الشركة ال تضمن إمكانية منع حدوث هذه اإلساءات، وقد يترتب على ذلك انتهاك لل

  .  أو ضرر بسمعة الشركة/والتزامات مالية و

  مصادر التمويل ٩-٢-١

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

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

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



 
٦

  حداثة عهد الشركة ١٠-٢-١

أسيس ومل تقدم أية بيانات مالية مدققة ألية فترة سابقة، وبالتايل فإنه من الصعب حتديد اجتاهات إن الشركة ما تزال قيد الت
لعدم توفر مثل هذه البيانات املالية التارخيية املدققة للشركة فإن املعلومات  نتيجة .نشاطها التجاري وتطورها على املدى البعيد
    .حمدودة بالنسبة لتقييم فرص جناح الشركةاملالية املتوفرة للمستثمرين احملتملني ستكون 

  خماطر التصنيف ١١-٢-١

بتصنيف شركات التأمني واخلدمات املالية بشكل دوري من حيث " ستاندارد اند بورز"تقوم بعض اجلهات العاملية مثل هيئة 
 تزكية لالستثمار يف مدى قوة وضعها املايل مع وضع توقعات مستقبلية، وال يعترب هذا التصنيف تصنيفاً ألسهم االكتتاب أو

. أي منها، كما ال يتجه بأي حال من األحوال إىل محاية املستثمرين وال ينبغي االعتماد عليه عند القيام باالستثمار يف االسهم
أال أن ثقة العميل قد تتأثر تبعاً لتغري هذا التصنيف، وال يوجد أي ضمان أن الشركة ستكون قادرة على حتقيق أو احملافظة على 

صنيف مرتفع لقوة مركزها املايل، كما أن أي ختفيض يف تصنيف قوة املركز املايل للشركة يف املستقبل، أو أي إخنفاض كبري ت
  .يف نسبة السيولة قد يكون له تأثريات سلبية على أعمال الشركة وتوقعاا املستقبلية

على الشركة أن ختتار معيد تأمني حاصل على تصنيف كما أنه حبسب الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمني ينبغي 
)BBB(S&P ويف حالة اخنفاض تصنيف معيد التأمني قد تتكبد الشركة تكاليف إضافية نتيجة  او اي تصنيف موازي ،

  . وأوضاعها املالية تأثريات سلبية على أعمال الشركةلذلكيكون  وقد تعيني معيد تأمني آخر
  

  ينية ومتويل زيادة رأس املالخماطر تقييم احملافظ التأم ١٢-٢-١

يف ) إياك البحرين(دف الشركة إىل إاء شروط االستحواذ وتوقيع شراء األصول اخلاصة بالشركة اإلسالمية العربية للتأمني 
  .اململكة، وترغب يف التأكد من أن يتم النقل والتكامل لألصول ضمن الشركة بشكل انسيايب وفعال

إجناز ذلك، جيب أن حتصل أوال على موافقة مؤسسة النقد العريب السعودي وموافقات جهات   قبل أن تتمكن الشركة من 
وإذا تأخرت تلك املوافقات أو مل يتم منحها، فإن ذلك ميكن أن يهدد أو يؤجل . أخرى من أجل إكمال عملية االستحواذ

أو تقليل املنافع املتوقعة من عملية االستحواذ  / ميكن أن ينتج عنه نفقات إضافية من األموال واملوارد و، مما عملية اإلاء
بالنسبة للمسامهني، باإلضافة إىل ذلك، فإن شراء احلقيبة التأمينية رمبا يؤدي إىل دفع مبالغ أكثر من القيمة الدفترية وبالتايل فقد 

  .يؤثر ذلك على رحبية الشركة خالل السنوات األوىل
  

  خماطر تتعلق باألسهم العادية ٣-١
  : أهم املخاطر املتعلقة باألسهم يف النقاط التاليةوتتلخص

  عدم وجود سوق سابقة لألسهم ١-٣-١

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

العوامل، ومنها على سبيل املثال ال احلصر، الوضع العام لسوق التأمني ، نتائج الشركة التشغيلية، تطورات االقتصاد السعودي،                  
  .أو عوامل أخرى خارجة عن نطاق سيطرة الشركة

  



 
٧

 بيع وطرح أسهم لالكتتاب مستقبالً ٢-٣-١
يب يف حالة قيام أحد املسامهني املؤسسني أو مجيعهم ببيع حصته يف أسهم الشركة أو جزء منها                 قد تتأثر قيمة األسهم بشكل سل     

 تأسيس الشـركة   تبدأ من تاريخ     ثالث سنوات بعد انقضاء فترة احلظر، حيث سيخضع املسامهون املؤسسون لفترة حظر مدا            
 بعد أخذ موافقـة     الثالث سنوات رفع احلظر بعد فترة     وي. األسهم، حيظر عليهم خالهلا التصرف بأي من األسهم اليت ميلكوا         

وال تعتزم الشركة حالياً إصدار أسهم إضافية فور انتهاء عملية االكتتاب، ولكن قد يؤدي إصدار الشركة، أو                 . اهليئة على ذلك  
  .طرح املسامهني املؤسسني، لعدد كبري من األسهم بعد فترة احلظر إىل اخنفاض القيمة السوقية لألسهم

 لسيطرة الفعلية من قبل املسامهني املؤسسنيا ٣-٣-١
من أسهم رأس مال الشركة، وبناء على       % ٦٠بعد إنتهاء عملية طرح األسهم لالكتتاب العام، سيمتلك املسامهون املؤسسون           

ذلك سيكون لكل من املسامهني املؤسسني  وباقي املسامهني حق االكتتاب يف اصدارات جديدة لألسهم مبوجب نظام حـق                   
. لوية من نظام الشركات وسُيَمكن هذا احلق املسامهني املؤسسني من االحتفاظ حبصة السيطرة التصويتية على املدى الطويل            األو

وسيكون للمسامهني املؤسسني القدرة على السيطرة على األمور اليت حتتاج إىل موافقة من بقية املسامهني وأم قـد يقومـون                    
شكل كبري على األعمال والوضع املايل ونتائج عمليات الشركة، ويتضمن ذلك انتخـاب             مبمارسة هذا احلق بطريقة قد تؤثر ب      

  .أعضاء جملس اإلدارة والصفقات اهلامة للشركة والتعديالت يف رأس املال
 توزيع األرباح ٤-٣-١

  -: ينص النظام األساسي للشركة على أن ُتوزع أرباح املسامهني على النحو التايل
 . املقررةُتجنب الزكاة وضريبة الدخل )١(
وجيوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب مىت . من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي) %٢٠(ُيجنب  )٢(

  .بلغ االحتياطي املذكور إمجايل رأس املال املدفوع
صافية لتكوين للجمعية العامة العادية، بناًء على اقتراح جملس اإلدارة، أن ُتجنب نسبة مئوية من األرباح السنوية ال )٣(

  . 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  )٤(
 .يوزع من الباقي بعد ذلك على املسامهني كحصة يف األرباح أو حيول إىل حساب األرباح املبقاة )٥(
الواردة أعاله وفقاً ) ٤(من جملس اإلدارة توزيع أرباح دورية ختصم من األرباح السنوية احملددة يف الفقرة جيوز بقرار  )٦(

  . للقواعد املنظمة لذلك والصادرة من اجلهات املختصة
يق أرباح أو إال أن توزيعات أرباح األسهم قد تتغري يف املستقبل بناًء على أي تغيريات مستقبلية للمركز املايل للشركة أو حتق

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

 للشركة األساسييعه يف أي سنة مالية معينة، وخيضع توزيع األرباح لبعض القيود الواردة يف النظام يتعلق بأي مبلغ سيتم توز
  .واألنظمة ذات العالقة وذلك كما سيوضح الحقاً يف فقرة سياسة توزيع األرباح

 القيود على ملكية األسهم ٥-٣-١
تعني على شركات التأمني احلصول على موافقة يفرض نظام التأمني بعض القيود على متلك األسهم يف شركات التأمني، حيث ي

ومن شأن . خطية مسبقة من مؤسسة النقد العريب السعودي قبل اكتساب أو دمج أو نقل للملكية مع أي شركة تأمني مسجلة
 هذا القيد أن يعيق أحياناً قدرة الشركة على جلب مستثمر مايل أو استراتيجي إذا ما رفضت مؤسسة النقد العريب السعودي
ذلك أو أخرت املوافقة عليه أو أخضعته لشروط غري مقبولة، والذي يترتب عليه عدم جلب هذا املستثمر مما قد يؤدي إىل آثار 

  .سلبية على أعمال الشركة
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  نظرة عامة لسوق التأمني  ٢

  مصادر البيانات ١-٢
موم ولذلك مل يتم أخذ موافقة تلك الواردة بدراسة السوق مأخوذة عن مصادر معلومات متاحة للع البيانات والتوقعاتمجيع 

  :املصادر على إدراج امسها يف نشرة اإلصدار ، وهذه املصادر هي
 ).٢٠٠٥ Sigma World Insuranceتقرير  (Swiss REالشركة السويسرية إلعادة التأمني   

 يف أكثر من م وتعمل١٨٦٣ سويسرا منذ عام –وهي شركة عاملية رائدة يف جمال إعادة التامني تأسست يف زيورخ 
  .ثالثني دولة حول العام وتصدر تقارير مستقلة عن قطاعات التأمني يف العامل بشكل دوري متاحة على شبكة االنترنت

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

ا الدورية عن األسواق العاملية الناشئة وتتناول دراسة القطاعات م ومتخصصة باصدارا١٩٨٤تأسست يف عام 
  .االقتصادية املختلفة كما تصدر حتليالً وتوقعات دورية هلذه القطاعات 

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

  العامليتأمني سوق ال ٢-٢
% ٢,٥ بليون دوالر أمريكي، مبعدل منو سنوي ٣,٤٢٦م مبلغ ٢٠٠٥ني يف العامل يف عام بلغ إمجايل حجم اشتراكات التأم
، بينما منا الناتج اإلمجايل العاملي وهو أحد أهم حمفزات الطلب على %٢,٧م البالغ ٢٠٠٤وهو معدل أقل قليالً عنه بعام 

  . يف نفس العام% ٢,٦خدمات التأمني بنسبة 
  :م٢٠٠٥ -م١٩٩٢ لألعوام ٢تراكات التأمني يف العاملواجلدول التايل يستعرض قيم اش

  السنة
احلماية  غري  علىتأمينات
  )باملليون دوالر (واالدخار

  احلماية واالدخارتأمني 
  )باملليون دوالر(

  اإلمجايل
  )باملليون دوالر(

نسبة النمو 
  املئوية

تأمني غري تأمينات النسبة املئوية لل
  احلماية واالدخار

٤٨  --  ١,٤٦٥,٩٣٩ ٧٦٨,٤٣٦ ٦٩٧,٥٠٣  ١٩٩٢%  
٤٤ %٢٣  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%  
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%  

  العاملي تأمني تقرير سيجما عن سوق ال. شركة سويس ري: املصدر

   ٣يف الشرق األوسطتأمني سوق ال ٣-٢
ختتلف خصائص سوق التأمني يف الشرق األوسط عن املناطق األخرى وخصوصاً الدول الصناعية حيث تعد اسواق التأمني يف 

وقد بلغ نصيب دول الشرق األوسط . وراً وأقل حجماً مقارنة مبثيالا يف الدول الصناعيةالشرق األوسط بشكل عام أقل تط

                                                 
  باستثناء العمليات الدولية ٢
  .سيجما. شرآة سويس ري: المصدر ٣
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م، إال ان نسبة النمو ٢٠٠٥من إمجايل سوق التأمني يف العامل تقريباً يف عام %) ٠,٥(ئة اوأسيا الوسطى أقل من نصف بامل
عكاساً ملا تشهده هذه املنطقة مؤخراً من ارتفاع يف يف نفس العام إن%) ١٢(ئة ام تعدت االثىن عشر بامل٢٠٠٥السنوي لعام 

منها تأمينات غري % ٧٣م، ٢٠٠٤ مليون دوالر عن عام ١,٨٣٨الطلب على اخلدمات التأمينية بشكل عام بزيادة قدرها 
 مليون دوالر فقط مقارنة بأنواع ٣٧٣زيادة قدرها  تأمني احلماية واالدخارحيث سجلت أقساط . أمني احلماية واالدخارت

  . مليون دوالر يف نفس العام١,٤٦٥اليت سجلت زيادة قدرها  تأمني احلماية واالدخارالتأمني األخرى عدا 

  السعودي تأمني سوق ال ٤-٢

  السعوديتأمني تطور سوق ال ١-٤-٢

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

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

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

  
هي شركة مسامهة سعودية، تأسست و  أول شركة تأمني سعودية مرخصةالتعاونية للتأمنية م مت تأسيس الشرك١٩٨٦يف عام 

 ، ومت)م٥/٤/١٩٨٥(هـ ١٧/٤/١٤٠٥، وتاريخ ٥/السعودية مبوجب املرسوم امللكي رقم م يف مدينة الرياض باململكة العربية
مث أصدرت وزارة  . ١٠١٠٠٦١٦٩٥مبوجب السجل التجاري رقم ) هـ٧/٥/١٤٠٦(م ١٩٨٦ يناير ١٨تسجيلها بتاريخ 
م لوائح تنفيذية بفرض نظام تأمني صحي تعاوين إجباري على أن ينفذ هذا النظام بشكل متدرج خالل ٢٠٠٢الصحة يف عام 

ثالث سنوات حيث يتعني على أصحاب العمل الدفع من غطاء تأميين للعاملني غري السعوديني وأفراد عائالم ومن املتوقع 
  . ني اإلجباري على مجيع املواطنني السعوديني الحقاًتطبيق نظام التأم

مبوجب . وتتوىل مؤسسة النقد العريب السعودي تنظيم سوق التامني بوصفها اجلهة املسؤولة عن اإلشراف على قطاع التأمني
ؤولة عن يئة املناخ أحكام نظام الرقابة على شركات التأمني التعاوين والئحته التنفيذية فإن مؤسسة النقد العريب السعودي مس

وقد استحدث هذا النظام . ووضع معايري إصدار الرخص لشركات التأمني باإلضافة إىل تنظيم واإلشراف على قطاع التأمني
وتشترط النظم اجلديدة أن تكون الشركة مسجلة . العديد من الضوابط التنظيمية لقطاع التأمني واليت مل تكن موجودة من قبل

ومتتد . ة العربية السعودية كشركة مسامهة عامة ألغراض ممارسة أنشطة التأمني وإعادة التأمني أو أي منهماومرخصة يف اململك
أحكام النظام لتشمل ليس فقط عمليات شركات التأمني وإعادة التأمني ولكن أيضا الوسطاء وخرباء حسابات التأمني وخرباء 

  .الكشف وتقدير األضرار
 أعاله وسائر التغيريات احملتملة األخرى يف زيادة الوعي وقبول التأمني لدى اجلمهور والذي من من املتوقع أن يسهم ما ذكر

  . املتوقع أن يسهم بدوره يف تطوير قطاع التأمني بطريقة تتالئم مع حجم وقوة االقتصاد السعودي
 التأمني أقساط

  وباستعراض.م ٢٠٠٥ عام اية حىت السوق يف العملب رمسيا هلا املرخص الوحيدة ُتعد الشركة التعاونية للتأمني الشركة
 مليون ١٥٠٤ إىل  ليصل%١٨,٥ بنسبة األقساط إمجايل ارتفع م، ٢٠٠٤ ومقارنتها بعام م ٢٠٠٥ عام يف التأمني أقساط
 حسب التأمني وبالنسبة ألقساط . م ٢٠٠٤ عام بنهاية ريال مليون ١٢٧٠ قدره بإمجايل مقارن م ٢٠٠٥ عام بنهاية ريال
 ارتفاع وبنسبة  مليون ريال٥٦٩,٢ بلغت حيث السيارات تأمني جمال يف أعلى األقساط كانت عليه، املؤمن النشاط نوع
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 تأمني حل ريال، مث مليون ٣٩٠,٥إىل  ليصل %٣٨,١ بنسبة ارتفع الذي الطيب اشتراكات التأمني  تاله%٣٤,٤ بلغت
 حنو بلغت اخنفاض وبنسبة العام السابق اية ريال مليون ٢٢٤,٢ حوبن ً مقارن ريال مليون ٢١١,٢إىل  اخنفض الذي احلريق
 مليون ١٠٤,٦ إىل م ٢٠٠٤ عام اية مليون ريال ١٢٠,٢ من % ١٢,٩ بنسبة اخنفض الذي تأمني الطريان ، مث% ٥,٨
 ١٠٤,٢ إىل ليصل % ١٣,٨ بنسبة الذي ارتفع اهلندسي التأمني األقساط حجم إمجايل يف تاله م ٢٠٠٥عام  اية ريال
 % ٢٠,٧ بلغت ارتفاع وبنسبة ريال  مليون٧٧ ليبلغ ارتفع الذي البحري التأمني األقساط حجم إمجايل يليه يف ريال مليون
 بلغت زيادة وبنسبة ريال مليون ٣٩,٢ م حنو ٢٠٠٥ عام بنهاية بلغ الذي املتنوعة احلوادث تأمني بالعام السابق، مث ً مقارن
 بلغت ارتفاع وبنسبة ريال مليون٨,٤ حنو م ٢٠٠٥ عام بنهاية بلغ الذي ني احلماية واإلدخارتأم ، وحل أخريا% ٢,٧
٣٥%. 
  

  ٤السعوديتأمني مؤشرات كفاءة ال ٢-٤-٢

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 % ٢٢,٦٦كي بنسبة منو سنوية مقدارها  مليون دوالر أمري١,٤٠٢

فقد قُدر مستوى نفاذ . إال أن حجم سوق التأمني يف اململكة العربية السعودية بشكل عام ما زال متواضعاً مقارنة بدول أخرى
يف اململكة العربية % ٠،٥٧م بنسبة ٢٠٠٥عن عام ) احملليأقساط التأمني كنسبة من إمجايل الناتج (التأمني أو معدل التغلغل 

فقط من مثيلتها بدولة مثل األردن، وأقل من نصف نسبة دولة الكويت، وبلغت النسبة عاملياً % ١٧السعودية وهي حوايل 
ر أمريكي للفرد  دوال٥٧,١ أقساط التأمني فقد قدر يف اململكة العربية السعودية بـ مقدار ماينفقه الفرد علىأما %. ٧,٥٢

 دوالر أمريكي يف الواليات ٣٨٧٥,٢ دوالر أمريكي عاملياً، ومبلغ ٥١٨,٥م وهو مبلغ ضئيل مقارنة مببلغ ٢٠٠٥يف عام 
املتحدة، إال أن توجهات النمو تظهر عند مقارنة هذا الرقم بأرقام األعوام السابقة واجلدول التايل يوضح التطور التارخيي يف 

  .يف اململكة العربية السعودية لألعوام السابقة) اط التأمني كنسبة من إمجايل الناتج احملليأقس(نسبة التغلغل  
  

   يف اململكة العربية السعوديةنسبة التغلغل
  )كنسبة من إمجايل الناتج احملليتأمني أقساط ال( 

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

%١٤ -  نسبة النمو السنوية  ١٠%  ١٣%  ١٢%  
  . العامليتأمني تقرير سيجما عن سوق ال. شركة سويس ري: املصدر
  )م٢٠٠٦/الربع الثاين(يف اململكة العربية السعودية تأمني  يب إم آي عن سوق ال متابعة األعمال الدوليةتقرير

  حمددات الطلب على اخلدمات التأمينية ٣-٤-٢

  : يف الطلب داخل سوق التأمني يف اململكة العربية السعودية ويتم تلخيص هذه العوامل فيما يليتوجد عدة عوامل تؤثر 
  :تأثري نظام التأمني اجلديد •

من املتوقع أن يؤثر إصدار نظام التأمني اجلديد بشكل كبري على كل من العرض والطلب يف السوق، حيث يتوقع أن متهد 
تقارير لوجود شركات تأمني مؤهلة للعمل بشكل أفضل يف اململكة خالل إطار قانوين عمليات الترخيص واملوافقات وإعداد ال

مع تنظيم جيد مما سيؤدي إىل حتسني الوعي العام وزيادة ثقة العميل يف منتجات اخلدمات التأمينية اليت تقدمها تلك الشركات 
د سوق منظم خاضع للرقابة، كما قد يتم إطالق حيث سيتمتع املستهلكون بقدر أكرب من احلماية ومن مث الثقة نظراً لوجو

                                                 
 )م٢٠٠٦/الربع الثاين(يف اململكة العربية السعودية تأمني يب إم آي عن سوق المتابعة األعمال الدولية ير تقر ٤
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منتجات تأمني جديدة يف السوق نظراً للتغيريات يف أنشطة الشركات العاملة ومن مث فقد يتوفر للمستهلكني املزيد من الفرص 
  .واالختيارات اليت قد تولد طلباً جديداً على تلك اخلدمات

  
 
   اإلجبارية تأمني تأثري نظم ال •

وفرض مسؤولية الغري فيما يتعلق برخصة السائق حيث تغطي هـ، ١٤٢٣شعبان عام  الرخصة اإلجباري يف صدر نظام تأمني
الرخصة الشخص املؤمن عليه ضد ضرر املمتلكات وضد اإلصابة اجلسدية يف حدود الوثيقة أثناء قيادة سيارته أو أي سيارة 

السيارات إال أنه من املتوقع أن يتغري النظام من التأمني على كما يفرض النظام احلايل مسؤولية الغري عن . أخرى ال ميتلكها
 التأمني التعاوين اإللزامي إقرارهـ ٢٦/١٢/١٤٢٧كما مت بقرار جملس الوزراء يف . رخصة السائق إىل التأمني على السيارة
  . على املركبات بدالً من رخصة القيادة

  
عن طريق جلنة الضمان الصحي التعاوين هـ، ١٤٢٣ع أول عام ربيصدرت ضوابط التأمني الصحي اإلجباري لألجانب يف 

م، لإلشراف على تطبيق 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 ، نظام الضمان الصحي التعاوين

o موظف٥٠٠ة األوىل ستوجه إىل كافة الشركات اليت يعمل فيها ما يزيد عن املرحل   
o  موظف٥٠٠ إىل ١٠٠املرحلة الثانية ستوجه إىل الشركات اليت يعمل فيها من  
o املرحلة الثالثة سيلزم كافة األجانب يف أي شركة أو مؤسسة بااللتزام بتأمني صحي .  

