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 بسعر لالكتتاب العام   طرحهاوذلك من خالل شركة ساب تكافل رأس مالمن باملائة  ٣٥ متثل ، سهم٣,٥٠٠,٠٠٠ طرح
  للسهم ة سعوديترياال ١٠

  

 
  شركة ساب تكافل

  )م٩/١٠/٢٠٠٦املوافق ( هـ١٤٢٧/٩/١٦  وتاريخ٢٣٣ مبوجب قرار جملس الوزراء رقم) التأسيسحتت (سعودية شركة مسامهة 
  )م١١/١٠/٢٠٠٦املوافق  (هـ١٨/٩/١٤٢٧  وتاريخ٦٠/املرسوم امللكي رقم مو

   )م١٧/٣/٢٠٠٧املوافق(هـ ٢٧/٢/١٤٢٨السبت فترة االكتتاب من يوم 
  )م٢٦/٣/٢٠٠٧املوافق ( هـ٧/٣/١٤٢٨االثنني يوم إىل 
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  مدير االكتتاباملستشار املايل و    متعهد التغطية

     

  

والمشار إليها  ( العربية السعوديةاإلدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكةالتسجيل و قواعد متطلبات تم تقديمها حسب معلومات هذه على صدار اإلنشرةوي تحت"
 صدار اإلنشرةن دقة المعلومات الواردة في مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية ع) جـ(الصفحة  في أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر أسماؤهم يتحملو "). الهيئة"بـ

 النشرة  الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها فيالدراسات علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع حسب ويؤكدونهذه، 
تعلق بدقتها أو اكتمالها، تتأكيدات أي ، وال تعطي نشرةعودية أي مسؤولية عن محتويات هذه الالسوق المالية الس وئة الهيوال تتحمل . مضللةهاإلى جعل أي إفادة واردة في

  ". أو عن االعتماد على أي جزء منهانشرةوتخلي نفسها صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذه ال

)م٢٦/٢/٢٠٠٧الموافق ( هـ٨/٢/١٤٢٨ صدرت هذه النشرة بتاريخ

  البنوك املستلمة
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  امه إشعار
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  ج   

  دليل الشركة

   المقترحينأعضاء مجلس اإلدارة

  الصفة  االسم
  جلس اإلدارةرئيس م.....................................................عبد الرحمن بن أحمد الجعفري . د

  عضوا......................................................فؤاد عبد الوهاب بحراوي / السيد
  عضوا..................................................... البصيليعبد العزيزمنصور/ السيد
  عضوا.........................................................عادل المرزوق الناصر / السيد
  العضو المنتدب.............................................................ديفيد روبرت هانت / السيد
  عضوا...................................................................... باترك فِلن/ السيد
  عضوا..............................................................محمد أجمل بهاتي / السيد
  عضوا..........................................................جون إدوارد كوفرديل / السيد
  عضوا.......................................................... ي علي شايفعبدالهاد/ السيد

 عضوا........................................................... يزيد عبد الرحمن العوهلي.د
  عضوا......................................... )عضو مستقل(يتم تعيينه في الجمعية التأسيسية

  

  ساب تكافل : المصدر 
  

   شركة ساب تكافل
  

  عنوان الشركة
   بن مساعدزشارع األمير عبد العزي

  ٩٠٨٦. ب. ص
   ١١٤١٣الرياض 

  المملكة العربية السعودية
 ٤٤٠٠ ٢٧٦ (١) ٩٦٦+ :هاتف
  ٤٤٦٣ ٢٧٦ (١) ٩٦٦+  :فاكس

  

  ديفيد روبرت هانت/ السيد  :ممثل الشركة
  خالد سعيد نقشبندي/ السيد    :سكرتير مجلس اإلدارة
  ديفيد روبرت هانت/ السيد    :ممثل شؤون المستثمرين

 

  مسـجل األســهم

  
  تـداول

  أبراج التعاونية
   طريق الملك فهد٧٠٠

  ٦٠٦١٢ص ب 
  ١١٥٥٥الرياض 

  المملكة العربية السعودية
  +٩٦٦ ١ ٢١٨ ١٢٠٠ :هاتف
  +٩٦٦ ١ ٢١٨ ١٢٦٠ :فاكس



  

 د 

  املستشارون

  المستشار المالي ومدير االآتتاب 
 

   السعودية المحدودة العربيةإتش إس بي سي
  ٩٠٨٤. ب. ص

  طريق الملك عبداهللا بن عبدالعزيز
  ١١٤١٣الرياض 

  المملكة العربية السعودية
 ٣١٢٨ ٤٧٠ (١) ٩٦٦+: هاتف
   ٦٩٣٠ ٤٧٠ (١) ٩٦٦+: فاكس

  
  المستشارون القانونيون لالآتتاب   

  

BAKER & McKENZIE 

 تركي الشبيكي باالشتراك مع بيكر وماكينزي المحدودة 
  ٤٢٨٨. ب. ص

 طريق األحساء
  ١١٤٩١الرياض 

 المملكة العربية السعودية
 ٥٥٦١ ٢٩١ (١) ٩٦٦+ :هاتف
  ٥٥٧١ ٢٩١ (١) ٩٦٦+ :فاكس

 
  تأمينمستشار ال

  

 
  المحاسب القانوني

    
  شركة واطسون وايت لإلستشارات التأمينية المحدودة

  ٢١-١٧: رافلز بليس رقم٩
  ٢ريبابلك بالزا 

  ٠٤٨٦١٩سنغافورة 
 ٥٦٧٩ ٨٨٠ (٦) ٦٥+: هاتف
 ٥٦٩٩ ٨٨٠ (٦) ٦٥+: فاكس

www.watsonwyatt.com   

  الفوزان وبانقاكي بي إم جي 
  ٩٢٨٧٦. ب. ص

  طريق األحساء
  ١١٦٦٣الرياض 

   المملكة العربية السعودية
  +٩٦٦) ١( ٢٩١ ٤٣٥٠: هاتف
  +٩٦٦ )١( ٢٩١ ٤٣٥١: فاكس

  
  

  :تنويه
جميع الجهات المذكورة أعاله أعطت موافقتها الكتابية على اإلشارة إلى اسمها وعلى نشر إفادتها في هذه النشرة وفي هذا 

يملكون  وتجدر اإلشارة إلى أن جميع هذه الجهات والعاملين فيها أو أي من أقربائهم ال. ولم يتم سحب هذه الموافقةالسياق 
، علماً بأن البنك السعودي البريطاني ومجموعة إتش إس بي سي أسهماً أو مصلحة مهما كان نوعها في الشركة أو أي تابع لها

  . وهما من المساهمين المؤسسينالتوالي بالمائة على ٦٠ و٤٠ ته نسب مايةتمتلكان في إتش إس بي سي العربية السعود



  

 ه 

 

 متعهد تغطية االكتتاب

 

 
  البنك السعودي البريطاني 

  ٩٠٨٤. ب. ص
   بن مساعدزشارع األمير عبد العزي

  ١١٤١٣الرياض 
  المملكة العربية السعودية

  ٠٦٧٧ ٤٠٥ (١) ٩٦٦+:هاتف
   ٠٦٦٠ ٤٠٥ (١) ٩٦٦+:فاكس

 

 الرئيسي للمصدرالبنك 

  
  البنك السعودي البريطاني 

  ٩٠٨٤. ب. ص
   بن مساعدزشارع األمير عبد العزي

  ١١٤١٣الرياض 
  المملكة العربية السعودية

  ٠٦٧٧ ٤٠٥ (١) ٩٦٦+:هاتف
  ٠٦٦٠ ٤٠٥ (١) ٩٦٦+:فاكس



 

  
  و   

  ملستلمةاالبنوك 

  

 البنك السعودي البريطاني
   ١١٤١٣ الرياض ٩٠٨٤ .ب.ص

 المملكة العربية السعودية

 

 نك العربي الوطنيالب
   ١١٤٢٣ الرياض ٩٨٠٢. ب.ص

  السعوديةالعربيةالمملكة 

 

 بنك الرياض
   ١١٤١٦ الرياض ٢٢٦٢٢ .ب.ص

   السعوديةالعربيةالمملكة 



 

  
  ز   

  ملخص االكتتاب

 بموجب شركة ساب تكافل، وهي شركة مساهمة سعودية تحت التأسيس................................................... الشركة
 الموافق(هـ ١٦/٩/١٤٢٧ريخ وتا ٢٣٣قرار مجلس الوزراء رقم 

 وتاريخ ٦٠/لمرسوم الملكي رقم موقرار ا )م٩/١٠/٢٠٠٦
   .)م١١/١٠/٢٠٠٦الموافق  (هـ١٨/٩/١٤٢٧

باعتبارها شركة مساهمة، فإنه البد من قيام المساهمين المؤسسين بطرح .......................................... تأسيس الشركة
األسهم، التي لم يكتتبوا بها، لالكتتاب العام قبل تأسيس ساب تكافل 

 من نظام التأمين التعاوني، فقد حصلت ٣ياً، وطبقاً ألحكام المادة رسم
قرار مجلس  الشركة على موافقة على تأسيسها كشركة تأمين بموجب

 )م٩/١٠/٢٠٠٦ الموافق(هـ ١٦/٩/١٤٢٧وتاريخ  ٢٣٣الوزراء رقم 
الموافق  (هـ١٨/٩/١٤٢٧  وتاريخ٦٠/المرسوم الملكي رقم مو

ركة على موافقة على تأسيسها من وقد حصلت الش). م١١/١٠/٢٠٠٦
وسوف يتم تسجيل الشركة بصفة رسمية . مؤسسة النقد العربي السعودي

من إتمام الطرح األولي لالكتتاب ولدى صدور قرار وزاري بذلك بعد 
  .وزير التجارة والصناعة، بعد اجتماع الجمعية التأسيسيةقبل 

لتكافل او التكافل العائليمنتجات تعتزم ساب تكافل تقديم نطاق واسع من .............................................نشاط الشركة
تكافل برامج الدخار والتقاعد ولاللتعليم ول برامج التكافلالعام، بما فيها 

راجع قسم ( الشخصية وغيرها ثلحوادللسفر ولحماية المنازل ول
وسوف تمارس الشركة هذه األنشطة حسب نظام ). المنتجات والخدمات

وجب على الشركة بعد وسوف يت. مراقبة شركات التأمين التعاوني
حصولها على السجل التجاري التقدم لمؤسسة النقد العربي السعودي 
للحصول على ترخيص بممارسة أنشطة التأمين التي ترغب في 

  .ممارستها
   ريال سعودي١٠٠,٠٠٠,٠٠٠........................................رأس مال الشركة 

   ريال للسهم١٠............................................االكتتاب سعر 
عند ( بالكامل  القيمةفوع سهم عادي مد١٠,٠٠٠,٠٠٠..............................ةردإجمالي عدد األسهم المص

  )التأسيس
  سهم عادي  ٣,٥٠٠,٠٠٠...........................كتتابلال لمطروحةسهم ااألعدد 

مال  من رأس  بالمائة٣٥ لالكتتاب طروحة األسهم المتمثل..........................كتتابلال  المطروحةسهماألنسبة 
  المصدرالشركة 

   ريال للسهم ١٠............................................القيمة االسمية
  ريال  ٣٥,٠٠٠,٠٠٠............... لالكتتابلمطروحةاالقيمة اإلجمالية لألسهم 

   سهم٥٠.......................................الحد األدنى لالكتتاب
  ريال  ٥٠٠.................................كتتابلقيمة االالحد األدنى 

   سهم١٠٠,٠٠٠.....................لعدد األسهم المكتتب بهاالحد األقصى 
  ريال  ١,٠٠٠,٠٠٠...............................كتتاب لمبلغ االالحد األقصى

 إلقامة  االكتتاب متحصالتصافي الشركة تستخدمسوف ...............................استخدام متحصالت االكتتاب
ركة في مجال التأمين الموصوف في وتطوير مشاريع الش

، على أن يبقى في حسابات الشركة مبلغ يمثل هذه النشرة
   . الحد األدنى من رأس المال المدفوع

سوف يتم اإلعالن عن عملية التخصيص ورد الفائض في ...................................تخصيص أسهم االكتتاب
 ١/٤الموافق (ـه١٣/٣/١٤٢٨األحد  موعد أقصاه يوم

 خمسين سهماً) ٥٠ (أدنى وسيتم التخصيص بحد ).م٢٠٠٧
يتبقى من األسهم ما  سيتم تخصيصو، لكل مكتتب



  ملخص االكتتاب

  

 ح 

بناًء  على أساس تناسبي )إن وجدت(المطروحة لالكتتاب 
على نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي األسهم المطلوب 

سبعين ) ٧٠,٠٠٠ (وإذا تجاوز عدد المكتتبين. االكتتاب فيها
األدنى للتخصيص مكتتب، فإن الشركة ال تضمن الحد ألف 

وفي حال . وسيتم التخصيص بالتساوي على عدد المكتتبين
 ،تجاوز عدد المكتتبين عدد األسهم المطروحة لالكتتاب

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

إلى المكتتبين ) إن ُوجد( فائض االكتتاب سوف يتم إعادة..................................................الفائض 
دون أي عموالت أو استقطاعات من مدير االكتتاب أو 

وسوف يتم اإلعالن عن عملية التخصيص . البنوك المستلمة
 ـه١٣/٣/١٤٢٨األحد  ورد الفائض في موعد أقصاه يوم

 وشروط تعليمات" راجع. ()م١/٤/٢٠٠٧الموافق(
  ").االكتتاب

الموافق (هـ ٢٧/٢/١٤٢٨يوم السبت   االكتتاب فيسيبدأ.............................................. االكتتابفترة
آخر يوم  أيام شاملة ١٠ويستمر لفترة ) م١٧/٣/٢٠٠٧

الموافق (هـ ٧/٣/١٤٢٨االثنين يوم  إلغالق االكتتاب وهو
  .)م٢٦/٣/٢٠٠٧

سوف يحق للمساهمين تلقي األرباح التي تعلنها الشركة من ....................................................األرباح
ة لدى الشركة، حين آلخر، ولمناقشة سياسة األرباح المتبع

  ".سجل سياسة األرباح"راجع قسم 

أي مساهم وال يعطي للشركة فئة واحدة فقط من األسهم، ...........................................حقوق التصويت
  الحق فييمنح كل سهم صاحبه. حقوق تصويت تفضيلية

 سهم على األقل ٢٠يحق لكل مساهم لديه وصوت واحد، 
 لالطالع .العموميةاجتماع الجمعية  والتصويت فيحضور ال

حقوق  "حقوق التصويت في الشركة راجع قسمتفاصيل على 
  ."التصويت

يخضع المساهمون المؤسسون لقيد عدم جواز التصرف في ........................................القيود على األسهم
تقل كل منها عن   سنوات مالية كاملة الثالثأسهمهم لفترة 

من تاريخ التأسيس، و ") فترة الحظر(" عشر شهراً اثني
ى أي بيع لألسهم من يجب الحصول على موافقة الهيئة عل

  . فترة الحظرانتهاءقبل المساهمين المؤسسين بعد 

لم توجد سوق ألسهم الشركة سواء داخل المملكة العربية ......................... في القائمة الرسمية األسهمإدراج
السعودية أو أي مكان آخر قبل طرحها لالكتتاب العام وقد 

 الشركة بطلب لهيئة السوق المالية بغرض تسجيل تقدمت
 بالقائمة الرسمية، وتم الحصول على جميع الموافقات األسهم

الرسمية المتعلقة بنشرة اإلصدار هذه والمطلوبة من هيئة 
السوق المالية باإلضافة إلى أنه تم منح جميع الموافقات 
الرسمية المطلوبة للقيام بعملية طرح األسهم ومن المتوقع 

ن عملية أن يبدأ تداول األسهم في وقت قريب بعد االنتهاء م
 اإلجراءات من جميع االنتهاءتخصيص األسهم و بعد 

  ".تواريخ مهمة للمستثمرين"راجع قسم . الرسمية المعنية 

وتم . يوجد مخاطر معينة تتعلق باالستثمار في هذا االكتتاب..........................................عوامل المخاطرة
من " عوامل المخاطرة"استعراض هذه المخاطر في قسم 

اية قبل اتخاذ قرار هذه النشرة التي يجب مراجعتها بعن
  .االستثمار في أسهم االكتتاب



 

  
  ط   

  تواريخ مهمة للمستثمرين

  التاريخ  الكتتابل المتوقعالجدول الزمني 

حتى ) م١٧/٣/٢٠٠٧الموافق (هـ ٢٧/٢/١٤٢٨يوم السبت  ...............................................فترة االكتتاب
 )م٢٦/٣/٢٠٠٧الموافق (هـ ٧/٣/١٤٢٨نهاية يوم االثنين 

  )م٢٦/٣/٢٠٠٧الموافق (هـ ٧/٣/١٤٢٨يوم االثنين ...............قيمته داد وس طلبات االكتتاب  لتقديمموعدآخر 

   المبالغ الفائضة إعادةو النهائي لتخصيصشعار بااإل
  ).م١/٤/٢٠٠٧الموافق (هـ ١٣/٣/١٤٢٨األحد  يوم............................)في حالة وجود فائض لالكتتاب(

  بعد االنتهاء من جميع اإلجراءات ذات العالقة.....................................سهماألتاريخ بدء تداول 
  

عبر الصحف وسوف يتم اإلعالن عن التواريخ الفعلية . تقريبية  والتواريخ المشار إليها أعالهالجدول الزمني
  .المحلية

  كيفية التقدم بطلب االكتتاب

يقتصر االكتتاب على األشخاص السعوديين الطبيعيين كما يجوز للمرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها 
ستتوفر طلبات االكتتاب خالل فترة االكتتاب . ب بأسمائهم لصالحهاأوالد قصر من زوج غير سعودي أن تكتت

كما يمكن االكتتاب عبر اإلنترنت أو الهاتف المصرفي أو . لدى فروع البنوك المستلمة أو من خالل اإلنترنت
ب الصراف اآللي لدى البنوك المستلمة التي تتيح إحدى أو كل هذه الخدمات للمكتتبين الذين سبق لهم االكتتا

وجود حساب مصرفي يتيح تلك ) ١: (في إحدى االكتتابات التي طرحت مؤخراً وذلك بشرطين أساسيين
  .عدم وجود أي تعديل بالنسبة لبيانات المكتتب) ٢(الخدمات لدى البنك المستلم المعني و 

 أحكام وشروط"فيما يختص بطلبات االكتتاب، يجب تعبئة طلب االكتتاب وفقاً للتعليمات المبينة في قسم 
وتحتفظ الشركة بحقها . لهذه النشرة ويجب على كل مكتتب الموافقة وتعبئة جميع بنود طلب االكتتاب" االكتتاب

في رفض أي طلب لالكتتاب في األسهم المطروحة كلياً أو جزئياً في حالة عدم استيفاء الطلب أي من شروط 
 أو سحبه، ويمثل عند قبوله من قبل الشركة عقداً يجوز التعديل في طلب االكتتاب وال. أو متطلبات االكتتاب

  "). االكتتابأحكامشروط و"يرجى مراجعة قسم (ملزماً بين المكتتب والشركة 

  



 

  
  ي   

  ملخص للمعلومات األساسية

يعد هذا الملخص نبذة موجزة عن المعلومات المدرجة في نشرة اإلصدار وال يشمل كافة المعلومات التي قد 
وقد تم . على مستلمي هذه النشرة قراءتها بأكملها قبل اتخاذ قرار باالستثمار في األسهمويجب . تهم المكتتبين

  ".تعريفات واختصارات"تعريف بعض المصطلحات المدرجة في هذه النشرة  تحت قسم 

  الشركة

سيس  هي شركة مساهمة سعودية قيد التأ،")ساب تكافل"أو " الشركة"بـيشار إليها فيما بعد  (شركة ساب تكافل
الملكي  المرسومو )م٩/١٠/٢٠٠٦الموافق  (هـ١٤٢٧/٩/١٦ وتاريخ ٢٣٣ قرار مجلس الوزراء رقمب بموج
  .)م١١/١٠/٢٠٠٦الموافق (هـ ١٨/٩/١٤٢٧ وتاريخ ٦٠/رقم م

عشرة ) ١٠,٠٠٠,٠٠٠(مائة مليون ريال سعودي مقسم إلى ) ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠(ويبلغ رأس مال الشركة 
 مليون سهم صدرت مقابل مساهمات ٦,٥منها  عشرة رياالت للسهم) ١٠(ماليين سهم بقيمة اسمية قدرها 

 بالمائة من رأس مال الشركة، بينما سيتم طرح األسهم الباقية ٦٥نقدية من قبل المساهمين المؤسسين تمثل 
  . مليون سهم لالكتتاب العام٣,٥ومقدارها 

إلى وزير  لتأسيسية، سوف يتم تقديم طلباوانعقاد الجمعية ) كما هو موضح أدناه( وبعد انتهاء االكتتاب 
التجارة والصناعة إلعالن تأسيس الشركة وتعتبر الشركة مؤسسة نظاميا كشركة مساهمة من تاريخ صدور 

   .قرار وزير التجارة والصناعة بإعالن تأسيسها

   الشركةرسالةبيان الرؤية المستقبلية و

  الرؤية المستقبلية
  ."مجال تقديم خدمات التكافل يتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية نتميز بالثقة والريادة في أن "
   

  رسالة الشركة
أن نوظف خبراتنا العالمية ومعرفتنا المحلية في تصميم وتوفير حلول تكافل مبتكرة لعمالئنا تتوافق مع أحكام "

   ."الشريعة اإلسالمية

  تسجيل الشركة وإدراجها

  . شركة كشركة مساهمة إلى أن يتم االكتتاب بكامل رأس المالطبقاً لنظام الشركات، لن يتم تسجيل ال

ونظراً ألن المساهمين المؤسسين لم يكتتبوا بجميع األسهم المتاحة لدى الشركة، فإنه البد لهم من طرح المتبقي 
من المخاطر فيما يتعلق باالكتتاب عدد ويعتقد المساهمون المؤسسون أن هناك . من األسهم لالكتتاب العام

  .لكامل بأسهم الشركة المتاحةا

ولدى االنتهاء من عملية تخصيص أسهم الطرح العام األولي، سوف يقوم المساهمون المؤسسون بدعوة جميع 
 نظام األساسيللالمكتتبين الذين خصصت لهم أسهم إلى اجتماع الجمعية التأسيسية، والذي سينعقد طبقاً 

ويحق لكل شريك . على األقل من تاريخ اإلخطار باالجتماع يوماً ١٥وسوف ينعقد االجتماع بعد . للشركة
مؤسس وكل مكتتب خصصت له أسهم، الحضور في ذلك االجتماع، بصرف النظر عن عدد األسهم 

  . المخصصة لذلك المكتتب أو المساهم المؤسس



  ملخص للمعلومات األساسية

 ك 

ل أو مساهمين مؤسسين، يمثلون ما ال يقل عن نصف رأس مال الشركة، لتشكي/ويلزم حضور مكتتبين و
 يوماً على األقل بموجب ١٥وإذا لم يتوفر النصاب، فسوف يدعى لعقد اجتماع ثان بعد . النصاب الالزم

إخطار بهذا االجتماع الثاني، ويعتبر النصاب حاضراً في هذا االجتماع بصرف النظر عن عدد المكتتبين أو  
  .المساهمين المؤسسين الحاضرين

  :وسوف تقوم الجمعية التأسيسية بما يلي

  .التأكد من أن كامل رأس المال قد تم االكتتاب به وُدفعت قيمته بالكامل◄

  . اعتماد النص النهائي للنظام األساسي◄

  . تعيين أول أعضاء مجلس إدارة لمدة ال تزيد عن خمس سنوات وأول مراقب حسابات◄

  .ة تأسيس الشركة مناقشة تقرير المساهمين المؤسسين بخصوص األنشطة والنفقات التي تطلبتها عملي◄

 يوماً بعد اجتماع الجمعية التأسيسية، على المساهمين المؤسسين التقدم بطلب إلى وزير ١٥وفي غضون 
وسوف تعتبر ساب تكافل قد تأسست اعتباراً من التاريخ الذي . التجارة والصناعة إلعالن تأسيس الشركة

  .يصدر فيه الوزير أمراً بإعالن تأسيسها

 يوماً من تاريخ األمر، على ١٥وفي غضون . مر في الجريدة الرسمية على نفقة الشركةوسوف ينشر هذا األ
  .أعضاء مجلس اإلدارة التقدم بطلب لتسجيل الشركة في السجل التجاري لدى إدارة الشركات

وبعد تأسيس ساب تكافل، سوف تتقدم الشركة بطلب إلى هيئة السوق المالية العتماد إدراجها في سوق المال 
  .قاً لنظام السوق الماليةطب

  إستراتيجية الشركة

ستقدم شركة ساب تكافل سلسلة من حلول التكافل المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية والتي ستركز في البداية 
كما ستوفر الشركة أيضا . على السوق الشخصية من خالل سلسلة من منتجات تكافل العائلة والتكافل العام

وعندما تصبح واحدة من أولى شركات . جات لقطاعي الشركات والعمالء التجاريينمجموعة محدودة من المنت
التأمين المرخصة في السوق، سوف تستفيد الشركة من المستوى المنخفض من االنتشار لمنتجات التأمين ومن 

  . االتجاه المتزايد نحو الحلول المتوافقة مع الشريعة

لتوافق مع الشريعة اإلسالمية والحفاظ على مبادئها األساسية، حيث ومن السمات الرئيسية إلستراتيجية العمل ا
والواردة أسمائهم في  (تتم مراجعة منتجات ساب تكافل واعتمادها من قبل لجنة الرقابة الشرعية التابعة لها

  . ، كما ستخضع إجراءات الشركة لمراجعة شرعية سنوية)٣٩الصفحة 

ة للقطاع الشخصي، ستركز ساب تكافل على تقديم منتجات تكافل العائلة لالدخار والحماية التي تهدف بالنسب
وسوف تشتمل هذه الحلول . أساسا للوفاء باحتياجات العمالء في مجاالت التعليم واالدخار والتقاعد واالستثمار

 للسفر والحوادث الشخصية دودةمحكما سيتم أيضا تقديم تغطية تأمينية . على عنصري االدخار والحماية
  . والمنازل ومحتوياتها
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٣  

 عوامل املخاطرة ١

 لالكتتاب دراسة كافة المعلومات التي تحتويها طروحة االستثمار في األسهم الميتعين على كل من يرغب في
وقد يتأثر نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج .  المبينة أدناهمخاطرةلعوامل ابما فيها بعناية ه النشرة هذ

ة التي تعتقد طراخفي حال حدوث أو تحقق أحد عوامل الم جوهريأعمالها وتدفقاتها النقدية بشكل سلبي و
أخرى لم يتسنى لإلدارة أن تحددها أو في الوقت الحالي أنها مهمة، أو أي مخاطر  ")اإلدارة("إدارة الشركة 

 حدوث إحدى أو بعض ؤديقد ي .التي تعتقد أنها غير جوهرية، أو اذا أصبحت هذه األخيرة مخاطر جوهرية
أسهم استثماره في من ״ المستثمر كامل أو جزءقد يخسر و السوق  فيسهماألانخفاض سعر إلى هذه المخاطر 

  .الشركة

  الشركةاملخاطر املتعلقة بنشاط   ١-١
  حداثة عهد الشرآة ١-١-١

.  أية عوائد قبل هذا االكتتابتحقق تأمين أو  تسجل أية عملياتال تملك الشركة أي تاريخ مالي أو تشغيلي ولم
 العاملة في ن شركات التأمينأ  كما. أن تبدأ عمليات التأمين خالل فترة وجيزة بعد االكتتاب الشركةوتتوقع
لديها مخاطر مالية ومخاطر مرتبطة  مراحلها األولية من التطور  في هيساب تكافل مثل شركة المملكة

تنشئ عالقات علماً أن الشركة تنوي أن . حداثتها نتيجة ل تتعرض لخسائر مؤثرةولذلك فإنها قد بأعمال الشركة
معلومات اإلدارة وأنظمة أخرى باإلضافة إلى اتخاذ الخطوات أنظمة عمل متطورة وتضع إجراءات تشغيل و

  . مة للقيام بأنشطة أعمالها المستهدفةالالز

التي وضعتها حديثاً  اإلستراتيجية، قد ال تتمكن الشركة من تحقيق النجاح في تطبيق لهذه المخاطرونتيجة 
  . ، األمر الذي يمكن أن يكون له أثر سلبي جوهري على أعمال الشركةلمزاولة أعمالها

  العناصر البشرية الهامةاالعتماد على  ٢-١-١

في صناعة التأمين التكافلي، فإن أعضاء فريق إدارة ذات خبرة واسعة  عليا بإدارة عملياتها  تبدأشركة المع أن
الشركة قد ال يتمكنوا من النجاح في تطوير أو الحفاظ على عالقاتهم في هذا المجال، حيث أن الشركة غير 

  . معروفة وليس لها شهرة سابقة

 وعلى قدرة اإلدارة العليا  واالحتفاظ بهم الموظفين المؤهلينطاباستقفي ويعتمد نجاح الشركة على قدرتها 
 وعليه فإن فقدان . حديثاًوالموظفين اآلخرين على التطبيق السليم إلستراتيجية األعمال التي صاغتها الشركة

على جذب واالحتفاظ باألشخاص الموهوبين قدرتها خدمات أعضاء فريق اإلدارة العليا أو عدم الشركة ل
رين يمكن أن يعوق التطبيق الالحق إلستراتيجية أعمال الشركة، األمر الذي يمكن أن ينعكس سلبا على اآلخ

  . أعمال الشركة

  آفاية االحتياطيات  ٣-١-١

يعتمد نجاح الشركة على قدرة اإلدارة على التقييم الدقيق للمخاطر المرتبطة بالشركات التي تؤمن عليها 
  . الشركة

 المرتبطة بالخسائر غير المدفوعة،  الماليةااللتزاماتواستدراك أعمال التأمين   مزاولةبعد أن تبدأ الشركة
ويتوقع أن تمثل هذه . كأحد بنود المطلوبات ضمن ميزانيتها العموميةاحتياطيات وضع فإنها تتوقع 
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  تسوياتاالحتياطيات تقديرات للمبالغ الالزمة لدفع الخسائر المبلغ عنها والخسائر غير المبلغ عنها ونفقات
ذات العالقة، علما بأن احتياطيات الخسائر ال تمثل حسابا دقيقا للمطلوبات، بل إنها مجرد تقديرات لما الخسائر 

وترتكز هذه التقديرات على التنبؤات الحسابية . تتوقع الشركة أن تكلفه التسوية النهائية للمطالبات وإدارتها
احة في حينه وتقديراتها لالتجاهات المستقبلية في حجم المطالبات واإلحصائية وعلى تقييم الشركة للبيانات المت

وتخضع تقديرات احتياطيات الخسائر للتنقيح المستمر في عملية متواصلة . ومدى تكرارها والعناصر األخرى
وضع مستوى مالئم من  ويعتبر. تبعا لتطور الخبرة والمطالبات المقدمة للشركة وتسوية تلك المطالبات

تعتبر أكبر  وعالوة على ذلك، فإن هذه الجوانب غير اليقينية . ت الخسائر عملية غير يقينية بطبيعتهااحتياطيا
بالنسبة لشركات تأمين مثل شركة ساب تكافل منها لدى شركات ذات تاريخ أطول من العمل في هذا المجال 

  . ألن شركة ساب تكافل ال تملك حتى اآلن تاريخا محددا للخسارة

فإذا .  عدم اليقينية هذه، فإن من الممكن أن يثبت عدم كفاية احتياطيات الشركة في أي فترةوبسبب حالة
تجاوزت المطالبات الفعلية احتياطي الخسائر لدى الشركة ونفقات الخسارة، فقد تحتاج الشركة  إلى زيادة 

  . بياحتياطياتها، وبالتالي فإن وضعها المالي ونتائج أعمالها يمكن أن تتأثر بشكل سل

  وء تصرف الموظفينس ٤-١-١

الرغم من وضع ضوابط وإجراءات داخلية لمعالجة إساءة التصرف من قبل الموظفين، إال أن الشركة ال ب
وبناء على ذلك، فإن أي سوء تصرف من أحد الموظفين يمكن . هذه الحاالت تضمن إمكانية منع حدوث مثل

قد يؤدي إلى فرض عقوبات نظامية أو التزامات مالية أن يترتب عليه انتهاك ألية أنظمة من قبل الشركة، مما 
وقد يحدث سوء التصرف في أي مجال من مجاالت العمل وقد . على الشركة أو يسفر عن ضرر بسمعتها

  :يشمل

  .تتجاوز الحدود المسموح بها لزام الشركة بمعامالتإ 

  .وء استخدام المعلومات أو إفشاء معلومات سريةس 

  . أو غير ناجحةةنظاميالقيام بأنشطة غير 

  .أو خدمات غير مناسبة/ لتوصية بمنتجات وا 

لتورط في نشر معلومات مضللة أو معلومات تنطوي على غش أو غيرها من المعلومات غير ا 
  .المناسبة أثناء تسويق أو بيع وثائق التأمين للعمالء

  .م االلتزام بالتعليمات السارية أو الضوابط واإلجراءات الداخليةعد 

 الحال بالنسبة لجميع الشركات، فإن شركة ساب تكافل ال تستطيع دائما منع سوء تصرف الموظفين ما هوكو
 ساب عوقد ال تنجح دائما إجراءات السالمة المتخذة في منع مثل هذه األعمال أو الكشف عنها، وال تستطي

  . ئج أعمالهاتكافل ضمان أن سوء تصرف الموظفين لن يؤثر سلبا على المركز المالي للشركة ونتا

  الخاصة لصناعةاصناعة، مخاطر بترآز الالمخاطر المتعلقة  ٥-١-١

قسم راجع (  والتكافل العامتكافل العائلةنتيجة لتركيز الشركة في بداية عملها على تأمين مخاطر خاصة مثل 
تنوعة ، فإن عملياتها يمكن أن تتعرض أكثر من منافسيها ذوي األنشطة التأمينية الم")المنتجات والخدمات"

لتأثيرات التغير في الظروف االقتصادية واألنظمة والقوانين الجديدة التي تؤثر على هذه المجاالت المتخصصة 
  . من الصناعة، وبالتالي فإن مثل هذا الخطر يمكن أن يؤثر سلبا على الوضع المالي للشركة ونتائج عملياتها

 المستقبل على عدد من العوامل التي قد يكون وتتوقف قدرة الشركة على تنويع معروضها من المنتجات في
بعضها خارج نطاق سيطرة الشركة، بما في ذلك عدم تمكنها مثال من الحصول على موافقة مؤسسة النقد 

  . أو درجة المنتجات التأمينية التي تقدمها/ العربي السعودي على أي توسع في نطاق و
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  عوائد االستثمار المقنعة ٦-١-١

 ساب تكافل جزئيا على أداء أصولها المستثمرة، والتي ستتكون من أموال حاملي سوف تعتمد نتائج تشغيل
وتخطط الشركة عند تأسيسها للدخول في اتفاقية استثمار .  وصندوق التكافلساهمينالم  التأمين وأموالوثائق

ل كمدير مع إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة، وهي مؤسسة مرخصة من هيئة السوق المالية، للعم
وتخضع نتائج االستثمار . لالستثمار فيما يتعلق باألصول التي تضعها الشركة من وقت آلخر تحت إدارتها

لمجموعة من المخاطر االستثمارية التي تشمل المخاطر المتعلقة بالظروف االقتصادية العامة وتقلبات السوق 
  . قصير في السداد ومخاطر السيولة واالئتمان ومخاطر التالعائدوتقلبات أسعار 

إذا لم تتمكن الشركة من المواءمة بين محفظتها االستثمارية والتزاماتها، فإنها قد تضطر إلى تسييل 
 استثماراتها في بعض األوقات بأسعار ليست باألفضل، األمر الذي قد يكون له أثر سلبي على الوضع المالي

