
X Xا�صدار نشرة 

المالي المستشار  التغطية ومتعهد  االكتتاب  مدير 

 º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’ÉjQ 10 ô©°ùH ΩÉ©dG ÜÉààcÓd ÊhÉ©àdG ÚeCÉà∏d á«ŸÉ©dG ácô°T ∫Ée ¢SCGQ øe %30 πã“ …OÉY º¡°S 6^000^000 ìôW

(Ω2009/1/5 ≥aGƒŸG) `g1430/1/8 ïjQÉJh (5) ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏› QGôb ÖLƒÃ (¢ù«°SCÉàdG â–) ájOƒ©°S áªgÉ°ùe ácô°T

 (Ω2009/1/6 ≥aGƒŸG) `g1430/1/9 ïjQÉJh (2/Ω) ºbQ »µ∏ŸG Ωƒ°SôŸGh

(Ω2009/10/9 ≥aGƒŸG) `g1430/10/20 á©ª÷G Ωƒj ƒgh ¥ÓZE’G Ωƒj á∏eÉ°T ΩÉjCG (7) IóŸ ôªà°ùJh (Ω2009/10/3 ≥aGƒŸG) `g1430/10/14 âÑ°ùdG Ωƒj øe ÜÉààc’G IÎa

 AÉ°†YCG  πªëàjh  .("áÄ«¡dG")  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áµ∏ªŸÉH  á«dÉŸG  ¥ƒ°ùdG  áÄ«g  øY  IQOÉ°üdG  êGQOE’Gh  π«é°ùàdG  óYGƒb  äÉÑ∏£àe  Ö°ùM  É¡Áó≤J  ”  äÉeƒ∏©e  ≈∏Y  √òg  QGó°UE’G  Iô°ûf  …ƒà–

 ó©H  ,ºgOÉ≤àYGh  º¡ª∏Y Ö°ùM ¿hócDƒjh  ,√òg QGó°UE’G  Iô°ûf  ‘ IOQGƒdG  äÉeƒ∏©ŸG  ábO  øY á«dhDƒ°ùŸG  πeÉc ,øjOôØæeh Ú©ªà› ,(h) áëØ°üdG  ≈∏Y ºgDhÉª°SCG  ô¡¶J øjòdG  IQGOE’G  ¢ù∏›

 áÄ«¡dG  πªëàJ  ’h  ,á∏∏°†e  É¡«a  IOQGh  IOÉaEG  …CG  π©L  ¤EG  Iô°ûædG  √òg  ‘  É¡æ«ª°†J  ΩóY  …ODƒj  ¿CG  øµÁ  iôNCG  ™FÉbh  …CG  óLƒJ  ’  ¬fCG  ,∫ƒ≤©ŸG  ó◊G  ¤EGh  áæµªŸG  äÉ°SGQódG  ™«ªL  AGôLEG

 IQÉ°ùN  …CG  øY  âfÉc  Éª¡e  á«dhDƒ°ùe  …CG  øe  áMGô°U  É¡°ùØf  »∏îJh  ,É¡dÉªàcG  hCG  É¡àbóH  ≥∏©àJ  äGó«cCÉJ  …CG  »£©J  ’h  ,Iô°ûædG  √òg  äÉjƒà  øY  á«dhDƒ°ùe  …CG  ájOƒ©°ùdG  á«dÉŸG  ¥ƒ°ùdGhCG

.É¡æe AõL …CG  ≈∏Y OÉªàY’G øY hCG  Iô°ûædG  √òg ‘ OQh ÉªY èàæJ

 

(Ω2009/9/14  ≥aGƒŸG)  `g1430/9/24  ïjQÉàH  Iô°ûædG  √òg äQó°U

 

المستلمة البنوك 

 (2/Ω) ºbQ »µ∏ŸG Ωƒ°SôŸGh (Ω2009/1/5 ≥aGƒŸG) `g1430/1/8 ïjQÉJh (5) ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏› QGô≤d É≤ah (¢ù«°SCÉàdG â–) ájOƒ©°S áªgÉ°ùe ácô°T »g ("ácô°ûdG" `H ó©H Éª«a É¡«dEG QÉ°ûj) ÊhÉ©àdG ÚeCÉà∏d á«ŸÉ©dG ácô°T

 Iô°ûY (10) ÉgQób á«ª°SG áª«≤H ,…OÉY º¡°S ¿ƒ«∏e øjô°ûY (20^000^000) ¤EG áª q°ù≤e …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e »àFÉe (200^000^000) ¢ù«°SCÉàdG óæY ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ ≠∏Ñjh .(Ω2009/1/6 ≥aGƒŸG) `g1430/1/9 ïjQÉJh

 kGQÉÑàYG áªgÉ°ùe ácô°ûc kÉ«eÉ¶f á°ù°SDƒe ácô°ûdG Èà©J ±ƒ°Sh , É¡°ù«°SCÉJ ¿ÓYE’ áYÉæ°üdGh IQÉéàdG ôjRh ‹É©e ¤EG Ö∏W Ëó≤J , á«°ù«°SCÉàdG á«©ª÷G OÉ≤©fGh ÜÉààc’G AÉ¡àfG ó©H ácô°ûdG Ωõà©Jh .("º¡°SC’G") º¡°ù∏d ä’ÉjQ

.É¡°ù«°SCÉJ ¿ÓYEÉH áYÉæ°üdGh IQÉéàdG ôjRh QGôb Qhó°U ïjQÉJ øe

 É¡∏ªéÃ ÜÉààc’G º¡°SCG πã“h º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’ÉjQ  (10) Iô°ûY ÉgQób  á«ª°SG áª«≤Hh ("ÜÉààcG º¡°S" É¡æe πch "ÜÉààc’G º¡°SCG") º¡°S (6^000^000) ÚjÓe áà°ùd ("ÜÉààc’G") ΩÉ©dG ÜÉààcÓd ‹hC’G ìô£dG ¿ƒµ«°S

  º¡FÉª°SCÉH ÜÉààc’G º¡°SCG ‘ ÖààµJ ¿CG …Oƒ©°S ÒZ êhR øe ô°üb AÉæHCG É¡d »àdG á∏eQC’G hCG  á≤∏£ŸG ájOƒ©°ùdG ICGôª∏d Rƒéjh ,Ú«©«Ñ£dG ÚjOƒ©°ùdG ¢UÉî°TC’G ≈∏Y ÜÉààc’G ô°üà≤j .ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ øe (%30) áFÉŸÉH ÚKÓK

 øe ´ƒaóŸG ∫ÉŸG ¢SCGQ ¤EG áaÉ°VE’ÉH ÜÉààc’G äÓ°üëàe  ‘É°U  ΩGóîà°SG Ωõà©jh .¬à≤∏£e º°SÉH ÖààcG øŸ kÉ«Z’ ÜÉààc’G Ö∏W ó©jh ,ô°ü≤dG O’hCÓd É¡àeƒeCG âÑãj Éeh á∏eQCG hCG á≤∏£e É¡fCG âÑãj Ée Ωó≤J ¿CG ≈∏Y É¡◊É°üd

 ófCG ∫ÉjhQ ácô°ûd ("á«æ«eCÉàdG á¶ØëŸG") á«æ«eCÉàdG á¶ØëŸG ≈∏Y PGƒëà°S’G (1) :πjƒªàd ÜÉààc’G ∞jQÉ°üe º°üN ó©H ("Ú°ù°SDƒŸG" `H Ú©ªà› º¡«dEG QÉ°ûjh) (¢U) áëØ°üdG ‘ ºgDhÉª°SCG IQƒcòŸG ácô°ûdG »°ù°SDƒe πÑb

 PGƒëà°S’G (2) .…Oƒ©°ùdG »Hô©dG ó≤ædG á°ù°SDƒe πÑb øe á°VhôØŸG •hô°û∏d ´ƒ°†ÿG ™e ∂dPh áµ∏ªŸG ‘ (("§°ShC’G ¥ô°ûdG) ÚeCÉà∏d ¢ùfÉjÓdG ø°U ófCG ∫ÉjhQ) IÉØ©e ácô°T IOhóëŸG (§°ShC’G ¥ô°ûdG) ÚeCÉà∏d ¢ùfÉjÓdG ø°U

 áëFÓd É≤ÑW ácô°û∏d á«dÉŸG IAÓŸG ¢ûeÉ¡d ≈fOC’G ó◊ÉH ®ÉØàM’G ∂dòch ,πeÉ©dG ∫ÉŸG ¢SCGôd ácô°û∏d áeÉ©dG äÉLÉ«àM’G (3) h ("á«ŸÉ©dG") IOhóëŸG äÉeóÿGh IQÉéà∏d á«ŸÉ©dG ácô°û∏d á©HÉàdG ("∫ƒ°UC’G") ∫ƒ°UC’G ≈∏Y

.("ÜÉààc’G äÓ°üëàe ΩGóîà°SG"  15 º°ùbh "PGƒëà°S’G" 5 º°ùb ™LGQ) ájò«ØæàdG

 (%70) áFÉŸÉH Ú©Ñ°S πã“ ,ájOƒ©°S ä’ÉjQ (10)  Iô°ûY É¡æe πc áª«b ,º¡°S (14^000^000) ¿ƒ«∏e ô°ûY á©HQCÉH ÜÉààc’ÉH ("¿ƒ°ù°SDƒŸG") (¢U) áëØ°üdG ‘ ºgDhÉª°SCG IôgÉ¶dGh ¿ƒ°ù°SDƒŸG ¿ƒªgÉ°ùŸG ΩÉb ,ÜÉààc’G πÑb

 …Oƒ©°S ∫ÉjQ (140^000^000) ¿ƒ«∏e ¿ƒ©HQCGh áFÉe á¨dÉÑdGh É¡H GƒÑààcG »àdG º¡°SC’G πHÉ≤e Ú°ù°SDƒŸG ÚªgÉ°ùŸG πÑb øe â©aO »àdG ≠dÉÑŸG ´GójEG ” óbh .ácô°ûdG ≈∏Y Iô£«°S á°üëH ¿ƒ¶Øàë«°S ‹ÉàdÉHh .ácô°ûdG ∫Éª°SCGQ øe

.("ÜÉààc’G á«£¨J ó¡©àe"  7-13 º°ùb ™LGQ) .á«dÉŸG ¢VÉjôdG ácô°T πÑb øe ÜÉààcÓd á∏eÉµdG á«£¨àdÉH ó¡©àdG ” Éªc .¢VÉjôdG ∂æH iód

 áª¡e ïjQGƒJ" (¢S) áëØ°üdG ™LGQ) .(Ω 2009 /10/9 ≥aGƒŸG ) `g 1430/10/20 ƒg ÜÉààc’G ¥ÓZE’ Ωƒj ôNBG ¿ƒµj å«ëH ,á∏eÉc ΩÉjCG  7  IÎØd ôªà°ùjh (Ω 2009 /10/3 ≥aGƒŸG ) `g 1430 /10/14 ‘ ÜÉààc’G CGóÑj

("ÜÉààc’G äÉª«∏©Jh •hô°T" 16 º°ùb ™LGQ) ÜÉààc’G IÎa ∫ÓN áª∏à°ùŸG ∑ƒæÑdG ´hôa øe m…CG iód ÜÉààc’G äÉÑ∏W Ëó≤J øµÁh . ("ÚÑààµª∏d

 ≈fOC’G ó◊G ¿EG  .º¡°S (100^000) ∞dCG  áFÉe  ƒg Öààµe πµd ≈°übC’G ó◊G ¿CG  Éªc ,≈fOCG  óëc kÉª¡°S  (50) Ú°ùªîH ÜÉààc’G ("ÚÑààµŸG"  `H  Ú©ªà›h "ÖààµŸG"  `H  ¬«dEG  QÉ°ûj) ÜÉààc’G º¡°SCG  ‘ Öààµe πc ≈∏Y Öéj

 ÜÉààc’G Üƒ∏£ŸG º¡°SC’G OóY ‹ÉªLEG ¤EG Öààµe πc ¬Ñ∏W Ée  áÑ°ùf ≈∏Y kAÉæH »Ñ°SÉæJ ¢SÉ°SCG ≈∏Y (äóLh ¿EG) ÜÉààcÓd áMhô£ŸG º¡°SC’G øe ≈≤Ñàj Ée ¢ü«°üîJ ºà«°Sh ,Öààµe πµd kÉª¡°S (50) Ú°ùªN ƒg ¢ü«°üîà∏d

 áMhô£ŸG º¡°SC’G OóY ÚÑààµŸG OóY RhÉŒ ∫ÉM ‘h .ÚÑààµŸG OóY ≈∏Y …hÉ°ùàdÉH ¢ü«°üîàdG ºà«°Sh ¢ü«°üîà∏d ≈fOC’G ó◊G øª°†J ’ ácô°ûdG ¿EÉa ,Öààµe (120^000) ∞ qdCG øjô°ûYh áFÉe ÚÑààµŸG OóY RhÉŒ GPEGh .É¡«a

 á«∏ªY øY ¿ÓYE’G ºà«°S Éªc .áª∏à°ùŸG ∑ƒæÑdG øe äÉYÉ£≤à°SG hCG ä’ƒªY ájCG ¿hO ÚÑààµŸG ¤EG (óLh ¿EG) ÜÉààc’G ¢†FÉa IOÉYEG ºàJ ±ƒ°Sh .("áÄ«¡dG") á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«g √Qô≤J Ée Ö°ùM ¢ü«°üîàdG ºàj ±ƒ°ùa ,ÜÉààcÓd

.("ÜÉààc’G äÉª«∏©Jh •hô°T" 16 º°ùb ™LGQ) .(Ω2009/10/14 ≥aGƒŸG)  `g1430/10/25 √É°übCG óYƒe ‘ (óLh ¿EG ) ¢†FÉØdG OQh ¢ü«°üîàdG

 Qƒ°†M πbC’G  ≈∏Y kÉª¡°S (20) øjô°ûY ∂∏Á ("ºgÉ°ùŸG") ºgÉ°ùe πµd ≥ëjh ,óMGh äƒ°U ‘ ≥◊G ¬∏eÉM º¡°S πc »£©j å«M ,á«∏«°†ØJ âjƒ°üJ ¥ƒ≤M ("ºgÉ°ùŸG") ºgÉ°ùe …C’ ¢ù«dh  º¡°SC’G  øe IóMGh áÄa ácô°û∏d

 »àdG á«dÉŸG äGƒæ°ùdG øYh É¡°ù«°SCÉJ ¿ÓYEGh ÜÉààc’G AóH ó©H ácô°ûdG É¡æ∏©J ìÉHQCG ájCG øe É¡Ñ«°üf ÜÉààcÓd áMhô£ŸG º¡°SC’G ≥ëà°ùJ ±ƒ°Sh .É¡«a âjƒ°üàdGh ("á«eƒª©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG") á«eƒª©dG á«©ª÷G äÉYÉªàLG

.("ìÉHQC’G ™jRƒJ á°SÉ«°S" 11 º°ùb ™LGQ) .É¡«∏J

 Iô°ûf ≈∏Y á≤aGƒŸG â“h ,á«ª°SôdG áªFÉ≤dG ‘ º¡°SC’G π«é°ùàd ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸÉH á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«¡d Ö∏£H ácô°ûdG âeó≤J óbh ,ÜÉààcÓd É¡MôW πÑb ôNBG ¿Éµe …CG ‘ hCG áµ∏ªŸG πNGO ácô°ûdG º¡°SC’ ¥ƒ°S óLƒj ⁄

 ájOƒ©°ùdG º¡°SC’G ¥ƒ°S ‘ º¡°SC’G ∫hGóJ CGóÑj ¿CG ™bƒàŸG øeh .º¡°SC’G ìôW á«∏ª©d áeRÓdG á«ª°SôdG äÉ≤aGƒŸG ™«ªL ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ” óbh .á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«g É¡àÑ∏W »àdG IójDƒŸG äGóæà°ùŸG áaÉc AÉØ«à°SG ”h √òg QGó°UE’G

 ∫hGóàdG AóH ™eh .(¢S) áëØ°üdG ‘ "ÚÑààµª∏d áª¡e ïjQGƒJ" ™LGQ) »°SÉ°SC’G É¡eÉ¶fh É¡°ù«°SCÉJ ó≤Y ô°ûfh ácô°ûdG ¢ù«°SCÉJ ¿ÓYEÉH …QGRƒdG QGô≤dG Qhó°Uh º¡°SC’G ¢ü«°üîJ á«∏ªY øe AÉ¡àf’G ó©H Öjôb âbh ‘ ("¥ƒ°ùdG")

 »é«∏ÿG ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hO »æWGƒeh ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ‘ áeÉbEG Ú∏eÉ◊G ÖfÉLC’G OGôaCÓdh  ájOƒ©°ùdG QÉªãà°S’G ≥jOÉæ°Uh ∑ƒæÑdGh äÉcô°ûdGh ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸÉH ÚæWGƒª∏d íª°ùj ±ƒ°S ,ácô°ûdG º¡°SCG ‘

 .º¡°SC’G ‘ ∫hGóàdÉH

 .áMhô£ŸG º¡°SC’G ‘ QÉªãà°S’ÉH QGôb PÉîJG πÑb ájÉæ©H √òg QGó°UE’G Iô°ûf øe "IôWÉîŸG πeGƒY"h "ΩÉg QÉ©°TEG" »ª°ùb á°SGQO Öéj



�� نشرة اإلصدار

إشعار هام 
تقدم هذه �لن�شرة تفا�شيل كاملة عن �لمعلومات �لمتعلقة ب�شركة �لعالمية للتاأمين �لتعاوني )�لم�شار �إليها فيما بعد بـ “�ل�سركة”( وبال��سهم �لمطروحة لالكتتاب. 

وعند تقديم طلبات لالكتتاب في �لأ�شهم �لمطروحة لالكتتاب، �شتتم معاملة �لم�شتثمرين على �أ�شا�س �أن طلباتهم ت�شتند �إلى �لمعلومات �لتي تحتويها هذه 

 )www.alamiyainsurance.com.sa( لن�شرة، و�لتي يمكن �لح�شول على ن�شخ منها من �ل�شركة �أو �لبنوك �لم�شتلمة، �أو من موقع �ل�شركة �لإلكتروني�

.)www.cma.org.sa ( أو من موقع هيئة �ل�شوق �لمالية�

و�لريا�س كابيتال  عينت �ل�شركة مورغان �شتانلي �ل�شعودية  كم�شت�شار مالي )ي�شار �إليها فيما بعد بـ “مورغان �شتانلي �ل�شعودية” ��و “�لم�شت�شار �لمالي”( 

مديرً� لالكتتاب ومتعهدً� للتغطية فيما يخت�س بهذ� �لكتتاب و�أ�شهم �لكتتاب �لمو�شحة في هذه �لن�شرة فقط. 

تحتوي ن�شرة �لإ�شد�ر هذه على معلومات تم تقديمها ح�شب متطلبات قو�عد �لت�شجيل و�لإدر�ج �ل�شادرة عن هيئة �ل�شوق �لمالية بالمملكة �لعربية �ل�شعودية 

ويتحمل �أع�شاء مجل�س �لإد�رة �لذين تظهر �أ�شماوؤهم على �ل�شفحة )و(، مجتمعين ومنفردين، كامل �لم�شوؤولية عن دقة �لمعلومات �لو�ردة في  )“�لهيئة”(. 

ن�شرة �لإ�شد�ر هذه، ويوؤكدون ح�شب علمهم و�عتقادهم، بعد �إجر�ء جميع �لتحريات �لممكنة و�إى �لحد �لمعقول، �أنه ل توجد �أي وقائع �أخرى يمكن �أن يوؤدي 

عدم ت�شمينها في هذه �لن�شرة �إلى جعل �أي �إفادة و�ردة فيها م�شللة، ول تتحمل �لهيئة �أو�ل�شوق �لمالية �ل�شعودية �أي م�شوؤولية عن محتويات هذه �لن�شرة، ول 

تعطي �أي تاأكيد�ت تتعلق بدقتها �أو �كتمالها، وتخلي نف�شها �شر�حة من �أي م�شوؤولية مهما كانت عن �أي خ�شارة تنتج عما ورد في هذه �لن�شرة �أو عن �لعتماد 

على �أي جزء منها. 

ومع �أن �شركة �لعالمية للتاأمين �لتعاوني قامت بجميع �لتحريات �لمعقولة بالن�شبة لدقة �لمعلومات �لو�ردة في هذه �لن�شرة في تاريخ �شدورها، فاإن جزءً� كبيرً� 

من �لمعلومات �لمتعلقة بال�شوق و�لقطاع ماأخوذ من م�شادر خارجية، ومع �أنه ل يوجد لدى �لموؤ�ش�شين �أو �ل�شركة �أو �أع�شاء مجل�س �إد�رتها �أو م�شت�شاريها �أي 

�شبب لالعتقاد باأن �أيًا من �لمعلومات �لو�ردة عن �ل�شوق و�لقطاع غير دقيقة ب�شورة جوهرية، �إل �أنه لم يتم �لتحقق ب�شورة م�شتقلة من هذه �لمعلومات، ول 

يوجد �أي تاأكيد ب�شاأن �شحة �أي من هذه �لمعلومات �أو �كتمالها. 

�إن �لمعلومات �لتي ت�شمنتها هذه �لن�شرة كما في تاريخ �إ�شد�رها عر�شة للتغيير. وعلى وجه �لخ�شو�س، من �لممكن �أن يتاأثر �لو�شع �لمالي لل�شركة وقيمة 

�أ�شهم �لكتتاب ب�شكل �شلبي نتيجة لتطور�ت م�شتقبلية تتعلق بالت�شخم و�أ�شعار �لفائدة و�ل�شر�ئب �أو بعو�مل �أخرى منها على �شبيل �لمثال ل �لح�شر �لأحد�ث 

�لقت�شادية �أو �ل�شيا�شية �أو عو�مل �أخرى خارجة عن نطاق �شيطرة �ل�شركة. ول يجوز �عتبار تقديم ن�شرة �لإ�شد�ر هذه �أو �أية معلومات �شفهية �أو خطية متعلقة 

باأ�شهم �لكتتاب �أو تف�شيرها �أو �لعتماد عليها باأي �شكل على �أنها وعد �أو تاأكيد �أو �إقر�ر ب�شاأن �أية �إير�د�ت �أو نتائج �أو �أحد�ث م�شتقبلية. 

ل يجوز �عتبار ن�شرة �لإ�شد�ر هذه بمثابة تو�شية من �ل�شركة �أو �لمدر�ء �أو�لموؤ�ش�شين �أو مدير �لكتتاب �أو مورغان �شتانلي �ل�شعودية �أو �أي من �لبنوك �ل�شعودية 

�لم�شتلمة �أو �أي �شخ�س متعلق بهم بالم�شاركة في �لكتتاب. وتعتبر �لمعلومات �لو�ردة في هذه �لن�شرة ذ�ت طبيعة عامة تم �إعد�دها دون �لأخذ بالعتبار لأية 

�أهد�ف ��شتثمارية فردية �أو �أو�شاع مالية �أو �حتياجات ��شتثمارية خا�شة. ويتحمل كل م�شتلم لن�شرة �لإ�شد�ر، قبل �تخاذ قر�ر بال�شتثمار، م�شوؤولية �لح�شول 

على ��شت�شارة مهنية م�شتقلة بخ�شو�س �لكتتاب وتقييم مدى مالءمة �لمعلومات �لو�ردة في هذه �لن�شرة بالن�شبة لالأهد�ف و�لأو�شاع و�لحتياجات �لمالية 

�لخا�شة به. 

ر من زوج غير �شعودي حيث  يقت�شر هذ� �لكتتاب على �لأ�شخا�س �ل�شعوديين �لطبيعيين، بمن فيهم �لمر�أة �ل�شعودية �لمطلقة �أو �لأرملة و�لتي لها �أولد ُق�شّ

يجوز لها �أن تكتتب باأ�شمائهم ل�شالحها في �أ�شهم �لكتتاب على �أن تقدم ما يثبت �أنها مطلقة �أو �أرملة وما يثبت �أمومتها لالأولد �لق�شر، ويعد �لكتتاب لغيًا 

لمن �كتتب با�شم مطلقته. ويحظر تماما توزيع هذه �لن�شرة وبيع �أ�شهم �لكتتاب لأي �أ�شخا�س �آخرين �أو في �أي دولة �أخرى. و كل متلقي  لهذه �لن�شرة مطلوب 

منه �لتعرف على �أية قيود نظامية تخ�شه ومر�عاة �لتقيد بها.