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

  .املستهلكني وصوالً إىل زيادة الطلب العام على املنتجات التأمينية
  
   التوجهات احلكوميةتأثري •

جلأت احلكومة السعودية إىل عدة مبادرات من املتوقع أن تؤثر بشكل مباشر أو غري مباشر على سوق التأمني وتتضمن هذه 
املبادرات استثمارات يف البنية التحتية، عن طريق زيادة خمصصات اإلنفاق احلكومي وتوجهات اخلصخصة واهودات املبذولة 

إن النمو يف قطاعات مثل قطاع الصناعة سيؤدي إىل زيادة يف . ت منتقاة مثل قطاع الصناعات غري البتروليةلتطوير عدة قطاعا
  .  الطلب على التأمني وخصوصاً التأمني اهلندسي وتأمني املمتلكات واحلريق

  
  تأثريالنمو يف اخلدمات التمويلية •

من النقد وبالتايل خدمات اإلقراض الشخصي حيث أنه فيما بني لدى اململكة العربية السعودية حالياً منو سريع يف املعروض 
م زاد إمجايل التسهيالت اليت تقدمها املصارف التجارية ألشخاص طبيعيني دف متويل إحتياجات ٢٠٠٥م  و١٩٩٨عام 

 مليون ريال ١٨٤,٧٨٢ مليون ريال سعودي إىل مبلغ ١١,١٦٩شخصية واستهالكية وألغراض غري جتارية من مبلغ 
الشخصية من الطلب على التأمني ألن املقرضني يبحثون عن ضمانات للقروض القروض ، وسيزيد تأثري النمو يف ٥عوديس

وسيؤدي ذلك إىل أن تشهد عدة خدمات تأمينية منواً هي . املستحقة بينما يبحث املقترضون عن محاية لألصول اليت يتم متويلها
  ). مع منتجات الرهن العقاري(وتأمني املمتلكات واحلريق   احلماية واالدخاروتأمني) مع قروض السيارات(تأمني السيارات 

  
  

                                                 
 "القروض اإلستهالآية وقروض البطاقات اإلئتمانية"تقرير مؤسسة النقد السنوي  ٥
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  تأثري التركيبة السكانية •

 ١٩ نسبة السكان السعوديني يف فئة عمرية أقل من - وفق آخر إحصاء رمسي ملصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات -  بلغت 
 أم سيشكلون يف املستقبل مصدر طلب كبري على اخلدمات التأمينية، مما يعين. من إمجايل التركيبة السكانية% ٥٠ سنة حوايل

  . لتوفري غطاء تأميين ألعمال، مشاريع، قروض استهالكية تتطلبها إحتياجام العامة
  
  ٦تأثري الناتج احمللي اإلمجايل ومتوسط دخل الفرد •

 بليون ريال ١,١٥٢م ليصل إىل ٢٠٠٥للعام  % ٢٢,٧منو سنوي يقدر بنحو   معدلاالمسيسجل الناتج احمللي اإلمجايل  
كما .  بليون ريال سعودي خالل نفس الفترة٧٦٧,٧ليصل إىل % ٦,٤سعودي،  ومنا الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي مبعدل 

 يف  القطاع غري النفطيمتوسط 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% ٤٥احمللي اإلمجايل من حوايل الناتج 

  

عنها يف عام  %١٩,٦م بنسبة زيادة ٢٠٠٥ يف عام  رياال٦٨,٤٧٩ًارتفع متوسط دخل الفرد السعودي السنوي إىل حوايل 
  . م٢٠٠٤

  نظرة مستقبلية ٤-٤-٢

 إىل قطاع منظم بعد صدور نظام مراقبة شركات التأمني ، مما يفتح اال لتوفر فرص كبرية حتول قطاع التأمني السعودي حالياً
للشركات اليت ستستمر يف العمل عقب فرض الشروط املشددة والظروف التنظيمية، ومن املتوقع أن مير قطاع التأمني يف 

شركات التأمني اجلديد ولكن أيضا للتغيريات اليت تطرأ اململكة العربية السعودية بتغيري جوهري كنتيجة ليس فقط لنظام مراقبة 
  .على االقتصاد الشامل وسياسات احلكومة وتوجهات الطلب العام على اخلدمات التأمينية

  
م، ٢٠١٠ إىل توقع منو حجم سوق التأمني السعودي ليتجاوز الثالثة آالف مليون دوالر حبلول العام ٧وتشري التقديرات العاملية

من إمجايل حجم السوق يف عام % ٢٩يكلة حمفظة اخلدمات التأمينية حيث يتوقع أن ميثل تأمينات التكافل مع إعادة ه
   .م٢٠٠٥يف عام % ١٣,٦م مقارنة بـ ٢٠١٠

  املنافسة  ٥-٤-٢

هـ ١٧/٤/١٤٠٥ وتاريخ ٥/شركة التعاونية للتأمني، أول شركة تأمني مسامهة سعودية تأسست مبوجب مرسوم ملكي رقم م
 مليون ريال وللشركة شبكة واسعة من املكاتب اإلقليمية والفروع ومكاتب املبيعات يف كافة ٥٠٠رأمساهلا ) م٥/٤/١٩٨٥(

أحناء اململكة تقوم من خالهلا مبزاولة أعمال التأمني التعاوين وتشمل خدمات التأمني الرئيسية على السيارات والتأمني الطيب 
مشاريع الطاقة واألعمال اهلندسية والطريان والتأمني البحري والتكافل وتأمني والتأمني ضد احلريق واملمتلكات والتأمني على 

، وبلغ حجم وتقدر حصة التعاونية يف سوق التأمني باململكة باألكرب مقارنة حبصص الشركات األخرى. احلوادث املتنوعة
  . م٢٠٠٦ ريال يف عام ون ملي٤٦٨ مليار ريال وبلغت أرباح الشركة الصافية ٤,٣م ٢٠٠٦موجوداا بنهاية عام 

 باإلضافة إىل إحدى عشرة حىت تاريخ هذه النشرةمن قبل جملس الوزراء شركة تأمني  مخس عشرة املوافقة على تأسيسمت  
 وميثل أغلبية شركات ،)شركات انتهت املؤسسة من دراسة ملفاا وارسلت لوزارة التجارة والصناعة(شركة حتت الترخيص 

بعض هذه الشركات هلا طابع . اململكة شركات مسجلة يف مملكة البحرين وبالتايل فهي ليست مسجلة أو مرخصة حملياًالتأمني العاملة يف 

                                                 
  إحصاءات وزارة اإلقتصاد والتخطيط ومؤسسة النقد: المصدر ٦
 
 )م٢٠٠٦/الربع الثاني( بي إم آي عن سوق التأمين في المملكة العربية السعودية مال الدولية  متابعة األعتقرير ٧
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الوسطاء وبالتايل ينتقل جزء كبري من أعماهلا إىل الشركات األجنبية وهذا بسبب ضعف املوارد املالية نسبياً لشركات حملية وعدم مقدرم 
 دخالً ثابتاً من خالل العمولة اليت تنتج عن املنتجات اليت تطورها شركات إعادة التأمني ويقومون على قبول خماطر كبرية مفضلني
  . بتسويقها يف السوق السعودية

ومع حتول سوق التأمني إىل سوق منظم وخاضع للرقابة، باالضافة إىل عضوية اململكة مبنظمة التجارة العاملية، فقد يدفع ذلك 
 ليس هلا وجود حالياً يف اململكة العربية السعودية إىل التفكري يف توسيع عملياا لتشمل اململكة العربية الشركات العاملية اليت

وعلى حنو مماثل، فقد تقرر تلك الشركات العاملية اليت هلا وجود بالفعل يف السوق االستثمار املباشر عن طريق . السعودية
  . ني احلالينيالدخول يف اتفاقيات شراكة مع شركائهم احمللي

  .واجلدول التايل يستعرض أهم الشركات يف سوق التأمني باململكة املرخصة واليت مت املوافقة على ترخيصها، أو حتت الترخيص
  الشركات حتت الترخيص  شركات وافق جملس الوزراء على الترخيص بتأسيسها  شركة مرخص هلا

 ٥٠٠الشركة التعاونية للتأمني برأس مال . ١
  .المليون ري

  . مليون ريال١٠٠شركة اموعة املتحدة للتأمني التعاوين برأس مال  .١
  . مليون ريال٢٢٠شركة إحتاد اخلليج للتأمني التعاوين برأس مال  .٢
  . مليون ريال٢٠٠شركة الدرع العريب للتأمني التعاوين برأس مال  .٣
  . مليون ريال١٠٠شركة ساب للتكافل برأس مال  .٤
  . مليون ريال١٠٠تأمني التعاوين برأس مال الشركة العربية السعودية لل .٥
  . مليون ريال٣٠٠شركة مالذ للتأمني وإعادة التأمني التعاوين برأس مال  .٦
  . مليون ريال١٠٠الشركة السعودية اهلندية للتأمني التعاوين برأس مال  .٧
  . مليون ريال٢٠٠شركة سند للتأمني وإعادة التأمني التعاوين برأس مال  .٨
  . مليون ريال١٠٠ة للتأمني التعاوين برأس مال شركة إياك السعودي .٩
  . مليون ريال٨٠٠شركة املتوسط واخلليج للتأمني وإعادة التأمني التعاوين برأس مال  .١٠
  . مليون ريال١٠٠الشركة السعودية الفرنسية للتأمني التعاوين برأس مال  .١١
  . مليون ريال٢٠٠الشركة السعودية املتحدة للتأمني التعاوين برأس مال  .١٢
 . مليون ريال١٠٠لشركة األهلية للتأمني التعاوين برأس مال ا .١٣
  . مليون ريال١٠٠شركة األهلي للتكافل برأس مال  .١٤
  .شركة الصقر للتأمني التعاوين .١٥

  

  الشركة املتحدة للتأمني التعاوين .١
  شركة طوكيو مارين آند نيشيدو .٢
  بوبا العربية .٣
  شركة العاملية للتأمني .٤
  شركة الراجحي للتأمني التعاوين .٥
  ركة التكافل العربية املاليزيةش .٦
  شركة اإلحتاد التجاري للتأمني .٧
  شركة أكسا للتأمني التعاوين .٨
  شركة التأمني العربية التعاونية .٩
  شركة إزار للتأمني التعاوين .١٠
  الشركة السعودية إلعادة التأمني .١١
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  الشركة   ٣

 مقدمة ١-٣
تـاريخ  ) ٢٣٢(جملس الوزراء رقـم  قرار  مبوجبأسيس شركة اياك السعودية للتأمني التعاوين شركة مسامهة سعودية حتت الت    

 تأسيس الشركة وفقاً لنظام مراقبة شركات التأمني التعاوين       باملوافقة على    القاضي    .م٩/١٠/٢٠٠٦هـ املوافق   ١٦/٩/١٤٢٧
والشركة مقرهـا مدينـة جـدة        .هـ  ١/٣/١٤٢٥ وتاريخ   ١/٥٩٦الئحة التنفيذية الصادرة مبوجب القرار الوزاري رقم        و
ؤسسـة  املوقد وافقت    .٢١٣٣٢ جدة   ١٢٢٣٩٦ شارع األمري حممد بن عبدالعزيز صندوق بريد         –نواا مركز بن محران     وع

لشركة وفقاً لنظام مراقبة شركات التأمني التعاوين والئحته التنفيذية مبزاولة نشاط التأمني يف اململكـة بتـاريخ                 على تأسيس ا  
  . م١٠/١٢/٢٠٠٥هـ املوافق ٨/١١/١٤٢٦
  

عشرة ماليـني سـهم     ) ١٠,٠٠٠,٠٠٠(مائة مليون ريال سعودي مقسم إىل       ) ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠( رأس مال الشركة     ويبلغ
وأربعة ماليني سـهم    %  ٦٠ للسهم سدد املؤسسون منها قيمة ستة ماليني سهم متثل           رياالتعشرة  ) ١٠(بقيمة امسية قدرها    

  .مطروحة لالكتتاب العام% ٤٠متثل 
  

التأسيسة، سوف يتم تقدمي طلب إىل وزير التجارة والصناعة إلعـالن تأسـيس             العامة  اد اجلمعية   وبعد انتهاء االكتتاب وانعق   
 وسوف تقوم الشـركة بعـد صـدور         .وستعترب الشركة مؤسسة من تاريخ صدور القرار الوزاري باعالن تأسيسها         . الشركة

  .ليت ترغب مبمارستهاالسجل التجاري بالتقدم ملؤسسة النقد بطلب الترخيص ملزاولة انشطة التأمني ا

  هيكل ملكية الشركة  ٢-٣
وهي تقدم حلول تأمينية تتفق  . اإلمارات العربية املتحدة –) اياك(يشمل املسامهون املؤسسون الشركة اإلسالمية العربية للتأمني        

  .مع الشريعة، باإلضافة إىل عدد من املستثمرين
  

 نسبة امللكية  اجلنسية  املسامهون
  عدد
  األسهم

  مةإمجايل القي
  بالريال السعودي

  ٣٠,٠٠٠,٠٠٠  ٣,٠٠٠,٠٠٠ %٣٠ اإلمارات )اياك(الشركة اإلسالمية العربية للتأمني
  ٥,٠٠٠,٠٠٠  ٥٠٠,٠٠٠ %٥ السعودية  شركة أسواق بن داود 
  ٥,٠٠٠,٠٠٠  ٥٠٠,٠٠٠ %٥ السعودية  شركة األعمال املشتركة
  ٥,٠٠٠,٠٠٠  ٥٠٠,٠٠٠ %٥ السعودية  شركة جمموعة الشاعر

  ٤,٠٠٠,٠٠٠  ٤٠٠,٠٠٠ %٤ السعودية  ملطورون املتحدونشركة ا
  ٣,٠٠٠,٠٠٠  ٣٠٠,٠٠٠ %٣ السعودية  شركة جمموعة امللز

  ٢,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠٠,٠٠٠ %٢ السعودية صاحل مجيل مالئكة/ الدكتور
  ٢,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠٠,٠٠٠ %٢ السعودية راشد بن عبد اهللا السويكت/ السيد
  ٢,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠٠,٠٠٠ %٢ السعودية أمين إمساعيل أبو داود/ السيد
  ٢,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠٠,٠٠٠ %٢ السعودية حسني حسن بياري/ السيد
  ٦٠,٠٠٠,٠٠٠  ٦,٠٠٠,٠٠٠ %٦٠  اموع

  ٤٠,٠٠٠,٠٠٠  ٤,٠٠٠,٠٠٠ %٤٠  اجلمهور 
  ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠  ١٠,٠٠٠,٠٠٠ %١٠٠  اإلمجايل
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صصاً يف شركة اياك السعودية للتـأمني التعـاوين         كما يوضح اجلدول التايل امللكية املباشرة وغري املباشرة للشركات اليت متلك ح           

  .واملذكورة يف جدول هيكل ملكية الشركة
  

  املالك املباشرون  اسم الشركة

شركة مسامهة عامة إماراتية مسجلة بسجل :اإلمارات–)اياك(الشركة اإلسالمية العربية للتأمني
أول شـركة إسـالمية للتأمني . م رأس ماهلا مليار درهم إمارايت١٩٧٩ عام ٤٢٣٨١جتاري رقم  

وقامت . هـ ١٥/٧/١٣٩٩يف دولة اإلمارات العربية املتحدة حيث باشـرت أعماهلا إعتباراً من 
بافتتاح مكاتب هلا يف اململكة العربية السعودية حتت ذات األسم باألضافة اىل مكاتبها اليت غطت 

م مت فصل عمليات الشـركة ىف ٢٠٠٢ىف العام .  اإلمارات العربية املتحدةةت دولامجيع إمار
الشركة اإلسالمية (اململكة العربية السعودية  حتت اسـم شـركة مسـتقله محلت ذات األسم 

 مليون دينار حبريىن أى ٥مت تسـجيلها ىف مملكة البحرين برأس مال مدفوع قـدره  )العربية للتأمني
اإلمارات وذلك إسـتعداداً  ) إياك(  مليون ريال سعودى مملوكة بالكامل لشركة ٥٠مايعادل 

م  برأمسال قدره ١٩٧٩بعد تأسيسها ىف العام . لتسـجيل الشركة ىف اململكة العربية السـعودية
م طرأت عدة زيادات على رأس ٢٠٠٥م وحىت العام ١٩٨٤ مليون درهم  وابتداء من العام ١٠

ىف . م٢٠٠٥يونيو يف شهر )   مليون درهم ١٠٠٠( مال الشـركة حىت وصل اىل مليار درهم 
م حتولت الشركة إىل شركة مسامهة عامة وأصبحت مملوكة بالكامل من قبل مواطنني ١٩٩٣العام 

وخالل مسـريا اسـتطاعت الشركة اإلسـالمية العربية للتأمني  تطوير صناعة . إماراتييـن
آت عدة التأمني اإلسالمى من خالل تقدمي منتجات تلىب حاجة األمة من هذه الصناعة وأنشـ

 .فـروع غطت معظم االمارات العربية املتحدة الرئيسـية

  شركة مسامهة عامة

 ٢٠٥٠٠٣٧٠٠٤:  ت . س  ذات مسئولية حمدودة سعودية شركة: شركة أسواق بن داود
ى لد. هـ  رأمساهلا عشرة مليون ومثامنائة ومثانون ألف  ريال سعودي٣/٧/١٤٢١  بتاريخ  الدمام

 متجرا بني سوبر ماركت وهايربماركت يف جدة ومكة املكرمة ١٨من د سلسلتني وبن داشركة 
هايرب ماركت يف /د رابع أكرب سلسلة متاجر سوبر ماركتومتتلك جمموعة بن دا و.واملدينة املنورة

متتلك  . متاجر حتت اسم الدانوب٥ متجرا حتت اسم بن داؤد و١٣اململكة العربية السعودية منها 
 .فا للتجارة وهي تعمل يف توزيع منتجات االستخدامات املرتلية باجلملةاموعة أيضا شركة الص
  .تابعة للمجموعة) للمواد الغذائية(واجلمرية للتسويق ) لغري املواد الغذائية(كما أن اجلمرية للتسويق 

  داهللا داود ابراهيم البلوشيبالسيد ع
  السيد عبدالرزاق داود ابراهيم البلوشي

  براهيم البلوشيالسيد عبداخالق داود ا
  السيد سليمان داود ابراهيم البلوشي
  السيد خالد داود ابراهيم البلوشي

 بتاريخ ٤٠٣٠٠٨٧٢٦٧. ت.س.  شركة سعودية ذات مسئولية حمدودة:شركة األعمال املشتركة
من شركات املقاوالت يف اململكة العربية ) أثنان مليون ريال سعودي ( رأمساهلا هـ١٧/١٢/١٤١٢

فذت وتنفذ العديد من مشاريع األسكان وامعات اخلاصة وترتبط بشبكة أعمال متعددة السعودية ن
هلا أستثمارات  يف مشاريع . ختطط للدخول يف مشاريع عمالقة مبنطقة مكة املكرمة واملدينة املنورة.