ية أيضا لقيود تنظيمية وعدم توفر منتجات مالية كما تخضع المحفظة االستثمار.  ونتائج عملياتهاللشركة
معينة، مثل المشتقات المالية، والتي يمكن أن تقلل من نطاق التنوع في فئات األصول المختلفة، األمر الذي 

  .يمكن أن يؤدي بدوره إلى تقليل العائد على االستثمار

  مصادر التمويل ٧-١-١

مزاولة  على العديد من العوامل، بما في ذلك قدرتها على  من رأس المال للشركةالمستقبليةاالحتياجات تعتمد 
وقد تحتاج .  بمستويات كافية لتغطية الخسائر واحتياطياتمعدالت أقساط تأمينووضع  جديدة بنجاح أعمال

تمويل من وأي .  من خالل عمليات تمويل أو تقليص نموها وخفض أصولهاإضافيةأموال تأمين  إلىالشركة 
.  على شروط قد ال تكون مفضلة للشركة، يمكن أن يكون بناًءت وجدإذاديون، الين أو حقوق المساهمخالل 

مساهمي ل  األسهم العائدة في قيمة حقوق المساهمين، قد ينتج ذلك عن انخفاض من خاللتمويالتالفي حالة 
ووضعها ملياتها  فقد تتأثر أعمالها ونتائج ع،وإذا لم تستطع الشركة الحصول على رأس المال الكافي. الشركة

   .المالي بصورة سلبية

  مخاطر متعلقة بالتكنولوجيا ٨-١-١

 لتشغيل نظام تكنولوجي مركزي متكامل بنتا سوفت ماليزيا تكافل اتفاقية مع  بالنيابة عن سابأبرم ساب
  الشركة وآفاقها المستقبليةوتعتمد أعمال. وإدارة المطالباتوثائق  التأمين وإصدار ال عملياتلغرض إدارة

  العمليات أوال بأول ودون انقطاعشركة كثيرا على قدرة النظام التكنولوجي في معالجة عدد هائل منلل
حجم هذه المعامالت بمعدل ات تنفيذ العمليات تزداد تعقيداً مع تنامي وخصوصا في عصر أصبحت فيه إجراء

ال الشركة في مكننة إن أي توقف في استخدام نظام التكنولوجيا المرخص للشركة سوف يعوق أعم. كبير
وال يوجد أي تأكيد بأن أعمال الشركة لن تتأثر سلبيا في . وإدارة المطالباتوثائق معامالت التأمين وإصدار ال

وقد تحدث . حالة حدوث عطل جزئي أو كلي ألي من أنظمة المعلومات أو أنظمة االتصاالت الخاصة بالشركة
ب هجوم فيروسي أو أخطاء في عملية التحويل عند تحديث هذه األعطال نتيجة ألخطاء في البرامج أو بسب

وربما تحتاج الشركة إلى اللجوء إلى المعالجة اليدوية لمعامالتها ومطالباتها، األمر الذي يمكن أن . النظام
إضافة إلى ذلك، فإن تعطل  نظام تكنولوجيا . يؤدي إلى نقص الكفاءة واحتمال النقص في حجم األقساط

ة طويلة يمكن أن يسفر عن خسارة لعالقات عمل مستهدفة أو قائمة أو قد يؤثر سلبا على المعلومات لفتر
  . ربحية الشركة وآفاقها المستقبلية

   الشرعية  الرقابةلجنة ٩-١-١

وضمن هذا . سيتم مراجعة واعتماد جميع منتجات شركة ساب تكافل من قبل لجنة الرقابة الشرعية بالشركة
اللجنة الشرعية يجب أن يستخدم جهوده االجتهادية وفقا للقواعد المنهجية اإلطار، فإن كل عضو من أعضاء 

ومع أن المذاهب اإلسالمية المختلفة تتفق على النهج العام والمبادئ األساسية للتفسير، . أو المبادئ الفقهية/و
  . إال أنها قد تختلف في قواعد معينة
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ات الشركة المعتمدة من اللجنة الشرعية مع الشريعة، وفي حالة إثارة أية موضوعات تتعلق بدرجة توافق منتج
. فإن تركيز إدارة الشركة ومواردها المالية يمكن أن يتغير وقد تتأثر سمعة الشركة لدى عمالئها بصورة سلبية

وهذا ما ينطبق حتى لو كانت منتجات الشركة قد حصلت على موافقة أو إجازة مسبقة من مؤسسة النقد 
  . العربي السعودي

  القائمة وثائق تجديد ال ١٠-١-١

وإذا لم تكن  العقود القائمة .  التأمين لدى الشركة عموما لفترة متوسطة إلى طويلة المدىوثائقيتوقع أن تكون 
ملبية للتوقعات، فإن أقساط تأمين الشركة خالل السنوات القادمة وثائق التي يتم تجديدها فعليا مع حاملي ال

  . يمكن أن تتأثر سلبا بصورة كبيرةوالنتائج المستقبلية لعملياتها 

  االعتماد على البنك السعودي البريطاني  ١١-١-١

تتوقع الشركة أن تعتمد في البداية على البنك السعودي البريطاني، أحد المساهمين المؤسسين للشركة، كوكيل 
ريطاني بهذا مع البنك السعودي البتوزيع وسوف تقوم الشركة عند تأسيسها بإبرام اتفاقية . لمنتجات الشركة

وال تستطيع الشركة تقديم أية تأكيدات بأن البنك السعودي . ")المعلومات القانونية"راجع قسم (الخصوص
تأمين لدى وثائق البريطاني سيستطيع تقديم أقساط تأمين في المستقبل أو أن عمالءه سيوافقون على  عقد 

ألعمال المقدمة عبر ساب يمكن أن يكون له أثر وبالتالي، فإن فقدان كل أو جزء كبير من ا. شركة ساب تكافل
  . سلبي كبير على أعمال الشركة

   من نظام التأمين٧٦خطر سحب الترخيص من قبل مؤسسة النقد وفقا للمادة  ١٢-١-١

بناًء على شروط معينة قامت أو ستقوم الشركة باستيفائها في ساب تكافل لقد تم الموافقة على التأسيس لشركة 
م الشركة بعد صدور السجل التجاري بالتقدم للمؤسسة بطلب الحصول على الترخيص المستقبل، وسوف تقو

وفي حال عدم قدرة الشركة على استيفاء هذه الشروط فإن . بمزاولة أنشطة التأمين التي ترغب ممارستها
هذه علماً بأن . الشركة قد ال تحصل على الترخيص بمزاولة النشاط، أو سحب الترخيص إذا تم الحصول عليه

  .الشروط سوف تطبق على جميع شركات التأمين

  نسبة السعودة ١٣-١-١

في نهاية السنة األولى وأن تزيد هذه النسبة سنوياً بالمائة  ٣٠يجب أن تكون نسبة السعودة في الشركة حوالي 
وتنوي الشركة توظيف كادر سعودي وتدريبه وااللتزام . حسب نظام التأمين وأنظمة وزارة العمل المطبقة

وفي حال عدم الوصول إلى هذه النسبة، فإن الشركة قد تتعرض للمساءلة والعقوبة من . ظمة ذات العالقةباألن
  . قبل وزارة العمل أو مؤسسة النقد لعدم التزامها بالنسب المحددة

  أحداث الكوارث التي ال يمكن التنبؤ بها ١٤-١-١

ث الكوارث نتيجة العديد من ويمكن أن تحد. قد تكون شركة ساب تكافل معرضة للخسائر جراء الكوارث
  . األحداث الطبيعية وغير الطبيعية، والتي ال يمكن بطبيعة الحال توقع وقوعها وشدتها

إن حجم الخسائر جراء كارثة ما هو نتيجة لكل من الحجم اإلجمالي للخطر المؤمن ضده في المنطقة 
ئر في العديد من الممتلكات وتحدث ويمكن أن تتسبب الكوارث في خسا. المتضررة بالحدث وشدة الحدث نفسه

وبالتالي، فإن المطالبات المتعلقة بالكوارث يمكن أن تؤدي إلى تقلب كبير في النتائج . الكثير من األضرار
كما يمكن أن يكون لألحداث الكارثية الشديدة أثر سلبي .المالية لشركة ساب تكافل ألي ربع سنة أو سنة مالية 

  .لشركة ونتائج عملياتهاجوهري على الوضع المالي ل
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  مخاطر التصنيف ١٥-١-١

وبعد التأسيس . تزال قيد التأسيس فإنها غير مصنفة في الوقت الحالي من أي جهة مختصة بما أن الشركة ال
وعند ابتداء أعمال الشركة فإنها قد تحتاج إلى أن تعين شركة مختصة لتقييم مالءمتها المالية وتصنيفها حسب 

 تغير سلبي في ظروف غير أن الشركة قد ال تحصل على تصنيف جيد في حال. العوامل المتعارف عليها
  .كانت المخاطر لدى الشركة أعلى من الحد المتعارف عليه في سوق التأمينالسوق أو 

  مخاطر إعادة التأمين ١٦-١-١

مالي  من إجبالمائة ٣٠ تتطلب اللوائح التنفيذية من شركات التأمين مثل ساب تكافل أن تحتفظ بما ال يقل عن
 من إجمالي أقساطها التأمينية داخل المملكة بالمائة ٣٠ أقساطها التأمينية وأن تجري إعادة تأمين ما ال يقل عن

سوف تدخل ساب تكافل في عدد كبير من اتفاقيات إعادة التأمين، وذلك للحد من تعرضها لمخاطر أية  لذلك
، وإلدارة أو حوادث فاجعة وع حوادث معينةمطالبة واحدة أو مطالبات كبيرة أو فئة من األعمال أو وق

ما ) وليس جميع( بتحمل جزء تقوم شركات إعادة التأمينوبموجب تلك الترتيبات، . المخاطر ورأس المال
وال يمكن أن يكون هناك . تتعرض له ساب تكافل من خسائر معلومة أو غير معلومة، وذلك مقابل قسط معين

. بمعدالت ومستويات كافية بالنسبة للوثائق الجديدة التي ستصدر في المستقبلتأكيد بتوفر تغطية إعادة التأمين 
وإذا لم تستطع الشركة إبقاء أو استبدال ترتيبات إعادة التأمين، فإن أيا من هذين الخطرين المحتملين يمكن أن 

 مستوى التزاماتها يزيد أو، إذا لم ترغب في تحمل تلك الزيادة في الخطر المحتمل، فإنه سيتعين عليها تقليل
وفضالً عن ذلك، ال يمكن أن يكون هناك أي تأكيد كامل بأن شركات إعادة التأمين سوف تسدد  .التأمينية

ساب تكافل هي المسئولة بالدرجة األولى تجاه  المطالبات الصحيحة، وبصرف النظر عن إعادة التأمين، فإن
سديد أي دفعة، ألي سبب مهما كان، قد يؤثر سلباً المؤمن لهم، وعليه فإن إخفاق شركة إعادة تأمين في ت

  .ساب تكافل المالي وبصورة ملموسة على أداء أو وضع

   الدعم الفني والخدمات بإنهاءالمخاطر المتعلقة  ١٧-١-١

مين القابضة أ للتس بي سيإتش إمع تبرم ستصبح بعد تأسيسها طرفا في اتفاقية دعم فني وخدمات  ساب تكافل
التدقيق الداخلي والرقابة، إدارة المخاطر، تنفيذ : م الفني والخدمات في المجاالت التاليةلتأمين الدعالمحدودة 

العمليات المكاتب الخلفية وأعمال المراقبة المالية واإلجراءات اإلدارية العامة، مراقبة الوكيل واإلشراف عليه، 
لبشرية، تكنولوجيا المعلومات ممارسات المبيعات والتسويق وتطوير وتسعير المنتجات، تنمية الموارد ا

واستئناف العمل في حاالت الطوارئ، ممارسات وإجراءات التكافل، توجيهات وخدمات الممتلكات وصيانتها، 
إدارة الموارد البشرية، المحاسبة المالية، الخدمات اإلدارية العامة، التخطيط  المشورة والمساندة التشغيلية،

مدة العقد خمسة سنوات، بعد ذلك يجدد تلقائيا لمدة و. لمطالبات وإعادة التأمين، االتعهد بالتغطيةاالستراتيجي، 
 إنهاء للتأمين القابضة س بي سيإتش إ وشركة يمكن للبنك السعودي البريطانيعالوة على ذلك، . سنة

  "). المعلومات القانونية"راجع قسم (  تحت ظروف معينة محددة في االتفاقيةالتزاماتهم

  

 الدعم هاءإن إذا تم. هذه الخدمات على هذا الدعم التقني وأساسي مستقبل الشركة يعتمدان بشكل فاقوأ العمل إن
حجم واحتمال انخفاض  عالية اقل فإلى ذلك  سيؤدي،كلي ألي سبب كانبشكل جزئي أو الفني والخدمات 

 أوعالقات عمل موجودة  خسارة إلىيؤدي قد مطول لهذا الدعم الفني الغياب ال،  إلى ذلكإضافة. االشتراكات
  . المستقبليةها على ربحية الشركة وآفاقسلبا قد يؤثر  أومحتملة 
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   والبيئة التنظيميةاملخاطر املتعلقة بالسوق ٢-١
  النظام ١-٢-١

ويتعلق نظام التأمين . تخضع شركة ساب تكافل للنظام المعمول به وفقا لقوانين التأمين المطبقة في المملكة
ة ومتطلبات رأس المال والفائض، وأنواع ومبالغ االستثمار وحدود التأمين بخطوط األعمال المجاز

 والممارسات المتعلقة بالمطالبات وكفاية االحتياطي ومجموعة من وثائق التأمينوالممارسات التجارية ونماذج 
  . المكونات المالية وغير المالية األخرى ألعمال شركة التأمين

درة الشركة أو سرعتها في االستجابة لفرص السوق ويمكن أن يتطلب من ويمكن لهذا النظام أن يحد من ق
وعليه، فإن أي تغييرات في قوانين ونظم التأمين يمكن أن تؤثر . الشركة تحمل نفقات نظامية سنوية كبيرة

ضع وإذا لم تلتزم الشركة بهذه األنظمة فقد تخ. أو نتائج عملياتها/سلبا على أعمال الشركة ووضعها المالي و
لعقوبات بما فيها الغرامات واإليقاف وسحب ترخيص الشركة لمزاولة أعمال التأمين، األمر الذي يمكن أن 

  .يؤثر سلبا على الوضع المالي للشركة ونتائج عملياتها

 لمنافسةا ٢-٢-١

  من قبل مؤسسة النقدشركة تأمين جديدة ١٤ بالموافقة على تأسيسأصدر مجلس الوزراء مؤخرا قرارا 
لمزاولة نشاط التأمين وفي اهمة عامة موافق على تأسيسها من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي كشركات مس

ومن المحتمل منح مزيد من التراخيص في المستقبل القريب، . المملكةبعض الحاالت نشاط إعادة التأمين في 
  . األمر الذي يعني مزيدا من المنافسة في سوق التأمين السعودية

شركة التنافسي على العديد من العوامل، بما فيها صورة قوتها المالية والنطاق الجغرافي سيعتمد وضع ال
 والمنتجات وثائق التأمينألعمالها وعالقات العمالء واألقساط التأمينية التي تتقاضاها وشروط وأحكام 

سرعة سداد المطالبات والخدمات المقدمة بما فيها القدرة على تصميم برامج خاصة وفقا الحتياجات العمالء، و
بعد، فقد ال  وحيث أن الشركة لم تبدأ عملياتها. وسمعة الشركة وخبرة موظفيها ومؤهالتهم وتواجدها المحلي

  . تستطيع المنافسة بنجاح العديد أو أي من هذه الجوانب

ذات أحكام وثائق إن أية زيادة في المنافسة يمكن أن تؤدي إلى انخفاض معدالت األقساط التأمينية وقبول 
  . وشروط أقل جدوى، األمر الذي يمكن أن ينعكس سلبا على نمو الشركة وربحيتها

  إصدار وثائق التأمين وضوابط الخسارة ٣-٢-١

 وتنفيذ أعمالها في وثائق التأمينإذا لم تستطع الشركة الحصول على الموافقة النظامية على البدء في عقد 
  . ئد قد تتأخرالوقت المناسب، فإن قدرتها على تحقيق العوا

 من مؤسسة النقد العربي السعودي وثائق التأمينيجب أن تنجح الشركة في الحصول على الموافقة على نماذج 
ولن تستطيع الشركة الحصول على عائد من أقساط التأمين حتى . تأمين في المملكةوثائق من أجل إصدار 

 يمكن أن وثائق التأمينالشركة على إصدار ، وأي تأخير نظامي في قدرة وثائق التأمينتتمكن من إصدار 
  . يؤدي إلى تأخير كبير في قدرتها على تحقيق مبالغ كبيرة من العوائد

   السيولةمتطلبات  ٤-٢-١

ويتأثر مستوى المالءة . وفقا لنظم التأمين، يتعين على شركة ساب تكافل االحتفاظ بمستوى أدنى للمالءة المالية
حتياطي الفني الذي يتوجب عليها االحتفاظ به والذي بدوره يتأثر بحجم المالية للشركة بصورة أساسية باال

 أيضا مستوى المالءة الماليةكما يتأثر .  المباعة وباألنظمة المتعلقة بتحديد االحتياطي النظاميوثائق التأمين
مين بعدد من العوامل األخرى، بما فيها هامش ربح المنتجات والعائد على االستثمارات وتكاليف التأ



  عوامل المخاطرة

٩  

وفي حالة تحقيق الشركة لنمو سريع، أو في حالة ارتفاع مستوى المالءة المالية المطلوب في . االستهالكو
المستقبل، فربما يتعين على الشركة زيادة رأس مالها للوفاء بمتطلبات المالءة المالية، األمر الذي يمكن أن 

سمالها، فقد تضطر إلى خفض النمو في وإذا لم تستطع الشركة زيادة رأ. يؤثر سلبا على وضع الشركة
  . عملياتها وربما ال تستطيع اإلعالن عن توزيع أرباح

  شروط رفع التقارير ٥-٢-١

يتوجب على شركة ساب تكافل أن تقدم إلى مؤسسة النقد العربي السعودي كشوفا مالية وتقارير سنوية منتظمة 
 تتعلق بعملياتها العامة وهيكل رأس مالها تعد على أسس محاسبية نظامية ومعلومات أخرى بما فيها معلومات

 رأت مؤسسة النقد إذاوقد تخضع الشركة إلجراءات نظامية وعقوبات وغرامات . وملكيتها ووضعها المالي
وقد يؤدي هذا اإلخفاق في . العربي السعودي أن الشركة قد أخفقت في االلتزام بالقوانين أو النظم المطبقة

 إلى فرض قيود كبيرة على قدرة الشركة على أداء أعمالها أو إلى فرض غرامات االلتزام بالقوانين المطبقة
  .الذي يمكن أن يؤثر سلبا على نتائج أعمال الشركة ووضعها المالي كبيرة عليها، األمر

  الظروف االقتصادية وظروف الصناعة  ٦-٢-١

ة السعودية وكذلك الظروف يعتمد أداء ساب تكافل إلى حد كبير على الظروف االقتصادية في المملكة العربي
والتغيرات الحادثة في الظروف االقتصادية قد تؤثر على . االقتصادية عالمياً التي تؤثر على اقتصاد المملكة

النتائج المالية لساب تكافل من خالل تأثيراتها على ظروف السوق ودخل االستثمار ومن خالل التغيرات في 
وإضافة إلى ذلك فإن اتجاهات األقساط والمطالبات في . كافلطلب المستهلك على منتجات وخدمات ساب ت

أسواق التأمين وإعادة التأمين تتسم بطبيعة دورية، وقد تؤثر الحوادث غير المتوقعة، مثل حدوث كوارث 
طبيعية وضغوط التضخم والقرارات القضائية، على حجم المطالبات المستقبلية وقد ينعكس ذلك بآثار سلبية 

وليس بمقدور ساب تكافل أن تتنبأ بالتأثيرات التي قد تخلفها الظروف . من هذه الصناعةعلى الربحية 
وقد ال تكون الظروف االقتصادية وظروف الصناعة مستقبالً ظروفاً . االقتصادية وظروف الصناعة مستقبالً 

 بشكل جوهري على ما مواتية، ونتيجة لذلك فال يمكن تقديم أي تأكيد بأن الظروف في المستقبل لن تؤثر سلباً
  .تحققه ساب تكافل من أرباح

  القضايا ٧-٢-١

في نطاق السير العادي لألعمال، قد تباشر ساب تكافل قضايا ضد الغير، وقد ترفع ضدها أيضاً مطالبات من 
  .وقد تؤثر تلك القضايا سلباً في المستقبل على الوضع المالي لساب تكافل. الغير

  توسععدم نجاح الشرآة في التطوير أو ال ٨-٢-١

.  في المملكة العربية السعوديةالتكافلتتمثل إستراتيجية ساب تكافل لتطوير الشركة في تأسيس وتنمية مشاريع 
وتعتمد قدرة الشركة على تنفيذ هذه اإلستراتيجية على نوعية إدارتها، وسوف تخضع الشركة أيضاً لعدد من 

 والقرارات الصادرة عن الدوائر التنظيمية العوامل الخارجة عن إرادتها، ويشمل ذلك اللوائح الحكومية
 أو أن تلك العمليات ستكون التكافليوال يمكن التأكيد على نجاح الشركة في إقامة أو تنمية نشاطها. والمنافسين

  .مربحة

   العاديةباألسهمخماطر تتعلق  ٣-١
   وجود سوق سابق ألسهم الشرآةعدم ١-٣-١

 أسهم  لتداولسوق فعال ومستمربوجود تأكيدات أي وجد سهم الشركة وال يأ  لتداولال يوجد حاليا سوق مالي
 وإذا لم يتطور سوق نشط لتداول أسهم الشركة فقد تتأثر سيولة الشركة وسعر تداول .الشركة بعد االكتتاب
  .أسهمها تأثرا سلبيا



  عوامل المخاطرة

١٠  

  توزيع األرباح ٢-٣-١

اح والموقف المالي يعتمد قرار الشركة لتوزيع أية أرباح في المستقبل على عدة عوامل منها تحقيق األرب
 القابلة للتوزيع وحدود االئتمان المتاحة للشركة باإلضافة إلى واالحتياطياتومتطلبات رأس المال العامل 

  . الوضع االقتصادي العام، إضافة إلى عدة عوامل أخرى  يراها مجلس اإلدارة مهمة من وقت آلخر

  المؤسسينمن قبل المساهمين  المؤثرةالسيطرة  ٣-٣-١

من أسهم   بالمائة٦٥مجتمعين ما نسبته   المساهمون المؤسسونيمتلكء من هذا االكتتاب سوف بعد االنتها
وباإلضافة إلى ذلك، فإن األسهم التي يملكها المساهمون المؤسسون سوف تخضع لشروط . المصدرةالشركة 
بل المساهمين  والتي تنص على تنسيق التصويت من ق")المعلومات القانونية"راجع قسم  (الشراكةاتفاقية 

مور التي مجتمعين التأثير في جميع األ المساهمين المؤسسين إذا ما عملوا روقدم سيكون ب،وعليه. المؤسسين
ه القدرة  هذونوقد يستخدمبما في ذلك تعيين وعزل أعضاء مجلس اإلدارة،  ،لى موافقة المساهمينإتحتاج 

   . عملياتهامالي ونتائجثر بشكل كبير على أعمال الشركة ووضعها الؤبطريقة قد ت

إن حق المساهمين المؤسسين في تعيين أغلبية أعضاء مجلس إدارة الشركة قد يعوق أو يمنع محاوالت 
ونتيجة لوضع ملكيتهم والحقوق التعاقدية بموجب اتفاقية . المساهمين الستبدال أو عزل اإلدارة الحالية للشركة

 في مجلس اإلدارة، مستقلين وبالتصويت معا، القدرة على ، سيكون للمساهمين المؤسسين وممثليهمالشراكة
  التأثير في جميع القرارات الرئيسية المتعلقة بالشركة

  قيود على شرآات التأمين وإعادة التأمين ٤-٣-١

يشترط نظام التأمين على جميع شركات التأمين وإعادة التأمين أن تحصل على موافقة مؤسسة النقد قبل قبول 
. ركة تأمين أو إعادة تأمين أخرى أو تملك تلك الشركة أو السيطرة عليها أو شراء أسهمهاأي اندماج مع أية ش

وعليه، فإن مثل هذا القيد يمكن أن يحد في بعض الحاالت من قدرة الشركة على استقطاب مستثمر مالي أو 
وافقة أو فرضت استراتيجي فيما لو رفضت مؤسسة النقد منح الموافقة المطلوبة أو تأخرت في منح تلك الم

  . شروطا غير مواتية للشركة على األعمال المذكورة، مما قد يؤثر سلبا على أعمال الشركة

  الآتتاب مستقباللسهم األبيع وطرح  ٥-٣-١

االعتقاد باحتمال حدوث  عقب إكمال عملية االكتتاب، أو يةسوق المالال في األسهم من ة كبيركميات بيع إن
  . في السوقاألسهمعلى سعر  ذلك، يمكن أن يؤثر بصورة سلبية

بعد اإلتمام الناجح لهذا االكتتاب، ال يجوز للمساهمين المؤسسين التصرف في أية أسهم يملكونها خالل فترة 
 ال تعتزم الشركة وعالوة على ذلك،. الشركةتأسيس  شهرا من تاريخ ١٢مدة كل منهما كاملة  ثالث سنوات

ن ي المساهمأو طرح ،صدار الشركةإة االكتتاب، ولكن قد يؤدي  عمليانتهاءحاليا إصدار أسهم إضافية فور 
  . سعر األسهم في السوقلى انخفاض الحظر إ بعد فترة األسهم لعدد كبير من المؤسسين

  



 

١١  

  التأمني باململكة العربية السعوديةقطاع  ٢

  الكليموجز عن االقتصاد  ١-٢
دي، حيث من المرجح أن يشهد العام الحالي على درب التوسع االقتصا تواصل المملكة العربية السعودية السير

 لالقتصاد السعودي مدعوما بالنمو االقتصادي العالمي الهائل النفط العمود الفقريويظل . مزيدا من النمو
 التي ينتج عنها فائض  النفط،عوائد ومن المتوقع أن يستمر المستوى القياسي ل.الخامالنفط وزيادة الطلب على 

إضافة إلى . في المستقبلالنفط مع وجود مؤشرات على استمرار ارتفاع أسعار  زان،تجاري وفائض في المي
ذلك،  تبنت المملكة خطة لزيادة اإلنتاجية مما سيساعدها على تعزيز عوائد النفط في حال تغيير سلبي في 

  .  األسعار وفي نفس الوقت الحفاظ على طاقة احتياطية كافية للتأثير على األسعار

االقتصاد ورغم أن . النفط بسبب استمرار تدفق مدخول  هذه السنةتستمر السيولة مرتفعةع أن ومن المتوق
 أن الريال مرتبط بالدوالر وحيث ،العائد نسبة  ناتجة عن رفع  صارمة نقدية سياسة يتوقع أن يشهداألمريكي

في نمو السياسات تؤثر هذه  غير أنه من غير المتوقع أن في المملكة، العائد رفع نسبة مما أدى إلىاألمريكي 
   . نظراً لحجم االستثمارات الحكومية الضخمة في االقتصاد السعودياقتصاد المملكة

، هو زيادة اإلنفاق األسهموسوق النفط ، بعيدا عن  نهاية العام الماضيكان الموضوع الرئيسي فيقد و
 أنحاء اً على مختلف جغرافيوزعتتفي مجاالت عديدة و تتنوع  والتي الحكومي على المشروعات الضخمة

 فإن أن يدعم النمو في اإلنفاق على مدى سنوات، ههذا الوضع المالي للحكومة الذي يمكنومع . البالد
 نمو كبير على مدى السنوات  يزداد بصورة ملحوظة ومن المتوقع أن ينتج عنهاالستثمار في البنية األساسية

  . الخمس القادمة

والنمو الكبير في القطاع غير النفط  األوضاع قوية من خالل دعم زيادة عوائد وبشكل عام يتوقع أن تظل
  . الرئيسية وانخفاض التضخم وزيادة االستثمارات في المشاريع  المشجعةوالسياسة الماليةالنفطي 

  نظرة عامة  ٢-٢
 السبعينيات من يعتبر سوق التأمين السعودي حديث العهد نسبياً بالمقارنة مع الدول المتقدمة األخرى، فحتى

، حيث النفطالقرن الماضي كانت أنشطة التأمين في المملكة مرتبطة بصورة رئيسية بخدمات االستيراد وقطاع 
 لكن، ومع ،وارتفع النمو في قطاع التأمين مع نمو قطاع الطاقة. سيطر وسطاء الشركات األجنبية على السوق

ولم . ى األفراد غير موجود تقريباً نتيجة لمعتقدات دينيةالتركيز على حلول التأمين التعاوني ظل التأمين عل
في عام " التأمين التعاوني"يكن مفهوم التأمين مقبوال بدرجة كبيرة ألسباب دينية معينة إلى أن برز مفهوم 

  .  اإلسالمية الشريعةم والذي تماشى مع تعاليم١٩٨٣

 ة للتأمينمن خالل تأسيس شركة التعاونيم، اعتمدت الحكومة المبادئ التعاونية للتأمين ١٩٨٦في عام 
وبالرغم من أن التعاونية قد تأسست لتفي باحتياجات التأمين المحلي، فقد استمر الوسطاء ). التعاونية(

والسماسرة الدوليون والوكالء في العمل في المملكة من خالل عدد كبير من شركات التأمين التعاوني أو 
  . التجاري صغيرة ومتوسطة الحجم



  التأمين بالمملكة العربية السعوديةقطاع 

١٢  

مكتبا في شكل شركات أو وسطاء يعملون في المملكة وأكثر من  ٧٠أكثر من  م كان هناك٢٠٠٥وفي عام 
ومنذ زمن طويل ينظر إلى سوق التأمين السعودي على أن . ١ وكيال موزعين في المدن الرئيسية بالمملكة٣٥

اإلصالحات وت بسبب سعر النفط، لديه إمكانية كبيرة للنمو ضمن المنطقة ومع الطفرة المالية الراهنة التي نشأ
المستمرة على المستويين السياسي واالجتماعي واستحداث سوق تأمين منظم وارتفاع مستوى الوعي بفوائد 

  . نمو كبير وغير مسبوقعلى تحقيق  قادر على أنههذا القطاع الحماية الشخصية، فقد بات ينظر إلى 

تمت و شركة تأمين ٣٠ مراجعة طلبات حوالي م في٢٠٠٥ منذ عام  مؤسسة النقد العربي السعوديوقد قامت
باإلضافة لشركة التعاونية كما تم ذكره  (شركة تأمين ١٥على ترخيص  من قبل مجلس الوزراءالموافقة 

  :وهي كالتالي) سابقاً

  ٢ بتأسيسها التي وافق مجلس الوزراء على الترخيص الشرآات:١-٢  شكل

  شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني  شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني

  الشركة السعودية الفرنسية للتأمين التعاوني  شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني

  الشركة األهلية للتأمين التعاوني  الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني

  شركة مالذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني  خليج للتأمين وإعادة التأمين التعاونيشركة المتوسط وال

  شركة إياك السعودية للتأمين التعاوني  الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني

  شركة ساب تكافل  شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني

  كة األهلي للتكافلشر  الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني

    شركة الصقر للتأمين التعاوني

  

 شركة تأمين أخرى تحت الترخيص وهى الشركات التي تقدمت للمؤسسة بملفات مكتملة ١١كما أن هناك 
  :لطلب تأسيس شركة تأمين وهى

  ٣الشرآات تحت الترخيص: ٢-٢  شكل

  شركة طوكيو مارين أند نيشيدو  للتأمين التعاونيالشركة المتحدة 

  شركة االتحاد التجاري للتأمين  بوبا العربية 

  شركة الراجحي للتأمين التعاوني  شركة العالمية للتأمين

  شركة إزار للتأمين التعاوني  شركة التكافل العربية الماليزية

  مينالشركة السعودية إلعادة التأ  شركة أكسا للتأمين التعاوني

  شركة التأمين العربية التعاونية

  

                                                 
 م٢٠٠٦ تقرير عن التأمين في المملكة العربية السعودية الربع الرابع -)زنس مونيتر انترناشيونالب(: المصدر ١
 )م٢٠/١٢/٢٠٠٦الموافق  (هـ٢٩/١١/١٤٢٧إعالن توضيحي من مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ  ٢
 )م٢٠/١٢/٢٠٠٦الموافق  (هـ٢٩/١١/١٤٢٧إعالن توضيحي من مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ  ٣
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١٣  

 عالية نسبياً لضمان كفاءة شركات أموالونظرا لتنظيم هذا القطاع وخروج الشركات المخالفة وتحديد رؤوس 
التأمين العاملة في المملكة، فقد بات من شبه المؤكد أن يشهد هذا القطاع منافسة قوية في بيئة متطورة تعود 

  .مؤمنين وتضمن حقوقهمبالنفع على األشخاص ال

  األخرية التطورات  ٣-٢
على مدى السنوات القليلة الماضية، صدرت سلسلة من النظم والقوانين في المملكة العربية السعودية وجميعها 

  : أهمية سوق التأمين المنظم والحاجة إليه، نوجزها فيما يليبتركز 

 .تعاونيالصحي التأمين مج للبرنا التأمين الصحي التعاوني بغرض تنظيم  الئحة صدرت-١٩٩٩ 
  . وزارة الصحة تطبق النظم الخاصة بخطة نظام التأمين الصحي التعاوني اإللزامي-٢٠٠٢ 
  .في المملكةإلزامياً ) رخصة القيادة( أصبح تأمين الرخصة -٢٠٠٢ 
 شركات التأمين التعاوني لإلشراف على شركات التأمين في المملكة  مراقبةنظام  صدور-٢٠٠٣ 

  .٣٢/ية السعودية صدر بموجب المرسوم الملكي رقم مالعرب
 . ١/٥٩٦التأمين الصادر بالقرار الوزاري رقم بنظام  تطبيق النظم الخاصة -٢٠٠٤ 
التأمين الجديد للشركة  نظام  أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي ترخيصها األول بموجب-٢٠٠٤ 

 . التعاونية للتأمين
ستثمار بالمملكة العربية السعودية موافقتها على االستثمار األجنبي في  منحت الهيئة العامة لال-٢٠٠٥ 

 .  شركة تأمين جديدة تقدمت للحصول على ترخيص بموجب نظم التأمين١٢
 موظف أو أكثر ٥٠٠لجميع الموظفين في الشركات التي تضم إلزامياً  أصبح التأمين الصحي -٢٠٠٥ 

 . في المملكة
 ضد الغيرتأمين ال جديد يجعل نظامومة السعودية لدراسة تطبيق  الحكإلى تم تقديم عرض -٢٠٠٥ 
 لجميع السيارات التي تدخل إلزامياً  ضد الغيرتأمينالأصبح و . على جميع السيارات في المملكةلزامياًإ

 . المملكة العربية السعودية
م ا نظ طلبا لترخيص شركات تأمين بموجب٣١ أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي تلقي -٢٠٠٥ 

 . التأمين الجديد
 اإلشراف على شركات نظام أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي ورقة عمل بشأن توسيع -٢٠٠٦ 

 .التأمين التعاوني، للسماح بتأسيس فروع للشركات األجنبية في المملكة
  ساببما فيها(تأمين جديدة شركة  ١٣  بتأسيسترخيصال على أصدر مجلس الوزراء قراره -٢٠٠٦ 

 من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي لمزاولة موافق على تأسيسهاكشركات مساهمة عامة ) افلتك
 . نشاط التأمين، وفي بعض الحاالت إعادة التأمين، في المملكة

لشركة مالذ لطرح األولي لالكتتاب  ا السوق المالية بالمملكة العربية السعوديةهيئةأعلنت -٢٠٠٧ 
  .إعادة التأمين التعاونيتعاوني وشركة المتوسط والخليج للتأمين وللتأمين وإعادة التأمين ال

