
الترخي�ص  على  الموافقة  تمت  الت�أ�سي�ص(  تحت   ( �سعودية  م�س�همة  �سركة  هي  »ال�سركة«(  بـ  بعد  فيم�  اإليه�  )وي�س�ر  التع�وني  للت�أمين  الوطني  العربي  والبنك  الدولية  الأمريكية  المجموعة  �سركة 

)الموافق  1431/04/15هـ  بت�ريخ  ال�س�در  )م/22(  رقم  الملكي  والمر�سوم  2010/03/29م(،  )الموافق  1431/04/13هـ  بت�ريخ  ال�س�در   )119( رقم  الوزراء  مجل�ص  لقرار  وفقً�  بت�أ�سي�سه� 

2010/03/31م( والموثق عقد ت�أ�سي�سه� المعدل لدى ك�تب العدل في الري��ص  ب�سحيفة رقم 64 عدد 815 من المجلد 28 وت�ريخ 1434/01/14هـ الموافق )2012/11/28م( يبلغ راأ�ص م�ل 

ال�سركة )175.000.000( م�ئة وخم�سة و�سبعون مليون ري�ل مق�سمة اإلى )17.500.000( �سبعة ع�سر مليون وخم�سم�ئة األف �سهم ع�دي )»الأ�سهم«(، بقيمة اإ�سمية قدره� )10( ع�سرة ري�لت لل�سهم 

الواحد. وبعد النته�ء من الكتت�ب الع�م، وانعق�د الجمعية الع�مة الت�أ�سي�سية لل�سركة، �سوف يتم تقديم طلب اإلى مع�لي وزير التج�رة وال�سن�عة لإعالن ت�أ�سي�ص ال�سركة. و�سوف تعتبر ال�سركة قد 

ت�أ�س�ست نظ�ميً� ك�سركة م�س�همة �سعودية اعتب�راً من ت�ريخ �سدور القرار الوزاري ب�إعالن ت�أ�سي�سه�.

ت�سمل عملية الكتت�ب الع�م طرح )5.250.000( خم�سة ماليين وم�ئت�ن وخم�سون األف �سهم )ي�س�ر اإليه� فيم� يلي بـ»اأ�سهم الكتت�ب« وكل منه� »�سهم اكتت�ب«( بقيمة اإ�سمية قدره� )10( ع�سرة 

ري�لت لل�سهم الواحد، والتي تمثل بمجمله� ن�سبة 30% من راأ�ص م�ل ال�سركة. ويقت�سر الكتت�ب الع�م على الم�ستثمرين من الأفراد ال�سعوديين الطبيعيين ويحق للمراأة ال�سعودية المطلقة اأو الأرملة 

التي له� اأولد ق�سر من زوج غير �سعودي اأن تكتتب ب�أ�سم�ئهم ل�س�لحه� على اأن تقدم م� يثبت اأنه� مطلقة اأو اأرملة وم� يثبت اأمومته� لالأولد الق�سر )وي�س�ر اإليهم مجتمعين بـ»الم�ستثمرين الأفراد« 

ومنفردين بـ»الم�ستثمر الفرد«(، ويعد  لغيً� اكتت�ب من اكتتب ب�إ�سم مطلقته، واإذا ثبت القي�م بعملية من هذا النوع ف�سيطبق النظ�م بحق مقدم الطلب. و�سوف ت�ستخدم ال�سركة �س�في متح�سالت 

الكتت�ب )»�س�في المتح�سالت«(، بعد ح�سم م�س�ريف الكتت�ب، ب�لإ�س�فة اإلى راأ�ص الم�ل المدفوع من الم�س�همين الموؤ�س�سين لتمويل متطلب�ت الت�أ�سي�ص الأولي لل�سركة، الوف�ء بمتطلب�ت راأ�ص الم�ل 

الع�مل، والحتف�ظ ب�لحد الأدنى له�م�ص المالءة الم�لية لل�سركة ح�سب متطلب�ت نظ�م مراقبة �سرك�ت الت�أمين والالئحة التنفيذية، ولن يح�سل الم�س�همون الموؤ�س�سون على متح�سالت الكتت�ب. 

)ف�ساًل راجع ق�سم »ا�ستخدام متح�سالت الكتت�ب«(.

قبل اإتم�م الكتت�ب الع�م، ق�م الم�س�همون الموؤ�س�سون لل�سركة والمذكورة اأ�سم�وؤهم ون�سب ملكيتهم  في راأ�ص م�ل ال�سركة في �سفحة )�ص( من هذه الن�سرة )وي�س�ر اإليهم مجتمعين لحقً� بـ»الم�س�همين 

الموؤ�س�سين«(، ب�لكتت�ب بم� مجموعه )12.250.000( اثن� ع�سر مليون وم�ئت�ن وخم�سون األف �سهم بقيمة اإ�سمية قدره� )10( ع�سرة ري�لت لل�سهم الواحد تمثل ن�سبة 70% من اإجم�لي راأ�ص م�ل 

ال�سركة، ودفعوا قيمته� ب�لك�مل وتم اإيداع المب�لغ المدفوعة من قبل الم�س�همين الموؤ�س�سين مق�بل الأ�سهم التي اكتتبوا به� والب�لغة قيمته� )122.500.000( م�ئة واثن�ن وع�سرون مليون وخم�سم�ئة 

األف ري�ل لدى البنك العربي الوطني، وب�لت�لي �سيحتفظ الم�س�همون الموؤ�س�سون بعد اكتم�ل الكتت�ب الع�م بح�سة م�سيطرة في ال�سركة، كم� تم التعهد ب�لتغطية الك�ملة لالكتت�ب من قبل �سركة 

ال�سعودي الفرن�سي ك�بيت�ل )ف�ساًل راجع ق�سم »التعهد بتغطية الكتت�ب« وق�سم »العقود الجوهرية«(.

يبداأ الكتت�ب في يوم الثنين 1434/7/17هـ )الموافق 2013/5/27م( وي�ستمر لمدة )7( اأي�م �س�ملة اآخر يوم لإغالق الكتت�ب لينتهي بنه�ية يوم الأحد 1434/7/23هـ )الموافق 2013/6/2م(

)ي�س�ر اإليه� فيم� يلي بـ»فترة الكتت�ب«(. ويمكن تقديم طلب�ت الكتت�ب في اأي من فروع الجه�ت الم�ستلمة )ي�س�ر اإليه� فيم� يلي بـ »الجه�ت الم�ستلمة«( المذكورة في ال�سفحة )د( خالل فترة الكتت�ب 

)ف�سال راجع ق�سم »�سروط وتعليم�ت الكتت�ب« من هذه الن�سرة(.

يجب على كل مكتتب ب�أ�سهم الكتت�ب )ي�س�ر اإليه بـ»المكتتب« ومجتمعين بـ»المكتتبين«( اأن يتقدم بطلب لالكتت�ب في )50( خم�سين �سهمً� كحد اأدنى، علمً� ب�أنه ل يجوز للمكتتب الكتت�ب في اأكثر من 

)100.000( م�ئة األف �سهم من الأ�سهم كحد اأق�سى. كم� �سيتم تخ�سي�ص م� تبقى من اأ�سهم الكتت�ب )اإن وجدت( على اأ�س��ص تن��سبي بن�ء على ن�سبة م� طلبه كل مكتتب اإلى اإجم�لي الأ�سهم المطلوب 

الكتت�ب فيه�. واإذا تج�وز عدد المكتتبين )105.000( م�ئة وخم�سة اآلف مكتتب، ف�إن ال�سركة ل ت�سمن حينه� الحد الأدنى للتخ�سي�ص والب�لغ )50( خم�سين �سهمً� وفي هذه الح�لة �سيتم التخ�سي�ص 

ب�لت�س�وي على المكتتبين. وفي ح�ل تج�وز عدد المكتتبين عدد الأ�سهم المطروحة لالكتت�ب ف�سوف يتم التخ�سي�ص ح�سب م� تقرره هيئة ال�سوق الم�لية ب�لمملكة )»الهيئة«( و�سوف يتم اإع�دة مب�لغ 

ف�ئ�ص الكتت�ب )اإن وجدت( اإلى المكتتبين دون اأية عمولت اأو ا�ستقط�ع�ت من الجه�ت الم�ستلمة. و�سوف يتم الإعالن عن عملية التخ�سي�ص النه�ئي ورد الف�ئ�ص، اإن وجدت، في موعد اأق�س�ه يوم      

الأحد 1434/7/30هـ )الموافق 2013/6/9م(، )ف�سال راجع ق�سم »�سروط وتعليم�ت الكتت�ب« و »التخ�سي�ص ورد الف�ئ�ص«(.

لل�سركة فئة واحدة فقط من الأ�سهم، ول يتمتع اأي م�س�هم بحقوق ت�سويت تف�سيلية، حيث يعطي كل �سهم ح�مله الحق في �سوت واحد فقط. ويحق لكل م�س�هم )»الم�س�هم«( يمتلك )20( ع�سرين �سهمً� 

على الأقل ح�سور اجتم�ع�ت الجمعية الع�مة )»اجتم�ع الجمعية الع�مة«( والت�سويت فيه�، و�سوف ت�ستحق الأ�سهم المطروحة لالكتت�ب ن�سيبه� من اأية اأرب�ح تعلنه� ال�سركة بعد النته�ء من فترة 

الكتت�ب واإعالن ت�أ�سي�سه� وال�سنوات الم�لية التي تليه�، اإن وجدت )ف�سال راجع ق�سم »�سي��سة توزيع الأرب�ح«(.

لم ي�سبق تداول اأ�سهم ال�سركة في اأي �سوق لالأ�سهم �سواء داخل المملكة اأو خ�رجه� قبل طرحه� لالكتت�ب الع�م. وقد تقدمت ال�سركة بطلب لدى هيئة ال�سوق الم�لية ب�لمملكة لت�سجيل الأ�سهم في الق�ئمة الر�سمية، وقد 

تم تقديم ك�فة الم�ستندات الموؤيدة التي طلبته� هيئة ال�سوق الم�لية، وتم الح�سول على جميع الموافق�ت الر�سمية الالزمة للقي�م بعملية طرح الأ�سهم. ومن المتوقع اأن يبداأ تداول الأ�سهم في ال�سوق الم�لية ال�سعودية 

)»ال�سوق« اأو »تداول«( في وقت قريب بعد النته�ء من عملية تخ�سي�ص الأ�سهم، والنته�ء من جميع المتطلب�ت النظ�مية ذات العالقة التي تت�سمن ا�ستكم�ل ت�أ�سي�ص ال�سركة واللتزام ب�لبنود اللزامية من لئحة 

حوكمة ال�سرك�ت و�سدور القرار الوزاري ب�إعالن ت�أ�سي�ص ال�سركة )ف�ساًل راجع ق�سم »تواريخ مهمة للمكتتبين«(. و�سوف ي�سمح لمواطني المملكة والمقيمين فيه� الذين يحملون اإق�مة نظ�مية والم�ستثمرين الأج�نب 

عن طريق اتف�قي�ت المب�دلة  وال�سرك�ت والبنوك و�سن�ديق ال�ستثم�ر ال�سعودية والخليجية ومواطني دول مجل�ص التع�ون الخليجي ب�لتداول في الأ�سهم بعد بدء تداوله� في ال�سوق. 

يجب درا�سة ق�سمي »اإ�سع�ر ه�م« و»عوامل المخ�طرة« الواردين في ن�سرة الإ�سدار هذه بعن�ية قبل اتخ�ذ قرار ب�ل�ستثم�ر في اأ�سهم الكتت�ب بموجب هذه الن�سرة.

شركة المجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني

الجهات 
المستلمة

المستشار المالي 
ومدير االكتتاب

ومتعهد التغطية

»تحتوي ن�سرة الإ�سدار هذه على معلوم�ت ُقدمت بح�سب متطلب�ت قواعد الت�سجيل والإدراج ال�س�درة عن هيئة ال�سوق الم�لية ب�لمملكة العربية ال�سعودية )والم�س�ر اإليه� بـ»الهيئة«(. ويتحمل اأع�س�ء 

مجل�ص الإدارة الذين تظهر اأ�سم�وؤهم في ال�سفحة )ج( مجتمعين ومنفردين ك�مل الم�سوؤولية عن دقة المعلوم�ت الواردة في ن�سرة الإ�سدار هذه، ويوؤكدون بح�سب علمهم واعتق�دهم، بعد اإجراء جميع 

الدرا�س�ت الممكنة واإلى الحد المعقول، اأنه ل توجد اأي وق�ئع اأخرى يمكن اأن يوؤدي عدم ت�سمينه� في هذه الن�سرة اإلى جعل اأي اإف�دة واردة فيه� م�سللة. ول تتحمل الهيئة و�سركة ال�سوق الم�لية 

ال�سعودية )تداول( اأي م�سوؤولية عن محتوي�ت هذه الن�سرة، ول تعطي�ن اأي ت�أكيدات تتعلق بدقته� اأو اكتم�له�، وتخلي�ن نف�سيهم� �سراحة من اأي م�سوؤولية مهم� ك�نت عن اأي خ�س�رة تنتج عم� ورد في 

هذه الن�سرة اأو عن العتم�د على اأي جزء منه�.«

طرح )5.250.000( خم�سة ماليين وم�ئت�ن وخم�سون األف �سهم ع�دي تمثل 30% من راأ�ص م�ل �سركة المجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للت�أمين التع�وني لالكتت�ب الع�م ب�سعر 

)10( ع�سرة ري�لت لل�سهم الواحد.

�سركة المجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للت�أمين التع�وني هي �سركة م�س�همة �سعودية )تحت الت�أ�سي�ص( بموجب قرار مجل�ص الوزراء رقم )119( ال�س�در بت�ريخ 1431/04/13هـ 

)الموافق 2010/03/29م( وبموجب المر�سوم الملكي رقم )م/22( ال�س�در بت�ريخ 1431/04/15 هـ )الموافق 2010/03/31م( والموثق عقد ت�أ�سي�سه� المعدل لدى ك�تب العدل ب�لري��ص 

ب�سحيفة رقم 64 عدد 815 من المجلد 28 بت�ريخ  1434/01/14هـ الموافق )2012/11/28م(.

فترة الكتت�ب: من يوم الثنين 1434/7/17هـ )الموافق 2013/5/27م( اإلى يوم الأحد 1434/7/23هـ )الموافق 2013/6/2م(

�صدرت هذه الن�رشة بتاريخ 28 جمادى الثاين 1434 هـ )املوافق 8 مايو 2013م(
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أ

إشعار هام

تقدم هذه الن�سرة تف��سيل ك�ملة عن المعلوم�ت المتعلقة ب�سركة المجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للت�أمين التع�وني )والم�س�ر اإليه� فيم� 

بعد بـ»ال�سركة«( والأ�سهم المطروحة لالكتت�ب. وعند التقدم بطلب الكتت�ب في الأ�سهم المطروحة لالكتت�ب، �سوف تتم مع�ملة الُمكتتبين على اأ�س��ص اأن 

طلب�تهم ت�ستند فقط اإلى المعلوم�ت التي تحتويه� هذه الن�سرة والتي يمكن الح�سول على ن�سخ منه� من الجه�ت الم�ستلمة اأو من خالل زي�رة موقع هيئة 

.)www.fransicapital.com.sa( اأو موقع مدير الكتت�ب )www.cma.org.sa( ال�سوق الم�لية

وقد ق�مت ال�سركة بتعيين �سركة ال�سعودي الفرن�سي ك�بيت�ل كم�ست�س�ر م�لي لالكتت�ب )»الم�ست�س�ر الم�لي«( ومديراً لالكتت�ب )»مدير الكتت�ب«( ومتعهد 

لتغطية الكتت�ب )»متعهد تغطية الكتت�ب«( فيم� يتعلق ب�لأ�سهم المطروحة لالكتت�ب المو�سحة في هذه الن�سرة.

)والم�س�ر  ب�لمملكة  الم�لية  ال�سوق  هيئة  ال�س�درة عن  والإدراج  الت�سجيل  قواعد  متطلب�ت  تقديمه� ح�سب  تم  تف��سيل  على  هذه  الإ�سدار  ن�سرة  تحتوي 

اإليه� بـ»الهيئة«(. ويتحمل اأع�س�ء مجل�ص اإدارة ال�سركة  المقترحون الواردة اأ�سم�وؤهم في ال�سفحة )ج( مجتمعين ومنفردين، ك�مل الم�سوؤولية عن دقة 

المعلوم�ت الواردة في ن�سرة الإ�سدار هذه، ويوؤكدون ح�سب علمهم واعتق�دهم بعد اإجراء جميع الدرا�س�ت الممكنة، واإلى الحد المعقول، اأنه ل توجد اأي 

وق�ئع اأخرى يمكن اأن يوؤدي عدم ت�سمينه� في هذه الن�سرة اإلى جعل اأي اإف�دة واردة فيه� م�سللة. ول تتحمل الهيئة وال�سوق الم�لية ال�سعودية اأية م�سوؤولية 

عن محتوي�ت هذه الن�سرة ول تعطي اأي ت�أكيدات فيم� يتعلق بدقته� اأو اكتم�له�، وتخلي نف�سه� �سراحة من اأية م�سوؤولية مهم� ك�نت عن اأي خ�س�رة تنتج 

عم� ورد في هذه الن�سرة اأو عن العتم�د على اأي جزء منه�.

على الرغم من اأن ال�سركة قد ق�مت بك�فة التحري�ت المعقولة للت�أكد من �سحة المعلوم�ت التي ت�سمنته� هذه الن�سرة في ت�ريخ اإ�سداره�، اإل اأن جزءاً 

كبيراً من المعلوم�ت الواردة عن ال�سوق والقط�ع م�أخوذ من م�س�در خ�رجية، ومع اأنه ل يوجد لدى ال�سركة اأو اأي من مدراءه� المقترحين اأو الم�س�همين 

ب�أن  لالعتق�د  �سبب  اأي  الن�سرة،  هذه  )ج-خ( من  في �سفحة  اأ�سم�وؤهم  الواردة  الم�ست�س�رين  من  اأي  اأو  المقترحين  الإدارة  اأع�س�ء مجل�ص  اأو  الموؤ�س�سين 

المعلوم�ت الواردة عن ال�سوق والقط�ع تفتقر اإلى الدقة ب�سكل جوهري، اإل اأنه لم يتم التحقق من هذه المعلوم�ت ب�سكل م�ستقل، وب�لت�لي ل يمكن تقديم 

اأي التزام اأو اإف�دة فيم� يتعلق بدقته� اأو اكتم�له�.

اإن المعلوم�ت التي ت�سمنته� هذه الن�سرة كم� في ت�ريخ اإ�سداره� عر�سة للتغيير، وعلى وجه الخ�سو�ص فيم� يتعلق ب�لو�سع الم�لي لل�سركة وقيمة الأ�سهم 

�سي��سية  اأو  اقت�س�دية  اأية عوامل  اأو  وال�سرائب،  الف�ئدة  الت�سخم ومعدلت  المتعلقة بعوامل  الم�ستقبلية  ب�لم�ستجدات  �سلبي  ب�سكل  تت�أثر  اأن  التي يمكن 

اأخرى خ�رجة عن نط�ق �سيطرة ال�سركة )ف�ساًل راجع ق�سم »عوامل المخ�طرة«(. ول يجب اعتب�ر اأو العتم�د ب�أي �سكل على تحرير هذه الن�سرة ول على اأية 

معلوم�ت �سفهية اأو خطية اأو مطبوعة فيم� يتعلق ب�لأ�سهم المطروحة لالكتت�ب اأو تف�سير ذلك اأو العتم�د عليه ب�أي ح�ل من الأحوال على اأنه وعد اأو اإقرار 

بتحقيق اأي من الأرب�ح اأو النت�ئج اأو الأحداث الم�ستقبلية.

كم� ل يجوز اعتب�ر ن�سرة الإ�سدار هذه بمث�بة تو�سية من ج�نب ال�سركة اأو الم�س�همين الموؤ�س�سين اأو اأي من م�ست�س�ريهم الواردة اأ�سم�وؤهم في �سفحة 

)ج-خ( ب�لم�س�ركة في عملية الكتت�ب. وتعتبر المعلوم�ت الواردة في ن�سرة الإ�سدار هذه ذات طبيعة ع�مة، وتم اإعداده� دون الأخذ ب�لعتب�ر الأهداف 

ال�ستثم�رية الفردية اأو الو�سع الم�لي اأو الحتي�ج�ت ال�ستثم�رية الخ��سة. ويتحمل كل م�ستلم لهذه الن�سرة قبل اتخ�ذ قرار ب�ل�ستثم�ر م�سوؤولية الح�سول 

الم�لية  والحتي�ج�ت  والأو�س�ع  لالأهداف  الن�سرة  في هذه  الواردة  المعلوم�ت  لتقييم مدى مالءمة  الكتت�ب  م�ستقلة بخ�سو�ص  مهنية  ا�ست�س�رة  على 

الخ��سة به.

        

يقت�سر هذا الكتت�ب على الأ�سخ��ص ال�سعوديين الطبيعيين بمن فيهم المراأة ال�سعودية المطلقة اأو الأرملة التي له� اأولد ق�سر من زوج غير �سعودي حيث 

يحق له� اأن تكتتب ب�أ�سم�ئهم ل�س�لحه� على اأن تقدم م� يثبت اأنه� مطلقة اأو اأرملة وم� يثبت اأمومته� لالأولد الق�سر ويعد طلب الكتت�ب لغيً� لمن اكتتب 

ب�إ�سم مطلقته، واإذا ثبت القي�م بعملية من هذا النوع ف�سيطبق النظ�م بحق مقدم الطلب. كم� يحظر �سراحة توزيع هذه الن�سرة اأو بيع اأ�سهم الكتت�ب في اأي 

دولة اأخرى. وتطلب ال�سركة والم�س�همون الموؤ�س�سون والم�ست�س�ر الم�لي ومدير الكتت�ب من م�ستلمي هذه الن�سرة التعرف على ك�فة القيود النظ�مية المتعلقة 

ب�لأ�سهم المطروحة ومراع�ة التقيد به�.
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بيانات القطاع والسوق

تم الح�سول على البي�ن�ت والمعلوم�ت المتعلقة بقط�ع الت�أمين والمعلوم�ت الأخرى المتعلقة ب�ل�سوق الواردة في هذه الن�سرة من م�س�در مختلفة. وِيعتقد 

اأن هذه البي�ن�ت والم�س�در والتقديرات قد تم الح�سول عليه� من م�س�در موثوقة. وقد بذلت ال�سركة جهداً من��سبً� واإلى الحد المعقول للتحقق من �سحة 

هذه الم�س�در، ومع اأنه ل يوجد لدى ال�سركة اأو مجل�ص اإدارته� المقترح اأو اأي من م�ست�س�ريه� اأي �سبب لالعتق�د بوجود معلوم�ت غير دقيقة في جوهره�، 

اإل اأنه لم يتم التحقق من دقة هذه المعلوم�ت ب�سورة م�ستقلة من قبل اأي جهة ول يمكن تقديم اأي ت�أكيد ب�س�أن �سحته� اأو اكتم�له� من قبل اأي جهة. وقد 

ا�ستملت هذه الم�س�در ب�سكل رئي�سي على م� يلي:

1. تقرير موؤ�ص�صة النقد )»موؤ�ص�صة النقد«( حول درا�صة �صوق التاأمني يف اململكة لعام 2011م, وتقرير التطورات االقت�صادية خالل الربع الرابع من عام 

2012م

موؤ�ص�صة النقد

�ص.ب: 2992 الري��ص 11169

المملكة العربية ال�سعودية

ه�تف: 4633000 1 966 +  

ف�ك�ص: 4662966 1 966 +

www.sama.gov.sa  :الموقع الإلكتروني

ت�أ�س�ست موؤ�س�سة النقد، الم�سرف المركزي للمملكة في ع�م 1372هـ )الموافق 1952م( 

وتعنى الموؤ�س�سة ب�لوظ�ئف الرئي�سية الت�لية:

-  اإ�سدار العملة الوطنية )الري�ل ال�سعودي(.

-  القي�م بعمل م�سرف الحكومة ومراقبة الم�س�رف التج�رية.

-  اإدارة احتي�ط�ت المملكة من النقد الأجنبي.

-  اإدارة ال�سي��سة النقدية للمح�فظة على ا�ستقرار الأ�سع�ر واأ�سع�ر ال�سرف.

-  ت�سجيع نمو النظ�م الم�لي و�سم�ن �سالمته.

تعتبر المعلوم�ت المعدة من قبل موؤ�س�سة النقد والتي تم ا�ستخدامه� في هذه الن�سرة مت�حة للعموم ويمكن الح�سول عليه� عبر �سبكة الإنترنت، وب�لت�لي 

لم تطلب ال�سركة موافقة ل�ستخدام هذه المعلوم�ت.

2. تقرير ال�رشكة ال�صوي�رشية الإعادة التاأمني )»�صوي�س ري«(

ال�رشكة ال�صوي�رشية الإعادة التاأمني

ميث�نكوي  60 / 50

�ص.ب: - 8022 زيورخ - �سوي�سرا

ه�تف:  2852121 43 41+

ف�ك�ص: 2852999 43 41+

     www.swissre.com :الموقع الإلكتروني

�سوي�ص ري هي �سركة ع�لمية رائدة في مج�ل اإع�دة الت�أمين ت�أ�س�ست ع�م 1863م في زيورخ، �سوي�سرا، وتعمل في اأكثر من 25 دولة حول الع�لم. وت�سدر 

ال�سركة تق�رير عن قط�ع الت�أمين في الع�لم وهذه التق�رير مت�حة للعموم على �سبكه الإنترنت.

المعلوم�ت المعدة من قبل �سوي�ص ري والتي تم ا�ستخدامه� في هذه الن�سرة مت�حة للعموم ويمكن الح�سول عليه� عبر �سبكة الإنترنت، وب�لت�لي لم تطلب 

ال�سركة موافقة ل�ستخدام هذه المعلوم�ت.

ول تملك �سركة �صوي�س ري اأو اأي من �سرك�ته� الت�بعة اأو م�س�هميه� اأو مدراءه� او اأق�ربهم اأي اأ�سهم اأو م�سلحة، اأيً� ك�ن نوعه� في ال�سركة.
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3.  تقرير الربع الرابع لعام 2012م حول التاأمني يف اململكة ال�صادر عن بزن�س مونيرت

بزن�س مونيرت انرتنا�صيونال

ميرميد ه�و�ص-2 بدل دوك- بالكفيرز

لندن اإي �سي 4 في 3 دي اإ�ص

المملكة المتحدة

ه�تف: 0468 7248 20 44+

ف�ك�ص: 0467 7248 20 44+

www.businessmonitor.com :الموقع اللكتروني

abaio@businessmonitor.com :البريد اللكتروني

ت�أ�س�ست بزن�ص مونيتر �سنة 1984م، ويقع مقره� في مدينة لندن وهي مخت�سة في تزويد البي�ن�ت والتحليالت والت�سنيف والترتيب والتوقع�ت على 

اأحدث  على  ت�سدره�  التي  وال�سنوية  وال�سهرية  الأ�سبوعية  التق�رير  وت�سمل  اقت�س�ديً�  قط�عً�   22 من  واأكثر  دولة   175 ن�س�طه�  ويغطي  م�ستقل  اأ�س��ص 

البي�ن�ت والتوقع�ت والتحليالت حول المخ�طر ال�سي��سية والأداء القت�س�دي والآف�ق الم�ستقبلية والبيئة التج�رية والتمويل واأبرز القط�ع�ت ال�سن�عية. 

وتتوفر التق�رير والمعلوم�ت الم�ستخدمة في هذه الن�سرة للعموم مق�بل دفع ر�سوم ال�ستراك. ومع ذلك فقد تم الح�سول على موافقته� على ا�ستخدام هذه 

المعلوم�ت؛ علمً� ب�أن بزن�ص مونيتر ل تملك هي اأو اأي من �سرك�ته� الت�بعة اأو م�س�هميه� اأو مدراءه� اأو موظفيه� اأو اأق�ربهم اأي اأ�سهم اأو م�سلحة، اأيً� ك�ن 

نوعه� في ال�سركة.

4. م�صلحة االإح�صاءات العامة واملعلومات

�ص.ب: 3735 الري��ص: 11481

المملكة العربية ال�سعودية

info@cds.gov.sa:البريد اللكتروني

www.cdsi.gov.sa :الموقع اللكتروني

اأن�س�أت بموجب نظ�م الإح�س�ءات الع�مة للدولة ال�س�در ب�لمر�سوم الملكي رقم )23( وت�ريخ 1379/12/7هـ، وهي ت�بعة لوزارة القت�س�د والتخطيط. 

وقد حدد نظ�م الإح�س�ءات الع�مة للدولة اخت�س��س�ت الم�سلحة وجعله� الم�سدر الإح�س�ئي الر�سمي الوحيد في المملكة، واأوكل له� القي�م بجميع اأنواع 

العملي�ت الإح�س�ئية التي تقت�سيه� الح�جة في جميع المج�لت التنموية، حيث تعد الم�سلحة الجهة الم�سوؤولة عن تزويد الإدارات الحكومية والموؤ�س�س�ت 

الع�مة والخ��سة والأفراد ب�لمعلوم�ت والبي�ن�ت الإح�س�ئية الر�سمية.

المعلومات المالية 

تم اإعداد القوائم الم�لية المتوقعة لل�سركة قبل اكتم�ل الطرح الأولي لالكتت�ب الع�م والإي�س�ح�ت المتعقلة به� والتي تم اإدراجه� في هذه الن�سرة وفقً� 

الم�لية  ب�إ�سدار بي�ن�ته�  ال�سركة  الق�نونيين. و�سوف تقوم  للمح��سبين  ال�سعودية  الهيئة  ال�س�درة عن  المملكة  المتع�رف عليه� في  المح��سبة  لمع�يير 

ب�لري�ل ال�سعودي.

التوقعات والبيانات المستقبلية

تم اإعداد التوقع�ت التي تت�سمنه� هذه الن�سرة على اأ�س��ص افترا�س�ت محددة ومعلنة. وقد تختلف ظروف الت�سغيل الم�ستقبلية عن الفترا�س�ت الم�ستخدمة، 

وب�لت�لي ف�إنه ل يوجد �سم�ن اأو تعهد فيم� يتعلق بدقة اأو اكتم�ل اأي من هذه التوقع�ت.
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تعد بع�ص البي�ن�ت الواردة في هذه الن�سرة »بي�ن�ت م�ستقبلية«، ويمكن ب�سكل ع�م تحديد تلك البي�ن�ت الم�ستقبلية من خالل ا�ستخدامه� لبع�ص الكلم�ت 

اأو  ال�سلبية  ال�سيغ  اأو  الم�ستقبلية من قبيل »تخطط« و»تنوي« و»ُتقدر« و»ترى« و»تتوقع« و»تتنب�أ« و»قد« و»�سوف« و»ينبغي« و»متوقعة« و»�ستكون« 

الأ�سك�ل الأخرى لتلك الم�سطلح�ت اأو م�سطلح�ت م�س�بهة. تعك�ص تلك البي�ن�ت الم�ستقبلية وجه�ت نظر ال�سركة ح�ليً� ب�س�أن الأحداث الم�ستقبلية، وهي 

لي�ست �سم�نً� لالأداء الم�ستقبلي. علمً� ب�أن هن�ك عوامل عديدة قد تت�سبب في اختالف النت�ئج الفعلية لل�سركة اأو اأدائه� اأو اإنج�زاته� ب�سورة جوهرية عن 

النت�ئج اأو الأداء اأو الإنج�زات الم�ستقبلية التي قد تعبر عنه� اأو توحي به� مثل تلك البي�ن�ت الم�ستقبلية. ف�ساًل عن اأن بع�ص المخ�طر والعوامل التي يمكن 

اأن يكون له� هذا الأثر مذكورة بتف�سيل اأكثر في اأق�س�م اأخرى من هذه الن�سرة )بم� في ذلك على �سبيل المث�ل ل الح�سر الق�سم 2 »عوامل المخ�طرة« والق�سم 

3 »ال�سركة«(. واإذا تحقق واحد اأو اأكثر من هذه المخ�طر اأو ال�سكوك اأو اإذا تبين اأن اأيً� من هذه الفترا�س�ت الأ�س��سية غير دقيق اأو غير �سحيح ف�إن النت�ئج 

ر اأو ُمخطط له اأو متنب�أ به. الفعلية قد تتغير ب�سورة جوهرية عن النت�ئج المذكورة في هذه الن�سرة ح�سبم� هو متوقع اأو ُمقَدّ

وعماًل بمتطلب�ت قواعد الت�سجيل والإدراج، يتعين على ال�سركة تقديم ن�سرة اإ�سدار تكميلية للهيئة اإذا تبين لل�سركة في اأي وقت بعد موافقة الهيئة على ن�سرة 

الإ�سدار هذه وقبل الت�سجيل في الق�ئمة الر�سمية ب�أي مم� يلي: )اأ( حدوث اأي تغير ملحوظ في اأمور جوهرية واردة في ن�سرة الإ�سدار اأو اأي م�ستند مطلوب 

بموجب قواعد الت�سجيل والإدراج؛ اأو )ب( ظهور اأي م�س�ئل اإ�س�فية مهمة ك�ن يتوجب ت�سمينه� في ن�سرة الإ�سدار. وفيم� عدا الح�لتين المذكورتين اأعاله 

ف�إن ال�سركة ل تعتزم تحديث اأو تعديل اأي معلوم�ت عن ال�سن�عة اأو ال�سوق اأو اأي بي�ن�ت م�ستقبلية واردة في هذه الن�سرة �سواء نتيجة لمعلوم�ت جديدة 

اأو اأحداث م�ستقبلية اأو غير ذلك. ونتيجة لهذه العوامل والمخ�طر والأمور الحتم�لية والفترا�س�ت الأخرى، ف�إن الأحداث المتوقعة والظروف الم�ستقبلية 

الواردة في هذه الن�سرة قد ل تحدث ب�ل�سكل الذي تتوقعه ال�سركة اأو قد ل تحدث اإطالقً�. وعليه يجب على الم�ستثمرين المحتملين اأن يدر�سوا جميع الإف�دات 

الم�ستقبلية على �سوء هذه الإي�س�ح�ت واأن ل يعتمدوا على هذه البي�ن�ت الم�ستقبلية ب�سكل اأ�س��سي.
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التعريفات والمصطلحات الفنية
فة وم�سطلح�ت فنية محددة تتعلق بقط�ع الت�أمين. يرجى مراجعة الق�سم 1 »التعريف�ت والخت�س�رات«.

ّ
لالإطالع على تف�سير م�سطلح�ت محددة ُمعَر

دليل هيكل ال�رشكة:  

اأع�صاء جمل�س االإدارة*:

ال�صفةميثلالعمراجلن�صيةاملن�صباالإ�صم
ن�صبة امللكية 

املبا�رشة

ن�صبة امللكية 

غري املبا�رشة

الجمهور47�سعوديرئي�ص مجل�ص اإدارةرمزي كنع�ن اأبو خ�سرا1
م�ستقل/ غير 

تنفيذي
ليوجدليوجد

40�سعوديةع�سو مجل�ص اإدارةلم� خ�لد الح�ج ابراهيم2
اأميريك�ن ليف 

اإن�سورن�ص كومب�ني
ل يوجدليوجدغير تنفيذي

50اإ�سب�نيع�سو مجل�ص اإدارةخوليو ج�ر�سي� فياللون3
اأميريك�ن ليف 

اإن�سورن�ص كومب�ني
ليوجدليوجدغير تنفيذي

54لبن�نيالع�سو المنتدبيوئيل ذيب حم�سي4
اأميريك�ن ليف 

اإن�سورن�ص كومب�ني
ليوجدليوجدتنفيذي

56�سوريع�سو مجل�ص اإدارةمحمد عثم�ن �سرب�تي5
اأميريك�ن ليف 

اإن�سورن�ص كومب�ني
ليوجدليوجدغير تنفيذي

ليوجدليوجدغير تنفيذيالبنك العربي الوطني59لبن�نيع�سو مجل�ص اإدارةروبير م�رون عيد6

ليوجدليوجدغير تنفيذيالبنك العربي الوطني50�سعوديع�سو مجل�ص اإدارةعبداهلل علي الخليفة7

8
كري�ستو�ص نيكول�ص 

ادام�نتي�دي�ص
43يون�نيع�سو مجل�ص اإدارة

�س�رتي�ص ميم�س� 

هولدينجز
ل يوجدليوجدغير تنفيذي

الجمهور62�سعوديع�سو مجل�ص اإدارة�سليم�ن �سعود ال�سي�ري9
م�ستقل/ غير 

تنفيذي
ليوجدليوجد

10
عبدالمح�سن ابراهيم 

الطوق
الجمهور39�سعوديع�سو مجل�ص اإدارة

م�ستقل/ غير 

تنفيذي
ليوجدليوجد

الجمهور54�سعوديع�سو مجل�ص اإدارةخ�لد حمد اليحيى11
م�ستقل/ غير 

تنفيذي
ليوجدليوجد

الم�سدر: ال�سركة

�سيتم الت�سويت على اأع�س�ء مجل�ص الإدارة المقترحين و المذكورة اأ�سم�ئهم اأعاله عند انعق�د الجمعية الت�أ�سي�سية لل�سركة و�سيتم انتخ�ب رئي�سً� للمجل�ص من بين الأع�س�ء الأحد ع�سر المنتخبين في الجمعية 
*

الع�مة الت�أ�سي�سية عند اأول اجتم�ع للمجل�ص.

عنوان الشركة

�رشكة املجموعة االأمريكية الدولية 

والبنك العربي الوطني للتاأمني التعاوين

�ص. ب 56437، الري��ص 11554

المملكة العربية ال�سعودية

ه�تف:  6852 465 )01( 966+

ف�ك�ص:  2015 279 )01( 966+

www. aiganb.com :الموقع اللكتروني

youil.homsi@metlifealico.com :البريد اللكتروني

ممثلو الشركة 

يوئيل ذيب حم�صي

الع�صو املنتدب )املقرتح(

ال�سركة 

�ص.ب 56437، الري��ص 11554

المملكة العربية ال�سعودية

ه�تف: 6852 465 )01( 966+

الف�ك�ص: 2015 279 )01( 966+

youil.homsi@metlifealico.com :البريد اللكتروني

اأ�صامة يون�س اخلطيب

نائب املدير العام للتاأمني العام)املقرتح(

ال�سركة 

�ص. ب 7071، الري��ص 11462 

المملكة العربية ال�سعودية

ه�تف: 1622 206 )01( 966+

الف�ك�ص: 6809 477 )01( 966+

oussama.elkhatib@aig.com:البريد الإلكتروني
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سكرتير مجلس اإلدارة )المقترح( 

رامي حممد النحا�س

ال�سركة 

�ص.ب 56437، الري��ص 11554

المملكة العربية ال�سعودية

ه�تف: 6852 465 )01( 966+ 

الف�ك�ص: 2015 279 )01( 966+

rami.nahhas@metlifealico.com :البريد اللكتروني

ل األسهم  ُمسجِّ

تداول

اأبراج التعاونية

طريق الملك فهد

�ص. ب 60612، الري��ص 11555

المملكة العربية ال�سعودية

ه�تف:9999 218  )1( 966+

webinfo@tadawul.com.sa:البريد الإلكتروني

www.tadawul.com.sa :الموقع اللكتروني

المستشار المالي ومدير االكتتاب

�رشكة ال�صعودي الفرن�صي كابيتال

�ص. ب. 23454، الري��ص 11426

المملكة العربية ال�سعودية

ه�تف:2826666)1( 966+

الف�ك�ص:2826823)1( 966+

www.fransicapital.com.sa:الموقع اللكتروني

srafiq@alfransi.com.sa :البريد اللكتروني

المستشار القانوني السعودي للشركة

مكتب املحامي �صلمان بن متعب ال�صديري

طريق الملك فهد

اأبراج التطوير – البرج الأول – الدور ال�س�بع

�ص. ب 17411، الري��ص 11474

المملكة العربية ال�سعودية

ه�تف: 2500 207 )1( 966+

ف�ك�ص: 2577 207 )1( 966+

 www.lw.com :الموقع اللكتروني

inforiyadh@lw.com:البريد اللكتروني

المستشار القانوني الدولي للشركة
ليثم اآند واتكنز ال.ال.بي

بالتعاون مع مكتب املحامي �صلمان بن متعب ال�صديري    

طريق الملك فهد

اأبراج التطوير – البرج الأول – الدور ال�س�بع

�ص. ب 17411، الري��ص 11474

المملكة العربية ال�سعودية

ه�تف: 2500 207 )1( 966+

ف�ك�ص: 2577 207 )1( 966+

 www.lw.com :الموقع اللكتروني

inforiyadh@lw.com:البريد اللكتروني
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المستشار القانوني لمتعهد تغطية االكتتاب
امل�صت�صارون القانونيون

تركي ال�صبيكي بالتعاون مع بيكر اآند ماكينزي ليمتد

طريق الأح�س�ء

�ص. ب 4288، الري��ص 11491

المملكة العربية ال�سعودية

ه�تف: 2915561 )1( 966+

ف�ك�ص: 2915571 )1( 966+

www.bakernet.com :الموقع اللكتروني

legaladvisors@bakermckenzie.com:البريد اللكتروني 

المحاسب القانوني

�رشكة ديلويت اآند تو�س. بكر اأبو اخلري و�رشكاهم

�ص. ب 213، الري��ص 11411

المملكة العربية ال�سعودية

ه�تف:8400 282 )01( 966+

ف�ك�ص:0880 293 )01( 966+

www.deloitte.com :الموقع الإلكتروني

yelhaddad@deloitte.com :البريد اللكتروني

استشاري أبحاث السوق

بزن�س مونيرت انرتنا�صيونال

ميرميد ه�و�ص – 2 بدل دوك – بالكفيرز

لندن اإي �سي 4 في 3 دي اأ�ص

المملكة المتحدة

ه�تف:0468 7248 )20( 44+

ف�ك�ص:0467 7248 )20( 44+

www.businessmonitor.com :الموقع الإلكتروني

abaio@businessmonitor.com :البريد اللكتروني

متعهد تغطية االكتتاب

�رشكة ال�صعودي الفرن�صي كابيتال

�ص. ب. 23454، الري��ص 11426

المملكة العربية ال�سعودية

ه�تف:2826666)1( 966+

الف�ك�ص:2826823)1( 966+

www.fransicapital.com.sa:الموقع اللكتروني

srafiq@alfransi.com.sa :البريد اللكتروني

تنويه
قدم جميع الم�ست�س�رين المذكورين اأعاله موافقتهم الخطية على ن�سر اأ�سم�ئهم وعن�وينهم و�سع�راتهم وعلى ت�سمين اإف�داتهم ب�ل�سكل والم�سمون في هذه 

الن�سرة كم� لم يقم اأي منهم ب�سحب موافقته حتى ت�ريخ هذه الن�سرة. هذا ول تملك اأي� من هذه الجه�ت ول الع�ملين لديه� اأو اأي من اأقرب�ئهم اأية اأ�سهم اأو 

م�سلحة مهم� ك�ن نوعه� في ال�سركة حتى ت�ريخ هذه الن�سرة.
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الجهات المستلمة 

البنك العربي الوطني 

�س�رع الملك في�سل

�ص.ب. 56921، الري��ص 11564

المملكة العربية ال�سعودية 

ه�تف: 9000 402 1 966+

ف�ك�ص: 7747 402 1 966+

www.anb.com.sa :الموقع اللكتروني

abinayba@anb.com.sa:البريد اللكتروني

البنك ال�صعودي الفرن�صي

�س�رع المعذر

�ص.ب. 56006، الري��ص 11554

المملكة العربية ال�سعودية

ه�تف: 2899999 1 966+

ف�ك�ص: 4042311 1 966+

www.alfransi.com.sa :الموقع اللكتروني

sairobaih@alfransi.com.sa :البريد اللكتروني

البنك االأهلي التجاري 

طريق الملك عبدالعزيز

�ص.ب. 3555، جدة 21481

المملكة العربية ال�سعودية

ه�تف: 3333 649 2 966+

ف�ك�ص: 7426 643 2 966+

www.alahli.com :الموقع اللكتروني

as.algithmi@alahli.com :البريد اللكتروني

بنك الريا�س 

طريق الملك عبدالعزيز

�ص.ب. 22622، الري��ص 11614

المملكة العربية ال�سعودية 

ه�تف: 3030 401 1 966+

ف�ك�ص: 2618 404 1 966+

www.riyadbank.com :الموقع اللكتروني

hesham.al-wayel@riyadbank.com :البريد اللكتروني

البنك التجاري للشركة

البنك العربي الوطني 

�ص.ب. 56921، الري��ص 11564

المملكة العربية ال�سعودية 

ه�تف: 9000 402 1 966+

ف�ك�ص: 7747 402 1 966+

www.anb.com.sa :الموقع اللكتروني

ashamim@anb.com.sa:البريد اللكتروني



ذ

ملخص االكتتاب

ال�سركة

�سركة  بـ»ال�سركة«( هي  بعد  فيم�  اإليه�  )وي�س�ر  التع�وني  للت�أمين  الوطني  العربي  والبنك  الدولية  الأمريكية  المجموعة  �سركة 

م�س�همة �سعودية ع�مة تحت الت�أ�سي�ص تم الموافقة على الترخي�ص بت�أ�سي�سه� بموجب قرار مجل�ص الوزراء رقم )119( ال�س�در 

1431/04/15هـ  بت�ريخ  ال�س�در  )م/22(  رقم  الملكي  والمر�سوم  2010/03/29م(  )الموافق  1431/04/13هـ  بت�ريخ 

رقم  الملكي  ب�لمر�سوم  ال�س�در  ال�سرك�ت  لنظ�م  وفق�  ال�سركة  ت�أ�سي�ص  على  ب�لموافقة  الق��سي  2010/03/31م(،  )الموافق 

)م/6( وت�ريخ 1385/03/22هـ ولنظ�م مراقبة �سرك�ت الت�أمين التع�وني ال�س�در ب�لمر�سوم الملكي رقم )م/32( وت�ريخ 

1424/06/02هـ ولئحته التنفيذية ال�س�درة بموجب القرار الوزاري رقم 596/1 وت�ريخ 1425/03/01هـ.

و�سيعر�ص الم�س�همون الموؤ�س�سون على جميع الم�س�همين خالل الجمعية الع�مة الت�أ�سي�سية اقتراح تغيير اإ�سم ال�سركة اإلى »�سركة 

متاليف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للت�أمين التع�وني« و�سيقوم الم�س�همون ب�لت�سويت على هذا القتراح.

ت�أ�سي�ص ال�سركة

ال�س�در بت�ريخ  الوزراء رقم )119(  ت�أمين بموجب قرار مجل�ص  لت�أ�سي�سه� ك�سركة  الموافقة ب�لترخي�ص  ال�سركة على  ح�سلت 

)الموافق   ال�س�در بت�ريخ 1431/04/15هـ  الملكي رقم )م/22(  )الموافق 2010/03/29م( والمر�سوم  1431/04/13هـ 

المعدل لدى  النقد وقد تم توثيق عقد ت�أ�سي�سه�  الموافقة بت�أ�سي�سه� من موؤ�س�سة  ال�سركة على  2010/03/31م(  وقد ح�سلت 

ك�تب العدل في الري��ص ب�سحيفة رقم 64 عدد 815 من المجلد 28 وت�ريخ 1434/01/14هـ )الموافق 2012/11/28م( 

التج�رة  قرار مع�لي وزير  ل�سدور  الأولي لالكتت�ب وتبعً�  الطرح  اإتم�م عملية  بعد  نه�ئي  ب�سكل  ال�سركة  ت�أ�سي�ص  يتم  و�سوف 

وال�سن�عة الق��سي ب�إعالن ت�أ�سي�ص ال�سركة بعد انعق�د الجمعية الع�مة الت�أ�سي�سية والتي �سوف تنعقد في اأقرب وقت ممكن عملي� 

وخالل فترة �سهر من ت�ريخ انه�ء عملية الطرح كحد اأق�سى.

ن�س�ط ال�سركة

تعتزم ال�سركة تقديم خدم�ت الت�أمين التع�وني واإع�دة الت�أمين وكل م� يتعلق بهذه الأعم�ل وذلك ب�ل�ستن�د اإلى نظ�م مراقبة 

�سرك�ت الت�أمين التع�وني ولئحته التنفيذية و�سوف يتوجب على ال�سركة بعد ح�سوله� على ال�سجل التج�ري التقدم لموؤ�س�سة 

النقد للح�سول على ترخي�ص بمم�ر�سة اأن�سطة الت�أمين التي ترغب بمم�ر�سته�.

هن�ك ثالثة م�س�همين رئي�سيين في ال�سركة يمتلك كل منهم ن�سبة اأعلى من 5% من اأ�سهم راأ�ص م�ل ال�سركة وهم:

كب�ر الم�س�همين

ن�سبة الملكية قبل وبعد الطرحالقيمة ب�لري�لعدد الأ�سهمالجن�سيةالم�س�همون

30.00%5.250.00052.500.000اأمريكياأميريك�ن ليف اإن�سورن�ص كومب�ني

29.94%5.240.00052.400.000�سعوديالبنك العربي الوطني

10.00%1.750.00017.500.000اأمريكي�س�رتي�ص ميم�س� هولدينجز

175.000.000 ري�ل . تم دفع 122.500.000 ري�ل ب�لك�مل.راأ�ص م�ل ال�سركة الم�سرح به 

175.000.000 ري�ل. راأ�ص م�ل ال�سركة بعد اكتم�ل الطرح 

17.500.000 �سهم.اإجم�لي عدد الأ�سهم الم�سرح به�

طرح 5.250.000 �سهم. تمثل 30% من راأ�ص الم�ل الم�سرح به لل�سركة.الطرح

12.250.000 �سهم ع�دي.عدد الأ�سهم المكتتب به� قبل الطرح

5.250.000 �سهم ع�دي وتمثل 30% من اإجم�لي الأ�سهم الم�سدرة.عدد اأ�سهم الكتت�ب

تمثل اأ�سهم الكتت�ب 30% من اإجم�لي الأ�سهم الم�سدرة.ن�سبة اأ�سهم الكتت�ب من اأ�سهم راأ�سم�ل ال�سركة

)10( ع�سرة ري�لت لل�سهم الواحد.�سعر الكتت�ب

)10( ع�سرة ري�لت لل�سهم الواحد.القيمة الإ�سمية

52.500.000 ري�ل.القيمة الإجم�لية لالأ�سهم المطروحة لالكتت�ب

5.250.000 �سهم.عدد اأ�سهم الكتت�ب المتعهد بتغطيته�

52.500.000 ري�ل.قيمة اأ�سهم الكتت�ب المتعهد بتغطيته�

50 �سهمً�.الحد الأدنى لالكتت�ب

500 ري�ل.قيمة الحد الأدنى لالكتت�ب

100.000 �سهم.الحد الأق�سى لالكتت�ب

1.000.000 ري�ل.قيمة الحد الأق�سى لالكتت�ب
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الم�ستثمرون الأفراد 

يقت�سر هذا الطرح على الأ�سخ��ص ال�سعوديين الطبيعيين، بم� في ذلك المراأة ال�سعودية المطلقة اأو الأرملة 

ر من زوج غير �سعودي حيث يحق له� اأن تكتتب ب�أ�سم�ئهم ل�س�لحه�، ويعد لغيً� اكتت�ب  التي له� اأولد ق�سّ

من اكتتب ب�إ�سم مطلقته.

كيفية التقدم بطلب الكتت�ب للم�ستثمرين الأفراد

�ستتوفر طلب�ت الكتت�ب خالل فترة الكتت�ب في جميع فروع البنك ال�سعودي الفرن�سي وفروع الجه�ت 

الم�ستلمة. ينبغي ا�ستيف�ء طلب�ت الكتت�ب وفقً� للتعليم�ت المبينة في ق�سم »�سروط الكتت�ب وتعليم�ته« 

في هذه الن�سرة. ب�إمك�ن الم�ستثمرين الأفراد الذين �سبق لهم الم�س�ركة في الكتت�ب�ت الأولية ال�س�بقة على 

الكتت�ب عن طريق الإنترنت اأو اله�تف اأو ال�سراف الآلي في اأي فرع من فروع الجه�ت الم�ستلمة التي تقدم 

هذه الخدم�ت لعمالئه�.

فترة الكتت�ب
اأي�م �س�ملة  تبداأ فترة الكتت�ب يوم1434/7/17هـ )الموافق 2013/5/27م( وت�ستمر لمدة )7( �سبعة 

اآخر يوم لإغالق الكتت�ب لينتهي بنه�ية يوم الأحد 1434/7/23هـ )الموافق 2013/6/2م(.

ا�ستخدام المتح�سالت

اإثنين وخم�سين مليون وخم�سم�ئة  بمبلغ )52.500.000(  الكتت�ب  لمتح�سالت  الإجم�لية  القيمة  تقدر 

ثالثة   )13.688.000( الب�لغة  الكتت�ب  لم�س�ريف  ال�سركة  تقديرات  اإجم�لي  منه�  يخ�سم  ري�ل.  األف 

الم�لي والم�ست�س�رين  الم�ست�س�ر  األف ري�ل �س�ملة ر�سوم كل من  ع�سر مليون و�ستم�ئة وثم�نية وثم�نون 

الق�نونيين و م�س�ريف الجه�ت الم�ستلمة وم�س�ريف الت�سويق والطب�عة والتوزيع والم�سروف�ت الأخرى 

المتعلقة ب�لكتت�ب. �سيتم ا�ستخدام �س�في متح�سالت الكتت�ب الب�لغ )38.812.000( ثم�نية وثالثون 

مليون وثم�نم�ئة واثن� ع�سر اآلف ري�ل، ب�لإ�س�فة اإلى راأ�ص الم�ل المدفوع من قبل الم�س�همين الموؤ�س�سين 

المح�فظة  مع  الت�أ�سي�ص،  قبل  م�  وتغطية م�س�ريف  ال�سركة،  وا�ستثم�رات  لتمويل عملي�ت  رئي�سي  ب�سكل 

على ه�م�ص المالءة المطلوب والحد الأدنى من راأ�ص م�ل ال�سركة وفقً� لمتطلب�ت الالئحة التنفيذية لنظ�م 

مراقبة �سرك�ت الت�أمين التع�وني )ف�ساًل راجع ق�سم 11 »ا�ستخدام متح�سالت الكتت�ب«(.

تخ�سي�ص اأ�سهم الكتت�ب

)الموافق  1434/7/30هـ  الأحد  يوم  اأق�س�ه  موعد  في  الكتت�ب  اأ�سهم  تخ�سي�ص  يتم  اأن  يتوقع 

اأدنى، و�سيتم تخ�سي�ص م�  2013/6/9م(. �سيتم تخ�سي�ص خم�سون )50( �سهمً� لكل م�ستثمر فرد كحد 

تبقى من الأ�سهم المطروحة لالكتت�ب على الم�ستثمرين )اإن وجدت( على اأ�س��ص تن��سبي بن�ء على ن�سبة م� 

طلبه كل م�ستثمر اإلى اإجم�لي الأ�سهم المطلوب الكتت�ب به�. ول ت�سمن ال�سركة تخ�سي�ص الحد الأدنى لكل 

م�ستثمر فرد، حيث اإنه اإذا تج�وز عدد الم�ستثمرين )105.000( م�ئة وخم�سة اآلف مكتتب، ف�إن ال�سركة ل 

ت�سمن الحد الأدنى للتخ�سي�ص و�سيتم التخ�سي�ص ب�لت�س�وي على عدد الم�ستثمرين. )راجع ق�سم » �سروط 

وتعليم�ت الكتت�ب – التخ�سي�ص ورد الف�ئ�ص« من ن�سرة الإ�سدار(.

رد ف�ئ�ص اأموال الكتت�ب

الجه�ت  بوا�سطة  ا�ستقط�ع�ت  اأو  ر�سوم  اأي  بدون  المكتتبين  اإلى  وجد،  اإن  الكتت�ب،  اأموال  ف�ئ�ص  �سيع�د 

في  وجد،  اإن  الكتت�ب،  اأموال  ف�ئ�ص  ورد  النه�ئي  التخ�سي�ص  عملية  عن  الإعالن  يتم  و�سوف  الم�ستلمة. 

1434/7/30هـ )الموافق 2013/6/9م(. لن يتم تخ�سي�ص ك�سور الأ�سهم واأي اأ�سهم مطروحة لالكتت�ب 

تظل متبقية بعد تجميع ك�سور الأ�سهم �سيتم توزيعه� بوا�سطة مدير الكتت�ب على الم�ستثمرين الأفراد وفق 

–  التخ�سي�ص ورد  الكتت�ب  �سروط وتعليم�ت   « ق�سم  )راجع  الم�لية.  ال�سوق  تقديره وبموافقة من هيئة 

الف�ئ�ص« من ن�سرة الإ�سدار(.

الأرب�ح
�ست�ستحق الأ�سهم المطروحة لالكتت�ب ن�سيبه� من اأية اأرب�ح تعلنه� ال�سركة بعد ت�ريخ الت�أ�سي�ص وال�سنوات 

الم�لية التي تليه�.)راجع ق�سم  »�سي��سة توزيع الأرب�ح« من ن�سرة الإ�سدار(.

حقوق الت�سويت

�سوتً�  ح�مله  �سهم  كل  ويعطي  تف�سيلية.  حقوق  اأية  تت�سمن  ل  وهي  الأ�سهم،  من  واحدة  فئة  لل�سركة 

واحداً. ويحق لكل م�س�هم يملك )20( ع�سرين �سهمً� على الأقل ح�سور اجتم�ع�ت الجمعية الع�مة لل�سركة 

ق�سم   راجع  )ف�ساًل  به�  المت�سلة  الت�سويت  وحقوق  الأ�سهم  حول  التف��سيل  من  لمزيد  فيه�.  والت�سويت 

»و�سف الأ�سهم«(.

فترة الحظر

يخ�سع الم�س�همون الموؤ�س�سون لقيد عدم جواز الت�سرف في اأ�سهمهم لفترة ثالث �سنوات م�لية ك�ملة ل تقل كل منه� 

عن اإثني ع�سر �سهراً  )»فترة الحظر«( من ت�ريخ ت�أ�سي�ص ال�سركة. بعد انته�ء فترة الحظر النظ�مية يمكن للم�س�همين 

الموؤ�س�سين الت�سرف في اأ�سهمهم بعد الح�سول على موافقة خطية من هيئة ال�سوق الم�لية وموؤ�س�سة النقد على 

اأي بيع لالأ�سهم. وقد اتفق الم�س�همون الموؤ�س�سون بموجب اتف�قية ال�سرك�ء )المف�سلة في الق�سم 6-15 »العقود 

الجوهرية«( على فترة حظر تع�قدية تمتد اإلى خم�ص �سنوات من ت�ريخ ت�أ�سي�ص ال�سركة.

الإجراء المتبع لمم�ر�سة حقوق اأولوية الكتت�ب

في ح�ل قررت ال�سركة زي�دة راأ�ص الم�ل عبر طرح اأ�سهم جديدة ي�ستوجب عليه� اأن تعقد جمعية ع�مة غير 

ع�دية لغر�ص الت�سويت على الطرح وزي�دة راأ�ص الم�ل. ويحق لكل م�س�هم مقيد في �سجالت ال�سركة بنه�ية 

تداول يوم انعق�د الجمعية الع�مة غير الع�دية التي وافقت على الزي�دة المقترحة في راأ�ص الم�ل الكتت�ب 

في حقه في الأ�سهم المطروحة لالكتت�ب اأو اأقل من حقه، علمً� ب�أن الكتت�ب يكون فقط في اأ�سهم ك�ملة 

ول يجوز الكتت�ب في ك�سور الأ�سهم.
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ت�سجيل وتداول الأ�سهم

لم ي�سبق تداول اأ�سهم ال�سركة في اأي �سوق لالأ�سهم �سواء داخل المملكة اأو خ�رجه� قبل طرحه� لالكتت�ب 

الع�م. وقد تقدمت ال�سركة بطلب لهيئة ال�سوق الم�لية ب�لمملكة لت�سجيل الأ�سهم في الق�ئمة الر�سمية، وقد 

المتعلقة  الموافق�ت  الح�سول على جميع  الهيئة، وقد تم  التي طلبته�  الموؤيدة  الم�ستندات  تم تقديم ك�فة 

بن�سرة الإ�سدار هذه والمتطلب�ت الالزمة لطرح الأ�سهم. ومن المتوقع اأن يبداأ تداول اأ�سهم ال�سركة في �سوق 

الأ�سهم ال�سعودية في وقت قريب بعد النته�ء من عملية التخ�سي�ص النه�ئي لالأ�سهم والنته�ء من جميع 

لئحة  من  اللزامية  ب�لبنود  واللتزام  ال�سركة  ت�أ�سي�ص  ا�ستكم�ل  تت�سمن  التي  العالقة  ذات  المتطلب�ت 

حوكمة ال�سرك�ت )ف�ساًل راجع ق�سم »تواريخ مهمة للمكتتبين« من ن�سرة الإ�سدار(.

عوامل المخ�طرة

المخ�طر  )اأ(  ك�لت�لي:  ت�سنيفه�  يمكن  والتي  الكتت�ب  هذا  في  ب�ل�ستثم�ر  تتعلق  معينة  مخ�طر  هن�ك 

المتعلقة  المخ�طر  و)ج(  الت�سريعية  والبيئة  الت�أمين  ب�سوق  المتعلقة  المخ�طر  )ب(  ب�ل�سركة،  المتعلقة 

ب�لأ�سهم. وقد تم ا�ستعرا�ص هذه المخ�طر في ق�سم »عوامل المخ�طرة« من هذه الن�سرة.

التك�ليف

وثم�نون  وثم�نية  و�ستم�ئة  مليون  ع�سر  ثالثة   )13.688.000( بـ  ب�لطرح  المتعلقة  التك�ليف  تقدر 

الإعالميين  والم�ست�س�رين  الق�نونيين  والم�ست�س�رين  الم�لي  الم�ست�س�ر  اأتع�ب  �س�ملة  تقريبً�.  ري�ل  األف 

وم�س�ريف  الم�ستلمة  الجه�ت  اأتع�ب  اإلى  اإ�س�فة  التغطية  متعهد  واأتع�ب  الع�مة  العالق�ت  وم�ست�س�ري 

الت�سويق و الطب�عة والتوزيع وغيره� من الم�س�ريف ذات العالقة.

يجب درا�صة ق�صمي »اإ�صعار هام« و»عوامل املخاطرة« الواردين يف ن�رشة االإ�صدار هذه بعناية قبل اتخاذ قرار باال�صتثمار يف اأ�صهم االكتتاب مبوجب 

هذه الن�رشة.
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تواريخ مهمة للمستثمرين

اجلدول الزمني املتوقع لالكتتاب

فترة االكتتاب
من1434/7/17هـ )الموافق 2013/5/27م( 

اإلى1434/7/23هـ )الموافق 2013/6/2م(

1434/7/23هـ )الموافق 2013/6/2م(اآخر موعد لتقديم طلبات االكتتاب و�صداد قيمة االكتتاب

1434/7/30هـ )الموافق 2013/6/9م(االإ�صعار بالتخ�صي�س النهائي و اإعادة مبالغ االكتتاب الفائ�صة )في حالة تجاوز حد االكتتاب(

بعد ا�ستيف�ء جميع المتطلب�ت والإجراءات النظ�مية ذات العالقة التاريخ المتوقع لبدء تداول االأ�صهم

التي تت�سمن ا�ستكم�ل ت�أ�سي�ص ال�سركة واللتزام ب�لبنود اللزامية 

من لئحة حوكمة ال�سرك�ت.

الإلكتروني  تداول  موقع  وعلى  اليومية  المحلية  ال�سحف  في  تظهر  اإعالن�ت  خالل  من  الفعلية  التواريخ  عن  الإعالن  يتم  و�سوف  تقريبية.  اأعاله  الزمني  الجدول  في  اإليه�  الم�س�ر   التواريخ 

.)www.cma.gov.sa( وموقع هيئة ال�سوق الم�لية )www.tadawul.com.sa(

كيفية التقدم بطلب االكتتاب

يقت�سر الكتت�ب في اأ�سهم الكتت�ب على الم�ستثمرين الأفراد من المواطنين ال�سعوديين فقط والم�س�ر اإليهم بـ »الم�ستثمرون الأفراد«، بم� في ذلك المراأة 

ر من زوج غير �سعودي والتي يمكنه� اأن تكتتب في اأ�سهم ال�سركة ب�أ�سم�ء اأبن�ئه� ل�س�لحه� على اأن تقدم  ال�سعودية المطلقة اأو الأرملة التي لديه� اأبن�ء ق�سّ

ر. ويعد لغيً� اكتت�ب من اكتتب ب�إ�سم مطلقته، واإذا ثبت القي�م بعملية من هذا النوع ف�سيطبق  م� يثبت اأنه� مطلقة اأو اأرملة وم� يثبت اأمومته� لالأولد الق�سّ

النظ�م بحق مقدم الطلب.

�سوف تتوفر نم�ذج طلب�ت الكتت�ب للمكتتبين خالل فترة الكتت�ب لدى فروع الجه�ت الم�ستلمة اأو من خالل مواقعه� الإلكترونية، ويمكن الكتت�ب اأي�سً� 

عن طريق النترنت اأو اله�تف الم�سرفي اأو اأجهزة ال�سراف الآلي الت�بعة للجه�ت الم�ستلمة التي تقدم بع�ص هذه الخدم�ت اأو كله� للم�ستثمرين �سريطة اأن 

يكون الم�ستثمر قد �سبق اأن ا�سترك في اأحدى الكتت�ب�ت التي جرت موؤخراً، ويكون له ح�س�ب لدى الجهة الم�ستلمة التي تقدم هذه الخدم�ت، واأن ل يكون 

قد طراأ اأي تغيير على معلوم�ت اأو بي�ن�ت الم�ستثمر الخ��سة منذ اآخر اكتت�ب ا�سترك فيه. يتعين ا�ستيف�ء طلب�ت الكتت�ب وفقً� للتعليم�ت المبينة في ق�سم 

»اأحك�م الكتت�ب وتعليم�ته« في هذه الن�سرة.

يجب على كل ُمكتتب اأن يوافق على ال�سروط والأحك�م واأن ي�ستكمل ك�فة الأق�س�م ذات ال�سلة في ا�ستم�رة طلب الكتت�ب. تحتفظ ال�سركة ب�لحق في رف�ص 

اأي ا�ستم�رة طلب اكتت�ب، جزئيً� اأو كليً�، في ح�لة عدم الوف�ء ب�أي من �سروط الكتت�ب واأحك�مه اأو عدم اتب�ع التعليم�ت ح�سب الأ�سول وفي حينه. ل 

يجوز اإدخ�ل تعديالت على ا�ستم�رة طلب الكتت�ب اأو �سحبه� بمجرد تقديمه�. وعالوة على ذلك، تمثل ا�ستم�رة طلب الكتت�ب، فور تقديمه�، اتف�قً� ُملزمً� 

ق�نونًي� بين المكتتب وال�سركة. )راجع ق�سم »�سروط وتعليم�ت الكتت�ب« من ن�سرة الإ�سدار(.
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ملخص المعلومات األساسية

ف�إنه ل يحتوي على جميع  الن�سرة، وعليه  الواردة �سمن هذه  المعلوم�ت  اإعط�ء نظرة ع�مة وموجزة عن  اإلى  الأ�س��سية هذا  المعلوم�ت  يهدف ملخ�ص 

المعلوم�ت التي قد تكون مهمة ب�لن�سبة للم�ستثمرين المحتملين. وبن�ًء عليه، يجب قراءة هذا الملخ�ص ب�عتب�ره ُمقدمة لهذه الن�سرة، ونن�سح م�ستلمي هذه 

الن�سرة بقراءته� ب�لك�مل واأن يكون اأي قرار يتخذه الم�ستثمرون المحتملون ب�ل�ستثم�ر في الأ�سهم ق�ئمً� على هذه الن�سرة في مجمله�. 

نبذة عن الشركة

�سركة المجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للت�أمين التع�وني )»ال�سركة«( هي �سركة م�س�همة �سعودية ع�مة تحت الت�أ�سي�ص تمت الموافقة على 

الترخي�ص بت�أ�سي�سه� بموجب قرار مجل�ص الوزراء رقم )119( ال�س�در بت�ريخ 1431/04/13هـ الموافق 2010/03/29م والمر�سوم الملكي رقم )م/22( 

الملكي  ب�لمر�سوم  ال�س�در  ال�سرك�ت  لنظ�م  وفق�  ال�سركة  ت�أ�سي�ص  ب�لموافقة على  الق��سي  الموافق 2010/03/31م،  بت�ريخ 1431/04/15هـ  ال�س�در 

رقم )م/6( وت�ريخ 1385/03/22هـ ولنظ�م مراقبة �سرك�ت الت�أمين التع�وني ال�س�در ب�لمر�سوم الملكي رقم )32( وت�ريخ 1424/06/02هـ ولئحته 

التنفيذية ال�س�درة بموجب القرار الوزاري رقم 1 /596 وت�ريخ 1425/03/01هـ والموثق عقد ت�أ�سي�سه� المعدل لدى ك�تب العدل في الري��ص  ب�سحيفة 

رقم 64 عدد 815 من المجلد 28 ت�ريخ 1434/01/14هـ )الموافق  2012/11/28م(. ويقع المركز الرئي�سي لل�سركة في مدينة الري��ص في المملكة.

يبلغ راأ�ص م�ل ال�سركة )175.000.000( م�ئة وخم�سة و�سبعون مليون ري�ل موزع على )17.500.000( �سبعة ع�سر مليون وخم�سم�ئة األف �سهم بقيمة 

األف �سهم  اإثن� ع�سر مليون وم�ئت�ن وخم�سون  بـ )12.250.000(  الموؤ�س�سون  الم�س�همون  اكتتب  الواحد. وقد  لل�سهم  اإ�سمية قدره� )10( ع�سرة ري�لت 

تمثل ن�سبة 70% من اإجم�لي راأ�ص م�ل ال�سركة، ودفعوا قيمته� ب�لك�مل وتم اإيداع المبلغ في ح�س�ب ال�سركة لدى البنك العربي الوطني. كم� �سيتم طرح 

)5.250.000( خم�سة ماليين وم�ئت�ن وخم�سون األف �سهم للجمهور تمثل 30% من راأ�ص م�ل ال�سركة ب�سعر )10( ع�سرة ري�لت لل�سهم الواحد.

بعد اكتم�ل عملية الطرح واجتم�ع الجمعية الع�مة الت�أ�سي�سية �سيتم تقديم طلب اإلى مع�لي وزير التج�رة وال�سن�عة لإعالن ت�أ�سي�ص ال�سركة، و�ستعتبر 

ال�سركة قد ت�أ�س�ست ك�سركة م�س�همة ع�مة اعتب�راً من ت�ريخ �سدور القرار الوزاري ب�إعالن ت�أ�سي�سه�. وبعد ا�ستكم�ل اإجراءات الت�أ�سي�ص واللتزام ب�لبنود 

اللزامية من لئحة حوكمة ال�سرك�ت، �سوف تقوم ال�سركة بتقديم طلب لموؤ�س�سة النقد للح�سول على ترخي�ص للبدء في مزاولة اأعم�ل الت�أمين في المملكة.

المساهمون المؤسسون للشركة

�صيكون هيكل م�صاهمة ال�رشكة املتوقع بعد اكتمال الطرح العام االأويل كما يلي:

القيمة بالريالعدد االأ�صهماجلن�صيةامل�صاهمون
ن�صبة امللكية 

املبا�رشة

ن�صبة امللكية

غري املبا�رشة
جمموع امللكية

1
اأميريك�ن ليف اإن�سورن�ص 

كومب�ني

30.00%-30.00%5.250.00052.500.000اأمريكي

5.240.00052.400.000�سعوديالبنك العربي الوطني2
1

%29.94-%29.94

10.00%-10.00%1.750.00017.500.000اأمريكي�س�رتي�ص ميم�س� هولدينجز3

0.614 %0.584% *0.03%5.00050.000�سعوديعبداللطيف بن حمد محمد الجبر4

0.608%0.578% *0.03%5.00050.000�سعودي�سالح را�سد عبدالرحمن الرا�سد5

70.00%12.250.000122.500.000مجموع ما اكتتب به الموؤ�ص�صون6

30.00%5.250.00052.500.000مجموع ما �صيكتتب به الجمهور7

100.00%17.500.000175.000.000املجموع الكلي8

ولمزيد من التف��سيل عن هيكل ملكية ال�سرك�ت الواردة اأعاله يرجى الطالع على ق�سم »هيكل ملكية ال�سركة«.

* الملكية غير المب��سرة عبر البنك العربي الوطني.
الم�سدر: ال�سركة

تجدر الإ�س�رة اإلى اأنه بموجب اتف�قية ال�سرك�ء )المف�سلة في الق�سم 6-15 »العقود الجوهرية«( اتفق الم�س�همون الموؤ�س�سون على اأن يكتتب كل من عبد اللطيف بن حمد محمد الجبر و�سالح را�سد عبد 
1

الرحمن الرا�سد  بخم�سة اآلف �سهم )بمجموع ع�سرة اآلف �سهم( عن البنك العربي الوطني لمراع�ة الحد الأدنى لعدد ال�سرك�ء المطلوب لت�أ�سي�ص �سركة م�س�همة بموجب نظ�م ال�سرك�ت بحيث تعود ملكية 

النتف�ع ب�لأ�سهم الم�سجلة تحت اإ�سميهم� للبنك العربي الوطني الذي يتعهد ب�إع�دة �سراء تلك الأ�سهم في اأقرب وقت ممكن بعد اإتم�م الطرح وذلك بعد انق�س�ء فترة الحظر النظ�مية والح�سول على موافقة 

خطية م�سبقة من هيئة ال�سوق الم�لية وموؤ�س�سة النقد لإتم�م عملية التن�زل عن تلك ال�سهم.
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المنتجات والخدمات 

وفقً� للنظ�م الأ�س��سي لل�سركة، تتمثل اأغرا�ص ال�سركة في مزاولة اأعم�ل الت�أمين التع�وني وكل م� يتعّلق بهذه الأعم�ل من اإع�دة ت�أمين اأو توكيالت اأو 

تمثيل اأو مرا�سلة اأو و�س�طة، وذلك وفق� لأحك�م نظ�م مراقبة �سرك�ت الت�أمين التع�وني ولئحته التنفيذية والأنظمة والقواعد ال�س�رية في المملكة.

وا�ستعداداً لنطالق ن�س�ط الت�سويق في ال�سركة عند �سدور ترخي�سه� النه�ئي، ف�إن الموؤ�س�سين يعملون على تطوير البرامج التي �ست�سوقه� ال�سركة في �سنته� 

الأولى وال�سنوات الالحقة وتقديمه� لموؤ�س�سة النقد للموافقة عليه�، ب�لإ�س�فة اإلى تح�سير النظم والخطط الت�سويقية المتعلقة به�، ب�لتوازي مع مهمة اإدراج 

اأ�سهمه� في تداول.

و�سوف تقوم ال�سركة بتقييم ت�سويق اأي اأو كل من المنتج�ت الت�لية وذلك ح�سب ظروف ال�سوق وح�جة العمالء: 

التاأمينات العامة: 	•
الت�أمين�ت الع�مة لالأفراد.   .1

ت�أمين الحوادث ال�سخ�سية.   .2

ت�أمين الممتلك�ت لل�سرك�ت.   .3

الت�أمين الهند�سي والط�قة – لقط�ع المق�ولين والط�قة.   .4

ت�أمين اإدارة الأزم�ت لل�سرك�ت.  .5

ت�أمين الم�سوؤولية البيئية للم�س�نع.   .6

ت�أمين الم�سوؤولية المهنية للموؤ�س�س�ت الم�لية.   .7

ت�أمين الحوادث الع�مة والم�سوؤولي�ت الأخرى لل�سرك�ت.   .8

الت�أمين البحري.   .9

تاأمني احلماية واالدخار: 	•
ت�أمين الحم�ية والدخ�ر لالأفراد.   .1

ت�أمين الئتم�ن.   .2

التاأمني ال�صحي: 		•
الت�أمين ال�سحي للموؤ�س�س�ت.  .1

الرؤية المستقبلية للشركة

المتوافقة مع  المنتج�ت  المملكة وذلك من خالل توفير  التع�وني في  الت�أمين  الرائدة في تقديم خدم�ت  ال�سرك�ت  اأن ت�سبح واحدة من  ال�سركة  تهدف 

متطلب�ت العمالء وتقديم خدم�ت متميزة لهم.

