
نشـرة اإلصـدار
طرح (٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠) عشرين مليون سهم عادي متثل ٢٥٪ من رأس مال شركة املتوسط واخلليج 

للتأمني وإعادة التأمني التعاوني – ميدغلف وذلك من خالل طرحها لالكتتاب العام بسعر(١٠) عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد

شركة املتوسط و اخلليج للتأمني و إعادة التأمني التعاوني- ميدغلف
شركة مساهمة سعودية (حتت التأسيس) مبوجب املرسوم امللكي رقم م/٦٠ وتاريخ ١٤٢٧/٩/١٨هـ وقرار مجلس الوزراء رقم ٢٣٣ وتاريخ ١٤٢٧/٩/١٦ هـ

فترة االكتتاب من يوم  ١٤٢٨/١/٢٩ هـ ( املوافق ١٧ /٢ /٢٠٠٧ م) إلى يوم  ٢/٨ /١٤٢٨ هـ (املوافق   ٢٠٠٧/٢/٢٦ م)

شركة املتوسط واخلليج للتأمني وإعادة التأمني التعاوني -ميدغلف(يشار إليها فيما بعد بـ"الشركة" أو "ميدغلف السعودية") هي شركة مساهمة سعودية حتت 
التأسيس مبوجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٣) تاريخ ١٤٢٧/٩/١٦هـ املوافق ٢٠٠٦/١٠/٩م. واملرسوم امللكي رقم (م/٦٠) الصادر بتاريخ ١٤٢٧/٩/١٨هـ املوافق ٢٠٠٦/١٠/١١م. 
يبلغ رأس مال الشركة (٨٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ثمامنائة مليون ريال سعودي مقسم إلى (٨٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ثمانني مليون سهم بقيمة اسمية قدرها (١٠) عشرة رياالت للسهم. وبعد 
انتهاء االكتتاب (كما هو موضح أدناه) وانعقاد اجلمعية العامة التأسيسية للشركة.  سوف يتم تقدمي طلب إلى وزير التجارة والصناعة إلعالن تأسيس الشركة.  وتعتبر 

الشركة مؤسسة من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعالن تأسيسها.
سيكون الطرح األولي لالكتتاب العام في الشركة ("االكتتاب" أو "االكتتاب العام") لعدد (٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠ )عشرين مليون سهم ("أسهم االكتتاب" و كل منها "سهم 
اكتتاب") وبقيمة اسمية للسهم قدرها (١٠) عشرة رياالت سعودية.  متثل مبجملها نسبة ٢٥٪ من رأس مال الشركة.  يقتصر االكتتاب على األشخاص السعوديني 
الطبيعيني (ويشار إليهم مجتمعني بـ"املكتتبني" ومنفردين بـ "املكتتب"). كما يجوز للمرأة السعودية املطلقة أو األرملة التي لها أوالد قصر من زوج غير سعودي ان 
تكتتب بأسمائهم لصاحلها.  وسيتم استخدام صافي متحصالت االكتتاب بعد خصم مصاريف ما قبل التشغيل، مبا فيها مصاريف االكتتاب، ورأس املال املدفوع من 

قبل املساهمني املؤسسني بشكل رئيسي في عملية االستحواذ على احلقيبة التأمينية السعودية اململوكة حالياً مليدغلف البحرين.
قبل امتام االكتتاب العام اكتتب كل من املساهمني املؤسسني للشركة الواردة أسماؤهم في الصفحة (ع) ويشار إليهم مجتمعني بـ"املساهمني املؤسسني" مبا مجموعه 

(٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ستون مليون سهم متثل نسبة ٧٥٪ من إجمالي رأس مال الشركة وبالتالي سيحتفظون بحصة مسيطرة فيها. 
يجب على كل مكتتب بأسهم االكتتاب (يشار إليه بـ " املكتتب" ومجتمعني بـ" املكتتبني") االكتتاب بـ(٥٠) خمسني سهم كحد أدنى، كما أن احلد األقصى لكل 
مكتتب هو (١٠٠٫٠٠٠) مائة ألف سهم.  إن احلد األدنى للتخصيص هو (٥٠) خمسون سهم لكل مكتتب وسيتم تخصيص ما يتبقى من األسهم املطروحة لالكتتاب (إن 
وجدت) على أساس تناسبي بناء على نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي األسهم املطلوب االكتتاب فيها.  وإذا جتاوز عدد املكتتبني (٤٠٠٫٠٠٠) أربعمائة ألف مكتتب، 
فإن الشركة ال تضمن احلد األدنى للتخصيص وسيتم التخصيص بالتساوي على عدد املكتتبني.  وسوف يتم إعادة فائض االكتتاب (إن وجد) إلى املكتتبني دون أي عموالت 
أو استقطاعات من البنوك املستلمة. وسيتم اإلعالن عن عملية التخصيص ورد الفائض في موعد أقصاه يوم  ١٤٢٨/٢/١٤هـ (املوافق ٢٠٠٧/٣/٤م) (راجع قسم " شروط 

وتعليمات االكتتاب – التخصيص ورد الفائض").
سوف تكون أسهم الشركة من فئة واحدة تضم أسهم املساهمني املؤسسني وأسهم االكتتاب وال يعطى أي مساهم حقوق تصويت تفضيلية حيث يعطي كل سهم 
حامله احلق في صوت واحد.  ويحق لكل مساهم ميتلك (٢٠) عشرين سهماً على األقل حضور اجتماعات اجلمعية العامة ("اجتماع اجلمعية العامة") والتصويت فيها.  

وستستحق األسهم املطروحة لالكتتاب أية أرباح تعلنها الشركة بعد بداية فترة االكتتاب والسنوات املالية التي تليها.  (راجع قسم " سياسة توزيع األرباح").
ليس هناك سوق ألسهم الشركة سواء داخل اململكة العربية السعودية ("اململكة") أو أي مكان آخر قبل طرحها لالكتتاب العام.  وقد تقدمت الشركة بطلب لهيئة 
السوق املالية باململكة ("الهيئة") لتسجيل األسهم في القائمة الرسمية، ومتت املوافقة على نشرة اإلصدار هذه ومت استيفاء كافة املستندات املؤيدة التي طلبتها 
الهيئة.  وقد مت احلصول على جميع املوافقات الرسمية للقيام بعملية طرح األسهم.  ومن املتوقع أن يبدأ تداول األسهم في السوق في وقت قريب بعد االنتهاء من عملية 
تخصيص األسهم وصدور القرار الوزاري بإعالن تأسيس الشركة (راجع قسم "تواريخ مهمة للمكتتبني") وسيسمح ملواطني اململكة العربية السعودية وللشركات والبنوك 

وصناديق االستثمار السعودية بالتداول في األسهم بعد بداية تداول األسهم في السوق.
يجب دراسة قسمي إشعار "هام" و "عوامل اخملاطرة" الواردين في نشرة االصدار هذه قبل اتخاذ قرار االستثمار في أسهم االكتتاب مبوجب هذه النشرة.

أ

مدير االكتتاباملستشار املالي

البنوك املستلمة

متعهدو التغطية

حتتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات مت تقدميها حسب متطلبات قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن هيئة السوق املالية باململكة العربية السعودية (واملشار إليها 
بـ"الهيئة") ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة اللذين تظهر أسماؤهم في الصفحة (د) مجتمعني ومنفردين كامل املسؤولية عن دقة املعلومات الواردة في نشرة اإلصدار 
هذه، ويؤكدون حسب علمهم واعتقادهم بعد إجراء جميع الدراسات املمكنة وإلى احلد املعقول أنه ال توجد أي وقائع أخرى ميكن أن يؤدي عدم تضمينها في النشرة إلى 
جعل أي إفادة واردة فيها مضللة.  وال تتحمل الهيئة والسوق املالية السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة، وال تعطي أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، 

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

صدرت هذه النشرة بتاريخ ١/١٥/ ١٤٢٨ هـ (املوافق ٢/٣/ ٢٠٠٧ م)



إشعار هام
تقدم هذه النشرة تفاصيل كاملة عن املعلومات املتعلقة بشركة املتوسط واخلليج للتأمني وإعادة 
بطلب  التقدم  وعند  لالكتتاب.   املطروحة  وباألسهم  السعودية،  ميدغلف   – التعاوني  التأمني 
طلباتهم  أن  أساس  على  املستثمرين  معاملة  ستتم  لإلكتتاب  املطروحة  األسهم  في  االكتتاب 
البنك  من  منها  نسخ  على  احلصول  ميكن  والتي  النشرة  هذه  حتتويها  التي  املعلومات  إلى  تستند 
األهلي التجاري(مدير االكتتاب) (www.ncb.com.sa)، أو البنوك املستلمة أو بزيارة املوقع اإللكتروني 
املالية  السوق  لهيئة  اإللكتروني  املوقع  أو   (www.medgulf.com) االنترنت  شبكة  على  للشركة 

،(www.cma.org.sa)

عينت الشركة مكتب محمد باسل الغالييني لإلستشارات املالية ("بي إم جي") والبنك السعودي لالستثمار كمستشارين 
ماليني لها في هذا الشأن، كما مت تعيني البنك األهلي التجاري كمدير لالكتتاب ومتعهد للتغطية مناصفة مع البنك السعودي 

لالستثمار فيما يتعلق باألسهم املطروحة لالكتتاب املشار إليها في هذه النشرة.

حتتوي نشرة االصدار هذه على تفاصيل مت تقدميها حسب متطلبات قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن الهيئة ، ويتحمل 
أعضاء مجلس اإلدارة الواردة أسماؤهم في صفحة رقم (د) مجتمعني ومنفردين كامل املسؤولية عن دقة املعلومات الواردة في 
نشرة اإلصدار هذه، ويؤكدون حسب علمهم واعتقادهم بعد إجراء الدراسات املمكنة وإلى احلد املعقول أنه ال توجد أي وقائع 
أخرى ميكن أن يؤدي عدم تضمينها في النشرة إلى جعل أي إفادة واردة هنا مضللة.  وقد أجرت الشركة التحريات املعقولة 
ً من املعلومات الواردة عن السوق  ً كبيرا للتأكد من صحة املعلومات التي تضمنتها هذه النشرة في تاريخ إصدارها، وإن جزءا
والقطاعات مأخوذ من مصادر خارجية، ومع أنه ال يوجد لدى أي من بي أم جي أو البنك السعودي لإلستثمار أو أي من مستشاري 
الشركة الذين تظهر أسماؤهم في الصفحة رقم (و) أي سبب لالعتقاد بأن املعلومات الواردة عن السوق والقطاعات تعتبر 
غير دقيقة في جوهرها إال أن املستشار املالي لم يتحقق بصورة مستقلة من املعلومات املدرجة في هذه النشرة عن السوق 

والقطاعات وعليه فإنه ال يوجد أي بيان أو ضمان بصحة أو اكتمال هذه املعلومات.

إن املعلومات التي تضمنتها هذه النشرة في تاريخ إصدارها عرضة للتغير، و خاصة أن الوضع املالي للشركة وقيمة األسهم 
ميكن أن يتأثرا بصورة سلبية بالتطورات املستقبلية مثل التضخم والضرائب، أو غيرها من العوامل االقتصادية والسياسية 
اخلارجة عن نطاق سيطرة الشركة.  وال ينبغي اعتبار تقدمي هذه النشرة وال أية اتصاالت شفهية أوكتابية أومطبوعة فيما 

يتعلق باألسهم املطروحة لالكتتاب بأنه وعد أو تعهد أو إقرار فيما يتعلق باألرباح أو النتائج أو األحداث املستقبلية.

ال يجوز اعتبار نشرة اإلصدار هذه مبثابة توصية من الشركة أو املساهمني املؤسسني أو أي من مستشاريهم للمشاركة في 
األهداف  باالعتبار  األخذ  بدون  إعدادها  مت  ذات طبيعة عامة  اإلصدار  املوجودة في نشرة  املعلومات  وتعتبر  االكتتاب.   عملية 
االستثمارية الفردية أو الوضع املالي أو االحتياجات االستثمارية اخلاصة.  ويتحمل كل مستلم لنشرة اإلصدار قبل اتخاذ قرار 
باالستثمار مسؤولية احلصول على استشارة مهنية مستقلة بخصوص االكتتاب لتقييم مدى مالءمة املعلومات املدرجة في 

النشرة بالنسبة لألهداف واألوضاع واالحتياجات املالية اخلاصة به.

يقتصر االكتتاب على األشخاص السعوديني الطبيعيني. كما يجوز للمرأة السعودية املطلقة أو األرملة التي لها أوالد قصر من 
زوج غير سعودي ان تكتتب بأسمائهم لصاحلها.  ويحظر توزيع هذه النشرة أو بيع أسهم االكتتاب في أي دولة أخرى.  وتطلب 
الشركة واملساهمون املؤسسون واملستشار املالي ومدير االكتتاب من املطلعني على هذه النشرة التعرف على أية قيود نظامية 

ومراعاة التقيد بها.

معلومات عن القطاع والسوق

مت احلصول على املعومات الواردة في هذه النشرة بخصوص قطاع التأمني واملعلومات األخرى املتعلقة بالسوق الذي تعمل فيه 
الشركة من مصادر مختلفة منها (١) تقديرات الشركة (٢) املعلومات والتحليالت اخلاصة بصناعة التأمني والتي مت احلصول 
عليها من مصادر ومواد تصدر عن أطراف أخرى ومتاحة للعموم، ولم يتم التأكد من صحة هذه املعلومات بشكل مستقل 
من قبل املصدر أو املستشار املالي والميكن تقدمي أي ضمان بشأن صحتها أو اكتمالها، مبا في ذلك تقارير ومعلومات صادرة عن 

اجلهات الواردة أدناه: 

ب



يتم سحب هذه  ولم  اإلكتتاب هذه  إدراج إسماءها وشعاراتها في نشرة  اخلطية على  اجلهتني موافقتها  أعطت هاتني  قد 
املوافقة.

التوقعات و اإلفادات املستقبلية  

إن التوقعات املذكورة في هذه النشرة قد مت إعدادها على أساس افتراضات محددة ومعلنة.  وقد تختلف ظروف العمل في 
املستقبل اختالفاً جوهرياً عن االفتراضات املستخدمة وبالتالي ال حتتوي هذه النشرة على أي إقرار أو ضمان أو تأكيد فيما يتعلق 

بدقة أو كمال هذه التوقعات.

متثل بعض التوقعات الواردة في هذه النشرة والتي ال تعد حقائق تاريخية بيانات مستقبلية، تشمل على سبيل املثال الاحلصر، 
البيانات التي تتعلق بالوضع املالي واستراتيجية العمل وخطط الشركة واألهداف بالنسبة إلى العمليات املستقبلية (مبا في 
ذلك خطط التطوير واألهداف املتعلقة بخدمات الشركة) ميكن أن يستدل عليها بشكل عام من خالل ما تستخدمه من 
ر“، ”يعتقد“، ”ينوي“، ”يتوقع“، ”من املتوقع“، ”ميكن“، ”من املمكن“، ”يحتمل“،  كلمات ذات داللة مستقبلية مثل ” يعتزم“، ”يٌقدِّ
”من احملتمل“، ”سوف“، ”قد“، بصيغة النفي أو اإلثبات، وغيرها من املفردات املقاربة أو املشابهة لها في املعنى، والتي تدل 
على احلديث عن املستقبل.  وتعكس إفادات التوقعات املستقبلية هذه وجهات نظر الشركة حالياً بشأن األحداث املستقبلية، 
وليست ضماناً لألداء املستقبلي.  الكثير من العوامل ميكن أن تتسبب في اختالف النتائج الفعلية للشركة وأدائها واجنازاتها 
بصورة جوهرية عن النتائج أو األداء أو االجنازات املستقبلية التي قد تعبِّر عنها أو توحي بها إفادات التوقعات املستقبلية هذه.  
فضالً عن أن بعض اخملاطر والعوامل التي ميكن أن يكون لها هذا األثر مذكورة بتفصيل أكثر في أقسام أخرى من هذه النشرة 
(فضالً راجع قسم ”عوامل اخملاطرة“).  وإذا تبني أن أياً من االفتراضات غير دقيقة أو صحيحة، فإن النتائج الفعلية قد تتغير 

بصورة جوهرية عن النتائج املذكورة في هذه النشرة.

ومع مراعاة متطلبات قواعد تسجيل وإدراج األسهم، فإن الشركة تلتزم بتقدمي نشرة اكتتاب إضافية مع املوافقة عليها من 
قبل هيئة السوق املالية وقبل إدراج أسهم شركة املتوسط واخلليج للتأمني وإعادة التأمني التعاوني (ميدغلف) في القائمة 
ً جوهرياً قد طرأ على نشرة االكتتاب أو على أي وثيقة مطلوبة  الرسمية في حال أصبحت الشركة على علم بأن (١) تغييرا
مبوجب قواعد التسجيل واإلدراج.  (٢) تغييرات هامة أصبحت بعلم الشركة والتي كانت من املفترض إحلاقها في نشرة االكتتاب 
هذه.  وفي غير احلالتني السابقتني، فإن الشركة التعتزم حتديث أو تعديل أي معلومات متعلقة بالقطاع أو السوق أو اإلفادات 
املستقبلية التي تتضمنها هذه النشرة سواءً كان ذلك نتيجة معلومات جديدة أو حوادث مستقبلية أو خالف ذلك، ونتيجة 
ملا تقدم وللمخاطر األخرى، واألمور املتيقنة واالفتراضات فإن توقعات األحداث والظروف املستقبلية املبينة في هذه النشرة قد 
الحتدث على النحو الذي تتوقعه الشركة أو قد الحتدث إطالقاً.  وعليه فإنه يجب على املستثمرين احملتملني فحص جميع اإلفادات 

املستقبلية على ضوء هذه التفسيرات مع عدم االعتماد على اإلفادات املستقبلية بشكل أساسي.

أكسكو أنشورانس إنفورماشن سيرفيسيز

بزنس مونيتور انترناشيونال (بي إم أي )

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

www.axcoinfo.com:املوقع االلكتروني

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

 www.businessmonitor.com:املوقع االلكتروني
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دليل الشركة

عنوان الشركة

شركة املتوسط و اخلليج للتأمني و إعادة التأمني التعاوني ( ميدغلف)
طريق األمير مساعد بن عبد العزيز

مبنى متيتو
هاتف: ٤٧٧٩٢٢٩ (١) ٩٦٦ +

فاكس: ٤٧٨٩٢١٩ (١) ٩٦٦ + 
ص.ب. ٢٣٠٢، الرياض ١١٤٥١
اململكة العربية السعودية

أعضاء مجلس اإلدارة املرشحون 
 

د

صالح علي سعود الصقري

لطفي فاضل أدهم الزين

محمد أحمد مختار احلريري

سعود صالح حمد الصالح

مساعد محمد املنيفي

شاغر

عبد الرحمن عبد احملسن الصالح

أحمد محمد السيف

شاغر

شاغر

سعودي

لبناني

كندي

سعودي

سعودي

سعودي

سعودي

٥٦

٦٣

٤٨

٤٨

٤٥

٥٢

٤٦

رئيس اجمللس - غير مستقل

عضو تنفيذي غير مستقل

عضو غير مستقل

عضو غير مستقل

عضو غير مستقل

عضو غير مستقل

عضو مستقل

عضو مستقل

عضو مستقل

عضو مستقل

الصفةالسن (عام)اجلنسيةاالسم



ممثل الشركة 
هشام محمد الشعيبي 

هاتف: ٤٧٧٣١١٥ (١) ٩٦٦ + حتويلة ١٥٧٣
فاكس: ٤٧٧٣١١٥ (١) ٩٦٦ + حتويلة ١٥٦٧

ص.ب ٢٣٠٢، الرياض ١١٤٥١

أمني سر مجلس اإلادرة
شادي عبد الوهاب الرفاعي
هاتف: ٤٧٧٩٢٢٩ (١) ٩٦٦ +

فاكس: ٤٧٤٢١٠١ (١) ٩٦٦ + 
ص.ب ٢٣٠٢، الرياض ١١٤٥١

مسجل األسهم

تــداول
أبراج التعاونية

٧٠٠ طريق امللك فهد
ص ب ٦٠٦١٢ - الرياض ١١٥٥٥

اململكة العربية السعودية
هاتف: ٢١٨٩٩٩٩ (١) ٩٦٦ +
فاكس: ٢١٨٩٠٩٠ (١) ٩٦٦ +
www.tadawul.com.sa

هـ



املستشارون

املستشار املالي 

بي أم جي – مستشارون ماليون 
(مكتب محمد باسل الغالييني لالستشارات املالية)

اخململ بالزا، شارع فلسطني
ص.ب. ٥٢٩٧٢، جدة ٢١٥٧٣، اململكة العربية السعودية
هاتف: ١٧٧٧ ٦٦٨ ٢ ٩٦٦+، فاكس: ١٨٨٨ ٦٦٨ ٢ ٩٦٦+

 www.bmg.com.sa :املوقع االلكتروني

املستشار القانوني 

اف محامون ومستشارون قانونييون الرويشد والعسّ
برج اململكة، الدور٢٤، طريق امللك فهد

ص. ب. ٩٠٢١٧، الرياض ١١٦١٣، اململكة العربية السعودية

احملاسب القانوني

 الشرق األوسط
البسام محاسبون قانونيون وإستشاريون

عضو مجموعة آر إس إم الشرق األوسط
بناء الغالييني، الدور األول، امللز

ص. ب. ٦٩٦٥٨، الرياض ١١٥٥٧، اململكة العربية السعودية

و

املستشار األعالنيمستشار العالقات العامة

البنك السعودي لالستثمار
شارع املعذر

ص.ب.٣٥٣٣، الرياض ١١٤٣١، اململكة العربية السعودية
هاتف: ٨٤٣٣ ٤٧٧ ١ ٩٦٦+، فاكس: ٦٧٨١ ٤٧٧ ١ ٩٦٦+

www.saib.com.sa :املوقع االلكتروني

أبراج التعاونية - البرج اجلنوبي الطابق السابع
طريق امللك فهد

ص. ب. ١٩٨٦٥ الرياض ١١٤٤٥، اململكة العربية السعودية
هاتف:٠٥٠٠ ٢١٨ / ٠٥١٥ ٢١٨ ١ ٩٦٦+، فاكس: ٠٥٠١ ٢١٨ ١ ٩٦٦+

أبراج التعاونية - البرج اجلنوبي الطابق السابع
طريق امللك فهد

ص. ب. ١٩٨٦٥ الرياض ١١٤٤٥، اململكة العربية السعودية
هاتف:٠٥٠٠ ٢١٨ / ٠٥١٥ ٢١٨ ١ ٩٦٦+، فاكس: ٠٥٠١ ٢١٨ ١ ٩٦٦+



تـنـويـــه

جميع اجلهات املذكورة أعاله أعطت موافقتها الكتابية على االشارة إلى اسمها وعلى نشر إفادتها في هذه النشرة وفي هذا 
السياق ولم يتم سحب هذه املوافقة. وجتدر االشارة إلى أن جميع هذه اجلهات والعاملني فيها أو أي من أقربائهم ال ميلكون 
أسهماً أو مصلحة مهما كان نوعها في الشركة أو أي تابع لها باستثناء البنك السعودي لالستثمار حيث ميلك ١٩٪ من 

أسهم الشركة.

ز



البنوك املشاركة في االكتتاب

مدير االكتتاب 
البنك األهلي التجاري

املركز الرئيسي: طريق امللك عبد العزيز
ص.ب.٣٥٥٥, جدة ٢١٤٨١، اململكة العربية السعودية

هاتف: ٣٣٣٣ ٦٤٩ ٢ ٩٦٦+، فاكس: ٧٤٢٦ ٦٤٣ ٢ ٩٦٦+
 www.alahli.com.sa  :املوقع االلكتروني

متعهدو التغطية
البنك السعودي لالستثمار

املركز الرئيسي: شارع املعذر
ص.ب.٣٥٣٣, الرياض ١١٤٨١، اململكة العربية السعودية
هاتف: ٨٤٣٣ ٤٧٨ ١ ٩٦٦+، فاكس: ٦٧٨١ ٤٧٧ ١ ٩٦٦+

 www.saib.com.sa :املوقع االلكتروني

البنك األهلي التجاري
املركز الرئيسي: طريق امللك عبد العزيز

ص.ب.٣٥٥٥, جدة ٢١٤٨١، اململكة العربية السعودية
هاتف: ٣٣٣٣ ٦٤٩ ٢ ٩٦٦+، فاكس: ٧٤٢٦ ٦٤٣ ٢ ٩٦٦+

 www.alahli.com.sa :املوقع االلكتروني

البنوك املستلمة
البنك السعودي البريطاني

املركز الرئيسي: طريق األمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي
ص.ب. ٩٠٨٤، الرياض ١١٤١٣، اململكة العربية السعودية
هاتف: ٠٦٧٧ ٤٠٥ ١ ٩٦٦+، فاكس: ٠٦٦٠ ٤٠٥ ١ ٩٦٦+

www.sabb.com.sa :املوقع االلكتروني

البنك األهلي التجاري
املركز الرئيسي: طريق امللك عبد العزيز

ص.ب.٣٥٥٥، جدة ٢١٤٨١، اململكة العربية السعودية
هاتف: ٣٣٣٣ ٦٤٩ ٢ ٩٦٦+، فاكس: ٧٤٢٦ ٦٤٣ ٢ ٩٦٦+

 www.alahli.com.sa :املوقع االلكتروني

بنك البالد
املركز الرئيسي: حي امللز، شارع الستينن،

ص.ب.١٤٠،الرياض ١١٤١١، اململكة العربية السعودية
هاتف: ٨٨٨٨ ٤٧٩ ١ ٩٦٦+، فاكس: ٨٨٩٨ ٤٧٩ ١ ٩٦٦+
   www.bankalbilad.com.sa:املوقع االلكتروني

بنك الرياض
املركز الرئيسي: طريق امللك عبد العزيز

ص.ب.٢٢٦٢٢، الرياض ١١٦١٩، اململكة العربية السعودية
هاتف: ٣٠٣٠ ٤٠١ ١ ٩٦٦+، فاكس: ٢٧٠٧ ٤٠٤ ١ ٩٦٦+

 www.riyadbank.com :املوقع االلكتروني

ح



بنك اجلزيرة
املركز الرئيسي: شارع خالد بن الوليد

ص.ب.٦٢٧٧، جدة ٢١٤٤٢، اململكة العربية السعودية
هاتف: ٨٠٧٠ ٦٥١ ٢ ٩٦٦+، فاكس: ٢٤٧٨ ٦٥٣ ٢ ٩٦٦+

 www.baj.com.sa :املوقع االلكتروني

البنك السعودي الفرنسي
املركز الرئيسي: شارع املعذر

ص.ب.٥٦٠٠٦، الرياض ١١٥٥٤، اململكة العربية السعودية
هاتف: ٢٢٢٢ ٤٠٤ ١ ٩٦٦+، فاكس: ٢٣١١ ٤٠٤ ١ ٩٦٦+

 www.alfransi.com :املوقع االلكتروني

البنك السعودي الهولندي
املركز الرئيسي: شارع الضباب

ص.ب.١٤٦٧، الرياض ١١٤٣١، اململكة العربية السعودية
هاتف: ٠٢٨٨ ٤٠١ ١ ٩٦٦+، فاكس: ١١٠٤ ٤٠٣ ١ ٩٦٦+

www.saudihollandibank.com  :املوقع االلكتروني

البنك السعودي لالستثمار
املركز الرئيسي: شارع املعذر

ص.ب.٣٥٣٣، الرياض ١١٤٨١، اململكة العربية السعودية
هاتف: ٨٤٣٣ ٤٧٧ ١ ٩٦٦+، فاكس: ٦٧٨١ ٤٧٧ ١ ٩٦٦+

www.saib.com.sa :املوقع االلكتروني

البنك العربي الوطني
املركز الرئيسي: شارع امللك فيصل

ص.ب.٩٨٠٢٠، الرياض ١١٤٢٣، اململكة العربية السعودية
هاتف: ٩٠٠٠ ٤٠٢ ١ ٩٦٦+، فاكس: ٧٧٤٧ ٤٠٢ ١ ٩٦٦+

 www.anb.com.sa :املوقع االلكتروني

مصرف الراجحي
املركز الرئيسي: شارع العليا العام

ص.ب.٢٨، الرياض ١١٤١١، اململكة العربية السعودية
هاتف: ٦٠٠٠ ٢١١ ١ ٩٦٦+، فاكس: ٠٧٠٥ ٤٦٠ ١ ٩٦٦+
 www.alrajhibank.com.sa :املوقع االلكتروني

مجموعة سامبا املالية
املركز الرئيسي: طريق امللك عبد العزيز

ص.ب.٨٣٣، الرياض ١١٤٢١، اململكة العربية السعودية
هاتف: ٤٧٧٠ ٤٧٧ ١ ٩٦٦+، فاكس: ٤٧٧٠ ٤٧٧ ١ ٩٦٦+ حتويلة ١٢٠٠

 www.samba.com :املوقع االلكتروني

ط



البنوك الرئيسية للشركة

البنك السعودي لالستثمار
املركز الرئيسي: شارع املعذر

ص.ب.٣٥٣٣، الرياض ١١٤٣١، اململكة العربية السعودية
هاتف: ٨٤٣٣ ٤٧٧ ١ ٩٦٦+، فاكس: ٦٧٨١ ٤٧٧ ١ ٩٦٦+

 www.saib.com.sa :املوقع االلكتروني

البنك السعودي الفرنسي
املركز الرئيسي: شارع املعذر

ص.ب.٥٦٠٠٦، الرياض ١١٥٥٤، اململكة العربية السعودية
هاتف: ٢٢٢٢ ٤٠٤ ١ ٩٦٦+، فاكس: ٢٣١١ ٤٠٤ ١ ٩٦٦+

 www.alfransi.com :املوقع االلكتروني

بنك الرياض
املركز الرئيسي: طريق امللك عبد العزيز

ص.ب.٢٢٦٢٢، الرياض ١١٦١٩، اململكة العربية السعودية
هاتف: ٣٠٣٠ ٤٠١ ١ ٩٦٦+، فاكس: ٤٢٧٠٧ ٤٠٤ ١ ٩٦٦+

 www.riyadbank.com :املوقع االلكتروني

مجموعة سامبا املالية
املركز الرئيسي: طريق امللك عبد العزيز

ص.ب.٨٣٣, الرياض ١١٤٢١، اململكة العربية السعودية
هاتف: ٤٧٧٠ ٤٧٧ ١ ٩٦٦+، فاكس: ٩٤٠٢ ٤٧٩ ١ ٩٦٦+ حتويلة ١٢٠٠

 www.samba.com :املوقع االلكتروني

ي



ميدغلف   – التعاوني  التأمني  وإعادة  للتأمني  واخلليج  املتوسط  شركة 
املوافقة على  التأسيس مت  السعودية وهي شركة مساهمة سعودية حتت 
١٤٢٧/٩/١٨هـ  بتاريخ  الصادر  (م/٦٠)  رقم  امللكي  املرسوم  وفق  تأسيسها 
املوافق ٢٠٠٦/١٠/١١م وقرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٣) تاريخ ١٤٢٧/٩/١٦هـ 

املوافق ٢٠٠٦/١٠/٩م.

باعتبارها شركة مساهمة فإنه البد من قيام املساهمني املؤسسني بطرح 
ميدغلف  تأسيس  قبل  العام  لالكتتاب  بها،  يكتتبوا  لم  التي  األسهم 
السعودية رسميا، وطبقا ألحكام املادة ٣ من نظام التأمني التعاوني، فقد 
حصلت الشركة على املوافقة على تأسيسها كشركة تأمني مبوجب املرسوم 
 (٢٣٣) رقم  الوزراء  وقرار مجلس  وتاريخ ١٤٢٧/٩/١٨هـ  (م/٦٠)  رقم  امللكي 
من  تأسيسها  موافقة  على  الشركة  حصلت  وقد  ١٤٢٧/٩/١٦هـ.  وتاريخ 
بصفة  الشركة  تسجيل  يتم  وسوف  السعودي.   العربي  النقد  مؤسسة 
رسمية لدى القيام بنجاح بإمتام الطرح األولي لالكتتاب ولدى صدور قرار وزاري 

بذلك عن وزير التجارة والصناعة بعد اجتماع اجلمعية العامة التأسيسية.