  االجتاهات االقتصادية والتطلعات املستقبلية ٤-٢
وباعتراف العديد من شركات االستشارات .  العالمفي الناشئة األسواقيعتبر سوق التأمين وبرغم قدمه من 
إحصاءات مؤكدة عن حجم السوق للسنوات  الحصول على معلومات وفيالعالمية فقد كان هناك صعوبة بالغة 

 إال أن قطاع التأمين التعاونى وحتى ، والخدماتيالصناعيفبرغم كبر حجم السوق نظراً لقوة القطاع . ٤السابقة
وقت قريب كان مبعثراً حيث غابت النظم واللوائح والتشريعات مما ساهم في عدم وجود إحصاءات يمكن 

 بتقديم نظام مراقبة شركات التأمين السعودي العربي قيام مؤسسة النقد غير أن. االعتماد عليها بالمطلق
 والحصول على نظرة  أكثر ،م ساهم بشكل كبير بتنظيم هذا القطاع٢٠٠٤ عام فيالتعاوني ولوائحه التنظيمية 

                                                 
 م٢٠٠٦ تقرير عن التأمين في المملكة العربية السعودية الربع الرابع -)بزنس مونيتر انترناشيونال(: المصدر ٤



  التأمين بالمملكة العربية السعوديةقطاع 

١٤  

ومن المتوقع أن تتضح صورة هذا القطاع وحجمه خصوصاً ما يتعلق بإحصاءات . واقعية لحجم السوق
  .   عند بدء الشركات والتي تم الترخيص لها ببدء نشاطها بشكل كامل،)التكافلي (التعاوني التأمين

 فقد بلغ حجم سوق التأمين في المملكة العربية السعودية ٥م في المملكة٢٠٠٦وبناءاً ألخر اإلحصاءات لعام 
لي النتاج الداخلي وقد مثل  بالمائة بالمقارنة إلجما٠,٤٦ بليون ريال سعودي مما يمثل نسبة اختراق ٦حوالي 

 ١٧ بالمائة وتأمين الممتلكات نسبة ٢٢ بالمائة من سوق التأمين والتأمين الطبي نسبة ٣٢تأمين السيارات نسبة 
تقريباً في عام  بالمائة ٣٢وقد حافظت شركة التعاونية على أكبر حصة في هذا القطاع بلغت . بالمائة
  .٦م٢٠٠٦

كما تعتبر . نظراً لتقبل المواطنين ألهمية هذا القطاع وفوائدهالتأمين العام واسع  في سوق  المتوقعالنمو ويعتبر
 حيث  للنمو السريع في نطاق التأمين العام في المملكة العربية السعوديةاألساسي السبب  سالفة الذكرالتغييرات

 لإلشراف على شركات ة والئحته التنفيذي مراقبة شركات التأمين التعاونينظامإصدار  كان التغيير األول
التأمين نظام فكان إصدار الثاني أما التغير . م٢٠٠٤في سنة  التأمين من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي

 على تقديم التغطية األجانب من العاملين أكثر أو ٥٠٠ جميع الشركات التي توظف أجبرت  حيثالصحي
رحلة الثانية على الشركات التي يتراوح عدد عمالها وتم تطبيق الم .م٢٠٠٦لعامليها من أوائل سنة الطبية 

 موظف في بداية هذا العام ويتوقع البدء بتطبيق المرحلة الثالثة على جميع ٥٠٠ إلى ١٠٠غير السعوديين بين 
  .الشركات األخرى خالل هذا العام

دي مما يمثل  مليون ريال سعو٢٢٠ حوالي م٢٠٠٦ يبلغ سوق الحماية واالدخار في سنة أنمن المتوقع و
ويعزي انخفاض نسب استيعاب التأمين .  النتاج الداخليإلجمالي بالمقارنة بالمائة ٠,٠١٦نسبة اختراق 

 المنخفض معدلهبالرغم من و.  للفرد بشكل عام إلى محدودية الوعي ألهمية هذا القطاع في السابقواإلنفاق
 الخمسة المقبلة الن بعض الشركات العاملة في سوق تأمين الحماية واالدخار متأهب للنمو خالل السنواتفإن 

بشكل يتوافق مع  ٧ من خالل تقديم تأمين الحماية واالدخاراأعماله تطمح في تنويع التعاونيمجال التأمين 
   .اإلسالميةأحكام الشريعة 

  : م٢٠٠٦م و٢٠٠٥ويوضح الشكل التالي تقديرات االختراق وكثافة التأمين لألعوام 

 ٨ تقديرات االختراق وآثافة التأمين: ٣-٢  شكل

  

                                                 
 م٢٠٠٦ تقرير عن التأمين في المملكة العربية السعودية الربع الرابع -)بزنس مونيتر انترناشيونال(: المصدر ٥
 م٢٠٠٦ لعام ٥تقرير سويس ري سيجما رقم : المصدر ٦
 م٢٠٠٦ تقرير عن التأمين في المملكة العربية السعودية الربع الرابع -)بزنس مونيتر انترناشيونال(: المصدر ٧
 م٢٠٠٦ تقرير عن التأمين في المملكة العربية السعودية الربع الرابع -)بزنس مونيتر انترناشيونال(: المصدر ٨

  م٢٠٠٦  م٢٠٠٥  
      اختراق التأمين

  ٪٠,٤٦  ٪٠,٤٥  أنشطة التامين بالنسبة إلجمالي الناتج الداخلي  
  ٪٠,٠٢  ٪٠,٠١  تأمين الحماية واالدخار بالنسبة إلجمالي الناتج الداخلي  

  ٪٠,٤٨  ٪٠,٤٦  ة إلجمالي الناتج الداخلي  إجمالي االختراق بالنسب
  ١٣٤٠,٢٥  ١١٦١,٧٥  )بليون ريال سعودي(الناتج اإلجمالي المحلي االسمي 

      
      كثافة التأمين 

  ٢٣٢,٦١  ٢١١,٥  نصيب الفرد من كثافة أنشطة التأمين بالريال السعودي 
  ١٠,٢٣  ٧,٨٧  ينصيب الفرد من كثافة أنشطة تأمين الحماية واالدخار بالريال السعود

  ٢٤٢,٨٥  ٢١٩,٣٦  نصيب الفرد من إجمالي الكثافة بالريال السعودي
  ٢٦,٦٠  ٢٥,٨٠  )بالماليين(عدد السكان 



 

١٥  

  الشـركـــة ٣

  مقدمة ١-٣
 هي شركة مساهمة سعودية قيد التأسيس ،")ساب تكافل"أو " الشركة"بـيشار إليها فيما بعد  (شركة ساب تكافل

الملكي  المرسومو )م٩/١٠/٢٠٠٦الموافق  (هـ١٤٢٧/٩/١٦ وتاريخ ٢٣٣ قرار مجلس الوزراء رقم بموجب
  .٤١١٨المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد  )م١١/١٠/٢٠٠٦الموافق (هـ ١٨/٩/١٤٢٧ وتاريخ ٦٠/رقم م

عشرة ) ١٠,٠٠٠,٠٠٠(مائة مليون ريال سعودي مقسم إلى ) ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠(ويبلغ رأس مال الشركة 
 مليون سهم صدرت مقابل مساهمات ٦,٥ منها عشرة رياالت للسهم) ١٠( قدرها ماليين سهم بقيمة اسمية

 بالمائة من رأس مال الشركة، بينما سيتم طرح األسهم الباقية ٦٥نقدية من قبل المساهمين المؤسسين تمثل 
  . مليون سهم لالكتتاب العام٣,٥ومقدارها 

إلى وزير  التأسيسية، سوف يتم تقديم طلبجمعية وانعقاد ال) كما هو موضح أدناه( وبعد انتهاء االكتتاب 
التجارة والصناعة إلعالن تأسيس الشركة وتعتبر الشركة مؤسسة نظاميا كشركة مساهمة من تاريخ صدور 

   .قرار وزير التجارة والصناعة بإعالن تأسيسها

وتخطط . واالدخار والتكافل العام باحتياجات العمالء من حيث الحماية تكافل العائلةسوف تفي منتجات 
حيث تتم المبيعات من خالل شبكة ) الضمان البنكي" (التكافل البنكي"الشركة للتركيز في البداية على نموذج 
وتخطط الشركة مع مرور الوقت "). المعلومات القانونية"راجع قسم (الفروع القائمة للبنك السعودي البريطاني 

 على العنصر النسائي لكي يفي باحتياجات جميع قطاعات الذي سيشتمل أيضا(لتأسيس فريق عمل خاص بها 
  . )السوق

  نون املؤسسواملساهم ٢-٣
حصة مدفوعة ) ١٠,٠٠٠,٠٠٠ (ماليين ١٠ يتضمن مليون ريال ١٠٠مال الشركة  رأسعند التأسيس سيكون 

دية من  مليون سهم صدرت مقابل مساهمات نق٦,٥ سهم، منها  لكل ريال١٠  قدرها بقيمة اسميةالقيمة بالكامل
مقدارها و، بينما سيتم طرح األسهم الباقية  بالمائة من رأس مال الشركة٦٥ تمثل قبل المساهمين المؤسسين

   .ولم تمنح الشركة أية امتيازات للمساهمين المؤسسين وال ألي شخص آخر.  العام مليون سهم لالكتتاب٣,٥

 لشرآة ساب تكافللمساهمون المؤسسون ا: ١-٣  شكل
  االسم  النسبة  عدد األسهم النقدية   سعوديريال/القيمة

  البنك السعودي البريطاني  %٣٢,٥  ٣,٢٥٠,٠٠٠  ٣٢,٥٠٠,٠٠٠
  إتش إس بي سي آسيا القابضة  %٣١,٠  ٣,١٠٠,٠٠٠  ٣١,٠٠٠,٠٠٠

  ة المحدود) المملكة المتحدة(كندا سكوير نومينيز   %٠,٥٠  ٥٠,٠٠٠  ٥٠٠,٠٠٠
  المحدودة ) المملكة المتحدة(كندا ووتر نومينيز   %٠,٥٠  ٥٠,٠٠٠  ٥٠٠,٠٠٠

  المحدودة ) المملكة المتحدة(كندا كريسنت نومينيز   %٠,٥٠  ٥٠,٠٠٠  ٥٠٠,٠٠٠
  اإلجمالي  %٦٥,٠  ٦,٥٠٠,٠٠٠  ٦٥,٠٠٠,٠٠٠

  ساب تكافل : المصدر 



  الشـركـــة

١٦  

 في ساب تكافلالمباشرون الغير مساهمون ال: ٢-٣  شكل

  ون المؤسسونالمساهم   المباشرغيرالمساهم الرئيسي   المالك المستفيد
  شركة مساهمة

  شركة خاصة

المؤسسة العامة للتأمينات 
  االجتماعية 

  %)٤٠ ( بي فيإتش إس بي سي القابضة

  %)١٥(شركة العليان السعودية لالستثمار المحدودة 

  %)٩,٥٣(للتأمينات االجتماعية المؤسسة العامة 

  البنك السعودي البريطاني

إتش إس بي سي آسيا القابضة المملكة المتحدة   مجموعة إتش إس بي سي
  إتش إس بي سي آسيا القابضة  %)١٠٠(

) المملكة المتحدة(كندا سكوير نومينيز   %)١٠٠(اف تي جي المحدودة   مجموعة إتش إس بي سي
  المحدودة

) المملكة المتحدة(كندا ووتر نومينيز   %)١٠٠(اف تي جي المحدودة   بي سيمجموعة إتش إس 
  المحدودة

  مجموعة إتش إس بي سي

المحدودة ) المملكة المتحدة(كندا سكوير نومينيز 
)٠,٠٦٧(%  

فوروارد ترست برسونال فاينانس المحدودة 
)٩٩,٩٣٣(%  

) المملكة المتحدة(كندا كريسنت نومينيز 
  المحدودة

  ساب تكافل : المصدر

  التنفيذينيملكية األسهم من قبل أعضاء جملس اإلدارة، كبار املسئولني ٣-٣
  وسكرتري الشركة وأي من أقاربهم أو الشركات التابعة هلم

ال يملك أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار المسئولين التنفيذيين أو سكرتير الشركة أو أي من أقاربهم أو 
  .  غير مباشرة في أسهم الشركةمباشرة أومصلحة  أي منتسبيهم

  الشركة ورسالة   الرؤية املستقبليةبيان ٤-٣
  الرؤية المستقبلية

  ." يتفق مع أحكام الشريعة اإلسالميةنتميز بالثقة والريادة في مجال تقديم خدمات التكافل أن "
   

   الشركةرسالة
فل مبتكرة لعمالئنا تتوافق مع أحكام أن نوظف خبراتنا العالمية ومعرفتنا المحلية في تصميم وتوفير حلول تكا"

   ."الشريعة اإلسالمية

  تسجيل الشركة وإدراجها ٥-٣
  . طبقاً لنظام الشركات، لن يتم تسجيل الشركة كشركة مساهمة إلى أن يتم االكتتاب بكامل رأس المال

م من طرح المتبقي ، فإنه البد لهالشركةونظراً ألن المساهمين المؤسسين لم يكتتبوا بجميع األسهم المتاحة لدى 
من المخاطر فيما يتعلق باالكتتاب عدد ويعتقد المساهمون المؤسسون أن هناك . من األسهم لالكتتاب العام

  .الكامل بأسهم الشركة المتاحة



  الشـركـــة

١٧  

ولدى االنتهاء من عملية تخصيص أسهم الطرح العام األولي، سوف يقوم المساهمون المؤسسون بدعوة جميع 
 للنظام األساسيلهم أسهم إلى اجتماع الجمعية التأسيسية، والذي سينعقد طبقاً المكتتبين الذين خصصت 

ويحق لكل شريك .  يوماً على األقل من تاريخ اإلخطار باالجتماع١٥وسوف ينعقد االجتماع بعد . للشركة
مؤسس وكل مكتتب خصصت له أسهم، الحضور في ذلك االجتماع، بصرف النظر عن عدد األسهم 

  .  المكتتب أو المساهم المؤسسالمخصصة لذلك

أو مساهمين مؤسسين، يمثلون ما ال يقل عن نصف رأس مال الشركة، لتشكيل /ويلزم حضور مكتتبين و
 يوماً على األقل بموجب ١٥وإذا لم يتوفر النصاب، فسوف يدعى لعقد اجتماع ثان بعد . النصاب الالزم

 في هذا االجتماع بصرف النظر عن عدد المكتتبين أو   بهذا االجتماع الثاني، ويعتبر النصاب حاضراًإخطار
  .المساهمين المؤسسين الحاضرين

  :وسوف تقوم الجمعية التأسيسية بما يلي

  .التأكد من أن كامل رأس المال قد تم االكتتاب به وُدفعت قيمته بالكامل◄

  . اعتماد النص النهائي للنظام األساسي◄

  .ال تزيد عن خمس سنوات وأول مراقب حسابات تعيين أول أعضاء مجلس إدارة لمدة ◄

  . مناقشة تقرير المساهمين المؤسسين بخصوص األنشطة والنفقات التي تطلبتها عملية تأسيس الشركة◄

 يوماً بعد اجتماع الجمعية التأسيسية، على المساهمين المؤسسين التقدم بطلب إلى وزير ١٥وفي غضون 
 قد تأسست اعتباراً من التاريخ الذي ساب تكافلوسوف تعتبر . كةالتجارة والصناعة إلعالن تأسيس الشر
  .يصدر فيه الوزير أمراً بإعالن تأسيسها

 يوماً من تاريخ األمر، على ١٥وفي غضون . الشركةوسوف ينشر هذا األمر في الجريدة الرسمية على نفقة 
  . إدارة الشركاتأعضاء مجلس اإلدارة التقدم بطلب لتسجيل الشركة في السجل التجاري لدى

، سوف تتقدم الشركة بطلب إلى هيئة السوق المالية العتماد إدراجها في سوق المال ساب تكافلوبعد تأسيس 
  .طبقاً لنظام السوق المالية

  إسرتاتيجية الشركة ٦-٣
ستقدم شركة ساب تكافل سلسلة من حلول التكافل المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية والتي ستركز في البداية 

كما ستوفر الشركة أيضا .  والتكافل العامتكافل العائلةى السوق الشخصية من خالل سلسلة من منتجات عل
وعندما تصبح واحدة من أولى شركات . مجموعة محدودة من المنتجات لقطاعي الشركات والعمالء التجاريين

شار لمنتجات التأمين ومن التأمين المرخصة في السوق، سوف تستفيد الشركة من المستوى المنخفض من االنت
  . االتجاه المتزايد نحو الحلول المتوافقة مع الشريعة

 العمل التوافق مع الشريعة اإلسالمية والحفاظ على مبادئها األساسية، حيث إلستراتيجيةومن السمات الرئيسية 
الواردة أسمائهم في و (تتم مراجعة منتجات ساب تكافل واعتمادها من قبل لجنة الرقابة الشرعية التابعة لها

  . ، كما ستخضع إجراءات الشركة لمراجعة شرعية سنوية)٣٩الصفحة 

 التي تهدف تكافل العائلة لالدخار والحمايةبالنسبة للقطاع الشخصي، ستركز ساب تكافل على تقديم منتجات 
وسوف تشتمل هذه الحلول . الدخار والتقاعد واالستثمارأساسا للوفاء باحتياجات العمالء في مجاالت التعليم وا

 للسفر والحوادث الشخصية محدودةكما سيتم أيضا تقديم تغطية تأمينية . على عنصري االدخار والحماية
  . والمنازل ومحتوياتها

الحماية  بالنسبة لعمالء الشركات والعمالء التجاريين، ستقدم ساب تكافل تغطية تأمينية للشحن البحري وتأمين
  .  للمجموعاتاالدخارو
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باستخدام امتياز توزيع متميز من البنك السعودي البريطاني، " التكافل البنكي"وسوف تتبنى الشركة نموذج 
ويمتلك البنك السعودي البريطاني أكثر من . حيث ستضاف منتجات وحلول التكافل وتوزع مع الخدمات البنكية

 أيام في األسبوع إضافة ٧ ساعة ٢٤لخدمة العمالء يعمل على مدى  فرعا في أنحاء المملكة مع مركز ٧٠
وستقوم الشركة على المدى المتوسط بتطوير إمكانيات التوزيع الخاصة بها عن . إلى الخدمة عبر االنترنت

  . طريق امتالك فريق مبيعات خاص بها

ومن المرجح أن تكون هذه . بليةوستكون عملية  تطوير المنتجات استجابة الحتياجات السوق وتطوراته المستق
  . التطورات موجهة إلى قطاعات العمالء مثل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة

. وتهدف شركة ساب تكافل إلى تسخير أحدث التقنيات واستخدام أفضل ممارسات السوق لخدمة عمالئها
" أفضل ممارسات"باإلضافة إلى وسوف تشمل هذه التقنيات استغالل خدمات الهاتف الجوال تقنية االنترنت 

  .تيرادها من مجموعة إتش إس بي سيالتأمين التي سيتم اس

  املزايا التنافسية ٧-٣
تتمتع الشركة بعدد من نقاط القوة التي تتوقع اإلدارة أنها تترجم إلى مزايا تنافسية قوية وربحية عالية ومتميزة 

  .بالمقارنة مع الشركات المنافسة

  نك السعودي البريطاني ومجموعة إتش إس بي سياالرتباط القوي مع الب ١-٧-٣

مع البنك السعودي البريطاني ومجموعة المتميزة  في عالقتها ساب تكافلتكمن القوة التنافسية األساسية لشركة 
القوي للبنك السعودي التجاري وهذا االرتباط يعطي الشركة ميزة االستفادة من االسم . إتش إس بي سي

   . والسمعة العالمية المرموقة لمجموعة إتش إس بي سي المرتبطة بالجودةمحلية في السوق الالبريطاني

  سلسلة منتجات التكافل ٢-٧-٣

المؤلفة من العلماء الشرعية التابعة للشركة والرقابة يتم مراجعة واعتماد منتجات ساب تكافل من قبل لجنة 
محمد /  محمد المطلق والشيخ الدكتورعبد اهللا/ الشيخ عبد اهللا بن سليمان آل منيع والشيخ الدكتور: األجالء

  . القاري بن عيد

  البنك السعودي البريطاني من امتياز التوزيع ٣-٧-٣

  من الفروع وهو يمتلك شبكة،يعتبر البنك السعودي البريطاني من البنوك الرائدة في المملكة العربية السعودية
ة للسيدات، وأربعة مراكز استثمار و  قسما أو فرعا مخصص١٢ فرعا في أنحاء المملكة، منها ٧٠تزيد على 

لى مدى ع ن لخدمة عمالء يعملونصراف آلي ومركزيجهاز  ٢٤٩كما يملك أكثر من . للسيدات صالة ١٥
نترنت متقدمة مما يسمح لساب تكافل للوصول خدمة مصرفية متقدمة عبر اإلألسبوع و أيام في ا٧ ساعة ٢٤
  . الشركاتمن عمالء ٢,٠٠٠ثر من د وأكمن العمالء األفرا ٥٠٠,٠٠٠  أكثر منإلى

 من المشاريع الصغيرة والمتوسطةويتم دعم ومساندة عمالء البنك من الشركات والعمالء التجاريين وعمالء 
 لدى البنك وجديفضال عن ذلك، و. خالل الفرق المتخصصة من مدراء العالقات في المناطق الثالث الرئيسية

تضم فرق عمل متخصصة في كل من الرياض وجدة   الخاصةصرفيةللخدمات الم مراكز السعودي البريطاني
 إلى من خالل البنك السعودي البريطاني ستكون قادرة على الوصول ا شركة ساب تكافل أنهتعتقدو. والخبر

  .  وتقديم خدماتها لهمجميع العمالء في أنحاء المملكة
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  موارد وخبرات مجموعة إتش إس بي سي ٤-٧-٣

  مقدمة ١-٤-٧-٣
بي سي واحدة من أكبر المؤسسات التي تقدم الخدمات المصرفية والمالية في العالم تمثل مجموعة إتش إس 

المحيط - دولة ومنطقة في أوروبا ومنطقة آسيا٧٦ مكتب في ٩,٥٠٠حيث تمتلك شبكة دولية تشمل أكثر من 
  . الهادي واألمريكيتين والشرق األوسط وأفريقيا

 المصرفية اإلسالمية العالمية التابع لمجموعة إتش إس ، وهي قسم الخدماتأمانةومن خالل إتش إس بي سي 
في تقديم منتجات تكافل عالية أمانة بي سي، يمكن لشركة ساب تكافل أن تستفيد من خبرة إتش إس بي سي 

  . الجودة في المملكة

وتوفر مجموعة إتش إس بي سي من خالل شركاتها التي تقدم الخدمات المصرفية وخدمة تمويل المستهلكين 
 إلى عمالئها األفراد  وخدمات التكافلوشركات التأمين التابعة لها، تشكيلة واسعة من منتجات التأمين

  .   دولة ومنطقة٤٠والشركات المختلفة والمؤسسات وعمالء الخدمات المصرفية الخاصة في أكثر من 

   إتش إس بي سي وتكافلتأمين   ٢-٤-٧-٣
 وخدمات التأمين لكي تفي باالحتياجات المتنوعة واسعة من منتجاتتشكيلة  إتش إس بي سي  مجموعةتقدم

  :  هذه المنتجات والخدمات في أنحاء العالم وتشمللعمالء األفراد والشركات

   التأمين على الحماية واالدخار
، الحماية واالدخار محدد المدة، تأمين التأمين على الحماية واالدخاروتشمل المنتجات والخدمات المقدمة 

، تأمين الدخل السنوي، التأمين الصحي والطبي، تغطية األمراض الحماية واالدخار على التأمين الشامل
الحرجة، تغطية الحوادث والعجز الشخصي، حماية الدخل واألجر، تأمين الميراث وتخطيط التركة، التأمين 

  .  المجموعات وتغطية الشخصيات الهامةحماية وادخارعلى 
  

  ) اباتالممتلكات واإلص(التأمين العام 
تشمل المنتجات المقدمة تأمين السيارات والمنازل والسفر وحماية السداد، وحرائق الممتلكات التجارية وتوقف 

 . األعمال وخسارة األرباح والتزام صاحب العمل والغير وتأمين الشحن البحري
  

  المخاطر التجارية ومخاطر الشركات والمؤسسات 
إلى الشركات الصغيرة إلى خدمات وساطة التأمين مقدما، وإعادة  موجهة رمزيةتتنوع الخدمات من حلول 

التأمين، وتأمين الشركات المحمية والمنفصلة ذات اإلنتاج المحجوز ألغراضها الخاصة وتمويل المخاطر 
  . البديلة وإدارة مزايا الموظفين

 
  مخصصات التقاعد 

ة والرواتب السنوية وبرامج المعاشات التي تطبقها تشمل المنتجات التي تقدمها الشركة معاشات األفراد التقاعدي
 . الشركات

  
  إتش إس بي سي أمانة تكافل

م، ويقوم بتطوير خدمات ٢٠٠٣ ضمن إتش إس بي سي أمانة عام إتش إس بي سي أمانة تكافلتم إنشاء 
مانة  من خالل الجمع ما بين خبراء التكافل المتواجدين في إتش إس بي سي أالتكافل لإلتش إس بي سي 

والقدرة على تقديم منتجات جديدة في مجال التأمين، وإدارة األصول اإلسالمية، والدخول في شراكات 
  .إستراتيجية مع مؤسسات مالية ذات جودة عالية

 



  الشـركـــة

٢٠  

شريحة  نجحت مجموعة إتش إس بي سي في الوصول إلى م٢٠٠٥م و٢٠٠٤ بين عام في خالل فترة قصيرة
وتقوم بتوزيع منتجات التكافل لعمالئها األفراد والمؤسسات . خدمة تكافلكبيرة من العمالء الذين يفضلون 

  .من قبل يوروموني" أفضل مقدم لخدمة التكافل العام"م تم تقديم جائزة ٢٠٠٥ وفي عام .والشركات التجارية
  

 العربية تقدم إتش إس بي سي منتجات وصناديق التكافل في سنغافورة، والمملكة المتحدة، وماليزيا، واإلمارات
تقدم للعميل ها بحيث بيعوانتقاء المنتجات الجاهزة واإلنتاج من خالل الجمع ما بين القدرة على المتحدة 

الميسر االدخار  برنامجالفرصة للربح مع الحماية وكلها توافق الشريعة اإلسالمية، وتكون المنتجات ما بين 
  .عد التي تتمتع بنسبة أمان عالية ونمو جيدمتع بمخاطر عالية وأرباح وحلول التعليم والتقاالذي يت

  
وفي يوليو .  مجموعة شاملة من صناديق األسهم والعقارات االستثماريةبي سي أمانةلدى إتش إس يوجد 
تقدم مجموعة متكاملة من منتجات م أصبحت إتش إس بي سي أول مؤسسة مالية في المملكة المتحدة ٢٠٠٥

من خالل يغطى منتج تكافل المنازل الذي يغطي المنازل ومحتوياتها ال. وخدمات التكافل من خالل فروعها
    .مراكز االتصال في المملكة المتحدة

  إشراف التشغيل والتوافق في إتش إس بي سي أمانة ١-٢-٤-٧-٣
وتقدم . م١٩٨٨أطلقت مجموعة إتش إس بي سي امتياز التمويل اإلسالمي الرسمي التابع لها في يوليو 

. للمجموعةذوي الدخل العالي والعمالء والشركات ة تغطي العمالء من األفراد الشركة خدمات عالمية شامل
في كل من المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة واإلمارات أمانة ويوجد اآلن امتيازات إتش إس بي سي 

يون دوالر  بل٩,٤وتزيد األصول التي تخضع لإلدارة عن . العربية المتحدة وماليزيا واندونيسيا وبروناي
تاريخاً من أمانة وتملك .  عميل يستخدمون الخدمات اإلسالمية٣٠٠,٠٠٠كما يوجد أكثر من . أمريكي

 باليين دوالر أمريكي من الصفقات والتي من ١٠المعامالت الخارجية والتطوير أدى إلى وجود أكثر من 
 وقد حرصت. المتميزة) المنجزات(ضمنها صكوك الحكومة الماليزية، إضافة إلى إحراز العديد من الجوائز 

مستخدمة أمانة  إتش إس بي سي  إتش إس بي سي دوما على االلتزام بالشريعة وتطبيقها في قسممجموعة
وقد حافظت أمانة من خالل ما تحظى به من تقدير مباشر من . سياسات شاملة صارمة  لضمان توحيد نهجها

تقوم على الشفافية واألخالق واإلبداع البناء وريادة كبار علماء الشريعة اإلسالمية على سمعة رفيعة  
  .الصناعة

   والنظامتكنولوجيا املعلومات ٨-٣
تؤمن شركة ساب تكافل بقوة أن نظم تكنولوجيا المعلومات هي المطلب األساسي للتشغيل الناجح لألعمال 

 تكافل على برمجيات من ولتحقيق هذه الفاعلية التشغيلية، فقد حصلت ساب. ولتقديم الخدمة الفورية للعمالء
شركة ماليزية تقدم حلول للشركات من خالل تقنية المعلومات واالتصاالت ، وهي  في ماليزياشركة بنتا سوفت

، وبدأت العمل وموظفيهم وإجراءاتهم لتقديم حلول متوافقة مع متطلباتهمحيث تركيز على إستراتيجية عمالئها 
. م ولديها عدد من العمالء العالميين في أنحاء العالم٢٠٠٦عام  ذمجموعة إتش إس بي سي في ماليزيا منمع 

ويستخدم . وهذا النظام هو برنامج تطبيقي متكامل لتكافل العائلة والتكافل العام واإلعمال المرتبطة بالوحدات
حرين  وإندونيسيا وسريالنكا والبدهذا النظام بنجاح في العديد من الشركات في دول عدة مثل ماليزيا وتايالن

  . والمملكة العربية السعودية

  : فيما يلي بعض من خصائص النظام
 . حسابات األقساط أوتوماتيكياً 
 . تنفيذ طلب التأمين وإصدار الوثائق أوتوماتيكياً 
 . حساب قيود إعادة التأمين أوتوماتيكياً 
 . إجراء قيود األستاذ العام أوتوماتيكياً 
 . احتساب العموالت أوتوماتيكياً 
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  :  فوائد هذا النظام اآللي ما يليومن
 . ازدواجية اللغة 
 . إمكانات عالية المستوى تسمح بتقديم المنتجات الجديدة خالل أيام قليلة 
 . تحسين فاعلية العمليات وكفاءتها 
 . توفر المعلومات فوراً لغرض اتخاذ القرارات اإلدارية 
 . دالقدرة على تسويق المنتجات بسرعة وفاعلية لزيادة العائ 

وهذا ما يَمكّن . عالوة على ذلك، فإن لهذا النظام خاصية فريدة هي تكامل وحدات تكافل العائلة والتكافل العام
الشركة من خدمة عمالء التكافل العائلي والتكافل العام بشركة ساب تكافل من مركز خدمة مركزي بكفاءة 

  . أعلى

  .  يدعمها برنامج مساندة وصيانة سنويسوفتبنتا وقد أبرمت ساب تكافل اتفاقية ترخيص رسمية مع 

  املوظفون ٩-٣
يعتبر الموظفون المشاركون في تأسيس شركة ساب تكافل عنصراً رئيسياً لضمان بناء أساس صلب  للشركة 

وتمتلك الشركة مزيجا قويا من الكوادر المحلية المتميزة . لكي تصبح العبا بارزا في السوق السعودية
ويتم تحديد توقعات كل من الموظفين والشركة من خالل طريقة شمولية  . يعة المستوىوالخبرات العالمية الرف
  . بطاقة األداء المتوازن

  التدريب والتطوير  ١-٩-٣

إن عالقة الشركة مع مجموعة إتش إس بي سي والبنك السعودي البريطاني تعني أن الشركة تملك السبل 
كما تستفيد . مملكة وعلى المستويين اإلقليمي والدوليللوصول إلى سلسلة واسعة من إمكانيات التدريب في ال

شركة ساب تكافل من ثقافة مشاركة أفضل الممارسات ضمن مجموعة إتش إس بي سي، وهي عملية تتم من 
  . خالل المؤتمرات والحلقات العلمية المنتظمة وعبر اإلنترنت

ية في الجودة، فإن الشركة ستظل ومن خالل رغبة مجموعة إتش إس بي سي في الحفاظ على سمعتها العالم
على اطالع دائم وأوال بأول على أحدث التطورات في مجال األنظمة والتشريعات ذات العالقة ومعايير 

  . االلتزام الداخلية وطرق البيع المفضلة واتجاهات العمالء المتنامية

 ساب تكافل المسئولين عن وتخطط شركة ساب تكافل لتزويد وكالء البنك السعودي البريطاني ووكالء شركة
كما ستستفيد الشركة من . التوزيع بالتدريب والتعليم الالزمين فيما يخص منتجات الشركة واحتياجات عمالئها

  . ناحية التوظيف من برنامج تطوير المسئولين بالبنك السعودي البريطاني

  السعودةااللتزام ب ١٠-٣
تماشياً مع نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني  ستتبع شركة ساب تكافل سياسة متدرجة بخصوص السعودة

 ٦٠هذه النسبة وستبلغ  موظف، ٢٧من أصل  بالمائة ٥٠ حوالي حالياً السعودة وتبلغ نسبة. والئحته التنفيذية
 .عند السنة األولى للتأسيس% ٣٠ علماً أن نسبة السعودة يجب أن ال تقل عن بالمائة خالل السنتين القادمتين

 :جدول بأسماء موظفي الشركةوفي ما يلي 



  الشـركـــة

٢٢  

  الموظفون الحاليون: ٣-٣  شكل
   االسم المنصب

 ١ ديفيد روبرت هانت    والرئيس التنفيذي  المنتدباإلدارة عضو مجلس
 ٢ سعيد نقشبندي خالد قسم التوزيع وتطوير األعمال رئيس
 ٣ مارتن نجيب العائليقسم التكافل  رئيس
 ٤ كومار بارتسارتي قسم التكافل العام رئيس
 ٥ سميث أندرو العمليات رئيس
 ٦ حميدول قشا  المالي المدير
  ٧  عويس أنصاري محمد  حسابات التأمين مدير
  ٨  حسني عامر  االكتتابوإعادةاالكتتاب  مدير
  ٩  خليفةال جاسم   التكافل العام- األعمالتطوير المنتجات ومساندة  مدير
  ١٠  المعمر حسام   التكافل العائلي-تطوير الخدمات والمنتجات  مدير
  ١١  شاه وسيم  برامج المجموعة والتقاعد للشركات مدير
  ١٢  القاضي خالد  قنوات التوزيع المباشر مدير
  ١٣  السيف هاني  العمليات مدير
  ١٤  ماتني اندراوان  التسويقمدير  مساعد
  ١٥  الرضان منال  نخدمات وثائق التأمي مديرة

  ١٦  فلمبان خلود  اكتتاب مسؤولة
  ١٧  احمد رئيس  اكتتاب مراقب
  ١٨  اليامي عبير  المدير المالي مساعدة
  ١٩  العجمي سعد  العمليات المالية مشرف
  ٢٠  العنزي نواف  تكافل الشحن مسؤول
  ٢١  االيوبي عبير  مدير الخدمات االلكترونية مساعدة
  ٢٢  روالصق محمد  عمالء خدمة
  ٢٣  العنزي عاليا  عمالء خدمة
  ٢٤  الهاشم ايمان  عمالء خدمة
  ٢٥  العفيصان فهد  عمالء خدمة

  ٢٦  مازي غالية  االتصال والتنسيق بين الموظفين مسؤولة
  ٢٧  عبد الكريم محمد  قنوات التوزيع منسق

  شركة ساب تكافل: المصدر

  .  موظف٥٤يصل مجموع الموظفين إلى وتطمح الشركة في مضاعفة عدد موظفيها في نهاية هذا العام ل