من تدير عدة عقود صيانه وتشغيل للعديد . شبكات األتصاالت احلديثة واألعمال الصناعية العمالقة
  .األعمال

  املهندس عمرو علوي كيال
  األستاذ هشام علوي كيال
  السيدة هوازن علوي كيال
  السيدة هدى بترجي



 
١٦

 رأمساهلا ٤٠٣٠٠١٧١٧٤. ت.س. شركة سعودية  ذات مسئولية حمدودة :شركة جمموعة الشاعر
 م دف املسامهة يف النمو١٩٧٩تأسست شركة الشاعر عام ). ثالثون مليون ريال سعودي ( 

  . االقتصادي للملكة العربية السعودية من خالل التصنيع
  :تتكون جمموعة الشاعر من

  :قطاع التنمية الصناعية، ويشرف على الشركات التالية .١
o شركة الشاعر للفايربجالس 
o  كريستال(الشركة الوطنية لثاين أكسيد التيتانيوم.( 
o شركة صفراء إلنتاج املذيبات الصناعية. 
o  لتكرير الذهبشركة الشاعر وثومسن. 
o الشركة السعودية املتحدة إلنتاج البوليربوبلني. 
o شركة مداد ألحبار الطابعات وأجهزة التصوير. 
قطاع املقاوالت والعقارات الذي قام ويقوم عدد من املشروعات العمرانية لبناء امعات  .٢

  .السكنية واملكاتب وامعات التجارية

  طالل بن علي الشاعر. د 
  مصطفي علي الشاعر
  وليد علي الشاعر

 مسجلة يف السجل التجاري مبدينة ذات مسئولية حمدودة شركة سعودية :شركة املطورون املتحدون
تبنت الشركة العديد من مشاريع  .هـ١٣/٧/١٤٢٤ بتاريخ ٤٠٣٠١٤٤٦١٢جدة حتت رقم 

ومن أهم مشاريعها مشروع . التطوير العقاري املبين على القيمة املضافة من خالل الفكر التطويري 
الواقع على أهم شارع مبدينة جدة وهو شارع التحلية والذي يتكون من مخسني ) جتار جدة ( 

( باالضافة لعدة مشاريع سكنية . وحدة مكتبية مستقلة باألضافة ملركز خدمات رجال األعمال
ديد من الشركات العاملية وهم وكالء للع. يف مواقع خمتلفة من مدينة جدة) جممعات سكنية متكاملة 
األسبانية ، وهم من أكرب موردي املواد الصحية للملكة العربية ) روكا ( املرموقة وأمهها شركة 

  .السعودية 

  املهندس مسري حممد سامل باجنيد
  املهندس ياسر حممد باحارث

 الرياض ١٠١٠١٥٩٧٠٧. ت.  شركة سعودية  ذات مسئولية حمدودة س:شركة جمموعة امللز
ترتبط جمموعة امللز بالعديد من أقطاب الصناعة والتجارة يف عدد من . هـ٢٣/٣/١٤٢١تاريخ ب

ملالكها العديد من األرتباطات حبكم كوم أعضاء جمالس . مدن اململكة وباألخص املنطقة الوسطى
شريك  .إدارات يف العديد من اموعات اإلقتصادية سواء املالية أو التجارية أو الصناعية باململكة
  .فاعل يف العديد من الشركات املتخصصة يف جماالت الدراسات والتدريب للتقنية احلديثة

  عبدالعزيز عبداللطيف جزار. د
  فهد عبداهللا املبارك. د
  امحد حممد السري. أ

  

 واإلدارة العليا أو أي من أقارم أو أي طرف ذي  املرشحنيملكية أعضاء جملس اإلدارة ٣-٣
 ة عالقة ألسهم الشرك

  

  الشركات املمثلة  عدد األسهم  املركز  االسم
  أياك اإلمارات  ٢٠٠,٠٠٠  رئيس جملس اإلدارة  صاحل مجيل مالئكة/ الدكتور 
  جمموعة امللز  ٣٠٠,٠٠٠  عضو جملس اإلدارة  عبدالعزيز بن عبداللطيف جزار/ الدكتور 
  رجمموعة الشاع  ٥٠٠,٠٠٠  عضو جملس اإلدارة  طالل بن علي الشاعر/ الدكتور 
  نفسه  ٢٠٠,٠٠٠  عضو جملس اإلدارة   راشد بن عبد اهللا السويكت /السيد
  نفسه  ٢٠٠,٠٠٠  عضو جملس اإلدارة   حسني حسن بياري/السيد
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  هدافهارؤية واستراتيجية الشركة وأ ٤-٣
، باسـتخدام   تتمثل استراتيجية الشركة يف عرض خدمات تأمني شاملة بتكلفة منافسة تغطي كافة أحناء اململكة العربية السعودية               

قنوات توزيع متعددة، وبالتايل تلبية احتياجات عمالئها من ناحية، وتعظيم قيمة الشركة ملصلحة محلة أسهمها من ناحية أخرى،                  
وذلك  من خالل تقدمي خدمات تأمينية متميزة من خالل التركيز بشكل اساسي على كفاءة منتجاا وباستخدام عـدة أدوات                    

  . مالء وآلية منصفة وفورية لتسوية تعويضاممنها تقدمي سعر مميز للع
  

يقوم جملس اإلدارة بالتشاور مع اإلدارة التنفيذية  لرسم إطار سياسة التأمني وسيتم مراعاة عدة عوامل مثل املخاطر ومداها، 
على حقوق مشروعات وعروض الشركة مستقبالً، عوامل السوق اإلجيابية والشروط األخرى دف حتقيق عائد مناسب متوقع 

  .املسامهني مع محاية مقدرة الشركة على الوفاء بالديون ومسعتها االئتمانية
  

   أعمال الشركة ٥-٣
  :تقوم الشركة بتقدمي تشكيلة واسعة من املنتجات التأمينية كما يليوبعد أخذ موافقة مؤسسة النقد سوف بشكل عام 

  تأمني احلريق واملمتلكات ١-٥-٣

o ح هذه البوليصة تعويضاً ضد اخلسائر املادية العارضة أو األضرار اليت تلحق باملمتلكات متن: التأمني الشامل على املمتلكات
  .ة الواردة يف بوليصة التأمنيناملؤمَّ

o واملباين واملصانع واملعدات  تغطي بوليصة التأمني ضد احلرائق املمتلكات املنقولة وغري املنقولة: احلرائق واملخاطر املصحوبة
واملعدات اليت مت إزالتها مؤقتاً من املقر  العميل/  والتجهيزات والبضائع املخزنة يف مقر املوردواألثاث والتركيبات

تلحق ا بسبب احلرائق أو نتيجة خطر آخر سواء كان ناتج عن عوامل طبيعية  إلصالحها نتيجة اخلسائر أو األضرار اليت
 .  أو حوادث كبرية أخرى

  السيارات  ٢-٥-٣

o يف حالة وقوع حادث بسبب أو نتيجة استخدام املركبة املتحركة  لهتعوض املؤمَّن هد الشركة بأنتتع: التأمني جتاه الغري 
  . يف هذه البوليصة املبالغ اليت يلتزم املؤمن بدفعها قانوناً لسداد التعويض، مع مراعاة احلدود الواردة عن كافة

o ا وقطع الغيار أثناء تتعهد الشركة بتعويض املؤمَّن عن اخلسائر واألض: التأمني الشاملرار اليت تلحق مبركبته وملحقا
  .إضافة إىل التأمني ضد املسؤولية جتاه الغري. احلادث

o يف حالة وقوع حادث وما دام املؤمن هو  لهتعوض املؤمَّن مبوجب هذا البوليصة تتعهد الشركة بأن: التأمني على الرخصة 
    .اليت يلتزم املؤمن بدفعها قانوناً للمدعياملبالغ  الذي يستخدم املركبة املتحركة عن كافة

 تأمني السفن  ٣-٥-٣
o  مسؤولية ، ومكائنهاالتأمني على جسم السفينة  تشمل التغطيات التأمينية املرتبطة بتلك املخاطر: ومكائنهاجسم السفينة

  .بنود محاية وتعويض جسم السفينة، تصادم السفن
 
o بوليصة التأمني "نفرادية أو مبوجب عقد مستمر ُيعرف بـ اشحنات ميكن تقدمي غطاء التأمني هذا ل: الشحن البحري

غطاء التأمني الشامل لكافة املخاطر البحرية أو اجلوية أو  مثل وميكن أن يتنوع غطاء التأمني تبعاً لنوعه وطبيعته". املفتوحة
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غطاء التأمني احملدود على ، قل الربيغطاء التأمني الشامل لكافة املخاطر اليت ينطوي عليها الن، اخلاصة بالطرود الربيدية
 املخاطر البحرية أو اجلوية أو اخلاصة بالطرود الربيدية أو املخاطر الربية 

   التأمينات اهلندسية ٤-٥-٣

o املقاولني املشاركني يف العقود املدنية أو امليكانيكية  مصاحلتغطي هذه البوليصة : تأمني املقاولني الشامل ضد كافة املخاطر
اليت حتدث  املباين اجلسور والسدود واألبراج، حيث حتميهم من التعرض للخسارة أو األضرار ة مثل إنشاءأو الكهربائي

 . بسبب العديد من األسباب الداخلية واخلارجية أثناء عملية اإلنشاء
o ني املشاركني يف واملقاول حيمي التأمني الشامل ضد خماطر البناء مصاحل أصحاب املشاريع: التأمني الشامل ضد خماطر البناء

تعرضهم للخسارة أو الضرر أو املسؤولية نتيجة لألسباب الداخلية   واملعدات الثقيلة، ضداحملركاتبناء املصانع وتركيب 
   .أثناء أعمال البناء واخلارجية العديدة

o خسائر أو  ووحدات املقاول، وحدات املقاول ومعداته ضد أي معداتتغطي بوليصة تأمني :  ووحدات املقاولمعدات
أضرار مادية مفاجئة أو غري متوقعة ويشمل  ذلك األعطال الكهربائية وامليكانيكية، فيما عدا االستثناءات الواردة على 

 . ويغطي التعويض اخلاص ذه البوليصة االستبدال أو اإلصالح .وجه اخلصوص يف شروط البوليصة
o كترونية ضد أي خسائر أو أضرار مادية مفاجئة أو غري متوقعة،تغطي هذه البوليصة املعدات اإلل: املعدات اإللكترونية 

داخل  تغطي البوليصة الوحدات املؤمنة يف العمل أو يف املرتل أو املفككة بغرض التنظيف أو اإلصالح أو نقلها من مكاا
  .حدود املنشأة أثناء خضوعها للعمليات سابقة الذكر أو خالل عملية التشغيل

o والوحدات الصناعية واملعدات يف قطاعات احملركات بتغطية احملركات م بوليصة التأمني ضد تعطل تقو:  احملركاتتعطل
املعاجلة واملصانع والورش اهلندسية، وتوفري التعويض ضد اخلسائر أو األضرار النامجة عن األعطال الكهربائية أو 

  .امليكانيكية
o هذه املؤمَّن ضد اخلسائر أو األضرار املادية اليت تلحق باملواد التأمنيتعوض بوليصة : التأمني ضد فساد املواد املخزنة 

املخزونة مثل األغذية امدة واألطعمة األخرى املربدة وامدة اليت تفسد نتيجة تعطل معدات التربيد املفاجئ أو غري 
 .املتوقع

   جتاه الغريالتزامات ٥-٥-٣

o بدفعها ألي موظف نتيجة   عن كافة املبالغ اليت يلتزمتعوض بوليصة تعويض العاملني صاحب العمل: تعويض العاملني
  .وقوع حادث ناشئ عن العمل ويف أثنائه

o املقرر قانونياً  تعوض بوليصة تأمني مسؤولية صاحب العمل أصحاب العمل عن دفع التعويض: مسؤولية صاحب العمل
كما تتكفل البوليصة أيضاً   . العمل وأثناءهنتيجة العام عن اإلصابة الشخصية أو الوفاة النامجة عن حادثنظام مبوجب ال

حتملها نتيجة الدفاع ضد أي مطالبة بتعويض ولكن بعد احلصول على موافقة  بدفع كافة التكاليف والنفقات اليت يتم
   .مسبقة من الشركة

o مهال واليت تنشأ عن املعرضني للمسؤولية بسبب اإل يناسب غطاء التأمني هذا كافة املقاولني: التأمني ضد مسؤولية العامة
كتعويضات للغري من نظام تعوض هذه البوليصة املؤمَّن عن املبلغ الذي يتحمله مبوجب ال . احلوادث أثناء القيام باألعمال

  .الضحايا
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  التأمني الطيب ٦-٥-٣

اسعة من التأمينية للمجموعات والشركات واألفراد واألسر من خالل شبكة و  خدمات التغطية"لرعاية الصحيةا"تقدم الشركة 
  .الشخصية األطباء واخلطط

  إعادة التأمني  ٦-٣
ستقوم شركة اياك السعودية للتأمني التعاوين بإعادة تأمني جزء من أعماهلا للحد من خماطر التعرض للخسائر، والعمل على 

على األقل من % ٣٠استقرار إيراداا ومحاية مصادر راس ماهلا، وتطلب اللوائح التنفيذية من شركات التأمني االحتفاظ بنسبة 
يوجد لدى الشركة إدارة . على األقل من إمجايل أقساطها داخل اململكة% ٣٠اكتتابات التأمني ، وإعادة تأمني إمجايل أقساط 

حيث قدما خطاب نوايا يعرب عن .   وكونفوريومسويس ريإلعادة التأمني ستقوم بإبرام اتفاقيات إعادة التأمني مع شركة 
وفور تأسيس الشركة سيتم تشكيل جلنة تكون مسؤولة عن إختيار شركات . دمات إعادة التأمني إىل الشركةرغبتهما يف تقدمي خ

وستتجنب الشركة تقدمي خدماا التأمينية  يف بعض ااالت مرتفعة . إعادة التأمني وفقاً ملعايري مؤسسة النقد العريب السعودي
  .إعادة التأمني املخاطر أو املستنثاة يف اتفاقياا مع شركات 

    
وسيتم بشكل دوري إعداد إقتراحات ورفع تقارير وتوصيات من اإلدارة التنفيذية واللجان املختلفة على أساس النتائج اليت مت 
احلصول عليها إىل جملس اإلدارة لتحسني سياسات االستثمار وحتقيق الكفاءة املنشودة، باستخدام معايري لضمان اإللتزام 

  . ددة واملخاطرباإلرشادات احمل

 تأمينيةشراء حمافظ  ٧-٣
ستباشر شركة أياك السعودية للتأمني عملياا يف اململكة بعد استكمال اإلجراءات الرمسية املتعلقة بتأسيس الشركة واليت من 

   .املتوقع أن تنتهي مع اكتمال االكتتاب بكامل رأس املال وذلك تبعاً لعملية االكتتاب العام
  
فظ التأمينية السعودية واملكونة اد اكتمال تأسيسها والسماح هلا مبزاولة نشاطها باالستحواذ على بعض احمل الشركة بعوستقوم 

 فور تأسيس الشركةو. من أقساط ووثائق التأمني واحلقوق واملوجبات واإللتزامات املتعلقة ا واخلاصة بشركة أياك البحرين
وذلك استناداً ألنظمة مؤسسة النقد تأميين داخل اململكة العربية السعودية ستتوقف شركة أياك البحرين عن ممارسة نشاطها ال

 وقد مت إعداد .العريب السعودي القاضية بالسماح لشركات التأمني املرخص هلا فقط، بالعمل داخل اململكة العربية السعودية
على أن يتم .  إىل الشركة عند مباشرة عمليااأياك البحرين نقل مجيع األصول وحمفظة التأمني العائدة لشركةمسودة اتفاقية ل

 وستكون نتيجة التقييم خاضعة للدراسة من قبل جلنة مستقلة معينة من قبل ،مستشار اكتواري مستقلتقييم احملفظة من قبل 
يكون  وعلى أن يتم الشراء على أساس جتاري دون أن مؤسسة النقد واليت سوف تقوم بالتأكد من سالمة إجراءات التقييم،

 . أي مصلحة شخصيةأطراف االتفاقيةألي من 
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  نبذة عن أياك البحرين وحمفظتها التأمينية ١-٧-٣

  )أياك البحرين(  الشركة اإلسالمية العربية للتأمني ) أ

 مارس ١٢ بتاريخ ٤٦٦٧٥مسجلة مبملكة البحرين بسجل جتاري رقم ) أياك البحرين( الشركة اإلسالمية العربية للتأمني 
س أنشطة التأمني باململكة العربية السعودية يف جماالت تأمني املركبات، احلريق، حبري حوادث عامة وتأمني م ومتار٢٠٠١
م علماً بأنه ال يوجد للشركة أيه ٣١/١٢/٢٠٠٥ ريال كما يف ٢٨,٩٢٤,٨٥٤وبلغت القيمة الدفترية إلمجايل أصوهلا . الطريان

أي متابعة أو تسوية من شأا منفردة أو جمتمعة أن تؤثر سلباً أو  قضائي يم  أو حتكادعاء عليها ال يوجد  كماأصول غري ملموسة
وفقاً آلخر قوائم مالية مدققة للعام املنتهي يف . وبشكل جوهري على الوضع املايل حملافظها التأمينية ونتائج عملياا

تني أي انقطاع أو تغيري جوهري يف م ال يوجد أي مديونات ألياك البحرين ومل حيدث خالل السنتني املاضي٣١/١٢/٢٠٠٥
، ٥٥املختلفة  نشاط أياك البحرين باململكة أثر بشكل مباشر على مركز الشركة املايل، وقد بلغ اعداد موظفي الشركة يف إداراا

 .م على التوايل٢٠٠٣م، ٢٠٠٤م، ٢٠٠٥ موظف يف األعوام ٥٤، و٥٣
  

  )أياك البحرين(  لتأمنيللشركة اإلسالمية العربية ل احملفظة التأمينية ) ب

ريال ٣١,٦٧٧,٦٤٧ ريال، ٣٧,٣٨٨,٥٤١ريال، ٤٠,٩٥٥,٦٢٤بلغت صايف األقساط املكتتبة لوثائق تأمني باململكة بلغت 
وقد حققت الشركة صايف أرباح عن أعماهلا يف اململكة بلغت . م على التوايل٢٠٠٣م، و٢٠٠٤م،٢٠٠٥خالل األعوام 
 .م على التوايل٢٠٠٣م، و٢٠٠٤م، ٢٠٠٥ ريال يف األعوام ١٢,٨٩٣,١٤٥ ريال، و٦,٩٨٩,٦٨٤ ريال، ٢٠٧,٣٣٣

  .واجلدول التايل يوضح تفصيل لصايف األقساط املكتتبة خالل الثالث أعوام السابقة حسب فرع التأمني
  

  م٢٠٠٣  م٢٠٠٤  م٢٠٠٥  العام/ فرع التأمني 
  ٢٦,٣٢٤,٤٦٨  ٣١,٩٤٥,٢٦٣  ٣٦,٢٣٠,١٩٢  وثائق املركبات
  ٨٧٦,٥٨٧  ٨٥٤,١٩٥  ٩٤٨,٠٨٧  وثائق احلريق

  ١,٩٦١,٩٤١  ٢,٧٨٦,٦٤٠  ٢,٨١٤,٥٠١  وثائق التأمني البحري
  ٢,٥١٤,٦٥١  ١,٨٠٢,٤٤٣  ٩٦٢,٨٤٤  احلوادث العامة

  ٣١,٦٧٧,٦٤٧  ٣٧,٣٨٨,٥٤١  ٤٠,٩٥٥,٦٢٤  اإلمجايل
  



 
٢١

  .حتليل أداء احملفظة التأمينية) جـ

  املكتتبة بنسبة األقساط إمجايل حجم ارتفع م، ٢٠٠٣، وم ٢٠٠٤ ومقارنتها بعام م٢٠٠٥ عام يف التأمني أقساط باستعراض
 ٣١,٧قدره  بإمجايل مقارنة% ٢٩م وبنسبة ٢٠٠٤ عام مليون ٣٧,٤قدره  بإمجايل مقارنة ريال مليون ٤١إىل  ليصل %٩

 السيارات تأمني جمال يف أعلى األقساط كانت عليه، املؤمن النشاط نوع حسب التأمني وبالنسبة ألقساط .م٢٠٠٣عام  مليون
وثائق اشتراكات  م تاله٢٠٠٥من إمجايل األقساط املكتتبة يف عام % ٨٨ بلغت وبنسبة  مليون ريال٣٦,٢ بلغت حيث
وحل  ،%٢مثل  الذي تأمني احلوادث العامة م، مث٢٠٠٥من إمجايل األقساط املكتتبة يف عام % ٦مثل   الذيالبحريتأمني ال