٨٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال سعودي

١٠ رياالت سعودية لسهم االكتتاب

١٠ رياالت سعودية لسهم االكتتاب

٨٠٫٠٠٠٫٠٠٠ سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل عند التأسيس

مال  لرأس  العادية  األسهم  من   ٪٢٥ نسبة  متثل  عادي  ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠ سهم 
ا لقواعد التسجيل واإلدراج الشركة تطرح من خالل اكتتاب عام وفقً

٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال سعودي

٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠ سهم

٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال سعودي 

٥٠ سهماً 

٥٠٠ ريال سعودي

١٠٠٫٠٠٠ سهماً

١٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال سعودي

قبل  من  املدفوع  املال  ورأس  االكتتاب  من  املتحصلة  املبالغ  ستستخدم 
احلقيبة  على  االستحواذ  عملية  في  رئيسي  بشكل  املؤسسني  املساهمني 
إلى متويل  باإلضافة  البحرين  اململوكة حالياً مليدغلف  السعودية  التأمينية 
مصاريف  فيها  مبا  التشغيل  ماقبل  مصاريف  وتغطية  الشركة  عمليات 
االكتتاب. على أن يبقى في حسابات الشركة مبلغ احلد األدنى من رأس املال 

وقدره (٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) مائتا مليون ريال.  

ملخص اإلكتتاب

الشركة ........................................

تأسيس الشركة ............................

رأس مال الشركة ...........................

سعر االكتتاب ...............................

عدد األسهم املصدرة......................

عدد األسهم املطروحة لالكتتاب...... 

القيمة االسمية.............................

القيمة اإلجمالية ألسهم االكتتاب..

عدد أسهم االكتتاب املتعهد بتغطيتها

إجمالي املبلغ املتعهد بتغطيته.......

احلد األدنى لالكتتاب........................

قيمة احلد األدنى لالكتتاب ...............

احلد األقصى لالكتتاب.....................

قيمة احلد األقصى لالكتتاب............

استخدام متحصالت االكتتاب........

ك



سوف يتم االعالن عن عملية التخصيص ورد الفائض في موعد أقصاه يوم 
١٤٢٨/٢/١٤هـ (املوافق ٢٠٠٧/٣/٤م) وسيتم التخصيص بحد أدنى (٥٠) سهماً 
لكل مكتتب، وسيتم تخصيص ما يتبقى من األسهم املطروحة لالكتتاب 
(إن وجدت) على أساس تناسبي بناءً على نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى 
إجمالي األسهم املطلوب االكتتاب بها وإذا جتاوز عدد املكتتبني (٤٠٠٫٠٠٠) 
أربعمائة ألف مكتتب، فإن الشركة التضمن احلد األدنى للتخصيص وسيتم 
التخصيص بالتساوي على عدد املكتتبني. (الرجاء مراجعة قسمي ”شروط 

وتعليمات االكتتاب“ و ”التخصيص ورد الفائض“)

سوف يتم إعادة فائض االكتتاب (إن وجد) إلى املكتتبني دون أي عموالت أو 
استقطاعات من مدير االكتتاب أو البنوك املستلمة. وسوف يتم اإلعالن عن 
عملية التخصيص ورد الفائض في موعد أقصاه يوم ١٤٢٨/٢/١٤ هـ (املوافق 

٢٠٠٧/٣/٤م) ( فضالً راجع ” شروط وتعليمات االكتتاب“)

سيتم البدء باستالم طلبات االكتتاب في فروع البنوك املذكورة في اململكة 
من تاريخ ١٤٢٨/١/٢٩هـ (املوافق ٢٠٠٧/٢/١٧م) وسوف يستمر لفترة ١٠ أيام 

شاملة آخر يوم إلغالق اإلكتتاب وهو ١٤٢٨/٢/٨هـ (املوافق ٢٠٠٧/٢/٢٦م).

لم تكن هناك سوق ألسهم الشركة داخل اململكة أو خارجها قبل طرحها 
لالكتتاب.  وقد تقدمت الشركة بطلب للهيئة لتسجيل األسهم في القائمة 
املؤيدة  املستندات  اإلصدار هذه وكافة  املوافقة على نشرة  الرسمية، ومتت 
التي طلبتها الهيئة.  وقد مت احلصول على جميع املوافقات الرسمية الالزمة 
لعملية طرح األسهم.  ومن املتوقع أن يبدأ تداول األسهم في السوق في 
وقت قريب بعد االنتهاء من عملية تخصيص األسهم (فضالً راجع قسم 

”تواريخ مهمة للمكتتبني“).

للشركة فئة واحدة من األسهم، وليس ألي مساهم أي حق أفضلية في 
لكل  ويحق  واحد،  صوت  في  احلق  صاحبه  سهم  كل  ومينح  التصويت.  
اجتماعات  والتصويت في  احلضور  يقل عن ٢٠ سهم  ما ال  لديه  مساهم 
اجلمعية العامة (فضالً راجع ”وصف األسهم“ و“ملخص النظام األساسي 

للشركة“ و“حقوق التصويت“) 

مجموعة  أو  أي شخص  أو  املؤسسني  املساهمني  بأسهم  التصرف  يحظر 
الثالث  فترة  خالل  الشركة  في  ملكيتهم  االصدار  نشرة  تظهر  اشخاص 
سنوات التي تلي تاريخ بدء التداول إال أنه يجوز بعد انتهاء فترة ستة أشهر 
من بدء تداول أسهم الشركة بيع وشراء األسهم بني الشركاء املؤسسني. 
وبعد فترة الثالث سنوات، يجوز للمساهمني املؤسسني أن يتصرفوا بأسهمهم 

فقط بعد احلصول على موافقة الهيئة ومؤسسة النقد.

تستحق كل األسهم مبا فيها األسهم املطروحة لالكتتاب، أية أرباح تعلنها 
قسم  راجع  (فضال  التالية  والسنوات  ٢٠٠٧م  املالية  السنة  عن  الشركة 

”سياسة توزيع األرباح“)

هناك عوامل مخاطرة معينة متعلقة باالستثمار في هذا االكتتاب. لالطالع 
في  االستثمار  قرار  اتخاذ  قبل  مراعاتها  يجب  التي  املهمة  العوامل  على 

األسهم املطروحة (فضالً راجع قسم ”عوامل اخملاطرة“)

تخصيص أسهم االكتتاب...........

الفائض......................................

فترة االكتتاب..............................

إدراج و تداول األسهم....................

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

قيود نقل ملكية أسهم 
املساهمني املؤسسني..................

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

عوامل اخملاطرة.............................

ل



تواريخ مهمة للمكتتبني 
التاريخ اجلدول الزمني لالكتتاب

من ١٤٢٨/١/٢٩ هـ حتى ١٤٢٨/٢/٨هـ (املوافق ٢٠٠٧/٢/١٧م
حتى ٢٠٠٧/٢/٢٦م)

فترة االكتتاب ..........................................................

١٤٢٨/٢/٨هـ  (املوافق ٢٠٠٧/٢/٢٦م) آخر موعد لتقدمي طلبات االكتتاب وسداد قيمة 
االكتتاب

١٤٢٨/٢/١٤هـ (املوافق ٢٠٠٧/٣/٤م) اإلشعار بالتخصيص النهائي وإعادة املبالغ 
الفائضة

٢/١٤ /١٤٢٨هـ (املوافق٣/٤ /٢٠٠٧م) إعادة فائض أموال االكتتاب للمكتتبني 
(في حال وجود فائض لالكتتاب)

بعد االنتهاء من جميع اإلجراءات ذات العالقة تاريخ بدء تداول األسهم*.......................................

* سوف يتم اإلعالن عن التاريخ الفعلي من خالل الصحف املطبوعة

ينبغي العلم بأن التواريخ الواردة أعاله هي تواريخ تقريبية،  وسيتم االعالن على التواريخ الفعلية من خالل الصحافة ومواقع 
اإلنترنت لكل من الشركة ومدير االكتتاب.

كيفية التقدم بطلب االكتتاب
يقتصر االكتتاب على األشخاص السعوديني الطبيعيني. كما يجوز للمرأة السعودية املطلقة أو األرملة التي لها أوالد قصر من 
زوج غير سعودي ان تكتتب بأسمائهم لصاحلها.  وسيتم توفير مناذج طلبات االكتتاب في أثناء فترة االكتتاب لدى مدير االكتتاب 
وفروع البنوك املستلمة، وعلى املوقع االلكتروني ملدير االكتتاب والبنوك املستلمة.  وميكن أيضاً االكتتاب عن طريق االنترنت 
والهاتف املصرفي أو أجهزة الصراف اآللي التابعة للبنوك املستلمة التي تقدم هذه اخلدمة للمكتتبني الذين سبق أن اشتركوا 
في االكتتابات التي جرت مؤخراً شريطة أن (١) يكون للمكتتب حساب لدى البنك املستلم الذي يقدم هذه اخلدمات، و(٢) أال 

تكون قد طرأت أي تغيرات على املعلومات أو البيانات اخلاصة باملكتتب منذ اكتتابه في طرح جرى حديثاً.

وتعليمات  "شروط  قسم  في  الواردة  للتعليمات  طبقاً  االكتتاب  طلبات  مناذج  تعبئة  يجب  اإلكتتاب،  بطلبات  يختص  فيما 
االكتتاب" من هذه النشرة.  ويجب على كل مكتتب أن يوافق على كل الفقرات الواردة في منوذج طلب االكتتاب ذات العالقة.  
وحتتفظ الشركة بحقها في رفض أي طلب اكتتاب بصورة جزئية أو كلية، في حالة عدم استيفاء أي من شروط االكتتاب.  وال 
يسمح بتعديل طلب االكتتاب أو سحبه بعد استالمه من مدير االكتتاب أو أحد البنوك املستلمة.  يعتبر طلب االكتتاب عندئذ 

اتفاقاً ملزماً بني املكتتب والشركة (فضالً راجع قسم " شروط و تعليمات االكتتاب").

م



ملخص للمعلومات األساسية
يعد هذا امللخص نبذة موجزة عن املعلومات املدرجة في نشرة االصدار هذه وال يشتمل على كافة املعلومات  التي قد تهم 
املكتتبني ويجب على مستلم هذه النشرة قراءتها بالكامل قبل اتخاذ قرار االستثمار في أسهم الشركة. وقد مت تعريف بعض 

املصطلحات املوجودة في هذه النشرة حتت قسم "تعريفات واختصارات".

الشركة 
شركة املتوسط واخلليج للتأمني وإعادة التأمني التعاوني (ويشار إليها في هذه النشرة بـ"الشركة" أو "ميدغلف السعودية") 
وتاريخ  (م/٦٠)  رقم  امللكي  للمرسوم  وفقا  تأسيسها  على  املوافقة  مت  التأسيس  عامة حتت  هي شركة مساهمة سعودية 
١٤٢٧/٩/١٨هـ وقرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٣) وتاريخ ١٤٢٧/٩/١٦هـ وبعد إصدار سجلها التجاري ستتقدم الشركة بطلب 
للحصول على ترخيص مبزاولة أعمالها في جميع فروع التأمني. ويبلغ رأس مال الشركة (٨٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ثمامنائة مليون ريال 
سعودي.  وبعد استكمال اإلجراءات الرسمية املتعلقة بتأسيس الشركة والترخيص مبمارسة أعمالها تنوي ميدغلف السعودية 
عند بدء عملياتها في اململكة االستحواذ على احملفظة التأمينية السعودية التابعة مليدغلف البحرين مبا فيها كافة األصول 
وااللتزامات املتعلقة بها.  وقد عملت ميدغلف البحرين في اململكة العربية السعودية أكثر من عشر سنوات من خالل اتفاقية 
وكالة جتارية حصرية مبرمة بينها وبني مؤسسة السامية. وقد منى حجم مجمل األقساط املكتتبة إلى ان وصل إلى ما يقدر 

بحوالي ٧٧٣ مليون ريال في العام ٢٠٠٦م. 

رسالة الشركة واستراتيجيتها
رؤية الشركة:

أن تكون شركة ميدغلف هي الشركة الرائدة في صناعة التأمني في اململكة العربية السعودية.

رسالة الشركة:

أن نثبت أن صناعة التأمني هي صناعة حقيقية تقدم احلماية للمستفيدين منها وال تتعارض مع مقومات الثقافة االجتماعية 
واالقتصادية في اململكة العربية السعودية.

استراتيجية الشركة

التزال صناعة التأمني في اململكة في مراحلها األولى وباملقارنة مع اجملتمعات األخرى وخاصة الغربية منها بعيدة  عن املعدل 
العاملي من حيث نسبة االقساط املكتتبة إلى الناجت احمللي للفرد مما يوجب نشر مفهوم التأمني وضرورة اللجوء إليه في اجملتمع 
السعودي سواءً على صعيد الشركات أو األفراد. كما وأن غياب األنظمة في الفترة السابقة سمح للبعض بخلق انطباع خاطئ 

من خالل ممارسات غير منضبطة.  

وسوف تسعى ميدغلف السعودية عبر التزامها املهني أن تكون الشركة الرائدة في صناعة التأمني مصححة بذلك اخللل في 
اإلنطباع الذي تركته الفترة السابقة وسوف تعمل على توضيح املبادئ واألسس والطرق السليمة التي يتوجب على صناعة 
التأمني في اململكة اتباعها، علماً بأن النظام الذي تطبقه مؤسسة النقد العربي السعودي في ما يخص التأمني قد جعل 

لهذه الصناعة قواعد وقيود سوف تساعد في حماية وتنمية مفهوم التأمني من التعرض للممارسات اخلاطئة. 

وفي سياق ما سبق سوف حترص ميدغلف السعودية على تطوير ربحيتها مبا يليق بحجمها مع العمل الدؤوب على إنشاء 
وتدريب جيل جديد من رجال التأمني السعوديني،  وعدم اإلجنراف في أي منافسة تعتمد على تخفيص األسعار جملرد كسب الزبائن 
دون النظر إلى نوعية وجودة اخلدمة،  واالستثمار في البنية التحتية الالزمة لنمو الشركة. وإنشاء املعاييراملناسبة محلياً مع 

مراعاة االجتاهات العاملية في ضوء توجيهات اللوائح التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمني التعاوني.

ن



ملخص املزايا التنافسية للشركة 
اسم عريق ومعروف في املنطقة  •

إمكانية احلصول على أعمال تأمينية ذات حجم وجودة عالية ناجتة من األطراف ذات العالقة  •
طاقم إداري عالي التأهيل  •

تغطية جغرافية واسعة في اململكة  •
رأس مال وحجم أعمال كبيرين  •

شبكة طبية كبيرة   •
امتداد إقليمي وعاملي واسع   •

خدمات تأمينية متنوعة   •

س



املساهمون املؤسسون
  

 نسبة
امللكية

القيمة 
الدفترية عدد األسهم اجلنسية املساهمون

٪٣٢ ٢٥٦٫٠٠٠٫٠٠٠ ٢٥٫٦٠٠٫٠٠٠ بحرينية

شركة املتوسط واخلليج للتأمني وإعادة الـتامني - شركة 
مساهمة بحرينية (مقفلة)

٪١٩ ١٥٢٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٥٫٢٠٠٫٠٠٠ سعودي البنك السعودي لالستثمار - شركة مساهمة سعودية

٪٣ ٢٤٫٠٠٠٫٠٠٠ ٢٫٤٠٠٫٠٠٠ لبنانية

شركة املتوسط واخلليج للتأمني وإعادة التأمني - شركة 
مساهمة لبنانية

٪٢ ١٦٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٫٦٠٠٫٠٠٠ لبنانية

شركة لطفي فاضل الزين - شركة مساهمة لبنانية 
(شركة قابضة)

٪١ ٨٫٠٠٠٫٠٠٠ ٨٠٠٫٠٠٠ سعودي الدكتور عبد العزيز بن حمد بن ابراهيم املشعل
٪٢ ١٦٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٫٦٠٠٫٠٠٠ سعودي االستاذ عبد الرحمن صالح عبد العزيز الرميزان
٪٢ ١٦٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٫٦٠٠٫٠٠٠ سعودي االستاذ عامر بن حمد بن محمد الهوشان
٪١ ٨٫٠٠٠٫٠٠٠ ٨٠٠٫٠٠٠ سعودي احملامي جمال بن عبد اهللا بن يوسف املزين
٪١ ٨٫٠٠٠٫٠٠٠ ٨٠٠٫٠٠٠ سعودي االستاذ محمد بن أحمد بن رشيد الرشيد
٪١٫٥ ١٢٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٫٢٠٠٫٠٠٠ سعودي االستاذ صالح بن علي بن سعود الصقري
٪٢ ١٦٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٫٦٠٠٫٠٠٠ سعودي االستاذ عدي بن موسى بن اسماعيل الشيخ
٪٢ ١٦٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٫٦٠٠٫٠٠٠ سعودي الدكتور عبد العزيز بن عبد اهللا بن صالح النويصر
٪٢ ١٦٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٫٦٠٠٫٠٠٠ سعودية شركة سارا للتنمية - شركة سعودية ذات مسؤلية محدودة
٪١ ٨٫٠٠٠٫٠٠٠ ٨٠٠٫٠٠٠ سعودي االستاذ غالب بن أحمد بن جنيب الشماع
٪١٫٥ ١٢٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٫٢٠٠٫٠٠٠ سعودي االستاذ وليد بن بهاء الدين بن عبد الرحمن احلريري

٪٢ ١٦٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٫٦٠٠٫٠٠٠ سعودي احملامي هشام بن محمد بن عبداهللا الشعيبي
٪٧٥ ٦٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠ مجموع املساهمني املؤسسني

٪٢٥ ٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠ املكتتبون
٪١٠٠ ٨٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ٨٠٫٠٠٠٫٠٠٠ اجملموع الكلي

ملزيد من التفاصيل عن هيكل ملكية الشركات التي متلك حصصا في ميدغلف السعودية الرجاء اإلطالع على قسم "هيكل 
ملكية الشركة"
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[مت ترك هذه الصفحة خالية عمدا]
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١  تعريفات ومصطلحات 

اتفاقية التعهد بالتغطية: متثل االتفاقية التي أبرمت بني كلٍ من املساهمني املؤسسني من جهة ومتعهدي   •
تغطية االكتتاب من جهة ثانية والتي مبوجبها وافق املساهمون املؤسسون على طرح عدد األسهم املذكور في 
هذه النشرة والبالغ (٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠) عشرين مليون سهم ووافق متعهدو تغطية االكتتاب على التصرّف نيابةُ عن 
الشركة والعمل على بيع األسهم االكتتاب للجمهور أو شراء مالم يتم شراؤه من كافة األسهم املطروحة بتاريخ 

اإلغالق وذلك بالسعر املعروض.
االحتفاظ: نسبة اخلطر الذي حتتفظ به الشركة لنفسها والتقوم بإعادة تأمينه.  •

االحتياطيات النظامية: النسبة املتوجب استقطاعها من صافي أرباح الشركة املنصوص عليها في نظام   •
مراقبة شركات التأمني التعاوني والئحته التنفيذية.

أخصائي تسوية املطالبات التأمينية: الشخص االعتباري الذي يقوم بإدارة ومراجعة وتسوية املطالبات   •
التأمينية نيابة عن الشركة.

االدارة: إدارة شركة املتوسط واخلليج للتأمني وإعادة التأمني التعاوني (ميدغلف).  •
االكتتاب: االكتتاب في الطرح األولي لـ ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠ سهم عادي متثل (٢٥٪) خمسة وعشرون في املائة من رأس   •

مال الشركة.
االكتتاب التأميني: عملية قبول التأمني على اخملاطر.  •

استشاري التأمني: الشخص أو اجلهة التي تقدم خدمات استشارية متعلقة بنشاط التأمني.  •
أسهم االكتتاب: ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠ سهم عادي من أسهم الشركة.  •

للتأمني  املتوسط واخلليج  أسهم املساهمني املؤسسني: ٧٥٪ من من مجموع أسهم رأس مال شركة   •
وإعادة التأمني التعاوني (ميدغلف).

ن له عن الضرر أو  ن على تعويض املؤمَّ ن له مقابل موافقة املؤمِّ االشتراك (القسط): املبلغ الذي يدفعه املؤمَّ  •
اخلسارة التي يكون السبب املباشر في وقوعه خطر مؤمن منه.

أصحاب املهن احلرة: األشخاص الذين يرخص لهم مبمارسة أي من املهن احلرة املتعلقة بنشاط التأمني و/أو   •
إعادة التأمني.

أقارب: الزوج والزوجة واألقارب من الدرجة األولى مثل الوالدين واألبناء.  •
األقساط املكتتبة: مجموع املبالغ املدفوعة لشركات التأمني لقاء تغطية هذه الشركات خملاطر معينة وفقاً   •

لشروط وثائق التأمني املوقعة مع عمالئها.
ن من قبل معيد  ن إلى معيد التأمني، وتعويض املؤمِّ ن عليها من املؤمِّ إعادة التأمني: حتويل أعباء اخملاطر املؤمَّ  •

ن لهم إذا تعرضوا للضرر أو اخلسارة.   التأمني عما يتم دفعه للمؤمَّ
ن مبوجبها بعرض كل خطر تأميني على حدى على  إعادة التأمني االختياري: إعادة التأمني التي يقوم املؤمِّ  •

معيد التأمني، و يكون ملعيد التأمني اخليار في قبول أو رفض اخملاطر املعروضة عليه.
ن مبوجبها بإسناد مخاطر معينة في حدود مبالغ أو  إعادة التأمني اإلتفاقي: إعادة التأمني التي يتعهد املؤمِّ  •

نسب معينة ملعيد التأمني ويتعهد معيد التأمني بقبول إعادة التأمني على اخملاطر املسندة إليه.
ن مبوجبها بإسناد مخاطر معينة في حدود  إعادة التأمني النسبي: إعادة التأمني اإلتفاقي التي يتعهد املؤمِّ  •

نسب معينة متفق عليها ملعيد التأمني، ويتعهد معيد التأمني بقبول التأمني على اخملاطر املسندة إليه.
ن مبوجبها بإسناد مخاطر معينة في  إعادة التأمني غير النسبي: إعادة التأمني اإلتفاقي التي يتعهد املؤمِّ  •
ن حتمله، و يتعهد معيد التأمني بقبول التأمني  حدود مبالغ معينة فيما يزيد على مبلغ اخلسارة الذي يقرر املؤمِّ

على اخملاطر املسندة إليه.

البنوك املستلمة: البنوك التي تقوم باستالم طلبات االكتتاب (راجع القسم اخلاص بـ“البنوك املشاركة في   •
االكتتاب“).

ن وتعويض من يتعرض منهم للضرر أو اخلسارة من قبل  ن لهم إلى املؤمِّ التأمني: حتويل أعباء اخملاطر من املؤمَّ  •
ن. املؤمِّ

التأمني الذاتي: تخصيص رصيد منتظم ملواجهة اخلسائر املتوقعة عن اخملاطر املرغوب التأمني عليها ذاتياً بدالً   •
عن خدمات الشركة.

تداول: نظام تداول األسهم السعودية اآللي  •
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اجلريدة الرسمية: جريدة أم القرى، وهي اجلريدة الرسمية للمملكة العربية السعودية.  •
اجلمعية العامة: اجلمعية العامة ملساهمي الشركة.  •

احلكومة: حكومة اململكة العربية السعودية.  •
حملة وثائق التأمني: الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي ميتلك وثيقة التأمني.    •

خبير املعاينة ومقدر اخلسائر: الشخص االعتباري الذي يقوم بفحص ومعاينة األصل محل التأمني قبل   •
التأمني عليه ومعاينة األضرار بعد وقوعها ملعرفة أسباب اخلسارة وتقدير قيمتها وحتديد املسؤولية.

عر اخلدمات  اخلبير االكتواري: الشخص الذي يقوم بتطبيق نظرية االحتماالت واالحصاءات، التي  مبوجبها تسّ  •
وتقوم االلتزامات وتكون اخملصصات. 

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

السامية: شركة السامية للتجارة – شركة ذات مسؤلية محدودة (مؤسسة السامية للتجارة سابقاً).  •
سعر االكتتاب: ١٠ عشرة رياالت سعودية لكل سهم.  •

السنة املالية:  السنة املنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر من كل سنة ميالدية.   •
السهم: سهم الشركة.  •

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

•  السوق: السوق املالية السعودية.

شخص: الشخص الطبيعي.  •
الشركة: شركة املتوسط واخلليج للتأمني وإعادة التأمني التعاوني (ميدغلف) السعودية شركة مساهمة حتت   •

التأسيس.
 

الوثائق املنتسبني للصندوق أنفسهم التأمني الذي مبوجبه يغطي حملة  صندوق التأمني املتبادل: اسلوب   •
   ويكونون مسؤولني عن ذلك مسؤولية جماعية وفردية.

الطرح: طرح (٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠) عشرين مليون سهم عادي لالكتتاب العام متثل (٢٥٪) من أسهم الشركة.  •

عقد التأسيس: عقد تأسيس الشركة.  •

حتى ٢٠٠٧/٢/١٧م)  (املوافق  ١٤٢٨/٢/٨هـ  حتى  ١٤٢٨/١/٢٩هـ  تاريخ  من  املمتدة  الفترة  االكتتاب:  فترة   •
   (٢٠٠٧/٢/٢٦م) ملدة عشرة أيام.

التسجيل قواعد  مبقتضى  املالية  السوق  هيئة  قبل  من  املعدة  املالية  باألوراق  قائمة  الرسمية:  القائمة   •
   واالدراج.

قائمة املركز املالي املستقبلية: قائمة املركز املالي املتوقعة عند البدء بفعاليات الشركة متضمنة نفقات   •
ماقبل التشغيل ورأس املال املودع من قبل املساهمني املؤسسني وعامة املكتتبني من خالل االكتتاب العام.

قواعد التسجيل و اإلدراج: قواعد التسجيل واالدراج الصادرة عن هيئة السوق املالية مبقتضى املادة ٦ من   •
نظام السوق املالية الصادر مبوجب املرسوم امللكي رقم م/٣٠ وتاريخ١٤٢٤/٦/٢هـ (املوافق ٢٠٠٣/٧/٣١م).

القيمة االسمية: ١٠ ريال سعودي للسهم الواحد.  •

االئحة التنفيذية: الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمني التعاوني الصادر باملرسوم امللكي رقم (م/٣٢)   •
بتاريخ ١٤٢٤/٦/٢هـ (املوافق ٢٠٠٣/٧/٣١م).

ل
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متحصالت االكتتاب: القيمة اإلجمالية لألسهم املكتتب بها  •
متعهدو تغطية االكتتاب: البنك األهلي التجاري والبنك السعودي لالستثمار  •

اجمللس أو مجلس اإلدارة: مجلس إدارة الشركة  •
احملافظ: محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي  •

لتغطية  الشركة استقطاعها وتخصيصها  التي يجب على  املبالغ  اخملصصات (االحتياطيات) الفنية:   •
التزاماتها املالية

على  يُحظر  والتي  املالية،  السوق  في  الشركة  أسهم  تداول  بدء  تلي  التي  سنوات  الثالث  مدة  مدة احلظر:   •
املساهمني املؤسسني خاللها أن يبيعوا أسهمهم في السوق، ويجب بعد ذلك أخذ موافقة كل من مؤسسة النقد 
والهيئة املسبقة قبل البيع. إال أنه ميكن بعد انتهاء فترة ستة اشهر من بدء تداول أسهم الشركة بيع وشراء 

األسهم بني الشركاء املؤسسني.
مدير االكتتاب: البنك األهلي التجاري  •

املساهم أو املساهمون: حملة أسهم الشركة ألية فترة محددة من الزمن.  •
املساهمون املؤسسون: املساهمون املؤسسون للشركة الواردة أسماؤهم في صفحة (١٦)   •

املستشار املالي: بي إم جي مستشارون ماليون (محمد باسل الغالييني لالستشارات املالية)، والبنك السعودي   •
لالستثمار واملعينني من قبل الشركة للعمل كمستشار مالي فيما يتصل باالكتتاب.

املستشارون: األطراف التي تقوم بتقدمي خدمات خاصة باالكتتاب والواردة أسماؤهم في الصفحة(و).   •
املستفيد: الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي تؤول إليه املنفعة احملددة في وثيقة التأمني عند حدوث الضرر   •

أو اخلسارة. 
املشتقات املالية: عقد ترتبط قيمته بأداء أصول مالية أو مؤشرات أو استثمارات أخرى  •

بلد  في  التأمني  قطاع  على  والرقابة  باإلشراف  تقوم  عامة  مؤسسة  أو  حكومية  هيئة  التأمني:  مشرف   •
االكتتاب 

ن لهم معادلة توزيع الفائض: طريقة توزيع فائض عمليات التأمني وإعادة التأمني بني املساهمني واملؤمَّ  •
ن آخر معيد التأمني: شركة التأمني و/أو إعادة التأمني التي تقبل إعادة التأمني من مؤمِّ  •

املكتتب: كل شخص يكتتب في أسهم االكتتاب  •
اململكة: اململكة العربية السعودية   •

املراقب النظامي: املسؤول عن التحقق من االلتزام بتطبيق األنظمة والتعليمات ذات العالقة.    •
مزاولو املهن احلرة: األشخاص الطبيعيون الذين يرخص لهم مبزاولة أي من املهن احلرة املتعلقة بنشاط التأمني   •

و/ أو إعادة التأمني ويعملون لدى أصحاب املهن احلرة
•  املؤسسة: مؤسسة النقد العربي السعودي 

ن لهم املؤمِّن / الضامن: شركة التأمني التي تقبل التأمني مباشرة من املؤمَّ  •
ن وثيقة التأمني  ن له/ املضمون: الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي أبرم مع املؤمِّ املؤمَّ  •

املهن احلرة: املهن احلرة املتعلقة بنشاط التأمني و/أو إعادة التأمني  •
حتت  مساهمة  شركة  التعاوني  التأمني  وإعادة  للتأمني  واخلليج  املتوسط  شركة  السعودية:  ميدغلف   •

التأسيس
ميدغلف البحرين: شركة املتوسط واخلليج للتأمني وإعادة التأمني شركة مساهمة بحرينية مقفلة وهي   •

املساهم املؤسس في شركة ميدغلف السعودية.
ميدغلف: يشار بذلك إلى أسرة ميدغلف بشكل عام وهي مجموعة من الشركات املوزعة في عدة دول من   •
العالم وتغطي عدة نشاطات تتعلق بالتأمني وإعادة التأمني واخلدمات املكملة واملساندة لنشاط التأمني بشكل 

عام

نظام التأمني: نظام مراقبة شركات التأمني التعاوني الصادر باملرسوم امللكي رقم (م/٣٢) وتاريخ ١٤٢٤/٦/٢هـ.  •
نظام الشركات: نظام الشركات الصادر مبوجب املرسوم امللكي رقم م/٦ و تاريخ ١٣٨٥/٣/٢٢هـ وتعديالته  •

منوذج طلب االكتتاب: منوذج طلب االكتتاب الذي يجب على املكتتبني تعبئته وتقدميه للبنك املستلم عند   •
الرغبة في االكتتاب

م

ن
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هامش املالءة: مدى زيادة أصول الشركة القابلة للتحويل إلى نقد عن التزاماتها  •
هيئة السوق املالية أو الهيئة: هيئة السوق املالية باململكة العربية السعودية  •

ن له عند حدوث الضرر أو اخلسارة لألصل املغطى  ن بأن يعوض املؤمَّ وثيقة التأمني: عقد يتعهد مبقتضاه املؤمِّ  •
ن له بالوثيقة وذلك مقابل االشتراك (القسط) الذي يدفعه املؤمَّ

وسيط التأمني: الشخص االعتباري الذي يقوم لقاء مقابل مادي بالتفاوض مع الشركة إلمتام عملية التأمني   •
ن لهم  لصالح املؤمَّ

التأمني  الذي يقوم لقاء مقابل مادي بتمثيل الشركة وتسويق وبيع وثائق  وكيل التأمني:الشخص االعتباري   •
وجميع األعمال التي يقوم بها عادة حلساب الشركة أو بالنيابة عنها

هـ

و
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 ٢ عوامل اخملاطرة

يتعني على كل من يرغب في االستثمار في أسهم الشركة املطروحة لالكتتاب، دراسة جميع املعلومات الواردة في هذه النشرة 
بعناية، وال سيما عوامل اخملاطرة املبينة أدناه.  هذه العوامل مت حتديدها على أنها جوهرية في نظر إدارة الشركة، وفي حال 
حتقق أي من هذه العوامل أو أي عوامل أخرى قد ال تراها الشركة جوهرية أو لم يتسنى لها حتديدها في الوقت الراهن، قد يؤثر 
على نشاط الشركة أو على مركزها املالي أو على نتائج عملياتها أو تدفقاتها النقدية بشكل سلبي وجوهري مما قد يؤدي إلى 

انخفاض في سعر أسهم الشركة في السوق وبالتالي إلى خسارة استثمارات حامل تلك األسهم بشكل كلي أو جزئي.