نشرة اإلصدارب

معلومات السوق
في هذه �لن�شرة تم �لح�شول على �لمعلومات �لقت�شادية �لخا�شة ب�شناعة �لتاأمين و�لبيانات �لأخرى �لمتعلقة ب�شوق �لتاأمين من م�شادر مختلفة. ويعتقد باأن 

هذه �لمعلومات و�لم�شادر و�لتقدير�ت موثوقة، وقد بذلت �ل�شركة جهود� معقولة للتحقق من �لم�شادر. ومع �أنه ل يوجد لدى �ل�شركة �أو مجل�س �إد�رتها �أي 

�شبب لالعتقاد باأن �لمعلومات �لمتعلقة ب�شناعة �لتاأمين و�لبيانات �لأخرى �لمتعلقة بقطاع �لتاأمين غير دقيقة في جوهرها، �إل �أنه لم يتم �لتحقق من �شحتها 

ب�شكل م�شتقل من قبل �أي جهة، وبالتالي، ل يمكن �إعطاء �أي بيان �أو �شمان ب�شاأن �شحة هذه �لمعلومات �أو �كتمالها. 

وت�شمل هذه �مل�شادر: 

مؤسسة النقد العربي السعودي )“مؤسسة النقد”( 

موؤ�ش�شة �لنقد �لعربي �ل�شعودي هي �لبنك �ملركزي للمملكة �لعربية �ل�شعودية وتاأ�ش�شت �شنة 1952م، وت�شمل �أبرز م�شوؤولياتها ما يلي: 

�إ�شد�ر �لعملة �لر�شمية للبالد، �لريال �ل�شعودي،  zz

�لعمل كبنك للتعامالت �لم�شرفية للحكومة �ل�شعودية،  zz

�لإ�شر�ف على �لبنوك �لتجارية �لعاملة في �لمملكة، zz

�لإ�شر�ف على �شركات �لتاأمين و�شركات �إعادة �لتاأمين  zz

�إد�رة �حتياطيات �لمملكة من �لعمالت �لأجنبية  zz

و�شع �ل�شيا�شات �لنقدية �لهادفة �إلى تعزيز �شعر �لريال �ل�شعودي و�شمان ��شتقر�ر �أ�شعار �ل�شرف  zz

دعم نمو �لنظام �لمالي و�لم�شرفي و�شمان �شالمته  zz

�س ب 2992 

�لريا�س 11169 

�لمملكة �لعربية �ل�شعودية 

هاتف: 3000 463 1 966+ 

فاك�س: 2966 466 1 966+ 

 www.sama.gov.sa

�لمعلومات �لمعدة بو��شطة موؤ�ش�شة �لنقد وتم ��شتخد�مها في هذه �لن�شرة متوفرة على نطاق عام ويمكن �لطالع عليها عبر �لإنترنت، وبالتالي لم تطلب 

�ل�شركة مو�فقة ل�شتخد�مها. 



ج نشرة اإلصدار

الشركة السويسرية إلعادة التأمين )“سويس ري”( 

هي �إحدى �ل�شركات �لعالمية �لر�ئدة في مجال �إعادة �لتاأمين وتاأ�ش�شت �شنة 1863م في مدينة زيورخ ب�شوي�شر�، وتعمل في �أكثر من 25 بلد� وت�شدر عدد� من 

�لتقارير حول �أ�شو�ق �لتاأمين في �لعالم. 

مثنكو�ي 60/50 

�س ب 8022 

زيورخ، �شوي�شر� 

هاتف: 2121 285 43 41+ 

فاك�س: 2999 285 43 41+ 

 www.swissre.com

�لمعلومات �لمعدة بو��شطة �شوي�س ري و�لتي تم ��شتخد�مها في هذه �لن�شرة متوفرة على نطاق عام ويمكن �لطالع عليها عبر �لإنترنت، وبالتالي لم تطلب 

�ل�شركة مو�فقة ل�شتخد�مها. 

بزنس مونيتور إنترناشنال )“بزنس مونيتور”( 
تاأ�ش�شت بزن�س مونيتور �شنة 1984م في مدينة لندن وت�شدر تقارير ودر��شات �قت�شادية حول مو��شيع مختلفة منها �لمخاطر �ل�شيا�شية و�لتمويل و�لتحليالت 

و�لتوقعات و�لقت�شادية.

ميرميد هاو�س، 2 بدل دوك ، بالكفيرز 

لندن �إي �شي 4 في 3 دي �إ�س 

�لمملكة �لمتحدة 

هاتف: 0468 7248 20 44+ 

فاك�س: 0467 7248 20 44+ 

 www.businessmonitor.com

وقد �أعطت بزن�س مونيتور مو�فقتها �لكتابية على ��شتخد�م تقاريرها في هذه �لن�شرة ولم ت�شحب تلك �لمو�فقة، علما باأن بزن�س مونيتور ل تملك هي �أو �أي من 

 مهما كان نوعها في �ل�شركة �أو باأي من �ل�شركات �لتابعة لها.  
1

موظفيها �أو �أي من �أقاربهم �أية �أ�شهم �أو م�شلحة

1  هذه �ملعلومات بح�شب علم �ملوؤ�ش�شني و�أع�شاء جمل�س �لإد�رة، ولغر�س هذ� �لن�س، فاإن كلمة “م�شلحة” تعني �متالك جزء من �ل�شركة و�ل�شركة �لأم، با�شتثناء �ل�شركات �ملدرجة يف �شوق �لأ�شهم كما يف تاريخ هذه 

�لن�شرة



نشرة اإلصدارد

Gulfbase

 تاأ�ش�س مكتب �لزغيبي و�لقباني لال�شت�شار�ت �لمالية �شنة 1995م بغر�س تقديم �شل�شلة و��شعة من �لخدمات �ل�شت�شارية و�لمعلومات �لمالية، بما فيها خدمات 

متطورة لمنطقة دول مجل�س �لتعاون �لخليجي. ��شتثمارية  و�أدو�ت  �ل�شوق  وبيانات  �لمالية  للمعلومات  م�شدر�  تعد  �لتي   ،Gulfbase

�س ب 15570، جدة 21454 

�لمملكة �لعربية �ل�شعودية 

هاتف: 1794 665 / 1548 664 / 1264 664 2 966+ 

فاك�س: 3627 660 2 966+ 

 www.gulfbase.com

�لمعلومات �لمعدة بو��شطة Gulfbase و�لتي تم ��شتخد�مها في هذه �لن�شرة متوفرة على نطاق عام ويمكن �لطالع عليها عبر �لإنترنت، وبالتالي لم تطلب 

�ل�شركة مو�فقة ل�شتخد�م هذه �لمعلومات.

البنك السعودي البريطاني
1978م حيث  ��شتحوذ على عمليات �لبنك �لبريطاني لل�شرق  1978م وبد�أ ن�شاطاته ب�شورة ر�شمية �شهر يوليو  تم تاأ�شي�س �لبنك �ل�شعودي �لبريطاني عام 

�لأو�شط في �لمملكة �لعربية �ل�شعودية .

�شارع �لأمير م�شاعد بن جلوي

�س ب 9084  �لريا�س 11413

�لمملكة �لعربية �ل�شعودية

�لهاتف +96614050677

�لفاك�س +96614050660

www.sabb.com لموقع �لإلكتروني�

�لإنترنت،  �لن�شرة متوفرة على نطاق عام ويمكن �لطالع عليها عبر  ��شتخد�مها في هذه  و�لتي تم  �لبريطاني  �ل�شعودي  �لبنك  بو��شطة  �لمعدة  �لمعلومات 

وبالتالي لم تطلب �ل�شركة مو�فقة ل�شتخد�م هذه �لمعلومات.



ه نشرة اإلصدار

المعلومات المالية 
�لمحا�شبية  للمعايير  �لن�شرة، طبقا  �إدر�جها في هذه  تم  و�لتي  بها(،  �لمتعلقة  �لكتتاب )و�لإي�شاحات  بعد  لما  لل�شركة  �لمتوقعة  �لمالية  �لقو�ئم  �إعد�د  تم 

�ل�شادرة عن �لهيئة �ل�شعودية للمحا�شبين �لقانونيين. و�شوف ت�شدر �ل�شركة قو�ئمها �لمالية بالريال �ل�شعودي. 

أسعار الصرف 
تعد مجموعة رويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين بياناتها �لمالية بالجنيه �لإ�شترليني، وهي �لعملة �لر�شمية للمملكة �لمتحدة. ولغر�س �لت�شهيل، تم تحويل بع�س 

�لمبالغ �لو�ردة في هذه �لن�شرة �إلى �لريال �ل�شعودي على �أ�شا�س �شعر 5.80 وهو �ل�شعر �لإغالق �لفوري �لذي �أوردته بلومبيرغ بنهاية يوم 1430/5/24هـ 

)�لمو�فق 2009/5/19م(. 

التوقعات واإلفادات المستقبلية 
عن  �لم�شتقبلية  �لعمل  ظروف  تختلف  وقد  ومعلنة.  محددة  �فتر��شات  �أ�شا�س  على  �لن�شرة  هذه  تت�شمنها  �لتي  �لم�شتقبلية  و�لإفاد�ت  �لتوقعات  �إعد�د  تم 

�لفتر��شات �لم�شتخدمة، وبالتالي فاإنه ل يوجد �أي تاأكيد �أو �شمان فيما يتعلق بدقة �أو �كتمال �أي من هذه �لتوقعات. 

“�إفاد�ت م�شتقبلية”. وي�شتدل على هذه �لإفاد�ت من خالل ما ي�شتخدم فيها من كلمات د�لة على �لم�شتقبل  تمثل بع�س �لإفاد�ت �لو�ردة في هذه �لن�شرة 

“من �لمتوقع” “�شيكون” �أو �شيغ �لنفي لهذه  “ينبغي”،  “�شوف”،  “يعتزم”،  “ينوي”،  “قد”،  “يمكن”،  “يتوقع”،  “يعتقد”،  “يقدر”،  “يخطط”،  مثل 

�لمفرد�ت وغيرها من �لمفرد�ت �لمقاربة �أو �لم�شابهة لها في �لمعنى. وتعك�س هذه �لإفاد�ت �لم�شتقبلية وجهات �لنظر �لحالية لل�شركة و�إد�رتها �لمقترحة 

فيما يتعلق باأحد�ث م�شتقبلية، ولكنها لي�شت �شمانًا لالأد�ء �لم�شتقبلي، حيث �إن هناك �لعديد من �لعو�مل �لتي قد توؤثر على �لأد�ء �لفعلي لل�شركة �أو �إنجاز�تها 

�أو �لنتائج �لتي تحققها وتوؤدي �إلى �ختالفها ب�شكل كبير عما كان متوقعًا �شر�حة �أو �شمنًا في هذه �لإفاد�ت �لم�شتقبلية. وقد تم ��شتعر��س بع�س �لمخاطر 

و�لعو�مل �لتي يمكن �أن توؤدي �إلى مثل هذ� �لتاأثير ب�شورة �أكثر تف�شيال في �أق�شام �أخرى من هذه �لن�شرة )ر�جع ق�شم 2 “عو�مل �لمخاطرة”(. فاإذ� ما تحقق 

و�حد �أو �أكثر من هذه �لمخاطر �أو �لحتمالت �أو ثبت عدم �شحة �أو دقة �أي من �لفتر��شات �لتي تم �لعتماد عليها، فاإن �لنتائج �لفعلية قد تختلف ب�شكل 

جوهري عن تلك �لتي تم توقعها �أو تقديرها �أو �لعتقاد بها �أو �لتخطيط لها �أو �فتر��شها في هذه �لن�شرة. 

مع مر�عاة متطلبات قو�عد �لت�شجيل و�لإدر�ج، يتعين على �ل�شركة تقديم ن�شرة �إ�شد�ر تكميلية �إلى �لهيئة �إذ� علمت �ل�شركة في �أي وقت بعد مو�فقة �لهيئة 

على ن�شرة �لإ�شد�ر هذه وقبل ت�شجيل �أ�شهمها في �لقائمة �لر�شمية، باأي مما يلي: )1( حدوث �أي تغيير مهم في �أي من �لم�شائل �لجوهرية �لو�ردة في هذه 

�لن�شرة �أو في �أي م�شتند مطلوب بموجب قو�عد �لت�شجيل و�لإدر�ج، �أو )2( ظهور �أية م�شائل مهمة �أخرى كان يجب ت�شمينها في هذه �لن�شرة. وفيما عد� هاتين 

�لحالتين، فاإن �ل�شركة ل تنوي تحديث �أو تعديل �أية معلومات متعلقة بالقطاع و�ل�شوق �أو في �لإفاد�ت �لم�شتقبلية �لو�ردة في هذه �لن�شرة، �شو�ء نتيجة لمعلومات 

�أو غير ذلك. ونتيجة لهذه �لعو�مل و�لمخاطر و�لحتمالت و�لفتر��شات �لأخرى، فاإن �لأحد�ث و�لظروف �لم�شتقبلية �لتي تم  �أو �أحد�ث م�شتقبلية  جديدة 

تناولها في هذه �لن�شرة قد ل تحدث على �لنحو �لذي تتوقعه �ل�شركة �أو قد ل تحدث �إطالقا. وعليه فاإنه يجب على �لمكتتبين �لمحتملين در��شة جميع �لإفاد�ت 

�لم�شتقبلية على �شوء هذه �لتف�شير�ت مع عدم �لعتماد على �لإفاد�ت �لم�شتقبلية ب�شكل �أ�شا�شي. 



نشرة اإلصدارو

دليل الشركة 
أعضاء مجلس اإلدارة المرشحون

الملكية المبا�شرة في الجهة التي يمثلهاال�سفـةالعمرالجن�سيةاال�سم 

ال�سركة

علي بن ح�شين بن علي علي 

ر�شا

رئي�س مجل�س 47�شعودي

�لإد�رة 

ل يوجدع�شو م�شتقل )يمثل �لجمهور( 

ع�شو مجل�س 35بريطانيمارك كوبر

�إد�رة

ع�شو تنفيذي )يمثل رويال �أند �شن �لاليان�س  

للتاأمين )�ل�شرق �لأو�شط( �لمحدودة �إي �شي 

�لتي تملك %50.07( 

ل يوجد

ع�شو مجل�س 47�شعوديمحمد �شعود عمر �لبليهد

�إد�رة

ل يوجدع�شو م�شتقل )يمثل �لجمهور( 

ع�شو مجل�س 53�شعودي�أحمد �شليمان عبد�هلل �لغنيم

�إد�رة

ل يوجدع�شو م�شتقل )يمثل �لجمهور( 

��شامة عبد �لباقي 

عبد�لرز�ق �شهرخان بخاري

ع�شو مجل�س 46�شعودي

�إد�رة

ع�شو غير تنفيذي )يمثل بنك �لريا�س �لذي 

يملك مبا�شرة %19.92(

ل يوجد

عادل بن �أحمد عبد�هلل بن 

�ل�شيخ �بر�هيم �لعبد�للطيف 

ع�شو مجل�س 49�شعودي

�إد�رة

ع�شو غير تنفيذي )يمثل بنك �لريا�س �لذي 

يملك مبا�شرة %19.92(

ل يوجد

ع�شو مجل�س 48بريطاني�شون ويليام لوذر

�إد�رة

ع�شو غير تنفيذي )يمثل رويال �أند �شن 

�لاليان�س  للتاأمين )�ل�شرق �لأو�شط( 

�لمحدودة �إي �شي �لتي تملك %50.07( 

ل يوجد

ع�شو مجل�س 45بريطانيباول ويليام هولمي�س 

�إد�رة

ع�شو غير تنفيذي )يمثل رويال �أند �شن 

�لاليان�س للتاأمين )�ل�شرق �لأو�شط( 

�لمحدودة �إي �شي �لتي تملك %50.07( 

ل يوجد

نايجل جون �شميث*
ع�شو مجل�س 51بريطاني

�إد�رة

ع�شو غير تنفيذي )يمثل رويال �أند �شن 

�لاليان�س للتاأمين )�ل�شرق �لأو�شط( 

�لمحدودة �إي �شي �لتي تملك %50.07( 

ل يوجد

�لم�شدر: رويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين )�ل�شرق �لأو�شط(

* تتم في �لوقت �لحالي �إجر�ء�ت �لمو�فقة على تعيين هذ� �لع�شو من موؤ�ش�شة �لنقد �لعربي �ل�شعودي، وفي حال عدم �لح�شول على مو�فقة موؤ�ش�شة �لنقد ف�شيتم خالل �لجمعية �لعامة �لتاأ�شي�شية لل�شركة �نتخاب وتعيين ع�شو 
مجل�س �إد�رة بديل.



ز نشرة اإلصدار

عنوان الشركة

�شركة العالمية للتامين التعاوني 

�لطابق �لأول، بناية �لعبيكان

�شارع �لأمير �شلطان بن عبد�لعزيز

�س ب 2374، جدة 21451

�لمملكة �لعربية �ل�شعودية

هاتف: 7085 692 2 966+ 

فاك�س: 7125 692 2 966+ 

 www.alamiyainsurance.com.sa :لموقع �للكتروني�

سكرتير مجلس اإلدارة المقترح للشركة 

محمد العظم

مركز �لديو�ن

�شارع �لظهر�ن

�س ب 1276

�لخبر 31952

�لمملكة �لعربية �ل�شعودية

هاتف: 5570 898 3 966+ 

فاك�س: 4051 895 3 966+ 

mohammed.azam@sa.rsagroup.com :لبريد �للكتروني�

ممثل الشركة المعتمد لدى هيئة السوق المالية 

خالد البوقري

�لطابق �لأول ، بناية �لعبيكان

�شارع �لأمير �شلطان بن عبد �لعزيز

�س ب 2374

جدة 21451

�لمملكة �لعربية �ل�شعودية

هاتف : 7085 692 2 966 +

فاك�س : 7125 692 2 966 +

khalied.boghari@sa.rsagroup.com :لبريد �للكتروني�



نشرة اإلصدارح

البنوك الرئيسية للشركة

بنك الرياض

�شارع �لملك عبد�لعزيز

�س ب 22622  �لريا�س 11416 

�لمملكة �لعربية �ل�شعودية 

هاتف: 0303 401 1 966+

فاك�س: 2618 404 1 966+

www.riyadbank.com :لموقع �للكتروني�

البنك السعودي البريطاني 

�شارع �لأمير م�شاعد بن جلوي 

�س. ب. 9084  �لريا�س 11413 

�لمملكة �لعربية �ل�شعودية 

هاتف: 0677 405 1 966+

فاك�س: 0660 405 1 966+ 

 www.sabb.com :لموقع �للكتروني�

مسجل األسهم 

تداول السوق المالية السعودية

�أبر�ج �لتعاونية

طريق �لملك فهد

�س.ب 60612  �لريا�س 11555

�لمملكة �لعربية �ل�شعودية

هاتف: 1200 218 1 966+

فاك�س: 1220 218 1 966+ 

www.tadawul.com.sa :لموقع �للكتروني�

 



ط نشرة اإلصدار

المستشارون
مورغان �شتانلي ال�شعودية المستشار المالي 

�لطابق �لعا�شر، مبنى �لر��شد، �شارع �لمعذر

�س.ب 11586 

�لريا�س 66633

�لمملكة �لعربية �ل�شعودية

هاتف: 7000 218 )1( 966+

فاك�س: 7085 218 )1( 966+

 www.morganstanley.com :لموقع �للكتروني�

اأ�شهر�شت �شركة تو�شية ذات م�شوؤولية محدودةالمستشار القانوني الدولي لالكتتاب 

�لطابق �لخام�س، بو�بة �ل�شاحية

�لمبنى 3 

مركز دبي �لمالي �لدولي 

�س ب 119974 

دبي 

�لإمار�ت �لعربية �لمتحدة 

هاتف: 2000 365 4 971+ 

فاك�س: 2050 365 4 971+

 www.ashurst.com :لموقع �للكتروني�

اتحاد عبا�س غزاوي و�شركاه المستشار القانوني السعودي لالكتتاب 

�س ب 2335 

جدة 21451 

�لمملكة �لعربية �ل�شعودية 

و حماد و�لمح�شار و�شركاه

�س ب 864 

جدة 21421 

�لمملكة �لعربية �ل�شعودية 

هاتف: 4475 650 2 966+ 

فاك�س: 2007 657 2 966+ 

www.saudilegal.com :لموقع �للكتروني�

ديلويت اأند توت�س المحاسب القانوني

�لطابق 12، �لمركز �ل�شعودي لالأعمال 

طريق �لمدينة 

�س.ب 442 

جدة 21411

�لمملكة �لعربية �ل�شعودية

هاتف: 2725 657 2 966+

فاك�س: 2722 657 2 966+

 www.deloitte.com :لموقع �للكتروني�



نشرة اإلصداري

بزن�س مونيتور اإنترنا�شيونال مستشار دراسة السوق

ميرميد هاو�س 

2 بدل دوك 

بالكفيرز 

لندن �إي �شي 4 في 3 دي �إ�س 

�لمملكة �لمتحدة 

هاتف: 0468 7248 20 44+ 

فاك�س: 0467 7248 20 44+ 

www.businessmonitor.com :لموقع �للكتروني�

لين كالرك اأند بيكوكالخبير االكتواري

200 مار�شيل تيريالن

200 �أفينيو مار�شيل تيري 

بروك�شل، �لبلجيك

هاتف: 9493  2774 32+ 

فاك�س: 9257 22774 32+ 

  www.lcp.eu.com :لموقع �للكتروني�

التقديرية  القيمة  لحساب  مستقلين  محاسبين 
للمحفظة التأمينية

 

ديلويت اأند توت�س 

�لطابق 12، �لمركز �ل�شعودي لالأعمال 

طريق �لمدينة 

�س.ب 442  جدة 21411

�لمملكة �لعربية �ل�شعودية

هاتف: 2725 657 2 966+

فاك�س: 2722 657 2 966+

 www.deloitte.com :لموقع �للكتروني�

التحقق  بدراسة  للقيام  مستقلين  محاسبين 
المالي للمحفظة التأمينية

اإيرن�شت اأند يونغ

�س.ب. 1994

بناية �لنخيل، طريق �لمدينة

حي �لحمر�ء، جدة 21441

�لمملكة �لعربية �ل�شعودية

هاتف: 1040 667 2 966+

فاك�س: 2129 6657 2 966+

www.ey.com/me :لموقع �للكتروني�

تنويه:

قدم �لم�شت�شارون �أعاله مو�فقتهم �لكتابية على �لإ�شارة �إلى �أ�شمائهم في ن�شرة �لإ�شد�ر هذه ولم يتم �شحب تلك �لمو�فقة حتى تاريخ ن�شرة �لإ�شد�ر. وتجدر 

�لإ�شارة �إلى �أن جميع �لجهات و�لعاملين فيها �أو �أي من �أقربائهم ل يملكون �أ�شهمًا �أو م�شلحة مهما كان نوعها في �ل�شركة �أو باأي من �ل�شركات �لتابعة لها. 