رسالة الشركة

ت�سعى ال�سركة لتقديم منتج�ت وخدم�ت ت�أمينية تتمتع بدرجة ع�لية من الجودة وفقً� لأحدث المع�يير الدولية وتوفير قيمة را�سخة لعمالئه� في ك�فة 

اأرج�ء المملكة وت�أ�سي�ص عالق�ت وثيقة وطويلة الأجل معهم.

استراتيجية الشركة

�ستقوم ال�سركة بتوفير مجموعة من المنتج�ت والخدم�ت الت�أمينية وذلك بم� يتوافق مع المتطلب�ت الرئي�سية للجه�ت الت�سريعية والتنظيمية في المملكة 

وبم� يتالءم مع احتي�ج�ت �سرائح عمالئه� المختلفة. حيث �ستوفر ال�سركة محفظة مالئمة من منتج�ت الت�أمين الع�م ومنتج�ت الت�أمين ال�سحي وت�أمين 

الحم�ية والدخ�ر والحوادث ال�سخ�سية. ولتحقيق اأعلى معدلت الكف�ءة والفع�لية، �ست�سع ال�سركة اإ�ستراتيجية تو�سعية لتحقيق النت�س�ر في المدن الرئي�سية 

في المملكة، و�ست�سعى كذلك للح�سول على ت�سنيف دولي معتمد من قبل الجه�ت المتخ�س�سة في منح واإ�سدار �سه�دات الت�سنيف ل�سرك�ت الت�أمين.

�ستعمل ال�سركة مع معيدي ت�أمين يتمتعون بت�سنيف ع�ٍل وب�سمعة دولية عريقة في مج�ل اإع�دة الت�أمين، كم� و�ستنتهج ال�سركة �سي��سة متحفظة في عملية 

اختي�ر وبن�ء محفظته� وترتيب�ت اإع�دة الت�أمين التي �ستعقده� وذلك بهدف تحقيق ربحية م�ستدامة لل�سركة وتر�سيد م�ستوى المخ�طر التي تتحمله� وفقً� 

لالئحة التنفيذية للت�أمين التع�وني. 

اأم� فيم� يتعلق ب��ستراتيجية ال�سركة في ت�سويق منتج�ته� ف�ستعمل على التركيز الم�ستمر على رفع جودة المنتج�ت والخدم�ت لعمالئه� ب�سكل يتوازن مع 

تكلفة المنتج�ت وجودته�.
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وترتكز اإ�ستراتيجية الحم�ية الت�أمينية واإع�دة الت�أمين التي �ستعتمده� ال�سركة على المب�دئ الت�لية:

•  فهم وتلبية احتي�ج�ت عمالئه� وال�سعي دائم� لتقديم برامج وخدم�ت ت�ستوفي توقع�تهم.
اآخر التطورات والتج�ه�ت والتحدي�ت والفر�ص الجديدة في ال�سوق. اأجل التعرف على  •  المت�بعة الم�ستمرة لمتغيرات البيئة المحيطة من 

•  �سم�ن توفر الخبرات الالزمة في عملي�ت الت�أمين واإع�دة الت�أمين حيث يوجد لدى ال�سركة مجموعة من الكف�ءات والخبرات المتخ�س�سة في اأعم�ل الت�أمين.
اإجراءات ال�سركة و�سي��س�ته� مع المق�يي�ص المحترفة في �سن�عة الت�أمين واإع�دة الت�أمين.  •  �سم�ن مط�بقة 

•  تعزيز الوعي الع�م لف�ئدة �سن�عة الت�أمين كمكون اجتم�عي واقت�س�دي واعد في المملكة.
•  تطوير المنتج�ت والخدم�ت ب�سكل م�ستمر.

ملخص المزايا التنافسية

من المتوقع اأن تعتمد ال�سركة على مجموعة من المزاي� التن�ف�سية التي �ستفيده� في تعزيز مك�نته� ال�سوقية وتحقيق اأهدافه� الإ�ستراتيجية في المملكة. 

وت�سمل هذه المزاي� م� يلي:

اأكثر من خم�سة عقود.  اإلى  •  خبرة وا�سعة مبنية على تواجد ت�ريخي للم�س�همين الموؤ�س�سين في ال�سوق يعود 
•  فريق عمل يتحلى بخبرة وكف�ءة وا�سعة في مج�ل الت�أمين في ال�سوق.

اإدارة ومعلوم�تية فع�لة ومتطورة لإدارة ال�سركة. •  اأنظمة 
اإنت�ج يوفره� الم�س�همون الموؤ�س�سون. •  م�س�در 

اإع�دة ت�أمين مع معيدي ت�أمين ذات ت�سنيف متفوق. •  اتف�قي�ت 
•  اإدارة مط�لب�ت فع�لة.
•  خدمة عمالء متميزة.

•  احتي�طي�ت متحفظة ل�ستيع�ب المخ�طر المتوقعة.
•  ت�سكيلة وا�سعة من الخدم�ت والمنتج�ت الت�أمينية وق�عدة عري�سة من �سرائح العمالء.

•  اأنظمة متك�ملة لإدارة المعلوم�ت والدعم الفني الفع�ل.
•  خطة توظيف ت�سعى لت�أ�سيل روح العمل والثق�فة الموؤ�س�سية.

نظرة عامة على سوق التأمين

يتميز قط�ع الت�أمين في المملكة بمالمح اإيج�بية كثيرة، ويعتبر كبيراً وفقً� لمع�يير معظم الدول الن�مية. وهو في نمو مت�س�رع مق�رنة بم� ك�ن عليه في 

الفترة 2004م-2005م، حيث ت�س�عفت ن�سبة عمق الت�أمين الع�م ثالث مرات منذ ذلك الوقت. وعلى الرغم من نمو منتج�ت الحم�ية والدخ�ر في المملكة 

ب�سكل كبير منطلقً� من ق�عدة اأق�س�ط �سغيرة ن�سبيً�، اإل اأن اأق�س�ط هذا الفرع تظل �سغيرة. ويعود نمو قط�ع الت�أمين في المملكة اأ�س��سً� اإلى تطبيق الت�أمين 

 .
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الطبي الإلزامي. وت�سير النت�ئج عن ارتف�ع اإجم�لي اأق�س�ط الت�أمين المكتتب به� في ع�م 2011م بنمو قدره %12.9

ونظرا لإدخ�ل نظ�م الت�أمين ال�سحي الإلزامي في ع�م 2006م، يتوقع بيزني�ص مونيتورز ا�ستيع�بً� اأكبر في ال�سنوات المقبلة، مم�  يدل على نج�ح برن�مج 

.
3
الحكومة لعتم�د القط�ع ال�سحي الممولة من القط�ع الخ��ص

تأسيس الشركة وإدراجها

وفقً� لنظ�م ال�سرك�ت ونظ�م مراقبة �سرك�ت الت�أمين التع�وني ولئحته التنفيذية ال�س�درة بت�ريخ 1426/11/08هـ )الموافق 2005/12/10م(، ل 

يعتبر ت�أ�سي�ص ال�سركة نظ�ميً� م� لم يتم الكتت�ب في راأ�سم�له� ب�لك�مل.

لهم لح�سور  الأ�سهم  تم تخ�سي�ص  الذين  المكتتبين  الأ�سهم جميع  النته�ء من عملية تخ�سي�ص  بعد  �سيدعون  الموؤ�س�سين  الم�س�همين  ف�إن  وبن�ء عليه، 

اجتم�ع الجمعية الع�مة الت�أ�سي�سية وفقً� للنظ�م الأ�س��سي لل�سركة بعد )15( خم�سة ع�سر يومً� على الأقل من ن�سر تلك الدعوة في ال�سحف المحلية. و�سيكون 

لكل مكتتب تم تخ�سي�ص اأ�سهم له حق ح�سور الجمعية الع�مة الت�أ�سي�سية اأيً� ك�ن عدد الأ�سهم التي تم تخ�سي�سه� له. وي�ستدعي ن�س�ب الجمعية الع�مة 

الن�س�ب  توفر هذا  الأقل. وفي ح�لة عدم  ال�سركة على  راأ�ص م�ل  اأ�سهم  يملكون ن�سف  المكتتبين  اأو  الموؤ�س�سين  الم�س�همين  الت�أ�سي�سية ح�سور عدد من 

المطلوب، توجه الدعوة اإلى اجتم�ع ث�ن بعد )15( خم�سة ع�سر يومً� على الأقل من توجيه الدعوة لهم، ويعتبر ن�س�ب الجتم�ع الث�ني مكتماًل اأيً� ك�ن عدد 

المكتتبين اأو الموؤ�س�سين الح��سرين.

تقرير �سوق الت�أمين ال�سعودي لع�م 2011م.
2

تقرير بزن�ص مونيتر.
3
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تخت�ص الجمعية الع�مة الت�أ�سي�سية ب�لأمور الت�لية:

التحقق من الكتت�ب بكّل راأ�ص الم�ل.• 

و�سع الن�ص النه�ئي لنظ�م ال�سركة وتعديل الم�دة الث�نية المتعلقة ب�إ�سم ال�سركة لي�سبح بعد التعديل »�سركة متاليف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي • 

الوطني للت�أمين التع�وني«، ولكن ل يجوز للجمعية الع�مة اإدخ�ل تعديالت جوهرية على النظ�م المعرو�ص عليه� اإلّ بموافقة جميع المكتتبين الممثلين فيه�.

تعيين اأع�س�ء اأول مجل�ص اإدارة لل�سركة.• 

تعيين مراقبي ح�س�ب�ت لل�سركة وتحديد اأتع�بهم.• 

المداولة في تقرير الم�س�همين الموؤ�س�سين عن الأعم�ل والنفق�ت التي اقت�س�ه� ت�أ�سي�ص ال�سركة.• 

يقدم الم�س�همون الموؤ�س�سون خالل )15( خم�سة ع�سر يومً� من انعق�د الجمعية الع�مة الت�أ�سي�سية طلبً� اإلى مع�لي وزير التج�رة وال�سن�عة لإعالن ت�أ�سي�ص 

ال�سركة، و�سوف تعتبر ال�سركة قد ت�أ�س�ست نظ�مً� ك�سركة م�س�همة ع�مة اعتب�راً من ت�ريخ �سدور القرار الوزاري بهذا ال�س�أن.

ين�سر القرار الوزاري في الجريدة الر�سمية على ح�س�ب ال�سركة، وخالل )15( خم�سة ع�سر يومً� من ت�ريخ القرار الوزاري، ويتقدم اأع�س�ء مجل�ص الإدارة بطلب 

لت�سجيل ال�سركة في �سجل ال�سرك�ت ب�إدارة ال�سرك�ت في وزارة التج�رة وال�سن�عة.

تتقدم ال�سركة بعد ت�أ�سي�سه� و�سدور �سجله� التج�ري اإلى الهيئة بطلب ت�سجيل واإدراج وتداول اأ�سهمه� �سمن الق�ئمة الر�سمية طبقً� لنظ�م ال�سوق الم�لية 

ولوائحه.

ملخص المعلومات المالية

يجب قراءة المعلوم�ت الم�لية اأدن�ه ب�لقتران مع ق�ئمة المركز الم�لي الم�ستقبلية كم� هي في الت�ريخ المتوقع لبدء ال�سركة عمله�، وهذا ي�سمل الإي�س�ح�ت 

المرفقة به� والمدرجة في اأق�س�م اأخرى من هذه الن�سرة.

كم� في 30 يونيو 2013م )ب�آلف الري�لت ال�سعودية(

موجودات

موجودات متداولة

105.000ر�سيد لدى البنك 

52.500النقد المتوقع من الطرح الأولي في الكتت�ب الع�م 

639اإيج�ر مدفوع مقدمً� 

158.139جمموع املوجودات املتداولة

موجودات غري متداولة

23.507م�س�ريف م� قبل الت�أ�سي�ص   

17.500وديعة نظ�مية 

13.649موجودات ث�بتة 

54.656جمموع املوجودات غري املتداولة 

212.795جمموع املوجودات

مطلوبات وحقوق امل�صاهمني

مطلوبات متداولة

37.795الم�ستحق لجه�ت ذات عالقة 

37.795جمموع املطلوبات املتداولة
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كم� في 30 يونيو 2013م )ب�آلف الري�لت ال�سعودية(

حقوق امل�صاهمني

122.500راأ�ص الم�ل المدفوع من قبل الم�س�همين الموؤ�س�سين

52.500راأ�ص الم�ل المتوقع من الطرح الأولي في الكتت�ب الع�م

175.000جمموع حقوق امل�صاهمني 

212.795جمموع املطلوبات وحقوق امل�صاهمني

الم�سدر: ديلويت اآند تو�ص بكر اأبو الخير و�سرك�هم

ملخص عوامل المخاطرة

اأ�سهم الكتت�ب، بم� في ذلك  على الم�س�همين المحتملين الأخذ بعين العتب�ر جميع المعلوم�ت الواردة في هذه الن�سرة قبل اتخ�ذ قرار ال�ستثم�ر في 

المخ�طر المذكورة اأدن�ه والتي ترد بمزيد من التف�سيل في الق�سم رقم )2( من هذه الن�سرة تحت عنوان »عوامل المخ�طرة«.

املخاطر املتعلقة بعمليات ال�رشكة

•  م�س�در التمويل.
•  تع�مالت الأطراف ذات العالقة.

•  العتم�د على الموظفين الرئي�سيين.
•  �سوء �سلوك الموظفين.
•  المخ�طر ال�ستثم�رية.

•  تقنية المعلوم�ت.
•  العتم�د على البنك العربي الوطني.

•  حم�ية العالمة التج�رية.
•  الخالف�ت مع الموؤمن لهم والدع�وى والمط�لب�ت والإجراءات.

•  مخ�طر عدم نج�ح ال�سركة ب�لتو�سع والتطوير.
•  حداثة عهد ال�سركة وعدم وجود بي�ن�ت م�لية �س�بقة. 

•  الأحوال القت�س�دية للم�س�همين الموؤ�س�سين.
•  الطرح الأولي لالأ�سهم قبل الت�أ�سي�ص النه�ئي.

اإدارة �سركة ع�مة. الخبرة في   •
كف�ية الحتي�ط�ت الفنية.  •

العقود مع الغير.  •
مخ�طر عدم تجديد وث�ئق الت�أمين.  •

املخاطر املتعلقة بال�صوق والبيئة الت�رشيعية

المخ�طر النظ�مية والق�نونية.  •
المن�ف�سة.  •

نمو ال�سوق.  •
متطلب�ت ال�سعودة.  •

التق�رير الدورية المطلوبة.  •
اأو �سحب ترخي�ص موؤ�س�سة النقد. اإ�سدار  خطر عدم   •

مخ�طر تتعلق ب�لقيود على ملكية �سرك�ت الت�أمين.  •
متطلب�ت المالءة الم�لية.  •

دورة ن�س�ط الت�أمين.  •
مخ�طر الت�سنيف الئتم�ني.  •

مخ�طر الكوارث غير المتوقعة.  •
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مخ�طر تتعلق بمعيدي الت�أمين والعتم�د عليهم.  •
�سعوبة ا�ستقط�ب كوادر محلية موؤهلة في قط�ع الت�أمين.  •

عدم توفر بي�ن�ت ت�ريخية لل�سوق.  •
اإدارة المخ�طر. �سي��سة   •

الأحوال القت�س�دية واأو�س�ع قط�ع الت�أمين.  •

املخاطر املتعلقة باالأ�صهم

عدم وجود �سوق �س�بق لالأ�سهم.  •
اأرب�ح الأ�سهم. توزيع   •

ال�سيطرة الموؤثرة والفعلية من قبل الم�س�همين الموؤ�س�سين.  •
التذبذب في �سعر ال�سهم.  •

بيع الأ�سهم وعملي�ت طرح الأ�سهم في الم�ستقبل.  •
مخ�طر متعلقة ب�لبي�ن�ت الم�ستقبلية.  •
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تعريفات واختصارات  1
يبين الجدول الت�لي تعريف�ت واخت�س�رات محددة ُم�ستخدمة في هذه الن�سرة.

التعريف واالخت�صاراتامُل�صطلح امُلعَرّف

الإدراج
اإدراج الأ�سهم في الق�ئمة الر�سمية وقبول تداول اأ�سهم الكتت�ب في �سوق الأوراق الم�لية وفق الم�دة )28( 

من قواعد الإدراج

م�ست�س�رو ال�سركة فيم� يتعلق ب�لكتت�ب والواردة اأ�سم�وؤهم في ال�سفحة )ح-خ( من هذه الن�سرةالم�ست�س�رون

عقد الت�أ�سي�ص
عقد ت�أ�سي�ص ال�سركة المعدل والموثق لدى ك�تب العدل في الري��ص ب�سحيفة رقم 64 عدد 815 من المجلد 

28 ت�ريخ 1434/01/14هـ )الموافق 2012/11/28م( 

�سركة ديلويت اآند تو�ص بكر اأبو الخير و�سرك�همالمح��سب الق�نوني

هيئة ال�سوق الم�لية في المملكة الهيئة اأو هيئة ال�سوق الم�لية

مجل�ص اإدارة ال�سركةالمجل�ص اأو مجل�ص الإدارة

يوم العمل
اأي يوم )عدا الخمي�ص والجمعة والعطل الر�سمية في المملكة( تفتح فيه الجه�ت الم�ستلمة اأبوابه� ب�لمملكة 

من اأجل مزاولة الأعم�ل الم�سرفية المعت�دة

النظ�م الأ�س��سي المقترح لل�سركةالنظ�م الأ�س��سي

الع�سو المنتدب لل�سركةالع�سو المنتدب

نظ�م ال�سرك�ت ال�س�در بموجب المر�سوم الملكي رقم م/6 بت�ريخ 1385/3/22هـ، وتعديالتهنظ�م ال�سرك�ت

ال�سركة 

�سعودية  م�س�همة  التع�وني– �سركة  للت�أمين  الوطني  العربي  والبنك  الدولية  الأمريكية  المجموعة  �سركة 

الموافق  1431/04/13هـ  بت�ريخ  ال�س�در   )119( رقم  الوزراء  مجل�ص  قرار  بموجب  الت�أ�سي�ص  تحت 

الموافق  1431/04/15هـ  بت�ريخ  ال�س�در  )م/22(  رقم  الملكي  والمر�سوم  2010/03/29م 

الع�مة  الجمعية  خالل  الم�س�همين  جميع  على  الموؤ�س�سون  الم�س�همون  و�سيعر�ص  2010/03/31م. 

الت�أ�سي�سية، والتي �سوف تنعقد في اأقرب وقت ممكن عملي� وخالل فترة �سهر من ت�ريخ انه�ء عملية الطرح 

اإلى "�سركة متاليف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي  اإ�سم ال�سركة  كحد اأق�سى، اقتراح تغيير 

الوطني للت�أمين التع�وني" و�سيقوم الم�س�همون ب�لت�سويت على القتراح.

لئحة حوكمة ال�سرك�ت
لئحة حوكمة ال�سرك�ت المعمول به� في المملكة وال�س�درة عن هيئة ال�سوق الم�لية بموجب القرار رقم 

2006/2/2/1م بت�ريخ 1427/10/21هـ )الموافق 2006/11/12م(

اأع�س�ء مجل�ص اإدارة ال�سركة المقترحين والواردة اأ�سم�ئهم في �سفحة )ج( من هذه الن�سرةاأع�س�ء مجل�ص الإدارة

ال�سوق الم�لية ال�سعودية التي تعمل بنظ�م اإلكتروني للتداول في الأوراق الم�لية المدرجة داخل المملكة ال�سوق الم�لية اأو تداول

جمعية ع�مة غير ع�دية للم�س�همين ُمنعقدة وفق النظ�م الأ�س��سيالجمعية الع�مة غير الع�دية

ال�سعودي الفرن�سي ك�بيت�ل المحدودةالم�ست�س�ر الم�لي

حكومة المملكة الحكومة

الم�ستثمرون الأفراد
ر من زوج  ي�سمل المواطنين ال�سعوديين، بم� في ذلك المراأة ال�سعودية المطلقة اأو الأرملة التي له� اأولد ق�سّ

غير �سعودي حيث يحق له� اأن تكتتب ب�أ�سم�ء اأبن�ئه� ل�س�لحه�

المملكة العربية ال�سعوديةالمملكة اأو ال�سعودية

ال�سعودي الفرن�سي ك�بيت�ل المحدودةمدير الكتت�ب

قواعد الت�سجيل والإدراج

 2004-11-3 رقم  القرار  بموجب  الم�لية  ال�سوق  هيئة  مجل�ص  عن  ال�س�درة  والإدراج  الت�سجيل  قواعد 

ب�لمر�سوم  ال�س�در  الم�لية  ال�سوق  نظ�م  على  بن�ًء  2004/10/4م(  )الموافق  1425/8/20هـ  وت�ريخ 

الملكي رقم م/30 وت�ريخ 1424/6/2هـ المعدلة بقرار مجل�ص هيئة ال�سوق الم�لية رقم 2012-4-1 

وت�ريخ 1433/2/28هـ )الموافق 2012/1/22م(

اإدارة ال�سركةالإدارة

القيمة الإجم�لية لالأ�سهم المكتتب به�اإجم�لي متح�سالت الكتت�ب

�س�في متح�سالت الكتت�ب
مليون  وثالثون  ثم�نية   )38.812.000( والب�لغة  الكتت�ب  م�س�ريف  خ�سم  بعد  الكتت�ب  متح�سالت 

وثم�نم�ئة واثن� ع�سر اآلف ري�ل 

)10( ري�لت لل�سهم�سعر الكتت�ب
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5.250.000 �سهم يتم طرحه� وفق �سروط الكتت�باأ�سهم الكتت�ب

الكتت�ب
الكتت�ب في الطرح الع�م الأولي لعدد 5.250.000 �سهم، بم� يمثل 30% من راأ�ص الم�ل الُم�سرح لل�سركة، 

ب�سعر الكتت�ب

طرح 5.250.000 �سهم تمثل 30% من اأ�سهم ال�سركةالطرح

فترة الكتت�ب
الفترة التي تبداأ من يوم الإثنين 1434/7/17هـ )الموافق 2013/5/27م( وت�ستمر لمدة )7( �سبعة اأي�م 

�س�ملة اآخر يوم لإغالق الكتت�ب لينتهي بنه�ية يوم الأحد 1434/7/23هـ )الموافق 2013/6/2م(.

ق�ئمة الأوراق الم�لية التي تحتفظ به� هيئة ال�سوق الم�لية بمقت�سى قواعد الت�سجيل والإدراجالق�ئمة الر�سمية

جمعية ع�مة ع�دية للم�س�همين تنعقد وفق النظ�م الأ�س��سيالجمعية الع�مة الع�دية

كل من البنك ال�سعودي الفرن�سي وبنك الري��ص والبنك الأهلي التج�ري والبنك العربي الوطنيالجه�ت الم�ستلمة

�سهم )اأ�سهم( ال�سركة الع�دية ال�سهم )الأ�سهم(

المكتتب
اأو  ال�سخ�ص الطبيعي ال�سعودي الذي يكتتب في الأ�سهم المطروحة، بم� في ذلك المراأة ال�سعودية المطلقة 

ر من زوج غير �سعودي حيث يحق له� اأن تكتتب ب�أ�سم�ء اأبن�ئه� ل�س�لحه� الأرملة التي له� اأولد ق�سّ

�سركة ال�سعودي الفرن�سي ك�بيت�لمتعهد التغطية

اتف�قية التعهد ب�لتغطية التي �سيتم اإبرامه� بين ال�سركة ومتعهد التغطية فيم� يت�سل ب�لكتت�باتف�قية التعهد ب�لتغطية

اأ�سهم الم�س�همين الموؤ�س�سين
70% من مجموع اأ�سهم راأ�ص م�ل ال�سركة وتبلغ )12.250.000( اثن� ع�سر مليون وم�ئت�ن وخم�سون األف 

�سهم ع�دي من اأ�سهم ال�سركة

الق�سط )الأق�س�ط(
ن له عن ال�سرر اأو الخ�س�رة التي  ن على تعوي�ص الموؤَمّ ن له مق�بل موافقة الموؤِمّ المبلغ الذي يدفعه الموؤَمّ

يكون ال�سبب المب��سر في وقوعه� خطر موؤمن منه

الزوج والزوجة والأق�رب من الدرجة الأولى مثل الوالدين والأبن�ءاأق�رب

الأق�س�ط المكتتبة
مجموع المب�لغ المدفوعة ل�سرك�ت الت�أمين لق�ء تغطية هذه ال�سرك�ت لمخ�طر معينة وفقً� ل�سروط وث�ئق 

الت�أمين الموقعة مع عمالئه�

اإع�دة الت�أمين
ن من قبل معيد الت�أمين  ن اإلى معيد الت�أمين، وتعوي�ص الموؤمِّ ن عليه� من الموؤمِّ تحويل اأعب�ء المخ�طر الموؤَمّ

ن لهم اإذا تعر�سوا لل�سرر اأو الخ�س�رة عم� يتم دفعه للموؤَمّ

الت�أمين
ن وتعوي�ص من يتعر�ص منهم لل�سرر اأو الخ�س�رة من قبل  ن لهم اإلى الموؤمِّ تحويل اأعب�ء المخ�طر من الموؤَمّ

ن الموؤمِّ

وهي الطريقة التي يتم بموجبه� توزيع ف�ئ�ص ربح عملي�ت الت�أمين واإع�دة الت�أمين على الموؤمن لهم.توزيع الف�ئ�ص

جريدة اأم القرى، وهي الجريدة الر�سمية للمملكة الجريدة الر�سمية

ال�سنة المنتهية بت�ريخ 31 دي�سمبر من كل �سنة ميالدية.ال�سنة الم�لية

الري�ل ال�سعودي، العملة الر�سمية للمملكة ري�ل

لوائح العمل في المملكة التي تفر�ص على ال�سرك�ت الع�ملة في المملكة توظيف ن�سبة معينة من ال�سعوديينال�سعودة

�سركة اأميريك�ن ليف اإن�سورن�ص كومب�نياأليكو

�سركة �س�رتي�ص ميم�س� هولدينجز�س�رتي�ص

المجموعة الأمريكية الدولية اإنكاإيه اآي جي

ق�ئمة المركز الم�لي الم�ستقبلية
الم�ل  وراأ�ص  الت�سغيل  ال�سركة مت�سمنة نفق�ت م� قبل  ب�أن�سطة  البدء  المتوقعة عند  الم�لي  المركز  ق�ئمة 

المودع من قبل الم�س�همين الموؤ�س�سين وع�مة المكتتبين من خالل الكتت�ب الع�م

)10( ري�لت لل�سهم الواحدالقيمة الإ�سمية

الالئحة التنفيذية
الالئحة التنفيذية لنظ�م مراقبة �سرك�ت الت�أمين التع�وني ال�س�در ب�لمر�سوم الملكي رقم )م/32( وت�ريخ 

1424/06/02هـ )الموافق 2003/07/31م(

المحفظة الت�أمينية
المحفظة الت�أمينية المكونة من مجموع الأق�س�ط المكتتبة في المملكة بم� في ذلك الأ�سول واللتزام�ت 

المتعلقة بذلك
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المخ�س�س�ت )الحتي�طي�ت( الفنية
المب�لغ التي يجب على ال�سركة ا�ستقط�عه� وتخ�سي�سه� لتغطية التزام�ته� الم�لية �سواء م� يخ�ص ال�سركة 

اأو المحفظة الت�أمينية

مدة الحظر النظ�مية 
مدة الثالث �سنوات التي تلي انته�ء الكتت�ب، والتي ُيحظر على الم�س�همين الموؤ�س�سين خالله� اأن يبيعوا 

اأ�سهمهم في ال�سوق، ويجب بعد ذلك اأخذ موافقة الهيئة وموؤ�س�سة النقد الم�سبقة قبل البيع

حملة اأ�سهم ال�سركة لأية فترة محددة من الزمنالم�س�هم اأو الم�س�همون 

الم�س�همون الموؤ�س�سون لل�سركة الواردة اأ�سم�وؤهم في �سفحة )�ص(الم�س�همون الموؤ�س�سون 

ن اآخرمعيد الت�أمين  �سركة الت�أمين و/اأو اإع�دة الت�أمين التي تقبل اإع�دة الت�أمين من موؤمِّ

موؤ�س�سة النقدموؤ�س�سة النقد )اأو الموؤ�س�سة اأو �س�م�( 

ن  ن لهمالموؤمِّ �سركة الت�أمين التي تقبل الت�أمين مب��سرة من الموؤَمّ

ن له ن وثيقة الت�أمينالموؤَمّ ال�سخ�ص الطبيعي اأو العتب�ري الذي اأبرم مع الموؤمِّ

ال�سخ�ص الطبيعي�سخ�ص

نموذج طلب الكتت�ب
نموذج طلب الكتت�ب الذي يجب على المكتتبين تعبئته وتقديمه للجهة الم�ستلمة عند الرغبة في الكتت�ب 

والمرفق بن�سرة ال�سدار

نظ�م مراقبة �سرك�ت الت�أمين التع�وني ال�س�در ب�لمر�سوم الملكي رقم )م/35( وت�ريخ 1424/06/02هـنظ�م الت�أمين 

مدى زي�دة اأ�سول ال�سركة الق�بلة للتحويل اإلى نقد عن التزام�ته�ه�م�ص المالءة 

وثيقة الت�أمين )وث�ئق الت�أمين( 
ن له عند حدوث ال�سرر اأو الخ�س�رة لالأ�سل المغطى ب�لوثيقة  ن ب�أن يعو�ص الموؤَمّ عقد يتعهد بمقت�س�ه الموؤمِّ

ن له وذلك مق�بل ال�ستراك )الق�سط( الذي يدفعه الموؤَمّ

هذه الوثيقة المعدة من قبل ال�سركة فيم� يتعلق ب�لكتت�ب الع�من�سرة الإ�سدار

)S&P( اأو )سركة الت�سنيف �ست�ندرد اأند بورز)اأ�ص اند بي�

)BBB( اأو )ت�سنيف ح�سب �سركة  �ست�ندرد اأند بورز يعبر عن اإمك�نية المدين لت�سديد ديونه )بي.بي.بي
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عوامل المخاطرة  2
بم� فيه� عوامل  الكتت�ب،  اأ�سهم  ب�ل�ستثم�ر في  قرار  اتخ�ذ  الن�سرة بعن�ية قبل  الواردة في هذه  المعلوم�ت  المحتملين درا�سة ك�فة  الم�ستثمرين  على 

المخ�طرة المبينة اأدن�ه. علمً� ب�أن عوامل المخ�طرة هذه لي�ست �س�ملة وح�سرية، وقد تكون هن�ك مخ�طر اأخرى غير معلومة ح�ليً� اأو تعتبره� ال�سركة غير 

جوهرية من �س�أنه� اأن توؤثر على عملي�ت ال�سركة. 

اإن ن�س�ط ال�سركة، واحتم�لته� الم�ستقبلية، والظروف الم�لية، ونت�ئج العملي�ت، والتدفق�ت النقدية قد تت�أثر �سلبيً� ب�سورة جوهرية اإذا م� حدثت اأو تحققت 

اأي من المخ�طر الت�لية التي ترى اإدارة ال�سركة ح�ليً� اأنه� جوهرية، اأو اأي مخ�طر اأخرى لم يحدده� مجل�ص الإدارة اأو ي�سنفه� ح�ليً� ب�أنه� لي�ست جوهرية، 

لكنه� حدثت ب�لفعل واأ�سبحت جوهرية.

اأية  ال�ستثم�ر والذين يمتلكون موارد ك�فية لتحمل  الق�درين على تقييم مخ�طر ومزاي� ذلك  للم�ستثمرين  الأ�سهم مالئمً� �سوى  ال�ستثم�ر في  ل يكون 

اإلى م�ست�س�ر مهني  اأن يرجع  خ�س�رة قد تنجم عن ذلك ال�ستثم�ر. ينبغي على الم�ستثمر المحتمل الذي ينت�به اأي �سك ب�س�أن الإجراء الذي عليه اتخ�ذه 

متخ�س�ص في تقديم الم�سورة ب�س�أن �سراء الأ�سهم والأوراق الم�لية الأخرى.

وفي ح�ل حدوث اأو تحقق اأحد عوامل المخ�طرة التي تعتقد اإدارة ال�سركة في الوقت الح��سر ب�أنه� مهمة، اأو حدوث اأية مخ�طر اأخرى لم يت�سنى لالإدارة اأن 

تحدده� اأو التي يعتبرونه� في الوقت الح��سر غير جوهرية، ف�إن ذلك قد يوؤدي اإلى انخف��ص �سعر الأ�سهم في ال�سوق وقد يخ�سر الم�ستثمر المحتمل ك�مل اأو 

جزًء من ا�ستثم�ره في اأ�سهم ال�سركة.

اإن المخ�طر وال�سكوك المبينة اأدن�ه مقدمة بترتيب ل يعبر عن مدى اأهميته�. كم� اأن المخ�طر وال�سكوك الإ�س�فية، بم� في ذلك تلك غير المعلومة ح�ليً� اأو 

التي ُتعتبر غير جوهرية، قد يكون له� الت�أثيرات المبينة اأعاله.

المخاطر المتعلقة بعمليات الشركة  1-2

مصادر التمويل  1-1-2

بعد النته�ء من اإجراءات ت�أ�سي�ص ال�سركة، قد تحت�ج ال�سركة اإلى انف�ق مب�لغ م�لية كبيرة لتمويل ا�ستثم�راته� وتو�سع�ته� وعملي�ته� الت�سغيلية. ومن 

اأجل ذلك قد تحت�ج ال�سركة للبحث عن م�س�در تمويلية �سواًء عن طريق البنوك اأو من خالل اإ�سدار اأ�سهم جديدة )مع اأن ال�سركة ل تنوي ح�ليً� اإ�سدار اأ�سهم 

اإ�س�فية بعد انته�ء الكتت�ب مب��سرة( اأو من نت�ئجه� الت�سغيلية. ول توجد �سم�ن�ت على )1( اأن تكون ظروف الأ�سواق الم�لية مالئمة في ذلك الوقت مم� 

قد يزيد من تك�ليف التمويل اأو )2( قدرة ال�سركة على الح�سول على الموافق�ت النظ�مية الالزمة في ح�لة الرغبة في زي�دة راأ�ص الم�ل، اأو )3( توفر موقف 

م�لي متين ونت�ئج اأعم�ل جيدة لل�سركة في الم�ستقبل لدعم طلبه� للتمويل؛ مم� قد يوؤثر �سلبً� على نمو عملي�ت ال�سركة واإمك�نية دخوله� مج�لت جديدة 

في اأعم�ل الت�أمين.

تعامالت األطراف ذات العالقة  2-1-2

تعتزم ال�سركة توفير تغطية ت�أمينية لأطراف ذات عالقة، ورغم اأن الإدارة ترى ب�سكل قطعي اأن التع�مالت مع الأطراف ذات العالقة يجب اأن تتم ب�سكل 

بت�ريخ  ال�س�درة  ال�سرك�ت  )18( من لئحة حوكمة  الم�دة  ب�أحك�م  ب�لتقّيد  الح�ليين  والم�س�همين  ال�سركة  �ستلتزم  وعليه  الم�س�همين،  ي�سمن م�س�لح 

اأن يتم عر�ص العقود مع الأطراف ذات  ال�سرك�ت واللت�ن تن�س�ن على  1427/10/21 هـ )الموافق 2006/11/12م( والمواد )69( و)70( من نظ�م 

العالقة على الجمعية الع�مة دون اإعط�ء الحق للم�س�همين اللذين لهم م�سلحة في تلك العقود ب�لت�سويت عليه�، واإقرار اأع�س�ء مجل�ص الإدارة بعدم من�ف�سة 

اأعم�ل ال�سركة والتع�مل مع الأطراف ذات العالقة بن�ء على اأ�س�ص تن�ف�سية. وعلى الرغم من ذلك ف�أنه ل يمكن اإعط�ء �سم�ن�ت ب�أن تلك التع�مالت �سوف 

تتم على اأ�س��ص مراع�ة م�سلحة الم�س�همين.

من المتوقع اأي�سً� اأن تقوم ال�سركة بتع�مالت اأخرى مع اأطراف ذات �سلة، بم� في ذلك م�س�هميه� الموؤ�س�سين. ولذلك ت�سعى الإدارة اأن تكون التع�مالت مع 

الأطراف ذات العالقة بموجب �سروط تن�ف�سية تراعي م�س�لح ال�سركة وب�لقدر الذي يمكن مق�رنته ب�لتع�مالت المم�ثلة مع اأطراف لي�ست ذات عالقة، اإل 

اأنه ل يمكن اإعط�ء �سم�ن�ت ب�س�أن �سروط تلك التع�مالت اأو اأن ك�فة تع�مالت ال�سركة مع الأطراف ذات العالقة تمثل الأف�سل لم�سلحة ال�سركة. وقد اتفق 

الم�س�همون الموؤ�س�سون بموجب اتف�قية ال�سرك�ء واتف�قية الخدم�ت الفنية )المف�سلة في ق�سم 15-6 »العقود الجوهرية«( على منح �س�رتي�ص واأليكو �سلطة 

اإدارة عملي�ت اإع�دة الت�أمين في ال�سركة بحيث تكون �س�رتي�ص واأليكو الجهتين المف�سلتين و/اأو الأولتين لعملي�ت اإع�دة الت�أمين بن�ءاً ل�سروط  تن�ف�سية 

تراعي م�س�لح ال�سركة، علمً� اأن ال�سركة تنوي اإع�دة ت�أمين الأخط�ر الكبيرة الحجم )ك�أخط�ر المن�سئ�ت ال�سن�عية ال�سخمة( بم� ين�سجم مع �سي��سة اإدارة 

المخ�طر التي �ستعتمده� ال�سركة، وبم� يحمي راأ�سم�ل ال�سركة و�سيولته�، مم� قد يقلل من ربحيته�.

كم� اتفق الم�س�همون الموؤ�س�سون بموجب اتف�قية ترخي�ص العالمة التج�رية على ترخي�ص ال�سركة ب��ستعم�ل العالم�ت التج�رية الع�ئدة لكل منهم في 

المملكة �سمن نط�ق ن�س�طه� وفيم� يخ�ص منتج�ت الت�أمين )راجع الق�سم 15-6-4 »اتف�قية العالمة التج�رية«(، بحيث تعتمد ال�سركة على العالم�ت 

عالمته  ل�ستخدام  الترخي�ص  �سحب  و/اأو  ال�سركة  من  الن�سح�ب  الموؤ�س�سين  الم�س�همين  اأحد  قرر  ح�ل  وفي  الموؤ�س�سين.  للم�س�همين  الع�ئدة  التج�رية 

التج�رية من ال�سركة فقد يوؤثر ذلك �سلبً� على اأعم�ل ال�سركة وربحيته�. 

االعتماد على الموظفين الرئيسيين  3-1-2

يلعب الموظفون الرئي�سيون دوراً مهمً� في نج�ح اأعم�ل ال�سركة. اإن نج�ح ال�سركة وتطلع�ته� الم�ستقبلية �سوف يعتمدان اإلى حد كبير على فع�ليته� في 

توظيف الموظفين ذوي النوعية المتميزة والحتف�ظ بهم.
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وكون �سوق الت�أمين ال�سعودي ل زال يواجه نق�سً� في الكوادر الب�سرية الموؤهلة لتلبية ح�ج�ته، ف�إنه ل يمكن اإعط�ء ت�أكيد ب�أن ال�سركة �ستكون ق�درة على 

اأن تجتذب الموظفين الموؤهلين اأو اأن توفر بدائل من��سبة من موظفين موؤهلين عندم� تظهر الح�جة اإليهم وقد تت�أثر ال�سركة �سلبً� اإذا خ�سرت خدم�ت �سخ�ص 

اأو اأكثر من الموظفين الرئي�سيين على المدى الق�سير اإلى المتو�سط، الأمر الذي يمكن اأن يوؤدي اإلى تعطيل اأعم�ل ال�سركة ويوؤثر �سلبً� على و�سعه� الم�لي و/

اأو نت�ئج اأعم�له�. 

سوء سلوك الموظفين  4-1-2

الح�لت.  اأنه� ت�ستطيع دائمً� منع هذه  اأن ت�سمن  ال�سركة ل ت�ستطيع  ف�إن  الموظفين،  �سلوك  �سوء  واإجراءات لمع�لجة  ب�لرغم من وجود �سوابط داخلية 

وب�لت�لي، ربم� ينتج عن �سوء �سلوك مخ�لف لالأنظمة من قبل الموظفين، اأو عقوب�ت نظ�مية، اأو م�سوؤولية م�لية و/اأو اأ�سرار ج�سيمة ب�سمعة ال�سركة ول 

ت�ستطيع ال�سركة اأن ت�سمن اأن �سوء �سلوك الموظفين لن يوؤدي اإلى الإ�سرار ب�سكل جوهري بو�سعه� الم�لي و/اأو نت�ئج اأعم�له�.

المخاطر االستثمارية  5-1-2

�سوف تعتمد النت�ئج الت�سغيلية لل�سركة جزئيً� على اأداء اأ�سوله� الم�ستثمرة والتي تت�ألف من محفظة الموؤمن لهم ومحفظة الم�س�همين. وتخ�سع نت�ئج 

على  الع�ئد  وتذبذب�ت  الم�لية  ال�سوق  وتقلب�ت  الع�م  القت�س�دي  ب�لو�سع  المتعلقة  المخ�طر  ذلك  في  بم�  متنوعة،  ا�ستثم�رية  مخ�طر  اإلى  ال�ستثم�ر 

ال�ستثم�ر، ومخ�طر ال�سيولة ومخ�طر الئتم�ن. واإذا لم تنجح ال�سركة في موازنة محفظته� ال�ستثم�رية مع التزام�ته� ربم� ت�سطر اإلى ت�سييل ا�ستثم�راته� 

في اأوق�ت وب�أ�سع�ر غير من��سبة، الأمر الذي يمكن اأن يوؤثر �سلبً� ب�سكل جوهري على و�سعه� الم�لي و/اأو نت�ئج اأعم�له�. كم� تخ�سع المحفظة ال�ستثم�رية 

اأي�س� لقيود تنظيمية وظروف عدم توفر منتج�ت م�لية معينة والتي يمكن اأن تقلل من نط�ق التنوع في فئ�ت الأ�سول المختلفة، الأمر الذي يمكن اأن يوؤدي 

بدوره اإلى تقليل الع�ئد على ال�ستثم�ر. وتتطلب اإدارة هذه ال�ستثم�رات نظ�م اإداري فع�ل وقدرة ع�لية على اختي�ر جودة هذه ال�ستثم�رات وتنوعه� وقد 

يوؤدي عدم قدرة ال�سركة على تنويع هذه ال�ستثم�رات اإلى انخف��ص ع�ئداته� وب�لت�لي ربحيته� ومالءته�.

تقنية المعلومات  6-1-2

اإن اأعم�ل ال�سركة وتطلع�ته� الم�ستقبلية تعتمد ب�سكل كبير على قدرة اأنظمة تقنية المعلوم�ت على مع�لجة عدد كبير من العملي�ت في وقت محدد ودون 

انقط�ع خ�سو�سً� في الوقت الذي ت�سبح فيه مع�لجة العملي�ت معقدة ب�سكل متزايد مع نمو محفظة ال�سركة وتزايد حجم تلك العملي�ت بمعدل كبير. 

اإن الت�سغيل المن��سب لأنظمة المح��سبة، والرق�بة الم�لية، وخدمة العمالء، وق�عدة بي�ن�ت العمالء، واأنظمة مع�لجة المعلوم�ت الأخرى بم� فيه� تلك التي 

تتعلق ب�لكتت�ب ومع�لجة المط�لب�ت، ب�لإ�س�فة اإلى اأنظمة الت�س�لت بين المك�تب الإقليمية ومركز تقنية المعلوم�ت ب�لمركز الرئي�سي، هو اأمر في غ�ية 

الأهمية لعملي�ت ال�سركة ومقدرته� على المن�ف�سة بنج�ح ول يمكن اإعط�ء �سم�ن�ت على اأن اأن�سطة واأعم�ل ال�سركة لن تتعر�ص لالنقط�ع اأو تت�أثر ب�سكل 

جوهري في ح�لة ح�سول عطل جزئي اأو ك�مل لأي من اأنظمة تقنية المعلوم�ت اأو الت�س�لت الرئي�سية.

االعتماد على البنك العربي الوطني  7-1-2

تتوقع ال�سركة اأن تعتمد في بداية ن�س�طه� على قنوات توزيع وق�عدة عمالء البنك العربي الوطني، اأحد الم�س�همين الموؤ�س�سين لل�سركة. فقد تم التف�ق 

�سمن اتف�قية التوزيع )راجع الق�سم 2-1-2 »تع�مالت الأطراف ذات العالقة«( ب�أن يقوم البنك العربي الوطني بدعم ال�سركة من خالل توزيع منتج�ته� 

عبر فروعه في المملكة وت�سمل اتف�قية التوزيع ن�سب العمولت التي ت�ستحق للبنك مق�بل المبيع�ت التي تتم في هذه الفروع. وب�لت�لي، ف�إن �سعف النت�ئج 

اأو فقدان جزء كبير من الأعم�ل عبر البنك العربي الوطني قد يوؤثر �سلبً� على اأعم�ل ال�سركة ونت�ئجه� الم�لية. و�سيتم الت�سويت على اتف�قية التوزيع في 

الجمعية الت�أ�سي�سية لل�سركة عند انعق�ده�.

حماية العالمة التجارية  8-1-2

ل يوجد لل�سركة ح�ليً� اأية عالمة تج�رية )بم� في ذلك �سع�ره�( اأو اأية ملكية فكرية م�سجلة ب�إ�سمه� في اأي نظ�م تم�ر�ص ال�سركة فيه اأعم�له�. وتنوي 

ال�سركة م�ستقباًل اتخ�ذ الإجراءات الق�نونية الالزمة لحم�ية عالمته� ورموزه� التج�رية.

يعتمد و�سع ال�سركة التن�ف�سي جزئيً� على قدرته� على ا�ستخدام اإ�سمه� و�سع�ره� على مواده� الإعالمية والت�سويقية وعلى الأنظمة التي ت�سوق خدم�ته� 

ومنتج�ته� وبرامجه�. اإن عدم قدرة ال�سركة على منع انته�ك حقوقه� في المملكة يمكن اأن يوؤثر �سلبً� على عالمته� ويمكن اأن يجعل مم�ر�سة عمله� اأكثر 

تكلفة وب�لت�لي يوؤثر ذلك على النت�ئج الت�سغيلية لل�سركة.

اتفق الم�س�همون الموؤ�س�سون بموجب اتف�قية ترخي�ص العالمة التج�رية على ترخي�ص ال�سركة ب��ستعم�ل العالم�ت التج�رية الع�ئدة لكل منهم في المملكة 

�سمن نط�ق ن�س�طه� وفيم� يخ�ص منتج�ت الت�أمين )راجع الق�سم 15-6-4 »اتف�قية العالمة التج�رية«(، بحيث تعتمد ال�سركة على العالم�ت التج�رية 

الع�ئدة للم�س�همين الموؤ�س�سين. وفي ح�ل قرر اأحد الم�س�همين الموؤ�س�سين الن�سح�ب من ال�سركة و/اأو �سحب الترخي�ص ل�ستخدام عالمته التج�رية من 

ال�سركة فقد يوؤثر ذلك �سلبً� على اأعم�ل ال�سركة وربحيته�. 

ن لهم والدعاوى والمطالبات واإلجراءات الخالفات مع المؤمَّ  9-1-2

تلتزم ال�سركة بت�سديد وت�سوية التزام�ته� تج�ه مط�لب�ت الموؤمن لهم ب�سكل �سريع. اإل اأن هذا ل ي�سمن عدم ن�سوء خالف�ت بين ال�سركة وبع�ص الموؤمن لهم. 

وقد ي�سل الأمر اإلى قي�م دع�وى ق�س�ئية �سد ال�سركة لدى الجه�ت الق�س�ئية، وهذا قد يعر�ص ال�سركة اإلى مخ�طر �سمعة ومخ�طر ق�س�ئية ونظ�مية قد 

يوؤثر �سلبً� على عملي�ت ال�سركة.



6

�سمن �سي�ق الأعم�ل العتي�دية، من الممكن لل�سركة اأن تقيم دع�وى اأو مط�لب�ت ق�س�ئية �سد اأطراف اأخرى كم� يمكن اأن تق�م �سده� دع�وى ق�س�ئية. 

وقد يترتب على بع�ص هذه المط�لب�ت قي�م ال�سركة بدفع تعوي�س�ت كبيرة مم� يوؤثر �سلبً� على الو�سع الم�لي اأو النت�ئج الت�سغيلية لل�سركة. عالوة على ذلك 

ف�إن الم�ستوي�ت الع�مة لأحك�م المح�كم معر�سة ب�سورة دائمة لالرتف�ع ب�سبب الت�سخم الذي يدفع ال�سركة للتكهن ب�أية زي�دة في التوجه�ت وب�لت�لي 

ينعك�ص على تقديره� لالأ�سع�ر واإن عدم قدرته� على اإنج�ز ذلك بدقة )ب�سبب �سغط اأو اإ�سراف تن�ف�سي( اأو تطبيقه� زي�دات الأ�سع�ر ب�سكل فوري �سيوؤدي 

اإلى احتم�ل انخف��ص هوام�ص ربح الموؤمن لهم.

ومن الممكن اأي�س� اأن تكون ال�سركة عر�سة للمراجعة الم�ستقبلية في اأي وقت من قبل الجه�ت التنظيمية وقد ل يكون في مقدور ال�سركة التنبوؤ بحجم اأو نت�ئج 

هذه المراجع�ت اأو اأعم�ل التق�سي اأو تبع�ته� )في ح�ل حدوثه�( ولن ت�سمن ب�أن تلك المراجعة لن توؤدي اإلى اأية تغييرات من �س�أنه� الت�أثير �سلب� على نت�ئج 

ال�سركة الم�لية.

لقد تمت ت�سمية بع�ص ال�سرك�ت الت�بعة للم�س�همين الموؤ�س�سين في ال�سي�ق العتي�دي لأعم�له�، كمدعين ومدعى عليهم في بع�ص الخالف�ت حول بع�ص 

المط�لب�ت والنزاع�ت )ولمزيد من التف��سيل حول طبيعة الق�س�ي� التي ت�س�رك فيه� بع�ص ال�سرك�ت الت�بعة للم�س�همين الموؤ�س�سين راجع الق�سم 11-15 

»الدع�وى والمط�لب�ت الق�س�ئية« من هذه الن�سرة(. ول يمكن لل�سركة اأو لل�سرك�ت الت�بعة للم�س�همين الموؤ�س�سين المعنية التنبوؤ بنت�ئج اأي اإجراء اأو تحقيق 

اأو دعوى ق�س�ئية م�ستقبلية قد تن�س�أ مع اأي طرف اأو �سم�ن اأن مثل هذه الإجراءات اأو الدع�وى الق�س�ئية لن توؤثر �سلبً� وب�سكل جوهري على نت�ئجه� 

واأو�س�عه� الم�لية.

مخاطر عدم نجاح الشركة بالتوسع والتطوير  10-1-2

تت�سمن اإ�ستراتيجية ال�سركة خططً� لتو�سيع النت�س�ر الجغرافي في مدن المملكة الرئي�سية في المن�طق ال�سرقية والغربية والو�سطى وفي المدن ال�سن�عية 

التي اأن�س�أته� المملكة اأو التي هي قيد الإن�س�ء. ولكن وجود عوامل خ�رجة عن �سيطرة ال�سركة  كفر�ص بع�ص الأنظمة والقوانين من قبل موؤ�س�سة النقد اأو 

الركود القت�س�دي الع�م المحلي اأو الدولي اأو تراجع اأ�سع�ر النفط ب�سكل ح�د قد توؤخر تحقيق هذه الإ�ستراتيجي�ت ب�سكل فع�ل، الأمر الذي قد يوؤثر على 

خطط ال�سركة للتو�سع والنت�س�ر وب�لت�لي يخف�ص عوائده� وربحيته�.

حداثة عهد الشركة وعدم وجود بيانات مالية سابقة  11-1-2

اأية  الت�أ�سي�ص ولهذا ل تتوفر  ال�سركة م� زالت قيد  المملكة، ف�إن  األيكو و�س�رتي�ص في  الموؤ�س�سين، �سركتي  اثنين من  ال�سركة هي امتداد لعملي�ت  اأن  رغم 

بي�ن�ت م�لية مدققة لأية فترة �س�بقة ولن تتوفر هذه البي�ن�ت الم�لية المدققة ب�سكل م�ستقل للعموم قبل نه�ية �سنة م�لية ك�ملة بعد الطرح. وهذا م� قد 

يجعل تحديد اتج�ه نت�ئج ال�سركة الم�لية وتطوره� على المدى المتو�سط اأمراً �سعبً�. ونتيجة لعدم توفر مثل هذه البي�ن�ت الم�لية الت�ريخية لل�سركة، ف�إن 

المعلوم�ت التي �ستتوفر للم�ستثمرين المحتملين لتقييم فر�ص نج�ح ال�سركة �ستكون تقديرية.

األحوال االقتصادية للمساهمين المؤسسين  12-1-2

ت�سنف �سركة متاليف )ال�سركة الأم لأليكو( و�سركة المجموعة الأمريكية الدولية اإنك بين ال�سرك�ت الع�لمية الرائدة في مج�ل الـت�أمين. وقد اأثر الركود 

القت�س�دي الع�لمي الأخير والتقلب�ت في اأحوال الأ�سواق الم�لية الع�لمية على اأعم�ل اإيه اآي جي في ع�م  2008م. في ح�ل ا�ستمرار هذه ال�سعوب�ت 

القت�س�دية في الم�ستقبل، �سيت�أثر الأداء الم�لي للم�س�همين الموؤ�س�سين �سلبً�، والذي قد يوؤثر �سلبً� على اأعم�ل ال�سركة.

الطرح األولي لألسهم قبل التأسيس النهائي  13-1-2

لم يتم ت�أ�سي�ص ال�سركة ب�سكل نه�ئي بعد، ولن يتم ت�أ�سي�سه� حتى تتم عملية الطرح الأولي لأ�سهم ال�سركة، وانعق�د الجمعية الع�مة الت�أ�سي�سية، والح�سول 

على قرار وزاري يعلن ت�أ�سي�سه� طبقً� لنظ�م ال�سرك�ت. ومن الممكن األ يتم ا�ستكم�ل واحد اأو اأكثر من المتطلب�ت الالزمة لإتم�م ت�أ�سي�ص ال�سركة ب�سكل 

نه�ئي، مم� يعني عدم قي�م ال�سركة وعنده� ت�ستحق الح�جة لرد مب�لغ الكتت�ب للم�ستثمرين.

ادراج أسهم الشركة  14-1-2

لن يتم ادراج اأ�سهم ال�سركة حتى يتم ا�ستكم�ل ت�أ�سي�سه� والتزامه� ب�لبنود اللزامية من لئحة الحوكمة وقد يوؤدي اأي ت�أخير في ذلك اإلى ت�أخير في ادراجه�.

الخبرة في إدارة شركة عامة  15-1-2

اإدارة �سركة م�س�همة ع�مة تتطلب خبرة متخ�س�سة في هذا المج�ل. ويترتب على قبول الأ�سهم في الق�ئمة الر�سمية وعلى العر�ص للتداول، تعر�ص  اإن 

ال�سركة واأع�س�ء مجل�ص اإدارته� والإدارة التنفيذية اإلى التزام�ت معينة بخ�سو�ص اإعداد التق�رير المختلفة والإف�س�ح، وفر�ص قيود عليهم بموجب النظم 

واللوائح التي ت�سدره� الجه�ت التنظيمية والرق�بية. وب�لإ�س�فة اإلى تلك المتطلب�ت، ف�إن هذه الجه�ت التنظيمية والرق�بية قد تفر�ص متطلب�ت اإف�س�ح 

المتطلب�ت  بتلك  اللتزام  ال�سركة  وعلى  الحوكمة.  بقواعد  اإ�س�فية  التزام�ت  تطلب  اأن  اأي�سً�  له�  يمكن  كم�  من��سبً�  تراه  اإ�س�فية ح�سبم�  تق�رير  واإعداد 

و�سم�ن الإف�س�ح بعدالة عن المعلوم�ت للجه�ت التنظيمية والرق�بية المخت�سة والم�س�همين والجمهور.

ويوؤمن اأع�س�ء مجل�ص اإدارة ال�سركة اأنه من م�سلحة ال�سركة بدء حوار ن�سط ومفتوح مع الم�س�همين ومخت�سي ال�سوق الم�لية وو�س�ئل الإعالم والجمهور 

ب�سفة ع�مة، بخ�سو�ص الأداء الت�ريخي لل�سركة وخططه� الم�ستقبلية. كم� يوؤمن اأع�س�ء مجل�ص اإدارة ال�سركة ب�أن قيمة ال�سهم �سوف تتعزز ب�لإف�س�ح 

عن اإ�ستراتيجي�ت ال�سركة ونق�ط القوة لديه� وفر�ص النمو من خالل حوار ن�سط ومفتوح. وفي نف�ص الوقت، ف�إن ال�سركة �سوف تراعي �سرورة الحف�ظ 

على ال�سرية فيم� يتعلق ب�إ�ستراتيجي�ت العمل الأ�س��سية، وخطط عملي�ته� الت�سغيلية. من اأجل تطبيق المب�دئ المذكورة اأعاله، ف�إن ال�سركة تخطط لتطبيق 

وموظفيه�  ال�سركة  اإدارة  على  كبيرة  اإ�س�فية  اأعب�ًء  العملية  هذه  ت�سع  اأن  ويمكن  ع�مة.  م�س�همة  ك�سركة  ب�لعمل  مرتبطة  داخلية  وتنظيم�ت  اإجراءات 

والموارد الأخرى، مم� قد يوؤثر على اأعم�ل ال�سركة واأدائه� الم�لي.
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كفاية االحتياطيات الفنية  16-1-2

�ستحتفظ ال�سركة ب�حتي�ط�ت ومخ�س�س�ت لتغطية المط�لب�ت واللتزام�ت الم�ستقبلية المتوقعة وذلك كجزء من عملي�ت الت�أمين والتزامً� بنظ�م مراقبة 

�سرك�ت الت�أمين التع�وني ولئحته التنفيذية.

اإن عملية تقدير احتي�طي اللتزام�ت هي عملية متخ�س�سة ومعقدة وتدخل فيه� متغيرات وافترا�س�ت متعددة. وب�لنظر اإلى المخ�طر الأ�س��سية والدرجة 

الع�لية من عدم التيقن الم�س�حبة لتحديد اللتزام�ت التي قد تنتج عن المط�لب�ت غير الم�سددة على الوث�ئق، ف�إن ال�سركة ل ت�ستطيع اأن تحدد ب�ل�سبط 

المبلغ الذي �سيدفع في نه�ية الأمر لت�سوية تلك المط�لب�ت. اإ�س�فة اإلى ذلك، ف�إن الت�ريخ الق�سير ن�سبيً� والقدر المحدود من البي�ن�ت عن �سن�عة الت�أمين 

ال�سعودية فيم� يتعلق ب�لنت�ئج ال�س�بقة للمط�لب�ت يمكن اأن يوؤثر على قدرة ال�سركة لإعداد افترا�س�ت اأكتوارية لبرامج اأو خدم�ت معينة، مثل خدم�ت 

الرع�ية ال�سحية. ونتيجة لذلك، فقد يتبين اأن الحتي�طي�ت التي و�سعت مبدئيً� لت�سديد المط�لب�ت الم�ستقبلية غير ك�فية واأن على ال�سركة عندئذ اأن تقوم 

بزي�دة احتي�طي�ته�، الأمر الذي يمكن اأن يكون له ت�أثير �سلبي على اأعم�له� وو�سعه� الم�لي. 

العقود مع الغير  17-1-2

لغ�ية ت�سريع بدء عمل ال�سركة بعد ح�سوله� على الترخي�ص النه�ئي من موؤ�س�سة النقد، اأبرمت ال�سركة عقوداً مع الغير قبل ت�ريخ الت�أ�سي�ص ك�لتع�قد لإن�س�ء 

المكتب الرئي�سي وا�ست�س�فة وتركيب الح��سب الآلي والبرامج الالزمة لت�سغيله، وت�سنيع منتج�ت الت�أمين التي �ستطرح في ال�سوق في ال�سنة الأولى من 

بداية عمل ال�سركة. وقد تقوم ال�سركة بعد ت�أ�سي�سه� ب�إبرام بع�ص العقود مع الغير. وتلتزم ال�سركة عند اإبرام تلك العقود ب�أن تكون جميع التع�مالت على 

اأ�س��ص تن�ف�سي تج�ري بحت ي�سمن حقوق الم�س�همين واأن يتم الت�سويت على تلك العقود من قبل الجمعية الع�مة لل�سركة بدون م�س�ركة الم�س�همين الذين 

لهم م�س�لح في تلك العقود. وتوؤكد ال�سركة واأع�س�ء مجل�ص اإدارته� وم�س�هموه� الموؤ�س�سون التزامهم بتطبيق الم�دتين )69( و)70( من نظ�م ال�سرك�ت 

والم�دة )18( من لئحة حوكمة ال�سرك�ت اإل اأنه لي�ص هن�ك اأي �سم�ن ب�أن تلك التع�مالت �ستكون وفقً� لتوقع�ت ال�سركة.

مخاطر عدم تجديد وثائق التأمين  18-1-2

ال�سركة من  تتمكن  لم  اإذا  و  الوث�ئق.  الم�ستركين وحملة  وتر�سيخ ولء  لبن�ء محفظته�  ال�سركة  ت�سعى  المدة، و�سوف  ب�سكل ع�م ق�سيرة  الت�أمين  وث�ئق  اإن 

ال�ستمرار في تجديد وث�ئق الت�أمين على النحو المتوقع، فيمكن اأن تت�أثر الأق�س�ط المكتتبة لل�سركة في ال�سنوات الق�دمة والنت�ئج الم�ستقبلية لعملي�ته� �سلب� 

وب�سكل جوهري.

المخاطر المتعلقة بالسوق والبيئة التشريعية  2-2

المخاطر النظامية والقانونية  1-2-2

به�  والمعمول  النقد  موؤ�س�سة  ال�س�درة عن  التع�وني  الت�أمين  ب�سرك�ت  المتعلقة  واللوائح  لالأنظمة  ب�لإ�س�فة  ال�سعودية  ال�سرك�ت  لق�نون  ال�سركة  تخ�سع 

في المملكة. ولكون هذه الأنظمة والقوانين والمتطلب�ت عر�سة للتغيير و/اأو التعديل و/اأو الإلغ�ء و/اأو ت�أجيل التطبيق، فال توجد هن�ك �سم�ن�ت لعدم 

ت�أثر اأعم�ل اأو ربحية ال�سركة في ح�ل ح�سول ذلك. وفي ح�ل عدم تقيد ال�سركة بهذه الأنظمة، فقد يترتب عليه� عقوب�ت قد توؤثر ب�سكل جوهري على �سير 

عملي�ته� اأو ربحيته�.

المنافسة  2-2-2

تتوقع ال�سركة عند انطالق عمله� اأن تواجه بيئة تن�ف�سية يعمل فيه� م� يزيد عن )33( �سركة من�ف�سة مم� قد يوؤثر �سلبً� على حجم مبيع�ته� وه�م�ص 

الربحية والمح�فظة على ح�سة �سوقية من��سبة.

الم�لي المعتمد من  المقدمة والت�سنيف  التغطية والخدمة  الت�أمين على عوامل عدة ت�سمل الأق�س�ط المكتتبة و�سروط واأحك�م  المن�ف�سة في قط�ع  تقوم 

اأكبر في  الت�أمين. ولغر�ص ك�سب ح�سة  ل�سركة  والخبرة  الم�لية  القدرة  الموجود عن  والت�سور  وال�سمعة  المط�لب�ت  الم�ستقلة وخدمة  الت�سنيف  وك�لت 

ال�سوق، تقوم بع�ص �سرك�ت الت�أمين بتبني تطبيق �سي��س�ت ت�سعير تعتبر اأكثر تن�ف�سية من تلك ال�سي��س�ت الخ��سة ب�ل�سركة اأو اأن تعر�ص �سيغً� بديلة 

لحم�ية المخ�طر ب�لإ�س�فة اإلى خدم�ت الت�أمين التقليدية. ول يمكن الت�أكيد على اأن ال�سركة �سوف تكون ق�درة على تحقيق اأو الحتف�ظ ب�أي م�ستوى 

محدد من الأق�س�ط في هذه البيئة التن�ف�سية. اإن �سغوط المن�ف�سة المتزايدة يمكن اأن توؤثر �سلبً� وب�سكل جوهري على اأعم�ل ال�سركة وتوقع�ته� وو�سعه� 

الم�لي.

نمو السوق  3-2-2

اإن الطفرة القت�س�دية التي تعي�سه� المملكة في ال�سنوات الأخيرة قد ل ت�ستمر ب�إعط�ء ثم�ره� لل�سوق ب�سكل ع�م بم� فيه� قط�ع الت�أمين بنف�ص القوة في 

الم�ستقبل. فنمو ال�سوق ك�ن مدعومً� بعوائد النفط المرتفعة وب�لم�س�ريع العمالقة المو�سوعة قيد الدرا�سة والتنفيذ في المملكة، وب�لرغم من مح�ولت 

التنويع، ل يزال القت�س�د ال�سعودي معتمداً وب�سكل كبير على النفط. ونتيجة لذلك، يبقى دخل المملكة مت�أثراً بتقلب�ت اأ�سع�ر النفط وتبقى الخطط الم�لية 

وال�سكنية  ال�سن�عية  الم�س�ريع  واأحج�م  اأعداد  النمو في  ا�ستمرارية  وال�سي��سية  القت�س�دية  الم�س�كل  الع�لمية، وقد تعيق  ال�سوق  لعوامل وقوى  معر�سة 

الكبرى وم�س�ريع البنى التحتية وب�لت�لي قد توؤثر على فر�ص نمو اأعم�ل �سرك�ت الت�أمين.
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متطلبات السعودة  4-2-2

بن�ًء على اأنظمة وزارة العمل ونظ�م الت�أمين ولئحته التنفيذية، ينبغي األ تقل ن�سبة الموظفين ال�سعوديين لدى ال�سركة عن 30% من اإجم�لي الموظفين 

بنه�ية ال�سنة الأولى من ت�أ�سي�سه�، على اأن تزداد هذه الن�سبة �سنويً� ح�سب خطة عمل ال�سركة. كم� تم اعتم�د برن�مج تحفيز المن�س�آت لتوطين الوظ�ئف 

»نط�ق�ت« بموجب قرار وزير العمل رقم )4040( وت�ريخ 1432/10/12هـ، والمبني على قرار مجل�ص الوزراء رقم )50( وت�ريخ 1415/05/21هـ، 

اأن يبداأ تطبيق برن�مج نط�ق�ت من ت�ريخ 1432/10/12هـ. وبرن�مج نط�ق�ت هو برن�مج و�سعته وزارة العمل لتحفيز المن�س�آت على توطين  وتقرر 

اإلى نط�ق�ت ممت�ز واأخ�سر واأ�سفر واأحمر، بحيث يك�فئ النط�قين الممت�ز والأخ�سر الأعلى توطينً� ويتع�مل  اأداء المن�س�آت وي�سنفه�  الوظ�ئف ويقّيم 

بحزم مع الأحمر الأقل توطينً� ويعطي مهلة اأطول للمن�س�آت في النط�ق الأ�سفر. وتعتمد اآلية عمل برن�مج نط�ق�ت على التع�مل مع المن�س�آت )�سرك�ت 

وموؤ�س�س�ت( بح�سب ن�س�ط اأو اأن�سطة المن�س�أة، ف�إذا ك�نت المن�س�أة تعمل في ن�س�طين مختلفين ف�إن وزارة العمل �ستتع�مل مع تلك المن�س�أة وك�أن له� كي�نين 

م�ستقلين بغ�ص النظر عن ن�س�ط المن�س�أة الرئي�سي اأو عدد فروعه�. ف�لكي�ن هو �سفة المن�س�أة الذي �ستتع�مل معه وزارة العمل والذي يمثل مجموع الفروع 

اأو المح�فظة على ن�سب ال�سعودة المطلوبة. وفي ح�ل عدم التزام ال�سركة ب�لقرارات  اأو رفع  اأي �سم�ن�ت على تحقيق  المت�س�بهة في الن�س�ط. ول يوجد 

ال�س�درة بهذا الخ�سو�ص فقد تتعر�ص للم�س�ءلة من قبل وزارة العمل اأو موؤ�س�سة النقد وقد يتم تطبيق عقوب�ت عليه� قد ت�سل اإلى اإيق�ف اإ�سدار اأو تجديد 

اأو المح�فظة على ت�أ�سيرات العم�لة الالزمة لل�سركة، مم� قد يوؤثر �سلبً� على اأعم�ل ال�سركة وخططه� التو�سعية.

اإ�س�فة اإلى م� �سبق، اأ�سدرت وزارة العمل موؤخراً تعليم�ت جديدة تطبيقً� لقرار مجل�ص الوزراء رقم )353( وت�ريخ 1432/12/25هـ والذي يق�سي بتح�سيل 

مق�بل م�لي من جميع من�س�آت القط�ع الخ��ص قدره مئتي ري�ل �سهريً� )2.400 ري�ل �سنويً�( لم�سلحة �سندوق الموارد الب�سرية عن كل ع�مل وافد يزيد على 

متو�سط عدد العم�لة الوطنية في هذه المن�س�آت، على اأن يكون ذلك مقدمً� وب�سكل �سنوي عند اإ�سدار رخ�سة العمل اأو تجديده�. وفي ح�ل ازداد عدد الموظفين 

الوافدين فقد تدفع ال�سركة مب�لغ كبيرة اذا انطبقت عليه� هذه التعليم�ت مم� قد يوؤثر �سلبيً� على موقف ال�سركة الم�لي. ول توجد هن�ك �سم�ن�ت ب�أل تقوم 

وزارة العمل بفر�ص ر�سوم اأعلى اأو الإلزام ب�سروط تكون بطبيعته� اأكثر �سرامة مم� هي عليه الآن، اأو اأن يقل متو�سط عدد العم�لة الوطنية، مم� قد يعر�ص 

ال�سركة لت�أثير �سلبي على موقفه� الم�لي ونت�ئج عملي�ته�.

التقارير الدورية المطلوبة  5-2-2

ين�ص نظ�م الت�أمين وقواعد الت�سجيل والإدراج على اأن تقدم ال�سركة قوائم وتق�رير م�لية ب�سكل دوري اإلى موؤ�س�سة النقد والهيئة، كم� ين�ص على وجوب 

الإف�س�ح للجمهور عن المعلوم�ت الجوهرية الخ��سة ب�أعم�ل ال�سركة ونت�ئجه� الم�لية ومكون�ت راأ�ص م�له� وملكيته� ومركزه� الم�لي. وعليه، ف�إن عدم 

تقيد ال�سركة بهذه المتطلب�ت النظ�مية ب�سبب �سعوب�ت اإدارية وتقنية عند مب��سرة ال�سركة لأعم�له� قد يوؤدي اإلى ت�أخير في تقديم هذه التق�رير وب�لت�لي 

اإلى فر�ص غرام�ت م�لية اأو قيود قد توؤثر على ربحية ال�سركة اأو �سمعته� اأو قدرته� على مزاولة العمل في الم�ستقبل.

خطر عدم إصدار أو سحب ترخيص مؤسسة النقد  6-2-2

لقد تمت الموافقة على الترخي�ص بت�أ�سي�ص ال�سركة بن�ًء على �سروط معينة ق�مت اأو �ستقوم ال�سركة ب��ستيف�ئه� في الم�ستقبل، و�سوف تقوم ال�سركة بعد 

�سدور ال�سجل التج�ري ب�لتقدم لموؤ�س�سة النقد بطلب الح�سول على ترخي�ص بمزاولة اأن�سطة الت�أمين التي ترغب ال�سركة بمم�ر�سته�. وفي ح�ل عدم قدرة 

ال�سركة على ا�ستيف�ء هذه ال�سروط ف�إن ال�سركة قد ل تح�سل على الترخي�ص بمزاولة الن�س�ط، اأو قد يتم �سحب الترخي�ص اإذا تم الح�سول عليه. 

وفقً� للم�دة )76( من الالئحة التنفيذية لنظ�م مراقبة �سرك�ت الت�أمين التع�وني يحق لموؤ�س�سة النقد �سحب الترخي�ص في ح�ل لم تم�ر�ص ال�سركة الن�س�ط 

المرخ�ص له� به خالل �ستة اأ�سهر، اأو لم تف بمتطلب�ت لوائح الت�أمين، اأو تبين للموؤ�س�سة تعمد ال�سركة تزويد الموؤ�س�سة بمعلوم�ت اأو بي�ن�ت غير �سحيحة، 

اأو اأفل�ست ال�سركة ولم تتمكن ب�لت�لي من الوف�ء ب�إلتزام�ته�، اأو تبين للموؤ�س�سة اأن حقوق حملة بوال�ص الت�أمين اأو الم�ستفيدين منه� اأو الم�س�همين عر�سة 

للخ�س�رة ب�سبب طريقة مم�ر�سة ال�سركة لن�س�طه�، اأو انخف�ص راأ�ص الم�ل عن الحد الأدنى المقرر، اأو انخف�ص الن�س�ط الت�أميني اإلى الم�ستوى الذي ترى 

الموؤ�س�سة عدم فع�لية اأدائه، اأو رف�ست ال�سركة دفع المط�لب�ت الم�ستحقة دون وجه حق، اأو منعت ال�سركة فريق تفتي�ص مكلف من قبل الموؤ�س�سة من اأداء 

مهمته في فح�ص �سجالته�، اأو امتنعت ال�سركة عن تنفيذ حكم نه�ئي �س�در في اأي من النزاع�ت الت�أمينية. وفي ح�ل تم �سحب الترخي�ص من ال�سركة 

ف�سوف يت�سبب ذلك في توقف عمله� ب�سكل نظ�مي.

