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  عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد) ١٠(من رأس مال الشركة المتحدة للتأمين التعاوني وذلك من خالل طرحها لالكتتاب العام بسعر% ٤٠ثمانية ماليين سهم عادي تمثل ) ٨,٠٠٠,٠٠٠(طرح 

  
 

  المتحدة للتأمين التعاوني 

 هـ١٥/٣/١٤٢٨تاريخ ب )٢٤/م( والمرسوم الملكي رقم هـ١٤/٣/١٤٢٨ بتاريخ )٩٤(س الوزراء رقم قرار مجلب بموج) تحت التأسيس(شركة مساهمة سعودية 

  )م١٥/٣/٢٠٠٨الموافق (هـ ٧/٣/١٤٢٩ إلى يوم) م٨/٣/٢٠٠٨الموافق ( هـ ٣٠/٢/١٤٢٩فترة االكتتاب من يوم 

  
بتاريخ ) ٩٤(بموجب قرار مجلس الوزراء رقم هي شركة مساهمة سعودية تحت التأسيس تمت الموافقة على الترخيص بتأسيسها ")  التعاونيلتأمين لالمتحدة"أو " الشركة"يشار إليها فيما بعد بـ(الشركة المتحدة للتأمين التعاوني 

عشرة رياالت ) ١٠(عشرين مليون سهم بقيمة اسمية قدرها ) ٢٠,٠٠٠,٠٠٠(مائتي مليون ريال سعودي مقسم إلى ) ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠(ويبلغ رأس مال الشركة . هـ١٥/٣/١٤٢٨تاريخ ب) ٢٤/م(هـ والمرسوم الملكي رقم ١٤/٣/١٤٢٨

صدور القرار من تاريخ  مؤسسةوتعتبر الشركة .  وانعقاد الجمعية التأسيسية للشركة، سوف يتم تقديم طلب إلى وزير التجارة والصناعة إلعالن تأسيس الشركة) كما هو موضح أدناه( وبعد انتهاء االكتتاب  ").األسهم(" الواحد للسهم

  .الوزاري بإعالن تأسيسها

عشرة رياالت سعودية تمثل بمجملها ) ١٠(وبقيمة اسمية للسهم قدرها ") سهم اكتتاب"وكل منها " أسهم االكتتاب(" ماليين سهم ثمانية )٨,٠٠٠,٠٠٠(لعدد ") االكتتاب العام"أو " االكتتاب("سيكون الطرح األولي لالكتتاب العام في الشركة 

، كما يجوز للمرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد قصر من زوج غير ")المكتتب"ومنفردين بـ " المكتتبين"ويشار إليهم مجتمعين بـ(ويقتصر االكتتاب على األشخاص السعوديين الطبيعيين .  من رأس مال الشركة% ٤٠نسبة 

، بعد حسم مصروفات االكتتاب من قبل الشركة، باإلضافة إلى رأس المال وسيتم استخدام صافي متحصالت االكتتاب  .أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد القصر على أن تقدم ما يثبت سعودي أن تكتتب بأسمائهم لصالحها

  .")ستخدام متحصالت االكتتابا"الرجاء الرجوع إلى قسم (المدفوع من قبل المساهمين المؤسسين، بشكل رئيسي لتمويل عمليات واستثمارات الشركة 

من % ٦٠سهم تمثل نسبة يون  مل اثني عشر)١٢,٠٠٠,٠٠٠ (بما مجموعه") المساهمين المؤسسين"ويشار إليهم مجتمعين بـ  ()ع( اكتتب كل من المساهمين المؤسسين للشركة والذين تظهر أسماؤهم في الصفحةقبل اتمام االكتتاب العام 

  .التالي سيحتفظ المساهمون المؤسسون بعد اكتمال االكتتاب بحصة مسيطرة على الشركة  وب.إجمالي رأس مال الشركة

 طلبات االكتتاب في أي ويمكن تقديم").  فترة االكتتاب) ("م١٥/٣/٢٠٠٨ الموافق (هـ٧/٣/١٤٢٩ أيام شاملة آخر يوم إلغالق االكتتاب وهو يوم٨ويستمر لمدة ) م٨/٣/٢٠٠٨ الموافق(هـ٣٠/٢/١٤٢٩سيتم طرح أسهم االكتتاب في يوم

كحد أدنى، كما أن الحد األقصى لكل خمسين سهم ) ٥٠(االكتتاب بـ ") المكتتبين"و مجتمعين بـ" المكتتب"يشار إليه بـ (ب بأسهم االكتتاب تويجب على كل مكت.  خالل فترة االكتتاب") البنوك المستلمة(" فروع البنوك المستلمة  منفرع

على أساس تناسبي بناء على نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى ) إن وجدت(لكل مكتتب وسيتم تخصيص ما يتبقى من األسهم المطروحة لالكتتاب خمسين سهم ) ٥٠(إن الحد األدنى للتخصيص هو .   ألف سهمئةام) ١٠٠,٠٠٠(مكتتب هو 

ألف مكتتب، فإن الشركة ال تضمن الحد األدنى للتخصيص وسيتم التخصيص بالتساوي على عدد المكتتبين، وفي حال تجاوز عدد تون مائة وس) ١٦٠,٠٠٠(وإذا تجاوز عدد المكتتبين .  إجمالي عدد األسهم المطلوب االكتتاب فيها

كما سيتم . المكتتبين دون أي عموالت أو استقطاعات من البنوك المستلمةإلى ) إن وجد(وسوف يتم إعادة فائض االكتتاب ").  الهيئة("المكتتبين عدد األسهم المطروحة لإلكتتاب، سوف يتم التخصيص حسب ماتقرره هيئة السوق المالية 

  ").التخصيص ورد الفائض"و" شروط وتعليمات االكتتاب"راجع قسم ) (م٢٠/٣/٢٠٠٨الموافق (هـ ١٤٢٩ /١٢/٣في موعد أقصاه يوم  ) إن وجد(اإلعالن عن عملية التخصيص ورد الفائض 

عشرين سهماً على ) ٢٠(ويحق لكل مساهم يمتلك . يعطي كل سهم حامله الحق في صوت واحد.  تضم أسهم المساهمين المؤسسين وأسهم االكتتاب وال يعطى أي مساهم حقوق تصويت تفضيليةسوف تكون أسهم الشركة من فئة واحدة

  ").سياسة توزيع األرباح"راجع قسم . (روحة لالكتتاب أية أرباح تعلنها الشركة من بداية فترة االكتتاب والسنوات المالية التي تليهاوستستحق األسهم المط.  والتصويت فيها") اجتماع الجمعية العامة("األقل حضور اجتماعات الجمعية العامة 

وق المالية بالمملكة العربية السعودية لتسجيل األسهم في القائمة الرسمية، وتمت الموافقة وقد تقدمت الشركة بطلب لهيئة الس. ال يوجد سوق ألسهم الشركة سواء داخل المملكة العربية السعودية أو أي مكان آخر قبل طرحها لالكتتاب العام

ألسهم في السوق في وقت قريب بعد اإلنتهاء من ومن المتوقع أن يبدأ تداول ا. وقد تم الحصول على جميع الموافقات الرسمية للقيام بعملية طرح األسهم.  على نشرة اإلصدار هذه وتم استيفاء كافة المستندات المؤيدة التي طلبتها الهيئة

 والمقيمين في المملكة بالتداول  ومواطني دول الخليج وسيسمح لألشخاص والشركات والبنوك وصناديق اإلستثمار السعودية") تواريخ مهمة للمكتتبين"راجع قسم (عملية تخصيص األسهم وصدور القرار الوزاري بإعالن تأسيس الشركة 

  . بعد بداية تداول األسهم في السوقفي األسهم

 .صدار هذه قبل اتخاذ قرار االستثمار في أسهم االكتتاب بموجب هذه النشرةنشرة اإل الواردين في" عوامل المخاطر"و " إشعار هام"يجب دراسة قسمي 

 المستشار المالي            
 
 
 

 
طية                  االكتتاب ومتعهد التغ مدير 

  

  
 
 

 

بنوك المستلمةال      
     

ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر أسماؤهم في ") الهيئة"والمشار إليها بـ(على معلومات تم تقديمها حسب متطلبات قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية تحتوي نشرة اإلصدار هذه 

ويؤكدون حسب علمهم واعتقادهم بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي ، عين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار هذه مجتم)د(الصفحة 

هيئة والسوق المالية السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة، وال تعطي أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخلي نفسها صراحة من أي ال تتحمل وال . النشرة إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللةهذه عدم تضمينها في 

 .مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو عن االعتماد على أي جزء منها
 

)م٢٠٠٨/ ١٨/٢الموافق(هـ ١٤٢٩/ ١١/٢ صدرت هذه النشرة بتاريخ



 

  

ŠbÈ’g@âbç@ @
وعند التقدم . ، وباألسهم املطروحة لالكتتابشركة املتحدة للتأمني التعاوين البتقدم هذه النشرة تفاصيل كاملة عن املعلومات املتعلقة 

ستند إىل املعلومات الواردة يف هذه بطلب االكتتاب يف األسهم املطروحة لالكتتاب ستتم معاملة املستثمرين على أساس أن طلبام ت
املوقع  ، أو بزيارة) (www.ncbc.com)مديراالكتتاب (شركة األهلي املاليةالنشرة واليت ميكن احلصول على نسخ منها من 

أو البنوك املستلمة أو املوقع اإللكتروين هليئة السوق املالية ) (www.bmg.com.saاإللكتروين للمستشار املايل 
)www.cma.org.sa(.  

شركة  كما مت تعيني ، هلا يف هذا الشأنكمستشار مايل") يب إم جي("عينت الشركة مكتب حممد باسل الغالييين لالستشارات املالية 
  .ليها يف هذه النشرة فيما يتعلق باألسهم املطروحة لالكتتاب املشار إةتغطيالمدير لالكتتاب ومتعهد ك األهلي املالية

 باململكةالسوق املالية على تفاصيل مت تقدميها حسب متطلبات قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن هيئة صدار هذه نشرة اإلوي تحت
ردين كامل جمتمعني ومنف )د(فحة رقم  الواردة أمساؤهم يف صدارةويتحمل أعضاء جملس اإل، ")اهليئة"و املشار إليها بـ (العربية السعودية 

ويؤكدون حسب علمهم واعتقادهم بعد إجراء مجيع الدراسات املمكنة وإىل ، املسؤولية عن دقة املعلومات الواردة يف نشرة اإلصدار هذه
 يئةاهلوال تتحمل  .أنه ال توجد أي وقائع أخرى ميكن أن يؤدي عدم تضمينها يف النشرة إىل جعل أي إفادة واردة فيها مضللةعقول احلد امل

 السوق املالية السعودية أية مسؤولية عن حمتويات هذه النشرة، وال تعطي أية تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتماهلا، وختلي نفسها صراحةً أو
  .عن أية خسارة تنتج عما ورد يف هذه النشرة أو عن االعتماد على أي جزء منهاومن أي مسؤولية مهما كانت 

وخاصة أن الوضع املايل للشركة وقيمة األسهم ميكن أن يتأثرا ، ريلنشرة يف تاريخ إصدارها عرضة للتغيإن املعلومات اليت تضمنتها هذه ا
وال  .أو غريها من العوامل االقتصادية والسياسية اخلارجة عن إرادة الشركة ،بصورة سلبية بالتطورات املستقبلية مثل التضخم والضرائب

أو وعد أو تعهد بأنه وكتابية أومطبوعة فيما يتعلق باألسهم املطروحة لالكتتاب أصاالت شفهية جيب اعتبار حترير هذه النشرة وال أية ات
  .علق باألرباح أو النتائج أو األحداث املستقبليةتفيما يإقرار 

. االكتتابملية  أو أي من مستشاريهم للمشاركة يف عؤسسنيال جيوز اعتبار نشرة اإلصدار هذه مبثابة توصية من الشركة أو املسامهني امل
 الفردية أو الوضع يةألهداف االستثمارااالعتبار ب  األخذوتعترب املعلومات املوجودة يف نشرة اإلصدار ذات طبيعة عامة مت إعدادها بدون

 استشارة ويتحمل كل مستلم لنشرة اإلصدار قبل اختاذ قرار باالستثمار مسؤولية احلصول على. املايل أو االحتياجات االستثمارية اخلاصة
الحتياجات املالية اخلاصة ا لتقييم مدى مالءمة املعلومات املدرجة يف النشرة بالنسبة لألهداف واألوضاع واالكتتابمهنية مستقلة خبصوص 

  .به

 غري جمن زو قصر أوالد هلا اليت األرملة أو املطلقة السعودية للمرأة جيوز كما.  الطبيعيني السعوديني األشخاص على االكتتاب يقتصر
لصاحلها يف أسهم الشركة اليت تطرح لالكتتاب العام على أن تقدم ما يثبت أا مطلقة أو أرملة وما يثبت  بأمسائهم تكتتب أن سعودي

وتطلب ،  أخرى دولة أي يف االكتتاب ألية أشخاص آخرين أو أسهم بيع أو النشرة هذه توزيع حيظر،  كما أمومتها لألوالد القصر
 نظامية ومراعاة قيود أية على التعرف النشرة هذه على املطلعني من االكتتاب ومدير املايل واملستشار املؤسسون ونواملسامه الشركة
 .ا التقيد

أ  

http://www.cma.org.sa/
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حلصول على املعومات الواردة يف هذه النشرة خبصوص قطاع التأمني واملعلومات األخرى املتعلقة بالسوق الذي تعمل فيه الشركة من مت ا 

 أو أي من يب أم جي،مصادر خمتلفة، وأن الشركة قد أجرت التحريات املعقولة للتأكد من صحة املصادر، ومع أنه اليوجد لدى 
أي سبب لالعتقاد بوجود معلومات غري صحيحة متضمنة يف تلك املصادر ) و(أمسائهم يف الصفحة مستشاري الشركة الذين تظهر 

) ٢(تقديرات وتوقعات الشركة ) ١: (ومن تلك املصادر. والتقديرات، إال أنه اليوجد أي بيان أو ضمان بشأن دقة ومتام أياً منها
مل يتم صول عليها من مصادر ومواد تصدر عن أطراف أخرى ومتاحة للعموم، واملعلومات والتحليالت اخلاصة بصناعة التأمني واليت مت احل

  :  رير ومعلومات صادرة عن اجلهات الواردة أدناهاتق) ٣(احلصول على موافقة املزودين ذه املعلومات لإلشارة إىل أمسائهم يف هذه النشرة 

والتمويل،  ، وتغطي جماالت املخاطر السياسية اململكة التحدة،-  مقرها لندنناشرة لتقارير وإحباث عن األسواق الناشئةوهي شركة 
  . والتحليل والتوقعات اإلقتصادية، وقطاعات األعمال والبيئة التشغيلية

 شارة إىل امسهما وعلى نشر إفادما يف هذه النشرة ويف هذاا موافقتهما الكتابية على اإلتاجلهتني املذكورتني أعاله أعطيينبغي مالحظة أن 
شارة إىل أن مجيع هذه اجلهات والعاملني فيها أو أي من أقربائهم ال ميلكون أسهماً أو وجتدر اإل. السياق ومل يتم سحب هذه املوافقة

  .مصلحة مهما كان نوعها يف الشركة أو أي تابع هلا

  

 أكسكو إنشورانس إنفورماشن سريفيسيز

 

  لندن، اململكة املتحدة
  +٤٤) ٠ (٢٠ ٧٦٢٣ ٩٨٢٨: هاتف

  www.axcoinfo.com:املوقع اإللكتروين

  .متخصصة بأحباث ومعلومات التأمني تغطي حوايل مائة وأربعة وستني دولة اململكة املتحدة، - وهي شركة مقرها لندن
  )يب إم أي(بزنس مونيتور انترناشيونال 

 

  لندن، اململكة املتحدة
  +٤٤) ٠ (٢٠ ٧٢٤٨ ٠٤٦٨: هاتف

  www.businessmonitor.com:املوقع اإللكتروين 
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تاب العام واإليضاحات املرفقة ا واليت مت إدراجها يف النشرة، قد مت إعدادها وفقاً ملعايري كتإن القوائم املالية للشركة قبل الطرح األويل لال
  .). س. ر(وسوف تقوم الشركة بإصدار بياناا املالية بالريال السعودي  . احملاسبة الصادرة عن اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني

òîÜjÔn¾a@pa†bÏ⁄aë@pbÈÓìnÛa    

وقد ختتلف ظروف العمل يف املستقبل اختالفاً  .ات املذكورة يف هذه النشرة قد مت إعدادها على أساس افتراضات حمددة ومعلنةإن التوقع
ال حتتوي هذه النشرة على أي إقرار أو ضمان أو تأكيد فيما يتعلق بدقة أو كمال هذه  وبالتايل جوهرياً عن االفتراضات املستخدمة

  .التوقعات

بيانات مستقبلية ميكن أن يستدل عليها بشكل عام من خالل ما  واليت ال تعد حقائق تارخيية قعات الواردة يف هذه النشرةمتثل بعض التو
 ،"من املمكن "،"ميكن "،"من املتوقع "،"يتوقع "،"ينوي "،"يعتقد"، "ٌيقدِّر "،"يعتزم"تستخدمه من كلمات ذات داللة مستقبلية مثل 

 واليت تدل على ،وغريها من املفردات املقاربة أو املشاة هلا يف املعىن،  بصيغة النفي أو اإلثبات،"قد "،"وفس "،"من احملتمل "،"حيتمل"
وليست ضماناً ، وتعكس إفادات التوقعات املستقبلية هذه وجهات نظر الشركة حالياً بشأن األحداث املستقبلية .احلديث عن املستقبل

بصورة جوهرية عن وإجنازاا  العوامل ميكن أن تتسبب يف اختالف النتائج الفعلية للشركة وأدائها الكثري من  وهناك.لألداء املستقبلي
فضالً عن أن بعض املخاطر . جنازات املستقبلية اليت قد تعبِّر عنها أو توحي ا إفادات التوقعات املستقبلية هذهالنتائج أو األداء أو اإل

"). طرةاخعوامل امل"فضالً راجع قسم (األثر مذكورة بتفصيل أكثر يف أقسام أخرى من هذه النشرة والعوامل اليت ميكن أن يكون هلا هذا 
  .فإن النتائج الفعلية قد تتغري بصورة جوهرية عن النتائج املذكورة يف هذه النشرة، وإذا تبني أن أياً من االفتراضات غري دقيقة أو صحيحة

تلتزم بتقدمي نشرة اكتتاب إضافية مع املوافقة عليها من قبل هيئة السوق فإن الشركة ، سهمألا قواعد تسجيل وإدراج تومع مراعاة متطلبا
صبحت أيف القائمة الرمسية يف حال املتحدة للتأمني التعاوين الشركة وقبل إدراج أسهم بعد املوافقة على نشرة اإلصدار األساسية املالية 

) ٢( .  وثيقة مطلوبة مبوجب قواعد التسجيل واإلدراجة أو على إياالكتتابرأ على نشرة  قد ط جوهرياًتغيرياً) ١(الشركة على علم بأن 
 فإن الشركة ،ويف غري احلالتني السابقتني.  هذهاالكتتابتغيريات هامة أصبحت بعلم الشركة واليت كانت من املفترض إحلاقها يف نشرة 

فادات املستقبلية اليت تتضمنها هذه النشرة سواًء كان ذلك نتيجة سوق أو اإلالتعتزم حتديث أو تعديل أي معلومات متعلقة بالقطاع أو ال
معلومات جديدة أو حوادث مستقبلية أو خالف ذلك، ونتيجة ملا تقدم وللمخاطر األخرى، واألمور املتيقنة واالفتراضات فإن توقعات 

وعليه فإنه جيب  .و الذي تتوقعه الشركة أو قد الحتدث إطالقاًاألحداث والظروف املستقبلية املبينة يف هذه النشرة قد الحتدث على النح
على املستثمرين احملتملني فحص مجيع اإلفادات املستقبلية على ضوء هذه التفسريات مع عدم االعتماد على اإلفادات املستقبلية بشكل 

 .أساسي

ج  
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  عنوان الشركة الرئيسي

  الشركة املتحدة للتأمني التعاوين
     املدينة املنورةطريق
  ٢١٤٢٢،  جدة ٥٠١٩: ب.ص

  اململكة العربية السعودية
   + ٩٦٦ ٢ ٦٥٣٢٨٨١: تلفون
   +٩٦٦ ٢ ٦٥١١٩٣٦: فاكس

  uca@uca.com.sa :الربيد اإللكتروين

  

  
⁄a@Üª@õb›ÇcñŠa†@æìz’‹¾a  

  

)عام(ن ـالس بـاملنص لـميث  مــساال ةـاجلنسي

  حسان حممد شوكت حماسين. ١  سعودي  ٧٥  الرئيس  )مستقل(

  جمموعة الفيصلية القابضةميثل 
 )غري تنفيذي(

 سعودي ٤١ عضو
 صاحب السمو امللكي األمري حممد بن . ٢

 خالد العبداهللا الفيصل   
شركة يو سي ايه للتأمني ميثل 
  .م.م.ش
  )غري تنفيذي(

  ونوائل غيث رشاد فرع. ٣  سعودي  ٣٠  عضو

  جمموعة بن الدن السعوديةميثل 
  )غري تنفيذي(

  سلمان سامل حممد بن الدن. ٤  سعودي  ٣١  عضو

  وديع بن أمحد كابلي. د. ٥  سعودي  ٦٥  عضو  )مستقل(

 أمحد بن عبد العزيز احلمدان. ٦ سعودي ٦٦ عضو )مستقل(

الشركة التجارية املتحدة ميثل 
  للتأمني

 )تنفيذي( 
 فيف كرممشعل ع. ٧ لبناين ٥٢ عضو

  

  

د  
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  سكرتري جملس اإلدارة

   سواح عيد حممد هاينحممد
  ٢١٤٢٢ جدة ٥٠١٩ب .ص

 ٠٠٩٦٦٢٦٥٣٢٨٨١: هاتف
 ٠٠٩٦٦٢٦٥١١٩٣٦: فاكس

  

 املعتمد ممثل الشركة

  حسان حممد شوكت حماسين

  ٢١٤٥١ جدة ٢٢٥٦ ب.ص
 ٠٠٩٦٦٢٦٦٥٤٣٥٣:هاتف
 ٠٠٩٦٦٢٦٦٩٢٩٩٦:فاكس

  

 

  مسجل األسهم

  تداول
  أبراج التعاونية

   طريق امللك فهد٧٠٠
  +٩٦٦ ١ ٢١٨ ٩٩٩٩: هاتف
  +٩٦٦ ١ ٢١٨ ٩٠٩٠: فاكس

  ١١٥٥٥ الرياض - ٦٠٦١٢ص ب 
 اململكة العربية السعودية

(www.tadawul.com.sa) 
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 مستشارون ماليون–يب إم جي 
  )مكتب حممد باسل الغالييين لالستشارات املالية(

  شارع فلسطنياملخمل بالزا، 
  ٢١٥٧٣، جدة ٥٢٩٧٢. ب.ص

  اململكة العربية السعودية
  +٩٦٦ ٢ ٦٦٨ ١٧٧٧: هاتف
 +٩٦٦ ٢ ٦٦٨ ١٨٨٨: فاكس

(www.bmg.com.sa) 
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 الرويشد والعّساف حمامون ومستشارون قانونيون

  ، طريق امللك فهد٢٤برج اململكة، الدور
   ١١٦١٣، الرياض ٩٠٢١٧. ب. ص

  اململكة العربية السعودية
  +٩٦٦ ١ ٢١١ ٢٠٠٠: هاتف
  +٩٦٦ ١ ٢١١ ٠٨٠٨: فاكس

(www.rafirm.com) 
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 البسام حماسبون قانونيون واستشاريون
  عضو جمموعة آر إس إم الشرق األوسط

  بناء الغالييين، الدور األول، امللز
   ١١٥٥٧، الرياض ٦٩٦٥٨. ب. ص

  لسعودية اململكة العربية ا
  +٩٦٦ ١ ٢٠٦ ٥٣٣٣: هاتف
 +٩٦٦ ١ ٢٠٦ ٥٤٤٤: فاكس

(www.rsminternational.com)  

  الشرق األوسط 

éíìäm  ا يف هذه النشرة ويف هذامجيع اجلهات املذكورة أعاله أعطت موافقتها الكتابية على االشارة إىل امسها وعلى نشر إفاد
ارة إىل أن مجيع هذه اجلهات والعاملني فيها أو أي من أقربائهم ال ميلكون وجتدر االش. السياق ومل يتم سحب هذه املوافقة

 .أسهماً أو مصلحة مهما كان نوعها يف الشركة أو أي تابع هلا

  

و  
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  املالية األهليشركة 
  ة، اململكة العربية السعودي١١٤٩٥ الرياض، ٢٢٢١٦.ب.ص

  +٩٦٦ ١ ٢٧٣ ٣٦٨٧ :فاكس، +٩٦٦ ١ ٢٧٣ ٣٦٩٢ :هاتف
     www.ncbc.com:املوقع اإللكتروين

  

òàÜn¾a@ÚìäjÛa 
  البنك األهلي التجاري

  طريق امللك عبد العزيز: املركز الرئيسي
  ، اململكة العربية السعودية٢١٤٨١ ، جدة٣٥٥٥.ب.ص

  +٩٦٦ ٢ ٦٤٤ ٦٤٨٨ :فاكس، +٩٦٦ ٢ ٦٤٩ ٣٣٣٣ :هاتف
   www.alahli.com.sa  :املوقع االلكتروين

  

   

  جمموعة سامبا املالية
  طريق امللك عبد العزيز: املركز الرئيسي

  ، اململكة العربية السعودية١١٤٢١، الرياض ٨٣٣.ب.ص
 +٩٦٦ ١ ٤٧٩ ٩٤٠٥ :فاكس، +٩٦٦ ١ ٤٧٧ ٤٧٧٠ :هاتف

   www.samba.com :املوقع اإللكتروين

 
  

  

  البنك السعودي لالستثمار
  شارع املعذر: املركز الرئيسي

  ، اململكة العربية السعودية١١٤٨١، الرياض ٣٥٣٣.ب.ص
  +٩٦٦ ١ ٤٧٧ ٦٧٨١ :فاكس، +٩٦٦ ١ ٤٧٨ ٦٠٠٠ :هاتف

  www.saib.com.sa :املوقع اإللكتروين
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  جمموعة سامبا املالية

  طريق امللك عبد العزيز: املركز الرئيسي
  ، اململكة العربية السعودية١١٤٢١، الرياض ٨٣٣.ب.ص

 +٩٦٦ ١ ٤٧٩ ٩٤٠٥ :فاكس، +٩٦٦ ١ ٤٧٧ ٤٧٧٠ :هاتف
   www.samba.com :املوقع اإللكتروين
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 ")الشركة"ويشار إليها يف هذه النشرة بـ (عاوين للتأمني التاملتحدةشركة ال  الشركة

مبوجب قرار جملس الوزراء   حتت التأسيسهي شركة مسامهة سعودية عامة
تاريخ ب) ٢٤/م(رقم   واملرسوم امللكي،هـ١٤/٣/١٤٢٨بتاريخ ) ٩٤(رقم 
القاضي باملوافقة على تأسيس الشركة وفقا لنظام  هـ١٥/٣/١٤٢٨

هـ ولنظام ٢٢/٣/١٣٨٥وتاريخ ) ٦/م(كي الشركات الصادر باملرسوم املل
 وتاريخ ٣٢مراقبة شركات التأمني التعاوين الصادر باملرسوم امللكي رقم 

هـ والئحته التنفيذية الصادرة مبوجب القرار الوزاري رقم ٢/٦/١٤٢٤
  .هـ١/٣/١٤٢٥ وتاريخ ١/٥٩٦
 

 قرار جملس مبوجبحصلت الشركة على املوافقة بتأسيسها كشركة تأمني    تأسيس الشركة
) ٢٤/م(رقم   واملرسوم امللكي،هـ١٤/٣/١٤٢٨بتاريخ ) ٩٤(رقم  الوزراء

موافقة مؤسسة النقد وقد حصلت الشركة على  .هـ١٥/٣/١٤٢٨تاريخ ب
بعد  وسوف يتم تسجيل الشركة بصفة رمسية ،  بتأسيسهاالعريب السعودي

ن تأسيس  ولدى صدور قرار وزاري بإعالالطرح األويل لالكتتاب إمتام عملية
  . الشركة عن وزير التجارة والصناعة بعد اجتماع اجلمعية التأسيسية

 

عدا احلماية ما   التأمنيسوف متارس الشركة أنشطة التأمني يف مجيع فروع  نشاط الشركة
وسوف . واإلدخار، وذلك حسب نظام مراقبة شركات التأمني التعاوين

ري التقدم ملؤسسة النقد ايتوجب على الشركة بعد حصوهلا على السجل التج
العريب السعودي للحصول على ترخيص مبمارسة أنشطة التأمني اليت ترغب 

  .يف ممارستها
  

  .ريال سعودي  ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠  رأس مال الشركة

  .االكتتاب لسهم  رياالت سعودية١٠  االكتتابسعر 

  .االكتتاب لسهم  رياالت سعودية١٠   القيمة االمسية

  .اًعادي اًسهم ٢٠,٠٠٠,٠٠٠  املصدرةعدد األسهم إمجايل 

   .اً عادياًسهم ٨,٠٠٠,٠٠٠  الكتتابلعدد األسهم ااملطروحة 

  .% ٤٠  كتتاب من األسهم املصدرة النسبة األسهم املطروحة ل

  .ريال سعودي ٨٠,٠٠٠,٠٠٠  الكتتابل املطروحة ألسهملالقيمة اإلمجالية 

ط  



 

  .سهم ٨,٠٠٠,٠٠٠    املتعهد بتغطيتهااالكتتابعدد أسهم 

  . ريال سعودي ٨٠,٠٠٠,٠٠٠  إمجايل املبلغ املتعهد بتغطيته

   .اًسهم ٥٠  احلد األدىن لالكتتاب

  .ريال سعودي ٥٠٠   قيمة احلد األدىن لالكتتاب

  .سهماً ١٠٠,٠٠٠  احلد األقصى لالكتتاب

  .ريال سعودي ١,٠٠٠,٠٠٠  قيمة احلد األقصى لالكتتاب 

ريال ) ٧٦,٨١٩,٨٥٥(تخدم صايف متحصالت االكتتاب املقدرة بـستس   االكتتاباستخدام متحصالت 
) ٣,١٨٠,١٤٥(سعودي، وذلك بعد خصم مصاريف االكتتاب املقدرة بـ

رسوم كل من املستشار املايل واملستشار القانوين للطرح ريال سعودي شاملة 
واحملاسبون املراجعون باإلضافة إىل مصروفات البنوك املستلمة ومصروفات 

 ومصروفات الطباعة والتوزيع واملصروفات األخرى املتعلقة بطرح التسويق
باإلضافة إىل رأس املال املدفوع من قبل املسامهني املؤسسني بشكل األسهم، 

مع رئيسي لتمويل عمليات الشركة وتغطية مصاريف ما قبل التشغيل، 
ة احملافظة على هامش املالءة حسب متطلبات الالئحة التنفيذية لنظام مراقب

استخدام متحصالت "الرجاء الرجوع إىل (شركات التأمني التعاوين 
 ").االكتتاب

 سوف يتم اإلعالن عن عملية التخصيص ورد الفائض يف موعد أقصاه يوم  ختصيص أسهم االكتتاب
وسيتم التخصيص حبد أدىن ) م٢٠/٣/٢٠٠٨املوافق (هـ ١٢/٣/١٤٢٩

ن األسهم املطروحة لكل مكتتب، وسيتم ختصيص ما يتبقى مسهماً  )٥٠(
 بناًء على نسبة ما طلبه كل على أساس تناسيب) إن وجدت(لالكتتاب 

املكتتبني  عدد جتاوز وإذامكتتب إىل إمجايل األسهم املطلوب االكتتاب ا 
األدىن  احلد فإن الشركة ال تضمن مائة وستون ألف مكتتب،) ١٦٠,٠٠٠(

ويف حال جتاوز . تبنيالتخصيص بالتساوي على عدد املكت وسيتم للتخصيص
عدد املكتتبني عدد األسهم املطروحة لالكتتاب، سوف يتم التخصيص 

 شروط"قسمي  مراجعة الرجاء. (حسب ما تقرره هيئة السوق املالية
  ").الفائض ورد التخصيص"و " االكتتاب وتعليمات

إىل املكتتبني دون أي عموالت ) وجدإن ( سوف يتم إعادة فائض االكتتاب  الفائض
وسوف يتم اإلعالن . أو استقطاعات من مدير االكتتاب أو البنوك املستلمة

هـ ١٢/٣/١٤٢٩عن عملية التخصيص ورد الفائض يف موعد أقصاه يوم 
 ").شروط وتعليمات االكتتاب"فضالً راجع ( م٢٠/٣/٢٠٠٨املوافق 

 سيبدأ االكتتاب يف فروع البنوك املستلمة يف اململكة من تاريخ  فترة االكتتاب

ي  



 

أيام شاملة آخر  ٨ وتستمر لفترة) م٨/٣/٢٠٠٨ املوافق(هـ ٣٠/٢/١٤٢٩
 ).م١٥/٣/٢٠٠٨ املوافق(هـ ٧/٣/١٤٢٩  وهو يوميوم إلغالق اإلكتتاب

 
مل تكن هناك سوق ألسهم الشركة داخل اململكة أو خارجها قبل طرحها   تسجيل وإدراج األسهم يف القائمة الرمسية

طلب للهيئة لتسجيل األسهم يف القائمة وقد تقدمت الشركة ب .لالكتتاب
ومتت املوافقة على نشرة اإلصدار هذه وكافة املستندات املؤيدة اليت ، الرمسية

وقد مت احلصول على مجيع املوافقات الرمسية الالزمة لعملية . طلبتها اهليئة
ومن املتوقع أن يبدأ تداول األسهم يف السوق يف وقت قريب  .طرح األسهم
تواريخ مهمة "فضالً راجع قسم (اء من عملية ختصيص األسهم بعد االنته
  ").للمكتتبني

  

للشركة فئة واحدة من األسهم، وليس ألي مساهم أي حق أفضلية يف   حقوق التصويت
ومينح كل سهم صاحبه احلق يف صوت واحد، وحيق لكل مساهم . التصويت

جلمعية  سهم احلضور والتصويت يف اجتماعات ا٢٠لديه ما ال يقل عن 
  ").ملخص النظام األساسي للشركة"و" وصف األسهم"فضالً راجع (العامة 

  

خيضع املسامهون املؤسسون لقيد عدم جواز التصرف يف أسهمهم لفترة ثالث   قيود نقل ملكية أسهم املسامهني املؤسسني 
من ") فترة احلظر("سنوات مالية كاملة ال تقل كل منها عن اثين عشر شهراً 

وجيب احلصول على موافقة هيئة السوق املالية . سيس الشركةتاريخ تأ
ومؤسسة النقد على أي بيع لألسهم من قبل املسامهني املؤسسني بعد انتهاء 

) %٥(فترة احلظر، كما ينبغي إبالغ مؤسسة النقد بنسب امللكية اليت تزيد عن 
  .مخسة باملائة وأي تغري يطرأ على هذه النسب

  
ق األسهم املطروحة لالكتتاب أية أرباح تعلنها الشركة عن الفترة منذ حستت   توزيع األرباح

لإلطالع على سياسة (إبتداء فترة االكتتاب وعن السنوات املالية اليت تليها 
 ").سياسة توزيع األرباح"توزيع أرباح الشركة انظر قسم 

  
كتتاب، وميكن تصنيف هناك عوامل خماطرة معينة تتعلق باالستثمار يف هذا اال  عوامل املخاطرة 

خماطر تتعلق ) ب(خماطر تتعلق بنشاط الشركة وأعماهلا ) أ(هذه املخاطر يف 
وقد مت حتليل .  خماطر تتعلق باألسهم العادية) ج(بالسوق والبيئة التشريعية 

من هذه النشرة واليت جيب مراجعتها " عوامل املخاطرة"هذه املخاطر يف قسم 
  .تثمار يف األسهم املطروحة يف هذا االكتتاببعناية قبل اختاذ قرار االس

@ @

ك  
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  التاريخ  اجلدول الزمين املتوقع لالكتتاب

  االكتتابفترة 
هـ  ٧/٣/١٤٢٩ حىت هـ ٣٠/٢/١٤٢٩ من
  )م١٥/٣/٢٠٠٨حىت م  ٨/٣/٢٠٠٨املوافق (

  )م١٥/٣/٢٠٠٨وافقامل(هـ ٧/٣/١٤٢٩  االكتتاب وسداد قيمة االكتتابآخر موعد لتقدمي طلبات 