ولغر�س هذ� �لن�س، فاإن كلمة “م�شلحة” تعني �متالك جزء من �ل�شركة و�ل�شركة �لأم، با�شتثناء �ل�شركات �لمدرجة في �شوق �لأ�شهم كما في تاريخ هذه 

.
2

�لن�شرة

2  هذه �ملعلومات بح�شب علم �ملوؤ�ش�شني و�أع�شاء جمل�س �لإد�رة، ولغر�س هذ� �لن�س، فاإن كلمة “م�شلحة” تعني �متالك جزء من �ل�شركة و�ل�شركة �لأم، با�شتثناء �ل�شركات �ملدرجة يف �شوق �لأ�شهم كما يف تاريخ هذه 

�لن�شرة



ك نشرة اإلصدار

مدير االكتتاب ومتعهد التغطية والبنوك المستلمة 
الريا�س الماليةمدير االكتتاب ومتعهد التغطية

�شارع �لملك عبد�لعزيز

�س ب 21116  �لريا�س 11416 

�لمملكة �لعربية �ل�شعودية 

هاتف: 3030 401 1 966+

فاك�س: 1010 403 1 966+ 

 www.riyadcapital.com :لموقع �للكتروني�

البنوك المستلمة

بنك الريا�س

�شارع �لملك عبد�لعزيز

�س ب 22622  �لريا�س 11416 

�لمملكة �لعربية �ل�شعودية 

هاتف: 0303 401 1 966+

فاك�س: 2618 404 1 966+ 

 www.riyadbank.com :لموقع �للكتروني�

البنك ال�شعودي البريطاني 

�شارع �لأمير م�شاعد بن جلوي 

�س. ب. 9084 

�لريا�س 11413 

�لمملكة �لعربية �ل�شعودية 

هاتف: 0677 405 1 966+

فاك�س: 0660 405 1 966+ 

 www.sabb.com :لموقع �للكتروني�

البنك ال�شعودي الفرن�شي  

�شارع �لمعذر 

�س ب 56006 �لريا�س 11554�لمملكة �لعربية �ل�شعودية

هاتف : 4042222 1 966 +

فاك�س :  4042311 1 966 +

www.alfransi.com :لموقع �للكتروني�



نشرة اإلصدارل

ملخص االكتتاب
�شركة �لعالمية للتاأمين �لتعاوني، هي �شركة م�شاهمة �شعودية )تحت �لتاأ�شي�س( تمت �لمو�فقة على �ل�سركة

2009/1/5م(  1430/1/8هـ، )�لمو�فق  �لوزر�ء رقم )5( وتاريخ  تاأ�شي�شها بموجب قر�ر مجل�س 

و�لمر�شوم �لملكي رقم )م/2( وتاريخ 1430/1/9هـ )�لمو�فق 2009/1/6م( �لقا�شيان بالمو�فقة 

وتاريخ  م/6  رقم  �لكريم  �لملكي  بالمر�شوم  �ل�شادر  �ل�شركات  لنظام  وفقًا  �ل�شركة  تاأ�شي�س  على 

�لملكي  بالمر�شوم  �ل�شادر  �لتعاوني  �لتاأمين  �شركات  مر�قبة  ونظام  وتعديالته  1385/3/22هـ 

رقم م/32 وتاريخ 1424/6/2هـ ولئحته �لتنفيذية �ل�شادرة بموجب �لقر�ر �لوز�ري رقم 596/1 

وتاريخ 1425/3/1هـ . 

ح�شلت �ل�شركة على �لمو�فقة بالترخي�س لتاأ�شي�شها ك�شركة تاأمين  بموجب قر�ر مجل�س �لوزر�ء تاأ�شي�س �ل�شركة

رقم )5( وتاريخ 1430/1/18هـ )�لمو�فق 2009/1/5م( و�لمر�شوم �لملكي رقم )م/2( وتاريخ 

2009/1/6م(. وقد ح�شلت �ل�شركة على مو�فقة موؤ�ش�شة �لنقد �لعربي  1430/1/9هـ )�لمو�فق 

�لأولي  �لطرح  عملية  �إتمام  بعد  نهائي  ب�شكل  �ل�شركة  تاأ�شي�س  يتم  و�شوف  بتاأ�شي�شها،  �ل�شعودي 

لالكتتاب �لعام وتبعًا ل�شدور قر�ر معالي وزير �لتجارة و�ل�شناعة �لقا�شي باإعالن تاأ�شي�س �ل�شركة 

بعد �جتماع �لجمعية �لعمومية �لتاأ�شي�شية. 

فيها ن�شاط �ل�شركة  بما  �ل�شارية  لالأنظمة  وفقًا  �لطبي  و�لتاأمين  �لتعاوني  �لتاأمين  �أن�شطة  �ل�شركة  تمار�س  �شوف 

بعد  �ل�شركة  وتلتزم  لآخر.  تعديالت من وقت  يتم عليها من  بما  �لتنفيذية  �لتاأمين ولئحته  نظام 

�ل�شعودي  �لعربي  �لنقد  موؤ�ش�شة  من  �لالزم  �لترخي�س  على  بالح�شول  �لتجاري،  �ل�شجل  �شدور 

ومجل�س �ل�شمان �ل�شحي �لتعاوني بالن�شبة لالأن�شطة �لتي �شتز�ولها. 

200.000.000 ريال �شعودير�أ�س مال �ل�شركة 

10 ريالت �شعودية لل�شهم �لو�حد �سعر �لكتتاب

10 ريالت �شعودية لل�شهم �لو�حد�لقيمة �ل�شمية

20.000.000 �شهم عادي�إجمالي عدد �لأ�شهم �لم�شدرة

6.000.000 �شهم عادي عدد �لأ�شهم �لمطروحة 

30% من �أ�شهم ر�أ�س مال �ل�شركة ن�شبة �أ�شهم �لكتتاب من �لأ�شهم �لم�شدرة

60.000.000 ريال �شعودي�لقيمة �لإجمالية لالأ�شهم �لمطروحة لالكتتاب 

6.000.000 �سهم عدد �لأ�شهم �لمطروحة �لمتعهد بتغطيتها

50 �شهمُا مطروحًا�لحد �لأدنى لالكتتاب 

500 ريال �شعوديقيمة �لحد �لأدنى لالكتتاب

100.000 �سهم �لحد �لأق�شى لالكتتاب

1.000.000 مليون ريال �شعوديقيمة �لحد �لأق�شى لالكتتاب



م نشرة اإلصدار

تقدر �لقيمة �لإجمالية لمتح�شالت �لكتتاب ب�شتون مليون )60.000.000( ريال �شعودي. وتقدر ��شتخد�م متح�شالت �لكتتاب

م�شاريف �لكتتاب وم�شاريف ما قبل �لت�شغيل بحو�لي خم�شة وع�شرون مليون )24.811.000( 

ريال �شعودي وت�شمل �أتعاب �لم�شت�شار �لمالي و�لم�شت�شارين �لقانونيين و�لمحا�شب �لقانوني ومدير 

�لكتتاب و�لبنوك �لم�شتلمة ومتعهد �لتغطية وكذلك م�شاريف �لت�شويق و�لطباعة و�لتوزيع وغيرها 

ومن  و�لمديونية”(.  “�لر�شملة   14 ق�شم  )ر�جع  �لأ�شهم  بطرح  �لمتعلقة  �لأخرى  �لم�شاريف  من 

موؤ�ش�شي  قبل  من  �لمدفوع  �لمال  ر�أ�س  �إلى  بالإ�شافة  �لكتتاب،  متح�شالت  ��شتخد�م  �لمعتزم 

�ل�شركة، بعد خ�شم م�شاريف ما قبل �لت�شغيل، في: 1( تمويل �ل�شتحو�ذ على �لمحفظة �لتاأمينية 

وذلك مع �لخ�شوع لل�شروط �لمفرو�شة من قبل موؤ�ش�شة �لنقد �لعربي �ل�شعودي، )2( �ل�شتحو�ذ 

على �لأ�شول، )3( �لحتياجات �لعامة لل�شركة لر�أ�س �لمال �لعامل، وكذلك �لحتفاظ بالحد �لأدنى 

لهام�س �لمالءة لل�شركة طبقا لالئحة �لتنفيذية )ر�جع ق�شم 5 “�ل�شتحو�ذ” وق�شم 15 “��شتخد�م 

متح�شالت �لكتتاب”(. 

�شوف يتم �لإعالن عن عملية �لتخ�شي�س ورد �لفائ�س في موعد �أق�شاه يوم �لأربعاء 1430/10/25هـ تخ�شي�س �أ�شهم �لكتتاب

مكتتب.  لكل  �شهمًا   )50( وهو  �لأدنى  بالحد  �لتخ�شي�س  و�شيتم  2009/10/14م(  )�لمو�فق 

و�شيتم  تخ�شي�س ما يتبقى من �لأ�شهم �لمطروحة لالكتتاب على �أ�شا�س تنا�شبي بناًء على ن�شبة 

ما طلبه كل مكتتب �إلى �إجمالي عدد �لأ�شهم �لمطلوب �لكتتاب فيها. و�إذ� تجاوز عدد �لمكتتبين 

مائة وع�شرون )120.000( مكتتب، فاإن �ل�شركة ل ت�شمن �لحد �لأدنى للتخ�شي�س )50 �سهم(  

و�شيتم �لتخ�شي�س بالت�شاوي على عدد �لمكتتبين. وفي حال تجاوز عدد �لمكتتبين عن عدد �لأ�شهم 

�لمالية )ف�شاًل ر�جع  �ل�شوق  �لمطروحة لالكتتاب، ف�شوف يتم �لتخ�شي�س ح�شب ما تقرره هيئة 

ق�شم 16 “�شروط وتعليمات �لكتتاب” وق�شم 16-1 “تخ�شي�س �لأ�شهم ورد �لفائ�س”(. 

من رد فائ�س �لكتتاب  ��شتقطاعات  �أو  عمولت  �أي  دون  �لمكتتبين  �إلى  وجد،  �إن  �لكتتاب،  فائ�س  �إعادة  يتم  �شوف 

قبل مدير �لكتتاب �أو �لبنوك �لم�شتلمة. و�شوف يتم �لإعالن عن �لتخ�شي�س �لنهائي ورد �لفائ�س 

في موعد �أق�شاه �لأربعاء 1430/10/25هـ )�لمو�فق 2009/10/14م(. )ر�جع ق�شم 16 “�شروط 

وتعليمات �لكتتاب”(. 

يبد�أ �لكتتاب في يوم �ل�شبت 1430/10/14هـ )�لمو�فق 2009/10/3م( وي�شتمر لمدة )7( �أيام فترة �لكتتاب

�شاملة يوم �لإغالق وهو يوم �لجمعة 1430/10/20هـ )�لمو�فق 2009/10/9م(.

وعن توزيع �لأرباح �لكتتاب  فترة  بدء  تاريخ  بعد  �ل�شركة  تعلنها  �أرباح  �أية  من  �لكتتاب ح�شتها  �أ�شهم  ت�شتحق 

�ل�شنو�ت �لمالية �لتي تلي ذلك )ف�شاًل ر�جغ ق�شم 11 “�شيا�شة وتوزيع �لأرباح”( 

لل�شركة فئة و�حدة فقط من �لأ�شهم ولي�س لأي م�شاهم حقوق ت�شويت تف�شيلية، ويعطي كل �شهم حقوق �لت�شويت

�جتماعات  ح�شور  �لأقل  على  �شهمًا   20 يملك  م�شاهم  لكل  ويحق  و�حد،  �شوت  في  �لحق  حامله 

�لجمعية �لعامة و�لت�شويت فيها. )ف�شاًل ر�جع ق�شم 12 “ملخ�س �لنظام �لأ�شا�شي لل�شركة”(. 

ل يجوز للموؤ�ش�شين �لت�شرف في �أي من �أ�شهمهم خالل فترة ثالث )3( �شنو�ت )ل تقل كل منها �لقيود على �لأ�شهم

عن �ثني ع�شر �شهرً�( من تاريخ تاأ�شي�س �ل�شركة )“فترة �لحظر”(. وبعد �نتهاء فترة �لحظر هذه 

يجوز للموؤ�ش�شين �لت�شرف في �أ�شهمهم ب�شرط �لح�شول على مو�فقة موؤ�ش�شة �لنقد و�لهيئة على 

ذلك. كذلك يجب �لح�شول على مو�فقة م�شبقة من �لهيئة على �أي عملية تحويل لالأ�شهم فيما بين 

�لموؤ�ش�شين بعد فترة �لحظر. 



نشرة اإلصدارن

لم يوجد �شوق لأ�شهم �ل�شركة د�خل �لمملكة �أو في �أي مكان �آخر قبل طرحها لالكتتاب، وقد تقدمت ت�شجيل �لأ�شهم و�إدر�جها 

�ل�شركة بطلب لهيئة �ل�شوق �لمالية بالمملكة �لعربية �ل�شعودية لت�شجيل �لأ�شهم في �لقائمة �لر�شمية، 

وتمت �لمو�فقة على ن�شرة �لإ�شد�ر هذه وتم ��شتيفاء كافة �لم�شتند�ت �لموؤيدة �لتي طلبتها هيئة 

�ل�شوق �لمالية. وقد تم �لح�شول على جميع �لمو�فقات �لر�شمية �لالزمة لعملية طرح �لأ�شهم. ومن 

�لمتوقع �أن يبد�أ تد�ول �لأ�شهم في �شوق �لأ�شهم �ل�شعودية )“�ل�شوق”( في وقت قريب بعد �لنتهاء 

من عملية تخ�شي�س �لأ�شهم و�شدور �لقر�ر �لوز�ري باإعالن تاأ�شي�س �ل�شركة )ر�جع “تو�ريخ مهمة 

للمكتتبين” في �ل�شفحة )�س((.

ب�شكل عو�مل �لمخاطرة �لمخاطر  هذه  ت�شنيف  ويمكن  �لكتتاب.  هذ�  في  بال�شتثمار  تتعلق  معينة  مخاطر  هناك 

بن�شاط  �لمتعلقة  �لمخاطر  )ب(  و  �لت�شريعية  و�لبيئة  بال�شوق  �شلة  ذ�ت  مخاطر  )�أ(  �إلى  عام 

�ل�شركة و)ج( �لمخاطر �لمتعلقة بالأ�شهم �لعادية. وقد تم تحليل هذه �لمخاطر في ق�شم “عو�مل 

�لمخاطرة” من هذه �لن�شرة و�لتي يجب مر�جعتها بعناية قبل �تخاذ قر�ر بال�شتثمار في �لأ�شهم 

�لمطروحة لالكتتاب.



�س نشرة اإلصدار

تواريخ مهمة للمكتتبين
التاريخالجدول الزمني المتوقع لالكتتاب 

مـن يوم �ل�شبت 1430/10/14هـ )�لمو�فق 2009/10/3م( وي�شتمر لمدة فترة �لكتتاب 

�أيام �شاملة يوم �لإغالق وهو يوم �لجمعة 1430/10/20هـ )�لمو�فق   )7(

2009/10/9م(

يوم �لجمعة 1430/10/20هـ )�لمو�فق 2009/10/9م(*�آخر موعد لتقديم طلب �لكتتاب و�شد�د قيمة �لكتتاب

يوم �لأربعاء 1430/10/25هـ )�لمو�فق 2009/10/14م(*�لإ�شعار بالتخ�شي�س �لنهائي و �إعادة فائ�س �لكتتاب )�إن وجد( 

يتوقع �أن يبد�أ تد�ول �أ�شهم �ل�شركة في �ل�شوق بعد ��شتيفاء جميع �لمتطلبات تاريخ بدء تد�ول �لأ�شهم في �ل�شوق 

و�لنتهاء من جميع �لإجر�ء�ت �لنظامية ذ�ت �لعالقة.  

* �لمو�عيد �لو�ردة في هذ� �لجدول هي مو�عيد تقريبية و�شوف يتم �لإعالن عن �لمو�عيد �لفعلية في �ل�شحف �لمحلية.  

كيفية التقدم بطلب االكتتاب
يقت�شر �لكتتاب على �لأ�شخا�س �ل�شعوديين �لطبيعيين، ويجوز للمر�أة �ل�شعودية �لمطلقة �أو �لأرملة �لتي لها �أبناء ق�شر من زوج غير �شعودي �أن تكتتب في 

�أ�شهم �لكتتاب باأ�شمائهم  ل�شالحها على �أن تقدم ما يثبت �أنها مطلقة �أو �أرملة وما يثبت �أمومتها لالأولد �لق�شر، ويعد طلب �لكتتاب لغيًا لمن �كتتب با�شم 

مطلقته. و�شوف تتوفر طلبات �لكتتاب خالل فترة �لكتتاب لدى فروع مدير �لكتتاب و�لبنوك �لم�شتلمة ومو�قعها �لإلكترونية. ويمكن �لكتتاب �أي�شًا عن طريق 

�لنترنت �أو �لهاتف �لم�شرفي �أو �أجهزة �ل�شر�ف �لآلي �لتابعة لمدير �لكتتاب �أو �أي من �لبنوك �لم�شتلمة �لتي تقدم �إحدى �أو كل هذه �لخدمات للمكتتبين 

�لذين �شبق لهم �أن ��شتركو� في �إحدى عمليات �لكتتاب �لتي جرت موؤخرً� �شريطة �أن )1( يكون للمكتتب ح�شاب لدى مدير �لكتتاب �أو �لبنك �لم�شتلم �لذي 

يقدم هذه �لخدمات، و )2( �أل تكون قد طر�أت �أية تغير�ت على معلومات �لمكتتب �أو بياناته �لخا�شة منذ �آخر �كتتاب ��شترك فيه. 

وفيما يخت�س بطلبات �لكتتاب، يجب تعبئة طلب �لكتتاب طبقًا للتعليمات �لو�ردة في ق�شم 16 “�شروط وتعليمات �لكتتاب” من هذه �لن�شرة. ويجب على كل 

مكتتب �أن يو�فق على كل �لفقر�ت ذ�ت �لعالقة �لو�ردة في نموذج طلب �لكتتاب . وتحتفظ �ل�شركة بحقها في رف�س �أي طلب �كتتاب ب�شورة جزئية �أو كلية في 

حالة عدم ��شتيفائه �أي من �شروط �لكتتاب. ول يجوز تعديل طلب �لكتتاب �أو �شحبه بعد ت�شليمه لدى �أحد فروع �لبنوك �لم�شتلمة. ويعتبر طلب �لكتتاب عندئٍذ 

�تفاقًا ملزمًا بين �لمكتتب و�ل�شركة )ف�شاًل ر�جع ق�شم 16 “�شروط وتعليمات �لكتتاب”(.



نشرة اإلصدارع

ملخص المعلومات األساسية
يعتبر هذ� �لملخ�س نبذه موجزة عن �لمعلومات �لمدرجة في هذه �لن�شرة، ول ي�شمل كافة �لمعلومات �لتي قد تهم �لمكتتبين. ويجب على م�شتلم هذه �لن�شرة 

قر�ءتها بالكامل قبل �تخاذ قر�ر بال�شتثمار في �أ�شهم �ل�شركة. وقد تم تعريف بع�س �لم�شطلحات �لمدرجة في هذه �لن�شرة في ق�شم “م�شطلحات وتعريفات” 

من ن�شرة �لإ�شد�ر هذه. 

تأسيس الشركة 

)�لمو�فق  1430/1/8هـ  وتاريخ   )5( رقم  �لوزر�ء  مجل�س  قر�ر  بموجب  �لتاأ�شي�س(  )تحت  �شعودية  م�شاهمة  �شركة  هي  �لتعاوني  للتاأمين  �لعالمية  �شركة 

2009/1/5م( و�لمر�شوم �لملكي رقم (م/2) وتاريخ 1430/1/9هـ )�لمو�فق 2009/1/6م( 

يبلغ ر�أ�س مال �ل�شركة عند �لتاأ�شي�س )200.000.000( مائتي مليون ريال �شعودي مق�ّشما �إلى )20.000.000( ع�شرين مليون �شهم، بقيمة ��شمية قدرها 

)10( ع�شر ريالت لل�شهم �لو�حد. وقد �كتتب �لموؤ�ش�شون بما مجموعه )14.000.000( �أربعة ع�شر مليون �شهم تمثل )70%( من �أ�شهم ر�أ�شمال �ل�شركة عند 

�لتاأ�شي�س و�أودعو� قيمة هذه �لأ�شهم �لبالغة )140.000.000( مائة و�أربعين مليون ريال لدى بنك �لريا�س مقابل �أ�شهمهم، كما �شيتم طرح )6.000.000( 

�شتة ماليين �شهم لالكتتاب تمثل )30%( من ر�أ�س مال �ل�شركة للجمهور ب�شعر )10( ع�شر ريالت لل�شهم �لو�حد. ومن �لمتوقع �أن يبد�أ �لتد�ول في �أ�شهم 

�ل�شركة حال ��شتيفاء �لإجر�ء�ت �لنظامية �لمطلوبة.

�ل�شركة  تعتبر  تاأ�شي�شها، و�شوف  و�ل�شناعة لإعالن  �لتجارة  �إلى معالي وزير  �لتاأ�شي�شية، تقديم طلب  �لجمعية  و�نعقاد  �نتهاء �لكتتاب  بعد  �ل�شركة  وتعتزم 

موؤ�ش�شة نظاميًا ك�شركة م�شاهمة �عتبارً� من تاريخ �شدور قر�ر وزير �لتجارة و�ل�شناعة باإعالن تاأ�شي�شها.

 و�شوف تتقدم �ل�شركة بطلب لموؤ�ش�شة �لنقد �لعربي �ل�شعودي للح�شول على ترخي�س بممار�شة �أعمال �لتاأمين �لتعاوني. حيث تنوي �ل�شركة �لبدء في �ل�شتحو�ذ 

على �لمحفظة �لتاأمينية من �شركة رويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين )�ل�شرق �لأو�شط( وعلى �لأ�شول من �شركة �لعالمية للتجارة و�لخدمات، وهي �شركة ذ�ت 

م�شوؤولية محدودة تاأ�ش�شت في مدينة جدة، �لمملكة �لعربية �ل�شعودية، ب�شجل تجاري رقم )4030014632( وتاريخ 1398/4/26هـ )�لمو�فق 1978/4/4م( ، 

وبالن�شبة لرويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين للتاأمين )�ل�شرق �لأو�شط(، فهي �شركة م�شاهمة مقفلة معفاة تاأ�ش�شت في مملكة �لبحرين بتاريخ 1411/5/24هـ 

)�لمو�فق 1990/12/12م( بموجب �ل�شجل �لتجاري رقم 24136. 

رؤية الشركة 

تلبي  تاأمينية  بمنتجات  تزويدهم  خالل  من  وذلك  �ليومية  حياتهم  في  يو�جهونها  �لتي  �لمخاطر  من  و�ل�شركات  �لأ�شخا�س  حماية  في  �ل�شركة  روؤية  تتمثل 

�حتياجاتهم. 

استراتيجية الشركة

تقوم ��شتر�تيجية �ل�شركة على تطبيق �أف�شل معايير �لجودة و�لفعالية في �لكتتاب ومعالجة �لمطالبات و�شول �إلى تحقيق عو�ئد و�كتتابات م�شتد�مة.

ملخص األنشطة التأمينية 

بعد ��شتكمال �لإجر�ء�ت �لقانونية �لمتعلقة بتاأ�شي�س �ل�شركة و�لكتتاب في عملية �لطرح �لأولي �لعام، �شوف تقوم �ل�شركة بالتقدم لموؤ�ش�شة �لنقد للح�شول 

على �لترخي�س بمز�ولة �لأن�شطة �لتاأمينية �لتالية: 

�لتاأمين على �لممتلكات  zz

�لتاأمين �لبحري  zz

�لتاأمين على �لمركبات  zz

�لتاأمين �لطبي  zz

�لتاأمين �شد �لحو�دث �لعامة  zz

�لتاأمين �لهند�شي  zz



ف نشرة اإلصدار

ومن �ملتوقع �أن ت�شمل ت�شكيلة �ملنتجات �لتي �شتقدمها �ل�شركة ما يلي: 

التأمين التجاري 

تاأمين �لممتلكات – �لتاأمين �شد �لأ�شر�ر �لمادية   .1

تاأمين �لممتلكات – �لتاأمين �شد تعطل �لأعمال   .2

تاأمين عقود �لإن�شاء �شد جميع �لأخطار و�شد �لغير   .3

تاأمين �لمركبات  .4

تاأمين تعوي�شات �لعاملين وم�شوؤولية رب �لعمل   .5

تاأمين �لم�شوؤولية �لعامة و�لمنتجات   .6

تاأمين �لأمو�ل   .7

تاأمين �شمان �لأمانة   .8

تاأمين �لب�شاعة �أثناء نقلها و�لتاأمين �لبحري  .9

تاأمين م�شتحقات �لموظفين   .10

تاأمين م�شوؤولية �لتعوي�س �لمهني وتاأمين م�شوؤولية �لمديرين و�لموظفين   .11

تاأمين �ل�شفر   .12

�لتاأمين �ل�شحي و�لتاأمين �لطبي  .13

التأمين الشخصي 

تاأمين �لمنازل   .1

تاأمين �لمركبات �لخا�شة   .2

تاأمين �لحو�دث �ل�شخ�شية  .3

تاأمين �لمر�كب �لبحرية  .4

تاأمين �ل�شفر  .5

�لتاأمين �ل�شحي و�لتاأمين �لطبي  .6

وتجدر �لإ�شارة �إلى �أن قائمة �لمنتجات هذه هي قائمة مبدئية فقط حيث �أن �ل�شركة قد تقرر تقديم �أو �لعدول عن تقديم �أي من هذه �لمنتجات ح�شبما تر�ه 

�للو�ئح �لنظامية �لمعمول بها في �لمملكة. وعلى وجه �لخ�شو�س، فاإن �ل�شركة تنوي مر�جعة و�شعها بالن�شبة  منا�شبا وتبعًا لحتياجات �ل�شوق ومقت�شيات 

لإمكانية تقديم �لمزيد من منتجات �لتاأمين، ومنها على �شبيل �لمثال، منتجات �لتاأمين �لتكافلي. 