٢-١ اخملاطر املتعلقة بسوق التأمني 
٢-١-١ اخملاطر املتعلقة باألنظمة والقوانني

إن شركات التأمني العاملة في اململكة ينطبق عليها نظام الشركات ونظام مراقبة شركات التأمني التعاوني والئحته التنفيذية 
باإلضافة إلى التعليمات املوضوعة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي.  ولكون هذه األنظمة واملتطلبات ميكن أن يحصل 
عليها تغيير و/أو تعديل و/أو إلغاء و/أو تأجيل تطبيق، فال توجد هناك ضمانات لعدم تأثر أعمال أو ربحية شركات التأمني 

العاملة في اململكة في حال حصول ذلك.

كما أنه قدمت وضع نظام ملراقبة شركات التأمني العاملة في اململكة وفي حال عدم تقيد الشركات بهذا النظام، قد يترتب 
عليها مجموعة من العقوبات والتي قد تؤثر بشكل ظاهر على سير عمليات الشركات أو ربحيتها. 

بناءً على تعليمات وزارة العمل ينبغي على الشركات التي يبلغ عدد موظفيها أكثر من عشرين موظفاً احملافظة على نسبة 
املوظفني السعوديني لديها فوق مستوى الـ٣٠٪، وال توجد أية ضمانات بأن ال يتم رفع نسب السعودة إلى مستويات أعلى من 
ذلك، وفي حال عدم التزام هذه الشركات بالقرارات الصادرة بهذا اخلصوص فقد يتم تطبيق عقوبات عليها قد تصل إلى إيقاف 
إصدار تأشيرات العمالة الالزمة للشركة.  وقد تتأثر أعمال الشركة وخططها التوسعية بسبب عدم متكنها من تأمني العمالة 

الالزمة للشركة سواءً من السوق احمللية أو عن طريق االستقدام.

٢-١-٢ اخملاطر املتعلقة بنمو السوق

إن الطفرة االقتصادية التي تعيشها اململكة العربية السعودية قد ال تستمر بإعطاء ثمارها للسوق بشكل عام مبا فيها قطاع 
التأمني بنفس القوة.  فنمو السوق اآلن مدعوم بعوائد النفط املرتفعة وباملشاريع العمالقة املوضوعة قيد الدراسة في اململكة 
ً وبشكل كبير على النفط.  وبالتالي،  العربية السعودية،  وبالرغم من محاوالت التنويع،  اليزال االقتصاد السعودي معتمدا
ً بتقلبات أسعار النفط وتبقى اخلطط املالية معرضة لعوامل وقوى في السوق العاملية مما قد يؤثرعلى  يبقي دخل اململكة متأثرا
استمرارية النمو في أعداد وأحجام املشاريع الصناعية والسكنية الكبرى ومشاريع البني التحتية وبالتالي قد تؤثر على فرص 

منو أعمال شركات التأمني.

٢-١-٣ املنافسة 

دخلت اململكة العربية السعودية في منظمة التجارة العاملية بشكل فعلي منذ بنهاية عام ٢٠٠٥م.  وبناءً على ذلك، على 
اململكة أن تلتزم بقرارات وأنظمة املنظمة.  وأحد هذه األنظمة هو حترير القطاع املالي وفتح باب االستثمار أمام الشركات 
العاملية.  باإلضافة لذلك فقد اعتمد نظام مراقبة شركات التأمني التعاوني والذي يسمح بالترخيص لشركات التأمني بالعمل 
في اململكة العربية السعودية. وقد فتحت هذه التطورات الباب أمام شركات التأمني العاملية الدخول للسوق احمللية مما سيزيد 
من حدة املنافسة في قطاع التأمني.  وال توجد أية ضمانات أن شركات التأمني ستستطيع احلفاظ على حصصها السوقية أو 

مستوى رسوم التأمني احلالية وبالتالي احلفاظ على مستوى الربحية احلالية أو املتوقعة في املستقبل.

٢-١-٤ مخاطر الكوارث الطبيعية واحلروب

ً مهماً لربحية شركات التأمني باملقارنة مع عمليات  تشكل عمليات التأمني على املنشآت الصناعية واملباني السكنية والتجارية موردا
التأمني الصحي والتأمني على املركبات. وظهور بعض حوادث االعتداءات اإلرهابية ال قدر اهللا والتي قد تستهدف منشآت صناعية أو 
جتمعات سكنية أو جتارية كبرى أو وقوع كوارث طبيعية ذات أثر تدميري كبير على تلك املنشآت (من زالزل أو فيضانات أو حرائق كبرى) 

أو حدوث نزاعات مسلحة في املنطقة قد يسبب خسائر كبيرة غير متوقعة لشركات التأمني وخاصة الصغرى منها.



٦

٢-١-٥ مخاطر متعلقة بتقلبات أسواق إعادة التأمني

تعتمد شركات التأمني في أعمالها على اتفاقيات إعادة التأمني والتي تبرمها مع شركات عاملية وإقليمية وذلك للتقليل من 
اخملاطر الناجتة عن التغطية التأمينية.  وباملقابل تدفع شركات التأمني رسوماً خاصة بإعادة التأمني.  وقد تسبب تقلبات أسواق 

إعادة التأمني ارتفاعا في هذه الرسوم مما قد يؤدي إلى أثر سلبي على ربحية شركات التأمني.

٢-١-٦ عدم توفر بيانات تاريخية للسوق

رغم أن السوق السعودي ليس حديث العهد على مفهوم التأمني إال أنه لم يتم تنظيمه إال منذ فترة قريبة.  ولذلك لم 
يتم جمع املعلومات والبيانات التاريخية املطلوبة لبناء اجلداول التأمينية بشكل دقيق.  وبسبب ذلك تعتمد شركات التأمني 
في تقدير اخلسائر وتقييم األقساط على تقديرات قد ال ترقى للمستوى املطلوب من الدقة وبالتالي فقد تزيد نسبة اخملاطرة 

للمحافظ التأمينية مما قد يؤدي إلى حدوث خسائر للشركات العاملة.

٢-١-٧ صعوبة وجود كوادر محلية مؤهلة في قطاع التأمني

تعاني سوق العمل السعودية من نقص حاد في الكوادر احمللية املؤهلة تأهيالً عالياً في قطاع التأمني التعاوني الذي يجب أن 
يلبي احتياجات شركات التأمني األربعة عشر املوافق على تأسيسها حالياً. مما سيزيد من الطلب على هذه الكوادر املؤهلة 
بشكل كبير. وقد تؤدي زيادة الطلب هذه إلى نوع من املنافسة بني الشركات القائمة واجلديدة الستقطاب هذه الكوادر. وهذا 
بدوره سيزيد من تكلفة توظيف وتأهيل واإلبقاء على الكوادر املوجودة لدى الشركات مما قد يؤدي إلى ارتفاع املصاريف التشغيلية 

وبالتالي قد يؤثر على ربحية الشركات العاملة في قطاع التأمني. 

٢-١-٨ سوء تصرف املوظفني

تعتمد شركات التأمني في عملية إصدار وثائق التأمني على ضوابط وإجراءات تدقيقية للحيلولة دون حدوث أخطاء بشرية قد تؤدي إلى 
إحلاق الضرر بحاملي الوثائق واألطراف األخرى، كما تقوم بتغطية األخطار الناجتة عن تلك األخطاء. ورغم ذلك فقد حتدث أخطاء أو سوء 

تصرفات من بعض العناصر البشرية التي قد تؤدي إلى أضرار أو شكاوى أو غرامات قد تضطر الشركة إلى حتمل نتائجها. 

٢-١-٩ متطلبات السيولة

يفرض نظام مراقبة شركات التأمني التعاوني احملافظة على مستويات معينة من السيولة وذلك لتلبية املطالبات الناجتة عن 
عمليات التأمني. وقد ال تستطيع شركات التأمني احملافظة على هذه املستويات مما قد ينتج عنه تطبيق إجراءات جزائية في حق 

تلك الشركات قد تصل إلى سحب تراخيصها في بعض احلاالت االستثنائية.

٢-١-١٠ إصدار وثائق التأمني وضوابط اخلسارة

يقوم عمل شركات التأمني على إصدار وثائق تأمينية حلماية حاملي تلك الوثائق من مخاطر معينة أو النتائج التي تترتب عن 
تلك اخملاطر.  ورغم وجود إجراءات خاصة لضبط اخلسائر املتوقعة قد تتكبد شركات التأمني خسائر طائلة من جراء حصول 
مخاطر بشكل أكبر مما مت تقديره قبل إصدار وثائق التأمني التي تغطيها وهذا بدوره قد يؤثر على ربحية الشركة أو على 

مستويات السيولة لديها.

٢-١-١١ خطر  عدم أصدار أو سحب ترخيص مؤسسة النقد

لقد مت الترخيص بتأسيس الشركة مبوجب املرسوم امللكي رقم (م/٦٠) الصادر بتاريخ ١٤٢٧/٩/١٨هـ املوافق ٢٠٠٦/١٠/١١م 
وقرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٣) تاريخ ١٤٢٧/٩/١٦هـ املوافق ٢٠٠٦/١٠/٩م. وبعد إمتام إجراءات التأسيس وإصدار السجل التجاري 
ستتقدم الشركة بطللب إلى مؤسسة النقد للحصول على ترخيص مبمارسة نشاط التأمني وإعادة التأمني وذلك بناءً على 
شروط معينة، مطبقة على على جميع جميع شركات التأمني، قامت أو ستقوم الشركة باستيفائها. وفي حال عدم قدرة 

الشركة استيفاء هذه الشروط فإن الشركة قد ال حتصل على الترخيص مبزاولة نشاطها. 

التأمني أن تقدم العديد من  التعاوني يتوجب على شركات  التأمني  التنفيذية لنظام مراقبة شركات  إنه وفقاً لالئحة  كما 
االلتزامات ملؤسسة النقد العربي السعودي. وتنص املادة ٧٦ من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمني التعاوني أن 
ملؤسسة النقد حق سحب الترخيص في حال لم متارس الشركة النشاط املرخص لها به خالل ستة أشهر أو لم تف مبتطلبات 
النظام أو الالئحة أو تبني للمؤسسة تعمد الشركة تزويد املؤسسة مبعلومات غير صحيحة أو أفلست الشركة أو مارست 
الشركة النشاط بأسلوب غير سوي أوانخفض رأس املال عن احلد األدنى املقرر أو انخفض النشاط التأميني إلى املستوى الي ترى 
املؤسسة عد فعالية أدائه أو رفضت الشركة دفع املطالبات املستحقة دون وجه حق أو منعت الشركة فريق التفتيش املكلف 
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من قبل املؤسسة عن أداء مهمته في فحص السجالت أو امتنعت الشركة عن تنفيذ حكم نهائي صادر في أي من النزاعات 
التأمينية. وفي حال مت سحب الترخيص من الشركة فإن ذلك سوف يتسبب بإعاقة استمرار عملها بشكل قانوني.

٢-٢ اخملاطر املتعلقة بنشاط الشركة

٢-٢-١ مخاطر تتعلق بتقييم احملفظة التأمينية

ستقوم شركة ميدغلف السعودية وفور االنتهاء من إجراءات تأسيسيها باإلستحواذ على احملفظة التأمينية التابعة مليدغلف 
البحرين واملكونة من أقساط ووثائق التأمني املصدرة في اململكة العربية السعودية واإللتزامات الناجتة عن هذه الوثائق.  ويتم 
تقييم احملفظة التأمينية من قبل السادة البسام محاسبون قانونيون واستشاريون. وستكون نتيجة التقييم خاضعة للدراسة 
من قبل جلنة مستقلة معينة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي والتي سوف تقوم بالتأكد من سالمة إجراءات تقييم 
محافظ شركات التأمني القائمة التي تقدمت للمؤسسة والتأكد من اتباع احملاسب القانوني جلميع الضوابط.  وحيث أن التقييم 
النهائي لم يصدر بعد، وإذا تبني الحقا أن قيمة احملفظة مرتفعة بالنسبة إلى رأس املال، فقد يؤثر ذلك على سيولة الشركة مما 

قد يستوجب رفع رأس مال الشركة.

٢-٢-٢ مخاطر متعلقة باحلقيبة التأمينية

ع أن تستحوذ شركة املتوسط واخلليج على احملفظة التأمينية اململوكة  بعد استكمال إجراءات تأسيس الشركة من املتوقّ
لشركة ميدغلف البحرين واخملصصة لسوق اململكة العربية السعودية.  واملالحظ أن أكثر من ٧٠٪ من قيمة األقساط املكتتبة 
في هذه احملفظة مكونة من وثائق تأمني على املركبات (شاملة وتأمني رخصة) وتأمني صحي. ومن املعروف أن لهذين النوعني من 
التغطية التأمينية نسبة مطالبة عالية وربحية منخفضة.  وقد يسبب ارتفاع أعداد احلوادث املرورية وارتفاع تكاليف اإلصالح 
وأسعار قطع الغيار من جهة وكذلك ارتفاع أسعار اخلدمات الطبية املقدمة من قبل مزودي اخلدمات الطبية إلى زيادة قيمة 
املطالبات، وبالتالي فقد يؤثر هذا سلبياً على ربحية الشركة. باإلضافة إلى ذلك فإن شراء احلقيبة التأمينية رمبا يؤدي إلى دفع 

مبالغ أكثر من القيمة الدفترية وبالتالي فقد يؤثر ذلك على ربحية الشركة خالل السنوات األولى.

٢-٢-٣ شروط رفع التقارير 

تتضمن متطلبات كل من نظام مراقبة شركات التأمني وقواعد التسجيل واإلدراج رفع تقارير مالية دورية للجهات التنظيمية 
ونشرها للجمهور، ورغم متتع ميدغلف بخبرة إقليمية كبيرة إال أنها تعتبر جديدة نسبياً على التأمني التعاوني، وبالتالي قد 
يؤدي ذلك إلى صعوبات إدارية وتقنية في بداية عملها في تطبيق هذه املتطلبات مما قد يسبب بعض التأخير في تقدمي تلك 
التقارير، وهذا بدوره قد يعرضها في حاالت استثنائية إلى بعض الغرامات واجلزاءات سواءً من قبل مؤسسة النقد أو من هيئة 

السوق املالية.

٢-٢-٤ مصادر التمويل 

بعد االنتهاء من إجراءات تأسيس الشركة، قد حتتاج ميدغلف السعودية إلى ضخ مبالغ مالية كبيرة لتمويل استثماراتها 
وتوسعاتها وعملياتها التشغيلية. ومن أجل ذلك قد حتتاج للبحث عن مصادر متويلية سواءً عن طريق البنوك أو من خالل إصدار 

أسهم جديدة. وال توجد ضمانات أن تكون ظروف األسواق املالية مالئمة في ذلك الوقت مما قد يزيد من تكاليف التمويل.

٢-٢-٥ االعتماد على أفراد رئيسيني  

ستعتمد ميدغلف في عملياتها في اململكة العربية السعودية على عناصر بشرية رئيسية في مختلف املستويات اإلدارية، وال 
ميكن مليدغلف السعودية أن تضمن احلصول على كل هذه العناصر أو اإلبقاء عليها أو استقطاب بدائل لها في حال تغيبها أو 

استقالتها.  وقد تتأثر أعمال الشركة سلبياً وبشكل جوهري من جراء فقدان أحد أو بعض من هذه العناصر الهامة.

٢-٢-٦ مخاطر التصنيف

وفقاً لالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمني التعاوني فإنه على شركة التأمني أن تختار معيد تأمني حاصل على 
تصنيف (BBB) حسب تصنيف (S&P) أو أي تصنيف موازي كحد أدنى. وفي حال انخفض تصنيف أحد معيدي التأمني 
للشركة فال بد من إلغاء اتفاقية إعادة التأمني معه أو احلصول على عدم ممانعة مؤسسة النقد على ذلك، مما سيؤدي إلى 

تكلفة إضافية على الشركة وزيادة اخملاطر عليها.
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٢-٢-٧ مخاطر إعادة التأمني

تأمني ما نسبة  بإعادة  االتزام  التأمني  يتعني على شركات  التعاوني  التأمني  لنظام مراقبة شركات  التنفيذية  للالئحة  وفقا 
٣٠٪ (ثالثني باملائة) من مجموع االشتراكات على األقل داخل اململكة عند إعادة التأمني. وإذا تعذر ذلك أذلك أو رغبت الشركة 
االحتفاظ بنسبة أقل فيجب عليخا أخذ موافقة كتابية مسبقة من املؤسسة. وللمؤسسة أن تلزم الشركة بأن تعيد أو ال 
تعيد التأمني على جزء من عمليات التأمني املباشر التي تكتتب فيها باململكة لدى شركة أو شركات إعادة التأمني احمللية داخل 

الشركة أو خارجها وفقا لوضع سوق التأمني والشركة. 

تعقد الشركة اتفاقيات مع العديد من شركات إعادة التأمني لتغطية جزء من اخملاطر التي تغطيها الوثائق التي تصدرها. وال 
توجد أي ضمانات بعدم مرور شركات إعادة التأمني هذه بأي صعوبات مالية أو حتى إفالسها مما قد يعرض الشركة إلى مخاطر 

إضافية وإلى خسارة رسوم إعادة التأمني املدفوعة ملعيدي التأمني.

٢-٢-٨ مخاطر متعلقة بالتقنية 

سوف تستعمل ميدغلف السعودية نظام املعلومات املستخدم من قبل ميدغلف البحرين والذي كان مستخدما خلدمة احملفظة 
التأمينية في اململكة قبل الترخيص بإنشائها. ورغم إثبات جدارة النظام من الناحية الفنية والتقنية وحتديثه بشكل مستمر 
ً نسبياً على تطبيقات التأمني التعاوني، ولذلك فال توجد ضمانات بحدوث بعض املشاكل التطبيقية عند  إال أنه يعتبر جديدا

استخدامه لعمليات التأمني التعاوني، مما قد يؤثر سلباً ولو بشكل جزئي عمليات الشركة عند البدء بنشاطها.

٢-٢-٩ مخاطر متعلقة باخلالفات مع املؤمن عليهم 

تقوم الشركة بتسديد وتسوية التزاماتها جتاه مطالبات حاملي الوثائق بشكل سريع وفعال. ومع ذلك فال توجد ضمانات لوقوع 
خالفات بني الشركة وبعض حاملي الوثائق قد يصل بها احلد إلى رفع قضايا لدى احملاكم الشرعية ضد الشركة، مما يعرض 

الشركة إلى مخاطر قضايا قانونية قد تؤثر سلباً على عمليات الشركة.

٢-٢-١٠ مخاطر عدم جناح الشركة بالتوسع والتطوير

تتضمن إستراتيجية الشركة خططاً توسعية لضمان االنتشار اجلغرافي والتنويع في اخلدمات. ورغم ذلك فال توجد ضمانات 
لتحقق هذه االستراتيجيات بالكامل، مما قد يؤثر على النظرة املستقبلية للشركة وتقييم أعمالها املستقبلية.

٢-٢-١١ حداثة عهد الشركة 

إن ميدغلف السعودية ماتزال قيد التأسيس، ولهذا ال تتوافر أية بيانات مالية مدققة ألية فترة سابقة.  إن من شأن هذا األمر 
رها على املدى البعيد أمراً صعباً.  وكنتيجة لعدم توفر مثل هذه البيانات  أن يجعل حتديد اجتاه نشاط الشركة التجاري وتطوّ
املالية التاريخية املدققة للشركة فإن املعلومات التي ستتوفر للمستثمرين احملتملني ستتسم باحملدودية بالنسبة لتقييم فرص 

جناح الشركة.

٢-٢-١٢ تكلفة استعمال العالمة التجارية 

إن العالمة التجارية مليدغلف هي ملك مليدغلف البحرين.  وسوف تتنازل عن حقوق استخدامها في اململكة العربية السعودية 
لصالح الشركة وبدون مقابل.  ومع التزام ميدغلف البحرين بذلك ومع كونه يصب في مصلحتها لكونها املساهم الرئيسي 

في الشركة، إال أنه ولتاريخه التوجد عقود مكتوبة بذلك.

٢-٣ اخملاطراملتعلقة بسوق األسهم

٢-٣-١ عدم وجود سوق سابق ألسهم الشركة

إن أسهم الشركة لم يتم تداولها في السوق املالية من قبل، مما يعني أنه ال ميكن التأكيد بأن سعر االكتتاب سيكون مساوياً 
للسعر الذي سيتم تداوله في السوق بعد االكتتاب.

سعر سهم الشركة في السوق قد يخضع لتذبذبات كبيرة وذلك نتيجة لعوامل عدة كالوضع العام لالقتصاد السعودي، أو 
وضع سوق التأمني، أو أداء الشركة ونتائجها باإلضافة إلى أية عوامل أخرى خارجة عن إرادة الشركة ونطاق سيطرتها. 
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٢-٣-٢ توزيع أرباح األسهم

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

مجلس إدارة الشركة ذات أهمية من حني آلخر.

وعلى الرغم من أن الشركة تعتزم القيام بتوزيع أرباح سنوية على حملة أسهمها، فإنها ال تضمن بأي شكل من األشكال 
بأنه سيتم توزيع أرباح في أي سنة مالية معينة. يخضع توزيع األرباح لبعض القيود الواردة في النظام األساسي للشركة 

واألنظمة ذات العالقة.  

٢-٣-٣ السيطرة املؤثرة و الفعلية للمساهمني املؤسسني

بعد انتهاء عملية طرح األسهم لالكتتاب العام، سيتملك املساهمون املؤسسون ٧٥٪ من أسهم رأس مال الشركة، وبناءً على 
ذلك سيكون لكلٍ من املساهمني املؤسسني وباقي املساهمني حق االكتتاب في إصدارات جديدة لألسهم مبوجب نظام حق 
ن هذا احلق املساهمني املؤسسني من االحتفاظ بحصة السيطرة التصويتية على املدى  كِّ األولوية من نظام الشركات. وسيُمَ

الطويل.

نهم مجتمعني، التأثير على املسائل الهامة التي تتطلّب  امتالك املساهمون املؤسسون لـ٧٥٪ من أسهم الشركة، سوف ميكّ
ً جوهرياً على أعمال الشركة وعلى وضعها املالي ونتائج العمليات.  موافقة املساهمني وقد ميارسون هذه القدرة بشكلٍ يترك تأثيرا

وتتضمن تلك األعمال، انتخاب أعضاء مجلس االدارة والصفقات الهامة للمجموعة والتعديالت في رأس مال الشركة.

٢-٣-٤ التذبذب في سعر السهم

إن املكتتبني في أسهم الشركة قد ال يتمكنون من القيام بإعادة بيع األسهم التي اكتتبوا فيها بنفس سعر االكتتاب أو بسعر 
أعلى منه، وذلك نتيجة لعدد من العوامل.  إن سعر تداول أسهم االكتتاب في السوق بعد إمتام عملية االكتتاب من املمكن أن 
ً بعوامل مثل االختالفات في نتائج عمليات الشركة، ظروف وتقلبات السوق، تغير األوضاع االقتصادية، أو حدوث  ً كبيرا يتأثر تأثرا

تغيير في األنظمة احلكومية.

٢-٣-٥ بيع األسهم وطرحها لالكتتاب في املستقبل 

في حال مت بيع عدد كبير من أسهم الشركة بعد االدراج أو مت التكهن في السوق بإمكانية حدوث ذلك،  فإن ذلك من شأنه 
أن يؤثر على سعر السهم.  بعد االنتهاء من عملية االكتتاب، سيخضع املساهمون املؤسسون لفترة حظر مدتها ثالث سنوات 
من تاريخ بداية التداول بأسهم الشركة في السوق املالية حيث ال يجوز لهم خاللها التصرف في أي سهم من أسهمهم في 

الشركة.

مع العلم أن الشركة حالياً ال تنوي القيام بإصدار املزيد من األسهم أو بيع املساهمني املؤسسني لكميات كبيرة من األسهم 
بعد فترة احلظر املذكورة، فإن القيام بذلك من قبل الشركة أو املساهمني املؤسسني من شأنه أن يؤثر سلباً على سعر سهم 
الشركة في السوق،  وفي حالة عدم استخدام حقوق األولوية من قبل حملة األسهم في الطروحات املستقبلية قد يضعف 

ذلك من نسبة ملكية حملة األسهم في أسهم الشركة.

 ٢-٣-٦ مخاطر متعلقة بالبيانات املستقبلية 

تشكل بعض البيانات الواردة في هذه النشرة بيانات مستقبلية وتنطوي على مخاطر معلومة وغير معلومة وبعض األمور 
غير املؤكدة التي قد تؤثر على نتائج الشركة.  وتشمل هذه البيانات على سبيل املثال الاحلصر، البيانات التي تتعلق بالوضع 
املالي واستراتيجية العمل وخطط الشركة واألهداف بالنسبة إلى العمليات املستقبلية (مبا في ذلك خطط التطوير واألهداف 
املتعلقة بخدمات الشركة).  وإذا تبني أن أياً من االفتراضات غير دقيقة أو صحيحة، فإن النتائج الفعلية قد تتغير بصورة 

جوهرية عن النتائج املذكورة في هذه النشرة.
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٣ نبذة عن سوق الشركة

٣-١ حملة عن االقتصاد السعودي
ً نفطياً أي أنه يعتمد بشكل رئيسي على النفط كمورد رئيسي خلزينة الدولة.   يعتبر اقتصاد اململكة العربية السعودية اقتصادا
وقد أشارت التقديرات إلى أن اململكة متتلك ٢٦٠٫١ بليون برميل من النفط متثِّل ٢٤٪ من احتياطي النفط العاملي.  وتصنف 
ً رئيسياً في منظمة أوبك.  هذا ويشكل النفط ٧٥٪ من عائدات اخلزينة، و٤٠٪  السعودية كأكبر دولة مصدرة للنفط وتلعب دورا

من الناجت احمللي اإلجمالي، و٩٠٪ من عائدات التصدير١.

ويساهم القطاع اخلاص السعودي بـ ٣٥٪ من الناجت احمللي اإلجمالي للمملكة٢.  وقد كان أداء االقتصاد السعودي جيداً خالل 
السنوات اخلمس املاضية.  وقد بلغ النمو في الناجت احمللي اإلجمالي ٦٫٥ ٪ في عام ٢٠٠٥ مقارنة بـ٥٫٣٪ في ٢٠٠٤ مع معدل 
ً أمريكياً في معظم السنة، فإنه من املتوقع  تضخم بلغ ٠٫٤٪.  وكنتيجة الرتفاع أسعار النفط و بقائها فوق حاجز الـ ٦٠ دوالرا

أن يبلغ منو الناجت احمللي اإلجمالي ٣٫٤٪ في عام ٢٠٠٦٣.

تشغل اململكة ٨٠٪ من مساحة اجلزيرة العربية، وبلغ عدد سكانها في عام ٢٠٠٥ ٢٦٫٤ مليون نسمة مبن فيهم املقيمني األجانب 
الذين يبلغ عددهم ٥٫٦ مليون شخص.٤

٣-١-١ التحوُّل االقتصادي

الذي  اجلديد  االستراتيجي  للتوجه  نتيجة  وذلك  السعودية حتوالً جوهريا،،  العربية  اململكة  االقتصادي في  النهج  لقد شهد 
ً أكبر للمشاركة باإلقتصاد الوطني،  وهذا ما ميكن رؤيته جلياً من خالل  تنتهجه احلكومة  من حيث إعطاء القطاع اخلاص دورا
ما تقوم به احلكومة من تشجيع ودعم للخصخصة.  هذا وتخطط احلكومة السعودية لبيع جزء كبير من حصتها من شركات 
ومؤسسات القطاع العام واملقدرة بـ ٨٠٠ مليار دوالر خالل السنوات العشر القادمة.  وقد مثَّل طرح احلكومة لـ ٢٠٪ من 
أسهم مشغل االتصاالت السعودي (االتصاالت السعودية) لالكتتاب العام في عام ٢٠٠٢م اخلطوة األولى واألكبر ضمن خطط 
احلكومة والطامحة خلصخصة قطاعات النقل، واخلدمات اجلوية، والسكك احلديدية، والطرق، واملوانئ البحرية، واخلدمات البريدية 

واخلدمات البلدية، وغيرها من القطاعات التي ستكون متاحة أمام مشاركة القطاع اخلاص.٥

وقد أسهم تدفق االستثمارات األجنبية في تنشيط االقتصاد السعودي إلى جانب دعم وتوسيع الطفرة التي تشهدها اململكة.  
ولقد باشرت حكومة اململكة بتطبيق خطة اقتصادية طموحة تتضمن االستثمار في مشاريع عمالقة في مجاالت مختلفة 
حيث تصل كلفة هذه االستثمارات إلى ٢٨٣ مليار دوالر، وستشمل االستثمارات قطاعات النفط والبتروكيماويات والدفاع، واألمن 

ومشاريع التطوير العقاري السكني والتجاري والترفيهي٦.

٣-١-٢ أداء السوق املالي

منذ الربع األول من عام ٢٠٠٣ وحتى النصف األول من عام ٢٠٠٦ تصدرت أخبار اسواق األوراق املالية السعودية الصفحات 
االقتصادية في وسائل اإلعالم، وقد ساهمت التقلبات الكبيرة في مؤشر األسهم إلى جذب اهتمام العديد من املستثمرين 
ً املاضية حوالي ٦٢٪ من قيمته، مما أدى إلى خسارة  حتى من خارج اململكة. وقد خسر مؤشر األسهم خالل األحد عشر شهرا
املستثمرين جلزء كبير من مدخراتهم وقد أثر سلباً على أغلبية قطاعات االقتصاد.  إال أن استمرار مستوى اإلنفاق احلكومي 
العالي والذي أدى إلى إحداث املزيد من فرص العمل مترافقاً مع زيادة في رواتب القطاع العام بنسبة ١٥٪ واالنخفاض في أسعار 

الوقود كلها عوامل ساهمت في رفع القدرة الشرائية للمستهلكني وإستعادة ثقتهم.

٣-٢ أسواق التأمني العاملية 
بلغ مجموع أقساط التأمني املكتتبة لعام ٢٠٠٥ ٣٫٤ تريليون دوالر أمريكي، وذلك بحسب أرقام الشركة السويسرية إلعادة 
التأمني. وقد وصلت حصة الواليات املتحدة األمريكية من أقساط التأمني إلى حوالي ٩٤٦ مليار دوالر موزعة إلى حوالي ٤٢٧ 
مليار دوالر للتأمني على املمتلكات وضد اخلسائر باملقارنة إلى حوالي ٥١٩ مليار دوالر مجموع أقساط التأمني الصحي وتأمني 
احلماية واالدخار. وقد بلغ مجموع عمليات االندماج واالستحواذ املتعلقة في مجال التأمني لعام ٢٠٠٥ حوالي الـ٣٣ مليار دوالر٧. 