  )م٢٠/٣/٢٠٠٨ املوافق(هـ ١٢/٣/١٤٢٩  اإلشعار بالتخصيص النهائي وإعادة املبالغ الفائضة

يف حال وجود فائض ( للمكتتبني االكتتابإعادة فائض أموال 
  )لالكتتاب

 )م٢٠/٣/٢٠٠٨املوافق(هـ ١٢/٣/١٤٢٩
  

  العالقةبعد االنتهاء من مجيع اإلجراءات ذات  تاريخ بدء تداول األسهم 

-----------------------------------------------------------------------
  . يف الصحف احملليةهي تواريخ تقريبية،  وسيتم االعالن على التواريخ الفعليةعاله ينبغي العلم بأن التواريخ الواردة أ

@ @
òîÐî× â‡ÔnÛa kÜİi lbnn×üa 

كما جيوز للمرأة السعودية املطلقة أو األرملة اليت هلا أوالد قصر من زوج .  الطبيعينييقتصر االكتتاب على األشخاص السعوديني
 وسيتم . على أن تقدم ما يثبت أا مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد القصرغري سعودي أن تكتتب بأمسائهم لصاحلها،

 االكتتاب وفروع البنوك املستلمة، وعلى املوقع اإللكتروين ملدير توفري مناذج طلبات االكتتاب يف أثناء فترة االكتتاب لدى مدير
وميكن أيضاً االكتتاب عن طريق اإلنترنت واهلاتف املصريف أو أجهزة الصراف اآليل التابعة للبنوك .  االكتتاب والبنوك املستلمة

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

  .البيانات اخلاصة باملكتتب منذ اكتتابه يف طرح جرى حديثاً

" شروط وتعليمات االكتتاب" للتعليمات الواردة يف قسم فيما خيتص بطلبات االكتتاب، جيب تعبئة مناذج طلبات االكتتاب طبقاً
وحتتفظ .  وجيب على كل مكتتب أن يوافق على كل الفقرات الواردة يف منوذج طلب االكتتاب ذات العالقة.  من هذه النشرة

 وال يسمح . لشركة حبقها يف رفض أي طلب اكتتاب بصورة جزئية أو كلية، يف حالة عدم استيفاء أي من شروط االكتتاب
يعترب طلب االكتتاب عندئذ اتفاقاً ملزماً بني املكتتب .  بتعديل طلب االكتتاب أو سحبه بعد استالمه من أحد البنوك املستلمة

 ").شروط وتعليمات االكتتاب" فضالً راجع قسم (والشركة 

ل  
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صدار هذه وال يشتمل على كافة املعلومات  اليت قد م رة اإليعد هذا امللخص نبذة موجزة عن املعلومات املدرجة يف نش
وقد مت تعريف بعض . املكتتبني وجيب على مستلم هذه النشرة قراءا بالكامل قبل اختاذ قرار االستثمار يف أسهم الشركة

  .املصطلحات املوجودة يف هذه النشرة حتت قسم التعريفات

@åÇ@òîÐÜ‚@ò×‹“Ûa@ @

هي شركة مسامهة ") للتأمني التعاويناملتحدة "أو " الشركة"ويشار إليها يف هذه النشرة بـ(ني التعاوين الشركة املتحدة للتأم
هـ، ١٤/٣/١٤٢٨بتاريخ ) ٩٤(مبوجب قرار جملس الوزراء رقم سعودية حتت التأسيس مت املوافقة على الترخيص بتأسيسها 

بة شركات التأمني والئحته التنفيذية الصادرة مبوجب قام مرالنظفقاً  وهـ١٥/٣/١٤٢٨تاريخ ب) ٢٤/م(واملرسوم امللكي رقم 
 وسوف يكون مقر الشركة الرئيسي يف مدينة جدة وعنواا الربيدي  . هـ١/٣/١٤٢٥ و تاريخ ١/٥٩٦القرار الوزاري رقم 

  .٢١٤٢٢ جدة ٥٠١٩. ب.ص : كالتايل

عشرين مليون سهم ) ٢٠,٠٠٠,٠٠٠(لى مائيت مليون ريال سعودي موزع ع) ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠(يبلغ رأس مال الشركة 
اثين عشر مليون سهم ) ١٢,٠٠٠,٠٠٠( اكتتب املسامهون املؤسسون بـ، وقدعشرة رياالت للسهم) ١٠(بقيمة إمسية قدرها 

 من االسهم بسعر %٤٠مثانية ماليني سهم للجمهور متثل ) ٨,٠٠٠,٠٠٠(وسيتم طرح   . من رأس مال الشركة%٦٠متثل 
  .لسهم الواحدعشرة رياالت ل) ١٠(

وبعد اإلنتهاء من عملية االكتتاب وانعقاد اجلمعية التأسيسية، سوف يتم تقدمي طلب إىل وزير التجارة والصناعة إلعالن تأسيس 
 الشركة، وتعترب الشركة قد تأسست كشركة مسامهه سعودية اعتباراً من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعالن تأسيسها،  ومن مث

تتقدم الشركة إىل مؤسسة النقد بطلب الترخيص للقيام بأعمال التأمني التعاوين اليت   سوفى السجل التجاريوبعد احلصول عل
  .ترغب مبمارستها يف اململكة العربية السعودية
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اليف على املستهلك على األمد البعيد واحلفاظ على ثقته جبدية إن رسالة الشركة املتحدة للتأمني التعاوين هي العمل خلفض التك
  .قطاع التأمني التعاوين وأمهيته بالنسبة اىل اإلقتصاد الوطين

 
ò×‹“Ûa@òíúŠ@ @

  .يف اخلدمات اليت تتطلبها انشطتهم العامة أو اخلاصةللعمالء أن تكون الشركة الرائدة يف قطاع التأمني، واخليار األول 

“Ûa@òîvîmaaò×‹ 

 على معدالت منو سوق املركبات أثر كبريمسؤلية الصحي والتأمني على التعاوين يف كل من اال لتأمني ل اإللزامي للتطبيقإن 
ويف نفس الوقت فإن املنافسة يف جودة .  السوق السعودية للتأمنيأعمال يف سريع من املتوقع أن يصاحب ذلك منو و.  التأمني

.  تنمية أعماهلا يف السوق احمللية  اجلديدة شركات التأمنيحماولة يف الفترة القصرية القادمة، بسبب اخلدمات ستزيد بشكل كبري
 التعاوين أا ستتمكن من خوض  للتأمنيتؤمن املتحدة.   رحبية شركات التأمنيهامشوجود ضغط على  مما يترتب على ذلك

 من )املؤسس الرئيسي (البحرين -للتأمنيذ على حمفظة يو سي إيه غمار املنافسة معتمدة على اإلرث احلاصل من جراء االستحوا
بناًء على و .  عاماًمثانية عشرةحيث جودة خدماا وسجل أعماهلا الراسخ وخربا العميقة يف سوق التأمني السعودية على مدى 

مدعومة بقاعدة راسخة من أعمال ، مةيف السنوات القادمنوا ملحوظاً الشركة توقع خالل السنوات املاضية، تأداء هذه احملفظة 
بتقدمي وسوف تتوسع .  الشركاء االستراتيجيني والشركات الكبرية اليت امتد التعامل معها لفترات تزيد عن عشر سنوات

متوازنة قاعدة  بذلك مكونةًالعمالء سواء من األفراد أو الشركات، متنوعة من جديدة وخدماا ذات اجلودة إىل جمموعة 
  .مرحبة يف املستقبلألعمال  مستقرةو

  

ن  
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 الشركة  منها على سبيل املثال ال احلصر جمموعة بن الدن،وجود قاعدة عمالء مستقرة من كبار الشركات يف اململكة •
 وقد .دودة، شركة األعمال املدنية احمل، شركة احلاج حسني علي رضا القابضة جمموعة الفيصليةالسعودية للتوريدات،

 م٢٠٠٧ من جمموع مبيعات الشركة يف اململكة يف عام % ١٥,٢شكلت املبيعات الناجتة عن هذه الشركات ما نسبته 
   . )غري مدققة( 

 خربة يف السوق السعودي تفوق الثالثني عاماً •
 موظفون ذوي خربات وكفاءات عالية •
 الوسطى، الشمالية، الغربية، اجلنوبية ف مناطق اململكة نقطة بيع متوزعة على خمتل٦٦ من خالل انتشار جغرايف واسع •

 .والشرقية

س  
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 ةـة امللكيـنسب  الدفتريةةـقيمال مـعدد األسه يةـاجلنس مــاالس

 % ٣٢,٥٠ ٦٥,٠٠٠,٠٠٠ ٦,٥٠٠,٠٠٠ حبرينية م.م.شركة يو سي إيه للتأمني ش .١
 % ٥  ١٠,٠٠٠,٠٠٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ سعودية جمموعة الفيصلية القابضة احملدودة .٢
 % ٥ ١٠,٠٠٠,٠٠٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ سعودية شركة األعمال املدنية احملدودة .٣
 % ٤ ٨,٠٠٠,٠٠٠ ٨٠٠,٠٠٠ سعودية  السعوديةجمموعة بن الدن .٤
 % ٢ ٤,٠٠٠,٠٠٠ ٤٠٠,٠٠٠ سعودية الشركة السعودية للتوريدات .٥
 % ٢ ٤,٠٠٠,٠٠٠ ٤٠٠,٠٠٠ لبنانية ل.م.الشركة التجارية املتحدة للتأمني ش .٦
 % ٢ ٤,٠٠٠,٠٠٠ ٤٠٠,٠٠٠ سعودي حسان حممد شوكت حماسين .٧
 % ٢ ٤,٠٠٠,٠٠٠ ٤٠٠,٠٠٠ سعودي خالد حسني علي رضا .٨
 % ٢ ٤,٠٠٠,٠٠٠ ٤٠٠,٠٠٠ سعودي حممد صاحل حممد جوخدار .٩
 % ١,٥٠ ٣,٠٠٠,٠٠٠ ٣٠٠,٠٠٠ سعودي عادل حسن حممد املسحل .١٠
 % ١ ٢,٠٠٠,٠٠٠ ٢٠٠,٠٠٠ سعودي عبدالعزيز عبدالرمحن املدمييغ .١١
 % ٠,٥٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ سعودية سارة أمحد عبدالوهاب نائب احلرم .١٢
 % ٠,٥٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ سعودية نورة أمحد عبدالوهاب نائب احلرم .١٣
  

  جمموع املسامهني املؤسسني
 

 ١٢,٠٠٠,٠٠٠١٢٠,٠٠٠,٠٠٠٦٠ % 

 % ٤٠ ٨٠,٠٠٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠,٠٠٠   من اجلمهوراملكتتبون

 % ٢٠,٠٠٠,٠٠٠٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠١٠٠  لكلياجملموع ا

الرجاء اإلطالع على  املتحدة للتأمني التعاوين الشركةملزيد من التفاصيل عن هيكل ملكية الشركات اليت متلك حصصاً يف و
  ."هيكل ملكية الشركة"قسم 
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بني كل من املسامهني املؤسسني من جهة ومتعهدي تغطية أبرمت تفاقية اليت متثل اإل : بالتغطيةاتفاقية التعهد  •  أ
وافق املسامهون املؤسسون على طرح عدد األسهم املذكور يف هذه النشرة مبوجبها االكتتاب من جهة ثانية واليت 

 التصرف نيابة عن الشركة ىسهم ووافق متعهدو تغطية االكتتاب علماليني مثانية ) ٨,٠٠٠,٠٠٠(والبالغ 
 .وشراء مامل يتم شراؤه من كافة األسهم املطروحة بتاريخ اإلغالق وذلك بالسعر املعروض

 وما يتعلق ا من أصول والتزامات ، يو سي إيه للتأمنيالتابعة لشركة احملفظة التأمينية  اتفاقية شراء :االستحواذ •
 .وذلك بعد احلصول على موافقة مؤسسة النقد

 . اخلطر الذي حتتفظ به الشركة لنفسها والتقوم بإعادة تأمينهنسبة: حتفاظاال •
 النسبة املتوجب استقطاعها من صايف أرباح الشركة املنصوص عليها يف نظام مراقبة :االحتياطيات النظامية •

 %.٢٠هي الئحته التنفيذية وشركات التأمني التعاوين و
  ومراجعة وتسوية املطالبات التأمينيةإدارة االعتباري الذي يقوم بالشخص: أخصائي تسوية املطالبات التأمينية •

  .نيابة عن الشركة
  .املتحدة للتأمني التعاوين الشركة إدارة :دارةاإل •
ئة من رأس مال ايف املأربعني ) %٤٠(سهم عادي متثل  ٨,٠٠٠,٠٠٠ يف الطرح األويل لـ االكتتاب :االكتتاب •

 .الشركة
  .طراخ قبول التأمني على املعملية:  التأمييناالكتتاب •
 .قدم خدمات استشارية متعلقة بنشاط التأمنيتيت  ال أو اجلهةالشخص: استشاري التأمني •
 .سهم عادي من أسهم الشركة ٨,٠٠٠,٠٠٠ :االكتتابأسهم  •
 . الشركةمال رأسجمموع أسهم من  %٦٠ :أسهم املسامهني املؤسسني •
ن له مقابل موافقة املؤمِّن على تعويض املؤمَّن له عن الضرر أو املبلغ الذي يدفعه املؤمَّ): القسط(االشتراك  •

 .خطر مؤمن منه اخلسارة اليت يكون السبب املباشر يف وقوعه
أو /األشخاص الذين يرخص هلم مبمارسة أي من املهن احلرة املتعلقة بنشاط التأمني و :أصحاب املهن احلرة •

 .إعادة التأمني
 . من الدرجة األوىل مثل الوالدين واألبناءرب الزوج والزوجة واألقا:أقارب •
شروط ل  جمموع املبالغ املدفوعة لشركات التأمني لقاء تغطية هذه الشركات ملخاطر معينة وفقاً:األقساط املكتتبة •

 .وثائق التأمني املوقعة مع عمالئها
من قبل معيد  ن وتعويض املؤمِّ،منيحتويل أعباء املخاطر املؤمَّن عليها من املؤمِّن إىل معيد التأ: إعادة التأمني •

   .التأمني عما يتم دفعه للمؤمَّن هلم إذا تعرضوا للضرر أو اخلسارة
إعادة التأمني اليت يقوم املؤمِّن مبوجبها بعرض كل خطر تأميين على حدة على معيد : إعادة التأمني االختياري •

  .طر املعروضة عليه ويكون ملعيد التأمني اخليار يف قبول أو رفض املخا،التأمني

 ١



 

إعادة التأمني اليت يتعهد املؤمِّن مبوجبها بإسناد خماطر معينة يف حدود مبالغ أو نسب : إعادة التأمني اإلتفاقي •
 .معينة ملعيد التأمني ويتعهد معيد التأمني بقبول إعادة التأمني على املخاطر املسندة إليه

ليت يتعهد املؤمِّن مبوجبها بإسناد خماطر معينة يف حدود نسب معينة إعادة التأمني اإلتفاقي ا: إعادة التأمني النسيب •
  . ويتعهد معيد التأمني بقبول التأمني على املخاطر املسندة إليه،متفق عليها ملعيد التأمني

الغ إعادة التأمني اإلتفاقي اليت يتعهد املؤمِّن مبوجبها بإسناد خماطر معينة يف حدود مب: إعادة التأمني غري النسيب •
 ويتعهد معيد التأمني بقبول التأمني على املخاطر ،معينة فيما يزيد على مبلغ اخلسارة الذي يقرر املؤمِّن حتمله

  .املسندة إليه

البنوك املشاركة يف "ـراجع القسم اخلاص بفضالً  (االكتتابيت تقوم باستالم طلبات  البنوك ال:البنوك املستلمة •  ب
 .)"االكتتاب

  

ويل أعباء املخاطر من املؤمَّن هلم إىل املؤمِّن وتعويض من يتعرض منهم للضرر أو اخلسارة من قبل  حت:التأمني •  ت
 .املؤمِّن

ختصيص رصيد منتظم ملواجهة اخلسائر املتوقعة عن املخاطر املرغوب التأمني عليها ذاتياً بدالً عن : التأمني الذايت •
  .خدمات الشركة

 .م السعوديةنظام آيل لبيع وشراء األسه  :تداول •
وهي الطريقة اليت يتم مبوجبها توزيع فائض الربح لشركة التأمني أو إعادة التأمني على محلة :توزيع الفائض •

 .الوثائق
  

  . جريدة أم القرى، وهي اجلريدة الرمسية للمملكة العربية السعودية:اجلريدة الرمسية •  ج
 . ملسامهي الشركةاجلمعية العامة :اجلمعية العامة •

  

 . حكومة اململكة العربية السعودية:كومةاحل •  ح
 . الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي ميتلك وثيقة التأمني:محلة وثائق التأمني •

    

حمل التأمني قبل التأمني  األصل  الشخص االعتباري الذي يقوم بفحص ومعاينة:خبري املعاينة و مقدر اخلسائر •  خ
 .سباب اخلسارة وتقدير قيمتها وحتديد املسؤوليةعليه ومعاينة األضرار بعد وقوعها ملعرفة أ

عر اخلدمات  اليت  مبوجبها تّس،حصاءاتالشخص الذي يقوم بتطبيق نظرية االحتماالت واإل: اخلبري االكتواري •
  .وتقوم االلتزامات وتكون املخصصات

 .ح مع انتفاء احتمال الرب، أو عدمها،احلدث املتعلق باحتمال حدوث ضرر أو خسارة: اخلطر •
  

 . عشرة رياالت سعودية لكل سهم١٠ :االكتتابسعر  •  س
 .يالدية ديسمرب من كل سنة م٣١   السنة املنتهية بتاريخ:السنة املالية •
 . سهم الشركة:السهم •

 ٢



 

 لوائح العمل يف اململكة العربية السعودية اليت تفرض على الشركات العاملة يف اململكة توظيف نسبة :السعودة •
 .معينة من السعوديني

 . السوق املالية السعودية: السوق •
  

  . الشخص الطبيعي:شخص •  ش
 .الشركة املتحدة للتأمني التعاوين :الشركة •

  

سلوب التأمني الذي مبوجبه يغطي محلة الوثائق املنتسبني للصندوق أنفسهم ويكونون أ: صندوق التأمني املتبادل • ص
 .مسؤولني عن ذلك مسؤولية مجاعية وفردية

 .االكتتاب بعد حسم مصاريف االكتتابصايف متحصالت : االكتتاب متحصالت صايف •
  

 .من أسهم الشركة) %٤٠( سهم عادي لالكتتاب العام متثل مالينيمثانية ) ٨,٠٠٠,٠٠٠( طرح :الطرح •  ط
  

 . عقد تأسيس الشركة:عقد التأسيس •  ع
  

 ٨/٣/٢٠٠٨ املوافق ( هـ٧/٣/١٤٢٩ وحىتهـ ٣٠/٢/١٤٢٩   الفترة املمتدة من تاريخ:االكتتابفترة  •  ف
 . أيام٨ملدة ) م١٥/٣/٢٠٠٨ حىت

  

  .دراج قائمة باألوراق املالية املعدة من قبل هيئة السوق املالية مبقتضى قواعد التسجيل واإل:القائمة الرمسية •  ق
ماقبل  بفعاليات الشركة متضمنة نفقات ءقائمة املركز املايل املتوقعة عند البد: ركز املايل املستقبليةاملائمة ق •

 . العاماالكتتابالتشغيل ورأس املال املودع من قبل املسامهني املؤسسني وعامة املكتتبني من خالل 
 من نظام ٦الصادرة عن هيئة السوق املالية مبقتضى املادة واإلدراج  قواعد التسجيل :قواعد التسجيل واإلدراج •

 .)م٣١/٧/٢٠٠٣املوافق ( هـ ٢/٦/١٤٢٤يخ وتار)٣٠/م(السوق املالية الصادر مبوجب املرسوم امللكي رقم 
 . للسهم الواحدة سعوديت رياال١٠ :القيمة االمسية •

  

) ٣٢/م( الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمني التعاوين الصادر باملرسوم امللكي رقم :الالئحة التنفيذية •  ل
 .)م٣١/٧/٢٠٠٣املوافق (هـ ٢/٦/١٤٢٤بتاريخ 

 

 وهي شركة مسامهة سعودية حتت التأسيس متت الشركة املتحدة للتأمني التعاوين :تعاوين للتأمني الاملتحدة •  م
هـ واملرسوم ١٤/٣/١٤٢٨بتاريخ ) ٩٤(مبوجب قرار جملس الوزراء رقم املوافقة على الترخيص بتأسيسها 

 . هـ١٥/٣/١٤٢٨تاريخ ب) ٢٤/م(امللكي رقم 
  .تب ا القيمة اإلمجالية لألسهم املكت:االكتتابمتحصالت  •
 شركة األهلي املالية :االكتتابمتعهد تغطية  •

 ٣



 

 . الشركةإدارة جملس :دارةاجمللس أو جملس اإل •
.جملس الضمان الصحي التعاوين الذي يتم تعيني أعضائه من قبل جملس الوزراء :جملس الضمان الصحي التعاوين •
كتتبة يف اململكة العربية السعودية مبا يف ذلك  احملفظة التأمينية املكونة من جمموع األقساط امل:احملفظة التأمينية •

 . البحرين-للتأمنييو سي إيه لشركة حاليا األصول واإللتزامات املتعلقة بذلك واململوكة 
 .قطاعها وختصيصها لتغطية التزاماا املاليةستاملبالغ اليت جيب على الشركة ا: الفنية) االحتياطيات(املخصصات  •
واليت ُيحظر على املسامهني املؤسسني خالهلا أن ، االكتتاباليت تلي انتهاء  سنواتالثالث مدة  :مدة احلظر  •
 .املسبقة قبل البيعومؤسسة النقد بيعوا أسهمهم يف السوق، وجيب بعد ذلك أخذ موافقة اهليئة ي
 شركة األهلي املالية: االكتتابمدير  •
 . الزمن محلة أسهم الشركة ألية فترة حمددة من:املساهم أو املسامهون •
 ). ف(لواردة أمساؤهم يف صفحة ا املسامهون املؤسسون للشركة :ملسامهون املؤسسونا •
، واملعني )الغالييين لالستشارات املاليةحممد باسل مكتب ( مركز يب إم جي مستشارون ماليون :ملستشار املايلا •

 .االكتتابمن قبل الشركة للعمل كمستشار مايل فيما يتصل ب
  ).ز( ة والواردة أمساؤهم يف الصفحاالكتتابراف اليت تقوم بتقدمي خدمات خاصة ب األط:املستشارون •
الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي تؤول إليه املنفعة احملددة يف وثيقة التأمني عند حدوث الضرر أو : املستفيد •

  .اخلسارة
  .مارات أخرىعقد ترتبط قيمته بأداء أصول مالية أو مؤشرات أو استث: املشتقات املالية •
  .االكتتابهيئة حكومية أو مؤسسة عامة تقوم باإلشراف والرقابة على قطاع التأمني يف بلد : مشرف التأمني •
 .طريقة توزيع فائض عمليات التأمني وإعادة التأمني بني املسامهني واملؤمَّن هلم: معادلة توزيع الفائض •
 .ليت تقبل إعادة التأمني من مؤمِّن آخرأو إعادة التأمني ا / شركة التأمني و: معيد التأمني •
 .االكتتاب كل شخص يكتتب يف أسهم :املكتتب •
  . اململكة العربية السعودية:اململكة •
   .املسؤول عن التحقق من االلتزام بتطبيق األنظمة والتعليمات ذات العالقة: املراقب النظامي •
/ زاولة أي من املهن احلرة املتعلقة بنشاط التأمني واألشخاص الطبيعيون الذين يرخص هلم مب: مزاولو املهن احلرة •

 .أو إعادة التأمني ويعملون لدى أصحاب املهن احلرة
 .مؤسسة النقد العريب السعودي: )أو املؤسسة ( النقد مؤسسة •
 .شركة التأمني اليت تقبل التأمني مباشرة من املؤمَّن هلم: الضامن/ املؤمن  •
 .الطبيعي أو االعتباري الذي أبرم مع املؤمِّن و ثيقة التأمنيالشخص : املضمون/ املؤمن له •
 .أو إعادة التأمني /املهن احلرة املتعلقة بنشاط التأمني و: املهن احلرة •

  

 .النظام األساسي املقترح للشركة: النظام األساسي •  ن
وتاريخ ) ٣٢/م( نظام مراقبة شركات التأمني التعاوين الصادر باملرسوم امللكي رقم :نظام التأمني •

 .هـ٢/٦/١٤٢٤
هـ ٢٢/٣/١٣٨٥ وتاريخ ٦/ الشركات الصادر مبوجب املرسوم امللكي رقم م نظام:نظام الشركات •

 ٤



 

 .وتعديالته
 منوذج طلب االكتتاب الذي جيب على املكتتبني تعبئته وتقدميه للبنك املستلم عند :منوذج طلب االكتتاب •

 .الرغبة يف االكتتاب
 .قة املعدة من قبل الشركة فيما يتعلق باالكتتابهذه الوثي :نشرة اإلصدار •

  

  .مدى زيادة أصول الشركة القابلة للتحويل إىل نقد عن التزاماا: هامش املالءة • هـ
 . هيئة السوق املالية باململكة العربية السعودية:هيئة السوق املالية أو اهليئة •
 .ملكة العربية السعوديةامللالستثمار يف اهليئة العامة :لالستثماراهليئة العامة  •

  

عقد يتعهد مبقتضاه املؤمِّن بأن يعوض املؤمَّن له عند حدوث الضرر أو اخلسارة لألصل املغطى : وثيقة التأمني •  و
 .الذي يدفعه املؤمَّن له) القسط(بالوثيقة وذلك مقابل االشتراك 

ع الشركة إلمتام عملية التأمني الشخص االعتباري الذي يقوم لقاء مقابل مادي بالتفاوض م: وسيط التأمني •
  .لصاحل املؤمَّن هلم

الشخص االعتباري الذي يقوم لقاء مقابل مادي بتمثيل الشركة وتسويق وبيع وثائق التأمني :وكيل التأمني •
 .ومجيع األعمال اليت يقوم ا عادة حلساب الشركة أو بالنيابة عنها

 وحتمل السجل التجاري  احملدودة املتحدةكاالت التجاريةالوشركة  :")الوكيل العام"وكذلك  (الوكيل احلايل •
 .شركة مسامهة حبرينية مقفلة - للتأمنييو سي إيهوهي الوكيل احلصري لشركة ) ٤٠٣٠٠٢٢٣١٨(رقم 

  

م يف البحرين ١١/١/١٩٩٢أسست وسجلت يف تاريخ   البحرين- يو سي إيه للتأمني :يو سي إيه للتأمني •  ي
  ).١٣٥٩٩( التأمني خارج البحرين مبوجب السجل التجاري رقم كشركة معفاة ملمارسة نشاط

 ٥
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باإلضافة إىل املعلومات األخرى الواردة يف هذه النشرة، ينبغي على كل مستثمر حمتمل أن يدرس بعناية عوامل املخاطرة احملددة 
ملخاطر املوضحة أدناه ال تشمل مجيع املخاطر اليت ميكن أن  بأن اعلماً. االكتتابأدناه، قبل اختاذ أي قرار باالستثمار يف أسهم 

 )اإلدارة (تواجهها الشركة، بل إنه من املمكن وجود خماطر إضافية ليست معلومة للشركة يف الوقت احلايل، أو تعدها الشركة
 املايل ونتائج عملياا وتدفقاا وقد يتأثر نشاط الشركة ومركزها. فيما لو حتققت غري جوهرية يف الوقت احلايل قد تعيق عملياا

كتتاب بسبب حدوث الوقد ينخفض سعر أسهم ا.  النقدية بصورة سلبية جوهرية بسبب حدوث أو حتقق أي من هذه املخاطر
  .أو حتقق أي من هذه املخاطر أو غريها، مما قد يتسبب يف خسائر املكتتبني الستثمارهم بشكل جزئي أو كلي

R- Q ‹ b¬ paˆ òÜ– ÛbiÖì ò÷îjÛaë òîÈí‹“nÛa@ @
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ومتطلبات أنظمة شركات التأمني املنفذة نظام الشركات باإلضافة إىل أنظمة إن شركات التأمني العاملة يف اململكة تنطبق عليها 
أو /أو إلغاء و/ديل وأو تع/ولكون هذه األنظمة واملتطلبات ميكن أن حيصل عليها تغيري و.  من قبل مؤسسة النقد العريب السعودي

  .تأجيل تطبيق، فال توجد هناك ضمانات لعدم تأثر أعمال أو رحبية شركات التأمني العاملة يف اململكة يف حال حصول ذلك

 التعاوين العاملة  بتنظيم و متابعة أداء شركات التأمنينظام مراقبة شركات التأمنيوتقوم مؤسسة النقد العريب السعودي مبوجب 
 ويف حال عدم تقيد الشركات ذا النظام، قد يترتب عليها جمموعة من العقوبات واليت قد تؤثر بشكل ظاهر على سري يف اململكة

  . عمليات الشركات أو رحبيتها

R- Q- R òÏbä¾a 

اململكة أن وبناءاً على ذلك، على .  م٢٠٠٥دخلت اململكة العربية السعودية يف منظمة التجارة العاملية بشكل فعلي بنهاية عام 
وأحد هذه األنظمة هو حترير القطاع املايل وفتح باب االستثمار أمام الشركات العاملية وبعد .  تلتزم بقرارات وأنظمة املنظمة

كشركات مسامهة ) مبا فيها الشركة(شركة تأمني جديدة  ٢٠صدور عدة  قرارات من جملس الوزراء حديثاً بالترخيص بتأسيس 
 يؤثر سلبياً على قد، فإن الشركة تتوقع أن جتد نفسها تعمل يف بيئة تنافسية بشكل متزايد مما لنشرة حىت تاريخ هذه اعامة

ومن احملتمل أن يتم منح تراخيص جديدة يف املستقبل القريب مما يزيد .  هوامش الرحبية واحملافظة على حصة سوقية مناسبة
 عدد كبري من الشركات الصغرية  منافسة منهناكيكون  توقع أنكما أنه من املاملنافسة أكثر يف سوق التأمني السعودي، 

 لشركات عاملية مما سوف يزيد املنافسة أيضاُ  أو وكالء تأمني يف سوق اململكة العربية السعودية كوسطاءالعاملةواملتوسطة 
  .للحصول على حصة من السوق 

حملتسبة، شروط وأحكام التغطية، اخلدمة املقدمة والتصنيف تقوم املنافسة يف صناعة التأمني على عوامل عدة، تشمل األقساط ا
املايل املعتمد من وكاالت التصنيف املستقلة وخدمة املطالبات والسمعة والتصور املوجود عن القدرة املالية واخلربة لشركة 

تسعري تعترب أكثر ولغرض كسب حصة أكرب يف السوق، يقوم بعض الداخلني اجلدد للسوق بتبين تطبيق سياسات .  التأمني
وال ميكن .  مغامرة من تلك اخلاصة بالشركة أو أن تعرض صيغاً بديلة حلماية املخاطر باإلضافة إىل خدمات التأمني التقليدية
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إن .  التأكيد على أن الشركة سوف تكون قادرة على حتقيق أو االحتفاظ بأي مستوى حمدد من األقساط يف هذه البيئة التنافسية
  .فسة املتزايدة ميكن أن تؤثر سلبياً وبشكل جوهري على أعمال الشركة وتوقعاا ووضعها املايلضغوط املنا

R- Q- S ì¹ ÖìÛa 

إن الطفرة االقتصادية اليت تعيشها اململكة العربية السعودية قد ال تستمر بإعطاء مثارها للسوق بشكل عام مبا فيها قطاع التأمني 
السوق اآلن مدعوم بعوائد النفط املرتفعة وباملشاريع العمالقة املوضوعة قيد الدراسة يف اململكة فنمو . بنفس القوة يف املستقبل

وكنتيجة بديهية، .  العربية السعودية، وبالرغم من حماوالت التنويع، ال يزال االقتصاد السعودي معتمداً وبشكل كبري على النفط
بقى اخلطط املالية معرضة لعوامل وقوى يف السوق العاملية وخارجة عن سيطرة يبقي دخل اململكة متأثراً بتقلبات أسعار النفط وت

احلكومة، وقد تعيق املشاكل االقتصادية والسياسية استمرارية النمو يف أعداد وأحجام املشاريع الصناعية والسكنية الكربى 
   ١ .ومشاريع البىن التحتية وبالتايل قد تؤثر على فرص منو أعمال شركات التأمني

R- Q- T pbjÜİnß ñ†ìÈÛa 

 بناءاً على تعليمات وزارة العمل ونظام مراقبة شركات التأمني التعاوين والئحته التنفيذية، ينبغي على شركات التأمني التعاوين
على  ، من اموع العام%٣٠لديها ال تقل عن موظفني سعوديني  نسبةأن تلتزم ب اليت يبلغ عدد موظفيها أكثر من عشرين موظفاً

وبالرغم من نية الشركة بااللتزام مبتطلبات السعودة إال أن هناك صعوبة   .أن تزداد سنوياً حسب خطة العمل املقدمة للمؤسسة
باإللتزام بالنسب املطلوبة يف املستقبل  وال يوجد أي ضمانات .احلصول على موظفني سعوديني هلم خربة يف جمال التأمنييف 

 مما قد يعرض ،ا تنص عليه األنظمة احلالية أعلى ممات تفيد برفع نسب السعودة إىل مستوياتإصدار تعليمالقريب يف حال 
 بالقرارات الصادرة ذا اخلصوص فقد يتم تطبيق عقوبات عليها قد تصل إىل إيقاف هايف حال عدم التزامالشركة لعقوبات 

 خططها التوسعية بسبب عدم متكنها من تأمني العمالةوقد تتأثر أعمال الشركة و.  إصدار تأشريات العمالة الالزمة للشركة
  . الالزمة للشركة سواًء من السوق احمللية أو عن طريق االستقدامواخلربات

RMQMU@‡ÔäÛa@òûß@˜î‚‹m@kz@ëc@Ša‡–g@â‡Ç@‹İ‚   

مت أو ستقوم الشركة  للتأمني التعاوين بناءاً على شروط معينة قااملتحدة شركة الالترخيص بتأسيس لقد متت املوافقة على 
باستيفائها يف املستقبل، وسوف تقوم الشركة بعد صدور السجل التجاري بالتقدم ملؤسسة النقد بطلب احلصول على ترخيص 

ويف حال عدم قدرة الشركة على استيفاء هذه الشروط فإن الشركة قد ال .  مبزاولة أنشطة التأمني اليت ترغب الشركة مبمارستها
علماً بأن هذه الشروط سوف تطبق على . ص مبزاولة النشاط، أو قد يتم سحب الترخيص إذا مت احلصول عليهحتصل على الترخي

  .مجيع شركات التأمني

أن تقدم العديد من االلتزامات ) مبا فيها الشركة(كما أنه وفقاً لالئحة التنفيذية لنظام التأمني يتوجب على شركات التأمني 
 من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمني التعاوين أن ملؤسسة النقد ٧٦وتنص املادة .  يملؤسسة النقد العريب السعود

حق سحب الترخيص يف حال مل متارس الشركة النشاط املرخص هلا به خالل ستة أشهر، أو مل تف مبتطلبات النظام أو الالئحة، 

                                                           
  بي إم جي ١
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 صحيحة، أو أفلست الشركة، أو مارست الشركة النشاط أو تبني للمؤسسة تعمد الشركة تزويد املؤسسة مبعلومات غري
بأسلوب غري سوي، أو اخنفض رأس املال عن احلد األدىن املقرر، أو اخنفض النشاط التأميين إىل املستوى الذي ترى املؤسسة عدم 

 املكلف من قبل املؤسسة فعالية أدائه، أو رفضت الشركة دفع املطالبات املستحقة دون وجه حق، أو منعت الشركة فريق التفتيش
ويف حال مت .  عن أداء مهمته يف فحص سجالا، أو امتنعت الشركة عن تنفيذ حكم ائي صادر يف أي من الرتاعات التأمينية

  .سحب الترخيص من الشركة فإن ذلك سوف يتسبب بإعاقة استمرار عملها بشكل نظامي

RMQMV@µßdnÛa@pb×‹’@òîØÜß@óÜÇ@†ìîÔÛbi@ÕÜÈnm@‹ b¬@ @

إضافةً إىل فترة احلظر املفروضة من قبل هيئة السوق املالية واليت خيضع هلا املسامهون املؤسسون حيث حيظر بيع أسهمهم خالل 
 من تلك األسهم بعد انتهاء ثالث سنوات مالية كاملة من تاريخ تأسيس الشركة وينبغي احلصول على موافقة اهليئة قبل بيع أياً