المزايا التنافسية 

ت�شمل �لمز�يا �لتناف�شية �لتي تتمتع بها �ل�شركة ما يلي:

�متد�د عالمي وتاريخ طويل من �لتعامل في �لمملكة �لعربية �ل�شعودية  zz – خبرة مجموعة رويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين

فريق �إد�رة ذو خبرة محلية وعالمية في مجال �لتاأمين zz

نظام حوكمة يت�شم بال�شفافية و�لفعالية zz



نشرة اإلصدار�س

المساهمون المؤسسون 

يبين الجدول التالي توزيع ملكية ال�شركة قبل االكتتاب: 3

الن�شبة %قيمة االأ�شهم )ريال(عدد االأ�شهم الجن�سيةالم�شاهمون 

10.014.000100.140.00050.0700بحرينية رويال �أند �شن �لاليان�س  للتاأمين )�ل�شرق �لأو�شط( �شركة معفاة

3.984.00039.840.00019.9200�شعودي بنك �لريا�س 

3

5005.0000.0025�شعودي وهيب �شعيد بن زقر )متوفي(

5005.0000.0025�شعودي يو�شف علي زيد �لقري�شي 

5005.0000.0025�شعودي �شعد عبد�للطيف �لعي�شى 

5005.0000.0025�شعودي عدنان حمزة بوقري 

30%6.000.00060.000.000-�لجمهور

100%20.000.000200.000.000-المجموع 

�لم�شدر: رويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين )�ل�شرق �لأو�شط(

يبين الجدول التالي الح�ش�ص التي يملكها الموؤ�ش�شون في ال�شركة ب�شورة مبا�شرة وغير مبا�شرة: 

الح�شة الم�شاهمون 

المبا�شرة )%(

الح�شة غير 

المبا�شرة )%(

م�شدر الح�شة غير المبا�شرةالمجموع )%(

للتاأمين  �لاليان�س  �شن  �أند  رويال 

)�ل�سرق �ل�و�سط( 

ل يوجد50.0700ل يوجد50.0700

�لاليان�س 19.920010.728971430.6489634بنك �لريا�س  �شن  �أند  رويال  من   %21.428 يملك 

للتاأمين )�ل�شرق �لأو�شط( 

بن 0.00250.77046820.77296818وهيب �شعيد بن زقر )متوفي( )�شركة  زقر  بن  �شركة  من   %16.156 يملك 

�شن  �أند  رويال  من   %9.5245238 تملك  زقر 

�لاليان�س للتاأمين )�ل�شرق �لأو�شط( 

ل ينطبق0.0025ل يوجد0.0025يو�شف علي زيد �لقري�شي 

ل ينطبق0.0025ل يوجد0.0025�شعد عبد�للطيف �لعي�شى 

�لاليان�س 0.00253.16241583.16491605عدنان حمزة بوقري  �شن  �أند  رويال  من   %6.316 يملك 

للتاأمين )�ل�شرق �لأو�شط(

�لم�شدر: رويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين )�ل�شرق �لأو�شط(

�ل�شعودية،  �ل�شوق  في  �لعريق  و�لح�شور  �لتاأمين  مجال  في  �لو��شعة  بالخبرة  يمتاز�ن  رئي�شيان  م�شاهمان  �لموؤ�ش�شين  بين  من  �شيكون  �ل�شركة  تاأ�شي�س  عند 

وهما: 

رويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين للتاأمين )�ل�شرق �لأو�شط(، وتملك  50.07% من ر�أ�شمال �ل�شركة، 

بنك �لريا�س، ويملك 19.92% من ر�أ�شمال �ل�شركة. وبالإ�شافة �إلى هذه �لح�شة �لمبا�شرة، يملك بنك �لريا�س في �ل�شركة ح�شة �أخرى غير مبا�شرة تتمثل 

في ح�شة بن�شبة 21.43% من رويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين للتاأمين )�ل�شرق �لأو�شط(. 

3 �لوريث �لوحيد لوهيب بن زقر رحمه �هلل هو �بنه عبيد وهيب بن زقر، و�لذي هو حاليا �ملالك �لقانوين حل�شة و�لده يف �شركة بن زقر و�لبالغة %16.156
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بالن�شبة لرويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين للتاأمين )�ل�شرق �لأو�شط(، فهي �شركة م�شاهمة مقفلة معفاة تاأ�ش�شت في مملكة �لبحرين بر�أ�شمال قدره و�حد 

وع�شرون مليون )21.000.000( دولر �أمريكي، �أي ما يعادل ثمانية و�شبعون مليون و�شبعمائة وخم�شون �ألف  )78.750.000( ريال �شعودي. ومق�شم �إلى 

)�ل�شرق  للتاأمين  للتاأمين  �لاليان�س  �شن  �أند  رويال  وتعمل  لل�شهم.  و�حد  �أمريكي  دولر  قدرها  ��شمية  بقيمة  �شهم  مليون )21.000.000(  وع�شرين  و�حد 

�لأو�شط(، بالإ�شافة �إلى �لمملكة �لعربية �ل�شعودية، في كل من مملكة �لبحرين وعمان و�لإمار�ت �لعربية �لمتحدة. 

�أما بنك �لريا�س فهو �شركة م�شاهمة عامة تاأ�ش�شت في �لمملكة �لعربية �ل�شعودية �شنة 1957م وهو مدرج في �ل�شوق �لمالية �ل�شعودية. ويعتبر بنك �لريا�س 

�أحد �أكبر �لموؤ�ش�شات �لمالية في �لمملكة وله 200 فرع في �لمملكة، ومكتب في كل من لندن )�لمملكة �لمتحدة( وهيو�شتن )�لوليات �لمتحدة( و�شنغافورة، 

كما في نهاية 2008م. وقد بلغ عدد موظفيه 4.867 موظف بتاريخ 1430/3/28هـ )�لمو�فق2009/3/25م(. 
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1 نشرة اإلصدار

تعريفات واختصارات  1 -
تنطبق �لتعريفات و�لخت�شار�ت على هذ� �لم�شتند باأكمله ما لم يقت�ِس �شياق �لن�س خالف ذلك.

�لم�شت�شارون �لمذكورون في �ل�شفحتين )ط( و )ي(�لم�شت�شارون 

�ل�شركة �ل�شتحو�ذ  من  و�لأ�شول  �لأو�شط(  )�ل�شرق  للتاأمين  �لاليان�س  �شن  �أند  رويال  من  �لتاأمينية  �لمحفظة  على  �ل�شتحو�ذ 

�لعالمية للتجارة و�لخدمات �لمحدودة كما هو مو�شح في ق�شم “�ل�شتحو�ذ” وق�شم “�لمعلومات �لقانونية” من هذه 

�لن�شرة وفقا لل�شروط �لتي تقبلها �ل�شركة وم�شاهمو كل من �ل�شركة �لعالمية للتجارة و�لخدمات �لمحدودة ورويال �أند 

�شن �لاليان�س للتاأمين  )�ل�شرق �لأو�شط( وب�شرط �لح�شول على �لمو�فقات �لنظامية و�لمو�فقات �لأخرى �لالزمة

�ل�شركة �لعالمية للتجارة 

و�لخدمات �لمحدودة 

بتاريخ  �لمملكة  في  م�شجلة  محدودة  م�شوؤولية  ذ�ت  �شركة  وهي  �لمحدودة  و�لخدمات  للتجارة  �لعالمية  �ل�شركة 

1398/4/26هـ )�لمو�فق 1978/4/4م( 

)�لمو�فق لئحة مكافحة �لحتيال 1429/12/4هـ  بتاريخ  �ل�شعودي  �لعربي  �لنقد  موؤ�ش�شة  عن  �ل�شادرة  �لحتيال  مكافحة  لئحة 

2008/12/2م(

عقد تاأ�شي�س �ل�شركة بما يطر�أ عليه من تعديالت من وقت لآخرعقد �لتاأ�شي�س 

�لأ�شول �لتي �شيتم تحويلها �إلى �ل�شركة كما هو مو�شح بمزيد من �لتف�شيل في �تفاقية �شر�ء �لأ�شول �لأ�شول 

ق�شم �تفاقية �شر�ء �لأ�شول  في  مو�شح  هو  كما  و�ل�شركة  و�لخدمات  للتجارة  �لعالمية  �ل�شركة  بين  �إبر�مها  �لمنوي  �لأ�شول  �شر�ء  �تفاقية 

“معلومات قانونية” 
لجنة �لمر�جعة و�إد�رة 

�لمخاطر

لجنة �لمر�جعة و�إد�رة �لمخاطر �لمقترح ت�شكيلها بال�شركة كما هو مو�شح في �لق�شم 8 “�لهيكل �لتنظيمي” 

مجل�س �إد�رة �ل�شركة �لذي يتم تعيينه من وقت لآخر بما في ذلك �أول مجل�س �إد�رة مر�شح كما هو مبين في �ل�شفحة �لمجل�س �أو مجل�س �لإد�رة 

)و( 

بزن�س مونيتور �إنترنا�شيونال، وهي �شركة تاأ�ش�شت �شنة 1984م في مدينة لندن وتن�شر تقارير ودر��شات �قت�شادية حول بي �م �آي

مو��شيع مختلفة منها �لمخاطر �ل�شيا�شية و�لتمويل و�لتحليالت و�لتوقعات و�لقت�شادية 

�لنظام �لأ�شا�شي لل�شركة بما يطر�أ عليه من تعديالت بين وقت و�آخر �لنظام �لأ�شا�شي 

مجل�س �ل�شمان �ل�شحي 

�لتعاوني

هيئة م�شتقلة تاأ�ش�شت بقر�ر مجل�س �لوزر�ء رقم )71( وتاريخ 1420/4/27هـ )�لمو�فق 1999/8/11م( لتنظيم قطاع 

�لتاأمين �ل�شحي.

رئي�س مجل�س �إد�رة �ل�شركة �لذي يتم تعيينه من وقت لآخر بما في ذلك �أول رئي�س مر�شح كما هو مبين في �ل�شفحة �لرئي�س 

)و( 

هيئة �ل�شوق �لمالية بالمملكة �لعربية �ل�شعودية. �لهيئة 

نظام �ل�شوق �لمالية �ل�شادر بموجب �لمر�شوم �لملكي رقم )م/30( وتاريخ 1424/6/2هـ )�لمو�فق 2003/7/31م(.نظام �ل�شوق �لمالية

نظام �ل�شركات في �لمملكة �لعربية �ل�شعودية �ل�شادر بالمر�شوم �لملكي رقم )م/6( بتاريخ 1385/3/22هـ )�لمو�فق نظام �ل�شركات 

1965/7/20م(، بما يطر�أ عليه من تعديالت حتى تاريخ �شدور هذه �لن�شرة. 

)5( �ل�سركة  رقم  �لوزر�ء  مجل�س  لقر�ر  وفقا  �لتاأ�شي�س  تحت  �شعودية  م�شاهمة  �شركة  �لتعاوني،  للتاأمين  �لعالمية  �شركة 

)�لمو�فق  1430/1/9هـ  وتاريخ  )م/2(  رقم  �لملكي  و�لمر�شوم  2009/1/5م(  )�لمو�فق  1430/1/8هـ  وتاريخ 

2009/1/6م(.

�أول �جتماع للجمعية �لعامة لل�شركة يعقد بعد �لنتهاء من عملية تخ�شي�س �لأ�شهم.�لجمعية �لتاأ�شي�شية 
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لئحة حوكمة �ل�شركات بالمملكة �لعربية �ل�شعودية �ل�شادرة عن مجل�س �إد�رة �لهيئة وفقا للقر�ر رقم )2006/212/1( لئحة حوكمة �ل�شركات

بموجب  �ل�شادر  �لمالية  �ل�شوق  نظام  على  بناء  وتعديالتها،  2006/11/12م(،  )�لمو�فق  1427/10/21هـ  وتاريخ 

�لمر�شوم �لملكي رقم )م/30( وتاريخ 1424/6/2هـ )�لمو�فق 2003/8/1م(

�شهادة �ل�شجل �لتجاري لل�شركة �ل�شجل �لتجاري 

�أع�شاء مجل�س �إد�رة �ل�شركة �لمعينون من وقت لآخر بما فيهم �لأع�شاء �لمر�شحون لمجل�س �إد�رة �ل�شركة �أع�شاء �لمجل�س 

لجنة �لإف�شاح �لمقترحة ت�شكيلها بال�شركة كما هو مو�شح في ق�شم “�لهيكل �لتنظيمي” لجنة �لإف�شاح 

�للجنة �لتنفيذية �لمقترح ت�شكيلها بال�شركة كما هو مو�شح في ق�شم “�لهيكل �لتنظيمي” �للجنة �لتنفيذية 

�شوق �لأ�شهم �ل�شعودية �ل�شوق �لملية 

FTSE100موؤ�شر فاينان�شيال تايمز لبور�شة �لأ�شهم لل�شركات �لمدرجة في بور�شة لندن لالأ�شهم

�لم�شاهمون �لموؤ�ش�شون لل�شركة و�لمذكورة �أ�شماوؤهم في �ل�شفحة )�س( �لموؤ�ش�شون 

ح�شب �لتقويم �لميالدي م 

GBPلجنيه �لإ�شترليني، �لعملة �لر�شمية للمملكة �لمتحدة�

مجل�س �لتعاون لدول �لخليج �لعربية مجل�س �لتعاون 

�لجمعية �لعامة لل�شركة كما هي من وقت لآخر�لجمعية �لعامة

حكومة �لمملكة �لعربية �ل�شعودية�لحكومة

مجموع �لأق�شاط �لتاأمينية �لو�ردة ل�شركة تاأمين عن عقود �لتاأمين �لتي تكتتب بها �أو تبرمها في فترة محددة دون خ�شم �إجمالي �لأق�شاط �لمكتتبة 

�أية �أق�شاط تحال �إلى �شركات تاأمين �أخرى

ح�شب �لتقويم �لهجري هـ 

�للو�ئح �لتنفيذية لنظام مر�قبة �شركات �لتاأمين �لتعاوني �ل�شادرة بموجب �لقر�ر �لوز�ري رقم )596/1( �ل�شادر من �للو�ئح �لتنفيذية

وزير �لمالية بتاريخ 1425/3/1 هـ )�لمو�فق 2004/4/20م( 

نظام مر�قبة �شركات �لتاأمين �لتعاوني �ل�شادر بموجب �لمر�شوم �لملكي رقم )م/32( بتاريخ 1424/6/2 هـ )�لمو�فق نظام �لتاأمين 

2003/7/31 م(

نظام �لتاأمين و�للو�ئح �لتنفيذية و�أية تعديالت تطر�أ عليها من وقت لآخرلو�ئح �لتاأمين 

�شركة �لتاأمين �لتي تقدم خدمة توفير �لحماية �شد �لخ�شائر من خالل عقد تاأمين �شركة �لتاأمين 

و�ل�شركة كما هو �تفاقية �لخدمات �لموؤقتة  �لأو�شط(  للتاأمين )�ل�شرق  �أند �شن �لاليان�س  �إبر�مها بين رويال  �لموؤقتة �لمزمع  �تفاقية �لخدمات 

مو�شح في ق�شم “�لمعلومات �لقانونية” 

لجنة �ل�شتثمار �لمقترحة و�لمزمع ت�شكيلها بال�شركة كما هو مو�شح في ق�شم “�لهيكل �لتنظيمي” لجنة �ل�شتثمار 

�لمملكة �لعربية �ل�شعودية �لمملكة/ �ل�شعودية 

�شركة �لريا�س �لمالية �لمعينة من قبل �ل�شركة مدير� لالكتتاب فيما يتعلق بهذ� �لإ�شد�ر مدير �لكتتاب 

بتاريخ قو�عد �لت�شجيل و�لإدر�ج  �ل�شادر   )2004-11-3( رقم  �لهيئة  �إد�رة  مجل�س  )قر�ر  �لهيئة  عن  �ل�شادرة  و�لإدر�ج  �لت�شجيل  قو�عد 

1425/8/20هـ )�لمو�فق 2004/10/4م(، بما يطر�أ عليه من تعديالت، وفقًا للمادة 6 من نظام �ل�شوق �لمالية �ل�شادر 

بموجب �لمر�شوم �لملكي رقم )م/30( بتاريخ 1424/6/2هـ )�لمو�فق 2003/7/31م( 
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فترة �لثالث �شنو�ت )كل منها ل تقل عن 12 �شهر�( �لتي تبد�أ من تاريخ تاأ�شي�س �ل�شركة و�لتي ل يجوز خاللها للم�شاهمين فترة �لحظر 

�لموؤ�ش�شين �لت�شرف في �أي من �أ�شهمهم )�إل بمو�فقة من موؤ�ش�شة �لنقد �أو �لهيئة(

مورغان �شتانلي �أو �لم�شت�شار 

�لمالي 

مورغان �شتانلي �ل�شعودية، وهي �ل�شركة �لمعينة من قبل �ل�شركة ب�شفة م�شت�شار مالي لالكتتاب 

لجنة �لتر�شيحات و�لمكافاآت �لمقترح ت�شكيلها بال�شركة كما هو مو�شح في ق�شم “�لهيكل �لتنظيمي”لجنة �لتر�شيحات و�لمكافاآت 

�لأ�شهم �لجاري طرحها لالكتتاب �لعام و�لبالغ عددها 6.000.000 �شهم و�لتي تمثل 30% من �أ�شهم ر�أ�شمال �ل�شركة �ل��سهم �لمطروحة 

�لم�شدرة عند �لتاأ�شي�س 

�لطرح �لعام لالأ�شهم �لبالغ عددها 6.000.000 �شهم بقيمة ��شمية قدرها )10( ريالت �شعودية لل�شهم �لو�حد وتمثل �لطرح ��و �لكتتاب

30% من �أ�شهم ر�أ�س مال �ل�شركة �لم�شدرة عند �لتاأ�شي�س

)�لمو�فق فترة �لكتتاب  1430/10/20هـ  يوم  نهاية  وتنتهي  2009/10/3م(  )�لمو�فق  1430/10/14هـ  في  تبد�أ  �لتي  �لفترة 

2009/10/9م(

جريدة �أم �لقرى، وهي �ل�شحيفة �لر�شمية لحكومة �لمملكة �لعربية �ل�شعودية�لجريدة �لر�شمية

قائمة بالأور�ق �لمالية تعدها �لهيئة وفقا لقو�عد �لت�شجيل و�لإدر�ج�لقائمة �لر�شمية

منظمة �لدول �لم�شدرة للنفط �أوبك 

فرد، �شركة، جمعية غير موؤ�ش�شة، �شركة تو�شية، �أو �أية �شركة �أو كيان �أو هيئة �عتبارية �أخرى�ل�شخ�س 

�لمحفظة �لتاأمينية �لمقرر تحويلها �إلى �ل�شركة )مزيد من �لتف�شيل حول طبيعة هذ� �لتحويل وتوقيته مو�شحة في ق�شم �لمحفظة 

“�ل�شتحو�ذ” في “�تفاقية تحويل �لمحفظة”( 
و�ل�شركة كما هو �تفاقية تحويل �لمحفظة  �لأو�شط(  )�ل�شرق  للتاأمين  �لاليان�س   �أند �شن  رويال  بين  �إبر�مها  �لمقرر  �لمحفظة  تحويل  �تفاقية 

مو�شح في ق�شم “�لمعلومات �لقانونية” 

ن�شرة �لإ�شد�ر هذه �لن�شرة/ ن�شرة �لإ�شد�ر 

�لبنوك �لم�شتلمة �لو�ردة �أ�شماوؤها في �ل�شفحة )ك(�لبنوك �لم�شتلمة

عملية تقوم بموجبها �شركة تاأمين �أو �إعادة تاأمين بتوفير �لتاأمين �أو �إعادة �لتاأمين ل�شركة تاأمين �أو �إعادة تاأمين �أخرى �إعادة �لتاأمين 

)طالبة �لتاأمين( �شد جميع �أو جزء من مخاطر �لتاأمين �أو �إعادة �لتاأمين �لمكتتبة من قبل طالبة �لتاأمين وذلك بموجب 

بولي�شة تاأمين و�حدة �أو �أكثر. 

لئحة �إد�رة �لمخاطر �ل�شادرة عن موؤ�ش�شة �لنقد بتاريخ 1429/12/18 )�لمو�فق 2008/12/16م( لئحة �إد�رة �لمخاطر 

بنك �لريا�س، �شركة م�شاهمة �شعودية م�شجلة في �لمملكة �لعربية �ل�شعودية منذ �شنة 1957مبنك �لريا�س

�شركة �لريا�س �لمالية وهي �شركة مرخ�شة من هيئة �ل�شوق �لمالية وتتبع لبنك �لريا�س �لريا�س �لمالية 

مجموعة رويال �أند �شن 

�لاليان�س للتاأمين بي �ل �شي

مجموعة رويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين بي �ل �شي، وهي �شركة عامة محدودة وموؤ�ش�شة في �لمملكة �لمتحدة وهي 

�أي�شا �ل�شركة �لقاب�شة �لنهائية ل�شركة رويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين )�ل�شرق �لأو�شط( 

رويال �أند �شن �لاليان�س 

للتاأمين )�ل�شرق �لأو�شط( 

رويال �أند �شن �لاليان�س  للتاأمين )�ل�شرق �لأو�شط( �لمحدودة، وهي �شركة م�شاهمة معفاة تاأ�ش�شت في �لمنامة بمملكة 

�لبحرين 

)SAIO( شن �لاليان�س �إن�شور�ن�س �أوفر�شيز ليمتد �إ�س �أيه �آي �أو�

موؤ�ش�شة �لنقد �لعربي �ل�شعودي، �لبنك �لمركزي للمملكة �لعربية �ل�شعوديةموؤ�ش�شة �لنقد 

تعني �ل�شيا�شة �لتي تنتهجها حكومة �لمملكة �لعربية �ل�شعودية بهدف ت�شجيع توظيف �لمو�طنين �ل�شعوديين في �لقطاع �ل�شعودة 

�لخا�س �ل�شعودي 

�لريال �ل�شعودي، �لعملة �لر�شمية للمملكة �لعربية �ل�شعوديةريال 
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�لمالك لعدد من �أ�شهم �ل�شركة في �أي وقت من �لأوقات �لم�شاهم

�لأ�شهم �لعادية لل�شركة و�لبالغة قيمتها �ل�شمية )10( ريالت �شعودية لل�شهم �ل��سهم 

مدى زيادة �أ�شول �ل�شركة �لقابلة للتحويل �إلى نقد عن �لتز�ماتهاهام�س �لمالءة

�لن�شبة �لمئوية �لتي يجب على �ل�شركة تجنيبها من �لأرباح �ل�شافية وفقا للمادة )15( من نظام �لتاأمين وهي ح�شة �لحتياطي �لنظامي 

من �لأرباح �ل�شنوية ل تقل عن %20

�ل�شخ�س �لطبيعي �ل�شعودي �لذي يكتتب في �لأ�شهم �لمطروحة، بما في ذلك �لمر�أة �ل�شعودية �لمطلقة �أو �لأرملة ولها �لمكتتب

�أبناء ق�شر من زوج غير �شعودي وتكتتب في �لأ�شهم �لمطروحة باأ�شمائهم 

نموذج طلب �لكتتاب �لمو�شح في ق�شم “�شروط وتعليمات �لكتتاب” نموذج طلب �لكتتاب 

�لنظام �لآلي للتد�ول في �أ�شهم �ل�شركات �ل�شعودية تد�ول 

�ل�شركة �لوطنية للتاأمين �لتعاوني )حاليا �لتعاونية(، وهي �شركة م�شاهمة �شعودية تاأ�ش�شت في �لريا�س، �لمملكة �لعربية �لتعاونية 

�ل�شعودية 

UKلمملكة �لمتحدة�

�لريا�س �لمالية وهي �ل�شركة �لمعينة من قبل �ل�شركة متعهد� لتغطية �لكتتاب فيما يتعلق بهذ� �لإ�شد�رمتعهد �لتغطية

�لوليات �لمتحدة �لأمريكية�لوليات �لمتحدة 

USD /لدولر �لأمريكي، �لعملة �لر�شمية للوليات �لمتحدة �لأمريكية دولر�

WTO منظمة �لتجارة �لعالمية

�لزوج �أو �لزوجة �أو �لأولد �لق�شر�ل�قارب

�إجمالي �لمبلغ �لذي ت�شتلمه �ل�شركة عن �أ�شهم �لكتتابمتح�شالت �لكتتاب

�أو �شركة معفاة باإعفائها من �للتز�م ببع�س  �لبحرين  �لتجارة و�لزر�عة لمملكة  �ل�شركات �لمعفاة هي �شركات م�شاهمة قام وزير 

جميع متطلبات قانون �ل�شركات �لتجارية لمملكة �لبحرين
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عوامل المخاطرة  2 -
بالإ�شافة �إلى �لمعلومات �لأخرى �لو�ردة في �أماكن �أخرى من هذه �لن�شرة، ينبغي على كل مكتتب محتمل �أن يدر�س بعناية كافة �لمعلومات �لو�ردة في ن�شرة 

�لإ�شد�ر هذه بما فيها عو�مل �لمخاطرة �لمحددة �أدناه قبل �تخاذ �أي قر�ر بال�شتثمار في �لأ�شهم �لمطروحة. وقد يتاأثر ن�شاط �ل�شركة و�آفاقها �لم�شتقبلية 

ومركزها �لمالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها �لنقدية ب�شورة �شلبية جوهرية نتيجة لوقوع �أي من هذه �لمخاطر �لتي تعتقد �إد�رة �ل�شركة في �لوقت �لحا�شر �أنها 

مهمة، �أو بحدوث �أية مخاطر �أخرى لم يت�شن لالإد�رة تحديدها، �أو تلك �لتي تعتبرها غير جوهرية و�أ�شبحت جوهرية. وقد يوؤدي حدوث و�حد �أو �أكثر من عو�مل 

�لمخاطرة هذه �إلى �نخفا�س �شعر �أ�شهم �ل�شركة في �ل�شوق، وقد يخ�شر �لمكتتبون �لمحتملون كامل ��شتثمارهم في �أ�شهم �ل�شركة �أو جزء� منه. 