  .م٢٠٠٥من إمجايل األقساط املكتتبة يف عام % ٢مثل أقل من  الذي احلريقتأمني  أخريا
  .اجلدول التايل يستعرض لتحليالً ألداء احملفظة املايل للثالث سنوات السابقة 

  
  م٢٠٠٣  م٢٠٠٤  م٢٠٠٥  )بالريال السعودي(

  ٣١,٦٧٧,٦٤٧  ٣٧,٣٨٨,٥٤١  ٤٠,٩٥٥,٦٢٤  األقساط املكتتبة
       

  ١٢,٨٩٣,١٤٥  ٦,٩٨٩,٦٨٤  ٢٠٧,٣٣٣  صايف ربح السنة
  %٤٠,٧  %١٨,٧  %٠,٥  النسبة إىل إمجايل األقساط

        
  ٢٠,٢٧٣,٢٧٠  ٢٠,٦٢٠,٣٣٣  ٢٨,٦٢٧,٣٨٥  املطالبات

  %٥٨,٩٧  %٥٥,١٥  %٦٩,٩  معدل اخلسائر 
  ١١٨,٥٦١,٩٦١  ١١٠,١٥٩,١٥٥  ١١٨,٩٥٥,٦٣٩  إمجايل األصول
  ٥٦,٨١٨,٨٨٣  ٥٣,٦٧٤,٥٣١  ٦٠,٥٠٥,٢٦٢  إمجايل اخلصوم

  ٦١,٧٤٣,٠٧٨  ٥٦,٤٨٤,٦٢٤  ٥٨,٤٥٠,٣٧٧  إمجايل حقوق املسامهني
  %٤٠,٧  %١٨,٧  %٠,٣٥  العائد على حقوق املسامهني
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  )سالمة(التعاوين اياك السعودية للتأمني انتقال احملفظة التأمينية لشركة ) د

  
لص التأمني أو اليت قد تنتج عن كافة بوا/وفور تأسيس الشركة، ستنتقل كافة احلقوق واملوجبات واإللتزامات واملطالبات القائمة و

شركة أياك  داخل اململكة العربية السعودية واليت ما زالت سارية املفعول بتاريخ تأسيس الشركة إىل أياك البحريناملوقّعة من قبل 
  : بالشروط األساسية التاليةوذلك حىت تاريخ انتهاء صالحية البوليصة) سالمة (السعودية للتأمني التعاوين

  
  .تقل لشركة أياك السعودية كافة حقوق البائع يف جتديد وثائق التأمنيبتاريخ نفاذ اإلتفاقية ين 
  .حتتفظ الشركة حبقها يف عدم جتديد أي وثيقة تأمني إذا ما ثبت عدم جدواها إقتصادياً 
ويزود البائع الشركة بنسخ كاملة من كافة الدفاتر والسجالت لتمكني املشتري من التمتع حبقه ومنفعته يف  

  .تأمنيجتديد وثائق ال
 شركة أياك السعودية للتأمني التعاوينبتاريخ انتهاء صالحية البوليصة، يعود ملوقّّع البوليصة قرار التعاقد مع  

  . وتوقيع بوليصة تأمني جديدة) سالمة(
 وستكون نتيجة التقييم خاضعة يتم تقييم احملفظة التأمينية من قبل حماسبون قانونيون وخبري إكتواري، 

 جلنة مستقلة معينة من قبل مؤسسة النقد واليت سوف تقوم بالتأكد من سالمة إجراءات للدراسة من قبل
  .التقييم

يكون تاريخ النفاذ هو تاريخ صدور شهادة السجل التجاري للمشتري من وزارة التجارة والصناعة يف  
 .اململكة العربية السعودية

  .تعلق بوثائق التأمنيتتعهد الشركة باحلفاظ على خصوصية وسرية املعلومات اليت ت 
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  تسعري خدمات الشركة والتسويق ٨-٣
ستراعي الشركة تسعري منتجاا على أساس تنافسي مع مراعاة تكلفة اخلسارة وتوجه أسعار السوق وسياسة الشـركة، وسـيتم         

لى بعض  تسعري اخلدمات بشكل مرن يساعد على التحكم يف اخلسارة مىت أمكن ذلك باستخادم أدوات مثل تقدمي خصومات ع                 
اخلدمات التأمينية  منخفضة املخاطر، وتتوقع الشركة أن يسهم هذا اإلجراء بشكل إجيايب يف توسيع قاعدة عمالء الشركة، كما                   

وستقوم شركة اياك السعودية للتأمني     . ستراعي الشركة احلفاظ على أسعار خدماا بشكل عام يف نطاق مالئم وعادل لعمالءها            
  .ية مفهوم التسويق الذي يتم من خالله تصنيف العمالء يف قطاعات وفقاً الختالف رغبام واحتياجامالتعاوين بتبين استراتيج

  تقنية املعلومات ٩-٣
سوف تقوم الشركة باستخدام نظام متكامل للتحكم بسلسلة أنشطتها من إدارة مشاريع وحتليل األعمـال ومنـاذج العمليـات                  

ومتكن الشركة من إدارة وتشغيل األعمال بفاعلية وكفاءة وبأداء احتـرايف باسـتخدام             لتحقيق أهدافها وتوفري االنسيابية بالعمل      
  . أحدث التقنيات

  

  :وسيوفر نظام تقنية املعلومات املزايا التالية
  

o                توفري السرعة خبدمات إصدار الوثائق بشكل آيل والتجديد والتعويضات ومالحق الوثائق وكافة املستندات ذات الصلة
  . بشكل مبسط

o ا الشركة باالضافة إىل تسجيل ومراقبة احلسابات يف دفتر االستاذ العام                  س يتحكم النظام بكافة فئات التأمني اليت تقوم
  ).إجنليزي/ عريب (وحسابات ذمم املدينني وحسابات املدفوعات بلغتني 

o احتساب قيم األقساط والتعويضات بشكل آيل على مستوى الوثائق واألعضاء.  
o ستوى عال من األمان وإمكانية محاية سرية املعلومات على مستويات متعددةسيوفر النظام م.  
o                  إدارة العالقة بني شركة التأمني وكل األطراف ذات العالقة فهو يدعم اتفاقيات إعادة التأمني املتعددة ويسمح بتسوية

 . حصة كل طرف ذات عالقة بشكل آيل للوثائق والتجديدات واملالحق ومعامالت التعويضات
o                إصدار القوائم املالية الدورية بعمالت متعددة وسيوفر تقدمي األرصدة وامللخصات عند مستويات مركز التكلفة، كما

ميكن إصدار كشوفات مالية وتقارير مبا يف ذلك كشوفات احلسابات واألرصدة االختباريـة وكشـوفات الـدخل                 
  . والتدفقات النقدية

o      الء من خالل مركز النداء املتقدم وتوفري قاعدة بيانـات عـن معلومـات              إدارة عالقات العمالء وتتبع شكاوي العم
  . العمالء

o                 إعداد تقارير واقعية ملساعدة صانعي القرار يف حتليل املعلومات واختاذ قرارات استراتيجية، حيث سيقدم معلومات مالية
  .دقيقة جاهزة لإلصدار والعرض يف أي وقت

  شبكة الفروع ١٠-٣
 فروع لتقدمي خدمات على مستوى جغرايف واسع للعمالء ستغطي معظم مدن            تسعةة مبدئية من    ستقوم الشركة بتأسيس شبك   

  : على النحو التايلاململكة العربية السعودية
  .فرع١املدينة املنورة, فرع١مكة املكرمة, فرع١الدمام, فروع٣ الرياض, فروع٣جدة
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 مجلس اإلدارة

لجنة الترشيحات  لجنة المراجعة
 والمكافأت

  المدير العام
 فيصل الكردي

اللجنة التنفيذية

  مدير
  المراجعة الداخلية

أحمد نجيب 
 منصور

  مدير العمليات
 شهزاد حفيظ

  المدير المالي
 مصطفى بدير

  مدير
  تقنية المعلومات
 شريف صبحي

  مدير
  عالقات العمالء
 عبير حجر

  مدير
  الموارد البشرية
 خالد صادق

  مدير
  التأمين الطبي

صالح جبريل. د

  مدير المبيعات
 علي الغامدي

  مدير التسويق
 فهد القين

  مدير
المطابقة 
  وااللتزام

 أحمد الهبيلي

  

  اهليكل التنظيمي ١١-٣
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  اهليكل اإلداري للشركة ٤

  املقترحرة جملس اإلدا ١-٤
 أعضاء تعينهم اجلمعية العامة العادية ملدة ال تزيد على ثالث سنوات، وال خيل              سبعةيتوىل إدارة الشركة جملس إدارة مؤلف من        

 أول جملس لـإلدارة     رشح املؤسسون  يف استبدال من ميثله يف الس، واستثناًء من ذلك           االعتباريذلك التعيني حبق الشخص     
معية العامة التأسيسية ملدة ثالث سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري القاضي بإعالن تأسـيس                وسيتم تعيينهم يف اجل   

  :وأعضاء أول جملس اإلدارة املرشحون هم على الشكل التايل. الشركة
  

  جملس اإلدارة
   )اً عام٤٨(دكتور صاحل مجيل صاحل مالئكة ال  االسم 

  سعودي  اجلنسية

   جملس اإلدارة رئاسةل املرشح  املنصب

   .م١٩٩٠ الواليات املتحدة األمريكية -من جامعة والية متشغن ) لـاستثمار ومتوي(دكتوراة يف إدارة األعمال   املؤهالت العلمية
   .م١٩٨٤ماجستري إدارة أعمال من جامعة امللك فهد للبترول واملعادن 

  .م١٩٨١ريوس هندسة مدنية من جامعة البترول واملعادن وبكال
 مساعداً يف جامعة امللك فهد للبترول واملعادن، مث الرئيس التنفيذي لكل من شركة الربكة لالستثمار والتنمية،                  عمل الدكتور مالئكة أستاذاً     ربات العمليةاخل

وفيـق للصـناديق    شـركة الت  لاملدير العام   ،  و  دار التمثيل والتسويق التجاري   ،  )البحرين( األمني   بنك ،شركة التوفيق للصناديق االستثمارية   
  .)البحرين(شركة األمني لألوراق املالية  واالستثمارية

 العاملية خلدمات التسويق ورئيس جملس إدارة عدد من الشركات املالية رصديشغل الدكتور مالئكة حالياً مناصب رئيس جملس إدارة شركة  املناصب احلالية
شركة اياك نائب رئيس  جملس إدارة  وهو ركة األول لالستشارات املالية مثل بيت إعادة التأمني التونسي السعودي، شيف عدة دول
  .االمارات

  )  عاما٥١ً(الدكتور عبد العزيز عبد اللطيف اجلزار   االسم
  سعودي  اجلنسية

  دارةاإلعضو جملس   املنصب

عام من جامعة ساوث كاليفورنيا يف الواليات املتحدة األمريكية حصل الدكتور عبد العزيز اجلزار على درجة الدكتوراه يف علوم الكمبيوتر   املؤهالت العلمية
، وبكالوريوس يف م١٩٨٠ عام وقد حصل قبلها على ماجستري يف علوم أنظمة اهلندسة من جامعة البترول واملعادن يف الظهرانم ١٩٨٨

  .م١٩٧٥احلاسب اآليل وهندسة اإلتصاالت من جامعة إسكس اململكة املتحدة عام 
 . وظيفة العضو املنتدب يف الشركة السعودية لألحباث والنشروقد شغللدي الدكتور عبدالعزيز خربة واسعة يف األنظمة املتكاملة للكمبيوتر   لعمليةاخلربات ا

  .اضالغرفة التجارية الصناعية بالريوقد تقلد الدكتور عبد العزيز عضوية الزمالة يف معهد املهندسني الكهربائيني يف لندن وجملس إدارة 
رئيس جمموعة كومبيومي وجمموعة امللز وهو عضو يف جملس إدارة كل من الشركة السعودية للصناعات املتقدمة، شركة نيوتك، وشركة  املناصب احلالية

  .برامج الكمبيوتر املصرية الكندية

  )  عاما٥٣ً(الدكتور طالل بن علي حسن الشاعر   االسم
  سعودي  اجلنسية

  ارةداإلعضو جملس   املنصب

م ١٩٨٧يف الواليات املتحدة األمريكية عام      الدكتور طالل الشاعر حاصل درجة الدكتوراه يف إدارة األعمال من جامعة ويسترن كاليفورنيا                املؤهالت العلمية
ئية من جامعة    وبكالوريوس اهلندسة الكيميا   م١٩٧٨ يف الواليات املتحدة األمريكية عام       وحاصل أيضاً على درجة املاجستري من جامعة مني       

  . م١٩٧٧ يف الواليات املتحدة األمريكية عام مني
  ةسس الدكتور الشاعر وطور عدة شركات مبا فيها الشركة الوطنية لصناعة التيتانيوم والشركة املتحدة السعودية لصناعة األلياف املركبأ  اخلربات العملية



 
٢٦

   . سنة١٢إدارة غرفة الصناعة والتجارة يف ينبع ملدة وعمل من قبل عضواً يف جملس .  لصناعة املذيباتصفراوشركة   
 وعضو جملس منطقة    املنورة  كما أنه عضو يف اموعة االستشارية يف املدينة        .الدكتور الشاعر عضو يف جملس إدارة الشركة الوطنية للتصنيع         املناصب احلالية

  .املدينة املنورة
  ) اًعام٤٧(األستاذ راشد بن عبداهللا السويكت   االسم
  سعودي  اجلنسية

  دارةاإلعضو جملس   املنصب

 من جامعة وارنـر    والبكالوريوس يف إدارة األعمال     من جامعة امللك فهد للبترول      يف إدارة األعمال   اجستريامل  درجة حيمل السيد السويكت    املؤهالت العلمية
  . ة وندوات يف يف إدارة األعمال وحضر دورات دراسي الواليات املتحدة األمريكية– والية بورتالند –باسيفيك 

 مبا يف ذلك الشركات التجارية وشركات املقاوالت واخلـدمات          ،ميتلك السيد السويكت خربة كبرية يف إدارة الشركات يف عدة صناعات            اخلربات العملية
  .لسعودية وقد أسس مشاريع مشتركة مع شركات عاملية باململكة العربية ا.البحرية والغاز والبترول والكهرباء

السيد السويكت عضو يف غرفة جتارة وصناعة املنطقة الشرقية وجملس التعاون اخلليجي للمشاريع الرأمسالية واإلحتاد اإلقتصادي لس التعاون  املناصب احلالية
  . اخلليجي واجلامعة األمريكية هلندسة البترول وخيدم أيضاً يف عدة منظمات خريية حملية ودولية

  )  عاما٤٥ً(تاذ حسني حسن بياري األس  االسم
  سعودي  اجلنسية

  عضو جملس إدارة  املنصب

  . ختصص ختطيط مدنم١٩٨٥ جامعة امللك فهد للبترول عام تصاميم البيئةخترج السيد بياري من كلية   املؤهالت العلمية
عداد خطة تطوير مشروع جبـل      العقارية احملدودة واملشرف على إ      ملشاريع شركة عبداللطيف مجيل لالستثمارات     اًعمل السيد بياري مدير     اخلربات العملية

   . مبكة املكرمة– عمر

 يستشاري إدار وا.  فنادق بعدد أكثر من ألف غرفة      ٨شريك ورئيس جمموعة شركات الفردوس احمليطة باحلرم املكي الشريف البالغ عددها             املناصب احلالية
  . من الشركات العمالقة املتخصصة يف تطوير عقارات املنطقة املركزية مبكة املكرمةمستشار عقاري لعدد. عدد من مشاريع املعتمرينل

  ) عاما٥٩ً(األستاذ أمحد بن حممد السري   االسم
  سعودي  اجلنسية

  عضو جملس إدارة  املنصب

  .م١٩٧٠يف الواليات املتحدة األمريكية عام  حصل السيد السري على درجة بكالوريوس اهلندسة الكيميائية من جامعة تكساس يف أوسنت  املؤهالت العلمية
عمل . تتضمن خربته السابقة رئاسة شركة اخلليج للكمبيوتر واألنظمة اإللكترونية وعدة مواقع إدارية يف جامعة امللك فهد للبترول واملعادن                   اخلربات العملية

نية الكمبيوتر يف الدوائر اإلدارية واألكادميية للجامعة إضافة إىل         يف تقدمي تق  خالهلا  شترك  جلامعة، ا ية املعلومات يف ا   نعشر سنوات يف مركز تق    
  . وخدم كمستشار يف عدة منظمات حكومية وأدار عدد من مشاريع تقنية املعلومات آلخرين.عدة منظمات حكومية

   . يذياً يف جمموعة امللز يف الرياضيعمل حالياً شريكاً تنف املناصب احلالية

  ) عاما٥٢ً( محد اجلاسر األستاذ معن بن  االسم
  سعودي  اجلنسية

  عضو جملس إدارة  املنصب

 يف الواليات املتحدة األمريكية عام والية ماساتشوستسبحيمل السيد اجلاسر دبلوم يف التسويق من معهد التسويق الدويل يف جامعة كامربدج   املؤهالت العلمية
   .هـ١٣٩٨ الظهران  عام – معة البترول واملعادن من جااإلدارة الصناعية كما حيمل بكالوريوس يف م١٩٨٠

 وكان آخـر منصـب    ـ،ه١٤١٥ـ إىل سنة    ه١٣٩٩عودي من سنة    السالصناعية  لقد شغل السيد اجلاسر عدة مواقع يف صندوق التنمية            اخلربات العملية
يد اجلاسر كمدير عام لشـركة اليمامـة       وخدم الس  .تواله يف صندوق التنمية الصناعية السعودي هو مدير البحوث والدراسات االقتصادية          

للترمجة والبحوث وقد شغل عدة مناصب إدارية وتنفيذية يف جملة العرب كما قام بتأسيس وإدارة عدة شركات منها الريـاض للمعـادن                      
  .وشركة معن اجلاسر للمعادن ومعن اجلاسر للدواليب اخلشبية وصناعة اخلزائن ومصنع البيداء إلنتاج املعادن
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  دارة العليا املرشحة اإل ٢-٤
  اإلدارة العليا

  ) اً عام٥٠(السيد فيصل مصطفى الكردي   االسم
  سعودي  اجلنسية

  املدير العام  املنصب
  . م١٩٨٥ عام  يف الواليات املتحدة األمريكية من جامعة نورث كارولينا يف اإلقتصادحاصل على درجة املاجستري  املؤهالت العلمية

  .ورات تدريبية يف الواليات املتحدة األمريكية وأوروبا وهو عضو يف عدة جلان هامة عرب مستقبله املهينحضر السيد الكردي عدة د
 التحق بالبنك األهلـي     م١٩٨٨م يف معهد اإلدارة كمدرب لالقتصاد ومنسق مليزانية القطاع احلكومي ويف عام             ١٩٨٠عمل السيد الكردي عام       اخلربات العملية

 م١٩٩٦، ويف عام     عني مدير إقليمي     م١٩٩٤ها مديراً ملركز التدريب، مث مديراً للتخطيط وشؤون املوظفني ويف عام            وتدرج يف عدة مناصب من    
، مث انتقل يف مارس عام       فرع يف اململكة   ٢٥٠م كمديراً لشبكة فروع البنك لعدد       ٢٠٠٤عني مديراً للخدمة املميزة وبدء خدمة الوسام مث يف عام           

  .املرشح كة اياك السعودية للتامني التعاوين يف منصب املدير العامم إىل للعمل يف شر٢٠٠٦

  ) عاماً ٤٢( السيد أمحد حسني اهلبيلي   االسم
  سعودي  اجلنسية
  مدير املطابقة وااللتزام  املنصب

  .م١٩٩٠من جامعة امللك عبدالعزيز يف عام القانون ريوس يف وحاصل على درجة البكال  املؤهالت العلمية
عمل السيد اهلبيلي كمدير للمطابقة وااللتزام يف شركة اياك البحرين، وتوىل تقدمي الدعم النظامي للشركة يف كافة مراحل تطورها ، وتطوير    العمليةاخلربات

نذ ويعمل السيد اهلبيلي م.م٢٠٠٢وشغل منصب مدير تطوير األعمال بالشركة منذ .أنظمة الشركة الداخلية لدعم خطط الشركة االستراتيجية
  .م وحىت اآلن يف منصب مساعد رئيس شركة اياك اإلمارات ومدير قسم تطوير األعمال٢٠٠٢سبتمرب عام 

  ) عاماً ٥٤(السيد أمحد جنيب منصور   االسم
  مصري  اجلنسية
  مدير إدارة املراجعة الداخلية  املنصب