. التأمني شركات يف األسهم متلك على القيود راقبة شركات التأمني التعاوين والئحته التنفيذية بعضم فترة احلظر، يفرض نظام
فوفقا للمادة التاسعة من نظام مراقبة شركات التأمني التعاوين واملادة التاسعة والثالثني من الئحته التنفيذية ال جيوز لشركة التأمني 

تفاق على االندماج أو متلك أي نشاط مصريف أو تأميين أو السيطرة عليه أو امتالك افتتاح فروع يف الداخل أو اخلارج أو اال
كما تنص املادة الثامنة والثالثون من الالئحة . أسهم شركة تأمني أو إعادة تأمني أخرى إال مبوافقة مكتوبة من مؤسسة النقد

 أو أكثر من %٥سة النقد بنسبة ملكية أي شخص ميلك التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمني التعاوين على وجوب إبالغ مؤس
أسهم الشركة بشكل دوري وإطالع املؤسسة كتابيا بأي تغيري يطرأ على نسب امللكية، كما مت نشر قائمة من قبل مؤسسة النقد 

. التأمني التعاوينحتدد احلدود الدنيا والقصوى مللكية شركات التأمني واملصارف والشخصيات االعتبارية والطبيعية يف شركات 
 قبل السعودي  العريب النقد مؤسسة من مسبقة خطية موافقة على التأمني احلصول ووفقا هلذه املتطلبات يتوجب على شركات

 شأن ذلك إن من.  مسجلة أو حدوث تغيري جذري يف هيكل ملكيتها تأمني أي شركة مع للملكية نقل أو دمج أو اكتساب
 النقد مؤسسة رفضت أو استراتيجي وذلك يف حال مايل مستثمر على االتفاق مع الشركة درةق )احلاالت بعض يف(يعيق  أن

غري مقبولة، مما قد يؤثر سلبياً على أعمال  لشروط أو قامت بإخضاعه عليه املوافقة أو قامت بتأخري ذلك السعودي  العريب
  .الشركة

RMQMW@òÛìîÛa@pbjÜİnß@ @

للتأمني التعاوين  التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمني التعاوين يتعني على املتحدة  من الالئحة٦٨ و٦٧ و٦٦وفقاً للمواد 
ولكن هذا احلد يتأثر بشكل رئيسي .  االحتفاظ حبد أدىن من املالءة وذلك لتلبية املطالبات الناجتة عن عمليات التأمني

ائق التأمني املباعة واألنظمة املتعلقة بتحديد االحتياطي باالحتياطيات اليت يتعني االحتفاظ ا، واليت تتأثر بدورها حبجم وث
.  كما أن ذلك يتأثر بعدة عوامل أخرى تشمل هامش الربح والعائد على االستثمار وتكاليف التأمني وإعادة التأمني.  النظامي

تعني على الشركة زيادة رأس املال وإذا واصلت املتحدة التعاونية منوها بسرعة أو إذا زاد احلد املطلوب للمالءة مستقبالً فقد ي
 التعاوين من زيادة رأس  للتأمنيوإذا مل تتمكن املتحدة.  واجهة حد املالءة املطلوب وهو ما قد يؤدي إىل تضخيم رأس املالمل

ائية يف أو قد ينتج عن ذلك تطبيق إجراءات جز. ماهلا فقد جترب على احلد من منو أنشطتها وبالتايل عدم اإلعالن عن أية أرباح
 .حق الشركة قد تصل إىل سحب ترخيصها يف بعض احلاالت االستثنائية
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كما مت ذكره سابقاً، ووفقاً لقسم تقومي األصول وهامش املالءة من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمني، يتعني على 
وحد املالءة هومدى زيادة . ة وذلك لتلبية املطالبات الناجتة عن عمليات التأمنيالشركة اإلحتفاظ حبد أدىن من هامش املالء

وهناك ثالث طرق إلحتساب حد املالءة وهي احلد األدىن من رأس املال، . أصول الشركة القابلة للتحويل إىل نقد عن إلتزاماا
حلد املطلوب تبعاً لألنظمة فهناك إجراءات ملزمة ويف حال اخنفاض حد املالءة عن ا. ، واملطالباتجمموع األقساط املكتتبة

  . للشركة لتصويب أوضاعها قد تصل يف احلاالت القصوى إىل طلب سحب الترخيص

RMQMY@òÈÓìnß@ÌÛa@tŠaìØÛa@‹ b¬ 

نة بعمليات متثل عمليات التأمني على املنشئات الصناعية واملباين السكنية والتجارية موردا أكرب لرحبية شركات التأمني باملقار
وظهور بعض حوادث االعتداءات اإلرهابية ال قدر اهللا واليت قد تستهدف منشئات .  التأمني الصحي والتأمني على املركبات

من زالزل أو (صناعية أو جتمعات سكنية أو جتارية كربى أو وقوع كوارث طبيعية  ذات أثر تدمريي كبري على تلك املنشآت 
حدوث نزاعات مسلحة يف املنطقة قد يسبب خسائر كبرية غري متوقعة لشركات التأمني وخاصة أو ) فيضانات أو حرائق كربى

  .الصغرى منها

RMQMQP@áèîÜÇ@†bànÇüaë@µßdnÛa@ð‡îÈß@‹Ïìm@â‡Ç@‹ b¬@ @

ن املخاطر تعتمد شركات التأمني يف أعماهلا على اتفاقيات إعادة التأمني واليت تربمها مع شركات عاملية وإقليمية وذلك للتقليل م
وقد تسبب تقلبات أسواق إعادة التأمني . وباملقابل تدفع شركات التأمني رسوماً خاصة بإعادة التأمني. الناجتة عن التغطية التأمينية

ومن جهة أخرى، ال ميكن ضمان عدم إخفاق معيدي . ارتفاعاً يف هذه الرسوم مما قد يؤدي إىل أثر سليب على رحبية الشركة
مما سوف يؤثر على وضع الشركة املايل وعلى عالقتها بعمالئها، وبالتايل . د حصصهم من املطالبات املستقبليةالتأمني يف سدا
  .رحبيتها املستقبلية

إن . إن توافر ومقدار وتكاليف إعادة التأمني خيضع لشروط السوق السائدة واليت عادة ما تكون خارجة عن إرادة الشركة
 %٣٠ من األقساط املكتتبة وإعادة تأمني %٣٠مني يتطلب أن حتتفظ شركات التأمني على األقل بـ الالئحة التنفيذية لنظام التأ

ويف حال عدم متكن الشركة من احملافظة على أو استبدال ترتيبات إعادة التأمني، ستزيد . من إمجايل أقساطها يف داخل اململكة
إضافة لذلك، فإن الشركة معرضة ملخاطر ائتمانية متعلقة . لتأمينيةنسبة تعرضها للخطر أو اضطرار الشركة لتخفيض التزاماا ا

  . مبعيدي التأمني حيث أن خماطر معيدي التأمني ال تعفيها من التزاماا جتاه عمالئها املؤمن عليهم

لتأمني الكبار ورغم أن الشركة ختطط للتعاقد مع معيدي تأمني تؤمن باستقرارهم املايل، فإن عزوف أو عدم مقدرة أحد معيدي ا
 .أو نتائجها املالية/عن االلتزام بشروط اتفاقيات إعادة التأمني من شأنه أن يولد أثاراً سلبية جوهرية على أعمال الشركة و
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RMQMQQ@µßdnÛa@ÊbİÓ@À@òÜçûß@òîÜ«@Š†aì×@‹Ïìm@â‡Ç@ @

 يف قطاع التأمني التعاوين الذي جيب أن يليب تعاين سوق العمل السعودية من نقص حاد يف الكوادر احمللية املؤهلة تأهيال عاليا
مما سيزيد من الطلب على هذه الكوادر املؤهلة بشكل . على تأسيسها حالياً املوافقاملؤسسة و  التعاويناحتياجات شركات التأمني

وهذا بدوره .  كوادروقد تؤدي زيادة الطلب هذه إىل نوع من املنافسة بني الشركات القائمة واجلديدة الستقطاب هذه ال.  كبري
سيزيد من تكلفة توظيف وتأهيل واإلبقاء على الكوادر املوجودة لدى الشركات مما قد يؤدي إىل ارتفاع املصاريف التشغيلية 

  . وبالتايل قد يؤثر ذلك على رحبية الشركات العاملة يف قطاع التأمني

RMQMQR@ÖìÜÛ@òî²Šbm@pbãbîi@‹Ïìm@â‡Ç@ @

ولذلك مل يتم مجع .  س حديث العهد على مفهوم التأمني إال أنه مل يتم تنظيمه إال منذ فترة قريبةرغم أن السوق السعودي لي
وبسبب ذلك تعتمد شركات التأمني يف تقدير .  وتوفر املعلومات والبيانات التارخيية املطلوبة لبناء اجلداول التأمينية بشكل دقيق

 للمستوى املطلوب من الدقة وبالتايل فقد تزيد نسبة املخاطرة للمحافظ اخلسائر وتقييم األقساط على تقديرات قد ال ترقى
 .التأمينية مما قد يؤدي إىل حدوث خسائر للشركة

  

RMRò×‹“Ûa@pbîÜàÈi@òÔÜÈn¾a@‹ bƒ¾a@ 

RMRMQ@ÝíìànÛa@Š†b—ß@@ @

بالغ مالية كبرية لتمويل بعد االنتهاء من إجراءات تأسيس الشركة، قد حتتاج الشركة املتحدة للتأمني التعاوين إىل ضخ م
.  للتأمني التابعة لشركة يو سي إيه  االستحواذ على احملفظة التأمينية عمليةاستثماراا وتوسعاا وعملياا التشغيلية، مبا يف ذلك

 أو من  للبحث عن مصادر متويلية سواًء عن طريق البنوك أو من خالل إصدار أسهم جديدة الشركةومن أجل ذلك قد حتتاج
وال توجد ضمانات أن تكون ظروف األسواق املالية مالئمة يف ذلك الوقت مما قد يزيد من تكاليف التمويل أو .  نتائج التشغيل

 .قد يؤخر من احلصول عليه، وقد يؤثر ذلك سلباً على عمليات الشركة

RMRMRòÓýÈÛa@paˆ@Òa‹ þa@pýßbÈm@ 

 سواًء من مسامهني يف الشركة أو شركات ميتلك أسهمها مسامهون يف قةتغطية تأمينية ألطراف ذات عال ريتوفتعتزم الشركة 
، ورغم أن اإلدارة ترى بشكل قطعي أن التعامالت مع األطراف ذات العالقة جيب أن تتم بشكل يضمن مصاحل الشركة

 ا، االلتزامسامهني احلاليني  واليت تنوي الشركة وامل من نظام الشركات٧٠ واملادة ٦٩أحكام املادة  مع متاشياًوذلك املسامهني، 
 على أنه ال جيوز أن يكون لعضو جملس االدارة أية مصلحة مباشرة أو غري مباشرة يف األعمال والعقود اليت  هاتني املادتنيتنصو

اقصات تتم حلساب الشركة اال بترخيص من اجلمعية العامة العادية حيدد كل سنة ويستثىن من ذلك األعمال اليت تتم بطريق املن
ي عضو جملس االدارة، بغري ترخيص من اجلمعية أل كما ال جيوز ،العامة اذا كان عضو جملس االدارة صاحب العرض األفضل
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إال أنه ال ميكن إعطاء ضمانات بأن تلك  ،يف أي عمل من شأنه منافسة الشركة العامة العادية جيدد كل سنة، أن يشترك
@.فضل ملصلحة املسامهنيالتعامالت تتم على أساس أا متثل األ @

RMRMS‹ bƒ¾a@ñŠa†g@pbbî@ 

رمبا ال تكون هذه . يوجد لدى الشركة سياسات إلدارة املخاطر وإجراءات وقيود داخلية تعتمد على أفضل املمارسات الدولية
 مقابل بعض السياسات واإلجراءات والقيود الداخلية كافية متاماً يف ختفيض مدى التعرض للمخاطر يف كافة الظروف، أو

وكنتيجة لذلك، فإن الوضع املايل للشركة وعملياا .  األنواع من اخلطر مبا يف ذلك املخاطر اليت مل يتم التعرف عليها أو توقعها
  .ميكن أن يتأثرا سلبياً و بشكل جوهري بواسطة الزيادة املتعاقبة يف التعرض للخطر

ن تستخدم أدوات مالية متعددة واستثمارات إلدارة هذه املخاطر اليت إن من املمارسات املتعارف عليها لشركات التأمني أ
على كل حال، فإنه جيب على الشركة احلصول على موافقة مؤسسة النقد العريب السعودي مبوجب الالئحة . تصاحب أعماهلا

لية وما شاها من أدوات اإلدارة يف التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمني التعاوين قبل استعمال هذه األدوات مثل املشتقات املا
اجلزاءات الواردة يف النظام مبا يف ذلك لكافة ويف حال استعمال أياً منها دون موافقة مؤسسة النقد فإن الشركة معرضة . املستقبل

  . سحب الترخيص

RMRMTòîäîßdnÛa@òÄÐa@áîîÔmë@ˆaìznüa@‹ b¬@ 

يو اخلاصة بشركة وفور االنتهاء من إجراءات تأسيسها االستحواذ على احملفظة التأمينية  تنوي  للتأمني التعاوينإن الشركة املتحدة
إن .   واملكونة من أقساط ووثائق التأمني املصدرة يف اململكة العربية السعودية وااللتزامات الناجتة عن هذه الوثائقللتأمنيسي إيه 

عليها ستكون خاضعة للدراسة من قبل جلنة مستقلة معينة من قبل نتيجة تقييم هذه احملفظة اليت ترغب الشركة االستحواذ 
مؤسسة النقد واليت سوف تتأكد من سالمة إجراءات تقييم حمافظ شركات التأمني القائمة اليت تقدمت للمؤسسة والتأكد من 

  .فيما يتعلق بتقييم أنشطة التأمنياتباع احملاسب القانوين واخلبري األكتواري جلميع الضوابط واملعايري املوضوعة من قبل املؤسسة 

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

وميكن أن ينتج عنه نفقات إضافية من األموال واملوارد مما قد يؤثر على .  ستحواذ مما قد يؤثر على أرباح الشركة املتوقعةاال
وإضافة لذلك، يف حال تبني أن قيمة احملفظة مرتفعة بالنسبة إىل رأس املال فقد يؤثر ذلك على مستويات السيولة .  رحبية الشركة

كما أن شراء احملفظة التأمينية رمبا يؤدي إىل دفع مبالغ أكثر من القيمة .   رفع رأس مال الشركةلدى الشركة مما قد يستوجب
 .الدفترية وبالتايل فقد يؤثر ذلك على رحبية الشركة يف السنوات األوىل
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RMRMUµÐÃì¾a@ÚìÜ@õì@ 

كة ال تستطيع أن تضمن أا تستطيع دائماً بالرغم من وجود ضوابط داخلية وإجراءات ملعاجلة سوء سلوك املوظفني، فإن الشر
وبالتايل، رمبا ينتج عن سوء سلوك املوظف خمالفة النظام من قبل الشركة، أو عقوبات نظامية، أو مسؤولية . منع هذه احلاالت

بشكل ال تستطيع الشركة أن تضمن أن سوء سلوك املوظفني لن يؤدي إىل اإلضرار . أو إضرار جسيم بسمعة الشركة/مالية و
  .جوهري بوضعها املايل أو نتائج عملياا

RMRMVòíŠbàrnüa@òÄÐa@òî¢Š@ 

. سوف تعتمد النتائج التشغيلية للشركة جزئياً على أداء أصوهلا املستثمرة واليت تتألف من حمفظة محلة الوثائق وحمفظة املسامهني
املخاطر املتعلقة بالوضع االقتصادي العام وتقلبات السوق  متنوعة، مبا يف ذلك يةختضع نتائج االستثمار إىل خماطر استثمار

إذا مل تنجح الشركة مبوازنة حمفظتها . وتذبذبات العائد على االستثمار، وخماطر السيولة وخماطر اإلئتمان وعدم التسديد
مر الذي ميكن أن يؤثر سلبياً األ. االستثمارية مع مسؤولياا رمبا تضطر إىل تسييل استثماراا يف أوقات وبأسعار ليست مثالية

كما ختضع احملفظة االستثمارية أيضا لقيود تنظيمية وظروف عدم توفر .  بشكل جوهري على وضعها املايل ونتائج عملياا
واليت ميكن أن تقلل من نطاق التنوع يف فئات األصول املختلفة، األمر الذي ميكن أن يؤدي بدوره إىل . منتجات مالية معينة

وتتطلب إدارة هذه االستثمارات نظام إداري فعال وقدرة عالية على اختيار جودة هذه .  العائد على االستثمارتقليل 
االستثمارات وتنوعها وقد يؤدي عدم قدرة الشركة على تنويع هذه االستثمارات إىل اخنفاض عائداا وبالتايل حقوق املسامهني 

  .بالشركة

RMRMWpbßìÜÈ¾a@òîäÔm@ 

لشركة وتطلعاا املستقبلية تعتمد بشكل كبري على قدرة أنظمة تقنية املعلومات على معاجلة عدد كبري من العمليات إن أعمال ا
يف وقت حمدد ودون انقطاع خصوصاً يف الوقت الذي تصبح فيه معاجلة العمليات معقدة بشكل متزايد مع منو أعداد تلك 

  .العمليات مبعدل معترب

مة احملاسبة، والرقابة املالية، وخدمة العمالء، وقاعدة بيانات العمالء، وأنظمة معاجلة املعلومات األخرى إن التشغيل املناسب ألنظ
مبا فيها تلك اليت تتعلق باالكتتاب ومعاجلة املطالبات، باإلضافة إىل أنظمة االتصاالت بني املكاتب اإلقليمية ومركز تقنية 

ال ميكن إعطاء الضمانات .  األمهية لعمليات الشركة ومقدرا على املنافسة بنجاحاملعلومات باملركز الرئيسي هو أمر يف غاية
 لن تتعرض لالنقطاع أو تتأثر بشكل جوهري يف حالة حصول عطل جزئي أو كامل ألي  أاعلى أن أنشطة وأعمال الشركة

و دخول غري مصرح به أو فريوسات  نتيجة التعرض لعمليات اختراق أمن أنظمة تقنية املعلومات أو االتصاالت الرئيسية
 .كمبيوتر

 

  

@ @
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RMRMXµîîö‹Ûa@µÐÃì¾a@óÜÇ@†bànÇüa@ 

إن املوظفني الرئيسيني يلعبون دوراً مهماً يف جناح أعمال الشركة وإن جناحها وتطلعاا املستقبلية سوف يعتمد إىل حد كبري على 
  .قدرا يف توظيف واالحتفاظ باملوظفني ذوي النوعية املتميزة

، كانت دائماً قادرة على إجياد واالحتفاظ باملوظفني املؤهلني واملتميزين وإجياد بدائل للتأمنييو سي إيه بالرغم من أن شركة 
للموظفني الرئيسيني الذين يغادرون الشركة، إال أنه ال ميكن إعطاء تأكيد بأن الشركة املتحدة للتأمني التعاوين سوف تكون 

قد تتأثر الشركة سلبياً إذا خسرت . أو أن جتتذب وحتتفظ مبوظفني مؤهلني عندما تظهر احلاجة إليهمقادرة على إجياد بدائل 
خدمات شخص أو أكثر من األعضاء الرئيسيني على املدى القصري إىل املتوسط، األمر الذي ميكن أن يؤدي إىل تعطيل أعمال 

  .ليااالشركة ويؤثر سلباً على فرص عملها ووضعها املايل ونتائج عم

RMRMYòíŠbvnÛa@òßýÈÛa@òíb¼@ 

 اليت تستعملها شركة يوسي ايه للتأمني )مبا يف ذلك شعارها(تجارية العالمة على ال املتحدة للتأمني التعاوين سوف حتصل الشركة
 يف أي نظام  بامسهاتسجلة وسوف تنتقل امللكية الفكرية وبدون مقابل، وذلك من ضمن عملية اإلستحواذ على احملفظة التأميني

  .متارس الشركة أعماهلا ضمنه

إن وضع الشركة التنافسي يعتمد جزئياً على قدرا يف استخدام امسها وشعارها على خدماا يف األنظمة اليت يتم من خالهلا 
رس تسويق خدماا وبيعها، إن عدم قدرة الشركة على منع انتهاك حقوقها يف الدول صاحبة االختصاص القضائي اليت متا

الشركة فيها أعماهلا ميكن أن يؤثر سلبياً على عالمتها وميكن أن جيعل ممارسة عملها أكثر تكلفة وبالتايل يؤثر على نتائج الشركة 
ورمبا يتأثر عمل الشركة أكثر إذا كان عليها أن تتنافس مع عالمات جتارية مشاة ضمن األسواق الرئيسية اليت تعمل . التشغيلية

  .متلك فيها حقوق ملكيةفيها واليت ال 

RMRMQP@áèîÜÇ@åŞßû¾a@Éß@pbÏý©bi@òÔÜÈnß@‹ b¬@@ @

إال أن هذا ال . ملتزمة بتسديد وتسوية التزاماا جتاه مطالبات محلة الوثائق بشكل سريع إن الشركة املتحدة للتأمني التعاوين
وقد يصل األمر إىل القيام بدعاوى قضائية . ىيضمن عدم نشوء خالفات بني الشركة من جهة وبعض محلة الوثائق من جهة أخر

 .ضد الشركة لدى اجلهات القضائية، وهذا قد يعرض الشركة إىل خماطر قضائية ونظامية مما قد يؤثر سلباً على عمليات الشركة
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RMRMQQ‹íìİnÛaë@ÉìnÛbi@ò×‹“Ûa@b−@â‡Ç@‹ b¬@@ @

 ولكن مع وجود عوامل خارجية .ر اجلغرايف والتنوع يف اخلدماتإن إستراتيجية الشركة تتضمن خططاً توسعية لتوسيع االنتشا
ق هذه االستراتيجيات بشكل كامل، وهذا قد يؤثر على تقييم أعمال ي حتقخارجة عن سيطرة الشركة فإن الشركة ال تضمن

  .الشركة املستقبلية

RMRMQRòîäîßdnÛa@òÄÐbi@ÕÜÈnm@‹ b¬@@ @

شركة يو سي أيه للتأمني لاملتوقع أن تستحوذ على احملفظة التأمينية اململوكة حالياً بعد استكمال إجراءات تأسيس الشركة، من 
ومن املمكن أن يتسبب تركيز األقساط يف نوع أو أكثر من أنواع التأمني بزيادة .  واملخصصة لسوق اململكة العربية السعودية

  . يؤثر هذا سلبا على رحبية الشركةاملخاطر املرافقة لذلك النوع على احملفظة التأمينية وبالتايل فقد

RMRMQSò×‹“Ûa@‡èÇ@òqa‡y@@ @

إن من شأن هذا .  إن الشركة املتحدة للتأمني التعاوين ما تزال قيد التأسيس وهلذا ال تتوفر أية بيانات مالية مدققة ألية فترة سابقة
وكنتيجة لعدم توفر مثل هذه البيانات .  ا صعباًاألمر أن جيعل حتديد اجتاه نشاط الشركة التجاري وتطورها على املدى البعيد أمر
 بالنسبة لتقييم فرص جناح  ستكون حمدودةاملالية التارخيية املدققة للشركة فإن املعلومات اليت ستتوفر للمستثمرين احملتملني

  .الشركة

RMRMQTÝîvnÛa@ÝjÓ@áèÿÛ@ïÛëþa@‹İÛa@@ @

  بنجاحتتم عملية الطرح األويل ألسهم الشركةها بعد، ولن يتم تسجيلها حىت إن الشركة املتحدة للتأمني التعاوين مل يتم تسجيل
ومن املمكن أال يتم .  ، واختاذ قرارات معينة يف اجتماع اجلمعية التأسيسية، واحلصول على قرار وزاري طبقا لنظام الشركات

كة، مما يعين عدم تأسيس الشركة واحلاجة لرد استكمال واحد أو أكثر من املتطلبات الالزمة إلمتام تسجيل وإعالن تأسيس الشر
  .مبالغ االكتتاب للمستثمرين

RMRMQUòßbÇ@ò×‹’@ñŠa†g@À@ñ©a@@ @

لقد مت ترشيح أعضاء جملس اإلدارة بناء على اخلربة و املعرفة لبعضهم ىف إدارة الشركات العامة و البعض األخر يف إدارة 
لى قبول األسهم يف القائمة الرمسية وعلى العرض للتداول، تعرض الشركة ويترتب ع.  الشركات اخلاصة أو شركات التأمني

اد التقارير املختلفة واإلفصاح، كما يتعرضون لفرض دوأعضاء جملس إدارا واإلدارة التنفيذية إىل التزامات معينة خبصوص إع
اإلضافة إىل تلك املتطلبات، فإن هذه اجلهات وب.  قيود عليهم مبوجب النظم واللوائح اليت تصدرها اجلهات التنظيمية والرقابية

التنظيمية والرقابية قد تفرض متطلبات إفصاح وإعداد تقارير إضافية حسبما تراه مناسباً كما ميكن هلا أيضاً أن تطلب التزامات 
سلطة واملسامهني وعلى الشركة االلتزام بتلك املتطلبات وضمان اإلفصاح بعدالة عن املعلومات لل.  إضافية بقواعد احلوكمة

أعضاء جملس إدارة الشركة أنه من مصلحة الشركة بدء حوار نشط ومفتوح مع املسامهني واختصاصيي ويعتقد .  واجلمهور
كما يوقن أعضاء .  السوق املالية ووسائل اإلعالم واجلمهور بصفة عامة، خبصوص األداء التارخيي للشركة وخططها املستقبلية
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، بأن قيمة السهم سوف تتعزز باإلفصاح عن استراتيجيات الشركة ونقاط القوة لديها وفرص النمو جملس إدارة الشركة كذلك
ويف نفس الوقت، فإن الشركة سوف تراعي ضرورة احلفاظ على السرية فيما يتعلق .  للعامة من خالل حوار نشط ومفتوح
يق املبادئ املذكورة أعاله، فإن الشركة ختطط لتأسيس من أجل تطب.  ط عملياا التشغيليةباستراتيجيات العمل األساسية، وخط

وميكن أن تضع هذه العملية أعباءاً إضافية كبرية على .  تطبيق إجراءات وتنظيمات داخلية مرتبطة بالعمل كشركة مسامهة عامة
  .وموظفيها واملوارد األخرى، مما يؤثر بالتايل على عمل الشركة وأدائها املايلإدارة الشركة 

RMRMQVÑîä—nÛa@‹ b¬@  

إن الالئحة التنفيذية لنظام التأمني تفرض على هذه الشركات مبا فيها الشركة أن تقوم باختيار معيدي تأمني حاصلني على 
وسيتوجب إلغاء اتفاقية . أو تصنيف مكافئ كحد أدىن) S&P(حسب تصنيف ستاندرد أند بورز ) BBB ( يب يب يبتصنيف

ة إعادة التأمني يف حال اخنفض تصنيفها، أو احلصول على موافقة مؤسسة النقد على ذلك مما سيزيد إعادة التأمني املربمة مع شرك
  من خالل إبرام إتفاقية مع شركة إعادة تأمني يتماشى تصنيفها مع مع متطلبات نظام التأمنيمن التكاليف واملخاطر على الشركة

  .بتكلفة أعلى من التكلفة احلالية

RMRMQWnÛa@ÉÏŠ@Âë‹’@@‹íŠbÔ@ @

إن من ضمن متطلبات نظام مراقبة شركات التأمني التعاوين وقواعد التسجيل واإلدراج أن تقوم الشركة برفع تقارير مالية دورية 
التعاوين ألعماهلا للتأمني وقد حتدث صعوبات إدارية وتقنية عند مباشرة املتحدة . للجهات التنظيمية وأن تقوم بنشرها للجمهور

التأخري يف تقدمي هذه التقارير، وهذا قد جيعلها عرضة يف حاالت استثنائية لبعض الغرامات سواًء من قبل مما قد يسبب بعض 
  .مؤسسة النقد العريب السعودي أو هيئة السوق املالية

RMRMQXpbî bînyüa@òíbÐ×@@ 

ك كجزء من عمليات التأمني والتزاماً حتتفظ الشركة باحتياطات وخمصصات لتغطية املطالبات وااللتزامات املستقبلية املتوقعة وذل
  .بنظام مراقبة شركات التأمني التعاوين

وبالنظر إىل املخاطر . إن عملية تقدير احتياطي االلتزامات هي عملية صعبة ومعقدة وتتدخل فيها متغريات وافتراضات متعددة
قد تنتج عن املطالبات غري املسددة على الوثائق، فإن األساسية والدرجة العالية من عدم التيقن املصاحبة لتحديد االلتزامات اليت 

إضافة إىل ذلك، إن التاريخ .  الشركة ال تستطيع أن حتدد بالضبط املبلغ الذي سيدفع يف اية األمر لتسوية تلك املسؤوليات
بقة للمطالبات ميكن أن يؤثر على القصري نسبياً والقدر احملدود من البيانات عن صناعة التأمني السعودية فيما يتعلق بالنتائج السا

كنتيجة لذلك، فإن االحتياطيات اليت .  قدرة الشركة إلعداد افتراضات أكتوارية خلدمات معينة، مثل خدمات الرعاية الصحية
زيادة وضعت أساساً لتسديد املطالبات املستقبلية لوثائق التأمني ميكن أن يثبت أا غري كافية وأن على الشركة عندئذ أن تقوم ب

  .احتياطياا، األمر الذي ميكن أن يكون له تأثري سليب جوهري على أعماهلا ووضعها املايل ونتائج عملياا
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RMSòí†bÈÛa@áèþbi@òÔÜÈn¾a@‹ bƒ¾a@@ @

RMSMQò×‹“Ûa@áèþ@Õib@Öì@†ìuë@â‡Ç@@ @

 التأكيد بأن سعر االكتتاب سيكون مساوياً للسعر إن أسهم الشركة مل يتم تداوهلا يف السوق املالية من قبل، مما يعين أنه ال ميكن
  .الذي سيتم تداوله يف السوق بعد االكتتاب

 ، منها على سبيل املثال ال احلصر، سعر سهم الشركة يف السوق قد خيضع لتذبذبات كبرية وذلك نتيجة لعوامل عدةإن 
 ونتائجها باإلضافة إىل أية عوامل أخرى خارجة عن كالوضع العام لالقتصاد السعودي، أو وضع سوق التأمني، أو أداء الشركة

  . إرادة الشركة ونطاق سيطرا

RMSMRáèþa@biŠc@ÉíŒìm@@ @

إن قرار توزيع أرباح األسهم من قبل الشركة يعتمد على عدة عوامل كالوضع املايل للشركة، واألرباح املستقبلية، ومتطلبات 
يع، وعلى النقد املتوفر للشركة، والظروف االقتصادية، وأية عوامل أخرى يراها رأس املال العام، واالحتياطات القابلة للتوز

  .أعضاء جملس إدارة الشركة ذات أمهية من حني آلخر

وعلى الرغم من أن الشركة تعتزم القيام بتوزيع أرباح سنوية على محلة أسهمها، فإا ال تضمن بأي شكل من األشكال بأنه 
خيضع توزيع األرباح لبعض القيود الواردة يف النظام الداخلي للشركة واألنظمة ذات . ة مالية معينةسيتم توزيع أرباح يف أي سن

  ").  توزيع األرباح"راجع القسم اخلاص بـ. (العالقة

RMSMSµû¾a@µàçb¾a@ÝjÓ@åß@òîÜÈÐÛaë@ñ‹qû¾a@ñ‹İîÛa@@ @

وعلى ذلك فإن .  من أسهم الشركة املصدرة%٦٠سون فعلياً بعد انتهاء عملية طرح األسهم لالكتتاب سيملك املسامهون املؤس
املسامهني املؤسسني سوف يتمكنون من التأثري على كافة املسائل اليت تتطلب موافقة املسامهني، مبا يف ذلك املصروفات الكبرية 

 من الئحة حوكمة ١٨واملادة  من نظام الشركات) ٧٠(و) ٦٩(باستثناء ما ورد يف املادة (للشركة وتعيني أعضاء جملس اإلدارة 
  ).الشركات

وكنتيجة لذلك، يستطيع املسامهون املؤسسون أن ميارسوا حقوقهم بالطريقة اليت ميكن أن يكون هلا تأثري كبري على أعمال 
  .الشركة، ووضعها املايل ونتائج عملياا، مبا يف ذلك الصفقات والتعامالت اهلامة وتعديل رأس املال

RMSMTÀ@l‰i‰nÛa@áèÛa@‹È@@ @

إن املكتتبني يف أسهم الشركة قد ال يتمكنون من القيام بإعادة بيع األسهم اليت اكتتبوا فيها بنفس سعر االكتتاب أو بسعر أعلى 
إن سعر تداول أسهم االكتتاب يف السوق بعد إمتام عملية االكتتاب من املمكن أن يتأثر . منه، وذلك نتيجة لعدد من العوامل

 مثل االختالفات يف نتائج عمليات الشركة، ظروف وتقلبات السوق، تغري األوضاع االقتصادية، أو  متعددة بعواملتأثراً كبرياً
 .حدوث تغيري يف األنظمة احلكومية
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RMSMU@ÝjÔn¾a@À@lbnn×ýÛ@bèy‹ ë@áèþa@Éîi@@ @

عتقاد بأن مثل هذه العمليات ستتم بعد قد تتأثر أسعار سوق األسهم سلباً بسبب عمليات بيع كبرية لألسهم يف السوق أو اال
  . انتهاء االكتتاب

هاء االكتتاب سيخضع  املسامهون املؤسسون لفترة حظر مدا ثالث سنوات التصرف بأية أسهم ال تقل كل منها عن تبعد إن
ز للمسامهني  وبعد فترة الثالث سنوات، جيو. شهراً من تاريخ تأسيس الشركة ال حيق هلم خالهلا التصرف بأية أسهم١٢

إضافة لذلك، ومع أن الشركة ال تنوي . املؤسسني أن يتصرفوا بأسهمهم فقط بعد احلصول على موافقة اهليئة ومؤسسة النقد
حالياً إصدار أسهم إضافية بعد انتهاء االكتتاب مباشرة إال أن إصدار الشركة لعدد كبري من األسهم أو بيع املسامهني املؤسسني 

  .أسهم الشركةيف السوق ويؤدي إىل اخنفاض سعر سعر السهم هم بعد انتهاء فترة احلظر قد يؤثر سلباً على لعدد كبري من األس

RMSMV ‹ b¬ òÔÜÈnß pbãbîjÛbi òîÜjÔn¾a@ @

 األمور غري وبعض معلومة وغري معلومة خماطر على وتنطوي مستقبلية بيانات النشرة هذه يف الواردة البيانات بعض تشكل
 بالوضع املايل تتعلق اليت البيانات ال احلصر، املثال سبيل على البيانات هذه وتشمل. الشركة نتائج على تؤثر قد اليت املؤكدة

 واألهداف املتعلقة التطوير خطط ذلك يف مبا ( ةاملستقبلي العمليات إىل بالنسبة واألهداف الشركة وخطط العمل واستراتيجية
 عن بصورة جوهرية تتغري قد الفعلية النتائج فإن صحيحة، أو دقيقة غري االفتراضات نم أياً أن تبني وإذا ) .الشركة خبدمات
 .النشرة هذه يف املذكورة النتائج
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SÖìÛa@åÇ@ñ‰jã@  

SMQð†ìÈÛa@†b—nÓüa@åÇ@ò@@ @

  وقد .خلزينة الدولةيعترب اقتصاد اململكة العربية السعودية اقتصاداً نفطياً أي أنه يعتمد بشكل رئيسي على النفط كمورد رئيسي 
. ٢ من احتياطي النفط العاملي%٢٥ بليون برميل من النفط متثِّل ٢٦٤إىل امتالك اململكة  م٢٠٠٧ أشارت التقديرات لعام

 من عائدات %٧٥هذا ويشكل النفط .  وتصنف السعودية كأكرب دولة مصدرة للنفط وتلعب دوراً رئيسياً يف منظمة أوبك
  ٣. من عائدات التصدير%٩٠ احمللي اإلمجايل، و من الناتج%٤٥اخلزينة، و

 م٢٠٠٧ويقدر الناتج احمللي اإلمجايل يف العام .  من الناتج احمللي اإلمجايل للمملكة%٤٠يساهم القطاع اخلاص السعودي بـ 
لنمو ويرجع السبب وراء هذا ا. %٤,٥ مبعدل منو حقيقي يصل إىل ) مليار دوالر أمريكي٣٨٥( مليار ريال سعودي ١,٤٤٤

 باإلضافة إىل االزدياد يف الطلب على االستثمار الداخلي مع وجود, االقتصادي القوي إىل الطلب العايل على االستهالك الداخلي
وقد متكنت احلكومة . الكثري من املشاريع املتعلقة بالبنية التحتية الالزمة من أجل مواكبة النمو اإلقتصادي والسكاين يف اململكة