مخاطر تتعلق بالقيود على ملكية شركات التأمين  7-2-2

اإ�س�فًة اإلى فترة الحظر المفرو�سة من قبل هيئة ال�سوق الم�لية والتي يخ�سع له� الم�س�همون الموؤ�س�سون حيث يحظر بيع اأ�سهمهم خالل ثالث �سنوات 

م�لية ك�ملة من ت�ريخ ت�أ�سي�ص ال�سركة وينبغي الح�سول على موافقة الهيئة قبل بيع اأي� من تلك الأ�سهم بعد انته�ء فترة الحظر النظ�مية، يفر�ص نظ�م 

للم�دة )9( من نظ�م مراقبة �سرك�ت  الت�أمين. فوفقً�  الأ�سهم في �سرك�ت  القيود على تملك  التنفيذية بع�ص  التع�وني ولئحته  الت�أمين  مراقبة �سرك�ت 

الت�أمين التع�وني والم�دة )39( من لئحته التنفيذية ل يجوز ل�سركة الت�أمين افتت�ح فروع في الداخل اأو الخ�رج اأو التف�ق على الندم�ج اأو تملك اأي 

ن�س�ط م�سرفي اأو ت�أميني اأو ال�سيطرة عليه اأو امتالك اأ�سهم �سركة ت�أمين اأو اإع�دة ت�أمين اأخرى اإل بموافقة مكتوبة من موؤ�س�سة النقد. كم� تن�ص الم�دة 

)38( من الالئحة التنفيذية لنظ�م مراقبة �سرك�ت الت�أمين التع�وني اأنه ينبغي قي�م ال�سركة ب�إبالغ موؤ�س�سة النقد بن�سبة ملكية اأي �سخ�ص يملك 5% اأو 

اأكثر من اأ�سهم ال�سركة ب�سكل دوري واإبالغ الموؤ�س�سة كت�بيً� ب�أي تغيير يطراأ على ن�سب الملكية، كم� تم ن�سر ق�ئمة من قبل موؤ�س�سة النقد تحدد الحدود 

الدني� والق�سوى لملكية �سرك�ت الت�أمين والم�س�رف وال�سخ�سي�ت العتب�رية والطبيعية في �سرك�ت الت�أمين التع�وني. ووفق� لهذه المتطلب�ت يتوجب 

على �سرك�ت الت�أمين الح�سول على موافقة خطية م�سبقة من موؤ�س�سة النقد قبل اكت�س�ب اأو دمج اأو نقل للملكية مع اأي �سركة ت�أمين م�سجلة اأو حدوث تغيير 

جذري في هيكل ملكيته�. وقد يعيق ذلك )في بع�ص الح�لت( قدرة ال�سركة على التف�ق مع م�ستثمر م�لي اأو اإ�ستراتيجي في ح�ل رف�ست موؤ�س�سة النقد ذلك 

اأو ت�أخرت الموافقة عليه اأو ق�مت ب�إخ�س�عه ل�سروط ي�سعب تحقيقه�، مم� قد يوؤثر �سلبً� على اأعم�ل ال�سركة.
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متطلبات المالءة المالية  8-2-2

وفقً� للمواد )66( و)67( و)68( من الالئحة التنفيذية لنظ�م مراقبة �سرك�ت الت�أمين التع�وني يتعين على ال�سركة الحتف�ظ بحد اأدنى من المالءة الم�لية 

التي يتعين الحتف�ظ به�، والتي تت�أثر بدوره�  المكتتبة والحتي�طي�ت  ال�سركة ب�سكل رئي�سي ب�لأق�س�ط  الأعم�ل. يت�أثر م�ستوى مالءة  اأنواع  لمختلف 

بحجم وث�ئق الت�أمين المب�عة والأنظمة المتعلقة بتحديد الحتي�طي�ت النظ�مية. كم� اأنه يت�أثر بعوامل اأخرى بم� في ذلك ه�م�ص ربح المنتج�ت، الع�ئد 

على ال�ستثم�رات والكتت�ب وتك�ليف الت�أمين وترتيب�ت اإع�دة الت�أمين. 

واإذا وا�سلت ال�سركة نموه� ب�سرعة اأو اإذا زاد الحد المطلوب للمالءة م�ستقباًل فقد يتعين على ال�سركة زي�دة راأ�ص الم�ل لمواجهة حد المالءة المطلوب وهو 

م� قد يوؤدي اإلى ت�سخيم راأ�ص الم�ل. واإذا لم تتمكن ال�سركة من زي�دة راأ�ص م�له� فقد تجبر على الحد من نمو اأن�سطته� وب�لت�لي تحديد قيمة اأرب�حه� 

اأو عدم الإعالن عن اأية اأرب�ح، اأو قد ينتج عن ذلك تطبيق اإجراءات جزائية في حق ال�سركة قد ت�سل في بع�ص الح�لت ال�ستثن�ئية اإلى �سحب ترخي�سه�.

دورة نشاط التأمين  9-2-2

�سهد قط�ع الت�أمين على الم�ستوى الع�لمي تغيرات دورية مع تذبذب�ت كبيرة في نت�ئج العملي�ت يرجع �سببه� اإلى المن�ف�سة والأحداث الك�رثية والأو�س�ع 

القت�س�دية والجتم�عية ب�سكل ع�م وغيره� من العوامل الخ�رجة عن �سيطرة ال�سرك�ت الع�ملة في ال�سن�عة الت�أمينية. اإن التغيرات الدورية المذكورة 

يمكن اأن تتولد منه� فترات تت�سف ب�لمن�ف�سة في الأ�سع�ر الن�تجة عن ف�ئ�ص العر�ص وكذا فترات تت�سم ب�أق�س�ط اأعلى ن�تجة عن الق�سور في العر�ص. 

وب�لإ�س�فة اإلى ذلك ف�إن الرتف�ع�ت في تكرار وج�س�مة الخ�س�ئر التي قد ت�سيب محفظة ال�سركة قد توؤثر ت�أثيراً عميقً� على مالءته� اأو ربحيته�. ومن 

الممكن اأن تتعر�ص ال�سركة اإلى الآث�ر المذكورة ب�سكل دوري. 

مخاطر التصنيف االئتماني  10-2-2

 وفقً� للم�دة )42( من الالئحة التنفيذية لنظ�م الت�أمين على �سرك�ت الت�أمين بم� فيه� ال�سركة اأن تقوم ب�ختي�ر معيدي ت�أمين ح��سلين على ت�سنيف

)بي بي بي( )BBB( ح�سب ت�سنيف �ست�ندرد اأند بورز )ا�ص اأند بي( )S&P( اأو م� يع�دله من موؤ�س�سة ت�سنيف معروفة ع�لميً�، م� لم يتم الح�سول على 

انخف�ص  في ح�ل  بديل  عن  والبحث  ت�أمين  اإع�دة  �سركة  مع  المبرمة  الت�أمين  اإع�دة  اتف�قية  اإلغ�ء  و�سيتوجب  النقد.  موؤ�س�سة  من  م�سبقة  موافقة خطية 

ت�سنيفه� اإلى م� دون الم�ستوى الإلزامي المطلوب، اأو تعذر الح�سول على موافقة موؤ�س�سة النقد على ذلك مم� �سيزيد من التك�ليف والمخ�طر على ال�سركة.

مخاطر الكوارث غير المتوقعة  11-2-2

ت�سكل عملي�ت الت�أمين على المن�س�آت ال�سن�عية والمب�ني ال�سكنية والتج�رية مورداً ه�مً� لدخل �سرك�ت الت�أمين ب�لمق�رنة مع عملي�ت الت�أمين ال�سحي 

والت�أمين على المركب�ت. وقد تتعر�ص ال�سركة اإلى خ�س�ئر بحكم كونه� تغطي الممتلك�ت �سد الكوارث الم�سببة لأ�سرار الممتلك�ت. وتنتج الكوارث عن 

الحرائق،  الري�ح،  الفي�س�ن�ت،  الَبَرد،  عوا�سف  مثل  به  التنبوؤ  يمكن  ل  اأمراً  حدوثه�  يكون  بحيث  الطبيعية  غير  اأو  الطبيعية  منه�  �سواء  متعددة  اأ�سب�ب 

النفج�رات، الحوادث ال�سن�عية اأو عملي�ت اإره�بية، مم� قد ي�سبب خ�س�ئر م�لية وراأ�سم�لية لل�سركة. 

ن عليه وج�س�مة الح�دث. يمكن اأن ت�سبب الكوارث  اإن مدى الخ�س�ئر الن�جمة عن الكوارث هو ح�سيلة اأمرين هم� المبلغ الإجم�لي المعر�ص للخطر الموؤَمّ

خ�س�ئر في مجموعة متعددة من اأنواع ت�أمين الممتلك�ت والم�سوؤولية. وعلى الرغم من ت�سميم ال�سركة على التحكم في تداعي�ت الأحداث الك�رثية من خالل  

�سبط الكتت�ب وتحديد المبلغ الإجم�لي للتغطية عند ح�سول اأحداث محتملة محددة واإع�دة الت�أمين )من �سمن غيره�(، اإل اأن الأحداث الك�رثية معروفة 

ب�سعوبة التنبوؤ بوقوعه� وقد تتج�وز في ج�س�مته� ومعدلت تكراره� توقع�ت ال�سركة من حيث مقدار التكلفة الم�لية وم�ستوى اإدارة المخ�طر. تلك الكوارث 

يمكن اأن يكون له� ت�أثير �سلبي جوهري على الو�سع الم�لي لل�سركة.

مخاطر تتعلق بمعيدي التأمين واالعتماد عليهم  12-2-2

التغطية  الن�تجة عن  المخ�طر  للتقليل من  اإقليمية وع�لمية وذلك  �سرك�ت  تبرمه� مع  ت�أمين  اإع�دة  اتف�قي�ت  اأعم�له� على  الت�أمين في  �سرك�ت  تعتمد 

الت�أمينية. وبموجبه ف�إن معيد الت�أمين ي�سبح م�سوؤوًل تج�ه ال�سركة في حدود المخ�طر المع�د ت�أمينه�، ولكن ل تعفى ال�سركة من التزامه� الأ�س��سي تج�ه 

ح�ملي الوث�ئق بحكم كونه� الموؤمن المب��سر. ول يمكن �سم�ن نج�ح معيدي الت�أمين في �سداد ح�س�سهم من المط�لب�ت الم�ستقبلية، مم� قد يوؤثر على 

و�سع ال�سركة الم�لي وب�لت�لي على ربحيته�.

اإن توفر ومقدار وتك�ليف اإع�دة الت�أمين يخ�سع ل�سروط ال�سوق ال�س�ئدة والتي ع�دة م� تكون خ�رجة عن اإرادة ال�سركة. وبموجب الم�دة )40( من الالئحة 

التنفيذية لنظ�م مراقبة �سرك�ت الت�أمين التع�وني يجب على �سرك�ت الت�أمين اأن تحتفظ بم� ل يقل عن 30% من الأق�س�ط المكتتبة واإع�دة ت�أمين %30 

من اإجم�لي اأق�س�طه� داخل المملكة.  وفي ح�ل عدم تمكن ال�سركة من المح�فظة على اأو ا�ستبدال ترتيب�ت اإع�دة الت�أمين، �ستزيد ن�سبة تعر�سه� للخطر اأو 

ت�سطر لتخفي�ص التزام�ته� الت�أمينية. اإ�س�فة لذلك، ف�إن ال�سركة معر�سة لمخ�طر ائتم�نية متعلقة بمعيدي الت�أمين حيث اأن مخ�طر معيدي الت�أمين ل 

تعفيه� من التزام�ته� تج�ه عمالئه� الموؤمن عليهم.

ورغم اأن ال�سركة تخطط للتع�قد مع معيدي ت�أمين ترجح ا�ستقرارهم الم�لي، ف�إن عزوف اأو عدم مقدرة اأحد معيدي الت�أمين الكب�ر عن اللتزام ب�سروط 

اتف�قي�ت اإع�دة الت�أمين من �س�أنه اأن يولد اأث�راً �سلبية جوهرية على اأعم�ل ال�سركة و/اأو نت�ئجه� الم�لية.
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صعوبة استقطاب كوادر محلية مؤهلة في قطاع التأمين  13-2-2

تت�سمن خطة ال�سركة توفير موظفين ذوو كف�ءة وخبرة ع�لية في مج�ل الت�أمين للعمل لديه� عند بدء عملي�ته�، اإل اأن ا�ستقط�ب كوادر جديدة هو اأمر 

�سروري ل�سم�ن ا�ستمرار ال�سركة في المن�ف�سة. ولكن لندرة الكف�ءات المحلية الموؤهلًة ت�أهياًل ع�ليً� في قط�ع الت�أمين التع�وني، ت�سود اأجواء من المن�ف�سة 

بين ال�سرك�ت الموجودة في ال�سوق وال�سرك�ت الجديدة على ا�ستقط�ب هذه الكوادر والمح�فظة عليه�. وهذا بدوره يزيد من تكلفة توظيف وت�أهيل والإبق�ء 

على الكوادر الموؤهلة مم� قد يوؤدي اإلى ارتف�ع الم�س�ريف الت�سغيلية وب�لت�لي قد يوؤثر �سلبً� على ربحية ال�سركة. 

عدم توفر بيانات تاريخية للسوق  14-2-2

رغم اأن �سوق الت�أمين ال�سعودي لي�ص حديث العهد اإل اأنه لم يتم تنظيمه اإل موؤخراً. ولذلك لم يتم جمع وتوفير المعلوم�ت والبي�ن�ت الت�ريخية المطلوبة 

المطلوبة  الدقة  الأق�س�ط على تقديرات قد ل توفر  الخ�س�ئر وتقييم  الت�أمين في تقدير  لذلك تعتمد �سرك�ت  الت�أمينية ب�سكل دقيق. ونظراً  الجداول  لبن�ء 

وب�لت�لي فقد تزيد ن�سبة المخ�طرة للمح�فظ الت�أمينية مم� قد يوؤدي اإلى تقليل الربح اأو حدوث خ�س�ئر لل�سركة.

سياسات إدارة المخاطر  15-2-2

اإلى  �ست�سكل ال�سركة لجنة لمراجعة وتطبيق �سي��س�ت واإجراءات لإدارة المخ�طر واإجراءات وقيود داخلية تعتمد على اأف�سل المم�ر�س�ت الدولية وت�ستند 

نظ�م الت�أمين ولئحة اإدارة المخ�طر. وقد ل تكون هذه ال�سي��س�ت والإجراءات والقيود الداخلية ك�فية تم�مً� للتغلب على المخ�طر التي تتعر�ص له� ال�سركة 

في ك�فة الظروف، اأو مق�بل بع�ص اأنواع المخ�طر التي لم يتم التعرف عليه� اأو توقعه�. وكنتيجة لذلك، ف�إن ارتف�ع م�ستوى المخ�طر التي قد تتعر�ص له� 

ال�سركة قد يوؤثر �سلبً� على اأعم�ل ال�سركة وو�سعه� الم�لي ونت�ئج عملي�ته�.

األحوال االقتصادية وأوضاع قطاع التأمين  16-2-2

يعتمد الأداء الم�لي ل�سرك�ت الت�أمين ب�سورة كبيرة على الأو�س�ع القت�س�دية المحلية داخل المملكة وكذلك الأو�س�ع القت�س�دية الع�لمية التي توؤثر على 

اقت�س�د المملكة. وقد يوؤثر التغير في الأحوال القت�س�دية على النت�ئج الم�لية ل�سرك�ت الت�أمين من خالل ت�أثيره على اأو�س�ع ال�سوق وع�ئدات ال�ستثم�ر 

وكذلك عن طريق التغيير في طلب العمالء لمنتج�ت وخدم�ت الت�أمين. عالوة على ذلك ف�إن اتج�ه�ت الأق�س�ط والمط�لب�ت في اأ�سواق الت�أمين واإع�دة 

الت�أمين تعتبر متقلبة في طبيعته� والأحداث غير المتوقعة مثل الكوارث الطبيعية وارتف�ع معدلت الت�سخم والمن�ف�سة والقرارات الق�س�ئية قد يوؤثر على 

حجم المط�لب�ت الم�ستقبلية وينعك�ص �سلب� على اأرب�ح وع�ئدات قط�ع  الت�أمين.

لي�ص بمقدور ال�سركة التنبوؤ ب�لت�أثيرات الم�ستقبلية الن�تجة عن التغيير في الأحوال القت�س�دية واأو�س�ع قط�ع الت�أمين على اأعم�له� التج�رية، فقد ل تكون 

تلك الأحوال والأو�س�ع مواتية وب�لت�لي ف�إنه ل توجد اأية �سم�ن�ت ب�أن الأحوال الم�ستقبلية لي�ص له� ت�أثير �سلبي جوهري على اأرب�ح وع�ئدات ال�سركة.

المخاطر المتعلقة باألسهم   3-2

عدم وجود سوق سابق ألسهم الشركة  1-3-2

ل يوجد ح�ليً� ولم ي�سبق وجود �سوق لأ�سهم ال�سركة في ال�سوق الم�لية ال�سعودية، ول يوجد اأي ت�أكيد ب�أنه �سيكون هن�لك �سوق فع�ل وم�ستمر للتداول في 

اأ�سهم ال�سركة بعد انته�ء الكتت�ب. واإذا لم يتطور �سوق ن�سط لتداول اأ�سهم ال�سركة فقد تت�أثر �سيولة ال�سركة و�سعر تداول اأ�سهمه� ت�أثراً �سلبيً�. كم� ل يوجد 

اأي ت�أكيد ب�أن ال�سعر الذي �سيتم تداوله في ال�سوق بعد عملية الكتت�ب �سيكون م�س�ويً� اأو اأعلى من �سعر الكتت�ب. وقد يخ�سع �سعر �سهم ال�سركة في ال�سوق 

لتقلب�ت كبيرة وذلك نتيجة لعوامل عدة ك�لو�سع الع�م لالقت�س�د ال�سعودي، اأو و�سع �سوق الت�أمين، اأو اأداء ال�سركة ونت�ئجه� ب�لإ�س�فة اإلى اأية عوامل 

اأخرى خ�رجة عن اإرادة ال�سركة ونط�ق �سيطرته�.

توزيع أرباح األسهم  2-3-2

الع�م،  الم�ل  راأ�ص  ومتطلب�ت  الم�ستقبلية،  والأرب�ح  لل�سركة،  الم�لي  ك�لو�سع  عوامل  عدة  على  يعتمد  ال�سركة  قبل  من  الأ�سهم  اأرب�ح  توزيع  قرار  اإن 

والحتي�ط�ت الق�بلة للتوزيع، وعلى النقد المتوفر لل�سركة، والظروف القت�س�دية، وعوامل اأخرى يراه� مجل�ص اإدارة ال�سركة ذات اأهمية من حين لآخر. 

�سنة  اأي  في  اأرب�ح  توزيع  �سيتم  اأنه  الأ�سك�ل  من  �سكل  ب�أي  ت�سمن  ل  ف�إنه�  اأ�سهمه�،  لحملة  اأرب�ح  بتوزيع  القي�م  تعتزم  ال�سركة  اأن  من  الرغم  وعلى 

م�لية معينة. ويخ�سع توزيع الأرب�ح للمق�يي�ص الواردة في النظ�م الأ�س��سي لل�سركة والأنظمة ذات العالقة )راجع الق�سم 14 الخ��ص بـ »ملخ�ص النظ�م 

الأ�س��سي«(. 

السيطرة المؤثرة والفعلية من قبل المساهمين المؤسسين  3-3-2

اأع�س�ء مجل�ص الإدارة اللتزام بم� ورد في الم�دتين )69( و)70( من نظ�م ال�سرك�ت والمواد )9( و)18(، والفقرة )ب( من الم�دة  على الرغم من تعهد 

)10( والفقرة )ج( و)هـ( من الم�دة )12( والم�دة )14( والم�دة )15( من لئحة حوكمة ال�سرك�ت وكذلك التزام ال�سركة بمبداأ الإف�س�ح في تق�رير مجل�ص 

الإدارة عم� تّم تطبيقه من اأحك�م لئحة حوكمة ال�سرك�ت والأحك�م التي لم تطّبق واأ�سب�ب ذلك، اإل اأنه وبعد انته�ء عملية طرح الأ�سهم لالكتت�ب �سيتملك 

الم�س�همون الموؤ�س�سون فعليً� 70% من اأ�سهم ال�سركة. ولذلك ف�إن الم�س�همين الموؤ�س�سين �سوف يتمكنون من الت�أثير على ك�فة الم�س�ئل التي تتطلب موافقة 

الم�س�همين التي يمكن اأن يكون له� ت�أثير كبير على اأعم�ل ال�سركة، وو�سعه� الم�لي ونت�ئج اأعم�له�، بم� في ذلك الم�سروف�ت الكبيرة لل�سركة وتعيين 

اأع�س�ء مجل�ص الإدارة وال�سفق�ت والتع�مالت اله�مة وتعديل راأ�ص الم�ل. 
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التذبذب في سعر السهم  4-3-2

قد ل يتمكن المكتتبين في اأ�سهم ال�سركة من القي�م ب�إع�دة بيع الأ�سهم التي اكتتبوا فيه� بنف�ص �سعر الكتت�ب اأو ب�سعر اأعلى منه، وذلك نتيجة لعدد من العوامل 

منه� اأداء ال�سركة الم�لي ومك�نته� و�سمعته� في ال�سوق ومن�خ ال�ستثم�ر الع�م في ال�سوق الم�لي. ومن الممكن اأن يت�أثر �سعر تداول اأ�سهم الكتت�ب في ال�سوق 

بعد اإتم�م عملية الكتت�ب بعوامل كثيرة مثل الختالف�ت في نت�ئج عملي�ت ال�سركة، وظروف وتقلب�ت ال�سوق، وتغير الأو�س�ع القت�س�دية، اأو حدوث تغيير 

في الأنظمة. 

بيع األسهم وعمليات طرح األسهم في المستقبل  5-3-2

قد تت�أثر اأ�سع�ر �سوق الأ�سهم �سلبً� ب�سبب عملي�ت بيع كبيرة لالأ�سهم في ال�سوق اأو العتق�د ب�أن مثل هذه العملي�ت �ستتم بعد انته�ء الكتت�ب. ويخ�سع 

الم�س�همون الموؤ�س�سون لقيد عدم جواز الت�سرف في اأ�سهمهم لفترة ثالث �سنوات م�لية ك�ملة ل تقل كل منه� عن اثني ع�سر �سهراً )»فترة الحظر النظ�مية«( 

من ت�ريخ ت�أ�سي�ص ال�سركة. ويجب الح�سول على موافقة هيئة ال�سوق الم�لية على اأي بيع لالأ�سهم من قبل الم�س�همين الموؤ�س�سين بعد انته�ء فترة الحظر 

النظ�مية. وقد اتفق الم�س�همون الموؤ�س�سون بموجب اتف�قية ال�سرك�ء )راجع الق�سم 15-6 »العقود الجوهرية«( على فترة حظر تع�قدية تمتد اإلى خم�ص 

�سنوات من ت�ريخ ت�أ�سي�ص ال�سركة وذلك �سمن ال�سروط والأحك�م الواردة تف�سياًل في تلك التف�قية. كم� توجد هن�ك قيود اأخرى على ملكية اأ�سهم �سرك�ت 

الت�أمين )راجع الق�سم 2-2-7 »مخ�طر تتعلق ب�لقيود على ملكية �سرك�ت الت�أمين«(.ومع اأن ال�سركة ل تنوي ح�ليً� اإ�سدار اأ�سهم اإ�س�فية بعد انته�ء الطرح 

مب��سرة، اإل اأن اإ�سدار ال�سركة لعدد كبير من الأ�سهم اأو بيع الم�س�همين الموؤ�س�سين لعدد كبير من الأ�سهم بعد انته�ء فترة الحظر النظ�مية قد يوؤدي اإلى 

انخف��ص �سعر �سهم ال�سركة.

مخاطر متعلقة بالبيانات المستقبلية  6-3-2

ت�سكل بع�ص البي�ن�ت الواردة في هذه الن�سرة بي�ن�ت م�ستقبلية تنطوي على مخ�طر معلومة وغير معلومة وبع�ص الأمور غير الموؤكدة التي قد توؤثر على 

ال�سركة والأهداف  العمل وخطط  واإ�ستراتيجية  الم�لي  التي تتعلق ب�لو�سع  البي�ن�ت  الح�سر،  المث�ل ل  البي�ن�ت على �سبيل  ال�سركة. وت�سمل هذه  نت�ئج 

ب�لن�سبة اإلى العملي�ت الم�ستقبلية )بم� في ذلك خطط التطوير والأهداف المتعلقة ببرامج وخدم�ت ال�سركة(. واإذا تبين اأن اأيً� من الفترا�س�ت لم تكن دقيقة 

اأو �سحيحة، ف�إن النت�ئج الفعلية قد تتغير ب�سورة جوهرية عن النت�ئج المذكورة في هذه الن�سرة.
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نبذة عن السوق  3
نظرة عامة على سوق التأمين  1-3

تم الح�سول على البي�ن�ت والمعلوم�ت الواردة في هذه الن�سرة المتعلقة  بقط�ع الت�أمين والمعلوم�ت الأخرى المتعلقة ب�ل�سوق الذي تعمل فيه ال�سركة 

من م�س�در مختلفة، منه� المعلوم�ت والتحليالت الخ��سة ب�سن�عة الت�أمين والتي تم الح�سول عليه� من م�س�در ومواد ت�سدر عن اأطراف اأخرى ومت�حة 

للعموم. وِيعتقد اأن هذه البي�ن�ت والم�س�در والتقديرات قد تم الح�سول عليه� من م�س�در موثوق به� ويمكن العتم�د عليه�. وقد ق�مت ال�سركة ب�لتحري�ت 

المعقولة للت�أكد من �سحة المعلوم�ت التي تت�سمنه� هذه الن�سرة في ت�ريخ اإ�سداره�.  ومع اأنه ل يوجد لدى ال�سركة ول لدى الم�ست�س�ر الم�لي اأو اأي من 

م�ست�س�ري ال�سركة الذين تظهر اأ�سم�وؤهم في ال�سفحتين )ح-خ(  اأي �سبب لالعتق�د بوجود معلوم�ت غير �سحيحة مت�سمنة في هذه الن�سرة، اإل اأنه ل يوجد 

بي�ن اأو �سم�ن ب�س�أن دقة وتم�م اأي من هذه المعلوم�ت. كم� اأنه ولكون معظم هذه الم�س�در مت�حة للعموم ف�إنه لم يتم الح�سول على موافقة المزودين 

بهذه المعلوم�ت لالإ�س�رة اإلى اأ�سم�ئهم. تت�سمن هذه الن�سرة تق�رير ومعلوم�ت �س�درة عن الجه�ت الواردة اأدن�ه:

مصادر المعلومات  2-3

موؤ�ص�صة النقد )»موؤ�ص�صة النقد«( اأ- 

اإ�سدار العملة الوطنية، القي�م بعمل م�سرف الحكومة، المراقبة و  النقد في ع�م 1952م، وتعني الموؤ�س�سة بوظ�ئف رئي�سية منه�  ت�أ�س�ست موؤ�س�سة   

الإ�سراف على الم�س�رف التج�رية، اإدارة احتي�طي�ت المملكة من النقد الأجنبي، اإدارة ال�سي��سة النقدية للمح�فظة على اإ�ستقرار اأ�سع�ر ال�سرف، ت�سجيع 

نمو النظ�م الم�لي و�سم�ن �سالمته، والإ�سراف على �سرك�ت الت�أمين و�سرك�ت اإع�دة الت�أمين ومزودي الخدم�ت. اإن البي�ن�ت المعدة من قبل موؤ�س�سة 

النقد والم�ستخدمة في هذه الن�سرة متوفرة على نط�ق ع�م ويمكن الإطالع عليه� عبر الإنترنت، وب�لت�لي لم تطلب ال�سركة الموافقة ل�ستخدام هذه 

المعلوم�ت.

ال�رشكة ال�صوي�رشية الإعادة التاأمني )»�صوي�س ري«( ب- 

هي اإحدى ال�سرك�ت الع�لمية الرائدة في مج�ل اإع�دة الت�أمين وت�أ�س�ست ع�م 1863م في مدينة زيورخ ب�سوي�سرا، وتم�ر�ص ن�س�طه� في اأكثر من 25   

بلداً وت�سدر عدداً من التق�رير حول اأ�سواق الت�أمين في الع�لم.

البي�ن�ت المعدة من قبل �سوي�ص ري والم�ستخدمة في هذه الن�سرة متوفرة على نط�ق ع�م ويمكن الإطالع عليه� عبر الإنترنت، وب�لت�لي لم تطلب   

ال�سركة الموافقة ل�ستخدام هذه المعلوم�ت.

بزني�س مونيرت انرتنا�صيونال )»بزن�س مونيرت«( ج- 

ت�أ�س�ست بزني�ص مونيتر )بي اإم اآي( في ع�م 1984م بوا�سطة ريت�س�رد لونديزبوراروغ وجوني�س�ن فيروز، الرئي�س�ن التنفيذي�ن الم�ستركين لل�سركة   

ت�سمل مج�لت  والتي  الإقت�س�دية  الموا�سيع  واأبح�ث في مختلف  تق�رير  بن�سر  تعني  �سركة  ال�سركة. وهي  في  يلعب دوراً حيويً� مب��سراً  وكالهم� 

التمويل والتحليل والتوقع�ت القت�س�دية. يتوزع عمالء بي اإم اآي في اأكثر من 130 دولة في مختلف اأنح�ء الع�لم ت�سم اأكثر من 400 من �سرك�ت 

جلوب�ل فور�سن الـ 500 ويبلغ عدد الع�ملين ب�لمكتب الرئي�سي ل�سركة بي اإم اآي في بالكفري��ص بلندن في الوقت الح�لي اأكثر من 130 موظف اإ�س�فة 

اإلى العديد من محللي العقود والب�حثين المتخ�س�سين، ولدى ال�سركة اأي�سً� مكتب مبيع�ت ون�سر في �سنغ�فورا.

اأن  ال�سركة، كم�  اأيً� ك�ن نوعه� في  اأو م�سلحة  اأ�سهم  اأي  اأق�ربهم  اأو  اأو مدرائه�  اأو م�س�هميه�  الت�بعة  اأي من �سرك�ته�  اأو  ل تمتلك بزني�ص مونيتر   

المعلوم�ت الم�ستخدمة في ن�سرة الإ�سدار هي معلوم�ت غير مت�حة للعموم وقد تم الح�سول على موافقته� المكتوبة في ا�ستخدام هذه البي�ن�ت ولم 

تقم ب�سحبه� حتى ت�ريخ هذه الن�سرة.

م�صلحة االإح�صاءات العامة واملعلومات د- 

اأن�س�أت بموجب نظ�م الإح�س�ءات الع�مة للدولة ال�س�در ب�لمر�سوم الملكي رقم )23( وت�ريخ 1379/12/7هـ، وهي ت�بعة لوزارة القت�س�د والتخطيط.   

وقد حدد نظ�م الإح�س�ءات الع�مة للدولة اخت�س��س�ت الم�سلحة وجعله� الم�سدر الإح�س�ئي الر�سمي الوحيد في المملكة، واأوكل له� القي�م بجميع 

اأنواع العملي�ت الإح�س�ئية التي تقت�سيه� الح�جة في جميع المج�لت التنموية، حيث تعد الم�سلحة الجهة الم�سوؤولة عن تزويد الإدارات الحكومية 

والموؤ�س�س�ت الع�مة والخ��سة والأفراد ب�لمعلوم�ت والبي�ن�ت الإح�س�ئية الر�سمية.

تتوفر البي�ن�ت المعدة من قبل م�سلحة الإح�س�ءات الع�مة والمعلوم�ت والتي تم ا�ستخدامه� في هذه الن�سرة على نط�ق ع�م ويمكن الح�سول عليه�   

عبر الإنترنت، وب�لت�لي لم تطلب ال�سركة الموافقة ل�ستخدام هذه المعلوم�ت. 

نظرة على االقتصاد السعودي   3-3

يعتمد القت�س�د ال�سعودي بدرجة اأ�س��سية على النفط وتخ�سع الأن�سطة القت�س�دية الكربى ل�سوابط واإجراءات حكومية قوية. ومتتلك اململكة اأكرث من %20 

من احتي�ط�ت النفط املوؤكدة يف الع�مل وهي ث�ين اأكرب دولة م�سدرة للنفط وت�سطلع بدور قي�دي يف منظمة الدول امل�سدرة للنفط )اأوبك( وي�سهم قط�ع 

النفط بحوايل 80% من املوازنة الع�مة، و 45% من الن�جت الإجم�يل املحلي و 90% من اإيرادات ال�س�درات. وحتر�ص احلكومة على ت�سجيع منو القط�ع 

اخل��ص من اأجل تنويع اقت�س�ده� وزي�دة فر�ص العمل للمواطنني ال�سعوديني. 
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وتظهر البي�ن�ت الأولية ال�س�درة عن م�سلحة الإح�س�ءات والمعلوم�ت الع�مة ب�أن الن�تج المحلي الإجم�لي في ع�م 2012م قد �سهد ارتف�عً� بلغت ن�سبته 

8.36% في قيمته ب�لأ�سع�ر الج�رية مق�رنة بم� ك�ن عليه في ع�م 2011م، فقد بلغت قيمته 2.72 مليون ري�ل مق�رنة بـ2.51 مليون ري�ل في ع�م 

2011م. وبلغت ن�سبة ارتف�ع الن�تج المحلي الإجم�لي للقط�ع الحكومي والقط�ع الخ��ص وقط�ع النفط ب�لأ�سع�ر الج�رية في ع�م 2012م، %10.63، 

11.51%، و6.04% على التوالي، مق�رنة بع�م 2011م. بينم� حققت هذه القط�ع�ت نمواً ب�لأ�سع�ر الحقيقية بلغت ن�سبته 6.25%، 7.48% و5.54% على 

التوالي، مق�رنة بع�م 2011م. انخف�ص الموؤ�سر الع�م لأ�سع�ر الأ�سهم في نه�ية الربع الرابع من ع�م 2012م بن�سبة 0.6% مق�رنة ب�رتف�ع ن�سبته %1.9 

في الربع ال�س�بق، في حين حقق ارتف�عً� �سنويً� بلغت ن�سبته 6%. وانخف�ص عدد الأ�سهم المتداولة في الربع الرابع من ع�م 2012م بن�سبة 28.7% مق�رنة 

ب�نخف��ص ن�سبته 44.1% في الربع ال�س�بق، في حين انخف�ص عدد الأ�سهم المتداولة �سنويً� بن�سبة 17.7%. وانخف�ست القيمة الإجم�لية لالأ�سهم المتداولة 

. 
4
في الربع الرابع من ع�م 2012م بن�سبة 15.5% مق�رنة ب�نخف��ص ن�سبته 34.2% في الربع ال�س�بق، في حين حققت انخف��سً� �سنويً� بن�سبة %3

 ، وي�سحب هذا النمو زي�دة 
5
كم� �سهدت المملكة نمواً �سك�نيً� بن�سبة 2.88% في ع�م 2012م مق�رنة بع�م 2011م لي�سل اإلى حوالي 29.20 مليون ن�سمة 

في الطلب على خدم�ت الت�أمين ب�سكل ع�م، وخدم�ت الت�أمين الفردي ب�سكل خ��ص، ك�لت�أمين ال�سحي والت�أمين �سد الحوادث. وفي 1432/04/13هـ 

 تنظم �سوق العمل وتدعم الم�ستهلكين، وت�سمل هذه الأوامر:
6
)الموافق 2011/3/18م(، �سدرت اأوامر ملكية 

اعتم�د مخ�س�ص م�لي قدره 2.000 ري�ل �سهريً� للب�حثين عن العمل في القط�عيين الع�م والخ��ص.   -

اعتم�د الحد الأدنى لرواتب ك�فة فئ�ت الع�ملين ال�سعوديين في الدولة بـ 3.000 ري�ل �سهريً�.   -

اعتم�د بن�ء 500.000 وحدة �سكنية في ك�فة من�طق المملكة، وتخ�سي�ص مبلغ قدره 250 ملي�ر ري�ل لذلك.   -

اإن�س�ء الهيئة الوطنية لمك�فحة الف�س�د.   -

دعم وزارة ال�سحة بمبلغ 16 ملي�ر ري�ل لتنفيذ تو�سعة عدد من الم�ست�سفي�ت والمراكز ال�سحية.   -

رفع الحد الأعلى في برن�مج تمويل الم�ست�سفي�ت الخ��سة في وزارة الم�لية من 50 مليون ري�ل اإلى 200 مليون ري�ل.   -

عند  الالزمة  ال�سم�ن�ت  لتحقيق  العق�ري  الرهن  نظ�م  على  ب�لموافقة  الوزراء  مجل�ص  قرار  �سدر  )2012/7/2م(،  الموافق  1433/8/12هـ  وبت�ريخ 

مم�ر�سة ن�س�ط�ت التمويل العق�ري وتحديد حقوق والتزام�ت اأطراف عقد الرهن وتحقيق المرونة لال�ستف�دة من الأ�سول العق�رية. ب�لإ�س�فة اإلى الموافقة 

على نظ�م التمويل العق�ري وذلك لإيج�د �سوق للتمويل العق�ري توؤ�س�ص بموجبه �سرك�ت م�س�همة متخ�س�سة ب�لتع�ون مع مطورين عق�ريين وتمكين 

.
7
الم�ستفيدين من تملك العق�رات بطرق مي�سرة تحفظ حقوق الأطراف تحت اإ�سراف ومراقبة موؤ�س�سة النقد

من المتوقع اأن توؤثر هذه الأوامر والقرارات اإيج�بً� في موازنة �سرف الم�ستهلكين ونمو القط�ع العق�ري والقط�ع ال�سحي والبيئة ال�ستثم�رية.

أسواق التأمين العالمية 8    4-3

بعد انخف��ص ا�ستمر ع�مين متت�ليين نتيجة لالأزمة الم�لية التي �سهده� الع�لم ع�م 2008م، ع�دت �سن�عة الت�أمين الع�لمية في ع�م 2010م اإلى النمو 

حيث ارتفع اإجم�لي اأق�س�ط الت�أمين ال�سنوية الع�لمية بن�سبة 2.7% )ن�سبة نمو معدلة بمتو�سط ن�سبة الت�سخم الع�لمي( لي�سل اإلى 16.271 ملي�ر ري�ل، 

بينم� انخف�ست بن�سبة 0.9% في ع�م 2011م، ولكنه� ل تزال اأعلى من الم�ستوى الذي ك�نت عليه عند حدوث الأزمة في ع�م 2008م.

يبين الجدول الت�لي النمو الحقيقي لأق�س�ط الت�أمين الع�لمية لع�م 2011م:

االإجماليالتاأمين العامالتاأمين على الحياة

-1.2%0.9%-2.7%الدول ال�صناعية

1.1%8.9%-5.1%االأ�صواق النا�صئة

-0.9%2.2%-3.0%العالم

–  ورلد اإن�سورن�ص ريبورت 2011م )المعدل( الم�سدر: �سوي�ص ري 

هذا وقد انخف�ست اأق�س�ط ت�أمين الحم�ية والدخ�ر بحوالي 3% لت�سل اإلى 9.82 ملي�ر ري�ل في ع�م 2011م، ومع ذلك، هن�ك اختالف�ت ملحوظة في 

اأق�س�ط الت�أمين في ع�م 2011م ب�سبب النتع��ص في منتج�ت الحم�ية  اأق�س�ط الت�أمين في الدول ال�سن�عية. ففي الولي�ت المتحدة المريكية ارتفعت 

والدخ�ر فو�سلت ح�سته� من اأق�س�ط الت�أمين اإلى 4.58 ملي�ر ري�ل مرتفعة بن�سبة 1.9% مق�رنة بع�م 2010م، بينم� انخف�ست اأق�س�ط الت�أمين بن�سبة 

5.4% في دول اأوروب� الغربية.

اأم� ب�لن�سبة لمنطقة ال�سرق الأو�سط واآ�سي� الو�سطى وتركي�، فقد وا�سل �سوق ت�أمين الحم�ية والدخ�ر نموه في ع�م 2011م، حيث ارتفعت اأق�س�ط الت�أمين 

بن�سبة 15.8% لتبلغ 43.6 ملي�ر ري�ل، وارتفعت اأق�س�ط الت�أمين الع�م بن�سبة 15.2% في ع�م 2011م لتبلغ 143 ملي�ر ري�ل، وك�ن النمو ملحوظً� في 

المملكة ودولة قطر، نتيجة لزي�دة النف�ق الع�م وال�ستثم�رات في م�س�ريع البنية التحتية ال�سن�عية ب�لإ�س�فة اإلى زي�دة الوعي ب�لمخ�طر في تلك الدول. 

و�سهد �سوق الت�أمين انتع��سً� قويً� في تركي� والبلدان الم�سدرة للنفط في ع�م 2011م ، حيث نمت اأق�س�ط ت�أمين الحم�ية والدخ�ر بن�سبة 15.6% في 

تركي� وبن�سبة 15.4% في الإم�رات العربية المتحدة على التوالي بينم� انخف�ست بن�سبة 6.9% في المملكة، ونمت اأق�س�ط الت�أمين الع�م بن�سبة 14% في 

تركي� و8.8% في المملكة و3.7% في الأردن و7% في قطر.

موؤ�س�سة النقد: تقرير التطورات القت�س�دية خالل الربع الرابع من ع�م 2012م.
 4

.www.cdsi.gov.sa م�سلحة الإح�س�ءات الع�مة والمعلوم�ت
  5

 موؤ�س�سة النقد.
 6

موؤ�س�سة النقد: تقرير التطورات القت�س�دية خالل الربع الث�لث من ع�م 2012م.
  7

تقرير �سوي�ص ري �سيجم� رقم 2012/3م المراجعة.
 8
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يبين الجدول الت�لي اإجم�لي قيمة اأق�س�ط الت�أمين في بع�ص دول ال�سرق الأو�سط و�سم�ل اإفريقي� لالأعوام 2009م – 2011م:

الن�صبة من ال�صوق العامليةاإجمايل اأق�صاط التاأمني )مليون ريال(الدولة

2011 م2011م2010 م2009م

0.14%20.46022.51824.514االإمارات العربية المتحدة

0.18%17.66321.61431.010اإيران

0.11%14.61016.39018.505المملكة العربية ال�صعودية

0.06%9.6869.74810.652المغرب

0.04%5.8696.4516.429م�صر

0.03%3.9944.0994.456الجزائر

0.03%3.5704.1824.579لبنان

0.02%2.8993.6533.938قطر

0.02%2.8392.9073.008تون�س

0.02%2.3212.4492.749عمان

0.02%2.2092.6933.072الكويت

0.01%1.9992.1002.145البحرين

0.01%1.9282.1602.333االأردن

الم�سدر: �سوي�ص ري ، �سيغم� رقم 2012/3م )المعدل(

تطور قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية  5-3

 يعتبر قط�ع الت�أمين اأحد دع�ئم قط�ع الخدم�ت الم�لية في المملكة وذلك من خالل توفير اآلي�ت تحويل المخ�طر والت�سجيع على الدخ�ر طويل المدى 
بغي�ب  القريب  الم��سي  المملكة وحتى  في  الت�أمين  قط�ع  ات�سم  ال�س�بق  في  الوطني.  ب�لقت�س�د  النهو�ص  على  الم�س�عدة  العوامل  اأهم  من  يجعله  مم� 

الجه�ت التنظيمية والرق�بية ووجود �سرك�ت ت�أمين م�سجلة في الخ�رج معظمه� في البحرين. اإلى اأن اأ�سدرت هيئة كب�ر العلم�ء القرار رقم 51 وت�ريخ 

1397/4/3هـ )الموافق 1977/3/23م( والذي ق�سى ب�أن الت�أمين التع�وني هو �سيغة لعقد تبرع وهو مقبول �سرعً�. وبذلك اأو�ست الهيئة ب�أن تقوم 

)الموافق  1406/4/16هـ  في  الإ�سالمي  الفقه  قرار  وبعد  لذلك،  وكنتيجة  التج�ري.  للت�أمين  بدياًل  لتكون  التع�وني  للت�أمين  �سركة  ب�إن�س�ء  الحكومة 

اإن�س�ء ال�سركة الوطنية للت�أمين التع�وني )التع�ونية( في 1406/5/7هـ  1985/12/28م(، وافقت الحكومة على مب�دئ الت�أمين التع�وني من خالل 

)الموافق 1986/1/17م(. وفي ع�م 2003م، �سدر نظ�م مراقبة �سرك�ت الت�أمين التع�وني ب�لمر�سوم الملكي رقم )م/32( وت�ريخ 1424/06/02هـ 

)الموافق 2003/07/31م(، حيث تعمل �سرك�ت الت�أمين بموجبه ب�أ�سلوب الت�أمين التع�وني، ول يجوز ت�أ�سي�ص اأي �سركة ت�أمين اأو �سركة اإع�دة الت�أمين 

الم�لية رقم  للنظ�م بقرار وزير  التنفيذية  الالئحة  اإ�سدار  الوزراء. وتلى ذلك  بن�ًء على قرار من مجل�ص  اإل بترخي�ص ي�سدر بمر�سوم ملكي  المملكة  في 

النظ�م مه�م  واأ�سند هذا  المملكة،  الت�أمين في  التنفيذية هو تنظيم قط�ع  النظ�م ولئحته  الأ�س��سي من هذا  والهدف  596/1 وت�ريخ 1425/3/1هـ، 

الإ�سراف والرق�بة على قط�ع الت�أمين في المملكة اإلى موؤ�س�سة النقد، وقد ق�مت ب�إ�سدار العديد من اللوائح والتعليم�ت التنظيمية والرق�بية التي تحكم منح 

التراخي�ص لمزاولة اأعم�ل الت�أمين في المملكة اإ�س�فة اإلى فر�ص اأحك�م النظ�م على �سرك�ت الت�أمين و�سرك�ت اإع�دة الت�أمين والو�سط�ء وكذلك مك�تب 

ت�سوية ، وتهدف اإدارة مراقبة �سرك�ت الت�أمين الت�بعة اإلى موؤ�س�سة النقد اإلى:

حم�ية حقوق حملة بوال�ص الت�أمين والم�س�همين.  -

�سم�ن المن�ف�سة الع�دلة والفع�لة وتوفير خدم�ت اأف�سل وب�أ�سع�ر واأغطية ت�أمينية من�ف�سة.  -

تعزيز ا�ستقرار �سوق الت�أمين.  -

تطوير �سوق الت�أمين في المنطقة بم� في ذلك توفير التدريب وفر�ص العمل للكوادر ال�سعودية.  -

ومع الأنظمة الجديدة، �سهد قط�ع الت�أمين نمواً وا�سحً� حيث تم ت�أ�سي�ص عدد من �سرك�ت الت�أمين من خالل طرح اأ�سهمه� لالكتت�ب الع�م، حيث يبلغ عدد 

�سرك�ت الت�أمين واإع�دة الت�أمين الم�سجلة نظ�مً� والمدرجة في �سوق الأ�سهم ال�سعودي )33( �سركة حتى ت�ريخ هذه الن�سرة.

ويتميز قط�ع الت�أمين في المملكة بمالمح اإيج�بية كثيرة، ويعتبر كبيراً وفقً� لمع�يير معظم الدول الن�مية. وهو في نمو مت�س�رع مق�رنة بم� ك�ن عليه في 

الفترة 2004م-2005م، حيث ت�س�عفت ن�سبة عمق الت�أمين على غير الحي�ة ثالث مرات منذ ذلك الوقت. وعلى الرغم من نمو منتج�ت الحم�ية في المملكة 

ب�سكل ه�ئل من ق�عدة �سئيلة، اإل ان اأق�س�ط منتج�ت الت�أمين على الحي�ة تظل �سغيرة. وك�ن ال�سبب الرئي�سي لنمو قط�ع الت�أمين في المملكة نتيجة لتطبيق 

الت�أمين الطبي الإلزامي. وتعتبر المملكة فريدة من نوعه� في هذا القط�ع حيث يتطلب من �سرك�ت الت�أمين اأن تعمل وفقً� لمب�دئ الت�أمين التع�وني، وبذلك 

فهي ت�سكل اأكبر قط�ع في الع�لم متوافق مع ال�سريعة الإ�سالمية وتمثل ن�سف اإجم�لي اأق�س�ط الت�أمين المكتتب به� المتوافقة مع ال�سريعة الإ�سالمية على 

.  وت�سير النت�ئج ال�س�درة عن �سرك�ت الت�أمين المدرجة لع�م 2011م اإلى اأن قيمة اأق�س�ط الت�أمين المكتتب به� في �سوق الت�أمين ال�سعودي 
9
م�ستوى الع�لم 

بلغت 18.504 ملي�ر ري�ل مق�بل 16.387 ملي�ر ري�ل في ع�م 2010م ب�إرتف�ع ن�سبته 12.9% . فقد حققت اأكبر 8 �سرك�ت ت�أمين في المملكة حوالي 

 .
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68.6% من اإجم�لي اأق�س�ط الت�أمين المكتتب به� في �سوق الت�أمين، بينم� حققت ب�قي ال�سرك�ت ن�سبة 31.4% من اإجم�لي اأق�س�ط الت�أمين 

تقرير بزن�ص مونيتر للربع الرابع من ع�م 2012م.
 9

موؤ�س�سة النقد– اإدارة مراقبة الت�أمين، تقرير �سوق الت�مين ال�سعودي )2011م(: ي�ستند هذا التقرير اإلى البي�ن�ت المجمعة من 24 �سركة من �سرك�ت الت�أمين واإع�دة الت�أمين.
10
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وب�سكل ع�م، يعتبر الت�أمين ال�سحي المج�ل الرئي�سي لنمو قط�ع الت�أمين وذلك نتيجة لزي�دة الطلب الع�لمي للرع�ية ال�سحية والح�جة اإلى التغطية �سد 

المخ�طر ب�سبب ارتف�ع تك�ليف الرع�ية ال�سحية. وللتطورات القت�س�دية ت�أثير كبير على قدرة الدول لتوفير الرع�ية ال�سحية والت�أمين ال�سحي، ففي 

المملكة هن�ك طلب متزايد على المرافق الطبية، حيث يهيمن القط�ع الع�م على توفير الرع�ية ال�سحية والتي تمثل 75% من اإنف�ق الدولة، وتوفر وزارة 

ال�سحة ووزارة الدف�ع وال�سرك�ت المملوكة للدولة 80% من ال�سعة ال�سريرية في المملكة. ووفقً� لوزير ال�سحة عبدالـله الربيعة، ف�إن وزارة ال�سحة تقدم 

60% من خدم�ت الرع�ية ال�سحية في المملكة. وفي ع�م 2011م، خ�س�ست الحكومة 68.7 ملي�ر ري�ل لتطوير الرع�ية ال�سحية والجتم�عية، مق�رنة 

بـ 61.3 ملي�ر ري�ل في ع�م 2010م و 40.6 ملي�ر ري�ل في ع�م 2009م. وفي نه�ية ع�م 2011م، اأعلنت الحكومة عن قراره� بزي�دة ميزانية تطوير 

الرع�ية ال�سحية لع�م 2012م بن�سبة 26%. حيث �ست�ستخدم هذه الميزانية في زي�دة عدد الم�ست�سفي�ت خالل ال�سنوات القليلة الق�دمة، مم� ي�س�عف ط�قة 

 .
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نظ�م الرع�ية ال�سحية في المملكة 

وتعتبر المملكة في مرحلة تو�سع وتطوير للرع�ية ال�سحية مع وجود 251 م�ست�سفى و 2.109 مركزاً للرع�ية ال�سحية الأولية. ب�لإ�س�فة اإلى م�س�ريع 

وزارة ال�سحة التي بلغت منذ بداية ع�م 1430هـ حتى 1433هـ 621 مركزاً للرع�ية ال�سحية الأولية، وقد تم ت�سغيل 47 م�ست�سفى بلغ مجموع �سعته� 

ال�سريرية 4.770 �سريراً، وج�ِر اإن�س�ء عدد 706 مراكز �سحية و 128 م�ست�سفى، واإن�س�ء وتجهيز مدينة الملك خ�لد الطبية في المنطقة ال�سرقية، ومدينة 

التو�سع�ت وال�س�ف�ت  ال�سم�لية، ف�ساًل عن  المن�طق  المن�طق الجنوبية، ومدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية لخدمة  الملك في�سل الطبية لخدمة 

ال�سريرية بكل من مدينة الملك عبدالـله الطبية بمكة المكرمة ومدينة الملك فهد الطبية ب�لري��ص. و�سوف توؤدي هذه الم�س�ريع والتجهيزات اإلى بلوغ عدد 

 .
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الأ�سرة في وزارة ال�سحة اإلى �سعف م� ك�نت عليه ع�م 1430هـ لت�سل اإلى 66.000 �سرير خالل ال�سنوات ال�سبع المقبلة 

في ال�سنوات الأخيرة ح�ولت الحكومة ال�سعودية ب�سكل متزايد تحويل عبء توفير الرع�ية ال�سحية اإلى اأ�سح�ب الأعم�ل حيث ي�سغط التغير الديموغرافي 

على القط�ع ال�سحي ال�سعودي مع تزايد عدد ال�سك�ن بحوالي 3% في ال�سنة، والتي تعتبر واحدة من اأعلى المعدلت في الع�لم. في �سوء هذه الموؤ�سرات، فقد 

ا�ستنتجت الحكومة اأن النظ�م ال�سحي الع�م ل يمكن تمويله من قبل الدولة على المدى الطويل.

نظرا لإدخ�ل نظ�م الت�أمين ال�سحي الإلزامي في ع�م 2006م، يتوقع بيزني�ص مونيتور ا�ستيع�ب اأكبر في ال�سنوات المقبلة، مم� يدل على نج�ح برامج 

 .
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الحكومة لعتم�د القط�ع ال�سحي الممولة من القط�ع الخ��ص 

التغيرات االقتصادية وتأثيرها على التوظيف في قطاع التأمين  1-5-3

لقد �سهدت ال�سنوات ال�س�بقة ا�ستمرار تكثيف الجهود التنموية من خالل موا�سلة التطوير الهيكلي لالقت�س�د الوطني وتح�سين الإنت�جية، كم� توا�سلت 

الجهود لتح�سين من�خ ال�ستثم�ر وتطوير بيئة الأعم�ل، مم� اأدى اإلى تو�سيع م�س�ركة القط�ع الخ��ص وزي�دة اإ�سه�م القط�ع�ت غير النفطية في الن�تج 

المحلي الإجم�لي، والذي اأدى بدوره اإلى توفير العديد من الفر�ص ال�ستثم�رية الواعدة لال�ستثم�رات الخ��سة وتوفير المزيد من فر�ص العمل للمواطنين. 

فقد بلغ عدد الموظفين في �سرك�ت الت�أمين في المملكة 7.457 موظفً� في ع�م 2011م مق�رنة بـ 7.081 موظفً� في ع�م 2010م. وبلغت ن�سبة ال�سعودة 

في �سرك�ت الت�أمين 53% من اإجم�لي القوى الع�ملة، بزي�دة قدره� 3% مق�رنة بع�م 2010م. وارتفعت ن�سبة ال�سعودة في المن��سب الإدارية وغير الإدارية 

  .
14

اإلى 40% و 55% على التوالي في ع�م 2011م مق�بل 33% و 53% على التوالي في ع�م 2010م 

أداء سوق التأمين في المملكة العربية السعودية  2-5-3

خالل ع�م 2011م، ك�ن قط�ع الت�أمين اأن�سط القط�ع�ت من حيث عدد ال�سفق�ت المنفذة، حيث بلغت نحو 6.96 مليون �سفقة تمثل 27.24% من اإجم�لي 

عدد ال�سفق�ت المنفذة خالل الع�م مق�رنة مع قط�ع ال�سن�ع�ت البتروكيم�وية الذي حل ث�نيً� بنحو 4.07 مليون �سفقة بن�سبة 15.95%، وج�ء قط�ع 

.
15

الزراعة وال�سن�ع�ت الغذائية في المرتبة الث�لثة بنحو 3 مليون �سفقة بن�سبة 11.76% من اإجم�لي عدد ال�سفق�ت المنفذة خالل ع�م 2011م 

تمكن �سوق الت�أمين في المملكة من موا�سلة نموه في ع�م 2011م حيث بلغ اإجم�لي اأق�س�ط الت�أمين المكتتب به� حوالي 18.5 ملي�ر ري�ل مق�رنة بـ 

16.4 ملي�ر ري�ل لع�م 2010م محققً� نمواً بلغت ن�سبته %12.9 .

وح�فظ الت�أمين ال�سحي على مك�نته في ال�سدارة ب�عتب�ره اأكبر اأن�سطة الت�أمين في ع�م 2011م، حيث �سكل ن�سبة 52.5% من اإجم�لي اأق�س�ط الت�أمين، 

يليه الت�أمين الع�م الذي ي�سكل ن�سبة 43%. بينم� انخف�ص اإجم�لي اأق�س�ط ت�أمين الحم�ية والدخ�ر المكتتب به� )يمثل 5% من �سوق الت�أمين( بن�سبة %6.9 

لي�سل اإلى 0.905 ملي�ر ري�ل مق�بل 0.972 ملي�ر ري�ل في ع�م 2010م.

تقرير بزن�ص مونيتر للربع الرابع من ع�م 2012م.
 11

http://www.moh.gov.sa/Ministry/MediaCenter/News/Pages/news-2012-12-08-001.aspx : تقرير وزارة ال�سحة 
12

 تقرير بزن�ص مونيتر للربع الول من ع�م 2012م.
13

 موؤ�س�سة النقد– اإدارة مراقبة الت�أمين، تقرير �سوق الت�أمين ال�سعودي لع�م 2011م. ملحوظة: تطلب الموؤ�س�سة من �سرك�ت الت�أمين المرخ�سة اأو المرخ�ص له� حديثً� اللتزام بن�سبة �سعودة تبلغ 30% وذلك 
14

خالل الع�م الأول من الت�سغيل وفقً� للم�دة )79( من الالئحة التنفيذية. 

 التقرير الإح�س�ئي ال�سنوي لع�م 2011م ل�سوق الم�لية ال�سعودية )تداول(.
15
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ربحية �صوق التاأمني يف اململكة العربية ال�صعودية

 في قط�ع الت�أمين 927 مليون ري�ل، ب�نخف��ص قدره 25% مق�رنة بع�م 2010م. وبلغ الدخل 
16

في ع�م 2011م، بلغ اإجم�لي الدخل الن�تج عن الكتت�ب 

 ل�سوق الت�أمين انخف��سً� اإلى 89 مليون ري�ل في 
18

 70 مليون ري�ل مق�بل 159 مليون ري�ل في ع�م 2010م. وقد �سهدت الأرب�ح ال�س�فية 
17

ال�ستثم�ري 

 في �سوق الت�أمين 
20

 وعلى حقوق الملكية 
19

ع�م 2011م مق�رنة بـ 1.14 ملي�ر ري�ل في ع�م 2010م، بن�سبة 22%. وبلغت ن�سبة الع�ئد على الموجودات

في المملكة في ع�م 2011م، 2.8% و 9.7% على التوالي.

عمق التاأمني )2007م – 2011م(

                                                 الن�صبة من اإجمالي الناتج المحليالن�صاط

2011م2010م2009م2008م2007م

0.45%0.51%0.52%0.27%0.21%اإجم�لي الت�أمين ال�سحي

0.04%0.06%0.07%0.03%0.02%اإجم�لي ت�أمين الحم�ية والدخ�ر

0.36%0.40%0.45%0.31%0.36%اإجم�لي الت�أمين الع�م

0.85%0.97%1.04%0.61%0.59%االإجمايل

الم�سدر: تقرير �سوق الت�أمين ال�سعودي 2011م – موؤ�س�سة النقد – اإدارة مراقبة الت�أمين

يعرف عمق الت�أمين ب�أنه ن�سبة اإجم�لي اأق�س�ط الت�أمين المكتتب به� اإلى اإجم�لي الن�تج المحلي. ح�سب الجدول اأعاله، �سهد عمق الت�أمين في ع�م 2011م 

انخف��سً� ليبلغ 0.85% مق�بل 0.97% في ع�م 2010م. ويرجع هذا النخف��ص اإلى النمو الكبير في اإجم�لي الن�تج المحلي بن�سبة 28% في ع�م 2011م 

مق�رنة بـ 18.6% في ع�م 2010م.

كثافة التاأمني )2007م-2011م(

بالريال ال�صعودي للفردالن�صاط

2011م2010م2009م2008م2007م

128194287320358اإجم�لي الت�أمين ال�سحي

1424403633اإجم�لي ت�أمين الحم�ية والدخ�ر

216222249248291اإجم�لي الت�أمين الع�م

358440576604682االإجمايل

الم�سدر: تقرير �سوق الت�أمين ال�سعودي 2011م – موؤ�س�سة النقد – اإدارة مراقبة الت�أمين

تعرف كث�فة الت�أمين ب�أنه� معدل اإنف�ق الفرد على الت�أمين )اإجم�لي اأق�س�ط الت�أمين المكتتب به� مق�سومً� على عدد ال�سك�ن(. ح�سب الجدول اأعاله، ارتفعت 

كث�فة الت�أمين بن�سبة 14.6% من 604 ري�لت للفرد في ع�م 2010م اإلى 682 ري�ًل �سعوديً� في ع�م 2011م. وارتفع م�ستوى اإنف�ق الفرد على الخدم�ت 

الت�أمينية بزي�دة �سنوية متو�سطة بلغت 17% في الفترة من ع�م 2007م اإلى ع�م 2011م. بينم� ظلت ن�سبة كث�فة ت�أمين الحم�ية والدخ�ر عند م�ستوى 

.
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منخف�ص بوجه ع�م مق�رنة ب�لت�أمين الع�م والت�أمين ال�سحي حيث بلغت 33 ري�ًل للفرد 

إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها حسب النشاط  3-5-3

الحريق،  الممتلك�ت و�سد  ت�أمين  والدخ�ر،  الحم�ية  ت�أمين  المركب�ت،  ت�أمين  ال�سحي،  الت�أمين   : ت�سعة هي  اإلى  ب�لمملكة  الت�أمين  �سوق  اأن�سطة  تتوزع 

الت�أمين الهند�سي، الت�أمين البحري، ت�أمين الحوادث والم�سوؤولي�ت الأخرى، ت�أمين الط�قة، وت�أمين الطيران.

ال�سحي على  الت�أمين  المكتتب به� في ع�م 2011م. حيث ح�فظ  الت�أمين  اأق�س�ط  اإجم�لي  ال�سحي 73.7% من  المركب�ت والت�أمين  الت�أمين على  يمثل 

مك�نته من حيث كونه اأكبر ن�س�ط ت�أميني، فقد بلغت ح�سته 52.5% من اإجم�لي اأق�س�ط الت�أمين المكتتب به� في ع�م 2011م، بينم� احتل الت�أمين على 

اأق�س�ط الت�أمين المكتتب به� للت�أمين البحري  اأق�س�ط الت�أمين المكتتب به� لنف�ص الع�م. وارتفعت  المركب�ت المرتبة الث�نية بن�سبة 21.2% من اإجم�لي 

والممتلك�ت بن�سبة 22.4% لكل منهم� في ع�م 2011م، فيم� انخف�ست اأق�س�ط الت�أمين المكتتب به� لت�أمين الطيران بن�سبة %10.6.

يح�سب الدخل الن�تج عن الكتت�ب في قط�ع الت�أمين من خ�سم جميع الم�سروف�ت المتعلقة ب�لت�أمين من الأرب�ح الت�أمينية )�س�في الأق�س�ط المكت�سبة(.
 16

 دخل ال�ستثم�رات ي�س�وي اإجم�لي دخل ال�ستثم�رات ن�ق�سً� اإجم�لي م�س�ريف ال�ستثم�رات.
17

 الأرب�ح ال�س�فية ت�س�وي اإجم�لي اليرادات ن�ق�سً� اإجم�لي الم�سروف�ت.
18

يمكن ح�س�ب الع�ئد على الموجودات من خالل ن�سبة الرب�ح ال�س�فية اإلى اإجم�لي الموجودات.
 19

 يمكن ح�س�ب الع�ئد على حقوق الملكية من خالل ن�سبة الرب�ح ال�س�فية اإلى اإجم�لي حقوق الملكية.
20

 موؤ�س�سة النقد– اإدارة �سوق الت�أمين ال�سعودي، تقرير �سوق الت�أمين ال�سعودي )2011م(.
21
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يعد الت�أمين ال�سحي الجزء الأكبر من اإجم�لي اأق�س�ط الت�أمين حيث بلغ 8.7 ملي�ر ري�ل و�سكل 53% من اإجم�لي اأق�س�ط الت�أمين في ع�م 2010م مق�رنة مع 

7.3 ملي�ر ري�ل ون�سبة 50% في ع�م 2009م، اأي بزي�دة قدره� 19%. اأم� الت�أمين على المركب�ت، في�أتي في المركز الث�ني من حيث مجموع اأق�س�ط الت�أمين 

حيث �سكل 20% من اإجم�لي اأق�س�ط الت�أمين وبلغ 3.2 ملي�ر ري�ل في ع�م 2010م مق�رنة مع 3.1 ملي�ر ري�ل و21% في ع�م 2009م، اأي بزي�دة قدره� 

حوالي %6.

ويبين الجدول الت�لي اإجم�لي قيمة اأق�س�ط الت�أمين المكتتب به� موزعة ح�سب الن�س�ط للفترة 2007م – 2011م:

النمو2011م2010م2009م2008م2007م)مليون ري�ل(

نوع الن�صاط
اإجم�لي 

الأق�س�ط

% من 

الإجم�لي

اإجم�لي 

الأق�س�ط

% من 

الإجم�لي

اإجم�لي 

الأق�س�ط

% من 

الإجم�لي

اإجم�لي 

الأق�س�ط

% من 

الإجم�لي

اإجم�لي 

الأق�س�ط

% من 

الإجم�لي

2010م 

2011م

11.7%52.5%539.708%508.690%447.292%364.805%3.065�صحي

21.1%21.2%203.922%213.239%233.055%282.542%2.440املركبات 

-6.9%4.9%6905%7972%51.003%4594%327احلماية واالدخار

20.7%6.3%61.157%6959%7905%9798%742املمتلكات و�صد احلريق

5%4.9%5913%6869%6810%6682%480الهند�صي

22.4%3.4%3634%4518%6525%6620%532البحري

24.6%3.4%3632%4507%5544%7531%577احلوادث وامل�صوؤوليات االأخرى

9.8%2.0%2361%2329%2302%4208%305الطاقة

-10.6%1.5%2272%1304%1174%1139%114الطريان

12.9%100%10018.504%10016.387%10014.610%10010.919%8.583االإجمايل

–  موؤ�س�سة النقد – اإدارة مراقبة الت�أمين الم�سدر: تقرير �سوق الت�أمين ال�سعودي 2011م 

صافي أقساط التأمين المكتتب بها حسب النشاط  4-5-3

اإع�دة الت�أمين  اإلى �سرك�ت  اأنه الأق�س�ط المحتفظة به� لدى �سركة الت�أمين بعد ح�سم الأق�س�ط الم�سندة  اأق�س�ط الت�أمين المكتتب به� على  يعرف �س�في 

المحلية والدولية من اإجم�لي اأق�س�ط الت�أمين المكتتب به� ح�سب نوع الن�س�ط. ح�سب الجدول اأدن�ه، ارتفع اإجم�لي �س�في اأق�س�ط الت�أمين المكتتب به� 

بن�سبة 14.7% من 11.80 ملي�ر ري�ل في ع�م 2010م اإلى 13.53 ملي�ر ري�ل في ع�م 2011م. وحقق الت�أمين على المركب�ت والت�أمين ال�سحي نحو 

88.2% من اإجم�لي �س�في اأق�س�ط الت�أمين المكتتب به� في ع�م 2011م. 

وقد ح�فظ الت�أمين ال�سحي على مك�نته من حيث كونه اأكبر ن�س�ط ت�أميني، حيث بلغت ح�سته 60.8% من اإجم�لي �س�في اأق�س�ط الت�أمين المكتتب به�. 

وح�فظت ح�سة الت�أمين على المركب�ت على المرتبة الث�نية، حيث ارتفعت ح�سة الت�أمين على المركب�ت من اأق�س�ط الت�أمين المكتتب به� اإلى 27.4% في 

ع�م 2011م مق�رنة بـ 26% في ع�م 2010م.

ويبين الجدول الت�لي اإجم�لي �س�في اأق�س�ط الت�أمين المكتتب به� موزعة ح�سب الن�س�ط للفترة 2007م – 2011م:

النمو 2011م 2010م 2009م 2008م 2007م )مليون ري�ل(

2010م 

2011م

% من 

الإجم�لي 

�س�في 

الأق�س�ط

% من 

الإجم�لي 

�س�في 

الأق�س�ط

 % من 

الإجم�لي 

�س�في 

الأق�س�ط

% من 

الإجم�لي 

�س�في 

الأق�س�ط

% من 

الإجم�لي 

�س�في 

الأق�س�ط

نوع الن�س�ط

%15.5 %61 8.225 %60 7.120 %55 5.557 %51 3.751 %42 2.403 �سحي

%19.7 %27 3.711 %26 3.099 %29 2.944 %34 2.459 %41 2.297  المركب�ت

%4.1- %6 841 %7 877 %9 908 %6 468 %4 267 الحم�ية والدخ�ر

%7.1 %1 136 %1 126 %1 105 %1 95 %2 84 الممتلك�ت و�سد الحريق

%15.2 %1 131 %1 114 %1 125 %2 122 %2 98 الهند�سي

%16.9 %2 205 %2 175 %2 183 %3 202 %3 170 البحري

%1.4 %2 280 %2 276 %2 244 %3 217 %4 219 الحوادث والم�سوؤولي�ت الأخرى

%2.3- %0 7 %0 8 %0 5 %0 1 %0 2 الط�قة

%74.4- %0 1 %0 5 %0 1 %0 6 %0 4 الطيران

%14.7 %100 13.537 %100 11.800 %100 10.073 %100 7.321 %100 5.544 الإجم�لي

–  موؤ�س�سة النقد – اإدارة مراقبة الت�أمين الم�سدر: تقرير �سوق الت�أمين ال�سعودي 2011م 
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معدل االحتفاظ حسب النشاط  5-5-3

اأق�س�ط  اأق�س�ط الت�أمين على اإجم�لي  يعد معدل الحتف�ظ مقي��سً� لأق�س�ط الت�أمين التي تحتفظ به� �سركة الت�أمين، ويمكن قي��سه من خالل ق�سمة �س�في 

الت�أمين المكتتب به�.

ارتفع معدل الحتف�ظ الإجم�لي ل�سرك�ت الت�أمين في المملكة من 70.9% في ع�م 2010م اإلى 73.2% في ع�م 2011م نتيجة لرتف�ع معدل الحتف�ظ 

اأعلى معدل احتف�ظ،  اأق�س�ط الت�أمين المكتتب به� ويمثالن  للت�أمين على المركب�ت والت�أمين ال�سحي اللذان ي�ستحوذان على ن�سبة 73.7% من اإجم�لي 

حيث بلغ معدل الحتف�ظ للت�أمين على المركب�ت 95% والت�أمين ال�سحي 85% في ع�م 2011م. بينم� انخف�ص المتو�سط المرجح لمعدل الحتف�ظ لأنواع 

الت�أمين الأخرى اإلى م� ن�سبته 18% في ع�م 2011م مق�رنة بع�م 2010م.

يبين الجدول الت�لي اإجم�لي ن�سبة الإحتف�ظ ح�سب نوع الن�س�ط للفترة 2007م – 2011م:

 ن�سبة التغيير

2010م-2011م

2011م 2010م 2009م 2008م 2007م معدل الحتف�ظ ح�سب نوع الن�س�ط*

%3.7 %85.0 %81.9 %76.2 %78.1 %78.4 الت�أمين ال�سحي

%0.7- %95.0 %95.7 %96.4 %96.7 %94.1  الت�أمين على المركب�ت

%6.0 %14.0 %13.2 %11.6 %11.9 %11.3 الت�أمين على الممتلك�ت و�سد الحريق

%8.3- %12.0 %13.1 %15.5 %17.9 %20.3 الت�أمين الهند�سي

%5.3- %32.0 %33.8 %34.9 %32.5 %31.9 الت�أمين البحري

%19.1- %44.0 %54.4 %44.9 %40.9 %38.0 الت�أمين �سد الحوادث والم�سوؤولي�ت الأخرى

%13.0- %2.0 %2.3 %1.7 %0.4 %0.8 الت�أمين على الط�قة

%93.7- %0.1 %1.6 %0.6 %4.0 %3.1 الت�أمين على الطيران

%3.2 %73.2 %70.9 %67.4 %66.4 %63.9 الإجم�لي

الم�سدر: تقرير �سوق الت�أمين ال�سعودي 2011م – موؤ�س�سة النقد – اإدارة مراقبة الت�أمين

* ل تظهر معدلت اإحتف�ظ ت�أمين الحم�ية والدخ�ر في الجدول اأعاله حيث يجب الحتف�ظ ب�لجزء الخ��ص ب�لدخ�ر في ال�سركة ال�سعودية، وب�لت�لي ل يمكن مق�رنة معدلت اإحتف�ظ ت�أمين الحم�ية 
والدخ�ر مع عقود الت�أمين الأخرى.

* تلتزم �سرك�ت الت�أمين المرخ�سة اأو المرخ�ص له� حديثً� ب�لحد الأدنى لمعدل الحتف�ظ الب�لغ 30% وفقً� للم�دة )40( من الالئحة التنفيذية.

إجمالي المطالبات المدفوعة حسب النشاط  6 -5-3

ارتفع اإجم�لي المط�لب�ت التي دفعته� �سرك�ت الت�أمين في المملكة من 8.5 ملي�ر ري�ل في ع�م 2010م اإلى 11.5 ملي�ر ري�ل في ع�م 2011م، اأي بمعدل 

نمو بلغ 37%. وحقق اإجم�لي مط�لب�ت الت�أمين ال�سحي والت�أمين على المركب�ت المدفوعة نمواً بن�سبة 45.1% و 34.1% على التوالي. وحقق ت�أمين الحم�ية 

والدخ�ر اأعلى معدلت النمو في اإجم�لي المط�لب�ت المدفوعة، ب�إرتف�ع بلغت ن�سبته 114.7% من 136.2 مليون ري�ل اإلى 292.5 مليون ري�ل في ع�م 2011م. 