  .م١٩٧٥ رةجامعة القاه–شعبة تأمني كلية التجارة –بكالوريوس جتارة   املؤهالت العلمية
  .م١٩٧٩جامعة القاهر ة –كلية التجارة –تأمينات عامة –دبلوم دراسات عليا 

عادة التأمني إ  يف، وقد تلقى عدة دورات تدريبيةاالمارات-م بالشركة االسالمية العربية للتأمني٢٠٠٦م إىل ١٩٧٩عمل السيد أمحد جنيب منذ   اخلربات العملية
  .يلز فيرب بلندنعادة التأمني لدى شركة ووحسابات إ

  ) عاماً ٤٣ ( شهزاد حفيظ  االسم
  باكستاين  اجلنسية

  مدير العمليات  املنصب
 من املعهد إضافة  CIPحصل األستاذ شهزاد على شهادة خربة تأمني واملعروفة بـ . م١٩٩٤عضو يف معهد اإلمتياز للتأمني يف لندن منذ عام   املؤهالت العلمية

 من معهد إدارة األعمال يف باكستان يف عام MBAوهو حاصل على شهادة . لة مهنة التأمني من املعهدإىل أنه حصل على ترخيص مزاو
  .م١٩٨٤ يف العلوم السياسية من جامعة بنجاب باكستان عام بكالوريوسم اإلضافة إىل ٢٠٠٢

وقد التحق  .  AIG املعروفة أشهرها اموعة األمريكية العاملية  يف عدد من شركات التأمني العامليةإداريةتقلد األستاذ شهزاد عدة مناصب   اخلربات العملية
م حصل على منصب مساعد مدير عام ٢٠٠٣م كمدير يف قسم اإلكتتاب، ويف عام ٢٠٠١ عام البحرين يف السعوديةبالعمل يف شركة إياك 

  .  شهزاد منصب مدير العمليات املقترح للشركةويف الوقت احلايل يشغل األستاذ. وأشرف على قسم اإلكتتاب والتعويضات وإعادة التأمني

  ) عاماً ٤٦ ( بديرالسيد مصطفي أمحد بسيوين  االسم
  مصري  اجلنسية

  املدير املايل  املنصب

   .م١٩٨٢ عام حصل السيد مصطفي أمحد بسيوين بدير على بكالوريوس التجارة من جامعة طنطا  املؤهالت العلمية
   حيث عمل حماسباً مث ترقى يف السلم الوظيفي إىل منصب مديم١٩٨٦يف اململكة العربية السعودية منذ عام  يوين مع شركة اياكيعمل السيد بس  اخلربات العملية
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  .ر احلسابات وعمل أثناء هذه الفترة مراجع حسابات داخلي للشركة ولديه خربة حماسبية وتأمينية  واسعة  

  )عاماً ٥٤ (شريف صبحى حممد صبحىالسيد   االسم
  مصري  اجلنسية
  مدير تقنية املعلومات  املنصب

  م ١٩٧٩امعة األمريكية بالقاهرة عام دارة األعمال ختصص نظم معلومات من اجلإحاصل على درجة املاجستري ىف   املؤهالت العلمية
   .م١٩٧٢ من جامعة القاهرة عام) شعبة حماسبة(و حاصل على درجة بكالوريوس التجارة 

حتياجات األعمال ىف جماالت متعددة مثل شركات إابلة ق عاماً خربة يف توفري حلول تقنية املعلومات مل٣٠ السيد شريف صبحى أكثر من لدى  اخلربات العملية
وقد . دارية اخلاصة باحلاسب اآليل ومعاجلة املعلوماتالطريان والبنوك والشركات التجارية واملالية، عمل خالهلا يف خمتلف الوظائف الفنية واإل

دارة مشاريع تقنية املعلومات مبا يف ذلك دراسات جدوى املشاريع إتسب خالهلا خربة يف ختطيط وتصميم وتطوير وبرجمة وتطبيق وتدعيم وكإ
  . نترانتنترنت واإلتصاالت احمللية واخلارجية واإلوالتعامل مع املوردين وجتهيز املواقع واإل

  ) عاما٤٦ً( السيد علي صاحل الغامدي  االسم
  سعودي  سيةاجلن

  مدير املبيعات  املنصب
  م١٩٨١ الواليات املتحدة األمريكية عام –ريوس إدارة من جامعة دنفر وبكال  املؤهالت العلمية
 مناصب  عام يف اإلدارة واملبيعات، حيث عمل كمدير للمبيعات بالفرع الرئيسي للبنك األهلي التجاري، باإلضافة إىل عدة٢٣للسيد علي خربة   اخلربات العملية

م وحىت اآلن كمدير لقسم املبيعات املرشح لشركة اياك السعودية للتأمني ٢٠٠٦ ويعمل منذ يوليو .م١٩٩٥إدارية أخرى بالبنك منذ عام 
  التعاوين

  ) عاما٢٨ً( فهد عبدالعزيز القني السيد  االسم
  سعودي  اجلنسية

  مدير التسويق  املنصب
  م ٢٠٠٠ الواليات املتحدة األمريكية عام –معة والية بورتالند بكالوريوس تسويق من جا  املؤهالت العلمية
منها شركة يوين ليفر العربية ، وقد عمل لدى عدة شركات بالقطاع اخلاص، ريبية يف جمال املبيعات والتسويقحضر األستاذ فهد عدة دورات تد  اخلربات العملية

ليبتون، باإلضافة إىل  شاي  هامة بدول جملس التعاون مثل وعالمات جتاريةرساء عدة خطط تسويقية ملنتجاتإكان له دور يف ختطيط و حيث
م ٢٠٠٦ ويعمل السيد فهد منذ أغسطس .قيامه بإدارة ومتابعة اخلطط التسويقية هلا، وكذلك خطط التوسع السوقي، لتحقيق منو يف املبيعات

  .التعاوينوحىت اآلن كمدير لقسم التسويق املقترح بشركة اياك السعودية للتأمني 

  ) عاما٤٦ً(السيد خالد علي صادق   االسم
  سعودي  اجلنسية
  مدير إدارة املوارد البشرية  املنصب

  م١٩٨٥ الواليات املتحدة األمريكية عام –أربر -بكالوريوس علم نفس حتليلي من جامعة ميشيجان آن  املؤهالت العلمية
 سنة يف شركة آرامكو السعودية يف املنطقة الشرقية والوسطى ١٢املوارد البشرية احلديثة، حيث عمل ملدة  عاما يف جماالت ١٩للسيد خالد خربة   اخلربات العملية

للتدريب والتطوير الوظيفي باململكة املتحدة ملدة عامني،  ثل ملكتب آرامكو موالغربية كما مثل آرامكو يف مكاتبها يف اخلارج حيث عمل كم
م وحىت اآلن كمدير إلدارة املوارد البشرية ٢٠٠٦ويعمل منذ يوليو . م١٩٨٥ى يف املوارد البشرية منذ عام باإلضافة إىل عدة مناصب إدارية أخر

  .املرشح لشركة اياك السعودية للتأمني التعاوين

  ) عاماً ٥١( صالح امحد جربيل الدكتور   االسم
  سوداين  اجلنسية
  مدير إدارة التأمني الطيب  املنصب

  .م١٩٧٧ عام لوريوس الطب واجلراحة كلية الطب جامعة اخلرطومبكا  املؤهالت العلمية
  م١٩٨٠ماجستري وظائف األعضاء طب اخلرطوم

 وتقلد عدة وظائف إدارية من ضمنها املدير ١٩٨١عمل باململكة العربية السعودية منذ عام . العلمية مدرس مساعد بكلية الطب جامعة اخلرطوم  اخلربات العملية
ير العام لشركة عرب ددير الطيب ومدير العمليات مث امل امل،م املساعد لشركة مدنت وهي شركة متخصصة يف إدارة التأمني الطيبالطيب واملدير العا

  .جلف نكست كري إلدارة التأمني الطيب كما عمل مديراً عاماً لشركة مد أكس إلدارة التأمني الطيب
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  )عاما٣٤ً(عبري بنت حسن بن حسن حجر   االسم
  عودية س  اجلنسية
  مديرة عالقات العمالء   املنصب

  .م٢٠٠٢ الواليات املتحدة األمريكية عام - فرجينيا -بكالوريوس إدارة مالية من جامعة جورج ميسن   املؤهالت العلمية
م مث التحقت بالعمل يف شركة ٢٠٠٢خترجت السيدة عبري من جامعة جورج ميسن بفرجينيا يف الواليات املتحدة األمريكية الواليات عام   اخلربات العملية

وقد انتقلت .  حيث تدرجت يف عدة مناصب إدارية ووصلت لدرجة مديرة إدارة خدمات العمالء يف السعوديةتراكس/العالقات العامة ساكس
          . م يف منصب مديرة عالقات العمالء املقترح٢٠٠٦مني التعاوين يف يونيو أياك السعودية للتاالسيدة عبري للعمل يف شركة 

  

  :يقر أعضاء جملس اإلدارة واملدير العام واملدير املايل وسكرتري جملس إدارة الشركة بالتايل
    

 .أم مل يشهروا يف أي وقت من األوقات إفالسهم أو خضعوا إلجراءات إفالس 
إنه ال يوجد للرئيس ف" القسم التاسع"يقر أعضاء جملس اإلدارة أنه خبالف ما مت االفصاح عنه يف نشرة االصدار هذه  

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

حيات جتيز ألعضاء جملس اإلدارة وفريق ويقر أعضاء جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية للشركة بعدم وجود أي صال 
 .اإلدارة التنفيذية حق اإلقتراض من الشركة

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

  .فيذية حق التصويت على مكافآت متنح هلموال يوجد أي صالحيات جتيز ألعضاء جملس اإلدارة وفريق اإلدارة التن 
كما ال توجد صالحية ألي عضو من أعضاء جملس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي حبق التصويت على عقد أو اقتراح  

 .تكون له فيه مصلحة جوهرية

   واالدارة التنفيذية مكافآت أعضاء جملس اإلدارة ٣-٤
يس جملس اإلدارة مقابل اخلدمات اليت يقوم ا مبلغ مائة ومثانون ألف تكون مكافأة رئينص النظام األساسي للشركة على أنه 

ريال سعودي سنوياً ، كما تكون مكافأة كل عضو من أعضاء جملس اإلدارة مقابل اخلدمات اليت يقوم ا مبلغ مائة وعشرون 
ن كل اجتماع حيضره من ويدفع لكل من الرئيس وكل عضو مبلغ  ثالثة آالف ريال سعودي ع .ألف ريال سعودي سنوياً

  . اجتماعات الس ومبلغ  ألف ومخسمائة ريال سعودي عن كل اجتماع حيضره من اجتماعات اللجنة التنفيذية
  

كما تدفع الشركة لكل من رئيس وأعضاء جملس اإلدارة النفقات الفعلية اليت يتحملوا من أجل حضور اجتماعات الس أو 
ويف كل األحوال ال جيوز أن يزيد جمموع ما يصرف للرئيس .  مصروفات السفر واإلقامة واإليواءاللجنة التنفيذية مبا يف ذلك
من صايف األرباح وجيب على الشركة التأكد من إرسال كافة التفاصيل الكتابية للمكافآت % ٥وأعضاء جملس اإلدارة عن 

يت تطرح فيها تلك املكافآت والتعويضات للتصويت عليها، الالعامة والتعويضات املقترحة جلميع املسامهني قبل انعقاد اجلمعية 
على شروط املكافآت والتعويضات يف اجلمعية التأسيسية ال يكون لعضو العامة كما أنه على الشركة التأكد من موافقة اجلمعية 

  . جملس اإلدارة املعين أو أحد كبار املدراء التنفيذيني حق التصويت فيها على هذه الشروط 
 تعديل مكافآت أعضاء جملس اإلدارة مبوافقة مؤسسة النقد العريب السعودي ومن مث عرضه على اجلمعية العامة غري وجيوز

  .العادية للمسامهني
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سيتم يف املستقبل حتديد مكافآت أعضاء و ومل يتم حىت تاريخ هذه النشرة دفع أية تعويضات أو مكافآت ألعضاء جملس اإلدارة
من قبل جلنة الترشيحات واملكافآت وفقاً للقرارات والتعليمات الرمسية الصادرة من هيئة السوق التنفيذية واإلدارة جملس اإلدارة 

  .املالية ذا اخلصوص وضمن احلدود املنصوص عليها يف نظام الشركات واألنظمة واللوائح املكملة له

  سياسة السعودة ٤-٤
ن املواطنني السعوديني يف التطور االقتصادي للبالد من خـالل تطـوير            دف استراتيجية السعودة إىل تأكيد املشاركة الفعالة م       

 خالل  إىل االلتزام مبتطلبات السعودة   ودف الشركة   . املهارات وتقدمي فرص عمل متزايدة يف قطاع األعمال والشركات باململكة         
   .لتنفيذية حسب نظام مراقبة شركات التامني التعاوين والئحته االسنوات اخلمس األوىل للعمليات

  حوكمة الشركة ٥-٤
ستقوم الشركة باستخدام كافة الوسائل لتطوير طواقم مؤهلة على أعلى مستوى وأحدث أنظمة لضمان كفاءة العمليات وسرعة                 

سيكون هناك لكل إدارة خمطط شامل لوصف املهام والوظائف مـع حتديـد واضـح               . تداول املعلومات على كافة املستويات    
هلذا الغرض وملسايرة أصـول املمارسـات       . وحدة أو جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية     / مدير  /  إدارة   للمسؤوليات فيما بني كل   

  . الدولية سيبقى أعضاء جملس اإلدارة غري تنفيذيني
  

  : إن جملس إدارة سالمة ملتزم بضوابط حوكمة الشركة ولذلك سيتم تشكيل اللجان التالية
  جلنة إدارة األصول •
 سائر واملخاطرجلنة التحكم يف اخل •
  التنفيذيةلجنة ال •

  

 جلنة اختيار إعادة التأمني  •
 جلنة املراجعة •
 جلنة الترشيحات واملكافآت •
  

وقد مت ترشيح أعضاء جلنيت املراجعة والترشيحات واملكافآت متاشياً مع الئحة حوكمة الشركات يف اململكة العربية السعودية، 
 بشكل فعال، وسيتم ترشيح أعضاء باقي اللجان من غري التنفيذيني بعد تأسيس ولكي يتمكن جملس اإلدارة من تأدية مهماته

  .الشركة وانعقاد اجلمعية التأسيسية

  اللجنة التنفيذية ١-٥-٤

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

من بني أعضائها احلاضرين ولعضو اللجنة التنفيذية أن ينيب عنه عضواً آخراً له احلق بالتصويت ولثالث اجتماعات فقط 
  .يف الس وميأل الس املركز الذي خيلو يف اللجنة التنفيذيةوتكون مدة عضوية اللجنة التنفيذية هي مدة العضوية 

مع مراعاة أي تعليمات تضعها مؤسسة النقد العريب السعودي أو يضعها جملس إدارة الشركة، تباشر اللجنة التنفيذية كل 
لطات املقررة هلا، وال يكون عاون اللجنة التنفيذية املدير العام يف حدود الستالسلطات اليت تقررها املؤسسة أو الس، و

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

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

  .وافق عليه اثنان من أعضاء اللجنة كتابةً
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  جلنة املراجعة ٢-٥-٤

  :وأعضاء اللجنة هم.  مت تشكيل جلنة املراجعة من غري أعضاء جملس اإلدارة التنفيذيني وذلك متشياً مع الالئحة
  .األستاذ أمحد بن حممد السري ١
  .األستاذ حسني حسن بياري ٢
  .األستاذ راشد بن عبداهللا السويكت ٣
 . األستاذ معن بن محد اجلاسر٤
  

  :ة املراجعة  ومسؤلياا ما يليو تشمل مهام جلن

o  اإلشراف على إدارة املراجعة الداخلية بالشركة، بغرض التحقق من مدى فاعليتها يف تنفيذ األعمال واملهمات
  .احملددة هلا من قبل جملس اإلدارة

o ا يف شأنهدراسة نظام املراقبة الداخلية، ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصيا.  
o جعة الداخلية، ووضع اإلجراءات التصحيحية هلادراسة تقارير املرا.  
o ملس اإلدارة بتعيني احملاسبني القانونيني، أخذاً يف االعتبار استقالليتهم  وفصلهم وحتديد أتعا التوصية . 
o م عن تلك األعمالمتابعة أعمال احملاسبني القانونيني، واملوافقة على أتعا. 
o ا عليهمدراسة خطة املراجعة مع املراجع اخلارجي، وإبداء ملحوظا. 
o ادراسة ملحوظات املراجع اخلارجي على القوائم املالية، ومتابعة ما مت يف شأ. 
o ادراسة القوائم األولية والسنوية قبل عرضها على جملس اإلدارة، وإبداء الرأي والتوصية يف شأ. 
o  لس ادراسة السياسة احملاسبية املتبعة وإبداء الرأي والتوصيةاإلدارة يف شأ. 

  جلنة الترشيحات  واملكافآت ٣-٥-٤

من مهمة اللجنة وضع سياسة املكافآت والتوصية بالترشيح لعضوية جملس اإلدارة واملراجعة السنوية لالحتياجات  سيكون
  :وأعضاء اللجنة هم.  املطلوبة من املهارات املناسبة ألعضاء الس

  . عبدالعزيز بن عبداللطيف اجلزار كتوردال ١
  . األستاذ معن بن محد اجلاسر٢
  . طالل بن علي الشاعركتوردال ٣
 

  :و تشمل مهام اللجنة ومسؤولياا ما يلي
o التوصية بالترشيح لعضوية جملس اإلدارة . 
o   املراجعة السنوية لالحتياجات املطلوبة من املهارات املناسبة لعضوية جملس اإلدارة  وإعداد وصف للقدرات

 . لعضوية جملس اإلدارةواملؤهالت املطلوبة
o مراجعة هيكل جملس اإلدارة ورفع التوصيات يف شأن التغيريات اليت ميكن إجراؤها. 
o حتديد جوانب الضعف  والقوة يف جملس اإلدارة  وإقتراح معاجلتها. 
o التأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء املستقلني. 
o التنفيذيني  واإلستعانة مبعايري ترتبط باألداء يف حتديد وضع سياسة  واضحة ملكافآت أعضاء جملس اإلدارة وكبار 

 .تلك املكافآت
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  سياسة توزيع األرباح ٥
  

توضح الشركة طريقة ووقت توزيع األرباح املتبقية للمسامهني بعد أخذ موافقة مؤسسة النقد، وينص نظامها األساسي 
  -: على أن توزع أرباح املسامهني على النحو التايل

 .وضريبة الدخل املقررةُتجنب الزكاة  )١(
وجيوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب مىت . من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي) %٢٠(ُيجنب  )٢(

  .بلغ االحتياطي املذكور إمجايل رأس املال املدفوع
ح السنوية الصافية لتكوين للجمعية العامة العادية، بناًء على اقتراح جملس اإلدارة، أن ُتجنب نسبة مئوية من األربا )٣(

  . 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  )٤(
 .يوزع من الباقي بعد ذلك على املسامهني كحصة يف األرباح أو حيول إىل حساب األرباح املبقاة )٥(
الواردة أعاله وفقاً ) ٤(جيوز بقرار من جملس اإلدارة توزيع أرباح دورية ختصم من األرباح السنوية احملددة يف الفقرة  )٦(

  . للقواعد املنظمة لذلك والصادرة من اجلهات املختصة
  

، إال أن قرار    لية اليت تليها  وتستحق األسهم املطروحة لالكتتاب أية أرباح تعلنها الشركة بعد اية فترة االكتتاب والسنوات املا             
توزيع أرباح األسهم من قبل الشركة يعتمد على عدة عوامل كالوضع املايل للشركة واألرباح املستقبلية ومتطلبات رأس املال                  
العامل واإلحتياطات القابلة للتوزيع وعلى النقد املتوفر للشركة والظروف االقتصادية وأية عوامل أخرى يراها أعضاء جملـس                 

وعلى الرغم من أن الشركة تعتزم القيام بتوزيع أرباح سنوية على محلة أسهمها، إال              ارة الشركة ذات أمهية من حني آلخر،        إد
أا ال تضمن بأي شكل من األشكال بأنه سيتم توزيع أرباح يف املستقبل وكذلك األمر فيما يتعلق بأي مبلغ سيتم توزيعه يف                      

  .األرباح لبعض القيود الواردة يف النظام الداخلي للشركة واألنظمة ذات العالقةأي سنة مالية معينة، وخيضع توزيع 
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  إقرارات أعضاء جملس اإلدارة عن املعلومات املالية ٦
  
o  ا فإنه ال يوجد أية يقر أعضاء جملس اإلدارة أنه خبالف ما ذكر يف قائمتها املالية التقديرية والتوضيحات املرفقة