و من هذه املشروعات مدينة امللك عبداهللا اإلقتصادية يف رابغ .ريليون ريال سعودي لتمويل هذه املشروعات ت١,٠٦من رصد 
 بليون ١٠٠اليت ستمدد من شرق اململكة إىل غرا بتكلفة احلديد  وهناك مشروعات سكك . بليون ريال سعودي١٠٠بتكلفة 

 بليون دوالر ١٥٠بية السعودية تتوقع أن تضيف هذه املشاريع ماقيمته باململكة العرإن اهليئة العامة لإلستثمار . ريال سعودي
٤ .أمريكي على الناتج احمللي اإلمجايل خالل اخلمسة عشر عاماً القادمة

SMQMQ@@ÞìznÛað†b—nÓüa@ @

ار تدرجيياً  لقد شهد النهج االقتصادي يف اململكة العربية السعودية حتوالً جوهرياً، حيث بدأ دور القطاع احلكومي باالحنس
ملصلحة القطاع اخلاص الذي بدأ دوره بالنمو التدرجيي وذلك نتيجة للتوجه االستراتيجي اجلديد الذي تنتهجه احلكومة من حيث 

قتصاد الوطين، وهذا ما ميكن رؤيته من خالل ما تقوم به احلكومة من تشجيع و إعطاء القطاع اخلاص دوراً أكرب للمشاركة باال
ذا وختطط احلكومة السعودية لبيع جزء كبري من حصتها من شركات ومؤسسات القطاع العام واملقدرة ه.  دعم للخصخصة

 من أسهم %٢٠وقد مثَّل طرح احلكومة لـ .   مليار دوالر خالل السنوات العشر القادمة٨٠٠ تريليون ريال سعودي أي ٣بـ
م اخلطوة األوىل واألكرب ضمن خطط ٢٠٠٢ عام لالكتتاب العام يف) االتصاالت السعودية(مشغل االتصاالت السعودي 
 قطاعاً اقتصادياً رئيسياً مثل قطاعات النقل، واخلدمات اجلوية، والسكك احلديدية، والطرق، ٢٠احلكومة والطاحمة خلصخصة 

. القطاع اخلاصواملوانئ البحرية، واخلدمات الربيدية واخلدمات البلدية، وغريها من القطاعات اليت ستكون متاحة أمام مشاركة 
  ٥.وقد أسهم تدفق االستثمارات األجنبية يف تنشيط االقتصاد السعودي إىل جانب دعم وتوسيع الطفرة اليت تشهدها اململكة

                                                           
  ٢٠٠٨يناير ١٤   بتاريخ sa.gov.mopm.www, السياسة النفطية السعودية, وزارة البترول والمعادن٢ 

  ٢٠٠٧ فبراير ١٩   بتاريخ htm.factbook/publications/cia/gov.cia.www://https, لمحة عامة عن االقتصاد, وورلد فاكت بوك, سي أي إيه٣ 
  ٢٠٠٧ ديسمبر ٣٠  بتاريخ اإلستراتيجية واإلقتصاد: السعودية, بي إم جي ٤
com.ameinfo.www. تسارع عملية الخصخصة السعودية, ٢٠٠٦آي إم إي انفو أكتوبر  ٥

 ١٨
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لقد باشرت حكومة اململكة بتطبيق خطة اقتصادية طموحة تتضمن االستثمار يف مشاريع عمالقة يف جماالت خمتلفة حيث تصل 
، وستشمل االستثمارات قطاعات النفط والبتروكيماويات والدفاع  ريال سعوديمليار ١,٠٦١الستثمارات إىلا كلفة هذه

  ٦.واألمن ومشاريع التطوير العقاري السكين والتجاري والترفيهي

SMQMRïÛb¾a@ÖìÛa@õa†c@@ @

صف األول من عام م حىت الن٢٠٠٣األخبار االقتصادية السعودية منذ الربع األول لعام  سوق األسهم احمللية أخبار تصدرت
وقد .  وقد سامهت التقلبات الكبرية يف مؤشر األسهم إىل جذب اهتمام العديد من املستثمرين حىت من خارج اململكةم، ٢٠٠٦

 من قيمته، مما أدى إىل خسارة املستثمرين جلزء كبري من مدخرام % ٥٣,٢٦ حوايل م٢٠٠٦خسر مؤشر األسهم خالل عام
إال أن استمرار مستوى اإلنفاق احلكومي العايل والذي أدى إىل إحداث .  لبية القطاعات االقتصاديةوقد أثر ذلك سلباً على أغ

 واالخنفاض يف أسعار الوقود كلها عوامل سامهت يف %١٥بنسبة املزيد من فرص العمل مترافقاً مع زيادة يف رواتب القطاع العام 
  ٧.% ٤٠,٢٤م حوايل ٢٠٠٧، حيث بلغ منو املؤشر خالل العام مرفع جزئي للقدرة الشرائية للمستهلكني وإستعادة ثقته

SMQMS@ïãbØÛa@ìàäÛa@@ @

  مليون  ٢٤,٣ إىل عدد سكان اململكة أنه من املتوقع أن يصل منواً كبرياً يف عدد السكان حيث اململكة العربية السعودية تشهد
ويصحب هذا النمو الكبري يف التعداد السكاين . ٢٠٠٦٨  مليون نسمة بنهاية عام٢٣,٧ بـ ةً مقارن٢٠٠٧نسمة بنهاية عام 

زيادة يف الطلب على مجيع خدمات التأمني بشكلٍ عام، وعلى خدمات التأمني الفردي بشكلٍ خاص، على سبيل املثال ال احلصر 
 .مما سيدفع شركات التأمني لزيادة طلبها على إعادة التأمني. التأمني الصحي والتأمني على املركبات

  

S- R cÖaì µßdnÛa òî¾bÈÛa 
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تريليون ريال   ١٤ ما يقارب م٢٠٠٦ عام) املمتلكات واألضرار واحلماية واإلدخار والصحي(العاملي  التأمني أقساط إمجايل بلغ
 حوايل إىل التأمني أقساط من األمريكية املتحدة الواليات حصة وصلت وقد . سويس ري أرقام حبسب وذلك ،سعودي
  سعوديريالمليار  ٤,١٤٧واليت بلغت م ٢٠٠٥ عن العام % ٥,٤بنسبة مرتفعة م ٢٠٠٦ عام  سعودي ريال مليار٤,٣٨٤
 بينما بلغ جمموع )غري متضمنة أموال الدولة(واألضرار  املمتلكات على للتأمني  سعودي ريالمليار ١,٦٨٣ حوايل إىل وموزعة
 االندماج عمليات جمموع بلغ وقد .  سعوديريالمليار  ١,٦٠٩ حوايل واالدخار وتأمني احلماية الصحي التأمني أقساط

                                                           
 ١٥  الصفحة٢٠٠٦أغسطس , م٢٠٠٦منتصف االقتصاد السعودي , سامبا ٦
٧ www.tadawul.com.sa 
  م٢٠٠٧ الثانيالربع . التقرير التأميني للمملكة العربية السعودية. بزنس مونيتور انترناشيونال ليمتد ٨

 ١٩



 

 مليار ١٨٧مقارنة بـ م ٢٠٠٦ يف العام  سعودي مليار ريال٨٨,٥ حوايل ٢٠٠٦ لعام التأمني جمال يف املتعلقة واالستحواذ
  ٩.م٢٠٠٥ عام  سعوديريال

 م٢٠٠٦ لعام) عدا احلماية واالدخار(إمجايل أقساط التأمني لخيصت فيمكن أفريقيا ومشال األوسط الشرق ملنطقة بالنسبة أما
  :التايل باجلدول

  ١٠م٢٠٠٦يف الشرق األوسط و أفريقيا لعام ) عدا احلماية واالدخار(قطاع التأمني : ١جدول 
  

  ترناشيونالبزنس مونيتور أن: املصدر

òîuŠb‚@Êë‹Ï@b@Ûa@pb×‹“Ûa@†‡Ç @@µßdnÛa@ÂbÓcIïØí‹ßc@Šüë†@æìîÜßH ‡ÜjÛa 

 اجلزائر ٦٠٨ ١
 بحرينال ٢٤١ ٥
 مصر ٢١٩ ٤
 إيران ٢,٨٥١ ١
 األردن  ٣٢٩ ١
 الكويت ٤٣٨ ٢
 لبنان ٣٣١  ٥
 املغرب ١,٢١١ ٣
 نيجرييا ٤٨٤ ٢
 عمان ٣١٥ ٤
 قطر  ٥٤٤ ٤
 اململكة العربية السعودية ١,٨١٦ ٧
 جنوب أفريقيا ٧,٥٠٧ ٧
 تونس ٥٤٠ ١
 اإلمارات العربية املتحدة ١,٨٠٥ ٦

  

                                                           
org.iii.wwwمن موقع .لمحة عن السوق :حقائق و احصائيات) ٢٠٠٦(تيتيوت انشورانس انفورميشن انس ٩

 م٢٠٠٧ الثالثالربع . التقرير التأميني للمملكة العربية السعودية. بزنس مونيتور انترناشيونال ليمتد ١٠

 ٢٠
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والتشريعات، مما أدى إىل وجود حوايل مائة شركة لألنظمة اتسم قطاع التأمني يف اململكة العربية السعودية بغياب جهة تنظيمية 
 يف أمني ألعمال القطاع اخلاص والتأمني الشخصيتأمني مسجلة يف اخلارج وتزاول أعماهلا كوسطاء عامليني أو وكالء ت

  .م وعملت يف اململكة عرب نظام الوكالة١٩٨٠ البحرين منذ العام  مملكة تلك الشركات يفمت تسجيل معظموقد   .السعودية
واحلفاظ على   فإن محلة وثائق التـأمني مل حيظوا بغطاء نظامي حلمايتهم،يف ظل غياب لإلطار التنظيمي والتشريعي يف اململكة

يف تطور قطاع التأمني يف بدورها ليت ستساهم ق لإلصالحات اليت طال انتظارها واقد مهدت هذه العوامل الطريو .حقوقهم
  .اململكة العربية السعودية

سيطر شاريع اإلنشائية واليت كانت وبشكل كبري ماملم على الواردات التأمينية احلكومية و١٩٧٠وركز قطاع التأمني منذ العام 
، ومت تأسيس أول هيئة كبار العلماءم مت إقرار مفهوم التأمني التعاوين من قبل ١٩٨٥يف العام  . عليها من قبل شركات أجنبية

شركة تأمني مسجلة يف اململكة وهي الشركة التعاونية للتأمني بعد احلصول على موافقة مؤسسة النقد العريب السعودي عام 
  ١١.تعمل وفق الشريعة اإلسالمية) م١٩٨٦املوافق لـ (هـ ١٤٠٥

SMSMRpaŠìİnÛa@‹‚e@@ @

بتاريخ ) ١٠/م(مت إصدار لوائح جملس الضمان الصحي التعاوين بناءاً على املرسوم امللكي رقم ) م١٩٩٩(هـ ١٤٢٠يف عام 
ملوافق ا(هـ ١٤٢٣من أجل تنظيم التأمني الصحي التعاوين ويف ربيع الثاين من عام ) م١٣/٨/١٩٩٩املوافق (هـ ١/٥/١٤٢٠

رض والذي فأصدر جملس الضمان الصحي التعاوين الالئحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوين اإللزامي، ) م٢٠٠٢يونيو 
وستشمل املرحلة الثانية   . عامل من الوافدين أن تقوم بتوفري التغطية الصحية هلم٥٠٠على كافة الشركات اليت توظف أكثر من 

مجيع الشركات اليت فستشمل الثالثة واألخرية أما املرحلة   . عامالً من الوافدين٥٠٠-١٠٠ بني كل الشركات اليت توظف ما
واململكة العربية  ). م٢٠٠٥املوافق لـ (هـ ١٤٢٦ائياً يف العام النظام   وقد مت اإلعالن عن تطبيق هذا .توظف وافدين

، نظام الضمان الصحي التعاوين اإللزامي على املواطنني واملقيمنيالسعودية عازمة على أن تكون أول بلد يف العامل يقوم بتطبيق 
  ١٢ .وأن تقوم برفع مستوى الوعي فيما يتعلق ذا األمر من خالل وسائل اإلعالم والقنوات األخرى

املوافق (هـ ١٤٢٢ شعبان ١٣ بتاريخ ٢٢٢ فقد مت تطبيقه بناءاً على قرار جملس الوزراء رقم قرار تأمني الرخصة اإللزاميأما  
 وقد أصدر جملس الوزراء املوقر مؤخراً قراراً بإلزامية تأمني املسؤولية جتاه الغري للمركبات عوضاً عن  ).م٢٠٠١ أكتوبر ٣٠

بتاريخ ) ٣٢/م(م مت إصدار نظام مراقبة شركات التأمني التعاوين مبوجب املرسوم امللكي رقم ٢٠٠٣يف عام .التأمني على الرخصة
هـ حيث ١/٣/١٤٢٥ بتاريخ ١/٥٩٦صدار الالئحة التنفيذية هلذا النظام مبوجب القرار الوزاري رقم هـ ومت إ٢/٦/١٤٢٤

                                                           
 .نفتاح سوق التأمين السعوديا. مخاطر البلد). ٢٠٠٦ أغسطس ١٣(ايكونوميك انتلجنس يونيت  ١١

html.٢٠٠٦-١٠-١٣-١٣٦٦٣=MyFile&٦=Category?asp.newsfeed/risknews/com.garp.www://http
 "سنكون أول دولة تطبق التأمين الصحي التعاوني على كافة القاطنين"ير الصحة وز, م ٢٠٠٧ فبراير ١٣الشرق األوسط , تركي السهيل ١٢

 ٢١
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  التعاوينأو الفروع املرخصة للشركات األجنبية وذلك ملمارسة أعمال التأمنياليت كان هلا نشاط حملي مح  بتأسيس الشركات ُس
    .يف اململكة

م صدرت قرارات لس الوزراء متوجة مبراسيم ملكية باملوافقة على ٩/١٠/٢٠٠٦هـ املوافق ١٦/٩/١٤٢٧وابتداًء من 
شركات تأمني عاملية وإقليمية، كما يتوقع الترخيص للمزيد منها البعض يف تساهم  اليت عدد من شركات التأمني التعاوينتأسيس 

السريع إضافة إىل زيادة وترية املنافسة بني من املتوقع أن يشهد سوق التأمني فترة من التوسع وبناء على ذلك، .  من تلك الشركة
  .شركات التأمني العاملة يف اململكة

SMSMSÖìÛa@åÇ@òßbÇ@ò@@ @

 اال لنمو السوق  سيفسحمليار ريال سعودي، مما ١٥إن القيمة اإلمجالية لسوق التأمني يف اململكة العربية السعودية تقدر بـ 
وحسب خرباء التأمني احملليون، فإنه من املتوقع منو قطاع .  ومباشرا لعمليااوتوسعه مع دخول شركات التأمني اجلديدة 

 والذي ُبدء تفعيل املرحلة الثالثة منه تدرجيياً التأمني الصحي منواً كبرياً بعد تطبيق املراحل الثالثة لنظام الضمان الصحي التعاوين
مجيع  يتوقع مشول الضمان الصحي يف مراحله االوىل .وينم حسب جملس الضمان الصحي التعا٢٠٠٧يف شهر إبريل من عام 

، حيث أنه سيكون مطلوباً من مجيع الوافدين أن يقدموا وثائق التأمني الصحي للحصول على أو جتديد ني يف اململكةقيمامل
  . يف اململكة العربية السعوديةلتصاريح اإلقامة

أشارت عدة دراسات إىل أن معظم سائقي املركبات والذين يتعرضون  فقد  للمركبات الغري املسؤولية جتاهوعلى صعيد تأمني
، مما جيربهم على البقاء قيد  من إلتزامات مالية عند حتديد نسبة خطئهمحلوادث ال يكونون قادرين على دفع ما يترتب عليهم

النظام  إن. ة ستة ماليني سيارةيف اململك املستخدمة ويبلغ عدد السيارات.  احلجز حلني سداد التزامام جراء هذه احلوادث
وتشري هذه  . املسجلة يف اململكة خالل فترة زمنية قصرية نسبياًبإلزامية تأمني املسؤولية جتاه الغري للمركبات املتعلق اجلديد

ملكة  من سوق التأمني يف امل% ٢٩ وقد بلغت نسبة تأمني املركبات .اإلحصائيات إىل منو كبري سيشهده قطاع تأمني املركبات
١٣.م٢٠٠٦ خالل عام % ٦٢ بنسبة منو وصلت اىل % ٣٣ بينما بلغت نسبة التأمني الصحي % ٣٧بنسبة منو وصلت اىل 

  ١٤حملة عن قطاع التأمني يف اململكة العربية السعودية: ٢جدول 
  التغري  ٢٠٠٦  التغري ٢٠٠٥  التغري  ٢٠٠٤  

 % ٣٥,٤٦  ٦,٧١٩ % ١٥,٤٠  ٤,٩٦٠  غري متوفر  ٤,٢٩٨  )ن ريالمليو) (عدا تأمني احلماية واالدخار(إمجايل أقساط التأمني 
 % ١٢,٩٥  ٢١٨ % ٢,٦٦  ١٩٣ غري متوفر  ١٨٨  )مليون ريال(إمجايل أقساط تأمني احلماية واالدخار 

 % ٣٤,٦٢  ٦,٩٣٧ % ١٤,٨٧  ٥,١٥٣ غري متوفر  ٤,٤٨٦  )مليون ريال(إمجايل قيمة أقساط التأمني 
 % ٢١,٤٣  % ٠,٥١  غري متوفر % ٠,٤٢ غري متوفر  غري متوفر  )عدا تأمني احلماية واالدخار(لي نسبة أقساط الـتأمني من الناتج احمل

  %  ٠  % ٠,٠٢  غري متوفر % ٠,٠٢ غري متوفر  غري متوفر  نسبة أقساط تأمني احلماية و االدخار من الناتج احمللي
 % ٣٢,٨٦  ٢٧٩  غري متوفر  ٢١٠  غري متوفر  وفرغري مت  )ريال) (عدا تأمني احلماية واالدخار(قسط التأمني للفرد الواحد 

 % ١٠,١٦  ٩  غري متوفر  ٨,١٧  غري متوفر  غري متوفر  )ريال(قسط تأمني احلماية واالدخار للفرد الواحد 

   ومؤسسة النقد العريب السعوديبزنس مونيتور إنترناشيونال: املصدر

                                                           
 .م٢٠٠٦الربع األخير . التقرير التأميني للمملكة العربية السعودية. متديبزنس مونيتور انترناشيونال ل ١٣

 .م٢٠٠٧ الثالثالربع . التقرير التأميني للمملكة العربية السعودية. بزنس مونيتور انترناشيونال لمتد ١٤

 ٢٢



 

بالعملة احمللية بالناتج احمللي ) عدا احلماية واالدخار(التأمني ويتضمن اجلدول التايل مقارنة ملعدالت النمو يف الدخل من أقساط 
 .  اإلمجايل ومعدالت التضخم

  ١٥معدالت النمو السنوية يف األقساط : ٣جدول 
 ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 

 % ٢٠ % ٢١ % ١٩ % ١٢ % ١٦ معدل التغري السنوي يف إمجايل أقساط التأمني
 % ٤,٢ % ٦,٦ % ٥,٣ % ٧,٩ % ٠,٤ )لفعليا(منو الناتج احمللي اإلمجايل 

 % ١,٩ % ٠,٧ % ٠,٤ % ٠,٦ % ٠,٢ معدل التضخم

 مؤسسة النقد البنك األهلي التجاري وبزنس مونيتور أنترناشيونال: املصدر
  

  ١٦)مليون ريال سعودي(حجم النمو يف السوق : ٤جدول 

  ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١  

  ٢٧٢ ٢٠٠ ١٨٨ ١٦٠ ١٤١ ١١٦ تأمني احلماية واالدخار

  ٦,١٨٨ ٥,٢٤٤ ٤,٢٩٨ ٣,٦٢٣ ٣,٢٤٨ ٢,٧٩٤ )عدا تأمني احلماية واالدخار(التأمني 
 بزنس مونيتور إنترناشيونال: املصدر

.  والنمو يف حصة هذا القطاع من سوق التأمني) عدا احلماية واالدخار(يشري اجلدول أعاله إىل التنامي يف أمهية قطاع التأمني 
م من أن التقلب كان السمة األبرز لقطاع التأمني الصحي خالل السنوات املاضية، إال أنه من املتوقع أن يستعيد هذا وعلى الرغ

 .القطاع عافيته وذلك بسبب صدور نظام التأمني الصحي التعاوين

١٧)م٢٠٠٦(التوزيع النسيب لقطاعات التأمني الرئيسة : ٥جدول

 املكتتبةالنسبة إىل جممل األقساط  فرع التأمني
  %١١ املمتلكات واحلريق

 % ٨ اهلندسية
 % ٢٨ املركبات

 % ٨ الشحن والبحري واجلوي
 % ٣٢ الصحي
 % ١٣ أخرى
  مؤسسة النقد العريب السعودي: املصدر

  

 من يبني اجلدول أعاله التوزيع النسيب حلصص قطاعات التأمني املختلفة استناداً إىل أقساط التأمني، حيث تظهر هيمنة كالً
  .قطاعي تأمني املركبات والتأمني الصحي على أكثر من نصف السوق

                                                           
بزنس مونيتور انترناشيونال , ٢٠٠٦سبتمبر /أغسطس.  توقعات االقتصاد السعودي٢٠٠٦البنك األهلي التجاري مؤسسة النقد التقرير السنوي  ١٥

 .م٢٠٠٧والربع الثالث  م٢٠٠٦الربع األخير . التقرير التأميني للمملكة العربية السعودية. ليمتد

 .٢٠٠٧ والربع الثالث م٢٠٠٦الربع األخير . التقرير التأميني للمملكة العربية السعودية. متديبزنس مونيتور انترناشيونال ل ١٦

 مؤسسة النقد العربي السعودي ١٧

 ٢٣
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ُتعترب الشركة التعاونية للتأمني االسم األكرب يف صناعة التأمني يف اململكة العربية السعودية ويشهد السوق حالياً تغريات حيوية مع 
ة على الترخيص للعمل كشركات تأمني حتت نظام مراقبة ارتفاع ملحوظ يف وترية املنافسة وذلك حبصول شركات جديد

 وُيتوقع أن تشتد هذه الوترية بني الشركات املوجودة والشركات املرخصة الداخلة إىل السوق. شركات التأمني التعاوين
 .سوق حديثاً حيث ستعتمد هذه الشركات بشكل رئيس على عامل السعر لتثبيت أقدامها وانتزاع حصة هلا من الالسعودي

SMSMUòîÜjÔn¾a@pbÈÓìnÛa@@ @

كما مت ذكره سابقاًً، فإنه ُيتوقع منو قطاع التأمني بشكل ملحوظ خالل السنوات اخلمس املقبلة، وذلك بعد تطبيق نظام الضمان 
ة شركات الصحي اجلديد وإلزامية تأمني املركبات، باإلضافة إىل االجتاه حنو تنظيم قطاع التأمني بشكل عام مع صدور نظام مراقب

وسوف يعطي ترخيص شركات التأمني القائمة يف اململكة املزيد من الثقة يف السوق مما يؤدي .  التأمني التعاوين والئحته التنفيذية
 يف ومن جهة أخرى فإن زيادة عدد شركات التأمني التعاوين املرخصة يف اململكة له أثر هام.  ١٨إىل دفعة إضافية من منو السوق

 فقد مت ترخيص العديد منها وهناك جمموعة قيد الترخيص وأخرى قيد الدراسة مما يتوقع أن يصل عدد نافسة حيث،زيادة حدة امل
، وبالتايل سوف يزيد من وترية حدة ١٩ شركة يف املستقبل املنظور٣٦شركات التأمني التعاوين املرخصة يف اململكة إىل حوايل 

  :ىت تارخيه ح وفيما يلي شركات التأمني املرخصة.املنافسة

 .الشركة التعاونية للتأمني )١
 .شركة املتوسط واخلليج للتأمني وإعادة التأمني التعاوين )٢
 .شركة مالذ للتأمني وإعادة التأمني التعاوين )٣
 .الشركة العربية السعودية للتأمني التعاوين )٤
 .شركة األهلي تكافل )٥
 .ساب للتكافلشركة  )٦
 .شركة الدرع العريب للتأمني التعاوين )٧
 .اك السعودية للتأمني التعاوينشركة أي )٨
 .شركة إحتاد اخلليج للتأمني التعاوين )٩
 .شركة اموعة املتحدة للتأمني التعاوين )١٠
 .الشركة السعودية اهلندية للتأمني التعاوين )١١
 .شركة سند للتأمني وإعادة التأمني التعاوين )١٢
 .الشركة السعودية الفرنسية للتأمني التعاوين )١٣
 . للتأمني التعاوينالشركة السعودية املتحدة )١٤
 الشركة األهلية للتأمني التعاوين )١٥

                                                           
 .بي إم جي ١٨

 .مؤسسة النقد العربي السعودي ١٩

 ٢٤



 

 شركة اإلحتاد التجاري للتأمني التعاوين )١٦
 شركة الصقر للتأمني التعاوين )١٧
 شركة التأمني العربية التعاونية )١٨
 الشركة املتحدة للتأمني التعاوين )١٩
 بوبا العربية للتأمني التعاوين )٢٠
 التعاوينالتأمني الشركة السعودية إلعادة  )٢١

  

 

  

 ٢٥
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هي شركة مسامهة ")  التعاوين للتأمنياملتحدة"أو " الشركة"ويشار إليها يف هذه النشرة بـ(الشركة املتحدة للتأمني التعاوين 
 ،هـ١٤/٣/١٤٢٨بتاريخ ) ٩٤(رقم  مبوجب قرار جملس الوزراءسعودية حتت التأسيس مت املوافقة على الترخيص بتأسيسها 

وبعد إصدار سجلها التجاري ستتقدم الشركة بطلب للحصول على . هـ١٥/٣/١٤٢٨تاريخ ب) ٢٤/م(رقم   امللكيواملرسوم
مائيت مليون ) ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠(ويبلغ رأس ماهلا . ترخيص وذلك للقيام بأعمال التأمني التعاوين يف اململكة العربية السعودية

اثين ) ١٢,٠٠٠,٠٠٠( وقد اكتتب املسامهون املؤسسون بـ.عشرين مليون سهم) ٢٠,٠٠٠,٠٠٠(ريال سعودي موزع على 
) ١٠(مثانية ماليني سهم للجمهور بسعر ) ٨,٠٠٠,٠٠٠( كما سيتم طرح  . من رأس مال الشركة%٦٠عشر مليون سهم متثل 

لنقد  بالتقدم ملؤسسة االشركةوبعد تأسيس الشركة وإصدار السجل التجاري هلا سوف تقوم   .عشرة رياالت للسهم الواحد
  .بطلب احلصول على ترخيص مبمارسة أنشطة التأمني التعاوين اليت ترغب مبمارستها يف اململكة أو خارجها

 %٣٢,٥ تعترب املساهم الرئيس حبصة للتأمني، اليت سي لشركة يو سي إيهيشركة الوكاالت التجارية املتحدة احملدودة املالك الرئ
 يف  هي شركة سعودية حمدودة املسؤولية تأسستة الوكاالت التجارية املتحدة احملدودةشرك. من الشركة املتحدة للتأمني التعاوين

 ويبلغ رأس مال شركة الوكاالت التجارية املتحدة احملدودة احلايل . ريال سعودي١٠٠,٠٠٠برأس مال قدره  هـ ١٣٩٨العام 
ن شركة الوكاالت التجارية فإ إيه للتأمني، شركة يو سي يف سييالرئكوا املساهم  مليون ريال سعودي وباإلضافة إىل ١٥

 هذا ومل يطرأ أي تغيري على رأس مال الشركة  .ي الوكيل ليو سي إيه للتأمني يف اململكة العربية السعوديةاملتحدة احملدودة ه
  .خالل السنوات الثالث السابقة

 وكانت متثل  م١٩٧٥ إبتداء من عام مني عاملية احملدودة أعماهلا كوكيل لشركات تأ املتحدةباشرت شركة الوكاالت التجارية
 )Federal(وفدرال  ) م١٩٧٩ –١٩٧٥( الفرنسية )AGF( مثل ايه جي افعاملية تأمني  وكالة شركاتالنظام  عرب

عربية ت أخرى أوروبية ووشركا)  م ١٩٧٩ – ١٩٧٦(طالية يو إيطاليا أسيكورازيوين اإل)  م ١٩٧٩ – ١٩٧٧ (األمريكية
 وقد اكتسب العاملون بشركة الوكاالت التجارية املتحدة احملدودة اخلربات الفنية الالزمة إلدارة شركة تأمني .م١٩٩٢لغاية عام 

  يف  مسجلة شركة تأمني معفاة من أسهم%٩٧اإلستحواذ على م على ١٩٩٢متكاملة، مما شجع املسامهني فيها يف العام 
 مليون ريال عام ٧٣من  ت األقساط املكتتبة لشركة يو سي إيه للتأمنيد منهذا وق ).شركة يو سي إيه للتأمني(البحرين، بإسم 

 ٢٦ ألف ريال ليصل إىل ٣٠١م كما منى صايف األرباح منذ تأسيسها من ٢٠٠٦ مليون ريال عام ٤٣٠م لتصل اىل ١٩٩٢
  .م٢٠٠٦مليون  ريال سعودي ىف عام 

ن  وتستأثر مع عدد حمدود م يف اململكةنسبة اىل حجم األعمال بالمن ضمن الشركات الكبريةوتأيت شركة يو سي إيه للتأمني 
الشركات العاملة يف اململكة ال يزيد عن مثاين شركات بثلثي إمجايل األقساط املكتتبة يف السوق احمللي، وتعترب حمفظة شركة يو 

 و ٢٠٠٥سي أيه للتأمني املزمع اإلستحواذ عليها من قبل الشركة املتحدة للتأمني التعاوين ثالث أكرب حمفظة يف اململكة لسنيت 
  . على التوايل٢٠٠٦

 ٢٦



 

عتزم الشركة تقدمي اخلدمات التأمينية بكافة أنواعها، استناداً إىل مبادئ التأمني التعاوين ووفقاً لنظام مراقبة شركات التأمني ت
، وهي اجلهة الرئيسية املسؤولة عن مراقبة قطاع )ساما(التعاوين والئحته التنفيذية حتت إشراف مؤسسة النقد العريب السعودي 

  .الشركة بتسويق وثائق التأمني الصحي التعاوين وفقاً ملتطلبات جملس الضمان الصحي التعاوينالتأمني، كذلك ستقوم 

 إلعالن تأسيس  بطلب سيتم التقدم ملعايل وزير التجارة والصناعة،التأسيسيةاجلمعية العام واختتام  االكتتاببعد االنتهاء من 
ر قرار وزير التجارة و كشركة مسامهة من تاريخ صدة السعودية مؤسسة يف اململكة العربي يتم اعتبار الشركةوفس. الشركة

مؤسسة النقد العريب  ، وبعد وصدور شهادة سجلها التجاري، التقدم إىلتنوي الشركةمن مث و. والصناعة بإعالن تأسيسها
بناًء  ،يو سي إيه للتأمنية لشركاحملفظة التأمينية يف اململكة العربية السعودية أن تستحوذ على ب للحصول على املوافقة السعودي

الرئيسي الذي اإلستثمار  ويعترب هذا االستحواذ هو على تقييم يتم اإلتفاق عليه مع مؤسسة النقد العريب السعودي وأخذ موافقتها
 . روال يتوقع أي تغيري يف طبيعة أعمال الشركة يف املستقبل املنظو . من املتوقع أن تقوم به الشركة خالل املستقبل القريب
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وقد .  سهمعشرين مليون) ٢٠,٠٠٠,٠٠٠(مليون ريال سعودي موزع على مائيت ) ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠( الشركة يبلغ رأس مال
كما سيتم طرح .  من رأس مال الشركة%٦٠ سهم متثل اثين عشر مليون) ١٢,٠٠٠,٠٠٠(اكتتب املسامهون املؤسسون بـ

  .عشرة رياالت للسهم الواحد) ١٠(للجمهور بسعر سهم مثانية ماليني ) ٨,٠٠٠,٠٠٠(

   املسامهون املؤسسون:٦جدول
 نسبة امللكية قيمة األسهم عدد األسهم اجلنسية االسم

 % ٣٢,٥٠ ٦٥,٠٠٠,٠٠٠ ٦,٥٠٠,٠٠٠ حبرينية م.م.شركة يو سي إيه للتأمني ش .١
 % ٥ ١٠,٠٠٠,٠٠٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ سعودية جمموعة الفيصلية القابضة احملدودة .٢
 % ٥ ١٠,٠٠٠,٠٠٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ سعودية كة األعمال املدنية احملدودةشر .٣
 % ٤ ٨,٠٠٠,٠٠٠ ٨٠٠,٠٠٠ سعودية  السعوديةجمموعة بن الدن .٤
 % ٢ ٤,٠٠٠,٠٠٠ ٤٠٠,٠٠٠ سعودية الشركة السعودية للتوريدات .٥
 % ٢ ٤,٠٠٠,٠٠٠ ٤٠٠,٠٠٠ لبنانية ل.م.الشركة التجارية املتحدة للتأمني ش .٦
 % ٢ ٤,٠٠٠,٠٠٠ ٤٠٠,٠٠٠ سعودي اسينحسان حممد شوكت حم .٧
 % ٢ ٤,٠٠٠,٠٠٠ ٤٠٠,٠٠٠ سعودي خالد حسني علي رضا .٨
 % ٢ ٤,٠٠٠,٠٠٠ ٤٠٠,٠٠٠ سعودي حممد صاحل حممد جوخدار .٩
 % ١,٥٠ ٣,٠٠٠,٠٠٠ ٣٠٠,٠٠٠ سعودي عادل حسن حممد املسحل .١٠
 % ١ ٢,٠٠٠,٠٠٠ ٢٠٠,٠٠٠ سعودي عبدالعزيز عبدالرمحن املدمييغ .١١
 % ٠,٥٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ سعودية دالوهاب نائب احلرمسارة أمحد عب .١٢
 % ٠,٥٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ سعودية نورة أمحد عبدالوهاب نائب احلرم .١٣

 % ١٢٠,٠٠٠,٠٠٠٦٠ ١٢,٠٠٠,٠٠٠  جمموع املسامهني املؤسسني
 % ٤٠ ٨٠,٠٠٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠,٠٠٠  اجلمهوراملكتتبون من 
 % ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠١٠٠ ٢٠,٠٠٠,٠٠٠  اجملموع الكلي

 ٢٧
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 ريال سعودي،) ١٥,٠٠٠,٠٠٠( دوالر أمريكي، ما يعادل ٤,٠٠٠,٠٠٠ قدره  مصرح بهم، برأس مال١٩٩٢تأسست عام 
 مت تسديد ريال سعودي،) ١٠٥,٠٠٠,٠٠٠(مايعادل أي دوالر أمريكي، ) ٢٨,٠٠٠,٠٠٠( ال مصرح بهاملرأس  ويبلغ حالياً

دوالر ) ١٤,٠٠٠,٠٠٠( وعليه فإن رأس املال املدفوع هو  )٧( من قبل املسامهني املؤسسني حبسب اجلدول رقم منه% ٥٠
 شركة مسامهة حبرينية  إىل من شركة معفاةيو سي إيه للتأمنيحتولت  .ريال سعودي) ٥٢,٥٠٠,٠٠٠(أمريكي، أي ما يعادل 

 جبميع أنواع التأمني واستثمار رؤوس األموال واملمتلكات ومجيع أعمال  يو سي إيه للتأمني، وتقومم٢٠٠٥م  يف العامقفلة
  :.م .م. للتأمني شيو سي إيهالضمان والتعويض، وفيما يلي جدول يوضح ملكية 

   للتأمني يو سي إيه ملكية :٧جدول
  نسبة امللكية مـاالس

  %  ٩٧ دودة شركة الوكاالت التجارية املتحدة احمل .١
  %  ٣ ليث فرعون .٢

  % ١٠٠  اجملموع

  
  ملكية شركة الوكاالت التجارية املتحدة : ٨جدول
  نسبة امللكية مـاالس

  % ٦٣  جمموعة فرعون لإلستثمار التجاري احملدودة. ١
  % ٤,١٧ فاطمة أمحد باحارث.٢      
  % ٨,٨٥  سلمان سامل حممد بن الدن. ٣      
  % ٤,٤٣  مد بن الدنسارة سامل حم. ٤      
  % ٧,٥٥  مسا سامل حممد بن الدن. ٥      
  % ١٢  شركة جمموعة الشرق األوسط للتجارة احملدودة. ٦      