 م٢٠٠٧ خطة التوظيف للعام : ٤-٣  شكل
عدد الموظفين الحاليين  عدد الموظفين المراد توظيفهم  مجموع الموظفين نهاية العام   اإلدارة

  العامةاإلدارة ١ ١ ٢
 التكافل العائلي ٤ ١ ٥
 افل العامالتك ٤ ٦ ١٠
 قسم العمليات ٧ ٨ ١٥
  وقنوات التوزيعاألعمالتطوير  ٦ ٤ ١٠
 قسم المالية واالستثمار ٣ ٢ ٥
   التأمينتحساباقسم   ١  ٢  ٣
  قسم التسويق  ١ ٠ ١
  اوالتكنولوجيقسم المعلومات   ٠  ١  ١
  االلتزامو قسم التدقيق  ٠  ٢  ٢
  المجموع  ٢٧  ٢٧  ٥٤

  شركة ساب تكافل: المصدر



  الشـركـــة

٢٣  

  ن القانونيوناحملاسبو ١١-٣

كي بي إم جي  كمحاسب قانوني للشركة كما وقامت اقكي بي إم جي الفوزان وبانقامت الشركة بتعيين 
وتماشياً مع أنظمة مؤسسة النقد ستقوم .  باستخراج القائمة المالية المستقبلية الخاصة بالشركةاقالفوزان وبان

  . الشركةالشركة بتعيين محاسباً قانونياً آخر مباشرة بعد تأسيس

   وإدارة الشركة املقرتحني مكافأة أعضاء جملس اإلدارة ١٢-٣
لم يتم دفع ) مصاريف التأسيس( ٧٤ و٢٣تي  هذه في صفح في نشرة اإلصدارالمصاريف المذكورة باستثناء

يتم تحديد مكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركة وس.  قبيل الطرح المقترحينأي مكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة
 وفقا للقرارات والتعليمات الرسمية ةة التعويضات بعد اعتمادها من قبل الجمعية العمومية العاديمن قبل لجن

  .الصادرة بهذا الشأن، وذلك في حدود أحكام نظام الشركات والقوانين واألنظمة المكملة لها

  )بالصايف(مصروفات ما قبل بدء النشاط  ١٣-٣
   مصروفات ما قبل بدء النشاط: ٥-٣  شكل

  رواتب وتكاليف أخرى  ١٦,٣٩٨,٠٠٠

  تكلفة االكتتاب العام  ٧,٠٨٨,٠٠٠

  أتعاب قانونية ومالية  ١,٨٦٥,٠٠٠

   مصروفات أخرى  ٣,٧٦٠,٠٠٠

  عمولة مستحقة  )٨١٢,٥٠٠(
  صافي مصروفات ما قبل بدء النشاط  ٢٨,٢٩٨,٥٠٠

  القوائم المالية: المصدر

كفل البنك السعودي البريطاني وهو أحد المساهمين المؤسسين بمصاريف ما قبل بدء نشاط الشركة وقد ت
ل هذه المصاريف إلى الشركة بعد االنتهاء من عملية االكتتاب وتأسيس ميوالموضحة أعاله على أن يتم تح

  .الشركة

  مبالغ مستحقة ألطراف ذوى عالقة ١٤-٣
 ٣٧,٠٢٧,٥٠٠تبلغ و ،بريطاني، وهو أحد المؤسسين المساهمينتتمثل في مبالغ مستحقة للبنك السعودي ال

  : وهي موضحة كالتالي.ريال على حساب مصروفات ما قبل النشاط وبرامج الحاسب اآللي
   

   المبالغ المستحقة ألطراف ذوى عالقة: ٦-٣  شكل
  أصول غير ملموسة  ٧,٩١٦,٥٠٠

  رواتب وتكاليف توظيف  ١٦,٣٩٨,٠٠٠

  تكاليف اإلصدار  ٧,٠٨٨,٠٠٠

  أتعاب قانونية وتكاليف استشارية  ١,٨٦٥,٠٠٠

  تكاليف أخرى  ٣,٧٦٠,٠٠٠

  المجموع   ٣٧,٠٢٧,٥٠٠
  شركة ساب تكافل: المصدر



  الشـركـــة

٢٤  

  :ويلتزم المساهمون الحاليون بما يلي فيما يختص بالتعامالت مع األطراف ذات العالقة
  . من نظام الشركات٧٠ والمادة ٦٩مساهمون الحاليون بأحكام المادة التزام الشركة وال 
 .يتم التصويت على جميع العقود مع األطراف ذات العالقة في الجمعية العامة العادية 
 المساهمون الحاليون بعدم منافسة أعمال الشركة والتعامل مع األطراف ذات العالقة بناء إقرار 

  . على أسس تنافسية
  



 

٢٥  

   واخلدماتاملنتجات ٤

وسوف تفي . والتكافل العامالعائلة ستكون شركة ساب تكافل بمثابة شركة تكافل تشتمل عملياتها على تكافل 
  . والشركات باحتياجات كل من األفراد  بعد موافقة المؤسسةمنتجات الشركة

   منوذج الشركةأسس التكافل يف ١-٤

نظام التأمين اإلسالمي من خالل  الذي يقوم عليه سشكل األساوهي ت" الضمان المشترك"يعني " تكافل"كلمة إن 
 ."التبرع" والتي تبني أسسها على فكرة ة المشتركةعناصر المسئولية المشتركة والتعويض المشترك والمصلح

وتحد من أي شكل من أشكال المقامرة  تكون على نية مساعدة الغير لتجاوز مصاعبهم  التبرع عمليةحيث أن
يشارك في صندوق حتى يغطي أية مطالبات وفي نفس الوقت يتمتع بعوائد ترك مشكل . أو االستغالل

 التكافل واستثمار األموال بما يتوافق مع الشريعة  عمليات بدورها بإدارةتكافلساب تقوم . استثمارية
ود  في حالة وج.تفهمين أنها ممكن أن تقل لتغطية الخسائرالمشتركون يتقاسمون أرباح الصندوق م. اإلسالمية

 لنشر أعمال التكافل في المملكة وقد تحمست شركة ساب تكافل .كلهمالمشتركين فائض فإن الربح يوزع على 
  . نموذج التكافل الذي تبنته الشركةوافقت على الشرعية التي الرقابة في ضوء إرشاد لجنة 

اشتراك (المخاطرة  بموجبه التبرع بالجزء الخاص ب يتموقد تبنت شركة ساب تكافل نموذج الوكالة الذي
من أجل ) صندوق التكافل(المدفوع من قبل المشترك، إلى صندوق تعاوني و، االشتراكمن إجمالي ) التكافل

تدير الشركة صندوق التكافل نيابة ) الوكيل(ومن خالل عملها كمدير للصندوق .  فيهمنفعة جميع المشتركين
  . تقدمها  التيهذه الخدمات لقاء)  الوكالةرسوم (اًأتعابوتتقاضى عن المشتركين 

بصورة وينتج ) فائض التكافل(وقد ينشأ فائض في صندوق التكافل دورية يتم تقييم صندوق التكافل بصورة 
التكافل بعد حساب  تاشتراكا، عندما يكون هناك رصيد إيجابي من عمليات التأمينمن أرباح رئيسية 

 من ستثمارخسارة اإل/ رتبطة بالصندوق واالحتياطيات وربح األتعاب الم / المطالبات وإعادة التأمين والنفقات
في حالة وجود فائض في صندوق التكافل فإن جزء من  .المشتركين بحيث توزع على  أصول صندوق التكافل

  في حالة وجود عجز.بعد موافقة مجلس إدارة الشركة ومؤسسة النقدالفائض سيتم إرجاعه إلى حاملي الوثائق 
يتم استرداد هذا و . لسداد العجز)ض حسنقر (قرضا بدون فوائدله  التكافل، تقدم الشركة  في صندوقمستمر

 أرباح  أيةتوزيعقبل ية، أي و أول ذات كتكلفة بحيث يعاملالقرض من الفائض المستقبلي في صندوق التكافل،
  .على المشتركين

  العائلةتكافل  ٢-٤
 عائلة كالحماية المالية للتفي باحتياجات العمالء األفرادلكي العائلة تنوي شركة ساب تكافل تقديم حلول تكافل 
 وسوف تشمل منتجات تفي باحتياجات العديد من قطاعات السوق. في حالة مرض أو موت أو عجز العائل

كما ستفي سلسلة المنتجات . من المجتمع ذو الدخل المرتفع  طبقةإلى من الطبقة الدنيا والوسطى السعودي
   .العائلةلخاصة للعمالء مثل تعليم األطفال ومدخرات التقاعد وحماية أيضا باالحتياجات ا

  لتعليم لتكافل برنامج  ١-٢-٤

 برنامج الاوهذ.  ألبنائهم العاليفي تمكين اآلباء من توفير مصروفات التعليمالبرنامج هذا يتمثل الغرض من 
يوفر حياة أطفالهم الدراسية كما ساعد اآلباء على البدء في االدخار على أساس منتظم من السنوات المبكرة لي



   والخدماتالمنتجات

٢٦  

، فإن هدفهم لتقديم التعليم البرنامجالضمان بأنه في حالة حدوث الوفاة أو العجز ال سمح اهللا أثناء سريان هذا 
  . منفعة التكافل العائليبنائهم سيظل ممكن التحقق من خالل ألعالي الجودة ال

  لالدخار تكافل برنامج  ٢-٢-٤

  .   بحيث تُدفع في حالة الوفاة ال سمح اهللامنفعة التكافل العائلييه  عام مبني علادخار هو برنامج

  تكافل التقاعد برنامج  ٣-٢-٤

وفي .  مكافآتة للتقاعد وزيادة دخلهم بعد الحصول على أيباالدخارسمح لألفراد ي المدى طويل برنامج هإن
     . منفعة التكافل العائلي تُدفع  سمح اهللاللمشترك الحالة حدوث وفاة 

  تكافل االستثمار مج برنا ٤-٢-٤

 تدفع في حالة الوفاة ال  ومصمم بحيث يتضمن منفعة التكافل العائلي ذو اشتراك واحدهذا برنامج استثماري
   .سمح اهللا

  للحمايةتكافل برنامج  ٥-٢-٤

وال يشتمل البرنامج على أية . إن هذا البرنامج يقدم الحماية المالية في حالة حدوث الوفاة أو العجز ال سمح اهللا
  .ي قطاع من قطاعات المجتمع أل وفعالناصر لالدخار وهو حل مجٍدع

  برنامج االدخار الميسر  ٦-٢-٤

ويقوم البرنامج على مبلغ ثابت لمنفعة تغطية التكافل العائلي . تم تطوير هذا البرنامج لتقديمه للسوق العام
  . استثمار متوازنة وآمنةوإستراتيجية ريال، واشتراك أدنى مخفض ١٠٠,٠٠٠مقداره 

    المستقبليةمنتجاتال ٧-٢-٤

 تكافل العائلة من أجل زيادة  خدماتتقوم الشركة بشكل مستمر بتقييم المبادرات والبرامج الجديدة في مجال
  . تشكيلة منتجات الشركة استجابة الحتياجات العمالء

  التكافل العام ٣-٤
  : والتجاريين لعمالء األفراد احتياجات التلبيةستقوم شركة ساب تكافل في البداية بإطالق المنتجات التالية 

  زل ا المن لحمايةتكافلبرنامج  ١-٣-٤

 ضد الحريق والكوارث الطبيعية والمخاطر – المبنى ومحتوياته –زل األفراد االمنيهدف البرنامج لحماية 
  . للعمالة المنزليةحماية عن الحوادث ال تشملالتغطية لوتتسع . األخرى

  للسفر تكافل برنامج  ٢-٣-٤

 كما يشمل.  الخاصةالممتلكات وتأخير السفر وخسارة أو سرقة في حاالت الطوارئتغطية  برنامجال  هذايقدم
   .، في حالة حدوث مرض أو حادث أثناء السفرأيضا المساعدة الطبية الطارئة خارج البالد



   والخدماتالمنتجات

٢٧  

  لحوادث الشخصية لتكافل برنامج  ٣-٣-٤

العجز والنفقات الطبية ونفقات  وحادث الناتجة عن ضد الوفاة لحوادث الشخصية تغطيةل تكافل  برنامجوفري
من  ريال ٥٠٠,٠٠٠ إلى ريال ٥٠,٠٠٠من   تتراوح الخيارات األربعة المعروضة تغطيةوتقدم هذه. الترحيل

  . مبلغ التأمين

   الحريق  ضدتكافلبرنامج  ٤-٣-٤

مخاطر الحريق واالنفجارات والصواعق والمخاطر األخرى في المباني السكنية رنامج  الباغطي هذي 
  . يةوالتجار

  برنامج تكافل للشحن ٥-٣-٤

  حماية تغطية على المنتجات الواردة والصادرة سواء كانت في شحنة واحدة أولشحنلتكافل برنامج يقدم 
  . مفتوحة

    المنتجات المستقبلية ٦-٣-٤

من أجل زيادة  التكافل العام  خدماتوالبرامج الجديدة في مجالمبادرات التقوم الشركة بشكل مستمر بتقييم 
  . الءحتياجات العمال استجابة الصغيرة والمتوسطةللشركات  تكافل كبرنامج ات الشركةتشكيلة منتج

   برامج اجملموعة  ٤-٤
. وعات من مختلف األنواع واألحجامستقدم ساب تكافل حلول التكافل التي تفي باحتياجات الحماية للمجم

 في شكل إما مبلغ بمنافع التقاعدل  صاحب العمبرنامج االدخار للمجموعة وبرنامج التقاعد للمجموعةوسيمكن 
لمنفعة  موالاأل لصاحب العمل توفير جامبر ال هذهتيحتس .مقطوع أو دخل منتظم خالل فترة تقاعد الموظف

 موظفيه حيث سيتم استثمار جميع األموال من خالل الصناديق المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية مثل صناديق
 عبر نظام م للموظفين خيار توفير أموالهجامبر ال هذهوفرتكما س. يةإتش إس بي سي العربية السعودأمانة 

   . ودفع اشتراكات إضافيةالرواتب التابع لصاحب العمل

الموظفين في حالة الوفاة  الحوادث الشخصية للمجموعة  وبرنامجلمجموعةلحياة ال تغطية سيحمي برنامجكما 
 أعبائهم  منخفيفللت يعولهمأو من   الموظفأسرة لىإأو العجز ال سمح اهللا، بحيث يتم دفع مبلغ مقطوع 

 كل موظف أوللتغطية لويمكن أن تكون التغطية كمبلغ ثابت ،  قابل للتجديد السنويبرنامجكون اليوس. المالية
  .الموظفراتب لمكرر 

    املتبادلبيع التكافل    ٥-٤
.  نتجات وخدمات ساب الشخصيةستقوم ساب تكافل بتقديم مجموعة من منتجات التكافل التي ستندمج مع م

ولتحقيق ذلك سوف تقوم بتطوير منتجات تغلف المنتجات المصرفية كقروض المنازل وبطاقات االئتمان 
 .   وتمويل االعمال، مما يعزز من موقع ساب البنكي ويساعد في تعجيل انتشار التكافل  في السوق

  

  

  



 

٢٨  

  التشغيلوظائف الدعم و ٥

 عمليات التأمني ١-٥

  التأميناب في عمليات ضمان االآتت ١-١-٥

 الخاصة بمزاولة أعمال التأمين ستأخذ شركة ساب تكافل في االعتبار ديناميكيات إستراتيجيتهاعند تقرير 
وبوصفها شركة جديدة فإنها ستتبنى أسلوباً تحفظياً في . السوق وطبيعة المخاطرة واألداء المستقبلي المتوقع

س احتياطيا كبيرا  يساعدها على مواجهة مخاطر أكبر وأكثر تنوعا وللقيام بذلك من المتوقع أن تؤس. التأمين
 العامة للشركة إلى تحقيق عائد مقبول على حقوق الملكية وفي نفس الوقت اإلستراتيجيةوتهدف . في المستقبل

. ولتحقيق ذلك، فقد وظفت الشركة فريقاً متخصصاً من خبراء التأمين. حماية مالءة الشركة ووضع الدائنين
تتوافق مع  ضمن اإلطار المحدد من قبل مجموعة إتش إس بي سي عتزم الشركة التعامل بفئات من التأمينوت

ولذا فسوف تحصل على مساندة مجموعة إتش .  أعمالها وتكون معتمدة من أعضاء مجلس اإلدارةإستراتيجية
 بما يناسب البيئة المحليةواستخدامها  إس بي سي، األمر الذي سيمكنها من تعزيز خبرتها في مجال التأمين

  . للمملكة

  إعادة التأمين ٢-١-٥

 من إجمالي أقساطها  بالمائة٣٠  عنوفقا لنظام التأمين، سيتعين على شركة ساب تكافل أن تحتفظ بما ال يقل
من إجمالي أقساطها التأمينية داخل المملكة وذلك بحسب توفر  بالمائة ٣٠وأن تعيد تأمين ما ال يقل عن 

ومن أجل موازنة مستوى تعرضها للمخاطر وحماية رأسمالها وتأمين صندوق . ة التأمين محلياالمساندة إلعاد
التكافل، فإن ساب تكافل تخطط إلعادة تأمين جزء من المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها عمليات التكافل 

ن مرموقة لها نفس كما تعتزم الشركة التعامل مع شركات إعادة تأمي. تمشيا مع متطلبات اللوائح التنفيذية
وتنوي الشركة أيضا أن تزيد باستمرار مستوى المبالغ المحتجزة مع . مجموعة إتش إس بي سيمعايير 

وسوف تسعى الشركة للحصول على عمليات . اكتسابها المزيد من الخبرة فيما يتعلق بالمخاطر واالحتياطيات
     . موعة إتش إس بي سي ذات الصلةإعادة تأمين متوافقة مع الشريعة لتحقيق متطلبات معايير مج

  إدارة األصول ٢-٥
 اديق مع مدراء الصنالتنسيقستثمار وإطار عام لال عن وضع  بشركة ساب تكافل مسئوالًالماليةيعتبر قسم 
وتتطلب لوائح .  من قبل لجنة االستثمار واللجنة التنفيذية ومجلس اإلدارةطار اإلاويتم مراجعة هذ. بالشركة

 من ٦١الئحة ( استثمار معتمد من مؤسسة النقد العربي السعوديميثاقها لديكة أن يكون  من الشرأمينالت
لعديد من صناديق حاملي لغطي استراتيجيات يستثمار لال إطاراً عاماًوقد أعدت الشركة . )الالئحة التنفيذية
ولكل صندوق . محدودة السعودية ال العربية إتش إس بي سي، لتستثمر من خالل شركتها التابعةوثائق التأمين

   . اإلسالمية متوافق مع أحكام الشريعة وأصول خاصة بهاستثماري هدف

   التي ستستثمر األموال ١-٢-٥

  : التالية التي سيتم استثمارهااألموال يوجد لدى ساب تكافل 
  المساهمين أموال  
   وثائق التأمين حملة أموال 
   التكافل أموال 



  التشغيلوظائف الدعم و

٢٩  

 في ودائع موالاألهذه وسيتم استثمار . ة واحتياطيات المساهمينالمساهمين من رأسمال الشركأموال تتألف 
   وفقاً المدى المتوسطإلىسوق المال منخفضة المخاطر سهلة التسويق لتحقيق عائد ثابت على المدى القصير 

  . مخاطرة االستثمارالمساهمون ويتحمل . سياسة االستثمار بالشركةل

  . الوثائق حملة االدخار التي يدفعهاهمات  من مساوثائق التأمينحملة أموال وتتألف 

، باإلضافة إلى احتياطيات المخاطر التأمينية التي يدفعها المشتركون التكافل ات التكافل مساهموتشمل أموال
  . المجنبة لتعزيز القدرة على دفع المطالبات

  التنفيذ والمراقبة ٢-٢-٥

ويشمل ذلك . ر لكل صندوق من الصناديقاالستثماإطار تضم شركة ساب تكافل لجنة استثمار ستقوم بوضع 
وقد . لكل فئة من فئات األصول في المحفظة االستثماريةالمطلوبة  األصول والحدود العليا والدنيا حدود توزيع

  . ن مؤسسة النقد العربي السعوديعوفقا لألحكام المعنية من اللوائح التنفيذية الصادرة أطر االستثمار أعدت 

رة كل ربع سنة وتراجع الجوانب التالية وأداء الصناديق المعنية وتتخذ القرارات وتجتمع هذه اللجنة م
  : المالئمة
  .تتم إدارتهاحجم الصناديق التي  
والتراكم على مدى ربع السنة والعام الخاضع  أداء الصناديق المرتبطة بالنسبة لوضعها المتميز 

 . للمراجعة والعام السابق
  .طةتصنيف أداء الصناديق المرتب 
  .ملخص عن أداء كل فئة من فئات األصول 
  .للمؤشر المعياريملخص وضع أداء الصندوق المعني بالنسبة  
  . العائد النهائي المستهدف من الصندوق نسبة إلىملخص وضع أداء الصندوق 
  . االستراتيجيلمؤشر المعيارياألصول بالصناديق غير المرتبطة بالنسبة لتوزيع  

  العمالءخدمة  ٣-٥
وسيتم تزويد . أسست شركة ساب تكافل مركز لخدمة العمالء يهدف إلى تقديم خدمة ممتازة إلى كافة عمالئها

وسيغطي . هذا المركز بالموارد البشرية المتخصصة وسيستخدم أحدث التكنولوجيا وأساليب خدمة العمالء
  : مركز خدمة العمالء ثالثة جوانب رئيسية

  خدمة وثائق التأمين  
   المطالبات 
 الشكاوى  

  التوزيع ٤-٥
التي تنتشر في كافة والكامل لشبكة التوزيع التابعة للبنك السعودي البريطاني باالستغالل  ساب تكافل ستقوم
كون فروع البنك السعودي تسو.  إقليمية في المناطق الشرقية والغربية والوسطىإدارات ولها  المملكةأنحاء

  المبيعاتفريق إضافة إلى الدعم المتخصص من شركةمالء ال طلبات ع ومعالجةعلى خدمةقادرة البريطاني 
  .  المتنقلالمتفرغ

 بأقصى درجة  إتش إس بي سي مجموعة االستفادة من عالقتها معإلىتتطلع ساب تكافل ، إضافة إلى ذلك
 استراد أمثلة  لشركة ساب تكافل ووضعها في القنوات المباشرة، وهذا ما ستتيح في جلب الخبراتممكنة
وستعمل الشركة جاهدة على بيع . الفرص في كل نقطة اتصال مع العميلضل الممارسات من أجل تعظيم ألف



  التشغيلوظائف الدعم و

٣٠  

 شبكة الصراف  بيعها عبرمنتجاتها البسيطة مباشرة عبر الهاتف وقنوات اإلنترنت، مع التخطيط للتوسع نحو
  . اآللي، على المدى المتوسط

ومن المتوقع من خالل مدراء . لول حماية الشركاتكما تطمح ساب تكافل ألن تكون الرائدة في مجال ح
عالقات الشركات في البنك السعودي البريطاني وفريق المبيعات الجديد من مدراء الخدمات الرزمية  لموظفي 

  . الشركة أن يتوفر لدى ساب تكافل نموذج فريد للتوزيع

نك السعودي البريطاني القائمة، األمر سيتم دعم االتصاالت ونقل المعلومات دعماً كامالً من قبل أنظمة الب
  . الذي  يوفر للشركة شبكة قوية ومتكاملة بصرف النظر عن الموقع

  التسويق ٥-٥
تتمثل المسئولية الرئيسية لقسم التسويق بشركة ساب تكافل في تخطيط وتنفيذ برامج تسويق واتصاالت فيما 

  . يتعلق بمنتجات التكافل التي تقدمها الشركة

  :  أنشطة التسويق لدى الشركة ما يليوباختصار تشمل
تخطيط وتصميم وتنفيذ خليط من الدعاية واتصاالت التسويق والترويج المشترك والتسويق المباشر  

والمناسبات التسويقية ووسائل التسويق ومساندة المبيعات بالفروع ضمن الجهود الرامية إلى رفع 
 . مستوى الرؤية والوعي والمبيعات لدى الشركة

 . يق عمليات طرح المنتجات الجديدة واألنشطة الترويجية لمنتجات الشركةتنس 
 . تنفيذ الحمالت التسويقية لترويج اسم الشركة وترسيخ سمعتها في السوق 
إجراء أبحاث السوق المستمرة لفهم معايير قرار الشراء ورغبة العمالء بحيث تستطيع الشركة أن  

 . تياجات العمالءتعرض المنتجات المالئمة التي تفي باح
   .وضع اإلجراءات والسياسات واألسس الموحدة للتسويق والدعاية 

  استئناف العمل يف حالة الطوارئ ٦-٥
 شاملة الستئناف العمل وذلك لكي يكون تأثير أي حالة طوارئ على إستراتيجيةتخطط ساب تكافل لوضع 

ل ضرورية لضمان أن تكون الضوابط وستكون خطة استئناف العم. استمرارية أنشطة الشركة في أدنى حدوده
 وسيقدم كال من ساب .والنفقات متكافئة تماما مع المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها شركة ساب تكافل

   .إتش إس بي سي النصائح إلدارة ساب تكافلمجموعة و

  : فيما يلي نورد أعضاء فريق استئناف العمل في حاالت الطوارئ 
  عضو مجلس اإلدارة المنتدب  
  مجلس ال رئيس –ئيس العمليات ر 
 المدير المالي 
   مدير التوزيع والتطوير 

  . ا الفريق كل ربع سنة ويتم اختبار الخطط على أساس نصف سنوي يجتمع هذ

  العالمات التجارية وبراءات االخرتاع وحقوق امللكية الفكرية األخرى ٧-٥
كة مع البنك السعودي البريطاني تعكس ارتباط الشر لها  وصورة فريداًشركة ساب تكافل شعاراًأعدت 

  . ومجموعة إتش إس بي سي



  التشغيلوظائف الدعم و

٣١  

 بإبرام اتفاقية للشعار مع مجموعة إتش إس بي سي لكي تستطيع الشركة استخدام ستقوم الشركة بعد تسجيلهاو
الشركة لن تقوم ، كما ")المعلومات القانونية" راجع قسم (الشعار المسدس األضالع لمجموعة إتش إس بي سي 

  . الشعاراستخدام الشعار في حال تمت الموافقة على منح الشركة حقوق استخدامغ مقابل بدفع مبال

  



 

٣٢  

  لشركةاهيكل  ٦

  نبذة عن املساهمني املؤسسني ١-٦
  البنك السعودي البريطاني ١-١-٦

 عاما ٣٠ حوالي إلىالبنك السعودي البريطاني هو شركة مساهمة سعودية لها سجل قوي وتاريخ حافل يمتد 
 فرعا في أنحاء المملكة، ٧٠بنك السعودي البريطاني من خالل شبكة تضم أكثر من ويعمل ال. في الماضي

من  بالمائة ٨٠ موظف، منهم ما يزيد على ٢,٥٠٠ قسما أو فرعا للسيدات، ويعمل به أكثر من ١٢تشمل 
  . المواطنين السعوديين

ي تحقيق العديد من المكاسب وقد استطاعت إنجازات البنك السعودي البريطاني ومساهماته في المجتمع السعود
  : وكانت أحدث المكافآت التي حصل عليها ما يلي. على مدى السنوات

  : الجوائز

  . غلوبال فاينانس من قبل مجلة نظام لدفع الفواتير عن طريق اإلنترنتأفضل  ختيرا:  ٢٠٠٦
  . غلوبال فاينانس من قبل مجلة مزود لخدمات ائتمان األفراد عن طريق اإلنترنت أفضل ختيرا:  ٢٠٠٦
    أفضل مزود لخدمات تحويل الرياالت السعودية من قبل يورو موني إف إكسختيرا : ٢٠٠٦
  . أفضل بنك محلي في المملكة العربية السعودية من قبل يورو موني إف إكسختيرا:  ٢٠٠٦
  . أفضل بنك في المملكة العربية السعودية من قبل مجلة يورو مونيختيرا:  ٢٠٠٤

  عة إتش إس بي سيمجمو ٢-١-٦

قع يو  تعتبر مجموعة إتش إس بي سي واحدة من أكبر مؤسسات الخدمات المصرفية والمالية في العالم
- دولة ومنطقة في أوروبا ومنطقة آسيا٧٦ مكتب في ٩,٥٠٠ أكثر منوتضم ، مركزها الرئيسي في لندن

  . المحيط الهادي واألمريكيتين والشرق األوسط وأفريقيا

والتي تلبي  وخدمات التأمين عالية القيمة ماليةال منتجاتالواسعة من تشكيلة  إتش إس بي سي تقدم مجموعة
  .  دولة ومنطقة٤٤االحتياجات المتنوعة للعمالء األفراد والشركات في أكثر من 

  المساهمون المؤسسون اآلخرون  ٣-١-٦

المحدودة، كندا ) ملكة المتحدةالم(المحدودة، كندا ووتر نومينيز ) المملكة المتحدة(كندا سكوير نومينيز 
المحدودة هي شركات قابضة تعتبر جزءا من مجموعة إتش إس بي سي ) المملكة المتحدة(كريسنت نومينيز 

  . من قبل واحدة أو أكثر من الشركات التابعة لمجموعة إتش إس بي سي بالمائة ١٠٠ومملوكة بنسبة 

  

  



 لشركةاهيكل 

٣٣  

  ة واإلدارة العليا يف الشرك املقرتحجملس اإلدارة ٢-٦
   المقترحمجلس اإلدارة ١-٢-٦

 يمثل مختلف المساهمين بشكل عام من جهة ويمتلك أعضاؤه  مقترحشكلت شركة ساب تكافل مجلس إدارة
معرفة محلية واسعة بنشاط التأمين باإلضافة إلى الخبرة الدولية في التأمين، من جهة ثانية، وبشكل خاص في 

  . مجال التكافل

ظمة وإدارة الشركة، ويقوم بتصديق اإلستراتيجيات واألنظمة اإلدارية ع األن وضعنمسؤول ومجلس اإلدارة 
عن تعيين اإلداريين التنفيذيين وتوثيق التواقيع للشركة باإلضافة إلى المسؤول وهو . والمحاسبية والمالية

   .موقراراتهالشركة، وتنظيم اجتماعات المساهمين وتنفيذ توجهاتهم إدارة مراقبة 

  :  كما يليعضو احدى عشرة من ويتألف مجلس اإلدار

  المقترحيندارةاإلأعضاء مجلس : ١-٦  شكل
  الوظيفة االسم يمثل الجنسية العمر  الملكية

 الرئيس عبد الرحمن بن أحمد الجعفري. د األفرادالمساهمون  سعودي ٦٥  -
 عضو فؤاد عبد الوهاب بحراوي البنك السعودي البريطاني سعودي ٦٢  -
 عضو  البصيليعبد العزيزمنصور البنك السعودي البريطاني سعودي ٤٦  -
 عضو عادل المرزوق الناصر البنك السعودي البريطاني سعودي ٥٠  -
العضو  ديفيد روبرت هانت المؤسسون اآلخرون بريطاني ٤١  -

 المنتدب
 ضوع باترك فِلن المؤسسون اآلخرون ايرلندي ٤٥  -
  عضو  محمد أجمل بهاتي  المؤسسون اآلخرون بريطاني  ٥٢  -
والمؤسسون البنك السعودي البريطاني   بريطاني  ٥٠ -

 اآلخرون
  عضو  جون إدوارد كوفرديل

  عضو  عبدالهادي علي شايف   األفرادالمساهمون  سعودي  ٥٧  -
  عضو  يزيد عبد الرحمن العوهلي. د   األفرادالمساهمون  سعودي  ٤٧  -
   عضو   يتم تعيينه في الجمعية التأسيسية   األفرادمساهمونال  -  -  -

  ساب تكافلشركة : المصدر

  اإلدارة العليا  ٢-٢-٦

  : تتألف اإلدارة العليا للشركة كما يلي

  اإلدارة العليا بشرآة ساب تكافل: ٢-٦  شكل
    الوظيفة االسم الجنسية العمر  الملكية

  ١ عضو مجلس اإلدارة المنتدب ديفيد روبرت هانت  بريطاني ٤١  -
  ٢ رئيس قسم التوزيع وتطوير األعمال خالد سعيد نقشبندي  سعودي ٤٢  -
  ٣ رئيس قسم التكافل العام بارتسارتي كومار  هندي ٤٥  -
  ٤ رئيس قسم التكافل العائلة نجيب مارتن  جنوب أفريقي ٤٧  -
  ٥ ير الماليالمد ول حميدقشا  هندي ٣٥  -
  ٦ مدير حسابات التأمين محمد عويس أنصاري  باكستاني ٢٧  -
  ٧ رئيس العمليات أندرو سميث  بريطاني ٤٢  -

  شركة ساب تكافل: لمصدرا
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  الهيكل التنظيمي للشرآة ٣-٢-٦

وهذا . لدى ساب تكافل هيكل تنظيمي انسيابي يفصل اإلدارات الوظيفية عن المبيعات والتوزيع والعمليات
لتركيز على رفع كفاءة أداء العمليات وبالتالي تزيد كفاءة استخدام الموارد حيث أن بعض الوظائف يسمح ل

  .ستقوم بها ساب بدالً عن الشركة كإدارة الموارد البشرية وتقنية المعلومات والممتلكات

  : ويوضح الشكل التالي الهيكل التنظيمي للشركة

  الهيكل التنظيمي للشرآة: ٣-٦  شكل
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   ساب تكافلشركة: المصدر
 

  خبرة المديرين السابقة ومؤهالتهم ٤-٢-٦

 سـنوات  ١٠لديه .  سنة، رئيس مجلس إدارة شركة ساب تكافل   ٦٥: عبد الرحمن بن أحمد الجعفري    / الدكتور
.  سنة كعضو بمجلس الشورى الـسعودي  ١٢صناعية، و خبرة كأمين عام سابق لمؤسسة الخليج لالستشارات ال       
  ومؤسـسة دار   ، وبنك الخليج الدولي وشركة الـدريس      وهو اآلن عضو بمجلس إدارة شركة التعدين السعودية       

بكالوريوس العلوم في الجيولوجيا من جامعة واشنطن، سياتل، الواليـات          شهادة  يحمل  . اليوم للصحافة والنشر  
ير علوم في اإلدارة التربوية من جامعة والية إيست تكساس، ودرجة الدكتوراه في             المتحدة األمريكية، وماجست  

  .عدة مطبوعات ومحاضرات عن التنمية الصناعية في دول الخليجلديه . إدارة األعمال من جامعة أوكالهوما

مجلس  سنة، يعمل حاليا العضو المنتدب لشركة البحراوي التجارية، رئيس ٦٢: فؤاد عبد الوهاب بحراوي
إدارة شركة الوطني للتجارة، عضو مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني وعضو اللجنة التجارية بغرفة 

 سنوات، وعضو بمجلس إدارة ٧كان رئيس مجلس إدارة شركة السكر المتحدة لمدة . تجارة وصناعة جدة
 بالمملكة لندنجامعة كلية ن وهو يحمل درجة البكالوريوس في إدارة األعمال م.  سنوات٨شركة صافوال لمدة 

  . م١٩٩٣ للبنك السعودي البريطاني منذ عام ةالتنفيذياللجنة وهو عضو مجلس إدارة وعضو . المتحدة
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سكرتير مجلس إدارة البنك وهو  هو المدير العام للشئون القانونية ، سنة٤٦:  البصيليعبدالعزيزمنصور 
 حيث كان عديد من المناصب في البنك السعودي البريطانيوقد شغل ال. م١٩٩٨السعودي البريطاني منذ يونيو 

و سكرتيراً   مدير عام تنفيذيم، ثم أصبح١٩٩٧م إلى عام ١٩٩٤لشؤون القانونية من عام ا كبير مدراء
. م٢٠٠٤السعودية منذ مايو -غرفة التجارة الدوليةال رئيسوهو . م١٩٩٨م إلى ١٩٩٧لمجلس اإلدارة من عام 
  . يوس في القانون من جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعوديةويحمل درجة البكالور