ة على الشركة أو أي عمليات سحب على املكشوف من احلسابات املصرفية، أوالتزامات قروض أخرى أو مديوني
  . حتت القبول أوائتمان القبول أو التزامات الشراء التاجريي

o  إضافة إىل ذلك تقر اإلدارة بأنه ال يوجد أي رهن أو حقوق أو رسوم على ممتلكات الشركة يف تاريخ نشرة
  .اإلصدار هذه مشمولة حبق اخليار

o  ا احلالية ملا ال يقل عن االثىنويقر أعضاء جملس اإلدارة أن الشركة لديها رأس مال عامل يكفي لتغطية احتياجا
  .عشر شهراً القادمة اعتباراً من تاريخ صدور هذه النشرة

o قديرية بدون أي ويؤكد أعضاء جملس اإلدارة أن املعلومات املالية الواردة يف نشرة اإلصدار مصدرها القوائم املالية الت
 كما أن القوائم املالية التقديرية قد مت إعدادها  ومراجعتها وفق املعايري احملاسبية الصادرة عن اهليئة ،تغيري جوهري

وأنه ال توجد أي بيانات أو معلومات أو وثائق أخرى قد تعمد إغفاهلا بغرض . السعودية للمحاسبني القانونيني
 .تضليل نتائج التحليل املايل

 
o  يوجد ووفق نظام الشركات لعضو جملس االدارة أية مصلحة مباشرة أو غري مباشرة يف األعمال والعقود اليت تتم ال

حلساب الشركة اال بترخيص من اجلمعية العامة العادية حيدد كل سنة ويستثىن من ذلك األعمال اليت تتم بطريق 
وعلى عضو جملس االدارة أن يبلغ الس .األفضل املناقصات العامة اذا كان عضو جملس االدارة صاحب العرض 

مباله من مصلحة شخصية يف األعمال والعقود اليت تتم حلساب الشركة ، ويثبت هذا التبليغ يف حمضر االجتماع وال 
ويبلغ رئيس جملس االدارة . جيوز للعضو ذي املصلحة االشتراك يف التصويت على القرار الذي يصدر يف هذا الشأن 

ة العامة العادية عند انعقادها االعمال والعقود اليت يكون الحد أعضاء جملس االدارة مصلحة شخصية فيها اجلمعي
  .ويرفق ذا التبليغ تقرير خاص من مراقب احلسابات 

  
 
o  كما ال جيوز لعضو جملس االدارة ، بغري ترخيص من اجلمعية العامة العادية جيدد كل سنة ، أن يشترك يف أي عمل

نه منافسة الشركة أو أن يتجر يف أحد فروع النشاط الذي تزاوله واال كان للشركة أن تطالبه بالتعويض أو من شأ
 .أن تعترب العمليات اليت باشرها حلسابه اخلاص قد أجريت حلساا 

  
  
  
  
  
  
  
  



 
٣٤

  

  رأس املال واملديونية ٧
عشرة ماليني سهم ) ١٠,٠٠٠,٠٠٠(مائة مليون ريال سعودي مقسم إىل ) ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠(ويبلغ رأس مال الشركة 

 متثل بنك اجلزيرةستني مليون ريال مت إيداعها يف ) ٦٠,٠٠٠,٠٠٠( للسهم، منها رياالتعشرة ) ١٠(بقيمة امسية قدرها 
  . ريال فسيتم طرحه لالكتتاب العام٤٠,٠٠٠,٠٠٠أما اجلزء الباقي وهو . حصة املؤسسني يف راس املال

أنه ال يوجد للشركة أية أدوات دين أو قروض ألجل بتاريخ هذه النشرة سوى مبلغ هذا ويؤكد أعضاء جملس اإلدارة ب
وهو ميثل النفقات املتكبدة حىت التاريخ املقترح ) أحد املسامهني( مستحق لشركة التأمني العربية اإلسالمية ) ١٥,٨٣٧,٨٠٩(

  . هلا مشموالً حبق اخليارلبدء النشاط كما تؤكد الشركة بأنه ال يوجد هلا أي أصول أو أي شركة تابعة
  .واجلدول التايل يوضح تفاصيل هذا املبلغ كما يف تاريخ بدء النشاط املقترح

  
  ريال سعودي  البند

    مصاريف ما قبل التشغيل
  ٢,٦٤٠,٩٤٥  تكاليف متعلقة باملوظفني

  ٣٩٣,١٥٦  أتعاب دراسات وإستشارات
  ١٦٦,٣٠٠  تسجيل مع جملس التأمني الصحي التعاوين

  ١,٧٥٠,٠٠٠  ة خطاب ضمانعمول
  ٧٧٦,٧٧٠  مصروفات إجيار متعلقة بالفروع أو باألصول امللموسة

  ١,١٣٦,٦٥٤  اإلستهالك
  ٤١٧,٩١٦  مصاريف متنوعة

  ٤,٦٩٠,٠٠٠  مصاريف اإلكتتاب

  ١١,٩٧١,٧٤١  إمجايل مصاريف ما قبل التشغيل
  ١,٣٣٠,٢٦٣  أثاث ومعدات وتركيبات 

  ٢,٥٣٥,٨٠٥  سيولة متوفرة 
  ١٥,٨٣٧,٨٠٩  ايلاإلمج

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
٣٥

  
 

  وصف االسهم ٨

  س املالرأ ١-٨
مائة مليون ريال سعودي مقسمة إىل ) ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠(يبلغ رأس مال شركة اياك السعودية للتأمني التعاوين 

  . لكل سهم ومجيعها أسهم نقديةة سعوديرياالتعشرة ) ١٠(عشرة ماليني سهم بقيمة امسية ) ١٠,٠٠٠,٠٠٠(
  

ستة ماليني سهم وقاموا بالوفاء بكامل قيمة تلك األسهم ومت ايداعها يف حساب ) ٦,٠٠٠,٠٠٠( اكتتب املؤسسون يف
  . أربعة ماليني سهم) ٤,٠٠٠,٠٠٠(وباقي أسهم رأس املال البالغ عددها . الشركة لدى بنك اجلزيرة

  
ات املختصة أن تقرر زيادة رأس مال جيوز للجمعية العامة غري العادية بعد التثبت من اجلدوى االقتصادية وبعد موافقة اجله

الشركة مرة أو أكثر بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة االمسية لألسهم األصلية بشرط أن يكون رأس املال األصلي قد دفع 
يقة ويعني القرار طر.  ونظام مراقبة شركات التأمني والئحته التنفيذيةبكامله ومبراعاة ما يقضي به نظام الشركات ونظام اهليئة

وإذا مل تتم . زيادة رأس املال، ويكون للمسامهني األصليني يوم إغالق اجلمعية أولوية االكتتاب يف األسهم اجلديدة النقدية
تغطية االكتتاب يف األسهم املطروحة كلياً من قبل املسامهني املقيدين يف تاريخ األحقية، سيتم توزيع األسهم املتبقية على 

  .تاريخ األحقية والذين طلبوا شراء عدد أكثر من نصيبهم وفق مبدأ النسبة والتناسباملسامهني املقيدين يف 
  

جيوز بقرار من اجلمعية العامة غري العادية بناًء على مربرات مقبولة وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة وهيئة السوق املالية 
ذا منيت الشركة خبسائر، وال يصدر القرار إال بعد تالوة ختفيض رأس مال الشركة إذا ما زاد عن حاجتها أو إومؤسسة النقد 

تقرير مراجعي احلسابات عن األسباب املوجبة له وعن االلتزامات اليت على الشركة وأثر التخفيض يف هذه االلتزامات ومبراعاة 
 املال عن حاجة الشركة ويبني القرار طريقة هذا التخفيض وإذا كان التخفيض نتيجة زيادة رأس. ما يقضي به نظام الشركات

ستني يوماً من تاريخ نشر قرار التخفيض يف جريدة يومية توزع ) ٦٠(وجبت دعوة الدائنني إىل إبداء اعتراضام عليه خالل 
يف املدينة اليت يقع فيها املركز الرئيسي للشركة، فإذا اعترض أحد الدائنني وقدم إىل الشركة مستنداته يف امليعاد املذكور وجب 

  .ى الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حاالً أو أن تقدم ضماناً كافياً للوفاء به إذا كان آجالًعل

  حقوق املسامهني ٢-٨
  . يعطي كل سهم حلامله حقوقاً مساوية يف أصول الشركة واألرباح املوزعة باالضافة إىل حق حضور اجتماعات اجلمعية العامة

  للمسامهنيالعامة اجلمعيات  ٣-٨
  .مة املكونة تكويناً صحيحاً متثل مجيع املسامهني وتنعقد يف املدينة اليت يقع ا املركز الرئيسي للشركةجلمعية العاا

  
وفيما عدا األمور اليت ختتص ا اجلمعية العامة غري العادية، ختتص . تكون اجلمعيات العامة للمسامهني إما عادية أو غري عادية

املتعلقة بالشركة وتنعقد مرة على األقل يف السنة خالل الستة أشهر التالية النتهاء السنة اجلمعية العامة العادية جبميع األمور 
  .املالية للشركة كما جيوز دعوة مجعيات عامة عادية أخرى كلما دعت احلاجة إىل ذلك



 
٣٦

  
يلها نظاماً، وهلا أن تصدر ختتص اجلمعية العامة غري العادية بتعديل نظام الشركة األساسي باستثناء األحكام احملظور عليها تعد

  .قرارات يف األمور الداخلة يف اختصاص اجلمعية العامة العادية وذلك بنفس الشروط واألوضاع املقررة للجمعية األخرية
  

يتم نشر حمضر اجتماع الدعوة النعقاد اجلمعية العامة يف اجلريدة الرمسية وصحيفة يومية توزع يف املدينة اليت يوجد فيها مركز 
وميكن أن يكتفى بتوجيه الدعوة يف امليعاد . شركة الرئيسي قبل املوعد احملدد لالنعقاد خبمسة وعشرين يوماً على األقلال

املذكور خبطابات مسجلة إىل املسامهني وترسل نسخة من الدعوة وجدول األعمال إىل اجلهات املختصة خالل املدة احملددة 
  .للنشر

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

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

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

  . ني ميثل على األقل ربع رأس املالاملسامه
  

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 املسامهني. وجامع لألصوات لالجتماع

 وعدد اإلجتماعاملمثلني وعدد األسهم اليت ميتلكها كل منهم وعدد األصوات املتعلقة ذه األسهم والقرارات املتخذه يف 
يتم تسجيل هذه  .األصوات املوافقة أو املعترضة على هذه القرارات وملخص كامل للمناقشات اليت دارت اثناء االجتماع

  . سجل خاص يوقع عليه رئيس اجلمعية العامة والسكرتري وجامع األصواتاحملاضر بشكل منتظم بعد كل اجتماع يف 

  حقوق التصويت ٤-٨
 لكل مساهم ميتلك عشرين سهماً على األقل حضور اجلمعيات العامة، باألصالة أو النيابة، وجيوز ألي مساهم أن يوكل حيق

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

  
ات يف ويتم من جهة أخرى اختاذ القرار. يتم اختاذ قرارات اجلمعية العامة العادية باألغلبية املطلقة لألصوات املمثلة لألسهم

اجلمعية العامة غري العادية بأغلبية ثلثي عدد االصوات املمثلة يف االجتماع فيما عدا القرارات اليت تتعلق بزيادة أو إنقاص رأس 
إال إذا صدر  وال يكون القرار صحيحاً املال ومدة الشركة أو حلها قبل انقضاء مدا أو دجمها مع شركة أو مؤسسة أخرى 

  .  متثل ثالثة أرباع األسهم املمثلة يف االجتماع األصوات اليتبأغلبية
    



 
٣٧

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

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

  األسهم ٥-٨
تكون األسهم امسية وال جيوز إصدارها باقل من قيمتها االمسية ولكن جيوز إصدار األسهم بقيمة أعلى من قيمتها االمسية ويتم 

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

  . من عن أية التزامات تترتب على ملكية السهمالسهم ويف هذه احلالة يكونوا مسؤولني بالتضا

  القيود على نقل االسهم ٦-٨
ويعترب أي تداول " تداول"سيخضع تداول األسهم لألنظمة واللوائح املطبقة على الشركات املدرجة يف سوق األسهم السعودية 

لتنفيذية لنظام التأمني أن ختطر مؤسسة  من اللوائح ا٣٨يتعني على الشركة وفقاً للمادة كما . ال يتفق مع تلك األحكام الغياً
و . أو أكثر من الشركة وذلك من خالل التقرير الربع السنوي% ٥النقد العريب السعودي بنسبة ملكية أي شخص ميتلك 

 كل سنة مكونة من اثنا عشر شهراً ثالث سنوات لقيد عدم جواز التصرف يف أسهمهم لفترة املؤسسونسيخضع املسامهون 
وجيب احلصول على موافقة اهليئة على أي بيع متشياً مع احكام نظامها األساسي، ") فترة احلظر ("سيس الشركةتأمن تاريخ 

  .لألسهم من قبل املسامهني املؤسسني بعد إنتهاء فترة احلظر

   وضريبة الدخلالزكاة ٧-٨
، كما جيب اململكة العربية السعودية دفع الزكاة وفقاً لنظم الزكاة السارية يف )املسامهني السعوديني(الشركاء أو جيب على 

 من إمجايل األرباح قبل  وضرائب الدخل وتقوم الشركة باحتجاز الزكاةعلى املسامهني األجانب دفع مستحقات ضريبة الدخل
  . توزيعها

  مدة الشركة  ٨-٨
وجيوز . سيس الشركةمدة الشركة هي تسع وتسعون سنة ميالدية اعتباراً من تاريخ صدور قرار التجارة والصناعة بإعالن تأ

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

  حل الشركة وتصفيتها ٩-٨
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 .  وبعد احلصول على موافقة مؤسسة النقداإلدارةس توصية من جمل
  . مهامه وأجره

  
رغم توقف صالحيات جملس اإلدارة عند حل الشركة يستمر الس يف إدارة الشركة إىل أن يعني مصٍف للشركة وتستمر 

يتم يف أثناء عملية التصفية حفظ حقوق حاملي الوثائق . ام مع مهام املصفيالشركة بالشكل الذي ال تتعارض فيه هذه امله
  .خبصوص الفائض من عمليات التأمني واالحتياطيات اليت تكونت وفقاً للوائح الشركة



 
٣٨

  
  

  ملخص النظام األساسي للشركة ٩
  

ص اعتماد تاماً عوضاً عن النظام      وال جيب االعتماد على هذا امللخ     . يتضمن النظام األساسي للشركة البنود املذكورة أدناه      
  .األساسي الكامل والذي ميكن معاينته يف مقر الشركة الرئيسي

  
 تؤسس طبقاً ألحكام نظام مراقبة شركات التأمني التعاوين ونظام الشركات ولوائحها التنفيذية وهذا النظام شـركة         :التأسيس

  .مسامهة سعودية بني مالكي األسهم املبينة أحكامها أدناه
  

  .التعاويناياك السعودية للتأمني  شركة :اسم الشركة
  

كاالت والتمثيل واملراسـلة    وتنفيذ أعمال التأمني التعاوين ومجيع األنشطة ذات الصلة مثل إعادة التأمني وال           : أغراض الشركة 
  .والوساطة وفقاً لقوانني وأنظمة اململكة العربية السعودية

  
  .رئيسي للشركة يف مدينة جدةيقع املكتب ال: موقع املكتب الرئيسي

  
 تأسيسـها  سنة ميالدية تبدأ اعتباراً من تاريخ صدور قرار وزير التجارة والصناعة بإعالن              ٩٩مدة الشركة هي    : مدة الشركة 

جيوز دائماً متديد فترة الشركة بقرار صادر من اجلمعية العامة غري العادية قبل انتهاء فترا بسنة واحدة علـى                   . شركة مسامهة 
  . األقل

  
مقسمة إىل عشرة ) ريال سعودي١٠٠,٠٠٠,٠٠٠(رأس مال الشركة هو مائة مليون ريال سعودي  :رأس مال الشركة

كما أنه جيوز، وفقاَ لنظام .  لكل سهمة رياالت سعودي١٠متساوية القيمة بقيمة امسية قدرها ) ١٠,٠٠٠,٠٠٠(مليون سهم 
زيادة رأس مال الشركة مرة أوعدة مرات بشرط أن يكون راس مال الشركة الشركات، للجمعية العامة الغري عادية أن تقرر 

ويلزم لزيادة راس مال الشركة موافقة كل من وزارة التجارة والصناعة ومؤسسة النقد العريب . األصلي قد دفع بأكمله
  . السعودي وهيئة السوق املالية

  
وفقاً ملربرات مقبولة وبعد احلصول على       معية العامة غري العادية   جيوز إنقاص رأس مال الشركة بقرار من اجل        : رأس املال  ختفيض

  . إذا جتاوز رأس املال متطلبات الشركة أو تكبدت الشركة خسائرومؤسسة النقد موافقة وزير التجارة والصناعة 
  

 س املـال وخصـوم      جيوز فقط اختاذ هذا القرار بعد مساع تقرير مراجع احلسابات الذي يذكر األسباب اليت تربر إتنقاص رأ                
  . الشركات كما يبني القرار طريقة إنقاص رأس املالنظام الشركة وتأثري النقص على اخلصوم وموافقته ل
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 يوماً مـن    ٦٠ام خالل   اعتراض دائين الشركة لتقدمي     ةإذا ما مت إنقاص رأس املال نتيجة لتجاوزه متطلبات الشركة جيب دعو           
إذا اعترض أي دائن على إنقـاص       .  الرئيسي للشركة   يدة يومية تصدر يف موقع املكتب     تاريخ قرار إتنقاص رأ س املال يف جر       

رأس املال وقدم إىل الشركة يف خالل الفترة املذكورة مستندات مطالبته جيب على الشركة أن تدفع دينه بالكامـل إذا حـل                      
  .موعد استحقاقه وتقدمي ضمان مناسب لدفع الدين إذا مل حيل موعد استحقاقه

  
يدير الشركة جملس إدارة مكون من سبعة أعضاء تعينهم اجلمعية العامة العادية ملدة ال تتجاوز ثالث سـنوات                  : لس اإلدارة جم

  . الشركةتأسيسومتتد فترة الس األول ثالثة سنوات اعتباراً من تاريخ القرار الوزاري الذي يعلن 
   

دارة بانتهاء الس أو استقالة أو وفاة عضو جملس اإلدارة أو بعزل            تنتهي عضوية جملس اإل   : العضوية الشاغرة مبجلس اإلدارة   
إذا شغرت وظيفـة عضـو      . أو حرمان العضو من حقوقه وفقاً ألية قوانني أو نظم سارية أو حسبما توافق عليه اجلمعية العامة                

 التالية للجمعية العامـة  ل اجللسة األوىل بدالً منه بشرط أن يتم هذا التعيني قب       اً مؤقت اًجملس اإلدارة جيوز للمجلس أن يعني عضو      
إذا مل يبلغ اجتماع جملس اإلدارة النصاب املطلوب يتم عقـد اجتمـاع             . العادية، ويكمل العضو اجلديد املعني باقي مدة سلفه       

  .  بسرعة قدر اإلمكان لتعيني العدد املطلوب ألعضاء النصابعامةمجعية 
  

يات اجلمعية العامة يتمتع جملس اإلدارة بأوسـع الصـالحيات إلدارة شـؤون             مع عدم املساس بصالح    :سلطة جملس اإلدارة  
  . الشركة وأعماهلا وجيوز كذلك لس اإلدارة أن يفوض بعض املهام احملددة إىل عضو أو أكثر من أعضائه أو إىل الغري

  
تتم وفقاً للحضور واليت تـنص      تتألف مكافآت جملس اإلدارة من بدل حضور اجتماعات الس اليت           : مكافآت جملس اإلدارة  

يتضمن التقرير الذي يقدمـه جملـس اإلدارة إىل         . عليها قوانني الشركات أو أية قوانني أو قرارات أو تعليمات مكملة أخرى           
 اجلمعية العامة العادية بيان مفصل عن املدفوعات اليت يتسلمها أعضاء جملس اإلدارة أثناء السنة املالية مثل الرواتب واملصاريف                 

واإلمتيازات األخرى ، كما يتضمن التقرير بيان املدفوعات اليت يتسلمها أعضاء جملس اإلدارة بصفتهم عاملني أو مدراء أو اليت                 
  . يتسلموا مقابل خدمام اإلدارية واالستشارية املتفق عليها مسبقاً يف اجلمعية العامة

  
يتمتع . ديراً تنفيذياً ة أحد أعضائه رئيساً وجيوز أن يعني أحد أعضائه م         يعني جملس اإلدار  :  التنفيذي وأمني السر   ديرالرئيس وامل 
يعد املسـؤول التنفيـذي     .  بصالحيات متثيل الشركة أمام احملاكم وأمام الغري       بشكل متضامن ومنفرد   التنفيذي   ديرالرئيس وامل 