أما بالنسبة ملنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا فيمكن تلخيص أرقام العام ٢٠٠٥م باجلدول التالي:
١ ويكيبيديا املوسوعة اجملانية. اململكة العربية السعودية. www.wikipedia.com بتاريخ ١١ أكتوبر ٢٠٠٦
٢ ويكيبيديا املوسوعة اجملانية. اململكة العربية السعودية. www.wikipedia.com بتاريخ ١١ أكتوبر ٢٠٠٦

٣النشرة اإلقتصادية للبنك األهلي التجاري بتاريخ ١٩ ديسمبر ٢٠٠٦
٤ سامبا، اصدار نصفي عن االقتصاد السعودي ٢٠٠٦، أغسطس ٢٠٠٦ الصفحة ١٥

www.ameinfo.com .٥ أيه إم إي انفر أكتوبر ٢٠٠٦، تسارع عملية اخلصخصة السعودية
٦ سامبا، اصدار نصفي عن االقتصاد السعودي ٢٠٠٦، أغسطس ٢٠٠٦ الصفحة ١٥

 www.iii.org ٧ معهد معلومات التأمني: معلومات وإحصاءات



١١

جدول ١: أقساط التأمني للشرق األوسط وشمال أفريقيا (عدا احلماية واالدخار)

 عدد الشركات
الدولية االرتفاع السنوي االقساط الدولة

(مليون دوالر أمريكي) (مليون دوالر أمريكي)  

٠ ٦٥٩ ٥٤٢ اجلزائر

٤ ١٨٥ ١٩٨ البحرين

٤ ٦٢٠ ٤٦١ مصر

٠ ٢,٩١٤ ٢,٢٩١ إيران

١ ٣٤٢ ٢٧٧ األردن

١ ٢٦٠ ٣٤٨ كينيا

٢ ٤٤٩ ٤٠٣ الكويت

٦ ٥٨٩ ٤٦٢ لبنان

٢ ٥٨ ١١٣ ماروشيوس

٣ ٦٩٤ ١,١١١ املغرب

١ ٥٩٤ ٤٩٠ نيجيريا

٤ ١٧٤ ٢٤٧ عمان

٣ ٤٤٦ ٣٤١ قطر

٦ ٧٧٩ ١,٣٨٥ اململكة العربية السعودية

٧ ١,٣٢٤ ٧,٢٥٦ جنوب أفريقيا

٣ ٢٨٢ ٣٤١ تونس
٥ ٢,٨٤٤ ١,٥٢٦ اإلمارات العربية املتحدة

(املصدر: بيزنس مونيتور إنترناشيونال (بي أم آي)
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٣-٣ سوق التأمني في اململكة العربية السعودية 
٣-٣-١ حملة تاريخية

اتسم قطاع التأمني في اململكة العربية السعودية بغياب جهة تنظيمية للقوانني والتشريعات، مما أدى إلى وجود حوالي مئة 
شركة تأمني مسجلة في اخلارج وتزاول أعمالها كوسطاء عامليني أو وكالء خلدمات التأمني للقطاع اخلاص.  وقد جلأت الشركات 
إلى تسجيل نفسها في البحرين، لتوفر مناخ تأميني منظوم بالقوانني منذ العام ٢٠٠١.  في ظل غياب لإلطار التنظيمي 
والتشريعي في اململكة، فإن حملة وثائق التـأمني لم يحظوا بغطاء قانوني حلمايتهم من بعض عمليات االحتيال.  وقد مهدت 
العربية  اململكة  التأمني في  بدورها في تطور قطاع  والتي ستساهم  انتظارها  التي طال  الطريق لإلصالحات  العوامل  هذه 

السعودية.

وركز قطاع التأمني منذ العام  ١٩٧٠ على الواردات التأمينية احلكومية واملشاريع الكبرى والتي كانت شركات أجنبية تقوم 
بتنفيذها.  في عام ١٩٨٥م وافقت هيئة كبار العلماء على نظام التأمني التعاوني األمر الذي أدى إلى تأسيس أول شركة مسجلة 

في اململكة تعمل وفق الشريعة اإلسالمية وهي شركة التعاونية للتأمني عام ١٤٠٦هـ املوافق عام ١٩٨٦م٨.

٣-٣-٢ آخر التطورات

في عام ٢٠٠٣ مت إصدار نظام مراقبة شركات التأمني التعاوني وفق املرسوم امللكي رقم (م/٣٢) وتاريخ ١٤٢٤/٦/٢هـ ومت اصدار 
االئحة التنفيذية لهذا النظام مبوجب القرار الوزاري رقم ٥٩٦/١ وتاريخ ١٤٢٥/٣/١هـ حيث سمح هذا النظام بتأسيس شركات 

تأمني محلية.

وفي عام ١٤٢٠هـ (١٩٩٩م) صدر نظام الضمان الصحي التعاوني وفق املرسوم امللكي رقم (م/١٠) بتاريخ ١٤٢٠/٥/١هـ والذي 
فرض على كافة الشركات التي توظف أكثر من ٥٠٠ عامل من الوافدين أن تقوم بتوفير التغطية الصحية لهم.  وتشمل 
املرحلة الثانية كل الشركات التي توظف ما بني ١٠٠-٥٠٠ عامالً من الوافدين.  أما املرحلة الثالثة واألخيرة فتشمل جميع 

الشركات التي توظف وافدين. وقد أعلن عن بدئ تنفيذ هذا النظام فعلياً مبراحله الثالثة عام ١٤٢٦هـ املوافق ٢٠٠٥م.

أما قرار التأمني اإللزامي للسائقني (تأمني الرخصة) فقد مت تطبيقه في العام ١٤٢٢هـ املوافق ٢٠٠١م ، حيث شمل املركبات، 
ً تعديل على هذا القرار باستبدال  واألمالك واألضرار والوفاة للمتضررين من أي حادث يكون املؤمن عليه عرضة له. وقد صدر مؤخرا

تأمني الرخصة بالتأمني على املركبات.

و من املتوقع أن يشهد سوق التأمني فترة من التوسع السريع عقب قرار مجلس الوزراء بتاريخ ١٤٢٧/٩/١٦هـ املوافق ١٠/١٠/
٢٠٠٦م باملوافقة على تأسيس اربعة عشر شركة جديدة حيث يساهم في الكثير منها شركات تأمني عاملية وإقليمية، ومن 

املتوقع لعدد الشركات هذا أن يصل إلى ٣٧ شركة مرخصة بنهاية ٢٠٠٧م حسب قوائم مؤسسة النقد.

٣-٣-٣ حملة عامة عن السوق

لقد بلغت القيمة اإلجمالية لوثائق التأمني الصادرة في اململكة العربية السعودية ٤٫٧ مليار ريال سعودي متثل ٠٫٤٪ من الناجت 
احمللي اإلجمالي، مما يتيح اجملال لنمو السوق مع دخول شركات التأمني اجلديدة ومباشرتها لعملياتها. ويتوقع اخلبراء احملليني في 
مجال التأمني منو قطاع التأمني الصحي بشكل كبير بعد تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني االلزامي مبراحله الثالثة. 
وتشير التقديرات إلى أنه حوالي ٥٠٠٫٠٠٠ من إجمالي ٧٫٠٠٠٫٠٠٠ من القوة العاملة قد أدرجوا حتت التغطية التأمينية الصحية، 
ً متسارعاً، وذلك لوجوب تقدمي وثائق التأمني للحصول على  مما يشير إلى أن هذا القطاع سيشهد في املرحلة القادمة منوا

تصاريح اإلقامة.٩

وعلى صعيد تأمني املركبات ضد أضرار الغير فقد أشارت عدة دراسات إلى أن معظم سائقي املركبات والذين يتعرضون حلوادث 
ال يكونون قادرين على دفع ما يترتب عليهم، مما يجبرهم على البقاء قيد احلجز حلني سداد التزاماتهم جراء هذه احلوادث.  ويبلغ 
عدد السيارات في اململكة ستة ماليني سيارة، ومن شأن اإلجراءات اجلديدة أن تساهم في احلد من عواقب احلوادث املرورية والتي 
تعتبر من األعلى نسبة في العالم.  هذا وتتسبب حوادث الطرقات في مقتل ٣٠٠٠ شخص على األقل وجرح أكثر من ٢٦٫٠٠٠ 

شخص سنوياً وخسائر مادية بقيمة ٧ مليارات ريال.  وتشير هذه اإلحصائيات إلى منو كبير سيشهده قطاع تأمني املركبات.١٠

٨ أيكونوميك انتلْجنس يونيت (١٣ أغسطس ٢٠٠٦). مخاطر البلد. انفتاح سوق التأمني السعودي.
html.13663-13-10-http//www.garp.com/risknews/newsfeed.asp?Category=2006

www.arabnews.com ٩ مقالة من فريق (٤ يونيو ٢٠٠٦) "مجلس الوزراء يعتمد قوانني صحية جديدة
١٠ تقديرات بي إم أي/مصادر التوقعات: قاعدة بيانات سويس ري سيجما (٢٠٠٤) " جهات ناظمة و/أو منظمات جتارية: قسم البحوث بي إم أي.
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جدول٢: حجم سوق التأمني في اململكة

معدل النمو السنوي 
التراكمي تقديرات 

 (٢٠٠٥)
(مليون ريال)

٢٠٠٤
(مليون ريال)  

٢٠٠٤-١٩٩٩

٪٩ ٦,١٣٦ ٤,٢٩٨ إجمالي أقساط التأمني (عدا تأمني احلماية االدخار)

٪٣٢ ٩٦٩ ١٨٨
إجمالي أقساط تأمني احلماية واالدخار

٪٩ ٧,١٠٥ ٤,٤٨٦
إجمالي قيمة وثائق التأمني

(غير متوفر) ٪٠٫٥٠ (غير متوفر)
نسبة أقساط الـتامني  من الناجت احمللي (عدا تأمني احلماية واالدخار)

(غير متوفر) ٪٠٫١٠ (غير متوفر)
نسبة أقساط تأمني احلماية واالدخار من الناجت احمللي

(غير متوفر) ٢٣٧٫٧٥ (غير متوفر)
قسط التأمني للفرد الواحد (عدا تأمني احلماية واالدخار)

(غير متوفر) ٣٧٫٥ (غير متوفر)
قسط تأمني احلماية واالدخار للفرد الواحد

تقديرات بيزنيس مونيتور أنترناشيونال   

ويتضمن اجلدول التالي مقارنة ملعدالت النمو في الدخل من أقساط التأمني (عدا احلماية واالدخار) مع الناجت احمللي اإلجمالي 
ومعدالت التضخم. من اجلدول يتبني أن العالقة بني معدل النمو في التأمينات ومعدل منو الناجت احمللي اإلجمالي هي عالقة 

طردية منذ العام ١٩٩٩

جدول ٣: معدالت النمو السنوية في األقساط

جدول٤: حجم النمو في أقساط التأمني (مباليني الرياالت)

٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩  

تأمني احلماية واالدخار ١٦١ ١١٧ ١١٢ ١٤١ ٤٤

٢٫٨٣٥ ٢٫٣١٠ التأمني عدا احلماية واالدخار ٢٫٠٥٣   ١٫٣٩٨  ١٫٨١٢

التأمني الصحي ٨٠٧ ٥٨٠ ٧٢٨ ٩٣٧ ٧٨٨

املصدر : أكسكو     

منو حجم أقساط التأمني
منو الناجت احمللي اإلجمالي

معدل التضخم

٪٣٫٦-
٪١٧٫١
٪١٫١-

٪٣٠٫٩-
٪٢٫٩-
٪١٫١-

٪٢٨٫٥
٪٣

٪٠٫٢

٪٢٧٫٩
٪١٣٫٨
٪٠٫٦

٪١١٫٦
٪١٦٫٧
٪٠٫٥

١٩٩٩٢٠٠٠٢٠٠١٢٠٠٢٢٠٠٣

املصدر: أكسكو



١٤

تشير اجلداول املبينة أعاله إلى التنامي في أهمية قطاع التأمني (عدا احلماية واالدخار)  والنمو في حصة هذا القطاع من سوق 
التأمني.  إال أن حصة تأمني احلماية واالدخار بدأت بالتراجع خالل السنوات اخلمس املاضية.  وعلى الرغم من أن التقلب كان 
السمة األبرز لقطاع التأمني الصحي خالل السنوات املاضية، إال أنه من املتوقع أن يستعيد هذا القطاع عافيته وذلك بسبب 

صدور نظام الضمان الصحي التعاوني اإللزامي.

جدول٥: التوزيع النسبي لقطاعات التأمني الرئيسة لعام ٢٠٠٥م

املصدر: أكسكو

ً إلى أقساط التأمني، حيث تظهر هيمنة كالً من  يبني اجلدول أعاله التوزيع النسبي حلصص قطاعات التأمني اخملتلفة استنادا
قطاعي تأمني املركبات والتأمني الصحي على أكثر من نصف السوق.

وتُعتبر الشركة التعاونية للتأمني االسم األكبر في صناعة التأمني في اململكة العربية السعودية، حيث بلغت حصتها من 
السوق ٣٠٪ في العام (٢٠٠٢).  ويشهد السوق حالياً تغيرات حيوية مع ارتفاع ملحوظ في وتيرة املنافسة بدخول شركات 
جديدة مرخصة للعمل كشركات تأمني حتت نظام مراقبة شركات التأمني التعاوني. ويُتوقع أن تشتد هذه الوتيرة بني الشركات 
املوجودة والشركات املرخصة الداخلة إلى السوق جديداً حيث ستعتمد هذه الشركات بشكل رئيس على عامل السعر لتثبيت 

أقدامها وانتزاع حصة لها من السوق.

٣-٣-٤ التوقعات املستقبلية

كما مت ذكره سابقا يتوقع منو قطاع التأمني بشكل ملحوظ خالل السنوات اخلمس املقبلة وذلك بعد تطبيق نظام الضمان 
الصحي اجلديد وإلزامية تأمني املركبات، باإلضافة إلى االجتاه نحو تنظيم قطاع التأمني بشكل عام مع صدور نظام مراقبة 
شركات التأمني التعاوني. وسوف يعطي ترخيص شركات التأمني القائمة في اململكة املزيد من الثقة في السوق مما يؤدي إلى 

دفعة إضافية من منو السوق.

املممتلكات واحلريق
الهندسية

املركبات
الشحن والبحري واجلوي

الصحي
أخرى

٪١٦٫٩
٪٥٫٣
٪٣٢
٪١٤

٪٢١٫٨
٪١٠

النسبة إلى مجمل األقساط املكتتبةفرع التأمني
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٤ الشركة

٤-١ خلفية عن الشركة  
شركة املتوسط واخلليج للتأمني وإعادة التأمني التعاوني (ويشار إليها في هذه النشرة بـ"الشركة" أو "ميدغلف السعودية") 
هي شركة مساهمة سعودية حتت التأسيس مت املوافقة على التأسيس لها حسب قرار مجلس الوزراء رقم ٢٣٣ الصادر بتاريخ 
١٤٢٧/٩/١٦هـ املوافق ٢٠٠٦/١٠/٩م. واملرسوم امللكي رقم (م/٦٠) الصادر بتاريخ ١٤٢٧/٩/١٨هـ املوافق ٢٠٠٦/١٠/١١م كشركة 
ثمامنائة مليون   (٨٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) رأس مالها  ويبلغ  التعاوني.   التأمني  اململكة حسب نظام مراقبة شركات  تعاوني في  تأمني 
ريال سعودي موزع على (٨٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ثمانني مليون سهم. وقد اكتتب املساهمون املؤسسون بـ(٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ستني مليون 
سهم متثل ٧٥٪ من رأس مال الشركة ومت إيداع قيمتها في حساب الشركة لدى البنك السعودي لالستثمار. كما سيتم 
طرح (٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠) عشرين مليون سهم للجمهور بسعر (١٠) عشرة رياالت للسهم الواحد. وبعد تأسيس الشركة سوف 
تقوم ميدغلف السعودية بالتقدم ملؤسسة النقد بطلب احلصول على ترخيص مبمارسة أنشطة التأمني التعاوني التي ترغب 

مبمارستها في اململكة أو خارجها.

وتعتزم ميدغلف السعودية التقدم ملؤسسة النقد بطلب الترخيص ملزاوله أعمالها في جميع فروع التأمني والتي تشمل التالي:

التأمني العام و يشمل :  •
التأمني من احلوادث واملسؤولية  o

التأمني على املركبات  o
التأمني على املمتلكات  o

التأمني البحري  o
تأمني الطيران  o
تأمني الطاقة  o

التأمني الهندسي  o
فروع التامني العام األخرى  o

التأمني الصحي   •

تأمني احلماية واإلدخار  •

وقد بدأت ميدغلف مسيرتها في اململكة العربية السعودية في النصف الثاني من عام ١٩٩٥م وذلك من خالل اتفاقية وكالة 
جتارية حصرية مبرمة بني ميدغلف البحرين ومؤسسة السامية (أصبحت مؤخراً شركة السامية للتجارة – ذات مسؤولية 
البحرين في اململكة وذلك وفقا لألغراض  نيابة عن ميدغلف  التأمينية  العقود  إبرام  القيام بأعمال  محدودة) تخول اإلخيرة 
مؤسسة السامية والتي منها خدمات التسويق للغير والوكاالت التجارية (راجع قسم "األطراف الرئيسية التي تتعامل معها 
الشركة").  وقد منى حجم مجمل االقساط املكتتبة في اململكة العربية السعودية من حوالي ثالثة وخمسني مليون ريال 

سعودي خالل العام والنصف األولني إلى ان وصل إلى مايقدر بحوالي ٧٧٣ مليون ريال في العام ٢٠٠٦م.

جدول ٦: منو األقساط املكتتبة واملطالبات حلقيبة ميدغلف في اململكة (األرقام مباليني الرياالت)

٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ العام
٦٥٥ ٣٧٤ ٣٠٤ ٢٣٥ ١٨٦ ١٢٥ ٨١٫٤ ٥٩٫٨ ٤٣٫٤ اجمالي االقساط املكتتبة 
٤٣٠ ٢٥٥ ١٨٦ ١٣٣ ١٠٨ ٧٦٫٨ ٢٣٫١ ١٠٫٩ ٨٫٤ صافي االقساط احملققة

٢٨٨ ١٩٧ ١٣٢ ١١١ ٨٦٫٧ ٦٠٫٧ ١٧ ٧٫٧٧ ٦ صافي املطالبات املتكبدة

املصدر: شركة ميدغلف البحرين
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ستباشر ميدغلف السعودية عملياتها في اململكة بعد استكمال اإلجراءات الرسمية املتعلقة بتأسيس الشركة واستصدار 
السجل التجاري واحلصول على ترخيص مزاوله أعمال التأمني التعاوني من مؤسسة النقد. والتي من املتوقع أن تنتهي مع 
اكتمال االكتتاب بكامل رأس املال وذلك تبعاً لعملية االكتتاب العام.  من املتوقع أن تقوم الشركة بعد اكتمال تأسيسها 
والسماح لها مبزاولة نشاطها باالستحواذ على احملفظة التأمينية السعودية التابعة مليدغلف البحرين مبا فيها كافة االصول 
وااللتزامات املتعلقة بها.  وبناءٍ عليه سوف تباشر الشركة أعمالها وهي متتلك ثاني أكبر محفظة تأمينية في اململكة، وتنوي 
الشركة التعاقد مع شركة السامية للتجارة التي سوف تؤمن مليدغلف السعودية بعض ما حتتاجه من املساحات املكتبية 
والكوادر البشرية واملسؤولة حالياً عن هذه احملفظة سواءً اإلدارية منها أو الفنية أو املالية أو التسويقية.  وهذه االتفاقية سوف 
نّب ميدغلف مخاطر انقطاع أو اختالل األعمال حلني بناء األنظمة واملوارد املتنوعة الالزمة خلدمة محفظتها التأمينية وتنمية  جتُ

أعمالها في الفترة األولى من إنشائها (راجع قسم "األطراف الرئيسية التي تتعامل معها الشركة"). 

٤-٢ هيكل ملكية الشركة

يشارك في ميدغلف السعودية العديد من الشركات االقليمية والسعودية وعدد من املستثمرين السعوديني باإلضافة إلى أحد 
املصارف السعودية وقد مت توزيع حصص الشركاء في الشركة حسب متطلبات التأسيس لشركات التأمني التعاوني. وفيما يلي 

جدول لتوزيع احلصص على املساهمني:

جدول ٧: جدول توزيع حصص امللكية على املساهمني املؤسسني

نسبة 
امللكية القيمة الدفترية عدد األسهم اجلنسية املساهمون

٪٣٢ ٢٥٦٫٠٠٠٫٠٠٠ ٢٥٫٦٠٠٫٠٠٠ بحرينية
شركة املتوسط واخلليج للتأمني وإعادة الـتامني - شركة 

مساهمة بحرينية (مقفلة)
٪١٩ ١٥٢٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٥٫٢٠٠٫٠٠٠ سعودي البنك السعودي لالستثمار - شركة مساهمة سعودية

٪٣ ٢٤٫٠٠٠٫٠٠٠ ٢٫٤٠٠٫٠٠٠ لبنانية
شركة املتوسط واخلليج للتأمني وإعادة التأمني - شركة 

مساهمة لبنانية
٪٢ ١٦٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٫٦٠٠٫٠٠٠ لبنانية شركة لطفي فاضل الزين - شركة مساهمة لبنانية (شركة قابضة)
٪١ ٨٫٠٠٠٫٠٠٠ ٨٠٠٫٠٠٠ سعودي الدكتور عبد العزيز بن حمد بن ابراهيم املشعل

٪٢ ١٦٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٫٦٠٠٫٠٠٠ سعودي االستاذ عبد الرحمن صالح عبد العزيز الرميزان

٪٢ ١٦٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٫٦٠٠٫٠٠٠ سعودي االستاذ عامر بن حمد بن محمد الهوشان

٪١ ٨٫٠٠٠٫٠٠٠ ٨٠٠٫٠٠٠ سعودي احملامي جمال بن عبد اهللا بن يوسف املزين

٪١ ٨٫٠٠٠٫٠٠٠ ٨٠٠٫٠٠٠ سعودي االستاذ محمد بن أحمد بن رشيد الرشيد

٪١٫٥ ١٢٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٫٢٠٠٫٠٠٠ سعودي االستاذ صالح بن علي بن سعود الصقري

٪٢ ١٦٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٫٦٠٠٫٠٠٠ سعودي االستاذ عدي بن موسى بن اسماعيل الشيخ

٪٢ ١٦٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٫٦٠٠٫٠٠٠ سعودي الدكتور عبد العزيز بن عبد اهللا بن صالح النويصر

٪٢ ١٦٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٫٦٠٠٫٠٠٠ سعودية شركة سارا للتنمية - شركة سعودية ذات مسؤلية محدودة

٪١ ٨٫٠٠٠٫٠٠٠ ٨٠٠٫٠٠٠ سعودي االستاذ غالب بن أحمد بن جنيب الشماع

٪١٫٥ ١٢٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٫٢٠٠٫٠٠٠ سعودي االستاذ وليد بن بهاء الدين بن عبد الرحمن احلريري

٪٢ ١٦٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٫٦٠٠٫٠٠٠ سعودي احملامي هشام بن محمد بن عبداهللا الشعيبي

٪٧٥ ٦٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠ مجموع املساهمني املؤسسني

٪٢٥ ٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠ املكتتبون
٪١٠٠ ٨٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ٨٠٫٠٠٠٫٠٠٠ اجملموع الكلي
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٤-٣ امللكية غير املباشرة في الشركة 

٤-٣-١ شركة املتوسط واخلليج للتأمني وإعادة التأمني - شركة مساهمة بحرينية

كما هو موضح في اجلدول أعاله فإن شركة املتوسط واخلليج للتأمني وإعادة التأمني – شركة مساهمة بحرينية (يشار إليها 
في هذه النشرة بـ"ميدغلف البحرين") هي املساهم الرئيسي في ميدغلف السعودية، ومتتلك ميدغلف البحرين حصصا في 
عدد من من شركات التأمني وشركات ذات نشاطات تتعلق بنشاط التأمني في منطقة الشرق األوسط وأوروبا (راجع القسم 
اخلاص بـ"ميدغلف"). وتعود ملكية ميدغلف البحرين لثالث شركاء هي شركة العزيزية لالستثمار التجاري (العائدة ملكيتها 
إلى مجموعة اململكة القابضة)، وشركة سعودي أوجيه (العائدة ملكيتها إلى أسرة رفيق احلريري)، والسيد لطفي الزين وذلك 

حسب اجلدول التالي:

جدول ٨: هيكل ملكية ميدغلف البحرين

٤-٣-٢ البنك السعودي لإلستثمار

البنك  تأسس  الشركة.  أكبر حصة في  ثاني  بذلك ميتلك  وهو  الشركة  السعودي لالستثمار ١٩٪ من أسهم  البنك  ميتلك 
السعودي لإلستثمار كشركة مساهمة سعودية مبوجب املرسوم امللكي رقم م/٣١ بتاريخ ٢٥ جمادى الثاني ١٣٩٦هـ املوافق ٢٣ 
يونيو ١٩٧٦م وبدأ أعماله في مارس ١٩٧٧م.  ويقدم البنك مجموعة متكاملة من اخلدمات املصرفية للشركات واألفراد باإلضافة 
إلى خدمة االستثمار ويقوم البنك بعمليات متويل القطاعات الصناعية ومتويل التجارة التي تشمل عملية االستيراد والتصدير.  
وتضم الئحة مساهمي البنك كل من شركة جي بي مورغان تشيس وبنك ميزوهو الياباني – بنك اليابان الصناعي سابقاً 
باإلضافة إلى العديد من املؤسسات السعودية العامة والشركات واألفراد السعوديني، وفيما يلي جدول يوضح امللكيات املباشرة 

في البنك السعودي لالستثمار:

جدول ٩: هيكل ملكية البنك السعودي لالستثمار

 

شركة العزيزية لالستثمار التجاري
شركة سعودي أوجيه

لطفي فاضل الزين
اجملوع الكلي

٤٣٫٧٥٠
٤٣٫٧٥٠
٣٧٫٥٠٠

١٢٥٫٠٠٠

نسبة امللكيةعدد األسهماملساهمون

٪٣٥
٪٣٥
٪٣٠

٪١٠٠

املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
املؤسسة العامة للتقاعد

شركة سعودي أوجيه
جي بي مورغان تشايس
البنك األهلي التجاري

مساهمون أخرون
اجملموع الكلي

نسبة امللكيةاملساهمون

٪٢١٫٥١
٪١٧٫٧
٪٨٫٥٩
٪٧٫٥

٪٧٫٣٣
٪٣٧٫٣٧
٪١٠٠
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٤-٣-٣ شركة املتوسط واخلليج للتأمني وإعادة التأمني - شركة مساهمة لبنانية

متتلك شركة املتوسط واخلليج للتأمني وإعادة التأمني – شركة مساهمة لبنانية (ويشار إليها في هذه النشرة بـ"ميدغلف 
لبنان") ٣٪ من أسهم ميدغلف السعودية. ومتارس ميدغلف لبنان أعمال التأمني وإعادة التأمني في لبنان (راجع القسم اخلاص 
بـ"ميدغلف").  وتعود ملكية ميدغلف لبنان إلى شركة ميدغلف القابضة بشكل كامل، وفيما يلي جدول يوضح امللكيات 

املباشرة في شركة ميدغلف القابضة:

جدول ١٠: هيكل ملكية شركة ميدغلف القابضة

٤-٣-٤ شركة لطفي فاضل الزين القابضة- شركة مساهمة لبنانية

متتلك شركة لطفي فاضل الزين القابضة ٢٪ من أسهم ميدغلف السعودية. وهي شركة مساهمة لبنانية  قابضة تقوم 
بامتالك حصص في أو االشتراك بتأسيس شركات وإدارة وإقراض تلك الشركات وفيما يلي جدول يوضح امللكيات املباشرة في 

شركة لطفي فاضل الزين القابضة:

جدول ١١: هيكل ملكية شركة لطفي الزين القابضة

شركة سعودي أوجيه
شركة العزيزية لالستثمار التجاري

لطفي فاضل الزين
اجملموع الكلي

نسبة امللكيةاملساهمون

٪٥١
٪٢٥
٪٢٤

٪١٠٠

لطفي فاضل الزين
هيفاء الزين

شيرين لطفي الزين
صالح الدين الدباغ

اجملموع الكلي

نسبة امللكيةاملساهمون

٪٨٠
٪١٠

٪٩٫٩٩
٪٠٫٠١
٪١٠٠

عدد األسهم

٢٤٫٠٠٠
٣٫٠٠٠
٢٫٩٩٨

٢
٣٠٫٠٠٠
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٤-٣-٥ شركة سارا للتنمية - شركة ذات مسؤلية محدودة

متتلك شركة سارا للتنمية ٢٪ من أسهم ميدغلف السعودية، وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة تقوم بالتجارة 
واالستثمار في شركات قائمة وتأسيس شركات جديدة.  وفيما يلي جدول يوضح امللكيات املباشرة في شركة سارا للتنمية:

جدول ١٢: هيكل ملكية شركة سارا للتنمية

٤-٤ املصالح املباشرة وغير املباشرة ألعضاء مجلس اإلدارة واألشخاص األساسيني في 
الشركة 

٤-٤-١ السيد لطفي الزين

ال ميتلك السيد لطفي الزين أسهما بشكل مباشر في ميدغلف السعودية. أما بالنسبة للشركات املساهمة في ميدغلف 
فيمتلك حصصا في كل من ميدغلف البحرين وميدغلف القابضة وشركة لطفي الزين القابضة.  وميكن تلخيص ملكية 

السيد لطفي الزين الغير مباشرة على أسهم الشركة (أو ملكية أقاربه من الدرجة األولى) حسب اجلدول التالي:

جدول ١٣: املصالح الغير مباشرة للسيد لطفي الزين في مبدغلف السعودية

نسبة املصلحة املقابلة في 
ميدغلف السعودية

حصة الشركة في 
ميدغلف السعودية املصلحة في الشركة الشركة

٪٩٫٦ ٪٣٢ ٪٣٠ ميدغلف البحرين

٪٠٫٧٢ ٪٣ ٪٢٤ ميدغلف لبنان

٪٢ ٪٢ ٪١٠٠ شركة لطفي فاضل الزين القابضة

٪١٢٫٣٢ اجملموع الكلي  

شركة سارا التجارية القابضة
كمال عبداهللا سالم باحمدان
مهند عبداهللا سالم باحمدان

اجملموع الكلي

نسبة امللكيةاملساهمون

٪٩٠
٪٥
٪٥

٪١٠٠

عدد األسهم

٤٫٥٠٠
٢٥٠
٢٥٠

٥٫٠٠٠
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٤-٤-٢ السيد صالح علي سعود الصقري

ميتلك السيد صالح علي سعود الصقري (١٫٢٠٠٫٠٠٠) مليون وستمائة ألف سهماً متثل ١٫٥٪ من أسهم الشركة

٤-٤-٣ املصالح األخرى

ميتلك كل من السيد سعود الصالح والسيد مساعد املنيفي أسهماً في البنك السعودي لإلستثمار. إال أن نسبة هذه األسهم 
ً إلى حد أنها ال تعكس أي مصالح ذات تأثير في ميدغلف السعودية. إلى رأس مال البنك تعتبر صغيرة جدا

٤-٥ رسالة الشركة واستراتيجيتها
٤-٥-١رؤية الشركة:

أن تكون شركة ميدغلف هي الشركة الرائدة في صناعة التأمني في اململكة العربية السعودية. 

٤-٥-٢ رسالة الشركة:

أن نثبت أن صناعة التأمني هي صناعة حقيقية تقدم احلماية للمستفيدين منها وال  تتعارض مع مقومات الثقافة االجتماعية 
واالقتصادية في اململكة العربية السعودية.  

٤-٥-٣ استراتيجية الشركة

التزال صناعة التأمني في اململكة في مراحلها األولى وباملقارنة مع اجملتمعات األخرى وخاصة الغربية منها بعيدة  عن املعدل 
العاملي من حيث نسبة االقساط املكتتبة إلى الناجت احمللي للفرد مما يوجب نشر مفهوم التأمني وضرورة اللجوء إليه في اجملتمع 
السعودي سواءً على صعيد الشركات أو األفراد. كما وأن غياب األنظمة في الفترة السابقة سمح للبعض بخلق انطباع خاطئ 

من خالل ممارسات غير منضبطة.  

وسوف تسعى ميدغلف السعودية عبر التزامها املهني أن تكون الشركة الرائدة في صناعة التأمني مصححة بذلك اخللل في 
اإلنطباع الذي تركته الفترة السابقة وسوف تعمل على توضيح املبادئ واألسس والطرق السليمة التي يتوجب على صناعة 
التأمني في اململكة اتباعها، علماً بأن النظام الذي تطبقه مؤسسة النقد العربي السعودي في ما يخص التأمني قد جعل 

لهذه الصناعة قواعد وقيود سوف تساعد في حماية وتنمية مفهوم التأمني من التعرض للممارسات اخلاطئة. 