ويبين الجدول الت�لي اإجم�لي المط�لب�ت المدفوعة ح�سب نوع الن�س�ط للفترة 2007م – 2011م:

النمو 2011م 2010م 2009م 2008م 2007م )مليون ري�ل(

2010م 

2011م

% من 

الإجم�لي 

�س�في 

الأق�س�ط

% من 

الإجم�لي 

�س�في 

الأق�س�ط

 % من 

الإجم�لي 

�س�في 

الأق�س�ط

% من 

الإجم�لي 

�س�في 

الأق�س�ط

% من 

الإجم�لي 

�س�في 

الأق�س�ط

نوع الن�س�ط

%34.1 %64 7.297 %64 5.440 %55 4.010 %54 2.839 %47 1.898 �سحي

%45.1 %24 2.730 %22 1882 %22 1.621 %29 1.492 %30 1.218  المركب�ت

%114.7 %3 293 %2 136 %2 169 %3 140 %1 38 الحم�ية والدخ�ر

%32.8 %5 527 %5 397 %6 456 %6 315 %7 283 الممتلك�ت و�سد الحريق

%42.1 %2 226 %2 159 %2 146 %2 112 %5 219 الهند�سي

%25.6- %2 206 %3 277 %2 167 %4 195 %4 166 البحري

%59.9 %1 93 %1 58 %1 98 %2 92 %4 170 الحوادث والم�سوؤولي�ت الأخرى

%40.6- %1 82 %2 139 %8 570 %1 26 %0 6 الط�قة

%17.9 %0 31 %0 26 %0 18 %0 12 %2 63 الطيران

%34.9 %100 11.485 %100 8.514 %100 7.255 %100 5.224 %100 4.061 الإجم�لي

–  موؤ�س�سة النقد – اإدارة مراقبة الت�أمين الم�سدر: تقرير �سوق الت�أمين ال�سعودي 2011م 

المنافسة  7-5-3

يت�سم قط�ع الت�أمين في المملكة ب�لمن�ف�سة ال�سديدة، حيث بلغ عدد �سرك�ت الت�أمين المرخ�سة والمدرجة في ال�سوق الم�لية ال�سعودية »تداول«، بت�ريخ اإ�سدار 

هذه الن�سرة )33( �سركة، وقد �سدرت موافقة مجل�ص الوزراء ب�لترخي�ص ل�سركتين اإ�س�فيتين . ومن المتوقع اأن ت�ستد المن�ف�سة بين ال�سرك�ت الع�ملة التي 

ت�سعى للحف�ظ على ح�سته� ال�سوقية والعمل على زي�دته� وبين ال�سرك�ت الداخلة حديثً� والتي ت�سعى للح�سول على ح�سة في ال�سوق وزي�دته� من خالل 

تقديم اأ�سع�ر تن�ف�سية ومنتج�ت ت�أمين مبتكرة.
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وتعد �سركة التع�ونية للت�أمين اأكبر �سرك�ت الت�أمين من حيث حقوق الملكية الب�لغة 2.05 ملي�ر ري�ل في ع�م 2011م. وب�سكل ع�م ارتفعت حقوق ملكية 

�سرك�ت الت�أمين في ع�م 2011م اإلى 9.2 ملي�ر ري�ل مق�رنة بـ 9.1 ملي�ر ري�ل في ع�م 2010م، وبلغ عدد ال�سرك�ت التي تزيد حقوق الملكية فيه� على 

 .
22

100 مليون ري�ل 24 �سركة

في يونيو 2012م، اأعلنت �سركة التع�ونية للت�أمين ب�أنه� �ست�سبح اأول �سركة ت�أمين في المملكة �ستقدم ت�أمين ال�سفر لعمالئه� عبر النترنت. ويعتبر الطلب على 

هذه الخدمة في ازدي�د، لأن العديد من الدول ل �سيم� دول التح�د الأوروبي تن�ص على اأن يكون للمواطن ال�سعودي ت�أمين �سحي قبل الموافقة على منحه ت�أ�سيرة 

  .
23

الدخول

وفيم� يلي لئحة ب�سرك�ت الت�أمين المرخ�سة والمدرجة في ال�سوق الم�لية ال�سعودية »تداول« )كم� في 2013/02/17م(:

راأ�س املال املدفوع )بالريال ال�صعودي(اإ�صم ال�رشكة

750 مليونال�سركة التع�ونية للت�أمين 

300 مليون�سركة مالذ للت�أمين واإع�دة الت�أمين التع�وني 

800 مليون�سركة المتو�سط والخليج للت�أمين واإع�دة الت�أمين التع�وني )ميدغلف( 

200 مليون�سركة األي�نز ال�سعودي الفرن�سي للت�أمين التع�وني 

100 مليون�سركة اإي�ك ال�سعودية للت�أمين التع�وني )�سالمة( 

200 مليونال�سركة ال�سعودية المتحدة للت�أمين التع�وني )ولء( 

200 مليون�سركة الدرع العربي للت�أمين التع�وني

340 مليون�سركة �س�ب للتك�فل 

200 مليون�سركة �سند للت�أمين واإع�دة الت�أمين التع�وني 

100 مليونال�سركة العربية ال�سعودية للت�أمين التع�وني )�س�يكو( 

100 مليونال�سركة ال�سعودية الهندية للت�أمين التع�وني )وف�ء( 

220 مليون�سركة اإتح�د الخليج للت�أمين التع�وني 

167 مليون�سركة الأهلي للتك�فل 

100 مليونال�سركة الأهلية للت�أمين التع�وني 

200 مليون�سركة المجموعة المتحدة للت�أمين التع�وني )اأ�سيج( 

200 مليون�سركة الت�أمين العربية التع�ونية 

250 مليون�سركة الإتح�د التج�ري للت�أمين التع�وني 

200 مليون�سركة ال�سقر للت�أمين التع�وني 

200 مليونال�سركة المتحدة للت�أمين التع�وني 

ملي�رال�سركة ال�سعودية لإع�دة الت�أمين التع�وني )اإع�دة( 

400 مليون�سركة بوب� العربية للت�أمين التع�وني 

200 مليون�سركة وق�ية للت�أمين واإع�دة الت�أمين التك�فلي 

200 مليون�سركة الراجحي للت�أمين التع�وني 

100 مليون�سركة اي�ص العربية للت�أمين التع�وني 

200 مليون�سركة اأك�س� للت�أمين التع�وني 

200 مليونال�سركة الخليجية الع�مة للت�أمين التع�وني 

130 مليون�سركة بروج للت�أمين التع�وني 

200 مليونال�سركة الع�لمية للت�أمين التع�وني 

555 مليون�سركة �سوليدرتي ال�سعودية للتك�فل 

100 مليونال�سركة الوطنية للت�أمين التع�وني 

320 مليون�سركة اأم�نة للت�أمين التع�وني )اأم�نة( 

400 مليون�سركة عن�ية ال�سعودية للت�أمين التع�وني 

200 مليون�سركة الإنم�ء طوكيو م�رين ال�سعودية 

�رشكات التاأمني التي وافق جمل�س الوزراء على الرتخي�س بتاأ�صي�صها 

�سركة المجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للت�أمين التع�وني 

الجزيرة تك�فل تع�وني 

الم�سدر: �سركة ال�سوق الم�لية ال�سعودية )تداول(

موؤ�س�سة النقد– اإدارة �سوق الت�أمين ال�سعودي، تقرير �سوق الت�أمين ال�سعودي )2011م(: ن�ص نظ�م مراقبة �سرك�ت الت�أمين التع�وني في م�دته الرابعة ، على ان ل يقل راأ�ص م�ل �سركة الت�أمين عن 100 
 22 

مليون ري�ل، واأن ل يقل راأ�ص م�ل �سركة اإع�دة الت�أمين اأو �سركة الت�أمين التي تزاول في الوقت نف�سه اأعم�ل اإع�دة الت�أمين عن 200 مليون ري�ل.

 تقرير بزن�ص مونيتر للربع الرابع لع�م 2012م.
23
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الشركة   4
نبذة عن الشركة   1-4

�سركة المجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للت�أمين التع�وني )وي�س�ر اإليه� في هذه الن�سرة بـ »ال�سركة«( هي �سركة م�س�همة �سعودية تحت 

الت�أ�سي�ص تمت الموافقة على الترخي�ص بت�أ�سي�سه� بموجب قرار مجل�ص الوزراء رقم )119( ال�س�در بت�ريخ 1431/04/13هـ الموافق 2010/03/29م 

والمر�سوم الملكي رقم )م/22( ال�س�در بت�ريخ 1431/04/15هـ الموافق 2010/03/31م والموثق عقد ت�أ�سي�سه� المعدل لدى ك�تب العدل في الري��ص  

الري��ص  بمدينة  لل�سركة  الرئي�سي  المركز  ويقع  2012/11/28م(،  )الموافق   1434/01/14هـ  ت�ريخ   28 المجلد  من   815 عدد   64 رقم  ب�سحيفة 

اإ�سم ال�سركة اإلى »�سركة متاليف  في المملكة. و�سيعر�ص الم�س�همون الموؤ�س�سون على جميع الم�س�همين خالل الجمعية الع�مة الت�أ�سي�سية اقتراح تغيير 

والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للت�أمين التع�وني« و�سيقوم الم�س�همون ب�لت�سويت على هذا القتراح.  

يبلغ راأ�ص م�ل ال�سركة عند الت�أ�سي�ص )175.000.000( م�ئة وخم�سة و�سبعون مليون ري�ل موزع اإلى )17.500.000( �سبعة ع�سر مليون وخم�سم�ئة األف 

�سهم م�سرح به. وقد اكتتب الم�س�همون الموؤ�س�سون في م� مجموعه )12.250.000( اثن� ع�سر مليون وم�ئت�ن وخم�سون األف �سهم تمثل 70% من راأ�ص 

م�ل ال�سركة وقد تم اإيداع قيمته� في ح�س�ب ال�سركة لدى البنك العربي الوطني، كم� �سيتم طرح )5.250.000( خم�سة ماليين وم�ئت�ن وخم�سون األف �سهم 

للجمهور ب�سعر )10( ع�سرة  ري�لت لل�سهم الواحد.

تعتزم ال�سركة تقديم خدم�ت الت�أمين التع�وني وكل م� يتعلق بهذه الأعم�ل من اإع�دة ت�أمين اأو توكيالت اأو تمثيل اأو مرا�سلة اأو و�س�طة وذلك ب�ل�ستن�د 

الجهة  ب�عتب�ره�  النقد  موؤ�س�سة  اإ�سراف  وتحت  التنفيذية  ولئحته  التع�وني  الت�أمين  �سرك�ت  مراقبة  لنظ�م  ووفقً�  التع�وني  الت�أمين  ومب�دئ  لأحك�م 

الم�سوؤولة عن مراقبة قط�ع الت�أمين.

وبعد النته�ء من اإجراءات عملية الكتت�ب الع�م وانعق�د الجمعية الع�مة الت�أ�سي�سية وا�ستكم�ل اجرءات الت�أ�سي�ص واللتزام ب�لبنود اللزامية من لئحة 

حوكمة ال�سرك�ت، �ستقوم ال�سركة بتقديم طلب لمع�لي وزير التج�رة وال�سن�عة لإعالن ت�أ�سي�سه� ويتم اعتب�ر ال�سركة موؤ�س�سة في المملكة ك�سركة م�س�همة 

ع�مة من ت�ريخ �سدور القرار الوزاري ب�إعالن ت�أ�سي�سه�.

الرؤية المستقبلية للشركة  2-4

المتوافقة مع  المنتج�ت  توفير  المملكة وذلك من خالل  التع�وني في  الت�أمين  تقديم خدم�ت  الرائدة في  ال�سرك�ت  اأن ت�سبح واحدة من  ال�سركة  تهدف 

متطلب�ت العمالء وتقديم خدم�ت متميزة لهم.

رسالة الشركة  3-4

ت�سعى ال�سركة لتقديم منتج�ت وخدم�ت ت�أمينية تتمتع بدرج�ت ع�لية من الجودة وفقً� لأحدث المع�يير الدولية وتوفير قيمة را�سخة لعمالئه� في اأرج�ء 

المملكة وت�أ�سي�ص عالق�ت وثيقة وطويلة الأجل معهم.

إستراتيجية الشركة  4-4

�ستقوم ال�سركة بتوفير مجموعة من المنتج�ت والخدم�ت الت�أمينية وذلك بم� يتوافق مع المتطلب�ت الرئي�سية للجه�ت الت�سريعية والتنظيمية في المملكة 

وبم� يتالءم مع احتي�ج�ت �سرائح عمالئه� المختلفة. حيث �ستوفر ال�سركة محفظة متك�ملة من منتج�ت الت�أمين الع�م ومنتج�ت الت�أمين ال�سحي وت�أمين 

الحم�ية والدخ�ر والحوادث ال�سخ�سية. ولتحقيق اأعلى معدلت الكف�ءة والفع�لية، �ست�سع ال�سركة اإ�ستراتيجية تو�سعية لتحقيق النت�س�ر في المدن الرئي�سية 

في المملكة، و�ست�سعى كذلك للح�سول على ت�سنيف دولي معتمد من قبل الجه�ت المتخ�س�سة في منح واإ�سدار �سه�دات الت�سنيف ل�سرك�ت الت�أمين.

�ستعمل ال�سركة مع معيدي ت�أمين يتمتعون بت�سنيف ع�ٍل وب�سمعة دولية عريقة في مج�ل اإع�دة الت�أمين، كم� و�ستنتهج ال�سركة �سي��سة متحفظة في عملية 

اختي�ر وبن�ء محفظته� وترتيب�ت اإع�دة الت�أمين التي �ستعقده� وذلك بهدف تحقيق ربحية م�ستدامة لل�سركة وتر�سيد م�ستوى المخ�طر التي تتحمله�.

ترتكز الإ�ستراتيجية التي �ستعتمده� ال�سركة على المب�دئ الت�لية:

فهم وتلبية احتي�ج�ت عمالئه� وال�سعي دائم� لتقديم برامج وخدم�ت ت�ستوفي توقع�تهم.  -

المت�بعة الم�ستمرة لمتغيرات البيئة المحيطة من اأجل التعرف على اآخر التطورات والتج�ه�ت والتحدي�ت والفر�ص الجديدة في ال�سوق.  -

�سم�ن توفر الخبرات الالزمة في عملي�ت الت�أمين واإع�دة الت�أمين حيث يوجد لدى ال�سركة مجموعة من الكف�ءات والخبرات المتخ�س�سة في اأعم�ل   -

الت�أمين كم� �ست�سعى ال�سركة ب�سكل م�ستمر لإعط�ء موظفيه� والمنتجين المتع�قدين معه� الفر�سة الك�فية لتنمية وتطوير خبراتهم ومه�راتهم وذلك  

من خالل توفير فر�ص الثق�فة الم�ستمرة وبرامج التطوير والتدريب المن��سبة والمتطورة، وخلق بيئة مميزة ل�ستقط�ب الخبرات من خالل توفير البيئة 

المحترفة والتن�ف�سية الإيج�بية بين الموظفين وفر�ص التقدم لهم وتعزيز قدراتهم ومواهبهم.

�سم�ن مط�بقة اإجراءات ال�سركة و�سي��س�ته� مع المق�يي�ص المحترفة في �سن�عة الت�أمين واإع�دة الت�أمين.   -

تعزيز الوعي الع�م لف�ئدة �سن�عة الت�أمين كمكون اجتم�عي واقت�س�دي واعد في المملكة.  -

تطوير المنتج�ت والخدم�ت ب�سكل م�ستمر بم� يتالءم مع احتي�ج�ت العمالء وتر�سيخ عالق�ت جيدة مع قط�ع المنتجين و�سرك�ت الت�أمين واإع�دة الت�أمين.  -

كم� حددت ال�سركة اإ�ستراتيجية للتطوير ومحفزات للنمو على ال�سكل الت�لي:

منتجات مبتكرة: تقديم قيمة م�س�فة من خالل طرح منتج�ت متخ�س�سة ومرنة.   -

المنتجين وانت�س�رهم وحوافزهم  المبيع�ت من خالل رفع كف�ءة  اأداء  البنكي وتح�سين  الت�أمين  اأ�س��سي على فر�سة  الت�صويق: وترتكز ب�سكل  قنوات   -

والتزامهم وو�س�ئط دعمهم وتقليل العبء الإداري عليهم.

جودة اخلدمة: �سم�ن توفير خدم�ت ذات م�ستوى ع�ل وفع�ل ب��ستطراد.  -
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االإنتاجية: ال�سعي الم�ستمر لتطوير وتعزيز اإنت�جية الإداريين واخت�س��سي الت�سويق.  -

وتركز اإ�ستراتيجية ال�سركة للت�سويق على فر�سة التاأمني البنكي الذي توفره على نط�ق وا�سع وح�سري اتف�قية توزيع منتج�ت الت�أمين البنكية بين ال�سركة 

والبنك، والتي تهدف اإلى ال�ستف�دة من �سبكة فروع البنك لتوزيع منتج�ت ال�سركة واإ�س�فة برامج الحم�ية والدخ�ر والت�أمين ال�سحي وت�أمين المركب�ت 

الإ�ستراتيجية كمتمم  البنكية«(. و�ستطبق هذه  الت�أمين  »اتف�قية توزيع منتج�ت  الق�سم 3-6-15  )راجع  البنك  اإلى عرو�ص  وال�سفر وغيره�  والم�س�كن 

لمنتج�ت البنك الأ�س��سية دون اأن تعرقل العالقة بين العميل والبنك اأو توؤخر عمل موظفي البنك. وي�سكل دمج ت�أمين المركب�ت وت�أمين الئتم�ن عند توفير 

قرو�ص المركب�ت وقرو�ص ال�سكن مث�ًل جيداً على هذه الإ�ستراتيجية.

كم� ت�سمل هذه الإ�ستراتيجية اأي�سً� حمالت تحديد �سرائح العمالء المحتملين من خالل �سبكة الفروع والر�س�ئل الن�سية وقنوات الإنترنت. و�ستوفر هذه الحمالت 

و�سيلة متدنية الكلفة للتعريف بمنتج�ت ال�سركة وزي�دة ح�سته� في ال�سوق. كم� تعتمد الإ�ستراتيجية على نظم الت�سويق المب��سرة عبر اله�تف والبيع عبر 

ك�ونترات البنك.

وب�لن�سبة لمبيع�ت الأفراد، �سيتم تجهيز فريق وكيل الت�أمين ب�لأدوات التي ت�س�هم في زي�دة واإدامة نج�ح المبيع�ت. اإ�س�فة اإلى ذلك، وبم�س�عدة فريق 

مبيع�ت ال�سرك�ت لدى ال�سركة، �سيقوم وكيل الت�أمين  ب�لتوا�سل مع عمالء البنك من ال�سرك�ت لتقديم عرو�ص �س�ملة تت�سمن الت�أمين الع�م والت�أمين�ت 

الخ��سة بموظفي ال�سرك�ت وهي اأ�س��سً� الت�أمين الطبي وت�أمين الحم�ية. 

وفيم� يلي ت�سور لبع�ص اأهداف الت�أمين البنكي الطموحة التي �ست�سعى ال�سركة للو�سول اإليه� من خالل قنوات البنك المختلفة:

ن�سبة الم�س�همةال�سبكةمج�ل الت�أمين

املركبات

80%البنك

20%الو�سط�ء/الوكالء

املنازل

80%البنك

20%الو�سط�ء/الوكالء

ال�صفر

50%وك�لت ال�سفر

10%مواقع ال�سفر عبر النترنت

40%البنك

100%البنكاحلماية واالدخار لالأفراد

100%البنكاحلوادث ال�صخ�صية

الم�سدر: ال�سركة

ولتحقيق التميز في عملي�ت ال�سركة، ف�إنه� �ستعتمد اأنظمة متك�ملة ت�ستقطب وتتع�مل مع مخ�طب�ت العمالء والو�سط�ء والوكالء وعلى ق�عدة متطورة 

من اأنظمة تقنية المعلوم�ت المتخ�س�سة في الإدارة الت�أمينية. وتقر ال�سركة ب�أن لي�ص له� اأية نية لتغيير جوهري في طبيعة ن�س�طه�.

اإلستراتيجية االستثمارية  5-4

�ستعتمد ال�سركة اإ�ستراتيجية متحفظة ومتوازنة تج�ه المخ�طر وذلك ب�لتركيز على ال�ستثم�ر في اأدوات الدخل الث�بت والتي تت�سكل ق�عدته� الأ�س��سية من 

ال�سندات وال�سكوك والودائع البنكية مع اللتزام ب�للوائح التنفيذية ال�س�درة عن موؤ�س�سة النقد فيم� يخ�ص توزيع الأموال الم�ستثمرة. 

الهيئة والذين يتمتعون بدرجة ع�لية من  المرخ�ص لهم من قبل  ال�ستثم�ر  ا�ستثم�راته� مع نخبة مخت�رة من مدراء  اإدارة  التع�ون في  ال�سركة  تعتزم 

اأحك�م و�سروط نظ�م مراقبة �سرك�ت  الحترافية ويتم تزويدهم ب�لأهداف ال�ستثم�رية لل�سركة فيم� يتعلق بم�ستوي�ت ال�سيولة الالزمة بم� يتوافق مع 

الت�أمين التع�وني. وتتمثل اأهداف ال�سركة ال�ستثم�رية في اإيج�د توازن م�ستمر بين معدلت المخ�طر وال�سيولة والربحية ومح�ولة ال�سعي الم�ستمر في رفع 

عوائد الم�س�همين مع الحف�ظ قدر الإمك�ن على درجة مقبولة من المخ�طر ال�ستثم�رية.

اإ�س�فة اإلى ذلك �ستقوم ال�سركة ب�لتركيز على زي�دة معدلت ربحية الأموال الم�ستثمرة وتحقيق معدل نمو جيد في الأ�سول من خالل اعتم�د مجموعة من 

القنوات ال�ستثم�رية المكونة للمحفظة مع العمل على تف�دي المخ�طر المرتبطة ب�نخف��ص الع�ئد.

كم� �ستح�فظ ال�سركة على م�ستوي�ت �سيولة تتن��سب مع اأهداف �سي��سته� ال�ستثم�رية واحتي�ج�ته� الت�سغيلية وت�سوية المط�لب�ت عند ا�ستحق�قه�. كم� 

�ستقوم بمراجعة الإ�ستراتيجية ال�ستثم�رية وتقييمه� ب�سفة دورية، واإجراء التعديالت الالزمة عليه� للت�أكد من مالئمته� لحتي�ج�ت واأهداف ال�سركة 

المتجددة والتطورات في �سوق ال�ستثم�ر والبيئة التنظيمية.
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هيكل ملكية الشركة  6-4

يبلغ راأ�ص م�ل ال�سركة )175.000.000( م�ئة وخم�سة و�سبعون مليون ري�ل موزع على )17.500.000( �سبعة ع�سر مليون وخم�سم�ئة األف �سهم، وقد 

اكتتب الم�س�همون الموؤ�س�سون بم� مجموعه )12.250.000( اثن� ع�سر مليون وم�ئت�ن وخم�سون األف �سهم تمثل 70% من راأ�ص م�ل ال�سركة وتم اإيداع 

قيمته� في ح�س�ب ال�سركة لدى البنك العربي الوطني، كم� �سيتم طرح الأ�سهم الب�قية وعدده� )5.250.000( خم�سة ماليين وم�ئت�ن وخم�سون األف �سهم 

للجمهور ب�سعر )10( ع�سرة ري�لت لل�سهم الواحد. اأم� ب�لن�سبة لأ�سهم الم�س�همين الموؤ�س�سين فهي موزعة ح�سب الجدول الت�لي:

لقيمة بالريالعدد االأ�صهماجلن�صيةامل�صاهمون
ن�صبة امللكية 

املبا�رشة

ن�صبة امللكية

غري املبا�رشة

جمموع

امللكية

30.00%-30.00%5.250.00052.500.000اأمريكياأميريك�ن ليف اإن�سورن�ص كومب�ني1

5.240.00052.400.000�سعوديالبنك العربي الوطني2
*

%29.94-%29.94

10.00%-10.00%1.750.00017.500.000اأمريكي�س�رتي�ص ميم�س� هولدينجز3

0.03%5.00050.000�سعوديعبداللطيف بن حمد محمد الجبر4
**

%0.584%0.614

0.03%5.00050.000�سعودي�سالح را�سد عبدالرحمن الرا�سد5
**

%0.578%0.608

70.00%12.250.000122.500.000جمموع ما اكتتب به املوؤ�ص�صون

30.00%5.250.00052.500.000جمموع ما �صيكتتب به اجلمهور

100.00%17.500.000175.000.000املجموع الكلي

الم�سدر: ال�سركة

تجدر الإ�س�رة اإلى اأنه بموجب اتف�قية ال�سرك�ء )المف�سلة في الق�سم 6-15 »العقود الجوهرية«( اتفق الم�س�همون الموؤ�س�سون على اأن يكتتب كل من عبد اللطيف بن حمد محمد الجبر و �سالح را�سد عبد 
 *

الرحمن الرا�سد  بخم�سة اآلف �سهم )بمجموع ع�سرة اآلف �سهم( عن البنك العربي الوطني  لمراع�ة الحد الأدنى لعدد ال�سرك�ء المطلوب لت�أ�سي�ص �سركة م�س�همة بموجب نظ�م ال�سرك�ت، بحيث تعود ملكية 

النتف�ع ب�لأ�سهم الم�سجلة تحت اإ�سميهم� للبنك العربي الوطني الذي يتعهد ب�إع�دة �سراء تلك الأ�سهم في اأقرب وقت ممكن بعد اإتم�م الطرح وذلك بعد انق�س�ء فترة الحظر النظ�مية والح�سول على موافقة 

خطية من هيئة ال�سوق الم�لية وموؤ�س�سة النقد الم�سبقة لإتم�م عملية التن�زل عن تلك ال�سهم.

الملكية غير المب��سرة عبر البنك العربي الوطني.
 **

كبار المساهمين  7-4

هن�ك ثالثة م�س�همين رئي�سيين في ال�سركة يمتلك كل منهم ن�سبة اأعلى من 5% من اأ�سهم راأ�ص م�ل ال�سركة وهم:

امللكيةامل�صاهمون

تمتلك م� ن�سبته 30.00% من اأ�سهم راأ�ص م�ل ال�سركة بعد ت�أ�سي�ص ال�سركةاأميريك�ن ليف اإن�سورن�ص كومب�ني1

تمتلك م� ن�سبته 29.94% من اأ�سهم راأ�ص م�ل ال�سركة بعد ت�أ�سي�ص ال�سركةالبنك العربي الوطني2

تمتلك م� ن�سبته 10.00% من اأ�سهم راأ�ص م�ل ال�سركة بعد ت�أ�سي�ص ال�سركة�س�رتي�ص ميم�س� هولدينجز3

الم�سدر: ال�سركة

نظرة عامة على المؤسسين الرئيسيين  8-4

أميريكان اليف إنشورنس كومباني )أليكو(  1-8-4

اأميريك�ن ليف اإن�سورن�ص كومب�ني )وي�س�ر اإليه� في هذه الن�سرة بـ » األيكو«( هي �سركة ع�لمية رائدة في ت�أمين�ت الحم�ية والدخ�ر ت�أ�س�ست ع�م 1921م 

في ديالوير – الولي�ت المتحدة تحت رقم 0123730، ويبلغ راأ�سم�له� ثالثة ماليين دولر، اأي م� يع�دل )11.250.000( اأحدى ع�سر مليون ومئتين 

وخم�سون األف ري�ل تقريبً�، وهي مملوكة ب�لك�مل من �سركة متاليف )المعرف عنه� اأدن�ه( التي اأتمت �سفقة �سرائه� من �سركة المجموعة الأمريكية الدولية 

اإنك في 2010/11/01م.

توفر األيكو لالأفراد وال�سرك�ت منتج�ت وخدم�ت ت�أمين الحم�ية والدخ�ر والحوادث ال�سخ�سية والت�أمين ال�سحي والتخطيط للتق�عد وحلول اإدارة الثروات، 

الت�أمين في  ال�سركة في �سوق  التوزيع الأخرى، وقد ن�سطت  الم�لية وقنوات  الوكالء والو�سط�ء والموؤ�س�س�ت  وتقدم خدم�ته� من خالل �سبكة وا�سعة من 

المملكة منذ اأكثر من 55 ع�مً�.

اإقليمية في عدة دول، وتنت�سر فروعه� وال�سرك�ت  األيكو الرئي�سي في ويلمينغتون بولية ديالوير في الولي�ت المتحدة الأمريكية وله� مقرات  يقع مقر 

الت�بعة له� في 35 بلداً حول الع�لم في الأ�سواق الن��سئة والن�مية والمتقدمة في اأوروب� واآ�سي� وال�سرق الأو�سط واإفريقي� واأمريك� الالتينية. 
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ويو�سح الجدول الت�لي هيكل ملكية �سركة األيكو:

ن�صبة امللكيةامل�صاهمون

100%�سركة متاليف1

الم�سدر: األيكو  –بت�ريخ 2012/12/20م 

متاليف  1-1-8-4

ت�أ�س�ست �سركة متاليف ع�م 1868م، وهي �سركة رائدة ع�لميً� في مج�ل الت�أمين والحم�ية والدخ�ر وبرامج الت�أمين الجم�عي، وتقدم خدم�ته� اإلـى 90 

مليون عميل في اأكثر من 47 بلداً. وبت�ريخ 2010/11/01م ا�ستحوذت على �سركة األيكو بعد اإتم�م �سفقة �سرائه� من اإيه اأي جي مق�بل مبلغ )16.2( 

ملي�ر دولر، اأي م� يع�دل )60.75( ملي�ر ري�ل تقريبً�. 

واآ�سي� والمحيط  الالتينية  المتحدة والي�ب�ن واأمريك�  الولي�ت  اأ�سواق  الت�بعة والحليفة له� على مواقع ري�دية في  ال�سرك�ت  وتحوز متاليف من خالل 

اله�دئ واأوروب� وال�سرق الأو�سط. وهي اأكبر �سركة للت�أمين على الحي�ة في الولي�ت المتحدة الأمريكية والمك�سيك وت�سيلي والأرجنتين، واحتلت موقع 

، و�سمت بين عمالئه� 90 من اأول 
25

. وفي الع�م 2012م، احتلت متاليف المرتبة 34 على لئحة »فورت�سن 500«
24

الري�دة في 20 من هذه الأ�سواق

قيمة  و�سلت  كم�  دولر(،  ملي�ر   4،3( ري�ل  ملي�ر   16،125 تقدمه�  التي  ال�س�رية  الحم�ية  ت�أمين  قيمة  وبلغت  ذاته�،  الالئحة  في  مدرجة  100�سركة 

موجوداته� اإلى 3،138،8 ملي�ر ري�ل )836،8 ملي�ر دولر(، في حين بلغ عدد موظفيه� 64،000 موظف تقريبً�.

والت�أمين  ال�سخ�سية  والحوادث  والدخ�ر  الحم�ية  ت�أمين  وال�سرك�ت  لالأفراد  �سرك�ت متاليف  تقدم  اآ�سي�،  واإفريقي� وجنوب  الأو�سط  ال�سرق  وفي منطقة 

ال�سحي والتخطيط للتق�عد وحلول اإدارة الثروات. اإن �سركة متاليف مدرجة اأ�سهمه� في بور�سة نيويورك – الولي�ت المتحدة. ويو�سح الجدول الت�لي 

الم�لكين الأ�س��سيين في �سركة متاليف ون�سب ملكيتهم:

ن�صبة امللكيةامل�صاهمون

3.99%�ست�يت �ستريت جلوب�ل اأدف�يزورز1

3.67%ف�نغ�رد جروب اإنك2

3.46%�سركة فيدليتي م�نجمنت اأند ري�سير�ص 3

3.09%�سركة بالكروك اإن�ستيتو�سنل ترا�ست 4

2.19%اإم اإف اإ�ص اإنف�ستمنت م�نجمنت5

م�سدر: متاليف – بت�ريخ 2012/12/20م

شارتيس ميمسا هولدينجز )شارتيس(  2-8-4

�س�رتي�ص ميم�س� هولدينجز اإنك )وي�س�ر اإليه� في هذه الن�سرة بـ »�س�رتي�ص«( هي �سركة ت�بعة مملوكة ب�لك�مل من �سركة اإيه اآي جي للممتلك�ت والم�سوؤولي�ت 

الم�سرح  الع�دية  الأ�سهم  اإجم�لي عدد  بلغ  المتحدة تحت رقم 3111943، حيث  ت�أ�س�ست ع�م 1999م في ديالوير– الولي�ت  انترن��سون�ل �ص.ذ.م.م، 

ب�إ�سداره� األف �سهم ع�دي ب�سعر دولر واحد لل�سهم . اإن �سركة �س�رتي�ص �سركة رائدة في مج�ل ت�أمين الممتلك�ت والط�قة والهند�سة والحوادث الع�مة 

والت�أمين الع�م وتغطي منطقة ال�سرق الأو�سط وجنوب اآ�سي�. 

ويو�سح الجدول الت�لي هيكل ملكية �سركة �س�رتي�ص:

ن�صبة امللكيةامل�صاهمون

100%اإيه اآي جي للممتلك�ت والم�سوؤولي�ت انترن��سيون�ل �ص.ذ.م.م1

إيه آي جي للممتلكات والمسؤوليات انترناشونال ش.ذ.م.م  1-2-8-4

اإن �سركة اإيه اآي جي للممتلك�ت والم�سوؤولي�ت �ص.ذ.م.م هي �سركة ت�بعة مملوكة ب�لك�مل من �سركة اإيه اآي جي للممتلك�ت والم�سوؤولي�ت اإنك المملوكة 

بدوره� ب�لك�مل من �سركة اإيه اأي يو اإي�ص اإل اإل �سي، وهي بدوره� �سركة ت�بعة مملوكة  ب�لك�مل من المجموعة الأمريكية الدولية اإنك.

اإ�سم �س�رتي�ص لغ�ية الفترة الأخيرة، ك�لإ�سم التج�ري في عملي�ت المجموعة الأمريكية الدولية لت�سويق برامج ت�أمين الممتلك�ت والط�قة  وقد ا�ستخدم 

والهند�سة والحوادث الع�مة والت�أمين الع�م في ك�فة اأنح�ء الع�لم. وفي �سهر ت�سرين الث�ني 2012، ع�دت هذه العملي�ت ل�ستخدام الإ�سم التج�ري اإيه اآي 

جي. ومن المتوقع اأن تعدل لحقً� �س�رتي�ص ا�سمه� التج�ري.

 Axco اإن�سوران�ص اإنفورم�ي�سن �سيرف�س�ص – 7 م�ر�ص 2013
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 عدد المجلة ال�س�در في 21\5\2012
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ت�أ�س�ست عملي�ت اإيه اآي جي الدولية في مج�لت حم�ية الممتلك�ت والت�أمين الع�م منذ اأكثر من )90( ع�مً�، ولديه� 45.000 موظف يخدمون اأكثر من 

70 مليون عميل حول الع�لم، وت�سمل عملي�ت مملوكة كليً� في اأكثر من 80 دولة اإ�س�فة اإلى عالق�ت تع�ون مع �سرك�ء لم�س�عدتهم على خدمة العمالء 

في م� يقرب من 120 دولة اأو منطقة اأخرى.

المجموعة األمريكية الدولية انك )إيه آي جي(  2-2-8-4

تعتبر المجموعة الأمريكية الدولية انك )اإيه اآي جي( موؤ�س�سة ع�لمية رائدة قي مج�ل الت�أمين. ومنذ ت�أ�سي�سه� ع�م 1919م، توفر اإيه اآي جي نط�قً� وا�سعً� 

من خدم�ت الت�أمين في مج�لت حم�ية الممتلك�ت والت�أمين الع�م والت�أمين على الحي�ة وبرامج التق�عد وت�أمين الرهن العق�ري وخدم�ت م�لية اأخرى 

للعمالء في اأكثر من 130 بلداً. وت�سمل عرو�ص اإيه اآي جي المتنوعة برامج وخدم�ت ت�س�عد ال�سرك�ت والأفراد على حم�ية اأ�سولهم واإدارة المخ�طر وتوفر 

الأم�ن في مرحلة التق�عد.

الأميركية وهي ح�ليً� �سركة مدرجة في بور�سة نيويورك وبور�سة طوكيو وتقدم  المتحدة  الولي�ت  اآي جي في ولية ديالوير في  اإيه  ت�أ�س�ست �سركة 

خدم�ت الت�أمين ال�س�ملة في اآ�سي� واأمريك� الالتينية واأوروب� وال�سرق الأو�سط واأمريك� ال�سم�لية.

وخالل الأزمة القت�س�دية التي بداأت ع�م 2008م، �سخت الحكومة الأمريكية في �سركة اإيه اآي جي مبلغ 182.3 ملي�ر دولر )م� يع�دل 683.625 ملي�ر ري�ل( 

تبلغ 22.7 ملي�ر دولر  اإيج�بية  لع�ئدات  اإ�س�فة  المبلغ،   الأمريكية ك�مل هذا  الحكومة  ا�ستع�دت  ت�ريخه،  الم�لي. ومنذ  ال�سركة  اأجل تمكين و�سع   من 

)م� يع�دل 85.125 ملي�ر ري�ل( وذلك من خالل بيع الأ�سول واتخ�ذ الإجراءات من قبل اإيه اآي جي وبنك الحتي�ط الفدرالي الأمريكي والخزينة الأمريكية.

وفي اأوائل م�يو 2011م، ق�مت الخزينة الأمريكية ببيع م� يق�رب 1.7 ملي�ر �سهم من اأ�سهم اإيه اآي جي الع�دية من خالل �ستة طروح ع�مة بح�سيلة بلغت 

م� يق�رب 51 ملي�ر دولر )م� يع�دل 191.25 ملي�ر ري�ل(، بم� فيه� 13 ملي�ر دولر )م� يع�دل 48.75 ملي�ر ري�ل( تم �سرائه� من قبل اإيه اآي جي.

وفي ع�م 2012م، بلغ الدخل ال�س�في لإيه اآي جي مبلغ  3.4 ملي�ر دولر )م� يع�دل 12.75 ملي�ر ري�ل( مق�رنة بـ 20.6 ملي�ر دولر )م� يع�دل 77.25 

ملي�ر ري�ل( في 2011م. 

وتعمل �سركة اإيه اآي جي في �سوق الت�أمين الع�م في المملكة منذ اأكثر من 30 ع�مً� من خالل ت�سويق منتج�ت الت�أمين على المركب�ت والحوادث ال�سخ�سية 

وال�سفر ومخ�طر البن�ء والط�قة والممتلك�ت. 

4-8-3  البنك العربي الوطني )»البنك«(

ت�أ�س�ص البنك العربي الوطني ك�سركة م�س�همة �سعودية بموجب المر�سوم الملكي رقم م/38 وت�ريخ 1399/07/18هـ )الموافق 1979/06/13م(. وفي 2012/12/31م، 

بلغ اإجم�لي موجوداته 136.6 ملي�ر وحقوق الم�س�همين 17.8 ملي�ر ري�ل وقد حقق خالل ع�م 2012م دخل �س�في يبلغ 2.371 مليون ري�ل.

يقدم البنك جميع الخدم�ت الم�سرفية التج�رية والإ�سالمية لالأفراد وال�سرك�ت، ويقوم اأي�سً� ب�سراء وبيع العمالت الأجنبية وخدم�ت الخزينة وال�ستثم�ر، 

والتداول  والو�س�طة  الم�ستركة  وال�سن�ديق  الثروات  واإدارة  وال�ستثم�ر  الم�لية  الم�سورة  لال�ستثم�ر(  الوطني  العربي  )�سركة  الت�بعة  �سركته  تقدم  بينم� 

والمت�جرة المحلية والع�لمية ب�لأوراق الم�لية والعمالت الأجنبية.

يقع المركز الرئي�سي للبنك بمدينة الري��ص، ولديه مركزين اإقليميين في كل من جدة والخبر. وللبنك �سبكة فروع قوامه� 182 فرعً� بم� فيه� الأق�س�م الن�س�ئية 

ب�لإ�س�فة اإلى 85 مركزاً للحوالت الفورية  و 9 مراكز للبيع والتق�عد، وفرع واحد في المملكة المتحدة مركزه لندن. وللبنك كذلك �سبكة لل�سرف الآلي تت�سمن 

937 جه�زاً.

وللبنك عدد من الإ�ستثم�رات الإ�ستراتيجية ومنه�:

�سركة العربي لت�أجير المعدات الثقيلة )اأهل( والتي تعمل في مج�ل ت�أجير المعدات الثقيلة وح�سة البنك فيه� %62.5.  -

ال�سركة ال�سعودية لتمويل الم�س�كن )�سهل( والتي تقوم بتقديم خدم�ت التمويل ال�سكني العق�ري وح�سة البنك فيه� %40.   -

:
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وفيم� يلي جدول يو�سح ن�سبة ملكية الم�س�همين الرئي�سيين )الذين يملكون اأكثر من 5%( في البنك

ن�صبة امللكيةامل�صاهمون

40.0%البنك العربي )�س م ع( – االأردن1

10.8%الموؤ�ص�صة العامة للتاأمينات االجتماعية – المملكة العربية ال�صعودية2

9.9%�صركه را�صد عبدالرحمن الرا�صد واوال ده – المملكة العربية ال�صعودية3

5.6%�صركة عبد العزيز ومحمد وعبداللطيف الجبر )�صركة الجبر التجارية( – المملكة العربية ال�صعودية4

66.3%المجموع

الم�سدر: تداول كم� بت�ريخ 2012/12/10م

الم�سدر: تداول. ت�ريخ 2012/12/10م.
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البنك العربي )شركة مساهمة عامة(   1-3-8-4

اأكبر �سبكة  اأكبر موؤ�س�س�ت ال�سرق الأو�سط الم�لية. وتعتبر مجموعة البنك العربي  منذ الت�أ�سي�ص في ع�م 1930م، تطور البنك العربي لي�سبح واحداً من 

م�سرفية عربية في الع�لم، حيث تتكون من اأكثر من 600 فرع في 30 دولة وتغطي 5 ق�رات، وهي اأول موؤ�س�سة ت�بعة للقط�ع الخ��ص في الع�لم العربي.

ويلعب البنك العربي دوراً رائداً وفع�ًل في مج�ل التنمية الجتم�عية والقت�س�دية في منطقة ال�سرق الأو�سط و�سم�ل اإفريقي�، من خالل توفير منتج�ت وخدم�ت 

م�سرفية وفقً� لأعلى المع�يير والم�ستوي�ت، والتي ت�سمل الخدم�ت الم�سرفية لالأفراد، وخدمة ال�سرك�ت والعملي�ت الم�سرفية ال�ستثم�رية، واإدارة الثروات 

 .
27

واأعم�ل الخزينة 

وفيم� يلي جدول يو�سح ن�سبة ملكية الم�س�همين الرئي�سيين )الذين يملكون اأكثر من 5%( في البنك العربي:

ن�صبة امللكيةامل�صاهمون

15.5%الموؤ�ص�صة العامة لل�صمان االجتماعي – االأردن1

9.68%�صركة �صعودي اوجيه المحدودة – المملكة العربية ال�صعودية2

7.11%�صركة اوجيه ميدل اي�صت هولدنغ – لبنان3

32.11%المجموع

الم�سدر: مركز اإيداع الأوراق الم�لية – الأردن بت�ريخ 10 دي�سمبر 2012م

وفيم� يلي جدول يو�سح ن�سبة ملكية الم�س�همين الرئي�سيين في �سركة �سعودي اأوجيه المحدودة – المملكة:

ن�صبة امللكيةامل�صاهمون

75.3865%�صعدالدين رفيق الحريري1

15.000%اأيمن رفيق الحريري2

9.6135%نازك اأ�صعد عودة3

100%المجموع4

الم�سدر: �سركة �سعودي اأوجيه المحدودة بت�ريخ 2012/12/15م

وفيم� يلي جدول يو�سح ن�سبة ملكية الم�س�همين الرئي�سيين في �سركة اوجيه ميدل اي�ست هولدنغ – لبن�ن:

ن�صبة امللكيةامل�صاهمون

100%�سركة �سعودي اأوجيه المحدودة 1

الم�سدر: �سركة اأوجيه مديل اي�ست هولدنغ بت�ريخ 2012/12/15م

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية  2-3-8-4

اأن�س�أت الموؤ�س�سة الع�مة للت�أمين�ت الجتم�عية لتقوم بتطبيق اأحك�م نظ�م الت�أمين�ت الجتم�عية في المملكة ومت�بعة تنفيذه خ��سة فيم� يتعلق بتحقيق 

التغطية الت�أمينية الواجبة نظ�ميَ� وتح�سيل ال�ستراك�ت من اأ�سح�ب الأعم�ل و�سرف التعوي�س�ت للم�ستحقين من الم�ستركين اأو اأفراد اأ�سرهم.

والموؤ�س�سة الع�مة للت�أمين�ت الجتم�عية هي موؤ�س�سة ع�مة حكومية في المملكة له� ا�ستقالله� الم�لي والإداري وي�سرف عليه� مجل�ص اإدارة مكون من اأحد 

ع�سر ع�سواَ هم وزير العمل رئي�سَ� للمجل�ص، ومح�فظ موؤ�س�سة النقد ن�ئبَ� للرئي�ص، وثالثة اأع�س�ء يمثلون وزارات العمل والم�لية وال�سحة، وثالثة اأع�س�ء 

من الم�ستركين في النظ�م من ذوي الكف�ءات العلي� في اأعم�لهم، وثالثة اأع�س�ء من اأ�سح�ب العمل. وتزاول الموؤ�س�سة ن�س�طه� من خالل المركز الرئي�سي 

وواحد وع�سرين مكتبَ� منت�سراً في مختلف من�طق المملكة.

ويعد نظ�م الت�أمين�ت الجتم�عية �سورة من �سور التع�ون والتك�فل الجتم�عي التي يقدمه� المجتمع لمواطنيه ويقوم على رع�ية الع�ملين في القط�ع 

الخ��ص وكذلك الع�ملين ب�لأجر في القط�ع الحكومي ليوفر لهم ولأ�سرهم حي�ة كريمة بعد تركهم العمل ب�سبب التق�عد اأو العجز اأو الوف�ة وكذلك العن�ية 

الطبية للم�س�بين ب�إ�س�ب�ت عمل اأو اأمرا�ص مهنية والتعوي�س�ت الالزمة عند حدوث عجز مهني اأو وف�ة.

.www.arabbank.jo :الم�سدر 
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شركة راشد عبدالرحمن الراشد وأوالده  3-3-8-4

ت�سكل �سركة را�سد عبدالرحمن الرا�سد واأولده تكتاًل حيويً� في مج�ل التج�رة وال�سن�عة في المملكة. ولعبت �سركة را�سد عبدالرحمن الرا�سد واأولده دوراً 

ف�عاًل في تطور البنية التحتية للمملكة خالل ال�ستة عقود الم��سية. وتتركز اأعم�له� في خم�سة قط�ع�ت: التج�رة، ال�سن�عة، الإن�س�ءات، الخدم�ت والمواد 

الغذائية وال�ستهالكية الأخرى، كم� تمتلك ا�ستثم�رات �سخمة في التطوير العق�ري.

وفيم� يلي جدول يو�سح ن�سبة ملكية الم�س�همين الرئي�سيين )الذين يملكون اأكثر من 5%( في �سركة را�سد عبدالرحمن الرا�سد واأولده:

ن�صبة امللكيةامل�صاهمون
ن�صبة امللكية 

املبا�رشة يف ال�رشكة

ن�صبة امللكية 

غري املبا�رشة يف ال�رشكة*

جمموع امللكية املبا�رشة 

وغري املبا�رشة يف ال�رشكة

--19.46%عبد العزيز را�صد عبدالرحمن الرا�صد 

0.608%0.578%0.03%19.46%�صالح را�صد عبدالرحمن الرا�صد

--19.46%عبد المح�صن را�صد عبدالرحمن الرا�صد

--19.46%عبد المنعم را�صد عبدالرحمن الرا�صد

--19.46%عبد الرحمن را�صد عبدالرحمن الرا�صد

0.608%0.578%0.03%97.3%المجموع

الم�سدر: البنك العربي الوطني 

 الملكية غير المب��سرة عبر البنك العربي الوطني.
*

شركة عبد العزيز ومحمد وعبداللطيف الجبر )شركة الجبر التجارية(  4-3-8-4

ت�أ�س�ست �سركة الجبر التج�رية في ع�م 1952م وبداأت ن�س�طه� في مج�ل الأعم�ل التج�رية والزراعية. وركزت �سركة الجبر التج�رية ن�س�طه� من مركزه� 

الرئي�سي في الإح�س�ء على تج�رة المواد الغذائية ومواد البن�ء، قبل اأن تفتتح فرعً� له� في مدينة الخبر ع�م 1956م بعد تن�مي ن�س�ط�ته� وعالق�ته� 

التج�رية مع دول مثل الولي�ت المتحدة وكوري� وال�سين وت�يالند. وتنوعت ن�س�ط�ته� التج�رية والم�سرفية والخدم�تية والعق�رية وال�سن�عية، اإذ اأنه� 

تمتلك م�سنعً� لتعبئة المرطب�ت ب�لإح�س�ء وم�سنعً� للكرتون ب�لإ�س�فة اإلى مجموعة من المغ��سل المركزية الآلية المنت�سرة في اأنح�ء المملكة المختلفة، 

وهذا ف�ساًل عن اأنه� ت�س�هم في العديد من ال�سرك�ت والموؤ�س�س�ت الزراعية والبتروكيم�وية والإ�سمنتية والم�لية في المملكة وخ�رجه�.

في الع�م 1998م اأبرمت �سركة الجبر التج�رية عقد وك�لة ح�سرية مع �سركة ه�ير لالأجهزة الكهرب�ئية ال�سينية التي تحتل المركز الأول في ال�سين بين 

�سرك�ت الأجهزة الكهرب�ئية المنزلية والمركز الرابع على م�ستوى الع�لم. وفي ع�م 2009م اأبرمت �سركة الجبر التج�رية عقد وك�لة ح�سرية مع �سركة كي� 

موتورز الكورية لتوزيع �سي�رات كي� في جميع اأنح�ء المملكة.

وفيم� يلي جدول يو�سح ن�سبة ملكية الم�س�همين الرئي�سيين )الذين يملكون اأكثر من 5%( في �سركة الجبر التج�رية:

ن�صبة الملكيةالم�صاهمون
ن�صبة الملكية

 المبا�صرة في ال�صركة

ن�صبة الملكية

 غير المبا�صرة في ال�صركة*

مجموع الملكية المبا�صرة 

وغير المبا�صرة في ال�صركة

-34.78%محمد حمد محمد الجبر

0.614%0.584%0.03%34.78%عبداللطيف حمد محمد الجبر

-5.53%خالد عبدالعزيز حمد الجبر

-5.53%فهد عبدالعزيز حمد الجبر

-5.53%عبدالمح�صن عبدالعزيز حمد الجبر

-5.53%عادل عبدالعزيز حمد الجبر

0.614%0.584%0.03%91.68%المجموع

الم�سدر: البنك العربي الوطني 

* الملكية غير المب��سرة عبر البنك العربي الوطني.

المصالح المباشرة وغير المباشرة ألعضاء مجلس اإلدارة والمدراء التنفيذيين في الشركة  9-4

ل يمتلك اأي من اأع�س�ء مجل�ص الإدارة المقترحين والمذكورة اأ�سم�وؤهم في �سفحة )ج( من هذه الن�سرة اأي م�س�لح مب��سرة وغير مب��سرة جوهرية في 

ال�سركة تتمثل في ملكيتهم لأ�سهم ال�سركة اأو لح�س�ص في �سرك�ت تمتلك اأ�سهمً� في ال�سركة، ول يوجد للمدراء التنفيذيين اأو �سكرتير مجل�ص الإدارة اأو لأي 

من اأق�ربهم اأي م�سلحة مب��سرة اأو غير مب��سرة جوهرية في ال�سركة حتى ت�ريخ اإعداد هذه الن�سرة.
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المزايا التنافسية  10-4

من المتوقع اأن تعتمد ال�سركة على مجموعة من المزاي� التن�ف�سية التي �ستفيده� في تعزيز مك�نته� ال�سوقية وتحقيق اأهدافه� الإ�ستراتيجية في المملكة. 

وت�سمل هذه المزاي� م� يلي:

خبرة واسعة مبنية على تواجد تاريخي للمساهمين المؤسسين في السوق يعود إلى أكثر من خمسة عقود  -

يعود ت�ريخ عمل �سركة األيكو في قط�ع الت�أمين في المملكة اإلى م� يزيد عن خم�سة عقود فيم� يعود ت�ريخ �سركة �س�رتي�ص اإلى م� يزيد عن اأربعة عقود   

)وكٍل منهم� �سريك موؤ�س�ص في ال�سركة(، مم� اأك�سبهم� خبرة وا�سعة وق�عدة اأعم�ل كبيرة في �سوق الت�أمين الع�م والطبي والحم�ية والدخ�ر، وقد ق�مت 

ال�سركت�ن ب�إن�س�ء �سبكة توزيع وخدم�ت وا�سعة جغرافي� في المدن الرئي�سية للمملكة وخ��سة في المن�طق ال�سرقية والو�سطى والغربية مم� �سي�س�هم 

في تعزيز اأعم�ل ال�سركة وتطويره� من بداية انطالقه�. وتتوقع ال�سركة اأن تعيد بن�ء هذه ال�سبكة من خالل عالق�ته� مع و�سط�ء الت�أمين والعمالء 

المرتبطين به�تين ال�سركتين ع�لميً� خالل مدة معقولة من بدء عمله�.

فريق عمل يتحلى بخبرة وكفاءة واسعة في مجال التأمين في السوق  -

�سين�سم اإلى فريق ال�سركة عدد من موظفي �سركتي األيكو و�س�رتي�ص الموجودين ح�ليً� في المملكة، الأمر الذي �سيوفر لل�سركة اأف�سلية تن�ف�سية وخبرة عملية   

مبكرة. ولقد تم التف�ق مع عدد من الموظفين الرئي�سيين لالن�سم�م اإلى ال�سركة  ح�ل جهوزيته� لتوظيفهم )راجع الق�سم 7 »الهيكل التنظيمي لل�سركة«(. 

أنظمة إدارية ومعلوماتية فعالة ومتطورة إلدارة الشركة  -

تقوم ال�سركة ب�إعداد مجموعة من القواعد والأنظمة وال�سي��س�ت المنظمة لعمل جميع الإدارات التي �ستمكن ال�سركة من التحكم بعملي�ته� الت�سغيلية في   

جميع مراحله�، كم� يتم تدعيم هذه الأنظمة والإجراءات ببرامج وتقني�ت متطورة ل�سم�ن �سير اأعم�ل ال�سركة ب�سكل مرن وفع�ل. لقد بداأ الم�س�همون 

الموؤ�س�سون العمل على توثيق هذه ال�سي��س�ت والأنظمة ا�ستعداداً لتقديمه� للموؤ�س�سة ولمجل�ص اإدارة ال�سركة في جل�سته الأولى للموافقة عليه�، وتنوي 

ال�سركة اإكم�ل هذا العمل في نه�ية �سهر م�ر�ص 2013م. وقد تم التع�قد مع مزود خدم�ت متخ�س�ص ل�ست�س�فة نظ�م المعلوم�تية ومركز ا�سترداد 

البي�ن�ت بعد الكوارث وموقع ال�سركة اللكتروني، وتم تركيب الأجهزة و�سبكة الت�س�لت والبرامج وتجهيزه� للبدء ب�لعمل ح�ل ترخي�ص ال�سركة.  

مصادر إنتاج يوفرها المساهمين المؤسسين  -

كبيرة من  ق�عدة  �سيوفر  واأعم�ل متميزة مم�  لديهم عالق�ت  واأفراد  الأعم�ل  �سرك�ت متعددة  لل�سركة من مجموعة  الموؤ�س�سون  الم�س�همون  يتكون   

العمالء المحتملين لل�سركة لت�سويق المنتج�ت الت�أمينية المختلفة. وينطبق هذا الأمر ب�سكل خ��ص على محفظة البنك العربي الوا�سعة من العمالء، 

من الموؤ�س�س�ت والأفراد، وعلى عمالء �سركة األيكو و�س�رتي�ص الع�لميين ممن يعملون في المملكة والذين من المرجح ان�سم�مهم اإلى محفظة ال�سركة 

الت�أمينية عند انطالقه�. 

اتفاقيات إعادة تأمين مع معيدي تأمين ذات تصنيف متفوق  -

بعملي�ت  اإدارة متخ�س�سة  �ستن�سئ  اأنه�  اإلى  ب�لإ�س�فة  الأولى  الدرجة  من  ت�أمين م�سنفين  ت�أمين مع معيدي  اإع�دة  اتف�قي�ت  ال�سركة  تعقد  �سوف   

ودرا�س�ت اإع�دة الت�أمين وفقً� لمتطلب�ت اأنظمة المملكة.

إدارة مطالبات فعالة  -

�ستقوم ال�سركة ب�عتم�د وتفعيل �سبك�ت الخدمة والأنظمة التي تنظم عمل اإدارة المط�لب�ت، وهذه �ست�س�عد ال�سركة على الوف�ء ب�لتزام�ته� تج�ه العمالء   

ب�سرعة وفع�لية.

خدمة عمالء متميزة  -

�ستقوم ال�سركة ب�إن�س�ء قنوات مبيع�ته� لت�سل اإلى �سرائح مختلفة من العمالء، كم� �ست�سعى ب�سكل م�ستمر اإلى درا�سة احتي�ج�ت عمالئه� وتقديم منتج�ت   

تحمي م�س�لحهم وذلك من خالل التوا�سل الم�ستمر معهم والوقوف على متطلب�تهم المتغيرة ومن ثم ابتك�ر منتج�ت واأنظمة تلبي احتي�ج�تهم.

احتياطيات متحفظة الستيعاب المخاطر المتوقعة  -

�ست�سعى ال�سركة للت�أكد من اأن احتي�ط�ته� الفنية والق�نونية قد تم احت�س�به� بدقة وتحفظ ع�ٍل وفقً� لنظ�م الت�أمين ولئحته التنفيذية، وان�سج�مً� مع   

المع�يير الأكتوارية الع�لمية. و�سيتم الت�سديق على كف�ية ودقة هذه الحتي�ط�ت عن طريق الخبير الأكتواري الم�ستقل الذي تتطلب الموؤ�س�سة تعيينه، 

مم� �سي�س�هم في التحوط الن�جح لمالق�ة المخ�طر المتوقعة.

تشكيلة واسعة من الخدمات والمنتجات التأمينية وقاعدة عريضة من شرائح العمالء  -

اإلى م� �ستقدمه ال�سركة من منتج�ت تغطية المخ�طر المعت�دة، �ستقوم ال�سركة بتوفير منتج�ت م�سممة ب�سكل خ��ص لت�ستوفي احتي�ج�ت  اإ�س�فة   

العمالء المتخ�س�سة والم�ستدامة، الأمر الذي �سيعزز مك�نة ال�سركة ويك�سبه� ق�عدة اأو�سع من العمالء.
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أنظمة متكاملة إلدارة المعلومات والدعم الفني الفعال  -

�سوف تعتمد ال�سركة نظ�م معلوم�ت متطور يتم ت�سميمه واإعداده لي�س�هم ب�سكل فع�ل في تلبية الحتي�ج�ت الرئي�سية للعملي�ت الت�سغيلية وخدمة   

العمالء وقنوات التوزيع واإ�سدار البي�ن�ت الم�لية وم�س�ندة ال�سوؤون الق�نونية والإدارية لل�سركة، حيث �ست�س�عد هذه البرامج والأنظمة في عملي�ت 

التخطيط الم�ستقبلي ومراقبة وقي��ص الأداء والنت�ئج وفي دعم البرامج التي ت�سوقه� ل�سرائح العمالء المختلفة.

نتيجة لتطبيق نظ�م المعلوم�ت المتك�مل �ستمتلك ال�سركة ق�عدة كبيرة من البي�ن�ت التي �ستلعب دوراً مهمً� في عملية ر�سم وتوجيه اإ�ستراتيجية ال�سركة   

وخططه� الت�سويقية.

�ستتوفر هذه البرامج في ك�فة فروع ال�سركة ونق�ط البيع مم� �سي�سهم ب�سكل فع�ل في رفع كف�ءة واإنت�جية الفروع والوك�لت وفي تحقيق خدمة   

مر�سية للعمالء.

خطة توظيف تسعى لتأصيل روح العمل والثقافة المؤسسية  -

لقد ب��سرت ال�سركة بتعيين فريق من الموظفين المهنيين الموجهين لتحقيق اأهداف ال�سركة وتقديم م�ستوي�ت خدمة مميزة للعمالء كم� اأنه� و�سعت   

خطة لل�سعودة تهدف لاللتزام بمتطلب�ت القوانين المرعية الإجراء وتعمل على الو�سول لن�سبة �سعودة تبلغ الخم�سين ب�لمئة )50%( في ال�سنة الخ�م�سة 

من عمر ال�سركة. و�ستركز ال�سركة على تر�سيخ ثق�فة موؤ�س�سية ق�ئمة على النزاهة والحترام وال�سف�فية، كم� اأنه� �ستلتزم بتطوير قدرات من�سوبيه� من 

ال�سعوديين واإ�سراكهم في اإر�س�ء بن�ء �سن�عة الت�أمين الحديثة و�سنع م�ستقبله� في المملكة. و�ستقوم ال�سركة ب�لتركيز على تطوير خدمة العمالء على 

اأنه� ميزة تن�ف�سية اأ�س��سية في بيئته�.
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المنتجات والخدمات  5
تتمثل اأغرا�ص ال�سركة في مزاولة اأعم�ل الت�أمين التع�وني وكل م� يتعّلق به� من اإع�دة ت�أمين اأو توكيالت اأو تمثيل اأو مرا�سلة اأو و�س�طة، وذلك وفق� لأحك�م 

نظ�م مراقبة �سرك�ت الت�أمين التع�وني ولئحته التنفيذية والأنظمة والقواعد ال�س�رية في المملكة. وتقر ال�سركة ب�أن لي�ص له� اأية نية لإجراء تغيير جوهري في 

طبيعة ن�س�طه�.

الأولى  ال�سركة في �سنته�  الموؤ�س�سين عملوا على تطوير برامج �ست�سوقه�  النه�ئي، ف�إن  ال�سركة  الت�سويق عند �سدور ترخي�ص  وا�ستعداداً لنطالق ن�س�ط 

وتقدموا به� لموؤ�س�سة النقد للموافقة عليه�، وهم في طور تجهيز النظم والخطط الت�سويقية الداعمة به�. 

وتهدف ال�سركة اإلى تلبية احتي�ج�ت ال�سوق الم�ستدامة والمجدية اقت�س�ديً�، بم� فيه� احتي�ج�ت البنك العربي الوطني للت�أمين الم�سرفي، و�ستقوم ال�سركة 

ب�إع�دة تقييم تلك الحتي�ج�ت دوريً�، وقد ت�سمل تلك الحتي�ج�ت طرح منتج�ت تك�فلية للجمهور اأو لعمالء البنك العربي الوطني. اإن ك�فة توقع�ت الإنت�ج 

والع�ئدات الم�لية التي اأعدته� ال�سركة مبنية على اأ�س��ص منتج�ت الت�أمين التع�وني، ولي�ص التك�فلي ب�سكل خ��ص. وقد تقرر ال�سركة بن�ءاً على تقييمه� 

لظروف ال�سوق البدء تدريجيً� بتقديم بع�ص منتج�ت الت�أمين التك�فلي، وقد ي�ستوجب قرار كهذا تعديل خطة عمل ال�سركة وم�ستوى ع�ئداته� المتوقعة.

وفيم� يلي �سرح مخت�سر للمنتج�ت التي يجري التح�سير لإطالقه� عند ترخي�ص ال�سركة:

التأمينات العامة  1-5

التأمينات العامة لألفراد  1-1-5

يت�سمن هذا الق�سم الت�أمين على:

املنزل: من موجودات واأث�ث وم�سوؤولي�ت تج�ه م�لك البن�ء وتج�ه الجيران وخ�س�رة الإيج�ر اإم� �سد ك�فة الأخط�ر اأو �سد اأخط�ر معينة متفق عليه�   •
تكون مذكورة في وثيقة الت�أمين.

ال�صيارة اخلا�صة: ويغطي اإم� الت�أمين الإلزامي �سد اأخط�ر الغير ويغطي الأ�سرار الم�دية والج�سدية للطرف الث�لث فقط، اأو الت�أمين ال�س�مل الذي يغطي     •
الأ�سرار الم�دية والج�سدية من جراء حوادث مرورية لكل من المركبة الموؤمن عليه� والأ�سرار المت�سببة لطرف ث�لث، وي�سمل اأخط�ر ال�سرقة والأ�سرار 

الن�تجة عن العوامل الطبيعية ك�لعوا�سف والفي�س�ن�ت ومي�ه الأمط�ر.

اأثن�ء ال�سفر كم� يغطي الأ�سرار التي قد تح�سل لالأمتعة ال�سخ�سية وفقدان  اأو ح�دث  ال�صفر: ويغطي الم�س�ريف الطبية الن�تجة عن مر�ص مف�جئ   •
وث�ئق مهمة اأو محفظة النقود اأو جواز ال�سفر اأو اإلغ�ء الرحالت، وي�سمل اأي�سً�  الحوادث ال�سخ�سية والنقل الطبي في ح�لة الطوارئ وم�س�ريف نقل  

الجثم�ن في ح�لة الوف�ة. و�سوف تتوفر هذه البرامج لالأفراد والموؤ�س�س�ت.

الم�ستري�ت وحم�ية �سد �سي�ع  اأخط�ر حم�ية  �س�ملة �سد  اأو كتغطية  اإم� منفردة  ُتمنح  ت�أمين  اإ�صافية: وهي عب�رة عن عدة غط�ءات  اأخرى  تاأمينات   •
المف�تيح وحم�ية �سد ال�سطو بغر�ص ال�سرقة عند ال�سراف الآلي و�سي�ع المحفظة النقدية و�سي�ع الأمتعة ال�سخ�سية وتمديد ال�سم�ن على الم�ستري�ت 

اللكترونية.

تأمين الحوادث الشخصية  2-1-5

يخت�ص هذا الفرع بتقديم حم�ية الأ�سخ��ص والع�ئالت �سد الحوادث ال�سخ�سية، ويوفر من�فع الدخل عند ال�ست�سف�ء وتغطية الأمرا�ص المزمنة وتعوي�ص 

التك�ليف الطبية والجراحية الن�تجة عن الحوادث وتعوي�ص فقدان الدخل الن�تج عن ح�دث، و�سوف تتوفر هذه البرامج لالأفراد والموؤ�س�س�ت.

تأمين الممتلكات للشركات  3-1-5

ي�سمل ت�أمين الممتلك�ت على:

التاأمني �صد اأخطار احلريق واالأخطار االإ�صافية: ويغطي الخ�س�ئر الن�تجة عن الحريق وال�سرقة والنفج�ر والهزات الأر�سية وال�سواعق والعوا�سف   •
والفي�س�ن�ت ومي�ه الأمط�ر واأية ت�أمين�ت اأخرى ذات �سلة تذكر.

التاأمني �صد كافة االأخطار: ويغطي الخ�س�ئر الن�تجة عن ك�فة الأخط�ر فيم� عدا ال�ستثن�ءات التي تذكر تف�سيليً� في وثيقة الت�أمين.   •
تاأمني خ�صارة الربح: يعتبر هذا الت�أمين مكماًل للت�أمين على ك�فة الممتلك�ت حيث يغطي الم�س�ريف الإ�س�فية المترتبة بين ت�ريخ الح�دث وت�ريخ   •

دفع المط�لبة لأي ح�دث م�سمول في عقد الت�أمين.

تاأمني الفنادق: ويغطي الأخط�ر التي قد تح�سل في وللفن�دق ويت�سمن الت�أمين ال�س�مل للبن�ء والموجودات وت�أمين المك�ئن وت�أمين خ�س�رة الربح   •
وت�أمين خي�نة الأم�نة والنقد المودع والمنقول وم�سوؤولية رب العمل تج�ه الموظفين والم�سوؤولية الخ��سة والع�مة تج�ه الغير وم�سوؤولية الأ�سرار 

الن�تجة ل�سي�رات ال�سيوف وم�سوؤولية تقديم الخدم�ت. 

تاأمني اأخطار االإرهاب: ويغطي الأ�سرار الم�دية التي قد تنجم عن عمل اإره�بي.  •

التأمين الهندسي والطاقة - لقطاع المقاولين والطاقة  4-1-5

يوفر هذا الت�أمين التغطية �سد مخ�طر المق�ولين والبن�ء والتركيب لقط�ع الط�قة، ويت�سمن ت�أمين الخدم�ت المتعلقة بمج�ل البتروكيم�وي�ت وتعطل 

الآلت واأخط�ر البن�ء والتركيب. و�ستقدم ال�سركة اأي�س� خدم�ت ت�أمين �سد اأعم�ل التخريب والإره�ب لمرافق الط�قة اأو اأعم�له� الت�سغيلية.
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تأمين إدارة األزمات للشركات  5-1-5

لالأ�سرار  ال�س�مل  والت�أمين  ب�سبب عيوب ت�سنيعية  المنتج�ت  وا�سترج�ع  والفدية  الخطف  الأزم�ت تغطي�ت �سد مخ�طر معينة مثل  اإدارة  ت�أمين  ي�سمل 

الم�دية الن�تجة عن التخريب والإره�ب.

تأمين المسؤولية البيئية للمصانع  6-1-5

ويوؤمن الم�سوؤولية الق�نونية تج�ه الغير لم� قد تتعر�ص له البيئة من اأ�سرار ن�تجة عن ح�دث تلوث م�سمول ب�لتغطية ن�تج عن مزاولة الموؤمن �سن�عته 

ومن �سمنه� الأ�سرار الم�دية والج�سدية وم�س�ريف الدع�وى المق�مة �سد الموؤمن له.

تأمين المسؤولية المهنية للمؤسسات المالية  7-1-5

يت�سمن ت�أمين م�سوؤولية الأخط�ء المهنية في قط�ع الخدم�ت الم�لية وت�أمين الغط�ء الم�سرفي الثالثي )البنوك( وت�أمين الم�سوؤولية �سد ال�سرقة المعلوم�تية 

والتزوير اللكتروني وتزوير البط�ق�ت الئتم�نية والت�أمين �سد اأخط�ر خي�نة الأم�نة واختف�ء النقد و/اأو الختال�ص وت�أمين م�سوؤولية المدراء التنفيذيين واأع�س�ء 

مجل�ص الإدارة تج�ه الم�س�همين وغيرهم وت�أمين مخ�طر الكتت�ب الع�م الأولي والت�أمين �سد مخ�طر الإقرارات والتعهدات ال�س�درة في ن�سرة الكتت�ب الأولي.

تأمين الحوادث العامة والمسؤوليات األخرى للشركات  8-1-5

يت�سمن الت�أمين الحوادث والم�سوؤولي�ت الأخرى على:

التاأمين �صد الحوادث العامة والم�صوؤوليات المدنية االأخرى: مثل ت�أمين الم�سوؤولية الع�مة لل�سرك�ت والموؤ�س�س�ت وت�أمين م�سوؤولية تقديم الخدم�ت   •
وت�أمين اإ�س�ب�ت العم�ل وت�أمين م�سوؤولية رب العمل تج�ه الموظفين، ب�لإ�س�فة اإلى ت�أمين�ت اإ�س�فية متخ�س�سة اأخرى.

تاأمين اأ�صاطيل المركبات لل�صركات: ت�أمين �س�مل وت�أمين اإلزامي �سد اأخط�ر الفريق الث�لث.  •
تاأمين ال�صفر لخطوط الطيران: ويعقد هذا الت�أمين مع �سرك�ت الطيران حيث توفر خطوط الطيران للم�س�فر حرية اختي�ر غط�ء ت�أمين ال�سفر عند حجز   •

الرحالت اإن رغب في ذلك.

التأمين البحري  9-1-5

يخت�ص الت�أمين البحري بتقديم خدم�ت ت�أمين للب�س�ئع المنقولة حول الع�لم عن طريق البر اأو البحر اأو الجو ح�سب طلب العمالء من م�ستوردين وموردين 

وم�سنعين ومقدمي خدم�ت لوج�ستية وغيرهم. ويغطي هذا النوع من الت�أمين اأي خ�س�رة اأو �سرر قد يحدث للب�س�ئع خالل فترة النقل من مرف�أ بلد اإلى 

اآخر ومن منطقة جغرافية اإلى اأخرى. وفي بع�ص الح�لت، تعبر الب�س�ئع حدود جغرافية متعددة ب��ستخدام طرق نقل متعددة عبر الجو والبحر والبر. ومع 

اأن م�سطلح الت�أمين البحري يوحي ب�لنقل عبر البحر اإل اأنه ي�سمل طرق النقل الثالثة منفردة اأو مجتمعة.

تأمين الحماية واالدخار  2-5

تأمين الحماية واالدخار لألفراد   1-2-5

ي�سمل ت�أمين الحم�ية والدخ�ر لالأفراد البرامج التقليدية للحم�ية والدخ�ر اإ�س�فة اإلى البرامج المرتبطة بوحدات في �سن�ديق ا�ستثم�رية ت�سوقه� البنوك 

والموؤ�س�س�ت الم�لية، وتغطي هذه البرامج مختلف درج�ت المخ�طرة، وتفيد العمالء في تمويل خططهم الم�لية من زواج وتعليم الأولد وتق�عد وغيره� 

من خطط الأم�ن وال�ستثم�ر ال�سخ�سي والع�ئلي.

كم� تخطط ال�سركة لإطالق برامج ومن�فع اأخرى متخ�س�سة تت�سمن مثال التعوي�ص في ح�لة الوف�ة المف�جئة واإلغ�ء اأق�س�ط الت�أمين في ح�لة العجز الكلي 

والتعوي�ص عن الأمرا�ص المزمنة، ولهذه البرامج والمن�فع دور كبير في اإنج�ح اإ�ستراتيجية ال�سركة والبنك العربي الوطني لتفعيل الت�أمين البنكي من خالل 

�سبكة فروع البنك وقنوات توزيعه وق�عدة عمالئه الكبيرة في المملكة.

تأمين االئتمان  2-2-5

ويوفر التغطية للمديونية في ح�لة وف�ة اأو عجز المدين. وتقوم هذه التغطية بدور مهم في ت�سهيل عملي�ت الت�أمين البنكي، حيث ت�سكل جزًءا مهمً� من 

ال�سم�ن�ت التي يحت�جه� البنك لتمويل القرو�ص ال�سخ�سية والعق�رية وغيره�، خ�سو�سً� في بيئة المملكة �سريعة النمو.

التأمين الصحي  3-5

التأمين الصحي للمؤسسات  1-3-5

وهو يوفر التغطية لمن�سوبي الموؤ�س�س�ت ولع�ئالتهم في ح�لت الإ�س�بة بح�دث اأو مر�ص، وللت�أمين ال�سحي اأهمية كبرى في المملكة، ولل�سركة في ت�سويقه 

وخدمته )عبر الم�س�همين الموؤ�س�سين( خبرة عريقة، ولهذا تتوقع نموه على نط�ق وا�سع عن طريق الو�سط�ء ومندوبي المبيع�ت المب��سرين.
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األقسام الرئيسية  6
تأمين الحماية واالدخار والتأمين الصحي  1-6

ال�سركة لإ�سراف ن�ئب المدير الع�م لإدارة الحم�ية والدخ�ر والت�أمين ال�سحي، و�ستكون  اإدارة ت�أمين الحم�ية والدخ�ر والت�أمين ال�سحي في  تخ�سع 

م�سئولة عن تطوير جميع منتج�ت ت�أمين الحم�ية والدخ�ر والت�أمين ال�سحي وت�أمين الحوادث ال�سخ�سية وجمع وتقييم المعلوم�ت الأ�س��سية عن العمالء 

والأ�سواق وفقً� لنوع الت�أمين، وو�سع الخطط وبن�ء قنوات التوزيع ل�ستقط�ب العمالء، وتقييم اأهليتهم للح�سول على التغطية الت�أمينية، وجمع واإدخ�ل 

واإعداد وتنفيذ  للعمالء،  الت�أمين  واإ�سدار وث�ئق  المخ�طر،  تقييم  للم�س�عدة في  الخت�س��ص  اأ�سح�ب  والتن�سيق مع  الت�أمين،  بي�ن�ت ومعلوم�ت وث�ئق 

ومراقبة عملي�ت ت�أمين الحم�ية والدخ�ر والت�أمين ال�سحي ب�لإ�س�فة اإلى تنفيذ ومراقبة اتف�قي�ت اإع�دة الت�أمين وتطوير �سي��س�ت واإجراءات ت�أمين 

الق�س�ي� والهتم�م�ت ذات العالقة وتطوير منتج�ت ت�أمين جديدة تن��سب  ا�ستف�س�رات العمالء ب�س�أن  الحم�ية والدخ�ر والت�أمين ال�سحي  والرد على 

احتي�ج�ت العمالء وخدمتهم والمح�فظة على برامجهم طويلة الأمد في هذا النوع الجديد ن�سبيً� في �سوق الت�أمين في المملكة.

التأمين العام  2-6

�ستكون اإدارة الت�أمين الع�م لإ�سراف ن�ئب المدير الع�م للت�أمين الع�م، و�ستكون م�سوؤولة عن تجهيز جميع منتج�ت الت�أمين الع�م، وجمع وتقييم المعلوم�ت 

الت�أمينية، وجمع واإدخ�ل بي�ن�ت ومعلوم�ت وث�ئق  التغطية  العمالء للح�سول على  اأهلية  الت�أمين، وتقييم  العمالء والأ�سواق وفق� لنوع  الأ�س��سية عن 

الت�أمين، والتن�سيق مع اأ�سح�ب الخت�س��ص في تقييم المخ�طر، وتجهيز واإ�سدار وث�ئق الت�أمين للعمالء، واإعداد وتنفيذ ومراقبة الت�أمين الع�م المتنوعة 

ب�لإ�س�فة اإلى تنفيذ ومراقبة اتف�قي�ت اإع�دة الت�أمين، وتطوير وتعديل �سي��س�ت واإجراءات الت�أمين الع�م المتنوعة فيم� يخ�ص عمالء الأق�س�م ذات ال�سلة، 

والرد على ا�ستف�س�رات العمالء، وتطوير منتج�ت ت�أمين ع�م متنوعة جديدة تن��سب جميع احتي�ج�ت العمالء، وتنظيم وحفظ وتحديث ملف�ت الت�أمين 

الع�م المتنوعة، والتن�سيق مع ق�سم المط�لب�ت ب�س�أن مط�لب�ت وث�ئق الت�أمين الع�م.