باإلضافة إلى أنه .  هو نائب العضو المنتدب بالبنك السعودي البريطاني، سنة٥٠: عادل المرزوق الناصر
  في الشركة العقاريةاًمديريعمل معلومات االئتمان السعودية ولل  السعوديةشركةالرئيس منصب  يشغل حالياً

العديد من  وقد شغل  السعودية المحدودة، العربية وهو عضو مجلس إدارة إتش إس بي سي.لعربية المحدودةا
لشركات ومدير عام إقليمي بالمنطقة ا  خدماتالمناصب بالبنك السعودي البريطاني، بما فيها مدير عام

  . مصرفي في لندن دبلوم من المعهد ال شهادةوهو يحمل. الوسطى، ومدير عام االئتمان والمخاطر

وقد عمل لدى مجموعة إتش إس بي .  هو العضو المنتدب لشركة ساب تكافل،سنة ٤١: ديفيد روبرت هانت
ولين ؤ وكبير المساتحيث شغل عدة مناصب بما فيها كبير مدراء تنفيذ االستراتيجيم ١٩٨٨سي منذ عام 

 من جامعة  بمرتبة الشرف األولىوسيحمل درجة البكالوريهو و. التنفيذيين بالبنك السعودي البريطاني
 يحملو وهو زميل معهد المصرفيين المعتمدين،  من المملكة المتحدة المصرفية والمالية العلوملوبورو في

  .  دبلوم في الدراسات المالية وشهادة في التخطيط الماليشهادة

 عام ذا الجنوبية من وهو رئيس الشؤون المالية لمجموعة إتش إس بي سي أمريك، سنة٤٥ :باترك فِلن
 التنظيم المالي رئيسم ومن ضمن ما عمل ١٩٨٩لقد عمل في مجموعة إتش إس بي سي منذ عام . م٢٠٠٢

يحمل شهادة البكالوريوس من جامعة دبلن كلية . العالمي في البنك االستثماري واألسواق في إتش إس بي سي
قانونية في ايرلندا وعضو في معهد خزانة ل، وهو زميل في معهد المحاسبة الترينيتي في دراسة األعما

      .الشركات

 لديه . أمانة إتش إس بي سي المصرفية اإلسالمية بشركة الخدمات هو رئيس،سنة ٥٢ :محمد أجمال بهاتي
عمل في بحوث ودراسات مكثفة عن مجال التأمين . تأمين والتكافلال سنة خبرة في مجال ٢٥أكثر من 

في شركة التكافل  المسئول التنفيذي   وكانمجموعة التأمين العربية،ستراتيجي لاإلسالمي كمدير التخطيط اإل
هو رئيس إتش إس بي سي أمانة تكافل في ماليزيا ووهو حالياً  .م٢٠٠٣م إلى ١٩٩٨ من الدولية بالبحرين

لتطوير وتنمية عضو في لجنة التكافل المشتركة وإعادة التكافل في بنك التنمية اإلسالمي وبنك نيقارا ماليزيا ل
الشؤون  معهد لندن للتأمين ومعهد  من وهو زميل عضو.مجال التكافل في دول رابطة العالم اإلسالمي

  .حيث يقوم بتمثيلهم في دول الخليج في بريطانيا التأمينية

 مدير غير  هوحالياً. لبنك السعودي البريطانيا  في وهو العضو المنتدب، سنة٥٠ :جون إدوارد كوفرديل
 إتش عضو مجلس إدارةبنك إتش إس بي سي مصر، وو ،رق األوسط بنك إتش إس بي سي الشفي ذيتنفي

وقبل .  سنة٣٠ لمدة كوفرديل لمجموعة إتش إس بي سي/  وقد عمل السيد.إس بي سي العربية السعودية
ماليزيا ونائب الرئيس االقليمي لبنك إتش إس بي سي كرئيس  اإلنتقال إلى البنك السعودي البريطاني عمل

 ، وقبل ذلك عمل كمدير عمليات في بنك إتش إس بي سي الشرق األوسطم٢٠٠٥-٢٠٠٠خالل األعوام من 
 وهو يحمل درجة البكالوريوس من جامعة بريستول مع مرتبة .لمدة عامين وقبلها عمل كمدير في ابوظبي

  . الشرف في االقتصاد والسياسة

 من  بجدةير العام والعضو المنتدب للبنك األهلي التجاريشغل منصب المد سنة، ٥٧ :عبدالهادي علي شايف
حالياً هو عضو مجلس . م، وقد درس االقتصاد في الجامعة االمريكية في بيروت٢٠٠٥م إلى عام ١٩٩٩عام 

 شركة  مجموعة شركات المجدوعي، الخبير لالستشارات المالية،مة للخطوط الحديدية،اإدارة المؤسسة الع
صرف م، وبنك بيبلوس في لبنان  األول بنك ومقره في البحرين، مجموعة العبيكان،الكابالت السعودية،

  .اإلمارات اإلسالمي العالمي في كراتشي
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وقد شغل . م٢٠٠١ سنة، وهو عضو بمجلس الشورى منذ عام ٤٧ : يزيد بن عبد الرحمن العوهلي/كتوردال
شفى األمير سلمان بن عبد العزيز  مدير عام المستشفيات بوزارة الصحة، والمدير العام لمستمنصب

 وقد كان عضواً في مجلس إدارة هيئة .واستشاري مقيم بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث
 . م٢٠٠١م و١٩٩٩الموارد المشتركة في مدينة أوكبروك بوالية الينوي بالواليات المتحدة األمريكية ما بين 

راحة من جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية، وهو يحمل درجة البكالوريوس في الطب والج
  . من مستشفى جامعة أوبساال بالسويد) الدكتوراه(والزمالة في أمراض التنفس 

  الخبرة السابقة لمنسوبي اإلدارة العليا ومؤهالتهم ٥-٢-٦

  ديفيد روبرت هانت  عضو مجلس اإلدارة المنتدب

ع مرتبة الشرف األولى من جامعة بكالوريوس في العلوم في المصرفية والمالية م
زميل معهد المصرفيين المعتمدين، وحاصل . لوبورو للتكنولوجيا بالمملكة المتحدة

 .على شهادة دبلوم في الدراسات المالية تخصص التخطيط المالي

 :المؤهالت 

، م١٩٩٥م إلى ١٩٩٣ من عام كبير ممثلي مجموعة إتش إس بي سي لكسمبورغ
م إلى ١٩٩٥ من لمصرفية للشركات بالبنك السعودي البريطانيومدير قسم الخدمات ا

 في ، ومدير الخدمات المصرفية الشخصية بمجموعة إتش إس بي سيم١٩٩٩
، وكبير مدراء تنفيذ االستراتيجية بالبنك م٢٠٠٢ إلى م١٩٩٩ من عام األردن

، وكبير مسئولي االستراتيجية م٢٠٠٤ إلى م٢٠٠٢ من عام السعودي البريطاني
  .م٢٠٠٥ إلى م٢٠٠٤ من عام بنك السعودي البريطانيبال

  :الخبرات السابقة

   نقشبندي سعيدخالد  رئيس قسم تطوير األعمال والتوزيع

  :المؤهالت  .درجة البكالوريوس في اإلدارة من جامعة الملك عبد العزيز بجدة

 من عمل مع البنك السعودي البريطاني على مدى العشرين عاماً الماضية في العديد
م إلى ١٩٨٦ من  الشركاتعالقات عمالءومن المناصب التي شغلها مدير. األقسام
 من عام ، مدير عمليات المنطقةم١٩٩٤م إلى ١٩٩٠ من ، مدير فرعم١٩٨٩
م، مدير االقليمي ١٩٩٧ إلىم ١٩٩٦، مدير الفرع الرئيسي من م١٩٩٦م إلى ١٩٩٤

 من ير مديري التدقيق وكبم،١٩٩٩م الى ١٩٩٧للعمليات بالمنطقة الغربية من 
وكان آخر منصب شغله هو كبير المسئولين التنفيذيين . م٢٠٠٢م إلى ١٩٩٩

  .م٢٠٠٦م إلى ٢٠٠٢ من بالبنكللخدمات التجارية 

  :الخبرات السابقة

  بارتسارتي كومار  رئيس قسم التكافل العام

أمين ماجستير في الفيزياء، وماجستير في اإلدارة المالية، درجة زميل من معهد ت
  .بالهند، وزميل مشارك من معهد التأمين المعتمد في لندن

  :المؤهالت

 ٦، الهند، و   في بومباي كمسئول إداري سنوات مع شركة نيو إنديا للتأمين٧
،  كمدير للتطويرسنوات مع شركة اتحاد نورويش للتأمين بالمملكة العربية السعودية

باإلمارات العربية ) جموعة الفطيمم( سنوات مع شركة الشرق العربي للتأمين ٦و 
  . كمدير وكالةالمتحدة

  :الخبرات السابقة

  نجيب مارتن  رئيس قسم التكافل العائلة

  :المؤهالت في جمعية تأمين الحياة في  بكالوريوس آداب من جامعة كيب تاون، ودرجة زميل
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  .جنوب إفريقيا

ات، ومسئول تنفيذي مدير التكافل بشركة التعاونية للتأمين على مدى خمس سنو
 ٣ لمدة  الموظفين سنوات، والمشرف الفني لخطط مجموعة٤للضمان البنكي لمدة 

  .سنوات

  :الخبرات السابقة

  حميدول قشا  المدير المالي

محاسب معتمد مؤهل من معهد المحاسبين المعتمدين في الهند ويحمل درجة 
  .البكالوريوس في اإلحصاء من كلية سان جوزيف

  :المؤهالت

لمدة ) أليكو(مراقب مالي للمنطقة العربية مع الشركة األمريكية للتأمين على الحياة 
كبير مدققين في شركة بكر ). م٢٠٠٥م حتى فبراير ١٩٩٩يوليو ( سنوات تقريبا ٦

أبو الخير في الدمام، وهي شركة عضو بمجموعة ديلويت تاتش، توماتسو 
  . م١٩٩٩م حتى يونيو ١٩٩٧انترناشونال من أكتوبر 

  :الخبرة السابقة

محمد عويس   مدير حسابات التأمين
  أنصاري

زميل جمعية محاسبي التأمين بالواليات المتحدة األمريكية وحاصل على بكالوريوس 
  . بباكستان من جامعة كراتشيعلوم في االقتصاد والرياضيات واإلحصاء

  :المؤهالت

شد وشركاه المحدودة في مدير قسم خدمات حسابات التأمين بشركة سيدات حيدر مر
، وهي عضو مجموعة إيرنست م ٢٠٠٥م إلى يناير ١٩٩٩ من يونيو باكستان

  .ويونج الدولية

  :الخبرات السابقة

  أندرو سميث  العملياترئيس 

درجة ماجستير علوم في التطوير والتدريب، إدارة الموارد البشرية وإدارة األداء من 
شهادة دبلوم عالي في الصرفة اإلسالمية ). م٢٠٠٦(جامعة ليشستر بالمملكة المتحدة 

الدبلوم الوطني . والتأمين من معهد الصرفية اإلسالمية والتأمين بالمملكة المتحدة
كما حصل على . العالي في األعمال والمالية من جامعة كينغستون بالمملكة المتحدة

 التأمين  في التخطيط المالي من معهد٣، ٢، ١شهادة التخطيط المالي األجزاء 
  .المعتمد في المملكة المتحدة

  :المؤهالت

 التكافل بالمنامة، البحرين حيث عمل رئيساً لقسم المبيعات –شركة التضامن 
كما عمل مع المجموعة األمريكية الدولية . م٢٠٠٦م حتى ٢٠٠٤والتوزيع منذ 

-٢٠٠١في دبي، اإلمارات العربية المتحدة، كمدير وكالة بين عامي ) أليكو(
  . م٢٠٠٤

  :الخبرات السابقة



 لشركةاهيكل 

٣٨  

  يف الشركةالنظام الرقابي ٣-٦

الجيد للشركة هو مطلب أساسي لنجاحها األمر الذي يتطلب تطبيق الرقابي نظام التؤمن شركة ساب تكافل بأن 
المعتمد لدى الرقابي لنظام ل وسوف تتخذ الشركة المستوى العالي .إطار واضح أساسه الشفافية واإلفصاح

   . سيمجموعة إتش إس بي

  :  للشركة من خالل الهيكل التنظيمي واألسس الموضحة أدناهرقابينظام الالويظهر إطار 

  مجلس إدارة الشرآة  ١-٣-٦

يضم  مجلس إدارة ساب تكافل مجموعة من األعضاء من ذوي الخبرة والذين يأتون بمزيج من الخبرات 
وسوف يجتمع المجلس على األقل . العالمية والمحلية في مجموعة كبيرة من الخدمات المالية المتخصصة

  . أربعة مرات كل سنة

  الجمعية العامة للمساهمين  ٢-٣-٦

ستعمل شركة ساب تكافل بفعالية عالية إلبقاء المساهمين على اطالع دائم على أية تطورات رئيسية، وسوف 
  . تصدر تقارير مالية دورية وفقا لمتطلبات قواعد اإلدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية

  بليغ واإلفصاح عن المعلوماتالت ٣-٣-٦

سيقوم المجلس بعرض صورة كاملة للمساهمين عن وضع الشركة المالي وسيطبق نظام للتأكد من عرض أي 
 .  معلومة مهمة في الوقت المناسب للمجلس حتى يقومون بأداء دورهم بشكل مناسب

  لجنة المراجعة  ٤-٣-٦

تنظيم المخاطر، ومساعدة الشركة في ، رة المخاطرستشمل مهمة لجنة المراجعة بمراجعة األداء الوظيفي إلدا
  .تقارير عن المعلومات الماليةالواإلشراف على اإلطار الموضوع لعملية المراجعة والتدقيق ورفع 

ومراقبة األداء اإلداري . وستعمل أيضاً على اإلشراف على تأسيس وتفعيل إدارة التدقيق الداخلي في الشركة
ا التي تواجه إستراتيجيات الشركة،  وإدارتها ومراقبتها ورفع التقارير عنهوالعملية المالية لمعاينة المخاطر

   . واستثماراتها، ومطلوباتها، وسيولتها، ومنتجاتها وخدماتها

  :  ثالثة أعضاءوتتألف لجنة المراجعة من
    رئيس اللجنة- ، عضو مجلس إدارة ساب تكافلالدكتور يزيد العوهلي 
  عضو -ل المركز الرئيسي للتأمين من مجموعة إتش إس بي سي ، ممثالسيد باترك فِلن 
  عضو -، مدير التدقيق الداخليالسيد حمد العمر 

  . ستجتمع لجنة المراجعة على األقل أربعة مرات كل سنةو

  اللجنة التنفيذية  ٥-٣-٦

 عضو إلى شورةالميتمثل الهدف الرئيسي للجنة التنفيذية في مراقبة األداء اليومي للشركة وتقديم المساندة و
  . مجلس اإلدارة المنتدب

  :أعضاءأربعة يذية من وتتكون اللجنة التنف 
 .رئيس اللجنة التنفيذيةالسيد ديفيد روبرت هانت، وهو  
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  عضو-السيد عادل الناصر 
 عضو- السيد فؤاد البحراوي 
  عضو-السيد محمد أجمل بهاتي 

  . وسوف تجتمع اللجنة التنفيذية على األقل ستة مرات كل سنة

   الشرعية   الرقابةلجنة ٦-٣-٦

تضم شركة ساب تكافل لجنة رقابة شرعية تقوم باعتماد جميع منتجات شركة ساب تكافل وتشهد بأن منتجات 
كما تقوم هذه اللجنة بصورة منتظمة بمراجعة واعتماد منتجات وخدمات شركة . الشركة متوافقة مع الشريعة

 العديد من األمور التي تحال إليها من قبل شركة ساب كما ستقدم هذه اللجنة المشورة بشأن. ساب تكافل
  . تكافل

  : وتضم اللجنة الشرعية اإلشرافية األعضاء التالية أسماؤهم

  : لمنيعاالشيخ عبد اهللا 

   .عضو مجلس القضاء األعلى بالمملكة العربية السعودية 
  .عضو مجمع الفقه اإلسالمي بجدة 
 . ةنائب الرئيس السابق لمحاكم مكة المكرم 
مصرف البحرين الشامل، والبنك األهلي : منهامستشار للعديد من المؤسسات المالية اإلسالمية  

  . التجاري، وبنك الرياض 

  : عبد اهللا المطلق/ الشيخ الدكتور

  . عضو مجلس القضاء األعلى بالمملكة العربية السعودية  
 .  د اإلسالميةالرئيس السابق لقسم الفقه المقارن بجامعة اإلمام محمد بن سعو 
  . سامبا، وبنك الجزيرة، وبنك البالد : منهامستشار للعديد من المؤسسات المالية اإلسالمية  

  : محمد القاري بن عيد/ الشيخ الدكتور

 . أستاذ مشارك ومدير سابق لمركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي بجامعة الملك عبد العزيز 
 . خبير بمجمع الفقه اإلسالمي بجدة 
  .رير مجلة االقتصاد اإلسالمي والشريعةرئيس تح 
  .للتمويلأمانة  –مستشار لمجموعة إتش إس بي سي  
، والبنك العربي الوطني، في سويسرايو بي إس : منهامستشار للعديد من المؤسسات المالية اإلسالمية  

  . والبنك السعودي الفرنسي

  لجنة االستثمار  ٧-٣-٦

  .  لالستثمار ومراقبة أداء االستثماراتاإلطار العام في وضع تتمثل المسئولية الرئيسية للجنة االستثمار

  : التاليتتألف لجنة االستثمار من 
 رئيس اللجنة-العضو المنتدب لشركة ساب تكافل 
 عضو-السعودية المحدودة  العربية، ممثل إتش إس بي سيإدارة األصول مدير 
 عضو-ة المحدودةالسعودي  العربية إدارة األصول، ممثل إتش إس بي سيمدير أول 
 عضو-، ساب تكافلالعائلةتكافل مدير  
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 عضو- ، ساب تكافلالمدير المالي 
 عضو- المنتجات واألعمال، ساب تكافل تطويرمدير 
 عضو- التأمين، ساب تكافلحساباتمدير  
  عضو- مدير التوزيع والتطوير  

  
  . تجتمع هذه اللجنة على أساس ربع سنوي لمراجعة أداء االستثماروسوف 

  ألصول والمطلوبات لجنة ا ٨-٣-٦

الهدف األساسي للجنة األصول والمطالبات هو ضمان إدارة الميزانية العمومية للشركة بما يتفق مع سياسة 
  . إدارة المخاطرة للشركة ولمجموعة إتش إس بي سي

  : ويمثل هذه اللجنة الوظائف التالية
   رئيس اللجنة-، ساب تكافلعضو مجلس اإلدارة المنتدب 
  عضو-، ساب تكافللعائلةاتكافل مدير  
  عضو-، ساب تكافل التكافل العاممدير 
  عضو- ، ساب تكافلالمالي مديرال 
  عضو-، ساب تكافلمدير حسابات التأمين 
  عضو- ، ساب تكافلمدير المخاطر 
 عضو-، ساب تكافل االلتزامقبةارممدير  
  عضو-نة بالبنك السعودي البريطانييالخزمدير  
  عضو-  السعودية المحدودة العربية بي سي في إتش إسمدير االستثمار 
 عضو–، ساب تكافل مدير العمليات 
 عضو-مدير التوزيع والتطوير 

  لجنة المخاطر  ٩-٣-٦

تتمثل المسئولية الرئيسية للجنة المخاطر في مراجعة تقييم المخاطر الناشئة من أنشطة التأمين التي تقوم بها 
 للسياسة العامة حلية الالزمة للحد من المخاطر تنفيذاًالشركة وضمان وضع وتنفيذ الضوابط واإلجراءات الم

   .إلدارة المخاطر لدى مجموعة إتش إس بي سي

  : التاليتتألف لجنة المخاطر من 
   رئيس اللجنة-  لساب تكافلعضو مجلس اإلدارة المنتدب 
 عضو-، ساب تكافلتطوير األعمال والتوزيعمدير  
  عضو-، ساب تكافلالعائلة تكافل مدير 
  عضو-، ساب تكافلالتكافل العام مدير 
  عضو- ، ساب تكافل العملياتمدير 
  عضو- ، ساب تكافل الماليالمدير 
  عضو-، ساب تكافلمدير حسابات التأمين 
  عضو-، ساب تكافللتزام االقبةارم مدير 
 عضو- مدير المخاطر، ساب تكافل 
  عضو-انيالبنك السعودي البريطمسئول المخاطر، ممثل / مخاطر التشغيلية مدير ال 
  عضو- البنك السعودي البريطانيممثل ، نةيالخزمدير  
  عضو- السعودية المحدودة  العربية إتش إس بي سيثلمم ، االستثمارمدير 
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  : وتشتمل المسئوليات األساسية للجنة المخاطر على ما يلي
لمخاطر إبالغ المخاطر ورفع التوصيات بشأنها إلى مجلس اإلدارة لضمان فعالية برنامج إدارة ا 

 . واستيفائه للمعايير والمتطلبات التنظيمية ذات العالقة
 . ضمان أن جميع جوانب العمليات مشمولة في تقييم المخاطر 
تقديم تأكيد معقول للجنة التنفيذية ومجلس اإلدارة والجهات النظامية المحلية المعنية بأن المخاطر تدار  

 . بشكل فعال من خالل السياسات واإلجراءات
 . قبة اإلدارة المركزية لعملية إدارة المخاطرمرا 
نشر ثقافة المخاطر المالئمة التي تجسد األخالقيات والقيم وتعميم األهداف والمسئوليات ومشاركة  

 . المعرفة والمعلومات وتطوير الكفاءة والشعور بالمسئولية
 . ضمان أن المخاطر تظل ضمن مستوى المخاطرة المحدد من قبل المجلس 
 إدارة المخاطر والمراقبة من خالل المراجعة والتقييم الدوريين مع التركيز على إستراتيجية تطوير 

 .  للمخاطر التي تكشفها عملية تقييم المخاطرالجوانب األكثر تعرضاً
 . مراقبة ومتابعة إدارة المخاطر األكثر أهمية 
 . اعتماد ومراقبة مؤشرات المخاطر الرئيسية 

  . ى األقل مرة واحدة كل ربع سنةتجتمع لجنة المخاطر عل

   ات والترشيحاتلجنة التعويض ١٠-٣-٦

 وأعضائها وطريقة ات والترشيحاتبناء على توصية مجلس اإلدارة، تعتمد الجمعية العمومية لجنة التعويض
  : وهم، وستتألف اللجنة من ثالثة أعضاءنظام الحوكمةأعمال 
  عضو-عبدالهادي علي شايفالسيد  
 وعض-السيد باترك فِلن 
 عضو-السيد فؤاد البحراوي  

  
تحديد األفراد المؤهلين ليصبحوا أعضاء بمجلس اإلدارة واقتراح المرشحين ) ١(يتمثل دور هذه اللجنة في 

تقديم المقترحات لمجلس اإلدارة بخصوص األسس العامة لنظام حوكمة الشركة، والقواعد ) ٢(للمجلس، 
مراقبة مراجعة المجلس السنوية ألدائها، ) ٣(لقة بنظام الحوكمة، السلوكية واألخالقية والسياسات األخرى المتع

  . اعتماد وتقييم خطط وسياسات وبرامج التعويض بالشركة) ٤(و 

  عقود العمل ٤-٦
تفاصيل شروط يحدد   لمدة مفتوحةوقع عضو مجلس اإلدارة المنتدب عقد عمل مع مجموعة إتش إس بي سي

  . حويل العقد إلى الشركة بموجب تأسيسهاوسيتم ت.  المتفق عليهامكافأةتوظيفه وال

  . باستثناء ما ورد أعاله، لم يوقع أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أي عقد مع الشركة

بعد التأسيس ستقوم الشركة بتنفيذ نظام الحوافز لتشجيع اإلداريين ونظام حوافز بعيدة المدى مما يتضمن 
  .خيارات األسهم
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  رئيس مجلس اإلدارة ١-٤-٦

  ولياتؤوالمسالواجبات 
  .عضاءألدوار فيما بين األضمان وضوح مهام المجلس ونطاق عمله، وأسس توزيع ا 
  .ع التي تعرض في اجتماعاتهيضاضمان وضوح ودقة خطة عمل المجلس وسالمة تحديد أولويات المو 
انياتها  إلمكأضمان قيام المجلس بواجباته نحو تحقيق االستثمار األمثل لموارد الشركة واالستخدام األكف 

  .وأصولها
  .لشركة وفريق اإلدارة بها لضمان وضوح وإيجابية العالقات بين المجلس وبين الرئيس التنفيذي 
  .تنمية روح الفريق بين أعضاء المجلس 
  . المجلستلقراراالمتابعة إلدارة الشركة في تنفيذها  
  .المتابعة ألعمال اللجان المنبثقة عن المجلس 
 . أداء المجلس وأعضاءهتفعيل نظام ومعايير لتقويم 

  
  المكافأة

 ريال سعودي وتخصم ١٨٠,٠٠٠تبلغ المكافأة السنوية لرئيس مجلس اإلدارة عن تقديم خدماته للمجلس مبلغ 
  .من أرباح الشركة

  
  خدمةمدة ال
الخدمة بموجب بنود النظام األساسي للشركة، وللمجلس فترة عضوية تبلغ ثالث سنوات تبدأ من مدة تحدد 

  .سيس الشركةتاريخ تأ

  أعضاء مجلس اإلدارة ٢-٤-٦

  ولياتؤالواجبات والمس
  .ألوضاع الشركة والظروف المحيطة بهاالمتابعة  
  .ركة في نطاقهاشالمتابعة المستمرة لتطورات الصناعة التي تعمل ال 
  . حركة السوقىعلالمستمر  ممارسات المنافسين واالطالع ىالتعرف عل 
  . للشركةستراتيجيالفعالية عمليات التخطيط اوة ستراتيجيالسالمة التوجهات االتأكد من  
  .ر الموارد واالحتياجات الالزمة لتنفيذ الخطط والبرامجيتوف 
 . ما قد يعترضها من معوقات أو مشكالتر الدعم والمساندة إلدارة الشركة في مواجهةيتوف 

  
  المكافأة

 ريال سعودي تخصم من ١٢٠,٠٠٠مبلغ تبلغ المكافأة السنوية لعضو مجلس اإلدارة عن تقديم خدماته للمجلس 
  .أرباح الشركة

  
  خدمةمدة ال
الخدمة بموجب بنود النظام األساسي للشركة، وللمجلس فترة عضوية تبلغ ثالث سنوات تبدأ من مدة تحدد 

  .تاريخ تأسيس الشركة
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  الرئيس التنفيذي ٣-٤-٦

  ولياتؤالواجبات والمس
 وفعالياته بما يحقق التوظيف األمثل أنشطتهتوجيه قيادة الجهاز اإلداري والفني للشركة بشكل مباشر و 

  . لمواردها ويحقق أهدافها بأعلى كفاءة ممكنة
  . تنسيق الخطط والبرامج المحققة ألهداف الشركة 
  .اقتراح السياسات واالستراتيجيات المناسبة لتحقيق أهداف الشركة 
  . للشركة العليا لإلدارةمتابعة أنشطة الشركة وتقديم المساندة اإلدارية والفنية  
  .للشركة ومتابعة تنفيذهااإلدارة العليا إبالغ قرارات مجلس اإلدارة إلى  
  . متابعة أعمال الشركة بالتطوير والتحديث 
  .متابعة فعالية الهيكل التنظيمي واقتراح أوجه التطوير والتحسين فيه 
ة تنفيذ الخطط والبرامج الرامية  ومراقب، المتاحةاإلنتاجيةتوجيه الشركة نحو التشغيل األمثل للطاقات  

  .ياتهاإلى رفع مستو
  .مساندة أنشطة التخطيط االستراتيجي بالشركة 
  .مساندة أنشطة الجودة الشاملة بالشركة والعمل على تنمية ثقافة الجودة بها 
  .القيام بكل ما يكلف به مجلس اإلدارة ورئيس المجلس من أعمال 

  
  األتعاب

ريال  ١,٧٠٠,٠٠٠من أتعاب شامله الرواتب والبدالت والمكافآت لتنفيذي الرئيس ايبلغ ما يحصل عليه 
  .سنوياًسعودي 

  
  خدمةمدة ال

 وتنتهي في )م١/١١/٢٠٠٦( منتبدأ  تان ميالديتانسنتحدد مدة الخدمة بموجب عقد العمل وهي 
 هو معار من قبل  علماً أن الرئيس التنفيذيموافقة مجلس اإلدارةعد تلقائياً بالعقد ويجدد  )م١/١١/٢٠٠٨(

  .مجموعة إتش إس بي سي
  

 الرئيسني وكبار  واملسئولني املقرتحنيأعضاء جملس اإلدارة إقرار ٥-٦
     التنفيذيني 

   : والرئيس التنفيذي والمدير المالي وسكرتير الشركة بما يلي المقترحينيقر أعضاء مجلس اإلدارة 

   .وا إلجراءات إفالسبأنهم لم يشهروا في أي وقت من األوقات إفالسهم أو خضع 
فإنه لم من هذه النشرة،  ٧٤و ٢٣حتي صففي مبالغ مستحقة ألطراف ذوي عالقة باستثناء ما ورد في  

 يكن لديهم أو ألي من أقاربهم أو أي طرف ذي عالقة مصالح مباشرة أو غير مباشرة في أسهم الشركة
  . أدوات دينهاأو

فإنه لم من هذه النشرة،  ٧٤و ٢٣في صفحتي ي عالقة مبالغ مستحقة ألطراف ذوباستثناء ما ورد في  
يكن لديهم أو ألي من أقاربهم أو أي طرف ذي عالقة مصالح مادية في أي عقود أو ترتيبات سارية 
المفعول سواء محررة أو غير محررة كتابة أو عقود أو ترتيبات مزمع إبرامها لها تأثير كبير على 

  . صداراإلأعمال الشركة في وقت إصدار نشرة 

الرئيس   التي تحكمها ال تعطي أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أوواألنظمةإن نظام الشركة األساسي 
ت تمنح آمكاف قتراح تكون لهم فيه مصلحة شخصية، أو التصويت علىاالتنفيذي حق التصويت على عقد أو 

  .قتراض من الشركةااللهم أو حق 



 

٤٤  

  سياسة توزيع األرباح ٧

وسوف تحسب تلك األرباح . اح على المساهمين من صافي األرباح السنوية بعد سداد الزكاةتوزع الشركة أرب
ومع ذلك، قبل دفع . الموزعة من صافي أرباح الشركة بعد تخصيص تجنيب حصة حاملي الوثائق من األرباح

اد الزكاة بالمائة من صافي األرباح السنوية بعد سد) %٢٠(األرباح، يتعين على الشركة أن تخصم عشرين 
ويجوز أن توقف الجمعية العمومية العادية ذلك التجنيب عندما . وتحول  ذلك المبلغ لالحتياطيات النظامية

 وسوف تقوم الشركة بالتنسيق مع مؤسسة النقد .ات إلى نصف رأسمال الشركة المدفوعتصل تلك االحتياطي
   .وقت توزيع األرباحالعربي السعودي والحصول على موافقتها قبل اإلعالن عن طريق و

أي إعالن لتوزيع األرباح سوف يعتمد على مكاسب الشركة ووضعها المالي ووضع األسواق والمناخ 
االقتصادي العام وغيرها من العوامل األخرى بما في ذلك تحليل الفرص االستثمارية ومتطلبات إعادة 

لية ألعمال الشركة وتأثير توزيع األرباح على االستثمار واالحتياجات النقدية والرأسمالية والتوقعات المستقب
  . وضع الزكاة الخاص بالشركة، باإلضافة إلى اعتبارات قانونية ونظامية أخرى

وبالرغم من أن شركة ساب تكافل تعتزم توزيع أرباح سنوية إلى المساهمين بها، فإنها ال تتوقع توزيع أرباح 
الحقة لتأسيسها، وال تقدم أي ضمان بأنه سيتم توزيع فعلي ألي سنوية على المساهمين خالل األعوام األولية ال

  . أرباح بعد ذلك، وال يوجد أي ضمان بخصوص المبالغ التي سيتم توزيعها في أي سنة في المستقبل

ملخص النظام "راجع قسم (ويخضع توزيع األرباح لقيود معينة ورد ذكرها في النظام األساسي للشركة 
د بداية فترة االكتتاب عب لالكتتاب أية أرباح تعلنها الشركة طروحةستحق األسهم المتو"). األساسي للشركة

  .والسنوات المالية التي تليها

  



 

٤٥  

  قائمة املركز املايل املستقبلية ٨

  المراجعون القانونيون ١-٨

ومن  وهي شركة مساهمة سعودية تحت التأسيس لم يتم بعد تعيين المراجعين القانونيين لشركة ساب تكافل 
  .المتوقع تعيينهم في الجمعية التأسيسية للمساهمين

  التقرير عن الحسابات ٢-٨

سوف تخضع الشركة بعد هذا االكتتاب لاللتزامات الخاصة باإلفصاح والتقارير الدورية بموجب نظام السوق 
   رجب ١ وتاريخ ٩١، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم ")نظام السوق المالية("المالية 
سوف تقدم الشركة إلى هيئة السوق المالية التقارير الدورية ). م٢٠٠٣ أغسطس ٢٩الموافق (هـ ١٤٢٤

والبيانات المالية األخرى التي ينص عليها نظام السوق المالية واللوائح والقواعد المعتمدة من مجلس هيئة 
  .على قوائم مالية مراجعةالسوق المالية، وتعتزم الشركة أن تقدم إلى المساهمين تقارير سنوية تحتوي 

  تقرير المراجعة الخاص ٣-٨

 وتم تضمينه في نشرة اإلصدار،  الفوزان وبانقا-قبل كي بي إم جيتم إعداد تقرير المراجعة الخاص من 
  .قبل التشغيل وقائمة المركز المالي المستقبلية ويشمل بيانات عن مصروفات ما

ومن الممكن أن . ة عن الوضع كما في تاريخ بدء نشاطهايعبر ملخص قائمة المركز المالي المستقبلية للشرك
تجري األمور دائماً كما هو مخطط  تختلف الميزانيات الفعلية لألصول والخصوم عن المذكورة أدناه، حيث ال

  .لها

  قائمة المركز المالي المستقبلية ٤-٨

الشركة وتم فحصها تم إعداد قائمة المركز المالي لساب تكافل كما في تاريخ تأسيس الشركة من قبل 
المتضمنة في نشرة ) قائمة المركز المالي المستقبلية والمالحظات(وتضمينها المالحظات ذات العالقة 

 وفقا لمعايير المراجعة المتعارف اق كي بي إم جي الفوزان وبان/اإلصدار، من قبل المحاسب القانوني السادة
يجب قراءة قائمة المركز المالي المستقبلية هذه مع . نونيينعليها، الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القا

  ). "اإلجراءات المتفق على تنفيذها"(أ ١والملحق ) "الخاصالفحص تقرير " (١الملحق 

 ال تمتلك أسهماً أو مصلحة أيا كان نوعها في الشركة، اقكي بي إم جي الفوزان وبانوتجدر اإلشارة إلى أن 
 موافقة خطية على نشر إفادتها ضمن نشرة اإلصدار هذه بصيغتها اقزان وبانكي بي إم جي الفوكما أعطت 

  .ونصها كما وردت ولم يتم سحب تلك الموافقة

  

  

  

  كما في تاريخ بدء النشاطقائمة المركز المالي المستقبلية 



 قائمة المركز المالي المستقبلية

٤٦  

 األصول   
المتداولة األصول  إيضاح ريال سعودي

      
  ) من االكتتاب العامسعودي مليون ريال ٣٥يتضمن ( النقدية بالبنوك   ٣,١ ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠

  عمولة مستحقة    ٨١٢,٥٠٠

  األصول المتداولةإجمالي    ١٠٠,٨١٢,٥٠٠

  األصول غير المتداولة    
  أصول غير ملموسة  ٣,٢ ٧,٩١٦,٥٠٠
  )بالصافي(مصروفات ما قبل بدء النشاط   ٣,٣ ٢٨,٢٩٨,٥٠٠