  % ١٠٠  اجملموع

  
  ملكية شركة فرعون لإلستثمار التجاري احملدودة : ٩جدول
  نسبة امللكية مـاالس

  % ٣٥ ليث غيث فرعون. ١
  % ٣٥ وائل غيث فرعون.٢      
  % ١٥  النا غيث فرعون. ٣      
  % ١٥  دميا غيث فرعون. ٤      

  % ١٠٠  اجملموع

  
 

 ٢٨



 

  
   للتجارة احملدودةملكية شركة جمموعة الشرق األوسط : ١٠جدول
  نسبة امللكية مـاالس

  % ٥٠ بكر حممد بن الدن. ١
  % ٥٠ غالب حممد بن الدن.٢      

  % ١٠٠  اجملموع

  
TMSMRÔÛa@òîÜ—îÐÛa@òÇìàª@ò›ibI@ñ†ë‡«@òîÛëûß@paˆH@ @

ثالمثائة ومخس وسبعون مليون ) ٣٧٥,٠٠٠,٠٠٠(ويبلغ رأس ماهلا . هـ١٣٨٥يف عام  جمموعة الفيصلية القابضة تأسست
املشاركة يف تأسيس الشركات التابعة بنسبة متكنها من السيطرة على تلك  ،الفيصليةريال سعودي، ومن أغراض جمموعة 

والتجزئة، واملقاوالت، والصناعات التحويلية، وصيانة وإصالح األجهزة الكهربائية، واملعدات الشركات، وجتارة اجلملة 
  :جمموعة الفيصلية القابضة وفيما يلي جدول يوضح ملكية واألجهزة املكتبية، واخلدمات التجارية،

ملكية جمموعة الفيصلية القابضة:  ١١جدول
  نسبة امللكية مـاالس

  % ١١,٣٧٥ مري حممد بن عبداهللا الفيصل بن عبدالعزيز آل سعودصاحب السمو امللكي األ .١
  % ١١,٣٧٥  صاحب السمو امللكي األمري عبدالرمحن  بن عبداهللا الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود .٢
  % ١١,٣٧٥  صاحب السمو امللكي األمري سلطان  بن عبداهللا الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود .٣
  % ١١,٣٧٥  ن عبداهللا الفيصل بن عبدالعزيز آل سعودصاحب السمو امللكي األمري تركي ب .٤
  % ١١,٣٧٥  صاحب السمو امللكي األمري سعود بن عبداهللا الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود .٥
  % ١١,٣٧٥  صاحب السمو امللكي األمري فيصل بن عبداهللا الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود .٦
  % ١١,٣٧٥  صاحب السمو امللكي حممد بن خالد العبداهللا الفيصل .٧
  % ١٢,١٨٧٥  األمرية سلوى بنت سعيد بن مسفر القحطاين .٨
  % ٥,٦٨٧٥  صاحبة السمو امللكي األمرية سلطانة العبداهللا الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود .٩
  % ٢,٥  حممد بن عبد الرمحن العريفي .١٠

  % ١٠٠  اجملموع

  

 ٢٩



 

TMSMSñ†ë‡a@òîã‡¾a@ÞbàÇþa@ò×‹’@@ @

مخسة ماليني ريال سعودي، ) ٥,٠٠٠,٠٠٠(ويبلغ رأس ماهلا . هـ١٣٩٣ يف عام دودة شركة األعمال املدنية احملتأسست
 وتوزيع الطاقة، وتقوم لة اخلاصة بتوليد ونقيوهي شركة تقوم بتنفيذ شبكات املياه والصرف الصحي ، وتنفيذ األعمال الكهربائ

قية املياه وااري كما تعمل أيضاً يف صيانة وتشغيل أيضاً بتنفيذ األعمال امليكانيكية اخلاصة بالتكييف والتربيد وحمطات تن
شركة األعمال املدنية املنشآت الكهربائية وامليكانيكية ومرافق املياه وإدارة وتشغيل املستشفيات، وفيما يلي جدول يوضح ملكية 

  :احملدودة

  ملكية شركة األعمال املدنية احملدودة: ١٢جدول 

  نسبة امللكية مـاالس

  % ٥٠ الرمحن الراشدراشد العبد .١
  % ١٠ عبدالعزيز راشد العبدالرمحن الراشد .٢
  % ١٠ صالح راشد العبدالرمحن الراشد .٣
  % ١٠ عبداحملسن راشد العبدالرمحن الراشد .٤
  % ١٠ عبداملنعم راشد العبدالرمحن الراشد .٥
  % ١٠ عبدالرمحن راشد العبدالرمحن الراشد .٦

  % ١٠٠  اجملموع
  

 ٣٠



 

TMSMT@æ†ü@åi@òÇìàª@Ûaòí†ìÈ@ @

ن ريال مائتان وعشرين مليو) ٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠(ويبلغ رأس ماهلا . هـ١٤١٠يف عام  السعوديةجمموعة بن الدن  تأسست
 مبقاوالت املباين والطرق، وأعمال الصيانة والتشغيل، وأعمال التجارة والوكاالت التجارية، وبعض الصناعات تقوموسعودي، 

ج، واخلرسانة سابقة الصنع، والتعليب، كما تقوم بشراء األراضي وتطويرها، اجلبس، والبالستيك، واخلشب، والزجا: مثل
  : احملدودةجمموعة بن الدن وفيما يلي جدول يوضح ملكية  .وأعمال التشجري وصيانة احلدائق

 السعوديةملكية جمموعة بن الدن: ١٣جدول 
  نسبة امللكية  مـاالس

  % ٢٣,٥٨ بكر حممد عوض بن الدن .١
  % ٢,٢٧ بن الدنحممد عوض  طارق .٢
  % ٢,٢٧ حممد عوض بن الدن ثابت .٣
  % ١٠,٢٣ حممد عوض بن الدن عمر .٤
  % ٢,٢٧ حممد عوض بن الدن حمروس .٥
  % ٢,٢٧ حممد عوض بن الدن حسن .٦
  % ٦,٥٣ حممد عوض بن الدن خالد .٧
  % ٦,٨٢ حممد عوض بن الدن غالب .٨
  % ٢,٢٧ حممد عوض بن الدن حيىي .٩
  % ٢,٢٧ حممد عوض بن الدن عبدالعزيز .١٠
  % ٢,٢٧ حممد عوض بن الدن عيسى .١١
  % ٥,٨٦ حممد عوض بن الدن أمحد .١٢
  % ٧,٩٥ حممد عوض بن الدن خليل .١٣
  % ٤,٥٥ حممد عوض بن الدن صاحل .١٤
  % ٥,٤٠ حممد عوض بن الدن حيدر .١٥
  % ٦,٥٣ حممد عوض بن الدن سعد .١٦
  % ٢,٢٧ حممد عوض بن الدن ياسر .١٧
  % ٢,٢٧ حممد عوض بن الدن عبداهللا .١٨
  % ٢,٢٧  عوض بن الدنحممد حممد .١٩

  % ١٠٠  اجملموع

  

 ٣١



 

TMSMUpa‡íŠìnÜÛ@òí†ìÈÛa@ò×‹“Ûa@@ @

  
سعودي، وتقوم ريال مليون ومئيت ألف ) ١,٢٠٠,٠٠٠(ويبلغ رأس ماهلا . هـ١٣٦٤تأسست الشركة السعودية للتوريدات يف عام 

ل والزينة واحلصول على وكاالم أو متثيلهم سواء يف اد وبيع باجلملة والقطاعي كافة األدوية واملستحضرات الطبية وأدوات التجميريبإست
  :الشركة السعودية للتوريدات وفيما يلي جدول يوضح ملكية  .داخل اململكة او خارجها

  ملكية الشركة السعودية للتوريدات: ١٤جدول 
  نسبة امللكية  االسم
  % ٢٥ عبداللطيف سفيان عبداهللا باناجه .١
  % ٢٥ عبدالسالم سفيان عبداهللا باناجه .٢
  % ٢٥ عبدايد سفيان عبداهللا باناجه .٣
  % ٣,١٢٥ كرمية أمحد حافظ .٤
  % ٦,٢٥ هشام حسن حيى باناجه .٥
  % ٦,٢٥ هيثم حسن حيى باناجه .٦
  % ٣,١٢٥ سحر حسن حيى باناجه .٧
  % ٣,١٢٥ حسينة حسن حيى باناجه .٨
  % ٣,١٢٥ هبة حسن حيى باناجه .٩

  % ١٠٠  اجملموع

  
TMSMVñ‡zn¾a@òíŠbvnÛa@ò×‹“Ûa@•@µßdnÜÛ@NâNÞ 

 ٢٠،ريال سعودي) ٩,٣٩٢,٠٩٠( لرية لبنانية، ما يعادل ٣,٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠م، برأس مال مدفوع قدره ١٩٨٨تأسست عام 
وهي شركة مسامهة لبنانية، وتقوم جبميع أنواع التأمني وإعادة التأمني، ومجيع أعمال الضمان والتعويض، وفيما يلي جدول 

 :ل.م.حدة للتأمني ش املت التجاريةشركةيوضح ملكية ال

  ل.م.املتحدة للتأمني شالتجارية ملكية الشركة : ١٥جدول 
  نسبة امللكية االسم
  % ٦٣  ل.م.فرعون انفسمنت غروب ليمتد هولندغ  ش .١
  % ٣٤,٥ جاك جورج صاصي .٢
  % ٠,٥ غيث رشاد فرعون .٣
  % ٠,٥ مشعل عفيف كرم .٤
  % ٠,٥ دافيد فريد مشاقة .٥
  % ٠,٥ كرمي مروان محادة  .٦
  % ٠,٥ يوسف خوريعبده  .٧

  % ١٠٠  اجملموع
  

                                                           
 ).م٤/٨/٢٠٠٧(كما هو سعر الصرف في تاريخ  ٢٠

 ٣٢



 

  ل.م.ملكية شركة فرعون انفستمنت غروب ليمتد هولدنغ ش: ١٦جدول 
  نسبة امللكية االسم
  % ٣٤,٩  ليث غيث فرعون. ١
  % ٣٤,٨ وائل غيث فرعون. ٢
  % ١٥ النا غيث فرعون . ٣
  % ١٥ دمية غيث فرعون. ٤
  % ٠,٠١  غيث رشاد فرعون.٥
  % ٠,٠١  جاك جورج صاصي. ٦
  % ٠,٠١  هيام أمطوان مالط. ٧

  % ١٠٠  اجملموع

 
TMT@À@µîbþa@™bƒ’þaë@ñŠa†⁄a@Üª@õb›Çþ@ñ‹’bj¾a@Ëë@ñ‹’bj¾a@b—¾a@
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ميتلك أعضاء جملس اإلدارة الوارد ذكرهم أدناه مصاحل مباشرة وغري مباشرة يف الشركة تتمثل يف ملكية ألسهم الشركة أو 
وال يوجد ألعضاء جملس اإلدارة اآلخرين أو املدراء . الشركة املتحدة للتأمني التعاوينت متتلك أسهماً يف حلصص يف شركا

  التنفيذيني أو سكرتري جملس اإلدارة أو ألي من أقارم أي مصلحة مباشرة أو غري مباشرة يف الشركة حىت تاريخ إعداد النشرة

ة التنفيذيني وأقارهبم املباشرة ألسهم الشركملكية أعضاء جملس اإلدارة واإلداريني: ١٧جدول
 االسم  العالقة  النسبة
  حسان حممد شوكت حماسين  الرئيس  % ٢,٠٠

TMTMQæìÇ‹Ï@†b’Š@sîË@Ýöaë@@ @
@ @

أما بالنسبة للشركات املسامهة يف . وائل غيث رشاد فرعون أسهماً بشكل مباشر يف الشركة املتحدة للتأمني التعاوينميتلك ال
 من شركة الوكاالت %٦٣ من شركة فرعون لإلستثمار التجاري احملدودة اليت متتلك %٣٥ فيمتلك مني التعاوين للتأاملتحدة

 املتحدة للتأمني التعاوين، كما  أسهم من%٣٢,٥ من يو سي إيه للتأمني واليت متتلك بدورها %٩٧التجارية املتحدة واليت متتلك 
ل واليت متتلك .م.من شركة فرعون انفستمنت غروب ليمتد هولدنغ ش %٣٤,٨١ )األب( هو وغيث رشاد فرعونأنه ميتلك

 املتحدة  أسهم من%٢ل  واليت متتلك بدورها .م. من الشركة املتحدة للتأمني ش%٠,٠٥ميتلك ) األب( وغيث رشاد فرعون%٦٣
 املتحدة للتأمني أسهم  من%٧,٤تقدر بـ  غري مباشرة لديه مصلحةللتأمني التعاوين، مما يعين أن وائل غيث رشاد فرعون 

 .التعاوين
 
 
 
 
  
  

 ٣٣



 

TMTMRÝ—îÐÛa@a‡jÈÛa@‡Ûb‚@åi@‡à«@ßþa@ì@@ @
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أما بالنسبة . أسهماً بشكل مباشر يف الشركة املتحدة للتأمني التعاوين مسو األمري حممد بن خالد العبداهللا الفيصل الميتلك
 املتحدة للتأمني  أسهم من%٥يصلية القابضة اليت متتلك بدورها  من جمموعة الف%١١,٣٧٥للشركات املسامهة يف املتحدة فيمتلك 

  . املتحدة للتأمني التعاوين أسهم من%٠,٥٧  تقدر بـ غري مباشرة لديه مصلحةأنهالتعاوين مما يعين 

TMTMSæ†ü@åi@‡à«@b@æbàÜ@@ @

  

أما بالنسبة للشركات املسامهة يف .  التعاوين أسهماً بشكل مباشر يف الشركة املتحدة للتأمنيسلمان سامل حممد بن الدنالميتلك 
 من يو سي إيه للتأمني اليت متتلك بدورها %٩٧ من شركة الوكاالت التجارية املتحدة اليت متتلك %٨,٨٥املتحدة فيمتلك 

 للتأمني  املتحدة أسهم من%٢,٧٩  تقدر بـ غري مباشرةمصلحة  لديهاملتحدة للتأمني التعاوين مما يعين أنهأسهم  من %٣٢,٥
  .التعاوين

TMTMTâ‹×@kí†@ÑîÐÇ@ÝÈ“ß@@ @

  

أما بالنسبة للشركات املسامهة يف .  أسهماً بشكل مباشر يف الشركة املتحدة للتأمني التعاوينمشعل عفيف ديب كرم الميتلك
 لديه  مما يعين أنه من املتحدة للتأمني التعاوين%٢ل واليت متتلك بدورها .م. من الشركة املتحدة للتأمني ش%٠,٥ املتحدة فيمتلك

 .املتحدة للتأمني التعاوينأسهم  من %٠,٠١  تقدر بـ غري مباشرةمصلحة

 ملكية أعضاء جملس اإلدارة واإلداريني التنفيذيني وأقارهبم غري املباشرة ألسهم الشركة: ١٨جدول
 االسم  العالقة  النسبة
 وائل غيث رشاد فرعون  عضو  % ٧,٤
 بن خالد العبداهللا الفيصلمسو األمري حممد  عضو  % ٠,٥٧
 سلمان سامل حممد بن الدن عضو  % ٢,٧٩
 مشعل عفيف ديب كرم عضو  % ٠,٠١

  

 ٣٤



 

TMU@ò×‹“Ûa@òÛbŠ@ @

إن رسالة الشركة املتحدة للتأمني التعاوين هي العمل خلفض التكاليف على املستهلك على األمد البعيد واحلفاظ على ثقته جبدية 
 . ته بالنسبة اىل اإلقتصاد الوطينقطاع التأمني التعاوين و أمهي

  

TMV@ò×‹“Ûa@òíúŠ@ @
  

 . يف اخلدمات اليت تتطلبها انشطتهم العامة أو اخلاصةءأن تكون الشركة الرائدة يف قطاع التأمني، واخليار األول للعمال

  

TMW@ò×‹“Ûa@òîvîma@ @

 على مسؤلية املركبات أثر كبري على معدالت منو التأمنيجمال إن للتطبيق اإللزامي للتأمني التعاوين يف كل من اال الصحي و
ويف نفس الوقت فإن .  ومن املتوقع أن يصاحب ذلك منو سريع وكبري يف حجم وأعمال السوق السعودية للتأمني .سوق التأمني

ة تنمية أعماهلا يف املنافسة يف جودة اخلدمات ستزيد بشكل كبري يف الفترة القصرية القادمة، بسبب حماولة شركات التأمني اجلديد
 التعاوين أا ستتمكن  للتأمنيتؤمن املتحدة. مما يترتب على ذلك وجود ضغط على هامش رحبية شركات التأمني . السوق احمللية

املؤسس ( البحرين -من خوض غمار املنافسة معتمدة على اإلرث احلاصل من جراء االستحواذ على حمفظة يو سي إيه للتأمني
 ث جودة خدماا وسجل أعماهلا الراسخ وخربا العميقة يف سوق التأمني السعودية على مدى عشرات السننيمن حي) الرئيسي

وبناًء على أداء هذه احملفظة خالل السنوات املاضية، تتوقع الشركة منوا ملحوظاً يف السنوات القادمة، مدعومة بقاعدة راسخة .  
ستقوم هذا و .لكبرية اليت امتد التعامل معها لفترات تزيد عن عشر سنواتمن أعمال الشركاء االستراتيجيني والشركات ا

الشركة مبتابعة التوسع اجلغرايف واإلنتشار يف اململكة خلدمة شرائح اتمع كافة عرب فروع جديدة يف املدن الرئيسية وذلك 
لتأمني التعاوين خاصة يف اال الطيب باإلعتماد على منتجات جديدة دف إىل خدمة األفراد واملؤسسات وتفي مبتطلبات ا

جتاه عمالئها من خالل تقدمي الدعم املناسب هلم يف احلصول على والسيارات كما دف الشركة احلفاظ على مصداقية عالية 
عمالء ص على زيادة التنوع يف قاعدة الرمنتجات التأمني التعاوين املتنوعة اليت تناسب أعماهلم ومتطلبام اليومية كما ستح

 .املستهدفة مكونة بذلك قاعدة متوازنة ومستقرة لشراكة مرحبة يف املستقبل بني عمالئها ومسامهيها

 

TMX@òîÏbänÛa@bía¾a@ @

 @ @
TMXMQ@òØÜà¾a@À@pb×‹“Ûa@Šbj×@åß@ñ‹Ônß@õýàÇ@ñ‡ÇbÓ@†ìuë@@ @

حيث زاد معدل االحتفاظ بالعمالء ملدة .  لةتنوي الشركة االستحواذ على حمفظة تأمينية تتميز باحملافظة على عمالئها ملدد طوي

إضافة إىل ذلك فإن من مؤسسي الشركة جمموعة من كربى الشركات .  من إمجايل العمالء %٦٥تزيد عن عشر سنوات عن 

 ورجال وسيدات األعمال يف اململكة والذين حيتاجون لتغطية تأمينية سواًء على املشاريع اليت تقوم بتنفيذها أو األصول اليت

 ٣٥



 

 هذا وقد بلغت نسبة .متتلكها أو املوظفني العاملني لديها، مما قد يوفر للشركة حداً أدىن متوقعاً من األقساط املكتتبة سنويا

  .م٢٠٠٦ يف عام % ١٦,٦  يف اململكةاملبيعات الناجتة من هذه األطراف إىل إمجايل مبيعات الشركة

 
 

   األطراف ذات العالقة:١٩جدول 

   غري مدققة٢٠٠٧  ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤
 ) ريال١٠٠٠(

  األقساط املكتتبة  األقساط املكتتبة  األقساط املكتتبة  األقساط املكتتبة

  ٥١,٧٩٩  ٤٦,٧٣٠  ٣١,١٨٩  ١٩,٨٧٩  جمموعة بن الدن السعودية

  ٧,٢١٤  ٩,٣٦٨  ٩,٥٠٢  ٨,٩٧٦  ل.م.الشركة التجارية املتحدة للتأمني ش

  ٦,٤٧٠  ٥,٨٩٨  ٥,٥١٣  ٤,٣٢٩  الشركة السعودية للتوريدات

  ٤,٤٧١  ٤,٤١٥  ٤,٢٧٩  ٤,٠٨٧  جمموعة الفيصلية القابضة

  ٣,٦٥٨  ٢,٨٠٧ ٢,٣٥٨ ٢,٨٣٥ شركة احلاج حسني علي رضا

  ٤,٨٢٤  ٢,٥٢٣ ٢,٥٩٠ ٨٠٨ شركة األعمال املدنية احملدودة

 

TMXMR@bßbÇ@µqýrÛa@ÖìÐm@ð†ìÈÛa@ÖìÛa@À@ñ‚@ @

 ، شركة الوكاالت التجارية املتحدة احملدودة، الوكيلعلى خربة ييف السوق السعودتعتمد  للتأمنييو سي إيه  كون شركة
  .متطلبات العمالء عن وضع السوق ومن خربة ا إكتسبته من منافسيها مبألكثر من ثالثني عاماً فإن هذا مييزها عن غريها املمتدة

 وتطوير منتجات جديدة العمالءيف عمليتها التسويقية وجذب عدد أكرب من حيث أن الشركة تستطيع استخدام هذه امليزة 
  .مبتكرة

TMXMS@òîÛbÇ@paõbÐ×@ë@pa‚@ðëˆ@æìÐÃìß@ @

 اجليدةافظ على خنبة من املوظفني ذوي اخلربة حيستقطب وي أن الطويلة يف السوق السعودي، إستطاع إضافة خلربة الوكيل
  .نتقل هذه الكوادر للشركةومن املتوقع أن ت  .مبعدل يزيد عن اإلثنيت عشرة سنة للمدراءوالكفاءة العالية 

@ @

@ @
 

 ٣٦



 

@ @

TMXMTÉaë@Àa‹Ìu@Šb“nãa@ 

تتميز احملفظة التأمينية بشبكة مكونة من ثالثة فروع إقليمية يف املدن الرئيسية وشبكة تزيد عن ستني نقطة بيع موزعة على مناطق 
 ويوضح اجلدول التايل عدد . العمالءاململكة تقوم خبدمتها من خالل الوكيل، مما يوفر انتشارا واسعا ووصوال لشرحية عريضة من

  : املوزعة على خمتلف مناطق اململكةنقاط البيع

  م٢٠٠٧ - عدد نقاط البيع املوزعة على خمتلف مناطق اململكة: ٢٠ جدول 
  نقاط البيععدد   املنطقة

 ١١ املنطقة الوسطى
 ١٢ منطقة القصيم
 ١٤ املنطقة الشمالية
 ١٣ املنطقة الغربية
 ٩ وبيةاملنطقة اجلن

 ٧ املنطقة الشرقية
 ٦٦ اجملموع
   املتحدة احملدودة التجاريةالوكاالت شركة: املصدر

 ٣٧



 

U@ˆaìznüa@òîÜàÇ@ @

UMQüa@åÇ@òîÐÜ‚@ˆaìzn@ @

 سوق التأمني السعودي، كان اهلدف منها جزئياًً تنظيم يف تطورنظر لصدور تنظيمات التأمني على أا عالمة مهمة بينما كان ُي
، وهي املؤسس الرئيسي بصفتها شركة مسجلة كشركة يو سي إيه للتأمني شركة اومنهجنبية العاملة يف اململكة، الشركات األ

  .مقيمة يف البحرين ومرخصة من وزارة التجارة البحرينية والبنك املركزي البحريين

إعادة /لتأمني اليت تأمل مبمارسة التأمني، فإن شركات ا التعاوين ولوائحه التنفيذية التأمني مراقبة شركاتعلى ضوء متطلبات نظام
املؤسسون املسامهون  و ،يو سي إيه للتأمني  شركةالتأمني يف اململكة جيب أن تكون شركات مسامهة سعودية عامة، وعليه قررت

يو سي ركة شلاحملفظة التأمينية خرون، بعد احلصول على املوافقة التنظيمية، بأن تؤسس شركة سعودية مسامهة وتستحوذ على اآل
  . السعودية اململكة العربية يفإيه للتأمني

  

UMR@@µßdnÜÛ@éíg@ï@ìíM@òÜÐÔß@òîäí‹¢@òàçbß@ò×‹’@ @

خارج البحرين ملمارسة نشاط التأمني كشركة معفاة البحرين  م يف١١/١/١٩٩٢ تاريخ يفمسجلة   للتأمني شركةي إيهسيو 
دوالر ) ٢٨,٠٠٠,٠٠٠ (للتأمنييو سي إيه شركة ل  املصرحلاامل ويبلغ رأس  .)٢٦١٢٠( مبوجب السجل التجاري رقم

  املتحدةشركة الوكاالت التجارية  كل من يو سي إيه للتأمنيشركة وميتلك أسهم ).  مليون ريال سعودي ١٠٥( أمريكي
عام لة من شركة معفاة إىل شركة مسامهة مقف للتأمنييو سي إيه وقد حتولت  )%٣(ليث فرعون و، )%٩٧ ( بنسبةاحملدودة
  .م٢٠٠٥

ومل يتم أي توقف أو دول جملس التعاون اخلليجي  ، باإلضافة إىل اململكة العربية السعوديةحالياً  للتأمنييو سي أيهتغطية وتشمل 
عن إصدار وثائق   البحرينيةللتأمنيتوقف يو سي أيه ، ستستحواذبعد االو .املاضيةشهراً ة  عشريت خالل االثنايف أعماهلانقطاع 
  .ني يف اململكةالتأم

  

  

  

  

  

  

 ٣٨



 

  

  اجلدول التايل يوضح الدول اليت تعمل ا الشركة و نسبة هذه األعمال إىل جممل مبيعات الشركة

  الدول اليت تعمل هبا الشركة: ٢١جدول 
  نسبة املبيعات إىل جممل مبيعات الشركة  الدولة
 % ٢,١٧٦  لبنان

 % ٠,٣٦٠ اإلمارات
 % ٠,٢٨٥ قطر

  % ٠,٢١٦  ألمريكيةالواليات املتحدة ا
 % ٠,١٣٣ بنما

 % ٠,٠٧٣ اململكة املتحدة
 % ٠,٠٥٥ األردن
 % ٠,٠٠٧ الكويت
  % ٠,٠٠٣  عمان
  % ٣,٣٠٨  اجملموع

  

  للتأمنييو سي إيه واجلدير بالذكر أن شركة يو سي إيه للتأمني ال متتلك أية أصول غري ملموسة كما أنه ال توجد على شركة
  . حمتملة عدا االلتزامات العادية الناجتة عن الوثائق التأمينية الصادرة عنها جوهريةالتزاماترهونات أو قضايا أو أي 

  

 ٣٩



 

UMSòîäîßdnÛa@òÄÐa@@@ò×‹“ÛµßdnÜÛ@éíg@ï@ìíòí†ìÈÛa@òîi‹ÈÛa@òØÜà¾a@À@  

 مليون ريال ٤٣٠ىل حوايل يف اململكة العربية السعودية إيو سي إيه للتأمنيشركة وصل حجم إمجايل األقساط املكتتبة حملفظة 
بنسبة الصحي تأمني ال يليه %٢٧,٩هو الفرع األكرب بنسبة على مصادر الطاقة تأمني اليعترب و  .م٢٠٠٦ عام  تقريباًسعودي
   .م٢٠٠٦م و٢٠٠٤وفيما يلي جدول يوضح إمجايل االقساط املكتتبة يف الفترة بني .  %٢٣,٤

   يف اململكة العربية السعوديةو سي إيه للتأمنيي لشركة املكتتبةاألقساط إمجايل : ٢٢جدول  
  النسبة ٢٠٠٦  النسبة ٢٠٠٥  النسبة ٢٠٠٤ القطاع

 % ٢٧,٩ ١١٩,٩١٢,٥٨٩ % ٣٧,٥ ١٠٩,٣٨٣,١١٠ % ٢٠,٥ ٤٧,٤٤٦,٧١٢ التأمني على مصادر الطاقة
 % ٢٣,٤ ١٠٠,٨٤٤,٣١٦  % ١٩ ٥٥,٢٩٠,٧٩٢ % ١٥,٧ ٣٦,١٧٦,٢٤١ التأمني الصحي
 % ١٥,٢ ٦٥,٣٤٤,٢٠٩ % ١٥,٥ ٤٥,١٢١,٢١٣ % ١٠,٣ ٢٣,٨٤٥,٦٩٥ تأمني املركبات

 % ١١,١ ٤٧,٨٧٩,٧٧٤  % ٨,٥ ٢٤,٥٥٣,١٤٦  % ١٣ ٣٠,١٠٨,١٥٧ التأمني ضد احلريق
  % ٧,٤ ٣١,٦٩٩,٧٠١  % ١٠ ٢٩,٠٤٧,٥٢٧  % ٣٠ ٦٩,٥١٣,٧٥١ التأمني اهلندسي

  % ٦,٦ ٢٨,٥٤٤,٨٤٢  % ٠,٦ ١,٦٢٧,٥٢١  % ٠,٥  ١,١٥٠,٨١٧ تأمني تعويض العمال
  % ٤,٢ ١٧,٩٥٣,٢٠٥  % ٤,٧ ١٣,٨٢٧,٥٥٤ % ٤,٣٥ ١٠,٠٣٨,٧٥٢ التأمني البحري

  % ٢,٣ ٩,٩٩١,١٠٤  % ٢,٥ ٧,١٢١,٥٤٣  % ٣,٦ ٨,٣٣٢,٥٣٤ تأمني احلوادث العامة
  % ١,١ ٤,٥٩٨,٦٢٥  % ٠,٩ ٢,٦٢٧,٢٧٩  % ١ ٢,٣٨٢,٦٦٩ تأمني احلماية
  % ٠,٥ ٢,٢٩٠,٥٧٥  % ٠,٥ ١,٤٨٦,٣٣٠  % ٠,٣ ٧١٠,٨٢٠ تأمني الطريان

  % ٠,٣ ١,٤٠٠,٥٨٥  % ٠,٦ ١,٦٠٠,٢١٩  % ٠,٦ ١,٣٣٢,٨٨٨ التأمني على هياكل السفن
 %٤٣٠,٤٥٩,٥٢٥١٠٠ %٢٩١,٦٨٦,٢٣٤١٠٠ % ١٠٠ ٢٣١,٠٣٩,٠٣٦ اجملموع
   شركة يو سي أيه للتأمني:املصدر

  

أما أرباح االكتتاب فقد   .م٢٠٠٥ لعام %٢٦,٢٥مقارنة بـم ٢٠٠٦عام % ٤٧,٥٨بنسبة تتبة  االقساط املكإمجايلوقد منى 
  وقد ارتفع إمجايل .م٢٠٠٤ لعام %٣,٥٥، م٢٠٠٥ لعام %٣,٨٠مقارنة بـ   ٢٠٠٦ عام من إمجايل أقساط %٤,١٦بلغت 

 إىل %١١,٧٥باملقابل ارتفع إمجايل اخلصوم بنسبة  . مليون ريال ١٤٤  حوايلليصل إىلم ٢٠٠٦ عام %٢٦,٦٥األصول بنسبة 
 .م٢٠٠٦ عام %٦٩,٨٠إىل اخلسائر د وصل معدل مليون ريال وق ٢٥ أكثر من

 

 

 

 

 

 

 ٤٠



 

   العربية السعوديةيف اململكة يو سي إيه للتأمنيشركة أداء حمفظة :٢٣جدول

 ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ 
 ٤٣٠,٤٥٩,٥٢٣ ٢٩١,٦٨٦,٢٣٤ ٢٣١,٠٣٩,٠٣٦ إمجايل األقساط املكتتبة

 % ٤٧,٥٨ % ٢٦,٢٥ % ٢٤,٨٢ منو جمموع األقساط املكتتبة
 ١٣١,٠٤٣,٣٠٩ ٩١,٩٠٨,٦٢٢ ٦٠,٠١٩,٢٤٠ اط املكتسبةصايف األقس

 % ٣٠,٠٠ % ٣٢,٠٠ % ٢٦,٠٠ نسبة األقساط املكتسبة من اإلمجايل
 ٩١,٥٣٨,٣٥٥ ٦٨,٢٢٦,٩٢٩ ٤٥,٦٣٢,٨٥٥ صايف املطالبات
 % ٦٩,٨٠ % ٧٥,٢٠ % ٧٦,٠٠ معدل اخلسائر
 ١٧,٩١٩,٩٢٣ ١١,٠٨٧,٧٦٣ ٨,٢٠٧,١١١ أرباح االكتتاب
 % ٤,١٦ % ٣,٨٠ % ٣,٥٥ تتاب من إمجايل األقساط املكتتبةنسبة أرباح االك
 ٢٦,١١٢,٢٣١ ١٨,٣٧٠,٣٠٦ ١٤,٥٤١,٧٠١ صايف األرباح

 % ٦,٠٧ % ٦,٣٠ % ٦,٢٩ نسبة صايف األرباح من إمجايل األقساط املكتتبة
 ١٤٣,٦٨١,٨٥٥ ١١٣,٤٤٩,٩٦٧ ٨٨,٣٤٩,٩٦٧ جمموع األصول

 % ٢٦,٦٥ % ٢٨,٤١ % ٢,٦٥ منو جمموع األصول
 ٢٥,٦٦٦,٣٧٢ ٢٢,٩٦٧,٧١٦ ١٩,٢٣٥,٦٣٥ جمموع اخلصوم

 % ١١,٧٥ % ١٩,٤٠ % ٣٦,٩٤- منو جمموع اخلصوم
 ١١٨,٠١٥,٤٨٣ ٩٠,٨١١,٣١١ ٦٩,١١٤,٣٤٢ جمموع حقوق الشركاء

 % ٢٩,٩٦ % ٣١,٣٩ % ٢٤,٣٩ منو جمموع حقوق الشركاء
  شركة يو سي إيه للتأمني: املصدر  

 موزعني ،موظف ٢٢٨عدد م ٢٠٠٧لعام   احملدودة املتحدة التجاريةالوكاالتشركة موظفي وخلدمة هذه احملفظة بلغ جمموع 
  :ة املختلفة وذلك حسب اجلدول التايلداريعلى املستويات اإل

  م ٢٠٠٦ مع هناية عام  احملدودة التجارية املتحدةالوكاالتشركة وظفي التقرييب ملعدد ال: ٢٤جدول 
  متوقع ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  القسم
  ٢٠  ١٨  ١٨  ١٥  املدراء
  ١٢  ١١  ٧  ٥  احملاسبة

  ٦  ٥  ٣  ٢  تقنية املعلومات
  ٢٧  ٢٦  ٢٤  ١٧  إدارة تسوية املطالبات
  ٢٣  ٢١  ١٢  ١٢  إدارة االكتتاب التأميين
  ٦  ٥  ٤  ٣  إدارة إعادة التأمني

  ١٠  ٨  ٦  ٥  التأمني الطيب
  ١٧  ١٧  ١٧  ١٧  الشئون االدارية و اخلدمات

  ١٣٥  ٩٣  ٤٨  ١٣  إدارة التسويق
  ٨  ٢٠  ١٠  ١٠  التدريب

  ٥  ٤  ٤  ٢  التدقيق الداخلي
  ٢٦٩  ٢٢٨  ١٥٣  ١٠١  اجملموع
   املتحدة احملدودة التجارية الوكاالتشركة :املصدر

 ٤١



 

الرجاء الرجوع لقسم ( اهليكل التنظيمي املقترح التعاوين حسب للتأمني املتحدةومن املتوقع انتقال أغلب هؤالء املوظفني إىل 
 . ")اهليكل التنظيمي"

UMT@@òîÓbÐma@ˆaìzngòîäîßdnÛa@òÄÐa@ @

 يوالذي مبقتضاه سوف تشتر  ،يو سي إيه للتأمنيشركة مع استحواذ بعد إمتام عملية التأسيس، تنوي الشركة أن تربم إتفاقية 
وافق عليه مؤسسة وفقاً للتقييم الذي ت) من أصول والتزاماتمبا فيها (حمفظتها التأمينية املتعلقة بالسوق السعودي فقط الشركة 

  . النقد العريب السعودي

  . خيضع لبعض الشروط املتعارف عليها، ومن بينها موافقة السلطات املعنيةستحواذاالبتنفيذ عملية إن إلتزام كل طرف 

معية يف إجتماع اجل) ساما ( مؤسسة النقدبقيمة االستحواذ والتفاصيل األخرى املوافق عليها من قبلسوف يتم تزويد املسامهني 
   .العامة اليت ستعقد بعد تأسيس الشركة