  . اإلداري مسؤوالً عن اإلدارة التنفيذية للشركة
  

جملس اإلدارة بناء على دعوة موجهة من الرئيس وجيب على الرئيس أن يدعو إىل االجتماع               جيتمع   :اجتماعات جملس اإلدارة  
ال يعد اجتماع جملس اإلدارة صحيحاً إال إذا حضره ثلثي أعضاء الس على             . إذا طلب ذلك عضوين من أعضاء جملس اإلدارة       

  . األقل
غري العادية املنعقدة املسامهني وتنعقد يف املدينة اليت يقع فيها مكتب           متثل اجلمعية العامة العادية أو      : اجلمعيات العامة للمسامهني  

  . الشركة الرئيسي
جيوز للمساهم أن يعـني  .  سهماً على األقل أن حيضر اجتماع اجلمعية العامة العادي أو غري العادي          ٢٠جيوز لكل عضو ميتلك     

  . اجتماعات اجلمعية العامة باعتباره وكيالً لهمسامهاً آخر ليس عضواً يف جملس اإلدارة أو مسؤول الشركة حلضور 
  



 
٤٠

على األقل من رأس مال     % ٥٠ال يكون اجتماع اجلمعية العامة صحيحاً ما مل حيضره مسامهون ميثلون             :اجلمعية العامة العادية  
 االجتمـاع    يوماً من تاريخ   ٣٠إذا مل يكتمل نصاب احلضور لالجتماع يتم إرسال إشعار الجتماع ثان يعقد خالل              . الشركة
  . يعترب االجتماع الثاين صحيحاً بغض النظر عن عدد احلصص املمثلة فيه. األول

  
على األقل مـن رأس     % ٥٠ال يعد اجتماع اجلمعية العامة صحيحاً إذا مل حيضر مسامهون ميثلون             :اجلمعية العامة غري العادية   

 مقرر سلفاً يتم توجيه إشعار باجتماع ثـان ويعتـرب    إذا مل يكتمل نصاب حضور االجتماع كما هو       . مال الشركة املصرح به   
  . االجتماع الثاين صحيحاً إذا حضره عدد من املسامهني ميثلون ربع رأس مال الشركة

  
كما يـتم اختـاذ     . تتخذ قرارات اجلمعية العامة العادية باألغلبية املطلقة للحصص املمثلة يف اجلمعية          :العامةقرارات اجلمعيات   

أما القرارات اليت تتعلق بزيادة أو نقص رأس مـال          . العامة غري العادية بأغلبية ثلثي احلصص املمثلة يف اجلمعية        قرارات اجلمعية   
ثالثة أرباع  الشركة أو دمج الشركة مع شركة أو مؤسسة أخرى أو متديد مدة الشركة أو إغال ق الشركة، فإنه يتعني موافقة                     

  .  االجتماعممثلي األسهم يف
  

 أو أكثر للحسابات من املراجعني املرخصني ملمارسة مراجعة احلسابات يف اململكـة             اًتعني الشركة مراجع   :تمراجع احلسابا 
يتم تعيني مراجع احلسابات سنوياً من قبل اجلمعية العامة العادية اليت تقرر مكافأة مراجع احلسابات وجيوز هلا                 . العربية السعودية 
  .أن تعيد تعيينه

   
 الوصول إىل دفاتر وسجالت الشركة يف أي وقت وكذلك إىل املستندات األخرى كما حيق له طلب أية                  حيق ملراجع احلسابات  

  . بيانات أو توضيحات مىت رأى ذلك ضرورياً كما حيق له التحقق من أصول وخصوم الشركة
  

 من متكينه من احلصول علـى       جيب أن يقدم مراجع احلسابات تقريراً إىل اجلمعية العامة السنوية يبني فيه موقف إدارة الشركة              
البيانات والتوضيحات اليت طلبها وأية خمالفات لقوانني الشركات ولوائح الشركة اليت قد يكتشفها مع قراره خبصوص مـا إذا                   

  . كانت حسابات الشركة تعكس بياناا بدقة
  

 من ديسمرب من كـل      نية وتنتهي يف الواحد والثالث    تبدأ السنة املالية للشركة اعتباراً من أول يناير من السنة املالي           :السنة املالية 
 الشـركة   بتأسيس اعتباراً من تاريخ صدور القرار الوزاري اخلاص         تأسيسهاسنة على أن تبدأ السنة املالية األوىل للشركة بعد          
  . وحىت الواحد والثالثني من ديسمرب من العام التايل

  
  -: ٨ التايلُتوزع أرباح املسامهني على النحو :توزيع األرباح

 .ُتجنب الزكاة وضريبة الدخل املقررة )١(
وجيوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب مىت . من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي) %٢٠(ُيجنب  )٢(

  .بلغ االحتياطي املذكور إمجايل رأس املال املدفوع
جنب نسبة مئوية من األرباح السنوية الصافية لتكوين للجمعية العامة العادية، بناًء على اقتراح جملس اإلدارة، أن ُت )٣(

  . احتياطي إضايف وختصيصه لغرض أو أغراض معينة تقررها اجلمعية العامة

                                                 
 تكون طريقة ووقت توزيع األرباح المتبقية للمساهمين بعد أخذ موافقة مؤسسة النقد ٨



 
٤١

  .من رأس املال املدفوع%) ٥(يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أوىل للمسامهني التقل عن  )٤(
 .إىل حساب األرباح املبقاةيوزع من الباقي بعد ذلك على املسامهني كحصة يف األرباح أو حيول  )٥(
الواردة أعاله وفقاً ) ٤(جيوز بقرار من جملس اإلدارة توزيع أرباح دورية ختصم من األرباح السنوية احملددة يف الفقرة  )٦(

  . للقواعد املنظمة لذلك والصادرة من اجلهات املختصة
  

لس اإلدارة بدعوة اجلمعية العامة غري العاديـة        إذابلغت خسائر الشركة ثالثة أرباع رأس ماهلا يقوم أعضاء جم         :خسائر الشركة 
لنظر يف إمكانية استمرار أعمال الشركة أو حلها قبل إنتهاء مدا ويتم يف كافة األحوال نشر قرار اجلمعية العامة يف اجلريـدة                     ل

  .الرمسية
   

بناء   و  رر اجلمعية العامة غري العادية    يف حالة إنتهاء مدة الشركة أو صدور قرار حبلها قبل انتهاء مدا تق            :حل وتصفية الشركة  
 إجراءات تصفية الشركة وتعيني مصف أو أكثر حتدد صالحياته ومكافأته            وموافقة مؤسسة النقد   على توصية من جملس اإلدارة    

تنتهي صالحيات جملس اإلدارة عند انتهاء مدة الشركة ويستمر جملس اإلدارة برغم ما هو مذكور أعـاله يف                  . مبوجب القرار 
دارة الشركة حىت يتم تعيني مصف كما وحتتفظ إدارات الشركة بصالحياا بالقدر الذي ال تتعارض فيه مـع صـالحيات                    إ

  .املصفي
  



 
٤٢

  

  املعلومات القانونية ١٠

  التراخيص احلكومية ١-١٠
هـ ١٦/٩/١٤٢٧تاريخ ) ٢٣٢(قرار جملس الوزراء رقم  مبوجب متت املوافقة على تأسيس الشركة وفقاً لنظامها األساسي

 ، وذلك بناء على املادة الثالثة من نظام مراقبة شركات التأمني التعاوين، الصادر باملرسوم امللكي رقم .م٩/١٠/٢٠٠٦املوافق 
  . هـ ٢/٦/١٤٢٤ بتاريخ ٣٢/م
  

إن وجود مؤسسني غري سعوديني ضمن هيكل ملكية الشركة تطّلب التقدم من اهليئة العامة لالستثمار من أجل االستحصال 
وتبعاً لذلك، تقدمت الشركة من اهليئة العامة لالستثمار . خيص استثمار أجنيب وفقاً ملا نص عليه نظام االستثمار األجنيبعلى تر

بطلب الترخيص لالستثمار األجنيب تتمكّن من خالله ممارسة نشاطها يف اململكة العربية السعودية بصفتها شركة ذات استثمار 
  .هـ١٤/٢/١٤٢٧بتاريخ ) ٨٧٠/١(برقم ) ترخيص خدمي(ستثمار األجنيب صدر ترخيص الشركة باال. أجنيب

  العالمة التجارية ٢-١٠
إن . لدى وزارة التجارة والصناعة باعتبارها عالمة هلا      " سالمة"قد قامت شركة اياك السعودية للتأمني التعاوين بتسجيل كلمة          

  .عالمة وشعار الشركة مبني بالشكل أدناه
  
  
  
  
  

  
  .خدام هذه العالمة التجارية يف مجيع مراسالا ودعاياا كعالمة جتارية مسجلة ملنتجات الشركةوستقوم الشركة باست

  

    واملطالباتالدعاوى  ٣-١٠
 أو ادعاء طرفاً يف أية وا حىت تاريخ هذه النشرة ليسأملشركة اياك السعودية للتأمني العليا جملس اإلدارة واإلدارة أعضاء يؤكد 
بعة أو تسوية من شأا منفردة أو جمتمعة أن تؤثر سلباً على وضع الشركة املايل ونتائج عملياا، وأنه أي متاأو  قضائي حتكيم 

حسب علم أعضاء جملس اإلدارة واإلدارة العليا ال يوجد مؤشرات على وجود مثل هذه املقاضاة أو التحكيم أو اإلجراءات 
 .اإلدارية أو أا غري مبتوت فيها



 
٤٣

  

 اإلدارة واملدراء التنفيذينيعقود أعضاء جملس  ٤-١٠
، إال أن أعضاء اإلدارة العليا حالياً أي عقود عمل موقعة مع أي من أعضاء جملس إدارة الشركة أو املدراء التنفيذيني يوجد ال

نة املعينون وجلمتّ ترشيحهم لتولّي مناصب إدارية، وسيقوم أعضاء جملس اإلدارة الشركة  قد ٢-٤الواردة أمساؤهم يف الفقرة 
تبعاً لتنفيذ الطرح واستكمال إجراءات تأسيس الشركة واستخراج السجل التجاري هلا، باالجتماع من الترشيحات واملكافآت 

 . أجل رفع التوصيات واعتماد واستكمال إجراءات التعيني وإبرام عقود العمل وفق نظام العمل والعمال باململكة
 والراتب على أساس شهري باإلضافة إىل البدالت لكل موظف ، كما خيضع ويشكل عام ستحدد هذه العقود املسمى الوظيفي

العقد املوظف لنظام التأمينات االجتماعية السعودي باإلضافة إىل واجبات والتزامات العمال املنصوص عليها يف نظام العمل 
 العمل وبعدها وأن يتجنب أي فعل كما تلزم العقود موظفي الشركة بالتزام السلوك احلميد أثناء ساعات والعمال السعودي 

أو قول يسئ إىل مسعته أو مسعة الطرف األول بطريقة مباشرة أو غري مباشـرة وأن يلتزم املوظف بان ال يتعارض سلوكه 
الشخصي وتصرفاته مع السلوك العام وأن ال يصدر منه ما يسئ للعقيدة اإلسالمية أو مقدساا كما سيقر املوظف يف العقد أنه 

 على الئحة تنظيم العمل بالشركة والئحة اجلزاءات واملكافآت امللحقة ا كما يلتزم جبميع قرارات الشركة ولوائحها اطلع
  . جيدد العقد سنوياَ,. السارية أو اليت تصدر مستقبالً باعتبارها جزءاً متمما هلذا العقــد

  



 
٤٤

 

  استخدام متحصالت االكتتاب ١١
  

) ٤,٦٩٠,٠٠٠(، سيدفع منها حوايل مليون ريال سعوديأربعني  )٤٠,٠٠٠,٠٠٠(ب إمجايل متحصالت االكتتاتبلغ قيمة 
أربعة ماليني وستمائة وتسعون ألف ريال كمصاريف لإلصدار وتشمل أتعاب املستشار املايل واملستشار القانوين لالكتتاب 

مث . ملصاريف األخرى املتعلقة باإلصدارواملراجع القانوين ومصاريف البنوك املستلمة ومصاريف التسويق والطباعة والتوزيع وا
 مخسة وثالثني مليوناً وثالمثائة وعشرة آالف ريال إىل) ٣٥,٣١٠,٠٠٠(سيتم حتويل صايف متحصالت االكتتاب البالغة 

  .وتتحمل الشركة مجيع مصاريف عملية اإلصدار.  ولن يستلم املسامهون املؤسسون أي مبلغ من متحصالت االكتتابالشركة
  

 من نظام الشركات، يترتب ٦٤وطبقاً للمادة . الستكمال رأس مال الشركةاالستخدام الرئيسي ملتحصالت االكتتاب سيكون 
على قرار إعالن تأسيس الشركة انتقال مجيع املصاريف اليت أجراها املؤسسون حلساب الشركة خالل فترة التأسيس إىل ذمة 

يف رها جزًء من صايف متحصالت االكتتاب لدفع قيمة تلك املصاوعليه، فإن الشركة سوف تستخدم بعد تأسيس. الشركة
   .املستحقة

  



 
٤٥

 

 التعهد بالتغطية ١٢

  متعهدي التغطية

أربعـة  ) ٤,٠٠٠,٠٠٠(وذلك لعـدد    ") متعهدي تغطية االكتتاب  ("متعهدي التغطية هم البنك األهلي واموعة املالية        
  .ماليني سهم ومتثل كافة األسهم املطروحة لالكتتاب

 

 



 
٤٦

 

  شروط وتعليمات االكتتاب ١٣
يتوجب على مجيع املكتتبني قراءة شروط وتعليمات االكتتاب بعناية تامة قبل استكمال تعبئة النموذج اخلاص بطلب 
االكتتاب، حيث أن املصادقة بالتوقيع على منوذج طلب االكتتاب يعد إقراراً بالقبول واملوافقة على شروط وتعليمات 

  .االكتتاب
  

كتتاب على األشخاص السعوديني الطبيعيني، إال أنه جيوز للمرأة السعودية املطلقة أو األرملة واليت هلا أوالد قُصر يقتصر هذا اال
من زوج غري سعودي أن تكتتب بأمسائهم لصاحلها يف أسهم الشركات اليت تطرح لالكتتاب العام، على أن تقدم مايثبت أا 

 ستتوفر استمارات طلب االكتتاب أثناء فترة االكتتاب لدى فروع البنوك .د القُصرمطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوال
املستلمة، كما ميكن االكتتاب عرب االنترنت أو اهلاتف املصريف أو أجهزة الصراف اآليل لدى البنوك املستلمة اليت تتيح إحدى 

يكون ) ١(تابات اليت طرحت مؤخراً شريطة أن أو كل هذه اخلدمات للمكتتبني الذين سبق هلم االكتتاب يف إحدى االكت
أال تكون قد طرأت أي تغريات على املعلومات أو ) ٢(للمكتتب حساب لدى البنك املستلم الذي يقدم هذه اخلدمات، 

    .البيانات اخلاصة باملكتتب منذ اكتتابه يف طرح جرى حديثاً

  االكتتاب يف األسهم ١-١٣
  .  واملكتتبالشركة البنوك املستلمة ميثل إتفاقية ملزمة بني حدألإن التوقيع على طلب االكتتاب وتقدميه 

   
من إمجايل عدد األسهم % ٤٠أربعة ماليني سهم لالكتتاب العام متثل) ٤,٠٠٠,٠٠٠(سيتم مبوجب هذا االكتتاب طرح 

نشرة اإلصدار وسيكون بإمكان املواطنني السعوديني املتقدمني بطلب االكتتاب احلصول على . املصدرة من شركة سالمة
  :ونشرة اإلصدار املختصرة ومناذج طلبات االكتتاب من البنوك املستلمة التالية

  

   بنك اجلزيرة  البنك األهلي التجاري  بنك البالد

     
  

ريبع /٧اإلثنني حىت يوم  م٢٠٠٧/مارس/١٧هـ املوافق ١٤٢٨/صفر/٢٧ السبتتبدأ فترة االكتتاب من يوم 
م خالهلا تلقي طلبات االكتتاب لشراء األسهم املطروحة يف فروع البنوك م، يت٢٠٠٧/مارس/٢٦هـ املوافق ١٤٢٨/األول

مل يتقيد مقدم الطلب بكافة  املذكورة يف مجيع أحناء اململكة، وللشركة احلق يف اعتبار طلب االكتتاب الغياً جزئياً أو كلياً إذا
التالية، وال جيوز حينها للمتقدم بالطلب املطالبة التعليمات واملتطلبات الواردة يف مناذج االكتتاب أومل يتحقق أحد الشروط 

  :بأي تعويض عن أي ضرر جراء هذا اإللغاء
تعبئة النموذج بشكٍل كامٍل وصحيح ودقيق، وإقرار كل مكتتب مبوافقته على االكتتاب يف األسهم املطروحة وامتالك   )أ 

  .ذلك العدد منها يف منوذج طلب االكتتاب املقدم من املكتتب
يمة األسهم اليت طلب املكتتب االكتتاب فيها، وهي متثل إمجايل عدد األسهم املطلوب شراؤها مضروباً دفع كامل ق  )ب 

حيث يسدد هذا املبلغ إىل فروع البنوك املستلمة خصماً من حساب املكتتب ) رياالت ١٠(يف سعر السهم الواحد 



 
٤٧

تح حساباً وذلك للقيام بتسجيل اكتتابه نفسه، وإذا مل يكن للمكتتب حساب لدى البنك املستلم فيجب عليه أن يف
 .وذلك حسب التعليمات الصادرة من مؤسسة النقد العريب السعودي

 .ختم الطلب من البنك املستلم  )ج 
، واحلد األقصى ويكون االكتتاب يف احلد األدىن ومضاعفاتهمخسون سهماً، ) ٥٠(مراعاة احلد األدىن لالكتتاب هو   )د 

 . ألف سهم لكل مكتتبمائة ) ١٠٠,٠٠٠(  ا هو لعدد األسهم اليت ميكن االكتتاب
  

 :يلي مبا مصحوبا الطرح فترة خالل االكتتاب طلب منوذج تقدمي بطلب متقدم كل على جيب
 .االسرة الفراد منها ونسخة العائلة دفتر أو/و الفرد للمكتتب االحوال بطاقة أصل •
 .االكتتاب عرض سعر يف مضروبا هابطلب 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 القصر لألبناء(الطالق  صك وصورة أصل •
 )سعودي غري زوج من األرملة السعودية ةللمرأ القصر لألبناء(الوفاة  شهادة وصورة أصل •
 )سعودي غري زوج من األرملة أو املطلقة السعودية للمرأة القصر لألبناء(امليالد  شهادة وصورة أصل •
 
قام  الذي الشخص اسم ذكر جيب ،) فقط واألبناء اآلباء(الطلب  مقدم عن نيابة اكتتاب طلب منوذج تقدمي حالة يف

 أن يكتب جيب املكتتبني، عن بالوكالة الطلب تقدمي حالة ويف  االكتتاب طلب منوذج يف بالطلب قدماملت عن نيابة بالتوقيع
يثبت  الذي املفعول ساري التوكيل من ونسخة أصل الطلب مع يرفق وأن االكتتاب طلب على ويوقع أمسه الوكيل
 لالشخاص املقيمني العدل كتابة من صادرة الوكالة تكون أن جيب. بالطلب املتقدم عن نيابة بالتوقيع الشخص هذا تفويض
 من خالل التوكيل توثيق جيب السعودية، العربية اململكة خارج املقيمني ولالشخاص السعودية، العربية اململكة داخل
 عيداألصول وست مقابل النسخ مجيع التحقق من من املستلمة البنوك ستقوم . املعنية الدولة يف السعودية القنصلية أو السفارة
 مجيع اكتتاب حالة يف واحد اكتتاب طلب  يستخدم.توكيل مبوجب يوقع شخص أي إىل أو بالطلب املتقدم إىل األصول
 تعبئة جيب األسهم من خمتلفة اعداد يف االكتتاب ويف حالة األسهم من متساٍو بعدد العائلة دفتر يف املشمولني االسرة أفراد
  .األسرة افراد من فرد لكل منفصل طلب

 
 كافة االموال اليه ويعاد تداول نظام يف حسابه يف املخصصة األسهم ستضاف الذي الشخص هو الرئيس املكتتب •

 وللمكتتبني له األسهم املخصصة عن املوزعة األسهم ارباح كامل على وحيصل التخصيص بعد )وجدت إن(الفائضة 
  :إذا منفصلة اكتتاب مناذج استخدام  جيب.التابعني