مخاطر ذات صلة بالسوق والبيئة التشريعية 222 
تطور األنظمة والقوانين  22222 

تخ�شع �ل�شركة لالأنظمة و�للو�ئح �لمتعلقة ب�شركات �لتاأمين و�لمعمول بها في �لمملكة و�لإ�شر�ف �لم�شتمر و�لتدخل �لمحتمل من قبل موؤ�ش�شة �لنقد �لعربي 

�ل�شعودي. وتخت�س لو�ئح �لتاأمين بمجالت �لتاأمين �لم�شموح بها وم�شتويات ر�أ�س �لمال و�لمالءة �لمطلوبة و�إعادة �لتاأمين �لم�شموح به و�أنو�ع �ل�شتثمار�ت 

وحجمها وحدود �لكتتاب �لتاأميني وقيوده و�لممار�شات و�أنو�ع �لبو�ل�س و�أ�شاليب معالجة �لمطالبات وكفاية �لحتياطي ونو�ح �أخرى مالية وغير مالية في ن�شاط 

�شركات �لتاأمين. 

فاإذ� لم تلتزم �ل�شركة بالقو�نين و�لأنظمة �ل�شارية حاليا �أو م�شتقبال، �أو لم تلتزم بمتطلبات موؤ�ش�شة �لنقد �لعربي �ل�شعودي، فقد تخ�شع لعقوبات نظامية منها 

�لغر�مة وتعليق �لعمل و�شحب ترخي�س مز�ولة ن�شاط �لتاأمين �أو فر�س قيود على نوع �لعمل �لذي يجوز لها مز�ولته، �لأمر �لذي قد يوؤثر �شلبا على عمليات �ل�شركة 

وو�شعها �لمالي وتدفقاتها �لنقدية ونتائج عملياتها و/�أو �آفاقها �لم�شتقبلية. كما �أن �إخفاق �أحد معيدي �لتاأمين، و�شطاء �لتاأمين، وكالء �لتاأمين، و�شما�شرة 

�لتاأمين، ومقدري �لخ�شائر، �أو غيرهم من �لمهنيين في مجال �لتاأمين، في تطبيق �لأنظمة و�للو�ئح �لمرعية يمكن �أن يوؤثر �شلبا على ن�شاط �ل�شركة.

كذلك يمكن لتطور �لبيئة �لقانونية و�لتنظيمية �أن يحد من قدرة �ل�شركة على �ل�شتجابة لفر�س �ل�شوق وقد ي�شطرها �إلى تكبد نفقات �شنوية كبيرة في �شبيل 

�لتقيد بالقو�نين و�للو�ئح �لنظامية. كذلك قد يكون لتغير �لإطار �لتنظيمي )كتعيين جهة منظمة فرعية �أو فر�س �شيا�شات �شريبية جديدة( �أو لتف�شير ذلك 

�لتغيير تاأثير �شلبي كبير على �أعمال �ل�شركة وو�شعها �لمالي وتدفقاتها �لنقدية ونتائج عملياتها و/ �أو �آفاقها �لم�شتقبلية. 

خطر عدم إصدار أو سحب ترخيص مؤسسة النقد 22222 

ح�شلت �ل�شركة على �لمو�فقات �لالزمة للم�شي في �إجر�ء�ت �لح�شول على �لترخي�س بمز�ولة ن�شاط �لتاأمين في �لمملكة وفقا لقر�ر مجل�س �لوزر�ء رقم 5 

�ل�شادر بتاريخ 1430/1/8هـ )�لمو�فق 2009/1/5م( و�لمر�شوم �لملكي رقم م/2 �ل�شادر بتاريخ 1430/1/9هـ )�لمو�فق 2009/1/6م(. وتنوي �ل�شركة 

بعد ��شتكمال �إجر�ء�ت تاأ�شي�شها �لتقدم لدى موؤ�ش�شة �لنقد للح�شول على ترخي�س بمز�ولة ن�شاط �لتاأمين في �لمملكة. فاإذ� ر�أت موؤ�ش�شة �لنقد �أن �ل�شركة 

لم ت�شتوف متطلبات �لترخي�س، فاإنها قد ترف�س �إ�شد�ر �لترخي�س �لمطلوب، وبالتالي قد ل ت�شتطيع �ل�شركة بدء �أعمالها. كذلك قد توؤخر موؤ�ش�شة �لنقد �أو 

ترف�س �لمو�فقة على �لمنتجات �لتي تنوي �ل�شركة ت�شويقها وبو�ل�س �لتاأمين �لتي تعتزم �لكتتاب بها، �لأمر �لذي قد يوؤخر تاريخ بدء �ل�شركة لعملها، وهذ� ما 

�شيكون له تاأثير �شلبي على �أعمال �ل�شركة وو�شعها �لمالي وتدفقاتها �لنقدية ونتائج عملياتها و/ �أو �آفاقها �لم�شتقبلية. 

وبالإ�شافة �إلى ذلك، تعطي �لمادة 76 من �لالئحة �لتنفيذية لموؤ�ش�شة �لنقد �شالحية �شحب ترخي�س �ل�شركة في �لحالت �لآتية:

�إذ� لم تمار�س �ل�شركة �لن�شاط �لمرخ�س لها خالل �شتة �أ�شهر؛ �أ( 

�إذ� لم تِف �ل�شركة بمتطلبات �لنظام �أو �لالئحة؛ ب( 

�إذ� تعمدت �ل�شركة بتزويد موؤ�ش�شة �لنقد �لعربي �ل�شعودي بمعلومات �أو بيانات غير �شحيحة في طلبها؛ ج( 

�إذ� تبين لموؤ�ش�شة �لنقد �لعربي �ل�شعودي �أن حقوق �لموؤمن لهم �أو �لم�شتفيدين �أو �لم�شاهمين معر�شة لل�شياع نتيجة للطريقة �لتي تمار�س بها �لن�شاط؛ د( 

�إذ� �أفل�شت �ل�شركة مما يجعلها غير قادرة على �لوفاء بالتز�ماتها؛ هـ( 

�إذ� مار�شت �ل�شركة �لن�شاط باأ�شلوب متعمد للن�شب و�لحتيال؛ و( 

�إذ� �نخف�س ر�أ�س �لمال عن �لحد �لأدنى �لمقرر �أو لم تِف �ل�شركة بمتطلبات �لمالءة �لو�ردة بالمادة 68 من �لالئحة �لتنفيذية؛ ز( 

�إذ� �نخف�س �لن�شاط �لتاأميني �إلى �لم�شتوى �لذي ترى معه �لموؤ�ش�شة عدم فعالية �أد�ئه؛ ح( 

�إذ� رف�شت �ل�شركة دفع �لمطالبات �لم�شتحقة للم�شتفيدين بدون وجه حق؛ ط( 

�إذ� منعت �ل�شركة فريق �لتفتي�س �لمكلف من قبل �لموؤ�ش�شة عن �لطالع على ح�شاباتها و�شجالتها؛ ي( 

�إذ� �متنعت �ل�شركة عن تنفيذ حكم نهائي �شادر في �أي من �لنز�عات �لتاأمينية.  ك( 
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فاإذ� ما تم �شحب ترخي�س �ل�شركة، فلن يكون با�شتطاعة �ل�شركة مز�ولة �أعمالها. 

�لتعاوني  �ل�شحي  �ل�شمان  منه مجل�س  و 69   68 �لمادتان  تخول  �لذي  �لتعاوني  �ل�شحي  �لتاأمين  لنظام  وفقا  �لطبي  �لتاأمين  تقديم خدمة  �ل�شركة  وتعتزم 

�شالحية �شحب �لترخي�س �عتماد �ل�شركة ك�شركة تاأمين طبي في بع�س �لحالت. وعليه، فاإذ� ما تم �شحب هذ� �لترخي�س، �أو لم تتمكن �ل�شركة من �لح�شول 

عليه، فاإن �ل�شركة لن ت�شتطيع تقديم خدمة �لتاأمين �لطبي في �لمملكة. 

عدم إمكانية إصدار بوالص جديدة 22222 

2009/08/17م( �أ�شدرت موؤ�ش�شة �لنقد �لعربي �ل�شعودي �إعالن تو�شيحي )“�لإعالن �لتو�شيحي للموؤ�ش�شة”( حول  1430/08/26هـ )�لمو�فق  في تاريخ 

�لتاأمين �لأجنبية مز�ولة  �إمكانية �شركات  للموؤ�ش�شة  �لتو�شيحي  �أو�شح �لإعالن  . كما  �ل�شعودية  �لعربية  �لمملكة  �لعاملة في  �لتاأمين �لأجنبية  و�شع �شركات 

�لأن�شطة �لتاأمينية في �لمملكة �لعربية �ل�شعودية بعد �نق�شاء �لفترة �لنتقالية �لممنوحة بموجب �لأمر �لملكي رقم 3120 وتاريخ 1426/03/04هـ )�لمو�فق 

2005/04/13م(.

تم�شيًا مع �لإعالن �لتو�شيحي للموؤ�ش�شة فاإنه ي�شمح لرويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين )�ل�شرق �لأو�شط( تجديد �لبو�ل�س �لتجارية �لقائمة حتى 1431/03/03هـ 

�ل�شعودي على  �لعربي  �لنقد  �لأ�شول ومو�فقة موؤ�ش�شة  �ل�شركة ح�شب  بعد ترخي�س  �إل  بو�ل�س جديدة  �إبر�م  لل�شركة  2010/02/17م( ول يجوز  )�لمو�فق 

�لتاأمين وتقارير مف�شلة كل �شهرين حول  �ل�شعودي تزويدها بتقارير مالية �شهرية حول محفظة  �لنقد �لعربي  �لبو�ل�س ذ�ت �لعالقة . كما تطلب موؤ�ش�شة 

�لإجر�ء�ت �لمرتبطة بالترخي�س و�شمان بنكي يعادل 20% من �إجمالي �لأق�شاط �لمكتتبة لعام 2008.

قد ي�شفر �لإعالن �لتو�شيحي للموؤ�ش�شة عن خ�شارة �لأعمال �لقائمة و/�أو ح�شة �ل�شركة في �ل�شوق ، �لأمر �لذي �شوف يوؤثر �شلبيًا على �لمحفظة و�لنتائج 

�لت�شغيلية لل�شركة و �آفاقها �لم�شتقبلية ب�شكل كبير .  �إ�شافة �إلى ذلك فاإنه �لتاأخر عن �للتز�م بمتطلبات �لموؤ�ش�شة قد ينتج عنه �إيقاف �لموؤ�ش�شة �إجر�ء�ت 

�لترخي�س �أو لإيقاع عقوبة �أخرى ، �لأمر �لذي في دوره �شيوؤثر �شلبيًا على �لنتائج �لت�شغيلية لل�شركة و �آفاقها �لم�شتقبلية.

متطلبات المالءة 22222 

وفقا للمو�د 66، 67 و 68 من �للو�ئح �لتنفيذية لنظام مر�قبة �شركات �لتاأمين �لتعاوني، �شوف يتعين على �ل�شركة �لحتفاظ بهام�س مالءة محدد يمكنها من 

تلبية �لمتطلبات �لتي تقت�شيها �أعمالها �لتاأمينية. وهو هام�س يتاأثر بدرجة كبيرة بالحتياطيات �لتي يتوجب تخ�شي�شها، و�لتي بدورها تتاأثر بحجم بو�ل�س 

�إلى تكاليف �لتاأمين و�إعادة �لتاأمين. فاإذ� ما حققت �ل�شركة نمو� �شريعا و�زد�د هام�س  �إ�شافة  �لتاأمين �لمباعة و�لأنظمة �لتي تحدد �لحتياطي �لنظامي، 

�لمالءة �لمطلوب نتيجة لذلك، فقد ت�شطر �ل�شركة �إلى رفع ر�أ�س مالها لكي ت�شتوفي هام�س �لمالءة �لمطلوب. 

يمكنها من  بما  �لمالية  للمالءة  �أدنى  بحد  تحتفظ  �أن  �ل�شركة  يتعين على  �لتنفيذية،  و�للو�ئح  �لمالءة من  وهام�س  �لأ�شول  بتقييم  �لخا�شة  �لفقرة  بح�شب 

تلبية �لمطالبات �لتي تن�شاأ عن عمليات �لتاأمين. ويعرف هام�س �لمالءة بمبلغ زيادة �أ�شول �ل�شركة �لقابلة للت�شفية �لفورية عن مطلوباتها. فاإذ� ما �نخف�س 

هام�س �لمالءة �إلى ما دون �لحد �لمطلوب نظاما، ف�شوف يتعين على �ل�شركة �أن تقوم باإجر�ء�ت لت�شحيح �أو�شاعها، وهذ� ما قد يوؤدي في حالت ق�شوى �إلى 

�شحب �لترخي�س. و�إ�شافة �إلى ذلك، �إذ� لم تتمكن �ل�شركة من رفع ر�أ�س مالها، فربما يتم �إلز�مها بالحد من نمو �أعمالها، �لأمر �لذي �شيكون له تاأثير �شلبي 

على و�شعها �لمالي وربحيتها. وقد يوؤدي عدم �لحتفاظ بهام�س �لمالءة �لكافي �إلى تعر�س �ل�شركة لإجر�ء�ت عقابية من طرف موؤ�ش�شة �لنقد ومنها �شحب 

ترخي�شها في حالت ��شتثنائية.

متطلبات السعودة  22222 

�إلى �لن�شبة �لنظامية �لمقررة لل�شعودة و�لتي تفر�س على �ل�شركات �لعاملة في  تعتزم �ل�شركة توظيف �لكو�در �ل�شعودية في مختلف �لوظائف لديها و�شول 

�لمملكة، بما فيها �ل�شركة، تعيين عدد معين من �لعنا�شر �ل�شعودية و�لحتفاظ بهم. 

تم�شيا مع �للو�ئح �ل�شادرة عن وز�رة �لعمل و�لمادة 79 من �لالئحة �لتنفيذية )�لتي ت�شترط حاليًا على �شركات �لتاأمين �أن تحتفظ بن�شبة 30% على �لأقل 

من �إجمالي �لعمالة لديها من �ل�شعوديين(. وتق�شي �شيا�شة �ل�شعودة �لتي تعتزم �ل�شركة تطبيقها بزيادة عدد �لموظفين �ل�شعوديين )ر�جع ق�شم “�ل�سركة” 

�لفقرة 4-10-1 “�ل�شعودة”(. ولكن، ل يمكن �إعطاء �أي تاأكيد باأن �ل�شركة �شوف تتمكن من بلوغ م�شتويات �ل�شعودة �لم�شتهدفة. وت�شمل عقوبات عدم �لتقيد 

بن�شبة �ل�شعودة �لمقررة نظاما عدة �أنو�ع منها وقف �إ�شد�ر تاأ�شير�ت �لعمل لغير �ل�شعوديين و��شتبعاد �ل�شركة �لمخالفة من �ل�شتر�ك في �لمناف�شة على تنفيذ 

�لم�شاريع �لحكومية وطلب �لقرو�س من �لجهات �لحكومية. ومن هنا، فاإن عدم �إيفاء �ل�شركة بمتطلبات �ل�شعودة يمكن �أن يوؤدي �إلى �لإ�شر�ر بعالقة �ل�شركة 

بالجهات �لحكومية �أو �إلى �إ�شعاف قدرتها على ��شتقطاب �لكو�در �لأ�شا�شية غير �ل�شعودية، وهذ� ما قد يوؤثر �شلبا وبدرجة ملمو�شة على �أعمال �ل�شركة وو�شعها 

�لمالي وتدفقاتها �لنقدية ونتائج عملياتها و/�أو �آفاقها �لم�شتقبلية. 



7 نشرة اإلصدار

التقارير المطلوبة  22222 

ي�شترط نظام �لتاأمين وقو�عد �لت�شجيل و�لإدر�ج على �ل�شركة �أن تقدم ب�شفة دورية قو�ئم مالية وتقارير �شنوية �إلى موؤ�ش�شة �لنقد وهيئة �ل�شوق �لمالية �إ�شافة 

�إلى ن�شرها للجمهور وكذلك معلومات معينة حول �أعمال �ل�شركة ب�شكل عام وهيكل ر�أ�س مالها وملكيتها ومركزها �لمالي. 

ومن هنا، فاإن عدم تقيد �ل�شركة بالأنظمة �لمعمول بها يمكن �أن يوؤدي �إلى فر�س قيود موؤثرة على �ل�شركة تحد من قدرتها على مز�ولة �أعمالها �أو �إلى فر�س 

غر�مات مالية عليها، �لأمر �لذي يمكن �أن يوؤثر �شلبا على �أعمال �ل�شركة وو�شعها �لمالي وتدفقاتها �لنقدية ونتائج عملياتها و/ �أو على �آفاقها �لم�شتقبلية. 

اإلجراءات النظامية وغيرها من اإلجراءات   22222 

قد تخ�شع �ل�شركة �أي�شا لعمليات مر�جعة ومر�قبة وتحقيقات �إد�رية وحكومية �شمن بيئة قطاع �لتاأمين �لذي خ�شع حديثا للتنظيم �لر�شمي. وهنا ل ت�شتطيع 

�ل�شركة �لتنبوؤ بنتيجة مثل هذه �لمر�جعات وعمليات �لمر�قبة و�لتحقيق و�لإجر�ء�ت، فيما لو حدثت، ول يمكنها �إعطاء �أي تاأكيد باأن هذه �لمر�جعات وعمليات 

�لمر�قبة و�لتحقيق و�لإجر�ء�ت �لق�شائية ذ�ت �لعالقة �أو �لتغير�ت في �ل�شيا�شات و�لإجر�ء�ت �لت�شغيلية لن يكون لها تاأثير �شلبي كبير على �أعمال �ل�شركة 

وو�شعها �لمالي وتدفقاتها �لنقدية ونتائج عملياتها و/ �أو على �آفاقها �لم�شتقبلية.  

قد ت�شبح �ل�شركة طرفًا في �إجر�ء�ت ق�شائية �أو مطالبات في �ل�شير �لعادي لأعمالها وقد يكون لالإجر�ء�ت �لق�شائية �أو �لمطالبات تاأثير �شلبي على �أعمال 

�ل�شركة وقد ت�شدر قر�ر�ت �أو �إجر�ء�ت نظامية من �شاأنها تو�شيع نطاق م�شوؤولياتها وقد يكون لها تاأثير �شلبي وجوهري على �أعمال �ل�شركة وو�شعها �لمالي 

ونتائج عملياتها.

سياسات إدارة المخاطر  22222 

مع �أن �ل�شركة تعتزم ت�شكيل لجنة للمر�جعة وتطبيق �شيا�شات و�إجر�ء�ت لإد�رة �لمخاطر و�شو�بط د�خلية ت�شتند �إلى نظام �لتاأمين ولئحة �إد�رة �لمخاطر، �إل 

�أن هذه �ل�شيا�شات و�لإجر�ء�ت �لخا�شة باإد�رة �لمخاطر و�ل�شو�بط �لد�خلية قد ل تكفي للحد من �لمخاطر �لتي تتعر�س لها �ل�شركة في جميع �أحو�ل �ل�شوق 

�أو للحد من �أنو�ع مختلفة من �لمخاطر، بما فيها �لمخاطر غير �لمحددة �أو غير �لمتوقعة. 

تعتمد بع�س طرق �إد�رة �لمخاطر على مالحظة �ل�شلوك �لتاريخي لل�شوق، ولذ�، فاإن هذه �لطرق قد ل تمكن من �لتنبوؤ بالمخاطر �لمحتملة م�شتقبال و�لتي قد 

تكون �أكبر من تلك �لتي يتم ��شتنتاجها بو��شطة �لمقايي�س �لتاريخية. وهناك طرق �أخرى لإد�رة �لمخاطر تعتمد على تقييم �لمعلومات �لمتاحة حول �لظروف 

�لت�شغيلية و�ل�شوقية �أو حول �أمور �أخرى. ونظر� لغياب �لبيانات �لكافية حول �شوق �لتاأمين �ل�شعودي، �إ�شافة �إلى عو�مل �أخرى، فاإن هذه �لمعلومات قد ل تكون 

دقيقة �أو كاملة �أو محدثة �أو لن يتم تقييمها على �لوجه �ل�شحيح في جميع �لحالت. 

وف�شال عن ذلك، فاإن �لتعامل مع �لمخاطر �لنظامية و�لت�شريعية ي�شتدعي من �شمن ما ي�شتدعيه وجود �شيا�شات و�إجر�ء�ت تمكن من قيد عدد كبير من 

و�إجر�ء�تها  �ل�شركة  �شيا�شات  تكون  ل  قد  �ل�شياق،  هذ�  وفي  �لد�خلية.  للرقابة  منا�شبة  �أنظمة  �إلى  �إ�شافة  �شالحيتها،  من  و�لتحقق  و�لأحد�ث  �لتعامالت 

و�شو�بطها �لد�خلية فاعلة تماما في جميع �لأحو�ل. ونتيجة لذلك، فاإن �رتفاع م�شتوى �لمخاطر �لتي تتعر�س لها �ل�شركة قد يوؤثر �شلبا وبدرجة كبيرة على 

�أعمال �ل�شركة وو�شعها �لمالي وتدفقاتها �لنقدية ونتائج عملياتها و/ �أو على �آفاقها �لم�شتقبلية. 

من جهة �أخرى، �إن من �لد�رج بالن�شبة ل�شركات �لتاأمين ��شتخد�م �أدو�ت مالية و��شتثمار�ت متنوعة لغر�س �إد�رة �لمخاطر �لم�شاحبة لأعمالها و�لتي ترجع 

�لمالية. وقد تكون  ��شتعمال مثل هذه �لأدو�ت  �لنقد قبل  �أن تح�شل على مو�فقة موؤ�ش�شة  �ل�شركة  �ل�شركة ت�شكيلها. ويتعين على  �لتي تنوي  للجنة ل�شتثمار 

�لو�شائل �لمتاحة �أمام �ل�شركة للتعامل مع هذه �لمخاطر محدودة �إذ� لم تح�شل على مو�فقة موؤ�ش�شة �لنقد بهذ� �ل�شاأن.