وفي سياق ما سبق سوف حترص ميدغلف السعودية على تطوير ربحيتها مبا يليق بحجمها مع العمل الدؤوب على إنشاء 
وتدريب جيل جديد من رجال التأمني السعوديني،  وعدم اإلجنراف في أي منافسة تعتمد على تخفيص األسعار جملرد كسب الزبائن 
دون النظر إلى نوعية وجودة اخلدمة،  واالستثمار في البنية التحتية الالزمة لنمو الشركة. وإنشاء املعاييراملناسبة محلياً مع 

مراعاة االجتاهات العاملية في ضوء توجيهات الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمني التعاوني.
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٥ املزايا التنافسية ونشاطات الشركة

٥- ١املزايا التنافسية
٥-١-١ اسم عريق ومعروف في املنطقة

على مدى السنوات اكتسبت ميدغلف اسماً مرموقاً في عالم التأمني.  وبفضل تنامي أعمالها في فترة وجيزة أصبحت ثاني 
أكبر شركة تأمني عاملة في اململكة١١. وبناءً على ذلك يعتبر اسم ميدغلف معروفاً كإسم رائد في عالم التأمني سواءً من 

قبل املؤسسات أو األفراد. 

٥-١-٢ إمكانية احلصول على أعمال تأمينية ذات حجم وجودة عالية ناجتة من األطراف ذات العالقة

إن مليدغلف البحرين عالقات مميزة مع العديد من الشركات والبنوك الكبرى وال سيما مجموعة اململكة القابضة ومجموعة 
التجارية  واملرافق  املباني  من  ومتنوعة  كبيرة  مبحفظة  األطراف  هذه  وتتميز  لإلستثمار.   السعودي  والبنك  أوجيه  سعودي 
والسكنية والسياحية والصناعية ومشاريع املقاوالت الكبرى.  كما قد ثبت تاريخياً أن وثائق التأمني العائدة لهذه األطراف كانت 
ذات مردود جيد وثابت.  ومن الطبيعي أن تكون ميدغلف السعودية  بعد استحواذها على محفظة التأمني السعودية مليدغلف 

البحرين هي املؤهلة لتغطية جميع تأمينات هذه األطراف.

٥-١-٣ طاقم إداري عالي التأهيل

إن خبرة ميدغلف البحرين واتساعها االقليمي وعالقاتها بشركائها ساعدها على اكتساب الكثير من اخلبرة في مجال التأمني 
كما أعطاها االمكانية على استقطاب طاقم إداري وفني عالي التأهيل سواءً إقليمياً أو محلياً (عن طريق وكيلها احلصري 
وزيادة حجم  رئيسي لتطوير  البشرية بشكل  للتجارة). وستعتمد الشركة على هذه اإلمكانيات  السامية  السابق  شركة 
أعمالها. وهذا يعطي الشركة ميزة في احلصول على اخلبرات العالية التأهيل ابتداءً من اليوم األول من مباشرتها أعمالها 
بشكل رسمي في اململكة. كما عملت ميدغلف وشركة السامية بشكل متواصل وحثيث على تدريب وتأهيل مجموعة من 
نواة من  لديها  والتأمينية محليا وخليجياً مما شكل  املعاهد املصرفية  اجلامعية لدى  الشهادات  السعوديني حاملي  الشبان 
الشباب السعودي الذي سوف يتأهل مع الوقت لتسلم مهام حساسة في الشركة وسوف تتابع ميدغلف السعودية تقدمي 

وتكثيف هذه البرامج. 

٥-١-٤ تغطية جغرافية واسعة في اململكة

باإلضافة إلى التعاقد مع شبكة واسعة من الوسطاء والوكالء تعتزم الشركة فتح عدد من مكاتب املبيعات واخلدمة خالل 
السنتني القادمتني، مما يوفر للشركة تغطية جغرافية عالية ويعطيها اإلمكانية للوصول إلى شريحة أكبر من العمالء في 

أرجاء مختلفة من اململكة.

٥-١-٥ رأس مال وحجم أعمال كبيرين

إن شركة املتوسط واخلليج للتأمني وإعادة التأمني التعاوني – ميدغلف تعتبر أكبر شركة تأمني في اململكة حتت التأسيس 
من حيث رأس املال وثاني أكبر شركة تأمني عاملة في اململكة من حيث حجم احملفظة. هذا احلجم يؤهل الشركة إلى الدخول 
في اتفاقيات إعادة تأمني ذات قيم مرتفعة مع شركات عاملية كبرى، مما يؤهلها للحصول على عقود عالية القيمة قد تعجز 
باقي الشركات في السوق عن تغطيتها. كما أن احلجم االستثنائي لرأس مال الشركة يؤمن لها مناعة أقوى جملابهة مختلف 
التقلبات التي تواجه أعمال شركات التأمني سواءً تلك الناجتة عن زيادة نسبة املطالبات أو ارتفاع تكاليف التعويضات أوتبدالت 

أسواق إعادة التأمني أواخملاطر ذات الطبيعة الكارثية.

٥-١-٦ شبكة طبية كبيرة 

لدى ميدغلف البحرين شبكة طبية كبيرة حتوي أكثر من (٣٥٠) ثالثمائة وخمسون مقدم خدمات طبيه ومن ضمنها أكثر من 
(٨٥) خمس وثمانني مستشفى كبير تغطي جميع أنحاء اململكة، مبافي ذلك مناطق نائية وبعيدة، كما أن لدى ميدغلف أكثر 
من ثمانية وعشرين ممثل عامل بدوام كامل في العديد من املنشئات الطبية الرئيسية خلدمة فورية للمرضى املشمولني بتغطية 
ميدغلف الطبية، مبا في ذلك تسريع عملية املوافقة على املطالبات الطبية باإلضافة إلى مراقبة نوعية اخلدمة الطبية وضبط 
النفقات.  وهذه الشبكة تؤهل ميدغلف السعودية للحصول على عقود تأمني صحي كبيرة وتعطيها ميزة تفضيلية عند 

اختيار الشركات للتغطية الطبية على موظفيها.
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٥-١-٧ امتداد اقليمي وعاملي واسع 

ميدغلف السعودية هي إحدى شركات عائلة ميدغلف املتواجدة في كل من لبنان والبحرين واإلمارات العربية املتحدة واألردن 
وتركيا واململكة املتحدة (راجع القسم اخلاص بـ"ميدغلف" في الصفحة (٥٠)). يضاف إلى ذلك االتفاقات احلصرية مع العديد 
من الشركات العاملية خلدمة عمالئها في كل أنحاء العالم. هذا االمتداد يعطي ميدغلف السعودية االمكانية واملرونة لتطوير 

منتجات ذات نطاق تغطية جغرافي واسع، مما سيوفر عامل جذب إضافي للعمالء.

٥-١-٨ خدمات تأمينية متنوعة 

ً من مجموعة تأمني كبيرة. مما يوفر للشركة موردا لتشكيلة واسعة من اخلدمات التأمينية املباشرة  إن ميدغلف السعودية تعتبر جزءا
بأنواعها وإعادة التأمني والوساطة للتأمني وتأمني احلماية واألدخار وخدمات احللول التامينة وإدارة اخملاطر وإدارة املطالبات.

٥-٢ نشاطات الشركة
بعد اكتمال تأسيس الشركة، سوف تقوم ميدغلف السعودية بالتقدم للمؤسسة باحلصول على الترخيص مبزاولة االنشطة 

التأمينية التالية:

٥-٢-١ التأمني على املركبات

يوفر التأمني على املركبات تغطية  اخلسائر املتعلقة باملركبات.  يشمل التأمني على املركبات تغطية كل ما ينجم عن احلوادث 
املرورية من إصابات جسدية، أو وفاة لألشخاص، باإلضافة إلى تعويض األضرار املادية من إصالح أو تبديل في املركبات.  إن أقسام 
التأمني على املركبات هي تأمني املركبات الشامل وتأمني املركبات من أضرار الغير.  وبرنامج "سيار" هو عبارة عن وثيقة متكاملة 
ً في قطاع التأمني  ً كبيرا جتمع كل مزايا تأمني السيارات، باإلضافة إلى الركاب والتأمني من أضرار الغير.  هذا وتتوقع الشركة منوا

على املركبات وذلك بفضل القوانني احلكومية الصادرة  بصدده. 

٥-٢-٢ التأمني على املمتلكات

يغطي التأمني على املمتلكات الذي توفره ميدغلف اخلسائر الناجتة من احلريق،  أو الصواعق،  ومخاطر أخرى كاالنفجارات، 
واصطدام املركبات أوالطائرات، والزالزل، وأعمال الشغب واإلضرابات واألضرار الناجتة عن أعمال العنف، والعواصف والفيضانات 
وغير ذلك. وميكن أن تتوسع التغطية لتشمل خيارات أخرى كإزالة الركام، وتعويض خسارة اإليجار، وتكاليف إخماد احلرائق، 
وتعويض خسائر العوائد نتيجة التوقف عن العمل وخسائر أخرى كاألعمال التخريبية واإلرهابية.  كما أن التأمني على املمتلكات 
السرقة  عن  الناجمة  اخلسائر  إلى  باإلضافة  ومحتوياتها  التجارية  أو  السكنية  باألبنية  تلحق  التي  األضرار  تعويض  يشمل 

واالقتحام غير املشروع.  

٥-٢-٣ تأمني شحن البضائع وأجسام السفن

يتضمن هذا النوع من التأمني فئتني رئيستني هما تأمني البضائع والتأمني على السفن.  بشكل عام يستخدم مصطلح تأمني 
البضائع للتعبير عن كافة أشكال الشحن سواء عن طريق البر، أو البحر، أو اجلو. حيث تشمل التغطية مخاطر اخلسائر واألضرار 
ً أو برا.  أما بالنسبة للتأمني على السفن فيشمل تغطية مخاطر العطب  ً أو جوا و/أو النقص في الشحنات املنقولة بحرا

والغرق والقرصنة وأي مخاطر أخرى قد تتعرض لها السفن في أعالي البحار. 

٥-٢-٤ التأمني الهندسي

يؤمن هذا النوع من التأمني التغطية على اخملاطر املتعلقة بالبناء واإلنشاءات وأية أعطال ميكانيكية والكترونية وكهربائية 
وغير ذلك.

فئات التأمني الرئيسية املدرجة حتت التأمني الهندسي:

تأمني املقاولني من اخملاطر: يغطي األعمال التعاقدية املتعلقة باإلنشاءات ومشاريع الهندسة املدنية مبا في ذلك االلتزامات   •
جتاه الغير في هذا النوع من العقود.

تأمني التشييد ضد جميع اخملاطر: يغطي جميع األعمال اجلارية أثناء التشييد، التجهيز والتثبيت واالختبار في املعامل   •
واآلالت وااللتزامات جتاه الغير.
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التأمني من أعطال اآلالت وخسارة األرباح: يغطي جميع اخلسائر الناجمة عن حدوث أي عطل أو خلل في املعدات واآلالت   •
مما يؤثر على متابعة األعمال.

٥-٢-٥ التأمني اجلوي

يتضمن التأمني اجلوي اخلدمات التالية:

التأمني على الطائرات وااللتزامات املتعلقة بذلك حيث يؤمن التغطية على األضرار واخلسائر وااللتزامات القانونية الناجمة   •
عن وفاة أو إصابة املسافرين أو أي طرف ثالث متضمنة االلتزام جتاه اخلسائر أو األضرار لألمالك اخلاصة بهم.

التأمني على الطائرات ضد خطر احلروب. فالتأمني االعتيادي ال يشمل اخملاطر املتعلقة باحلروب، وميكن للشركة أن تضيف   •
مخاطر احلروب في وثيقة أخرى منفصلة.

التأمني على احلوادث الشخصية والذي يغطي حوادث الطيران التي قد تتسبب في موت أو إعاقة للمسافرين أو طاقم   •
الطائرة.

التأمني على فقدان الرخصة حيث مبوجب هذه الوثيقة ميكن للطيارين أن يطالبوا بتعويضات في حال مت سحب رخصة   •
الطيران منهم نتيجة ملرض أو إصابة.

التأمني على التزامات مالك املطار واملتعاقدين.  يغطي هذا النوع من التأمني أي نوع من االلتزامات القضائية نتيجة لوفاة   •
أو حدوث إصابة جسدية ألطراف ثالثة أو حصول خسائر أو أضرار ملمتلكاتهم نتيجة لألعمال التي يقوم بها املتعاقدون 

كالتعامل مع احلقائب والتزويد بالوقود والتنظيف وتأمني النقل وغيرها من األعمال.

إن الشركة سوف تقوم بعملية التأمني اجلوي عبر اتفاقيات إلعادة تأمني من قبل شركات دولية تعمل في مجال إعادة التأمني، 
ومن املتوقع أن ينمو هذا النوع من التأمني وذلك مع بدء العمل باخلطوط اجلوية اخلاصة في اململكة العربية السعودية. 

٥- ٢-٦ تأمني الطاقة

يشمل التأمني على الطاقة تغطية كالً من صناعتي البتروكيماويات والنفط (على نطاق محلي ودولي).  إن األصول املؤمن 
ً وتتضمن مصافي وجتهيزات خاصة باحلفر وأنابيب ومرافق تخزين.  ويتصف هذا النوع من التأمني  عليها ذات قيمة عالية جدا
بإمكانية منو كبيرة وذلك بالتزامن مع قيام اململكة بتعزيز طاقاتها اإلنتاجية والتكريرية باإلضافة إلى عدة مشاريع قيد التنفيذ 

في هذا اجملال.

٥-٢-٧ التأمني الصحي

إلى  باإلضافة  الطبية  واالحتياجات  واألدوية  واجلماعات  التكاليف الصحية لألفراد  تتم تغطية  التأمني  النوع من  مبوجب هذا 
إدارة البرامج الصحية، فكما هو معروف فإن التأمني الصحي أو الطبي هو عبارة عن البرامج الصحية املقدمة على مستوى 
واخلدمات  واخلارجية  الداخلية  العيادات  التأمني خدمات  وثيقة  تغطي  وأسرهم.   الشركات  الشركات ملصلحة موظفي هذه 
ومعاجلة  والوالدة،  احلمل  متابعة  تكاليف  بتغطية  خاصة  خيارات  إلى  باإلضافة  واجلراحية،  الدوائية  والعالجات  التشخيصية 
األسنان، والعيون.  إن التطبيق التدريجي للتأمني الصحي اإللزامي مكن ميدغلف من حتقيق منو جيد في هذا اجملال ومن املتوقع 

أن يستمر هذا النمو مع زيادة شمولية هذا النظام وزيادة القوى العاملة في اململكة.  

٥-٢-٨ تأمني احلماية واإلدخار 

ويشمل عمليات التأمني التي تتعلق بآثار الوفاة والعجز الدائم الكلي أو اجلزئي أو املؤقت للفرد واجملموعات. كما يشمل عمليات 
ن له  التأمني التي يدفع مبوجبها املؤمن مبلغاً أو مبالغ (مبا فيها حصيلة األدخار) في تاريخ مستقبلي مقابل ما يدفعه املؤمَّ

من اشتراكات. 

٥-٣ األطراف الرئيسية التي تتعامل معها الشركة
باإلضافة إلى اعتماد ميدغلف السعودية على ميدغلف البحرين بشكل كبير في مجال توفير اخلبرات والبنية التحتية وخصوصاً 
خالل السنوات األولى من إنشائها، ستتعامل الشركة مع شركة السامية للتجارة وشركة جنم وشركة ميدي فيزا.  إضافة إلى 

ذلك ستقوم ميدغلف السعودية بالتعاقد مع وكالء ووسطاء تأمني للوصول إلى تغطية جغرافية كاملة.
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ويلتزم املساهمون احلاليون مبا يلي فيما يختص بالتعامالت مع األطراف ذات العالقة:

التزام الشركة واملساهمني احلاليني بأحكام املادة ٦٩ واملادة ٧٠ من نظام الشركات  •

يتم التصويت على جميع العقود مع األطراف ذات العالقة في اجلمعية العامة العادية  •

إقرار املساهمني احلاليني بعدم منافسة أعمال الشركة والتعامالت مع األطراف ذات العالقة بناء على أسس تنافسية  •

٥-٣-١ شركة السامية للتجارة

قبل الترخيص بتأسيس الشركة في اململكة العربية السعودية كانت ميدغلف البحرين تقوم بأعمال التأمني في اململكة عن 
طريق وكيلها احلصري مؤسسة السامية (شركة السامية للتجارة حالياً).  حيث كانت مؤسسة السامية وعلى مدى إحدى 
عشرة سنة ووفقا لالتفاقية القائمة مع ميدغلف البحرين تقوم بأعمال الترويج والتسويق والبيع لوثائق التأمني الصادرة من 
ميدغلف البحرين.  وقد قامت مؤسسة السامية برفع رأس مالها وإدخال شركاء جدد والتحول إلى شركة ذات مسؤولية 

محدودة. وتبعاً لذلك فقد أصبح هيكل ملكية شركة السامية كما يلي:

جدول ١٤: حصص شركاء شركة السامية التجارية
 

وستقوم ميدغلف السعودية باستعارة بعض املوارد البشرية إلى أن يتم استكمال تعيني الكوادر الالزمة للقيام بأنشطتها.  
كما ستقوم ميدغلف السعودية باستئجار بعض املساحات املكتبية من السامية الستخدامها كمكاتب لها. 

٥-٣-٢ جنم 

"جنم" هو مشروع شبكة إلدارة وتسوية املطالبات الناجمة عن احلوادث املرورية سوف يتم تأسيسها كشركة مساهمة سعودية 
مقفلة من قبل ثالثة عشر شركة تأمني سعودية مبا فيها ميدغلف السعودية.  وسوف تشمل خدمات جنم تقدمي خدمات 
تقييم مسؤوليات حوادث السيارات وتقييم اخلسائر والتلفيات في السيارات عبر مراكز خدمة متخصصة بذلك، باإلضافة إلى 
تسوية احلسابات بني شركات التأمني، وتزويد شركات التأمني واجلهات احلكومية بالبيانات اإلحصائية املتعلقة باحلوادث املرورية. 
وسوف تتعامل ميدغلف السعودية مع جنم مبوجب عقد خدمة كما هو احلال مع الشركات املنتسبة األخرى . ويتوقع البدء في 

نشاط شركة جنم في النصف األول من عام ٢٠٠٧م  

٥-٣-٣ ميدي فيزا

بإدارة  يتعلق  فيما  بتقدمي حلول شاملة  فيزا  ميدي  تقوم  البحرين.  مليدغلف  مملوكة  بحرينية  ميدي فيزا هي شركة  شركة 
التأمني الصحي لشركات التأمني واملشاريع املمولة ذاتياً.  وعلى مدى ثالثة عشر عاما، قامت بادارة اخلدمات لشريحة كبيرة 
من املستفيدين بلغ عددهم أكثر من ٤٥٠٫٠٠٠ مستفيد. ولدى ميدي فيزا تواجد في كل من مملكة البحرين واململكة العربية 
السعودية واألردن واالمارات العربية املتحدة ولبنان.  هذا وتقوم ميدي فيزا بتشغيل شبكة واسعة من مزودي خدمات الرعاية 
الصحية مطبقة بذلك أعلى املعايير وأكثرها فعالية فيما يتعلق بإدارة إجراءات املطالبات. وتشمل خدماتها إدارة مسؤولية 

الغير، إدارة الشبكة الطبية ملقدمي اخلدمة أعضاء الشبكة، والدعم التقني واإلحصائي. 

وتعتمد ميدي فيزا على برنامج متطور يتضمن كل ما يلزم إلدارة مجموعة غير محددة من املستفيدين. توظف الشركة حالياً 
٢٥٠ موظفاً بينهم اداريون وأطباء وممرضات، ومسؤؤلي إجراءات، ومسؤولي خدمة الزبائن، ومساعدين تقنيني، وآخرين.  وتعمل 

ميدي فيزا على زيادة طاقم الشركة بشكل مستمر مع ازدياد عدد املستفيدين.

السيد/ حسني محمود باشا سامي
السيد/ أحمد بن رضا بن علي حلواني

السيد/ هشام بن محمد بن عبد اهللا الشعيبي

قيمة احلصةاملساهمون

١٫٠٠٠
١٫٠٠٠
١٫٠٠٠

عدد األسهم

٥٠
٤٧٥
٤٧٥

نسبة امللكيةقيمة الدفترية

٥٠٫٠٠٠
٤٧٥٫٠٠٠
٤٧٥٫٠٠٠

٪٥
٪٤٧٫٥
٪٤٧٫٥
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٥-٣-٤ البنك السعودي لالستثمار
البنك السعودي لإلستثمار هو أحد البنوك السعودية املدرجة في سوق األوراق املالية تداول، ولديه خبرة متتد قرابة الثالثني 
عاماً من األعمال املصرفية في اململكة.  ويقدم البنك مجموعة متكاملة من اخلدمات املصرفية للشركات واألفراد باإلضافة 
إلى خدمة االستثمار ويقوم البنك بعمليات متويل القطاعات الصناعية ومتويل التجارة التي تشمل عملية االستيراد والتصدير.   
وميتلك البنك السعودي لالستثمار ١٩٪ من أسهم الشركة وهو بذلك ميتلك ثاني أكبر حصة في الشركة (راجع القسم اخلاص 
بـ" امللكية غير املباشرة في الشركة" من هذه النشرة").  والبنك السعودي لالستثمار هو أحد املستشارين املاليني لطرح 
أسهم الشركة باملشاركة مع بي أم جي كما أنه متعهد لتغطية نصف األسهم املطروحة والتي هي موضوع هذه النشرة 
مناصفة مع البنك األهلي التجاري، كما أنه أحد البنوك الرئيسية التي سوف تتعامل معها الشركة حيث مت إيداع رأس املال 
املككتب في حساب الشركة حتت التأسيس لديه.  باإلضافة إلى ذلك تنوي الشركة التعاقد مع البنك السعودي لالستثمار 
لتسويق منتجاتها عبر فروعه. وسوف تعرض جميع العقود مع البنك السعودي لالستثمار على اجلمعية العامة للتصويت 

عليها مع العلم أنه لن يسمح ملمثليه التصويت على هذه العقود حسب املادة ٦٩ من نظام الشركات.



٢٦

٦ الهيكل التنظيمي وحوكمة الشركة

٦-١ الهيكل التنظيمي املقترح

مت اقتراح الهيكل التالي على أن يتم اعتماده فور االنتهاء من إجراءات التأسيس:
(وديع بارودي)

٦-٢ مجلس اإلدارة املرشح  
مت ترشيح السادة التالية أسماؤهم لعضوية أول مجلس إدارة للشركة لفترة السنوات الثالث املقبلة من تاريخ صدور القرار 
الوزاري بإعالن تأسيس الشركة، على أن تقوم اجلمعية العامة باملوافقة عليهم وتعديل عقد التأسيس اخلاص بالشركة ليشمل 

أسماءهم.  

مجلس اإلدارة

أمني سر اجمللس
(شادي الرفاعي)

التدريب

جلنة املراجعةجلنة الترشيحات املدير التنفيذي
(لطفي الزين)

اللجنة التنفيذية

التدقيق الداخلي

مسؤول اإللتزام املدير الفني
(أمين احلوت)

مدير العمليات
(وديع بارودي)

املدير املالي
(إيريك فان بيزين)

املوارد البشرية

شؤؤون املوظفني

 اإلجراءات
واللوائح

 الفروع ومراكز
اخلدمة

املبيعات

إدارة العالقات

تقنية املعلومات

احملاسبة

مراقبة اإلئتمان

التمويل واملوازنة

 التحصيل وإدارة
النقد

إعادة التأمني

 االكتتاب
التأميني

املطالبات

 عالقات مزودي
اخلدمة
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 جدول ١٥: أعضاء مجلس إدارة ميدغلف السعودية املرشحني

الصفة (السن (عام اجلنسية االسم

رئيس اجمللس - غير مستقل ٥٦ سعودي صالح علي سعود الصقري
عضو تنفيذي غير مستقل ٦٣ لبناني لطفي فاضل أدهم الزين

عضو غير مستقل ٤٨ كندي محمد أحمد مختار احلريري
عضو غير مستقل ٤٨ سعودي سعود صالح حمد الصالح
عضو غير مستقل ٤٥ سعودي مساعد محمد املنيفي
عضو غير مستقل شاغر

عضو مستقل ٥٢ سعودي عبد الرحمن عبد احملسن الصالح
عضو مستقل ٤٦ سعودي أحمد محمد السيف
عضو مستقل شاغر
عضو مستقل شاغر  

وفيما يلي نبذه مختصرة عن كل من املرشحني لعضوية مجلس اإلدارة

٦-٢-١ السيد / صالح علي سعود الصقري (سعودي - ٥٦ عاماً)
رئيس مجلي اإلدارة املرشح

السيد صالح الصقري حاصل علي شهادة بكالوريوس إدارة من جامعة مانشستر في اململكة املتحدة عام ١٩٧٤م.  شغل 
السيد صالح الصقري منصب املدير التنفيذي ملؤسسة الصقري للتجارة. ومن ثم أسس شركة سفاري وترأس مجلس إدارتها 
حيث يشغل هذا املنصب حتى تاريخه، وهو عضو مجلس إدارة شركة العزيزية لالستثمار، وعضو مجلس إدارة دوتشه العزيزية 

ورئيس مجلس إدارة شركة وهاج لتقنية املعلومات ورئيس مجلس إدارة قناة االقتصادية الفضائية.

٦-٢-٢ السيد / لطفي فاضل أدهم الزين (لبناني – ٦٣ عاماً)
املدير التنفيذي 

حصل السيد لطفي الزين على دبلوم في العلوم االقتصادية من اجلامعة اليسوعية ببيروت عام ١٩٦٥م. وهو عضو في جتمع 
وسطاء التأمني في اململكة املتحدة منذ عام ١٩٩١م. وعضو اجلمعية الوطنية للتأمني في اململكة العربية السعودية, وعضو 
اجلمعية العاملية للتأمني في الواليات املتحدة األمريكية. وهو رئيس مجلس إدارة ميدغلف البحرين منذ عام ١٩٩٥ وميد غلف 
ً إقليمياً لدى مجموعة  لبنان وأديسون برادلي وشركة ميدي فيزا (Medivisa) . وعضو مجلس إدارة شركة جنم. عمل مديرا

عبد العزيز السليمان (ناسكو قره أوغالن) التأمينية .  

٦-٢-٣ السيد / محمد أحمد مختار احلريري (كندي – ٤٨ عاماً)
عضو مجلس اإلدارة

السيد محمد احلريري حاصل على درجة البكالوريوس في اإلدارة من جامعة أوتاوا الكندية منذ عام ١٩٧٩م. يشغل السيد 
محمد احلريري منصب رئيس مجلس إدارة واملدير العام لبنك البحر املتوسط والشركات واملصارف التابعة له منذ العام ٢٠٠٥ 
باإلضافة لترأسه جملالس إدارة كل من مجموعة البحر املتوسط القابضة وشركة إيراد القابضة لالستثمار وشركة املال القابضة 
لالستثمار في لبنان وشركة أوجيه تلكوم دبي وشركة أفيا في تركيا منذ العام ٢٠٠٥. وهو عضو مجلس إدارة شركة ميدغلف 
هولدجن في لبنان وشركة انترابرايز دو تراف انترناسيونال وشركة أوجيه انترناسيونال في فرنسا وشركة أوجيه تلكومينيكاسيون 
في تركيا وشركة ترك تيليكوم وثري سي في جنوب أفريقيا والبنك العربي في األردن منذ العام ٢٠٠٥، وهو عضو مجلس إدارة 

جمعية مصارف لبنان.
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٦-٢-٤ السيد / سعود صالح حمد الصالح (سعودي – ٤٨عاماً)
عضو مجلس اإلدارة

يحمل السيد سعود الصالح درجة املاجستير في االقتصاد من جامعة رود إيالند األمريكية عام ١٩٨٤  وبكالوريوس في إدارة 
األعمال من جامعة بورتالند ستايت األمريكية عام ١٩٨٠. السيد سعود الصالح هو املدير العام للبنك السعودي لالستثمار منذ 
أكثر من عشر سنوات. وعضو مجلس اإلدارة للمؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية، وعضو مجلس اإلدارة املؤسسة العامة 
الرياض العلمية اخليرية،  إدارة مؤسسة  لتحلية املياه املاحلة، وعضو مجلس اإلدارة لصندوق التعليم العالي، وعضو مجلس 
ونائب رئيس مجلس إدارة أميريكان إكسبرس السعودية، وعضو مجلس إدارة شركة أوركس السعودية للتأجير التمويلي، وعضو 

مجلس إدارة شركة أمالك العاملية.

٦-٢-٥ السيد / مساعد بن محمد بن عبد العزيز املنيفي (سعودي - ٤٥عاماً)

عضو مجلس اإلدارة

السيد مساعد املنيفي حاصل على بكالوريوس محاسبة من جامعة امللك سعود. وهو مدير عام مجموعة الشؤون املالية 
واإلدارية والعمليات في البنك السعودي لالستثمار، وقد شغل قبل ذلك منصب املدير املالي لشركة السالم للطائرات.

٦-٢-٦ االستاذ / عبد الرحمن عبد احملسن الصالح (سعودي – ٥٢ عاماً)

عضو مجلس اإلدارة

في  برادفورد  املشروعات من جامعة  وتخطيط  االقتصادية  التنمية  في  ماجستير  على  الصالح حاصل  الرحمن  عبد  السيد 
بريطانيا عام ١٩٩٥. وقد شغل السيد عبد الرحمن الصالح عدة مناصب منها منصب القائم بأعمال إدارة تشجيع االستثمار 

ومدير إدارة االستثمار احمللي ومدير أول مركز للخدمة الشاملة في الهيئة العامة لالستثمار. 

٦-٢-٧ الدكتور مهندس / أحمد بن محمد بن حمد السيف (سعودي – ٤٦ عاماً)

عضو مجلس اإلدارة

الدكتور السيف حاصل على دكتوراه في تخطيط املدن من جامعة كورنيل األمريكية ودبلوم في اإلدارة املالية والعمرانية من 
جامعة هارفارد األمريكية وشهادة ماجستير في التصميم العمراني من جامعة كورنيل األمريكية. الدكتور املهندس أحمد 
السيف هو مدير جامعة األمير سلطان وعضو مجلس أمنائها واألمني العام جمللس عمداء اجلامعات والكليات األهلية في اململكة 
ً في  كما قد شغل منصب رئيس قسم التخطيط العمراني في كلية العمارة والتخطيط بجامعة امللك سعود وكان عضوا

هيئة التدريس هناك. وقد شارك في العديد من اللجان االستشارية اخلاصة بالتطوير العمراني. 

٦-٢-٨ السيد شادي عبد الوهاب الرفاعي (لبناني-٥٣ عاما)

أمني سر مجلس اإلدارة

مت ترشيح السيد شادي عبد الوهاب ابراهيم الرفاعي لتولي مهام أمني سر مجلس اإلدارة ويحمل السيد شادي الرفاعي شهادة 
بكالوريوس في اإلدارة العامة من اجلامعة األمريكية في بيروت لعام ١٩٧٤م.  وقد شغل منصب رئيس مجلس اإلدارة واملدير 
العام لشركة أنوفا لالستثمار – شركة مساهمة لبنانية حلوالي سبعة عشر عاما.  كما يشغل منصب عضو مجلس اإلدارة 

والعضو املنتدب لشركة أديسون برادلي أرابيا وهو عضو في مجلس إدارة شركة وصيل وشركة ميدي فيزا في البحرين. 
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٦-٣ اللجان
٦-٣-١ جلنة املراجعة

سوف يشكل مجلس اإلدارة جلنة للمراجعة ال يقل عدد أعضائها عن (٣) ”ثالثة أعضاء“ وال يزيد عن (٥) ”خمسة أعضاء“ من  
غير األعضاء التنفيذيني على أن يكون أغلبهم من خارج مجلس اإلدارة من بينهم مختص بالشؤون املالية واحملاسبية.  وحسب 
ما تقره مؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق املالية.  وتصدر اجلمعية العامة للشركة بناء 

على اقتراح من مجلس االدارة قواعد اختيار أعضاء جلنة املراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة.

و تشتمل مهام و مسؤوليات هذه اللجنة على:

االشراف على إدارة املراجعة الداخلية بالشركة بغرض التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ األعمال واملهمات احملددة لها من   •
قبل مجلس اإلدارة.

دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه   •

دراسة تقارير املراجعة الداخلية ووضع االجراءات التصحيحية لها.  •

من  التأكد  بالتعيني  التوصية  عند  ويراعى  أتعابهم,  وحتديد  وفصلهم  القانونيني  احملاسبني  بتعيني  االدارة  التوصية جمللس   •
استقالليتهم.