UMU@@âa‹igaòîÓbÐm@òÛb×ìÛa@ @

 كما كان إيقاف سياسة الوكاالت احلصرية تنوي الشركة ، وإنتقال احملفظة التأمينية للشركة،التأسيسإجراءات بعد االنتهاء من 
وهذا ال يعين . السعودية عن طريق وكيل حصرياحلال عليه مع شركة يو سي إيه للتأمني، حيث كانت ُتمثل يف اململكة العربية 

  . اخلاصة اتنمية شبكة التوزيعلتتمكن من  زيع وبيعوإبرام وكاالت ت الشركة ستتوقف عن أن

UMV@ˆaìznüa@Ýíì¸@ @

األنسب  البديلاختيار من خالل ، باالستحواذ، باإلضافة إىل الرسوم والتكاليف املتعلقة االستحواذعملية تتوقع الشركة أن متول 
   .للشركة يف ذلك احلني شرط احلصول على موافقة اجلهات الرمسية املعنيةاملتوفرة و

UMW@òîÈí‹“nÛa@pbè§aë@µàçb¾a@òÔÏaìß@ @

قبل أن توقع الشركة ) ساما ( مؤسسة النقد العريب السعودي موافقةستحواذسوف تتطلب الصيغة النهائية من أحكام وشروط اال
  .للشركةا نتقاهلا والبدء يف عملية  احملفظة التأمينيةشراء اتفاقية  البحرينيةنييو سي إيه للتأمشركة و

 احلق يف اهلاحملفظة التأمينية الطرف يف إتفاقية شراء ، كوا يو سي إيه للتأمنيالشركة باإلضافة اىل ذلك، آخذين بعني اإلعتبار أن 
 خاضعاًً ستحواذمن نظام الشركات، سوف يكون اال ٦٩ادة رقم  الشركة، فإنه مبوجب املإدارةمن أعضاء جملس عضوين تعيني 

  يو سي إيه للتأمنيشركة  مع عدم السماح ملمثلي جتماع اجلمعية العامة اليت ستنعقد بعد تأسيس الشركةالتصويت املسامهني يف 
  .بالتصويت على هذا القرار

 

  

 ٤٢



 

V@òîîö‹Ûa@òİ“ãþa 

ة بالتقدم ملؤسسة النقد للحصول على الترخيص مبمارسة األنشطة التأمينية التالية بعد اكتمال تأسيس الشركة، سوف تقوم الشرك
 :  كما هو موضح يف الالئحة التنفيذية 

VMQ@òîÛëû¾a@ë@t†aì¨a@åß@µßdnÛa@@ @

  :و يشمل التامني من احلوادث واملسؤولية

  .التأمني من احلوادث الشخصية) أ

  .التأمني من إصابات العمل) ب

  . من مسؤولية رب العملالتأمني) ج

  .التأمني من املسؤولية جتاه الغري) د

  .التأمني من املسؤولية العامة) ه

  .التأمني من املسؤولية الناجتة عن املنتجات) و

  .التأمني من املسؤولية الطبية) ز

  .التأمني من املسؤولية املهنية) ح

  .التأمني من السرقة و السطو) ط

  .ةالتأمني من خيانة األمان) ي

  .التأمني على األموال اليت يف اخلزينة و أثناء النقل) ك

  . تأمينات أخرى تقع ضمن نطاق التأمني من املسؤوليات) ل

  

  

  

 ٤٣



 

VMR@Ûapbj×‹¾a@óÜÇ@µßdn@ @

سية يويشمل التأمني من اخلسائر واملسؤوليات املتعلقة باملركبات ويستثىن من ذلك خماطر النقل وتتكون األنشطة التأمينية الرئ
  :هيملندرجة حتت تأمني املركبات واليت ستقدمها الشركة ا

VMRMQsÛbrÛa@Ò‹İÛa@òîÛëûß@‡š@µßdnÛa@@ @

  . يغطي هذا النوع من التأمني األضرار واإلصابات اليت قد تصيب طرف ثالث واليت تتسبب ا املركبة املؤمنة

VMRMRpbj×‹¾a@óÜÇ@Ýßb“Ûa@µßdnÛa@@ @

كبة أو األضرار اليت تتسبب فيها، كما يغطي املركبات ضد السرقة، كما ميكن إضافة يغطي مجيع األضرار اليت تصيب املر
  .إخل...األضرار اليت قد تصيبها من العواصف أو الفيضانات، 

VMSpbØÜnà¾a@µßdm@@ @

مينات أخرى ويشمل التأمني من اخلسائر الناجتة عن احلريق، والسرقة، واإلنفجارات، والظواهر الطبيعية، واإلضطرابات، وأي تأ
  .تقع ضمن هذا الفرع

VMTð‹zjÛa@µßdm@@ @

  .وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرعويشمل التأمني على البضائع املنقولة حبراً وهياكل السفن واملسؤوليات، 

VMUæaİÛa@µßdm@@ @

ي تأمينات أخرى تقع ضمن أ وو يشمل التأمني على أجسام الطائرات واملسؤوليات جتاه الركاب والغري والبضائع املنقولة جواً،
  .هذا الفرع

VMVòÓbİÛa@µßdm@@ @

ويشمل التأمني على املنشآت البترولية واملنشآت الربوكيميائية ومنشآت الطاقة األخرى، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا 
  .الفرع

VMWï‡äa@µßdnÛa@@ @

جهزة الكهربائية وااللكترونية، وتلف الآلالت، وأي ويشمل التأمني على أخطار املقاولني، وأخطار التركيب واإلنشاءات واأل
  .تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع

  

 ٤٤



 

VMXô‹‚þa@âbÈÛa@µßdnÛa@Êë‹Ï@   

  : ويشمل فروع التأمني التالية

  . تأمني التسليفات التجارية وتسليفات التصدير) ا

  .تأمني طوارئ السفر) ب

VMYïz—Ûa@µßdnÛa@@ @

لطبية واألدوية ومجيع اخلدمات واملسـتلزمات الطبية والعالجية وإدارة الربامج الطبية وسوف ويشمل التأمني على التكاليف ا
   .تلتزم الشركة بتعليمات وتوجيهات جملس الضمان الصحي التعاوين

VMQPòíbà¨a@µßdm@    

  .د واموعةويشمل عمليات التأمني اليت تتعلق بآثار الوفاة والعجز الدائم الكلي أو اجلزئي أو املؤقت للفر

@VMQQ@µßdnÛa@ñ†bÇg@ @

ولدى الشركة قابلية لقبول عمليات إعادة التأمني اإلختياري فقط من الشركات احمللية املسجلة يف اململكة العربية السعودية مبا 
  .  النقديتوافق مع املرسوم امللكي، ومع ذلك فإن قبول بعض األعمال املختارة من السوق اخلليجية يتوقف على موافقة مؤسسة

 ٤٥



 

W@ïàîÄänÛa@ÝØîa 

WMQïàîÄänÛa@ÝØîa@Ô¾a@@ @

 حيدد الوظائف اإلدارية املختلفة من مبيعات وتوزيع وعمليات، مما يساعد على حتقيق اً حديثاً تنظيميالشركة هيكالًتقترح إدارة 
  : للشركةاملقترح يبني الرسم التايل اهليكل التنظيمي .  أفضل أداء

  

 مجلس اإلدارة

 سكرتير مجلس اإلدارة

واح محمد س  

جنة االستثمارل لجنة الترشيحات والمكافآت          المراجعةةلجن
 أحمد حمدان

 اللجنة التنفيذية
المسلمان س  سلمان سالم وديع الكابلي 

 وائل فرعون وائل فرعون سلمان سالم أحمد حمدان
 مشعل كرم مشعل كرم حسان محاسني  حسان محاسني

 
 

التنفيذيالمدير   

 مشعل كرم
 المدقق الداخلي

 فريد جبران

 االلتزاممسؤول 

 إدارة إعادة  الشؤون اإلدارية اإلدارة المالية

 التأمين

إدارة االكتتاب

 التأميني

إدارة تسوية

 المطالبات

تقنية المعلومات

 إدارة الفروع

إدارة تأمين األفراد إدارة المحاسبة شؤون الموظفين

 
 

فرع الخبر

فرع جدة

فرع الرياض

 ٤٦



 

WMR@⁄añŠa†õaŠ‡¾aë@bîÜÈÛa@@ @

WMRMQ⁄a@Üª@ñŠa† 

ستكون له الصالحيات ") دارةجملس اإل"أو " الس ("دارةدون املساس بالصالحيات املمنوحة للجمعية العامة فإن جملس اإل
 أو أكثر من أعضائه وميكن للمجلس ضمن حدود إختصاصه أن يفوض وينتدب واحداً.  كافة شؤون الشركةإدارةالواسعة يف 

  .أو أي طرف ثالث  ليتوىل القيام بوظيفة معينة أو أعمال حمددة 

 بتعيني اللجان دارةويقوم جملس اإل. أعضاء يتم تعيينهم من قبل اجلمعية العامة العادية) ٧( يتألف من إدارةسيدير الشركة جملس 
 يف متابعة دارةهذه اللجان دور جملس اإلتدعم جلنة للمكافآت وسوف الفرعية املهمة مبا يف ذلك جلنة تنفيذية، وجلنة للمراجعة، و

نتظاماً من الس  اوتنعقد اللجنة يف إجتماعات أكثر  .ني الشركة باإلرشاد والتوجيه الالزمإدارةتزويد القيام بنشاطات الشركة و
  .دارةبكامل أعضائه وترفع تقاريرها إىل جملس اإل

  :وهذا يشمل اآليت ضمن أمور أخرى .  هو ضمان إستمرار جناح الشركة على املدى البعيددارة اإلإن املسؤولية األساسية لس

 العليا واملدراء التنفيذيني اآلخرين يف الشركة وكذلك دارة استبدال اإل-عند احلاجة-تعويض واإلشراف والختيار واإل •
  .يف الشركةحالل عملية اإللتخطيط ال

 املخاطر والتخطيط املايل واملوازنة  السنوية إدارةستراتيجيتها وسياسات االشركة ومراجعة تقدمي التوجيه يف مجيع شؤون  •
  . الشركةإدارةوخطط العمل كما توصي ا 

  .وضع األهداف لألداء •
  .مراجعة النفقات الرأمسالية األساسية •
  .واملسامهني دارة العليا وجملس اإلدارة  تضارب املصاحل احملتملة بني أعضاء اإلإدارةمراقبة و •
 التأكد من صحة اإلجراءات املالية واحملاسبية الداخلية يف الشركة مبايف ذلك دعم عمليات تدقيق ومراجعة مستقلة •
 التأكد من كفاءة أنظمة املراقبة الداخلية وإعداد القوائم املالية وتقدمي املساندة جلهات املراجعة اخلارجية وضمان تطبيق  •

  . بة وبالتحديد األنظمة اخلاصة مبراقبة املخاطر والرقابة اآللية وتنفيذ القوانني ذات العالقةأنظمة مراقبة داخلية مناس
  .مراقبة كفاءة ممارسات حوكمة الشركة ومدى فعاليتها  •
 .واالتصاالتاإلشراف على اإلفصاح العام  •

  

 

  

  

  

 ٤٧



 

  :رشحون املدارةفيما يلي قائمة بامساء أعضاء جملس اإل

  : املرشحوندارةإلأعضاء جملس ا: ٢٥جدول  
 االسم اجلنسية )عام(السن  املنصب ميثل

  حسان حممد شوكت حماسين .١  سعودي  ٧٥  الرئيس  )مستقل(
  جمموعة الفيصلية القابضةميثل 

 )غري تنفيذي(
 سعودي ٤١ عضو

 األمري حممد  امللكيسموصاحب ال .٢
 بن خالد العبداهللا الفيصل

شركة يو سي ايه للتأمني ميثل 
 .م.م.ش

  )يذيغري تنف(
  وائل غيث رشاد فرعون .٣  سعودي  ٣٠  عضو

  جمموعة بن الدن السعوديةميثل 
  )غري تنفيذي(

  سلمان سامل حممد بن الدن .٤  سعودي  ٣١  عضو

  وديع بن أمحد كابلي. د .٥  سعودي  ٦٥  عضو  )مستقل ( 
  أمحد بن عبد العزيز احلمدان .٦  سعودي  ٦٦  عضو  )مستقل ( 

الشركة التجارية املتحدة للتأمني ميثل 
 )فيذيتن(

 مشعل عفيف ديب كرم .٧ لبناين ٥٢ عضو

  : واللجان التابعة هلادارةفيما يلي نبذه خمتصرة عن كل من املرشحني لعضوية جملس اإلو

WMRMQMQ@b«@o×ì’@‡à«@æby@Ið†ìÈMWUbßbÇ@H@ @

|’‹¾a@ñŠa†⁄a@Üª@îöŠòÈua‹¾a@òä§@ì›Ç@ë@@ @

م ، ودبلوم يف العلوم االقتصادية من نفس اجلامعة، ١٩٥٧مشق بسورية عام حسان حماسين لديه شهادة يف القانون من جامعة د
 ١٩٥٧ وقد زاول مهنة احملاماة يف دمشق منذ عام هـ،١٤٢٤وترخيص حماماة من وزارة العدل يف اململكة العربية السعودية عام 

يزاول مهنة احملاماة   وهوم، ١٩٧٠ام، وعمل بعدها مستشاراً قانونياً لدى وزارة اخلارجية السعودية حىت ع١٩٦٥حىت عام 
 عاماً، وهو عضو جملس إدارة شركة ٣٩ مكتب حماماة واستشارات قانونية منذ من خالل إمتالكه واإلستشارات القانونية

  . حىت اآلنم٢٠٠٦األسواق العربية وزيوت شل احملدودة منذ عام 

@ @

@ @

@ @

@ @

 

 ٤٨



 

  

WMRMQMRkyb–@@ÛaìàïØÜ¾a@a‡jÈÛa@‡Ûb‚@åi@‡à«@ßþa@@Ý—îÐÛa@Ið†ìÈMTQ@bßbÇH@ @

|’‹¾a@ñŠa†⁄a@Üª@ì›Ç@ @

م، ومن مث حصل على شهادة ١٩٩١ من جامعة امللك فهد حصل عليها يف العام بكالوريوس يف اإلدارة الصناعيةشهادة حيمل 
 خالل مريكي البنك السعودي األ مساعد يفم، عمل مدير عام١٩٩٦املاجستري يف إدارة األعمال من جامعة هارفرد يف العام 

  . م٢٠٠٢  منذ عام القابضة ويشغل حالياً منصب الرئيس واملدير التنفيذي لشركة جمموعة الفيصليةم١٩٩٧م و١٩٩٦عامي 

  

WMRMQMS@æìÇ‹Ï@†b’Š@sîË@Ýöaë@Ið†ìÈMSPbßbÇ@H@ @
  

@|’‹¾a@ñŠa†⁄a@Üª@ì›ÇëÛaë@pfÏbØ¾a@òä§@ì›Çòí‰îÐänÛa@òävÜÛaë@pbzî’@ @

 جامعة إدارة الفنادق مونتو سويسرا، وهو عضو جملس إدارة يف كل من الشركات  من يف إدارة الفنادقحيمل شهادة الدبلوما
، م١٩٩٢ منذ عام ، شركة فرعون لإلستثمار التجاري احملدودةم١٩٩١ منذ عام شركة ليث فرعون للتجارة والتعمري: التالية

حتت (، واالد لإلستثمار م٢٠٠٣ منذ عام  بنما-دودة، داونسفل احملم١٩٩٨ منذ عام  لبنان-جمموعة فرعون لإلستثمار
  املغرب- فريجن آيلند بريطانيا ومدير عام شركة فرعون لألحباث والتنمية- اإلمارات العربية املتحدة، بارتك القابضة-)التأسيس
  .م٢٠٠٠منذ عام 

  

WMRMQMT@æ†ü@åi@‡à«@b@æbàÜ@Ið†ìÈMSQbßbÇ@H@ @
@ @

@|’‹¾a@ñŠa†⁄a@Üª@ì›ÇŠbàrn⁄a@òä§@ì›Çë@òÈua‹¾a@òä§@ì›Çë@ @

 كمدير عام شركة  حالياًوهو يعمل.  ٢٠٠١ بوسطن الواليات املتحدة عام -شهادة يف اهلندسة املدنية من جامعة توبستحيمل 
لبترولية م اليت تنشط يف جتارة مواد البناء واإلستثمارات العامة يف البناء واملنتجات ا٢٠٠١جمموعة الشرق األوسط منذ عام 

  .وعضو جملس إدارة شركة ليجند الشرق األوسط.  والكيماوية

  

@ @
@ @
@ @
@ @

 ٤٩



 

WMRMQMU†@@N@ïÜib×@‡¼c@åi@Éí†ëIð†ìÈMVUbßbÇ@H@ @
@ @

Ûaë@pfÏbØ¾a@òä§@ì›Çë@|’‹¾a@ñŠa†⁄a@Üª@ì›Çpbzî’@ @

التنمية االقتصادية من م، وحصل على ماجستري يف ١٩٦٦حيمل شهادة بكالوريوس يف االقتصاد من جامعة القاهرة مبصر عام 
م، كما حصل على درجة الدكتوراه يف االقتصاد من نفس ١٩٦٩جامعة والية كنساس يف الواليات املتحدة األمريكية  عام 

م، ١٩٨٢م إىل عام ١٩٧٩عمل كمساعد املدير التنفيذي السعودي لدى صندوق النقد الدويل من عام . م١٩٨١اجلامعة عام 
م، وعمل ١٩٨٤م إىل عام ١٩٨٢ية االقتصادية بالبنك الدويل لإلنشاء والتعمري بواشنطن من عام وعمل كمحاضر مبعهد التنم

م، وشغل منصب مساعد املدير ١٩٨٨م إىل عام ١٩٨٤كمدير إدارة االستثمار مبؤسسة الراجحي التجارية للصرافة من عام 
م، وكان ١٩٩٠م إىل عام ١٩٨٨تجاري جبدة من عام العام ومدير إدارة البحوث االقتصادية واملعلومات يف البنك األهلي ال

يف امللحقية الثقافية   يف وقد عمل بعدها.م١٩٩٨م إىل عام ١٩٩٠يف املركز الدويل لالستشارات االقتصادية من عام  مستشاراً
  .م٢٠٠٧ حىت عام م٢٠٠٦عام منذ سفارة اململكة يف واشنطن 

  

WMRMQMV@@æa‡à¨a@íÈÛa@‡jÇ@åi@‡¼cIð†ìÈMVVbßbÇ@H@ @
@ @

Šbàrn⁄a@òä§@ì›Çë@òÈua‹¾a@òä§@ì›Çë@|’‹¾a@ñŠa†⁄a@Üª@ì›Ç  

هـ، وقد عمل كوكيل ١٣٨٤أمحد احلمدان حيمل شهادة بكالوريوس جتارة وإدارة أعمال من جامعة امللك سعود بالرياض عام 
، وكان  هـ ١٤٢٢ هـ  حىت عام ١٤١٦  منذ عامسنوات ٧وممثل لوزارة املالية واالقتصاد الوطين مبنطقة مكة املكرمة ملدة 

 إدارة  جملس، وعضو هـً ١٤٢٢ هـ حىت عام١٤٠٥ منذ عام  عاما١٥ممثل وزارة املالية يف منظمة املؤمتر اإلسالمي أكثر من 
  .هـ١٤٢٣يف شركة مكة لإلنشاء والتعمري من عام 

  WMRMQMW@@â‹×@kí†@ÑîÐÇ@ÝÈ“ßIïãbäjÛMURbßbÇ@H@ @

@ @

‹¾a@ñŠa†⁄a@Üª@ì›Çòä§@ì›Çë@ò×‹“ÜÛ@ð‡îÐänÛa@‹í‡¾aë@|’òí‰îÐänÛa@òävÜÛaë@Šbàrn⁄a@@ @

 ).١٩٩١(وأملانيا) ١٩٨٢(بريطانياالتأمني و إعادة تأمني من  يف م ودراسات عليا١٩٧٩دبلوم جتارة من لبنان عام  شهادة حيمل
 م، وإنضم اىل شركة ١٩٧٩ منذ العام نل يف لبنا.م. يف الشركة التجارية املتحدة للتأمني شعمل يف حقل التأمنيال وقد بدأ

م مدير عام وعضو جملس إدارة شركة يو سي إيه ١٩٩٨العام  يف  وعني١٩٩٢العام  يف )جدة(الوكاالت التجارية املتحدة 
وعضو جملس إدارة شركة جنم   ) .لبنان(ل يف .م.شريك وعضو جملس إدارة الشركة التجارية املتحدة للتأمني شوهو . للتأمني
  ). الرياض(ات التأمني خلدم

  
 
 

 ٥٠



 

@ @
WMRMRò×‹“ÜÛ@bîÜÈÛa@ñŠa†⁄a@@ @

  : أمساء املرشحني ملناصب اإلدارة العليا يف الشركةوفيما يلي جدول يوضح
  

   العليا للشركةدارةاإل: ٢٦جدول
 املنصب اإلسم اجلنسية العمر
 املدير التنفيذي مشعل عفيف ديب كرم لبناين  عاما٥٢ً
 مدير إعادة التأمني وس أواقيان بدرفأرزي لبناين عاما٥٥ً
 مدير اإلكتتاب طوسنأنيس رياض غ لبناين  عاما٥٤ً
 مدير التأمني الصحي واحلماية عبدالرزاق خالد إدريس لبناين  عاما٥٠ً
 مدير  التطوير واملوارد البشرية  سندي صدقة خليلسامي سعودي عاماً ٥٠
 شؤون املوظفني مدير  عبداهللا علي أمحد الغامدي سعودي عاماً ٥٤
  املدير املايل  حممد عيد حممد سواح  سوري   عاما٦٠ً
  التدقيق الداخلي  فريد الياس جربان  لبناين   عاما٦٤ً
  مسؤول اإللتزام  سامي صدقة خليل سندي  سعودي   عاما٥٠ً

 

 

  : الرئيسينياءللمدروفيما يلي السري الذاتية 

WMRMRMQ@æbîÓaëc@‘ëŠ‡i@ÑíŒŠc@IïãbäjÛMUUòä@H@ @
@ @
ß@µßdnÛa@ñ†bÇg@‹í‡I|’‹¾aH  

ولديه أيضاً شهادة الوقاية من احلرائق حصل عليها . م١٩٧٢حاصل على دبلوم يف إدارة األعمال من كلية بريوت لألعمال سنة 
م أكمل ١٩٨٠ويف . م و يف العام نفسه حصل على شهادة السيطرة من احلرائق من اجلامعة األمريكية يف بريوت١٩٧٥عام 

و يف . ١٩٨٥حصل على شهادة تسويق اخلدمات املالية من إنترتك .  لندن-البحري من جامعة ريتشرد هجتأمني اليف دراسته 
دراسته يف اإلدارة التأمينية اليت  الشركة أملانيا وأكمل يف نفس - كولونيف شركةم أكمل دراساته العليا يف التأمني ١٩٩٠العام 

. م٢٠٠٠ أملانيا يف سنة -كولونشركة ري فقد حصل على شهادة دراسات عليا من أما يف جمال التأمني البح. م١٩٩٥أاها يف 
 وقد كان قبلها م حىت اآلن١٩٩٧ منذ عام جارية املتحدة احملدودة كمدير إعادة التأمنيتوهو يعمل حالياً يف شركة الوكاالت ال

  .م١٩٩٧م حىت عام ١٩٨٦ منذ عام  سنة١١مدير فرع جدة ملدة 

@ @
@ @
@ @

 ٥١



 

WMRMRMR@îãc@@‘ìİäË@bíŠIïãbäjÛMUTbßbÇH@ @
@ @

@lbnn×⁄a@ñŠa†g@‹í‡ßI|’‹¾aH@ @

وعمل كمنسق مشاريع . م١٩٧٧ اليونان يف العام -طوس وهو حاصل على شهادة يف إدارة األعمال من جامعة ديرينأنيس غ
دة التجارية احملدودة إلتحق بعدها بشركة الوكاالت املتح . م١٩٨٠م إىل١٩٧٨لألحباث والتطوير من العام السعودية يف الشركة 

  .م٢٠٠١ منذ عام وتنقل يف عدة إدارات، يعمل حالياً كمدير إدارة إكتتاب الشركات لدى شركة يو سي إيه للتأمني

WMRMRMS@íŠ†g@‡Ûb‚@ÖaŒ‹Ûa‡jÇ@IïãbäjÛMUTbßbÇ@H@ @
@ @

@òíbà¨aë@ïz—Ûa@µßdnÛa@@‹í‡ßI|’‹¾a@H@ @

م أى دورته ١٩٨٣ويف العام . م١٩٧٨ لبنان يف - اجلامعة األمريكيةحصل عبدالرزاق إدريس على شهادة إدارة األعمال من
 لندن، وباإلضافة اىل ذلك حصل على دورات يف كل من مبيعات اخلدمات -التدريبية يف التأمني على احلياة يف شركة فيكتوري

  .الواليات املتحدة األمريكية -املالية من شركة تاتك للتدريب اإلداري ودورة يف خماطر التأمني الصحي من يب سي يب إس
م إىل العام ٢٠٠٣من العام ) القاهرة(وأصبح عضواً يف جلنة تأمينات احلياة للسوق السعودي يف اإلحتاد العام العريب للتأمني 

اً ويشغل حالي . م، وخالل الفترة نفسها كان عضو مشارك إلقرار منهج التأمني يف كلية اتمع جبامعة امللك عبدالعزيز٢٠٠٤
 .١٩٨١ منذ عام منصب مدير التأمني الصحي والتأمني على احلياة

WMRMRMTïßb@ÝîÜ‚@òÓ‡–@@ð‡ä@Ið†ìÈMUP@bßbÇH@ @
@ @

@ë@âanÛ⁄a@Þëûß@òí‹“jÛa@†Šaì¾a@ë@‹íìİnÛa@‹í‡ßI|’‹¾aH@ @

وكان مدير  . م١٩٧٨  يف العاممن جامعة امللك فهد للبترول واملعادنالبكالوريس يف اإلدارة الصناعية  حصل على شهادة
زينل و  وعمل بعدها كمدير عام شركة منا العاملية .م٢٠٠٥م اىل ١٩٨٢من الشركة السعودية للخدمات والتشغيل احملدودة 

  .م٢٠٠٧م اىل العام ٢٠٠٥للصناعات من العام 

WMRMRMU@ð‡ßbÌÛa@‡¼c@ïÜÇ@a‡jÇ@Ið†ìÈMUTbßbÇ@H@ @
@ @

@µÐÃì¾a@æëû’@‹í‡ßI|’‹¾aH@ @

 يف شركة ارامكو العربية يف قسم شؤون املوظفني، وعمل لدى شركة الوكاالت التجارية املتحدة ١٩٧٧لعملية عام بداء حياته ا
  . ١٩٨٥ منذ عامكمدير لشؤون املوظفني ملدة تفوق العشرين عاماُ

@ @
@ @
@ @

 ٥٢



 

WMRMRMV@aì@‡à«@‡îÇ@‡à«@IðŠìMVPbßbÇ@H@ @
@ @

@ë@ïÛb¾a@‹í‡¾a@m‹Ø|’‹¾a@ñŠa†⁄a@Üª@ @

 وعمل رئيساً للحسابات يف شركة الوكاالت  .م١٩٧٣مد عيد حممد سواح من قسم احملاسبة جبامعة دمشق عام خترج حم
 ١٩٩٢ يف عامحيث ُرقي بعدها م١٩٧٩اسبة يف عام  ومن مث أصبح مديراً لقسم احمل. ملدة مخس سنوات١٩٧٤ يف عام املتحدة

 .رين عاماًليشغل منصب املدير املايل يف نفس الشركة ملدة مخس وعش

  

WMRMRMW‡í‹Ï@‘bîÛg@æau@IïãbäjÛMVTbßbÇH@ @
@ @

ïÜ‚a‡Ûa@ÕîÓ‡nÛa@ñŠa†g@ @

م وشهادة البكالوريس يف ١٩٦٧حيمل البكالوريس يف إدارة األعمال عام م و١٩٦٥حصل على اإلعتماد للتدقيق يف العام 
 ولديه مكتب حماسبة منذ عام ألوسط للتدقيقالشرق ا عضو يف جمموعة ار اس اموهو  . م من اجلامعة اللبنانية١٩٧٧القانون عام 

  .م١٩٨٩ وهو يعمل يف إدارة التدقيق يف الشركة منذ عام .م١٩٧٨

WMS@ò×‹“Ûa@òà×ìy@ @
@ @

عتبارها اينظر إىل احلوكمة الفاعلة للشركة ب.  تلتزم الشركة مبعايري رفيعة يف احلوكمة وتعترب هذا اجلانب عامالً أساسياً يف جناحها
 دارةالنسبة لنجاح الشركة الذي يتطلب تنفيذ إطار واضح للشفافية واإلفصاح من أجل التأكد من أن جملس اإلشيئاً أساسياً ب

  . يعمل من أجل حتقيق أفضل املصاحل للمسامهني ويقدم صورة واضحة وعادلة ألحوال الشركة املالية ونتائج العمليات

 التنفيذية للشركة، ويف إطار احملافظة على أفضل املمارسات دارةاإل ودارةالشركة لديها تقسيم واضح للمسؤوليات بني جملس اإل
 العليا للشركة واليت ختضع دارةاإل. غري تنفيذينيو سوف يكونون مستقلني  املرشحنيمن أعضاء السثالثة الدولية، هنالك 

 إدارةمنحه سلطة تنفيذية كافية من أجل ومتمتع باملهارة املطلوبة وقد مت ذو خربة فريق تتكون من ، دارةلتوجيه رئيس جملس اإل
  . الشركة بفعالية يف إطار التوجهات املوضوعة بواسطة رئيس الس واللجنة التنفيذية

يقدم املراجعون . تدقيق داخلية مزودة بعاملني حمترفني للتعهد بالقيام مبراجعات مستقلة ضمن الشركةإدارة سوف يكون للشركة 
 السنوي وهم ال يقدمون خدمات أخرى يف غري هذا دارةباإلضافة إىل خطاب اإللس اإلدارة سنوية اخلارجيون للشركة تقارير 

  . السياق

  

  

 ٥٣



 

  : فيما يلي ملخص إلطار عمل حوكمة الشركة املقترح

µàçbàÜÛ@òßbÈÛa@òîÈà§a : اتصال مفتوحة قناة جيب إبالغ املسامهني جبميع التطورات األساسية داخل الشركة عرب
 تقارير األداء املالية الدورية وحتفيز مشاركة املسامهني الذين ال ميثلون شركات أو مؤسسات يف اجلمعية العامة السنوية وتقدمي
  . للشركة

⁄a@ÜªñŠa†Z  خمتص مسئول بصورة كاملة عن تسيري الشركة من أجل توفري قيادة فعالة إدارةسيكون هنالك جملس 
  .لداخلية حىت تتم احملافظة على مصاحل مسامهي الشركةواحملافظة على نظام جيد للرقابة ا

µí‰îÐänÛa@Ë@æìÜÔn¾a@ õb›ÇþaZ مستقلني ثالثة أعضاء  من أجل املزيد من التطوير لبنية احلوكمة سيتم تعيني
 منصب عضو يقصد باألعضاء املستقلني األعضاء الذين ليس هلم مناصب وظيفية يف الشركة غري.  العاممجهور املسامهني لتمثيل 
، والذين ال حيتفظون بأي عالقات مع الشركة ومسامهيها األساسيني واليت ميكن أن متنعهم من إصدار حكم دارةجملس اإل

  . موضوعي بشكلٍ مستقل

⁄a@Üª@îöŠñŠa†l‡nä¾a@ ì›ÈÛaë@Zولية بني العضو ؤ سيتم وضع استراتيجيات واضحة بالنسبة ملشاركة املس
  .  من أجل ضمان شراكة متوازنة يف السلطة والصالحيةدارةإلاملنتدب ورئيس جملس ا

Üa@æŒaìmZمن غريالتنفيذيني، من أجل توفري املوضوعية والتوازن لعملية إختاذ القرار دارة سيكون معظم أعضاء جملس اإل 
  . دارةمن قبل جملس اإل

ô‹‚þa@pbßìÜÈ¾aë@òîÛb¾a@pbßìÜÈ¾a@áí‡ÔmZالً عن تزويد املسامهني بصورة ؤومس دارة سوف يكون جملس اإل
 للمعلومات املناسبة يف دارةحقيقية وعادلة ألداء الشركة املايل، باإلضافة إىل ذلك سيكون هنالك آلية لضمان استالم جملس اإل

  . التوقيت املناسب لتمكينه من القيام بواجباته بفعالية

⁄a@Üª@æb§ñŠa†Zالشركة بشكل أفضلإدارةه من ضمان  جلاناً لتمكيندارة سيكوِّن جملس اإل  .  