محدودية الوصول إلى البيانات التاريخية للسوق  22222 

مع �أن قطاع �لتاأمين لي�س حديثا على �لقت�شاد �ل�شعودي، �إل �أنه بات يخ�شع موؤخر� لعملية �إعادة هيكلة و��شعة ت�شمل تطبيق بيئة تنظيمية جديدة، وهي بيئة لم 

تختبر بعد. فقد ظل �شوق �لتاأمين لبع�س �لوقت حكر� على �ل�شركة �لوطنية للتاأمين �لتعاوني )“�لتعاونية”( دون مناف�شة تذكر. ونظر� لعدم توفر بيانات كافية 

حول �شوق �لتاأمين �ل�شعودي، �إ�شافة �إلى عو�مل �أخرى، فاإن �أي تقييم �أو تقدير لل�شوق قد يفتقر �إلى �لدقة �أو �لكتمال �أو قد يكون متقادما ول يعك�س �لو�قع �أو 

لم يحظ بالتقييم �لمنا�شب في جميع �لحالت. 

المخاطر المتعلقة بنمو السوق 22222- 

�أنه قد تطر�أ هناك عو�مل غير منظورة وغير متوقعة تعيق هذ� �لنمو  ت�شير �لكثير من �لموؤ�شر�ت �إلى �أن قطاع �لتاأمين �ل�شعودي �شي�شهد نمو� ملمو�شًا، �إل 

�لمتوقع. 
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وبالرغم من محاولت �لتنويع، فاإن �لقت�شاد �ل�شعودي ما ز�ل يعتمد على �لنفط و�لغاز. ولذ�، فاإن �إير�د�ت �لمملكة تظل عر�شة لتقلبات �شعر �لهيدروكربونات 

و�لبتروكيماويات، ويبقى �لتخطيط �لمالي هو �لآخر عر�شة لقوى خارج نطاق �شيطرة �لحكومة �ل�شعودية. وهذ� ما قد ي�شكل عائقا ل�شتمر�ر �لنمو �لمحتمل في 

�لم�شاريع �ل�شناعية و�ل�شكنية �لكبرى وم�شاريع �لبنية �لتحتية �لأخرى، �لأمر �لذي قد يوؤثر �شلبا على ن�شاط �لتاأمين و�شركاته �لعاملة في �لمملكة. 

المنافسة  222222 

ح�شلت �لعديد من �شركات �لتاأمين على ترخي�س من مجل�س �لوزر�ء لتاأ�شي�س �شركات تاأمين م�شاهمة يتم ترخي�شها من قبل موؤ�ش�شة �لنقد �لعربي �ل�شعودي 

لمز�ولة �أعمال �لتاأمين و�إعادة �لتاأمين. كما �أن هناك �لعديد من �ل�شركات �لتي ل تز�ل تحت �لترخي�س مما �شي�شهم في تعميق قطاع �لتاأمين وزيادة �لمناف�شة 

في �شوق �لتاأمين في �لمملكة.

و�شيعتمد �لو�شع �لتناف�شي لل�شركة على �لعديد من �لعو�مل �لتي ت�شمل قوة مركزها �لمالي و�لنطاق �لجغر�في لأعمالها، وعالقة �لعمل �لتي تربطها بعمالئها 

وحجم �أق�شاط �لتاأمين �لمكتتبة، و�أحكام و�شروط وثائق �لتاأمين �ل�شادرة، و�لخدمات و�لمنتجات �لمقدمة بما في ذلك قدرة �ل�شركة على ت�شميم بر�مج 

تاأمين وفقًا لمتطلبات �ل�شوق، وكذلك �شرعة �شد�د �لمطالبات، و�شمعة �ل�شركة، وخبرة وكفاءة �لموظفين ومدى �لتو�جد في �ل�شوق �لمحلي.

�شركات  �أعباء  تزيد من  �لتي  �لتاأمين  وثائق  و�شروط  �أحكام  زيادة  �لمكتتبة وكذلك  �لأق�شاط  �شعر  �نخفا�س  �إلى  توؤدي  �لمناف�شة قد  �لحادة في  �لزيادة  �إن 

�لتاأمين، مما قد يكون له �أثر �شلبي جوهري على �أعمال �ل�شركة وو�شعها �لمالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها �لنقدية و�آفاقها �لم�شتقبلية، وقد يوؤدي هذ� �إلى 

تر�جع �لح�شة �ل�شوقية لل�شركة وهو�م�س ربحيتها وعو�ئدها و�إعاقة نمو قاعدة عمالئها وزيادة معدل دور�ن موظفي �لإد�رة و�لمبيعات وزيادة �لم�شاريف 

�لت�شغيلية كالمبيعات و�لت�شويق، و �لزيادة في تكاليف �ل�شتحو�ذ على �لبو�ل�س.

خطر الكوارث الطبيعية والحروب والحوادث الكارثية التي يتعذر التنبؤ بها  222222 

كثير� ما تتكبد �شركات �لتاأمين خ�شائر جمة جر�ء �لأحد�ث �لكارثية و�لتي يمكن �أن تنجم عن عو�مل ترتبط بالطبيعة �أو بالب�شر، وهي �أحد�ث ل يمكن بطبيعة 

�لحال �لتنبوؤ بها ل من حيث تكر�رها ول من حيث �شدتها �أو حجمها. وهكذ�، فاإن �لعمليات �لتي تقوم بها �ل�شركة في مجال �لتاأمين على �لممتلكات و�لحو�دث 

تجعلها عر�شة لمطالبات تن�شاأ عن عدة �أحد�ث منها �لأعا�شير �لماطرة و�لعو��شف �لثلجية و�لهو�ئية و�لزو�بع و�لأعا�شير �لدّو�مية و�لزلزل وحالت �لبرد 

�أو �لحر �ل�شديد و�لعمليات �لإرهابية و�لفي�شانات و�لحر�ئق و�لنفجار�ت و�لحو�دث �ل�شناعية و�لأعمال �لحربية. وهنا يعتمد حجم �لخ�شائر �لناجمة عن 

�لحدث �لكارثي على �لحجم �لإجمالي للخطر �لموؤمن �شده في �لمنطقة �لمت�شررة جر�ء �لحدث و�شدة �لحدث نف�شه. ويمكن �أن تت�شبب �لكو�رث في �أ�شر�ر 

وخ�شائر تطال �لعديد من �لممتلكات وفروع �لعمل. وقد ل تكفي جهود �ل�شركة لحماية نف�شها، كاتباع �إجر�ء�ت �كتتاب/ تاأمين �نتقائية و�شر�ء وثائق �إعادة 

تاأمين �شد �لكو�رث ومر�قبة م�شتوى تر�كم �لخطر وما �إلى ذلك. ومع �أن �ل�شركة �شتعمل على حماية نف�شها من هذه �لكو�رث من خالل ترتيبات �إعادة �لتاأمين، 

�إل �أن �لمطالبات �لمرتبطة بالكو�رث يمكن �أن توؤدي �إلى تقلبات كبيرة في �لنتائج �لمالية لل�شركة وقد يكون ل�شل�شلة من �لأحد�ث �لكارثية �لمتعددة تاأثير 

�شلبي كبير على �لو�شع �لمالي لل�شركة ونتائج عملياتها. كذلك يمكن �أن يوؤدي وقوع حدث كارثي �إلى زيادة تكلفة �إعادة �لتاأمين �أو يحد من توفرها في �ل�شنو�ت 

ملمو�س  �شلبي  تاأثير  له  يكون  �أن  يمكن  ما  وهذ�  �لتاأمين”(،  باإعادة  �لمتعلقة  “�لمخاطر   8-2-2 �لفقرة  �لقادمة )ف�شال ر�جع ق�شم “عو�مل �لمخاطرة”، 

على �أعمال �ل�شركة وو�شعها �لمالي وتدفقاتها �لنقدية ونتائج عملياتها و/ �أو �آفاقها �لم�شتقبلية. 

مخاطر التصنيف االئتماني 222222 

�لت�شنيف  لها. تقوم منظمات  �ئتماني  و�إ�شد�ر ت�شنيف  ن�شاطها  لتقييم  �ئتماني  تعيين وكالة ت�شنيف  يتعين عليها  �أعمالها، قد  �ل�شركة وبدء  تاأ�شي�س  عند 

بتحديد �لت�شنيف على �أ�شا�س عدة عو�مل وعلى �لرغم من �أن �أكثرية �لعو�مل تتعلق بال�شركة مو�شع �لت�شنيف �إل �أن بع�شها تتعلق بالأحو�ل �لقت�شادية �لعامة 

وبظروف خارجة عن �شيطرة �ل�شركة مو�شع �لت�شنيف. وفي هذه �لحالة، لي�س من �لم�شمون �أن �ل�شركة �شتح�شل على ت�شنيف �إيجابي، �لأمر �لذي قد يكون 

له تاأثير �شلبي جوهري على �أعمالها وو�شعها �لمالي وقيمة �أ�شهمها. 

كذلك عمدت موؤ�ش�شة �لنقد �إلى تنظيم ن�شاط �إعادة �لتاأمين من خالل تحديد نوع �شركات �إعادة �لتاأمين �لتي ت�شتطيع �شركات �لتاأمين في �لمملكة �لتعامل 

معها، ومن �لقيود �لجديدة في هذ� �ل�شاأن �أن �لمادة 42-2 من �للو�ئح �لتنفيذية ت�شترط على �شركة �إعادة �لتاأمين �أن تح�شل على ت�شنيف من �شتاندر �أند بور 

بم�شتوى BBB على �لأقل �أو ما يعادله من وكالة ت�شنيف عالمية معروفة، ما لم يتم �لح�شول على مو�فقة م�شبقة من موؤ�ش�شة �لنقد.فاإذ� ما �نخف�س ت�شنيف 

�شركة �إعادة �لتاأمين دون �لت�شنيف �لمطلوب ولم تح�شل �ل�شركة على مو�فقة محددة من موؤ�ش�شة �لنقد، فاإن �ل�شركة �شت�شطر �إلى وقف جميع ترتيباتها 

�لقائمة مع �شركة �إعادة �لتاأمين �لمعنية و�لبحث عن باأخرى بدل منها. 

المخاطر المتعلقة بقيود ملكية شركات التأمين  222222 

بالإ�شافة �إلى فترة �لحظر �لمفرو�شة على �لم�شاهمين �لموؤ�ش�شين من قبل �لهيئة، يتعين على هوؤلء �لموؤ�ش�شين �لح�شول على مو�فقة �لهيئة قبل بيع �أ�شهمهم 

�أ�شهم �شركات �لتاأمين. فبح�شب �لمادة )9( من نظام �لتاأمين ل  حتى بعد �نتهاء فترة �لحظر. كما تفر�س لو�ئح �لتاأمين قيود� معينة على ملكية وتحويل 
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يجوز ل�شركة �لتاأمين فتح فروع �أو مكاتب د�خل �لمملكة �أو خارجها �أو �لمو�فقة على �لندماج مع �شركة تاأمين �أو �إعادة تاأمين �أخرى �أو �متالك تلك �ل�شركة 

�أو �شر�ء �أ�شهم فيها �إل بمو�فقة خطية م�شبقة من موؤ�ش�شة �لنقد. كما تن�س �لمادة )38( من �لالئحة �لتنفيذية على �أن تقوم �شركة �لتاأمين باإبالغ موؤ�ش�شة 

�لنقد ب�شفة دورية بالأ�شخا�س �لذين يملكون خم�شة في �لمائة �أو �أكثر من �أ�شهمها. كذلك يتوجب على كل �شخ�س يملك خم�شة في �لمائة �أو �أكثر من �أ�شهم 

�أي �شركة تاأمين �أن يبلغ موؤ�ش�شة �لنقد باأي تغيير في ن�شبة ح�شته في تلك �ل�شركة. وقد ن�شرت موؤ�ش�شة �لنقد قائمة تبين �لحد �لأدنى و�لحد �لأق�شى للح�شة 

�لتي يمكن �متالكها في �شركات �لتاأمين من قبل �لبنوك و�لأ�شخا�س �لعتباريين و�لأ�شخا�س �لطبيعيين. وهكذ�، فاإن قيود� كهذه يمكن �أن تحد من عمليات 

�ل�شر�ء �لمحتملة وقد توؤخر �أو تعيق �أو تمنع قدرة �ل�شركة على �جتذ�ب م�شتثمرين ماليين �أو ��شتر�تيجيين، �أو ربما توؤخر �أو تعيق �أو تمنع تغيير �ل�شلطة �لمركزية 

بال�شركة، بما في ذلك من خالل عمليات يرى �لم�شاهمون في �ل�شركة �أن بع�شها �أو جميعها في �شالح �ل�شركة. 

المخاطر المرتبطة باألوضاع االقتصادية  222222 

�شوف يعتمد �أد�ء �ل�شركة على �لأو�شاع �لقت�شادية في �لمملكة وفي �لعالم عموما حيث �أن �أي تغير�ت �قت�شادية يمكن �أن توؤثر على �لنتائج �لمالية لل�شركة، 

ومثال ذلك، من خالل �لعو�ئد �ل�شتثمارية )ف�شال ر�جع ق�شم “عو�مل �لمخاطرة”، �لفقرة 2-2-7 “عو�ئد ��شتثمارية مقنعة” وم�شتوى �لطلب من جانب 

�لعمالء على منتجات �ل�شركة وخدماتها. ول ت�شتطيع �ل�شركة �لتنبوؤ بما لالأو�شاع �لقت�شادية �لم�شتقبلية من تاأثير على ن�شاطها. وبالتالي ل يمكن �إعطاء �أي 

تاأكيد باأن �لأو�شاع �لم�شتقبلية لن توؤثر �شلبا وبدرجة كبيرة على ربحية �ل�شركة. 

لقد دفعت �لنخفا�شات �لهائلة في �شوق �لعقار�ت �ل�شكنية �لأمريكية خالل �لعام �لما�شي بالموؤ�ش�شات �لمالية �إلى �إجر�ء تخفي�شات كبيرة في قيم �لأ�شول 

�لم�شتقات  و�أور�ق  �لمتعثرة  �لقرو�س  لت�شمل مبادلة  �نت�شرت  �لم�شندة بقرو�س عقارية ثم  �لمالية  �لأور�ق  �لتي بد�أت في  �لتخفي�شات  �أدت هذه  لديها. وقد 

�لمالية �لأخرى بدورها بالموؤ�ش�شات �لمالية �إلى �لبحث عن روؤو�س �أمو�ل �إ�شافية �أو �إلى �لندماج بموؤ�ش�شات �أكبر �أو �أقوى، وفي بع�س �لحالت، �إلى �لنهيار. 

وب�شبب �لتخوف �إز�ء ��شتقر�ر �لأ�شو�ق �لمالية عموما وقوة �لأطر�ف �لمقابلة، توقف �لكثير من �لمقر�شين عن تقديم �لتمويل حتى للمقر�شين ذوي �لقدرة 

�لمالية �لعالية �أو لموؤ�ش�شات مالية �أخرى. ومن هنا، فاإن نق�س �لقرو�س �لمتاحة في �ل�شوق يمكن �أن يكون له تاأثير �شلبي كبير على �لو�شع �لمالي لل�شركة 

و�إمكانية �لح�شول على �لمو�رد �لتمويلية.

كذلك يمكن �أن تتاأثر قدرة �ل�شركة على �لدخول في علميات تمويل روتينية �شلبا بالإجر�ء�ت �لتي تقوم بها موؤ�ش�شات مالية خارج �لمملكة و�لقوة �لتجارية 

لتلك �لموؤ�ش�شات، حيث �أن �لموؤ�ش�شات �لمالية مرتبطة ببع�شها �لبع�س من خالل عالقات تجارية �أو عمليات �لت�شوية �أو �أطر�ف نظيرة �أو غير ذلك. وقد تكون 

�ل�شركة عر�شة لمخاطر �لعديد من �ل�شناعات و�لأطر�ف �لأخرى وربما تحتاج لإجر�ء تعامالت مع �أطر�ف �أخرى في قطاع �لخدمات �لمالية، مثل �لو�شطاء 

�لئتماني  �لتركيز  من  عال  م�شتوى  �إحد�ث  �إلى  يوؤدي  قد  ما  وهذ�  �ل�شركات،  من  وعمالء  �ل�شتثمارية  و�لبنوك  �لتجارية  و�لبنوك  و�ل�شما�شرة  و�لمتعاملين 

بالن�شبة لقطاع �لخدمات �لمالية بوجه عام. وعالوة على ذلك، فاإن تق�شير و�حدة �أو �أكثر من �لموؤ�ش�شات �لمالية، �أو حتى �لإ�شاعة �أو �لت�شاوؤل في هذ� �ل�شاأن، 

يمكن �أن يوؤدي �إلى م�شاكل في �ل�شيولة على م�شتوى �ل�شوق وربما �إلى تعر�س �ل�شركة لخ�شائر �أو حالت تق�شير في دفع �لتز�ماتها، يكون لها تاأثير �شلبي كبير 

على و�شعها �لمالية وتدفقاتها �لنقدية.

المخاطر المتعلقة بالتوسعة 222222 

من �لممكن �أن �للتز�م �لتنظيمي قد يوجب على �ل�شركة تو�شعة عملياتها �لطبية.  وقد يكون من �لمعقد تنفيذ مثل تلك �لتو�شعة وقد يتطلب �لكثير من وقت 

�لمديرين وقد يكون خا�شعًا لعدد عو�مل خارجة عن �شيطرة �ل�شركة. ل يمكن �إعطاء �أي تاأكيد �أن �ل�شركة �شتنجح في تو�شعة عملياتها �لطبية �أو �أن تكون 

عملياتها مربحة.

تأثير تراجع ثقة المستهلك 222222 

يتعر�س قطاع �لتاأمين على �لم�شتوى �لعالمي لالنطباع �ل�شلبي في �ل�شوق وذلك لأنه يعمل في �شناعة تعتبر فيها �لنز�هة وثقة �لم�شتهلك و�لئتمان و�ل�شمعة 

ذ�ت �أهمية بالغة.  ومن �لممكن �أن �أي �إذ�عات �شلبية �أو تر�جع ثقة �لم�شتهلك في �ل�شناعة �لتاأمينية ب�شكل عام �شو�ء �أن يكون مطابقًا للحقيقة �أم لم يكن �أو 

فقد�ن �لثقة بال�شركة �أو مجموعتها �أو عالماتها �لتجارية يترتب عليه فقد�ن �لعمالء و/�أو �لأعمال مما قد يكون له تاأثير �شلببي على �أعمال �ل�شركة و�أو�شاعها 

�لمالية و�آفاقها �لم�شتقبلية.

دورية األعمال التأمينية 222222 

�إنه وعلى �لم�شتوى �لعالمي �شهدت �ل�شناعة �لتاأمينية �لعامة تغير�ت دورية مع تذبذبات ملمو�شة في نتائج �لعمليات يرجع �شببها �إلى �لمناف�شة و�لأحد�ث 

�لكارثية و�لأو�شاع �لقت�شادية و�لجتماعية ب�شكل عام وغيرها من �لعو�مل خارجة عن �شيطرة �ل�شركات �لعاملة في �ل�شناعة �لتاأمنية . �إن �لدورية �لمذكورة 

يكمن �أن تتولد منها فتر�ت تت�شف بالمناف�شة في �لأ�شعار �لناتجة عن فائ�س �لعر�س وكذ� فتر�ت تت�شم باأق�شاط �أعلى ناتجة عن �لق�شور في �لعر�س. 
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المخاطر المرتبطة بعمليات الشركة  222 
المخاطر المرتبطة بالمحفظة التأمينية التي سيتم االستحواذ عليها  22222 

بعد �لنتهاء من �إجر�ء�ت �لتاأ�شي�س و��شتيفاء �ل�شركة لجميع �لمتطلبات �لنظامية وطبقا ل�شروط معينة )منها ح�شول �ل�شركة على �لمو�فقات �لالزمة من 

موؤ�ش�شة �لنقد و�ل�شلطات �لنظامية في مملكة �لبحرين، ومو�فقة �لم�شاهمين غير ذوي �لم�شلحة �لذين �شي�شوتون في �لجمعية �لعامة �لتاأ�شي�شية، و�إبر�م 

و�تفاقية تحويل �لمحفظة و�تفاقية تحويل �لأ�شول( تنوي �ل�شركة �لبدء في �ل�شتحو�ذ على �لمحفظة �لتاأمينية من �شركة رويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين 

عملية  تتعطل  وقد  �لقانونية”(.  “�لمعلومات  “�ل�شتحو�ذ” وق�شم  ق�شم  )ر�جع  و�لخدمات  للتجارة  �لعالمية  �ل�شركة  من  �لأ�شول  وعلى  �لأو�شط(  )�ل�شرق 

�ل�شتحو�ذ ذ�ت �ل�شلة �أو تتاأخر ب�شبب عدم تمكن �ل�شركة من �لح�شول على �لمو�فقات �لالزمة �أو ��شتيفاء �أي �شروط مطلوبة )ر�جع �لق�شم 12 “�لمعلومات 

�لقانونية”، �لفقر�ت 12-1 )ب( و )ج(، و/ �أو جر�ء عو�مل �أخرى مجهولة. وبالتالي، فاإن تعطل عملية �ل�شتحو�ذ �أو تاأخرها يمكن �أن يكون له تاأثير �شلبي 

كبير على موعد بدء �ل�شركة لأعمالها وعلى �إد�رتها وعلى و�شعها �لمالي وتدفقاتها �لنقدية ونتائج عملياتها و/ �أو �آفاقها �لم�شتقبلية. 

2007م. فاإذ� كانت  �شيتم تقييم �لمحفظة و�أ�شول �ل�شركة �لعالمية للتجارة و�لخدمات طبقا للقو�عد �لإر�شادية �ل�شادرة عن موؤ�ش�شة �لنقد في �شهر مايو 

�لقيمة �لتي �شتقرها وتعتمدها موؤ�ش�شة �لنقد �أعلى من �لتقييم �لتقديري ومن توقعات مجل�س �لإد�رة، فاإن من غير �لممكن �إعطاء �أي تاأكيد باأن �ل�شركة �شيكون 

لديها ر�أ�س �لمال �لكافي لإتمام عملية �ل�شتحو�ذ على �لمحفظة و�لأ�شول و�أنها �شتبقى م�شتوفية لمتطلبات �لمالءة �لتي ين�س عليها نظام �لتاأمين. وبالتالي، 

فقد ت�شطر �ل�شركة �إلى زيادة ر�أ�شمالها )وهو �أمر يحظر عليها لمدة �شتة �أ�شهر من تاريخ �إدر�ج �أ�شهمها في �لقائمة �لر�شمية )ف�شال ر�جع ق�شم “عو�مل 

�لمخاطرة”، �لفقرة 2-2-5 “�لمخاطر �لمتعلقة بم�شادر �لتمويل”((، وفي هذه �لحالة لي�س هناك من تاأكيد باأن �لموؤ�ش�شين �شيتمكنون من توفير �لمبلغ 

�لنقدي �لالزم. وهكذ�، قد يكون للتقييم �لأعلى من �لمتوقع تاأثير �شلبي كبير على �شعر �أ�شهم �ل�شركة في �ل�شوق وعلى موعد بدئها لأعمالها وعلى و�شعها 

�لمالي وتدفقاتها �لنقدية ونتائج عملياتها و/ �أو على �آفاقها �لم�شتقبلية. وهناك خطر �إ�شافي يتمثل في �إمكانية عدم تجديد بع�س �لح�شابات �لمكّونة للمحفظة 

)ر�جع �لق�شم 2 “عو�مل �لمخاطرة” �لفقر�ت 2-2-3 “ خطر عدم تجديد �لمحفظة �لحالية”(

المخاطر المتعلقة بالتأمين التكافلي  22222 

تعتزم �ل�شركة مر�جعة و�شعها بالن�شبة لحتمال تقديم منتجات �لتاأمين �لتكافلي. فاإذ� ما قررت �ل�شركة تقديم هذه �لمنتجات، ف�شوف تتكبد نفقات كبيرة 

مرتبطة بتطبيق هذ� �لنوع من �لتاأمين ولي�س هناك من تاأكيد باأن تقديم �لتاأمين �لتكافلي �شيكون مجديا ماليا لل�شركة. وفي �لمقابل، �إذ� قررت �ل�شركة عدم 

تقديم خدمة �لتاأمين �لتكافلي، ف�شوف يكون هناك خطر فقد�ن جزء من �لتعامالت ل�شالح �شركات �لتاأمين �لتي تقدم هذ� �لنوع من �لتاأمين. 