  إجمالي األصول غير المتداولة    ٣٦,٢١٥,٠٠٠

    
١٣٧,٠٢٧,٥٠٠   إجمالي األصول  

  االلتزامات وحقوق المساهمين    

  االلتزامات المتداولة     

مبالغ مستحقة ألطراف ذوى عالقة  ٣,٤ ٣٧,٠٢٧,٥٠٠

   المتداولةااللتزامات إجمالي   ٣٧,٠٢٧,٥٠٠
      
  حقوق المساهمين    

  )بعد اكتمال االكتتاب العام(رأس المال المدفوع   ٣,٥  ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠

١٠٠,٠٠٠,٠٠٠    حقوق المساهمينإجمالي  
   وحقوق المساهمينااللتزامات إجمالي   ١٣٧,٠٢٧,٥٠٠  

  

  إقرار بخصوص القوائم المالية ٥-٨

 بأنه تم استخراج قائمة المركز المالي المستقبلية المدرجة في  المقترحينيقر أعضاء مجلس إدارة ساب تكافل
 للشركة دون إجراء أي تعديل جوهري عليه، وأنه تم إعداد تلك يةالقوائم المال تقرير نشرة اإلصدار هذه من

القوائم المالية وفقا لمعايير المراجعة المتعارف عليها في المملكة والتي تتعلق بتنفيذ اإلجراءات المتفق عليها 
  ).أ١كما هو موضح في الملحق (والصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 

 أيضا أنه ال يوجد رهونات أو حقوق أو أعباء على ممتلكات  المقترحين مجلس إدارة الشركةهذا ويقر أعضاء
  .الشركة في تاريخ النشرة

  



 

٤٧  

 األسهموصف  ٩

  ال املرأس  ١-٩
  

  مليون ساب تكافل المصرح به والصادر والمدفوع القيمة بالكامل مائةمال شركة عند التأسيس، يبلغ رأس
 مدفوع القيمة بالكامل تبلغ القيمة  سهم)١٠,٠٠٠,٠٠٠(ة ماليين مقسم إلى عشر ريال )١٠٠,٠٠٠,٠٠٠(

   . رياالت)١٠( االسمية لكل منها عشرة

 وبعد موافقة االقتصادية بعد التثبت من الجدوى ،عاديةال غير العموميةلجمعية ل  للمساهمين في اجتماعيجوز
 زيادة رأسب اًراقر يتخذوا  أن،دي وبعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعوالجهات المختصة

سمية لألسهم األصلية بشرط أن يكون مال الشركة مرة أو عدة مرات بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة اال
 ويعين القرار طريقة زيادة رأس .يقضي به نظام الشركات رأس المال األصلي قد دفع بأكمله وبمراعاة ما

وتوزع تلك األسهم الجديدة  .كتتاب في األسهم الجديدة النقديةة االالمال، ويكون للمساهمين األصليين أولوي
 يملكونه من أسهم أصلية بشرط أال يتجاوز ما كتتاب بها بنسبة ماعلى المساهمين األصليين الذين طلبوا اال

ذي يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم الجديدة ويوزع الباقي من األسهم الجديدة على المساهمين األصليين ال
يحصلون عليه ما طلبوه من  طلبوا أكثر من نصيبهم بنسبة ما يملكونه من أسهم أصلية على أال يتجاوز ما

  .كتتاب العام لال متبقية أسهمأيطرح ، ويجوز األسهم الجديدة

 تخفيض  وبعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعوديعلى مبررات مقبولة ًًبناءللشركة يجوز 
 وال يتم اتخاذ هذه الخطوة إال عبر زاد عن حاجتها أو إذا منيت الشركة بخسائر، لشركة إذا مامال ا رأس

  موافقة وزير التجارة والصناعة ويتطلب،ةعادياللجمعية العمومية غير قرار يتخذه المساهمون في اجتماع ل
 التي االلتزاماتبة له وعن  الحسابات عن األسباب الموجمراجعي إال بعد تالوة تقرير  هذا القراروال يصدر

ويبين القرار طريقة هذا . يقضي به نظام الشركات  وبمراعاة ماااللتزامات علىعلى الشركة وأثر التخفيض 
التخفيض وإذا كان التخفيض نتيجة زيادة رأس المال عن حاجة الشركة وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء 

ر قرار التخفيض في جريدة يومية توزع في المدينة التي يقع  عليه خالل ستين يوماً من تاريخ نشاعتراضاتهم
 أحد الدائنين وقدم إلى الشركة مستنداته في الميعاد المذكور وجب اعترضفيها المركز الرئيسي للشركة، فإذا 

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

  ساهمنيحقوق امل ٢-٩
يعطي كل سهم حامله حقا متساويا في أصول الشركة وأرباحها إضافة إلى حقه في الحضور والتصويت خالل 

  ). سهم٢٠شريطة أن يكون مالكاً لما ال يقل عن (الجمعيات العامة 

  اجتماعات املساهمني ٣-٩
لمدينة التي يقع بها المركز جميع المساهمين وتنعقد في ال ممثلةالمكونة تكويناً صحيحاً العامة الجمعية تعتبر 

  .الرئيسي للشركة

فيما عدا األمور التي تختص بها و. تنعقد اجتماعات الجمعية العمومية إما في اجتماعات عادية أو غير عادية
مة العادية بجميع األمور المتعلقة بالشركة وتنعقد مرة على ا غير العادية، تختص الجمعية العةماالجمعية الع



 األسهموصف 

٤٨  

نتهاء السنة المالية للشركة كما يجوز دعوة جمعيات عامة عادية الة خالل الستة أشهر التالية األقل في السن
  .أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك

ستثناء األحكام ابالالئحة الداخلية للشركة تعديل صالحية الجمعية العامة غـير العادية بيتمتع المساهمون في 
يجوز للمساهمين في اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية أن بموجب نظام الشركات، والمحظور تعديلها 

 الجمعية العامة العادية وذلك بنفس الشروط واألوضاع اختصاصقرارات في األمور الداخلة في يصدروا 
  .المقررة للجمعية األخيرة

توزع في المدينة  إعالن بتاريخ وجدول أعمال الجمعية العامة في الجريدة الرسمية وصحيفة يومية ويتم نشر
  . يوماً على األقل وعشرين خمسة  قبللالنعقادالشركة الرئيسي قبل الموعد المحدد التي يوجد فيها مركز 

وترسل نسخة من ويمكن أن يكتفى بتوجيه الدعوة في الميعاد المذكور بخطابات مسجلة إلى جميع المساهمين 
  .اإلعالن المذكورة آنفاًالجهات المختصة خالل مدة ل إلى الدعوة وجدول األعما

أو عــدد من  ذلك  الحسـاباتواجع مر ذلكطلبعادية إذا الجمعية العمومية الأن يعقد مجلس اإلدارة وعلى 
  . خمسـة في المائة من رأس المال على األقلونالمساهمين يمثل

 في المائة على وستينة  العادية صحيحاً إال إذا حضره مساهمون يمثلون خمسعامةجتماع الجمعية الايكون  الو
جتماع ثانٍ يعقد اوجهت الدعوة إلى األول جتماع ال، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في ا من رأسمال الشركةاألقل

  .جتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد األسهم الممثلة فيهال ويعتبر ا،جتماع السابقالخالل الثالثين يوماً التالية ل

 في ة وستون غير العادية صحيحاً إال إذا حضره مساهمون يمثلون خمسامة العجتماع الجمعيةايكون  الو
 األول وجهت الدعوة إلى االجتماع، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في  من رأسمال الشركةالمائة على األقل

يمثل  إذا حضره عدد من المساهمينجتماع الثاني صحيحاً ال ايكونجتماع ثانٍ يعقد خالل ثالثين يوماً التالية وا
  .ربع رأس المال على األقل

جتماع ال رئيس مجلس اإلدارة، أو من يفوضه في حالة غيابه، ويعين الرئيس سكرتيراً لعامةيرأس الجمعية ال
  الجمعية محضر يتضـمن أسمــاء المساهمين الحاضـرين أو الممثلينباجتماعوجامعاً لألصوات ويحرر 

 في اتخذتوعـدد األصوات المقررة لها والقرارات التي نهم ة كل م وعدد األسهم التـي فـي حيازوكالة
جتماع، ال وعدد األصوات التي وافقت عليها أو خالفتها وخالصة وافية للمناقشات التي دارت في ااالجتماع

 في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وسكرتيرها وجامع اجتماعوتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل 
 .األصوات

  تحقوق التصوي ٤-٩
، وللمساهم أن يوكل عنه امة والتصويت فيهاحق حضور الجمعيات الع )أو أكثر(سهماً  ٢٠يمتلك لكل مساهم 

 وتحسب امة بالنيابة عن المساهم،مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة في حضور الجمعية الع
  تمثيالً صحيحاًهم ممثل العادية وغير العادية على أساس صوت واحد لكل سامةاألصوات في الجمعيات الع

  .االجتماعفي 

  . تمثيالً صحيحاً في االجتماع باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلةامة العاديةتصدر قرارات الجمعية الع

 إال إذا االجتماع في  تمثيالً صحيحاًة غير العادية بأغلبية ثلثي األسهم الممثلةامكما تصدر قرارات الجمعية الع
 أو بحل الشركة قبل انقضاء المدة  بزيادة أو بتخفيض رأس المال أو بإطالة مدة الشركةكان القرار متعلقاً

ندماج الشركة أو دمجها في شركة أو مؤسسة أخرى فال يكون القرار ا أو ب في الالئحة الداخليةالمحددة
  .جتماعال في ا تمثيالً صحيحاًصحيحاً إال إذا صدر بأغلبية ثالثة أرباع األسهم الممثلة



 األسهموصف 

٤٩  

مة وتوجيه األسئلة بشأنها إلى اكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعيات العل
أعضاء مجلس اإلدارة ومراقب الحسابات ويجيب مجلس اإلدارة أو مراقب الحسابات على أسئلة المساهمين 

  إلىاحتكماله غير مقنع بالقدر الذي ال يعرض مصلحة الشركة للضرر، وإذا رأى المساهم أن الرد على سؤ
  . في هذا الشأن نافذاًهم الجمعية ويكون قرارالمساهمين الحاضرين في

  األسهم ٥-٩
 األسهم سمية وإنما يجوز أن تصدريجوز أن تصدر األسهم بأقل من قيمتها اال سمية والاتكون أسهم الشركة 

 النظامي ولو بلغ حده االحتياطية إلى  بأعلى من هذه القيمة، وفي هذه الحالة األخيرة يضاف فرق القيمالجديدة
والسهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة فإذا تملكه أشخاص عديدون وجب عليهم أن يختاروا . األقصى

 بالتضامن عن نومسؤول الحقوق المتصلة بالسهم ويكون هؤالء األشخاص استعمالأحدهم لينوب عنهم في 
  . الناشئة عن ملكية السهمااللتزامات

نقل باطالً ويعتبر ". السوق المالية"ت المدرجة ضمن اخضع نقل ملكية األسهم للقواعد واللوائح المنظمة للشركي
 .)في هذه النشرة" ملخص النظام األساسي"انظر القسم الخاص بـ (خالفاً لالئحة الداخلية للشركة الملكية 

 مدة الشركة ٦-٩

بإعالن قرار وزير التجارة والصناعة يخ صدور  تبدأ من تار ميالديةمدة الشركة تسعة وتسعون سنة 
 انتهاءة غير العادية قبل ام الجمعية الع المساهمون فيصدرهي، ويجوز دائماً إطالة مدة الشركة بقرار تأسيسها

 . على األقل واحدةأجلها بسنة

   وتصفيتها الشركةحل ٧-٩
همون في اجتماع الجمعية العامة غير المساقرر يالشركة أو في حالة حلها قبل األجل المحدد  مدة انتهاء عند

،  مجلس اإلدارة طريقة التصفية وتعين مصفي أو أكثر وتحدد صالحيتهم وأتعابهماقتراحعلى  بناءالعادية 
 الشركة، ومع ذلك يستمر مجلس اإلدارة قائماً على إدارة الشركة إلى أن بانقضاءتنتهي سلطة مجلس اإلدارة و

 صالحيات بالقدر الذي ال يتعارض مع  اإلدارية صالحياتهازة الشركة وتبقى ألجهنيتم تعيين المصفي
  .ويجب الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي، المصفين
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يشتمل النظام األساسي للشركة والئحتها التنظيمية على األحكام التي لها التأثير الوارد أدناه، وال يعتد بهذا 
لملخص كبديل عن النص الكامل للنظام األساسي للشركة والئحتها التنظيمية التي يمكن الرجوع اليها في ا

  . مركز الشركة الرئيسي

 يجب .")الشركة"ويشار لها فيما بعد ب ( شركة مساهمة سعودية، وهي"شركة ساب للتكافل ":سم الشركةا
  .  السعودي البريطاني مساهماإذا لم يعد البنك" ساب"تغيير اسم الشركة بحذف كلمة 

غرض الشركة هو القيام وفقا ألحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته  هو القيام:  الشركةغرض
التنفيذية واألنظمة والقواعد السارية في المملكة العربية السعودية بمزاولة أعمال التأمين التعاوني وكل ما 

 التأمين أو توكيالت أو تمثيل أو مراسلة، وللشركة أن تقوم بجميع األعمال التي يتعلق بهذه األعمال من  إعادة
يلزم القيام بها لتحقيق أغراضها سواء في مجال التأمين أو استثمار أموالها وأن تقوم بتملك وتحريك األموال 

ت تؤسسها أو تشتريها أو الثابتة والنقدية أو بيعها أو استبدالها أو تأجيرها بواسطتها مباشرة أو بواسطة شركا
  .باالشتراك مع جهات أخرى

 ويجوز للشركة أن تمتلك أو أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات التى تزاول 
أعماالً شبيهة بأعمالها أو األعمال المالية أو التي تعاونها على تحقيق غرضها أو أن تدمجها فيها أو تشتريها، 

  .ة جميع األعمال المذكورة في هذه المادة سواء داخل المملكة أو خارجهاوتباشر الشرك

 تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير التجارة والصناعة  ميالديةمدة الشركة تسعة وتسعون سنة :مدة الشركة
 دةلماهذه ، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء تأسيسهابإعالن 

  .بسنة على األقل

 ُمقسم إلـى     ريال سعودي  )١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ( مائة مليون ريال سعودي    أس مال الشركة  ر :الشركةمال   رأس
   .ريال سعودي) ١٠(عشرة متساوية القيمة تبلغ قيمة كـل منها  سهم) ١٠,٠٠٠,٠٠٠(عشرة مليون 

سـهماً  ) ٦,٥٠٠,٠٠٠(ائة ألـف    اكتتب المؤسسون بما مجموعه ستة مليون وخمسم      : االكتتاب في رأس المال   
ريال سعودي وسددوا قيمتها نقداً وهي تمثـل خمـسة وسـتون            ) ٦٥,٠٠٠,٠٠٠(بقيمة خمسة وستون مليون     

في المائة من كامل أسهم رأس مال الشركة، وسوف تطرح األسهم الباقية وعددها ثالثة مليـون                ) بالمائة٦٥(
ريال سعودي لالكتتـاب    ) ٣٥,٠٠٠,٠٠٠(ن مليون   سهماً بقيمة خمسة وثالثو   ) ٣,٥٠٠,٠٠٠(وخمسمائة ألف   

العام خالل ثالثين يوماً من تاريخ نشر المرسوم الملكي المرخص بتأسيس الشركة، وبعد اإلكتتـاب مباشـرة                 
  .سهماً) ١٠,٠٠٠,٠٠٠(سوف تكتمل أسهم الشركة لتصبح عشرة مليون 

عد موافقة الجهات المختصة، تخفـيض      بقرار من الجمعية العامة غير العادية، ب      يجوز  و :ض رأس المال  يخفت
وال يصدر القرار إال بعد تالوة تقريـر مراقـب          . الشركة إذا زاد عن حاجتها أو إذا منيت بخسائر        مال   رأس

الحسابات عن األسباب الموجبة له وعن االلتزامات التي على الشركة وأثر التخفيض فـي هـذه االلتزامـات                  
 التخفيض نتيجة زيادة رأس المال عن حاجة الشركة وجبـت دعـوة             وإذا كان . ويبين القرار طريقة التخفيض   

الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم عليه خالل ستين يوماً من تاريخ نشر قرار التخفيض في جريدة يومية تـوزع                  
في المدينة التي يقع فيها المركز الرئيس للشركة فإذا اعترض أحدهم وقدم إلى الشركة مستنداته في الميعـاد                  

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

هيئـة    والتعليمات الصادرة عـن      اللوائح للتداول وفقاً للقواعد و    جميع أسهم الشركة قابلة   : نقل ملكية األسهم  
 يكتتب بها المؤسسون قبل نشر القوائم المالية عن سـنتين           واستثناء من ذلك األسهم النقدية التي     . السوق المالية 
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ماليتين كاملتين، ال تقل كل منها عن اثني عشر شهراً من تاريخ تأسيس الشركة، وتسري هذه األحكام على ما                   
يكتتب به المؤسسون في حالة زيادة رأس المال قبل انقضاء فترة الحظر، ومع ذلك يجوز خالل فترة الحظـر                   

ألسهم النقدية وفقاً ألحكام بيع الحقوق من أحد المؤسسين إلى مؤسس أخر أو إلـى أحـد أعـضاء     نقل ملكية ا  
  . مجلس اإلدارة لتقديمها كضمان لإلدارة أو من  ورثة أحد المؤسسين في حالة وفاته إلى الغير

ابـل  خمسة االف سهم مق   ) ٥,٠٠٠(يقدم عضو مجلس إدارة الشركة أسهم ضمان بحد أدنى          : مصادرة األسهم 
العقود التي تنشأ بينه وبين الشركة، والتي تمت الموافقة عليها من قبل الجمعية العامة العادية، ويـشمل حـق                   

  . الحجز هذا ما قد يكون لألسهم المحجوزة من حصص األرباح واجبة األداء

 األسهم  يحق لمجلس اإلدارة بعد موافقة الجهات المختصة عند ممارسته حق حجز          : بيع أسهم ضمان العضوية   
المقدمة كضمان من أعضاء مجلس اإلدارة مقابل العقود التي تنشأ بينهم وبين الشركة أن يبيعهـا بـشرط أن                   
يكون الدين قد أستحق وبعد توجيه النداء الثاني بخطاب مسجل إلى المدين صاحب األسهم، يطلب فيه تـسديد                  

ظام تداول األسهم على أن يسدد من ثمـن         الدين خالل أسبوعين فإذا رفض فلمجلس اإلدارة بيعها عن طريق ن          
إلى ذلـك المـساهم أو      ) إن وجد (األسهم المباعة جميع الديون وااللتزامات المطلوبة للشركة ثم يدفع الرصيد           

  . وليه أو إلى منفذ وصيته أو ورثته

لجمعية ينهم اي تع يتمأعضاء) ١٠(ة عشريتولى إدارة الشركة مجلس إدارة  مؤلف من : تكوين مجلس اإلدارة
وال يخل ذلك التعيين بحق الشخص المعنوي في استبدال من  ثالث سنوات، لىالعامة العادية لمدة ال تزيد ع

سنوات تبدأ ) ٣(يمثله في المجلس، واستثناًء من ذلك تعيين الجمعية التأسيسية أول مجلس إدارة لفترة ثالث 
  .ةمن تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعالن تأسيس الشرك

يجوز للشركة، بناء على موافقة مؤسسة النقد، أن تبرم اتفاقية لتقديم الخدمات : اتفاقية اإلدارة والخدمات الفنية
سنوات قابلة للتجديد لفترة أو فترات أخرى ) ٥(الفنية مع شركة أو أكثر مؤهلة في مجال التأمين لمدة خمس 

  . حسبما يقرر مجلس إدارة الشركة ذلك

مع مراعاة االختصاصات المقررة للجمعية العامة، يكون لمجلس اإلدارة أوسع : إلدارةصالحيات مجلس ا
  . أمورها داخل المملكة وخارجها واإلشراف علىالسلطات في إدارة الشركة

 على سبيل المثال ال الحصر تمثيل الشركة في عالقاتها مع الغير والجهات الحكومية مجلس اإلدارةول
حاكم الشرعية وديوان المظالم ومكاتب العمل والعمال واللجان العليا واالبتدائية ولجان  الم كافةوالخاصة وأمام

األوراق التجارية وكافة اللجان القضائية األخرى وهيئات التحكيم والحقوق المدنية وأقسام الشرطة والغرف 
المال وكافة صناديق والبنوك والمصاريف التجارية وبيوت  الشركات والمؤسسات وكافةالتجارية والصناعية 

اإلقرار ومؤسسات التمويل الحكومي بمختلف مسمياتها واختصاصاتها وغيرهم من المقرضين وللمجلس حق 
 والتحكيم وطلب تنفيذ  والصلح وقبول األحكام ونفيهاالتنازلوالمطالبة والمدافعة والمرافعة والمخاصمة و

مة مديني الشركة من التزاماتهم والدخول في األحكام ومعارضتها وقبض ما يحصل من التنفيذ وإبراء ذ
على كافة  بإسم الشركة ونيابة عنها  والتوقيعالتعاقد كما للمجلس حق .المناقصات وبيع وشراء ورهن العقارات

 عقود تأسيس الشركات التي تشترك فيها الشركة مع  دون حصر الوثائق والمستندات بما في ذلك العقودأنواع
االتفاقيات والصكوك أمام كتاب العدل والجهات والتوقيع على وقرارات التعديل حقها ومال هاكافة تعديالت

والصكوك لبيع وشراء العقارات وإصدار الوكاالت الرسمية، وكذلك اتفاقيات القروض والضمانات والكفاالت 
ر والتأجير والقبض الشرعية نيابة عن الشركة، والبيع والشراء واإلفراغ وقبوله واالستالم والتسليم واالستئجا

 للبنوك والصناديق واالعتمادات والسحب واإليداع لدى البنوك وإصدار الضماناتوالدفع وفتح الحسابات 
ومؤسسات التمويل الحكومي والتوقيع على كافة األوراق وسندات األمر والشيكات وكافة األوراق التجارية 

   .والمستندات وكافة المعامالت المصرفية

 مع البنوك التجارية القروضواإلدارة عقد القروض مع صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي يجوز لمجلس و
 وبيع  تتجاوز مدتها ثالث سنواتوالبيوت المالية وشركات االئتمان وذلك ألي مدة بما في ذلك القروض التي

  . ورهن أي عقارات وإبراء ذمة دائني الشركة من التزاماتهم والتسوية وقبول التحكيم
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يجوز لمجلس اإلدارة صالحية تقديم الدعم المالي ألي من الشركات التي تشارك فيها الشركة وكذلك و
 التي تحصل عليها أي من الشركات التي تشارك فيها الشركة ةالشركات التابعة وضمان التسهيالت االئتماني

 كل حسب نسبة ملكيته في وكذلك الشركات التابعة بشرط أن يقدم المؤسسون في هذه الشركات الدعم المالي
  .الشركة

ولمجلس اإلدارة أن يوكل أو يفوض نيابة عنه في حدود اختصاصاته واحدا أو أكثر من أعضائه أو من الغير 
  .في اتخاذ إجراء أو تصرف معين أو القيام بعمل أو أعمال معينة وإلغاء التفويض أو التوكيل جزئياً أو كلياً

مكافأة رئيس مجلس اإلدارة مقابل الخدمات التي يقوم بها بمبلغ ون تك: مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
كما تكون مكافأة كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة . مائة وثمانين ألف ريال سعودي سنويا) ١٨٠,٠٠٠(

  . مائة وعشرين ألف ريال سعودي  ) ١٢٠,٠٠٠(مقابل الخدمات التي يقوم بها بمبلغ 

ثالثة آالف ريال سعودي عن كل اجتماع يحضره من ) ٣,٠٠٠(بلغ ويدفع لكل من الرئيس وكل عضو م
ألف وخمسمائة ريال سعودي عن كل اجتماع يحضره من اجتماعات ) ١,٥٠٠(اجتماعات المجلس ومبلغ 

  . اللجنة التنفيذية

كما تدفع الشركة لكل من رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة النفقات الفعلية التي يتحملونها من أجل حضور  
وفي كل األحوال ال . اعات المجلس أو اللجنة التنفيذية بما في ذلك مصروفات السفر واإلقامة واإليواءاجتم

من صافي األرباح ويجب على % ٥يجوز أن يزيد مجموع ما يصرف للرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة 
 المساهمين قبل انعقاد الشركة التأكد من إرسال كافة التفاصيل الكتابية للمكافآت والتعويضات المقترحة لجميع

الجمعية العمومية التي تطرح فيها تلك المكافآت والتعويضات للتصويت عليها، كما أنه على الشركة التأكد من 
موافقة الجمعية العمومية على شروط المكافآت والتعويضات في جمعية عمومية ال يكون لعضو مجلس اإلدارة 

  . الحق في التصويت فيها على هذه الشروطالمعني أو أحد كبراء المدراء التنفيذيين 

ويجب أن . ويجوز تعديل مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة بموافقة  الجمعية العامة غير العادية للمساهمين
يتضمن تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة العادية بياناً شامالً كل ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة 

كما يضمن التقرير المذكور بيان لما . مكافآت وبدل حضور ومصروفات أخرىفي خالل السنة المالية من 
حصل عليه األعضاء من مقابل بصفتهم أعضاء في اللجنة التنفيذية أو عاملين أو مفوضين باإلدارة أو مقابل 

  .  خدمات فنية أو إدارية أو استشارية

.  له وعضوا منتدبا أعضائه رئيسان من بي مجلس اإلدارةيعين: رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب
 وأمام بتمثيل الشركة في عالقاتها مع الغير نو و منفردونويختص  رئيس المجلس والعضو المنتدب مجتمع

هيئات و  ولجان فض المنازعات باختالف أنواعهاالمحاكموتب العدل ا ومع الجهات الحكومية وكالقضاء
على اختالف غرف التجارية والصناعية والشركات والمؤسسات التحكيم والحقوق المدنية وأقسام الشرطة وال

 والمخاصمة أنواعها وإصدار الوكاالت الشرعية وتعيين الوكالء والمحاميين وعزلهم والمرافعة والمدافعة
التوقيع على كافة أنواع نيابة عن الشركة، و واالعتراض عليها واإلقرار والتحكيم وقبول األحكاموالصلح 

 مع كافة عقود تأسيس الشركات التي تشترك فيها الشركة دون حصر ائق والمستندات بما في ذلكالعقود والوث
ب العدل والجهات الرسمية، واتفاقيات ات والصكوك واالفراغات أمام كوالتوقيع على االتفاقياتتعديالتها 
لضمانات والكفاالت مع صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي والبنوك والمصارف والبيوت المالية واالقروض 

حقوق الشركة وتسديد التزاماتها والبيع والشراء واإلفراغ وقبوله واالستالم والتسليم والرهون وفكها وتحصيل 
 واإليداعفتح الحسابات واالعتمادات والسحب الدخول في المناقصات وواالستئجار والتأجير والقبض والدفع و

التعاقد وتعيين موظفين  و األوراق التجاريةكافةت والشيكات ودانسالوإغالق الحسابات لدى البنوك وإصدار 
 واستقدام الموظفين والعمال من الخارج واستخراج اإلقامات ورخص العمل ونقل معهم وتحديد مرتباتهم

الكفاالت والتنازل عنها ويجوز لرئيس المجلس وللعضو المنتدب تفويض وتوكيل الغير في حدود 
ء أو تصرف معين أو القيام بعمل أو أعمال معينة وإلغاء التفويض أو التوكيل اختصاصاتهم في اتخاذ إجرا

  . جزئياً أو كلياً
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ويتمتع العضو المنتدب بتلك الصالحيات األخرى  التي يحددها له مجلس اإلدارة وعليه تنفيذ تلك التعليمات 
  . التي يوكلها له المجلس والقيام بتصريف وتسيير األعمال اليومية للشركة

ويحدد مجلس اإلدارة الرواتب والبدالت والمكافآت لكل من رئيس المجلس والعضو المنتدب وفقا إلى ما هو 
  . من هذه اللوائح) ١٧(مقرر في المادة 

) ٥(ثالثة أعضاء وال يزيد عن ) ٣( مجلس اإلدارة لجنة للمراجعة ال يقل عدد أعضائها عن:لجنة المراجعة
تنفيذيين على أن يكون أغلبهم من خارج مجلس اإلدارة وحسب ما تقرره خمسة أعضاء من غير المديرين ال

  .مؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية

  :ةاللجنة التنفيذي

خمسة ) ٥(ثالثة أعضاء وال يزيد عن ) ٣(يشكل مجلس اإلدارة لجنة تنفيذية ال يقل عدد أعضائها عن -١
أعضاء اللجنة التنفيذية من بينهم رئيس اللجنة الذي يرأس اجتماعاتها، وفي حالة أعضاء، ويختار 

غيابه تختار اللجنة رئيساً مؤقتاً لها من بين أعضائها الحاضرين ولعضو اللجنة التنفيذية أن ينيب عنه 
مدة اجتماعات فقط وتكون مدة عضوية اللجنة التنفيذية هي  عضواَ آخراً له الحق بالتصويت ولثالث

  .العضوية في المجلس ويمأل المجلس المركز الذي يخلو في اللجنة التنفيذية

مع مراعاة أي تعليمات تضعها مؤسسة النقد العربي السعودي أو يضعها مجلس إدارة الشركة، تباشر  -٢
اللجنة التنفيذية كل السلطات التي تقررها المؤسسة أو المجلس، وتعاون اللجنة التنفيذية عضو مجلس 

  .دارة المنتدب أو المدير العام في حدود السلطات المقررة لهااإل

ال يكون اجتماع اللجنة التنفيذية صحيحاً إال إذا حضره اثنان على األقل بطريق األصالة أو اإلنابة  -٣
وتصدر قرارات اللجنة التنفيذية باإلجماع وفي . بشرط أن ال يقل عدد الحاضرين بأنفسهم عن اثنين

وتعقد اللجنة . ر بأغلبية أصوات ثالث أرباع األعضاء الحاضرين والممثلينحالة الخالف تصد
اجتماعاتها من وقٍت آلخر كلما رأى رئيسها ضرورة عقدها على أن تعقد ستة اجتماعات على األقل 

ويصدر القرار . سنوياً، ويعقد االجتماع في أي وقت إذا طلب ذلك اثنان من األعضاء على األقل
  . إذا وافق عليه كتابةً اثنان من أعضاء اللجنةبالموافقة عليه 

يجتمع المجلس في المركز الرئيس للشركة بدعوة من رئيسه ومتى طلب إليه ذلك  : مجلس اإلدارةاجتماعات
ويجوز أن ينعقد المجلس . اثنان من األعضاء ويجب أن تكون الدعوة موثقة بالطريقة التي يراها المجلس

تمع المجلس أربع مرات على األقل خالل السنة المالية الواحدة وال يجوز أن خارج مقر الشركة على أن يج
  .تنقضي أربعة أشهر بدون انعقاد المجلس

أعضاء  )٨(ال يكون اجتماع المجلس صحيحاً إال إذا حضره ثمانية : نصاب االجتماعات والتمثيل فيها
أعضاء، ومع مراعاة ما ورد في ) ٦( ستة باألصالة أو باإلنابة بشرط أن ال يقل عدد الحاضرين بأنفسهم عن

من هذا النظام يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينيب عنه غيره من األعضاء في حضور االجتماع ) ١٥(المادة 
على أن ال ينوب عضو مجلس اإلدارة عن أكثر من عضو واحد في حضور االجتماع وأن يتم إثبات اإلنابة 

  .ويت على القرارات التي يحظر النظام على المنيب التصويت فيهاكتابةً كما أنه ال يجوز للنائب التص

 تصدر قرارات المجلس بأغلبية ثالث أرباع أصوات األعضاء الحاضرين والممثلين :قرارات مجلس اإلدارة
وللمجلس أن . إن حق التصويت للرئيس يعتبر مماثالُ لحقوق األعضاء اآلخرين وال يتجاوز ذلك. على األقل
رات بالتصويت عليها بالتمرير إال إذا طلب أحد األعضاء كتابةً عقد اجتماع للمداولة فيها، وفي يصدر القرا

  .هذه الحالة 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 
 معروض على المجلس أو اللجنة التنفيذية أن يبلغ المجلس أو اللجنة، طبيعة مصلحته في األمر أمر أو اقتراح
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المعروض، وعليه بدون استبعاده من العدد الالزم لصحة االجتماع االمتناع عن االشتراك في المداوالت 
  .والتصويت في المجلس أو اللجنة التنفيذية فيما يتعلق باألمر أو االقتراح

ال يجوز ألعضاء المجلس أن يبرموا مع الشركة عقود تأمين لهم مصلحة فيها إال بموافقة : تأمينعقود ال
  .مؤسسة النقد العربي السعودي

كما يجوز للمجلس أن يعين مستشاراً له أو . يجب على مجلس اإلدارة أن يعين سكرتيراً للمجلس: المستشارين
  .تهمأكثر في مختلف شؤون الشركة ويحدد المجلس مكافآ

يكون كل من رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب وعضو مجلس إدارتها مسؤولين كل : المسئولية
  .في حدود اختصاصه عن مخالفة أحكام هذا النظام

الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً تمثل جميع المساهمين، وتنعقد في المدينة التي يقع  :الجمعية العمومية
رئيس للشركة، ولكل مكتتب أياً كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية التأسيسية بطريق األصالة فيها المركز ال

أو نيابة عن غيره من المكتتبين، كما أن لكل مساهم حائز عشرين سهماً أو أكثر حق حضور الجمعية العامة، 
  .امةوللمساهم أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة لحضور الجمعية الع

  :تختص الجمعية التأسيسية باألمور اآلتية

  .التحقق من االكتتاب بكل رأس المال -١
وضع النصوص النهائية لنظام الشركة، ولكن ال يجوز للجمعية إدخال تعديالت جوهرية على النظام  -٢

  .المعروض عليها إال بموافقة جميع المكتتبين الممثلين فيها
  .تعيين أعضاء أول مجلس إدارة للشركة -٣
  .تعيين مراقبي حسابات للشركة وتحديد أتعابهم -٤
 .المداولة في تقرير المؤسسين عن األعمال والنفقات التي اقتضاها تأسيس الشركة -٥
  

ال يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إال إذا حضر مساهمون  :لجمعية العمومية العاديةالنصاب في ا
رأس مال الشركة على األقل فإذا لم يتوفر هذا النصاب في في المائة من %) ٦٥(يمثلون خمسة وستون 

االجتماع األول وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد خالل الثالثين يوماً التالية لالجتماع السابق وتنشر هذه 
من نظام الشركات ويعتبر االجتماع الثاني صحيحاً أياً كان ) ٨٨(الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة 

  .د األسهم الممثلة فيهعد
  

ال يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إال إذا حضره :  العادية غيرلجمعية العموميةالنصاب في ا
في المائة من رأس مال الشركة على األقل، فإذا لم يتوفر هذا %) ٦٥(مساهمون يمثلون خمسة وستون 

جتماع ثان بنفس األوضاع المنصوص عليها في المادة السابقة النصاب في االجتماع األول وجهت الدعوة إلى ا
  .ويكون االجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على األقل

تصدر القرارات في الجمعية التأسيسية والعادية باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة  :التصويت على القرارات
ه إذا تعلقت هذه القرارات بتقييم حصص عينية أو مزايا خاصة لزمت موافقة أغلبية فيها، ومع ذلك فإن

المكتتبين بأسهم نقدية التي تمثل ثلثي األسهم المذكورة بعد استبعاد ما اكتتب به مقدمو الحصص العينية أو 
اب األسهم النقدية، المستفيدون من المزايا الخاصة وال يكون لهؤالء رأي في هذه القرارات ولو كانوا من أصح