المبيعات والتسويق  3-6

ينفذ هذا الق�سم اإ�ستراتيجية ال�سركة للمبيع�ت والت�سويق التي تهدف اإلى اأن تكون ال�سركة رائدة في �سوق الت�أمين ال�سعودي. وت�سمل المه�م الرئي�سية لق�سم 

الت�سويق و�سع اإ�ستراتيجية الت�سويق وبن�ء قنوات الت�سويق وتطوير الأ�سواق الم�ستهدفة ب�لإ�ستراتيجية والحف�ظ على التوا�سل الفع�ل مع قنوات الت�سويق 

وعمالء ال�سركة وتو�سيع ق�عدة العمالء والحف�ظ على ارتب�طهم ب�ل�سركة والترويج ل�سورة اإيج�بية عن ال�سركة من خالل خدم�ت وو�س�ئل بيع محترفة، 

من  ال�سركة  اإ�سم  وترويج  والمتطلب�ت،  للح�ج�ت  دقيق  تحليل  خالل  من  الم�ستهدفين  العمالء  لجذب  الترويجية  والأن�سطة  الإعالن�ت  وت�سميم  وتطوير 

خالل ن�س�ط�ت اإعالمية واجتم�ع�ت ع�مة وبن�ء م�ستوى وعي وم�سداقية ورفع ل�سورة ال�سركة واإجراء تحليل حول بيئة ال�سوق لتحديد وتقييم الفر�ص 

ا�ستخدام  العمالء من خالل  بي�ن�ت  ق�عدة  وتحديث  وتطوير  الدفع(  و�سروط  والخدمة،  وال�سعر،  )ك�لجودة  والقوة  ال�سعف  ونق�ط  والتهديدات  المحتملة 

مختلف طرق الت�سويق مثل البريد والن�سرات والإعالن�ت، وتطبيق المع�يير التي تلبي توقع�ت العمالء وت�سمن ر�س�هم. وفي �سبيل زي�دة فع�لية ق�سم 

المبيع�ت والت�سويق، �سيتكون هذا الق�سم من وحدات متخ�س�سة في كل من الت�أمين�ت الع�مة وت�أمين الحم�ية والدخ�ر والت�أمين الطبي والت�أمين البنكي 

والتوزيع المب��سر وت�أمين الحوادث ال�سخ�سية. تعمل تلك الوحدات ب�لتن�سيق والم�س�ركة فيم� بينهم� بحيث تقدم للعمالء حلوًل متك�ملة وتجربة موحدة 

تغطي مجمل ح�ج�تهم الت�أمينية.

الموارد البشرية والتدريب  4-6

تخت�ص اإدارة الموارد الب�سرية بر�سم ال�سي��س�ت المتعلقة ب�لموظفين، وتوفير احتي�ج�ت ال�سركة من الكف�ءات المختلفة وو�سع الخطط التي ت�سمن ا�ستمرار 

اإ�ستراتيجي عن طريق تفعيل بيئة عمل من��سبة والم�س�عدة في بن�ء تنظيم هيكلي من��سب، وتحديد الحتي�ج�ت والأولوي�ت  هذه الكف�ءات، ولعب دور 

الموازنة بين توقع�ت  العملية والبيئية لتحقيق  المتغيرات  التوجيه والإر�س�د من خالل  الب�سرية والتدريب، وتوفير  الموارد  فيم� يتعلق بتنمية وتطوير 

واحتي�ج�ت ال�سركة وموظفيه� وتقييم م�س�همة الق�سم في زي�دة فع�لية ال�سركة بم� في ذلك تقييم وت�سميم وتنفيذ الأن�سطة المتعلقة ب�أهداف ال�سركة 

ومراقبة البيئة الت�سريعية لر�سد التغييرات المقترحة في ق�نون العمل واتخ�ذ الإجراءات المن��سبة وتحديد متطلب�ت الموظفين لتلبية احتي�ج�ت ال�سركة 

واأهدافه� ب�لتن�سيق مع الإدارات والأق�س�م الأخرى ومراقبة تنفيذ الدليل التنظيمي للموارد الب�سرية والت�أكد من التزام جميع الإدارات والأق�س�م به والتوا�سل 

مع الموظفين ل�سم�ن فهمهم لقوانين واأنظمة و�سي��س�ت ال�سركة ومتطلب�ت اللتزام والتدقيق الداخلي وتحليل وتطوير وتنفيذ والمح�فظة على �سي��س�ت 

التعوي�ص وهيكل الأجور بم� يتفق مع الأهداف الإ�ستراتيجية لل�سركة، وتقييم عملية التوظيف والختي�ر ل�سم�ن الفع�لية والعمل على التغيير اإذا اقت�سى 

الأمر ذلك، والم�س�عدة في اإر�س�ء قواعد العمل ومراقبة تطبيقه� ل�سم�ن الإن�س�ف بين الموظفين، و�سم�ن تنفيذ خطة ال�سعودة لدى ال�سركة، وتوفير برامج 

لم�س�عدة الموظفين في الموا�سيع المهنية وتحديد الأهداف والتخطيط  للعمل.

اإلدارة المالية  5-6

يخ�سع ق�سم الإدارة الم�لية لإ�سراف المدير الم�لي وي�سمل ق�سمي المح��سبة وال�ستثم�ر. 

وت�سمل المه�م الرئي�سية للمدير الم�لي الت�لي:

و�سع الإ�ستراتيجية الم�لية لل�سركة وتطبيقه� والحف�ظ على �سالمة ال�سركة الم�لية وال�ستثم�رية البعيدة المدى.  -

اإعداد تق�رير دورية لالإدارة عن و�سع ال�سركة الم�لي والتقدم المنجز في مختلف الأن�سطة.  -

الإ�سراف على اإعداد التق�رير الم�لية المطلوبة من قبل موؤ�س�سة النقد والإدارات الر�سمية الأخرى ذات ال�سالحية.  -

تحديد وتنفيذ اإجراءات ت�سغيلية لتح�سين الكف�ءة والفع�لية في العمل وتخفي�ص التك�ليف.  -

مت�بعة اإعداد البي�ن�ت الم�لية الم�ستقبلية لل�سركة.  -

الإ�سراف على اإعداد التق�رير الم�لية ال�سنوية والخطط الت�سغيلية وميزانية ال�سركة.  -

اإعداد وتدقيق التق�رير الم�لية الداخلية والتوقع�ت الم�لية الم�ستقبلية.  -

مق�رنة النت�ئج الفعلية ب�لنت�ئج المتوقعة، والتو�سية ب�تخ�ذ اإجراءات ت�سحيحية عندم� يقت�سي الأمر ذلك.  -
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الإ�سراف على ا�ستثم�ر اأموال ال�سركة واإدارته� والعمل مع البنوك ومراكز ال�ستثم�ر المرخ�سة.  -

اإن�س�ء وتنفيذ ومراجعة نظم الرق�بة الداخلية ل�سم�ن تنفيذ ال�سي��س�ت المح��سبية لل�سركة.  -

و�سع وتطبيق الأنظمة والإجراءات الداخلية التي تحقق التزام ال�سركة ب�لأنظمة والتعليم�ت الر�سمية ذات العالقة والتع�طي مع ال�سلط�ت الر�سمية فيم�   -

يتعلق ب�لأمور الم�لية للتحقق من التزام ال�سركة والت�أكد من ح�سن ت�سنيفه� وحم�يته� من اأية مخ�لف�ت اأو جزاءات من اأي م�سدر ك�ن.

المحاسبة  1-5-6

 �ستكون المه�م الرئي�سية لق�سم المح��سبة تحديد �سي��س�ت واإجراءات اإعداد الميزانية الم�لية وتقديم توجيه�ت مف�سلة ب�س�أن الميزانية المخ�س�سة. و�سيقوم 

ق�سم المح��سبة اأي�س� بتزويد المدير الم�لي بخطط اأعم�ل ال�سركة والميزاني�ت الم�لية والتق�رير الدورية عن اإنت�جية وفع�لية اأن�سطة الإدارة. وب�لإ�س�فة 

اإلى ذلك، �سيقوم ق�سم المح��سبة بو�سع وتحديث ال�سي��س�ت المح��سبية والم�لية والإجراءات ذات ال�سلة واإعداد و�سي�نة واإدارة وتحديث ال�سجالت الم�لية 

لل�سركة وتقديم البي�ن�ت الم�لية للم�س�همين، وتقديم البي�ن�ت والمعلوم�ت المطلوبة لموؤ�س�سة النقد والموؤ�س�س�ت الر�سمية الأخرى ذات العالقة ب�سورة 

منتظمة، ور�سد وت�سجيل جميع المع�مالت الم�لية والمبيع�ت، و�سم�ن التنفيذ ال�سليم لإجراءات مراجعة الح�س�ب�ت واإعداد التق�رير، وتقديم الم�سورة ب�س�أن 

عملي�ت مثل اإدارة النقد والعمل على خف�ص التك�ليف والم�س�ريف.

االستثمار والميزانية  2-5-6

ت�سمل المه�م الرئي�سية لق�سم ال�ستثم�ر و�سع اإ�ستراتيجية ال�ستثم�ر وتطبيقه� ب�لتوافق مع اأهداف ال�سركة، وال�ستثم�ر في ال�سن�ديق ال�ستثم�رية الموافق 

عليه� من موؤ�س�سة النقد  وتحديد اأف�سل فر�ص ال�ستثم�ر وتطبيق مع�يير ع�لية لختي�ر الفر�ص ال�ستثم�رية المن��سبة مع اأدنى درجة من المخ�طر، وتحليل 

الفر�ص ال�ستثم�رية ومت�بعة التغيرات والتوجه�ت والمخ�طر ال�ستثم�رية لهذه الفر�ص، وو�سع اإ�ستراتيجية خروج تمكن ال�سركة من الن�سح�ب من اأية 

م�س�ريع ا�ستثم�رية يتبين اأنه� غير مربحة.

المراجعة الداخلية  6-6

�ستن�سئ ال�سركة اإدارة للمراجعة الداخلية ترتبط مب��سرة بلجنة المراجعة المنبثقة عن مجل�ص الإدارة و�ستوكل اإدارته� لخت�س��سي موؤهل يوؤمن ف�علية 

الرق�بة الداخلية في ك�فة اإدارات واأق�س�م ال�سركة، حيث �ست�سمل المه�م الرئي�سية لهذه الإدارة اإعداد مق�يي�ص وو�س�ئل المراجعة الداخلية وفق� لقواعد واأنظمة 

ال�سركة، والقي�م ب�إدارة عملية التدقيق والت�أكد من التطبيق ال�سليم لقواعد واإجراءات الرق�بة الداخلية لل�سركة، والت�أكد من اللتزام الك�مل ب�أنظمة ومتطلب�ت 

وم�سروف�ت  لإيرادات  دوري  فح�ص  واإجراء  الم�لية،  ب�لإجراءات  واللتزام  ال�سحيح  التنفيذ  من  والت�أكد  العالقة،  ذات  الر�سمية  والجه�ت  النقد  موؤ�س�سة 

ال�سركة ولوائحه� الم�لية وح�س�ب�ته� واأق�س�ط الت�أمين للت�أكد من اأنه� تح�سل وفقً� ل�سروط واأحك�م وث�ئق الت�أمين واأن جميع المط�لب�ت والم�ستحق�ت يتم 

دفعه� بدون ت�أخير. �سيقوم ق�سم المراجعة الداخلية اأي�س� ب�إعداد تق�رير عن اأداء كل اإدارات ال�سركة ودرجة التزامه� ب�لقواعد والأنظمة والإبالغ عن نت�ئج عملية 

المراجعة ومن�ق�سته� مع مجل�ص الإدارة.

عمليات التأمين  7-6

وتتكون هذه االإدارة من االأق�صام االأربعة التالية:

تقنية المعلومات  1-7-6

اإ�ستراتيجية تقنية المعلوم�ت وتطوير خدم�ت واإمك�ني�ت هذه الوحدة لتدعم الأهداف  �ستكون المه�م الرئي�سية لوحدة تقنية المعلوم�ت و�سع وتطبيق 

الإ�ستراتيجية لل�سركة، واإلى ذلك فهي ت�س�رك في و�سع خطة العمل والميزانية المطلوبة له�، وتنفيذ العملي�ت اليومية وتقديم تق�رير دورية عن الفع�لية 

والأداء الع�م، والمح�فظة على العالق�ت مع مورديه� ب�لإ�س�فة اإلى التن�سيق والمت�بعة مع موفري البرامج، وتحديد وتوفير احتي�ج�ت ال�سركة من البرامج 

والتق�رير المطلوبة لاللتزام ب�لأنظمة وتعليم�ت الموؤ�س�س�ت الر�سمية ذات العالقة، اإ�س�فة اإلى توفير ح�ج�ت اإدارات ال�سركة المختلفة لغ�ية مت�بعة نت�ئج 

خطط ال�سركة المتعلقة ب�لمبيع�ت وب�لخدمة وبتحليل المعلوم�ت واإدارة قواعد البي�ن�ت وغيره� من الن�س�ط�ت التي تهدف لتحقيق فع�لية ق�سوى في 

دعم عملي�ت ال�سركة وا�ستف�دته� من المعلوم�ت المتوفرة لديه� والت�أكد من الأداء والت�سغيل ال�سحيح للتكنولوجي� والنظم والخدم�ت و�سي�نة وتحديث 

ق�عدة بي�ن�ت ال�سركة وموقعه� الإلكتروني ب�سورة دورية وو�سع ال�سي��س�ت والإجراءات والتدابير ال�س�منة لفع�لية و�سالمة النظم والمعلوم�ت والعملي�ت 

وم�س�عدة مختلف اأق�س�م ال�سركة في الأمور التقنية و�سي�نة النظم  واإق�مة وتنفيذ نظ�م فع�ل للطوارئ وا�سترج�ع المعلوم�ت في ح�ل تعطل النظ�م.

إعادة التأمين  2-7-6

�سيقوم ق�سم اإع�دة الت�أمين بتنفيذ اإ�ستراتيجية ال�سركة الخ��سة ب�إع�دة الت�أمين. وي�سمل ذلك التع�قد مع �سرك�ت اإع�دة الت�أمين، ومراقبة تنفيذ عقود اإع�دة 

الت�أمين، واإ�سدار التق�رير الخ��سة بذلك لرفعه� لإدارة ال�سركة، واللتزام بنظ�م الت�أمين ولئحته ولئحة اإع�دة الت�أمين ال�س�درة عن الموؤ�س�سة وب�لأنظمة 

الأخرى ذات العالقة. كم� �سيهتم بتجديد العقود ب�سروط ف�سلى وبم� يخدم م�سلحة ال�سركة ويحمي �سالمة اأدائه�. 

المطالبات  3-7-6

�ستقوم وحدة المط�لب�ت ب�سم�ن التطبيق ال�سليم للقواعد والإجراءات الخ��سة بدفع المط�لب�ت، طبقً� لبنود ومن�فع العقود بين ال�سركة والعمالء ومت�بعة 

اأو ملف�ت مفقودة، وتوفير تق�رير  اأي معلوم�ت  المط�لب�ت وجمع  المتعلقة بت�سديد  الك�ملة  الملف�ت  ا�ستالم  العمالء، و�سم�ن  وت�سنيف ح�لة مط�لب�ت 

متعلقة ب�لمط�لب�ت ب�نتظ�م وو�سع وتنفيذ �سي��س�ت واإجراءات ب�س�أن عملي�ت المط�لب�ت واإجراء درا�س�ت عن المط�لب�ت وح�س�ب الحتي�ط�ت والقي�م 

ب�إجراءات ت�سديد فع�لة للمط�لب�ت واإعداد تق�رير دورية عن فع�لية ن�س�ط�ت الق�سم وتقديمه� لالإدارة ولل�سلط�ت الر�سمية والتن�سيق مع الم�ست�س�ر الق�نوني 

لل�سركة فيم� يتعلق بت�سوية مط�لب�ت متن�زع عليه� واإن�س�ء نظ�م ت�سجيل وحفظ فع�ل لجميع المط�لب�ت، كل ذلك �سمن حدود ال�سالحي�ت التي تحدده� 

ال�سركة لكل موظف في هذه الوحدة بحيث ت�سمن ال�سركة �سالمة اأداءه� والتزامه� بخدمة كل الأطراف المعنية.
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خدمة الزبائن  4-7-6

تنظر ال�سركة اإلى خدمة الزب�ئن على اأنه� عن�سر اأ�س��سي من عن��سر قدرته� الإ�ستراتيجية، ولذا ف�سيهدف فريق الخدمة لتقديم الخدمة مب��سرة اأو عن طريق 

اإ�سراك الأق�س�م الأخرى المتخ�س�سة، بحيث ي�ستفيد العمالء من تجربة اإيج�بية تزيد ارتب�طهم ب�ل�سركة، وتتحول لتكون ميزة تن�ف�سية دائمة وفع�لة.

االلتزام وإدارة المخاطر  8-6

�ستن�سئ ال�سركة اإدارة اللتزام والمخ�طر التي �ستقوم ب�إعداد قواعد واأنظمة و�سي��س�ت اللتزام واإدارة المخ�طر ور�سد وتقييم المخ�طر في ال�سركة وال�سوق 

من حيث التقلب�ت وتقديم تو�سي�ت وتنفيذ اإجراءات للحد من هذه المخ�طر وتقييم المخ�طر الق�نونية والت�سغيلية في نظم المعلوم�ت والعملي�ت التج�رية 

وال�سوابط الداخلية والنظم الأمنية والئتم�ن والت�أكد من تنفيذ الإجراءات الالزمة للحد من هذه المخ�طر وتقييم مخ�طر ال�سيولة من حيث التدفق�ت النقدية 

الداخلة والخ�رجة والأموال المت�حة وقدرة ت�سويق الأ�سول مع تقديم التو�سي�ت والت�أكد من تنفيذ الإجراءات الالزمة للحد من هذه المخ�طر ومق�رنة عمر 

الموجودات والمطلوب�ت وتقييم اأداء جميع ال�ستثم�رات مق�رنة بدرجة المخ�طر الخ��سة بهم واإجراء تحليل وتقييم ب�سورة دورية ل�ستثم�رات ال�سركة 

واإبداء التو�سية ب�س�أن درجة المخ�طر التي يمكن اأن تتحمله� ال�سركة والإ�سراف على برن�مج اللتزام الخ��ص ب�ل�سركة، واإن�س�ء وتطوير ومراجعة قوانين 

اأو غير اأخالقية واعتم�د �سي��س�ت واإجراءات داخلية لاللتزام ب�لنظ�م واللوائح ال�س�درة عن  اأو �سلوكي�ت غير ق�نونية  اللتزام لمنع ح�سول مخ�لف�ت 

موؤ�س�سة النقد وهيئة �سوق الم�ل والموؤ�س�س�ت الر�سمية الأخرى ذات العالقة بم� فيه� التي تهدف لمنع غ�سيل الأموال و�سم�ن التزام اإجراءات العمل وتثقيف 

من�سوبي ال�سركة دوري� ب�لقواعد والأنظمة الر�سمية.

كم� �ستقوم اإدارة اللتزام والمخ�طر اأي�س� ب�لتن�سيق مع الإدارات الأخرى حول م�س�ئل اللتزام ذات ال�سلة بكل اإدارة وتطوير ومراجعة وتحديث مع�يير 

اإلى مجل�ص الإدارة والمدير الع�م بخ�سو�ص الأمور المتعلقة  ال�سلوك والعمل ل�سم�ن تقديم التوجيه لالإدارة والموظفين وتقديم تق�رير ب�سورة منتظمة 

ب�للتزام والتن�سيق مع الموارد الب�سرية واإدارة التدريب لتطوير نظ�م فع�ل للتدريب على اللتزام لجميع الموظفين واإعالم وحدة المراقبة الم�لية ب�أي 

مع�مالت م�ستبه به� وتقديم ن�سخة اإلى موؤ�س�سة النقد بذلك ومراقبة اأداء برن�مج اللتزام واتخ�ذ خطوات لتح�سين فع�ليته وتطبيق اأف�سل مم�ر�س�ت اإدارة 

المخ�طر ومواكبة التطورات الدولية في هذا المج�ل.

الشؤون القانونية  9-6

يوؤدي ق�سم ال�سوؤون الق�نونية دوراً مهمً� في حي�ة ال�سركة من حيث ت�أمين ق�نونية و�سالمة مم�ر�س�ته� وعالق�ته� الر�سمية والتع�قدية مع بيئته� الداخلية 

والخ�رجية، ويمتد هذا الدور لي�سمل عمالء ال�سركة ومن�سوبيه� واإدارته� و�سرك�ئه� والجه�ت المنظمة لعمله�، وهي ك�سركة جديدة، في بيئة المملكة الع�لية 

التنظيم، �ستعتمد ب�سكل اأ�س��سي على هذا الق�سم، لتحقيق اإنطالقة ملتزمة ت�سهم اإيج�بً� في تقدمه� واإنج�حه�.

األكتواري  10-6

يخت�ص الق�سم الأكتواري بتطوير برامج الت�أمين التي ت�سوقه� ال�سركة بم� في ذلك و�سع الأ�س�ص الفنية التي ت�سمل لوائح الأق�س�ط وال�سروط والمن�فع ون�سب 

الحتف�ظ وال�ستثم�رات وغيره� مم� يرتبط بهذه البرامج، وذلك �سمن نط�ق المخ�طر التي تحويه� بيئته� المب��سرة والأو�سع، والتي تتقبل اإ�ستراتيجية 

ال�سركة تحمله� ح��سراً وم�ستقباًل. كم� يقوم الق�سم بو�سع الدرا�س�ت التقنية والإح�س�ئية المتعلقة ب�ل�سركة وقط�ع الت�أمين بهدف اإدارة المخ�طر التي 

توؤثر على ال�سركة وجدوى نموذجه� الت�سغيلي، اإ�س�فة اإلى التع�مل مع الجه�ت المنظمة ل�سن�عة الت�أمين لغ�ي�ت الإلتزام والتع�ون لتطوير هذه ال�سن�عة 

وتحقيق ا�ستدامته�.
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الهيكل التنظيمي للشركة   7
الهيكل التنظيمي المقترح   1-7

�ستتم اإدارة ال�سركة عن طريق مجل�ص اإدارة وفريق عمل اإداري تنفيذي. ويبين الر�سم الت�لي الهيكل التنظيمي المقترح لل�سركة:

  

الجمعية العمومية للمساهمين

مجلس ادارة سكرتير مجلس ادارة
رامي نحاس

لجنة المراجعة
عارف عزيز

انوب سوبرا
واين ابراهام

لجنة التنسيق

 المراجعة
الداخلية

مبيعات وتسويق
(الحماية وادخار)

التأمين
المصرفي

التأمين
الطبي

الحماية
وادخار

الحوادث
الشخصية

الشؤون
القانونية

ادارة المالية
شاجي حسان@

عمليات التأمين
طارق شامي@

مبيعات
وتسويق

(تأمين عام)

استثمار
والميزانية

المحاسبة

الموارد البشرية
والتدريب

العالقات
الحكومية

إدارة
المعاشات

تقنية
المعلومات

خدمة
الزبائن

إعادة التأمين

المطالبات
كرار صديقي

خدمات تقنية

سيد مهدي

ا¤كتواري

التوزيع
المباشر

التزام وإدارة
المخاطر

نائب مدير عام
الحماية وادخار

نائب مدير عام
تأمين عام

أسامة الخطيب

لجنة المكافآت
والترشيحات
عبد ا© الخليفة

محمد عثمان شرباتي
كريستوس أدمنتيادس

العضو المنتدب
يوئيل حمصي

اللجنة التنفيذية
روبير عيد

خوليو فياللون
يونيل حمصي

عبد ا© الخليفة
كريستوس أدمنتيادس

واحد حسين

)*( موؤقت لحين تعيين م�سوؤول دائم

الم�سدر: ال�سركة

مجلس اإلدارة   2-7

اأو»مجل�ص الإدارة«( ب�ل�سالحي�ت الممنوحة له من قبل الجمعية الع�مة لل�سركة، لإدارة ك�فة �سوؤون ال�سركة. ويمكن  يتمتع مجل�ص الإدارة )»المجل�ص« 

للمجل�ص �سمن حدود اخت�س��سه اأن يفو�ص اأو ينتدب واحداً اأو اأكثر من اأع�س�ئه اأو اأي طرف ث�لث ليتولى القي�م بوظيفة معينة اأو اأعم�ل محددة.

ويت�ألف مجل�ص اإدارة ال�سركة من )11( ع�سو يتم تعيينهم من قبل الجمعية الع�مة الع�دية لمدة ل تزيد عن ثالث �سنوات، ويقوم مجل�ص الإدارة بتعيين 

اللج�ن الفرعية المهمة بم� في ذلك اللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة ولجنة التر�سيح�ت والمك�ف�آت، و�سوف توؤازر هذه اللج�ن دور مجل�ص الإدارة في 

مت�بعة ن�س�ط�ت ال�سركة والقي�م بتزويد اإدارة ال�سركة ب�لإر�س�د والتوجيه الالزمين وترفع اللج�ن تق�ريره� اإلى مجل�ص الإدارة.
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اإن الم�سوؤولية الأ�س��سية لمجل�ص الإدارة هي �سم�ن ا�ستمرار نج�ح ال�سركة على المدى البعيد. وهذا ي�سمل الآتي �سمن اأمور اأخرى :

لعملية  التخطيط  وكذلك  ال�سركة  في  الآخرين  التنفيذيين  والمدراء  العلي�  الإدارة  ا�ستبدال    - الح�جة  عند   - و  والإ�سراف  والتعوي�ص  الختي�ر   •
الإحالل  في ال�سركة.

اإدارة ال�سركة. اإدارة المخ�طر والتخطيط الم�لي والميزانية ال�سنوية وخطط العمل التي تو�سي به�  اإ�ستراتيجية ال�سركة و�سي��س�ت  مراجعة وتوجيه   •
اأهداف الأداء الع�م لل�سركة. و�سع   •

الإ�سراف على النفق�ت الراأ�سم�لية الأ�س��سية.  •
اأع�س�ء الإدارة العلي� ومجل�ص الإدارة والم�س�همين. مراقبة واإدارة ت�س�رب الم�س�لح المحتملة بين   •

الت�أكد من �سحة الإجراءات الم�لية والمح��سبية الداخلية في ال�سركة بم� في ذلك دعم عملي�ت تدقيق ومراجعة م�ستقلة.  •
الت�أكد من كف�ءة اأنظمة المراقبة الداخلية واإعداد القوائم الم�لية وتقديم الم�س�ندة لجه�ت المراجعة الخ�رجية و�سم�ن تطبيق اأنظمة مراقبة داخلية   •

من��سبة وب�لتحديد الأنظمة الخ��سة بمراقبة المخ�طر وتنفيذ القوانين ذات العالقة.

مراقبة كف�ءة مم�ر�س�ت حوكمة ال�سركة ومدى فع�ليته�.  •
الإ�سراف على الإف�س�ح الع�م والت�س�لت.  •

فيم� يلي ق�ئمة ب�أ�سم�ء اأع�س�ء مجل�ص الإدارة المر�سحين:*

جهة التمثيلاجلن�صيةال�صناملن�صباالإ�صم
امللكية 

المبا�صرة

امللكية غري

المبا�صرة
م�صتقل/تنفيذي

رمزي كنعان اأبو خ�صرا1
رئي�ص مجل�ص 

الإدارة

م�ستقل/غير تنفيذيل يوجدل يوجدالجمهور�سعودي47

لما خالد الحاج ابراهيم2
ع�سو مجل�ص 

الإدارة

�سعودية40

اأميريك�ن ليف 

اإن�سورن�ص كومب�ني

ل يوجدل يوجد

غير م�ستقل/غير 

تنفيذي

خوليو جار�صيا فياللون3
ع�سو مجل�ص 

الإدارة

اإ�سب�ني50

اأميريك�ن ليف 

اإن�سورن�ص كومب�ني

ليوجدليوجد

غير م�ستقل/غير 

تنفيذي

لبن�ني54الع�سو المنتدبيوئيل ذيب حم�صي4

اأميريك�ن ليف 

اإن�سورن�ص كومب�ني

غير م�ستقل/ تنفيذيليوجدليوجد

محمد عثمان �صرباتي5
ع�سو مجل�ص 

الإدارة

�سوري56

اأميريك�ن ليف 

اإن�سورن�ص كومب�ني

ل يوجدل يوجد

غير م�ستقل/غير 

تنفيذي

روبير مارون عيد6
ع�سو مجل�ص 

الإدارة

ل يوجدل يوجدالبنك العربي الوطنيلبن�ني59

غير م�ستقل/غير 

تنفيذي

عبداهلل علي الخليفه7
ع�سو مجل�ص 

الإدارة

ل يوجدل يوجدالبنك العربي الوطني�سعودي50

غير م�ستقل/غير 

تنفيذي

8
كري�صتو�س نيكوال�س 

ادامانتيادي�س

ع�سو مجل�ص 

الإدارة

يون�ني43

�س�رتي�ص ميم�س� 

هولدينجز

ل يوجدل يوجد

غير م�ستقل/غير 

تنفيذي

�صليمان �صعود ال�صياري9
ع�سو مجل�ص 

الإدارة

م�ستقل/غير تنفيذيل يوجدل يوجدالجمهور�سعودي62

عبد المح�صن ابراهيم الطوق10
ع�سو مجل�ص 

الإدارة

م�ستقل/غير تنفيذيل يوجدل يوجدالجمهور�سعودي39

خالد حمد اليحيى11
ع�سو مجل�ص 

الإدارة

م�ستقل/غير تنفيذيل يوجدل يوجدالجمهور�سعودي54

الم�سدر: ال�سركة

 �سيتم الت�سويت على اأع�س�ء مجل�ص الإدارة المقترحين المذكورة اأ�سم�ئهم اأعاله عند انعق�د الجمعية الت�أ�سي�سية لل�سركة كم� و�سيتم انتخ�ب رئي�سً� للمجل�ص من بين الأع�س�ء الأحد ع�سر المنتخبين في 
*

الجمعية الع�مة الت�أ�سي�سية عند اأول اجتم�ع للمجل�ص.
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لمحة عن مؤهالت أعضاء مجلس اإلدارة المرشحين

رئي�س جمل�س االإدارة رمزي كنعان اأبو خ�رشا 

اجلن�صية: �صعودي

العمر: 47

اخلربات العملية: ي�سغل رمزي اأبو خ�سرا منذ ع�م 2011م من�سب �سريك اأعلى في �سركة جلف ميرجر في كل من البحرين والكويت والمملكة، حيث اأنه 

الم�سوؤول عن اإن�س�ء الأعم�ل وتنفيذه�، مع تركيز خ��ص على المملكة. وهو ي�سغل ب�لتوازي من��سب عدة منه� ن�ئب الرئي�ص في بنك طيب في البحرين 

منذ ع�م 2011م، وع�سو مجل�ص اإدارة في كل من �سركة تعمير في الكويت منذ ع�م 2011م و�سركة من�فع الجزيرة في الخبر منذ ع�م 2012م، كم� �سغل 

من�سب المدير الع�م لبنك جي بي مورغ�ن في البحرين من ع�م 2003م حتى ع�م 2011م، ومن�سب مدير �سركة ر�سمله في دبي من ع�م 2001م حتى 

2003م، و�سغل من�سب ال�سريك المدير في �سركة الهالل للخدم�ت الم�لية في دبي من ع�م 2000م حتى 2003م، ومن�سب مدير في مجموعة ك�رليل 

العربية في المملكة من ع�م 1999م حتى 2000م، وعمل كمهند�ص رئي�سي للم�س�ريع في اأرامكو ال�سعودية في راأ�ص تنورة من ع�م 1996م حتى 1997م، 

ومهند�ص م�سروع في �سركة اأرامكو للخدم�ت / بكتيل في كندا والولي�ت المتحدة من ع�م 1994م حتى 1996م، ومهند�ص م�سنع رئي�سي في اأرامكو 

ال�سعودية في راأ�ص تنورة من ع�م 1992م حتى 1993م، ومهند�ص م�سنع في اأرامكو في الظهران من ع�م 1987م حتى 1990م.

املوؤهالت العلمية: ح�سل رمزي اأبو خ�سرا على درجة الم�ج�ستير في اإدارة الأعم�ل في ع�م 1999م من ج�معة ه�رف�رد – في بو�سطن في الولي�ت 

المتحدة، ودرجة الم�ج�ستير في علوم الهند�سة الكيمي�ئية في ع�م 1992م من ج�معة تك�س��ص – الولي�ت المتحدة، وعلى درجة البك�لوريو�ص في علوم 

الهند�سة الكيمي�ئية بدرجة ال�سرف في ع�م 1985م من ج�معة تني�سي – الولي�ت المتحدة. 

ع�صو جمل�س االإدارة ملا خالد احلاج ابراهيم 

اجلن�صية: �صعودية

العمر: 40

اخلربات العملية: ت�سغل لم� الح�ج ابراهيم ح�ليً� من�سب المدير الع�م ورئي�ص ق�سم الأ�سهم الع�مة ل�سركة العلي�ن ال�سعودية لال�ستثم�ر منذ �سبتمبر 2002م، 

وعملت في الع�م 1998م كمحللة م�لية في البنك ال�سعودي البريط�ني في مج�ل تمويل الم�س�ريع الخ��سة ب�ل�سرك�ت والبنوك المحلية والإقليمية، كم� 

�سغلت من�سب مديرة اإدارة القرو�ص خالل الفترة )1999م -2002م.(

املوؤهالت العلمية: ح�سلت لم� الح�ج ابراهيم على درجة الم�ج�ستير في الخدم�ت الم�سرفية في ع�م 1997م من ج�معة ردينغ– المملكة المتحدة، وعلى 

درجة البك�لوريو�ص في اإدارة الأعم�ل في ع�م 1995م من الج�معة اللبن�نية الأمريكية - لبن�ن.

ع�صو جمل�س االإدارة  خوليو جار�صيا فياللون 

اجلن�صية: ا�صباين

العمر: 50

اخلربات العملية: ي�سغل خوليو ج�ر�سي� ح�ليً� من�سب مدير منطقة ال�سرق الأو�سط في �سركة متاليف - دبي منذ ين�ير 2012م، و�سغل قبل ذلك من�سب 

المدير الإقليمي لإدارة الثروات في اأوروب� الغربية في �سركة متاليف خالل الفترة 2011م-2012م، و�سغل خالل الفترة 2007م-2010م من�سب المدير 

الع�م في �سركة األيكو - اأ�سب�ني� والبرتغ�ل، ومدير ع�م ل�سركة األيكو- اأ�سب�ني� خالل الفترة 2003م-2006م، وقبل ذلك عمل كمدير وك�لة جني�سي�ص – 

متاليف وب�نكو اأ�سب�ني�. 

– اأ�سب�ني�، وعلى درجة  الأعم�ل في ع�م 1986م من ج�معة فالدوليد  اإدارة  في  البك�لوريو�ص  العلمية: ح�سل خوليو ج�ر�سي� على درجة  املوؤهالت 

الم�ج�ستير في اإدارة الأعم�ل في ع�م 1989م من ج�معة ولية ويني – الولي�ت المتحدة.
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الع�صو املنتدب  يوئيل ذيب حم�صي 

اجلن�صية: لبناين

العمر: 54

اخلربات العملية: ي�سغل يوئيل ذيب حم�سي منذ اأغ�سط�ص 2007م من�سب المدير الإقليمي ل�سركة األيكو ومديراً لالأ�سواق الجديدة لمنطقة اأوروب� وال�سرق 

الأو�سط واإفريقي� في �سركة متاليف، ومن�سب المدير الع�م لل�سركة في المملكة منذ فبراير 2009م. وقد ان�سم لل�سركة في ع�م 1980م و�سغل من�سب 

المدير الع�م لفروع ال�سركة في كل من تركي� والأردن خالل الفترة 2000م -2007م، ومن�سب ن�ئب الرئي�ص الإقليمي الم�س�عد لل�سئون الإدارية  في 

منطقة ال�سرق الأو�سط واإفريقي� وجنوب اآ�سي� خالل الفترة 1989م -2000م، ومن��سب اإدارية وتقنية مختلفة في فروع ال�سركة في كل من المملكة ودولة 

الإم�رات العربية المتحدة وتركي� خالل الفترة 1980م -1989م.

املوؤهالت العلمية: ح�سل يوئيل ذيب حم�سي على درجة البك�لوريو�ص في اإدارة الأعم�ل  ع�م 1980م من الج�معة اللبن�نية الأمريكية – لبن�ن، وعلى 

الزم�لة في علوم الت�أمين من معهد اإدارة الت�أمين على الحي�ة في الولي�ت المتحدة في ع�م 1998م.

تجدر الإ�س�رة اإلى اأن نية ال�سركة الح�لية هي اأن يكون يوئيل ذيب حم�سي الع�سو المنتدب له� اإلى اأن يتم تعيين ع�سو منتدب دائم لل�سركة والح�سول على خط�ب عدم مم�نعة من موؤ�س�سة النقد على تعيينه. ان 
 28

عملية البحث عن اأ�سخ��ص من��سبين لملء من�سب الع�سو المنتدب ب�ل�س�فة اإلى الح�سول على خط�ب عدم مم�نعة من موؤ�س�سة النقد على تعيين الع�سو المنتدب البديل قد ت�ستغرق عدة اأ�سهر )وفي بع�ص الأحي�ن اأكثر(. 
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ع�صو جمل�س االإدارة حممد عثمان �رشباتي 

اجلن�صية: �صوري

العمر: 56

اخلربات العملية: ي�سغل محمد عثم�ن �سرب�تي من�سب المدير الأول الإقليمي للت�أمين الجم�عي لأوروب� ومنطقة ال�سرق الأو�سط واإفريقي� في �سركة متاليف 

منذ ين�ير 2005م. وقد ان�سم لل�سركة منذ ع�م 1987م و�سغل من��سب عدة منه� المدير الع�م لفرع ال�سركة في م�سر والمدير الإقليمي للت�أمين الجم�عي 

لمنطقة ال�سرق الأو�سط واإفريقي� وجنوب اآ�سي�.

املوؤهالت العلمية: ح�سل محمد عثم�ن �سرب�تي على درجة الم�ج�ستير في اإدارة الأعم�ل في ع�م 1984م من الج�معة الأمريكية لإدارة العالق�ت الدولية 

- الولي�ت المتحدة، وعلى درجة البك�لوريو�ص في اإدارة الأعم�ل في ع�م 1982م من ج�معة كولومبي� – الولي�ت المتحدة.

ع�صو جمل�س االإدارة الدكتور روبري مارون عيد  

اجلن�صية: لبناين

العمر: 59

اخلربات العملية: ي�سغل الدكتور روبير م�رون عيد من�سب ع�سو مجل�ص الإدارة المنتدب والرئي�ص التنفيذي للبنك العربي الوطني – المملكة منذ دي�سمبر 

2005م، وهو ع�سو في مجل�ص اإدارة �سركة العربي الوطني لال�ستثم�ر – المملكة وع�سو في مجل�ص اإدارة ال�سركة ال�سعودية لتمويل الم�س�كن– المملكة. 

وقبل ذلك عمل مع بنك الكويت الوطني لم� يزيد عن 22 ع�مً�، حيث تراأ�ص من مقره في لندن – المملكة المتحدة �سبكة الفروع الخ�رجية وال�سرك�ت الت�بعة 

لبنك الكويت الوطني، كم� تقلد في فترات عدة من�سب ن�ئب رئي�ص مجل�ص الإدارة لبنك الكويت الوطني – لبن�ن ومن�سب ع�سو مجل�ص الإدارة لبنك قطر 

الدولي – قطر، و�سغل من�سب ع�سو مجل�ص الإدارة في جمعية الم�سرفيين العرب في لندن – المملكة المتحدة خالل الفترة 1997م- 2003م.

املوؤهالت العلمية: ح�سل الدكتور روبير م�رون عيد على درجة البك�لوريو�ص في القت�س�د من الج�معة الأمريكية في بيروت ع�م 1975م وعلى درجة 

الم�ج�ستير في القت�س�د من الج�معة الأمريكية في بيروت ع�م 1977م وعلى درجة الدكتوراه في العلوم الم�لية والم�سرفية في ع�م 1982م من ج�معة 

ال�سوربون في ب�ري�ص – فرن�س�.

ع�صو جمل�س االإدارة عبداهلل علي اخلليفه      

اجلن�صية: �صعودي

العمر: 50

اخلربات العملية: ي�سغل عبداهلل علي الخليفه من�سب المدير الم�لي للبنك العربي الوطني - المملكة، وهو يمتلك خبرة بنكية تزيد عن 18 �سنة، حيث عمل، 

قبل اأن ين�سم اإلى البنك العربي الوطني ع�م 2004م، في مجموعة �س�مب� الم�لية، حيث �سغل من��سب عدة من بينه� من�سب م�س�عد مدير ع�م في المملكة، 

ومراقب م�لي للفروع الدولية في لندن.

املوؤهالت العلمية: ح�سل عبداهلل علي الخليفه على �سه�دة المح��سبة الق�نونية CPA ع�م 1996م، وعلى درجة الم�جي�ستير في المح��سبة في ع�م 1991م 

من ج�معة مي�مي – الولي�ت المتحدة وعلى درجة البك�لوريو�ص في المح��سبة ع�م 1987م من ج�معة الملك �سعود – المملكة.

ع�صو جمل�س االإدارة كري�صتو�س نيكوال�س ادامانتيادي�س     

اجلن�صية: يوناين

العمر: 43

– دبي حيث ي�سرف على  اإفريقي� ل�سركة �س�رتي�ص  العملية: ي�سغل كري�ستو�ص ادام�نتي�دي�ص من�سب المدير القليمي لمنطقة ال�سرق الأو�سط و�سم�ل  اخلربات 

الإ�ستراتيجية والت�سغيلية  القي�دة  ا�ستلم من�سب  �س�رتي�ص منذ ع�م 2004م، فقد  المنطقة منذ م�ر�ص 2012م، وهو يعمل �سمن �سركة  ال�سركة في  عملي�ت 

لل�سركة في رو�سي� وتركي� واأوكراني� وجورجي� واليون�ن، حيث ك�ن م�سوؤوًل عن التحول النه�ئي لعملي�ت �سركة �س�رتي�ص في رو�سي�، واأ�سرف على التطوير 

والتن�سيق بين وحدات الأعم�ل المحلية والقليمية والع�لمية في تركي�، وو�سع خطة م�لية وتنظيمية لدمج اأعم�ل �سركة اإيه اأي جيه – اليون�ن بعد عملية 

الدمج. 

املوؤهالت العلمية: ح�سل كري�ستو�ص على درجة الم�ج�ستير في القت�س�د الدولي واإدارة الأعم�ل في ع�م 1992م من ج�معة اإ�ص دي اأيه بوكوني )ميالنو( 

– المملكة المتحدة. – ايط�لي�، وعلى درجة البك�لوريو�ص في القت�س�د في ع�م 1991م من مدر�سة لندن لالقت�س�د 

ع�صو جمل�س االإدارة �صليمان �صعود ال�صياري      

اجلن�صية: �صعودي

العمر: 62 

اخلربات العملية: ي�سغل �سليم�ن ال�سي�ري من�سب الرئي�ص والمدير التنفيذي لل�سركة ال�سعودية الألم�نية للتنمية وال�ستثم�ر منذ ع�م 2010م، كم� �سغل من�سب 

المدير الع�م من ع�م 1987م اإلى ع�م 2009م، وق�م بت�أ�سي�ص �سركته الخ��سة للمق�ولت الكهرب�ئية والميك�نيكية في الري��ص من ع�م 1982م حتى ع�م 

1987م، كم� �سغل من�سب مدير ع�م في م�سنع لمينيتد بال�ستيك�ص في الري��ص من ع�م 1980م حتى 1982م، و�سغل من�سب مدير الم�س�ريع في �سركة الكهرب�ء 

ال�سعودية من ع�م 1979م حتى 1980م، ومدير الم�س�ريع في وزارة الدف�ع والطيران ومدير الم�س�نع الحربية من ع�م 1974م حتى 1979م. 

املوؤهالت العلمية: ح�سل �سليم�ن ال�سي�ري على درجة البك�لوريو�ص في الهند�سة الكهرب�ئية في ع�م 1974م من ج�معة  اأريزون� ال�سم�لية – الولي�ت 

المتحدة، وهو مهند�ص بيئي مج�ز في المملكة وع�سو في الهيئة ال�سعودية للمهند�سين.
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عبداملح�صن ابراهيم الطوق       ع�صو جمل�س االإدارة

اجلن�صية: �صعودي

العمر: 39

اخلربات العملية: ي�سغل عبدالمح�سن الطوق من�سب المدير التنفيذي ل�سركة الطوق منذ ع�م 1998م، حيث اأنه الم�سوؤول عن اإدارة اأعم�ل ال�سركة في مج�لت 

الخدم�ت الم�لية والط�قة والت�س�لت والبنية التحتية والقط�ع العق�ري. كم� وعمل لدى بنك كريدي اأجريكول اإندو�سويز في جنيف وبنك اإت�ص اإ�ص بي �سي 

في المملكة في مج�لت ال�ستثم�ر وتمويل ال�سرك�ت من ع�م 1996م حتى ع�م 1998م. وهو ح�ليً� اإم� ع�سو في اأو يراأ�ص مج�ل�ص الإدارة ل�سرك�ت عدة 

منه� دار التمليك، اإثم�ر ك�بيت�ل، �سعودي نتورك�ص �سيرف�سز، كويلف�ست ال�سرق الأو�سط واإفريقي�، ال�سن�ع�ت العربية، و�سرك�ء الخليج لال�ستثم�ر. 

املوؤهالت العلمية: ح�سل عبدالمح�سن الطوق على درجة البك�لوريو�ص في اإدارة الأعم�ل في ع�م 1995م من ج�معة الملك �سعود – المملكة.

ع�صو جمل�س االإدارة خالد حمد اليحيى       

اجلن�صية: �صعودي

العمر: 54

اخلربات العملية: ي�سغل خ�لد اليحيى من�سب كبير م�ست�س�رين في �سركة لزارد المحدودة، وهو ع�سو مجل�ص الإدارة ل�سركة الراجحي ك�بيت�ل، كم� �سغل 

من�سب الرئي�ص والمدير التنفيذي في الموؤ�س�سة الع�مة لل�سكك الحديدية، ورئي�ص الهيئة الوزارية لبرن�مج تو�سيع �سبكة ال�سكك الحديدية في المملكة من 

ع�م 1999م حتى ع�م 2007م، ومن�سب المدير التنفيذي وع�سو مجل�ص اإدارة البنك الدولي في الولي�ت المتحدة من ع�م 1997م حتى ع�م 1998م، 

و�سغل من ع�م 1988م حتى ع�م 1996م من�سب مدير الم�س�ريع الخ��سة في ال�سندوق ال�سعودي للتنمية، كم� �سغل من�سب المدير التنفيذي في مجموعة 

الأنواع حيث ك�ن م�سوؤوًل عن اإ�ستراتيجية ال�ستثم�ر والتوزيع الع�لمي ل�ستثم�رات هذه ال�سركة ال�سعودية الب�رزة.

املوؤهالت العلمية: ح�سل خ�لد اليحيى على درجتيه البك�لوريو�ص والم�ج�ستير في الهند�سة المدنية والبيئية في ع�م 1981م من ج�معة و�سكون�سن – 

الولي�ت المتحدة.

سكرتير مجلس اإلدارة   1-2-7

�صكرتري جمل�س االإدارة رامي حممد النحا�س       

اجلن�صية: اردين

العمر: 40

اخلربات العملية: ي�سغل رامي محمد النح��ص من�سب الم�ست�س�ر الق�نوني الإقليمي ل�سركة األيكو في منطقة ال�سرق الأو�سط واإفريقي� وجنوب اآ�سي� منذ ع�م 

– 2009م، وكم�ست�س�ر  – الإم�رات العربية المتحدة خالل الفترة من 2004م  2009م، وعمل قبل ذلك كمديراً لالإدارة الق�نونية في مجموعة الفطيم 

ق�نوني في الإدارة الق�نونية الدولية في الإدارة الع�مة للبنك العربي– الأردن خالل الفترة من 1998م حتى ع�م 2001م، وكمدير لالإدارة الق�نونية 

لمنطقة الإم�رات العربية المتحدة حتى ع�م 2004م، كم� عمل قبله� في عّدة مك�تب للمح�م�ة في الأردن.

درجة  وعلى  ا�سكتالندا،   – ابردين  ج�معة  من  1995م  ع�م  في  الحقوق  في  الم�ج�ستير  درجة  على  النح��ص  محمد  رامي  ح�سل  العلمية:  املوؤهالت 

البك�لوريو�ص في الحقوق في ع�م 1994م من ج�معة عم�ن – الأردن.

اإلدارة العليا والمدراء   3-7

�ستعمل ال�سركة على اأداء مه�مه� من خالل اإدارة علي� تت�ألف في البداية من:

امللكية املبا�رشةاجلن�صيةالعمراملن�صباالإ�صم
امللكية غري 

املبا�رشة

ل يوجدل يوجدلبن�ني47ن�ئب مدير ع�م – اإدارة الت�أمين الع�ماأ�صامة يون�س الخطيب

ل يوجدل يوجدب�ك�ست�ني58المدير الم�لي )موؤقت(�صاجي خواجة ح�صان

ل يوجدل يوجدلبن�ني46مدير العملي�ت )موؤقت(طارق فوؤاد ال�صامي

ل يوجدل يوجدب�ك�ست�ني57مدير المط�لب�ت – اإدارة الت�أمين الع�مكرار اأحمد �صٌديقي

ل يوجدل يوجدهندي58مدير التوزيع والت�سويق – اإدارة الت�أمين الع�مواحد ح�صين معبود ح�صين

ل يوجدل يوجدهندي39مدير الإدارة التقنية – اإدارة الت�أمين الع�م�صيد �صٌديق مهدي 

الم�سدر: ال�سركة
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لمحة عن مؤهالت أعضاء اإلدارة العليا والمدراء  1-3-7

نائب املدير العام - اإدارة التاأمني العام اأ�صامة يون�س اخلطيب      

اجلن�صية: لبناين

العمر: 47

اخلربات العملية: يتمتع اأ�س�مة يون�ص الخطيب ن�ئب المدير الع�م - اإدارة الت�أمين الع�م بخبرة وا�سعة في مج�ل الت�أمين حيث ان�سم اإلى �سركة اإيه اآي جي 

ع�م 2008م، وي�سغل ح�ليً� من�سب المدير الع�م ل�سركة �س�رتي�ص في المملكة منذ ع�م 2009م. وقبل ذلك عمل لمدة 16 �سنة في �سركة الت�أمين العربية- 

لبن�ن و�سركة الت�أمين العربية الع�لمية - المملكة حيث �سغل خالله� من��سب عدة من بينه� من�سب مدير العملي�ت.

املوؤهالت العلمية: ح�سل اأ�س�مة يون�ص الخطيب على درجة البك�لوريو�ص في الفيزي�ء في ع�م 1992م من الج�معة اللبن�نية – لبن�ن.

�صاجي خواجة ح�صان       املدير املايل )موؤقت حلني تعيني مدير مايل دائم(

اجلن�صية: باك�صتاين

العمر: 58

اخلربات العملية: يتمتع �س�جي ح�س�ن المدير الم�لي بخبرة وا�سعة في مج�ل الت�أمين، حيث ان�سم اإلى �سركة األيكو- تركي�  في ع�م 1994م بمن�سب 

المراقب الم�لي، وي�سغل منذ ع�م 2006م من�سب المدير التنفيذي للعملي�ت والمراقب الم�لي لل�سركة. وقد عمل قبل ذلك مدققً� ق�نونيً� في دار التدقيق 

الع�لمية »ك. بي. اأم. جي« في ب�ك�ست�ن ودولة الإم�رات العربية المتحدة.

املوؤهالت العلمية: ح�سل �س�جي ح�س�ن على درجة البك�لوريو�ص في اإدارة الأعم�ل من ج�معة كرات�سي– ب�ك�ست�ن وهو مح��سب ق�نوني مج�ز من قبل 

معهد المح��سبين الق�نونيين في الب�ك�ست�ن.

طارق فوؤاد ال�صامي       مدير العمليات )موؤقت حلني تعيني مدير عمليات دائم(

اجلن�صية: لبناين

العمر: 46

المق��سد للعن�ية  الت�أمين، حيث �سغل من�سب مدير في موؤ�س�س�ت  العملي�ت بخبرة طويلة في مج�ل  ال�س�مي مدير  يتمتع ط�رق فوؤاد  العملية:  اخلربات 

ال�سحية بين ع�مي 1990م و 1992م ومن�سب م�سوؤول مبيع�ت في �سركة مخلوف و�سرك�ه في لبن�ن بين ع�مي  1992م و 1994م ومدير للعملي�ت 

في �سركة تج�رية بين ع�مي 1995م و 1997م.  ان�سم اإلى �سركة األيكو ع�م 1997م، وهو تدرج في من��سب قي�دية ك�ن اآخره� من�سب مدير العملي�ت 

لل�سركة في المملكة، و�سغل قبل ذلك من�سب مدير العملي�ت في الخليج لمقر ال�سركة في الإم�رات العربية المتحدة.

املوؤهالت العلمية: ح�سل ط�رق فوؤاد ال�س�مي على درجة البك�لوريو�ص في العلوم ال�سحية في ع�م 1989م من الج�معة الأمريكية في بيروت – لبن�ن، 

وهو زميل معهد علوم ت�أمين�ت الحم�ية والدخ�ر)LOMA(  في الولي�ت المتحدة منذ ع�م 2004م.

مدير املطالبات - اإدارة التاأمني العام كرار اأحمد �صٌديقي      

اجلن�صية: باك�صتاين

العمر: 57

اخلربات العملية: يتمتع كرار اأحمد �سٌديقي مدير المط�لب�ت - اإدارة الت�أمين الع�م بخبرة طويلة في مج�ل الت�أمين، حيث ان�سم اإلى �سركة اإيه اآي جي ع�م 

1981م قبل ح�سوله على �سه�دته، وتدرج وو�سل اإلى من��سب قي�دية واأ�سبح مدير المط�لب�ت ل�سركة �س�رتي�ص في المملكة، وقبل ذلك عمل كخبير ك�سف 

وتقدير خ�س�ئر في �سرك�ت عدة في ب�ك�ست�ن.

املوؤهالت العلمية: ح�سل كرار اأحمد �سٌديقي على درجة البك�لوريو�ص في اإدارة الأعم�ل في ع�م 1985م من ج�معة كرات�سي– ب�ك�ست�ن.

مدير التوزيع والت�صويق - اإدارة التاأمني العام واحد ح�صني معبود ح�صني      

اجلن�صية: هندي

العمر: 58

اخلربات العملية: يتمتع المهند�ص واحد ح�سين معبود ح�سين مدير التوزيع والت�سويق - اإدارة الت�أمين الع�م بخبرة طويلة في مج�ل الت�أمين، حيث �سغل 

من�سب مهند�ص معم�ري في �سركة بن�ء حيدر اأب�د في حيدر اأب�د - الهند من ع�م 1974م اإلى ع�م 1977م ، كم� �سغل من�سب م�س�ح اأرا�سي لمواقع البن�ء 

في �سركة بن�ء »جوث�م« في حيدر اأب�د – الهند من ع�م 1977م اإلى ع�م 1980م، و�سغل من�سب مهند�ص مبيع�ت في �سركة ميدكو في الري��ص – المملكة 

من ع�م 1980م اإلى ع�م 1981م، وان�سم اإلى �سركة اإيه اآي جي ع�م 1981م، اأ�سبح مدير العملي�ت ل�سركة �س�رتي�ص في المملكة.

املوؤهالت العلمية: ح�سل المهند�ص واحد ح�سين معبود ح�سين على درجة البك�لوريو�ص في الهند�سة المدنية في ع�م 1974م من ج�معة جواهرلل نهرو– الهند.
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مدير االإدارة التقنية - اإدارة التاأمني العام �صيد �صٌديق مهدي      

اجلن�صية: هندي

العمر: 39

اخلربات العملية: يتمتع �سيد �سٌديق مهدي مدير الإدارة التقنية - اإدارة الت�أمين الع�م بخبرة جيدة في مج�ل الت�أمين، حيث ان�سم اإلى �سركة اإيه اآي جي 

اإنفو المخت�سة بتقنية  ع�م 2004م، و�سغل من�سب مدير الكتت�ب ل�سركة �س�رتي�ص في المملكة،. وقبل ذلك عمل في الهند كمدير �سبكة في �سركة كول 

المعلوم�ت، ومدير التمويل والعملي�ت في �سركة بنز للنفط، ومح��سب في �سركة بن�ة الهند.

املوؤهالت العلمية: ح�سل �سيد �سٌديق مهدي على درجة البك�لوريو�ص في التج�رة من ج�معة بنغ�لور ع�م 1994م، كم� ح�سل على درجة الم�ج�ستير 

في اإدارة الأعم�ل في ع�م 1997م من ج�معة بنغ�لور– الهند، كم� اأنه ع�سو في كلية الكتت�ب في معهد ت�س�رترد للت�أمين في لندن – المملكة المتحدة.

حوكمة الشركة   4-7

�ستلتزم ال�سركة بمع�يير رفيعة في الحوكمة كم� يلتزم مجل�ص اإدارة ال�سركة ب�لتقيد بك�فة بنود لئحة حوكمة ال�سرك�ت ال�س�درة عن مجل�ص هيئة ال�سوق 

الم�لية وب�أحك�م اإتف�قية ال�سرك�ء المبرمة بين الم�س�همين الموؤ�س�سين والتي ترعى عالقة المجل�ص بمختلف اللج�ن الت�بعة له، وتعتبر اإدارة ال�سركة هذا 

الج�نب ع�ماًل اأ�س��سيً� في نج�حه� الذي يتطلب تنفيذ اإط�ر وا�سح لل�سف�فية والإف�س�ح من اأجل الت�أكد من اأن مجل�ص الإدارة يعمل من اأجل تحقيق اأف�سل 

الم�س�لح للم�س�همي ويقدم �سورة حقيقية ووا�سحة وع�دلة لأحوال ال�سركة الم�لية ونت�ئج اأعم�له�. و�ستعمل ال�سركة على اإعداد نظ�م حوكمة خ��ص به� 

و�سيتم اعتم�ده من قبل الجمعية الع�مة للم�س�همين خالل �سنة من ت�ريخ الإدراج.

�سيكون لل�سركة تق�سيم وا�سح للم�سوؤولي�ت بين مجل�ص الإدارة والإدارة التنفيذية لل�سركة، وفي اإط�ر المح�فظة على اأف�سل المم�ر�س�ت الدولية ومتطلب�ت 

لئحة حوكمة ال�سرك�ت ال�س�درة عن الهيئة، ف�سيكون اأربعة )4( من اأع�س�ء المجل�ص م�ستقلين وغير تنفيذيين. 

و�سيت�ألف ط�قم الإدارة العلي� من فريق يتمتع بقدر من المهنية والخبرة والمه�رة ومفو�ص ب�ل�سالحي�ت التنفيذية الك�فية لإدارة ال�سركة بطريقة فع�لة 

في حدود التوجيه�ت المر�سومة من قبل مجل�ص الإدارة.

�ستعتمد ال�سركة اأنظمة واإجراءات رق�بة داخلية. كم� �ستن�سئ اإدارة تدقيق داخلية ت�ستخدم اأخ�س�ئيين للقي�م ب�لمراجعة الم�ستقلة داخل ال�سركة. كم� �سيقدم 

مراجعي ال�سركة الخ�رجيين لمجل�ص الإدارة تق�رير �سنوية، دون اأن يقدم� لل�سركة خدم�ت اأخرى خ�رج هذا ال�سي�ق.

وفيم� يلي ملخ�ص لإط�ر عمل حوكمة ال�سركة المقترح:

اجلمعية العامة للم�صاهمني:  -

التوا�سل المكثف معهم وتوفير تق�رير دورية عن الأداء  المتعلقة ب�ل�سركة من خالل  التطورات الجوهرية  الم�س�همين على علم بجميع  اإبق�ء  �سيتم   

ومي�سورة  مت�حة  ع�سرية  ات�س�ل  و�س�ئل  ب��ستخدام  واأدائه�  وعملي�ته�  ب�ل�سركة  المتعلقة  اله�مة  والمعلوم�ت  الأخب�ر  ك�فة  ون�سر  لل�سركة  الم�لي 

ومن خالل ت�سجيع م�س�ركة الم�س�همين الأفراد في اجتم�ع�ت الجمعية الع�مة لل�سركة. �سيتم اإبالغ اإدارة حوكمة ال�سرك�ت ب�لهيئة بت�ريخ الجمعية 

الت�أ�سي�سية ليت�سنى لهم ح�سوره�.

جمل�س االإدارة:  -

�سيتولى مجل�ص الإدارة الم�سوؤولية الت�مة عن ت�سيير اأعم�ل ال�سركة من اأجل توفير قي�دة فع�لة والمح�فظة على نظ�م جيد للرق�بة الداخلية حتى تتم   

اأع�س�ء مجل�ص  انتخ�ب  للم�س�همين عند  الع�مة  الجمعية  التراكمي في  ب�لت�سويت  ال�سركة  تلتزم  ال�سركة. و�سوف  المح�فظة على م�س�لح م�س�همي 

الإدارة، وذلك تم��سيً� مع متطلب�ت لئحة حوكمة ال�سرك�ت. 

توازن املجل�س:  -

�سيكون معظم اأع�س�ء مجل�ص الإدارة من غير التنفيذيين )ل ي�سغلون اأي من�سب وظيفي في ال�سركة اأكثر من كونهم اأع�س�ء في مجل�ص اإدارته�(، وذلك   

ل�سم�ن توفر الحي�د والتوازن في عملية اتخ�ذ القرارات من قبل مجل�ص الإدارة. كم� اأن )4( من اإجم�لي اأع�س�ء المجل�ص �سيكونون اأع�س�ء م�ستقلين.

تقدمي املعلومات املالية واملعلومات االأخرى:  -

�سوف يكون مجل�ص الإدارة م�سئول عن تزويد الم�س�همين ب�سورة حقيقية وع�دلة لالأداء الم�لي لل�سركة، ب�لإ�س�فة اإلى ذلك �سيكون هن�لك اآلية ل�سم�ن   

ا�ستالم مجل�ص الإدارة للمعلوم�ت المن��سبة في التوقيت المن��سب لتمكينه من القي�م بواجب�ته بف�علية.

جلان جمل�س االإدارة:  -

�سيكِوّن مجل�ص الإدارة لج�نً� لتمكينه من �سم�ن اإدارة ال�سركة ب�سكل اأف�سل، و�سوف يتقيد المجل�ص في ت�سكيل هذه اللج�ن بم� تقت�سيه لئحة حوكمة   

ال�سرك�ت والأنظمة الأخرى المعمول به� في المملكة. اإن الإط�ر الع�م لنظ�م الحوكمة في ال�سركة يو�سح ويحدد كيفية توجيه ال�سركة واإدارته� من 

خالل و�سع الأمور والم�سوؤولي�ت التي يخت�ص به� مجل�ص اإدارة ال�سركة واأ�س�ص عمل المجل�ص واللج�ن الت�بعة له، وكذلك تحديد المه�م والخت�س��س�ت 

وال�سي��س�ت والأنظمة والإجراءات وال�سوابط.

ويتمثل نظ�م الحوكمة في ال�سركة من خالل تحديد الهيكل الع�م لثالث لج�ن اأ�س��سية و�سيكون اإط�ر عمل كل لجنة منه� كم� هو مو�سح اأدن�ه:
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اللجنة التنفيذية  5-7

كم� هو مو�سح في النظ�م الأ�س��سي لل�سركة، ي�سكل مجل�ص الإدارة لجنة تنفيذية من )3( ثالثة اأع�س�ء على الأقل و )5( خم�سة اأع�س�ء على الأكثر. و�سيتم 

تخويل هذه اللجنة بجميع �سالحي�ت مجل�ص الإدارة التي يمكن تفوي�سه� لمثل هذه اللجنة وفقً� للنظ�م الأ�س��سي لل�سركة والأنظمة المعمول به� �سريطة 

اأن تكون مم�ر�سة اللجنة التنفيذية لتلك ال�سالحي�ت المفو�سة مطلوبة لاللتزام ب�أية اأنظمة اأو لوائح يمكن فر�سه� عليه� من قبل مجل�ص الإدارة.

و�سوف ي�سكل مجل�ص الإدارة من �سمن اأع�س�ئه لجنة تنفيذية تتكون من )5( خم�سة اأع�س�ء على النحو الت�لي:

ع�سوين ممثلين ل�سركة األيكو  -

ع�سو واحد ممثل ل�سركة �س�رتي�ص   -

-   ع�سوين ممثلين للبنك العربي الوطني

وتعقد اللجنة التنفيذية �ستة اجتم�ع�ت في ال�سنة على الأقل، و�ستت�ألف من الأع�س�ء الت�لية اأ�سم�وؤهم، و�سيتم تعيين رئي�ص للجنة في اأول اجتم�ع له�:

الجهة الممثلةالمن�صباالإ�صم

البنك العربي الوطنيع�سو اللجنة التنفيذيةروبري مارون عيد

البنك العربي الوطنيع�سو اللجنة التنفيذيةعبداهلل علي اخلليفه 

اأميريك�ن ليف اإن�سورن�ص كومب�نيع�سو اللجنة التنفيذية والع�سو المنتدبيوئيل ذيب حم�صي

اأميريك�ن ليف اإن�سورن�ص كومب�نيع�سو اللجنة التنفيذيةخوليو جار�صيا فياللون

�س�رتي�ص ميم�س� هولدينجزع�سو اللجنة التنفيذيةكري�صتو�س ادامانتيادي�س

الم�سدر: ال�سركة

لمحة عن مؤهالت أعضاء اللجنة التنفيذية  1-5-7 

للمعلوم�ت عن موؤهالت اأع�س�ء اللجنة التنفيذية ف�ساًل راجع ق�سم »لمحة عن موؤهالت اأع�س�ء مجل�ص الإدارة المر�سحين«.

لجنة التنسيق   6-7

�سي�سكل مجل�ص الإدارة من �سمن المدراء التنفيذيين للبنك واأليكو و�س�رتي�ص لجنة تن�سيق تتكون من )7( �سبعة  اأع�س�ء على النحو الت�لي:

ع�سوين ممثلين للبنك  -

ع�سو واحد ممثل لأليكو  -

ع�سو واحد ممثل ل�س�رتي�ص  -

ثالثة اأع�س�ء ممثلين لل�سركة وهم المدير الع�م ون�ئبه لفرع الحم�ية الإدخ�ر ون�ئبه لفرع الت�أمين الع�م.  -

وتقوم لجنة التن�سيق بدور اإ�ست�س�ري فقط، ول تكون لقراراته� �سفة اإلزامية على اأحد. ويحدد مجل�ص الإدارة �سالحي�ت لجنة التن�سيق بين الحين والآخر، 

وتكون اللجنة منبراً لبحث اأية اأمور تتعلق بح�سن �سير اأعم�ل ال�سركة بم� فيه� م� يخت�ص ب�إتف�قية توزيع منتج�ت الت�أمين البنكية. وتجتمع لجنة التن�سيق 

مرة كل ثالثة اأ�سهر على الأقل، ويكتمل الن�س�ب عند ح�سور ممثل واحد على الأقل لكل �سريك موؤ�س�ص، وتوؤخذ القرارات ب�أكثرية الأع�س�ء. 

لم يعين اأع�س�ء هذه اللجنة بعد، اإذ من المقرر اأن يتم ذلك لدى ت�أ�سي�ص ال�سركة. 

لجنة المراجعة  7-7

اأع�س�ء مجل�ص الإدارة غير التنفيذيين وغيرهم، ت�سمى لجنة المراجعة تم�ر�ص الأعم�ل وال�سالحي�ت التي يوليه� له�  �سي�سكل مجل�ص الإدارة لجنة من 

المجل�ص من حين لآخر وفقً� لالئحة حوكمة ال�سرك�ت ال�س�درة عن هيئة ال�سوق الم�لية.

كم� هو مو�سح في النظ�م الأ�س��سي لل�سركة، تتكون لجنة المراجعة من )3( ثالثة اأع�س�ء على الأقل و )5( خم�سة على الأكثر من غير الأع�س�ء التنفيذيين، 

وتكون اأغلبية اأع�س�ئه� من غير اأع�س�ء مجل�ص الإدارة. و�ستقوم ال�سركة بتعيين )5( خم�سة اأع�س�ء على النحو الت�لي:

ع�سو واحد ممثل لأليكو  -

ع�سو واحد ممثل ل�س�رتي�ص  -

ع�سو واحد ممثل للبنك العربي الوطني  -

ع�سو واحد من اأع�س�ء مجل�ص الإدارة الم�ستقلين  -

ع�سو واحد م�ستقل عن ال�سركة وعن الم�س�همين الموؤ�س�سين متخ�س�ص في الأمور المح��سبية والم�لية  -
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وت�سمل مه�م وم�سوؤولي�ت لجنة المراجعة م� يلي:

الإ�سراف على اإدارة المراجعة الداخلية لل�سركة ل�سم�ن تحقيق الكف�ءة في اأداء الأن�سطة والمه�م التي يكلفه� به� مجل�ص الإدارة.  -

رفع التو�سي�ت اإلى مجل�ص الإدارة ب�س�أن تعيين اأو ا�ستبدال المح��سبين الق�نونيين وتحديد اأتع�بهم، مع الأخذ بعين العتب�ر ا�ستقالليتهم اأثن�ء   -

تقديم  التو�سي�ت. 

مت�بعة اأعم�ل المح��سبين الق�نونين واعتم�د اأي اأن�سطة خ�رج نط�ق اأعم�ل المراجعة الموكلة اإليهم اأثن�ء قي�مهم ب�أعم�ل المراجعة.  -

مراجعة وتطوير خطة المراجعة مع المح��سب الق�نوني واإبداء اأي مالحظ�ت عليه�.  -

مراجعة خطة واإجراءات المراجعة الداخلية بم� في ذلك اأراء وتو�سي�ت اللجنة في هذا الخ�سو�ص.  -

مراجعة تق�رير المراجعة الداخلية وو�سع الإجراءات الت�سحيحية له�.  -

مراجعة مالحظ�ت المح��سب الق�نوني على القوائم الم�لية ومت�بعة الإجراءات التي اتخذت في هذا ال�سدد.  -

مراجعة القوائم الم�لية الربع �سنوية وال�سنوية قبل عر�سه� على مجل�ص الإدارة وتقديم مالحظ�ته� وتو�سي�ته� حول هذه القوائم.  -

درا�سة ال�سي��س�ت المح��سبية التي تتبن�ه� ال�سركة ورفع تو�سي�ته� في هذا ال�س�أن اإلى مجل�ص الإدارة.  -

وتجتمع لجنة المراجعة مرة كل ربع �سنة على الأقل، و�ستت�ألف لجنة المراجعة من الأع�س�ء الت�لية اأ�سم�وؤهم، و�سيتم تعيين رئي�ص اللجنة في اأول اجتم�ع له�:

اجلهة املمثلةالعمراجلن�صيةاملن�صباالإ�صم

اأميريك�ن ليف اإن�سورن�ص كومب�ني58ب�ك�ست�نيع�سو لجنة المراجعةع�رف عبدول عزيز

البنك العربي الوطني47هنديع�سو لجنة المراجعةانوب كوم�ر �س�برا

�س�رتي�ص ميم�س� هولدينجز43جنوب اأفريقيع�سو لجنة المراجعةواين اآلن اأبراه�م

اأع�س�ء المجل�ص الم�ستقلينع�سو لجنة المراجعة�س�غر*

م�ستقل متخ�س�ص في الأمور المح��سبية والم�ليةع�سو لجنة المراجعة�س�غر*

الم�سدر: ال�سركة 

 * �سيتم تعيينه عند انعق�د الجمعية الع�مة الت�أ�سي�سية.

لمحة عن مؤهالت أعضاء لجنة المراجعة  1-7-7

ع�صو جلنة املراجعة عارف عبدول عزيز     

اجلن�صية: باك�صتاين

العمر: 58

العربي  الخليج  لمنطقة  الإقليمي  الم�لي  المدير  ن�ئب  من�سب  ح�ليً�  ي�سغل  حيث  1986م،  ع�م  في  األيكو  ل�سركة  عزيز  ع�رف  ان�سم  العملية:  اخلربات 

وال�سعودية، وقبله� �سغل من��سب عدة من بينه� من�سب المراقب الإقليمي لمنطقة ال�سرق الأو�سط واإفريقي� وجنوب اآ�سي�. يمتلك ع�رف عزيز خبرة 36 �سنة 

في المج�لت الم�لية والمح��سبة والتدقيق وقد عمل قبل اأن ين�سم اإلى �سركة األيكو في �سركة كي بي ام جي في دبي وب�ك�ست�ن لمدة 10 �سنوات.

املوؤهالت العلمية: ح�سل ع�رف عزيز على درجة البك�لوريو�ص في اإدارة الأعم�ل في ع�م 1975م من ج�معة كرات�سي– ب�ك�ست�ن وهو مح��سب ق�نوني 

مج�ز من قبل معهد المح��سبين الق�نونيين في ب�ك�ست�ن

ع�صو جلنة املراجعة انوب كومار �صابرا 

اجلن�صية: هندي

العمر: 47 �صنة

اخلربات العملية: ان�سم اأنوب �س�برا للبنك العربي الوطني – المملكة في ع�م 2002م، حيث ي�سغل ح�ليً� من�سب رئي�ص المراجعة الداخلية. يمتلك اأنوب 

�س�برا خبرة 26 �سنة في المج�لت الم�لية والمح��سبة والتدقيق حيث عمل في عدة �سرك�ت من بينه� �سركة اإرن�ست اأند يونج.

اإدارة الأعم�ل في ع�م 1986م من ج�معة دلهي - الهند، وعلى �سه�دة المح��سبة  اأنوب �س�برا على درجة البك�لوريو�ص في  العلمية: ح�سل  املوؤهالت 

الق�نونية CPA في ع�م 1994م.

واين اآالن اأبراهام       ع�صو جلنة املراجعة

اجلن�صية: جنوب اإفريقي

العمر: 43 �صنة

اأعم�ل  اأبراه�م ل�سركة �س�رتي�ص في ع�م 2002م، حيث ي�سغل ح�ليً� من�سب المدير الم�لي لل�سركة في دبي، حيث يغطي  العملية: ان�سم واين  اخلربات 

ال�سركة في منطقة ال�سرق الأو�سط ومنطقة البحر المتو�سط ومنطقة جنوب اآ�سي� واإفريقي� و رو�سي� وتركي�. وقبل ذلك �سغل واين اأبراه�م من�سب الرئي�ص 

التنفيذي للعملي�ت في المجموعة الأمريكية الدولية في جنوب اإفريقي� بين ع�مي 2007م و 2010م، وك�ن المدير الم�لي الإقليمي بين ع�م 2002م 

و2007م. 

املوؤهالت العلمية: ح�سل واين اأبراه�م على درجة البك�لوريو�ص في اإدارة الأعم�ل من ج�معة راند اأفريك�نز في ع�م 1992م، و بك�لوريو�ص في العلوم 

المح��سبية من ج�معة جنوب اإفريقي� في ع�م 1995م.