WMSMQ@@òí‰îÐänÛa@òävÜÛa@ @

 شؤون إدارة املنتدب أو املدير العام يف دارةتقدمي العون لعضو جملس اإلولة عن ؤسيتم تعيني اللجنة التنفيذية اليت ستكون مس
ملثل هذه اللجنة وفقاً للنظام األساسي  اليت ميكن تفويضها دارة جبميع صالحيات جملس اإللجنة التنفيذيةيتم ختويل الالشركة و

للشركة واألنظمة املعمول ا شريطة أن تكون ممارسة اللجنة التنفيذية لتلك الصالحيات املفوضة مطلوبة لاللتزام بأية أنظمة أو 
عد االنتهاء من هذا وسيتم ترشيح أعضاء اللجنة التنفيذية لدورا األوىل ب  .دارةلوائح ميكن فرضها عليها من قبل جملس اإل

  .إجراءات تأسيس الشركة

@ @

@ @

 ٥٤



 

WMSMR@a@òä§òÈua‹¾@ @

يكون جيب أن .  دارة يتم تعيني رئيس جلنة التدقيق وأعضاءها اآلخرين بواسطة جملس اإل .ستقوم الشركة بتأسيس جلنة تدقيق

 العامة للشركة بناء على اقتراح من وتصدر اجلمعية . احملاسبية واملالية خمتصاً يف الشؤونعضو واحد على األقل من جلنة التدقيق

 أمحد محدان و لقد مت ترشيح كل من  . قواعد اختيار أعضاء جلنة املراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنةدارةجملس اإل

  . لعضوية جلنة املراجعة يف الفترة اليت تلي تأسيس الشركة مباشرة سلمان سامل و حسان حماسين

تكون جلنة التدقيق مسئولة .   عقب إصدار توصية بواسطة جلنة التدقيقدارةدقيق سنوياً بواسطة جملس اإلتتم مراجعة نظام جلنة الت
  : عن ما يلي ضمن أشياء أخرى

 املراجعة الداخلية بالشركة بغرض التحقق من مدى فاعليتها يف تنفيذ األعمال واملهمات احملددة هلا من إدارةعلى اإلشراف  •
  .  دارةقبل جملس اإل

 راسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياا يف شأنهد •
 ات التصحيحية هلاجراءدراسة تقارير املراجعة الداخلية ووضع اإل •
 ويراعى عند التوصية بالتعيني التأكد من ، بتعيني احملاسبني القانونيني وفصلهم وحتديد أتعامدارةالتوصية لس اإل •

 استقالليتهم
 ابعة أعمال احملاسبني القانونيني واملوافقة على أتعام عن تلك األعمالمت •
 دراسة خطة املراجعة مع املراجع اخلارجي وإبداء ملحوظاا عليها •
  املراجع اخلارجي على القوائم املالية ومتابعة ما مت يف شأا  مالحظاتدراسة  •

 

WMSMS@pfÏbØ¾a@òä§pbzî’Ûaë@@ @

.  دارةجيب أن تعمل اللجنة وفقاً للنظام الذي يتم إقراره بواسطة جملس اإل .  والترشيحاتمكافآتتؤسس الشركة جلنة لل
لجنة ومدة عضويتهم وأسلوب الأعضاء رئيس و قواعد اختيار دارةوتصدر اجلمعية العامة للشركة بناء على اقتراح من جملس اإل

لعضوية جلنة الترشيحات فرعون واحملامي حسان حماسين وديع الكابلي ووائل   لقد مت ترشيح كل من الدكتور .عملهم
  .واملكافآت يف الفترة اليت تلي تأسيس الشركة مباشرة

ستكون جلنة و . من اللجنة املذكورة بناًء على توصية دارةجملس اإلمن قبل سنوياً ذه اللجنة يتم مراجعة النظام األساسي هل
  :ن اآليتلة ضمن أشياء أخرى عؤومسوالترشيحات املكافآت 

  مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بأي جرمية خملة بالشرف واألمانةدارةالتوصية بالترشيح لعضوية جملس اإل •
 وإعداد وصف للقدرات واملؤهالت دارةاملراجعة السنوية لالحتياجات املطلوبة من املهارات املناسبة لعضوية جملس اإل •

 دارة ختصيصه من العضو ألعمال جملس اإليف ذلك حتديد الوقت الالزم مبا ،دارةاملطلوبة لعضوية جملس اإل

 ٥٥



 

  ورفع التوصيات يف شان التغيريات اليت ميكن إجراؤهادارةمراجعة هيكل جملس اإل •
  واقتراح معاجلتها مبا يتفق مع مصلحة الشركة ،دارةحتديد جوانب الضعف والقوة يف جملس اإل •
وعدم وجود أي تعارض مصاحل إذا كان العضو يشغل عضوية جملس ، اء املستقلنيالتأكد بشكل سنوي من استقاللية األعض •

  شركة أخرىإدارة
تلك واالستعانة مبعايري ترتبط باألداء يف حتديد ،  وكبار التنفيذينيدارةوضع سياسات واضحة ملكافآت أعضاء جملس اإل •

   املكافآت

WMT@ÐÃì¾aìæ@ @

 موزعني على  احملدودة املتحدةالوكاالت التجاريةحتت مظلة شركة يعملون  فموظ ٢٢٨  م٢٠٠٧ يف عام بلغ جمموع املوظفني
  :املستويات اإلدارية املختلفة وذلك حسب اجلدول التايل

  

   احملدودة املتحدةموظفون شركة الوكاالت التجارية: ٢٧جدول 
  متوقع ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  القسم
  ٢٠  ١٨  ١٨  ١٥  املدراء
  ١٢  ١١  ٧  ٥  احملاسبة
  ٦  ٥  ٣  ٢  ة املعلوماتتقني

  ٢٧  ٢٦  ٢٤  ١٧  إدارة تسوية املطالبات
  ٢٣  ٢١  ١٢  ١٢  إدارة االكتتاب التأميين
  ٦  ٥  ٤  ٣  إدارة إعادة التأمني

  ١٠  ٨  ٦  ٥  التأمني الطيب
  ١٧  ١٧  ١٧  ١٧  الشئون االدارية و اخلدمات

  ١٣٥  ٩٣  ٤٨  ١٣  إدارة التسويق
  ٨  ٢٠  ١٠  ١٠  التدريب

  ٥  ٤  ٤  ٢  التدقيق الداخلي
  ٢٦٩  ٢٢٨  ١٥٣  ١٠١  اجملموع
   الوكاالت التجارية املتحدة احملدودةشركة :املصدر

WMTMQÑîÃìnÛa@@ @

، وذلك باالستفادة من برامج التدريب  الوطنية الشابةالكوادر البشريةتنمية تعتقد إدارة الشركة بأن جناحها املستقبلي يعتمد على 
 لزيادة معرفتهم ومهارام بطريقة تساعد يف بناء  يف اململكة ودول اخلليجلتأمنياملقدمة من املعاهد املصرفية واملعاهد اخلاصة با

لكفاءة واخلربة وستقوم الشركة بالعمل على استقطاب الكوادر املؤهلة واليت تتمتع با. حضورها يف سوق التأمني السعوديالشركة وتقوية 
 كما تتحرى الشركة يف املتقدمني أن يتحلوا باألمانة  .رئيسيةاليت تستوجبها مواقعهم يف الشركة وخاصة بالنسبة لإلدارات ال

  .اإللتزام بأنظمتها وواحلرص على أسرار الشركة والدقة

 ٥٦



 

WMTMRñ†ìÈÛa@@ @

نسبة  رفعث املاضية مما الوكيل بتنظيم دورات تدريبية وتأهيلية للعمل على استقطاب موظفني سعوديني خالل السنوات الثالقام 
زيادة نسبة املوظفني احلفاظ على هذه السياسة والعمل على الشركة  وتنوي  .املوظفني من جمموع %٣٨السعودة حاليا إىل 
 يف السنة اخلامسة، وذلك طبعاً خاضع لتوفر الكوادر %٧٠ذه النسبة إىل الوصول تنوي الشركة حيث ، السعودين لديها

 .السعودية املؤهلة املتوفرة يف السوق السعودي

WMU@a@ÝàÇ@†ìÔÇ¾‡µí‰îÐänÛa@Šbj×@ë@õaŠ@ @

وكما سبق اإلشارة . ال يوجد حالياً أي عقود عمل موقّعة مع أي من أعضاء جملس إدارة الشركة أو املدراء التنفيذيني املرشحني
 ، شركة الوكاالت التجارية العاملني حالياً لدى الوكيل واملوظفنياملدراءبأغلبية سابقاً، سوف تستعني الشركة وفور تأسيسها 

   . معهم عقود توّضح نطاق عملهم وشروط خدمام وأتعامحبيث يوقّع، املتحدة احملدودة 

  

WMV@ÏbØßfp@⁄a@Üª@õb›ÇcñŠa†⁄aë@ñŠa†bîÜÈÛa@@ @

 دارة، ورفعها لس اإل مع النظام األساسي للشركةشياًامتت أعضاء الس بواسطة جلنة املكافآت آتعويضات ومكافاقتراح يتم 
فقاً للقرارات والتعليمات الرمسية الصادرة ذا اخلصوص يف حدود نصوص أنظمة و اجلمعية العامة العادية وها منعتماد المتهيداً

 ءت ألعضاآواجلدير بالذكر أنه مل يتم دفع أي مكاف. ولوائح الشركات وأنظمة ولوائح التأمني واألنظمة واللوائح املكملة هلا
  .ملاضينيخالل العامني ا  الشركةإدارةجملس 

ترغب الشركة عقب تأسيسها يف إبرام عقد توظيف مع ، وهمل يتم توقيع أي عقد بني الشركة وأي من املدراء التنفيذيني لتارخي

ن أن القوائم املالية وفإن أعضاء جملس اإلدارة يؤكد ،باإلضافة إىل ذلك . يوضح شروط التوظيف واألجور املتفق عليهااملدير العام

يل لالكتتاب العام واإليضاحات املرفقة ا واليت مت إدراجها يف النشرة، قد مت إعدادها وفقاً ملعايري احملاسبة الصادرة قبل الطرح األو

  .عن اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني

 

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

 ٥٧



 

WMW@µÛëû¾a@Šbj×ë@ñŠa†⁄a@Üª@õb›Çc@åß@pŠa‹Óg @ @

 : رتري جملس اإلدارة بالتايليقرأعضاء جملس اإلدارة واملدراء التنفيذيني وسك

  . بأم مل يشهروا، يف أي وقت من األوقات، إفالسهم، أو خضعوا إلجراءات إفالس •
، مل يكن لديهم أو "ملكية أعضاء جملس اإلدارة واإلداريني التنفيذيني وأقارم"باستثناء ما ذكر يف هذه النشرة حتت عنوان  •

 .باشرة أو غري مباشرة، يف األسهم، أو أدوات االئتمان بالشركةألي من أقارم أو طرف ذي عالقة، مصاحل م
مل يكن لديهم أو ألي من أقارم، أو طرف ذي عالقة، مصاحل مادية يف أي عقود أو ترتيبات جوهرية سارية املفعول سواء  •

كة،حىت وقت إصدار نشرة حمررة أو غري حمررة كتابة، أو عقود أو ترتيبات مزمع إبرامها، هلا تأثري كبري على أعمال الشر
 )٤٨،٤٩إنظر صفححة .(اإلصدار

أال تقدم الشركة قرضاً نقدياً من أي نوع ألعضاء جملس إدارا أو أن تضمن أي قرض يعقده واحد منهم مع الغري عمالً  •
 .من نظام الشركات) ٧١(باملادة 

ستناداً إىل القوائم املالية للشركة دون إجراء أي تعديل مت إعداد قائمة املركز املايل املستقبلية املدرجة يف نشرة اإلصدار هذه ا •
جوهري عليها حسب معايري املراجعة املتعارف عليها يف اململكة واملتعلقة بتنفيذ اإلجراءات املتفق عليها والصادرة من اهليئة 

صورة عادلة، ومل يتم حذف ويؤكد جملس اإلدارة بأنه مت اإلفصاح عن كافة املعلومات ب. السعودية للمحاسبني القانونيني
ويقر جملس اإلدارة كذلك بأنه ال يوجد هناك أي رهونات أو أعباء أو . أي معلومات قد يؤثر حذفها على نتائج التحليالت

 و أن رأس مال الشركة أو رأس مال أي شركة تابعة ليس مشموالً .حقوق على ممتلكات الشركة حىت تاريخ إعداد النشرة
 .الشركة رأس مال عامل كاف الثين عشر شهراً اعتباراً من تاريخ صدور النشرةحبق خيار وأنه لدى 

كما يقر أعضاء جملس اإلدارة بعدم وجود أي تغيري جوهري سليب يف الوضع املايل والتجاري أو تعديل جوهري يف رأس املال 
  . حىت تاريخ نشرة اإلصدار هذه م٢٠٠٦و م ٢٠٠٧ ديسمرب ٣١  خالل السنتني املنتهيتني يف يو سي إيه للتأمنيلشركة 

وأن قوانني وأنظمة الشركة ال متنح أي سلطة متكن أي عضو جملس اإلدارة من التصويت على عقد أو مقترح يكون له فيه 

 مصلحة جوهرية أو متكن عضو جملس اإلدارة من التصويت على مكافأة لنفسه أو تتيح لعضو جملس اإلدارة االقتراض من الشركة

  . من حوكمة الشركات١٨ واملادة  من نظام الشركات٧٠،٦٩تني حسب املاد

  

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

 ٥٨



 

WMX@òîÛbß@ñ‰jã@ @

 وقد مت إعداد .هي شركة حتت التأسيس فإن الشركة ليس لديها قوائم مالية سابقةالتعاوين نظراً لكون الشركة املتحدة للتأمني 
وكما . لية املستقبلية الصادر عن اهليئة السعودية للمحاسبني القانونينيقائمة املركز املايل املستقبلية وفقاً ملتطلبات معيار القوائم املا

 ريال ١٢٠,٩٥٣,٤٢٥ ريال سعودي، ٢٠٠,٩٥٣,٤٢٥جمموع األرصدة املتداولة يساوي تشري قائمة املركز املايل فإن 
بينما بلغت . يال سعودي ر٨٠,٠٠٠,٠٠٠بينما متثل النقدية املتوقعة من اإلكتتاب  ألرصدة لدى البنوك سعودي منها متثل ا
 واليت سيتم حتميلها على قائمة الدخل يف أول فترة مالية بعد تاريخ بداية  ريال سعودي١٣,٤٨٧,٣٠٤مصاريف التأسيس 

النشاط إال إذا أمكن حتديد منافع مستقبلية هلذه املصاريف حيث سيتم إطفاء مصاريف التأسيس بطريقة القسط الثابت على فترة 
أما من ناحية  .) تقرير احملاسبني القانونيني١٦الرجاء الرجوع إىل قسم (ترة املتوقعة للمنافع املستقبلية أيهما أقل سنوات أو الف٧

 قسم ٢٨جدول رقم الرجاء الرجوع إىل ( ريال سعودي ١٦,٣٦٣,٨٠٦ بلغ الرصيد املطلوب جلهة ذات عالقة املطلوبات فقد
      )الرمسلة واملديونية

 

 ٥٩



 

  

X@a@ÉíŒìm@òbîbiŠþ  

  

ن وحتتسب من إمجايل الربح الصايف للشركة بعد خصم ما خيص املؤمَّوالضرائب توزع أرباح الشركة السنوية بعد خصم الزكاة 
باملئة من األرباح الصافية بعد الزكاة ين عشر) %٢٠(أن جتنب ولكن قبل توزيع األرباح على الشركة  . هلم يف عائد االستثمار

وقف هذا التجنيب مىت بلغ االحتياطي النظامي إمجايل رأس حق للجمعية العامة العادية و  .ا نظاميالتكون احتياطيوالضرائب 
 .املال

يعتمد توزيع األرباح على دخل الشركة ووضعها املايل وحالة السوق واملناخ االقتصادي العام وغريها من العوامل مبا يف ذلك 
ثمار واالحتياجات النقدية والرأمسالية والتوقعات التجارية وتأثري أي توزيعات حتليل الفرص االستثمارية ومتطلبات إعادة االست

  .على االعتبارات القانونية والنظاميةوكذلك للشركة وي والضرييب وضع الزكالعلى 

ن ضماتضمن أن يتم توزيع أي أرباح كما ال يوجد أي الشركة توزيع أرباح سنوية للمسامهني إال أا ال نية وبالرغم من 
  .للمبالغ اليت سيتم توزيعها يف أي سنة يف املستقبل

 ). الرجاء اإلطالع على ملخص النظام األساسي(ع األرباح خيضع لشروط معينة وردت يف النظام األساسي للشركة يتوز
  . والسنوات املالية اليت تليهااالكتتاببداية فترة من تستحق األسهم املطروحة لالكتتاب أرباح 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ٦٠



 

Y@‹ÛaòÜ@òîãìí‡¾aë@ @

  

سهم عشرين مليون ) ٢٠,٠٠٠,٠٠٠(مليون ريال سعودي يتكون من مائتني )  ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠(يبلغ رأس مال الشركة 
تؤكد الشركة بأن رأس مال الشركة أو رأس مال أي شركة تابعة  ليس   و. للسهم الواحدت رياالعشرة) ١٠(بقيمة إمسية 

يما عدا القيود املفروضة وفقاً للقوانني واألنظمة السعودية وال سيما قواعد التسجيل  أو أي قيد آخر فمشموالً حبق خيار
قامت الشركة مبراجعة متطلبات رأس املال العامل املرجح تطبيقها على العمل بالنسبة لالثين عشر شهراً القادمة وقد   .واإلدراج
 رأس املال العامل خالل فترة االثىن عشر شهراً التالية لنشرة أنه يوجد لدى الشركة األموال الكافية لتمويل متطلبات وهي ترى

 أدوات دين كقروض ألجل أو مديونيات أو رهونات أو أعباء أو ضمانات على وال توجد على الشركة أي  .ابتاالكت
 ائة وستستة عشر مليون وثالمثائة وثالث وستون ألف ومثامن) ١٦,٣٦٣,٨٠٦(يقدر بـ باستثناء مبلغ  لتارخيهاملمتلكات

 دودة كما قامت شركة الوكاالت التجارية املتحدة احمل .دودةالوكاالت التجارية املتحدة احمللشركة مستحق  ةً سعوديترياال
 ريال سعودي من مصاريف ٥١٤,٠٦٣ريال سعودي، وسداد مبلغ قدره  )١,٩٢٣,٠٧٧(بدفع عدد من األسهم البالغة

دودة حتويل األسهم يف شركة جنم إىل ي شركة الوكاالت التجارية املتحدة احملالتأسيس لشركة جنم خلدمات التأمني، وتنو
 وهذه  . حمتملة بنفس السعر الذي مت شراء األسهم به، وخالف ذلك اليوجد على الشركة إلتزاماتالشركة بعد تأسيسها

 .)الرجاء الرجوع إىل تقرير احملاسب القانوين (مفصلة حسب اجلدول اأدناهاملصاريف 

دير بالذكر أنه مل يتم منح أي عموالت أو خصومات أو أتعاب أو أي عوض غري نقدي خالل السنتني السابقتني مباشرة واجل
  .لتاريخ تقدمي طلب اإلدراج املتعلقة بإصدار أو بيع أي أوراق مالية ألي طرف

  :على الشركةاملبالغ املستحقة : ٢٨جدول

  البند  املبلغ
  ف االكتتابيمصار ٣,١٨٠,١٤٥
 تسويقيةمصاريف  ١,٠٣٨,٩١٤
  أعباء مالية  ٤,٠٢٧,٣٦٦
  إستشارات وتكاليف أخرى  ١,٥٥٠,٣٢١
  مصاريف تأسيسية  ٤,٦٤٣,٩٨٣
  بتحويلها بإسم الشركةتعهدت  شركة الوكاالت التجارية املتحدة احملدودة  قامت هبامصاريف إكتتاب يف شركة جنم  ١,٩٢٣,٠٧٧
  اجملموع ١٦,٣٦٣,٨٠٦
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مبلغ  منها  سعودي مليون ريالمثانني ) ٨٠,٠٠٠,٠٠٠(من املتوقع أن يبلغ إمجايل العائدات من طرح األسهم مبلغ 
عبارة عن رسوم ومصروفات ترتبط  ريال سعوديوأربعون  ومخسة ة ألفاً ومائمثانون ثالثة ماليني ومائة و)٣,١٨٠,١٤٥(

ملستشار املايل واملستشار القانوين للطرح واحملاسبون املراجعون باإلضافة إىل مصروفات األسهم مبا فيها رسوم كل من ابطرح 
متحصالت إن   . ومصروفات التسويق ومصروفات الطباعة والتوزيع واملصروفات األخرى املتعلقة بطرح األسهمةك املستلموالبن

  . ها جزء من سوف تؤول إىل الشركة ولن حيصل املسامهون املؤسسون على أياالكتتاب

لتمويل عمليات على الشركة استخدام املتحصالت من طرح األسهم واملسامهات الرأمسالية املقدمة من قبل املسامهني املؤسسني 
مع احملافظة على هامش كما ستتحمل الشركة مجيع مصروفات ما قبل التشغيل مبا فيها مصروفات طرح األسهم، ، الشركة

  . اقبة شركات التأمني التعاويناملالءة حسب متطلبات نظام مر
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 ريال سعودي مقسم إىل مليون مائيت) ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠( مببلغ )الشركة( للتأمني التعاوين املتحدة شركةالمال  حدد رأس
  . ومجيعها أسهم عاديةة سعوديتالرياعشرة  )١٠( سهم متساوية القيمة قيمة كل منها يونملعشرين  )٢٠,٠٠٠,٠٠٠(

 و سهماً وقاموا بالوفاء بكامل قيمة األسهم) ١٢,٠٠٠,٠٠٠(املؤسسون يف عدد من أسهم الشركة تبلغ املسامهون لقد اكتتب 
  جمموعة سامبا املاليةومت إيداع املبلغ يف حساب الشركة لدى مائة وعشرين مليون ريال سعودي ) ١٢٠,٠٠٠,٠٠٠( غةلالبا

سهم مثانية مليون ) ٨,٠٠٠,٠٠٠(مقسومة على ريال سعودي مثانني مليون ) ٨٠,٠٠٠,٠٠٠(مبلغ رأس املال البالغ وباقي 
  .سيتم طرحها لالكتتاب العام

جيوز للجمعية العامة غري العادية بعد التثبت من اجلدوى االقتصادية وبعد موافقة اجلهات املختصة أن تقرر زيادة رأس مال 
 مرات بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة االمسية لألسهم األصلية بشرط أن يكون رأس املال األصلي قد الشركة مرة أو عدة

ويعني  .  ونظام اهليئةنظام الشركات والئحته التنفذية ونظام مراقبة شركات التأمني التعاويندفع بأكمله ومبراعاة ما يقضي به 
وتوزع تلك األسهم .  يف األسهم اجلديدة النقديةاالكتتاباألصليني أولوية القرار طريقة زيادة رأس املال، ويكون للمسامهني 

 ا بنسبة ما ميلكونه من أسهم أصلية بشرط أال يتجاوز ما حيصلون عليه االكتتاباجلديدة على املسامهني األصليني الذين طلبوا 
ني األصليني الذين طلبوا أكثر من نصيبهم بنسبة ما ما طلبوه من األسهم اجلديدة ويوزع الباقي من األسهم اجلديدة  على املسامه

ميلكونه من أسهم أصلية على أال يتجاوز ما حيصلون عليه ما طلبوه من األسهم اجلديدة، ويطرح ما يتبقى من األسهم لالكتتاب 
  .العام

ومؤسسة النقد واهليئة، تجارة والصناعة  وبعد موافقة وزير ال، على مربرات مقبولةًء غري العادية بنااجلمعية العامة جيوز بقرار من 
ختفيض رأس مال الشركة إذا ما زاد عن حاجتها أو إذا منيت الشركة خبسائر، وال يصدر القرار إال بعد تالوة تقرير مراجعي 

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

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

  .أن تؤدي إليه دينه إذا كان حاالً أو أن تقدم ضماناً كافياً للوفاء به إذا كان آجالً
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ها االمسية ولكن جيوز أن تصدر بقيمة أعلى على أن يضاف تكون أسهم الشركة امسية وال جيوز أن تصدر األسهم بأقل من قيمت
 ال يتم جتزئة السهم يف حالة امتالكه من قبل عدة  .فرق القيمة إىل االحتياطي اإللزامي للشركة حىت ولو بلغ حّده األقصى

م ويف هذه احلالة يكونوا أشخاص إال إذا قاموا بتعيني شخص واحد للتصرف نيابة عنهم يف ممارسة حقوقهم اليت تتعلق ذا السه
  . مسؤولني بالتضامن عن أية التزامات تترتب على ملكية السهم

 يعد الغياً حتويل امللكية الذي ال يتم وفقاً هلذه  .خيضع حتويل ملكية األسهم للوائح السارية على الشركات املسجلة يف تداول
  . اللوائح

ويعترب أي " تداول"على الشركات املدرجة يف سوق األسهم السعودية سوف خيضع تداول األسهم لألنظمة واللوائح املطبقة 
 من اللوائح التنفيذية لنظام التأمني أن ختطر ٣٨كما يتعني على الشركة وفقاً للمادة  . تداول ال يتفق مع تلك األحكام الغياً

  .  من خالل التقرير الربع السنوي أو أكثر من الشركة وذلك%٥مؤسسة النقد العريب السعودي بنسبة ملكية أي شخص ميتلك 

 أو أكثر من أسهم الشركة أن خيطر مؤسسة النقد العريب %٥كما يتعني على كل شخص طبيعي أو قانوين ميتلك نسبة 
  .السعودي خطياً بالنسبة املئوية للملكية وأية تغيريات تطرأ عليها خالل مخسة أيام عمل من حدوث ذلك

اليت يكتتب ا املؤسسون قبل نشر القوائم املالية عن ثالث سنوات مالية كاملة ال تقل كل منها ال جيوز تداول األسهم النقدية 
عن اثين عشر شهراً من تاريخ تأسيس الشركة وتسري هذه األحكام على ما يكتتب به املؤسسون يف حالة زيادة رأس املال قبل 

 ستة أشهر من تداول أسهم الشركة، نقل ملكية األسهم النقدية انقضاء فترة احلظر، ومع ذلك جيوز خالل فترة احلظر، بعد مضي
وفقاً ألحكام بيع احلقوق من أحد املؤسسني إىل مؤسس آخر أو إىل أحد أعضاء جملس اإلدارة لتقدميها كضمان لإلدارة أو من 

ني بيع أسهمهم بعد احلصول على وبعد انقضاء فترة احلظر جيوز للمسامهني املؤسس. ورثة أحد املؤسسني يف حالة وفاته إىل الغري
  .موافقة مؤسسة النقد واهليئة
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 يف أصول الشركة وأرباحها إضافة إىل حقه يف احلضور والتصويت خالل اجلمعيات العامة  متساوياًيعطي كل سهم حامله حقاً
  .، إذا كان ميلك ماال يقل عن عشرين سهماًباألصالـة أو بالنيابة
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النيابة، وللمساهم أن يوكل عنه بة، باألصالة أو عامسهماً على األقل حق حضور اجلمعيات ال) ٢٠(لكل مساهم ميتلك عشرين 
وحتسب األصوات يف اجلمعيات . اجلمعية العامة أو موظفي الشركة يف حضور دارةكتابة مسامهاً آخر من غري أعضاء جملس اإل

  .ية على أساس صوت واحد لكل سهم ممثل يف االجتماعة العادية وغري العادعامال

 .تصدر القرارات يف اجلمعية التأسيسية والعادية باألغلبية املطلقة لألسهم املمثلة فيها
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 غري العادية بأغلبية ثلثي األسهم املمثلة يف االجتماع إال إذا كان القرار متعلقاً بزيادة أو بتخفيض اجلمعية العامةتصدر قرارات 
 املال أو بإطالة مدة الشركة أو حبل الشركة قبل انقضاء املدة احملددة يف نظامها األساسي أو باندماج الشركة أو دجمها يف رأس

فال يكون القرار صحيحاً إال إذا صدر بأغلبية ثالثة أرباع األسهم ) وذلك بعد موافقة مؤسسة النقد (شركة أو مؤسسة أخرى
  .املمثلة يف االجتماع

مساهم احلق يف مناقشة املوضوعات املدرجة يف جدول أعمال اجلمعيات العامة و توجيه األسئلة بشأا إىل أعضاء ميتلك كل 
 أو مراقب احلسابات على أسئلة املسامهني بالقدر الذي ال يعرض مصلحة دارة ومراقب احلسابات، وجييب جملس اإلدارةجملس اإل

 .ى سؤاله غري مقنع احتكم إىل اجلمعية، ويكون قرار اجلمعية يف هذا الشأن نافذاًالشركة للضرر، وإذا رأى املساهم أن الرد عل
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  .املكونة تكويناً صحيحاً متثل مجيع املسامهني وتنعقد يف املدينة اليت يقع ا املركز الرئيسي للشركةامة اجلمعية الع

 غري العادية، ختتص اجلمعية العامةوفيما عدا األمور اليت ختتص ا  . ية أو غري عادية للمسامهني إما عادامةتكون اجلمعيات الع
أشهر التالية النتهاء السنة ) ٦( العادية جبميع األمور املتعلقة بالشركة وتنعقد مرة على األقل يف السنة خالل الستة اجلمعية العامة

  .رى كلما دعت احلاجة إىل ذلكاملالية للشركة كما جيوز دعوة مجعيات عامة عادية أخ

 غـري العادية بتعديل نظـام الشركة األساسي باستثناء األحكام احملظور عليها تعديلها نظاماً، وهلا أن اجلمعية العامةختتص 
  . العادية وذلك بنفس الشروط واألوضاع املقررة للجمعية األخريةاجلمعية العامةتصدر قرارات يف األمور الداخلة يف اختصاص 

ويتم نشر حمضر اجتماع الدعوة النعقاد اجلمعية العامة يف اجلريدة الرمسية وصحيفة يومية توزع يف املدينة اليت يوجد فيها مقر 
 وعدوميكن أن ُيكتفى بتوجيه الدعوة يف امل . يوماً على األقل) ٢٥(الشركة الرئيسي قبل املوعد احملدد لالنعقاد خبمسة وعشرين 

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

على األقل من رأس ) %٥٠( العادية صحيحاً إال إذا حضره مسامهون ميثلون مخسون يف املئة اجلمعية العامةوال يكون اجتماع 
يوماً التالية لالجتماع ) ٣٠(هت الدعوة إىل اجتماع ثان يعقد خالل الثالثني املال، فإذا مل يتوفر هذا النصاب يف االجتماع وّج

من نظام الشركات ويعترب االجتماع الثاين صحيحاً أياً كان عدد ) ٨٨(السابق وتعلن الدعوة بالطريقة املنصوص عليها يف املادة 
  .األسهم املمثلة فيه

على األقل من ) %٥٠(يحاً إال إذا حضره مسامهون ميثلون مخسون يف املائة  غري العادية صحاجلمعية العامةوال يكون اجتماع 
يوماً التالية ) ٣٠(رأس املال، فإذا مل يتوفر هذا النصاب يف االجتماع األول وجهت الدعوة إىل اجتماع ثان يعقد خالل الثالثني 

  .ني ميثل ربع رأس املال على األقللالجتماع السابق ويكون االجتماع الثاين صحيحاً إذا حضره عدد من املسامه

، أو من يفوضه يف حالة غيابه، ويعني الرئيس سكرترياً لالجتماع وجامعاً لألصوات دارة رئيس جملس اإلاجلمعية العامةيرأس 
وحيرر باجتماع اجلمعية حمضر يتضـمن أمســاء املسامهني احلاضـرين أو املمثلني وعدد األسهم التـي فـي حيازتـهم 

صالـة أو بالنيابة وعـدد األصوات املقررة هلا والقرارات اليت اختذت وعدد األصوات اليت وافقت عليها أو خالفتها باأل

 ٦٥



 

وخالصة وافية للمناقشات اليت دارت يف االجتماع، وتدون احملاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع يف سجل خاص يوقعه 

 .رئيس اجلمعية وسكرتريها وجامع األصوات
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سنة ميالدية تبدأ من تاريخ صدور قرار معايل وزير التجارة والصناعة بإعالن تأسيسها، وجيوز ) ٩٩(مدة الشركة تسعة وتسعون 
  وذلك بعد احلصول . إطالة مدة الشركة بقرار تصدره اجلمعية العامة غري العادية قبل انتهاء أجلها بسنة واحدة على األقلدائماً
  .وافقة مؤسسة النقد واهليئةعلى م

 طريقة دارةعند انتهاء مدة الشركة ويف حال حلها قبل األجل احملدد تقرر اجلمعية العامة غري العادية بناًء على اقتراح جملس اإل
 .وحتدد صالحيتهم وأتعامأكثر التصفية وتعيني مصفياً أو 

 ألجهزة ى الشركة إىل أن يتم تعيني املصفي، وتبقإدارة على قائماً بانقضاء الشركة، ومع ذلك يستمر دارةتنتهي سلطة جملس اإل
 .الشركة اختصاصاا بالقدر الذي ال يتعارض مع اختصاصات املصفني

ويراعى يف التصفية حفظ حق املشتركني يف فائض عمليات التأمني واالحتياطات املكونة حسب املنصوص عليه يف النظام  
  .األساسي
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QR@ò×‹“ÜÛ@ïbþa@âbÄäÛa@˜ƒÜß 

  

 تاماً عوضاً عن النظام اًًوال جيب االعتماد على هذا امللخص اعتماد. يتضمن النظام األساسي للشركة البنود املذكورة أدناه

  .األساسي الكامل والذي ميكن معاينته يف مقر الشركة الرئيسي

  

îdnÛaZتأمني التعاوين ونظام الشركات ولوائحها التنفيذية وهذا النظام شركة  تؤسس طبقاً ألحكام نظام مراقبة شركات ال

  .مسامهة سعودية بني مالكي األسهم املبينة أحكامها أدناه

  

ò×‹“Ûa@áaZ  الشركة املتحدة للتأمني التعاوين.  

  

ò×‹“Ûa@a‹ËcZكاالت والتمثيل واملراسلة  تنفيذ أعمال التأمني التعاوين ومجيع األنشطة ذات الصلة مثل إعادة التأمني والو

  .والوساطة وفقاً لقوانني وأنظمة اململكة العربية السعودية

  

ïîö‹Ûa@knØ¾a@ÉÓìßZيقع املكتب الرئيسي للشركة يف مدينة جدة .  

  

ò×‹“Ûa@ñ‡ßZ سنة ميالدية تبدأ اعتباراً من تاريخ صدور قرار وزير التجارة والصناعة بإعالن تأسيسها ٩٩ مدة الشركة هي 

جيوز دائماً متديد فترة الشركة بقرار صادر من اجلمعية العامة غري العادية قبل انتهاء فترا بسنة واحدة على . ركة مسامهةش

  . األقل

  

ò×‹“Ûa@Þbß@‘cŠZ مقسمة إىل )  ريال سعودي٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠( يبلغ رأس مال الشركة مائيت مليون ريال سعودي

  .  ريال سعودي لكل سهم١٠ القيمة بقيمة امسية قدرها سهم  متساوية) ٢٠,٠٠٠,٠٠٠(عشرين مليون 

  

Þb¾a@‘cŠ@îÐ¦Z جيوز إنقاص رأس مال الشركة بقرار من اجلمعية العامة غري العادية وفقاً ملربرات مقبولة وبعد احلصول 

  . على موافقة وزير التجارة والصناعة إذا جتاوز رأس املال متطلبات الشركة أو تكبدت الشركة خسائر

وز فقط اختاذ هذا القرار بعد مساع تقرير مراجع احلسابات الذي يذكر األسباب اليت تربر إتنقاص رأس املال وخصوم الشركة جي

  . وتأثري النقص على اخلصوم وموافقته لقانون الشركات كما يبني القرار طريقة إنقاص رأس املال
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 يوماً من ٦٠جيب دعوة دائين الشركة لتقدمي اعتراضام خالل إذا ما مت إنقاص رأس املال نتيجة لتجاوزه متطلبات الشركة 

إذا اعترض أي دائن على إنقاص رأس . تاريخ قرار إتنقاص رأس املال يف جريدة يومية تصدر يف موقع املكتب الرئيسي للشركة

ه بالكامل إذا حل موعد املال وقدم إىل الشركة يف خالل الفترة املذكورة مستندات مطالبته جيب على الشركة أن تدفع دين

  .استحقاقه وتقدمي ضمان مناسب لدفع الدين إذا مل حيل موعد استحقاقه

  

ñŠa†⁄a@ÜªZ يدير الشركة جملس إدارة مكون من سبعة أعضاء تعينهم اجلمعية العامة العادية ملدة ال تتجاوز ثالث سنوات 

  .رار الوزاري الذي يعلن تأسيس الشركةومتتد فترة الس األول ثالثة سنوات اعتباراً من تاريخ الق

   

ñŠa†⁄a@Üv·@ñ‹Ëb“Ûa@òíì›ÈÛaZ لس أو استقالة أو وفاة عضو جملس اإلدارةتنتهي عضوية جملس اإلدارة بانتهاء ا 

فة إذا شغرت وظي. أو بعزل أو حرمان العضو من حقوقه وفقاً ألية قوانني أو نظم سارية أو حسبما توافق عليه اجلمعية العامة

عضو جملس اإلدارة جيوز للمجلس أن يعني عضواً مؤقتاً بدالً منه بشرط أن يتم هذا التعيني قبل اجللسة األوىل التالية للجمعية 

إذا مل يبلغ اجتماع جملس اإلدارة النصاب املطلوب يتم عقد اجتماع . العامة العادية، ويكمل العضو اجلديد املعني باقي مدة سلفه

  .عة قدر اإلمكان لتعيني العدد املطلوب ألعضاء النصابمجعية عمومية بسر

   

ñŠa†⁄a@Üª@òİÜZ مع عدم املساس بصالحيات اجلمعية العامة يتمتع جملس اإلدارة بأوسع الصالحيات إلدارة شؤون 

  .  الغريالشركة وأعماهلا وجيوز كذلك لس اإلدارة أن يفوض بعض املهام احملددة إىل عضو أو أكثر من أعضائه أو إىل

  

ñŠa†⁄a@Üª@pfÏbØßZ لس اليت تتم وفقاً للحضور واليتتتألف مكافآت جملس اإلدارة من بدل حضور اجتماعات ا 

يتضمن التقرير الذي يقدمه جملس اإلدارة إىل . تنص عليها قوانني الشركات أو أية قوانني أو قرارات أو تعليمات مكملة أخرى

مفصل عن املدفوعات اليت يتسلمها أعضاء جملس اإلدارة أثناء السنة املالية مثل الرواتب واملصاريف اجلمعية العامة العادية بيان 

واإلمتيازات األخرى، كما يتضمن التقرير بيان املدفوعات اليت يتسلمها أعضاء جملس اإلدارة بصفتهم عاملني أو مدراء أو اليت 

  . تفق عليها مسبقاً يف اجلمعية العامةيتسلموا مقابل خدمام اإلدارية واالستشارية امل

  

‹Ûa@µßcë@ð‰îÐänÛa@‹í‡¾aë@îö‹ÛaZ ًيعني جملس اإلدارة أحد أعضائه رئيساً وجيوز أن يعني أحد أعضائه مديرا 

سؤول  يعد امل .يتمتع الرئيس واملدير التنفيذي بشكل متضامن ومنفرد بصالحيات متثيل الشركة أمام احملاكم وأمام الغري. تنفيذياً

  . التنفيذي اإلداري مسؤوالً عن اإلدارة التنفيذية للشركة
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Üa@paŠa‹Óë@pbÇbànugZلس، بدعوة من رئيسه ومىت  جيتمعطلب إليه ذلك اثنان من األعضاء وجيب أن تكون  ا
لس أربع مرات على األقل جيتمع ا أن ينعقد الس خارج مقر الشركة على أن وجيوز. الدعوة موثقة بالطريقة اليت يراها الس

 وال يكون اجتماع الس صحيحاً إال إذا  .أربعة أشهر بدون انعقاد الس السنة املالية الواحدة وال جيوز أن تنقضي خالل
حضره على االقل ثلثي األعضاء بأنفسهم أو بطريق اإلنابة بشرط أن يكون عدد احلاضرين بأنفسهم أربعة أعضاء على االقل، 

 .ينيب عنه عضواً آخر يف حضور اجتماعات الس ويف التصويت فيها  أنووللعض

وللمجلس أن . تصدر قرارات الس باإلمجاع ويف حالة اخلالف بأغلبية ثلثي أصوات األعضاء احلاضرين  واملمثلني على األقل
ع، ويف هذه احلالة تعرض هذه القرارات يصدر القرارات بالتصويت عليها بالتمرير إال إذا طلب أحد األعضاء كتابة عقد اجتما