متابعة أعمال احملاسبني القانونيني واملوافقة على أتعابهم عن تلك األعمال.  •

دراسة خطة املراجعة مع املراجع اخلارجي وإبداء مالحظاتها عليها.  •

دراسة ملحوظات املراجع اخلارجي على القوائم املالية ومتابعة ما مت في شأنها.  •

دراسة القوائم املالية األولية والسنوية قبل عرضها على مجلس االدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها.  •

دراسة السياسات احملاسبية املتبعة وإبداء الرأي والتوصية جمللس االدارة في شأنها.    •

٦-٣-٢ اللجنة التنفيذية

يشكل مجلس اإلدارة جلنة تنفيـذية ال يقل عدد أعضائها عن (٣) ”ثالثة أعضاء“ وال يزيد عن (٥) ”خمسة أعضاء“، ويختار 
أعضاء اللجنة التنفيذية من بينهم رئيس اللجنة الذي يرأس اجتماعاتها، وفي حالة غيابه تختار اللجنة رئيساً مؤقتاً لها من 
ً له احلق بالتصويت ولثالثة اجتماعات فقط وتكون  ً آخرا بني أعضائها احلاضرين ولعضو اللجنة التنفيذية أن ينيب عنه عضوا

مدة عضوية اللجنة التنفيذية هي مدة العضوية في اجمللس وميأل اجمللس املركز الذي يخلو في اللجنة التنفيذية.

و تصدر اجلمعية العامة للشركة بناء على اقتراح من مجلس االدارة قواعد اختيار أعضاء اللجنة التنفيذية و مدة عضويتهم 
و أسلوب عمل اللجنة.

مع مراعاة أي تعليمات تضعها مؤسسة النقد العربي السعودي أو يضعها مجلس إدارة الشركة ، تباشر اللجنة التنفيذية 
كل السلطات التي تقررها املؤسسة أو اجمللس ، وتعاون اللجنة التنفيذية عضو مجلس اإلدارة املنتدب أو املدير العام في حدود 

السلطات املقررة لها .

أو اإلنابة بشرط أن ال يقل عدد  اثنان على األقل بطريق األصالة  إذا حضره  التنفيذية صحيحاً إال  اللجنة  ال يكون اجتماع 
احلاضرين بأنفسهم عن اثنان .وتصدر قرارات اللجنة التنفيذية باإلجماع وفي حالة اخلالف تصدر بأغلبية أصوات ثالث أرباع 

األعضاء احلاضرين املمثلني .
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٦-٣-٣ جلنة الترشيحات واملكافآت

(٥) ”خمسة  يزيد عن  (٣) ”ثالثة أعضاء“ وال  واملكافآت اليقل أعضائها عن  للترشيحات  االدارة جلنة  يشكل أعضاء مجلس 
أعضاء“ وتصدر اجلمعية العامة للشركة بناء على اقتراح من مجلس االدارة قواعد اختيار أعضاء جلنة الترشيحات واملكافآت 

ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة.

وتشتمل مهام ومسؤليات هذه اللجنة على:

بالشرف  مخلة  بتهمة  إدانته  سبقت  شخص  أي  ترشيح  عدم  مراعاة  مع  االدارة  مجلس  لعضوية  بالترشيح  التوصية   •
واألمانة

املراجعة السنوية لالحتياجات املطلوبة من املهارات املناسبة لعضوية مجلس اإلدارة واعداد وصف للقدرات واملؤهالت املطلوبة   •
لعضوية مجلس االدارة, مبا في ذلك حتديد الوقت الالزم تخصيصه من العضو ألعمال مجلس االدارة

مراجعة هيكل مجلس االدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي ميكن إجراؤها  •

حتديد جوانب الضعف والقوة في مجلس االدارة, واقتراح معاجلتها مبا يتفق مع مصلحة الشركة  •

التأكد من استقاللية األعضاء املستقلني, وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة   •
أخرى

التنفيذيني, واالستعانة مبعايير ترتبط باألداء في حتديد تلك  وضع سياسات واضحة ملكافآت أعضاء مجلس االدارة وكبار   •
املكافآت

٦-٤ االدارة العليا للشركة
مت ترشيح السيد لطفي الزين ملنصب املدير التنفيذي للشركة والسيد وديع بارودي ملنصب مدير العمليات التنفيذي والسيد 
أمين احلوت ملنصب املدير الفني والسيد إيريك فان بيزن ملنصب املدير املالي.  أما بالنسبة لباقي املناصب فستقوم الشركة 
باستعارة الكوادر الالزمة من شركة السامية للتجارة حتى يتم التعاقد مع األشخاص املناسبني لتولي املهام املطلوبة، وذلك 

لتمتع الكوادر املوجودة لدى السامية باخلبرة من خالل العمل باتفاقية الوكالة مع ميدغلف البحرين سابقا. 

وفيما يلي نبذة مختصرة عن كل من السادة وديع بارودي وأمين احلوت وإيريك فان بيزن: 

٦-٤-١ السيد / وديع الياس وديع بارودي (لبناني-٦٥ عاما)
مدير العمليات التنفيذي

السيد وديع بارودي حاصل على شهادة في الرياضيات من جامعة ليون الفرنسية عام ١٩٦٤ وشهادة تأمني احلماية واالدخار 
من املركز السويسري لتدريب التأمني عام ١٩٦٥ وقد اجتاز خمسة امتحانات للعلوم االكتوارية من العهد االكتواري بلندن عام 
١٩٧٢.  لدى السيد وديع بارودي خبرة متتد لواحد وأربعني (٤١) عاماً في مجال التأمني. وقد تبوأ مناصب رفيعة في الشركات 
ً منتدباً في شركة مهنا  التي عمل بها منها منصب مدير عام شركة األمانة للتأمني (الكويت) ملدة أربعة عشر عاما وعضوا
ً عاما لشركة عناية إلدارة البرامج الطبية ومدير عام شركة السامية التجارية (وكالء ميدغلف  للخدمات األكتوارية ومديرا

البحرين في السعودية).  
٦-٤-٢ السيد / أمين عادل عمر احلوت (لبناني-٤٥ عاما)

املدير الفني
السيد أمين احلوت حاصل على شهادتي بكالوريوس في إدارة األعمال من اجلامعة األمريكيه في بيروت عام ١٩٨٤م وماجستير 
في إدارة األعمال من اجلامعة األمريكيه في بيروت عام ١٩٨٨م وشهادة زمالة معهد التأمني في لندن عام ١٩٩٥.  السيد أمين 
احلوت هو خبير محلف لدى احملاكم اللبنانية في شؤون التأمني الصحي وتأمني احلماية واالدخار وهو عضو مجلس إدارة في 
شركة أديسون برادلي إنترناشيونال (لبنان) وله خبرة متتد ألكثر من اثنني وعشرين (٢٢) عاماً في مجال التأمني وإعادة التأمني 
وإدارة اخملاطر في شركات اقليمية كما حاضر في علوم التأمني في اجلامعة األمريكية في بيروت إلثني عشر(١٢) عاماً. وقد شغل 

ً منصب نائب املدير العام لشركة السامية التجارية (وكيل ميدغلف البحرين في السعودية).  مؤخرا
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٦-٤-٣ السيد / إيريك سيرج فان بيزين (بلجيكي-٣٧ عاما)
املدير املالي

السيد إريك حاصل على شهادة ماجستير في إدارة األعمال من جامعة ليوفني ببلجيكا عام ١٩٩٢ وشهادة ماجستير في 
العلوم التطبيقية من جامعة باريس – دوفني عام ١٩٩١ وبكلوريوس في االقتصاد من جامعة باريس – صوربون عام ١٩٩٠.  
لدى السيد إيريك فان بيزين خبرة في مجال اإلدارة املالية ألكثر من ثالثة عشر عاماً. عمل خاللها في كمراقب مالي في شركة 
السامية للتجارة ومدير مالي جملموعة الشركة العربية للتأمني في لبنان وكمدير للخزينة واملصرفية اخلاصة في البنك السعودي 

الهولندي باإلضافة إلى عمله في قسم اخلزينة لبنك بروكسل المبرت في بلجيكا. 

٦-٥ إقرار من أعضاء مجلس اإلدارة واملدراء واملوظفني األساسيني 
يُقر أعضاء مجلس اإلدارة وكذلك املدراء املرشحون وسكرتير مجلس االدارة أنهم و حتى تاريخ إصدار هذه النشرة:

لم يُعلن في أي وقت من األوقات إفالسهم ولم يخضعوا إلجراءات اإلفالس.  •

بإستثناء امللكية املوضحة في قسم هيكل ملكية الشركة الوارد في الصفحة (١٦)، ليس لهم وألي من أقاربهم والتابعني   •
لهم أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أسهم الشركة أو أوراقها املالية. 

تنفيذي  الزين كمدير  السيد لطفي  وأقاربهم وعمل  اإلدارة  العادية لبعض أعضاء مجلس  التأمينية  التغطيات  بإستثناء   •
واملكافئات والتعويضات املوضحة في القسم اخلاص مبكافئات أعضاء مجلس اإلدارة، ليس لهم وألي من أقاربهم والتابعني 
ع إبرامه في  لهم أي مصلحة مادية في أي عقد أو ترتيب خطي أو شفهي ساري املفعول خالل وضع هذه املذكرة أو متوقّ

ما يتعلّق بأعمال الشركة.

التنفيذي حق  الرئيس  أو  االدارة  التي حتكمها ال تعطي أي عضو من أعضاء مجلس  واألنظمة  إن نظام الشركة األساسي 
التصويت على عقد أو اقتراح تكون لهم فيه مصلحة شخصية، أو التصويت على مكافآت متنح لهم أو حق االقتراض من 

الشركة.

٦-٦ مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا 
ينص النظام األساسي للشركة على دفع ما مجموعه (١٫٢٦٠٫٠٠٠) مليون ومائتان وستون ألف ريال سعودي سنوياً لرئيس 
وأعضاء مجلس اإلدارة كمكافئة سنوية باإلضافة إلى مبلغ (٣٫٠٠٠) ثالثة آالف ريال سعودي لرئيس مجلس اإلدارة وكل عضو 
عن كل إجتماع جمللس اإلدارة ومبلغ (١٫٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال سعودي عن كل اجتماع للجنة التنفيذية. كما تقوم الشركة 
بدفع كل النفقات الفعلية التي يتحملونها حلضور اجتماعات اجمللس واللجنة التنفيذية. ويجب أال يتجاوز مجمل هذه املكافئات 

٥٪ من صافي أرباح الشركة.

٦-٧ الرقابة الداخلية والتدقيق 
سيقوم مجلس إدارة الشركة بتكوين جلنة للمراجعة من ثالثة إلى خمسة أعضاء.  تكون مسؤولة عن عمليات الرقابة واملراجعة 

والتدقيق في الشركة ومراقبة أداء اإلدارة التنفية واحلرص على احملافظة على مصالح املساهمني وحاملي وثائق التأمني. 

للرقابة  وأخرى  الداخلية،  املراجعة  في  اختصاصي  برئاسة  الداخلية  للمراجعة  إدارة مستقلة  بإنشاء  الشركة  كما ستقوم 
النظامية تكون مسؤولة عن التأكد من تطبيق األنظمة واملعايير املوضوعة من قبل اجلهات املنظمة لعمل الشركة.  وتقدم 
تطلبها  التي  املعلومات  على  النقد  النظامية مؤسسة  الرقابة  إدارة  تطلع  كما  املراجعة  جلنة  إلى  تقاريرها  اإلدارتني  هاتني 

املؤسسة.
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٦-٨ هيئة املراقبة الشرعية وتطبيقات التأمني التعاوني
وترشيح  الشرعية  الهيئة  وذلك إلعداد الئحة عمل  والقانونية  الشرعية  القاسم لالستشارات  العزيز  تعيني مكتب عبد  مت 
أعضائها وقد مت أعداد مسودة الئحة العمل وفور اعتمادها سيتم ترشيح أسماء مجموعة من أصحاب الفضيلة املشايخ  

لعضوية هذه الهيئة. 

ومن جهة أخرى يتم تأسيس قسم للتأمني التعاوني في بنية شركة السامية الذي من املتوقع أن يسهل عملية االنتقال 
إلى العمل بنظام التأمني التعاوني في ميدغلف السعودية. 

٦-٩ سياسة السعودة 
لتدريب  إنشاء معهد  أوجيه قائمة على  السعودية وهي شركة سعودي  املؤسسني األساسيني في ميدغلف  الشركاء  أحد 
الشباب السعودي وفقا لبرامج تأهيلية مختلفة وقد مت عرض ذلك على وزارة العمل بالتنسيق مع معالي وزير العمل الدكتور 
غازي القصيبي واملعهد الذي سينشأ لهذه الغاية. تبعاً لذلك سيتم إحلاق برامج تدريب خاصة بأعمال التأمني ضمن البرامج 
التي سوف تدرس باالتفاق مع املعهد البريطاني للتأمني. وسيتم التنسيق مع مقام وزارة العمل حول برامج التدريب املقترحة 
ً للبدئ بها فور  االنتهاء من إجراءات تأسيس الشركة. وسيخدم خريجو هذه الدورات قطاع التأمني في اململكة سواءً  متهيدا
مليدغلف السعودية أو الشركات األخرى. وسوف يتلقى املتدرب في هذا البرنامج مكافئة مالية ومميزات أخرى بالتنسيق مع 
مكتب العمل. وحال إمتام البرنامج التدريبي بنجاح مينح اخلريج شهادة معتمدة توضح إسم البرنامج ومدته وما حصل عليه 

من درجة علمية متكنه من االلتحاق بقطاع التأمني في اململكة. 

وروح حتمل  األهلية  لديه  من  وتوظيف  استقطاب  لغرض  املعهد  لدى  التدريب  برامج  متابعة  إلى  بجدية  ميدغلف  وتتطلع 
املسؤولية للعمل في هذا القطاع.  كما ستستفيد الشركة من خبرات ميدغلف البحرين السابقة في اململكة حيث أنها ومن 
خالل شركة السامية للتجارة أقامت دورات تدريبية سنوية خلريجي اجلامعات السعودية من املواطنني وكذلك من حملة املؤهالت 
العلمية األخرى مما مكنها من استيعاب اكثر من ١١٧ شاب سعودي  اليزالون على رأس العمل حتى اآلن.  وسوف تتابع ميدغلف 

السعودية هذا املنهاج في تأهيل وتوظيف الشباب السعودي لتبية احتياجات الشركة في ضوء متطلبات نظام العمل.
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٧ الوظائف التشغيلية الرئيسية واملساندة

٧-١ اإلكتتاب التأميني
يقوم خبير اإلكتتاب التأميني بدارسة اخملاطر باالعتماد على علم اإلحصاء، وحساب احتماالت حدوث اخملاطر املغطاة ومقاييس 
هذه اخملاطر بطريقة محسوبة، وذلك للتأكد من تغطية كاملة للعمالء مع احملافظة على سالمة احملفظة التأمينية. لقد قامت 
ميدغلف بوضع إرشادات لعملية االكتتاب التأميني (االكتتاب) وذلك لتقييم أوضاع السوق واخملاطر املتعلقة به وتاريخ املطالبات  
من خالل اخلبرة السابقة وتوقعات خملاطر مستقبلية والتقييم التقني من قبل خبراء بشؤون التأمني،  وتهدف السياسة املتبعة 
واألعمال  اخلدمات  اخملاطر على  ولتوزيع  السيولة  وذلك الستيفاء معايير  املالية  الشركة  رفع موارد  إلى  االكتتاب  في عملية 
والقطاعات اخملتلفة وحتقيق أعلى نسبة ممكنة لصافي اإليرادات بعد خصم قيمة املطالبات واملصاريف األخرى وبالتالي احلصول 

على العوائد األفضل للمساهمني وحلاملي وثائق التأمني.

تقوم الشركة بشكل عام باألكتتاب التأميني لكل من:

فئات التأمني املرخص لها مبمارستها من مؤسسة النقد واملوافق عليها من مجلس اإلدارة  .١

عمليات إعادة التأمني االختيارية  .٢

األخطار  طبيعة  بحسب  محدد  جدول  وفق  اخملاطر  تغطية  على  للموافقة  كاف  صالحيات  سلم  االكتتاب  اخصائيي  لدى 
واملستوى الفني الالزم لتقييمها. وتخضع عملية االكتتاب في العادة للمراجعة من قبل شخص ثان للتأكد من تطبيق املعايير 

والسياسات املوضوعة.  كما تسعى الشركة للقيام بعملية إعادة تأمني مالئمة وفق ما تقتضيه احلاجة. 

٧-٢ إعادة التأمني 
نة إلى الشركة املعيدة  إعادة التأمني هي اآللية التي يتم مبوجبها نقل األخطار املؤمن عليها أو جزء منها من الشركة املؤمِّ

للتأمني لتوزيع األخطار واحلد من اخلسائر.

إن ميدغلف السعودية ستقوم بإبرام مايلزم من اتفاقيات إعادة التأمني مع معيدي التأمني مما سوف يوفر للشركة قدرة اكتتابية 
مالئمة ومساعدة اإلدارة على احلد من تعرضها خلسائر ممكنة ناجتة عن مخاطر كبيرة وإتاحة إمكانية أكبر للنمو.  وتتوزع تغطية 

إعادة التأمني على اإلعادة اإلختيارية وإتفاقيات إعادة التأمني النسبية وغير النسبية. 

جتدر اإلشارة إلى أن اتفاقيات إعادة التأمني املسندة التعفي الشركة من التزاماتها جتاه حملة الوثائق ونتيجة لذلك، تبقى 
الشركة ملتزمة جتاه حملة الوثائق بحصتها من املطالبات حتت التسوية املعاد التأمني عليها بالقدر الذي لم تف به شركة إعادة 

التأمني بالتزاماتها مبوجب اتفاقيات إعادة التأمني. ولذلك يتم اختيار ميدغلف لشركات إعادة التأمني على األسس التالية:
التصنيف اإلئتماني من قبل شركات عاملية  •

مستوى جودة اخلدمات  •
التسوية السريعة ملطالبات التأمني  •

شروط التغطية  •
األسعار  •

ورغم أن الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمني التعاوني تشترط إعادة تأمني ٣٠٪ من اشتراكات التأمني كحد أدنى 
من شركات داخل اململكة العربية السعودية إال أنه ال يوجد في الوقت احلالي عدد كاف من شركات إعادة التأمني لتحقيق هذا 
الهدف.  ولذلك فعلى شركات التأمني العاملة في اململكة العربية السعودية أن تبحث خارج حدود اململكة للحصول على 

إعادة التأمني املالئمة.  بالتالي سيكون على الشركات العاملة أخذ موافقة كتابية من قبل مؤسسة النقد. 
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٧-٣ إدارة املطالبات 
سيقوم قسم إدارة املطالبات في ميدغلف السعودية بتنفيذ واجبات الشركة التعاقدية مع عمالئها وفق اإلرشادات واإلجراءات 

املعتمدة من قبل إدارة الشركة. 

أما فيما يتعلق بالتعامل مع مطالبات التأمني الصحي، فإن ميدغلف تعمل عن كثب مع مقدمي الرعاية الصحية من خالل 
شركة ميدي فيزا إلدارة مطالبات التأمني الصحي.

٧-٤ االستثمار وإدارة األصول 
التأمني  مراقبة  لنظام  التنفيذية  اللوائح  متطلبات  استثمارية مكتوبة حسب  بوضع سياسة  السعودية  ميدغلف  ستقوم 
ً باإلعتبار األخطار احمليطة بالشركة واملنطقة التي تعمل بها،  التعاوني ليعتمدها مجلس اإلدارة لتوزيع األصول االستثمارية آخذا
وستقوم الشركة وبشكل دوري بتحليل ودراسة األخطار احمليطة بالشركة واملنطقة التي متارس نشاطها فيها، كما ستتخذ 

الشركة اإلجراءات املناسبة إلدارة تلك اخملاطر ليكون هناك حد أدنى حتليل اخملاطر اآلتية :

مخاطرالسوق  •
مخاطراإلئتمان  •

مخاطر عوائد االستثمار  •
أسعار صرف العمالت  •

مخاطر السيولة  •
مخاطر العمليات  •

مخاطر الدول  •
مخاطر القوانني والتشريعات  •

مخاطر إعادة التأمني  •
اخملاطر التكنولوجية  •

إن الطريقة التي ستتبعها الشركة فيما يتعلق باالستثمار يجب أن تتوافق بشكل دائم مع إرشادات وشروط مؤسسة النقد 
العربي السعودي االستثمارية اخلاصة باخلدمات املالية املتنوعة والتي تهدف إلى انسجام معدالت السيولة والقدرة على الوفاء 

بااللتزامات، وضمان حماية االستثمارات.

٧-٥ اإلدارة املالية 
ستستخدم الشركة من ضمن نظام البيانات املسمى "نظام إدارة التأمني"، نظاما محاسبيا دقيقا يحول دون حدوث أي أخطاء 
إدارة نظم  يوفر ميزات  الكامل. وكذلك  احملاسبي  الدعم  تقدمي  إلى  باإلضافة  دقيقة،  مالية غير  بيانات  إلى  تؤدي  محاسبية 
املعلومات، ويقوم مراجعوا احلسابات وبشكل دوري بتدقيق العمليات في أقسام التأمني واملطالبة للحيلولة دون اإلخالل بأي من 

األساليب واملعايير املوضوعة.

وحتى تعكس تقارير الشركة املالية الطبيعة التعاونية لعمليات التأمني، ستباشر الشركة بفصل أصول والتزامات حاملي وثائق 
التأمني عن مثيالتها العائدة للمساهمني في تقاريرها املالية، وسيتم تشكيل جلنة تدقيق كما هو مطلوب في نظام مراقبة 

شركات التأمني التعاوني السعودي والئحته التنفيذية. 
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٧-٦ التسويق واملبيعات 
ستستخدم ميدغلف السعودية عدة قنوات للوصول إلى عمالئها نذكر منها:

فريق من مندوبي املبيعات  •
وسطاء ووكالء   •

أعمال ناجتة عن اتصال مباشر من العمالء دون استخدام فريق املبيعات أو الوسطاء أو الوكالء  •
فروع املصارف املسموح لها مبمارسة نشاط وكالة التأمني حيث ستقوم ميدغلف السعودية بابرام عقود مع بعض البنوك   •

السعودية للقيام مبهام املبيعات عبر فروعها

وستقوم ميدغلف بتأسيس املكتب الرئيسي لها في الرياض وعدد من الفروع في مناطق مختلفة من اململكة. وسترتبط هذه 
املكاتب بشبكة اتصاالت قوية مما سيضمن سرعة وفاعلية في تقدمي اخلدمات للعمالء.  كما لدى الشركة خططاً لتنويع قنوات 

التوزيع مع األخذ بعني االعتبار النمو في األعمال وذلك لتكون جاهزة لتلبية طلبات العمالء.

ً منتشرين  ستعتمد الشركة مبدأياً على استعارة فريق مبيعات شركة السامية للتجارة واملتكون من أكثر من تسعني عضوا
بني الرياض، وجدة، واخلبر، وقد مت تدريبهم لتوفير كل اخلدمات للعمالء. وقسم املبيعات مكون من قسمني ثانويني هما: قسم 

إدارة املبيعات وقسم خدمة العمالء.  وقد مت مكننة نظام التسعير وذلك لتسريع عملية إجناز اعداد عروض التأمني.

نقاط القوة لدى ميدغلف:

مستوى جودة اخلدمات خالل البيع وبعده  •
فريق عمل نشيط  •

طاقم من ذوي اخلبرة  •

القدرة على توفير حلول تأمينية مناسبة للعمالء مما يعطي لهم ميزة مقارنة باخلدمات االعتيادية املقدمة من الشركات   •
املنافسة.

خدمة عمالء ممتازة، حيث أن االلتزام باملواعيد فيما يتعلق بالتعامالت مما يساعد الشركة على احلفاظ على والء عمالئها   •
وجذب املزيد من العمالء دون االضطرار إلى الدخول في منافسة في األسعار.

٧-٧ تقنية املعلومات 
ستستخدم ميدغلف السعودية أنظمة تقنية املعلومات اخلاصة مبيدغلف البحرين بعد موافقة مؤسسة النقد. ويشمل هذا 
النظام احملاسبة واملوارد البشرية واالكتتاب التأميني وخدمة وثائق التأمني، وإدارة املطالبات، والتخطيط املالي، وإعادة التأمني. 

وهناك مجموعة من األنظمة املكملة ألدارة برامج املطالبات الطبية واملركبات. 

تهدف الشركة من استخدام القدرات التكنولوجية التي ستستخدمها إلى:

تخفيض الوقت الالزم الجناز كافة العمليات من تأمني وغيره  •
التقليل من االعتماد على العنصر البشري كلما كان ذلك ممكناً  •

تطوير إنتاجية املوظفني  •
التحكم باخملاطر املتعلقة بالعمل والناجمة عن أخطاء بشرية  •

استرجاع واستخدام التقارير للمساعدة على التقييم واإلدارة وتطوير االستراجتيات  •
تطوير القدرات واخلبرات املتعلقة بالتأمني باالستناد إلى البيانات التاريخية  •
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٨ تقرير احملاسب القانوني واملركز املالي للشركة  

٨-١ املراجعون القانونيون 
سيتم  حيث  التأسيس  حتت  مساهمة  شركة  السعودية  ميدغلف  لكون  وذلك  للشركة  قانونيني  مراجعني  تعيني  يتم  لم 

التصويت على تعيينهم من قبل اجلمعية التأسيسية للشركة. 

٨-٢ التقارير املالية  
سوف تخضع الشركة بعد هذا االكتتاب لاللتزامات اخلاصة باإلفصاح والتقارير الدورية مبوجب نظام السوق املالية ("نظام السوق 
املالية"), الصادر مبوجب قرار مجلس الوزراء املوقر رقم ٩١ وتاريخ ١ رجب ١٤٢٤هـ (املوافق ٢٩ أغسطس ٢٠٠٣م). حيث ستقدم 
الشركة لهيئة السوق املالية التقارير املالية الدورية والبيانات املالية األخرى املنصوص عليها في نظام السوق املالية واللوائح 

والقواعد املعتمدة من قبل مجلس الهيئة. كما ستقدم الشركة ملساهميها تقارير سنوية حتوي قوائمها املالية املراجعة.

٨-٣ تقرير املراجعة اخلاص وفحص القائمة املستقبلية
قام السادة البسام محاسبون قانونيون واستشاريون بإعداد تقرير اإلجراءات املتفق عليها اخلاص والذي يشمل بيانات مصاريف 

التأسيس ودفعات املؤسسني حتت حساب رأس املال وقائمة املركز املالي املستقبلية، ومت إدراج هذا التقرير في نشرة اإلصدار. 

ً ألن األحداث والظروف في كثير من  وتظهر قائمة املركز املالي املستقبلية الوضع املتوقع عند البدئ بفعاليات الشركة. ونظرا
األحيان، قد ال حتدث كما مت توقعها، لذا فإن املركز املالي املتوقع قد ال ميكن حتقيقه، وقد يكون الفرق بني املركز املالي املتوقع 

والفعلي جوهرياً. 

٨-٤ قائمة املركز املالي املستقبلية 
قام السادة البسام محاسبون قانونيون واستشاريون بفحص التوقع املالي الذي يقتصر على قائمة املركز املالي املستقبلية 
لشركة املتوسط واخلليج للتأمني وإعادة التأمني التعاوني – شركة مساهمة سعودية – حتت التأسيس كما في ١ يناير ٢٠٠٧م، 
التاريخ املتوقع لبداية النشاط، واملعدة من قبل إدارة الشركة. وقد مت الفحص وفقاً ملعيار القوائم املالية املستقبلية الصادر 
من الهيئة السعودية للمحاسبني القانونيني وشمل الفحص اإلجراءات التي رآها السادة البسام محاسبون قانونيون ضرورية 
لتكوين درجة معقولة من القناعة متكنهم من إبداء الرأي حول إعداد وعرض قائمة املركز املالي املستقبلية املرفقة واالفتراضات 
التي أعدت على أساسها هذه القائمة.  كما ينبغي قراءة هذه القائمة املالية املستقبلية مع تقرير فحص القائمة املالية 

املستقبلية واإلجراءات املتفق عليها واملدرجان في امللحقني ١ و ٢ على التوالي.

واجلدير بالذكر أن البسام محاسبون قانونيون واستشاريون ال متتلك أي حصة أو مصلحة أيا كان نوعها في ميدغلف السعودية.  
وقد مت نشر إفادتها في نشرة اإلصدار بناءً على موافقتها اخلطية و لم يتم سحب تلك املوافقة.
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ريال سعودي
(غير مدققة)

املوجودات
املوجودات املتداولة:

٦٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ أرصدة لدى البنوك
٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ النقدية املتوقعة من االكتتاب العام
٨٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ إجمالي املوجودات املتداولة

املوجودات غير املتداولة
٢١٫٠٧٣٫٤٦٠ مصاريف التأسيس
٢١٫٠٧٣٫٤٦٠

٨٢١٫٠٧٣٫٤٦٠ إجمالي املوجودات

املطلوبات وحقوق املساهمني
املطلوبات املتداولة:

٢١٫٠٧٣٫٤٦٠ رصيد مطلوب جلهة ذات عالقة
٢١٫٠٧٣٫٤٦٠ إجمالي املطلوبات املتداولة
٢١٫٠٧٣٫٤٦٠ إجمالي املطلوبات

حقوق املساهمني
٦٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ رأس املال املدفوع من قبل املؤسسني
٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ رأس املال املتوقع من االكتتاب العام
٨٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ إجمالي حقوق املساهمني
٨٢١٫٠٧٣٫٤٦٠ إجمالي املطلوبات وحقوق املساهمني

٨-٥ املصاريف الرأس مالية ورأس املال واملديونية 
اجلدير بالذكر أنه الميكن تقدير املصاريف الرأس مالية الناجتة عن استحواذ احملفظة التأمينية اململوكة حالياً مليدغلف البحرين 
وذلك لعدم انهاء إجراءات التقييم لهذه احملفظة حيث من التوقع أن تنتهي إجاراءات التقييم في الربع األول من عام ٢٠٠٧م، ويتم 
وضع قيمة للمحفظة التأمينية التابعة مليدغلف البحرين في اململكة العربية السعودية من قبل جلنة مستقلة معينة من قبل 
مؤسسة النقد العربي السعودي والتي تقوم بالتأكد من سالمة اجراءات تقييم شركات التأمني القائمة التي تقدمت بطلبات ترخيص 

للمؤسسة والتأكد من اتباع احملاسب القانوني جلميع الضوابط.

ويبلغ رأس مال الشركة (٨٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ثمامنائة مليون ريال سعودي موزعة على (٨٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ثمانني مليون سهم القيمة 
اإلسمية لكل منها (١٠) عشرة رياالت. وقد مت إيداع (٦٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ستمائة مليون ريال سعودي هي حصة املساهمني املؤسسني 

وسوف يتم طرح أسهم بقيمة (٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠) مائتي مليون ريال إضافية لالكتتاب العام.
ويتمثل الرصيد املطلوب جلهات ذات عالقة في الرصيد املستحق لشركة املتوسط واخلليج للتأمني، وإعادة التأمني – شركة 
مساهمة بحرينية (مقفلة) وذلك عن قيامها بدفع وتكبد مصاريف التأسيس اخلاصة بتأسيس الشركة واملقدرة بـ(٢١٫٠٧٣٫٤٦٠) 
واحد وعشرين مليون وثالث و سبعني ألف وأربعمائة وستني ريال. وماعدا ذلك يؤكد أعضاء مجلس اإلدارة على عدم وجود أدوات 
للدين أوقروض آجله حتى تاريخ إعداد هذه النشرة.  كما اليوجد للشركة أي أصول أو شركات تابعة لها مبا في ذلك حق اخليار.