43

لجنة المكافآت والترشيحات  8-7

�سي�سكل مجل�ص الإدارة من �سمن اأع�س�ئه غير التنفيذيين لجنة تر�سيح�ت ومك�ف�آت تتكون من )3( ثالثة اأع�س�ء على النحو الت�لي:

ع�سو واحد ممثل لأليكو  -

ع�سو واحد ممثل ل�س�رتي�ص  -

ع�سو واحد ممثل للبنك العربي الوطني  -

وت�سمل مه�م وم�سوؤولي�ت لجنة التر�سيح�ت والمك�ف�آت م� يلي:

التو�سية ب�لتر�سيح لع�سوية مجل�ص الإدارة مع مراع�ة عدم تر�سيح اأي �سخ�ص �سبق اإدانته ب�أي جريمة مخلة ب�ل�سرف والأم�نة.  -

لع�سوية  المطلوبة  والموؤهالت  للقدرات  و�سف  واإعداد  الإدارة  مجل�ص  لع�سوية  المن��سبة  المه�رات  من  المطلوبة  لالحتي�ج�ت  ال�سنوية  المراجعة   -

الإدارة، بم� في ذلك تحديد الوقت الالزم تخ�سي�سه من الع�سو لأعم�ل مجل�ص الإدارة. مجل�ص  

مراجعة هيكل الإدارة ورفع التو�سي�ت في �س�أن التغييرات التي يمكن اإجراوؤه�.  -

تحديد جوانب القوة وال�سعف في مجل�ص الإدارة، واإقتراح مع�لجته� بم� يتفق مع م�سلحة ال�سركة.  -

الت�أكد ب�سكل �سنوي من ا�ستقاللية الأع�س�ء الم�ستقلين ومن وجود اأو عدم وجود اأي ت�س�رب في الم�س�لح اإذا ك�ن الع�سو ي�سغل ع�سوية مجل�ص اإدارة   -

�سركة اأخرى.

و�سع �سي��س�ت وا�سحة لمك�ف�آت اأع�س�ء مجل�ص الإدارة وكب�ر التنفيذيين، وال�ستع�نة بمع�يير ترتبط ب�لأداء في تحديد تلك المك�ف�آت.  -

وتجتمع لجنة التر�سيح�ت والمك�ف�آت مرتين على الأقل في ال�سنة، و�ستت�ألف اللجنة من الأع�س�ء الت�لية اأ�سم�وؤهم، و�سيتم تعيين رئي�ص للجنة في اأول 

اجتم�ع له�:

اجلهة املمثلةاملن�صباالإ�صم

البنك العربي الوطنيع�سو لجنة التر�سيح�ت والمك�ف�آتعبداهلل علي الخليفة

اأميريك�ن ليف اإن�سورن�ص كومب�نيع�سو لجنة التر�سيح�ت والمك�ف�آتمحمد عثمان �صرباتي 

�س�رتي�ص ميم�س� هولدينجزع�سو لجنة التر�سيح�ت والمك�ف�آتكري�صتو�س نيكوال�س ادامانتيادي�س 

الم�سدر: ال�سركة  

لمحة عن مؤهالت أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت  1-8-7

للمعلوم�ت عن موؤهالت اأع�س�ء لجنة التر�سيح�ت والمك�ف�آت ف�ساًل راجع ق�سم »لمحة عن موؤهالت اأع�س�ء مجل�ص الإدارة المر�سحين«.

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا   9-7

تكون تعوي�س�ت ومك�ف�آت اأع�س�ء المجل�ص وفق� للم�دة )17( ال�س�بعة ع�سر من النظ�م الأ�س��سي لل�سركة. تت�ألف مك�ف�آت مجل�ص الإدارة من بدل الخدم�ت 

التي يقوم به� وبدل ح�سور اجتم�ع�ت المجل�ص اأو اللج�ن التي يح�سره� والتي ين�ص عليه� نظ�م ال�سرك�ت اأو اأية اأنظمة اأو قرارات اأو تعليم�ت مكملة اأخرى.

وتكون مك�ف�أة رئي�ص مجل�ص الإدارة مق�بل الخدم�ت التي يقوم به� مبلغ وقدره )180.000( م�ئة وثم�نين األف ري�ل �سنوي�. كم� تكون مك�ف�أة كل ع�سو 

من اأع�س�ء مجل�ص الإدارة مق�بل الخدم�ت التي يقوم به� مبلغ وقدره )120.000( م�ئة وع�سرون األف ري�ل �سنويً�.

ويدفع لكل من الرئي�ص ولكل ع�سو مبلغ )3.000( ثالثة اآلف ري�ل عن كل اجتم�ع يح�سره من اجتم�ع�ت المجل�ص ومبلغ )1.500( األف وخم�سم�ئة ري�ل 

عن كل اجتم�ع يح�سره من اجتم�ع�ت اللج�ن المتفرعة من مجل�ص الإدارة. كم� تدفع ال�سركة لكل من رئي�ص واأع�س�ء مجل�ص الإدارة النفق�ت الفعلية التي 

يتحملونه� من اأجل ح�سور اجتم�ع�ت المجل�ص اأو اللجنة التنفيذية بم� في ذلك م�سروف�ت ال�سفر والإق�مة والإيواء.

وفي كل الأحوال ل يجوز اأن يزيد مجموع م� ي�سرف للرئي�ص واأع�س�ء مجل�ص الإدارة عن خم�سة ب�لمئة 5% من �س�في الأرب�ح، على اأن تر�سل ك�فة التف��سيل 

الكت�بية للمك�ف�آت والتعوي�س�ت المقترحة لجميع الم�س�همين قبل انعق�د الجمعية الع�مة التي تطرح فيه� تلك المك�ف�آت والتعوي�س�ت للت�سويت عليه�.

وبع�ص  المنتدب  الع�سو  مع  عقود  اإبرام  في  ت�أ�سي�سه�  عقب  ال�سركة  وترغب  لت�ريخه،  التنفيذيين  المدراء  من  اأي  اأو  ال�سركة  بين  عقد  اأي  توقيع  يتم  لم 

الأ�سخ��ص الرئي�سيين تو�سح �سروط التوظيف والأجور المتفق عليه� وذلك من خالل عقود توظيف مب��سرة.

عقود عمل المدراء وكبار التنفيذيين   10-7

ل يوجد ح�ليً� اأي عقود عمل موقعة مع اأي من اأع�س�ء مجل�ص اإدارة ال�سركة اأو المدراء التنفيذيين المر�سحين. وكم� �سبق الإ�س�رة له، �سوف ت�ستعين ال�سركة 

وفور ت�أ�سي�سه� بعدد من الموظفين والمدراء الع�ملين ح�ليً� لدى كل من �سركة األيكو و�س�رتي�ص اأو �سرك�ته� الأم اأو �سرك�ته� ال�سقيقة، بحيث توقع معهم 

عقود تو�سح نط�ق عملهم و�سروط خدم�تهم واأتع�بهم.
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إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة المرشحون واإلدارة التنفيذية وسكرتير مجلس اإلدارة   11-7

يقر الأع�س�ء المر�سحون لع�سوية مجل�ص الإدارة والع�سو المنتدب والمدير الم�لي واأع�س�ء الإدارة التنفيذية و�سكرتير مجل�ص الإدارة ب�لت�لي:

ب�أنهم لم ي�سهروا، في اأي وقت من الأوق�ت، اإفال�سهم، اأو خ�سعوا لإجراءات اإفال�ص.  .1

ب��ستثن�ء م� ذكر في هذه الن�سرة في ق�سم »الم�س�لح المب��سرة وغير المب��سرة لأع�س�ء مجل�ص الإدارة والمدراء التنفيذيين«، لي�ص لديهم اأو لأي من   .2

اأق�ربهم اأو ت�بعيهم، م�س�لح جوهرية مب��سرة اأو غير مب��سرة، في الأ�سهم، اأو اأدوات الدين الخ��سة ب�ل�سركة.

ب��ستثن�ء م� ذكر في هذه الن�سرة، لي�ص لديهم اأو لأي من اأق�ربهم اأو ت�بعيهم اأي م�س�لح جوهرية في اأي عقود اأو ترتيب�ت جوهرية �س�رية المفعول   .3

�سواء محررة اأو غير محررة كت�بة، اأو عقود اأو ترتيب�ت مزمع اإبرامه�، له� ت�أثير كبير على اأعم�ل ال�سركة، حتى وقت اإ�سدار ن�سرة الإ�سدار.

األ تقدم ال�سركة قر�سً� نقديً� من اأي نوع لأع�س�ء مجل�ص اإدارته� اأو اأن ت�سمن اأي قر�ص يعقده اأي منهم مع اأي طرف ث�لث عماًل ب�لم�دة )71(   .4

من نظ�م ال�سرك�ت.

تم اإعداد ق�ئمة المركز الم�لي الم�ستقبلية المدرجة في ن�سرة الإ�سدار هذه ا�ستن�داً اإلى القوائم الم�لية لل�سركة دون اإجراء اأي تعديل جوهري عليه� ح�سب   .5

مع�يير المراجعة المتع�رف عليه� في المملكة والمتعلقة بتنفيذ الإجراءات المتفق عليه� وال�س�درة من الهيئة ال�سعودية للمح��سبين الق�نونيين. ويوؤكد 

الأع�س�ء المر�سحين لع�سوية مجل�ص الإدارة ب�أنه تم الإف�س�ح عن ك�فة المعلوم�ت الجوهرية ب�سورة ع�دلة، ولم يتم حذف اأي معلوم�ت قد يوؤثر حذفه� 

جوهريً� على نت�ئج التحليالت. كم� وُيقرون كذلك ب�أنه ل يوجد هن�ك اأي رهون�ت اأو اأعب�ء اأو حقوق على ممتلك�ت ال�سركة حتى ت�ريخ اإعداد هذه الن�سرة.

اأنه لي�ص هن�ك نية اأو توّجه لإجراء اأي تغيير جوهري في طبيعة عمل ال�سركة.  .6

اأنه لي�ص لدى ال�سركة حتى ت�ريخه اأي ن�س�ط تج�ري ق�ئم خ�رج المملكة.  .7

اأنه لي�ص لدى ال�سركة حتى ت�ريخه اأي �سرك�ت اأخرى ت�بعة له� ع�ملة خ�رج المملكة.  .8

واأن قوانين واأنظمة ال�سركة ل تمنح اأي �سالحية تخول اأي ع�سو من اأع�س�ء مجل�ص الإدارة اأو الإدارة العلي� اأو الع�سو المنتدب ب�لت�سويت على اأي عقد   .9

اأو اقتراح يكون له م�سلحة جوهرية فيه اأو تمكنه من الت�سويت على اأي تعوي�ص اأو مك�ف�أة تخ�سه اأو تجيز له القترا�ص من ال�سركة �سنداً للم�دة )69( 

من نظ�م ال�سرك�ت.

تضارب المصالح   12-7

جوهرية،  م�سلحة  فيه  له  عر�ص  اأو  عقد  على  الت�سويت  من  الإدارة  مجل�ص  ع�سو  تمكن  �سالحي�ت  اأية  تمنح  ل  لل�سركة  الت�أ�سي�سية  الوث�ئق  اإن 

اأية  اأن يكون لع�سو مجل�ص الإدارة  اأنه ل يجوز  اأو غير مب��سرة، وذلك تنفيذاً للم�دة )69( من نظ�م ال�سرك�ت التي تن�ص على  �سواء ب�سفة مب��سرة 

م�سلحة مب��سرة اأو غير مب��سرة في التع�مالت والعقود التي تتم لح�س�ب ال�سركة اإل بموافقة من الجمعية العمومية الع�دية يتم تجديده� كل �سنة. 

التي  والعقود  التع�مالت  في  �سخ�سية  م�س�لح  من  له  بم�  الإدارة  مجل�ص  يبلغ  اأن  المجل�ص  ع�سو  على  يتعين  ف�إنه  المذكورة  الم�دة  لن�ص  ووفق� 

الإدارة  اأع�س�ء مجل�ص  التي يكون لأي من  التع�مالت والعقود  انعق�ده�( عن  العمومية )عند  المجل�ص للجمعية  ال�سركة، ويف�سح رئي�ص  تتم لح�س�ب 

اجتم�ع  مح�سر  في  التبليغ  هذا  اإثب�ت  ويتم  الح�س�ب�ت.  مراقب  من  خ��ص  بتقرير  م�سفوع�  الإف�س�ح  هذا  يكون  اأن  على  فيه�  �سخ�سية  م�سلحة 

المجل�ص ول يجوز للع�سو ذي الم�سلحة ال�ستراك في الت�سويت على القرار الذي يطرح للت�سويت في هذا ال�س�أن. وبن�ء على م� �سبق، يلتزم اأع�س�ء 

يلي: بم�  الإدارة  مجل�ص 

ال�سرك�ت.  ال�سرك�ت والم�دة )18( من لئحة حوكمة  اللتزام ب�لعمل طبقً� للمواد )69( و )70( من نظ�م   .1

في  يدخلوا  لن  ب�أنهم  يلتزموا  كم�  العمومية  الجمعية  اجتم�ع�ت  في  العالقة  ذات  الأطراف  مع  المبرمة  العقود  جميع  على  الت�سويت  عدم   .2

الم�دة  لن�ص  تطبيقً�  تن�ف�سي  اأ�س��ص  على  تتم  �سوف  الم�ستقبل  في  العالقة  ذات  الأطراف  مع  التع�مالت  ك�فة  واأن  ال�سركة  اأعم�ل  �سد  من�ف�سة 

ال�سرك�ت. )70( من نظ�م 

خطة السعودة وتدريب الموظفين  13-7

خطة السعودة  1-13-7

برن�مجً�  ال�سركة  تطبق  و�سوف  الك�فية.  والخبرة  المن��سبة  ب�لموؤهالت  يتمتعون  موظفين  توظيف  على  ال�سركة  توظيف  �سي��سة  تتركز  �سوف 

ورفعه�  الأولى  ال�سنة  بنه�ية   %30 ن�سبة  اإلى  للو�سول  ال�سركة  تتجه  حيث  التنفيذية،  ولئحته  الت�أمين  �سرك�ت  مراقبة  نظ�م  مع  تم��سيً�  لل�سعودة 

نه�ية  في  الن�سبة  لهذه  المتوقعة  المكون�ت  الت�لي  الجدول  ويو�سح  الخ�م�سة.  الت�سغيلية  ال�سنة  نه�ية  مع   %50 اإلى  ت�سل  بحيث  �سنويً�   %5 بمعدل 

الت�سغيل: من  الأولى  ال�سنة 

ن�صبة ال�صعودينياملجموعغري �صعودي�صعودياالإدارة

14.3%21214االإدارة العليا

16.7%31518مدراء االإدارات

38.9%71118الم�صرفين

42.2%192645اأق�صام الم�صاندة

32.6%316495المجموع

الم�سدر: ال�سركة  
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الت�سغيل: من  الأولى  الخم�ص  لل�سنوات  ال�سعودة  خطة  الت�لي  الجدول  ويو�سح 

ن�صبة ال�صعودةاملجموعغري �صعودي�صعوديال�صنة

32.6%316495ال�صنة االأولى

37%4373116ال�صنة الثانية

41.7%5577132ال�صنة الثالثة

46%6981150ال�صنة الرابعة

50.9%8380163ال�صنة الخام�صة

الم�سدر: ال�سركة  

تدريب الموظفين  2-13-7

تقوم �سي��سة ال�سركة على اللتزام ب�لمهنية ومم�ر�سة ن�س�ط الت�أمين على اأ�س�ص فنية واإدارية متقدمة، وعليه ف�إن ال�سركة �ستوفر دوريً� لموظفيه� برامج 

اأخرى  اأو البرامج المتخ�س�سة، مثل المعهد الم�سرفي ال�سعودي، وموؤ�س�س�ت  تدريبية متخ�س�سة في مج�لت عمله� المختلفة، وذلك عن طريق المع�هد 

متخ�س�سة داخل المملكة وخ�رجه�، كم� �ستعتمد ال�سركة على برامج تدريب عملية داخلية في مراكز ال�سركة الإقليمية و�سوف تحفز من�سوبيه� على مت�بعة 

ثق�فة م�ستمرة والم�س�ركة في موؤتمرات وبرامج تطويرية وري�دية في المملكة وفي الخ�رج.



46

المعلومات المالية  8
ق�مت ال�سركة بتعيين مكتب ديلويت اآند تو�ص بكر اأبو الخير و�سرك�هم للقي�م بعملي�ت فح�ص التوقع الم�لي حيث تم اإعداد ق�ئمة المركز الم�لي الم�ستقبلية 

لل�سركة كم� في 30 يونيو 2013م وقد �سمل الفح�ص المعد وفق� لمعي�ر القوائم الم�ستقبلية ال�س�در عن الهيئة ال�سعودية للمح��سبين الق�نونيين و�سمل 

الفح�ص الإجراءات ال�سرورية لتكوين درجة معقولة من الإقن�ع لتمكينهم من اإبداء الراأي حول اإعداد وعر�ص ق�ئمة المركز الم�لي الم�ستقبلية والفترا�س�ت 

التي اأعدت على اأ�س��سه� هذه الق�ئمة.

ويرى مكتب ديلويت اآند تو�ص بكر اأبو الخير و�سرك�هم اأن ق�ئمة المركز الم�لي الم�ستقبلية المرفقة قد تم عر�سه� والإف�س�ح عنه� وفق� لمتطلب�ت معي�ر 

القوائم الم�لية الم�ستقبلية ال�س�در عن الهيئة ال�سعودية للمح��سبين الق�نونيين واأن الفترا�س�ت التي بني عليه� توفر اأ�س��س� معقول للتوقع�ت ال�س�درة 

عن اإدارة ال�سركة.

ونظرا لأن الأحداث والظروف في كثير من الأحي�ن قد ل تحدث كم� تم توقعه�، فمن الطبيعي اأن توجد اختالف�ت بين م� هو متوقع والنت�ئج الفعلية، لذلك 

ف�إن المركز الم�لي الم�ستقبلي قد ل يمكن تحقيقه، وقد يكون الفرق بين المركز الم�لي الم�ستقبلي والفعلي جوهري�.

االلتزامات الخاصة باإلفصاح والتقارير الدورية   1-8

�سوف تلتزم ال�سركة ب�للتزام�ت الخ��سة ب�لإف�س�ح ومتطلب�ت التق�رير الدورية وفقً� لنظ�م هيئة ال�سوق الم�لية ال�س�در بموجب قرار مجل�ص الوزراء رقم 

91 وت�ريخ 1 رجب 1424هـ الموافق 29 اأغ�سط�ص 2003م وقواعد الت�سجيل والإدراج ال�س�درة عن الهيئة و المعدلة بقرار مجل�ص هيئة ال�سوق الم�لية 

الهيئة بموجب قرار رقم 212-1- ال�سرك�ت ال�س�درة عن  الموافق 22 ين�ير 2012م، ولئحة حوكمة  رقم 1-4-2012 وت�ريخ 28 �سفر 1433هـ 

2006 بت�ريخ 21 �سوال 1427هـ الموافق 12 نوفمبر 2006م، و�ستقدم ال�سركة لهيئة ال�سوق الم�لية التق�رير الم�لية الدورية والبي�ن�ت الم�لية الأخرى 

المن�سو�ص عليه� في نظ�م هيئة ال�سوق الم�لية واللوائح والقواعد المعتمدة من قبل مجل�ص الهيئة. كم� تعتزم ال�سركة تقديم تقرير �سنوي يت�سمن القوائم 

الم�لية المراجعة لم�س�هميه�.

وعماًل بنظ�م مراقبة �سرك�ت الت�أمين التع�وني ولئحته التنفيذية، �سوف تقوم ال�سركة بتقديم القوائم الم�لية المراجعة لموؤ�س�سة النقد خالل ت�سعين يومً� 

من نه�ية ال�سنة الم�لية. كم� �ستقوم بتقديم تقرير المح��سب الق�نوني والقوائم الم�لية لموؤ�س�سة النقد خالل �ستين يومً� من نه�ية ال�سنة الم�لية للموافقة 

عليه� قبل ن�سره� في الجريدة الر�سمية.

أهم السياسات المحاسبية   2-8

تم اإعداد ق�ئمة المركز الم�لي الم�ستقبلية وفق� للمع�يير المح��سبية المتع�رف عليه� في المملكة ال�س�درة عن الهيئة ال�سعودية للمح��سبين الق�نونيين.

إقرار أعضاء مجلس اإلدارة بخصوص المعلومات المالية   3-8

يقر اأع�س�ء مجل�ص الإدارة المقترحون ب�أن ق�ئمة المركز الم�لي المتوقعة المدرجة في ن�سرة الإ�سدار م�أخوذة دون اأي تغيير جوهري من تقرير المراجعة 

الخ��ص الذي اأعدته ديلويت اآند تو�ص بكر اأبو الخير و�سرك�هم واأن البي�ن�ت الم�لية اأعدت وفقً� للمع�يير المح��سبية المتع�رف عليه� في المملكة ال�س�درة 

عن الهيئة ال�سعودية للمح��سبين الق�نونيين. 

قائمة المركز المالي المستقبلية   4-8

لقد تم اإعداد ق�ئمة المركز الم�لي المتوقعة والإي�س�ح�ت المتعلقة به� كم� وردت في هذه الن�سرة كم� في الت�ريخ المتوقع لبدء ن�س�ط ال�سركة )30 يونيو 

2013م( وتمت مراجعته� بوا�سطة مكتب ديلويت اآند تو�ص بكر اأبو الخير و�سرك�هم طبقً� لمعي�ر القوائم الم�لية الم�ستقبلية ال�س�در عن الهيئة ال�سعودية 

للمح��سبين الق�نونيين.

وتجدر الإ�س�رة اإلى اأن ديلويت اآند تو�ص بكر اأبو الخير و�سرك�هم ل تملك هي ول اأي من اأق�ربهم، ول �سرك�ته� ال�سقيقة اأية اأ�سهم اأو م�سلحة في ال�سركة من 

اأي نوع ك�ن. وقد اأعطت ديلويت اآند تو�ص بكر اأبوالخير و�سرك�هم موافقته� على ن�سر تقرير المراجعة الذي اأعدته في هذه الن�سرة ولم ت�سحب هذه الموافقة 

حتى ت�ريخ هذه الن�سرة.
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يت�سمن الجدول الت�لي تف��سيل موجودات ومطلوب�ت وحقوق الم�س�همين كم� في 30 يونيو 2013م )الت�ريخ المتوقع لبدء الن�س�ط(.

كما يف 30 يونيو 2013م  )باآالف الرياالت ال�صعودية(

موجودات

موجودات متداولة

105.000ر�سيد لدى البنك 

52.500النقد المتوقع من الطرح الأولي في الكتت�ب الع�م

639اإيج�ر مدفوع مقدمً� 

158.139جمموع املوجودات املتداولة

موجودات غري متداولة

23.507م�س�ريف م� قبل الت�أ�سي�ص   

17.500وديعة نظ�مية 

13.649موجودات ث�بتة 

54.656جمموع املوجودات غري املتداولة 

212.795جمموع املوجودات 

مطلوبات وحقوق امل�صاهمني

مطلوبات متداولة

37.795الم�ستحق لجه�ت ذات عالقة 

37.795جمموع املطلوبات املتداولة 

حقوق امل�صاهمني

122.500راأ�ص الم�ل المدفوع من قبل الم�س�همين الموؤ�س�سين

52.500راأ�ص الم�ل المتوقع من الطرح الأولي في الكتت�ب الع�م

175.000جمموع حقوق امل�صاهمني

212.795جمموع املطلوبات وحقوق امل�صاهمني

الم�سدر: ديلويت اآند تو�ص بكر اأبو الخير و�سرك�هم

مصاريف ما قبل التأسيس  5-8

ت�ستمل م�س�ريف م� قبل الت�أ�سي�ص على البنود الت�لية:

)باآالف الرياالت ال�صعودية(

13.688تكلفة الطرح االأولي في االكتتاب العام *

2.548تكلفة موظفين** 

1.678نظم المعلومات 

990�صفر*** 

1.091ت�صجيل المنتجات والعالمة التجارية 

1.652ا�صتهالك 

1.130اإيجار مكاتب 

730اأتعاب مهنية****

23.507المجموع

الم�سدر: ديلويت اآند تو�ص بكر اأبو الخير و�سرك�هم

العلم لأمن  �سركة  اأتع�ب  اإلى  اإ�س�فة  الكتت�ب  الم�ستلمة وتك�ليف طب�عة وتوزيع م�ستندات  الجه�ت  واأتع�ب  ب�لتغطية  التعهد  الم�لي ور�سوم  الم�ست�س�ر  اأتع�ب  والت�سويق  الع�م  الكتت�ب  ت�سمل تكلفة    *
المعلوم�ت والر�سوم الواجب دفعه� للهيئة و�سوق الأ�سهم )تداول(. 

** ت�سمل التك�ليف المرتبطة برواتب افراد فريق العمل ومميزاتهم.
*** ت�سمل تكلفة �سفر الموظفين  التنفيذيين والفنيين لكل من األيكو و�س�رتي�ص والبنك العربي الوطني من اأجل اتم�م عملية ت�أ�سي�ص ال�سركة وتكوين البنية التحتية الفنية والدارية لل�سركة. 

**** ت�سمل اأتع�ب الم�ست�س�رين الق�نونيين والم�ليين وغيرهم من الفنيين المعينين من قبل الم�س�همين الموؤ�س�سين من اأجل اتم�م عملية ت�أ�سي�ص ال�سركة.
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سياسة توزيع األرباح  9
ويتم  والدخل،  الزك�ة  لم�سلحة  الم�ستحقة  وال�سرائب  الزك�ة  �سداد  بعد  الأ�سهم  حملة  على  ال�سنوية  ال�س�فية  اأرب�حه�  من  ح�س�س�  توزيع  ال�سركة  تنوي 

احت�س�به� من �س�في ربح ال�سركة بعد تجنيب ح�سة حملة الوث�ئق الب�لغة 10% من ف�ئ�ص عملي�ت الت�أمين وال�ستثم�ر ت�سدد مب��سرًة لحملة الوث�ئق، اأو 

تخ�سم من ق�سط تجديد الوثيقة على اأن يحول القدر المتبقي من �س�في الف�ئ�ص والب�لغ 90% اإلى ق�ئمة دخل الم�س�همين. كم� اأنه يتعين على ال�سركة قبل 

توزيع الأرب�ح الح�سول على موافقة موؤ�س�سة النقد على اأي توزيع�ت �سنوية مقترحة من �س�في الف�ئ�ص وتجنيب ن�سبة 20% من �س�في الأرب�ح لتكوين 

احتي�طي نظ�مي. ويحق للجمعية الع�مة الع�دية وقف هذا التجنيب متى بلغ الحتي�طي النظ�مي اإجم�لي راأ�ص م�ل ال�سركة المدفوع.

اإ�س�في  احتي�طي  لتكوين  ال�س�فية  الأرب�ح  من  ن�سبة  تجنيب  على  الموافقة  الإدارة  مجل�ص  اقتراح  على  وبن�ءاً  اأي�سً�،  الع�دية  الع�مة  للجمعية  ويحق 

وتخ�سي�سه لغر�ص اأو اأغرا�ص ت�س�هم في تقوية مركز ال�سركة الم�لي وزي�دة اإمك�ني�ته� للتو�سع وال�ستثم�ر في مكون�ت نج�حه� الم�ستقبلي.

�سوف يعتمد اأي اإعالن لتوزيع اأرب�ح الأ�سهم على و�سع ال�سركة الم�لي ومعطي�ت ال�سوق والمن�خ القت�س�دي الع�م وعوامل اأخرى، منه� توفر الفر�ص 

ت�ستوفي  اأخرى  ونظ�مية  ق�نونية  اعتب�رات  اأية  اإلى  اإ�س�فة  الم�ل،  وراأ�ص  النقد  من  ال�سركة  واحتي�ج�ت  الأرب�ح  ا�ستثم�ر  اإع�دة  واأولوية  ال�ستثم�رية 

المتطلب�ت التع�قدية لل�سركة. و�سوف يتم توزيع الأرب�ح ب�لري�ل ال�سعودي.

ومع اأن ال�سركة تنوي توزيع اأرب�ح اأ�سهم على الم�س�همين، اإل اأنه� ل تقدم اأي �سم�ن ب�أن يحدث اأي توزيع فعلي لأية اأرب�ح اأ�سهم في اأية �سنة معينة ول 

اأي �سم�ن ب�س�أن المبلغ الذي �سيتم توزيعه في اأي �سنة معينة في الم�ستقبل.

اإن توزيع الأرب�ح يخ�سع لقيود من�سو�ص عليه� في النظ�م الأ�س��سي لل�سركة )ف�ساًل راجع ق�سم 14 »ملخ�ص النظ�م الأ�س��سي«(.

وت�ستحق الأ�سهم المطروحة لالكتت�ب اأية اأرب�ح تعلن ال�سركة عن توزيعه� بعد ت�ريخ بداية فترة طرح الأ�سهم لالكتت�ب وال�سنوات الم�لية التي تليه�. 

بعد تحديد الف�ئ�ص الإجم�لي وتوزيع ح�سة حملة الوث�ئق، توزع اأرب�ح الم�س�همين حملة الأ�سهم على النحو الت�لي:

تجنب الزك�ة و�سريبة الدخل المقررة.  .1

ُيجنب 20% من الأرب�ح ال�س�فية لتكوين احتي�طي نظ�مي، ويجوز للجمعية الع�مة الع�دية وقف هذا التجنيب متى بلغ الحتي�طي المذكور اإجم�لي   .2

راأ�ص الم�ل المدفوع.

للجمعية الع�مة الع�دية، بن�ًء على اقتراح مجل�ص الإدارة، اأن ُتجنب ن�سبة مئوية من الأرب�ح ال�سنوية ال�س�فية لتكوين احتي�طي اإ�س�في وتخ�سي�سه   .3

لغر�ص اأو اأغرا�ص معينة تقرره� الجمعية الع�مة.

يوزع من الب�قي بعد ذلك دفعة اأولى للم�س�همين ل تقل عن 5% من راأ�ص الم�ل المدفوع.  .4

يوزع من الب�قي بعد ذلك على الم�س�همين كح�سة في الأرب�ح اأو يحول اإلى ح�س�ب الأرب�ح الم�ستبق�ة.  5

المنظمة لذلك  للقواعد  اأعاله وفقً�  الواردة  الفقرة )4(  المحددة في  ال�سنوية  الأرب�ح  اأرب�ح دورية تخ�سم من  الإدارة توزيع  يجوز بقرار من مجل�ص   .6

وال�س�درة من الجه�ت المخت�سة.
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الرسملة والمديونية   10
يبلغ راأ�ص م�ل ال�سركة )175.000.000( م�ئة وخم�سة و�سبعون مليون ري�ل موزع اإلى )17.500.000( �سبعة ع�سر مليون وخم�سم�ئة األف �سهم بقيمة 

اإ�سمية قدره� )10(ع�سرة ري�لت لل�سهم الواحد. وقد اكتتب الم�س�همون الموؤ�س�سون في)12.250.000( اثن� ع�سر مليون وم�ئت�ن وخم�سون األف �سهم تمثل 

70% من راأ�ص م�ل ال�سركة ودفعوا قيمته� ب�لك�مل واأودعوه� في ح�س�ب اأم�ن ب�إ�سم ال�سركة لدى البنك العربي الوطني، كم� �سيتم طرح الأ�سهم المتبقية 

وعدده� )5.250.000( خم�سة ماليين وم�ئت�ن وخم�سون األف �سهم لالكتت�ب الع�م. 

ب��ستثن�ء م� هو مذكور في تقرير مراقب الح�س�ب�ت »ديلويت اآند تو�ص بكر اأبو الخير و�سرك�هم« )راجع الملحق 1( ف�إن ال�سركة توؤكد اأنه ل يوجد لديه� في 

ت�ريخ هذه الن�سرة اأية �سندات دين اأو مطلوب�ت طويلة الأجل اأو اأي مب�لغ مطلوبة اإلى البنوك والتي ت�سمل ال�سم�ن�ت واللتزام�ت المتعلقة به� كم� ل يوجد 

لدى ال�سركة اأي�س� اأية اتف�قي�ت ت�سهيالت بنكية اأو اأي مديونية اأخرى.

وقد ق�م اأع�س�ء المجل�ص بمراجعة احتي�ج�ت ال�سركة التقديرية لراأ�ص الم�ل الع�مل لفترة الثن� ع�سر)12( �سهرا الق�دمة، وفي راأيهم اأنه مع الأخذ بعين 

العتب�ر �س�في متح�سالت الكتت�ب �سيكون لدى ال�سركة مب�لغ ك�فية لراأ�ص الم�ل الع�مل خالل هذه الفترة. كم� يوؤكد اأع�س�ء المجل�ص على اأنه ب��ستثن�ء 

م� تم ذكره تحت الق�سم 15-6-1 »اتف�قية ال�سرك�ء«، ل يخ�سع راأ�سم�ل ال�سركة لأي حق خي�ر.

اأو اأي عو�ص غير نقدي خالل ال�سنتين ال�س�بقتين مب��سرة لت�ريخ تقديم طلب الإدراج  اأتع�ب  اأو  اأو خ�سوم�ت  اأنه لم يتم منح اأي عمولت  ويجدر الذكر 

المتعلقة ب�إ�سدار اأو بيع اأي اأوراق م�لية لأي طرف. 
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استخدام متحصالت االكتتاب   11
يبلغ اإجم�لي متح�سالت الكتت�ب حوالي )52.500.000( اثن�ن وخم�سون مليون وخم�سم�ئة األف ري�ل، يخ�سم منه� م� يق�رب )13.688.000( ثالثة 

الق�نونيين ومدير  والم�ست�س�رين  الم�لي  الم�ست�س�ر  اأتع�ب  �ست�سمل  التي  الكتت�ب  لتغطية م�س�ريف  ري�ل  األف  وثم�نون  وثم�نية  و�ستم�ئة  مليون  ع�سر 

الكتت�ب والجه�ت الم�ستلمة ومتعهد تغطية الكتت�ب ب�لإ�س�فة اإلى م�س�ريف الت�سويق والطب�عة والتوزيع )ف�ساًل راجع ق�سم 8 »المعلوم�ت الم�لية«( 

الت�أ�سي�ص )ف�ساًل راجع ق�سم 10 »الر�سملة والمديونية«(.  اإلى رواتب وم�س�ريف فريق عمل  المتعلقة بعملية الكتت�ب ب�لإ�س�فة  والم�سروف�ت الأخرى 

اأن يح�سل  ال�سركة دون  اإلى  اآلف ري�ل، �سيوؤول  الب�لغ )38.812.000( ثم�نية وثالثون مليون وثم�نم�ئة واثن� ع�سر  اإن �س�في متح�سالت الكتت�ب 

الم�س�همون الموؤ�س�سون على اأي جزء منه.

مع مراع�ة اأي قيود قد تفر�ص من قبل موؤ�س�سة النقد، ف�إن ال�سركة تنوي ا�ستخدام �س�في متح�سالت الكتت�ب واأموال اكتت�ب الم�س�همين الموؤ�س�سين بعد 

خ�سم م�س�ريف الكتت�ب لتمويل متطلب�ت الت�أ�سي�ص الأولي والوف�ء بمتطلب�ت راأ�ص الم�ل الع�مل والأغرا�ص الأخرى لل�سركة حيث �سيتم المح�فظة على 

ه�م�ص المالءة المطلوب ح�سب متطلب�ت نظ�م مراقبة �سرك�ت الت�أمين التع�وني وطبقً� لالئحته التنفيذية وذلك للمح�فظة على الحد الأدنى المطلوب من 

راأ�ص الم�ل الع�مل.

فيم� يلي جدول يو�سح تف��سيل ا�ستخدام متح�سالت الكتت�ب:

جدول ا�صتخدام متح�صالت االكتتاب واأموال اكتتاب امل�صاهمني املوؤ�ص�صني

الن�سبة مليون ري�ل

%30 52.5   متح�سالت الكتت�ب   

%70 122.5   اأموال اكتت�ب الم�س�همين الموؤ�س�سين

%100 175.0   جمموع اأموال راأ�س املال

الن�صبة  )من جمموع متح�صالت االكتتاب( مليون ريال اال�صتخدام

%29.79 15.64 تك�ليف م� قبل الت�سغيل )�س�ملة م�س�ريف الكتت�ب(

%38.51 20.22 الحتي�ج�ت الع�مة لراأ�ص الم�ل الع�مل لل�سنة الأولى

%17.24 9.05 �سراء موجودات غير متداولة

%14.46 7.59 الحتف�ظ ب�لحد الأدنى له�م�ص المالءة الم�لية لل�سركة

%100 52.50 املجموع

الم�سدر: ديلويت اآند تو�ص بكر اأبو الخير و�سرك�هم
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اإلقرارات  12
إقرار أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة العليا المقترحين  1-12

يقر اأع�س�ء مجل�ص الإدارة المقترحين واأع�س�ء الإدارة العلي� المقترحين ل�سركة المجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للت�أمين التع�وني ب�لت�لي:

ب�أنهم لم ي�سهروا، في اأي وقت من الأوق�ت، اإفال�سهم، اأو خ�سعوا لإجراءات اإفال�ص.  .1

ب��ستثن�ء م� ذكر في ن�سرة الإ�سدار، لي�ص لأع�س�ء مجل�ص الإدارة واأع�س�ء الإدارة العلي� المقترحين اأو لأي من اأقرب�ئهم م�س�لح جوهرية مب��سرة اأو   .2

غير مب��سرة في الأ�سهم، اأو اأدوات الدين الخ��سة ب�ل�سركة.

ب��ستثن�ء م� ذكر في ن�سرة الإ�سدار، لي�ص لهم اأو لأي من اأق�ربهم اأو ت�بعيهم اأي م�س�لح جوهرية في اأي عقود اأو ترتيب�ت جوهرية �س�رية المفعول   .3

�سواء محررة اأو غير محررة كت�بة، اأو عقود اأو ترتيب�ت مزمع اإبرامه�، له� ت�أثير كبير على اأعم�ل ال�سركة، حتى وقت اإ�سدار ن�سرة الإ�سدار.

األ تقدم ال�سركة قر�سً� نقديً� من اأي نوع لأع�س�ء مجل�ص اإدارته� اأو اأن ت�سمن اأي قر�ص يعقده اأي منهم مع اأي طرف ث�لث عماًل ب�لم�دة )71( من   .4

نظ�م ال�سرك�ت.

تم اإعداد ق�ئمة المركز الم�لي الم�ستقبلية المدرجة في ن�سرة الإ�سدار ا�ستن�داً اإلى القوائم الم�لية لل�سركة دون اإجراء اأي تعديل جوهري عليه� ح�سب   .5

مع�يير المراجعة المتع�رف عليه� في المملكة والمتعلقة بتنفيذ الإجراءات المتفق عليه� وال�س�درة من الهيئة ال�سعودية للمح��سبين الق�نونيين، وتم 

الإف�س�ح عن ك�فة المعلوم�ت ب�سورة ع�دلة، ولم يتم حذف اأي معلوم�ت قد يوؤثر حذفه� على نت�ئج التحليالت.

بعد مراجعة التدفق�ت النقدية المحتملة التي تحت�جه� ال�سركة لأعم�له� في الثني ع�سر �سهرا الق�دمة، اأن لدى ال�سركة الموارد الم�لية الك�فية لتغطية   .6

متطلب�ت راأ�ص الم�ل الع�مل  خالل هذه الفترة. 

ل يوجد هن�ك اأي رهون�ت اأو اأعب�ء اأو حقوق على ممتلك�ت ال�سركة حتى ت�ريخ اإعداد ن�سرة الإ�سدار.  .7

اأنه لي�ص هن�ك نية اأو توّجه لإجراء اأي تغيير جوهري في طبيعة عمل ال�سركة.  .8

لي�ص لدى ال�سركة حتى ت�ريخه اأي ن�س�ط تج�ري ق�ئم خ�رج المملكة.  .9

لي�ص لدى ال�سركة حتى ت�ريخه اأي �سرك�ت اأخرى ت�بعة له� ع�ملة خ�رج المملكة.  .10

11.  ل توجد اأي �سالحية تخول اأي ع�سو من اأع�س�ء مجل�ص الإدارة اأو الإدارة العلي� اأو الع�سو المنتدب اأو �سكرتير مجل�ص الإدارة ب�لت�سويت على اأي عقد 

اأو اقتراح يكون له م�سلحة جوهرية فيه اأو تمكنه من الت�سويت على اأي تعوي�ص اأو مك�ف�أة تخ�سه اأو تجيز له القترا�ص من ال�سركة �سنداً للم�دة )69( 

من نظ�م ال�سرك�ت.

إقرار العضو المنتدب المقترح  2-12

يقر الع�سو المنتدب المقترح ل�سركة المجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للت�أمين التع�وني ب�لت�لي:

ب�أنه لم ي�سهر، في اأي وقت من الأوق�ت، اإفال�سه، اأو خ�سع لإجراءات اإفال�ص.  .1

ب��ستثن�ء م� ذكر في ن�سرة الإ�سدار، لي�ص له اأو لأي من اأق�ربه اأو ت�بعيه، م�س�لح جوهرية مب��سرة اأو غير مب��سرة، في الأ�سهم، اأو اأدوات الدين   .2

الخ��سة ب�ل�سركة.

ب��ستثن�ء م� ذكر في ن�سرة الإ�سدار، لي�ص له اأو لأي من اأق�ربه اأو ت�بعيه اأي م�س�لح جوهرية في اأي عقود اأو ترتيب�ت جوهرية �س�رية المفعول �سواء   .3

محررة اأو غير محررة كت�بة، اأو عقود اأو ترتيب�ت مزمع اإبرامه�، له� ت�أثير كبير على اأعم�ل ال�سركة، حتى وقت اإ�سدار ن�سرة الإ�سدار.

إقرار سكرتير مجلس اإلدارة المقترح  3-12

يقر �سكرتير مجل�ص الإدارة المقترح ل�سركة المجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للت�أمين التع�وني ب�لت�لي:

ب�أنه لم ي�سهر، في اأي وقت من الأوق�ت، اإفال�سه، اأو خ�سع لإجراءات اإفال�ص.  .1

ب��ستثن�ء م� ذكر في ن�سرة الإ�سدار، لي�ص له اأو لأي من اأق�ربه اأو ت�بعيه، م�س�لح جوهرية مب��سرة اأو غير مب��سرة، في الأ�سهم، اأو اأدوات الدين الخ��سة   .2

ب�ل�سركة.

ب��ستثن�ء م� ذكر في ن�سرة الإ�سدار، لي�ص له اأو لأي من اأق�ربه اأو ت�بعيه اأي م�س�لح جوهرية في اأي عقود اأو ترتيب�ت جوهرية �س�رية المفعول �سواء   .3

محررة اأو غير محررة كت�بة، اأو عقود اأو ترتيب�ت مزمع اإبرامه�، له� ت�أثير كبير على اأعم�ل ال�سركة، حتى وقت اإ�سدار ن�سرة الإ�سدار.
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وصف األسهم   13
رأس المال   1-13

ُحدد راأ�ص م�ل ال�سركة بمبلغ )175.000.000( م�ئة وخم�سة و�سبعون مليون ري�ل يتكون من )17.500.000( �سبعة ع�سر مليون وخم�سم�ئة األف �سهم 

بقيمة اإ�سمية )10( ع�سرة ري�لت لل�سهم الواحد وجميعه� اأ�سهم ع�دية. 

لقد اكتتب الم�س�همون الموؤ�س�سون في عدد من اأ�سهم ال�سركة يبلغ )12.250.000( اثن� ع�سر مليون وم�ئت�ن وخم�سون األف �سهم وق�موا ب�لوف�ء بك�مل 

مليون  اثن�ن وخم�سون   )52.500.000( الب�لغ  الم�ل  راأ�ص  مبلغ  وب�قي  الوطني  العربي  البنك  لدى  ال�سركة  المبلغ في ح�س�ب  اإيداع  وتم  الأ�سهم  قيمة 

وخم�سم�ئة األف ري�ل مق�سمة اإلى )5.250.000( خم�سة ماليين وم�ئت�ن وخم�سون األف �سهم �سيتم طرحه� لالكتت�ب الع�م.

يجوز للجمعية الع�مة غير الع�دية بعد التثبت من الجدوى القت�س�دية وبعد موافقة الجه�ت المخت�سة اأن تقرر زي�دة راأ�ص م�ل ال�سركة مرة اأو عدة مرات 

الأ�سلي قد دفع ب�أكمله وبمراع�ة م� يق�سي به نظ�م مراقبة  الم�ل  راأ�ص  اأن يكون  الأ�سلية ب�سرط  الإ�سمية لالأ�سهم  القيمة  اأ�سهم جديدة بنف�ص  ب�إ�سدار 

�سرك�ت الت�أمين التع�وني ولئحته التنفيذية ونظ�م ال�سرك�ت ونظ�م الهيئة. ويعين القرار طريقة زي�دة راأ�ص الم�ل، ويكون للم�س�همين الأ�سليين اأولوية 

الكتت�ب في الأ�سهم الجديدة النقدية. وتوزع تلك الأ�سهم الجديدة على الم�س�همين الأ�سليين الذين طلبوا الكتت�ب بن�سبة م� يملكونه من اأ�سهم اأ�سلية 

اأكثر من  األ يتج�وز م� يح�سلون عليه م� طلبوه من الأ�سهم الجديدة ويوزع الب�قي من الأ�سهم الجديدة على الم�س�همين الأ�سليين الذين طلبوا  ب�سرط 

ن�سيبهم بن�سبة م� يملكونه من اأ�سهم اأ�سلية على األ يتج�وز م� يح�سلون عليه م� طلبوه من الأ�سهم الجديدة، ويطرح م� يتبقى من الأ�سهم لالكتت�ب الع�م.

يجوز بقرار من الجمعية الع�مة غير الع�دية بن�ًء على مبررات مقبولة، وبعد موافقة وزير التج�رة وال�سن�عة وموؤ�س�سة النقد والهيئة، تخفي�ص راأ�ص م�ل 

ال�سركة اإذا م� زاد عن ح�جته� ول ي�سدر القرار اإل بعد تالوة تقرير مراجعي الح�س�ب�ت عن الأ�سب�ب الموجبة له وعن اللتزام�ت التي على ال�سركة واأثر 

التخفي�ص في هذه اللتزام�ت وبمراع�ة م� يق�سي به نظ�م ال�سرك�ت. ويبين القرار طريقة هذا التخفي�ص واإذا ك�ن التخفي�ص نتيجة زي�دة راأ�ص الم�ل عن 

ح�جة ال�سركة وجبت دعوة الدائنين اإلى اإبداء اعترا�س�تهم عليه خالل �ستين )60( يومً� من ت�ريخ ن�سر قرار التخفي�ص في جريدة يومية توزع في المدينة 

التي يقع فيه� المركز الرئي�سي لل�سركة، ف�إذا اعتر�ص اأحد الدائنين وقدم اإلى ال�سركة م�ستنداته في الموعد المذكور وجب على ال�سركة اأن توؤدي اإليه دينه اإذا 

ك�ن ح�ًل اأو اأن تقدم �سم�نً� ك�فيً� للوف�ء به اإذا ك�ن اآجاًل.

األسهم والقيود المترتبة عليها   2-13

اإلى  القيمة  فرق  ي�س�ف  اأن  على  اأعلى،  بقيمة  ت�سدر  اأن  يجوز  ولكن  الإ�سمية،  قيمته�  ب�أقل من  الأ�سهم  ت�سدر  اأن  يجوز  ول  اإ�سمية  ال�سركة  اأ�سهم  تكون 

الحتي�طي الإلزامي لل�سركة حتى ولو بلغ حّده الأق�سى. ل يتم تجزئة ال�سهم في ح�لة امتالكه من قبل عدة اأ�سخ��ص اإل اإذا ق�موا بتعيين �سخ�ص واحد 

للت�سرف ني�بة عنهم في مم�ر�سة حقوقهم التي تتعلق بهذا ال�سهم وفي هذه الح�لة يكونوا م�سئولين ب�لت�س�من عن اأية التزام�ت تترتب على ملكية ال�سهم. 

يخ�سع تحويل ملكية الأ�سهم للوائح ال�س�رية على ال�سرك�ت الم�سجلة في تداول ويعد لغيً� تحويل الملكية الذي ل يتم وفقً� لهذه اللوائح.

تلك  يتفق مع  تداول ل  اأي  »تداول« ويعتبر  ال�سعودية  الأ�سهم  �سوق  المدرجة في  ال�سرك�ت  المطبقة على  واللوائح  لالأنظمة  الأ�سهم  تداول  �سوف يخ�سع 

الأحك�م لغيً�. كم� يتعين على ال�سركة وفقً� للم�دة )38( من اللوائح التنفيذية لنظ�م الت�أمين اأن تخطر موؤ�س�سة النقد بن�سبة ملكية اأي �سخ�ص يمتلك %5 

اأو اأكثر من ال�سركة وذلك من خالل التقرير الربع ال�سنوي.

كم� يتعين على كل �سخ�ص طبيعي اأو ق�نوني يمتلك ن�سبة 5% اأو اأكثر من اأ�سهم ال�سركة اأن يخطر موؤ�س�سة النقد خطيً� ب�لن�سبة المئوية للملكية واأية تغييرات 

تطراأ عليه� خالل خم�سة اأي�م عمل من حدوث ذلك.

ل يجوز تداول الأ�سهم النقدية التي يكتتب به� الموؤ�س�سون قبل ن�سر القوائم الم�لية عن ثالث �سنوات م�لية ك�ملة ل تقل كل منه� عن اثن� ع�سر �سهراً من 

ت�ريخ ت�أ�سي�ص ال�سركة، ويجب الح�سول على موافقة الهيئة وموؤ�س�سة النقد على اأي بيع لالأ�سهم من قبل الم�س�همين الموؤ�س�سين بعد انته�ء فترة الحظر 

الم�س�همون  اتفق  النظ�مية. وقد  الحظر  انق�س�ء فترة  الم�ل قبل  راأ�ص  الموؤ�س�سون في ح�لة زي�دة  به  �سيكتتب  الأحك�م على م�  النظ�مية، وت�سري هذه 

الموؤ�س�سون بموجب اتف�قية ال�سرك�ء )المف�سلة في الق�سم 6-15 »العقود الجوهرية«( على فترة حظر تع�قدية تمتد اإلى خم�ص �سنوات من ت�ريخ ت�أ�سي�ص 

ال�سركة.

حقوق التصويت   3-13

يحق لكل م�س�هم يمتلك ع�سرين )20( �سهمً� على الأقل ح�سور الجمعي�ت الع�مة للم�س�همين، ب�لأ�س�لة اأو ب�لني�بة، ويجوز لأي م�س�هم اأن يوكل م�س�همً� 

اآخر من غير اأع�س�ء مجل�ص الإدارة اأو موظفي ال�سركة بموجب توكيل كت�بي لح�سور اجتم�ع الجمعية الع�مة للم�س�همين ب�لني�بة عنه. وتح�سب الأ�سوات 

في الجمعي�ت الع�مة الع�دية وغير الع�دية على اأ�س��ص �سوت واحد لكل �سهم ممثل في الجتم�ع. 

ت�سدر القرارات في الجمعية الت�أ�سي�سية والع�دية ب�لأغلبية المطلقة لالأ�سهم الممثلة فيه�. بينم� ت�سدر قرارات الجمعية الع�مة غير الع�دية ب�أغلبية ثلثي 

الأ�سهم الممثلة في الجتم�ع اإل اإذا ك�ن القرار متعلقً� بزي�دة اأو بتخفي�ص راأ�ص الم�ل اأو ب�إط�لة مدة ال�سركة اأو بحل ال�سركة قبل انق�س�ء المدة المحددة في 

نظ�مه� الأ�س��سي اأو ب�ندم�ج ال�سركة اأو دمجه� في �سركة اأو موؤ�س�سة اأخرى )وذلك بعد موافقة موؤ�س�سة النقد( فال يكون القرار �سحيحً� اإل اإذا �سدر ب�أغلبية 

ثالثة اأرب�ع الأ�سهم الممثلة في الجتم�ع.

يمتلك كل م�س�هم الحق في من�ق�سة المو�سوع�ت المدرجة في جدول اأعم�ل الجمعي�ت الع�مة وتوجيه الأ�سئلة ب�س�أنه� اإلى اأع�س�ء مجل�ص الإدارة ومراقب 

الح�س�ب�ت، ويجيب مجل�ص الإدارة اأو مراقب الح�س�ب�ت على اأ�سئلة الم�س�همين ب�لقدر الذي ل يعر�ص م�سلحة ال�سركة لل�سرر، واإذا راأى الم�س�هم اأن الرد 

على �سوؤاله غير مقنع احتكم اإلى الجمعية، ويكون قرار الجمعية في هذا ال�س�أن ن�فذاً.
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الجمعية العامة للمساهمين   4-13

الع�مة  الجمعي�ت  تكون  لل�سركة  الرئي�سي  المركز  به�  يقع  التي  المدينة  في  وتنعقد  الم�س�همين  جميع  تمثل  �سحيحً�  تكوينً�  المكونة  الع�مة  الجمعية 

الأمور  الع�دية بجميع  الع�مة  الع�دية، تخت�ص الجمعية  الع�مة غير  التي تخت�ص به� الجمعية  الأمور  اأو غير ع�دية. وفيم� عدا  اإم� ع�دية  للم�س�همين 

اأ�سهر الت�لية لنته�ء ال�سنة الم�لية لل�سركة كم� يجوز دعوة جمعي�ت ع�مة ع�دية  المتعلقة ب�ل�سركة وتنعقد مرة على الأقل في ال�سنة خالل ال�ستة )6( 

اأخرى كلم� دعت الح�جة اإلى ذلك.

تخت�ص الجمعية الع�مة غير الع�دية بتعديل نظ�م ال�سركة الأ�س��سي ب��ستثن�ء الأحك�م المحظور عليه� تعديله� نظ�مً�، وله� اأن ت�سدر قرارات في الأمور 

الداخلة في اخت�س��ص الجمعية الع�مة الع�دية وذلك بنف�ص ال�سروط والأو�س�ع المقررة للجمعية الأخيرة.

ويتم ن�سر مح�سر اجتم�ع الدعوة لنعق�د الجمعية الع�مة في الجريدة الر�سمية و�سحيفة يومية توزع في المدينة التي يوجد فيه� مقر ال�سركة الرئي�سي قبل 

الموعد المحدد لالنعق�د بخم�سة وع�سرين )25( يومً� على الأقل. ويمكن اأن يكتفى بتوجيه الدعوة في الموعد المذكور بخط�ب�ت م�سجلة اإلى الم�س�همين 

وتر�سل ن�سخة من الدعوة وجدول الأعم�ل اإلى الجه�ت المخت�سة خالل المدة المحددة للن�سر.

و ل يكون اجتم�ع الجمعية الع�مة الع�دية �سحيحً� اإل اإذا ح�سره م�س�همون يمثلون خم�سون في الم�ئة )50%( على الأقل من راأ�ص الم�ل، ف�إذا لم يتوفر 

هذا الن�س�ب في الجتم�ع وّجهت الدعوة اإلى اجتم�ع ث�ٍن يعقد خالل الثالثين )30( يومً� الت�لية لالجتم�ع ال�س�بق وتعلن الدعوة ب�لطريقة المن�سو�ص 

عليه� في الم�دة )88( من نظ�م ال�سرك�ت ويعتبر الجتم�ع الث�ني �سحيحً� اأيً� ك�ن عدد الأ�سهم الممثلة فيه.

ول يكون اجتم�ع الجمعية الع�مة غير الع�دية �سحيحً� اإل اإذا ح�سره م�س�همون يمثلون خم�سون في الم�ئة )50%( على الأقل من راأ�ص الم�ل، ف�إذا لم 

يتوفر هذا الن�س�ب في الجتم�ع الأول وجهت الدعوة اإلى اجتم�ع ث�ٍن يعقد خالل الثالثين )30( يومً� الت�لية لالجتم�ع ال�س�بق ويكون الجتم�ع الث�ني 

�سحيحً� اإذا ح�سره عدد من الم�س�همين يمثلون ربع راأ�ص م�ل ال�سركة.

ب�جتم�ع  ويحرر  لالأ�سوات  وج�معً�  لالجتم�ع  �سكرتيراً  الرئي�ص  ويعين  غي�به،  ح�لة  في  يفو�سه  من  اأو  الإدارة،  مجل�ص  رئي�ص  الع�مة  الجمعية  يراأ�ص 

اأو ب�لني�بة وعدد الأ�سوات المقررة له�  اأو الممثلين وعدد الأ�سهم التي في حي�زتهم ب�لأ�س�لة  اأ�سم�ء الم�س�همين الح��سرين  الجمعية مح�سر يت�سمن 

والقرارات التي اتخذت وعدد الأ�سوات التي وافقت عليه� اأو خ�لفته� وخال�سة وافية للمن�ق�س�ت التي دارت في الجتم�ع، وتدون المح��سر ب�سفة منتظمة 

عقب كل اجتم�ع في �سجل خ��ص يوقعه رئي�ص الجمعية و�سكرتيره� وج�مع الأ�سوات.

مدة الشركة   5-13

مدة ال�سركة ت�سع وت�سعون )99( �سنة ميالدية تبداأ من ت�ريخ �سدور قرار مع�لي وزير التج�رة وال�سن�عة ب�إعالن ت�أ�سي�سه�، ويجوز دائمً� اإط�لة مدة ال�سركة 

بقرار ت�سدره الجمعية الع�مة غير الع�دية قبل انته�ء اأجله� ب�سنة واحدة على الأقل. وذلك بعد الح�سول على موافقة موؤ�س�سة النقد والهيئة.

تصفية وحل الشركة  6-13

ال�سركة وفي ح�ل حله� قبل الأجل المحدد تقرر الجمعية الع�مة غير الع�دية بن�ًء على اقتراح مجل�ص الإدارة طريقة الت�سفية وتعيين  عند انته�ء مدة 

م�سفيً� اأو اأكثر وتحدد �سالحيتهم واأتع�بهم.

تنتهي �سلطة مجل�ص الإدارة ب�نق�س�ء ال�سركة، ومع ذلك ي�ستمر ق�ئمً� على اإدارة ال�سركة اإلى اأن يتم تعيين الم�سفي، وتبقى لأجهزة ال�سركة اخت�س��س�ته� 

ب�لقدر الذي ل يتع�ر�ص مع اخت�س��س�ت الم�سفين. ويراعى في الت�سفية حفظ حق الم�ستركين في ف�ئ�ص عملي�ت الت�أمين والحتي�ط�ت المكونة ح�سب 

المن�سو�ص عليه في النظ�م الأ�س��سي.
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ملخص النظام األساسي للشركة  14
يت�سمن النظ�م الأ�س��سي لل�سركة البنود المذكورة اأدن�ه. ول يجب العتم�د على هذا الملخ�ص اعتم�دا ت�مً� عو�سً� عن النظ�م الأ�س��سي الك�مل والذي يمكن 

مع�ينته في مقر ال�سركة الرئي�سي.

إسم الشركة  1-14

�سركة المجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للت�أمين التع�وني. و�سيعر�ص الم�س�همون الموؤ�س�سون على جميع الم�س�همين خالل الجمعية 

و�سيقوم  التع�وني«  للت�أمين  الوطني  العربي  والبنك  الدولية  الأمريكية  والمجموعة  متاليف  »�سركة  اإلى  ال�سركة  اإ�سم  تغيير  اقتراح  الت�أ�سي�سية  الع�مة 

الم�س�همون ب�لت�سويت على القتراح.

أغراض الشركة  2-14

هو القي�م وفق� لأحك�م نظ�م مراقبة �سرك�ت الت�أمين التع�وني ولئحته التنفيذية والأنظمة والقواعد ال�س�رية في المملكة بمزاولة اأعم�ل الت�أمين التع�وني 

وكّل م� يتعّلق بهذه الأعم�ل من اإع�دة ت�أمين اأو توكيالت اأو تمثيل اأو مرا�سلة اأو و�س�طة ولل�سركة اأن تقوم بجميع الأعم�ل التي يلزم القي�م به� لتحقيق 

ت�أجيره� بوا�سطته�  اأو  ا�ستبداله�  اأو  اأو بيعه�  الث�بتة والنقدّية  الأموال  واأن تقوم بتمّلك وتحريك  اأمواله�  ا�ستثم�ر  اأو  الت�أمين  �سواء في مج�ل  اأغرا�سه� 

مب��سرًة اأو بوا�سطة �سرك�ت توؤ�س�سه� اأو ت�ستريه� اأو ب�ل�ستراك مع جه�ت اأخرى.

يجوز لل�سركة اأن تمتلك اأو اأن تكون له� م�سلحة اأو ت�سترك ب�أّي وجه من الوجوه مع الهيئ�ت التي تزاول اأعم�ًل �سبيهة ب�أعم�له� اأو الأعم�ل الم�لية اأو التي 

تع�ونه� على تحقيق غر�سه� اأو اأن تدمجه� فيه� اأو ت�ستريه�، وتب��سر ال�سركة جميع الأعم�ل المذكورة داخل وخ�رج المملكة.

المركز الرئيسي للشركة  3-14

يقع المركز الرئي�سي لل�سركة في مدينة الري��ص، طريق الملك فهد، برج المنجم.

مدة الشركة  4-14

مدة ال�سركة هي 99 �سنة ميالدية تبداأ اعتب�راً من ت�ريخ �سدور قرار وزير التج�رة وال�سن�عة ب�إعالن ت�أ�سي�سه�. ويجوز اإط�لة مّدة ال�سركة بقرار �س�در من 

الجمعية الع�مة غير الع�دية قبل انته�ء فترته� ب�سنة واحدة على الأقل.

رأس مال الشركة  5-14

حّدد راأ�ص م�ل ال�سركة بمبلغ وقدره )175.000.000( م�ئة وخم�سة و�سبعون مليون ري�ل مق�سم على )17.500.000( �سبعة ع�سر مليون وخم�سم�ئة األف 

�سهم مت�س�وية القيمة، وتبلغ قيمة كل �سهم ع�سرة ري�لت.

االكتتاب في رأس مال الشركة  6-14

اكتتب الموؤ�س�سون بم� مجموعه )12.250.000( اثن� ع�سر مليون وم�ئت�ن وخم�سون األف �سهم بقيمة )122.500.000( م�ئة واثن�ن وع�سرون مليون 

وخم�سم�ئة األف ري�ل و�سددوا قيمته� نقداً، وهي تمثل 70% من ك�مل اأ�سهم راأ�ص م�ل ال�سركة. وقد اأودع هذا المبلغ في ح�س�ب ال�سركة في البنك العربي 

الوطني، و�سوف تطرح الأ�سهم الب�قية وعدده� )5.250.000( خم�سة ماليين وم�ئت�ن وخم�سون األف �سهم بقيمة )52.500.000( اثن�ن وخم�سون مليون 

وخم�سم�ئة األف ري�ل لالكتت�ب الع�م. وبعد الكتت�ب مب��سرة �سوف تكتمل اأ�سهم ال�سركة لت�سبح )17.500.000( �سبعة ع�سر مليون وخم�سم�ئة األف �سهم.

تخفيض رأس المال  7-14

ة، تخفي�ص راأ�ص م�ل ال�سركة اإذا زاد عن ح�جته� اأو اإذا منيت بخ�س�ئر. ول ي�سدر  يجوز بقرار من الجمعّية الع�مة غير الع�دية، بعد موافقة الجه�ت المخت�سّ

القرار اإّل بعد تالوة تقرير مراقب الح�س�ب�ت عن الأ�سب�ب الموجبة له وعن اللتزام�ت التي على ال�سركة واأثر التخفي�ص في هذه اللتزام�ت ويبّين القرار 

طريقة التخفي�ص. واإذا ك�ن التخفي�ص نتيجة زي�دة راأ�ص الم�ل عن ح�جة ال�سركة وجبت دعوة الدائنين اإلى اإبداء اعترا�س�تهم عليه خالل �ستين يومً� من 

ت�ريخ ن�سر قرار التخفي�ص في جريدة يومية توّزع في المدينة التي يقع فيه� المركز الرئي�سي لل�سركة. ف�إذا اعتر�ص اأحدهم وقّدم اإلى ال�سركة م�ستنداته في 

الميع�د المذكور وجب على ال�سركة اأن توؤدي اإليه دينه اإذا ك�ن ح�ًل اأو تقّدم له �سم�نً� ك�فيً� للوف�ء به اإذا ك�ن اآجاًل.

مصادرة األسهم  8-14

يقدم ع�سو مجل�ص اإدارة ال�سركة )بعد انتخ�به( اأ�سهم �سم�نً� بحد اأدنى )5.000( خم�سة اآلف �سهم مق�بل العقود التي تن�س�أ بينه وبين ال�سركة، والتي تمت 

الموافقة عليه� من قبل الجمعية الع�مة الع�دية، وي�سمل حق الحجز هذا م� قد يكون لالأ�سهم المحجوزة من ح�س�ص الأرب�ح واجبة الأداء.



55

بيع أسهم الضمان  9-14

يحق لمجل�ص الإدارة بعد موافقة الجه�ت المخت�سة عند مم�ر�سته حق حجز الأ�سهم المقدمة ك�سم�ن من اأع�س�ء مجل�ص الإدارة مق�بل العقود التي تن�س�أ 

بينهم وبين ال�سركة اأن يبيع تلك الأ�سهم ب�سرط اأن يكون الدين الواجب ت�سديده من الع�سو ذات العالقة قد ا�ستحق وبعد توجيه مجل�ص الإدارة النداء الث�ني 

بخط�ب م�سجل اإلى الع�سو المدين �س�حب الأ�سهم، يطلب فيه ت�سديد الدين خالل اإ�سبوعين. ف�إذا امتنع عن ال�سداد، فلمجل�ص الإدارة الحق ببيع تلك الأ�سهم 

عن طريق نظ�م تداول الأ�سهم على اأن ي�سدد من ثمن الأ�سهم المب�عة جميع الديون واللتزام�ت الم�ستحقة لل�سركة ثم يدفع الر�سيد المتبقي )اإن وجد( اإلى 

الع�سو الم�س�هم اأو اإلى منفذ و�سيته اأو ورثته.

مجلس اإلدارة  10-14

يدير ال�سركة مجل�ص اإدارة مكون من اإحدى ع�سر ع�سوا تعينهم الجمعية الع�مة الع�دية لمدة ل تتج�وز ثالث �سنوات، ول يخّل ذلك التعيين بحق ال�سخ�ص 

اإدارة لفترة ثالث �سنوات تبداأ من ت�ريخ  اأّول مجل�ص  الت�أ�سي�سّية  الع�مة  الجمعّية  المجل�ص. وا�ستثن�ًء من ذلك تعّين  ا�ستبدال من يمّثله في  المعنوي في 

�سدور القرار الوزاري ال�س�در ب�إعالن ت�أ�سي�ص ال�سركة. ويكون المجل�ص في جميع الأوق�ت موؤلف من اأربعة )4( اأع�س�ء ممثلين لأميريك�ن ليف ان�سورن�ص 

كومب�ني، وع�سو )1( ممثل ل�سركة ت�س�رت�ص ميم�س� هولدنجزانك، وع�سوين اثنين )2( ممثلين للبنك العربي الوطني، واربعة )4( اأع�س�ء م�ستقلين منتخبين 

من الجمعية الع�مة. ول يخل ذلك التعيين بحق ال�سخ�ص المعنوي في ا�ستبدال من يمثله في المجل�ص.

اتفاقية إدارة الخدمات  11-14

يجوز لل�سركة بن�ء على موافقة موؤ�س�سة النقد اأن تبرم اتف�قية لتقديم الخدم�ت الفنية مع �سركة اأو اأكثر موؤهلة في مج�ل الت�أمين لمدة خم�ص )5( �سنوات 

ق�بلة للتجديد لفترة اأو فترات اأخرى ح�سبم� يقرر مجل�ص اإدارة ال�سركة.

انتهاء عضوية المجلس  12-14

تنتهي ع�سوية مجل�ص الإدارة ب�نته�ء مدة تعيين المجل�ص اأو ا�ستق�لة اأو وف�ة ع�سو مجل�ص الإدارة اأو بعزل اأو حرم�ن الع�سو من حقوقه وفقً� لأية قوانين 

اأو اأنظمة �س�رية اأو ح�سبم� توافق عليه الجمعية الع�مة.

العضوية الشاغرة بمجلس اإلدارة  13-14

اإذا �سغر مركز اأحد اأع�س�ء المجل�ص يجوز للمجل�ص اأن يعين ع�سواً في المركز ال�س�غر على اأن يعر�ص هذا التعيين على الجمعية الع�مة الع�دية في اأول 

اجتم�ع له�، ويكمل الع�سو الجديد المعين ب�قي مدة �سلفه. اإذا لم يبلغ اجتم�ع مجل�ص الإدارة الن�س�ب المطلوب ل�سحة اجتم�عه، وجب دعوة الجمعية 

الع�دية في اأقرب وقت ممكن لتعيين العدد الالزم من الأع�س�ء.

صالحيات مجلس اإلدارة  14-14

مع عدم الم�س��ص ب�سالحي�ت الجمعية الع�مة يتمتع مجل�ص الإدارة ب�أو�سع ال�سالحي�ت لإدارة �سوؤون ال�سركة واأعم�له� داخل المملكة وخ�رجه� ويجوز كذلك 

لمجل�ص الإدارة اأن يفو�ص بع�ص المه�م المحددة اإلى ع�سو اأو اأكثر من اأع�س�ئه اأو اإلى الغير. ولمجل�ص الإدارة على �سبيل المث�ل ل الح�سر تمثيل ال�سركة في 

عالق�ته� مع الغير واأم�م الق�س�ء وك�فة المح�كم ال�سرعية وكت�ب العدل وديوان المظ�لم ومك�تب العمل والعم�ل واللج�ن العلي� والبتدائية ولج�ن الأوراق 

التج�رية وال�سن�عية وك�فة اللج�ن الق�س�ئية الأخرى وهيئ�ت التحكيم والحقوق المدنية واأق�س�م ال�سرطة والغرف التج�رية وال�سن�عية وك�فة ال�سرك�ت 

والموؤ�س�س�ت والبنوك والم�س�رف التج�رية وبيوت الم�ل وك�فة �سن�ديق وموؤ�س�س�ت التمويل الحكومي بمختلف م�سمي�ته� واخت�س��س�ته� وغيرهم من 

الأحك�م  الأحك�م ونفيه� والتحكيم وطلب تنفيذ  الإقرار والمط�لبة والمدافعة والمرافعة والمخ��سمة والتن�زل وال�سلح وقبول  المقر�سين وللمجل�ص حق 

ومع�ر�سته� وقب�ص م� يح�سل من تنفيذ واإبراء ذمة مديني ال�سركة من التزام�تهم والدخول في المن�ق�س�ت وبيع و�سراء ورهن العق�رات. كم� للمجل�ص حق 

التع�قد والتوقيع ب�إ�سم ال�سركة وني�بة عنه� على ك�فة اأنواع العقود والوث�ئق والم�ستندات بم� في ذلك دون ح�سر عقود ت�أ�سي�ص ال�سرك�ت التي ت�سترك فيه� 

ال�سركة مع ك�فة تعديالته� ومالحقه� وقرارات التعديل والتوقيع على التف�قي�ت وال�سكوك اأم�م كت�ب العدل والجه�ت الر�سمية، وكذلك اتف�قي�ت القرو�ص 

وال�سم�ن�ت والكف�لت وال�سكوك لبيع و�سراء العق�رات واإ�سدار الوك�لت ال�سرعية ني�بة عن ال�سركة والبيع وال�سراء والإفراغ وقبوله وال�ستالم والت�سليم 

وموؤ�س�س�ت  وال�سن�ديق  للبنوك  ال�سم�ن�ت  واإ�سدار  البنوك  لدى  والإيداع  وال�سحب  والعتم�دات  الح�س�ب�ت  وفتح  والدفع  والقب�ص  والت�أجير  وال�ستئج�ر 

التمويل الحكومي والتوقيع على ك�فة الأوراق و�سندات الأمر وال�سيك�ت وك�فة الأوراق التج�رية والم�ستندات وك�فة المع�مالت الم�سرفية.

مكافآت مجلس اإلدارة  15-14

نظ�م  ين�ص عليه�  والتي  التي يح�سره�  اللج�ن  اأو  المجل�ص  اجتم�ع�ت  وبدل ح�سور  به�  يقوم  التي  الخدم�ت  بدل  الإدارة من  تت�ألف مك�ف�آت مجل�ص 

ال�سرك�ت اأو اأية اأنظمة اأو قرارات اأو تعليم�ت مكملة اأخرى، وفي كل الأحوال ل يجوز اأن يزيد مجموع م� ي�سرف للرئي�ص واأع�س�ء مجل�ص الإدارة عن %5 

من �س�في الأرب�ح، على اأن تر�سل ك�فة التف��سيل الكت�بية للمك�ف�آت والتعوي�س�ت المقترحة لجميع الم�س�همين قبل انعق�د الجمعية الع�مة التي تطرح 

فيه� تلك المك�ف�آت والتعوي�س�ت للت�سويت عليه�.

وتكون مك�ف�أة رئي�ص مجل�ص الإدارة مق�بل الخدم�ت التي يقوم به� مبلغ وقدره )180.000( م�ئة وثم�نين األف ري�ل �سنوي�. كم� تكون مك�ف�أة كل ع�سو 

من اأع�س�ء مجل�ص الإدارة مق�بل الخدم�ت التي يقوم به� مبلغ وقدره )120.000( م�ئة وع�سرون األف ري�ل �سنويً�.
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ويدفع لكل من الرئي�ص ولكل ع�سو مبلغ )3.000( ثالثة اآلف ري�ل عن كل اجتم�ع يح�سره من اجتم�ع�ت المجل�ص ومبلغ )1.500( األف وخم�سم�ئة ري�ل 

عن كل اجتم�ع يح�سره من اجتم�ع�ت اللج�ن المتفرعة من مجل�ص الإدارة. كم� تدفع ال�سركة لكل من رئي�ص واأع�س�ء مجل�ص الإدارة النفق�ت الفعلية التي 

يتحملونه� من اأجل ح�سور اجتم�ع�ت المجل�ص اأو اللجنة التنفيذية بم� في ذلك م�سروف�ت ال�سفر والإق�مة والإيواء. كم� اأن على ال�سركة الت�أكد من موافقة 

الجمعية العمومية على �سروط المك�ف�آت والتعوي�س�ت في جمعية عمومية ل يكون لع�سو مجل�ص الإدارة المعني اأو اأحد كب�ر المدراء التنفيذين الحق في 

الت�سويت فيه� على هذه ال�سروط.

ويجوز تعديل مك�ف�آت اأع�س�ء مجل�ص الإدارة بموافقة الجمعية الع�مة غير الع�دية للم�س�همين. ويجب اأن يت�سمن تقرير مجل�ص الإدارة اإلى الجمعية الع�مة 

اأخرى. كم� يت�سمن التقرير  ال�سنة الم�لية من مك�ف�آت وبدل ح�سور وم�سروف�ت  اأع�س�ء مجل�ص الإدارة خالل  الع�دية بي�ن� �س�مال كل م� ح�سل عليه 

المذكور بي�ن لم� ح�سل عليه الأع�س�ء ب�سفتهم اأع�س�ء في اللجنة التنفيذية اأو ع�ملين اأو مفو�سين ب�لإدارة اأو مق�بل خدم�ت فنية اأو اإدارية اأو ا�ست�س�رية.

رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب  16-14

اأو  المنتدب مجتمعون  الرئي�ص والع�سو  اأع�س�ء المجل�ص. ويتمتع  اأع�س�ئه رئي�سً� له ويعين المجل�ص ع�سواً منتدبّ� لل�سركة من  اأحد  الإدارة  يعين مجل�ص 

منفردون ب�سالحي�ت تمثيل ال�سركة اأم�م الق�س�ء واأم�م الغير، ويحق للرئي�ص اأو الع�سو المنتدب التوقيع عن ال�سركة وتنفيذ قرارات المجل�ص وتوكيل غيره 

في عمل اأو اأعم�ل معينة. ويتولى الع�سو المنتدب الإدارة التنفيذية لل�سركة. ويحدد مجل�ص الإدارة الرواتب والبدلت والمك�فئ�ت لكل من رئي�ص المجل�ص 

والع�سو المنتدب وفق� لم� هو مقرر في الم�دة )17( من لوائح النظ�م الأ�س��سي.