 وعلى أي عضو من أعضاء جملس اإلدارة الذي تكون له مصلحة شخصية مباشرة أو  .على جملس اإلدارة يف أول اجتماع تال له
يعة غري مباشرة يف أي أمر أو اقتراح معروض على الس أو اللجنة التنفيذية كما تتطلب احلال أن يبلغ الس أو اللجنة طب

مصلحته يف األمر املعروض، وعليه بدون استبعاده من العدد الالزم لصحة االجتماع االمتناع عن االشتراك يف املداوالت 
  . والتصويت يف الس أو اللجنة التنفيذية كما تتطلب احلال فيما يتعلق باألمر أو االقتراح

òÈua‹¾a@òä§Z مخسة ) "٥(وال يزيد عن " أعضاء ثالثة) "٣(أعضائها عن  دجملس اإلدارة جلنة للمراجعة ال يقل عد يشكل
. أن يكون أغلبهم من خارج جملس اإلدارة من بينهم خمتص بالشؤون املالية و احملاسبية من  غري األعضاء التنفيذيني على" أعضاء
  . ووزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق املالية ما تقره مؤسسة النقد العريب السعودي وحسب

òí‰îÐänÛa@òävÜÛaZ٥(وال يزيد عن " ثالثة أعضاء) "٣(أعضائها عن  جملس اإلدارة جلنة تنفيـذية ال يقل عدد  يشكل (
 من بينهم رئيس اللجنة الذي يرأس اجتماعاا، ويف حالة غيابه ختتار اللجنة رئيساً ، وخيتار أعضاء اللجنة التنفيذية"مخسة أعضاء"

 له احلق بالتصويت ولثالثة اجتماعات فقط اللجنة التنفيذية أن ينيب عنه عضواً آخراً حلاضرين ولعضومؤقتاً هلا من بني أعضائها ا
  . الذي خيلو يف اللجنة التنفيذية العضوية يف الس وميأل الس املركز وتكون مدة عضوية اللجنة التنفيذية هي مدة

µàçbàÜÛ@òîßìàÈÛa@pbîÈà§aZدية أو غري العادية املنعقدة املسامهني وتنعقد يف املدينة اليت  متثل اجلمعية العامة العا

  . يقع فيها مكتب الشركة الرئيسي

جيوز للمساهم أن يعني  .  سهماً على األقل أن حيضر اجتماع اجلمعية العامة العادي أو غري العادي٢٠جيوز لكل عضو ميتلك 

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

  

òí†bÈÛa@òßbÈÛa@òîÈà§aZ على األقل %٥٠ ال يكون اجتماع اجلمعية العامة العادية صحيحاً ما مل حيضره مسامهون ميثلون 

 يوماً من تاريخ ٣٠ إذا مل يكتمل نصاب احلضور لالجتماع يتم إرسال إشعار الجتماع ثان يعقد خالل  .من رأس مال الشركة

  . يعترب االجتماع الثاين صحيحاً بغض النظر عن عدد احلصص املمثلة فيه. االجتماع األول

  

 ٦٩



 

òí†bÈÛa@Ë@òßbÈÛa@òîÈà§aZ@ ٥٠ال يعد اجتماع اجلمعية العامة غري العادية صحيحاً إذا مل حيضر مسامهون ميثلون% 

تمل نصاب حضور االجتماع كما هو مقرر سلفاً يتم توجيه إشعار إذا مل يك. على األقل من رأس مال الشركة املصرح به

  . باجتماع ثان ويعترب االجتماع الثاين صحيحاً إذا حضره عدد من املسامهني ميثلون ربع رأس مال الشركة

  

òîßìàÈÛa@pbîÈà§a@paŠa‹ÓZكما  . ة تتخذ قرارات اجلمعية العامة العادية باألغلبية املطلقة للحصص املمثلة يف اجلمعي

أما القرارات اليت تتعلق بزيادة أو نقص رأس . يتم اختاذ قرارات اجلمعية العامة غري العادية بأغلبية ثلثي احلصص املمثلة يف اجلمعية

مال الشركة أو دمج الشركة مع شركة أو مؤسسة أخرى أو متديد مدة الشركة أو إغالق الشركة، فإنه يتعني موافقة ثالثة أرباع 

  . سهم يف االجتماعممثلي األ

  

pbib¨a@kÓa‹ßZ تعني الشركة مراقباًً أو أكثر للحسابات من املراقبني املرخصني ملمارسة مراجعة احلسابات يف اململكة 

يتم تعيني مراقب باحلسابات سنوياً من قبل اجلمعية العامة العادية اليت تقرر مكافأة مراجع احلسابات وجيوز هلا . العربية السعودية

  . تعيد تعيينهأن 

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

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

سنوية يبني فيه موقف إدارة الشركة من متكينه من احلصول على جيب أن يقدم مراقب احلسابات تقريراً إىل اجلمعية العامة ال

البيانات والتوضيحات اليت طلبها وأية خمالفات لقوانني الشركات ولوائح الشركة اليت قد يكتشفها مع قراره خبصوص ما إذا 

  . كانت حسابات الشركة تعكس بياناا بدقة

  

@ @

@ @

òîÛb¾a@òäÛaZباراً من أول يناير من السنة املالية وتنتهي يف الواحد والثالثني من ديسمرب من كل  تبدأ السنة املالية للشركة اعت

سنة على أن تبدأ السنة املالية األوىل للشركة بعد تأسيسها اعتباراً من تاريخ صدور القرار الوزاري اخلاص بتأسيس الشركة وحىت 

  . الواحد والثالثني من ديسمرب من العام التايل

  

  -: ُتوزع أرباح املسامهني على النحو التايل: حتوزيع األربا

 .ُتجنب الزكاة وضريبة الدخل املقررة )١(
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وجيوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب مىت بلغ . من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي) %٢٠(ُيجنب  )٢(
  .االحتياطي املذكور إمجايل رأس املال املدفوع

اًء على اقتراح جملس اإلدارة، أن ُتجنب نسبة مئوية من األرباح السنوية الصافية لتكوين للجمعية العامة العادية، بن )٣(
  . احتياطي إضايف وختصيصه لغرض أو أغراض معينة تقررها اجلمعية العامة

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

  . للقواعد املنظمة لذلك والصادرة من اجلهات املختصة
  

ò×‹“Ûa@‹öb‚Zثالثة أرباع رأس ماهلا يقوم أعضاء جملس اإلدارة بدعوة اجلمعية العامة غري العادية  إذا بلغت خسائر الشركة 

للنظر يف إمكانية استمرار أعمال الشركة أو حلها قبل إنتهاء مدا ويتم يف كافة األحوال نشر قرار اجلمعية العامة يف اجلريدة 

  .الرمسية

   

ò×‹“Ûa@òîÐ—më@ÝyZا تقرر اجلمعية العامة غري العادية   يف حالة إنتهاء مدة الشركة أوصدور قرار حبلها قبل انتهاء مد 

. وبناء على توصية من جملس اإلدارة إجراءات تصفية الشركة وتعيني مصف أو أكثر حتدد صالحياته ومكافأته مبوجب القرار

مذكور أعاله يف إدارة الشركة حىت تنتهي صالحيات جملس اإلدارة عند انتهاء مدة الشركة ويستمر جملس اإلدارة برغم ما هو 

  .يتم تعيني مصف كما وحتتفظ إداراة الشركة بصالحياا بالقدر الذي ال تتعارض فيه مع صالحيات املصفي

òîßbn‚@âbØycZ  تطبق أحكام نظام مراقبة شركات التأمني التعاوين والئحته التنفيذية ونظام الشركات ونظام السوق
  . على كل مامل يرد ذكره يف هذا النظام األساسياملالية ولوائحه التنفيذية
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QS@òîãìãbÔÛa@pbßìÜÈ¾a 

QSMQ˜î‚aÛa@@ @

إستناداً لنظام مراقبة شركات التأمني التعاوين ولوائحه التنفيذية، ال جيوز تأسيس شركة تأمني وإعادة تأمني يف اململكة العربية 
وبالفعل، فقد مت . ر من جملس الوزراء وعرض وزير التجارة والصناعةالسعودية إال بترخيص يصدر مبرسوم ملكي بناًء على قرا

 الصادر بتاريخ ٢٤/الترخيص للشركة مبمارسة أعمال التأمني وإعادة التأمني استناداً للمرسوم امللكي رقم م
  .هـ١٤/٠٣/١٤٢٨الصادر بتاريخ ) ٩٤(وبناًء على قرار جملس الوزراء رقم . هـ١٥/٠٣/١٤٢٨

غري سعوديني ضمن هيكل ملكية الشركة تطّلب التقدم من اهليئة العامة لإلستثمار من أجل اإلستحصال على إن وجود مؤسسني 
وتبعاً لذلك، تقدّمت الشركة من اهليئة العامة لإلستثمار بطلب . ترخيص إستثمار أجنيب وفقاً ملا نّص عليه نظام اإلستثمار األجنيب

. له ممارسة نشاطها يف اململكة العربية السعودية بصفتها شركة ذات إستثمار أجنيبالترخيص لإلستثمار األجنيب تتمكّن من خال
 جرى تعديله يف هـ٢٦/١/١٤٢٦ بتاريخ) ١١٣/١(برقم ) ترخيص خدمي(صدر ترخيص الشركة باإلستثمار األجنيب 

  )١١٣/١( حتت رقم هـ٢٥/١/١٤٢٩

QSMRòÈibnÛa@pb×‹“Ûa@@@ @

  . أو خارجها أو شقيقة داخل اململكة العربية السعوديةليس للشركة أية شركات تابعةلتارخيه، 

QSMS@@ò×‹“Ûa@ÝjÓ@åß@òß‡ƒn¾a@ñ‹udn¾a@ëc@ò×ìÜà¾a@Þì–þa@ @

ويعود ذلك اىل .  داخل اململكة أو خارجهاال متلك الشركة حالياً ومل تستأجر أية عقارات أو أصولٍ تستخدمها ملمارسة نشاطها
وسوف توفر شركة الوكاالت التجارية . ها بالشخصية املعنوية اليت ختوهلا توقيع العقود بأمسهاعدم متتع الشركة قبل اعالن تأسيس

املتحدة احملدودة خالل الفترة األوىل من التشغيل العقارات الالزمة للشركة ملزاولة أعماهلا، مبا فيها مقر الشركة الرئيسي الواقع يف 
 .نيجدة وذلك وفقا للعقد املزمع إبرامه بني الطرف

نتيجة ما تقدم وكون الشركة ال متتلك أية عقارات أو أصول تستخدمها ملمارسة نشاطها حىت تاريخ هذا التقرير، مما يفيد عدم 
وجود اية رهونات أو مصروفات رهن على ممتلكات الشركة، كما وإنه حىت تارخيه مل تقم الشركة بإصدار اية ادوات دين وال 

  . ادناه٨-١٣ بإستثناء ما سوف يتم اإلشارة اليه يف الفقرة توجد اية مديونيات على الشركة

QSMT@µí‰îÐänÛa@õaŠ‡¾a@Šbj×@ÝàÇ@†ìÔÇ@ @

وكما سبق اإلشارة . ال يوجد حالياً أي عقود عمل موقّعة مع أي من أعضاء جملس إدارة الشركة أو املدراء التنفيذيني املرشحني
 املدراء واملوظفني العاملني حالياً لدى الوكيل، شركة الوكاالت التجارية سابقاً، سوف تستعني الشركة وفور تأسيسها بأغلبية

  .  معهم عقود توّضح نطاق عملهم وشروط خدمام وأتعامحبيث يوقّعاملتحدة احملدودة ، 
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QSMU@µßdnÛa@ @

  . مهما كان نوعهالص تأمنيهي شركة قيد التأسيس وبالتايل مل تستحصل لتارخيه على أية بوا  التعاوين املتحدة للتأمنيإن شركة

QSMV@òíŠbvnÛa@pbßýÈÛa@ @

أو أية ملكية فكرية مسجلة بامسها ) مبا يف ذلك شعارها( أي عالمة جتارية - السعودية-ال يوجد لشركة املتحدة للتأمني التعاوين
مبا (ة التجارية بدون مقابل وسوف حتصل الشركة املتحدة للتأمني التعاوين على العالم. يف أي نظام متارس الشركة أعماهلا ضمنه

 بدون مقابل، وذلك من ضمن عملية اإلستحواذ على -نيةي البحر-اليت تستعملها شركة يوسي ايه للتأمني) يف ذلك شعارها
  .احملفظة التأمينية و سوف تنتقل امللكية الفكرية و تسجل بامسها يف أي نظام متارس الشركة أعماهلا ضمنه

QSMW@@pbjÛbİ¾aë@ôëbÇ‡Ûaòîöb›ÔÛa@ @

لتارخيه طرفاً بأي دعوى قضائية مقامة من قبلها أو ليست  للتأمني التعاوين هي شركة قيد التأسيس وبالتايل املتحدة إن شركة
وباإلضافة إىل . مغايراً ألعمال الشركة أو مركزها املايل قد يكون هلا تأثرياً سلبياً  أو أي إجراء حتكيمي أو إجراء إداريبوجهها

 على احملفظة التأمينية واملزمع  أو إجراء حتكيمي أو مطالبة جوهريةوال دعاوى قضائيةجوهرية يوجد التزامات ذلك فإنه ال
  . االستحواذ عليها

QSMX@pbib¨a@kÓa‹ß@ @

سوف يتّم تعيني أول .  تعيني لتارخيه مراقب حسابات يتمقيد التأسيس وبالتايل ملالتعاوين هي شركة للتأمني  املتحدة إن شركة
  . للشركة اليت ستنعقد تبعاً لتنفيذ الطرحيةمراقب حسابات للشركة خالل اجلمعية التأسيس

ستة عشر مليون ) ١٦,٣٦٣,٨٠٦( لتارخيه باستثناء مبلغ يقدر بـات أو أعباءوال توجد على الشركة أي مديونيات أو رهون
كما قامت .  دودة الوكاالت التجارية املتحدة احملوثالمثائة وثالث وستون ألف ومثامنائة وست رياالت سعوديةً مستحق لشركة

ريال سعودي، وسداد مبلغ قدره ) ١,٩٢٣,٠٧٧(بدفع عدد من األسهم البالغة دودةشركة الوكاالت التجارية املتحدة احمل
 ريال سعودي من مصاريف التأسيس لشركة جنم خلدمات التأمني، وتنوي شركة الوكاالت التجارية املتحدة ٥١٤,٠٦٣

دودة حتويل األسهم يف شركة جنم إىل الشركة بعد تأسيسها بنفس السعر الذي مت شراء األسهم به، وخالف ذلك اليوجد احمل
  .على الشركة إلتزامات حمتملة

QSMY@püìàÈÛa@ @

  .مل يستلم أي طرف أية عموالت أو مصاريف مسسرة أو دفعات فيما يتعلّق برأس مال الشركة خالل مرحلة ما قبل التأسيس
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QSMQP@òí‹çì§a@†ìÔÈÛa@ @

كون الشركة يف مرحلة التأسيس وبالتايل مل تباشر إىل حينه مبمارسة نشاطها بشكلٍ فعلي، مل توقّع الشركة أو أيٍ من مؤسسيها 

  . أية عقود أو إتفاقيات تتعلّق جبوهر أعماهلا

اهلا، من املتوقّع أن تدخل الشركة يف إتفاقيات  بعد استكمال اإلجراءات الرمسية املتعلقة بتأسيس الشركة والترخيص مبمارسة أعم

  . مثل اتفاقية إعادة التأمنيتساهم يف إطالق أعماهلا

  سي إيه للتأمني يوكما أنه، وملّا كانت الشركة تنوي عند بدء عملياا يف اململكة االستحواذ على احملفظة التأمينية التابعة لشركة

 األعمال وتستأثر مع عدد حمدود من الشركات العاملة يف اململكة ال يزيد عن مثاين وتأيت يف املقام األول بالنسبة اىل حجم

شركات بثلثي إمجايل األقساط املكتتبة يف السوق احمللي، وتعترب حمفظة شركة يو سي أيه للتأمنب املزمع اإلستحواذ عليها من قبل 

، مبا فيها كافة األصول ٢١ على التوايل٢٠٠٦ و ٢٠٠٥سنيت الشركة املتحدة للتأمني التعاوين ثالث أكرب حمفظة يف اململكة ل

يو سي إيه واحلقوق وااللتزامات املتعلقة ا، سوف يؤدي ذلك بالشركة إىل متابعة تنفيذ العقود املوقّعة سابقاً من قبل شركة 

  .للتأمني

QSMQQ@òİ“ãþaŠa‹àna@ @

يسبق هلا ولتاريخ إعداد نشرة اإلصدار أن مارست أيٍ من أنشطتها  قيد التأسيس وبالتايل مل تأمني التعاوينإن شركة املتحدة لل
عدا الغطاء التأميين الذي توفره الشركة لعدد من املسامهني املؤسسني  القائمة وبشكل رئيسي على أعمال التأمني وإعادة التأمني

شركة أية عقود مع األطراف ذات توجد لدى الكما ال . )٣٢(الذي مت ذكر تفاصيله يف جدول أطراف ذات عالقة يف الصفحة 
  .بل القريبقيوجد نية لدى الشركة بتغيري نشاطها يف املستكما ال  .العالقة

                                                           
 مؤسسة النقد السعودي ٢١
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QT@@pbàîÜÈmë@Âë‹’üalbnn× 

كتتاب، حيث يعد االطلب  بعناية تامة قبل استكمال تعبئة االكتتابجيب على مجيع املكتتبني احملتملني قراءة شروط وتعليمات 
  .كتتاب املذكورةاالكتتاب وتقدميه مبثابة إقرار بالقبول واملوافقة على شروط وتعليمات االالتوقيع على طلب 

QTMQlbnn×üaáèþa@À@ 

مبوجب هذا  . أو البنوك املستلمة ميثل اتفاقية ملزمة بني الشركة واملكتتباالكتتاب وتقدميه ملدير االكتتابإن التوقيع على طلب 
يف املئة من إمجايل أسهم الشركة لالكتتاب العام، أربعني ) %٤٠( مثانية ماليني سهم متثل) ٨,٠٠٠,٠٠٠ ( سيتم طرحاالكتتاب

كما جيوز للمرأة السعودية املطلقة أو األرملة اليت هلا أوالد قصر من زوج . كتتاب على األشخاص السعوديني الطبيعينيااليقتصر 
 ويعرف .بت أا مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد القصر على أن تقدم ما يثن تكتتب بأمسائهم لصاحلهاأغري سعودي 

ويضاف األبناء غري السعوديني . األبناء الغري سعوديني باإلقامة سارية املفعول فقط وال يقبل التعريف باجلواز أو شهادة امليالد
ألعلى لألبناء ليتم إدراجهم حتت أمساء أمهام  سنة هو احلد ا١٨ويعترب . م والحيق هلم اإلكتتاب بأمسائهمموذج إكتتاب أمهالن

و جيب التصديق على كافة املستندات الصادرة عن جهات حكومية غري سعودية عن الطريق السفارة . واإلكتتاب بإمسها
ستثمار اال عتباريني كالشركات أو البنوك أو صناديقاالكتتاب باسم األشخاص االولن يتم القبول ب .السعودية أو القنصلية املعنية

كما  . كتتاب والبنوك املستلمةاالكتتاب لدى فروع مدير االكتتاب خالل فترة اال وستتوفر استمارات ،أو املؤسسات الفردية
نترنت أو اهلاتف املصريف أو الصراف اآليل لدى أي من البنوك املستلمة اليت تتيح إحدى أو كل هذه اإلكتتاب عن طريق االميكن 

  :كتتابات اليت طرحت مؤخراً و ذلك بشرطني أساسينياالكتتاب يف إحدى اال الذين سبق هلم اخلدمات للمكتتبني

 .وجود حساب مصريف يتيح تلك اخلدمات لدى البنك املستلم .١
  .عدم وجود أي تعديل بالنسبة لبيانات املكتتب مثل حذف أو إضافة أي فرد من أفراد األسرة .٢

  :كتتاب من البنوك املستلمة التاليةالاميكن طلب نشرة اإلصدار هذه، ومناذج طلب 

www.alahli.com.sa  
  

 

www.saib.com.sa  
  

www.samba.com  
  

   www.cma.org.sa:كما ميكن احلصول على هذه النشرة من موقع هيئة السوق املالية

 )م٨/٣/٢٠٠٨ املوافق (ـه٣٠/٢/١٤٢٩كتتاب يف فروع البنوك املذكورة يف اململكة من تاريخ االطلبات سيتم البدء باستالم 
كتتاب أو البنك املستلم االكتتاب املوقع فإن مدير االعند تقدمي طلب . )م١٥/٣/٢٠٠٨ املوافق (هـ٧/٣/١٤٢٩ إىل تاريخ
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كتتاب االيف حال ثبوت عدم صحة أو عدم اكتمال املعلومات املقدمة يف طلب  . وتزويد املكتتب بصورة منهسيقوم خبتم الطلب 
  .كتتاب سيعترب الغياًاالختمها بواسطة البنك املستلم فإن طلب أو أنه مل يتم 

كتتاب ا، ويكون املبلغ اإلمجايل املطلوب من كل االكتتاب عدد األسهم اليت يرغب باالينبغي على املكتتب أن يوضح يف طلب 
إن احلد األدىن .  دية للسهم رياالت سعو١٠كتتاب ا بسعر السهم البالغ االمكتتب هو حاصل ضرب عدد األسهم اليت يرغب 

كما أن احلد األقصى لالكتتاب هو . كتتاب يف احلد األدىن ومضاعفاتهاال، حيث يكون اًسهممخسون ) ٥٠(لالكتتاب هو 
  .ألف سهم) ١٠٠,٠٠٠(

  .كتتاباالكتتاب جيب أن يتم مع إرفاق أصل وصورة بطاقة األحوال املدنية، أو دفتر العائلة، وإمجايل مبلغ االإن تقدمي طلب 

كتتاب وأن االامسه ويوقع على طلب  عند تقدمي الطلب بالوكالة عن املكتتب لألوالد واألبوين فقط، جيب أن يكتب الوكيل
يرفق صورة وكالة سارية املفعول، وأن تكون الوكالة صادرة من كتابة العدل لألشخاص املقيمني يف اململكة، أو من خالل 

حيث سيقوم موظف البنك املسؤول مبطابقة .   يف بلد املكتتب لألشخاص املقيمني خارج اململكةالسفارة أو القنصلية السعودية
  .األصول مع الصور وإعادة األصول للمكتتب

إن تعبئة طلب اكتتاب واحد للمكتتب الرئيس سيكون كافياً للمكتب الرئيس وأفراد العائلة املقيدين يف دفتر العائلة إذا كان أفراد 
  :ويترتب على ذلك ما يلي . تتبون بعدد األسهم نفسها اليت سيتقدم املكتتب الرئيس بطلبهاالعائلة سيك

 مجيع األسهم املخصصة للمكتتب الرئيس واملكتتبني التابعني سيتم تسجيلها باسم املكتتب الرئيس •
 سيتم إعادة مجيع املبالغ الفائضة عن األسهم غري املخصصة إىل املكتتب الرئيس •
 ويف حال . لرئيس سيحصل على كامل أرباح األسهم املوزعة عن األسهم املخصصة له وللمكتتبني التابعنيإن املكتتب ا •

 فإنه يتوجب عليها تعبئة طلب اكتتاب مستقل، حيث سيجري حينها اعتماد ،كتتاب بامسها حلساااال الزوجة برغبت
 .إلغاء اكتتاب الزوج بامسهاكتتاب املقدم منها وستتم إضافة األسهم املخصصة حلساا واالطلب 

  :سيتم استخدام طلب اكتتاب منفصل يف أي من احلاالت التالية

 إذا كان املكتتب راغباً يف تسجيل األسهم اليت يتم ختصيصها باسم غري اسم املكتتب الرئيس •
 كتتاب االائيس كتتاب ا خمتلفة عن الكمية اليت يرغب املكتتب الراالإذا كانت كمية األسهم اليت يرغب التابع  •
كتتاب بامسها فإنه االوعند قيام الزوج ب. (الزوجة أن تكتتب بامسها وأن تسجل األسهم املخصصة حلساارغبت يف حال  •

كتتاب املقدم منها، و سيتم كذلك إضافة األسهم املخصصة حلساا وإلغاء اكتتاب الزوج االعندئذ سيتم اعتماد طلب 
  ).بامسها

كتتاب املقدمة من االكتتاب يف األسهم احملددة وامتالك ذلك العدد منها يف طلبات االاإلقرار مبوافقته على سيكون على املكتتب 
 لكل ة سعوديترياالعشرة ) ١٠(كتتاب االكتتاب فيها مضروباً بسعر االاملكتتب مقابل مبلغ يساوي عدد األسهم املطلوب 

   .سهم

  :من متلك ذلك العدد من األسهم الذي مت ختصيصه لهيتمكن املكتتب حىت جيب حتقق الشروط التالية 
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 كتتاب إىل أي من البنوك املستلمةاالأن يقوم املكتتب بتقدمي استمارة طلب  •
  للبنك املستلمةًًكاملا أن يقوم املكتتب بدفع القيمة اإلمجالية لألسهم اليت اكتتب  •
 األسهم اليت خصصت للمساهمأن يقوم البنك املستلم بتقدمي إشعار التخصيص الذي حيدد عدد  •

إن قيمة األسهم سيتم تسديدها بالكامل لدى أحد فروع البنوك املستلمة وذلك باخلصم من حساب املكتتب لدى البنك املستلم 
ويف حال عدم وجود حساب للمكتتب لدى البنك املستلم فيجب عليه أن يفتح حساباً   .كتتاب لهاالالذي مت تقدمي طلب 

هذا وحيق للشركة أن تقوم برفض  . جيل اكتتابه تبعاً للتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العريب السعوديوذلك للقيام بتس
كتتاب وتعليماته، وسيقبل املكتتب عدد األسهم املخصصة له ما مل االالطلب كلياً أو جزئياً يف حال عدم استيفاء الطلب لشروط 

  .  تزد هذه األسهم عن األسهم اليت اكتتب ا

  

QTMRa@öbÐÛa@†Šë@˜î—ƒnÛ 
  

للتأمني املتحدة الشركة كتتاب العام يف اال"حسابات مؤقتة خاصة باسم وتشغيل كتتاب والبنوك املستلمة بفتح االسيقوم مدير 
 . كتتاب والبنوك املستلمة أن تودع املبالغ اليت قامت بتحصيلها من املكتتبني يف احلساب املذكوراالوجيب على مدير ". التعاوين

سهم كحد ) ٥٠(وسيتم ختصيص .  سهم كحد أقصى) ١٠٠,٠٠٠(سهم كحد أدىن و) ٥٠(كتتاب بـ االب تحيق لكل مكت
إن الشركة ال .  من كل طلبأدىن لكل مكتتب وسيتم ختصيص ما تبقى من األسهم املطروحة لالكتتاب على أساس تناسيب

يف هذه .  مكتتبألف مائة وستني ) ١٦٠,٠٠٠(ملكتتبني سهم يف حال جتاوز عدد ا) ٥٠(تضمن احلد األدىن للتخصيص لـ 
يف حال جتاوز عدد املكتتبني عدد األسهم املطروحة لالكتتاب، فسوف . احلالة، سيتم التخصيص بالتساوي على عدد املكتتبني
 دون أي إىل املكتتبني) إن وجد(كتتاب االوسوف يتم إعادة فائض .  يتم التخصيص حسب ما تقرره هيئة السوق املالية

  .كتتاب أو البنوك املستلمةاالعموالت أو استقطاعات من قبل مدير 

 دون من املتوقع أن يتم اإلعالن عن ختصيص أسهم الطرح إىل كل متقدم بطلب وإعادة األموال الفائضة للمتقدم بالطلب
كتتاب بنشر إعالن يف االسيقوم مدير  ).م٢٠/٣/٢٠٠٨املوافق(هـ ١٢/٣/١٤٢٩ أقصاه  يف موعد إستقطاع أي عموالت

الصحف احمللية اليت تصدر يف اململكة العربية السعودية تبلغ املتقدمني بالطلبات املذكورة ويطلب من البنوك املستلمة بدء عملية 
  .رد املبالغ الفائضة

لنهائي لألسهم تفيدهم بالعدد الديهم شعارات للمكتتبني إ/كتتاب والبنوك املستلمة بإرسال خطابات تأكيداالسيقوم مدير 
بالكامل دون أي رسوم أو اقتطاع أي مبلغ وذلك بقيدها يف الفائض بلغ املد ريوس. كتتاب إن وجداالاملخصصة ومبلغ فائض 

 البنوك املستلمة الذي مت تقدمي  أحدكتتاب أواالتصال بفرع مدير االجيب على املكتتبني . حسابات املكتتبني لدى البنك املستلم
  .ه للحصول على أي معلومات إضافيةكتتاب فياالطلب 
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QTMS@⁄apaŠa‹Ó 
  :كتتاب، يقر املتقدم بالطلب مبا يلياالباستيفاء وتوقيع منوذج طلب 

 
 .كتتاباالكتتاب يف أسهم الطرح بالعدد احملدد يف منوذج طلب االيوافق على  •
 .صدار وعلى كافة حمتوياا وفهم مضموااإلطلع على نشرة ايقر بأنه قد  •
صدار واستمارة طلب اإلكتتاب الواردة يف نشرة االللشركة وعلى مجيع تعليمات وشروط األساسي  على النظام وافق •

  . كتتاباال
حيتفظ حبقه يف مقاضاة الشركة عن األضرار اليت تلحق به بسبب معلومات غري صحيحة أو غري كاملة وردت يف نشرة  •

صدار وتؤثر على قرار اإلستثمار للمتقدم اإلتكون جزءا من نشرة صدار، أو بسبب إغفال معلومات جوهرية يفترض أن اإل
  .كتتاباالبطلب 

 يف أسهم الشركة ويقبل بأن يكون كتتاب سابقاًااليقر بأنه مل يكتتب هو أو أي من أفراد عائلته املشمولني يف منوذج طلب  •
  . للشركة حق رفض مجيع الطلبات

كتتاب املوجودة يف النشرة ويف استمارة طلب اال شروط وتعليمات يقبل عدد األسهم اليت يتم ختصيصها له ومجيع •
  .كتتاباال

 .كتتاب أو البنوك املستلمةاالكتتاب بعد تسليمها ملدير االيتعهد بعدم إلغاء أو تعديل استمارة طلب  •

QTMT@òÓ‹Ðnß@†ìäi 

فعة أطرافها وخلفائهم واملتنازل منهم كتتاب وكافة الشروط واألحكام والتعهدات ذات العالقة ستكون ملزمة وملناالإن طلب 
لصاحلهم ومنفذي الوصايا ومديري التركات والورثة، وُيشترط أنه فيما عدا ما جرى النص عليه حتديداً يف هذه النشرة، فإنه ال 

إليهم يف يتم التنازل عن الطلب أو عن أي حقوق أو مصاحل أو التزامات ناشئة عنه، أو التفويض ا ألي من األطراف املشار 
  .هذه النشرة دون احلصول على موافقة كتابية مسبقة من الطرف اآلخر

QTMU@@òí†ìÈÛa@áèþa@ÖìIÞëa‡mH 

لكتروين اال، وبدأ تداول األسهم اإللكتروينم، كنظام بديل لنظام معلومات األوراق املالية ٢٠٠١مت تأسيس نظام تداول يف عام 
حىت اية ريال سعودي  تريليون ١,٩٤ عن ة السوقية لألسهم املتداولة عرب نظام تداولالقيمزادت وقد . م١٩٩٠يف اململكة عام 

  . حىت تارخيهشركة ١١١ النظامبلغ عدد الشركات املدرجة يف وي. م٢٠٠٧ ديسمرب ٣١اإلثنني يوم 

لتداول على فترة واحدة من ويتم ا .  نظام تداول عملية التداول بشكل متكامل ابتداًء بتنفيذ الصفقة وانتهاًء بالتسويةيغطيو
أما خارج هذه األوقات فيسمح بإدخال األوامر وتعديلها . و يتم خالهلا تنفيذ األوامر.  عصرا٣:٣٠ً صباحاً وحىت ١١الساعة 

 عصراً وحىت ٣:٣٠ صباحاً كما ميكن تعديل األوامر وإلغائها من الساعة ١١ وحىت الساعة صباحاًعاشرة وإلغائها من الساعة ال
اليت تبدأ الساعة ( صباحاً جللسة االفتتاح ١٠وميكن عمل قيود واستفسارات جديدة ابتداء من الساعة  .  عصرا٤:٣٠ًعة السا
  ٢٢. تداولإدارةوقد تتغريهذه األوقات خالل شهر رمضان وتعلن من قبل ).  صباحا١١ً

                                                           
٢٢ www.tadawul.com.sa 
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وبشكل عام، تنفذ أوامر .  امر وفقاً للسعرويتم استقبال وحتديد أولوية األو، تنفذ الصفقات من خالل مطابقة آلية لألوامر
  .ويف حال إدخال عدة أوامر بالسعر نفسه فإنه يتم تنفيذها وفقاً لتوقيت اإلدخال. ، وتليها األوامر حمددة السعرالسوق أوالً

وتوفري بيانات نترنت، اإلويقوم نظام تداول بتوزيع نطاق شامل من املعلومات من خالل قنوات خمتلفة أبرزها موقع تداول على 
وتتم تسوية الصفقات آنياً خالل اليوم، أي نقل ملكية األسهم يتم مباشرة . املرخصنيالسوق بشكل فوري ملزودي املعلومات 

  .بعد تنفيذ الصفقة

 إدارةوتقع على عاتق . و جيب على الشركة اإلفصاح عن مجيع القرارات واملعلومات ذات األمهية للمستثمرين عرب نظام تداول
  .مسؤولية مراقبة السوق دف ضمان عدالة التداول و كفاءة عمليات السوقداول ت

QTMV@áèþa@Þëa‡m 

ذا " تداول"عالن يف سوق األسهم اإلوسيتم . ُيتوقع البدء بتداول أسهم الشركة بعد التخصيص النهائي ألسهم الشركة
واريخ مبدئية ذكرت لالستدالل فقط، وميكن تغيريها أو متديدها وتعترب التواريخ واألوقات املذكورة يف هذه النشرة ت . اخلصوص

  .مبوافقة هيئة السوق املالية

وتسجيل الشركة يف . ال ميكن التداول يف األسهم املطروحة إال بعد اعتماد ختصيص األسهم يف حسابات املكتتبني يف السوق
، ويتحمل املكتتبون الذين يتعاملون يف  التداول فيها حظراً تاماًوحيظر" تداول"القائمة الرمسية وإدراج أسهمها يف السوق املالية 

  . تلك األنشطة احملظورة من التداول املسؤولية الكاملة عنها، ولن تتحمل الشركة أي مسؤولية قانونية يف هذه احلالة

 ٧٩



 

QU òäíbÈàÜÛ@òybn¾a@ÕöbqìÛa@ @

  

 مشال فندق الرادسون   طريق املدينة املنورة جدة،مدينة لكائن يف ستتوفر املستندات التالية للفحص يف املركز الرئيس للشركة ا

   :كتتاباالكتتاب وخالل فترة االرة مساًء قبل أسبوع من فتالواحدة  صباحاً إىل الساعة العاشرةبني الساعة  ساس،

 عقد التأسيس املصادق عليه للشركة •

 النظام األساسي املقترح للشركة •

 الشركةتأسيس باملوافقة على  هـ١٤/٣/١٤٢٨وتاريخ  )٩٤(قرار جملس الوزراء رقم  •

 الشركةتأسيس  باملوافقة على  هـ١٥/٣/١٤٢٨وتاريخ ) ٢٤/م(املرسوم امللكي رقم   •

 )م١٦/١٠/٢٠٠٥املوافق  (هـ١٣/٩/١٤٢٦ بتاريخ ٨٧٢/ ١الترخيص الصادر عن اهليئة العامة لإلستثمار رقم •

 كتتاب العامموافقة هيئة السوق املالية على طرح األسهم لال •

 موافقة خطية من مكتب املراجع القانوين على نشر تقريرهم ضمن نشرة اإلصدار •

 موافقة خطية من مكتب املستشار القانوين على اإلشارة إليهم ضمن نشرة اإلصدار كمستشار قانوين •

  توقيعها مع األطراف األخرىعمسودات العقود املزم •

 اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب •

 . اء واملستشارون الواردة أمساؤهم يف هذه النشرةرباخلعدها أر واخلطابات واملستندات، اليت التقاري •

 .البحرين -شركة يو سي إيه للتأمنيالقوائم املالية للثالث سنوات املاضية ل •

 قائمة املركز املايل املستقبلية •
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