٨-٦ إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة بخصوص املعلومات املالية 
ً إلى القوائم  إن مجلس إدارة الشركة يُقر بأنه مت إعداد قائمة املركز املالي املستقبلية املدرجة في نشرة اإلصدار هذه استنادا
بتنفيذ  واملتعلقة  اململكة  في  عليها  املتعارف  املراجعة  معايير  عليها حسب  جوهري  تعديل  أي  إجراء  دون  للشركة  املالية 
اإلجراءات املتفق عليها والصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبني القانونيني. ويؤكد مجلس اإلدارة بأنه مت اإلفصاح عن كافة 
املعلومات بصورة عادلة،  ولم يتم حذف أي معلومات قد يؤثر حذفها على نتائج التحليالت. ويُقر مجلس االدارة كذلك بأنه ال 
يوجد هناك أي رهونات أو أعباء أو حقوق على ممتلكات الشركة حتى تاريخ إعداد هذه النشرة. ويقر أعضاء اجمللس أنه اليوجد 
 ً إي أصول أو شركات تابعة للشركة مبا في ذلك حق اخليار. كما تقر إدارة الشركة كفاية رأس املال العامل إلثني عشر شهرا

من تاريخ صدور هذه النشرة.
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٩ مجموعة ميدغلف

٩-١ نبذة تاريخية
أعمالها  ملباشرة  "أوف شور"  البحرين عام ١٩٩٥م كشركة غير مقيمة  التأمني في  وإعادة  للتأمني  بدأت ميدغلف كشركة 
في  التفاصيل  (راجع  وكالة حصرية  عقد  من خالل  اآلن)  السامية  (شركة  للتجارة  السامية  مؤسسة  عبر  السعودية  في 
قسم "األطراف الرئيسية التي تتعامل معها الشركة").  وفي عام ١٩٩٧م استحوذت على أسهم شركة سترايكرز للتأمني 
وإعادة التأمني في لبنان وآسيا أسيستانس إلدارة املطالبات والشبكات الطبية حيث كان رأس مال ميدغلف أنذاك ٥ مليون 

دوالرأمريكي.

وفي عام ١٩٩٨م استثمر كل من شركة العزيزية لالستثمار التي يرأس مجلس إدارتها صاحب السمو امللكي األمير الوليد 
بن طالل بن عبد العزيز آل سعود ومجموعة البحر املتوسط التابعة لعائلة رفيق احلريري في ميدغلف حيث مت رفع رأس املال 
إلى ١٥ مليون دوالر أمريكي. وفي سياق العملية اشترت اجملموعة الشركة العربية العاملية للتأمني في لبنان، وتكونت شركة 

ميدغلف القابضة في لبنان.

في العام ١٩٩٩ مت انضمام أديسون برادلي انترناشونال في لبنان وأديسون برادلي اند كومباني في اململكة املتحدة وهي شركات 
وساطة تأمني إلى ميدغلف حيث مت االستحواذ على أسهم كلتا الشركتني. وتابعت ميدغلف منوها عن طريق شراء شركة آرك 
للتأمني ومركزها قبرص وشركة ميديكال إكسبرس ومقرها جزيرة جيرسي البريطانية (التي حتولت فيمابعد إلى ميدي فيزا) 

عام٢٠٠٠ كما مت االستحواذ على ٤٪ من شركة أومني اليف في اململكة املتحدة عام ٢٠٠٢. 

وفي عام ٢٠٠٣م مت إنشاء شركة أديسون برادلي أرابيا في البحرين وافتتحت فرعا لها في دبي. كما مت الترخيص مليدغلف ملزاولة 
التأمني في مملكة البحرين.  وقد استمر تعزيز رأس مال ميدغلف عبر إعادة ضخ األرباح ليصل رأس املال الشركة اللبنانية إلى 
٣٥ مليار ليرة  (حوالي ٨٧ مليون ريال سعودي) كما وصل مجموع حقوق املساهمني في ميدغلف البحرين إلى ٢٦٤ مليون ريال 

سعودي.

وفي عام ٢٠٠٤م تقدمت ميدغلف إلى مؤسسة النقد العربي السعودي بطلب املوافقة على تأسيس شركة للتأمني التعاوني 
في اململكة العربية السعودية حسب نظام مراقبة شركات التأمني. وفي نفس العام  تأسست شركة ميدي فيزا البحرين 

وشركة ميدي فيزا في دبي. 

وفي عام ٢٠٠٦م مت رفع حصة ميدغلف في أومني اليف إلى ٦٢٫٤٪ لتكتسب بذلك أغلبية تسمح لها بإدارة الشركة املستحوذ 
عليها.  كما مت إنشاء كل من أديسون برادلي أرابيا وميدي فيزا في األردن حيث مت صدور قرار ترخيص إنشاء شركة ميدغلف 
في األردن، باإلضافة إلى الترخيص بإنشاء شركة ميدغلف السعودية. وكذلك فقد دخلت ميدغلف السوق التركية عبر إنشاء 

شركة أديسون سيغورتا هيزمتلري في إسطنبول.

٩-٢ أعضاء اجملموعة
أصبحت ميدغلف مجموعة تأمينية متكاملة ذات امتداد اقليمي وعاملي تتكون من عدة شركات ومجموعات متثل كل واحدة 

منها نشاطاً أساسياً أو مكمالً في مجال التأمني وهذه اجملموعات هي:

املتوسط واخلليج للتأمني وإعادة التأمني – ميدغلف (البحرين – السعودية- األردن - لبنان)  •
أديسون برادلى والتي تقوم بأعمال الوساطة في مجال التأمني (لبنان – اململكة املتحدة - البحرين - تركيا - دبي - األردن)  •

ميدي فيزا إلدارة املطالبات والشبكات الطبية (دبي-البحرين-األردن)  •
أومني اليف (اململكة املتحدة)   •

موشن إلدارة املطالبات املرورية - حتت التأسيس - (لبنان)  •
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 وبني الرسم أدناه ملكية ميدغلف البحرين في الشركات التابعة

٩-٣ موظفي اجملموعة 
يتوقع أن يصل مجموع عدد العاملني في مجموعة ميدغلف بشكل مباشر أو غير مباشر إلى ٥٥٣ موظف موزعني على ثالث 
وإدارة املطالبات وفيما يلي جدول يوضح عدد املوظفني في اجملموعة حسب  التأمني  التأمني ووسطاء  نشاطات رئيسية هي 

السنوات الثالثة املاضية:

جدول ١٦: توزيع موظفي مجموعة ميدغلف املباشرين وغير املباشرين حسب القطاع
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٩-٣ أداء اجملموعة 
خالل السنوات الثالثة املاضية ارتفع صافي األقساط املكتتبة من ٢١٩ مليون ريال إلى ٥٧٠ مليون ريال. وفيما يلي تفصيل 

لصافي االقساط املكتتبة حسب اجلدول التالي:

جدول ١٧: صافي األقساط املكتتبة جملموعة ميدغلف البحرين حسب فرع التأمني (مباليني الرياالت)

٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ فرع التأمني

٨٫٥٠ ٣٫٦٢ ٢٫٤٥ التأمني على املمتلكات

٢٦١٫٩٧ ٧١٫٩٠ ٥١٫٤٢ التأمني على املركبات

٦٫٩١ ٦٫٩٧ ٢٫٢٥ التأمني الهندسي

٦٫٢٩ ٢٫٩٢ ١٫٧٢ التأمني البحري 

٢٥٩٫٣٢ ٢٠٥٫٨٦ ١٥٦٫٠١ التأمني الصحي

١٫٥٩ ٠٫٥٢ ٠٫٨٥ تأمني احلماية األدخار

٢٥٫٠٢ ٥٫٦٢ ٤٫٦٤ فروع التأمني األخرى

٥٧٠ ٢٩٧ ٢١٩ اجملموع

املنتهي في ٢٠٠٥/١٢/٣١م ال يوجد أي مديونيات  أند يونغ للعام  إيرنست  ووفقاً آلخر قوائم مالية مدققة من قبل السادة 
مليدغلف البحرين. أما بالنسبة لإللتزامات احملتملة على ميدغلف البحرين فهناك التزامات مبوجب عقود اإليجارات التشغيلية 

مبلغ ١٫٩٧١٫٥٤٦ ريال سعودي.

ولم يحدث خالل العام املاضي أي انقطاع أو تغير جوهري في نشاط ميدغلف البحرين أثر بشكل مباشر على مركز الشركة 
املالي
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١٠ وصف األسهم
١٠-١ رأس املال

لقد مت حتديد رأس مال شركة ميدغلف السعودية مببلغ (٨٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ثمامنائة مليون ريال سعودي مقسم إلى (٨٠٫٠٠٠٫٠٠٠) 
ثمانني مليون سهم متساوية القيمة، و تبلغ القيمة االسمية لكل منها (١٠) رياالت جميعها أسهم عادية.

لقد اكتتب املؤسسون في عدد من أسهم الشركة تبلغ ٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠ سهماً وقاموا بالوفاء بكامل قيمة األسهم ومت إيداع 
املبلغ في حساب الشركة لدى البنك السعودي لالستثمار. وباقي مبلغ رأس املال البالغ ٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال سعودي /٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠ 

سهم سيتم طرحها لالكتتاب العام.

يجوز للجمعية العامة غير العادية بعد التثبت من اجلدوى االقتصادية وبعد موافقة اجلهات اخملتصة أن تقرر زيادة رأس مال 
الشركة مرة أو عدة مرات بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة االسمية لألسهم األصلية بشرط أن يكون رأس املال األصلي 
قد دفع بأكمله ومبراعاة ما يقضي به نظام الشركات ونظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية ونظام مراقبة شركات التأمني 
التعاوني والئحته التنفيذية.  ويعني القرار طريقة زيادة رأس املال، ويكون للمساهمني األصليني أولوية االكتتاب في األسهم 
اجلديدة النقدية.  وتوزع تلك األسهم اجلديدة على املساهمني األصليني الذين طلبوا االكتتاب بها بنسبة ما ميلكونه من أسهم 
أصلية بشرط أال يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم اجلديدة ويوزع الباقي من األسهم اجلديدة  على املساهمني 
األصليني الذين طلبوا أكثر من نصيبهم بنسبة ما ميلكونه من أسهم أصلية على أال يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من 

األسهم اجلديدة، ويطرح ما يتبقى من األسهم لالكتتاب العام.

يجوز بقرار من اجلمعية العامة غير العادية بناءً على مبررات مقبولة وبعد موافقة كل من وزير التجارة والصناعة ومؤسسة 
النقد وهيئة السوق املالي تخفيض رأس مال الشركة إذا ما زاد عن حاجتها أو إذا منيت الشركة بخسائر، وال يصدر القرار إال 
بعد تالوة تقرير مراجعي احلسابات عن األسباب املوجبة له وعن االلتزامات التي على الشركة و أثر التخفيض في هذه االلتزامات 
ومبراعاة ما يقضي به نظام الشركات.  ويبني القرار طريقة هذا التخفيض وإذا كان التخفيض نتيجة زيادة رأس املال عن حاجة 
الشركة وجبت دعوة الدائنني إلى إبداء اعتراضاتهم عليه خالل ستني (٦٠) يوماً من تاريخ نشر قرار التخفيض في جريدة يومية 
توزع املدينة التي يقع فيها املركز الرئيس للشركة، فإذا اعترض أحد الدائنني و قدم إلى الشركة مستنداته في امليعاد املذكور 

وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حاالً أو أن تقدم ضماناً كافياً للوفاء به إذا كان آجالً.

١٠-٢ األسهم
تكون أسهم الشركة اسمية وال يجوز أن تصدر األسهم بأقل من قيمتها االسمية وإمنا يجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة، 
وفي هذه احلالة األخيرة يضاف فرق القيمة إلى االحتياطي النظامي ولو بلغ حده األقصى.  والسهم غير قابل للتجزئة في 
مواجهة الشركة فإذا متلكه أشخاص عدة وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استعمال احلقوق املتصلة بالسهم 

و يكون هؤالء األشخاص مسؤولون بالتضامن عن االلتزامات الناشئة عن ملكية السهم.

إن تداول األسهم سيكون خاضعاً لألنظمة واللوائح املطبقة على الشركات املدرجة في سوق األسهم السعودية "تداول" ويعتبر 
أي تداول ال يتفق مع تلك األحكام الغياً.

١٠-٣ حقوق التصويت 
إن للشركة فئة واحدة من األسهم وال يعطى مبوجبها للمساهم أية حقوق تفضيلية.  ويحق لكل مساهم  ميتلك (٢٠) 
عشرين سهم على األقل حضور اجلمعيات العامة، باألصالة أو النيابة، وللمساهم أن يوكل عنه (بشكل خطي) مساهماً آخر 
من غير أعضاء مجلس االدارة في حضور اجلمعية العامة.  وحتسب األصوات في اجلمعيات العامة العادية وغير العادية على 

أساس صوت واحد لكل سهم ممثل في االجتماع.



٤٢

ويتم صدور قرارات اجلمعية العامة العادية باألغلبية املطلقة لألسهم املمثلة في االجتماع.  أما فيما يتعلق بقرارات اجلمعية 
العامة غير العادية فتتم بأغلبية ثلثي األسهم املمثلة في االجتماع إال إذا كان القرار بخصوص زيادة أو تخفيض رأس املال، أو 
إطالة مدة الشركة،  أو حل الشركة قبل انقضاء املدة احملددة في نظامها، أو اندماج الشركة أو دمجها في شركة أو مؤسسة 

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

إلى  األسئلة بشأنها  وتوجيه  العامة  اجلمعيات  أعمال  املدرجة في جدول  املوضوعات  احلق في مناقشة  ميتلك كل مساهم 
أعضاء مجلس اإلدارة ومراقب احلسابات، ويجيب مجلس اإلدارة أو مراقب احلسابات على أسئلة املساهمني بالقدر الذي ال يعرض 
مصلحة الشركة للضرر، وإذا رأى املساهم أن الرد على سؤاله غير مقنع احتكم إلى اجلمعية، ويكون قرار اجلمعية في هذا 

.ً الشأن نافذا

١٠-٤ اجلمعية العامة للمساهمني
متثل اجلمعية العامة (واملكونة تكويناً صحيحاً) جميع املساهمني ويتم انعقاد االجتماعات في املدينة التي يقع بها املركز 
الرئيسي للشركة. وفيما عدا األمور التي تختص بها اجلمعية العامة غير العادية، فإن اجلمعية العامة العادية تختص بجميع 
األمور املتعلقة بالشركة ويتم انعقادها مرة على األقل في السنة خالل الستة أشهر التالية النتهاء السنة املالية للشركة ، 

كما يجوز دعوة جمعيات عامة عادية أخرى إذا دعت احلاجة إلى ذلك. 

ويكون من ضمن اختصاصات اجلمعية العامة غير العادية تعديل نظام الشركة األساسي باستثناء األحكام احملظور عليها 
تعديلها نظاماً، ولها كذلك أن تصدر قرارات في األمور الداخلة في اختصاص اجلمعية العامة العادية، وذلك بنفس الشروط 

واألوضاع املقررة للجمعية األخيرة.

و يتم نشر محضر اجتماع الدعوة النعقاد اجلمعية العامة في اجلريدة الرسمية وصحيفة يومية توزع في املدينة التي يوجد 
فيها مقر الشركة الرئيسي قبل املوعد احملدد لالنعقاد بخمسة وعشرين (٢٥) يوماً على األقل.  وميكن أن يُكتفى بتوجيه الدعوة 
في امليعاد املذكور بخطابات مسجلة إلى املساهمني وترسل نسخة من الدعوة وجدول األعمال إلى اجلهات اخملتصة خالل املدة 

احملددة للنشر.

يتم انعقاد اجلمعيات العامة للمساهمني بناءً على طلب من مراقب احلسابات أو عدد من املساهمني ميثلون خمسة في املئة 
(٥٪) من رأس املال على األقل.  ال يُعتبر اجتماع اجلمعية العامة صحيحاً إال إذا حضره مساهمون ميثلون نصف رأس املال على 
األقل، وفي حال عدم توفر هذا النصاب في االجتماع، فإنه يتم توجيه الدعوة إلى اجتماع ثان يُعقد خالل الثالثني (٣٠) يوماً 
التالية لالجتماع السابق، وتعلن الدعوة بالطريقة املنصوص عليها في املادة (٨٨) من نظام الشركات.  ويعتبر االجتماع الثاني 

صحيحاً أياً كان عدد األسهم املمثلة فيه.

كذلك األمر، ال يُعتبر اجتماع اجلمعية العامة غير العادية صحيحاً إال إذا حضره مساهمون ميثلون نصف رأس املال على األقل، 
فإذا لم يتوفر هذا النصاب في االجتماع األول فإنه يتم توجيه الدعوة إلى اجتماع ثان وبنفس األوضاع املنصوص عليها في املادة 

السابقة، ويكون االجتماع الثاني صحيحاً إذا مت حضوره من قبل عدد من املساهمني ميثلون ربع رأس املال على األقل.

يترأس اجلمعية العامة رئيس مجلس االدارة، وفي حالة غيابه يفوض عضو من أعضاء مجلس اإلدارة، ويقوم الرئيس بتعيني 
ً لالجتماع وجامعاً أو جامعني لألصوات، ويتم حترير محضر اجتماع اجلمعية مضمناً أسماء املساهمني احلاضرين أو  سكرتيرا
املمثلني، وعدد األسهم التي في حيازتهم باألصالة أو بالنيابة وعدد األصوات املقررة لها والقرارات التي مت اتخاذها وعدد األصوات 
التي وافقت عليها أو خالفتها وخالصة وافية للمناقشات التي دارت في االجتماع.  وتدون احملاضر بصفة منتظمة عقب كل 

اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس اجلمعية وسكرتيرها وجامع األصوات. 

١٠-٥ حل الشركة وتصفيتها
إن املدة املقررة للشركة هي تسعة وتسعون عاماً ميالدياً (٩٩) تبدأ بتاريخ صدور القرار الوزاري بإعالن تأسيسها، ويجوز إطالة 
مدة الشركة بقرار تصدره اجلمعية العامة غير العادية قبل انتهاء أجلها بسنة واحدة على األقل وبعد موافقة مؤسسة 

النقد.
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عند انقضاء أجل الشركة أو في حال مت حلها قبل األجل احملدد، فإن اجلمعية العامة غير العادية تقرر بناءً على اقتراح مجلس 
أو أكثر وتقوم بتحديد صالحياتهم وأتعابهم وتنتهي  بالتصفية وتقوم بتعيني مصفياً  التي ستتبع للقيام  اإلدارة الطريقة 
سلطة مجلس االدارة بانقضاء الشركة، ومع ذلك يستمر مجلس االدارة قائماً على إدارة الشركة إلى أن  يتم تعيني املصفني، 

وتبقى ألجهزة الشركة اختصاصاتها بالقدر الذي ال يتعارض مع اختصاصات املصفني. 

١٠-٦ سياسة توزيع األرباح
إن سياسة الشركة تعتمد على توزيع األرباح على املساهمني (بعد خصم الزكاة وحقوق حاملي وثائق التأمني) وذلك من منطلق 
تعزيز العائد االستثماري للشركاء بصورة سنوية بناءً على دخل الشركة ووضعها املالي وأحوال السوق واألوضاع االقتصادية 
العامة باإلضافة إلى عوامل أخرى، منها وجود توافر فرص استثمارية ومتطلبات إعادة االستثمار، واالحتياجات النقدية واملالية 

والتوقعات التجارية، إلى غير ذلك من االعتبارات التنظيمية األخرى.  

وبالرغم من أن الشركة تتوقع توزيع أرباح سنوية للمساهمني، إال أنه ال توجد ضمانات لتوزيع فعلي لألرباح، كما ال يوجد أي 
ضمان للمبالغ التي سيتم توزيعها في أي سنة في املستقبل. وجتدر اإلشارة إلى أن توزيع األرباح يخضع لشروط معينة وردت 

في النظام األساسي للشركة.

١٠-٧ استخدام متحصالت االكتتاب
ان متحصالت االكتتاب يقدر بـ (٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) مائتي مليون ريال سعودي. وستستخدم املبالغ احملصلة من االكتتاب ورأس املال 
املدفوع من قبل املساهمني املؤسسني بشكل رئيسي في عملية االستحواذ على احلقيبة التأمينية السعودية اململوكة حالياً 
مليدغلف البحرين باإلضافة إلى متويل عمليات الشركة وتغطية مصاريف ماقبل التشغيل مبا فيها مصاريف االكتتاب.  وما 
زالت الشركة في طور حتديد قيمة للحقيبة من قبل جلنة مستقلة معينة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي والتي 
تقوم بالتأكد من سالمة إجراءات تقييم شركات التأمني القائمة التي تقدمت بطلبات ترخيص للمؤسسة والتأكد من اتباع 
احملاسب القانوني جلميع الضوابط، ولذلك فإنه من الصعوبة حتديد قيمة هذة احلقيبة في الوقت الراهن.  ومن املتوقع اإلنتهاء 

من عملية تقييم هذه احملفظة في الربع األول من عام ٢٠٠٧م
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١١ املعلومات القانونية

١١-١ ملخص النظام األساسي للشركة
ً تاماً وينبغي  يتضمن نظام الشركة األساسي البنود الواردة أدناه. وجتدر اإلشارة إلى أنه ال يجب االعتماد على هذا امللخص اعتمادا

الرجوع إلى النسخة الكاملة من نظام الشركة األساسي املتاح للمعاينة في املركز الرئيسي للشركة.

١١-١-١ إسم الشركة 

شركة املتوسط واخلليج للتأمني وإعادة التأمني التعاوني - ميدغلف

١١-١-٢ مركز الشركة

يقع املركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض في اململكة العربية السعودية.

١١-١-٣ غرض الشركة

غرض الشركة هو القيام وفقاً ألحكام نظام مراقبة شركات التأمني التعاوني والئحته التنفيذية واألنظمة والقواعد السارية 
في اململكة العربية السعودية مبزاولة أعمال التأمني التعاوني وكل ما يتعلق بهذه األعمال من إعادة تأمني أو توكيالت أو متثيل 
أو مراسلة أو وساطة وللشركة أن تقوم بجميع األعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق أغراضها سواء في مجال التأمني أو 
استثمار أموالها وأن تقوم بتملك وحتريك األموال الثابتة والنقدية أو بيعها أو استبدالها أو تأجيرها بواسطتها مباشرة أو 

بواسطة شركات تؤسسها أو تشتريها أو باالشتراك مع جهات أخرى*. 

ويجوز للشركة أن متتلك أو أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات التي تزاول أعماالً شبيهة بأعمالها 
أو األعمال املالية أو التي تعاونها على حتقيق غرضها أو أن تدمجها فيها أو تشتريها، وتباشر الشركة جميع األعمال املذكورة 

في هـذه املادة سواء داخل اململكة أو خارجها.

١١-١-٤ مدة الشركة

مدة الشركة (٩٩) سنة ميالدية تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير التجارة بإعالن تأسيسها ويجوز دائماً إطالة مدة الشركة* بقرار 
تصدره اجلمعية العامة غير العادية قبل انتهاء أجلها بسنة على األقل.

١١-١-٥ رأس مال الشركة

حدد رأس مال الشركة بـ(٨٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) فقط ثمامنائة مليون ريال سعودي مقسم إلى (٨٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ثمانون مليون سهماً 
إسمياً متساوية القيمة كل منها (١٠) عشرة رياالت. 

إكتتب املؤسسون مبا مجموعه (٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ستّون مليون سهماً من مجموع أسهم الشركة وقامو بالوفاء بكامل قيمة 
األسهم ومت إيداع كامل قيمتها البالغة ٦٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال سعودي لدى البنك السعودي لالستثمار، وسوف تطرح األسهم 

الباقية وعددها (٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠) عشرون مليون سهماً لإلكتتاب العام.

١١-١-٦ تخفيض رأس املال

يجوز بقرار من اجلمعية العامة غير العادية بناء على مبررات مقبولة وبعد موافقة اجلهات اخملتصة تخفيض رأس مال الشركة* 
إذا ما زاد عن حاجتها أو إذا منيت الشركة بخسائر، وال يصدر القرار إال بناءً على تقرير مراقب احلسابات عن األسباب املوجبة له 
وعن االلتزامات التي على الشركة وأثر التخفيض في هذه االلتزامات ومبراعاة ما يقضي به نظام الشركات، ويبنيّ القرار طريقة 
التخفيض وإذا كان التخفيض نتيجة زيادة رأس املال عن حاجة الشركة وجبت دعوة الدائنني إلى إبداء إعتراضهم عليه خالل 
ستنيّ يوماً من تاريخ نشر قرار التخفيض في جريدة يوميّة توزّع في البلد الذي يقع فيه املركز الرئيسي للشركة، فإذا اعترض 
أحدهم وقدمّ إلى الشركة مستنداته في امليعاد املذكور وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حاالً أو أن تقدم ضماناً 

كافياً للوفاء به إذا كان آجالً.

* ينبغي احلصول على موافقة مؤسسة النقد بذلك



٤٥

١١-١-٧ تداول األسهم

ً من ذلك، ال يجوز  جميع األسهم قابلة للتداول وفقاً للقواعد واللوائح والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق املالية وإستثناءا
تداول األسهم النقدية التي يكتتب بها املؤسسون قبل نشر القوائم املالية عن ثالث سنوات متتالية ال تقلّ كل منها عن إثني 
ً من تاريخ تأسيس الشركة وتسري هذه األحكام على ما يكتتب به املؤسسون في حال زيادة رأس املال قبل انقضاء  عشر شهرا
فترة احلظر. ومع ذلك، يجوز خالل فترة احلظر نقل ملكية األسهم النقدية وفقا ألحكام بيع احلقوق من أحد املؤسسني إلى 

مؤسس آخر أو إلى أحد أعضاء مجلس اإلدارة لتقدميها كضمان لإلدارة أو من ورثة أحد املؤسسني في حالة وفاته إلى الغير.

١١-١-٨ مجلس اإلدارة 

م اجلمعية العامة العادية ملدة ال تزيد عن ثالث سنوات  يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (١٠) عشرة أعضاء تعينهّ
على أن ميتلك عضو مجلس اإلدارة من غير املؤسسني عدد (١٫٠٠٠) ألف سهماً على األقل. ويتم تعبني اول مجلس إدارة من 

قبل اجلمعية التأسيسية مالم يتم تعبيني في عقد تأسيس الشركة.

١١-١-٩ صالحيات مجلس اإلدارة: 

مع مراعاة االختصاصات املقررّة للجمعية العامة يكون جمللس اإلدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة، كما يكون له في حدود 
ً أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة. اختصاصه أن يفوّض واحدا

١١-١-١٠ مكافات أعضاء مجلس اإلدارة

تكون مكافأة رئيس مجلس اإلدارة مقابل اخلدمات التي يقوم بها مبلغ (١٨٠٫٠٠٠) مائة وثمانون ألف ريال سعودي سنوياً. كما 
تكون مكافأة كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة مقابل اخلدمات التي يقدمها مبلغ (١٢٠٫٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال سعودي 
سنوياً. ويدفع لكل من الرئيس وكل عضو مبلغ (٣٫٠٠٠) ثالث االف ريال سعودي عن كل اجتماع يحضره من اجتماعات اجمللس 
ومبلغ (١٫٥٠٠) ألف وخمسة مائة ريال عن كل اجتماع يحضره من اجتماعات اللجنة التنفيذية. وفي كل األحوال، ال يجوز أن 

يزيد مجموع ما يصرف للرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة عن (٥٪) خمسة في املائة من صافي األرباح. 

١١-١-١١ رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب

ً منتدباً ويحق لهم التوقيع عن الشركة وتنفيذ قرارات اجمللس.  ميثّل رئيس  يعنيّ مجلس اإلدارة من بني أعضائه رئيساً وعضوا
اجمللس والعضو املنتدب الشركة في عالقاتها مع الغير وأمام القضاء وألي منهما حق توكيل غيره في عمل أو أعمال معينة. 

ً منتدباً اإلدارة التنفيذية للشركة.  ويتولى عضوا

١١-١-١٢ إجتماعات وقرارات اجمللس

يجتمع اجمللس، بدعوة من رئيسه ومتى طلب إليه ذلك اثنان من األعضاء ويجب أن تكون الدعوة موثقة بالطريقة التي   •
يراها اجمللس. ويجوز أن ينعقد اجمللس خارج مقر الشركة على أن يجتمع اجمللس أربع مرات على األقل خالل السنة املالية 
الواحدة وال يجوز أن تنقضي أربعة أشهر بدون انعقاد اجمللس. وال يكون اجتماع اجمللس صحيحاً إال إذا حضره على االقل 
ثلثي األعضاء بأنفسهم أو بطريق اإلنابة بشرط أن  يكون عدد احلاضرين بأنفسهم أربعة أعضاء على االقل، وللعضو 

ً آخر في حضور  اجتماعات اجمللس وفي التصويت فيها. أن ينيب عنه عضوا

تصدر قرارات اجمللس باإلجماع وفي حالة اخلالف بأغلبية ثلثي أصوات األعضاء احلاضرين  واملمثلني على األقل. وللمجلس   •
أن يصدر القرارات بالتصويت عليها بالتمرير إال إذا طلب أحد األعضاء كتابة عقد اجتماع، وفي هذه احلالة تعرض هذه 
القرارات على مجلس اإلدارة في أول اجتماع تال له. وعلى أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة الذي تكون له مصلحة 
شخصية مباشرة أو غير مباشرة في أي أمر أو اقتراح معروض على اجمللس أو اللجنة التنفيذية كما تتطلب احلال أن 
يبلغ اجمللس أو اللجنة طبيعة مصلحته في األمر املعروض، وعليه بدون استبعاده من العدد الالزم لصحة االجتماع 
االمتناع عن االشتراك في املداوالت والتصويت في اجمللس أو اللجنة التنفيذية كما تتطلب احلال فيما يتعلق باألمر أو 

االقتراح. 



٤٦

١١-١-١٣ اللجان

يشكل مجلس اإلدارة جلنة للمراجعة ال يقل عدد أعضائها عن (٣) ”ثالثة أعضاء“ وال يزيد عن (٥) ”خمسة أعضاء“ من    .١
غير األعضاء التنفيذيني على أن يكون أغلبهم من خارج مجلس اإلدارة من بينهم مختص بالشؤون املالية واحملاسبية. 
املالية. وتصدر اجلمعية  التجارة والصناعة وهيئة السوق  ووزارة  العربي السعودي  النقد  وحسب ما تقره مؤسسة 
العامة للشركة بناء على اقتراح من مجلس االدارة قواعد اختيار أعضاء جلنة املراجعة و مدة عضويتهم وأسلوب عمل 

اللجنة.

و تشتمل مهام ومسؤوليات هذه اللجنة على:

االشراف على إدارة املراجعة الداخلية بالشركة بغرض التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ األعمال واملهمات   (١
احملددة لها من قبل مجلس اإلدارة.

دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه   (٢

دراسة تقارير املراجعة الداخلية ووضع االجراءات التصحيحية لها.  (٣

التوصية جمللس االدارة بتعيني احملاسبني القانونيني وفصلهم وحتديد أتعابهم, ويراعى عند التوصية بالتعيني   (٤
التأكد من استقالليتهم.

متابعة أعمال احملاسبني القانونيني واملوافقة على أتعابهم عن تلك األعمال.  (٥

دراسة خطة املراجعة مع املراجع اخلارجي و إبداء مالحظاتها عليها.  (٦

دراسة ملحوظات املراجع اخلارجي على القوائم املالية ومتابعة ما مت في شأنها.  (٧

دراسة القوائم املالية األولية والسنوية قبل عرضها على مجلس االدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها.  (٨

دراسة السياسات احملاسبية املتبعة وإبداء الرأي والتوصية جمللس االدارة في شأنها.    (٩

يشكل مجلس اإلدارة جلنة تنفيـذية ال يقل عدد أعضائها عن (٣) ”ثالثة أعضاء“ وال يزيد عن (٥) ”خمسة أعضاء“،   .٢
ويختار أعضاء اللجنة التنفيذية من بينهم رئيس اللجنة الذي يرأس اجتماعاتها، وفي حالة غيابه تختار اللجنة رئيساً 
ً له احلق بالتصويت ولثالثة  ً آخرا مؤقتاً لها من بني أعضائها احلاضرين ولعضو اللجنة التنفيذية أن ينيب عنه عضوا
اجتماعات فقط وتكون مدة عضوية اللجنة التنفيذية هي مدة العضوية في اجمللس وميأل اجمللس املركز الذي يخلو في 

اللجنة التنفيذية.

وتصدر اجلمعية العامة للشركة بناء على اقتراح من مجلس االدارة قواعد اختيار أعضاء اللجنة التنفيذية ومدة 
عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة.

مع مراعاة أي تعليمات تضعها مؤسسة النقد العربي السعودي أو يضعها مجلس إدارة الشركة ، تباشر اللجنة 
التنفيذية كل السلطات التي تقررها املؤسسة أو اجمللس ، وتعاون اللجنة التنفيذية عضو مجلس اإلدارة املنتدب أو 

املدير العام في حدود السلطات املقررة لها .