لجنة المراجعة  17-14

ي�سكل مجل�ص الإدارة لجنة للمراجعة مكونة من ثالثة )3( اأع�س�ء على الأقل وخم�سة )5( اأع�س�ء على الأكثر من غير الأع�س�ء التنفيذيين، وتكون اأغلبية 

اأع�س�ئه� من غير اأع�س�ء مجل�ص الإدارة وبموجب موافقة موؤ�س�سة النقد ووزارة التج�رة وال�سن�عة والهيئة.

اللجنة التنفيذية  18-14

ي�سكل مجل�ص الإدارة لجنة تنفيذية ل يقل عدده� عن ثالثة )3( اأع�س�ء ول يزيد عن خم�سة )5( اأع�س�ء، ويخت�ر اأع�س�ء اللجنة التنفيذية من بينهم رئي�ص 

اأن ينيب عنه  اللجنة الذي يراأ�ص اجتم�ع�ته�، وفي ح�لة غي�به تخت�ر اللجنة رئي�س� موؤقتً� له� من بين الأع�س�ء الح��سرين. ولع�سو اللجنة التنفيذية 

ع�سوا اآخر له الحق ب�لت�سويت ولثالث اجتم�ع�ت فقط. وتكون مدة ع�سوية اللجنة التنفيذية هي مدة الع�سوية في المجل�ص ويمالأ المجل�ص المركز الذي 

يخلو في اللجنة التنفيذية.

اأو المجل�ص،  مع مراع�ة اأي تعليم�ت ت�سعه� موؤ�س�سة النقد اأو ي�سعه� مجل�ص اإدارة ال�سركة، تب��سر اللجنة التنفيذية كل ال�سلط�ت التي تقرره� الموؤ�س�سة 

وتع�ون اللجنة الع�سو المنتدب في حدود ال�سلط�ت المقررة له�.

ل يكون اجتم�ع اللجنة التنفيذية �سحيح� اإل اإذا ح�سره اثن�ن على الأقل بطريق الأ�س�لة اأو الإن�بة، ب�سرط األ يقل عدد الح��سرين اأ�س�لة عن اثنين. وت�سدر 

قرارات اللجنة التنفيذية ب�لإجم�ع وفي ح�لة الخالف ت�سدر ب�أغلبية اأ�سوات ثالث اأرب�ع الأع�س�ء الح��سرين والممثلين. وتعقد اللجنة اجتم�ع�ته� من 

اثن�ن من  اإذا طلب ذلك  اأي وقت  الأقل �سنويً�. ويعقد الجتم�ع في  اأن تعقد �ستة اجتم�ع�ت على  اآخر كلم� راأى رئي�سه� �سرورة عقده�، على  اإلى  وقت 

الأع�س�ء على الأقل. وي�سدر القرار ب�لموافقة عليه كت�بة اثن�ن من اأع�س�ء اللجنة.

اجتماعات مجلس اإلدارة  19-14

يجتمع المجل�ص في المركز الرئي�سي لل�سركة بدعوة من رئي�سه ومتى طلب اإليه ذلك اثنين من الأع�س�ء، ويجب ان تكون الدعوة موثقة ب�لطريقة التي يراه� 

المجل�ص. ويجوز اأن ينعقد المجل�ص خ�رج مقر ال�سركة على اأن يجتمع المجل�ص اأربع مرات على الأقل خالل ال�سنة الم�لية الواحدة ول يجوز اأن تنق�سي 

اأربعة اأ�سهر بدون انعق�د المجل�ص.

نصاب االجتماعات والتمثيل فيها  20-14

ل يكون اجتم�ع المجل�ص �سحيحً� اإل بح�سور ثلثي الأع�س�ء ب�لأ�س�لة اأو ب�لإن�بة، ب�سرط األ يقل عدد الح��سرين اأ�س�لة عن اأربعة اأع�س�ء. ومع مراع�ة م� ورد 

في الم�دة )15( من النظ�م الأ�س��سي، يجوز لع�سو مجل�ص الإدارة اأن ينيب عنه غيره من الأع�س�ء في ح�سور الجتم�ع على األ ينوب ع�سو مجل�ص الإدارة عن اأكثر 

من ع�سو واحد في ح�سور الجتم�ع واأن يتم اإثب�ت الإن�بة كت�بة كم� اأنه ل يجوز للن�ئب الت�سويت على القرارات التي يحظر النظ�م على المنيب الت�سويت فيه�.

قرارات مجلس اإلدارة  21-14

ت�سدر قرارات المجل�ص ب�لإجم�ع وعند الختالف ت�سدر ب�أغلبية ثلثي اأ�سوات الأع�س�ء الح��سرين والممثلين على الأقل. وللمجل�ص اأن ي�سدر القرارات 

ب�لت�سويت عليه� ب�لتمرير بين الأع�س�ء، اإل اإذا طلب اأحد الأع�س�ء كت�بة عقد اجتم�ع للمداولة فيه�. وفي هذه الح�لة تعر�ص هذه القرارات على مجل�ص 

الإدارة في اأول اجتم�ع ت�ٍل له.

اللجنة  اأو  المجل�ص  اقتراح معرو�ص على  اأو  اأمر  اأو غير مب��سر في  الذي تكون له م�سلحة �سخ�سية مب��سرة  الإدارة  اأع�س�ء مجل�ص  اأي ع�سو من  و على 

اأو اللجنة طبيعة م�سلحته في الأمر المعرو�ص، وعليه -  دون ا�ستبع�ده من العدد الالزم ل�سحة الجتم�ع - المتن�ع عن  اأن يبلغ المجل�ص  التنفيذية 

ال�ستراك في المداولت والت�سويت في المجل�ص اأو اللجنة التنفيذية فيم� يتعلق ب�لأمر اأو القتراح. ول يجوز لأع�س�ء المجل�ص اأن يبرموا مع ال�سركة عقود 

ت�أمين لهم م�سلحة فيه� اإل بموافقة موؤ�س�سة النقد.
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سكرتير مجلس اإلدارة  22-14

يجب على مجل�ص الإدارة اأن يعين �سكرتيرا للمجل�ص. كم� يجوز اأن يعين م�ست�س�راً له اأو اأكثر في مختلف �سوؤون ال�سركة ويحدد المجل�ص مك�ف�أتهم.

المسؤولية  23-14

يكون كل من رئي�ص مجل�ص اإدارة ال�سركة وع�سو مجل�ص اإدارته� م�سئولين كل في حدود اخت�س��سه عن مخ�لفة اأحك�م النظ�م الأ�س��سي.

الجمعيات العمومية للمساهمين  24-14

الجمعية الع�مة المكونة تكوين� �سحيح� تمثل جميع الم�س�همين وتنعقد في المدينة التي يقع فيه� المركز الرئي�سي لل�سركة. كم� يجوز لكل م�س�هم يمتلك 

20 �سهمً� على الأقل اأن يح�سر اجتم�ع الجمعية الع�مة الع�دية اأو غير الع�دية. يجوز للم�س�هم اأن يوكل عنه م�س�همً� اآخر لي�ص ع�سواً في مجل�ص الإدارة 

لح�سور اجتم�ع�ت الجمعية الع�مة ب�عتب�ره وكياًل له.

و يكون هن�ك جمعية ت�أ�سي�سية، والتي �سوف تنعقد في اأقرب وقت ممكن عملي� وخالل فترة �سهر من ت�ريخ اإنه�ء عملية الطرح كحد اأق�سى وتخت�ص هذه 

الجمعية ب�لأمور الت�لية:

التحقق من الكتت�ب براأ�ص الم�ل.  .1

و�سع الن�سو�ص النه�ئية لنظ�م ال�سركة، ولكن ل يجوز للجمعية اإدخ�ل تعديالت جوهرية على النظ�م المعرو�ص عليه� اإل بموافقة جميع المكتتبين   .2

الممثلين فيه�.

تعيين اأع�س�ء اأول مجل�ص اإدارة لل�سركة.  .3

تعيين مراقبي الح�س�ب�ت لل�سركة وتحديد اأتع�بهم.  .4

المداولة في تقرير الموؤ�س�سين عن الأعم�ل والنفق�ت التي اقت�س�ه� ت�أ�سي�ص ال�سركة.  .5

نصاب الجمعية العامة العادية  25-14

ل يكون اجتم�ع الجمعية الع�مة الع�دية �سحيحً� م� لم يح�سره م�س�همون يمثلون 50% على الأقل من راأ�ص م�ل ال�سركة. اإذا لم يكتمل ن�س�ب الح�سور 

لالجتم�ع الأول يتم اإر�س�ل اإ�سع�ر لجتم�ع ث�ن يعقد خالل 30 يومً� من ت�ريخ الجتم�ع الأول. يعتبر الجتم�ع الث�ني �سحيحً� بغ�ص النظر عن عدد 

الأ�سهم الممثلة فيه. ويجب اأن تن�سر هذه الدعوة ب�لطريقة التي ن�ست عليه� الم�دة )88( من نظ�م ال�سرك�ت.

نصاب الجمعية العامة غير العادية  26-14

ل يعد اجتم�ع الجمعية الع�مة الغير ع�دية �سحيحً� اإذا لم يح�سر م�س�همون يمثلون 50% على الأقل من راأ�ص م�ل ال�سركة. اإذا لم يكتمل ن�س�ب ح�سور 

الجتم�ع كم� هو مقرر �سلفً� يتم توجيه اإ�سع�ر ب�جتم�ع ث�ن يعقد خالل 30 يومً� من ت�ريخ الجتم�ع الأول ويعتبر الجتم�ع الث�ني �سحيحً� اإذا ح�سره 

عدد من الم�س�همين يمثلون ربع راأ�ص م�ل ال�سركة.

التصويت على القرارات – صوت واحد لكل سهم  27-14

ت�سدر القرارات في الجمعية الت�أ�سي�سية والع�دية ب�لأغلبية المطلقة لالأ�سهم الممثلة فيه�، ومع ذلك ف�إنه اإذا تعلقت هذه القرارات بتقييم الح�س�ص العينية 

اأغلبية المكتتبين ب�أ�سهم نقدية والتي تمثل ثلثي الأ�سهم المذكورة بعد ا�ستبع�د م� اكتتب به مقدمو الح�س�ص العينية اأو  اأو مزاي� خ��سة لزمت موافقة 

الم�ستفيدين من المزاي� الخ��سة ول يكون لهوؤلء راأي في هذه القرارات ولو ك�نوا من اأ�سح�ب الأ�سهم النقدية، كم� ت�سدر القرارات في الجمعية الع�مة غير 

الع�دية ب�أغلبية ثلثي الأ�سهم الممثلة في الجتم�ع اإل اإذا ك�ن القرار متعلق� بزي�دة اأو تخفي�ص راأ�ص الم�ل اأو ب�إط�لة مدة ال�سركة اأو بحل ال�سركة قبل المدة 

المقررة في نظ�مه� اأو ب�ندم�جه� في �سركة اأو في موؤ�س�سة اأخرى فال يكون القرار �سحيح� اإل اإذا �سدر ب�أغلبية ثالثة اأرب�ع الأ�سهم الممثلة في الجتم�ع.

 

مراجع الحسابات  28-14

تعين الجمعية الع�مة �سنويً� اثنين من مراقبي الح�س�ب�ت المرخ�سين في المملكة وتحدد اأتع�بهم� ويجوز له� اإع�دة تعيينهم�. على مراقب الح�س�ب�ت اأن 

يقدم تقريراً اإلى الجمعية الع�مة ال�سنوية يبين فيه موقف اإدارة ال�سركة من تمكينه من الح�سول على البي�ن�ت والتو�سيح�ت التي طلبه� اإ�س�فة اإلى م� قد 

ك�سفه من مخ�لف�ت لأحك�م نظ�م ال�سرك�ت اأو نظ�م مراقبة �سرك�ت الت�أمين التع�وني اأو نظ�م ال�سركة وراأيه عن مدى مط�بقة ح�س�ب�ت ال�سركة للواقع.

السنة المالية  29-14

تبداأ ال�سنة الم�لية لل�سركة اعتب�راً من اأول ين�ير وتنتهي بنه�ية دي�سمبر من ال�سنة نف�سه�، على اأن تبداأ ال�سنة الم�لية الأولى لل�سركة بعد ت�أ�سي�سه� اعتب�راً 

من ت�ريخ �سدور القرار الوزاري الخ��ص بت�أ�سي�ص ال�سركة وحتى الواحد والثالثين من دي�سمبر من الع�م الت�لي.
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الحسابات السنوية  30-14

يعد مجل�ص الإدارة في نه�ية كل �سنة م�لية جردا لقيمة اأ�سول ال�سركة وخ�سومه� في الت�ريخ المذكور كم� يعد القوائم الم�لية وتقريرا عن ن�س�ط ال�سركة 

ومركزه� الم�لي عن ال�سنة الم�لية المنق�سية ويت�سمن هذا التقرير الطريقة التي يقترحه� لتوزيع الأرب�ح ال�س�فية وذلك خالل فترة ل تتج�وز اأربعين 

يوم� من نه�ية الفترة الم�لية ال�سنوية التي ت�سمله� تلك القوائم وي�سع المجل�ص هذه الوث�ئق تحت ت�سرف مراقب الح�س�ب�ت قبل الموعد المحدد لنعق�د 

الجمعية الع�مة بخم�سة وخم�سين يوم� على الأقل. ويوقع رئي�ص مجل�ص الإدارة على الوث�ئق المذكورة وتودع في المركز الرئي�سي لل�سركة تحت ت�سرف 

الم�س�همين قبل الموعد المحدد لنعق�د الجمعية الع�مة بخم�سة وع�سرين يوم� على الأقل. وعلى رئي�ص مجل�ص الإدارة اأن ين�سر في �سحيفة يومية توزع في 

المركز الرئي�ص لل�سركة القوائم الم�لية وخال�سة وافية عن تقرير مجل�ص الإدارة والن�ص الك�مل لتقرير مراقب الح�س�ب�ت واأن ير�سل �سورة من هذه الوث�ئق 

اإلى الإدارة الع�مة لل�سركة وهيئة �سوق الم�لية وذلك قبل ت�ريخ انعق�د الجمعية الع�مة الع�دية بخم�سة وع�سرين يومً� على الأقل.

حسابات التأمين  31-14

تكون ح�س�ب�ت عملي�ت الت�أمين م�ستقلة عن ق�ئمة دخل الم�س�همين، وذلك على التف�سيل الت�لي:

ح�صابات عمليات التاأمني:  .1

يفرد ح�س�ب لالأق�س�ط المكت�سبة وعمولت اإع�دة الت�أمين والعمولت الأخرى.  -

يفرد ح�س�ب للتعوي�س�ت المتكبدة من ال�سركة.  -

والإدارية  الت�سويقية  الم�س�ريف  منه  مح�سوم�  والتعوي�س�ت  الأق�س�ط  مجموع  بين  الفرق  يمثل  الذي  الإجم�لي  الف�ئ�ص  ع�م  كل  نه�ية  في  يحدد   -

والت�سغيلية والمخ�س�س�ت الفنية الالزمة ح�سب التعليم�ت المنظمة لذلك. 

الموؤمن لهم من ع�ئد  اأو يخ�سم منه م� يخ�ص  اأعاله  )ج(  الفقرة  الوارد في  الإجم�لي  للف�ئ�ص  الت�لي: ي�س�ف  الوجه  ال�س�في على  الف�ئ�ص  يحدد   -

ال�ستثم�ر بعد احت�س�ب م� لهم وم� عليهم من م�س�ريف محققه.

توزيع الف�ئ�ص ال�س�في ك�لآتي: اإم� توزيع ع�سرة في الم�ئة )10%( مب��سرة على الموؤمن لهم اأو تخفي�ص اأق�س�طهم لل�سنة الت�لية وتحويل الب�قي اإلى   -

قوائم الم�س�همين.

2.  بيان دخل امل�صاهمني:

تكون اأرب�ح الم�س�همين من ع�ئد ا�ستثم�ر اأموال الم�س�همين وفق� للقواعد التي ي�سعه� مجل�ص الإدارة.   -

تكون ح�سة الم�س�همين من الف�ئ�ص ال�س�في ح�سب م� ورد في الفقرة )1- )ث( اإلى )ج(( اأعاله.  -

توزيع األرباح  32-14

توزع اأرب�ح الم�س�همين على النحو الت�لي:

تجنب الزك�ة و�سريبة الدخل المقررة.  .1

ُيجنب 20% من الأرب�ح ال�س�فية لتكوين احتي�طي نظ�مي، ويجوز للجمعية الع�مة الع�دية وقف هذا التجنيب متى بلغ الحتي�طي المذكور اإجم�لي   .2

راأ�ص الم�ل المدفوع.

للجمعية الع�مة الع�دية، بن�ًء على اقتراح مجل�ص الإدارة، اأن ُتجنب ن�سبة مئوية من الأرب�ح ال�سنوية ال�س�فية لتكوين احتي�طي اإ�س�في وتخ�سي�سه   .3

لغر�ص اأو اأغرا�ص معينة تقرره� الجمعية الع�مة.

يوزع من الب�قي بعد ذلك دفعة اأولى للم�س�همين ل تقل عن 5% من راأ�ص الم�ل المدفوع.  .4

يوزع من الب�قي بعد ذلك على الم�س�همين كح�سة في الأرب�ح اأو يحول اإلى ح�س�ب الأرب�ح المبق�ة.  .5

المنظمة لذلك  للقواعد  اأعاله وفقً�  الواردة  الفقرة )4(  المحددة في  ال�سنوية  الأرب�ح  اأرب�ح دورية تخ�سم من  الإدارة توزيع  يجوز بقرار من مجل�ص   .6

وال�س�درة من الجه�ت المخت�سة.

خسائر الشركة  33-14

اإذا بلغت خ�س�ئر ال�سركة ثالثة اأرب�ع راأ�ص م�له�، وجب على اأع�س�ء مجل�ص الإدارة دعوة الجمعية الع�مة غير الع�دية للنظر في اإمك�نية ا�ستمرار اأعم�ل 

ال�سركة اأو حله� قبل انته�ء مدته�، ويتم في ك�فة الأحوال ن�سر قرار الجمعية الع�مة في الجريدة الر�سمية.

حل وتصفية الشركة  34-14

في ح�لة انته�ء مدة ال�سركة اأو �سدور قرار بحله� قبل انته�ء مدته�، تقرر الجمعية الع�مة غير الع�دية وبن�ء على اقتراح مجل�ص الإدارة اإجراءات ت�سفية 

ال�سركة وتعيين م�سفي� اأو اأكثر تحدد �سالحي�ته ومك�ف�أته بموجب القرار. تنتهي �سلطة مجل�ص الإدارة ب�نق�س�ء ال�سركة، ومع ذلك ي�ستمر مجل�ص الإدارة 

في اإدارة ال�سركة حتى يتم تعيين الم�سفي، كم� وتبقى لأجهزة ال�سركة اخت�س��س�ته� ب�لقدر الذي ل تتع�ر�ص فيه مع اخت�س��ص الم�سفين.

14-35  أحكام ختامية

تطبق اأحك�م نظ�م مراقبة �سرك�ت الت�أمين التع�وني ولئحته التنفيذية ونظ�م ال�سرك�ت ونظ�م ال�سوق الم�لية ولوائحه التنفيذية على كل م� لم يرد ذكره 

في النظ�م الأ�س��سي لل�سركة.
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المعلومات القانونية  15
االكتتاب في األسهم  1-15

هيكل ملكية امل�صاهمني:

القيمة بالريالعدد االأ�صهماجلن�صيةامل�صاهمون
ن�صبة امللكية 

املبا�رشة

ن�صبة امللكية 

غري املبا�رشة
جمموع امللكية

30.00%-30.00%5.250.00052.500.000اأمريكياأمرييكان اليف اإن�صورن�س كومباين1

10.00%-10.00%1.750.00017.500.000اأمريكي�صارتي�س ميم�صا هولدينجز2

5.240.00052.400.000�سعوديالبنك العربي الوطني3
*

%29.94-%29.94

0.03%5.00050.000�سعوديعبداللطيف بن حمد حممد اجلرب4
**

%00.584%00.614

0.03%5.00050.000�سعودي�صالح را�صد عبدالرحمن الرا�صد5
**

%00.578%00.608

70.00%12.250.000122.500.000جمموع ما اكتتب به املوؤ�ص�صون

30.00%5.250.00052.500.000جمموع ما �صيكتتب به اجلمهور

100.00%17.500.000175.000.000املجموع الكلي

* تجدر الإ�س�رة اإلى اأنه بموجب اتف�قية ال�سرك�ء )المف�سلة في الق�سم  6-15»العقود الجوهرية«( اتفق الم�س�همون الموؤ�س�سون على اأن يكتتب كل من عبد اللطيف بن حمد محمد الجبر و �سالح را�سد عبد 
الرحمن الرا�سد  بخم�سة اآلف �سهم )بمجموع ع�سرة اآلف �سهم( عن البنك العربي الوطني وذلك لمراع�ة الحد الأدنى لعدد ال�سرك�ء المطلوب لت�أ�سي�ص �سركة م�س�همة بموجب نظ�م ال�سرك�ت بحيث تعود ملكية 

النتف�ع ب�لأ�سهم الم�سجلة تحت اإ�سميهم� للبنك العربي الوطني الذي يتعهد ب�إع�دة �سراء تلك الأ�سهم في اأقرب وقت ممكن بعد اإتم�م الطرح وذلك بعد انق�س�ء فترة الحظر النظ�مية والح�سول على الموافقة 

الخطية من هيئة ال�سوق الم�لية وموؤ�س�سة النقد الم�سبقة لإتم�م عملية التن�زل عن تلك ال�سهم.  

** الملكية غير المب��سرة عبر البنك العربي الوطني.

تفاصيل التأسيس  2-15

وفقً� لنظ�م ال�سرك�ت ونظ�م مراقبة �سرك�ت الت�أمين التع�وني ولئحته التنفيذية ال�س�درة بت�ريخ 1426/11/08هـ )الموافق 2005/12/10م(، ل 

يعتمد ت�أ�سي�ص ال�سركة نظ�مً� م� لم يتم الكتت�ب في راأ�سم�له� ب�لك�مل.

الأ�سهم لهم لح�سور  اللذين تم تخ�سي�ص  المكتتبين  الأ�سهم جميع  الموؤ�س�سين �سيدعون بعد النته�ء من عملية تخ�سي�ص  الم�س�همين  وبن�ء عليه، ف�إن 

المحلية.  ال�سحف  في  الدعوة  تلك  ن�سر  من  الأقل  على  يومً�  ع�سر  )15( خم�سة  بعد  لل�سركة  الأ�س��سي  للنظ�م  وفقً�  الت�أ�سي�سية،  الع�مة  الجمعية  اجتم�ع 

و�سيكون لكل مكتتب تم تخ�سي�ص اأ�سهم له حق ح�سور الجمعية الع�مة الت�أ�سي�سية اأيً� ك�ن عدد الأ�سهم التي تم تخ�سي�سه� له. وي�ستدعي ن�س�ب الجمعية 

الع�مة الت�أ�سي�سية ح�سور عدد من الم�س�همين الموؤ�س�سين اأو المكتتبين يملكون ن�سف اأ�سهم راأ�ص م�ل ال�سركة على الأقل. وفي ح�لة عدم توفر هذا الن�س�ب 

المطلوب، توجه الدعوة اإلى اجتم�ع ث�ن بعد )15( خم�سة ع�سر يومً� على الأقل من توجيه الدعوة اإليهم، ويعتبر ن�س�ب الجتم�ع الث�ني مكتماًل اأيً� ك�ن 

عدد المكتتبين اأو الموؤ�س�سين الح��سرين.

يقدم الم�س�همون الموؤ�س�سون خالل )15( خم�سة ع�سر يومً� من انعق�د الجمعية الع�مة الت�أ�سي�سية طلبً� اإلى مع�لي وزير التج�رة وال�سن�عة لإعالن ت�أ�سي�ص 

ال�سركة، و�سوف تعتبر ال�سركة قد ت�أ�س�ست نظ�مً� ك�سركة م�س�همة ع�مة اعتب�راً من ت�ريخ �سدور القرار الوزاري بهذا ال�س�أن.

ين�سر القرار الوزاري في الجريدة الر�سمية على ح�س�ب ال�سركة، وخالل )15( خم�سة ع�سر يومً� من ت�ريخ القرار الوزاري، ويتقدم اأع�س�ء مجل�ص الإدارة بطلب 

لت�سجيل ال�سركة في �سجل ال�سرك�ت ب�إدارة ال�سرك�ت في وزارة التج�رة وال�سن�عة.

تتقدم ال�سركة بعد ت�أ�سي�سه� و�سدور �سجله� التج�ري اإلى الهيئة بطلب ت�سجيل واإدراج وتداول اأ�سهمه� �سمن الق�ئمة الر�سمية طبقً� لنظ�م ال�سوق الم�لية ولوائحه.

التراخيص   3-15

ا�ستن�داً لنظ�م مراقبة �سرك�ت الت�أمين التع�وني ولوائحه التنفيذية، ل يجوز ت�أ�سي�ص �سركة ت�أمين واإع�دة ت�أمين في المملكة اإل بترخي�ص ي�سدر بمر�سوم 

ملكي بن�ًء على قرار من مجل�ص الوزراء وعر�ص وزير التج�رة وال�سن�عة. وب�لفعل، فقد تم الترخي�ص لل�سركة بمم�ر�سة اأعم�ل الت�أمين واإع�دة الت�أمين 

ا�ستن�داً للمر�سوم الملكي رقم )م/22( ال�س�در بت�ريخ 1431/04/15هـ الموافق 2010/03/31م وقرار مجل�ص الوزراء رقم )119( ال�س�در بت�ريخ 

1431/04/13هـ الموافق 2010/03/29م.

الشركات التابعة   4-15

لت�ريخه، لي�ص لل�سركة اأية �سرك�ت ت�بعة داخل اأو خ�رج المملكة.
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االتفاقيات مع األطراف ذات العالقة   5-15

تقت�سر العقود والتف�قي�ت التي اأبرمته� ال�سركة حتى ت�ريخه مع اأطراف ذات عالقة على التف�قي�ت المذكورة اأدن�ه في الق�سم 15-6 »العقود الجوهرية« 

والتي �سيتم اإبرامه� مع كل من الم�س�همين الموؤ�س�سين المذكورين في تلك التف�قي�ت ولكون هذه التف�قي�ت هي اتف�قي�ت مع اأطراف ذات عالقة ب�ل�سركة 

لذلك �سيتم طرحه� للت�سويت والموافقة عليه� من قبل الجمعية الع�مة الت�أ�سي�سية لل�سركة بعد اإتم�م اإجراءات الت�أ�سي�ص. 

ومن المحتمل اأن تقوم ال�سركة بعد ت�أ�سي�سه� ب�إبرام بع�ص العقود الأخرى مع اأطراف ذات عالقة. وتلتزم ال�سركة عند اإبرام تلك العقود ب�أن تكون جميع 

بدون  لل�سركة  العمومية  الجمعية  قبل  العقود من  تلك  على  الت�سويت  يتم  واأن  الم�س�همين  ي�سمن حقوق  تج�ري بحت  تن�ف�سي  اأ�س��ص  على  التع�مالت 

م�س�ركة الم�س�همين الذين لهم م�س�لح في تلك العقود.

وتوؤكد ال�سركة واأع�س�ء مجل�ص اإدارته� وم�س�هموه� الموؤ�س�سون التزامهم بتطبيق الم�دتين )69( و)70( من نظ�م ال�سرك�ت والم�دة )18( من لئحة 

حوكمة ال�سرك�ت.

العقود الجوهرية  6-15

اتفاقية الشركاء  1-6-15

بعد �سدور موافقة الهيئة على الطرح واإنه�ء اإجراءات ت�أ�سي�ص ال�سركة، �سيبرم الم�س�همون الموؤ�س�سون �سركة األيكو و�س�رتي�ص والبنك العربي الوطني اتف�قية 

�سراكة، تنظم العالقة بينهم فيم� يتعلق ب�ل�سركة و�ستقوم ال�سركة ب�إبرام هذه التف�قية بعد ت�أ�سي�سه�، و�سيتم الت�سويت على هذه التف�قية في الجمعية 

العمومية لل�سركة. وتتمثل ال�سروط التع�قدية الرئي�سية فيم� يلي:

1.  ن�صبة متلك امل�صاهمون املوؤ�ص�صون:

بموجب اتف�قية ال�سرك�ء، تكون ن�سبة ملكية كل من الم�س�همين الموؤ�س�سين في ال�سركة ك�لآتي:

تملك األيكو ثالثون ب�لمئة )30%( من راأ�ص م�ل ال�سركة وت�س�وي )52.500.000( اثن�ن وخم�سون مليون وخم�سم�ئة األف ري�ل.  -

يملك البنك العربي الوطني ثالثون ب�لمئة )30%( من راأ�ص م�ل ال�سركة وت�س�وي )52.500.000( اثن�ن وخم�سون مليون وخم�سم�ئة األف ري�ل.  -

تملك �س�رتي�ص ع�سرة ب�لمئة )10%( من راأ�ص م�ل ال�سركة وت�س�وي )17.500.000( �سبعة ع�سر مليون وخم�ص مئة األف ري�ل.  -

كم� و�سيكتتب كل من عبداللطيف بن حمد محمد الجبر و�سالح را�سد عبدالرحمن الرا�سد بخم�سة اآلف )5.000( �سهم )بمجموع ع�سرة اآلف �سهم( ني�بة عن 

البنك العربي الوطني لمراع�ة الحد الأدنى لعدد ال�سرك�ء المطلوب لت�أ�سي�ص �سركة م�س�همة بموجب نظ�م ال�سرك�ت، بحيث تعود ملكية النتف�ع ب�لأ�سهم 

الم�سجلة تحت اإ�سميهم� للبنك العربي الوطني الذي يتعهد ب�إع�دة �سراء تلك الأ�سهم في اأقرب وقت ممكن بعد اإتم�م الطرح وذلك بعد انق�س�ء فترة الحظر 

النظ�مية والح�سول على الموافقة الخطية الم�سبقة من هيئة ال�سوق الم�لية وموؤ�س�سة النقد لإتم�م عملية التن�زل عن تلك الأ�سهم.

الم�س�همون  �سيطرح  الهيئة،  موافقة  وبعد �سدور  المملكة.  في  للجمهور  ال�سركة  م�ل  راأ�ص  المتبقية من   )%30( ب�لمئة  الثالثون  �سيتم طرح  ب�لإ�س�فة، 

األف ري�ل  اثن�ن وخم�سون مليون وخم�سم�ئة  المتبقية قيمته� )52.500.000(  األف �سهم  الموؤ�س�سون )5.250.000( خم�سة ماليين ومئت�ن وخم�سين 

للم�ستثمرين من الجمهور و�سيتم اإدراج اأ�سهم ال�سركة في تداول. 

2.  م�صوؤوليات االأطراف االأ�صا�صية:

-  يكون البنك العربي الوطني م�سئول عن ك�فة الأمور المتعلقة بعملية ت�أ�سي�ص ال�سركة والطرح الع�م لق�سم من اأ�سهم ال�سركة.

-  تكون األيكو و�س�رتي�ص م�سوؤولت�ن عن ك�فة الأمور المتعلقة ببدء عمل ال�سركة وعملي�ت التـ�أمين.

3.   اإدارة ال�رشكة:

يدير ال�سركة مجل�ص اإدارة موؤلف من اأحد ع�سر)11( ع�سواً تكون فترة وليتهم ثالث �سنوات ويعينوا من قبل البنك العربي الوطني و�سركة األيكو و�سركة 

�س�رتي�ص ب�لإ�س�فة اإلى اأع�س�ء م�ستقلين على ال�سكل الت�لي:

تعين �سركة األيكو اأربعة )4( اأع�س�ء.  -

تعين �سركة �س�رتي�ص ع�سواً )1( واحداً.  -

يعين البنك العربي الوطني ع�سوين )2( اثنين.  -

اأربعة )4( اأع�س�ء يكونون م�ستقلين.  -

ينتخب مجل�ص الإدارة رئي�سً� من بين اأع�س�ئه بن�ءاً على تو�سية جميع الأع�س�ء المعينين من قبل �سركتي األيكو و �س�رتي�ص ب�لإجم�ع وذلك لفترة ثالث 

�سنوات. وتوؤخذ القرارات في مجل�ص الإدارة ب�أكثرية ثلثي اأع�س�ء المجل�ص.

يعين مجل�ص الإدارة ع�سو منتدب / مدير ع�م من بين الأع�س�ء المعينين من قبل �سركة األيكو يكون م�سوؤوًل عن الإدارة اليومية لل�سركة، ب�لإ�س�فة اإلى 

المدير الم�لي وعدد من اأع�س�ء الإدارة التنفيذية.
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األيكو وواحد من قبل �س�رتي�ص واثنين من قبل البنك  ي�سكل مجل�ص الإدارة لجنة تنفيذية موؤلفة من خم�ص )5( اأع�س�ء يعين اثنين منهم من قبل �سركة 

العربي الوطني.

كم� ويعين المجل�ص لجنة مراجعة موؤلفة من خم�ص )5( اأع�س�ء يعين كل من األيكو و�س�رتي�ص والبنك العربي الوطني ع�سواً واحداً ب�لإ�س�فة اإلى ع�سو 

مجل�ص اإدارة م�ستقل وع�سو م�ستقل عن الم�س�همين الموؤ�س�سين يكون خبيراً في مج�ل المح��سبة.

يعين المجل�ص اأي�سً� لجنة المك�ف�آت والتر�سيح�ت موؤلفة من ثالثة )3( اأع�س�ء يعين كل من األيكو و�س�رتي�ص والبنك العربي الوطني ع�سواً واحداً.

4.  فرتة احلظر وحقوق االأف�صلية ب�رشاء اأ�صهم ال�رشكة:

اتفق الم�س�همون الموؤ�س�سون بموجب اتف�قية ال�سرك�ء على فترة حظر تع�قدية تمتد اإلى خم�ص �سنوات من ت�ريخ ت�أ�سي�ص ال�سركة يحظر خالله� على اأي 

م�س�هم موؤ�س�ص ب�لتن�زل عن اأ�سهمه لغير طرف موافق عليه اأو م�س�هم موؤ�س�ص اآخر.

الذين  الآخرين  الموؤ�س�سين  الم�س�همين  اإبالغ  الموؤ�س�سين يجب عليه  للم�س�همين  اإلى �سركة غير ت�بعة  ال�سركة  اأ�سهمه في  اأي طرف بيع  وفي ح�ل رغب 

يملكون حق الأف�سلية ب�سراء تلك الأ�سهم والح�سول على الموافقة الالزمة من هيئة ال�سوق الم�لية وموؤ�س�سة النقد.

�سيكتتب كل من عبداللطيف بن حمد محمد الجبر و�سالح را�سد عبدالرحمن الرا�سد بخم�سة اآلف )5.000( �سهم ني�بة عن البنك العربي الوطني، و�ستنقل 

الأ�سهم اإلى البنك العربي الوطني بعد انته�ء فترة الحظر المفرو�سة والح�سول على الموافقة الالزمة من هيئة ال�سوق الم�لية وموؤ�س�سة النقد.

5.  خيار ال�رشاء وخيار البيع:

في ح�ل حدوث اأي اإخالل جوهري من قبل اأي طرف اأو اإفال�ص اأي طرف اأو في ح�ل تغير الم�س�هم الم�سيطر في اأي من الأطراف وحل مك�نه م�س�هم من�ف�ص 

اأ�س��سي لل�سركة اأو �سخ�ص غير من��سب يحق للم�س�همين الموؤ�س�سين الآخرين �سراء اأ�سهم الطرف ذات ال�سلة.

اأ�سهمه لطرف غير موافق عليه )م� عدا البيع للجمهور(، يحق للم�س�همين الموؤ�س�سين الآخرين بيع  اأحد الم�س�همين الموؤ�س�سين بيع جميع  في ح�ل قرر 

اأ�سهمهم لذلك الطرف بنف�ص ال�سعر وال�سروط.

6.  حق �صارتي�س ميم�صا هولدينجز يف االن�صحاب من ال�رشكة:

في ح�ل اأخلت ال�سركة ب�لتزام�ته� المن�سو�ص عنه� في هذه التف�قية وفي اتف�قية الدعم الفني مع �سركة �س�رتي�ص، وفي ح�ل عدم تجديد اتف�قية الدعم 

الموافقة  الح�سول على  ال�سرك�ء وبعد  اتف�قية  اأ�سهمه� وفقً� ل�سروط من�سو�ص عنه� في  ال�سركة وبيع  الخروج من  الفني نف�سه�، يحق ل�سركة �س�رتي�ص 

الم�سبقة من هيئة ال�سوق الم�لية وموؤ�س�سة النقد خالل فترة الحظر النظ�مية.

7.  عدم املناف�صة والدعم الفني:

يتعهد الم�س�همين الموؤ�س�سين بعدم من�ف�سة ن�س�ط ال�سركة بطريقة مب��سرة. �سوف تعتمد ال�سركة خالل مزاولة ن�س�طه� على الخدم�ت الفنية المقدمة من 

قبل �سركتي األيكو و�س�رتي�ص بموجب اتف�قي�ت الخدم�ت الفنية المف�سلة اأدن�ه.

8.  اإعادة التاأمني:

اإع�دة الت�أمين في ال�سركة بحيث يكون �س�رتي�ص  اإدارة عملي�ت  اتفق الم�س�همون الموؤ�س�سون بموجب اتف�قية ال�سرك�ء على منح �س�رتي�ص واأليكو �سلطة 

واأليكو الموردين المف�سلين و/اأو الأولين لعملي�ت اإع�دة الت�أمين بن�ءاً ل�سروط تن�ف�سية تراعي م�س�لح ال�سركة.

9.  حتمل م�صاريف التاأ�صي�س:

اتفق الم�س�همون الموؤ�س�سون على اأنه في ح�ل لم يتم ت�أ�سي�ص ال�سركة خالل )18( ثم�نية  ع�سر �سهراً من ت�ريخ اإبرام اتف�قية ال�سرك�ء �سوف يتحمل كل 

منهم م�س�ريف الت�أ�سي�ص بمقدار ن�سبة ملكيته في ال�سركة، اإل اإذا ك�ن اأحدهم قد اخل عمدا ب�سروط التف�قية وت�سبب بتع�سير عملية الت�أ�سي�ص ف�سوف يتحمل 

ك�فة الم�س�ريف لوحده.  

10.  مدة االتفاقية:

تنتهي التف�قية ب�تف�ق الأطراف اأو في ح�ل عدم التمكن من ا�ستخراج التراخي�ص النظ�مية الأ�س��سية اأو في ح�ل ت�سفية ال�سركة.
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اتفاقيات الخدمات الفنية  2-6-15

�ستبرم ال�سركة بعد ت�أ�سي�سه� اتف�قية لتقديم خدم�ت فنية مع كل من األيكو و�س�رتي�ص حيث تقدم كاًل من األيكو و�س�رتي�ص خدم�ت فنية واإدارية تت�سمن:

المح��سبة.  •
 والبحث والتطوير. 

29
الدعم الأكتواري   •

الإدارة وتدريب وت�أهيل الموظفين.  •
المراجعة والتدقيق المح��سبي.  •
اإدارة وتطوير ق�سم المط�لب�ت.  •

تقنية المعلوم�ت.  •
ال�ستثم�رات.  •

الت�سويق والمبيع�ت.  •
الموظفين.  •

خدمة العمالء.  •
تطوير المنتج�ت.  •

اإع�دة الت�أمين.  •
اإدارة المخ�طر.  •

المتث�ل لالأنظمة.  •
الت�سويق.  •

خدم�ت الأعم�ل الع�لمية عبر �سبك�ت �س�رتي�ص الع�لمية.  •

تتق��سى كل من األيكو و�س�رتي�ص مق�بل الخدم�ت الفنية المقدمة لل�سركة اأتع�بً� �سنوية ل يمكن اأن تتعدى مبلغ )3.750.000( ثالثة ماليين و�سبعم�ئة 

وخم�سين األف ري�ل لكل منهم�، وت�سدد هذه الأتع�ب عن الخدم�ت المقدمة فعاًل في كل �سنة، وهي تهدف اإلى اإف�دة ال�سركة من الخبرات الفنية الع�لمية 

لأليكو و�س�رتي�ص، بحيث تدعم قدرات ال�سركة التن�ف�سية ب�أ�سلوب فع�ل واقت�س�دي في ال�سنوات الأولى بعد انطالقه�.

اإن المدة الأ�س��سية لكل اتف�قية هي خم�ص �سنوات من ت�ريخ التوقيع تجدد تلق�ئيً� لمدة �سنة واحدة م� لم تف�سخ م�سبقً� بح�سب م� هو من�سو�ص في كل 

منهم�. تنتهي اأي من ه�تين التف�قيتين في ح�ل لم تعد تملك اأي من األيكو اأو �س�رتي�ص اأ�سهمً� في ال�سركة، اأو في ح�ل حدوث اإخالل اأ�س��سي من قبل اأحد 

الأطراف دون ت�سحيحه، اأو في ح�ل اإفال�ص اأحد الأطراف، اأو في ح�ل اإيق�ف ال�سلط�ت النظ�مية اأحد اأطراف التف�قية عن العمل.

اتفاقية توزيع منتجات التأمين البنكية  3-6-15

�ستبرم ال�سركة بعد ت�أ�سي�سه� اتف�قية توزيع منتج�ت الت�أمين البنكية مع البنك العربي الوطني، وتحديداً �سركة وك�لة العربي للت�أمين )»وكيل الت�أمين«(، 

وهي �سركة ذات م�سئولية محدودة ت�بعة للبنك العربي الوطني )»البنك«(، ومرخ�سة من قبل موؤ�س�سة النقد.

و�ستهدف هذه التف�قية اإلى بيع وتوزيع منتج�ت ال�سركة في المملكة من خالل �سبكة التوزيع والعمالء الت�بعة للبنك، وذلك مق�بل عمولة ت�سويق ت�سدد 

لوكيل الت�أمين وعمولة اإح�لة ت�سدد للبنك ح�سب الح�لة. ويكون على البنك ووكيل الت�أمين توزيع منتج�ت ال�سركة ح�سريً� اإل في بع�ص الح�لت المتفق 

اإنه�ءه� ب�إحدى طرق  اإل في ح�ل تم  اآخر. وتتزامن هذه التف�قية مع اتف�قية ال�سرك�ء،  عليه� حيث يمكن للبنك ووكيل الت�أمين توزيع منتج�ت طرف 

الإنه�ء المتفق عليه� في العقد.

1.  م�صوؤوليات االأطراف االأ�صا�صية:

اأ. وكيل الـتاأمني والبنك:

�سوف يعمل وكيل الت�أمين والبنك �سويً� على ترويج منتج�ت ت�أمين ال�سركة عبر �سبكة توزيع وعمالء البنك وعبر تدريب موظفين وو�سع اأنظمة توزيع 

اإلكترونية متطورة وتجهيز مك�تب لهذا الغر�ص. ويعمل البنك ووكيل الت�أمين �سويً� ب�لتع�ون مع ال�سركة على و�سع خطة ت�سويق لبيع منتج�ت الت�أمين 

اإ�ستقاللية وكيل الت�أمين وا�ستمرار ملكيته فيه )للمزيد من  وفق المب�دئ التي تم التف�ق عليه� �سمن هذه التف�قية. كم� ي�سمن البنك المح�فظة على 

التف��سيل عن خطة ت�سويق منتج�ت الت�أمين راجع الق�سم 4-4 »اإ�ستراتيجية ال�سركة«(.

ب. ال�رشكة:

تعمل ال�سركة على تطوير منتج�ت الت�أمين وتوفير خدمة العمالء وتدريب الموظفين. وتبلغ ال�سركة وكيل الت�أمين والبنك العربي الوطني عن مدى مالئمة 

منتج�ت الت�أمين مع المع�يير الق�نونية واللوائح المطبقة.

كم� �ستقوم ال�سركة بتدريب موظفي وكيل الت�أمين والبنك الع�ملين في مج�لت الت�سويق والتدريب، وعلى اإدارة المبيع�ت )بم� فيه� رفع التق�رير والتوجيه 

والرع�ية المهنية( وبن�ء فرق عمل واإدارة الأنظمة التقنية وعملي�ت التخطيط الم�لي.

هو البحث الح�س�ئي لتقدير حجم المخ�طر في قط�ع الت�أمين، والذي على ا�س��سه يمكن تحديد التعوي�س�ت واعتم�د ال�سع�ر المن��سبة مع درجة الخطر.
29
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2. ال�رشية وعدم االإف�صاح:

تن�ص التف�قية على المح�فظة على �سرية وعدم الإف�س�ح للعلن عن اأية اأمور متعلقة ب�لتف�قية وب�لمنتج�ت دون موافقة ال�سركة والبنك الم�سبقة.

3. امللكية الفكرية:

ب��ستعم�ل  والبنك  الت�أمين  الأخيرة وكيل  ت�سمح هذه  لل�سركة، بحيث  ال�سركة ملك  ت�أمين  الخ��سة بمنتج�ت  الت�سويقية  والمواد  الم�ستندات  تكون جميع 

العالمة التج�رية وحقوق الملكية الفكرية لل�سركة بعد الح�سول على موافقة ال�سركة الخطية بهذا الخ�سو�ص، على اأن تبقى هذه الأخيرة هي الم�لكة له�.

4. احل�رشية:

يتعهد البنك ووكيل الت�أمين بتوزيع منتج�ت ت�أمين ال�سركة عبر �سبك�ت التوزيع الت�بعة لهم� بحيث تكون ال�سركة مورد منتج�ت الت�أمين المف�سل لدى 

البنك ووكيل الت�أمين ط�لم� ك�نت �سروط المنتج�ت التي تقدمه� ال�سركة مم�ثلة )ب�سكل جوهري( للمنتج�ت المقدمة من قبل �سرك�ت من�ف�سة.

5. مدة االتفاقية:

تنتهي هذه التف�قية ب�تف�ق الأطراف اأو في ح�ل لم يعد البنك يملك اأ�سهم في وكيل الت�أمين اأو في ح�ل حدوث اأي اإخالل اأ�س��سي من قبل اأحد الأطراف 

دون ت�سحيحه.

اتفاقيات ترخيص العالمات التجارية  4-6-15

�ستبرم ال�سركة بعد ت�أ�سي�سه� اتف�قي�ت ترخي�ص العالم�ت التج�رية مع كل من �سركة متاليف اإنك )وربم� األيكو( و�س�رتي�ص والبنك العربي الوطني )وي�س�ر 

اإلى كل منهم منفرداً بـ»المرخ�ص«(.

يخ�ص  وفيم�  ن�س�طه�  نط�ق  �سمن  المملكة  في  للمرخ�ص  الع�ئدة  التج�رية  العالم�ت  ب��ستعم�ل  ال�سركة  ترخي�ص  اإلى  التف�قي�ت  هذه  �ستهدف   •
منتج�ت الت�أمين. اإن ا�ستعم�ل العالم�ت التج�رية هو حق غير ح�سري ق�بل الرجوع عنه ولكنه غير ق�بل للتحويل للغير. 

�سيحق لل�سركة ا�ستعم�ل العالم�ت التج�رية على حدا اأو مع عالم�ت تج�رية اأخرى ول يحق لل�سرك�ت الت�بعة لل�سركة ا�ستعم�ل تلك العالم�ت دون   •
الح�سول على موافقة المرخ�ص الم�سبقة. 

اأو في ح�ل  اأحد الأطراف دون ت�سحيحه  اأ�س��سي من قبل  اإخالل  اأي  اأو في ح�ل حدوث  اأ�سهم في ال�سركة  �ستنتهي في ح�ل لم يعد المرخ�ص يملك   •
ت�سفية ال�سركة.

نتيجة لهذه التف�قية �سوف تعتمد ال�سركة على العالم�ت التج�رية الع�ئدة للم�س�همين الموؤ�س�سين. وقد تت�أثر ال�سركة �سلبً� في ح�ل قرر اأحد الم�س�همين 

الموؤ�س�سين الن�سح�ب من ال�سركة و/اأو �سحب الترخي�ص ل�ستخدام عالمته التج�رية من ال�سركة.

عقد إيجار مقر الشركة الرئيسي  5-6-15

اأبرمت ال�سركة عبر البنك العربي الوطني )ك�أحد الم�س�همين الموؤ�س�سين في ال�سركة( عقد اإيج�ر مقر ال�سركة الرئي�سي مع �سركة الكف�ءة العق�رية م�لكة لبرج 

المنجم التج�ري الك�ئن في مدينة الري��ص )البرج(، وذلك ل�ستئج�ر ك�مل الدورين رقم 11 و12 من البرج والب�لغة م�س�حتهم� األف وثالثم�ئة وخم�سة 

وخم�سون متر مربع )1.355 م2(. تبلغ مدة العقد خم�ص �سنوات هجرية وتبلغ قيمة بدل الإيج�ر ال�سنوي )1.355.000( مليون وثالثم�ئة وخم�سة خم�سون 

اإليه� ن�سبة 10% من بدل الإيج�ر �سنويً� مق�بل الخدم�ت الع�مة المقدمة من الموؤجر ك�لكهرب�ء والم�ء واله�تف واجراءات ال�سي�نة  األف ري�ل ت�س�ف 

الالزمة ب�أعم�ل التكييف وخدم�ت النظ�فة والأمن لالأم�كن الم�ستركة في البرج. يخ�سع عقد الإيج�ر هذا لأنظمة وقوانين المملكة. 

وتجدر الإ�س�رة اإلى اأن ال�سركة تخطط لفتت�ح فرع له� في كل من المنطقتين ال�سرقية والغربية خالل �سنة تقريبً� من ت�ريخ ت�أ�سي�سه�، مع العلم اأنه لم يتم 

تحديد مواقع تلك الفروع الم�ستقبلية حتى ت�ريخه.
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فيم� يلي جدول يو�سح المعلوم�ت الأ�س��سية لعقد اإيج�ر مقر ال�سركة الرئي�سي:

عقد االإيجار ملقر ال�رشكة الرئي�صياملو�صوع

االأطراف
1- �سركة الكف�ءة العق�رية )الموؤجر(

2- ال�سركة )الم�ست�أجر(.  

2012/06/18 متاريخ البدء

برج "المنجم" التج�ري في مدينة الري��ص على طريق الملك فهد، وتبلغ م�س�حة العين 1.355 متراً مربعً�.و�صف العني املوؤجرة

خم�ص �سنوات هجرية تبداأ الأولى منه� في ت�ريخ انته�ء فترة ال�سم�ح الب�لغة اأربعة )4( اأ�سهر.مدة العقد

جتديد العقد

برغبته  خطيً�  الموؤجر  موافقة  على  الم�ست�أجر  يح�سل  اأن  على  الخطية  الطرفين  بموافقة  العقد  يجدد 

العين  ب�إ�ستالم  الم�ست�أجر  ويلتزم  الأقل.  على  يوم   )30( بثالثون  ال�س�رية  المدة  انته�ء  قبل  ب�لتجديد 

الموؤجرة خالل خم�سة ع�سر )15( يوم من توقيع العقد

بدل االإيجار

كم�  ري�ل.  األف  وخم�سون  وخم�سة  وثالثم�ئة  مليون   )1.355.000( وقدره  �سنوي  الإيج�ر  بدل  يكون 

ري�ل  وخم�سم�ئة  األف  وثالثون  وخم�سة  م�ئة   )135.500( وت�س�وي  القيمة  من   )%10( ن�سبة  ي�س�ف 

مق�بل الخدم�ت الع�مة المقدمة من الموؤجر، وتدفع م�سبق� كل �سنة عند ت�سديد الإيج�ر.

يلتزم الم�ست�أجر بدفع )10%( من قيمة بدل الإيج�ر لل�سنة الأولى نقداً للموؤجر.ال�صمان

ل يجوز للم�ست�أجر التن�زل عن العين الموؤجرة اأو ت�أجيره� من الب�طن اإل بموافقة الموؤجر الخطية.التنازل والتاأجري من الباطن

ل يجوز للم�ست�أجر تغيير ن�س�طه كم� هو مذكور في عقد الت�أ�سي�ص اإل بعد الموافقة الخطية من الموؤجر.موانع اال�صتعمال

ف�صخ العقد

اإخط�ره به�  اأية مب�لغ م�ستحقة بعد  الم�ست�أجر عن ت�سديد  يحق للموؤجر ف�سخ العقد في ح�ل امتنع   -

ومنحه مهلة �سهر للت�سديد.

يحق للموؤجر ف�سخ العقد واإخالء العين الموؤجرة على م�سوؤولية الم�ست�أجر في ح�ل اأخل الم�ست�أجر ب�أي   -

من �سروط العقد اأو بنوده بعد اإخط�ره خطي� لإنف�ذ المتوجب عليه خالل �سهر من ت�ريخ الإبالغ. 

اأو  العقد  انته�ء  ت�ريخ  من  يومً�   )20( ع�سرون  خالل  الموؤجرة  العين  الم�ست�أجر  يخلي  لم  ح�ل  في   -

اإنه�ئه، فيتعين عليه دفع �سعف قيمة الإج�ر. 

األصول المملوكة أو المستأجرة المستخدمة من قبل الشركة   7-15

ت�ستخدمه�  اأ�سول  اأو  اأّية عق�رات  ال�سركة ح�ليً�  الرئي�سي، ل تملك  ال�سركة  لمقر  اإيج�ر  اأعاله فيم� يخ�ص عقد  الق�سم 5-6-15  ب��ستثن�ء م� هو مذكور في 

لمم�ر�سة ن�س�طه� ويعود ذلك اإلى عدم تمتع ال�سركة قبل اإعالن ت�أ�سي�سه� ب�ل�سخ�سية المعنوية التي تخوله� توقيع العقود ب�إ�سمه�. وتقت�سي الإ�س�رة هن�، وعماًل 

ب�لم�دة )64( من نظ�م ال�سرك�ت، اإلى اأّنه عند اإعالن قرار ت�أ�سي�ص ال�سركة �سوف تنتقل جميع العقود والإلتزام�ت التي اأجراه� الموؤ�س�سون لح�س�به� اإلى ذمّته�.

عقود عمل كبار المدراء التنفيذيين   8-15

ل يوجد ح�ليً� اأي عقود عمل موّقعة مع اأي من اأع�س�ء مجل�ص اإدارة ال�سركة اأو المدراء التنفيذيين المر�سحين وهذا يعود اإلى كون ال�سركة م� زالت قيد الت�أ�سي�ص.

التأمين  9-15

 اإن ال�سركة هي قيد الت�أ�سي�ص وب�لت�لي فهي لم ت�ستح�سل لت�ريخه على اأية بوال�ص ت�أمين من اأي نوع ك�نت.

العالمات التجارية  10-15

 كم� �سبق الإ�س�رة اإليه، ل يوجد لل�سركة اأية عالمة تج�رية )بم� في ذلك �سع�ره�( اأو اأية ملكية فكرية م�سجلة ب�إ�سمه� في اأي نظ�م تم�ر�ص ال�سركة اأعم�له� 
�سمنه. وتعتزم ال�سركة المب��سرة ب�إجراءات ت�سجيل عالمته� التج�رية وت�أمين الحم�ية الالزمة له� فور النته�ء من اإجراءات الت�أ�سي�ص. 

الدعاوى والمطالبات القضائية   11-15

اإن ال�سركة هي �سركة قيد الت�أ�سي�ص وب�لت�لي فهي لي�ست لت�ريخه طرفً� في اأي دعوى ق�س�ئية مق�مة من قبله� اأو بوجهه� قد يكون له� ت�أثيراً �سلبيً� على 

اأعم�له�. وقد تم ت�سمية بع�ص ال�سرك�ت الت�بعة للم�س�همين الموؤ�س�سين في ال�سي�ق العتي�دي لأعم�له� في مج�ل الت�أمين والخدم�ت الم�لية ب�سكل ع�م، 

كمدعين ومدعى عليهم في بع�ص الخالف�ت حول بع�ص المط�لب�ت والنزاع�ت. 

اإن �سركة اإيه اآي جي، معرَّ�سة في �سي�ق اأعم�له� العتي�دية لمط�لب�ت بتعوي�س�ت مختلفة. وفي عملي�ت اإيه اآي جي الت�أمينية، يوؤخذ التق��سي الن�تج عن 

ت�سوية المط�لب�ت ب�سفة ع�مة بعين العتب�ر في تقييم التزام�ت اإيه اآي جي لت�سديد وت�سوية المط�لب�ت. ومع ذلك، ف�إنه من ال�سعب التنبوؤ بقيمة تعوي�س�ت 

مط�لب به� اأو ت�سوي�ت ق�س�ئية. اإن اإيه اآي جي معر�سة اأي�سً� للدع�وى الجم�عية )وهي الدعوى التي يقيمه� فرد ب�إ�سم اأفراد اآخرين في منزلة واحدة( 

والدع�وى عن ال�سركة )هي دعوى يرفعه� الم�س�هم في مو�سوع يت�سل ب�ل�سركة( وغيره� من المط�لب�ت من قبل م�س�همين اأو غيرهم، لعدم التزام مدراء 

اأو موظفين بواجب�تهم اأو عدم اللتزام ب�لأنظمة اأو اللوائح الخ��سة ب�لت�أمين اأو الأوراق الم�لية. 



65

تقوم مختلف الهيئ�ت التنظيمية والحكومية بمراجعة الإف�س�ح�ت الع�مة ومع�مالت ومم�ر�س�ت اإيه اآي جي وال�سرك�ت الت�بعة له� في �سي�ق تحقيق�ت 

متعلقة ب�سيولة اإيه اآي جي اأو التعوي�س�ت المدفوعة لبع�ص الموظفين اأو المب�لغ المدفوعة لالأطراف المق�بلة وبع�ص المم�ر�س�ت التج�رية اأو عملية تقييم 

�سرك�ته� الت�بعة الح�لية اأو ال�س�بقة. وقد تع�ونت �سركة اإيه اآي جي و�ست�ستمر ب�لتع�ون في اإ�سدار الوث�ئق اأو غيره� من المعلوم�ت المطلوبة رداً على 

مذكرات ال�ستدع�ء اأو اأية طلب�ت اأخرى موجهة من قبل هيئ�ت تنظيمية اأو حكومية.

ل توجد اأية دعوى ق�س�ئية ح�لية اأو محتملة مرتبطة مب��سرة ب��ستثم�رات اأو التزام�ت �سركة اإيه اآي جي تج�ه ال�سركة؛ و في ح�ل تقررت بع�ص الم�س�ئل 

ب�سكل �سلبي على اإيه اآي جي، فقد توؤثر �سلبً� على اإيه اآي جي ب�سكل ع�م وب�سكل غير مب��سر على م�س�ركة اإيه اآي جي في ال�سركة. 

مراقب الحسابات   12-15

اإن ال�سركة هي �سركة قيد الت�أ�سي�ص وب�لت�لي لم تعين حتى ت�ريخه مراقب ح�س�ب�ت. �سوف يتّم تعيين اأول مراقبي ح�س�ب�ت لل�سركة خالل الجمعية الع�مة 

الت�أ�سي�سية لل�سركة التي �ستنعقد بعد عملية الطرح.

العموالت   13-15

لم ي�ستلم اأي طرف اأية عمولت اأو م�س�ريف �سم�سرة اأو دفع�ت فيم� يتعّلق براأ�سم�ل ال�سركة خالل مرحلة م� قبل الت�أ�سي�ص. 

استمرار األنشطة   14-15

اإن ال�سركة قيد الت�أ�سي�ص وب�لت�لي لم ي�سبق له� ولت�ريخ اإعداد ن�سرة الإ�سدار هذه اأن م�ر�ست اأيً� من اأن�سطته� الق�ئمة ب�سكل رئي�سي على اأعم�ل الت�أمين.

التعهد بتغطية االكتتاب   15-15

ق�م الم�س�همون الموؤ�س�سون، ني�بة عن ال�سركة، بتعيين �سركة ال�سعودي الفرن�سي ك�بيت�ل كمتعهد بتغطية ك�مل الكتت�ب الب�لغ )5.250.000( خم�سة 

ماليين وم�ئت�ن وخم�سون األف �سهمً� ع�دي تمثل 30% من راأ�ص م�ل ال�سركة، وذلك وفقً� لل�سروط والأحك�م الواردة في اتف�قية التعهد ب�لتغطية الموقعة 

بين ال�سركة ومتعهد تغطية الكتت�ب.

الديون وااللتزامات المحتملة   16-15

يوؤكد الأع�س�ء المر�سحون لع�سوية مجل�ص الإدارة اأنه ل يوجد لدى ال�سركة اأدوات دين اأو قرو�ص طويلة الأجل اأو التزام�ت محتملة حتى ت�ريخ هذه الن�سرة، 

الق�سم 1-6-15  اأنه، ب��ستثن�ء م� تم ذكره تحت  اأي�سً�  الن�سرة. كم� يقرون  الق�سم رقم  10 »الر�سملة والمديونية« من هذه  ب��ستثن�ء م� تم ذكره تحت 

»اتف�قية ال�سرك�ء«، اأن راأ�سم�ل ال�سركة ل يخ�سع لأي حق خي�ر. 

الرهونات واألعباء والحقوق على ممتلكات الشركة   17-15

يوؤكد اأع�س�ء مجل�ص اإدارة ال�سركة ب�أنه ل توجد اأية رهون�ت اأو حقوق اأو اأعب�ء على ممتلك�ته� لغ�ية ت�ريخ هذه الن�سرة.

رأس المال   18-15

�سهم  األف  وخم�سم�ئة  مليون  ع�سر  �سبعة   )17.500.000( على  مق�سم  ري�ل  مليون  و�سبعون  وخم�سة  م�ئة   )175.000.000( ال�سركة  م�ل  راأ�ص  يبلغ 

بقيمة  األف  مليون وم�ئت�ن وخم�سون  ع�سر  اثن�   )12.250.000( الموؤ�س�سون في  اكتتب  وقد  ري�لت.   )10( �سهم ع�سرة  قيمة كل  تبلغ  القيمة  مت�س�وية 

)122.500.000( م�ئة واثن�ن وع�سرون مليون وخم�سم�ئة األف ري�ل و�سددوا قيمته� نقدا، وهي تمثل 70% من ك�مل اأ�سهم را�ص م�ل ال�سركة وقد اأودع 

هذا المبلغ في ح�س�ب ال�سركة في البنك العربي الوطني، و�سوف تطرح الأ�سهم الب�قية وعدده� )5.250.000( خم�سة ماليين وم�ئت�ن وخم�سون األف �سهم 

بقيمة )52.500.000( اثن�ن وخم�سون مليون وخم�سم�ئة األف ري�ل لالكتت�ب الع�م. ويوؤكد اأع�س�ء مجل�ص الإدارة، ب��ستثن�ء م� تم ذكره تحت الق�سم 

15-6-1 »اتف�قية ال�سرك�ء«، اأن راأ�سم�ل ال�سركة ل يخ�سع كم� في ت�ريخ هذه الن�سرة لأي حق خي�ر. 

موافقات وإفادات الخبراء   19- 15

اأ�سم�ئهم و�سع�راتهم ب�ل�سيغة الواردة في هذه  تّم الح�سول على موافقة كّل من الم�ست�س�ر الم�لي والم�ست�س�رين الق�نونيين ومراجع الح�س�ب�ت لإدراج 

الن�سرة، كم� اأنه لم يتّم �سحب اأي من تلك الموافق�ت. كم� اأنه لي�ص لأّي من الم�ست�س�رين اأو من يعمل لديهم اأو اأّي من اأق�ربهم اأ�سهمً� اأو اأية م�سلحة في 

ال�سركة مهم� ك�ن نوعه�.
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تغطية االكتتاب  16
متعهد التغطية  1-16

)5.250.000( خم�سة ماليين  والب�لغ عدده�  لالكتت�ب  المطروحة  الأ�سهم  بتغطية ك�مل  التغطية«  »متعهد  ك�بيت�ل  الفرن�سي  ال�سعودي  �سركة  تعهدت 

وم�ئت�ن وخم�سون األف �سهم ع�دي. وفيم� يلي عر�ص لل�سروط الأ�س��سية لتف�قية التعهد بتغطية الكتت�ب.

�رشكة ال�صعودي الفرن�صي كابيتال

�ص. ب. 23454

الري��ص 11426

المملكة العربية ال�سعودية

ه�تف:2826666)1( 966+

الف�ك�ص:2826823)1( 966+ 

www.fransicapital.com.sa:الموقع اللكتروني

srafiq@alfransi.com.sa :البريد اللكتروني

ملخص اتفاقية التعهد بالتغطية  2-16

تن�ص ال�سروط والأحك�م المن�سو�ص عليه� في اتف�قية التعهد بتغطية الكتت�ب على م� يلي:

1. تتعهد ال�رشكة وكل من م�س�هميه� املوؤ�س�سني ملتعهد تغطية الكتت�ب ب�أن تقوم يف ت�ريخ الإغالق )كم� هو معّرف يف اتف�قية التعهد بتغطية الكتت�ب( مب� يلي:

بيع وتخ�سي�ص الأ�سهم المطروحة لأي مكتتب تم الموافقة على طلبه من اأحد الجه�ت الم�ستلمة، و/اأو  -

بيع وتخ�سي�ص اأي من الأ�سهم المطروحة التي لم يتم �سراوؤه� من المكتتبين بموجب �سروط الطرح لالكتت�ب على متعهد تغطية الكتت�ب، وكذلك  -

2. يلتزم متعهد تغطية الكتت�ب لل�رشكة ب�أن ي�سرتي يف ت�ريخ التخ�سي�ص جميع الأ�سهم املطروحة لالكتت�ب التي مل يتم الكتت�ب به� من قبل املكتتبني، 

»اإن وجدت«، ب�سعر الكتت�ب.

الرسوم والمصاريف  3-16

وافق  ذلك  اإلى  ب�لإ�س�فة  للطرح.  الإجم�لية  القيمة  على  بن�ء  تغطية  تعهد  اأتع�ب  التغطية  لمتعهد  ال�سركة،  عن  ني�بة  الموؤ�س�سون،  الم�س�همون  �سيدفع 

م�س�ريف  تخ�سم  و�سوف  ب�لإ�سدار.  يتعلق  فيم�  التغطية  متعهد  اإلى  معينة  وم�س�ريف  تك�ليف  دفع  على  ال�سركة،  عن  ني�بة  الموؤ�س�سون،  الم�س�همون 

الكتت�ب من ال�سركة بعد ت�أ�سي�سه� من ح�س�ب م�س�ريف الت�أ�سي�ص. 
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شروط وتعليمات االكتتاب   17
يجب على جميع المكتتبين قراءة �سروط وتعليم�ت الكتت�ب بعن�ية ت�مة قبل ا�ستكم�ل تعبئة طلب الكتت�ب، حيث يعتبر التوقيع على طلب الكتت�ب 

وتقديمه بمث�بة اإقرار ب�لقبول والموافقة على �سروط وتعليم�ت الكتت�ب هذه.

االكتتاب في األسهم   1-17

�سيكون الكتت�ب لعدد )5.250.000( خم�سة ماليين وم�ئت�ن وخم�سون األف �سهم ع�دي بقيمة اإ�سمية قدره� )10( ع�سرة ري�لت لل�سهم وب�سعر )10( ع�سرة 

ري�لت لل�سهم الواحد وتمثل بمجمله� 30% من راأ�ص م�ل ال�سركة.

�سيقت�سر الكتت�ب على الأ�سخ��ص ال�سعوديين الطبيعيين والم�س�ر اإليهم بـ »الم�ستثمرون الأفراد«، بم� في ذلك المراأة ال�سعودية المطلقة اأو الأرملة التي له� 

ر من زوج غير �سعودي حيث يحق له� اأن تكتتب ب�أ�سم�ئهم ل�س�لحه�، ويعد لغيً� اكتت�ب من اكتتب ب�إ�سم مطلقته، واإذا ثبت القي�م بعملية من  اأولد ق�سّ

هذا النوع ف�سيطبق النظ�م بحق مقدم الطلب.

اكتتاب المستثمرين األفراد  1-1-17

�سوف تتوفر نم�ذج طلب�ت الكتت�ب للم�ستثمرين خالل فترة الكتت�ب لدى فروع الجه�ت الم�ستلمة اأو من خالل مواقعه� الإلكترونية، ويمكن الكتت�ب 

اأي�سً� عن طريق النترنت اأو اله�تف الم�سرفي اأو اأجهزة ال�سراف الآلي الت�بعة للجه�ت الم�ستلمة التي تقدم بع�ص هذه الخدم�ت اأو كله� للم�ستثمرين ب�سرط:

اأحد الكتت�ب�ت التي جرت موؤخراً. اأن ا�سترك في  اأن يكون الم�ستثمر قد �سبق   •
اأن يكون الم�ستثمر لديه ح�س�ب لدى الجهة الم�ستلمة التي تقدم هذه الخدم�ت.  •

اآخر اكتت�ب ا�سترك فيه. اأو بي�ن�ت الم�ستثمر الخ��سة منذ  اأي تغيير على معلوم�ت  اأن ل يكون قد طراأ   •

اإن توقيع الم�ستثمر على طلب الكتت�ب وتقديمه للجه�ت الم�ستلمة يمثل اتف�قية ملزمة بينه وبين ال�سركة.

�سيتم طرح )5.250.000( خم�سة ماليين وم�ئت�ن وخم�سون األف �سهم ع�دي لالكتت�ب الع�م تمثل 30% من اإجم�لي عدد اأ�سهم ال�سركة بعد الكتت�ب على 

المكتتبين، و�سيكون ب�إمك�ن المكتتبين المتقدمين بطلب�ت الكتت�ب الح�سول على ن�سرة الإ�سدار ون�سرة الإ�سدار المخت�سرة ونم�ذج طلب�ت الكتت�ب من 

الجه�ت الم�ستلمة الت�لية:

البنك ال�صعودي الفرن�صي 	•
بنك الريا�س 	•

البنك االأهلي التجاري 	•
البنك العربي الوطني. 	•

طريقة وفترة االكتتاب  2-1-17

�ستقوم الجه�ت الم�ستلمة بتلقي طلب�ت الكتت�ب لمدة )7( �سبعة اأي�م بفروعه� في المملكة من ت�ريخ 1434/7/17هـ )الموافق 2013/5/27م( اإلى 

ت�ريخ 1434/7/23هـ )الموافق 2013/6/2م(، وبمجرد توقيع �س�حب الطلب وتقديمه �سوف تقوم الجه�ت الم�ستلمة بختمه وت�سليم �سورة مختومة 

منه للمكتتب، وفي ح�ل ك�نت المعلوم�ت المقدمة مع الطلب غير �سحيحة اأو غير دقيقة اأو غير مختومة ف�سوف يعتبر نموذج الطلب لغيً�.

يجب على كل متقدم لالكتت�ب اأن يو�سح في طلب الكتت�ب عدد الأ�سهم التي يرغب الكتت�ب به� ويكون المبلغ الإجم�لي المطلوب من كل متقدم لالكتت�ب 

هو ح��سل �سرب عدد الأ�سهم التي يرغب الكتت�ب به� ب�سعر ال�سهم الب�لغ )10( ع�سرة ري�لت لل�سهم، ول تقبل الطلب�ت لأقل من 50 �سهم اأو جزء من 

ال�سهم، ب�لإ�س�فة اإلى ذلك، ف�إن الحد الأق�سى لطلب الكتت�ب هو )100.000( م�ئة األف �سهم لكل مكتتب.

يجب اأن يتم تقديم طلب�ت الكتت�ب واإجم�لي مبلغ الكتت�ب خالل فترة الكتت�ب م�سحوبً� بم� يلي:

اأ�سل و�سورة الهوية الوطنية / بط�قة الأحوال المدنية للمكتتب.  -

اأ�سل و�سورة دفتر الع�ئلة )لأفراد الع�ئلة(.  -

اأ�سل و�سورة �سك الوك�لة ال�سرعية اأو �سك الو�س�ية اأو �سك الإع�لة ال�سرعية.  -

اأ�سل و�سورة �سك الولية )لالأيت�م(.  -

اأ�سل و�سورة �سك الطالق )لأبن�ء المراأة ال�سعودية المطلقة من زوج غير �سعودي(.  -

اأ�سل و�سورة �سه�دة الوف�ة )لأبن�ء المراأة ال�سعودية الأرملة من زوج غير �سعودي(.  -

اأ�سل و�سورة �سه�دة الميالد )لأبن�ء المراأة ال�سعودية المطلقة اأو الأرملة من زوج غير �سعودي(.  -

المخول  الطلب هو  الموقع على  ال�سخ�ص  اأن  الكتت�ب على  الن�ص في نموذج  )الوالدين والأولد فقط( يجب  المكتتب  الطلب ني�بة عن  وفي ح�ل تقديم 

ب�لت�سرف ني�بة عن المكتتب واأن ترفق معه وك�لة �س�رية المفعول �س�درة من كت�بة العدل ب�لن�سبة للمواطنين المقيمين ب�ل�سعودية، وعلى المقيمين 

ب�لخ�رج ت�سديق الوك�لة من ال�سف�رة ال�سعودية اأو القن�سلية في البلدان التي يقيمون به�، و�ستقوم الجه�ت الم�ستلمة ب�لإطالع على ال�سور ومق�رنته� 

ب�لأ�سل واإع�دة الأ�سل لط�لب الكتت�ب.
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يكتفي بتعبئة نموذج اكتت�ب موحد من المكتتب الرئي�سي واأفراد الع�ئلة المقيدين في دفتر الع�ئلة اإذا ك�ن اأفراد الع�ئلة �سيكتتبون بنف�ص عدد الأ�سهم التي 

يتقدم المكتتب الرئي�سي بطلبه�، ويترتب على ذلك م� يلي:

ت�سجيل جميع الأ�سهم المخ�س�سة للمكتتب الرئي�سي والمكتتبين الت�بعين ب�إ�سم المكتتب الرئي�سي.  .1

تع�د جميع المب�لغ الف�ئ�سة عن الأ�سهم غير المخ�س�سة اإلى المكتتب الرئي�سي.  .2

يح�سل المكتتب الرئي�سي على ك�مل اأرب�ح الأ�سهم الموزعة عن الأ�سهم المخ�س�سة له وللمكتتبين الت�بعين.  .3

ي�ستخدم نموذج اكتت�ب منف�سل في الح�لت الآتية:

عند الرغبة في ت�سجيل الأ�سهم التي يتم تخ�سي�سه� ب�إ�سم غير اإ�سم المكتتب الرئي�سي.  .1

عند اختالف كمية الأ�سهم التي يرغب الت�بع في الكتت�ب به� عن كمية المكتتب الرئي�سي.  .2

اإذا رغبت الزوجة اأن تكتتب ب�إ�سمه� واأن ت�سجل الأ�سهم المخ�س�سة لح�س�به�، ولكن عليه� اأن تتقدم بطلب اكتت�ب م�ستقل ب�سفته� مكتتبة رئي�سية، وفي   .3

هذه الح�لة يلغى اأي نموذج طلب اكتت�ب تقدم به زوجه� ني�بة عنه� وت�سرع الجهة الم�ستلمة ب�إجراءات المع�ملة الم�ستقلة للزوجة.

ويقر كل مكتتب بموافقته على الكتت�ب في الأ�سهم المحددة وامتالك ذلك العدد منه� في نم�ذج طلب الكتت�ب المقدمة من المكتتب مق�بل عدد الأ�سهم 

المطلوب الكتت�ب به� م�سروبً� في �سعر الكتت�ب )10( ع�سرة ري�لت لل�سهم ويعتبر كل مكتتب قد امتلك ذلك العدد من الأ�سهم التي تمت الموافقة على 

اكتت�به به� عند تحقق م� يلي:

تقديم المكتتب ل�ستم�رة طلب الكتت�ب للجه�ت الم�ستلمة.  .1

اأن يدفع المكتتب ك�مل قيمة الأ�سهم التي تقدم لالكتت�ب به� لدى الجه�ت الم�ستلمة.  .2

تقديم الجهة الم�ستلمة لإ�سع�ر التخ�سي�ص الذي يحدد عدد الأ�سهم التي خ�س�ست للمكتتب.  .3

يجب دفع القيمة الإجم�لية لالأ�سهم المتقدم له� ك�ملة لدى الجه�ت الم�ستلمة اأو اأحد فروعه� عن طريق تقديم اإ�سع�ر مدين من ح�س�به لدى الجهة الم�ستلمة 

التي تم تقديم الطلب لديه�، وعلى المكتتب فتح ح�س�ب لدى الجهة الم�ستلمة حتى يتمكن من تقديم الطلب.