خطر عدم تجديد المحفظة الحالية 22222 

يعتزم �لموؤ�ش�شون تاأ�شي�س �ل�شركة ك�شركة تاأمين جديدة بدون �أي ن�شاط �أو تاريخ مالي �شابق و�شتعمل في �شوق تاأمين يت�شم بالمناف�شة �ل�شديدة. وبناء عليه، 

فاإن �ل�شركة ل توؤكد �أنها �شتتمكن من �لحتفاظ بحملة �لبو�ل�س و�أن �لبو�ل�س �لحالية �شيتم تجديدها، وهذ� ما قد يكون له تاأثير �شلبي كبير على ن�شاط �ل�شركة 

وعلى و�شعها �لمالي وتدفقاتها �لنقدية ونتائج عملياتها و/ �أو على �آفاقها �لم�شتقبلية. 

حداثة عهد الشركة وعدم وجود تاريخ مالي وتشغيلي سابق لها  22222 

�إن �ل�شركة ما تز�ل قيد �لتاأ�شي�س، وبا�شتثناء عملية تحويل �لمحفظة و�لأ�شول �لمقترح �إجر�وؤها بعد �لتاأ�شي�س طبقا للمتطلبات �لنظامية و��شتيفاء �شروط 

معينة كما هو مو�شح في ق�شم “�ل�شتحو�ذ”، فاإن �ل�شركة لي�س لديها �أي تاريخ مالي �أو ت�شغيلي ولم تقم باأي ن�شاط تاأميني ولم تحقق �أية �إير�د�ت قبل هذ� 

�لكتتاب. ونظر� لغياب مثل هذه �لبيانات، فاإن �لمعلومات �لمتوفرة للم�شتثمرين �شتكون محدودة �لجدوى في م�شاعدتهم في تقييم �ل�شركة وفر�س نجاحها. 

صعوبة الحصول على مصادر التمويل المناسبة 22222 

بكفاية  �لخا�شة  �لنظامية  بالمتطلبات  و�لوفاء  �لتاأمين  ن�شاط  �أخرى من  �أنو�ع  و�إ�شافة  لتو�شيع عملياتها  �إ�شافي  لر�أ�شمال  �لم�شتقبل  في  �ل�شركة  تحتاج  قد 

ر�أ�س �لمال. كذلك ربما تن�شاأ هناك ظروف ل يتوفر فيها لل�شركة ر�أ�س �لمال �لالزم لمو�جهة هذه �لمتطلبات �أو ل يتوفر في �لوقت �لمنا�شب �أو يتوفر ولكن 

ب�شروط غير منا�شبة. وي�شاف �إلى ذلك �أنه ل يجوز لل�شركة جمع ر�أ�س مال �إ�شافي من م�شاهميها من خالل �إ�شد�ر حقوق �أولوية خالل �شتة �أ�شهر من تاريخ 

�إدر�ج �أ�شهمها في �لقائمة �لر�شمية. ومن هنا، فاإن عدم قدرة �ل�شركة على جمع ر�أ�س �لمال �لالزم قد يكون له تاأثير �شلبي على �أعمال �ل�شركة وو�شعها �لمالي 

وتدفقاتها �لنقدية ونتائج عملياتها و/ �أو على �آفاقها �لم�شتقبلية. 
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كفاية االحتياطيات 

كجزء من �أي ن�شاط في مجال �لتاأمين وتم�شيا مع متطلبات نظام �لتاأمين، فاإن �ل�شركة تحتفظ باحتياطيات ومخ�ش�شات لتغطية �لمطالبات و�للتز�مات 

�لمالية و�لمطلوبات �لمتوقعة م�شتقبال. 

�إن عملية تقدير �لحتياطيات �لمطلوبة عملية �شعبة ومعقدة وتت�شمن �لعديد من �لعو�مل و�لمتغير�ت و�لفتر��شات �لتقديرية. ونظر� لطبيعة �لأخطار ذ�ت 

�ل�شلة و�رتفاع درجة �نعد�م �ليقينية �لتي تحيط بعملية تحديد �للتز�مات �لمتعلقة بالمطالبات غير �لم�شددة لبو�ل�س �لتاأمين، فاإن �ل�شركة قد ل ت�شتطيع 

�أن تحدد بال�شبط �لمبلغ �لذي �شتدفعه في �لنهاية لت�شوية هذه �للتز�مات. وبالإ�شافة �إلى ذلك، �إن حد�ثة عهد �شوق �لتاأمين ومحدودية �لبيانات �لمتوفرة 

بالن�شبة  و�لدقيقة  �لمنا�شبة  �لفتر��شات  و�شع  على  �ل�شركة  قدرة  على  يوؤثر�  �أن  يمكن  �لمطالبات  في  �لخبرة  حيث  من  �لمملكة  في  �لتاأمين  �شناعة  حول 

لمنتجات معينة. ونتيجة لذلك، فقد يثبت عدم كفاية �لحتياطيات �لمخ�ش�شة لمو�جهة مطالبات بو�ل�س �لتاأمين في �لم�شتقبل وقد تحتاج �ل�شركة �إلى زيادة 

�حتياطياتها، وهذ� ما قد يكون له تاأثير �شلبي جوهري على �أعمال �ل�شركة وو�شعها �لمالي وتدفقاتها �لنقدية ونتائج عملياتها و/ �أو على �آفاقها �لم�شتقبلية. 

تحقيق عوائد مقنعة  22222 

تعتمد نتائج �لأد�ء �لت�شغيلي لل�شركة ب�شكل جزئي على �أد�ء �أ�شولها �لم�شتثَمرة و�لتي �شتتكون من �أمو�ل حملة �لبو�ل�س و�أمو�ل �لم�شاهمين. وتخ�شع نتائج 

�ل�شوق  �لتذبذب في  �لعامة وم�شتوى  �لقت�شادية  بالأو�شاع  �لمرتبطة  �لمخاطر  �أو خارجها( منها  �لمملكة  ��شتثمارية )�شو�ء د�خل  لعدة مخاطر  �ل�شتثمار 

وتقلبات معدلت �لعائد في �ل�شوق وتقلبات في �أ�شعار �لأ�شهم و�لعقار�ت ومخاطر �ل�شيولة و�لعملة وخطر �لئتمان و�لتق�شير )و�لذي ي�شمل على �شبيل �لمثال 

�أو مناظري  عدم �لوفاء بالتز�مات �لدفع �لتعاقدية عن �لأ�شول �لم�شتثمرة وتغير�ت في �لمالءة �لمالية لبع�س �لأ�شول �لم�شتثمرة مثل �لتعر�س لم�شدري 

�شكوك �أو �أ�شهم �أو �إيد�عات وم�شتقات(، و�لظروف �ل�شيا�شية بالإ�شافة �إلى تغير�ت لها تاأثير �شلبي على متانة �لمركز �لمالي �لعام لم�شدري �لأور�ق �لمالية 

بالأو�شاع  �لمرتبطة  “�لمخاطر   15-1-2 �لفقرة  �لمخاطرة”،  “عو�مل  ق�شم  ر�جع  )ف�شال  بال�شركة  �لخا�شة  �ل�شتثمار�ت  محفظة  من  جزءً�  ت�شكل  �لتي 

�لقت�شادية”(. 

وبالإ�شافة �إلى ذلك، �إذ� لم تنجح �ل�شركة في مو�زنة محفظتها �ل�شتثمارية ومو�ءمتها مع مطلوباتها، فاإنها قد ت�شطر لت�شفية ��شتثمار�تها في �أوقات و/

�أو باأ�شعار غير منا�شبة، وهذ� ما قد يكون له تاأثير �شلبي جوهري على �أعمال �ل�شركة وو�شعها �لمالي وتدفقاتها �لنقدية ونتائج عملياتها و/ �أو على �آفاقها 

�لم�شتقبلية. 

المخاطر المرتبطة بإعادة التأمين  22222 

تنوي �ل�شركة �إعادة تاأمين �لمخاطر لدى �أطر�ف �أخرى و�لم�شاركة في �شر�ء بو�ل�س �إعادة تاأمين من خالل مجموعة رويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين )ر�جع 

ومن  �لإجمالي  �لحجم  حيث  من  �إجر�وؤها،  يتعين  �لتي  �لتاأمين  �إعادة  لعمليات  وبالن�شبة  �لق�شم 4، “�ل�سركة” �لفقرة 4-11 “ترتيبات �إعادة �لتاأمين”(. 

معيدي �لتاأمين في �لمملكة، فهي محددة في لو�ئح �لتاأمين �لتي ت�شترط على �ل�شركة �إذ� ما رغبت في �إعادة �لتاأمين �أن تقوم باإعادة تاأمين 30% على �لأقل 

من �إجمالي �أق�شاطها في �لمملكة )�إل في حالة ح�شولها على �إعفاء خطي من موؤ�ش�شة �لنقد(. ومن هنا، فاإنه يتحتم على �ل�شركة، لكي تلتزم بهذ� �ل�شرط 

)�إذ� لم تح�شل على �إعفاء خطي(، �أن ت�شتري بولي�شة �إعادة تاأمين من و�حدة من �شركات �إعادة �لتاأمين �لقليلة �لمرخ�شة في �لمملكة )ر�جع �أي�شا �لق�شم 

4، “�ل�سركة”(. و�إ�شافة �إلى ذلك �إن �لأنظمة �لتاأمينية توجب على �ل�شركة �حتفاظ ن�شبة 30% من �لأق�شاط وقد يكون تحقيق ذلك مكلفًا .

من جهة �أخرى، يتوقف توفر �إعادة �لتاأمين وتكلفتها على ظروف �ل�شوق ويمكن �أن تتفاوت هذه �لتكلفة بدرجة كبيرة )ف�شال ر�جع ق�شم “عو�مل �لمخاطرة”، 

�لفقرة 2-1-12 “خطر �لكو�رث �لطبيعية و�لحروب و�لحو�دث �لكارثية �لتي يتعذر �لتنبوؤ بها”(. كذلك يمكن ثبوت عدم كفاية �إعادة �لتاأمين لحماية �ل�شركة 

من �لخ�شائر، �أو قد ل تتوفر �إعادة �لتاأمين في �لم�شتقبل. فاإذ� لم تتوفر �إعادة �لتاأمين �أو توفرت ب�شكل باهظ �لتكلفة �أو غير كاف، فاإن هذ� �شيوؤثر �شلبا على 

قدرة �ل�شركة على مو�زنة مجمل �لخطر �لذي هي عر�شة له وحماية �أرباحها ومو�ردها �لر�أ�شمالية. وقد ل تتمكن �ل�شركة من �لتقيد بمتطلبات نظام �لتاأمين �أو 

لو�ئحه �لتنفيذية �أو قد تكون تكلفة �للتز�م بها �أعلى من �لمتوقع. وهذه عو�مل يتوقع �أن يكون لها تاأثير جوهري على �أعمال �ل�شركة وو�شعها �لمالي وتدفقاتها 

�لنقدية ونتائج عملياتها و/ �أو على �آفاقها �لم�شتقبلية.

كذلك عمدت موؤ�ش�شة �لنقد �إلى تنظيم ن�شاط �إعادة �لتاأمين من خالل تحديد نوع �شركات �إعادة �لتاأمين �لتي ت�شتطيع �شركات �لتاأمين في �لمملكة �لتعامل 

معها، ومن �لقيود �لجديدة في هذ� �ل�شاأن �أن �لمادة 42-2 من �للو�ئح �لتنفيذية ت�شترط على �شركة �إعادة �لتاأمين �أن تح�شل على ت�شنيف من �شتاندر �أند بور 

بم�شتوى BBB على �لأقل �أو ما يعادله من وكالة ت�شنيف عالمية معروفة، ما لم يتم �لح�شول على مو�فقة م�شبقة من موؤ�ش�شة �لنقد.فاإذ� ما �نخف�س ت�شنيف 

�شركة �إعادة �لتاأمين دون �لت�شنيف �لمطلوب ولم تح�شل �ل�شركة على مو�فقة محددة من موؤ�ش�شة �لنقد، فاإن �ل�شركة �شت�شطر �إلى وقف جميع ترتيباتها 

�لقائمة مع �شركة �إعادة �لتاأمين �لمعنية و�لبحث عن باأخرى بدل منها. 
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وتجدر �لإ�شارة �أي�شا �إلى �أن �ل�شركة، حتى في حالة ح�شولها على �إعادة تاأمين، تظل م�شوؤولة عن �لخطر �لموؤمن �شو�ء �أوفت �شركة �إعادة �لتاأمين �لمعنية 

بالتز�ماتها �أم ل ومن ثم تعتبر �ل�شركة عر�شة للنز�عات حول �لعقود مع معيدي �لتاأمين و�لعيوب �لكامنة فيها ولإمكانية عدم �لتنفيذ من قبل معيدي �لتاأمين. 

وتعتزم �ل�شركة �لتعامل فقط مع �شركات �إعادة تاأمين تلبي معايير �أمنية محددة. ومع ذلك، فاإن عدم قدرة معيدي �لتاأمين على �لوفاء بالتز�ماتهم �لمالية �أو 

ف�شلهم في ذلك يمكن �أن يكون له تاأثير �شلبي جوهري على �أعمال �ل�شركة وو�شعها �لمالي وتدفقاتها �لنقدية ونتائج عملياتها و/ �أو على �آفاقها �لم�شتقبلية. 

االعتماد على الموظفين الرئيسيين  22222 

يعتمد نجاح �ل�شركة على مدى قدرتها على ��شتقطاب و/ �أو �لحتفاظ بفريق �إد�رتها وجميع موظفيها �لموؤهلين �لإ�شافيين وتقديم �لتدريب �لكافي لموظفيها. 

ولي�س هناك من تاأكيد باأن �ل�شركة �شتتمكن من �لحتفاظ بخدمات موظفيها �أو من رفع م�شتوى قو�ها �لعاملة عند �لحاجة وفي �لوقت �لمنا�شب. كذلك قد 

تحتاج �ل�شركة لزيادة م�شتويات �لأجور لكي تحافظ على موظفيها وت�شتقطب �لكو�در �لجديدة ذ�ت �لموؤهالت �لمنا�شبة. وفي حال تعذر على �ل�شركة �لح�شول 

على �لعنا�شر �لماهرة من �ل�شوق �لمحلية، فقد تحتاج �إلى ��شتقد�م موظفين من خارج �لمملكة. لكن �ل�شركة ل ت�شتطيع �لتاأكيد باأنها �شتتمكن من �لح�شول 

على �لعدد �لكافي من تاأ�شير�ت �لعمل �لالزمة من وز�رة �لعمل بالمملكة، ل �شيما في ظل متطلبات �ل�شعودة. 

وقد يوؤدي فقد�ن �ل�شركة لخدمات و�حد �أو �أكثر من �أع�شاء �إد�رتها �لعليا، �أو عدم قدرتها على ��شتقطاب �لموظفين �لموؤهلين و�لحتفاظ بهم، �أو عدم �لتدريب 

�لكافي، �أو عدم قدرة �لإد�رة �لعليا على تطبيق ��شتر�تيجية عمل �ل�شركة، �إلى �إعاقة تنفيذ ��شتر�تيجية عمل �ل�شركة، �لأمر �لذي قد يكون له تاأثير �شلبي كبير 

على �أعمال �ل�شركة وو�شعها �لمالي وتدفقاتها �لنقدية ونتائج عملياتها و/ �أو على �آفاقها �لم�شتقبلية. 

الخبرة في إدارة شركة عامة  22222 

تتمتع �لإد�رة �لمقترحة لل�شركة بخبرة في ت�شغيل و�إد�رة �أق�شام في رويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين )�ل�شرق �لأو�شط( في �لمملكة ك�شركة ذ�ت ملكية خا�شة، 

لكن لي�س لديها خبرة �شابقة في �إد�رة �ل�شركات �لم�شاهمة �لمدرجة في �شوق �لأ�شهم �ل�شعودية. 

ومن �لمتطلبات �لتي تترتب على �إدر�ج �ل�شركة في �لقائمة �لر�شمية وتد�ول �أ�شهمها في �ل�شوق �أنه �شيعين على �ل�شركة ومجل�س �إد�رتها تقديم تقارير و�لإف�شاح 

عن بيانات معينة و�شتخ�شع لقيود معينة بمقت�شى �لقو�عد و�لأنظمة و�للو�ئح �ل�شادرة عن �لهيئة وعن موؤ�ش�شة �لنقد ووز�رة �لتجارة و�ل�شناعة. وبالإ�شافة �إلى 

تلك �لمتطلبات، قد تفر�س �لهيئة و/ �أو موؤ�ش�شة �لنقد ح�شب تقديرها مزيدً� من متطلبات �لإف�شاح و�لتقارير وتطلب �لتقيد بالمزيد من قو�عد �لحوكمة. 

وتخطط �ل�شركة لو�شع وتطبيق �شو�بط و�إجر�ء�ت د�خلية تتعلق بعملها ك�شركة م�شاهمة عامة )ر�جع �لق�شم 8 “�لهيكل �لتنظيمي”(. وقد يفر�س هذ� �لتحول 

قدر� كبير� من �ل�شغط على �إد�رة �ل�شركة وموظفيها ومو�ردها �لأخرى، �لأمر �لذي قد يوؤثر بدوره، �إذ� لم يتم �لتعامل معه بحكمة وفعالية، على �أعمال �ل�شركة 

وو�شعها �لمالي وتدفقاتها �لنقدية ونتائج عملياتها و/ �أو على �آفاقها �لم�شتقبلية.

االعتماد على مجموعة رويال أند صن الاليانس للتأمين 22222- 

�شوف تعتمد �ل�شركة على مجموعة رويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين في توفير بع�س �لخدمات و�إحالة بع�س �أعمال �لتاأمين �إليها بما في ذلك على �شبيل �لمثال 

ل �لح�شر �لخدمات �لمن�شو�س عليها في �تفاقية �لخدمات �لفنية و�تفاقية �لإد�رة و�تفاقية �لإحالة و�إعادة �لتاأمين و��شتخد�م �لعالمة �لتجارية لرويال �أند 

�شن �لاليان�س للتاأمين )“RSA”( و�شعارها بالمملكة �لعربية �ل�شعودية وفقا لتفاقية �لترخي�س )ر�جع �لق�شم 12 “�لمعلومات �لقانونية”(. 

ومن هنا، فاإذ� ما �نتهت ملكية مجموعة رويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين لجميع �أ�شهمها في �ل�شركة �أو جزء منها و/ �أو في حالة �إنهاء �أي من �لتفاقيات �لم�شار 

�إليها �أعاله �أو تعديها، فاإن �ل�شركة قد ت�شطر للح�شول على خدمات بديلة معينة من �أطر�ف �أخرى )ر�جع ق�شم “�لمعلومات �لقانونية”(. وفي هذه �لحالة، قد 

ل تتمكن �ل�شركة من �لح�شول على هذه �لخدمات ب�شروط مماثلة، �لأمر �لذي قد يكون له تاأثير �شلبي على �أعمال �ل�شركة وو�شعها �لمالي وتدفقاتها �لنقدية 

�آفاقها �لم�شتقبلية. و�إذ� تاأخرت �ل�شركة عن ت�شجيل عالمتها �لتجارية في �لميعاد �لمنا�شب قد ت�شطر �ل�شركة بتطوير عالمة  �أو على  ونتائج عملياتها و/ 

جديدة ، �لأمر �لذي من �لممكن �أن يكون مكلفًا وم�شتغرقًا للوقت.  وغير ذلك، فاإن فقد�ن �لرتباط بمجموعة رويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين �أو �لتحالف مع 

�لتلف �لالحق ب�شمعة عالمة “رويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين” قد يكون له تاأثير �شلبي على �شورة �ل�شركة ومكانتها  للتاأمين” �أو  �لاليان�س  �أند �شن  “رويال 
في �ل�شوق وعلى م�شتوى �إقبال �لعمالء على تجديد بو�ل�س �لتاأمين. 

الخطر المرتبط بالتأمين الطبي  222222 

تتوقع �ل�شركة بعد تاأ�شي�شها و�شدور �لتر�خي�س و�لمو�فقات �لر�شمية على منتجاتها �أن تقدم خدمة �لتاأمين �لطبي. وتنوي رويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين 

)�ل�شرق �لأو�شط( �شمن عملية تحويل �لمحفظة و�لأ�شول تحويل �لحقوق و�للتز�مات �لقائمة بموجب �لعقد �لمبرم مع �أي من �ل�شركات �لمزودة للخدمات 

�لطبية من �أجل تقديم �لخدمات �لطبية لحملة وثائق �لتاأمين ب�شرط مو�فقة تلك �ل�شركة م�شبقا. 

فاإذ� ما تاأخرت �ل�شركة �لمزودة للخدمات �لطبية في منح مو�فقتها على تحويل �لعقد �لقائمة �أو �متنعت عن منح هذه �لمو�فقة �أو طلبت تغيير �أحكام ذلك 



13 نشرة اإلصدار

�لعقد، فاإن ذلك قد يمنع �أو يعيق تحويل �لمحفظة و�لأ�شول، �لأمر �لذي قد يوؤثر �شلبا على موعد بدء �ل�شركة لعملها وعلى و�شعها �لمالي وتدفقاتها �لنقدية 

و/�أو نتائج عملياتها. 

�أند �شن �لاليان�س للتاأمين )�ل�شرق �لأو�شط( حاليًا بخدمات  �أي�شًا باإنهاء �لعقد �لم�شتمر .  تتمتع رويال  قد يكون لل�شركة �لمزودة للخدمات �لطبية �لحق 

)مدنت �لعربية �ل�شعودية Mednet Saudi Arabia ( كمدير طرف ثالث لأعماله �ل�شحية .  يقوم مدنت حاليًا بالإجر�ء�ت �لهادفة �إلى �لح�شول على 

�لمو�فقة على ُرخ�شه  وقد ل يح�شل على �لمو�فقات �لمذكورة .  في حالة عدم �لتز�م )مدنت �لعربية �ل�شعودية( بالمتطلبات �لنظامية ومتطلبات �لترخي�س 

بما فيها متطلبات �لترخي�س لمجل�س �ل�شمان �ل�شحي �لتعاوني يجب على رويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين )�ل�شرق �لأو�شط( �لح�شول على خدمات مدير 

طرف ثالث مرخ�س ح�شب �لأ�شول .  في حالة �لتاأخر عن �إبر�م عقد مع مدير طرف ثالث مرخ�س ح�شب �لأ�شول فاإنه قد ينتج عن ذلك �نقطاع �أعمال رويال 

�أند �شن �لاليان�س للتاأمين )�ل�شرق �لأو�شط( وقد يوؤثر ذلك �شلبيًا على �لمحفظة و�لأعمال �لتجارية و�لأحو�ل �لمالية و�لتدفقات �لنقدية و�لنتائج �لت�شغيلية و/

�أو �لآفاق �لم�شتقبلية لل�شركة.  بلغ �إجمالي �لأق�شاط �لطبية �لمكتتبة في عام 2008 مبلغ 30،106،000 ريال �شعودي و�شّكلت تلك �لأق�شاط ما يقارب 12% من 

�إجمالي �لأق�شاط �لمكتتبة للمحفظة �لتاأمينية لرويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين )�ل�شرق �لأو�شط( و�لمتعلقة بالعمليات في �لمملكة �لعربية �ل�شعودية .

ولكي تتمكن �ل�شركة من تقديم خدمة �لتاأمين �لطبي في �لمملكة، فاإنه يتعين عليها تقديم طلب بهذ� �ل�شاأن �إلى مجل�س �ل�شمان �ل�شحي �لتعاوني لعتمادها 

ك�شركة تامين طبي و�عتماد بو�ل�س �لتاأمين �ل�شحي �لخا�شة بها. ولكن، لي�س هناك �أي تاأكيد ب�شاأن منح هذه �لمو�فقة �أو عدم تاأخرها. ومن هنا، فاإن عدم 

ح�شول �ل�شركة على هذه �لمو�فقة �أو تاأخر ح�شولها عليها قد يكون له تاأثير �شلبي ملمو�س على �أعمال �ل�شركة وو�شعها �لمالي وتدفقاتها �لنقدية و/ �أو نتائج 

عملياتها.

تعطل وسائل تقنية المعلومات  222222 

يعتبر ��شتخد�م و�شائل تقنية �لمعلومات ذ� �أهمية كبرى في �إد�رة ومعالجة ن�شاط �لتاأمين وعملياته، �إل �أن ذلك يعر�س �ل�شركة لمخاطر تعطل نظم تقنية 

�لمعلومات، بما فيها �نهيار �لنظام وف�شل �أو خرق �لأمن و�لفيرو�شات وعدم توفر �لعمالة �لماهرة �لالزمة لت�شغيل هذه �لأنظمة و�إد�رتها. وتخطط �ل�شركة 

ل�شتخد�م نظام لتقنية �لمعلومات قد تم ��شتخد�مه من قبل د�خل مجموعة رويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين، �إ�شافة �إلى و�شائل وقائية مثل �لن�شخ �لحتياطية 

وخطط ��شتعادة �لعمل في حالت �لطو�رئ �أو �لكو�رث. ومع ذلك، فاإنه ل يمكن �إعطاء �أي تاأكيد باأن �أعمال �ل�شركة لن تتعر�س للتوقف �أو ل�شرر كبير في حالة 

�لتعطل �لكلي �أو �لجزئي لأي من �أنظمة تقنية �لمعلومات �أو �لت�شالت �لرئي�شية �لتي ت�شتخدمها �أو ف�شل �أو خرق �لأمن. 