ال يكون اجتماع اللجنة التنفيذية صحيحاً إال إذا حضره اثنان على األقل بطريق األصالة أو اإلنابة بشرط أن ال يقل 
عدد احلاضرين بأنفسهم عن اثنان .وتصدر قرارات اللجنة التنفيذية باإلجماع وفي حالة اخلالف تصدر بأغلبية أصوات 

ثالث أرباع األعضاء احلاضرين املمثلني .

١١-١-١٤ جمعيات املساهمني

الرئيسي  املركز  بها  التي يقع  املدينة  وتنعقد في  املكونةّ تكويناً صحيحاً متثلّ جميع املساهمني  العامة  اجلمعية   .١
للشركة.

ولكل مكتتب أيا كان عدد أسهمه حق حضور اجلمعية التأسيسية بطريق األصالة أو نيابة عن غيره من املكتتبني 
ولكل مساهم حائز على عشرين سهم حق حضور اجلمعية العامة وللمساهم أن يوكل مساهماً آخر من غير أعضاء 

مجلس اإلدارة في حضور اجلمعية العامة.
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ال يكون إجتماع اجلمعية العامة العادية صحيحاً إال إذا حضره مساهمون ميثلون نصف رأس املال على األقل، فإذا 
هت الدعوة إلى اجتماعٍ ثانٍ خالل الثالثني يوماً التالية لإلجتماع السابق  لم يتوفرّ هذا النصاب في االجتماع األول وجّ
وتنشرهذه الدعوة بالطريقة املنصوص عليها في املادة (٨٨) من نظام الشركات. ويعتبر االجتماع الثاني صحيحاً أياً 

كان عدد األسهم املمثلة فيه.

ال يكون إجتماع اجلمعية العامة غير العادية صحيحاً إال إذا حضره مساهمون ميثلون نصف رأس املال على األقل، فإذا   .٢
هت الدعوة إلى اجتماعٍ ثانٍ خالل الثالثني يوماً التالية لإلجتماع السابق  لم يتوفرّ هذا النصاب في االجتماع األول وجّ
وتنشرهذه الدعوة بالطريقة املنصوص عليها في املادة (٨٨) من نظام الشركات. ويعتبر االجتماع الثاني صحيحاً إذا 

حضره عدد من املساهمني ميثلون ربع رأس املال على األقل. 

١١-١-١٥ قرارات اجلمعيات العامة

ت هذه القرارات  تصدر القرارات في اجلمعية التأسيسية والعادية باألغلبية املطلقة لألسهم املمثلة فيها. ومع ذلك إذا تعلقّ
بتقييم حصص عينية أو مزايا خاصة لزمت موافقة أغلبية املكتتبني بأسهم نقدية التي متثل ثلثي األسهم املذكوره بعد 
استبعاد ما اكتتب به مقدموا احلصص العينية أو املستفيدون من املزايا اخلاصة، وال يكون لهؤالء رأي في هذه القرارات ولو 

كانوا من أصحاب األسهم النقدية.

كما تصدر قرارات اجلمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي األسهم املمثّلة في االجتماع إال إذا كان القرار متعلقاً بزيادة أو 
بتخفيض رأس املال أو بإطالة مدة الشركة أو بحلّ الشركة قبل انقضاء املدة احملددة في نظامها أو باندماج الشركة في شركة 

أخرى فال يكون القرار صحيحاً إال إذا صدر بأغلبية ثالثة أرباع األسهم املمثلة في االجتماع.

١١-١-١٦ مراقب احلسابات

يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر من بني املراقبني املصرحّ لهم بالعمل في اململكة تعينه اجلمعية العامة سنوياً وحتدد 
مكافآته ويجوز لها إعادة تعيينه.

ملراقب احلسابات في كل وقت حق االطالع على دفاتر الشركة وسجالتها وغير ذلك من الوثائق، وله أن يطلب البيانات واإليضاحات 
التي يرى ضرورة احلصول عليها وله أيضاً أن يتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها.

نه موقف الشركة من متكينه من احلصول على  ً يضمّ وعلى مراقب احلسابات أن يقدمّ إلى اجلمعية العامة السنوية تقريرا
البيانات واإليضاحات التي طلبها وما يكون قد كشفه من مخالفات ألحكام نظام الشركات أو أحكام هذا النظام، ورأيه في 

مدى مطابقة حسابات الشركة للواقع.

١١-١-١٧ السنة املالية

تبدأ السنة املالية للشركة من غرّة شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من نفس السنة على أن تبدأ السنة املالية األولى 
من تاريخ القرار الصادر بإعالن تأسيس الشركة وتنتهي في ٣١ ديسمبر من السنة التالية.

١١-١-١٨ توزيع األرباح

توزعّ أرباح املساهمني على الشكل التالي:

جتنّب الزكاة املفروضة شرعاً.  -١

يجنّب (٢٠٪) عشرون في املائة من األرباح الصافية لتكوين إحتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية   -٢
وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي املذكور إجمالي رأس املال.

ً على اقتراح مجلس اإلدارة أن جتنب نسبة مئوية من األرباح السنوية الصافية  للجمعية العامة العادية بناءا  -٣
لتكوين احتياطي إضافي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينه تقررها اجلمعية العامة.

يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمني تعادل (٥٪) من رأس املال املدفوع.  -٤

يوزع الباقي بعد ذلك على املساهمني كحصة في األرباح أو يحول إلى حساب األرباح املبقاة.  -٥

يجوز بقرار من مجلس اإلدارة توزيع أرباح دورية تخصم من األرباح السنوية احملددة في الفقرة (٤) الواردة أعاله   -٦
وفق للقواعد املنظمة لذلك والصادرة من اجلهات اخملتصة.
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تُبلغ الشركة هيئة السوق املالية١ دون تأخير بأي قرارات لتوزيع األرباح أو التوصية بذلك وتدفع  األرباح املقرر توزيعها على 
املساهمني في املكان واملواعيد التي يحددها مجلس اإلدارة وفقاً للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة والصناعة مع مراعاة 

املوافقة الكتابية املسبقة ملؤسسة النقد العربي السعودي.

إذا بلغت خسائر الشركة ثالث أرباع رأس املال وجب على أعضاء مجلس اإلدارة دعوة اجلمعية العامة غير العادية للنظر في 
اجلريدة  في  اجلمعية في جميع األحوال  قرار  وينشر  النظام  (٥) من هذا  باملادة  املعني  أجلها  قبل  أو حلها  استمرار الشركة 

الرسمية. 

١١-١-١٩ حلّ الشركة وتصفيتها٢ 

تنقضي الشركة بانقضاء املدة احملددة لها وفقاً لهذا النظام أو بأحد األمور املنصوص عليها في نظام الشركات وعند انتهاء 
مدة الشركة وفي حالة حلها قبل هذا األجل تقرر اجلمعية العامة غير العادية بناء على اقتراح مجلس اإلدارة طريقة التصفية 
وتعني مصفياً أو أكثر وحتدد صالحياتهم وأتعابهم وتنتهي سلطة مجلس اإلدارة بانقضاء الشركة ومع ذلك يستمر قائماً على 

إدارة الشركة إلى أن يتم تعيني املصفي وتبقى ألجهزة الشركة اختصاصاتها بالقدر الذي ال يتعارض مع اختصاص املصفني.

١١-٢ التراخيص
ً لنظام مراقبة شركات التأمني التعاوني ولوائحه التنفيذية، ال يجوز تأسيس شركة تأمني وإعادة تأمني في اململكة  إستنادا
العربية السعودية إال بترخيص يصدر مبرسوم ملكي بناءً على قرار من مجلس الوزراء وعرض وزير التجارة والصناعة.  وبالفعل، 
ً للمرسوم امللكي رقم م/٦٠ الصادر بتاريخ ١٤٢٧/٠٩/١٨هـ. وبناءً على قرار  فقد متت املوافقة على تأسيس الشركة استنادا
مجلس الوزراء رقم (٢٣٣) الصادر بتاريخ ١٤٢٧/٩/١٦هـ. وبعد استكمال اجراءات تأسيسها ستقدم الشركة الى مؤسسة النقد 

بطلب الترخيص ملمارسة اعمال التأمني واعادة التأمني التعاوني.

العامة  الهيئة  التقدم من  لب  إن وجود مؤسسني غير سعوديني وال سيما غير خليجيني ضمن هيكل ملكية الشركة تطّ
ت  لإلستثمار من أجل اإلستحصال على ترخيص إستثمار أجنبي وفقاً ملا نصّ عليه نظام اإلستثمار األجنبي. وتبعاً لذلك، تقدمّ
ن من خالله ممارسة نشاطها في اململكة  الشركة من الهيئة العامة لإلستثمار بطلب الترخيص لإلستثمار األجنبي تتمكّ
برقم  (ترخيص خدمي)  األجنبي  باإلستثمار  الشركة  ترخيص  أجنبي. صدر  ذات إستثمار  السعودية بصفتها شركة  العربية 

(٢/٢٦٥) بتاريخ ١٤٢٧/٢/١٤هـ.

 
١١-٣ الشركات التابعة

لتاريخه، ليس للشركة أية شركات تابعة أو شقيقة داخل اململكة العربية السعودية.

١١-٤ األصول اململوكة أو املستأجرة املستخدمة من قبل الشركة
ال متلك الشركة حالياً ولم تستأجر أية عقارات أو أصولٍ تستخدمها ملمارسة نشاطها. وسوف توفر شركة السامية مليدغلف 
خالل الفترة األولى من التشغيل العقارات الالزمة للشركة ملزاولة أعمالها، مبا فيها مقر الشركة الرئيسي الواقع في طريق 

األمير مساعد بن عبد العزيز مبدينة الرياض وذلك وفقا للعقد املزمع إبرامه بني الطرفني.

١١-٥ عقود عمل كبار املدراء التنفيذيني
ال يوجد لتاريخه أي عقود موقعة مع أي من املدراء التنفيذيني الرشحني.  تسعى الشركة وفور تأسيسها بشكلٍ نهائي تبعاً 
للطرح، للتعاقد مع عدد من املدراء العاملني حالياً لدى شركة السامية للتجارة وذلك من أجل تأمني إستمرارية األعمال وجودة 

مة للعمالء. اخلدمات املقدّ

١١-٦ التأمني
التأمني التعاوني – ميدغلف هي شركة قيد التأسيس وبالتالي لم تستحصل  إن شركة املتوسط واخلليج للتأمني وإعادة 

لتاريخه على أية بوالص تأمني من أي نوع كانت.

 ١ كما ينبغي ابالغ مؤسسة النقد بذلك 
٢ يتبغي مراعاة نظام مراقبة شركات التأمني التعاوني في هذا اخلصوص كذلك
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١١-٧ العالمات التجارية
ً لشهادة التسجيل الصادرة عن مكتب تسجيل العالمات التجارية في وزارة التجارة والصناعة السعودية، إن العالمة  استنادا
املالية  واألعمال  التأمني  أي فئة  رقم ٣٦  الفئة  وذلك حتت  تاريخ ١٤٢٥/١١/٢٢هـ  برقم ٢٧/٧٦٦  التجارية للشركة مسجلّة 
وبالتالي فهي محميّة في ظل القوانني السعودية املرعية اإلجراء. وفقاً لشهادة التسجيل، شركة املتوسط واخلليج للتأمني 
وإعادة التأمني ش.م.ب.(م) – ميدغلف وهي أحد الشركاء األساسيني في الشركة، هي املالك الرسمي للعالمة التجارية. سوف 
تتنازل شركة املتوسط واخلليج للتأمني وإعادة التأمني ش.م.ب.(م)، املالك األساسي للعالمة التجارية، عن هذه العالمة ملصلحة 
الشركة الستعمالها في اململكة العربية السعودية بعد إنهاء إجراءات تأسيس الشركة. وتعتبر العالمة التجارية ذات أهمية 

أساسية في تسويق منتجات الشركة.

١١-٨ العقود اجلوهرية مع املوردين
ع الشركة عقد تعاون مع شركة السامية للتجارة يتضمن  فور تأسيسها بشكلٍ نهائي تبعاً للطرح، سوف توقّ  •

شروط التعاون فيما بني الطرفني فيما يتعلق بقيام شركة السامية للتجارة بإعارة املوارد البشرية  للموارد البشرية 
واملكاتب. 

ع الشركة عقد تعاون مع شركة جنم يتضمن شروط التعاون  فور تأسيسها بشكلٍ نهائي تبعاً للطرح، سوف توقّ  •
فيما بني الطرفني في فيما يتعلق بتقدمي جنم خدمات إدارة مطالبات حوادث املرور

١١-٩ الدعاوى واملطالبات القضائية
إن شركة املتوسط واخلليج للتأمني وإعادة التأمني التعاوني – ميدغلف هي شركة قيد التأسيس وبالتالي لسيت لتاريخه طرفاً 

بأي دعوى قضائية مقامة من قبلها أو بوجهها قد يكون لها تأثيراً سلبياً على أعمالها. 

١١-١٠ مراجعي احلسابات
إن شركة املتوسط واخلليج للتأمني وإعادة التأمني التعاوني - ميدغلف هي شركة قيد التأسيس وبالتالي لم تعيني لتاريخه 
مراجعي حسابات. سوف يتمّ تعيني مراجعي حسابات للشركة خالل اجلمعية التأسيس للشركة التي ستنعقد تبعاً لتنفيذ 

الطرح.

١١-١١ العموالت
لم يتم دفع أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أي عوض غير نقدي فيما يتعلّق برأس مال الشركة خالل مرحلة ما 

قبل التأسيس. 

١١-١٢ استمرار األنشطة
إن شركة املتوسط واخلليج للتأمني وإعادة التأمني التعاوني - ميدغلف هي شركة قيد التأسيس وبالتالي لم يسبق لها ولتاريخ 
إعداد نشرة اإلصدار أن مارست أيٍ من أنشطتها، القائمة وبشكل رئيسي على أعمال التأمني وإعادة التأمني. وال يتوقع أي توقف 
في نشاط ميدغلف السعودية أو أي تغيير جوهري في نشاطها في املستقبل املنظور. كما انه لم بحدث أي توقف ألعمال 

مجموعة ميدغلف خالل العام املنصرم.

١١-١٣ أحكام ختامية
تطبق أحكام نظام مراقبة شركات التأمني التعاوني والئحته التنفيذية ونظام الشركات ونظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية 

على كل مالم يرد ذكره في هذا النظام األساسي.
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١١-١٤ الوثائق املتاحة للمعاينة
عقد تأسيس الشركة ونظامها األساسي  •

املرسوم امللكي القاضي بالترخيص بتأسيس الشركة  •

ترخيص اإلستثمار األجنبي الصادر من الهيئة العامة لالستثمار  •

موافقة هيئة السوق املالية على إجراء الطرح.  •

قرار مجلس الوزراء القاضي بالترخيص بتأسيس الشركة.  •

اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب.  •

مسودّة اتفاقية نقل احملفظة التأمينية بني ميدغلف البحرين وميدغلف السعودية.  •

مسودّة عقد التعاون مع شركة السامية للتجارة.  •

مسودّة عقد إدارة مطالبات تأمني السيارات مع جنم  •

تقارير السوق املعدة من قبل انترناشيونال بيزنس مونيتور وأكسكو  •

تقرير احملاسب القانوني بشأن قائمة املركز املالي املستقبلية  •

تقرير املستشار القانوني  •

التقرير السنوي لشركة املتوسط واخلليج للتأمني وإعادة التأمني – شركة مساهمة بحرينية (ميدغلف البحرين)  •

عقد التأسيس مليدغلف البحرين  •

عقد التأسيس مليدغلف لبنان  •

عقد التأسيس لشركة لطفي فاضل الزين القابضة  •

عقد التأسيس لشركة سارا للتنمية  •

شهادة تسجيل العالمة التجارية الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة السعودية  •

موافقة مؤسسة النقد بتأسيس الشركة  •

التقارير السنوية لـ ٣ سنوات لنشاط ميدغلف البحرين في اململكة من ٢٠٠٣م الى ٢٠٠٥م    •
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١٢ شروط وتعليمات االكتتاب

يجب على جميع املكتتبني احملتملني قراءة شروط وتعليمات االكتتاب بعناية تامة قبل استكمال تعبئة طلب االكتتاب، حيث 
يعد التوقيع على طلب االكتتاب وتقدميه مبثابة إقرار بالقبول واملوافقة على شروط وتعليمات االكتتاب املذكورة.

١٢-١ االكتتاب
إن التوقيع على طلب االكتتاب وتقدميه ملدير االكتتاب أو البنوك املستلمة ميثل اتفاقية ملزمة بني الشركة واملكتتب.

مبوجب هذا االكتتاب سيتم طرح (٢٥٪) خمسة وعشرين في املئة من إجمالي أسهم الشركة لالكتتاب العام، وسيقتصر 
االكتتاب على األشخاص السعوديني الطبيعيني. كما يجوز للمرأة السعودية املطلقة أو األرملة التي لها أوالد قصر من زوج 

غير سعودي ان تكتتب بأسمائهم لصاحلها.

الفردية،  املؤسسات  أو  االستثمار  صناديق  أو  البنوك  أو  كالشركات  االعتباريني  األشخاص  باسم  باالكتتاب  القبول  يتم  ولن 
وستتوفر استمارات االكتتاب خالل فترة االكتتاب لدى فروع مدير االكتتاب والبنوك املستلمة. كما ميكن االكتتاب عن طريق 
االنترنت أو الهاتف املصرفي أو الصراف اآللي لدى أي من البنوك املستلمة التي تتيح إحدى أو كل هذه اخلدمات للمكتتبني 

ً وذلك بشرطني أساسيني: الذين سبق لهم االكتتاب في إحدى االكتتابات التي طرحت مؤخرا

وجود حساب مصرفي يتيح تلك اخلدمات لدى البنك املستلم.  .١

عدم وجود أي تعديل بالنسبة لبيانات املكتتب مثل حذف أو إضافة أي فرد من أفراد األسرة.  .٢

ميكن طلب نشرة اإلصدار هذه، ومناذج طلب االكتتاب من البنوك املستلمة التالية:

www.saab.com.sa

www.alahli.com.sa

www.bankalbilad.com.sa

www.riyadbank.com

www.baj.com.sa

www.alfransi.com

www.saudihollandibank.com

www.saib.com.sa

www.anb.com.sa

www.alrajhibank.com.sa

www.samba.com
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 www.cma.org.sa:كما ميكن احلصول على هذه النشرة من موقع هيئة السوق املالية

سيتم البدء باستالم طلبات االكتتاب في فروع البنوك املذكورة في اململكة من تاريخ ١٤٢٨/١/٢٩هـ (املوافق ٢٠٠٧/٢/١٧م) إلى 
تاريخ ١٤٢٨/٢/٨هـ (املوافق ٢٠٠٧/٨/٢٦م). عند تقدمي طلب االكتتاب املوقع فإن مدير االكتتاب أو البنك املستلم سيقوم بختم 
الطلب وتزويد املكتتب بصورة منه.  في حال ثبوت عدم صحة أو عدم اكتمال املعلومات املقدمة في طلب االكتتاب أو أنه لم 

يتم ختمها بواسطة البنك املستلم فإن طلب االكتتاب سيعتبر الغياً.

ينبغي على املكتتب أن يوضح في طلب االكتتاب عدد األسهم التي يرغب باالكتتاب بها، ويكون املبلغ اإلجمالي املطلوب من 
كل مكتتب هو حاصل ضرب عدد األسهم التي يرغب االكتتاب بها بسعر السهم البالغ ١٠ رياالت سعودية للسهم.  إن احلد 
األدنى لالكتتاب هو (٥٠) خمسون سهماً، حيث يكون االكتتاب في احلد األدنى ومضاعفاته. كما أن احلد األقصى لالكتتاب هو 

(١٠٠٫٠٠٠) مائة ألف سهم.

إن تقدمي طلب االكتتاب يجب أن يتم مع إرفاق أصل وصورة بطاقة األحوال املدنية، أو دفتر العائلة، وإجمالي مبلغ االكتتاب.

عند تقدمي الطلب بالوكالة عن املكتتب لألوالد واألبوين فقط، يجب أن يكتب الوكيل اسمه ويوقع على طلب االكتتاب وأن يرفق 
صورة وكالة سارية املفعول، وأن تكون الوكالة صادرة من كتابة العدل لألشخاص املقيمني في اململكة، أو من خالل السفارة أو 
القنصلية السعودية في بلد املكتتب لألشخاص املقيمني خارج اململكة.  حيث سيقوم موظف البنك املسؤول مبطابقة األصول 

مع الصور وإعادة األصول للمكتتب.

إن تعبئة طلب اكتتاب واحد للمكتتب الرئيس سيكون كافياً للمكتب الرئيس وأفراد العائلة املقيدين في دفتر العائلة إذا كان 
أفراد العائلة سيكتتبون بعدد األسهم نفسها التي سيتقدم املكتتب الرئيس بطلبها. ويترتب على ذلك ما يلي:

جميع األسهم اخملصصة للمكتتب الرئيس واملكتتبني التابعني سيتم تسجيلها باسم املكتتب الرئيس.  •
سيتم إعادة جميع املبالغ الفائضة عن األسهم غير اخملصصة إلى املكتتب الرئيس  •

إن املكتتب الرئيس سيحصل على كامل أرباح األسهم املوزعة عن األسهم اخملصصة له وللمكتتبني التابعني. وتوجب على   •
الزوجة الراغبة باالكتتاب باسمها حلسابها.  فإنه يتوجب عليها تعبئة طلب اكتتاب مستقل، حيث سيجري حينها اعتماد 

طلب االكتتاب املقدم منها وستتم إضافة األسهم اخملصصة حلسابها وإلغاء اكتتاب الزوج باسمها.

سيتم استخدام طلب اكتتاب منفصل في أي من احلاالت التالية:

إذا كان املكتتب راغباً في تسجيل األسهم التي يتم تخصيصها باسم غير اسم املكتتب الرئيس  •
إذا كانت كمية األسهم التي يرغب التابع االكتتاب بها مختلفة عن الكمية التي يرغب املكتتب الرئيس االكتتاب بها  •

في حال رغبت الزوجة أن تكتتب باسمها وأن تسجل األسهم اخملصصة حلسابها. (وعند قيام الزوج باالكتتاب باسمها)   •
فإنه عندئذ سيتم اعتماد طلب االكتتاب املقدم منها، و سيتم كذلك إضافة األسهم اخملصصة حلسابها وإلغاء اكتتاب 

الزوج باسمها.
سيكون على املكتتب اإلقرار مبوافقته على االكتتاب في األسهم احملددة وامتالك ذلك العدد منها في طلبات االكتتاب   •
املقدمة من املكتتب مقابل مبلغ يساوي عدد األسهم املطلوب االكتتاب فيها مضروباً بسعر االكتتاب (١٠ ) رياالت سعودية 

لكل سهم. 

يجب حتقق الشروط التالية حي يتمكن املكتتب من متلك ذلك العدد من األسهم الذي مت تخصيصه له:

أن يقوم املكتتب بتقدمي استمارة طلب االكتتاب إلى أي من البنوك املستلمة  •
أن يقوم املكتتب بدفع القيمة اإلجمالية لألسهم التي اكتتب عليها كامالً للبنك املستلم  •

أن يقوم البنك املستلم بتقدمي إشعار التخصيص الذي يحدد عدد األسهم التي خصصت للمساهم  •

إن قيمة األسهم سيتم تسديدها بالكامل لدى أحد فروع البنوك املستلمة وذلك باخلصم من حساب املكتتب لدى البنك 
املستلم الذي مت تقدمي طلب االكتتاب له. وفي حال عدم وجود حساب للمكتتب لدى البنك املستلم فيجب عليه أن يفتح 
حساباً وذلك للقيام بتسجيل اكتتابه تبعاً للتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي.  هذا ويحق للشركة أن 
تقوم برفض الطلب كلياً أو جزئياً في حال عدم استيفاء الطلب لشروط االكتتاب وتعليماته، وسيقبل املكتتب عدد األسهم 

اخملصصة له ما لم تزد هذه األسهم عن األسهم التي اكتتب بها.  
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١٢-٢ التخصيص ورد الفائض
إن البنوك املشاركة ستقوم بفتح حساب أمانة تتم تسميته ”االكتتاب العام في شركة املتوسط واخلليج للتأمني وإعادة 
التأمني التعاوني - ميدغلف“.  وسيتوجب على كل بنك مستلم أن يقوم بإيداع املبالغ التي قام بتحصيلها من املكتتبني في 

حساب األمانة املذكور.

إن احلد األدنى لالكتتاب هو (٥٠) خمسون سهما، كما أن احلد األقصى لكل مكتتب هو (١٠٠٫٠٠٠) مائة ألف سهم. وفي حال 
زاد عدد األسهم املكتتب بها عن عدد األسهم املطروحة لالكتتاب، فإنه سيتم تخصيص (٥٠) خمسني سهماً كحد أدنى لكل 
مكتتب، وكذلك سيتم تخصيص ما تبقى من األسهم املطروحة لالكتتاب إن وجدت على أساس تناسبي وذلك وفق  ”نسبة ما 
طلبه كل مكتتب إلى إجمالي األسهم املطلوب االكتتاب فيها“. وفي حال جتاوز عدد املكتتبني (٤٠٠٫٠٠٠) أربعمائة ألف مكتتب، 

فإن الشركة ال تضمن احلد األدنى للتخصيص، وسيتم التخصيص بالتساوي على عدد املكتتبني.

إن إعادة فائض األموال إلى املكتتبني (إن وجد) سيتم دون أي عموالت أو استقطاعات من مدير االكتتاب أو البنوك املستلمة، 
وسيتم االعالن عن عملية التخصيص ورد الفائض في موعد أقصاه  ١٤٢٨/٢/١٤هـ (املوافق ٢٠٠٧/٣/٤م).

سيتم رد املبالغ بالكامل دون اقتطاع أي مبلغ أو رسوم وذلك بقيدها في حسابات املكتتبني لدى البنك املستلم. وللحصول على 
أية معلومات إضافية يجب على املكتتبني االتصال بفرع البنك املستلم الذي مت تقدمي طلب االكتتاب فيه.

١٢-٣ اإلقرارات
إن املكتتب، مبوجب تعبئة وتقدمي منوذج طلب االكتتاب:

ذ هو عرض ملزم وغير مشروط لشراء األسهم املكتتب بها، وال ميكن  يوافق ويقرّ بأن منوذج طلب اإلكتتاب املنجزّ واملنفّ  •
بالتالي تعديله أو سحبه من قبل املكتتب في أي وقت، وأن املكتتب ملزم بدفع قيمة األسهم التي طلب اإلكتتاب بها 
ة كافة في ما يتعلّق بتلك  أو قيمة أقلّ من ذلك حسب عدد األسهم التي مت تخصيصها له، وبدفع املبالغ املستحقّ

األسهم

يقر بأنه قد اطلع على نشرة اإلصدار وعلى ما حتتويه وقام بدراستها بعناية وفهم مضمونها   •

األسهم  في  اكتتابه  يتم  ذلك  على  وبناءً  اإلصدار,  نشرة  في  الواردة  والشروط  للشركة  األساسي  النظام  على  يوافق   •
املذكورة

ال يتنازل عن حقه مبطالبة الشركة والرجوع إليها بكل ضرر ينجم بشكل مباشر من جراء احتواء نشرة اإلصدار على   •
معلومات جوهرية غير صحيحة أو غير كافية، أو نتيجة إغفال معلومات جوهرية تؤثر على قبول املكتتب باالكتتاب في 

حالة إضافتها في النشرة.

يعلن بأنه لم يسبق له وال لغيره من األفراد املشمولني في طلب االكتتاب التقدم بطلب االكتتاب في أسهم الشركة،   •
وللشركة احلق في رفض كافة الطلبات في حالة تكرار طلب االكتتاب

يعلن قبوله األسهم اخملصصة مبوجب طلب االكتتاب وقبوله كافة شروط االكتتاب وتعليماته الواردة في الطلب وفي نشرة   •
االصدار

يتعهد بعدم إلغاء الطلب أو تعديله بعد تقدميه للبنك املستلم  •

١٢-٤ بنود متفرقة
إن طلب االكتتاب وكافة الشروط واألحكام والتعهدات ذات العالقة ستكون ملزمة وملنفعة أطرافها وخلفائهم واملتنازل منهم 
ً في هذه النشرة، فإنه ال  لصاحلهم ومنفذي الوصايا ومديري التركات والورثة، ويُشترط أنه فيما عدا ما جرى النص عليه حتديدا
يتم التنازل عن الطلب أو عن أي حقوق أو مصالح أو التزامات ناشئة عنه، أو التفويض بها ألي من األطراف املشار إليهم في 

هذه النشرة دون احلصول على موافقة كتابية مسبقة من الطرف اآلخر.

مت إصدار نشرة اإلصدار هذه باللغتني العربية واالجنليزية، وفي حالة التعارض بني النص العربي والنص االجنليزي، يُعمل بالنص 
العربي لنشرة اإلصدار.
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١٢-٥ سوق األسهم السعودية (تداول)
مت تأسيس نظام تداول في عام ٢٠٠١م، كنظام بديل لنظام معلومات األوراق املالية اإللكتروني، وبدأ تداول األسهم اإللكتروني 
في اململكة عام ١٩٩٠م. وقد بلغت القيمة السوقية لألسهم املدرجة ١٫٠٩ تريليون ريال سعودي حتى نهاية يوم الثالثاء ١٦ 

يناير ٢٠٠٧م. ويبلغ عدد الشركات املساهمة املدرجة في النظام ٨٦ شركة حتى تاريخه.
ونظام تداول يغطي عملية التداول بشكل متكامل ابتداء بتنفيذ الصفقة وانتهاءً بالتسوية. و يتم التداول على فترة واحدة 
ً ويتم خاللها تنفيذ األوامر. أما خارج هذه األوقات فيسمح بإدخال األوامر وتعديلها  من الساعة ١١ صباحاً وحتى ٣:٣٠ عصرا
وإلغائها من الساعة ١٠ صباحاً وحتى الساعة ١١ صباحا كما ميكن تعديل األوامر وإلغائها من الساعة ٣:٣٠ وحتى الساعة 
. وميكن عمل قيود واستفسارات جديدة ابتداء من الساعة ١٠ صباحاً جللسة االفتتاح (التي تبدأ الساعة ١١ صباحاً).  ٤:٣٠ عصرا ً

و قد تتغير هذه األوقات خالل شهر رمضان وتعلن من قبل إدارة تداول.

تنفذ الصفقات من خالل مطابقة آلية لألوامر، ويتم استقبال وحتديد أولوية األوامر وفقاً للسعر. وبشكل عام تنفذ أوامر السوق 
أوالً، وتليها األوامر محددة السعر. وفي حال إدخال عدة أوامر بنفس السعر فإنه يتم تنفيذها وفقاً لتوقيت اإلدخال.

ويقوم نظام تداول بتوزيع نطاق شامل من املعلومات من خالل قنوات مختلفة أبرزها موقع تداول على االنترنت، وتوفير بيانات 
السوق بشكل فوري ملزودي املعلومات املعروفني مثل رويترز. وتتم تسوية الصفقات آنياً خالل اليوم، أي نقل ملكية األسهم يتم 

مباشرة بعد تنفيذ الصفقة.

ويجب على الشركة اإلفصاح عن جميع القرارات واملعلومات ذات األهمية للمستثمرين عبر نظام تداول.  وتقع على عاتق الهيئة 
مسؤولية مراقبة السوق بهدف ضمان عدالة التداول و كفاءة عمليات السوق.

١٢-٦ تداول أسهم الشركة 
يُتَوقع البدء بتداول أسهم الشركة بعد التخصيص النهائي ألسهم الشركة.  وسيتم االعالن في سوق األسهم ”تداول“ بهذا 
اخلصوص.  وتعتبر التواريخ واألوقات املذكورة في هذه النشرة تواريخ مبدئية ذكرت لالستدالل فقط، وميكن تغييرها أو متديدها 

مبوافقة هيئة السوق املالية.

ال ميكن التداول في األسهم املطروحة إال بعد اعتماد تخصيص األسهم في حسابات املكتتبني في السوق.  وتسجيل الشركة 
ً تاما، ويتحمل املكتتبون الذين  في القائمة الرسمية وإدراج أسهمها في السوق املالية ”تداول“ ويحظر التداول فيها حظرا
يتعاملون في تلك األنشطة احملظورة من التداول املسؤولية الكاملة عنها، ولن تتحمل الشركة أي مسؤولية قانونية في هذه 

احلالة. 



٥٥
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