اإذا ك�ن الطلب الذي تم تقديمه غير مط�بق لقواعد و�سروط الكتت�ب ف�إن ال�سركة له� حق رف�ص هذا الطلب برمته اأو جزء منه، ويوافق ط�لب الكتت�ب على 

اأي عدد من الأ�سهم تم تخ�سي�سه� له.

التخصيص ورد الفائض   2-17

�سيقوم مدير الكتت�ب بفتح ح�س�ب اأم�نة موؤقت ي�سمى بح�س�ب »الكتت�ب الع�م في �سركة المجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للت�أمين التع�وني«. 

تقوم كل جهة م�ستلمة ب�إيداع جميع المب�لغ التي تت�سلمه� من المكتتبين في ح�س�ب الأم�نة الموؤقت المذكور اأعاله. �سيتم تخ�سي�ص خم�سين )50( �سهمً� 

اأدنى، و�سيتم تخ�سي�ص م� تبقى من الأ�سهم المطروحة لالكتت�ب على الم�ستثمرين الأفراد )اإن وجدت( على اأ�س��ص تن��سبي بن�ء  لكل م�ستثمر فرد كحد 

على ن�سبة م� طلبه كل م�ستثمر فرد اإلى اإجم�لي الأ�سهم المطلوب الكتت�ب به�. ول ت�سمن ال�سركة تخ�سي�ص الحد الأدنى لكل م�ستثمر فرد؛ حيث اأنه اإذا 

تج�وز عدد الم�ستثمرين )105.000( م�ئة وخم�سة اآلف مكتتب، ف�إن ال�سركة ل ت�سمن الحد الأدنى للتخ�سي�ص و�سيتم التخ�سي�ص ب�لت�س�وي على عدد 

الم�ستثمرين. و�سوف يتم اإع�دة ف�ئ�ص الكتت�ب )اإن وجد( اإلى المكتتبين دون اأي عمولت اأو ا�ستقط�ع�ت من مدير الكتت�ب اأو من قبل الجه�ت الم�ستلمة. 

و�سوف يتم الإعالن عن عملية التخ�سي�ص ورد الف�ئ�ص في موعد اأق�س�ه يوم الأحد 1434/7/30هـ )الموافق 2013/6/9م(.

النه�ئي لأ�سهم  الذين قدموا طلب�تهم عن طريقه�، تبلغهم فيه� ب�لعدد  المكتتبين  اإلى  اإ�سع�ر  ت�أكيد /  ب�إر�س�ل خط�ب�ت  و�سوف تقوم كل جهة م�ستلمة 

الطرح التي خ�س�ست لهم اإ�س�فة اإلى المب�لغ التي �سيتم رده� )اإن وجدت(. كذلك �ستقوم الجه�ت الم�ستلمة برد اأية اأموال تتعلق ب�أ�سهم الطرح التي لم يتم 

تخ�سي�سه� اإلى المكتتبين المعنيين ح�سب م� هو من�سو�ص عليه في خط�ب�ت الت�أكيد / الإ�سع�ر. و�سترد مب�لغ ف�ئ�ص الكتت�ب ك�ملة بدون اأية ر�سوم اأو 

اقتط�ع�ت وذلك بقيده� في ح�س�ب�ت المكتتبين لدى الجه�ت الم�ستلمة. وللح�سول على اأية معلوم�ت اإ�س�فية يجب على المكتتب مراجعة الجهة الم�ستلمة 

التي تم تقديم طلب الكتت�ب من خالله�.

األوقات والظروف التي يجوز فيها تعليق اإلدراج أو إلغائه  3-17

تعليق اإلدراج أو إلغائه  1-3-17

يجوز للهيئة تعليق الإدراج اأو اإلغ�ئه في اأي وقت ح�سبم� تراه من��سبً� في اأي من الح�لت الآتية:    .1

اإذا راأت �سرورة ذلك لحم�ية الم�ستثمرين اأو للمح�فظة على �سوق منتظم.   -

في  للهيئة  غرام�ت  اأو  م�لي  مق�بل  اأي  �سداد  عدم  ذلك  في  بم�  التنفيذية  ولوائحه  النظ�م  التزام  في  جوهريً�  الهيئة  تراه  اإخف�قً�  الم�سدر  اأخفق  اإذا    -

مواعيده�.

اإذا لم ت�ستوف متطلب�ت ال�سيولة المحددة في الفقرة )اأ( من الم�دة )13( من قواعد الت�سجيل والإدراج.   -

اإذا راأت اأن م�ستوى عملي�ت الم�سدر اأو اأ�سوله ل ت�سّوغ التداول الم�ستمر لأوراقه الم�لية في ال�سوق.   -

اإذا راأت اأن الم�سدر اأو اأعم�له لم تعد من��سبة لت�سويغ ا�ستمرار اإدراج اأوراقه الم�لية في ال�سوق.  -

اإذا علق اأو األغي اإدراج الأوراق الم�لية للم�سدر الأجنبي في �سوق م�لية اأخرى في ح�لة الإدراج المزدوج لالأوراق الم�لية.  -

اإذا ا�ستمر التعليق مدة )6( اأ�سهر من دون اأن يتخذ الم�سدر اإجراءات من��سبة ل�ستئن�ف التداول، ج�ز للهيئة اأن تلغي الإدراج.   .2

عند اإعالن موافقة الجمعية الع�مة غير الع�دية للم�سدر على زي�دة راأ�ص م�له الذي ينتج عنه ا�ستحواذ عك�سي ٌيلغي اإدراج اأ�سهم الم�سدر، وعليه تقديم    .3

طلب جديد لت�سجيل الأ�سهم وقبول اإدراجه� وفقً� لهذه القواعد اإذا رغب ذلك.
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اإللغاء أو التعليق االختياري لإلدراج  2-3-17

1.  ل يجوز لم�سدر اأٌدرجت اأوراقه الم�لية في ال�سوق اإلغ�ء الإدراج اأو تعليقه اإل بموافقة �س�بقة من الهيئة، ويجب على الم�سدر تزويد الهيئة ب�لمعلوم�ت الآتية:

الأ�سب�ب المحددة لطلب الإلغ�ء اأو التعليق.  -

ن�سخة من الإعالن الم�س�ر اإليه في الفقرة )3( اأدن�ه.  -

ن�سخة من الم�ستندات ذات العالقة ون�سخة من اأي وثيقة مر�سلة اإلى الم�س�همين، اإذا ك�ن اإلغ�ء الإدراج نتيجة لعملية ا�ستحواذ اأو اأي اإجراء اآخر   -

يتخذه الم�سدر.

يجب على الم�سدر بعد الح�سول على موافقة الهيئة على اإلغ�ء الإدراج، الح�سول على موافقة الجمعية الع�مة غير الع�دية على ذلك   .2

عندم� يتم تعليق اأو اإلغ�ء الإدراج بن�ء على طلب الم�سدر، يجب على الم�سدر اأن يعلن في اأقرب وقت ممكن �سبب التعليق اأو الإلغ�ء والمدة المتوقعة   .3

للتعليق وطبيعة الحدث �سبب التعليق اأو الإلغ�ء الذي يوؤثر في ن�س�ط�ت الم�سدر.

يجوز للهيئة اأن تقبل اأو ترف�ص طلب التعليق اأو الإلغ�ء بح�سب تقديره�.  .4

التعليق المؤقت  3-3-17

اأن يطلب التعليق الموؤقت عند وقوع حدث خالل فترة التداول يجب الإف�س�ح عنه من دون ت�أخير بموجب هذه القواعد ول ي�ستطيع  يجوز للم�سدر    .1

الم�سدر ت�أمين �سريته حتى نه�ية فترة التداول.

لتمكين الهيئة من تقويم الح�جة اإلى التعليق الموؤقت والمدة المن��سبة لذلك، يجب ت�أييد الطلب ب�لآتي:   .2

الأ�سب�ب المحددة لطلب التعليق الموؤقت ومدة التعليق المطلوبة.   -

ن�سخة من الإعالن الم�س�ر اإليه في الفقرة )3( اأدن�ه.   -

عندم� يتم التعليق الموؤقت بن�ًء على طلب الم�سدر، يجب على الم�سدر اأن يعلن في اأقرب وقت ممكن، �سبب التعليق والمدة المتوقعة للتعليق وطبيعة    .3

الحدث �سبب التعليق الذي يوؤثر في ن�س�ط�ت الم�سدر.

يجوز للهيئة اأن تقبل اأو ترف�ص طلب التعليق الموؤقت بح�سب تقديره�.   .4

اأن تلك  اأو ظروف توؤثر في ن�س�ط�ت الم�سدر وترى  اأن تفر�ص التعليق الموؤقت من دون طلب من الم�سدر عندم� تطلع على معلوم�ت  يجوز للهيئة    .5

الظروف من المحتمل اأن توؤثر في ال�سوق اأو حم�ية الم�ستثمرين. ويحب على الم�سدر الذي تخ�سع اأوراقه الم�لية للتعليق الموؤقت ال�ستمرار في التزام 

النظ�م ولوائحه التنفيذية.

يرفع التعليق الموؤقت بعد انته�ء المدة المحددة في الإعالن الم�س�ر اإليه في الفقرة )3( اأعاله، م� لم تر الهيئة خالف ذلك.   .6

رفع التعليق  4-3-17

عندم� ٌيعّلق الإدراج يجب لرفع التعليق توافر الآتي:   .1

اأن تع�لج الأو�س�ع التي اأدت اإلى التعليق، واأل يكون التعليق �سروريً� لحم�ية الم�ستثمرين.   -

التزام الم�سدر لأي �سروط اأخرى تراه� الهيئة.   -

للهيئة رفع التعليق واإن لم يطلب الم�سدر ذلك.   .2

إعادة تسجيل وقبول إدراج أوراق مالية سبق إلغاء إدراجها  5-3-17

ي�سترط لت�سجيل وقبول اإدراج اأوراق م�لية �سبق اإلغ�ء اإدراجه� تقديم الم�سدر لطلب ت�سجيل اأوراق م�لية وقبول اإدراج جديد.

اإلقرارات   4-17

بموجب تعبئة وتقديم نموذج طلب الكتت�ب، ف�إن المكتتب:

يقبل الكتت�ب بعدد الأ�سهم المحدد في طلب الكتت�ب.   -

يقر ب�أنه اطلع على ن�سرة الإ�سدار وعلى ك�فة محتوي�ته� ودر�سه� بعن�ية وفهم م�سمونه�.   -

وافق على النظ�م الأ�س��سي لل�سركة وعلى جميع ال�سروط الواردة في ن�سرة الإ�سدار ونموذج طلب الكتت�ب، وبن�ء على ذلك يتم اكتت�به في الأ�سهم المذكورة.   -

اء احتواء ن�سرة الإ�سدار على معلوم�ت جوهرية غير �سحيحة اأو غير 
ّ
يحتفظ بحقه في مط�لبة ال�سركة والرجوع عليه� بكل �سرر ينجم ب�سكل مب��سر جر   -

ك�فية، اأو نتيجة اإغف�ل معلوم�ت جوهرية توؤثر على قبول المكتتب ب�لكتت�ب في ح�لة اإ�س�فته� في الن�سرة.

يقر اأنه لم ي�سبق له ول لأي اأحد من الأفراد الم�سمولين في طلب الكتت�ب التقدم بطلب لالكتت�ب في اأ�سهم ال�سركة، ولل�سركة الحق في رف�ص ك�فة    -

الطلب�ت بم� في ذلك طلب�ت الكتت�ب المتكررة.

يعلن قبوله الأ�سهم المخ�س�سة بموجب طلب الكتت�ب وقبوله ك�فة �سروط الكتت�ب وتعليم�ته الواردة في الطلب وفي ن�سرة الإ�سدار.   -

يتعهد بعدم اإلغ�ء الطلب اأو تعديله بعد تقديمه للجهة الم�ستلمة.   -

بنود متفرقة   5-17

يكون طلب الكتت�ب وك�فة ال�سروط والأحك�م والتعهدات ذات العالقة ملزمة ولمنفعة اأطرافه� وخلف�ئهم والمتن�زل منهم ل�س�لحهم ومنفذي الو�س�ي� 

ومديري الترك�ت والورثة، وي�سترط اأنه فيم� عدا م� جرى الن�ص عليه تحديداً في هذه الن�سرة، ل يتم التن�زل عن الطلب اأو عن اأي حقوق اأو م�س�لح اأو 

التزام�ت ن��سئة عنه، اأو التفوي�ص به� لأي من الأطراف الم�س�ر اإليه� في هذه الن�سرة دون الح�سول على موافقة كت�بية م�سبقة من الطرف الآخر.
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تخ�سع هذه التعليم�ت والبنود واأي ا�ستالم لنم�ذج طلب الكتت�ب اأو العقود المترتبة عليه� لأنظمة المملكة وتف�سر وتنفذ طبقً� له�.

قد تقدمت ال�سركة بطلب لدى الهيئة لت�سجيل الأ�سهم في الق�ئمة الر�سمية، مع ك�فة الم�ستندات الموؤيدة للطلب، وتم الح�سول على جميع الموافق�ت الر�سمية 

الالزمة للقي�م بعملية طرح الأ�سهم.

سوق األسهم السعودية )تداول(  6-17

تم ت�أ�سي�ص نظ�م »تداول« في ع�م 2001م كبديل لنظ�م معلوم�ت الأوراق الم�لية الإلكتروني. وقد بداأ تداول الأ�سهم في المملكة ب�سكل اإلكتروني ك�مل 

�سنة 1990م. وبلغت القيمة لالأ�سهم المتداولة في ال�سوق 5.96 ملي�ر ري�ل في نه�ية تداول يوم 1434/3/8هـ )الموافق 2013/1/20م( ويبلغ عدد 

ال�سرك�ت الم�س�همة المدرجة في النظ�م حتى ت�ريخه )159( �سركة.

ويغطي نظ�م تداول عملي�ت التداول ب�سكل متك�مل بدءاً من تنفيذ ال�سفقة وانته�ًء بت�سويته�. ويتم التداول كل يوم عمل على فترة واحدة من ال�س�عة 11 

�سب�حً� وحتى ال�س�عة 3:30 ع�سراً، من يوم ال�سبت حتى يوم الأربع�ء ويتم من خالله� تنفيذ الأوامر. اأم� خ�رج هذه الأوق�ت في�سمح ب�إدخ�ل الأوامر 

وتعديله� واإلغ�ئه� من ال�س�عة 10 �سب�حً� وحتى ال�س�عة 11 �سب�حً�. ويمكن اإدخ�ل القيود وال�ستف�س�رات الجديدة ابتداًء من ال�س�عة 10 �سب�حً� قبل 

جل�سة الفتت�ح )التي تبداأ ال�س�عة 11 �سب�حً�(. وتتغير هذه الأوق�ت في �سهر رم�س�ن وتعلن من قبل اإدارة تداول.

تنفذ ال�سفق�ت من خالل مط�بقة اآلية لالأوامر، ويتم ا�ستقب�ل وتنفيذ الأوامر ال�سحيحة وفقً� لل�سعر. وب�سكل ع�م، ُتنفذ اأوامر ال�سوق )اأف�سل �سعر( اأوًل، يليه� 

الأوامر محددة ال�سعر )الأوامر ب�سعر محدد(، وفي ح�لة اإدخ�ل عدة اأوامر بنف�ص ال�سعر، فيتم تنفيذه� ح�سب توقيت الإدخ�ل. ويقوم تداول بتوزيع نط�ق 

�س�مل من المعلوم�ت من خالل قنوات مختلفة منه� موقع تداول على الإنترنت والرابط الإلكتروني لتداول الذي يوفر بي�ن�ت التداول ب�سكل فوري لمزودي 

المعلوم�ت المعروفين مثل رويترز. ويتم ت�سوية ال�سفق�ت ب�سكل فوري، اأي نقل ملكية الأ�سهم مب��سرة بعد تنفيذ ال�سفقة. ويجب على ال�سركة الإف�س�ح عن 

جميع القرارات والمعلوم�ت ذات الأهمية للم�ستثمرين عبر نظ�م تداول. ويتولى نظ�م تداول م�سوؤولية مراقبة ال�سوق، ب�سفته الآلية التي يعمل من خالله� 

ال�سوق بهدف �سم�ن عدالة التداول وكف�ءة عملي�ت ال�سوق وان�سي�ب عملي�ت التداول في الأ�سهم.

تداول األسهم   7-17

يتوقع البدء بتداول اأ�سهم ال�سركة بعد التخ�سي�ص النه�ئي لالأ�سهم، و�ستوؤكد هيئة ال�سوق الم�لية ت�ريخ تداول الأ�سهم في حينه. وتعتبر التواريخ والأوق�ت 

المذكورة في هذه الن�سرة تواريخ مبدئية ذكرت لال�ستدلل فقط ويمكن تغييره� اأو تعديله� بموافقة هيئة ال�سوق الم�لية ول يمكن تداول اأ�سهم الكتت�ب 

اإل بعد اعتم�د تخ�سي�ص الأ�سهم واإيداعه� في ح�س�ب�ت المكتتبين في »تداول«، وت�سجيل ال�سركة في الق�ئمة الر�سمية واإدراج اأ�سهمه� في ال�سوق الم�لية 

»تداول«. ويحظر التداول الم�سبق حظراً ت�مً�، ولن تتحمل ال�سركة اأية م�سوؤولية ق�نونية في ح�ل مخ�لفة ذلك من المكتتبين الذين يتع�ملون في الأن�سطة 

المحظورة حيث يتحملون هم الم�سوؤولية الك�ملة عنه�.

ويكون التداول في الأ�سهم في ال�سوق الم�لية ال�سعودية »تداول« ن�فًذا فقط عن طريق القيد الدفتري الإلكتروني في �سجل الأ�سهم في »تداول«، ولن يكون 

اأي تداول لالأ�سهم ن�فًذا عن طريق �سه�دات الأ�سهم، ويحق للم�س�همين مع ذلك طلب �سه�دات لالأ�سهم كدليل على الملكية فقط، اإل اأن مثل هذه ال�سه�دات ل 

يمكن ا�ستخدامه� لأغرا�ص التداول.
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اإلعفاءات   18
لقد وافقت الهيئة على اإعف�ء ال�سركة عن متطلب�ت الإدراج الواردة في كل من المواد )11( )ب( و)11( )ج( و)13( )هـ( من قواعد الت�سجيل والإدراج المف�سلة 

اأدن�ه وذلك نظراً لكون ال�سركة ل تزال قيد الت�أ�سي�ص ونظراً لم� يفر�سه نظ�م مراقبة �سرك�ت الت�أمين التع�وني ولئحته التنفيذية من اإلزامية طرح ن�سبة 

معينة من اأ�سهمه� للجمهور واإدراجه� في ال�سوق الم�لية ال�سعودية عند الت�أ�سي�ص.

ون�سير فيم� يلي اإلى مواد قواعد الت�سجيل والإدراج مو�سوع الإعف�ء:

الم�دة )11( )ب( من قواعد الت�سجيل و الإدراج والتي تن�ص على اأنه »عند تقديم طلب الت�سجيل وقبول الإدراج، يجب اأن يكون الم�سدر م�ر�ص بنف�سه مب��سرة    -

اأو من خالل واحدة اأو اأكثر من �سرك�ته الت�بعة ن�س�ًط� رئي�ًس� خالل ثالث �سنوات م�لية على الأقل تحت اإ�سراف اإدارة لم تتغير في مجمله� تغيًرا جوهريً�«؛

الم�دة )11( )ج( من قواعد الت�سجيل و الإدراج و التي تن�ص على اأنه »عند تقديم طلب الت�سجيل وقبول الإدراج، يجب اأن يكون الم�سدر قد ن�سر قوائمه    -

ال�سعودية  الهيئة  عن  ال�س�درة  المح��سبة  لمع�يير  وفًق�  تم  اإعداده�  يكون  واأن  الأقل،  على  ال�س�بقة  الثالث  الم�لية  ال�سنوات  عن  المراجعة  الم�لية 

للمح��سبين الق�نونيين«؛

الم�دة )13( )هـ( من قواعد الت�سجيل و الإدراج و التي تن�ص على اأنه »م� لم يكن قد �سبق اإدراج اأ�سهم من الفئة نف�سه�، يجب األ تقل القيمة ال�سوقية    -

الإجم�لية المتوّقعة لجميع الأ�سهم المطلوب اإدراجه� عند ت�ريخ الإدراج عن مئة مليون ري�ل«.
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المستندات المتاحة للمعاينة   19
�ستتوفر الم�ستندات الت�لية للفح�ص في المركز الرئي�سي لل�سركة الك�ئن في مدينة الري��ص، بين ال�س�عة 8 �سب�حً� اإلى ال�س�عة 5 م�س�ًء قبل ع�سرين يومً� 

من فترة الكتت�ب وخالل فترة الكتت�ب:

عقد ت�أ�سي�ص ال�سركة الم�سدق من ك�تب العدل.  .1

النظ�م الأ�س��سي المقترح لل�سركة.  .2

قرار مجل�ص الوزراء رقم )119( ال�س�در بت�ريخ 1431/04/13هـ الموافق 2010/03/29م ب�لموافقة على ت�أ�سي�ص ال�سركة.  .3

المر�سوم الملكي رقم )م/22( ال�س�در بت�ريخ 1431/04/15هـ الموافق 2010/03/31م ب�لموافقة على ت�أ�سي�ص ال�سركة.  .4

خط�ب�ت موؤ�س�سة النقد.  .5

موافقة هيئة ال�سوق الم�لية على طرح الأ�سهم لالكتت�ب الع�م.  .6

تقرير المح��سب الق�نوني.  .7

ق�ئمة راأ�ص الم�ل الع�مل الم�ستقبلية لالثني ع�سر �سهراً الت�لية مب��سرة لت�ريخ اإعالن ن�سرة اإ�سدار الكتت�ب.  .8

جميع التراخي�ص.  .9

اتف�قية التعهد ب�لتغطية.  .10

اتف�قية تقديم خدم�ت ا�ست�س�رات م�لية موقعة مع �سركة ال�سعودي فرن�سي ك�بيت�ل.   .11

الموافقة الخطية من الم�ست�س�ر الم�لي �سركة ال�سعودي فرن�سي ك�بيت�ل على اإدراج اإ�سمه و�سع�ره �سمن ن�سرة الإ�سدار.   .12

الموافقة الخطية من المراجع الق�نوني ديلويت اآند تو�ص بكر ابو الخير و�سرك�هم على اإدراج اإ�سمه و�سع�ره �سمن ن�سرة الإ�سدار.  .13

الموافقة الخطية �س�درة عن الم�ست�س�ر الق�نوني مكتب المح�مي �سلم�ن بن متعب ال�سديري على الإ�س�رة اإليهم ك�لم�ست�س�ر الق�نوني ال�سعودي لل�سركة   .14

�سمن ن�سرة الإ�سدار.

الموافقة الخطية �س�درة عن الم�ست�س�ر الق�نوني ليثم اأند واتكنز على الإ�س�رة اإليهم ك�لم�ست�س�ر الق�نوني الدولي لل�سركة �سمن ن�سرة الإ�سدار.   .15

الموافقة الخطية �س�درة عن الم�ست�س�ر الق�نوني »الم�ست�س�رون الق�نونيون تركي ال�سبيكي« ب�لتع�ون مع بيكر اآند م�كينزي ليمتد على الإ�س�رة اإليهم   .16

كم�ست�س�ر ق�نوني لمتعهد التغطية �سمن ن�سرة الإ�سدار. 

الموافقة الخطية من م�ست�س�ر درا�سة ال�سوق على اإدراج اإ�سمه كم�ست�س�ر درا�سة ال�سوق �سمن ن�سرة الإ�سدار.  .17

ن�سخة من التق�رير الخ��سة ب�سوق الت�أمين ال�س�درة عن موؤ�س�سة النقد، بزن�ص مونيتر، و�سوي�ص ري.  .18

العقود الواجب الإف�س�ح عنه� بموجب الفقرة )هـ( و)و( من الملحق الرابع من قواعد الت�سجيل والإدراج وهي اتف�قية ال�سرك�ء وترخي�ص العالم�ت   .19

التج�رية واتف�قية توزيع منتج�ت الت�أمين البنكية واتف�قي�ت الخدم�ت الفنية وعقد اإيج�ر مقر ال�سركة الرئي�سي.
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تقرير المحاسبين القانونيين   20

تقرير فح�س قائمة المركز المالي الم�صتقبلية

الى ال�س�دة الم�س�همين 

�سركة المجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للت�أمين التع�وني 

) �سركة م�س�همة �سعودية – تحت الت�أ�سي�ص (

الري��ص - المملكة العربية ال�سعودية

نطاق الفح�س : 

لقـد قمنـ� بفح�ص ق�ئمة المركز الم�لي الم�ستقبلية المرفقة ل�سركة المجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للت�أمين 

الت�أ�سي�ص المتوقع (  الت�أ�سي�ص )» ال�سركة «( كم� في 30 يونيو  2013 ) ت�ريخ  التع�وني - �سركة م�س�همة �سعودية - تحت 

به� من  المرفقة  التف�سيلية  والإي�س�ح�ت  الم�ستقبلية هذه  الم�لي  المركز  ق�ئمة  اإن   .9 اإلى   1 رقم  المرفقة من  والإي�س�ح�ت 

اإبداء راأين� حول ق�ئمة المركز  اإن م�سوؤوليتن� هي  اإعداده� وقدمت لن� من قبلهم.  اإدارة ال�سركة )» الإدارة «( وقد تم  م�سوؤولية 

الم�لي الم�ستقبلية والإي�س�ح�ت المرفقة به� اإ�ستن�داً اإلى اأعم�ل الفح�ص الذي قمن� به. تم فح�سن� وفقً� لمعي�ر القوائم الم�لية 

الم�ستقبلية ال�س�در عن الهيئة ال�سعودية للمح��سبين الق�نونيين وقد ا�ستمل الفح�ص على تلك الإجراءاآت التي اإرت�أين� �سرورة 

القي�م به� للو�سول اإلى درجة معقولة من القن�عة تمكنن� من اإبداء راأين� في الإفترا�س�ت الم�ستخدمة من قبل الإدارة وفي اإعداد 

وعر�ص ق�ئمة المركز الم�لي الم�ستقبلية.

راأي مطلق : 

اأن ق�ئمة المركز الم�لي الم�ستقبلية المرفقة قد تم عر�سه� والإف�س�ح عنه� طبقً� لمتطلب�ت معي�ر القوائم الم�لية  في راأين�، 

الم�ستقبلية ال�س�در عن الهيئة ال�سعودية للمح��سبين الق�نونيين واأن الإفترا�س�ت التي تقوم عليه� توفر اأ�س��سً� معقوًل لتوقع�ت 

الإدارة.

لفت انتباه : 

اإن الأحداث والظروف كثيراً م� ل تحدث كم� هو متوقع، ولذا ف�إن المركز الم�لي المتوقع قد ل يحدث وقد تكون الإختالف�ت 

بين المركز الم�لي المتوقع والفعلي جوهرية. ونظراً لأن الأحداث والظروف قد تتغير من وقت لآخر فال نتحمل اأي م�سوؤولية عن 

تحديث هذا التقرير فيم� يتعلق ب�لأحداث والظروف التي تقع بعد ت�ريخ هذا التقرير.

تم اإ�سدار تقريرن� لغر�ص تقديمه اإلى هيئة ال�سوق الم�لية من قبل ال�سركة ولي�ص لأي غر�ص اآخر اأو لتقديمه اإلى اأي جهة اأخرى 

غير هيئة ال�سوق الم�لية. 

ديلويت اآند تو�ص

بكر اأبو الخير و�سرك�هم

اإح�س�ن بن اأم�ن اهلل مخدوم 

مح��سب ق�نوني  -  ترخي�ص رقم 358

14 جم�دى الآخرة 1434 

24 اأبريل 2013 

ديلــويت اآند تو�ص
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اإي�س�ح�ت
)باآالف الرياالت ال�صعودية(

)غري مراجعة(

موجودات

موجودات متداولة

  105.000 ر�سيد لدى البنك 

  52.500 5النقد املتوقع من الطرح الأويل يف الإكتت�ب الع�م 

  8639اإيج�ر مدفوع مقدمً� 

  158.139جمموع املوجودات املتداولة

موجودات غري متداولة

  623.507م�س�ريف م� قبل الت�أ�سي�ص   

  17.500 9وديعة نظ�مية 

  713.649موجودات ث�بتة 

  54.656جمموع املوجودات غري املتداولة 

  212.795جمموع املوجودات 

مطلوبات وحقوق امل�صاهمني

مطلوبات متداولة

  837.795امل�ستحق جله�ت ذات عالقة 

  37.795جمموع املطلوبات املتداولة 

حقوق امل�صاهمني

  122.500 4راأ�ص امل�ل املدفوع من قبل امل�س�همني املوؤ�س�سني

  52.500 5راأ�ص امل�ل املتوقع من الطرح الأويل يف الكتت�ب الع�م

  175.000 جمموع حقوق امل�صاهمني 

  212.795جمموع املطلوبات وحقوق امل�صاهمني

ت�سكل الإي�س�ح�ت املرفقة من 1 اإىل 9 جزءاً من ق�ئمة املركز امل�يل امل�ستقبلية 

�رشكة املجموعة االأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتاأمني التعاوين 

) �رشكة م�صاهمة �صعودية - حتت التاأ�صي�س (

قائمة املركز املايل امل�صتقبلية

كما يف 30 يونيو  2013 ) تاريخ التاأ�صي�س املتوقع (
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النشاط   -1

اإن �رشكة املجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للت�أمني التع�وين )“ال�رشكة”( هي �رشكة م�س�همة �سعودية )حتت الت�أ�سي�ص( مبوجب قرار 

الوزراء رقم )119( ال�س�در بت�ريخ 1431/4/13هــ )املوافق 2010/3/29م( امل�س�دق عليه مبوجب املر�سوم امللكي رقم )م/22( ال�س�در  جمل�ص 

بت�ريخ 1431/4/15هـ )املوافق 2010/3/31م(.

ال�رشكة والأنظمة املعمول به� يف اململكة  ت�أ�سي�ص  الأعم�ل وفقً� لعقد  التع�وين وكل م� يتعلق بهذه  الت�أمني  ال�رشكة يف تقدمي خدم�ت  اأغرا�ص  تتمثل 

العربية ال�سعودية. 

لقد �س�هم امل�س�همون املوؤ�س�سون املذكورون يف ) الإي�س�ح 4 ( مببلغ 122.5 مليون ري�ل �سعودي والذي ميثل 70% من راأ�ص م�ل ال�رشكة والب�لغ 175 

مليون ري�ل �سعودي. اأم� املبلغ املتبقي والب�لغ 52.5 مليون ري�ل �سعودي والذي ميثل 30% من راأ�ص م�ل ال�رشكة، �سوف يتم تغطيته� من خالل طرح 

اأ�سهم لالكتت�ب الع�م )اإي�س�ح 5(.

ملخص ألهم السياسات المحاسبية الهامة  -2

مت اإعداد ق�ئمة املركز امل�يل امل�ستقبلية وفقً� ملع�يري املح��سبة املتع�رف عليه� يف اململكة العربية ال�سعودية ال�س�درة عن الهيئة ال�سعودية للمح��سبني 

الق�نونيني، وفيم� يلي ال�سي��س�ت املح��سبية اله�مة املتبعة من قبل ال�رشكة : 

العرف املحا�صبي

اأعدت ق�ئمة املركز امل�يل امل�ستقبلية وفقً� ملبداأ التكلفة الت�ريخية.

ا�صتخدام التقديرات 

يتطلب اإعداد ق�ئمة املركز امل�يل امل�ستقبلية وفقً� ملع�يري املح��سبة املتع�رف عليه� يف اململكة العربية ال�سعودية ا�ستخدام تقديرات وافرتا�س�ت. قد توؤثر مثل 

هذه التقديرات والفرتا�س�ت على الأر�سدة امل�رشح عنه� لبع�ص املوجودات واملطلوب�ت كم� يف ت�ريخ ق�ئمة املركز امل�يل امل�ستقبلية. وب�لرغم من اأن هذه 

التقديرات ت�ستند اإىل اأف�سل م� لدى الإدارة من علم ب�س�أن الأحداث واخلطوات احل�لية وامل�ستقبلية اإل اأن النت�ئج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات. 

م�صاريف ما قبل التاأ�صي�س 

تتم ر�سملة امل�س�ريف التي تنفقه� ال�رشكة اأثن�ء فرتة الت�أ�سي�ص فيم� يتعلق بعملية اإ�سدار الرتخي�ص والطرح الأويل يف الكتت�ب الع�م ويتم الت�رشيح 

عنه� كم�س�ريف م� قبل الت�أ�سي�ص.

حتّمل م�س�ريف م� قبل الت�أ�سي�ص التي لي�ص له� من�فع م�ستقبلية على ق�ئمة الدخل خالل الفرتة امل�لية الأوىل لل�رشكة. اأم� م�س�ريف م� قبل الت�أ�سي�ص التي 

له� من�فع م�ستقبلية فيتم اإطف�وؤه� بطريقة الق�سط الث�بت اأو على مدى �سبع �سنوات اأو فرتة الإنتف�ع املقدرة له�، اأيهم� اأق�رش. 

املوجودات الثابتة 

تظهر املوجودات الث�بتة ب�لتكلفة ن�ق�سً� ال�ستهالك املرتاكم واأي انخف��ص يف قيمته�. ت�ستهلك املوجودات الث�بتة ن�ق�سً� قيمته� التقديرية املتبقية يف 

نه�ية مدة ا�ستعم�له� بطريقة الق�سط الث�بت على اأ�س��ص احلي�ة العملية للموجودات اإعتب�راً من ت�ريخ و�سع املوجودات قيد ال�ستعم�ل.

اإمك�نية  اإىل احتم�ل عدم  اأو التغريات يف الظروف  تتم مراجعة القيمة الدفرتية للموجودات الث�بتة ملعرفة النخف��ص يف القيمة عندم� ت�سري الأحداث 

ا�سرتداد القيمة الدفرتية. يف ح�لة وجود اأي موؤ�رش على ذلك واإذا جت�وزت القيمة الدفرتية القيمة التقديرية املمكن ا�سرتداده� يتم عندئٍذ تخفي�ص قيمة 

املوجودات اإىل قيمته� املمكن ا�سرتداده� ب�عتب�ره� قيمته� الع�دلة، خم�سومً� منه� تكلفة بيعه�، اأو القيمة قيد ال�ستعم�ل، اأيهم� اأعلى.  

دائنون ومبالغ م�صتحقة الدفع 

يتم اإدراج املطلوب�ت املتعلقة ب�ملب�لغ املطلوب �سداده� يف امل�ستقبل مق�بل امل�س�ريف التي يتم اإنف�قه� من قبل امل�س�همني املوؤ�س�سني ب�إ�سم ال�رشكة 

وب�لني�بة عنه�.

استخدام االفتراضات والتقديرات في إعداد قائمة المركز المالي المستقبلية   -3

و�سعت الإدارة بع�ص الفرتا�س�ت والتقديرات يف اإعداد ق�ئمة املركز امل�يل امل�ستقبلية، كم� هو مبني ب�لتف�سيل يف الإي�س�ح�ت 4 اإىل 9 اأدن�ه، والتي 

توؤثر على اأر�سدة املوجودات واملطلوب�ت امل�رشح عنه�. تت�سمن ق�ئمة املركز امل�يل امل�ستقبلية توقع�ت ب�س�أن ت�ريخ الت�أ�سي�ص وقد تختلف الأر�سدة 

الفعلية للموجودات واملطلوب�ت عن الأر�سدة امل�رشح عنه� لأن الأحداث كثرياً م� ل تقع كم� هو خمطط له�. 

�رشكة املجموعة االأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتاأمني التعاوين 

) �رشكة م�صاهمة �صعودية - حتت التاأ�صي�س (

قائمة املركز املايل امل�صتقبلية

كما يف 30 يونيو  2013 ) تاريخ التاأ�صي�س املتوقع (
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النقد المطلوب سداده من قبل المساهمين المؤسسين   -4

اإ�سم امل�س�همالرقم

عدد 

الأ�سهم ب�لآلف

)غري مراجعة( 

راأ�ص امل�ل املدفوع

) ب�آلف الري�لت ال�سعودية(

)غري مراجعة( 

  52.500   5.250 اأمرييك�ن ليف ان�سورن�ص كومب�ين 1 

  52.400   5.240 البنك العربي الوطني 2

  17.500   1.750 �س�رتي�ص ميم�س� هولدينجز 3

  50   5ال�سيد عبد اللطيف بن حمد حممد اجلرب  4

  50   5 ال�سيد �سالح را�سد عبد الرحمن الرا�سد 5

 12.250   122.500  

وقد مت ا�ستالم مبلغ 122.5 مليون ري�ل �سعودي من امل�س�همني املوؤ�س�سني ومت اإيداعه يف البنك. 

رأس المال المتوقع من الطرح األولي في اإلكتتاب العام   -5

ميثل هذا البند ومقداره 52.5 مليون ري�ل �سعودي 30% من راأ�ص امل�ل الب�لغ 175 مليون ري�ل �سعودي ويتكون من 5.250.000 �سهم، القيمة الإ�سمية 

لكل �سهم منه� 10 ري�ل �سعودي �سيتم طرحه� يف الكتت�ب الع�م.

مصاريف ما قبل التأسيس   -6

)باآالف الرياالت ال�صعودية(

)غري مراجعة (

  13.688 تكلفة الطرح الأويل يف الكتت�ب الع�م 

  2.548 تكلفة موظفني 

  1.678 نظم املعلوم�ت 

  1.652ا�ستهالك 

  1.130اإيج�ر مك�تب 

  1.091 ت�سجيل املنتج�ت والعالمة التج�رية 

  990 �سفر 

  730 اأتع�ب مهنية 

 23.507  

موجودات ثابتة  -7
 

)باآالف الرياالت ال�صعودية(

)غري مراجعة( 

  915اأث�ث ومفرو�س�ت 

  3.207حت�سين�ت على املب�ين امل�ست�أجرة 

  9.527اأجهزة واأنظمة ح��سب اآيل 

13.649  

�رشكة املجموعة االأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتاأمني التعاوين 

) �رشكة م�س�همة �سعودية - حتت الت�أ�سي�ص  (

اي�صاحات حول قائمة املركز املايل امل�صتقبلية )تتمة(

كما يف 30 يونيو 2013 ) تاريخ التاأ�صي�س املتوقع (
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المعامالت مع جهات ذات عالقة وأرصدتها   -8
اإن اجله�ت ذات العالقة واملع�مالت والأر�سدة املتعلقة به� تتمثل يف الآتي : 

)باآالف الرياالت ال�صعودية(

) غري مراجعة ( 

طبيعة املعامالتاجلهات ذات العالقة
املعامالت والر�صيد كما يف

30 يونيو 2013

اأمرييك�ن ليف ان�سورن�ص كومب�ين 

  7.063- م�س�ريف م� قبل الت�أ�سي�ص 

  11.260- موجودات ث�بتة 

  639- اإيج�ر مدفوع مقدمً�  

 

�س�رتي�ص ميم�س� هولدينجز 

  1.720- م�س�ريف م� قبل الت�أ�سي�ص 

  2.389- موجودات ث�بتة 

  14.724- م�س�ريف م� قبل الت�أ�سي�ص البنك العربي الوطني 

37.795  

وديعة نظامية   -9

وفقً� ملتطلب�ت نظ�م الت�أمني ال�سعودي على ال�رشكة اإيداع 10% من راأ�سم�له� وهو م� ي�س�وي 17.5 مليون ري�ل �سعودي خالل ثالثة اأ�سهر من ت�ريخ 

اإ�سدار الرتخي�ص لدى بنك تعّينه موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي. 

�رشكة املجموعة االأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتاأمني التعاوين 

) �رشكة م�س�همة �سعودية - حتت الت�أ�سي�ص  (

اي�صاحات حول قائمة املركز املايل امل�صتقبلية )تتمة(

كما يف 30 يونيو 2013 ) تاريخ التاأ�صي�س املتوقع (
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شركة المجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني 

) شركة مساهمة سعودية – تحت التأسيس(

قائمة رأس المال العامل المستقبلية وتقرير الفحص

لإلثني عشر شهراً التالية مباشرة لتاريخ إعالن نشرة إصدار االكتتاب
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تقرير فح�س قائمة راأ�س المال العامل الم�صتقبلية

الى ال�س�دة الم�س�همين 

�سركة المجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للت�أمين التع�وني 

) �سركة م�س�همة �سعودية – تحت الت�أ�سي�ص (

الري��ص - المملكة العربية ال�سعودية

نطاق الفح�س : 

الوطني  العربي  والبنك  الدولية  الأمريكية  المجموعة  ل�سركة  المرفقة  الم�ستقبلية  الع�مل  الم�ل  راأ�ص  لقـد قمنـ� بفح�ص ق�ئمة 

للت�أمين التع�وني - �سركة م�س�همة �سعودية - تحت الت�أ�سي�ص )» ال�سركة «( لالإثني ع�سر �سهراً الت�لية مب��سرة لت�ريخ اإعالن 

والإي�س�ح�ت  هذه  الم�ستقبلية  الع�مل  الم�ل  راأ�ص  ق�ئمة  اإن   .4 اإلى   1 رقم  من  المرفقة  والإي�س�ح�ت  الإكتت�ب  اإ�سدار  ن�سرة 

هي  م�سوؤوليتن�  اإن  قبلهم.  من  لن�  وقدمت  اإعداده�  تم  وقد   )» الإدارة   «( ال�سركة  اإدارة  م�سوؤولية  من  به�  المرفقة  التف�سيلية 

اإبداء راأين� حول ق�ئمة راأ�ص الم�ل الع�مل الم�ستقبلية والإي�س�ح�ت المرفقة به� اإ�ستن�داً اإلى اأعم�ل الفح�ص الذي قمن� به. تم 

فح�سن� وفقً� لمعي�ر القوائم الم�لية الم�ستقبلية ال�س�در عن الهيئة ال�سعودية للمح��سبين الق�نونيين وقد ا�ستمل الفح�ص على 

تلك الإجراءاآت التي اإرت�أين� �سرورة القي�م به� للو�سول اإلى درجة معقولة من القن�عة تمكنن� من اإبداء راأين� في الإفترا�س�ت 

الم�ستخدمة من قبل الإدارة وفي اإعداد وعر�ص ق�ئمة راأ�ص الم�ل الع�مل الم�ستقبلية.

راأي مطلق : 

في راأين�، اأن ق�ئمة راأ�ص الم�ل الع�مل الم�ستقبلية المرفقة قد تم عر�سه� والإف�س�ح عنه� طبقً� لمتطلب�ت معي�ر القوائم الم�لية 

الم�ستقبلية ال�س�در عن الهيئة ال�سعودية للمح��سبين الق�نونيين واأن الإفترا�س�ت التي تقوم عليه� توفر اأ�س��سً� معقوًل لتوقع�ت 

الإدارة.

لفت اإنتباه : 

اإن الأحداث والظروف كثيراً م� ل تحدث كم� هو متوقع، ولذا ف�إن راأ�ص الم�ل الع�مل المتوقع قد ل يحدث وقد تكون الإختالف�ت 
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�صركة المجموعة االأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتاأمين التعاوني 

) �سركة م�س�همة �سعودية – تحت الت�أ�سي�ص (

قائمة راأ�س المال العامل الم�صتقبلية

لالإثني ع�صر �صهراً التالية مبا�صرة لتاريخ اإعالن ن�صرة اإ�صدار االكتتاب

اإي�س�ح�ت
)باآالف الرياالت ال�صعودية(

)غري مراجعة(

االأن�صطة الت�صغيلية 

) 59.304 (2-1�س�يف اخل�س�رة لفرتة الإثني ع�رش �سهراً 

تعديالت لــ :

  3.168 3-5ا�ستهالك 

  602 مك�ف�آت نه�ية اخلدمة للموظفني 

  323.507-15م�س�ريف م� قبل الت�أ�سي�ص امل�سطوبة 

  1.628 ديون م�سكوك يف حت�سيله� 

) 30.399 (

التغريات يف املوجودات واملطلوبات  الت�صغيلية 

) 20.226 ( 4-1اأق�س�ط واأر�سدة ت�أمني مدينة 

) 6.610 (ح�سة معيدي الت�أمني من املط�لب�ت حتت الت�سوية 

) 12.470 ( ح�سة معيدي الت�أمني من اأق�س�ط الت�أمني غري املكت�سبة 

) 4.660 ( 3-3تك�ليف اكتت�ب موؤجلة 

  18.194ذمم معيدي الت�أمني 

  6.510م�س�ريف م�ستحقة ومطلوب�ت اأخرى 

  4.277 3-4عمولت اإع�دة ت�أمني غري مكت�سبة 

  26.337اأق�س�ط ت�أمني غري مكت�سبة 

  412.377-1مط�لب�ت حتت الت�سوية 

  1.380 3-20احتي�طي ح�س�بي 

) 36.603 (امل�ستحق جله�ت ذات عالقة 

) 17.500 ( 4-2 وديعة نظ�مية 

) 59.393 (�صايف النقد امل�صتخدم يف االأن�صطة الت�صغيلية 

االأن�صطة اال�صتثمارية 

) 26.570 ( �رشاء ا�ستثم�رات مت�حة للبيع 

) 26.570 ( �صايف النقد امل�صتخدم يف االأن�صطة اال�صتثمارية 

االأن�صطة التمويلية 

  175.000 4-4 اإ�سدار راأ�ص امل�ل من خالل الطرح الأويل يف الكتت�ب الع�م 

  175.000 �صايف النقد من االأن�صطة التمويلية 

  89.037 �س�يف التغري يف الر�سيد لدى البنك  

  89.037 الر�صيد لدى البنك  يف نهاية الفرتة 

ت�سكل الإي�س�ح�ت المرفقة من 1 اإلى 4 جزًء ل يتجزاأ من ق�ئمة راأ�ص الم�ل الع�مل الم�ستقبلية 
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�صركة المجموعة االأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتاأمين التعاوني 

) �سركة م�س�همة �سعودية – تحت الت�أ�سي�ص (

اإي�صاحات حول قائمة راأ�س المال العامل الم�صتقبلية 

لالإثني ع�صر �صهراً التالية مبا�صرة لتاريخ اإعالن ن�صرة اإ�صدار االكتتاب

التوقعات المالية   -1

الت�لية مب��سرة  التوقع�ت لالإثني ع�سر �سهراً  التع�وني )»ال�سركة«( هذه  الوطني للت�أمين  العربي  الدولية والبنك  اإدارة �سركة المجموعة الأمريكية  اأعدت 

لت�ريخ اإعالن ن�سرة اإ�سدار الكتت�ب )»الفترة«( لغر�ص تقييم احتي�ج�ت ال�سركة من راأ�ص الم�ل الع�مل وفقً� لمتطلب�ت هيئة ال�سوق الم�لية. وقد اأعدت هذه 

التوقع�ت تحديداً للغر�ص المذكور اأعاله، وفقط على اأ�س��ص الفترا�س�ت المتعلقة ب�لأحداث الم�ستقبلية والخطوات التي تنوي اإدارة ال�سركة اتخ�ذه�. ولذا 

ف�إن هذه التوقع�ت قد ل تكون مالئمة لأي غر�ص اآخر خالف الغر�ص الم�س�ر اإليه اأعاله. 

قائمة المركز المالي وقائمة الدخل المتوقعة   -2

فيم� يلي ق�ئمة المركز الم�لي المتوقعة كم� في نه�ية الإثني ع�سر �سهراً الت�لية مب��سرة لت�ريخ اإعالن ن�سرة اإ�سدار الكتت�ب )»ت�ريخ ق�ئمة المركز الم�لي«( 

وق�ئمة الدخل المتوقعة لالإثني ع�سر �سهراً الت�لية مب��سرة لت�ريخ اإعالن ن�سرة اإ�سدار الكتت�ب المعدة وفقً� لمع�يير المح��سبة المتع�رف عليه� في المملكة 

العربية ال�سعودية ال�س�درة عن الهيئة ال�سعودية للمح��سبين الق�نونيين. 

تم ا�ستخدام ق�ئمة المركز الم�لي وق�ئمة الدخل المتوقعة لإعداد ق�ئمة راأ�ص الم�ل الع�مل الم�ستقبلية لالإثني ع�سر �سهراً الت�لية مب��سرة لت�ريخ اإعالن 

ن�سرة اإ�سدار الكتت�ب.

يتطلب اإعداد ق�ئمة راأ�ص الم�ل الع�مل الم�ستقبلية وفقً� لمع�يير المح��سبة المتع�رف عليه� ا�ستخدام بع�ص التقديرات والفترا�س�ت. اإن هذه التقديرات 

والفترا�س�ت قد توؤثر على الر�سيد الم�سرح عنه لبع�ص الموجودات والمطلوب�ت كم� في ت�ريخ ق�ئمة المركز الم�لي. كم� اأن اأي تقديرات اأو افترا�س�ت 

توؤثر على الموجودات والمطلوب�ت قد توؤثر اأي�سً� على الحركة الم�سرح عنه� في ق�ئمة راأ�ص الم�ل الع�مل الم�ستقبلية. ورغم اأن هذه التقديرات ت�ستند اإلى 

اأف�سل معلوم�ت لدى الإدارة فيم� يتعلق ب�لأحداث والخطوات الح�لية والم�ستقبلية ف�إن النت�ئج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات. 

قائمة الدخل المتوقعة   1-2

اإي�س�ح�ت
 )باآالف الرياالت ال�صعودية(

) غري مراجعة ( 

  340.769-1 �س�يف اأق�س�ط الت�أمني املكت�سبة 

) 28.392 (3-2�س�يف املط�لب�ت املتكبدة 

) 10.812 (3-3تك�ليف اكتت�ب وث�ئق الت�أمني 

  311.150-4 عمولت اإع�دة الت�أمني املكت�سبة 

) 1.380 ( 3-20 التغري يف الحتي�طي احل�س�بي 

  11.335�صايف نتائج االكتتاب

امل�صاريف 

) 48.062 (3-5 م�س�ريف عمومية واإدارية 

) 23.507 (3-15م�س�ريف م� قبل الت�أ�سي�ص امل�سطوبة 

) 71.569 (جمموع امل�صاريف

  3930-16 اإيرادات اأخرى 

) 59.304 (�س�يف اخل�س�رة قبل التوزيع حلملة الوث�ئق 

       -3-17 توزيع حلملة الوث�ئق

) 59.304 (�صايف اخل�صارة لفرتة االإثني ع�رش �صهراً 



�رشكة املجموعة االأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتاأمني التعاوين 

) �رشكة م�س�همة �سعودية – حتت الت�أ�سي�ص (

اإي�صاحات حول قائمة راأ�س املال العامل امل�صتقبلية )تتمة( 
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قائمة المركز المالي وقائمة الدخل المتوقعة ) تتمة ( 

قائمة المركز المالي المتوقعة   2-2

اي�س�ح�ت
)باآالف الرياالت ال�صعودية(

)غري مراجعة(

موجودات

موجودات متداولة

  89.037ر�سيد لدى البنك 

  18.598 4-1اأق�س�ط واأر�سدة ت�أمني مدينة 

  46.610-1ح�سة معيدي الت�أمني من املط�لب�ت حتت الت�سوية 

  12.470 ح�سة معيدي الت�أمني من اأق�س�ط الت�أمني غري املكت�سبة 

  4.660 4-1تك�ليف اكتت�ب موؤجلة 

  639اإيج�ر مدفوع مقدمً� 

  132.014جمموع املوجودات املتداولة

موجودات غري متداولة

  26.570 ا�ستثم�رات مت�حة للبيع 

  410.481-3موجودات ث�بتة 

  17.500 4-2وديعة نظ�مية 

  54.551جمموع املوجودات غري  املتداولة 

  186.565جمموع املوجودات

مطلوبات وحقوق امل�صاهمني

مطلوبات متداولة

  18.194ذمم معيدي الت�أمني 

  6.510م�س�ريف م�ستحقة ومطلوب�ت اأخرى 

  4.277 3-4عمولت اإع�دة ت�أمني غري مكت�سبة 

  426.337-1 اأق�س�ط ت�أمني غري مكت�سبة 

  412.377-1مط�لب�ت حتت الت�سوية 

  1.380 3-20 احتي�طي ح�س�بي 

  1.192 3-19 امل�ستحق جله�ت ذات عالقة 

  31.204-18 خم�س�ص الزك�ة و�رشيبة الدخل 

  71.471جمموع املطلوبات املتداولة 

مطلوبات غري متداولة 

  602 مك�ف�أة نه�ية اخلدمة للموظفني 

  602 جمموع املطلوبات غري املتداولة 

  72.073جمموع املطلوبات

حقوق امل�صاهمني

  175.000 4-4 راأ�ص امل�ل 

        -4-5 احتي�طي نظ�مي

) 60.508 (خ�س�ئر مرتاكمة 

  114.492جمموع حقوق امل�صاهمني

  186.565جمموع املطلوبات وحقوق امل�صاهمني



�رشكة املجموعة االأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتاأمني التعاوين 

) �رشكة م�س�همة �سعودية – حتت الت�أ�سي�ص (

اإي�صاحات حول قائمة راأ�س املال العامل امل�صتقبلية )تتمة( 
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االفتراضات المعدة من قبل إدارة الشركة لتوقع قائمة المركز المالي وقائمة الدخل    -3

اأعدت ق�ئمة المركز الم�لي وق�ئمة الدخل المتوقعة طبقً� للمعدلت الفعلية ) اأي دون ت�أثير الت�سخم (. وبن�ًء عليه ف�إن الزي�دة في الأ�سع�ر والإيرادات و/

اأو التك�ليف هي اإم� نتيجة النمو في ال�سوق اأو الزي�دة الفعلية )اأي تلك التي فوق معدل الت�سخم(. 

اأعدت الإدارة بع�ص الإفترا�س�ت والتقديرات المبينة ب�لتف�سيل اأدن�ه، والتي توؤثر على اأر�سدة الموجودات والمطلوب�ت الم�سرح عنه� في ق�ئمة المركز 

الم�لي المتوقعة ) اإي�س�ح 2-2 ( ونت�ئج العملي�ت الم�سرح عنه� في ق�ئمة الدخل المتوقعة )اإي�س�ح 2-1( والتي تم ا�ستخدامه� في اإعداد ق�ئمة راأ�ص 

الم�ل الع�مل الم�ستقبلية. اإن النت�ئج الفعلية كثيراً م� ل تقع كم� هو متوقع وقد تكون الفروق�ت جوهرية. 

فيم� يلي الإفترا�س�ت التي اعتمدته� اإدارة ال�سركة في اإعداد ق�ئمة المركز الم�لي المتوقعة وق�ئمة الدخل المتوقعة. 

صافي أقساط التأمين المكتسبة   1-3

 يعر�ص الجدول الت�لي توقع�ت الإدارة ل�س�في اأق�س�ط الت�أمين المكت�سبة : 

لالإثني ع�رش �صهراً التالية مبا�رشة 

لتاريخ اإعالن ن�رشة اإ�صدار االإكتتاب 

)غري مراجعة(

االإيرادات املتوقعة 

  53.831 العدد التقديري لالأنف�ص التي ي�سمله� الت�أمني 

  1.706/21املتو�سط التقديري لالأق�س�ط / لالأنف�ص امل�سمولة ب�لت�أمني )ري�ل �سعودي( 

 
*
  91.847 اإجم�يل اأق�س�ط الت�أمني املكتتبة )ب�آلف الري�لت ال�سعودية(

) 5.968 (احلركة يف اإجم�يل اأق�س�ط الت�أمني غري املكت�سبة )ب�آلف الري�لت ال�سعودية( 

  85.879اإجم�يل اأق�س�ط الت�أمني املكت�سبة )ب�آلف الري�لت ال�سعودية( 

) 54.048 (اأق�س�ط ف�ئ�ص اخل�س�رة )ب�آلف الري�لت ال�سعودية( 

       -احلركة يف ح�سة معيدي الت�أمني من اإجم�يل اأق�س�ط الت�أمني غري املكت�سبة 

) 54.048 (ح�سة معيدي الت�أمني من اأق�س�ط الت�أمني املكت�سبة )ب�آلف الري�لت ال�سعودية( 

�صايف اأق�صاط التاأمني املكت�صبة على قطاعي ال�صحة واحلياة 

    )باآالف الرياالت ال�صعودية( 
31.831  

  8.938 �صايف اأق�صاط التاأمني املكت�صبة على القطاعات االأخرى )باآالف الرياالت ال�صعودية(

  40.769املجموع )باآالف الرياالت ال�صعودية(

 تم الإفترا�ص اأنه �سيتم اإكتت�ب وث�ئق الت�أمين ب�سكل جوهري اإبتداءاً من ال�سهر الث�لث الت�لي مب��سرة لت�ريخ اإعالن ن�سرة اإ�سدار الإكتت�ب. 
*

 

 اأعدت الإدارة التقديرات الت�لية لحت�س�ب الإيرادات : 

عدد االأنف�س الم�صمولة 

تم توقع عدد الأنف�ص الم�سمولة ب�لت�أمين بن�ًء على المعرفة الفنية و�س�بق خبرة الإدارة في �سوق المملكة العربية  ال�سعودية. 

ق�صط االإنتاج 

 تم الفترا�ص ب�أن تكون معدلت متو�سط الأق�س�ط للتوقع�ت بمبلغ 1.706/21 ري�ل �سعودي خالل فترة الإثني ع�سر �سهراً. 

االأق�صاط المكت�صبة 

ت�سجل الأق�س�ط في الدخل على مدة فترات الوث�ئق المتعلقة به� على اأ�س��ص ن�سبي وتمثل اأق�س�ط الت�أمين غير المكت�سبة ذلك الجزء من الأق�س�ط المكتتبة 

المتعلق بفترة الغط�ء الت�أميني غير المنتهية. ي�سجل التغير في مخ�س�ص الأق�س�ط غير المكت�سبة في ق�ئمة الدخل المتوقعة بحيث يتم ت�سجيل الإيرادات 

على مدة فترة المخ�طر. 



�رشكة املجموعة االأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتاأمني التعاوين 

) �رشكة م�س�همة �سعودية – حتت الت�أ�سي�ص (

اإي�صاحات حول قائمة راأ�س املال العامل امل�صتقبلية )تتمة( 
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صافي المطالبات المتكبدة     2-3

  تم تقدير المط�لب�ت المتكبدة ب�سرب مجموع اأق�س�ط الت�أمين المكت�سبة في ن�سبة الخ�س�رة المتوقعة. 

تكاليف اكتتاب مؤجلة   3-3

تم الإفترا�ص ب�أن تكون تك�ليف الإكتت�ب بن�سبة 11.4% من اإجم�لي الأق�س�ط المكتتبة. تقيد بع�ص تك�ليف الإكتت�ب المتعلقة ب�إ�سدار وث�ئق الت�أمين 

الجديدة كتك�ليف اكتت�ب موؤجلة، وتطف�أ في ق�ئمة الدخل على مدى فترة التغطية الت�أمينية ذات العالقة. وفي ح�لة عدم تحقق الإفترا�س�ت المتعلقة 

ب�لربحية الم�ستقبلية لوث�ئق الت�أمين هذه، ف�إنه يمكن الإ�سراع في اإطف�ء هذه التك�ليف، ويمكن اأن يتطلب ذلك اإجراء اإطف�ء اإ�س�في في ق�ئمة الدخل. 

عموالت إعادة التأمين   4-3

تم الإفترا�ص ب�أن تكون عمولة اإع�دة الت�أمين بن�سبة 19.2% من اإجم�لي اأق�س�ط اإع�دة الت�أمين الم�سندة. يتم ت�أجيل عمولت اإع�دة الت�أمين على عقود 

اإع�دة الت�أمين واإطف�ءه� بطريقة الق�سط الث�بت على فترة عقود اإع�دة الت�أمين. 

مصاريف عمومية وإدارية    5-3
تتمثل الم�س�ريف العمومية والإدارية في الت�لي : 

اإي�س�ح�ت 

لالإثني ع�رش �صهراً التالية مبا�رشة 

لتاريخ اإعالن ن�رشة اإ�صدار االإكتتاب 

) غري مراجعة ( 

21.658 3 – 6 تك�ليف املوظفني 

6.927 3 – 11 تك�ليف اأخرى 

4.767 3 – 14 ر�سوم خدم�ت تقنية 

4.534 3 – 9 ه�تف وبريد وطب�عة و�سفر 

3.168 3 – 10 اإ�ستهالك 

2.587 3 – 8 تك�ليف ت�سويق 

1.942 3 – 7 اإ�سغ�ل 

1.628 3 – 13 خم�س�ص ديون م�سكوك يف حت�سيله�  

851 3 – 12 ر�سوم نظ�مية حكومية 

48.062 جمموع امل�صاريف العمومية واالإدارية 

تكاليف موظفين     6-3

تم احت�س�ب تك�ليف الموظفين ب�سرب العدد التقديري للموظفين للفترة في المتو�سط التقديري لتكلفة الراتب الأ�س��سي للفترة واإ�س�فة المزاي�. 

ي�ستند العدد التقديري للموظفين على عدد الأنف�ص والوث�ئق وت�سكيلة الموظفين. المتو�سط الح�لي لعدد الأنف�ص والوث�ئق الم�سمولة لكل موظف هو 61 

�سهريً�. تعتقد الإدارة اأن نمو العمل والتوازن القت�س�دي �سيتم تحقيقه، وتق��ص هذه بن�سبة عدد الموظفين اإلى الأنف�ص والوث�ئق الم�سمولة. 

تقدر البدلت بن�سبة 35% من الرواتب الأ�س��سية. 
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األشغال    7-3

تت�سمن هذه التك�ليف اإيج�ر الممتلك�ت والمن�فع الع�مة واإ�سالح�ت المب�ني والخدم�ت اإلخ. وقد تم الإفترا�ص ب�أن تكون هذه التك�ليف �سبه ث�بتة ومن 

المتوقع اأن تزداد مع الزي�دة في العمل ل�ستيع�ب العدد المتزايد للموظفين. 

تكاليف التسويق   8-3

 تم الإفترا�ص ب�أن تكون تك�ليف الت�سويق بن�سبة 6.3% تقريبً� من �س�في الأق�س�ط المكت�سبة. 

هاتف وبريد وطباعة وسفر    9-3

تم الإفترا�ص ب�أن تكون تك�ليف اله�تف بمبلغ 7.446 ري�ل �سعودي لكل موظف �سنويً�. وتم الإفترا�ص ب�أن تكون تك�ليف البريد والطب�عة وال�سفر بن�سبة 

7.2% من �س�في الأق�س�ط المكت�سبة. 

االستهالك   10-3

تم افترا�ص معدلت ال�ستهالك الت�لية لتقدير م�س�ريف ال�ستهالك خالل الفترة : 

فرتة اال�صتهالك 

) �صنوات ( 

10مفرو�س�ت وجتهيزات 

10حت�سين�ت على املب�ين امل�ست�أجرة  

4اأجهزة واأنظمة ح��سب اآيل 

التكاليف األخرى    11-3

تت�سمن التك�ليف الأخرى ال�ست�س�رات ور�سوم التراخي�ص والت�أمين على الم�سوؤولية الع�مة والأمن اإلخ. وقد تم الإفترا�ص ب�أن تكون هذه التك�ليف بن�سبة 

17% من �س�في الأق�س�ط المكت�سبة. 

رسوم نظامية حكومية     12-3

تم توقع الر�سوم النظ�مية خالل فترة الخطة كن�سبة من اإجم�لي الأق�س�ط المكتتبة. والن�سب المتوقعة هي 1% لمجل�ص ال�سم�ن ال�سحي التع�وني و%0.5 

لموؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ) بم� مجموعه 0.6% من اإجم�لي الأق�س�ط المكتتبة (. 

مخصص الديون المشكوك في تحصيلها  13-3

ل ذممه� المدينة خالل 30 - 90 يومً� من ت�ريخ بدء العقد. ولكن بن�ءاً على التقدير المتحفظ فقد قدمت الإدارة 8% تقريبً� من  تقدر الإدارة ب�أن تح�سّ

الأر�سدة المدينة كمخ�س�ص للديون الم�سكوك في تح�سيله�. 

رسوم خدمات تقنية   14-3

تمثل ر�سوم الخدم�ت التقنية الر�سوم المتكبدة بموجب عقود الخدم�ت التقنية التي �سيتم توقيعه� مع كل من �س�رتي�ص ميم�س� هولدينغز واأميريك�ن ليف 

اأنظمة  اإن�سورن�ص كومب�ني لغر�ص تقديم الخبرات التقنية في مج�لت متخ�س�سة في خبرة الت�أمين وتت�سمن التقييم�ت الإكتوارية، تطوير المنتج�ت، 

المعلوم�تية، التدريب في الموقع وخ�رجه واأخرى. اإن تكلفة ر�سوم الخدم�ت التقنية تم تقديره� على ا�س��ص الم�ستوى المتوقع للخدم�ت وت�سم ر�سوم 

ترخي�ص برامج تكنولوجي� المعلوم�ت لت�أمين الحم�ية والدخ�ر، الت�أمين الع�م والت�أمين الطبي، ب�لإ�س�فة اإلى التكلفة الإجم�لية لحوالي 570 يومً� من 

الدعم المخت�ص.
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االفتراضات المعدة من قبل إدارة الشركة لتوقع قائمة المركز المالي وقائمة الدخل  ) تتمة (   -3

مصاريف ما قبل التأسيس المشطوبة   15-3

يفتر�ص ب�أن يتم اإنف�ق تك�ليف لمرة واحدة بم� في ذلك تك�ليف الطرح في الكتت�ب الع�م ومقداره� 23.5 مليون ري�ل �سعودي خالل الثني ع�سر �سهراً 

الت�لية مب��سرة لت�ريخ اإ�سدار ن�سرة الكتت�ب. 

)باآالف الرياالت ال�صعودية(

)غري مراجعة (

  13.688 تكلفة الطرح الأويل يف الكتت�ب الع�م 

  2.548 تكلفة موظفني 

  1.678 نظم املعلوم�ت 

  1.652ا�ستهالك 

  1.130اإيج�ر مك�تب 

  1.091 ت�سجيل املنتج�ت والعالمة التج�رية 

  990 �سفر 

  730 اأتع�ب مهنية 

 23.507  

اإليرادات األخرى     16-3

تتمثل الإيرادات الأخرى في اإيرادات ودائع وا�ستثم�رات مت�حة للبيع وتم توقع متو�سط ن�سبة الع�ئد 0.8% �سنويً�. 

توزيع لحملة الوثائق   17-3

يتطلب النظ�م ب�أن توزع �سرك�ت الت�أمين 10% من الأرب�ح على حملة الوث�ئق. وبن�ًء عليه �سيتم توزيع 10% من الربح على حملة الوث�ئق. ولكن نظراً 

لأن ال�سركة قد توقعت ب�أن يكون لديه� �س�في خ�س�رة لالإثني ع�سر �سهراً الت�لية مب��سرة لت�ريخ اإعالن ن�سرة الإ�سدار فال يتوقع اأن يتم اإجراء اأي توزيع. 

الزكاة وضريبة الدخل    18-3

يخ�سع الم�س�همون المحليون )اأي 48%( للزك�ة التي يتم تحميله� بمعدل 2.5% من مبلغ الوع�ء الزكوي )اأي راأ�ص الم�ل في بداية الفترة مخ�سومً� منه 

ال�ستثم�رات طويلة الأجل و�س�في القيمة الدفترية للموجودات الث�بتة في نه�ية ال�سنة زائداً الدخل الخ��سع للزك�ة(. 

غير  لل�سرك�ت  والدخل  الزك�ة  م�سلحة  تحدده  الذي  ال�سريبة  بمعدل  تحميله�  يتم  والتي  ال�سرك�ت  ل�سريبة   )%52 )اأي  الأج�نب  الم�س�همون  يخ�سع 

ال�سعودية )اأي %20(. 

ووفقً� لمع�لجة الزك�ة وال�سريبة التي تتبعه� عمومً� ال�سرك�ت المختلطة )كم� تحدده� الهيئة ال�سعودية للمح��سبين الق�نونيين( فقد تم الفترا�ص ب�أن 

اإدراج هذه الم�س�ريف مب��سرة في ق�ئمة الدخل  ال�سركة الزك�ة وال�سريبة ب�لني�بة عن الم�س�همين ثم ت�سترده� منهم لحقً�. وبن�ًء عليه لم يتم  ت�سدد 

المتوقعة وتم تحميله� مب��سرة على الخ�س�ئر المتراكمة وتقيد المب�لغ الم�ستردة من الم�س�همين لح�س�ب الخ�س�ئر المتراكمة.  
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المعامالت مع جهات ذات عالقة وأرصدتها   19-3

اإن  الجه�ت ذات العالقة والمع�مالت والأر�سدة المتعلقة به� تتمثل في الآتي : 

)باآالف الرياالت ال�صعودية(

) غري مراجعة (

املعامالت خالل الفرتة طبيعة املعامالتاجلهات ذات العالقة
الر�صيد كما يف

تاريخ املركز املايل املتوقع

ر�سوم اإتف�قية خدم�ت تقنية اأمرييك�ن ليف اإن�سورن�ص كومب�ين   -2.912   728

ر�سوم اإتف�قية خدم�ت تقنية �س�رتي�ص ميم�س� هولدينغز   - 1.855   464

اأق�س�ط اإع�دة الت�أمني امل�سندة   - 26.588  -

عمولة اإع�دة ت�أمني   - ) 9.120 (-

ح�سة معيدي الت�أمني من املط�لب�ت   - ) 6.461 (-

ذمم معيدي الت�أمني    --       5.317

االحتياطي الحسابي    20-3

الحتي�طي الح�س�بي للحي�ة يمثل اإحتي�طي المط�لب�ت التي �سيتم اللتزام بدفعه� في ت�ريخ ال�ستحق�ق الم�ستقبلي. اإن الفترا�س�ت الأ�س��سية للحي�ة 

ت�سم متو�سط الق�سط، القيمة الإ�سمية، م�س�ريف الإقتن�ء وال�سي�نة، الت�سخم، ح�س�ب الع�ئد الإ�ست�س�ري الع�م، ال�سبب والوفي�ت. اإن الإحت�س�ب يتم على 

اأ�س��ص النم�ذج الإكتوارية، والتي تتفق مع �س�بق خبرة الإدارة الفعلية للمنتج�ت.

استخدام االفتراضات والتقديرات فيما يتعلق بقائمة رأس المال العامل   -4

رأس المال العامل   1-4

تم توقع راأ�ص الم�ل الع�مل على اأ�س��ص م� يلي : 

االفترا�صات المتعلقة بالموجودات المتداولة :  

متو�سط عدد اأي�م بق�ء املب�لغ امل�ستحقة دون �سداد على فرتة الإتف�قية 60 يومً�. ح�صة معيدي التاأمني من املطالبات حتت الت�صوية 

اأق�صاط واأر�صدة تاأمني مدينة 
لفرتة  املكتتبة  الأق�س�ط  اإجم�يل  من   %15 متثل  ب�أن  الإفرتا�ص  ومت  املدينون  متثل 

الإثني ع�رش �سهراً. 

تكاليف اكتتاب موؤجلة 

الأق�س�ط  اإجم�يل  من   %11.4 بن�سبة  الإكتت�ب  تك�ليف  تكون  ب�أن  الإفرتا�ص  مت 

اجلديدة  الت�أمني  وث�ئق  ب�إ�سدار  املتعلقة  الإكتت�ب  تك�ليف  بع�ص  تقيد  املكتتبة. 

الت�أمينية  التغطية  الدخل على مدى فرتة  اكتت�ب موؤجلة، وتطف�أ يف ق�ئمة  كتك�ليف 

ذات العالقة. ويف ح�لة عدم حتقق الإفرتا�س�ت املتعلقة ب�لربحية امل�ستقبلية لوث�ئق 

الت�أمني هذه، ف�إنه ميكن الإ�رشاع يف اإطف�ء هذه التك�ليف، وميكن اأن يتطلب ذلك اإجراء 

اإطف�ء اإ�س�يف يف ق�ئمة الدخل. 
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استخدام االفتراضات والتقديرات فيما يتعلق بقائمة رأس المال العامل ) تتمة (   -4

االفترا�صات المتعلقة بالمطلوبات المتداولة : 

 

19.5% من الأق�س�ط املكتتبة ) اأ�س��ص التحقق الزمني (. اأق�صاط تاأمني غري املكت�صبة 

مطالبات حتت الت�صوية

من  يومً�   100 الت�سوية  حتت  املط�لب�ت  اأي�م  عدد  متو�سط  ميثل  ب�أن  الإفرتا�ص  مت 

اإجم�يل املط�لب�ت. 

ت�ستند جميع الإفترا�س�ت المتعلقة براأ�ص الم�ل الع�مل اإلى المعرفة الفنية و�س�بق خبرة الإدارة ل�سوق المملكة العربية ال�سعودية. 

الوديعة النظامية    2-4

وفقً� لمتطلب�ت نظ�م الت�أمين ال�سعودي على ال�سركة  اإيداع 10% من راأ�سم�له� وهو م� ي�س�وي  17.5 مليون  ري�ل �سعودي خالل ثالثة اأ�سهر من ت�ريخ 

اإ�سدار الترخي�ص لدى بنك تعينه موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي. 

موجودات ثابتة    3-4

توقعت الإدارة ب�أن تكون الم�س�ريف الراأ�سم�لية التي �سيقوم به� الم�س�همون الموؤ�س�سون ك�لت�لي : 

 

)باآالف الرياالت ال�صعودية(

)غري مراجعة( 

منفقة من قبل 

امل�صاهمني املوؤ�ص�صني

االإ�صافات 

املتوقعة

االإثني ع�رش �صهراً التالية مبا�رشة

لتاريخ اإعالن ن�رشة اإ�صدار االإكتتاب

915-915اأث�ث وجتهيزات 

3.207-3.207حت�سين�ت على املب�ين امل�ست�أجرة 

9.527 -9.527 اأجهزة واأنظمة ح��سب اآيل 

13.649-13.649 جمموع املوجودات الث�بتة ) ب�لتكلفة ( 

) 3.168 () 3.168 ( -يخ�سم : ال�ستهالك 

جمموع املوجودات الثابتة 

10.481) 3.168 ( 13.649    ) بالقيمة الدفرتية ( 

  

رأس المال   4-4
 

لالإثني ع�رش �صهراً التالية مبا�رشة لتاريخ اإعالن ن�رشة اإ�صدار االإكتتاب

) باآالف الرياالت ال�صعودية (

) غري مراجعة ( 

  122.500 راأ�ص امل�ل املدفوع من قبل امل�س�همني املوؤ�س�سني 

  52.500 راأ�ص امل�ل املتوقع من الطرح الأويل يف الإكتت�ب الع�م 

 175.000  

4-5 االحتياطي النظامي 

وفقً� لمتطلب�ت نظ�م ال�سرك�ت ال�سعودية يجب تجنيب 20% من دخل الم�س�همين ك�إحتي�طي نظ�مي اإلى اأن ي�س�وي الحتي�طي 100% من راأ�ص الم�ل 

المدفوع. من المتوقع خالل الفترة التي اأعدت له� التوقع�ت اأن تتكبد ال�سركة خ�س�رة ولذا لم يتم اإجراء اأي تحويل اإلى الحتي�طي النظ�مي.  
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