 
يطلب  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
 
 أسهم اكتتاب ختصيص سيتم اكتتاا، طلب منوذج قبول مت إذا . بامسها ألسهم التقدم يف بالطلب املتقدم زوجة رغبت •
  .عنها نيابة زوجها به يتقدم اكتتاب طلب منوذج أي إلغاء سيتمو اهل
 



 
٤٨

مببلغ  وشرائها قدمه الذي االكتتاب طلب منوذج يف احملدده 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 يعادل
   :التالية الشروط حتقق عند له املخصص األسهم عدد
  .االكتتاب بطلب املتقدم قبل من مستلم بنك أي إىل االكتتاب طلب منوذج تسليم •
 
 البنك تقدمي و االكتتاب، بطلب املتقدم قبل من مستلم بنك أي إىل ا االكتتاب طلب اليت األسهم قيمة كامل تسديد•

  .للمكتتب املخصصة األسهم عدد حيدد الذي التخصيص عارإش املستلم
 

 يف حساا/ حسابه من خبصمها التفويض طريق عن مستلم بنك أي فرع إىل ا املكتتب األسهم قيمة كامل دفع جيب
 يل لدىاآل الصراف أو املصريف اهلاتف أو االنترنت خالل من أو إليه االكتتاب طلب منوذج تقدمي يتم الذي املستلم البنك
 .السابقة االكتتابات احد يف االكتتاب هلم سبق الذين للمكتتبني اخلدمات هذه كل او إحدى تتبع اليت املستلمة البنوك
لتقدمي  املستلم البنك يف حساب فتح بالطلب املتقدم على املستلم، جيب البنك يف حساب بالطلب للمتقدم يكن مل واذا
 لشروط مطابق غري اكتتاب طلب منوذج أي كان إذا جزئيا أو كليا الطلب هذا رفض يف احلق للشركة  يكون.طلبه

 .له ختصيصها سيتم األسهم من عدد أي على مبوافقته بالطلب املتقدم ويقر. وأحكام االكتتاب
 

  :يلي مبا مصحوبا الطرح فترة خالل االكتتاب طلب منوذج تقدمي بطلب متقدم كل على جيب
 
 .االسرة الفراد منها ونسخة العائلة 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 القصر لألبناء(الق الط 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 •
 

 

  رداد التخصيص واالست ٢-١٣
 -  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
 مكتتب، فإن الشركة ال تضمن احلد األدىن للتخصيص وسيتم التخصيص بالتساوي على مثانني ألف) ٨٠,٠٠٠(عدد املكتتبني 
ويف حال جتاوز عدد املكتتبني عدد األسهم املطروحة لالكتتاب، سوف يتم التخصيص حسب ما تقرره هيئة . عدد املكتتبني
عموالت أو استقطاعات من مدير  إىل املكتتبني دون أي - إن وجد-وسوف يتم إعادة فائض االكتتاب . السوق املالية

ربيع /١٣  األحدوسوف يتم اإلعالن عن عملية التخصيص ورد الفائض يف موعد أقصاه يوم . االكتتاب أو البنوك املستلمة
  ).م٢٠٠٧/أبريل/١املوافق (هـ ١٤٢٨/األول



 
٤٩

 لألسهم لكل مكتتب واملبالغ اليت و سوف ترسل البنوك املستلمة إشعارات إىل املكتتبني لديها تفيدهم بالعدد النهائي املخصص
سيتم ردها هلم، وسترد املبالغ بالكامل بدون أية رسوم أو اقتطاع وجيب على املكتتبني االتصال بفرع البنك املستلم الذي سيتم 

  .تقدمي طلب االكتتاب فيه للحصول على أي معلومات إضافية

  اإلقرارات  ٣-١٣
  :املكتتب يقر مبا يليمبوجب تعبئة وتقدمي منوذج طلب االكتتاب، فإن 

  .املوافقة على اكتتابه يف الشركة بعدد األسهم املوضحة يف طلب االكتتاب •
 .أنه قد أطلع على نشرة اإلصدار وعلى كافة حمتوياا ودرسها بعناية وفهم مضموا •
  . يوافق على النظام األساسي للشركة والشروط الواردة يف نشرة اإلصدار •
بة الشركة والرجوع عليها بكل ضرر ينجم بشكل مباشر من جراء احتواء نشرة اإلصدار              عدم التنازل عن حقه مبطال     •

على معلومات جوهرية غري صحيحة أو غري كافية أو نتيجة إغفال معلومات جوهرية تؤثر بشكل مباشر يف قبـول                   
 .املكتتب لالكتتاب يف حال إضافتها يف النشرة

 يف طلب االكتتاب التقدم بطلب لالكتتاب يف أسهم شـركة سـالمة             أنه مل يسبق له أو ألي من األفراد املشمولني         •
 .وللشركة احلق يف رفض كافة الطلبات يف حالة تكرار طلب االكتتاب

قبول األسهم املخصصة مبوجب طلب االكتتاب وقبوله كافة شروط وتعليمات االكتتاب الواردة يف الطلب ويف نشرة         •
 .اإلصدار

  . االكتتاب بعد تقدميهعدم إلغاء أو تعديل منوذج طلب •

  أحكام متفرقة ٤-١٣
يعد منوذج طلب االكتتاب واألحكام والشروط املتعلقة به يف هذه النشرة ملزمة ونافذة لصاحل أطراف االكتتاب وخلفائهم 

تتاب ال يتم التنازل عن طلب االك. واملتنازل هلم ومنفذي ومدراء الوصايا والورثة شريطة عدم استثنائه يف هذه النشرة حتديداً
أو أية حقوق أو مصاحل أو إلتزامات ناشئة عنهم من قبل أي طرف من أطراف هذا االكتتاب بدون موافقة خطية مسبقة من 

  . الطرف اآلخر
  

  سجل األسهم وترتيبات التعامل ٥-١٣
يت  بسجل للمسامهني حيتوي على أمسائهم وجنسيام وعناوين إقامتهم ومهنهم وأرقام تسلسل األسهم ال"تداول"حتتفظ 

  . ميتلكوا واملبالغ املدفوعة يف هذه األسهم
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  داول أسهم شركة اياك السعودية للتأمني التعاوين ١٤

  السوق املالية السعودية ١-١٤
وكان تداول األسهم يف اململكة .  ESISم كبديل لنظام معلومات األسهم اإللكتروين ٢٠٠١سنة " تداول"مت تأسيس نظام 

 مليار ١,٠٩٢" تداول"املصدرة يف السوق لألسهم  وقد بلغت القيمة السوقية. م١٩٨٩قد بدأ بشكل إلكتروين كامل سنة 
  . شركة٨٩ويبلغ عدد الشركات املسامهة املدرجة حالياً يف النظام . م٢٠٠٧ريال سعودي يف اية شهر يناير عام 

  

  إدخال األوامر ٢-١٤
ية التداول كاملةً بدءاً من تنفيذ الصفقة وانتهاًء من خالل آلية متكاملة تغطي عمل" تداول"يتم التعامل باألسهم عرب نظام 

 عصراً، ٣:٣٠ صباحاً وحىت الساعة١١ويتم التداول كل يوم عمل من أيام األسبوع على فترة واحدة من الساعة . بتسويتها
خال األوامر  ويتم خالهلا تنفيذ األوامر، أما خارج هذه األوقات فيسمح بإدمن يوم السبت حىت يوم األربعاء من كل أسبوع

 صباحاً، وميكن عمل قيود واستفسارات جديدة ابتداء من الساعة ١١ صباحاً وحىت الساعة ١٠وتعديلها وإلغائها من الساعة 
وتتغري هذه األوقات خالل شهر رمضان وتعلن من قبل إدارة )  صباحا١١ًاليت تبدأ الساعة ( صباحاً جللسة االفتتاح ١٠

وبشكل عام تنفذ أوامر السوق أوالً . ى مطابقة األوامر حسب السعر، ومن مث وقت اإلدخاليعمل نظام تداول عل ."تداول"
ويقوم . ومن مث األوامر احملددة السعر، ويف حال إدخال عدة أوامر بنفس السعر، يتم تنفيذها أوالً بأول حسب توقيت اإلدخال

 على االنترنت والرابط اإللكتروين "تداول"ا موقع نظام تداول بتوزيع نطاق شامل من معلومات عرب قنوات خمتلفة أبرزه
  . الذي يوفر بيانات السوق بشكل فوري لوكاالت تزويد املعلومات مثل رويترز"تداول"ملعلومات 

  
جيب على الشركة اإلفصاح . تتم تسوية الصفقات آنياً خالل اليوم، أي أن نقل ملكية األسهم تتم مباشرة بعد تنفيذ الصفقة

 مسؤولية مراقبة السوق، "تداول"ويتوىل نظام ". تداول"رارات واملعلومات املهمة بالنسبة للمستثمرين عرب نظام عن مجيع الق
  .بصفته اآللية اليت يعمل من خالهلا السوق، دف ضمان عدالة التداول وانسياب عمليات التداول يف األسهم

  تداول أسهم الشركة  ٣-١٤
 بعد ذلك تاريخ بدء "تداول"مبشيئة اهللا بعد االنتهاء من ختصيص األسهم، وسوف تعلن من املتوقع أن يتم التداول يف األسهم 
تتضمن هذه النشرة تواريخ على سبيل االستدالل فقط وجيوز تغيريها أو متديدها بشرط . تداول األسهم ما أن يتقرر ذلك

  . موافقة هيئة السوق املالية
  

، وإدراج الشركة يف "تداول"تماد ختصيص األسهم يف حسابات املكتتبني يف و ال ميكن تداول األسهم املطروحة إال بعد اع
وحيظر التداول املسبق حظراً تاماً، ولن تتحمل الشركة أي . القائمة الرمسية ومت إدراج أسهمها يف السوق املالية السعودية

ورة حيث يتحملون هم املسؤولية الكاملة حال خمالفة ذلك من املكتتبني الذين يتعاملون يف األنشطة احملظنظامية  مسؤولية 
  .عنها
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  ستندات متوفرة للمعاينةم ١٥
  

 صباحاً ٨:٣٠شارع األمري حممد بن عبدالعزيز مركز بن محران بني الساعة ب –املستندات التالية متاحة للمعاينة مبقر الشركة
  :الكتتاب وحىت اية ا تبدأ قبل أسبوع من تاريخ بداية االكتتاب  عصرا٥:٠٠ًوالساعة 

  
 .النظام األساسي للشركة ومستندات التأسيس األخرى 
 .ترخيص اهليئة العامة لالستثمار 
  .موافقة هيئة السوق املالية على عملية الطرح العام 
 .خطابات نوايا مع شركات إعادة التأمني  
  .امليزانية التقديرية 
 .على نشر إفادته ضمن نشرة اإلصدار) احملاسب القانوين(موافقة من  
  .مسودة اتفاقية شراء احملافظ التأمينية من أياك البحرين 
  .خطاب الرأي القانوين 
 اإلحصاءات ومصادر املعلومات املذكورة بدراسة السوق 

 ).٢٠٠٥ Sigma World Insuranceتقرير (  . أ
الربع (تقرير متابعة األعمال الدولية يب إم آي عن سوق التأمني يف اململكة العربية السعودية   . ب

 ).م٢٠٠٦/الثاين
 .شهادة تسجيل العالمة التجارية 
 .عقد اإلستشارات مع شركة اموعة املالية 
 .الصيغة النموذجية لعقود العمل مع املدراء التنفيذيني وأعضاء جملس اإلدارة 
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  البيانات املالية ١٦

  تقرير الفحص اخلاص ١-١٦
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  المستقبليةقائمة المرآز المالي  ٢-١٦
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  اراتعريفات واختصت ١٧
  

  الالئحة التنفيذية 
هـ ٢/٦/١٤٢٤بتاريخ  ) ٣٢/م(الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمني التعاوين الصادر مبقتضى املرسوم امللكي رقم             

  )م٣١/٧/٢٠٠٣املوافق (
  وحساب الشروطهو شخص يطبق عدة نظريات احصائية واحتمالية يتم من خالهلا تسعري اخلدمات وتقدير الديون   خبري التأمني 

  جملس إدارة الشركة  الس
  هيئة السوق املالية السعودية   اهليئة

  التعاوينشركة اياك السعودية للتأمني   الشركة أو سالمة
  طريقة إلعادة التأمني تتم اختيارياً حسب احلالة حيث حيق لشركة إعادة التأمني قبول أو رفض املخاطر املعروضة  إعادة التأمني اإلختياري

  شركة اموعة املالية املعني من قبل شركة اياك السعودية للتأمني التعاوين للعمل كمستشار مايل خبصوص أسهم االكتتاب  املستشار املايل ومدير االكتتاب
  حكومة اململكة العربية السعودية  احلكومة

  النظم التنفيذية
بتـاريخ  ) ٣٢/م(وين الصادرة مبوجب املرسوم امللكـي رقـم         اإلشراف على شركات التأمني التعا    نظام  القواعد التنفيذية ل  

  )  ميالدية٣١/٧/٢٠٠٣املوافق ( هجرية ٢/٦/١٤٢٤
  آلية التحويل التعاقدي ألعباء األخطار من خالل جتميع هذه األخطار   التأمني 

  شخص طبيعي أو كيان قانوين يقدم خدمات استشارية يف التأمني   مستشار التأمني 
  كيان قانوين ميثل شركة التأمني نظري عمولة الجتذاب والتفاوض واحلصول على عقود   وكالة التأمني

  كيان قانوين ميثل املؤمن له أو املؤمن له احملتمل الجتذاب والتفاوض واحلصول على عقود تأمني   وساطة التأمني 

  نظام التأمني 
املوافـق  ( هجريـة    ٢/٦/١٤٢٤بتاريخ  ) ٣٢/م(لكي رقم   اإلشراف على شركات التأمني التعاوين الصادر باملرسوم امل       نظام  
  ) ميالدية٣١/٧/٢٠٠٣

  وثيقة التأمني 
عقد قانوين يصدره املؤمن إىل املؤمن له يبني فيه شروط العقد لتعويض املؤمن له ضد اخلسارة والضرر اللذين يـتم                    / مستند  

  تغطيتهم مبوجب الوثيقة مقابل قسط تأمني يدفعه املؤمن له 
  أنشطة مهنية يف قطاع التأمني وإعادة التأمني   التأمني خدمات 

  مقدم خدمات التأمني وإعادة التأمني 
شخص طبيعي أو كيان قانوين مرخص للتعامل يف خدمات أو أنشطة التأمني وإعادة التأمني باستثناء االكتتاب املصرح به يف                   

  اململكة العربية السعودية 
  لكيان القانوين الذي يربم عقد تأمني الشخص الطبيعي أو ا  املؤمَّن له
  بشكل مباشر) املؤمن هلم(شركة التأمني اليت تقبل عقود التأمني وتتوىل تعويض األخطار اليت يتعرض هلا املؤمن له   املؤمن

  متعهدي تغطية االكتتاب
 تغطيـة اكتتـاب   يوين للتصرف كمتعهد من قبل شركة اياك السعودية للتأمني التعاان املعينالبنك األهلي واموعة املالية      

  خبصوص أسهم االكتتاب

  قواعد التسجيل
السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي رقـم       نظام   من   ٦قواعد التسجيل الصادرة من قبل هيئة السوق املالية وفقاً للمادة رقم            

   ميالدية ٣١/٧/٢٠٠٣ هجرية املوافق ٢/٦/١٤٢٤بتاريخ ) ٣٢/م(
  كة اياك السعودية للتأمني التعاوين إدارة شر  اإلدارة

  قائمة باألوراق املالية تعدها اهليئة مبقتضى قواعد التسجيل واإلدراج  القائمة الرمسية

  االكتتاب العام األويل أو االكتتاب
 من األسهم املصدرة لرأس مال شركة ايـاك السـعودية للتـأمني   % ٤٠ مليون أسهم ميثلون ٤االكتتاب العام األويل لعدد  

  التعاوين
   لكل سهم اكتتابة سعوديت رياال١٠  سعر االكتتاب
   سهم عادي يف شركة اياك السعودية للتأمني التعاوين٤،٠٠٠،٠٠٠تبلغ   أسهم االكتتاب
  أم القرى اجلريدة الرمسية حلكومة اململكة العربية السعودية  اجلريدة الرمسية
   تصدرها الشركة حسب سجالت الشركةاألشخاص الذين حيملون الوثائق اليت  حاملو الوثيقة

   البالد بنكاجلزيرة،بنك األهلي، البنك   البنوك املستلمة أو املدراء املشاركون

  إعادة التأمني 
الشـركة  (العملية اليت يقوم من خالهلا املؤمن أو معيد التأمني بالتأمني أو إعادة التأمني على مؤمن آخر أو معيد آخر للتأمني                     

  كافة أو جزء من أخطار التأمني أو إعادة التأمني اليت تتعهد بتغطيتها الشركة املتخلية وفق وثيقة تأمني أو أكثرضد ) املتخلية
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  معيد التأمني 
شركة التأمني أو إعادة التأمني اليت تقبل عقود التأمني من شركة تأمني أخرى أو إعادة تأمني أخرى عن كافـة أو بعـض                       

  األخطار اليت تتعهد ا 
  رخصة قيادة السيارات  خصةالر

  اململكة العربية السعودية  اململكة
  مؤسسة النقد العريب السعودي  ساما
  الريال السعودي  ريال

  بالنسبة ألي فترة حمددة من الزمن هم محلة األسهم يف تلك الفترة  املسامهون
  كامل أسهم الشركة املصدرة هي مليون سهم عادي ١٠  األسهم

  التأمني نظام  من ١٥النسبة املئوية لصايف األرباح اليت جيب أن جتنبها الشركة وفقاً للمادة   يةالنظاماالحتياطات 
  كل مواطن سعودي يشترك يف أسهم االكتتاب  املكتتب
  النظام اآليل لتداول األسهم السعودية  تداول

  عملية تقييم وقبول األخطار التأمينية   التغطية التأمينية 
  ة شركات التأمني التعاويننظام مراقب  النظام
  الالئحة التنفيذية للنظام  الالئحة

  هيئة حكومية أو مؤسسة عامة تقوم باإلشراف والرقابة على قطاع التأمني يف بلد االكتتاب  مشرف التأمني 
  . قبل املؤمنحتويل أعباء املخاطر من املؤمَّن هلم إىل املؤمن، وتعويض من يتعرض منهم للضرر أو اخلسارة من  التأمني 

  إعادة التأمني 
 أعباء املخاطر املؤمَّن عليها من املؤمن إىل معيد التأمني ، وتعويض املؤمن من قبل معيد التأمني عما يـتم دفعـه                       بعض حتويل

  للمؤمَّن هلم إذا تعرضوا للضرر أو اخلسارة
  يقة التأمنيالشخص الطبيعي أو االعتباري الذي أبرهم مع املؤمن وث  املؤمَّن له

  وثيقة التأمني 
عقد يتعهد مبقتضاه املؤمن بأن يعوض املؤمَّن له  عند حدوث الضرر أو اخلسارة املغطى بالوثيقة، وذلك يف مقابل االشتراك                    

  الذي يدفعه املؤمَّن له

  )القسط(االشتراك 
 املؤمَّن له عن الضرر أو اخلسارة اليت يكـون السـبب       املبلغ الذي يدفعه املؤمَّن له للمؤمن مقابل موافقة املؤمن على تعويض          

  املباشر يف وقوعها خطر مؤمَّن منه
  الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي تؤول إليه املنفعة احملددة يف وثيقة التأمني ن عند حدوث الضرر أو اخلسارة  املستفيد

  وكيل التأمني 
يل الشركة، وتسويق وبيع وثائق التأمني ، ومجيع األعمال اليت يقوم ا            الشخص االعتباري الذي يقوم لقاء مقابل مادي بتمث       

  عادة حلساب الشركة أو بالنيابة عنها
  الشخص االعتباري الذي يقوم لقاء مقابل مادي بالتفاوض مع الشركة إلمتام عملية التأمني لصاحل املؤمَّن هلم  وسيط التأمني 

  خبري معاينة ومقدر اخلسائر
تباري الذي يقوم بفحص ومعاينة حمل التأمني قبل التأمني عليه، ومعاينة األضرار بعد وقوعها ملعرفـة أسـباب               الشخص االع 

  اخلسارة وتقدير قيمتها وحتديد املسؤولية
  ة الشخص االعتباري الذي يقوم بإدارة ومراجعة وتسوية املطالبات التأمينية  نيابة عن الشرك  إخصائي تسوية املطالبات التأمينية 

  مدى زيادة أصول الشركة القابلة للتحويل إىل نقد عن التزاماا  هامش املالءة
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  هذه الصفحة تركت فارغةً عن قصد

 

 
 