كما تصدر القرارات في الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي األسهم الممثلة في االجتماع إال إذا كان 
القرار متعلقاً بزيادة أو بتخفيض رأس المال أو بإطالة مدة الشركة أو بحل الشركة قبل المدة المحددة في 

أخرى فال يكون القرار صحيحاً إال إذا صدر بأغلبية ثالثة أرباع نظامها أو بإدماجها في شركة أو في مؤسسة 
  .األسهم الممثلة في االجتماع
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 تعين الجمعية العامة سنوياً اثنين من مراقبي الحسابات المرخص لهم بمزاولة :تعـيين مراقب الحسـابات
  .المهنة في المملكة وتحدد أتعابهما ويجوز لها إعادة تعيينهما

تبدأ سنة الشركة المالية من األول من يناير من كل سنة وتنتهي بنهاية ديسمبر  من نفس  :ةالسـنة المـالي
السنة على أن تبدأ السنة المالية األولى من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعالن تأسيس الشركة وتنتهي في 

  . ديسمبر في العام التالي٣١

ل سنة مالية جردا لقيمة أصول الشركة وخصومها في يعد مجلس اإلدارة في نهاية ك :الحسابات السنوية
التاريخ المذكور كما يعد القوائم المالية وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية 
ويتضمن هذا التقرير الطريقة التي يقترحها لتوزيع األرباح الصافية وذلك خالل فترة ال تتجاوز أربعين يوماً 

هاية الفترة المالية السنوية التي تشملها تلك القوائم ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراقب من ن
ويوقع رئيس مجلس . الحسابات قبل الموعد المحدد النعقاد الجمعية العامة بخمسة وخمسين يوماً على األقل

لمساهمين قبل الموعد المحدد اإلدارة على الوثائق المذكورة وتودع في المركز الرئيس للشركة تحت تصرف ا
وعلى رئيس مجلس اإلدارة أن ينشر في صحيفة . النعقاد الجمعية العامة بخمسة وعشرين يوما على األقل

يومية توزع في المركز الرئيس للشركة القوائم المالية وخالصة وافية عن تقرير مجلس اإلدارة والنص الكامل 
 هذه الوثائق إلى اإلدارة العامة للشركات وهيئة السوق المالية لتقرير مراقب الحسابات وأن يرسل صورة من

  .وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بخمسة وعشرين يوماً على األقل

تكون حسابات عمليات التأمين مستقلة عن قائمة دخل المساهمين، وذلك على التفصيل  :حسابات التأمين
  :التالي

  : لتأمين حسابات عمليات ا: أوال 

 .يفرد حساب لألقساط المكتسبة وعموالت إعادة التأمين والعموالت األخرى )١

 . يفرد حساب للتعويضات المتكبدة من الشركة )٢

يحدد في نهاية كل عام الفائض اإلجمالي الذي يمثل الفرق بين مجموع األقساط والتعويضات محسوماً  )٣
خصصات الفنية الالزمة حسب التعليمات المنظمة منه المصاريف التسويقية واإلدارية والتشغيلية والم

 . لذلك

أعاله ) ٣(يضاف للفائض اإلجمالي الوارد في الفقـرة : يكون تحديد الفائض الصافي على الوجه التالي )٤
أو يخصم منه ما يخص المؤمن لهم من عائد االستثمار بعد احتساب ما لهم من عوائد وخصم ما عليهم 

 . من مصاريف محققه

مباشرةً على المؤمن لهم أو نسبة أعلى %) ١٠(توزيع عشرة في المائة : لفائض الصافي كاآلتيتوزيع ا )٥
  . يحددها مجلس اإلدارة وتحويل الباقي إلى قوائم دخل المساهمين

  بيان دخل المساهمين : ثانيا

  .  إلدارةتكون أرباح المساهمين من عائد استثمار أموال المساهمين وفقاً للقواعد التي يضعها  مجلس ا  ) أ

 . من هذه المادة) ٥(تكون حصة المساهمين من الفائض الصافي حسب ما ورد في الفقرة   ) ب
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  : السنويةتـوزيع األربـاح
  :المساهمين على النحو التاليتوزع أرباح  
  .  تجنب الزكاة وضريبة الدخل المقررة-١
معية العامة العادية وقف هذا من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للج%) ٢٠(  يجنب -٢

  .التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور إجمالي رأس المال المدفوع
  للجمعية العامة العادية بناءاً على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب نسبة مئوية من األرباح السنوية الصافية -٣

  .العامةلتكوين احتياطي إضافي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينه تقررها الجمعية 
  .من رأس المال المدفوع%) ٥(  يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين  ال تقل عن -٤
  .وزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة في األرباح أو يحول إلى حساب األرباح المبقاةي  -٥
 ) ٤(حددة في الفقرة  يجوز بقرار من مجلس اإلدارة توزيع أرباح دورية تخصم من األرباح السنوية الم-٦

  .لواردة أعاله وفق للقواعد المنظمة لذلك والصادرة من الجهات المختصةا
  

إذا بلغت خسائر الشركة ثالث أرباع رأس المال وجب على أعضاء مجلس اإلدارة دعوة  :خسـائر الشـركة
من هذا النظام ) ٥(المادة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل أجلها المعين ب

  .وينشر قرار الجمعية في جميع األحوال في الجريدة الرسمية

تنقضي الشركة بانقضاء المدة المحددة لها وفقاً لهذا النظام أو وفقاً لألحكام المنصوص  :حل الشركة وتصفيتها
قرر الجمعية العامة غير عليها في نظام الشركات وعند انتهاء مدة الشركة وفي حالة حلها قبل هذا األجل ت

العادية بناء على اقتراح مجلس اإلدارة طريقة التصفية وتعين مصفياً أو أكثر وتحدد صالحياتهم وأتعابهم 
وتنتهي سلطة مجلس اإلدارة بانقضاء الشركة ومع ذلك يستمر قائماً على إدارة الشركة إلى أن يتم تعيين 

  .قدر الذي ال يتعارض مع اختصاص المصفينالمصفي وتبقى ألجهزة الشركة اختصاصاتها بال
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 املعلومات القانونية ١١

  الشراكةاتفاقية  ١-١١
 تحدد العالقة بينهم فيما يتعلق  لمدة مفتوحةم٢٠٠٦ يونيو ١ بتاريخ شراكةأبرم المساهمون المؤسسون اتفاقية 

    . في العقدتعريفها ويمكن إنهاء العقد في حاالت خاصة تم .بشركة ساب تكافل

  :  الشروط التعاقدية الرئيسية فيما يليوتتمثل

  رهن أو بيع أو نقل ملكية األسهم 
وفقا ألحكام االتفاقية، ال يجوز ألي مساهم رهن أي من أسهمه أو حصصه في الشركة بدون الحصول على 

  .  من المساهمين المؤسسين اآلخرينالموافقة الخطية المسبقة
  

  : يجوز للمساهمين المؤسسين نقل ملكية األسهم أعوام ةثالثتي تبلغ بعد فترة الحظر على نقل ملكية األسهم ال
   .إلى شركة تابعة بدون الحاجة ألية موافقة 
 : إلى طرف ثالث ليس شركة تابعة إذا 

بموجب القواعد ) أنظر أدناه( خيارات البيعكان من غير الممكن ممارسة  -
 .و بناء على قرار السلطات المختصةالمتبعة أ

   .المساهمين المؤسسين اآلخرينافقة موكان ذلك ب -
 بموجب حالة نقل ملكية األسهم إلى شركة غير تابعة للمساهمين المؤسسين شراء األسهم المباعةفي  

 .حق الشفاعة
) غير ملزم(، يجوز لهم  بموجب حق الشفاعةفي حالة عدم شراء المساهمين المؤسسين لألسهم المباعة 

 . )الحق التبعي (هم في الشركةالطلب من الطرف الثالث شراء األس
  

    البيعخيارات
وفي العامة سوف يستخدم ساب ومجموعة إتش إس بي سي أصواتهما بطريقة منسقة في جميع الجمعيات 

 ومجموعة إتش إس بي سي االتفاق على كيفية سابإذا لم يستطع ف. جميع أمور العمل العادية والغير عادية
أو كانت نسبة األسهم التي سيملكها أي منهما أقل من العامة قاد الجمعية التصويت على مسألة معينة قبل انع

 على القرار المعني أو الطرف الذي تقل االختالف، فإن ألي من الطرفين في حالة من رأس المال بالمائة ٣٠
  . إن يلزم الطرف األخر بشراء أسهمه بالمائة ٣٠حصته في رأس المال عن 

خيار هو سعر اإلقفال اليومي المتوسط لألسهم على مدى األيام العشرة  هذا البيع السهم بموجبويكون سعر 
  . بيعالسابقة إلشعار خيار ال

  المنافسة 
 يتعهد كل من البنك السعودي البريطاني ومجموعة إتش إس بي سي طالما كان أي منهما أو شركاته التابعة 

  : م بما يلي  يقوبأن المن أسهم الشركة،  بالمائة ٣٠يملك على األقل 
  .يشترك في أنشطة تأمين في المملكة العربية السعودية إال من خالل الشركة 
) القوة التصويتيةمن % ١٠على األقل ( مباشرة أو غير مباشرة  بطريقة سواء جوهرياًيستثمر استثماراً 

 . في شركة تأمين أخرى في المملكة العربية السعودية
  .هيغري أحد موظفي الشركة بالعمل لدي 
  .يصدر منتجات منافسة 
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٥٨  

  صالحية االتفاقية وانتهائها
  :  عند وقوع أي من األحداث اآلتية مبكراًالشراكةتنتهي اتفاقية 

   .رفض أو سحب طلب الترخيص 
  .مدة سنة من تاريخ اتفاقية الشراكةعدم تأسيس الشركة بشكل كامل وتسجيلها خالل  
  .لشراكةااتفاق األطراف باإلجماع على إنهاء اتفاقية  
  . جهة غير تابعة لهإلىنقل مجموعة إتش إس بي سي أو البنك السعودي البريطاني لملكية أسهمه  
  .عندما ال تعد الشركة مهتمة بإجراء اكتتاب عام 
  .حل الشركة وتصفيتها 

  
  اإلخالل 

)  يوما٦٠ة وفشل في عالج اإلخالل خالل مد (الشراكة أو أخل باتفاقية إذا أصبح أي من األطراف معسراً
 ٨٠يجوز للطرف غير المخل شراء كل أو أي جزء من األسهم في الشركة التي يملكها الطرف المخل مقابل 

من سعر اإلقفال اليومي المتوسط لألسهم كما هي متداولة في البورصة السعودية خالل األيام العشرة بالمائة 
رف المخل شراء كل أو أي جزء من أسهم شعار اإلخالل أو الطلب من الطإلاألخيرة للتداول السابقة 

  . األطراف غير المخلة بسعر اإلقفال اليومي المتوسط لألسهم كما هي متداولة في البورصة السعودية

 توزيعالاتفاقية  ٢-١١

التكافل العام مع البنك السعودي  توزيع واتفاقية ةالعائل تكافل توزيعبإبرام اتفاقية الشركة  ستقوم هاعند تأسيس
ليعمل كوكيل للشركة في أنحاء المملكة  بالمائة ٣٢,٥وهو من األطراف ذات العالقة ويمتلك  يالبريطان

تصويت ، ويجب موافقة الجمعية التأسيسية على هذا العقد من دون العربية السعودية لتوزيع منتجات الشركة
   .جميع األطراف ذات العالقة

  التكافل العامتوزيع اتفاقية  ١-٢-١١

  التعيين 
 بما فيها العامالتكافل كوكيل لتوزيع منتجات ، وهو من األطراف ذات العالقة، لسعودي البريطانيعين البنك ا

 وال ،، برنامج حماية المنزل، برنامج ضد الحريق، برنامج الشحن الحوادث الشخصية برنامج السفر،برنامج
زيع منتجات تأمين بدون يجوز له قبول التعيين كوكيل عن أي شخص آخر في المملكة العربية السعودية لتو

ال يجوز للشركة أن تعين أي بنك آخر أو مكتب فرعي لها و. الحصول على الموافقة المسبقة من الشركة
  . مسجل في المملكة العربية السعودية لبيع منتجات التأمين بدون موافقة البنك السعودي البريطاني

  العائلة تكافل توزيعاتفاقية  ٢-٢-١١

التكافل توزيع  على نفس الشروط التي قامت عليها اتفاقية ةً جوهري بصورةقائمة لعائلةاتكافل توزيع إن اتفاقية 
   .العام

  التعيين 
  منهاةئلالعاتكافل  منتجات كوكيل لتوزيع ، العالقةوهو من األطراف ذات ،عين البنك السعودي البريطاني

ة، برنامج التقاعد، برنامج منازل، برنامج برنامج التعليم، برنامج االدخار، برنامج االستثمار، برنامج الرعاي
  .االدخار الميسر، البرنامج العائلي للمجموعة
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  اتفاقية االستثمار ٣-١١
مدير (   السعودية المحدودة العربيةتقوم شركة ساب تكافل بإبرام اتفاقية مع إتش إس بي سيسعند تأسيسها 

من األطراف ذات العالقة حيث  وتعتبر ة، وهي مؤسسة مالية مرخصة من قبل هيئة السوق المالي)االستثمار
،  بدورهما مؤسسين لساب تكافلن اللذيبالمائة ٦٠  منها ومجموعة إتش إس بي سي بالمائة٤٠تمتلك ساب 

صناديق واألموال الموجودة في وثائق والتي بموجبها يقوم مدير االستثمار بإدارة استثمار صناديق حاملي ال
جميع تصويت على هذا العقد من دون  الجمعية التأسيسيةويجب موافقة  .التكافل الخاصة بشركة ساب تكافل

   .األطراف ذات العالقة

  واجبات مدير االستثمار 
ويلتزم مدير  وفقا لتوجيهات االستثمار المقدمة من شركة ساب تكافلاألموال يقوم مدير االستثمار باستثمار 

  : االستثمار بما يلي
 .الشركةألموال فيما يتعلق بإدارته تقديم تقارير شهرية وأسبوعية  
  .عدم التعاقد من الباطن على أي من واجباته بدون الموافقة الخطية المسبقة من الشركة 
  . األصولحفظيكون مسئوال وحده عن الحفاظ على  

   
  اإلنهاء 

  : يجوز إنهاء اتفاقية االستثمار
  . يوما٦٠إشعار خطي مسبق مدته في أي وقت من قبل الشركة أو مدير االستثمار بموجب تقديم  
 من  يوما٣٠ًفور حدوث إخالل جوهري من الطرف اآلخر وال يتم عالج ذلك اإلخالل خالل مدة  

   .إشعار الطرف غير المخل
 السارية الموافقات التراخيص والتصاريح أو يمتلك مدير االستثمار لم يعدالشركة إذا من قبل  فوراً 

 . فاقية االتتنفيذالمفعول الالزمة ل

  واخلدماتاتفاقية املساعدة الفنية  ٤-١١
 التي أبرمت بين البنك خدماتوالالفنية عند تأسيسها ستصبح شركة ساب تكافل طرفا في اتفاقية المساعدة 

  من األطراف ذات العالقة ألنهاالسعودي البريطاني وشركة إتش إس بي سي للتأمين القابضة المحدودة، وهي
على هذا العقد  الجمعية التأسيسيةويجب موافقة  لكها بالكامل حيث تمت بي سيإحدى شركات مجموعة إتش إس

  :  التي تشمل الجوانب التاليةخدماتوالالفنية لتقديم المساعدة  جميع األطراف ذات العالقة،تصويت من دون 

 . التدقيق الداخلي والرقابة 
 . إدارة المخاطر 
 . راقبة المالية واإلجراءات اإلدارية العامةوأعمال الم) المكاتب الخلفية(تنفيذ العمليات  
 . مراقبة الوكيل واإلشراف عليه 
 . ممارسات المبيعات والتسويق وتطوير وتسعير المنتجات 
 . تنمية الموارد البشرية 
  .تكنولوجيا المعلومات واستئناف العمل في حاالت الطوارئ 
 .ممارسات وإجراءات التكافل 
  .انتهاتوجيهات وخدمات الممتلكات وصي 
  .المشورة والمساندة التشغيلية 
  .إدارة الموارد البشرية 
  .المحاسبة المالية 
  .الخدمات اإلدارية العامة 
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 .التخطيط االستراتيجي 
 .التأمين 
 .المطالبات 
 .إعادة التأمين 

   
 بموجب هذه االتفاقية يحق لكل من البنك السعودي البريطاني وإتش إس بي سي حساب تكاليف تجارية عن

وقد حدد الحد األقصى للمبلغ القابل للدفع من قبل الشركة عن تلك .  شركة ساب تكافلإلىالخدمات المقدمة 
قيود وضعت من قبل مجموعة إتش إس بي سي بناءاً على   ماليين دوالر أمريكي في السنة١٠بقيمة الخدمات 

  .  كونغ لألوراق المالية مجموعة إتش إس بي سي لنظام سوق لندن وهونغ لهالاللتزام ببنود تخضع

التي ستقدم من قبل البنك السعودي البريطاني والخدمات سيتم إعداد خطة سنوية تحدد المساعدة الفنية 
  . إتش إس بي سيمجموعة و

  شكل المساعدة الفنية 
  : يمكن أن تأخذ المساعدة الفنية األشكال التالية

 إلى  البريطاني ومجموعة إتش إس بي سي  من البنك السعوديابتعاث بعض المسئولين التنفيذيين 
  .الشركة

 البنك السعودي البريطاني أو إتش إس بي سي أو شركاتهم إلىابتعاث مسئولي الشركة التنفيذيين  
  .التابعة

  .دورات تدريبية 
    .التوجيه والمشورة من خالل تصميم وتطوير أو تقديم منتجات وعمليات وإجراءات وخطط 

ولين تنفيذيين إلى الشركة، يجب أن تدفع الشركة مكافآت كل موظف مبتعث بمعدل في حالة ابتعاث مسئ
  . بالمائة ١٠ اًالراتب األساسي المدفوع له زائد

  مدة المساعدة الفنية 
إتش إس بي سي بتقديم المساعدة الفنية لمدة خمس سنوات من مجموعة يقوم البنك السعودي البريطاني و

  . حتى يتفق الطرفان على إنهاء االتفاقية وبعد ذلك تجدد المدة تلقائيا تاريخ بدء سريان االتفاقية،

  : إتش إس بي سي إنهاء التزاماتهما بموجب هذه االتفاقيةمجموعة يجوز للبنك السعودي البريطاني و
 .بموجب تقديم إشعار خطي قبل ستة أشهر من نهاية فترة السنوات الخمس 
من أسهم رأسمال الشركة الصادرة أو إذا مارس  بالمائة ٣٠ في الشركة عنمساهمتهما في حالة نقص  

 تنتهي اتفاقية المساعدة الفنية بعد ستة  فسوف،الشراكةمن اتفاقية ) ٧(وفقا للفقرة البيع أي منهما خيار 
 .أشهر من تقديم إشعار اإلنهاء

 . إخاللحالة بموجب إشعار مدته ستة أشهر من وقوع  
  

  حقوق الملكية الفكرية 
 مالكين متضامنين ألي ملكية فكرية  والشركةإتش إس بي سيمجموعة  البنك السعودي البريطاني ويكون

 البنك السعودي البريطاني أو يمكنوهذه االتفاقية دائمة بحيث . تطورها الشركة طوال مدة سريان االتفاقية
ملكية الفكرية حتى بعد مجموعة إتش إس بي سي أو ساب تكافل أو أي من الشركات التابعة لهم استخدام ال

  .انتهاء اإلتفاقية
  

 المنافسة 
اتفق البنك السعودي البريطاني وإتش إس بي سي على عدم التنافس في المملكة العربية السعودية أو عمل أي 

  . ، ولكن يمكن االستثمار بنسبة أقل منها أعمال منافسة بخالف الشركةةفي أي) %١٠(استثمار جوهري 
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  لوجيااملعلومات والتكنو ٥-١١
مطور للبرمجيات نيابة ال بنتا سوفت ماليزيا  شركةأبرم البنك السعودي البريطاني اتفاقية نظام آلي وصيانة مع

. عن الشركة الستخدام البرامج بخصوص تشكيلة منتجات التأمين التكافلي التي يطورها ذلك الطرف المطور
  .شركة بعد تأسيسهاومن المتوقع تحويل اتفاقية النظام اآللي والصيانة إلى ال

  وبحسب هذه االتفاقية تستحق الجهة المانحة للترخيص رسما لمرة واحدة يدفعه البنك السعودي البريطاني 
   . ريال سعودي٣,٣٩٦,٠٠٠وتبلغ قيمة العقد ، مقابل ترخيص النظام اآللي

   الترخيص نطاق / منح
ة المانحة للترخيص إلى البنك السعودي ة على أن تمنح الجهصيانالنص اتفاقية ترخيص النظام اآللي وت

البريطاني ترخيصا دائما الستخدام النظام اآللي حسبما تسمح به االتفاقية وأن توفر له بصفة مستمرة خدمات 
  . الصيانة والمساندة

  
  التكاليف

   .نوية الحالية على أن تخضع تكاليف الصيانة والمساندة للمراجعة السالصيانةتنص اتفاقية النظام اآللي و
  

   والتعاون وخدمات الطرف الثالث الشراكةاتفاقيات 
وتنص . يمكن استخدام النظام اآللي لتوفير خدمات معالجة عمليات الشركة في المملكة العربية السعودية

استخدامها في أي شركة تابعة للشركة أو أي واالتفاقية الحالية على أنه يجوز للشركة توسيع قدرتها اإلنتاجية 
  . كان موقعهاايات شراكة وتعاون دخلت فيها الشركة مهماتفاق

  
  سحب الترخيص من قبل الشركة المانحة  

ة توقف الشركة المانحة للترخيص عن منح ترخيص النظام اآللي أو عن تقديم المساندة للشركة في حال
الحصول على بخصوص النظام المرخص من دون إبداء أسباب معقولة، فإن للبنك السعودي البريطاني حق 

نسخة من شفرة النظام بموجب شروط االتفاقية بين البنك السعودي البريطاني والشركة مانحة الترخيص 
ومجموعة إن سي سي، وهي شركة مسجلة في المملكة المتحدة لحفظ اإليداعات، ومن المتوقع أن يتم تحويل 

  . هذه االتفاقية إلى شركة ساب تكافل عند االنتهاء من تأسيسها
  
  لصيانة والتحسينات ا

كما تلتزم الشركة المانحة ،  سنوات تجدد بعدها سنويا٣ًتلتزم الشركة المانحة للترخيص بتقديم الصيانة لمدة 
للترخيص  بتزويد الشركة بالصيانة والتحسينات للنظام اآللي  كجزء من البرامج المعتاد المتعلق باإلصدارات 

وتنص االتفاقية الحالية على أن تقوم الشركة المطورة بتوفير . امالجديدة وعمليات التحديث الخاصة بالنظ
    . المساندة للنظام وأن يخضع مستوى المساندة المقدمة التفاقية مستوى الخدمة

  
  التزام الشركة المانحة للترخيص  

ه المطلوب عن في حالة عدم القيام بالوج) أو أية شركة تابعة لها(لن  يزيد التزام الشركة المانحة للترخيص  
  . من إجمالي التكاليف المدفوعة أو الواجبة للدفع بموجب االتفاقية بالمائة ٢٠٠

  شعار الشركة ٦-١١
الشركة، ستقوم بإبرام اتفاقية شعار مع مجموعة إتش إس بي سي لكي تستطيع الشركة اكتمال تأسيس عند 

  . استخدام الشعار السداسي األضالع الخاص بمجموعة إتش إس بي سي
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  ح ترخيص الشعار من
 بتعليمات إتش إس بي سي المعلنة بااللتزام وغير حصري، وتتعهد الشركة مجانييمنح الترخيص على أساس 

  .  آخرإلىالستخدام العالمة التجارية حسبما تصدر من وقت 
  

  المدة واإلنهاء 
  : يجوز لمجموعة إتش إس بي سي أن تنهي اتفاقية الترخيص في حالة

  .لعالمات التجارية بما يخالف شروط اتفاقية الترخيصاستخدام الشركة ل 
 .يتعلق بالشركة" حادث إعسار"وقوع  
  .فشل الشركة في عرض النص المطلوب على مطبوعاتها 
 حقوق فيما يتعلق ة حقوق فيما يتعلق بعالمة تجارية مشابهة أو مطالبتها بأيةتقدم الشركة بطلب أي 

 .صحة العالمة التجاريةاعتراضها على  أو) خالف الترخيص(بالعالمة التجارية 
  .إنهاء اتفاقية الشراكة 
 .  الشركةإلى يوما ٣٠ إشعار خطي مسبق مدته  تقديمبموجب 

  
  الترخيص من الباطن

  . اتفاقية الترخيصالمنصوص عليها في حقوقها  أي من ال يجوز للشركة أن ترخص أو تتعاقد من الباطن على

  ترتيبات خدمات حساب التأمني ٧-١١
  يين شرآة واطسون ويات الستشارات التأمين المحدودة تع ١-٧-١١

عين البنك السعودي البريطاني شركة واطسون ويات الستشارات التأمين المحدودة، في سنغافورة، للقيام 
 من اللوائح التنفيذية ٢٠بمسئوليات المحاسب المعين لتأمين التكافل بالبنك السعودي البريطاني وفقا للمادة 

  . سسة النقد العربي السعودي، وسوف ييتم تحويل هذا التعيين إلى الشركة بعد تأسيسهاالصادرة عن مؤ

شركة واطسون ويات هي شركة عالمية تعمل وفق معايير عالية للجودة وتركز على تقديم استشارات مهنية 
 ويات  تصل عوائد شركة واطسون.في مجاالت استشارات رأس المال البشري ومزايا العاملين واالستثمار

وتعتبر واطسون ويات .   دولة٣٠ شريك في ٦٠٠٠ ولها بليون دوالر امريكي ١,٣العالمية إلى حوالي 
  :    الشركات العالمية الرائدة اذ تتضمن خدماتها العالميةأكثرالشريك الموثوق به من قبل 

 .واإلستراتيجيةتزويد شركات التأمين والخدمات المالية باالستشارات المالية  
  . تكلفة وفاعلية برامج منافع الموظفينرةإدا  

   .تطوير استراتيجيات جذب والمحافظة على ومكافأة الموظفين التي تساعد على خلق ميزة تنافسية 
   .ةاستثمار مثالي تاستراتجيا على أخرىتقديم نصائح لمقدمي برامج معاشات التقاعد ومؤسسات  
   .تسليم تكنولوجية ذات العالقة وخدمات المعلومات 

   

  اتفاقية خدمات حساب التأمين ٢-٧-١١

) سنغافورة(أبرم البنك السعودي البريطاني اتفاقية خدمات حساب التأمين مع شركة إتش إس بي سي للتأمين 
المحدودة إلى الشركة خدمات ) سنغافورة(المحدودة والتي بموجبها ستقدم شركة إتش إس بي سي للتأمين 

. ق عليها الطرفان من وقت إلى آخر ضمن نطاق هذه االتفاقيةحساب التأمين والخدمات األخرى التي يتف
على هذا العقد من  الجمعية التأسيسيةويجب موافقة  .وسوف تتحول االتفاقية إلى الشركة بعد اكتمال تأسيسها

   .جميع األطراف ذات العالقةتصويت دون 
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  : وتشتمل خدمات حساب التأمين على ما يلي
مين لدى شركة ساب تكافل، بما في ذلك استخدام نظام الحسابات التأمينية تقديم التدريب لمحاسبي التأ 

 . لحسابات التأمين" Prophet/ بروفيت" ونظام INSNالمطور عالميا من قبل 
تقديم خدمات مراجعة ألداء النظراء العاملين فيما يتعلق بالعمل الذي يقوم به قبل فريق حسابات التأمين  

 . بشركة ساب تكافل
 . اإلرشاد في مجال حسابات التأمين من حيث تسعير المنتجات الجديدة  والتقارير المطلوبةتقديم  
 . إجراء التجهيز األولي الختبار المنتج، وعلى وجه الخصوص منتجات شركة ساب تكافل 
 . تقديم موارد تأمين قصيرة األجل، إن لزمت، بهدف مساعدة فريق التأمين بشركة ساب تكافل 

فاقية خدمات حساب التأمين من قبل أي من الطرفين بموجب إشعار خطي مدته ثالثة أشهر أو يجوز إنهاء ات
على الفور من أي من الطرفين في حالة اإلخالل بشروط االتفاقية من جانب الطرف اآلخر، إذا لم يعالج ذلك 

  . للعالج اإلخالل خالل فترة معقولة إذا كان قابالً

   الشرعية  قابة الر مع جلنة املربمةاالتفاقية ٨-١١
 الشرعية التابعة للبنك السعودي  الرقابةتخطط شركة ساب تكافل إلصدار خطابات تعيين مع أعضاء لجنة

  : البريطاني عند إتمام تسجيل الشركة، والتي بموجبها ستحصل الشركة على الخدمات االستشارية التالية

 . تكافلالمشورة بشأن األمور المحالة إلى هذه اللجنة من شركة ساب  
 .  بشركة ساب تكافل، حسبما يلزم اإلدارةحضور اجتماعات مجلس 
حضور أي اجتماعات شرعية أخرى أو تقديم اآلراء بشأن أي أمور شرعية أخرى حسبما تطلب  

 . الشركة من وقت إلى آخر

  إعادة التأمني  ٩-١١
) سنغافورة( إتش إس بي سي  ستقوم شركة ساب تكافل بإبرام اتفاقية إعادة تأمين مع شركةهاعند إتمام تسجيل

كما تعتزم شركة ساب للتكافل . للتأمين المحدودة لتغطية ترتيبات إعادة التأمين تتضمن معاهدة حصة األسهم
 كما .محليةأيضا أن تودع قسما من المخاطر الكبيرة على أساس تفويضي لدى شركات تأمين وإعادة تأمين 

 مع شركات تأمين وإعادة تأمين تابعة لمجموعة إتش إس بي سي إعادة تأمين ستقوم الشركة بإبرام اتفاقيات
  .القابضة أو لديها حصص مسيطرة فيها

  إقرار من أعضاء جملس اإلدارة املقرتحني بعدم وجود تغيري جوهري ١٠-١١
غير من تاليوجد لدى الشركة في الوقت الحالي أية خطط قد يقر أعضاء مجلس إدارة الشركة المقترحين بأنه 

  .ها بشكل جوهريطبيعة نشاط

  ال واملديونيةأس املر ١١-١١
 مدفوع بالكامل تبلغ  ماليين سهم١٠ مقسم إلى مليون ريال سعودي ١٠٠  عند التأسيسيبلغ رأسمال الشركة

وبخالف ما ورد في اتفاقية الشراكة المبرمة بين المساهمين المؤسسين .  ريال١٠  لكل سهمسميةاالقيمة ال
 مشموال ا لهشركة تابعة أو أي  رأس مالأي تؤكد الشركة بأنه ال يوجد لها ") المعلومات القانونية"راجع قسم (

وليس للشركة أي شركات فرعية كما في تاريخ هذه النشرة، وليست الشركة طرفاً في أي اتفاقية . بحق خيار
  .قد تتطلب منها إصدار أسهم في أي شركة فرعية إلى أي شخص من األشخاص

ت التأسيس فإنه لم تكن هناك أي تعديالت لرأس مال الشركة خالل السنوات الثالث بما أن الشركة ما تزال تح
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  .التي سبقت تاريخ هذه النشرة مباشرة

فيما يختص بمصروفات ما قبل بدء النشاط والمبالغ المستحقة  ٧٤ و٢٣صفحتي وباستثناء ما تم ذكره في 
 صادرة دينأدوات الشركة ليست لديها أي يؤكد أعضاء مجلس اإلدارة المقترحين أن ألطراف ذات عالقة، 

 أو التزامات عرضية  أخرى أو قروضأو قروض ألجل أو مديونيةإصدارها وقائمة أو مصرح بها ولم يتم 
 كما في تاريخ النشرة وال توجد هناك أي ت من أي نوع كان أو تسهيالت مصرفيةأو استدانات أو مديونية

 . لكاتهارهونات أو مصالح ضمانات على أي من ممت

وقد راجعت الشركة التدفقات النقدية المحتملة والتي تحتاجها الشركة ألعمالها في االثني عشر شهرا القادمة 
  . ويعتقد بأن الشركة سيكون عندها ما يكفي من رأس المال العامل خالل هذه الفترة

  املنازعات والدعاوي القضائية ١٢-١١
بة قد يكون لها أثر جوهري على األعمال التجارية للشركة أو ال تعد ساب تكافل طرفاً في أي مقاضاة أو مطال

  . المركز المالي، وال تُعد مثل تلك المطالبة قائمة أو يوجد هناك تهديد باتخاذها

  للمعاينةاملستندات املتاحة  ١٣-١١
 الذي يقع في شارع األمير ساب تكافلفي المركز الرئيسي لشركة معاينة  المستندات التالية للتوفرست
 من وخالل فترة  واحد قبل أسبوععصراً ٥ صباحا حتى الساعة ٨:٣٠من الساعة  لعزيز بن مساعدعبدا

 :الطرح

 . للشركةعقد تأسيس 
 .النظام األساسي المقترح للشركة 
بالموافقة على  )م٩/١٠/٢٠٠٦ الموافق( هـ ١٦/٩/١٤٢٧ تاريخ و٢٣٣رقم   الوزاريقرارال 

 .الشركةتأسيس 
بالموافقة ) م١١/١٠/٢٠٠٦الموافق  (هـ ١٨/٩/١٤٢٧الصادر بتاريخ  ٦٠/المرسوم الملكي رقم م 

 .الشركةتأسيس على 
 .طرح األسهمعلى موافقة هيئة السوق المالية  
 . ضمن نشرة اإلصدارتقريرهمعلى نشر كي بي أم جي الفوزان وبانقا الخطية من  ةموافقال 
ة بيكر وماكنزي المحدودة على إدراج خطية من المستشارين القانونيين باالشتراك مع شركالالموافقة  

 .اسمهم كمستشارين قانونيين لالكتتاب ضمن نشرة اإلصدار
 .اتفاقية الشراكة بين المساهمين المؤسسين 
اتفاقية المساعدة الفنية والخدمات مع البنك السعودي البريطاني وشركة إتش إس بي سي للتأمين  

 .القابضة المحدودة
  .مين مع شركة إتش إس بي سي للتأمين السنغافورية المحدودةاتفاقية خدمات حسابات التأ 
 . للشركةالميزانية التقديرية 
 .تقارير ومصادر معلومات السوق 
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  االكتتاب متحصالتاستخدام ١٢

 ريال سعودي، وتقدر تكاليف تأسيس الشركة بمبلغ ٣٥,٠٠٠,٠٠٠تم تقدير عوائد االكتتاب اإلجمالي بحوالي 
دي، كمصاريف لإلصدار التي تشمل أتعاب المستشار المالي والمستشار القانوني  ريال سعو٧,٠٨٨,٠٠٠

لالكتتاب والمراجع القانوني ومصاريف البنوك المستلمة ومصاريف التسويق والطبع والتوزيع والمصاريف 
  .ويتحملها المساهمون المؤسسون وسوف يتم تعويضهم الحقا من قبل الشركة. األخرى المتعلقة باإلصدار

وسيكون االستخدام الرئيسي لمتحصالت االكتتاب من قبل ساب تكافل لتأسيس وتطوير أعمال التأمين في 
على أن يبقى في حسابات الشركة مبلغ يمثل الحد األدنى من  ،المملكة العربية السعودية الموصوفة في النشرة

  .رأس المال المدفوع

خالل شركة ها التاطة أو أي عوض غير نقدي منحأي عموالت أو خصومات أو أتعاب وسكما أنه ال يوجد 
  .نشرة اإلصدار هذهالسنتين السابقتين مباشرة لتاريخ 
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   تغطيةالبتعهد ال ١٣

  متعهد التغطية ١-١٣
 سهم ٣,٥٠٠,٠٠٠وذلك لعدد ") متعهد تغطية االكتتاب(" البنك السعودي البريطاني  التغطية هوتعهدإن م

  . األسهم المطروحة لالكتتابكافةتمثل و

  ملخص ترتيبات التعهد بتغطية االكتتاب ٢-١٣
  عرض البيع والتعهد بتغطية االآتتاب ١-٢-١٣

ممثلة في هذه االتفاقية (بين الشركة  بموجب الشروط والتعليمات الواردة في اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب
  :ومتعهد تغطية االكتتاب) ساب تكافلبشركة 

طروحة لالكتتاب بتاريخ اإلغالق المم بيع كامل األسهم تتعهد الشركة لمتعهد تغطية االكتتاب بأن يت  )أ
للمشترين المستقطبين عن طريق متعهد تغطية ) كما هو معرف في اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب(

  .االكتتاب أو لمتعهد تغطية االكتتاب نفسه

طروحة المسهم يتعهد متعهد تغطية االكتتاب للشركة بأن يتم شراء ما لم يتم شراؤه من كافة األ  )ب
  .وذلك بالسعر المعروضبتاريخ اإلغالق 

ورد في اتفاقية التعهد بتغطية  وقد تعهدت الشركة لمصلحة متعهد تغطية االكتتاب بأنها ستلتزم بجميع ما
  .االكتتاب

  الرسوم واملصاريف ٣-١٣
 قوم كما ت العوائد من طرح االكتتابيإجمالتدفع الشركة لمتعهد تغطية االكتتاب رسوم تغطية على أساس 

  .االكتتاب بطرح االكتتاب إلى متعهد تغطية  المتعلقة بدفع الرسوم والمصاريفالشركة



 

٦٧  

  كتتاب االوأحكامشروط  ١٤

 تعبئة طلب االكتتاب حيث  استكمالاالكتتاب بعناية تامة قبل تعليماتويجب على جميع المكتتبين قراءة شروط 
 االكتتاب اتمتعليوقرار بالقبول والموافقة على شروط يعتبر التوقيع على طلب االكتتاب وتقديمه بمثابة إ

  .المذكورة

  االكتتاب يف األسهم املعروضة   ١-١٤
يقتصر االكتتاب . المائة من إجمالي أسهم الشركة لالكتتابب) %٣٥(سوف يتم بموجب هذا االكتتاب طرح 
ة التي لها أوالد قصر من كما يجوز للمرأة السعودية المطلقة أو األرملعلى األشخاص السعوديين الطبيعيين 

يقبل االكتتاب باسم األشخاص االعتباريين مثل الشركات  وال زوج غير سعودي أن تكتتب بأسمائهم لصالحها
ويمكن الحصول على نشرة اإلصدار ونماذج طلب . أو البنوك أو صناديق االستثمار أو المؤسسات الفردية

  : االكتتاب من البنوك المستلمة التالية

   . وبنك الرياضالبنك العربي الوطنيو لسعودي البريطانيالبنك ا

  البنوك المستلمة يمثل اتفاقية ملزمة بين المكتتبين والشركةإلحدى إن التوقيع على طلب االكتتاب وتقديمه  •

يمكن الحصول على طلبات االكتتاب من فروع البنوك المذكورة أعاله في المملكة العربية السعودية  •
 يوم االثنين إلى) م١٧/٣/٢٠٠٧الموافق(هـ ٢٧/٢/١٤٢٨السبت فترة من يوم وتقديمها خالل ال

وعند توقيع وتقديم طلب االكتتاب سيقوم البنك المستلم بختمه . )م٢٦/٣/٢٠٠٧الموافق (هـ ٧/٣/١٤٢٨
وفي حال كانت المعلومات المقدمة في طلب االكتتاب غير مكتملة أو غير . وتزويد المكتتب بصورة منه

 .لم يتم ختمها بواسطة البنك المستلم، فإن طلب االكتتاب سيعتبر الغياًصحيحة أو 

خمسون سهماً ولكل الفرد الحق في االكتتاب بهذا القدر ومضاعفاته على أال ) ٥٠(الحد األدنى لالكتتاب  •
 . ألف سهم للمكتتب الواحدمائة) ١٠٠,٠٠٠(يزيد االكتتاب عن 

ب عدد األسهم التي يرغب االكتتاب بها، ويكون المبلغ يجب على المكتتب أن يوضح في طلب االكتتا •
اإلجمالي المطلوب من كل مكتتب هو حاصل ضرب عدد األسهم التي يرغب االكتتاب بها بسعر السهم 

 . رياالت سعودية١٠البالغ 

، على أن يقوم موظف البنك )حسبما ينطبق الحال(يجب تقديم طلب االكتتاب مع إرفاق المستندات التالية  •
 :مطابقة األصل مع الصورة وإعادة األصل للمكتتب أو للوكيلب

  أصل وصورة البطاقة الشخصية للمكتتب الفرد -

 )ألفراد العائلة(أصل وصورة دفتر العائلة  -

أصل وصورة صك الوكالة الشرعية أو صك الوصاية أو صك اإلعالة  -
 الشرعية

 )لأليتام(أصل وصورة صك الوالية  -

اء المرأة السعودية المطلقة من زوج ألبن(أصل وصورة صك الطالق  -
 )غير سعودي

ألبناء المرأة السعودية األرملة من زوج (أصل وصورة شهادة الوفاة  -
 )غير سعودي
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ألبناء المرأة السعودية المطلقة أو األرملة (أصل وصورة شهادة الميالد  -
 )من زوج غير سعودي

وفي حالة تقديم الطلب بالوكالة ). الد واألبويناألو(يقتصر التوكيل بين أفراد األسرة من الدرجة األولى  •
عن المكتتب، يجب أن يكتب الوكيل اسمه ويوقع على طلب االكتتاب وأن يرفق أصل وصورة وكالة 

كما يجب أن تكون الوكالة صادرة من كتابة العدل بالنسبة لألشخاص المقيمين في . سارية المفعول
سفارة أو القنصلية السعودية في بلد المكتتب بالنسبة لألشخاص المملكة العربية السعودية، أو من خالل ال

المقيمين خارج المملكة العربية السعودية، ويقوم الموظف المسئول في البنك المستلم بمطابقة الصور مع 
 .األصول وإعادة األصول للمكتتب أو الوكيل

ين في دفتر العائلة في عدد متساوٍ يستخدم طلب اكتتاب واحد في حالة اكتتاب جميع أفراد األسرة المشمول •
وفي حالة االكتتاب في أعداد مختلفة من األسهم يجب تعبئة طلب منفصل لكل فرد من أفراد . من األسهم

وفي حال رغبت الزوجة االكتتاب باسمها لحسابها فإنه يجب عليها تعبئة طلب اكتتاب مستقل . األسرة
 منها وإضافة األسهم المخصصة لحسابها وإلغاء اكتتاب وسوف يتم حينها اعتماد طلب االكتتاب المقدم

 .الزوج باسمها

يجب سداد قيمة األسهم التي اكتتب بها كاملة لدى أحد فروع البنوك المستلمة من خالل تفويض البنك  •
 .بخصم المبلغ المطلوب من حسابه وذلك حسب التعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي

 هو الشخص الذي ستضاف األسهم المخصصة في حسابه في نظام تداول ويعاد إليه المكتتب الرئيس •
بعد التخصيص ويحصل على كامل أرباح األسهم الموزعة عن األسهم ) إن وجدت(كامل المبالغ الفائضة 

 .المخصصة له وللمكتتبين التابعين

م تسجيلها باسم آخر غير اسم يجب استخدام نماذج طلب اكتتاب منفصلة إذا كانت أسهم االكتتاب سوف يت •
إذا كان المكتتبون التابعون يطلبون االكتتاب في كمية من األسهم تختلف عن األسهم  المكتتب الرئيس، أو

كما يستخدم طلب اكتتاب منفصل إذا رغبت الزوجة أن تكتتب باسمها . التي يكتتب فيها المساهم الرئيس
قام الزوج باالكتتاب باسمها فسوف يتم عندئذ اعتماد وفي حال (وأن تسجل األسهم المخصصة لحسابها 

 ).طلب االكتتاب المقدم منها وإضافة األسهم المخصصة لحسابها وإلغاء اكتتاب الزوج باسمها

يجوز للمرأة السعودية المطلقة أو األرملة والتي لها أوالد من زوج غير سعودي أن تكتتب بأسمائهم  •
 لالكتتاب العام على أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو بأسهمهاح لصالحها في أسهم الشركات التي يطر
 .أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد القصر

يقبل التعريف بالجواز أو  ، يعرف األبناء غير السعوديين باإلقامة سارية المفعول فقط والخالل االكتتاب •
هم وال يحق لهم االكتتاب كمكتتبين ويضاف األبناء غير السعوديين لنماذج اكتتاب أمهات. شهادة الميالد

ويجب .  سنة١٨الحد األعلى ألعمار األبناء غير السعوديين المضافين في طلبات االكتتاب هو . رئيسيين
التصديق علي كافة المستندات المصدرة من حكومات أجنبية عن طريق السفارة السعودية أو القنصلية 

ات االكتتاب لغير السعوديين بنفس الطرق التي يتم التعامل بها وسيتم التعامل مع تكرار تقديم طلب. المعنية
مع تكرار تقديم طلبات اكتتاب السعوديين، وفي حال عدم قدرة البنوك المستلمة على حل المشاكل 

 .المتعلقة بتكرار تقديم طلبات االكتتاب فسيتم تصعيدها إلى ساب

دة في طلب االكتتاب الذي قدمه وشرائها مقابل يقر كل مكتتب بموافقته على االكتتاب في األسهم المحد •
 رياالت سعودية لكل ١٠مبلغ يساوي عدد األسهم المطلوب االكتتاب فيها مضروباً بسعر االكتتاب البالغ 

ويعتبر كل مكتتب قد امتلك ذلك العدد من األسهم الذي تم تخصيصه له عند تحقق كل من الشروط . سهم
دفع المكتتب القيمة ) ٢(تمارة طلب االكتتاب إلى أي من البنوك المستلمة، تقديم المكتتب اس) ١: (التالية

تقديم البنك المستلم إشعار ) ٣(اإلجمالية لألسهم التي طلب االكتتاب بها بالكامل للبنك المستلم، 
 .التخصيص الذي يحدد عدد األسهم التي خصصت للمكتتب

ويقر .  كان غير مطابق لشروط ومتطلبات االكتتابيحق للشركة رفض طلب االكتتاب كلياً أو جزئياً إذا •
 .المكتتب بموافقته على قبول عدد األسهم التي سيتم تخصيصها له
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يمكن االكتتاب في أسهم االكتتاب من خالل فروع البنوك المستلمة خالل مدة االكتتاب أو من خالل 
التي تتبع إحدى أو كل هذه اإلنترنت أو الهاتف المصرفي أو الصراف اآللي لدى البنوك المستلمة 

 .الخدمات للمكتتبين الذين سبق لهم االكتتاب في أحد االكتتابات السابقة

  التخصيص ورد الفائض  ٢-١٤
ويجب على كل بنك ". االكتتاب العام لشركة ساب تكافل" بفتح حساب أمانة تتم تسميته المشاركةستقوم البنوك 

  .المكتتبين في حساب األمانة المذكورمستلم أن يودع المبالغ التي قام بتحصيلها من 

خمسين سهماً كحد أدنى، كما أن الحد األقصى لكل ) ٥٠(يجب على كل مكتتب بأسهم االكتتاب، االكتتاب بـ 
وفي حال زاد عدد األسهم المكتتب بها عن األسهم المطروحة .  ألف سهممائة) ١٠٠,٠٠٠(مكتتب هو 

 يتبقى من األسهم سيتم تخصيص ماو،  لكل مكتتباًسهممسون خ) ٥٠(حد أدنى لالكتتاب، فسيتم التخصيص ب
بناًء على نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي األسهم على أساس تناسبي ) إن وجدت(المطروحة لالكتتاب 
، فإن الشركة ال تضمن الحد سبعين ألف مكتتب) ٧٠,٠٠٠ (وإذا تجاوز عدد المكتتبين. المطلوب االكتتاب فيها

 وفي حال تجاوز عدد المكتتبين عدد .صيص وسيتم التخصيص بالتساوي على عدد المكتتبيناألدنى للتخ
وسوف يتم إعادة .  السوق الماليةيتم التخصيص حسب ما تقرره هيئةفسوف  ،األسهم المطروحة لالكتتاب

ف يتم وسو. إلى المكتتبين دون أي عموالت أو استقطاعات من البنوك المستلمة) إن وجد(فائض االكتتاب 
الموافق (هـ ١٣/٣/١٤٢٨األحد  اإلعالن عن عملية التخصيص ورد الفائض في موعد أقصاه يوم

  .)م١/٤/٢٠٠٧

سترسل البنوك المستلمة إشعارات إلى المكتتبين لديها تفيدهم بالعدد النهائي لألسهم المخصصة والمبالغ التي 
طاع أي مبلغ وذلك بقيدها في حسابات المكتتبين سيتم ردها لهم، وسترد المبالغ بالكامل بدون أي رسوم أو اقت

ويجب على المكتتبين االتصال بفرع البنك المستلم الذي تم تقديم طلب االكتتاب فيه . لدى البنك المستلم
   للحصول على أي معلومات إضافية

  إقرارات   ٣-١٤
  :بموجب تعبئة وتقديم طلب االكتتاب، فإن المكتتب

  . بعدد األسهم الموضحة في طلب االكتتابب تكافلسايوافق على اكتتابه في شركة    
  .يقر بأنه اطلع على نشرة اإلصدار وعلى كافة محتوياتها ودرسها بعناية وفهم مضمونها   
 والشروط الواردة في نشرة اإلصدار وبناًء على ذلك تم ساب تكافليوافق على النظام األساسي لشركة    

  .اكتتابه في األسهم المذكورة
 والرجوع عليها بكل ضرر ينجم بشكل مباشر جراء ساب تكافلعن حقه بمطالبة شركة ال يتنازل    

احتواء نشرة اإلصدار على معلومات جوهرية غير صحيحة أو غير كافية أو نتيجة إغفال معلومات 
  . المكتتب باالكتتاب في حالة إضافتها في النشرةقرارجوهرية تؤثر على 

األفراد المشمولين في طلب االكتتاب التقدم بطلب االكتتاب في أسهم يعلن أنه لم يسبق له وال ألي من    
  . للشركة الحق في رفض كافة الطلبات في حالة تكرار طلب االكتتابأن وساب تكافل، شركة 

يعلن قبوله األسهم المخصصة بموجب طلب االكتتاب وقبوله كافة شروط وتعليمات االكتتاب الواردة    
  .ارفي الطلب وفي نشرة اإلصد

  .للبنك المستلميتعهد بعدم إلغاء أو تعديل الطلب بعد تقديمه    

  بنود متفرقة   ٤-١٤
هم ائ وخلفولمنفعة أطرافهاة ملزمة العالق  ذات الشروط واألحكام والتعهداتكافةطلب االكتتاب ويكون 

ى النص لصالحهم ومنفذي الوصايا ومديري التركات والورثة، ويشترط أنه فيما عدا ما جر هموالمتنازل من
 مصالح أو التزامات ناشئة عنه أو أوعليه تحديدا في هذه النشرة، ال يتم التنازل عن الطلب أو عن أي حقوق 
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التفويض بها ألي من األطراف المشار إليهم في هذه النشرة دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من 
  .الطرف اآلخر

طلب االكتتاب أو العقود المترتبة عليها ألنظمة المملكة تخضع هذه التعليمات والبنود وأي استالم لنماذج 
تعارض ال ة، وفي حالواإلنجليزية هذه باللغتين العربية اإلصدار نشرة تم توزيعيوقد . وتفسر وتنفذ طبقاً لها

  .ص العربي والنص اإلنجليزي، يعمل بالنص العربي لنشرة اإلصداربين الن

  تداولسوق األسهم السعودية  ٥-١٤
 المالية اإللكتروني، وبدأ تداول األوراقم، كنظام بديل لنظام معلومات ٢٠٠١ظام تداول في عام تم تأسيس ن

 ١,٠٩وقد بلغت القيمة السوقية لألسهم المتداولة عبر نظام تداول . م١٩٩٠األسهم اإللكتروني في المملكة عام 
 الشركات المساهمة المدرجة في ويبلغ عدد. م٢٠٠٧ يناير ١٦  الثالثاء ريال سعودي حتى نهاية يومتريليون
  .شركة حتى تاريخه ٨٩النظام 

ة ويتم التداول على فتر.  بتنفيذ الصفقة وانتهاًء بالتسويةابتداءونظام تداول يغطي عملية التداول بشكل متكامل 
ما خارج هذه األوقات فيسمح أ. عصراً ويتم خاللها تنفيذ األوامر٣:٣٠ صباحاً وحتى ١١ من الساعة واحدة

 ويمكن عمل قيود . صباحا١١ً وحتى الساعة صباحاً ١٠بإدخال األوامر وتعديلها وإلغائها من الساعة 
 وتتغير هذه ). صباحا١١ًالتي تبدأ الساعة ( صباحاً لجلسة االفتتاح ١٠واستفسارات جديدة ابتداء من الساعة 

  .األوقات خالل شهر رمضان وتعلن من قبل إدارة تداول

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

  .لتوقيت اإلدخال

 من خالل قنوات مختلفة أبرزها موقع تداول على ويقوم نظام تداول بتوزيع نطاق شامل من المعلومات
وتتم تسوية  .اإلنترنت وتوفير بيانات السوق بشكل فوري لمزودي المعلومات المعروفين مثل رويترز

  .الصفقات آنياً خالل اليوم، أي أن نقل الملكية لألسهم يتم مباشرة بعد تنفيذ الصفقة

. لمعلومات ذات األهمية للمستثمرين عبر نظام تداولويجب على الشركة اإلفصاح عن جميع القرارات وا
  .وتقع على عاتق إدارة تداول مسؤولية مراقبة السوق بهدف ضمان عدالة التداول وكفاءة عمليات السوق

  تداول أسهم الشركة   ٦-١٤
، وستؤكد هيئة السوق المالية تاريخ سهم الشركةأليتوقع البدء بتداول أسهم الشركة بعد التخصيص النهائي 

ستدالل لال ذكرت  تواريخ مبدئيةالتواريخ واألوقات المذكورة في هذه النشرةوتعتبر . تداول األسهم في حينه
  .فقط ويمكن تغييرها أو تمديدها بموافقة هيئة السوق المالية

، "تداول" إال بعد اعتماد تخصيص األسهم في حسابات المكتتبين في طروحةال يمكن التداول في اٍألسهم الم
ويحظر التداول فيها حظراً تاماً " تداول"يل الشركة في القائمة الرسمية وإدراج أسهمها في السوق المالية وتسج

ويتحمل المكتتبون الذين يتعاملون في تلك األنشطة المحظورة من التداول المسئولية قبل التداول الرسمي 
   .لةالكاملة عنها، ولن تتحمل الشركة أي مسئولية قانونية في هذه الحا
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  تقرير الفحص الخاص
  

  
  )شركة مساهمة تحت التأسيس(إلى مساهمي شركة ساب تكافل  

  

) شركة مساهمة تحت التأسيس(لقد فحصنا قائمة المركز المالي المتوقعة المرفقة لشركة ساب تكافل 
إن قائمة المركز المالي ). ٣(إلى رقم ) ١(من رقم كما في تاريخ بدء النشاط واإليضاحات المرفقة ") الشركة("

المتوقعة هذه تعتبر من مسئولية إدارة الشركة حيث تم إعدادها من قبلهم، وتقتصر مسئوليتنا على إبداء رأينا 
  .حول قائمة المركز المالي المتوقعة واإليضاحات المتممة لها والمرفقة بها بناءاً على الفحص الذي قمنا به

فحصنا وفقاً لمعيار القوائم المالية المتوقعة الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، ولقد  وقد تم 
شمل الفحص اإلجراءات التي رأيناها ضرورية لتكوين درجة معقولة من التأكد تمكننا من إبداء الرأي حول 

  . إلعداد وعرض قائمة المركز المالي المتوقعةاستخدمت التي االفتراضات

إن من رأينا إن قائمة المركز المالي المتوقعة تم إعدادها وفقاً لمتطلبات معيار القوائم المالية المتوقعة الصادر 
 المستخدمة توفر أساساً معقوالً لتوقعات إدارة االفتراضاتعن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وإن 

  .الشركة

ل من النتائج المتوقعة والفعلية بسبب أن األحداث والظروف  بين كاختالفاتهذا ومن الطبيعي أن توجد 
ولهذا فإن المركز المالي المتوقع قد ال يتحقق حيث قد تنتج إختالفات . المحيطة قد ال تحدث كما تم توقعها

كما أنه نظراً لتغير األحداث والظروف المحيطة من وقت آلخر . جوهرية بينه وبين المركز المالي الفعلي
  .ر مسئولين لتحديث هذا التقرير بعد تاريخهفنحن غي

  

  

  

 ـــــــــــ
 عبداهللا حمد الفوزان

٣٤٨ترخيص رقم   

 

 

 

  هـ١٤٢٧ ذو القعدة ١٥:الرياض في 
  م٢٠٠٦ ديسمبر ٥ :الموافــق 
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  شركة ساب تكافل
  )شركة مساهمة تحت التأسيس(

   المتوقعةالمالي المركزقائمة 
  كما في تاريخ بدء النشاط

  )يريال سعود(
  

 األصول   
المتداولة األصول   

      
  ) مليون ريال سعودي من االكتتاب العام٣٥يتضمن ( النقدية بالبنوك   ٣,١ ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠

  عمولة مستحقة    ٨١٢,٥٠٠

  األصول المتداولةإجمالي    ١٠٠,٨١٢,٥٠٠

  األصول غير المتداولة    
  أصول غير ملموسة  ٣,٢ ٧,٩١٦,٥٠٠
  )بالصافي(ت ما قبل بدء النشاط مصروفا  ٣,٣ ٢٨,٢٩٨,٥٠٠

  إجمالي األصول غير المتداولة    ٣٦,٢١٥,٠٠٠

    
١٣٧,٠٢٧,٥٠٠   إجمالي األصول  

  االلتزامات وحقوق المساهمين    

  االلتزامات المتداولة     

مبالغ مستحقة ألطراف ذوى عالقة  ٣,٤ ٣٧,٠٢٧,٥٠٠

   المتداولةااللتزامات إجمالي   ٣٧,٠٢٧,٥٠٠

      
  حقوق المساهمين    

  )بعد اكتمال االكتتاب العام(رأس المال المدفوع   ٣,٥  ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠

١٠٠,٠٠٠,٠٠٠    حقوق المساهمينإجمالي  
   وحقوق المساهمينااللتزامات إجمالي   ١٣٧,٠٢٧,٥٠٠  

  

  ح                                          عضو مجلس اإلدارة المرش  عضو مجلس اإلدارة المرشح

  لتاريخ        ا                التاريخ

  هذه القائمة المالية المتوقعةمن  جزءاً ال يتجزأ) ٣(الى رقم ) ١( اإليضاحات المرفقة من رقم تعتبر
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  شركة ساب تكافل 
  )شركة مساهمة تحت التأسيس(

   المتوقعةالمالي المركزإيضاحات حول قائمة 
  كما في تاريخ بدء النشاط

  )ريال سعودي(
  يم والنشاط التنظ .١

 ٢٣٣هي شركة مساهمة سعودية تحت التأسيس بموجب قرار وزاري رقم ") الشركة("إن شركة ساب تكافل 
  .م٢٠٠٦ أكتوبر ٩هـ الموافق ١٦/٩/١٤٢٧بتاريخ 

 وستركز بـصورة أوليـة علـى التـسويق          ،تقوم شركة ساب تكافل بتقديم عدد من الحلول الشرعية للتكافل         
  .جات التكافل العائلية والعامة مع مدى لكل من منتالشخصي

  ").والذي يشار إليه فيما بعد بـ تاريخ بدء النشاط("م ٢٠٠٧ مارس ١من المتوقع أن تبدأ الشركة نشاطها في 

  الهامةالسياسات المحاسبية  .٢
دية وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها والصادرة من الهيئة السعو قائمة المركز المالي المتوقعة تم إعداد

  .للمحاسبين القانونيين وفيما يلي أهم السياسات المحاسبية المطبقة من قبل الشركة
  

  العرف المحاسبي   )أ 
 أساس وباستخدام على مفهوم التكلفة التاريخية      اًبناءقائمة المركز المالي المتوقعة بالريال السعودي و      تم إعداد   
  .استمرارية النشاطومفهوم  المحاسبي االستحقاق

  
  التقديراتاستخدام   )ب 

حتى تتماشى القائمة المالية المتوقعة مع معايير المحاسبة المتعارف عليها كان يلـزم اسـتخدام التقـديرات                 
واالفتراضات، وقد يؤثر استخدام هذه التقديرات واالفتراضات على أرصدة بعض األصـول وااللتزامـات              

  .الماليوكذلك إيضاح بعض األصول وااللتزامات المحتملة في تاريخ المركز 
أي تقديرات أو افتراضات تؤثر على األصول وااللتزامات قد تؤثر أيضاً على اإليرادات والمصروفات عن               

تم تقدير هذه االفتراضات بمعرفة اإلدارة طبقا لمعرفتها الجيدة بالظروف الحاليـة والمحيطـة              . نفس السنة 
  .بالشركة ومن الممكن أن تختلف عن النتائج الفعلية

  
   قبل بدء النشاطمصروفات ما  )ج 

مصروفات ما قبل بدء النشاط سيتم تحميلها على قائمة الدخل في أول فترة مالية تلي بداية النـشاط، إال إذا                    
أمكن تحديد منافع مستقبلية لتلك المصروفات وفي هذه الحالة سيتم إطفاؤها بطريقة القسط الثابت على فتـرة                 

  .  المحاسبة المتعارف عليهاردية أيهما أقصر بما يتفق مع معايي سنوات أو الفترة المتوقعة لمنافعها االقتصا٧
  
  أرصدة العمالت األجنبية  )د 

تم تحويل األصول وااللتزامات المالية بالعمالت األجنبية في تاريخ المركز المالي إلـى الريـال الـسعودي                 
  .باستخدام أسعار الصرف السائدة في ذلك التاريخ

  
  أصول غير ملموسة  )ه 

هذا ويتم إطفاء التكلفة على مدى العمر االفتراضي لهذه األصول . لموسة يتم إثباتها بالتكلفةاألصول غير الم
  .غير الملموسة وتحمل لقائمة الدخل

  

  

  

  



   خطاب المحاسب القانوني– ١الملحق 

٧٤  

   التوقعات والتقديرات في إعداد قائمة المرآز المالي المتوقعةاستخدام .٣
لي المتوقعة كما هو مبين في قامت اإلدارة بعمل تقديرات وتوقعات معينة في إعداد قائمة المركز الما

كما تتضمن قائمة المركز . وااللتزامات، والتي أثرت في أرصدة األصول )٣,٥(إلى ) ٣,١(اإليضاحات من 
 الفعلية عن وااللتزاماتالمالي المتوقعة  تنبؤات حتى تاريخ بداية النشاط، وقد تختلف أرصدة األصول 

  . والظروف، قد ال تحدث كما هو مخطط لهااألرصدة المدرجة بالقائمة نظراً ألن األحداث

  النقدية  بالبنوك ٣٫١
تقريبا % ٥الودائع ألجل تكتسب فوائد بنسبة .  محتفظ بها لدى بنك محليالودائع ألجل والحسابات الجارية

  .سنويا
  

    غير الملموسةاألصول ٣٫٢
  . مختلفين تتكون األصول غير الملموسة من برامج الحاسوب اآللي المشتراة من موردين

  
  )بالصافي(  مصروفات ما قبل بدء النشاط ٣٫٣

  رواتب وتكاليف أخرى    ١٦,٣٩٨,٠٠٠
  تكلفة االكتتاب العام    ٧,٠٨٨,٠٠٠  
  أتعاب قانونية ومالية    ١,٨٦٥,٠٠٠  
  مصروفات أخرى    ٣,٧٦٠,٠٠٠   
  عمولة مستحقة    )٨١٢,٥٠٠(  

 صافي مصروفات ما قبل بدء النشاط   ٢٨,٢٩٨,٥٠٠

   

  مبالغ مستحقة ألطراف ذوى عالقة ٣٫٤
فات ما قبل وتتمثل في مبالغ مستحقة للبنك السعودي البريطاني، أحد المؤسسين المساهمين على حساب مصر

  . النشاط وبرامج الحاسب اآللي
  



   خطاب المحاسب القانوني– ١الملحق 

٧٥  

   ) العاماالآتتاب اآتمالبعد ( فوع درأس المال الم ٣٫٥

  

  عدد األسهم  األسماء
رأس المال المدفوع بالريال 

  المساهمةنسبة   )غير مدقق (وديالسع

  %٣٢,٥  ٣٢,٥٠٠,٠٠٠  ٣,٢٥٠,٠٠٠   البريطاني السعوديالبنك 

أتش أس بى سى آسيا القابضة 
  %٣١,٠  ٣١,٠٠٠,٠٠٠  ٣,١٠٠,٠٠٠  . فى. بى

المملكة (كندا سكوير نومينيز 
  %٠,٥  ٥٠٠,٠٠٠  ٥٠,٠٠٠  المحدودة ) المتحدة

المملكة (كندا ووتر نومينيز 
  %٠,٥  ٥٠٠,٠٠٠  ٥٠,٠٠٠  دة المحدو) المتحدة

المملكة (كندا كريسنت نومينيز 
  %٠,٥  ٥٠٠,٠٠٠  ٥٠,٠٠٠   المحدودة) المتحدة

رأس المال المتوقع من 
  %٣٥,٠  ٣٥,٠٠٠,٠٠٠  ٣,٥٠٠,٠٠٠  االكتتاب 

  ١٠٠  ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠  ١٠,٠٠٠,٠٠٠%  

ة به من خالل  سوف يتم المساهمالذي سعودي مليون ريال ٣٥وهذا يتضمن رصيد رأس المال البالغ 
  االكتتاب العام

  



 

٧٦  

   اإلجراءات املتفق على تنفيذها–أ ١امللحق 

  هـ١٤٢٧ ذو القعدة ١٥:: التاريخ 

  م٢٠٠٦ ديسمبر ٥ :الموافق 

    ٠٦/٠٨٣/أ .م: المرجع 

  

  المحترمون المساهمون/ السادة 

  )شركة مساهمة تحت التأسيس(ساب تكافل شركة 
  ٩٠٨٤. ب.ص

  ربية السعودية المملكة الع- ١١٤١٣ الرياض
  

 العام وهي لالكتتاب طرح أسهم شركة قبل المحاسبين بشأن خطاب التحقق من :الموضوع 
  ال تملك أي سجالت تجارية 

  تحيه طيبة وبعد ،،،،

 بتاريخ ٢٣٣شركة مساهمة تحت التأسيس بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ") الشركة("شركة ساب تكافل 
 السعوديالبنك ( لقد تم تعييننا من قبل المساهمين المؤسسين . م٩/١٠/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧/ ١٦/٩

إلصدار تقريرنا على الشركة بغرض طرحها لالكتتاب .) فى.  وإتش إس بى سى آسيا القابضة بىالبريطاني
  . العام

م لقد قمنا بتنفيذ اإلجراءات المتفق عليها مع مجلس اإلدارة المرشح بغرض طرح أسهم الشركة لالكتتاب العا
هـ ١٤٢٨/ ٨/٢ العام بتاريخ االكتتابللقيام بإصدار تقرير عن بعض المعلومات المالية المدرجة ضمن نشرة 

.  المتوقع للشركة في تاريخ بدأ النشاطالماليلقد تم تنفيذ هذه اإلجراءات على المركز . م٢٦/٢/٢٠٠٧الموافق 
  . اية اإلجراءات المتبعةهذا ويتحمل مجلس اإلدارة المرشح يتحمل وحده المسئولية عن كف

تم القيام بهذه العملية وفقا لمعايير المراجعة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية والتي تتعلق بتنفيذ 
إجراءات متفق عليها والصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، ولقد تم تنفيذ اإلجراءات إلصدار 

  :تقرير عن ما إذا كانت

 العام االكتتابتم العرض واإلفصاح عن مصروفات ما قبل بدء النشاط كما تظهر في نشرة قد  
ضمن قائمة المركز المالي المتوقع للشركة في تاريخ بدأ النشاط وذلك وفقاً للمعايير المحاسبية التي 

هيئة  الصادر عن ال١٧تتعلق بمصروفات ما قبل بدء النشاط، وكما وردت في المعيار المحاسبي رقم 
  .السعودية للمحاسبين القانونيين

 األموال أو الموجودات الخاصة بالمؤسسين مقابل حصصهم في حقوق الملكية وذلك كما استالمقد تم  
 . المتوقع للشركة في تاريخ بدأ النشاطالماليهو موضح في المركز 

  

  



   اإلجراءات المتفق على تنفيذها–أ ١الملحق 

٧٧  

  :إن اإلجراءات المتفق على تنفيذها هي

بدء النشاط والتي تظهر قيمة وطبيعة المصروف والتاريخ الحصول على قائمة بمصروفات ما قبل  
  .الذي استحق فيه أو تم دفع المصروف فيه

على األقل من إجمالي %٧٠تغطي نسبة (اختيار عناصر رئيسية من مصروفات ما قبل بدء النشاط  
 والتأكد من وجودها وتبويبها بشكل صحيح عن طريق المستندات المؤيدة المقدمة من) المصروفات
 .إدارة الشركة

تقييم المعالجة المحاسبية لمصروفات ما قبل بدء النشاط والتي استحقت على الشركة والتأكد أنها  
 .تمت وفقاً للمعايير والتوجيهات الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

  : كما يلي، فإن النتائج التي توصلنا إليها٣بناءاً على اإلجراءات الموضحة بالملحق رقم 

قد تم المحاسبة _____ مصروفات ما قبل بدء النشاط كما تظهر في نشرة االكتتاب العام بتاريخ  
واإلفصاح عنها في قائمة المركز المالي المتوقع للشركة في تاريخ بدأ النشاط وفقاً للمعايير 

 ١٧حاسبي رقم المحاسبية التي تتعلق بمصروفات ما قبل بدء النشاط، وكما وردت في المعيار الم
  .الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

 ٦٥ مليون ريال سعودي منها مبلغ ١٠٠رأس مال الشركة المقترح حسب المرسوم الملكي هو  
. مليون ريال سعودي تم المساهمة به من قبل المساهمين المؤسسين والباقي سيطرح لالكتتاب العام

مليون ريال سعودي محتفظ بها في حساب مصرفي لدى البنك  ٦٥إن ملكية المساهمين بمبلغ 
  .   السعودي البريطاني

بما أن اإلجراءات أعاله ال تمثل عملية مراجعة أو فحص وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليها والصادرة 
ت ما قبل بدء عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين فإننا ال نقدم أي تأكيدات من أي نوع على مصروفا

وفي حال قيامنا بإجراءات إضافية قد ينمو إلى علمنا . النشاط أو على مساهمة المؤسسين في حقوق الملكية
  . أمور أخرى يتعين علينا التقرير عنها

إن الغرض الوحيد من تقريرنا هو الموضح في الفقرة الثالثة من هذا التقرير ولمعلومات الشركة فقط إن هذا 
 وال يجوز استخدامه ألي غرض آخر العام االكتتابلنشرة هو متفق عليه بخطاب التعيين يستخدم التقرير كما 

   . مسبقكتابيأو تقديمه ألي أطراف أخرى إال بإذن كتابي من قبلنا فيما عدا هيئة سوق المال وبدون إذن 

  

  وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير ،،،

  

  

  عن كي بي أم جي الفوزان وبانقا
  

  ــــــــــــــــ
  عبداهللا حمد الفوزان                                                                                  
  ٣٤٨ ترخيص رقم                                                                                

  



 

٧٨  

 تركت هذه الصفحة فارغة عن قصد

 