�شوف تعتمد �ل�شركة بدرجة كبيرة على �لنظام �لآلي �لمقترح تحويله �إليها بعد توقيع �تفاقية �شر�ء �لأ�شول. وتتوقع �ل�شركة �إبر�م �تفاقية �لخدمات �لفنية مع 

رويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين )�ل�شرق �لأو�شط( لم�شاعدتها في �ختيار �لأنظمة �لتقنية �لمنا�شبة وتطبيقها وتطويرها وفي �لم�شائل �لأخرى ذ�ت �لعالقة. 

ومن هنا، فاإن �إنهاء �لتفاقية و��شترجاع �لأنظمة و�لتوقف عن تقديم �لم�شاندة �لمترتبة عليها قد يوؤدي �إلى توقف عمل �ل�شركة، وهذ� ما قد يوؤثر �شلبا على 

�أعمال �ل�شركة وو�شعها �لمالي وتدفقاتها �لنقدية ونتائج عملياتها و/ �أو على �آفاقها �لم�شتقبلية. 

سوء سلوك الموظفين 222222 

تعتزم �ل�شركة و�شع �شو�بط د�خلية تحكم �شوء �لت�شرف من جانب �لموظفين طبقا لالئحة مكافحة �لحتيال. لكن �ل�شركة ل ت�شتطيع تقديم �أي تاأكيد ب�شاأن 

عدم حدوث �شوء ت�شرف من قبل �لموظفين، وهذ� ما قد يوؤثر �شلبا على �لو�شع �لمالي لل�شركة و�أد�ئها. وبناء عليه، فاإن �أي �شوء ت�شرف من قبل �لموظفين 

يمكن �أن يجعل �ل�شركة في و�شع مخالف لأي قانون �أو لئحة نظامية �أو نظام معمول به ويت�شبب في عقوبات نظامية و�لتز�مات مالية و/ �أو ت�شرر �شمعتها. 

وقوع الطرح قبل التأسيس 222222 

لم يتم تاأ�شي�س �ل�شركة بعد ولن يتم تاأ�شي�شها حتى ��شتيفاء �لطرح و�نعقاد �لجمعية �لعامة للموؤ�ش�شين و�إ�شد�ر �لقر�ر �لوز�ري ون�شر عقد �لتاأ�شي�س و�لنظام 

�لأ�شل�شي لل�شركة وفقًا لنظام �ل�شركات. من �لممكن عدم ��شتكمال �أحد �أو �أكثر من متطلبات تاأ�شي�س �ل�شركة ب�شكل نهائي مما يعني �أل يتم تاأ�شي�س �ل�شركة 

مما ي�شتوجب رد ح�شيلة �لكتتاب للم�شاهمين.

العقود مع الغير 222222 

�شتقوم �ل�شركة باإبر�م �تفاقيات توزيع و�تفاقات تعاون وغيرها من �لتفاقيات مع �أطر�ف ثالثة في مجال عملها �لعادي وتعتمد �ل�شركة على ��شتعد�د وقدرة 

�لأطر�ف �لمذكورة على �لوفاء بالتز�ماتها بموجب �شروط و�أحكام �لتفاقيات �لمذكورة .  ول يمكن �إعطاء �أي تاأكيد باأن �لأطر�ف �لمذكورة  �شوف تكون على 

م�شتوى تطلعات �ل�شركة ، �لأمر �لذي قد يوؤثر �شلبيًا على مركز �ل�شركة �لمالي و�لتدفقات �لنقدية و�لنتائج �لت�شغيلية لل�شركة و/�أو �آفاقها �لم�شتقبلية.
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المخاطر المتعلقة باألسهم العادية 222 
خطر تذبذب سعر السهم  22222 

يبلغ �شعر �لكتتاب لالأ�شهم �لمطروحة ع�شرة )10( ريالت �شعودية لل�شهم. وقد ل يتمكن �لمكتتبون في �لأ�شهم �لمطروحة من بيع �أ�شهمهم ب�شعر �لكتتاب �أو 

ب�شعر �أعلى منه، �أو قد ل يتمكنون من بيعها مطلقا، حيث �أن من �لممكن ل�شعر �لأ�شهم في �ل�شوق �أن يتاأثر ب�شورة �شلبية ملمو�شة بعدة عو�مل د�خل �أو خارج 

نطاق �شيطرة �ل�شركة، و�لتي منها على �شبيل �لمثال ل �لح�شر �أحو�ل �لعر�س و�لطلب على �لمدى �لق�شير و�لأد�ء �لمالي لل�شركة وظروف �ل�شوق �أو تغير 

�لأنظمة �لحكومية. كما يمكن �أن توؤثر تقلبات �ل�شوق و�لأو�شاع �لقت�شادية �شلبيًا على �شعر �لأ�شهم �لمطروحة في �ل�شوق.

عدم وجود سوق سابقة ألسهم الشركة 22222 

لم ي�شبق وجود �شوق لأ�شهم �ل�شركة قبل هذ� �لطرح، ول ت�شتطيع �ل�شركة �أن توؤكد ن�شوء �شوق قوية لأ�شهمها، �أو ��شتمر�ر مثل هذ� �ل�شوق فيما لو ن�شاأ، بعد هذ� 

�لكتتاب، حيث �أن �لعديد من �لعو�مل، ومنها على �شبيل �لمثال ل �لح�شر، �لنتائج �لمالية لل�شركة و�لأو�شاع �لعامة لقطاع �لتاأمين وقوة �لقت�شاد �ل�شعودي 

ب�شكل عام، �إ�شافة �إلى عو�مل �أخرى خارج نطاق �شيطرة �ل�شركة، يمكن �أن توؤدي �إلى تذبذبات كبيرة في �شعر �أ�شهم �ل�شركة و�شيولتها. 

بيع األسهم وطرحها لالكتتاب مستقباًل 22222 

�إن بيع كمية كبيرة من �لأ�شهم من قبل �لم�شاهمين في �ل�شوق بعد �نتهاء عملية �لكتتاب وبدء تد�ول �أ�شهم �ل�شركة، �أو �لعتقاد باأن مثل هذه �لعمليات �شتحدث، 

يمكن �أن يكون له تاأثير �شلبي على �شعر �أ�شهم �ل�شركة في �ل�شوق. 

ل يجوز للم�شاهمين �لت�شرف في �أ�شهمهم لفترة ثالث )3( �شنو�ت مالية كاملة ل تقل كل منها عن �ثني ع�شر )12( �شهر� من تاريخ تاأ�شي�س �ل�شركة. وبعد 

�نتهاء فترة �لحظر هذه يجوز للموؤ�ش�شين �لت�شرف في �أ�شهمهم ب�شرط �لح�شول على �لمو�فقات �لالزمة من موؤ�ش�شة �لنقد و�لهيئة على ذلك.

�إن قيام �ل�شركة باإ�شد�ر �أ�شهم جديدة، �أو بيع �لموؤ�ش�شين لكميات كبيرة من �لأ�شهم بعد فترة �لحظر قد يكون له تاأثير �شلبي على �شوق �أ�شهم �ل�شركة ويمكن 

�أن يوؤدي �إلى �نخفا�س �شعرها في �ل�شوق. 

السيطرة الفعلية من قبل المساهمين المؤسسين 22222 

بعد �نتهاء �لكتتاب، �شيمتلك �لموؤ�ش�شون 70% من �أ�شهم ر�أ�س مال �ل�شركة، وبالتالي �شيكون لديهم �إذ� ما عملو� معا �لقدرة على �لتحكم بجميع �لأمور �لتي 

و�إبر�م  �ل�شركة  مال  ر�أ�س  زيادة  وقر�ر  �لأ�شهم  حملة  على  �لأرباح  وتوزيع  وعزلهم  �لإد�رة  مجل�س  �أع�شاء  �نتخاب  فيها  بما  �لم�شاهمين  مو�فقة  �إلى  تحتاج 

�ل�شفقات �لكبرى و�لأ�شا�شية لل�شركة، ويمكنهم ممار�شة هذه �ل�شالحية بطريقة قد ل ت�شب في �شالح جميع �لم�شاهمين. وهذ� ما قد يكون له تاأثير ملمو�س 

على �أعمال �ل�شركة وو�شعها �لمالي وتدفقاتها �لنقدية ونتائج عملياتها و/ �أو على �آفاقها �لم�شتقبلية. 

توزيع األرباح  22222 

يعتمد توزيع �أرباح �لأ�شهم م�شتقبال على عدة عو�مل من بينها م�شتوى ربحية �ل�شركة وو�شعها �لمالي و�حتياجاتها �لر�أ�س مالية و�حتياطياتها �لقابلة للتوزيع 

و�لأو�شاع �لقت�شادية �لعامة، و�لتي قد توؤثر على تو�شية مجل�س �لإد�رة �إلى �لجمعية �لعامة بهذ� �ل�شاأن من وقت لآخر. 

وبالرغم من �أن �ل�شركة تعتزم بتوزيع �أرباح �شنوية لحملة �أ�شهمها �إل �أنها ل تتوقع توزيع �أرباح على �لم�شاهمين في �ل�شنو�ت �لأولى بعد �لتاأ�شي�س ول تقدم �أي 

تاأكيد باأنها �شتوزع �أية �أرباح بعد ذلك ول �أي تاأكيد ب�شاأن �لمبلغ �لذي �شيتم توزيعه في �أي �شنة في �لم�شتقبل. كما يخ�شع توزيع �لأرباح لقيود معينة ين�س عليها 

�لنظام �لأ�شا�شي لل�شركة )ر�جع ق�شم “ملخ�س �لنظام �لأ�شا�شي” وق�شم 11 “�شيا�شة توزيع �لأرباح”(.

مخاطر متعلقة بالبيانات المستقبلية  22222 

ت�شكل بع�س �لبيانات �لو�ردة في هذه �لن�شرة بيانات م�شتقبلية وتنطوي على مخاطر معلومة وغير معلومة وبع�س �لأمور غير �لموؤكدة �لتي قد توؤثر على نتائج 

�ل�شركة. وت�شمل هذه �لبيانات على �شبيل �لمثال ل �لح�شر، �لبيانات �لتي تتعلق بالو�شع �لمالي و��شتر�تيجية �لعمل وخطط �ل�شركة و�لأهد�ف بالن�شبة �إلى 

�أو �شحيحة، فاإن  �أيًا من �لفتر��شات غير دقيقة  �أن  �لعمليات �لم�شتقبلية ) بما في ذلك خطط �لتطوير و�لأهد�ف �لمتعلقة بخدمات �ل�شركة(. و�إذ� تبين 

�لنتائج �لفعلية قد تتغير ب�شورة جوهرية عن �لنتائج �لمذكورة في هذه �لن�شرة. 
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نظرة عامة على سوق التأمين  3 -
لقد تم �لح�شول على �لمعلومات �لمتعلقة ب�شناعة �لتاأمين وغيرها من �لبيانات �لمتعلقة ب�شوق �لتاأمين في ن�شرة �لإ�شد�ر هذه من م�شادر مختلفة. ويعتقد 

�أن هذه �لمعلومات و�لم�شادر و�لتقدير�ت موثوقة ويمكن �لعتماد عليها. وقد �أجرت �ل�شركة �لتحريات �لمعقولة للتاأكد من �شحة تلك �لم�شادر. ومع �أنه لي�س 

لدى مورغان �شتانلي �ل�شعودية �أو م�شت�شاري �ل�شركة �لذين تظهر �أ�شماوؤهم في �ل�شفحتين )ط( و )ي( �أي �شبب لالعتقاد باأن �لمعلومات �لمتعلقة ب�شناعة 

�لتاأمين وغيرها من �لبيانات �لمتعلقة بقطاع �لتاأمين في �لمملكة غير دقيقة ب�شورة جوهرية، �إل �أنه لم يتم �لتحقق من هذه �لمعلومات و�لبيانات ب�شكل م�شتقل 

وبالتالي ل يمكن �إعطاء �أي تاأكيد ب�شاأن �شحتها �أو �كتمالها. وت�شمل هذه �لم�شادر: 

مؤسسة النقد العربي السعودي 

موؤ�ش�شة �لنقد �لعربي �ل�شعودي هي �لبنك �لمركزي للمملكة �لعربية �ل�شعودية وتاأ�ش�شت �شنة 1952م، وت�شمل �أبرز م�شوؤوليتها ما يلي: 

�إ�شد�ر �لعملة �لر�شمية للبالد، وهي �لريال �ل�شعودي،  zz

�لعمل كبنك للتعامالت �لم�شرفية للحكومة �ل�شعودية،  zz

�لإ�شر�ف على �لبنوك �لتجارية �لعاملة في �لمملكة، zz

�لإ�شر�ف على �شركات �لتاأمين و�شركات �إعادة �لتاأمين  zz

�إد�رة �حتياطيات �لمملكة من �لعمالت �لأجنبية  zz

و�شع �ل�شيا�شات �لنقدية �لهادفة �إلى تعزيز �شعر �لريال �ل�شعودي و�شمان ��شتقر�ر �أ�شعار �ل�شرف  zz

دعم نمو �لنظام �لمالي و�لم�شرفي و�شمان �شالمته  zz

�لمعلومات �لمعدة بو��شطة موؤ�ش�شة �لنقد وتم ��شتخد�مها في هذه �لن�شرة متوفرة على نطاق عام ويمكن �لطالع عليها عبر �لإنترنت، وبالتالي لم تطلب 

�ل�شركة مو�فقة ل�شتخد�مها. 

الشركة السويسرية إلعادة التأمين )“سويس ري”( 

هي �إحدى �ل�شركات �لعالمية �لر�ئدة في مجال �إعادة �لتاأمين وتاأ�ش�شت �شنة 1863م في مدينة زيورخ ب�شوي�شر�، وتعمل في �أكثر من 25 بلد� وت�شدر عدد� من 

�لتقارير حول �أ�شو�ق �لتاأمين في �لعالم. 

�لمعلومات �لمعدة بو��شطة �شوي�س ري و�لتي تم ��شتخد�مها في هذه �لن�شرة متوفرة على نطاق عام ويمكن �لطالع عليها عبر �لإنترنت، وبالتالي لم تطلب 

�ل�شركة مو�فقة ل�شتخد�مها. 

بزنس مونيتور إنترناشونال )“بزنس مونيتور”( 

تاأ�ش�شت بزن�س مونيتور �شنة 1984م في مدينة لندن وت�شدر تقارير ودر��شات �قت�شادية حول مو��شيع مختلفة منها �لمخاطر �ل�شيا�شية و�لتمويل و�لتحليالت 

و�لتوقعات و�لقت�شادية. 

وقد �أعطت بزن�س مونيتور مو�فقتها على ��شتخد�م تقاريرها في هذه �لن�شرة، علما باأن بزن�س مونيتور ل تملك هي �أو �أي من موظفيها �أو �أي من �أقاربهم �أية 

�أ�شهم �أو م�شالح في �ل�شركة. ولغر�س هذ� �لن�س، فاإن كلمة “م�شلحة” تعني �متالك جزء من �ل�شركة و�ل�شركة �لأم، با�شتثناء �ل�شركات �لمدرجة في �شوق 

.
4

�لأ�شهم كما في تاريخ هذه �لن�شرة

 Gulfbase

فيها  بما  �لمالية،  و�لمعلومات  �ل�شت�شارية  �لخدمات  من  و��شعة  �شل�شلة  تقديم  بغر�س  1995م  �شنة  �لمالية  لال�شت�شار�ت  و�لقباني  �لزغيبي  مكتب  تاأ�ش�س 

Gulfbase �لتي تعد م�شدر� للمعلومات �لمالية وبيانات �ل�شوق و�أدو�ت ��شتثمارية متطورة للمنطقة. 

�لمعلومات �لمعدة بو��شطة Gulfbase وتم ��شتخد�مها في هذه �لن�شرة متوفرة على نطاق عام ويمكن �لطالع عليها عبر �لإنترنت، وبالتالي لم تطلب �ل�شركة 

مو�فقة ل�شتخد�م هذه �لمعلومات. 

البنك السعودي البريطاني
1978م حيث  ��شتحوذ على عمليات �لبنك �لبريطاني لل�شرق  1978م وبد�أ ن�شاطاته ب�شورة ر�شمية �شهر يوليو  تم تاأ�شي�س �لبنك �ل�شعودي �لبريطاني عام 

�لأو�شط في �لمملكة �لعربية �ل�شعودية .

4 هذه �ملعلومات بح�شب علم �ملوؤ�ش�شني و�أع�شاء جمل�س �لإد�رة، ولغر�س هذ� �لن�س، فاإن كلمة “م�شلحة” تعني �متالك جزء من �ل�شركة و�ل�شركة �لأم، با�شتثناء �ل�شركات �ملدرجة يف �شوق �لأ�شهم كما يف تاريخ هذه �لن�شرة
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�لإنترنت،  �لن�شرة متوفرة على نطاق عام ويمكن �لطالع عليها عبر  ��شتخد�مها في هذه  و�لتي تم  �لبريطاني  �ل�شعودي  �لبنك  بو��شطة  �لمعدة  �لمعلومات 

وبالتالي لم تطلب �ل�شركة مو�فقة ل�شتخد�م هذه �لمعلومات.

نظرة على االقتصاد السعودي  222 
كان �لأد�ء �لمالي في عام 2008م هو �لأقوى في تاريخ �لمملكة. ونتيجة لذلك �رتفع �لإنفاق �لفعلي في عام 2008م متجاوز� �لم�شتوى �لم�شتهدف بن�شبة %24.4 

. وكان فائ�س �لميز�نية �لبالغ 590 مليار ريال هو �لأكبر على �لإطالق و�لذي 
5

وز�د بن�شبة 9.44% عن م�شتو�ه في عام 2007م مقابل 18.56% في عام 2006م

. ومع ذلك فقد كان �لإنفاق 
6

ز�د كثير� عن �لرقم �لقيا�شي176.5  مليار ريال و�لذي �شجل في عام 2007م، وذلك نتيجة لرتفاع �إير�د�ت �لنفط بن�شبة %35

�شخيا جد� فاق توقعات �لجميع ليرتفع �إلى م�شتوى قيا�شي غير م�شبوق. وقد ��شتخدم �أغلب �لفائ�س في �لميز�نية في بناء �أ�شول �أجنبية لدى �لبنك �لمركزي 

. كما �رتفع �لناتج �لمحلي �لإجمالي للفرد �إلى 69.494 ريال، وهو �لأعلى 
7

)�شاما( وخف�س �لدين �لمحلي �لذي و�شل �إلى 13.5% من �لناتج �لمحلي �لإجمالي

.
8

منذ عام 1981م حينما كان تعد�د �ل�شكان في �لمملكة 9.8 مليون ن�شمة مقابل 25 مليون ن�شمة في �لوقت �لحا�شر

 من �حتياطيات �لنفط �لموؤكدة في �لعالم وتعتبر �أكبر دولة منتجة 
9

يعتمد �لقت�شاد �ل�شعودي بدرجة �أ�شا�شية على �لنفط حيث تمتلك �لمملكة �أكثر من %20

. وت�شكل �إير�د�ت 
10

وم�شدرة للنفط وتلعب دور� قياديا في منظمة �لدول �لم�شدرة للنفط )�أوبك( وي�شكل �إنتاجها من �لنفط 29% من �إجمالي �إنتاج دول �أوبك

 من �لناتج �لمحلي 
12

. وياأتي نحو %40
11

�لمملكة من �لنفط حو�لي 75% من �لمو�زنة �لعامة و45% من �لناتج �لمحلي �لإجمالي و90% من �إير�د�ت �ل�شادر�ت

�لإجمالي من �لقطاع �لخا�س. وقد �أدى �رتفاع �أ�شعار �لنفط �إلى زيادة نمو �لقت�شاد في �لمملكة و�لإير�د�ت �لحكومية و�أر�شدة �لمملكة من �لأ�شول �لأجنبية 

�إ�شافة �إلى تمكين �لحكومة من خف�س �لدين �لمحلي. 

وتعمل �لحكومة على ت�شجيع �لقطاع �لخا�س وتنمية دوره خ�شو�شا في قطاع توليد �لطاقة و�لت�شالت و�لتنقيب عن �لغاز �لطبيعي و�لبتروكيماويات وذلك 

بهدف �لحد من �عتماد �لمملكة على �ل�شادر�ت �لنفطية وزيادة فر�س �لعمل للمو�طنين. 

وفي �إطار جهودها �لهادفة �إلى ��شتقطاب �ل�شتثمار�ت �لأجنبية وتنويع �لقت�شاد، �ن�شمت �لمملكة �إلى منظمة �لتجارة �لعالمية في دي�شمبر 2005م، و�أعلنت 

 في مختلف مناطق �لمملكة بهدف تعزيز �قت�شادها وتنويعه. 
13

�لحكومة عن خطط لإقامة �شت مدن �قت�شادية

سوق التأمين العالمي 222 
في عام 2008م �رتفعت �أحجام �لأق�شاط �لمكتتبة عالميًا لت�شل �إلى )4.270( مليار دولر �أمريكي، بما يعادل )16.013( مليار ريال �شعودي، يمثل �لتاأمين 

�ل�شحي منها )2.490 مليار دولر �أمريكي( �أي حو�لي )9.338( مليار ريال �شعودي وبقية �أنو�ع �لتاأمين تمثل )1.779 مليار دولر �أمريكي( حو�لي )6.671( 

. ولأول مرة منذ عام 1980م تنخف�س �لأق�شاط �لمكتتبة بالمعدلت �لحقيقية و�لتي تاأخذ تاأثير �لت�شخم على معل �لنمو بالعتبار. 
14

مليار ريال �شعودي

قطاع �لتاأمين قد يتاأثر من �لأزمة �لقت�شادية �لعالمية من ناحيتين، �لأولى �أن �لموؤمنين بو�شفهم م�شتثمرين موؤ�ش�شين كبار قد يحملون �أ�شول مرتبطة بالرهن 

�لعقاري، و�لثانية �أن �لموؤمنين قد يكونو� عر�شة لعدم �لقدرة على �لوفاء باللتز�مات نظر� لعدم توفر�ل�شيولة �لالزمة ب�شبب �أزمة �ل�شيولة �لعالمية. �إن �لأزمة 

.
15

�لمالية �شت�شتمر في �لتاأثير على بع�س �شركات �لتاأمين ولكن قطاع �لتاأمين ككل لن يتاأثر بالأزمة �لمالية �لعالمية كما هو �لحال مع قطاع �لم�شارف و�لبنوك

نظرة على سوق التأمين في الشرق األوسط وشمال إفريقيا  222 
يعتبر �شوق �لتاأمين في �ل�شرق �لأو�شط حديث �لعهد ن�شبيا من حيث �لحجم وم�شتوى �لتطور بالمقارنة مع �لأ�شو�ق �لأخرى. وقد �شكل �شوق �لتاأمين في دول 

. وقد �رتفعت هذه �لح�شة بن�شبة 18.2% في 2008م 
16

�ل�سرق �ل�و�سط 0.52% من �إجمالي �شوق �لتاأمين �لعالمي في عام 2008م )0.44% في عام 2007م(

نتيجة لرتفاع م�شتوى �لطلب على خدمات �لتاأمين. ويبين �لجدول �لتالي �لحجم �لن�شبي لقطاع �لتاأمين في عدد من دول �ل�شرق �لأو�شط و�شمال �أفريقيا لأعو�م 

2006م و2007م و 2008م: 

5  تقرير �شاب بتاريخ 24 دي�شمرب 2008م

6  تقرير �شاب بتاريخ 24 دي�شمرب 2008م

7  تقرير �شاب بتاريخ 24 دي�شمرب 2008م

8  تقرير �شاب بتاريخ 24 دي�شمرب 2008م

www.gulfbase.com( Gulf Base  9( كما يف 1429/11/5هـ �ملو�فق 2008/11/3م

www.gulfbase.com( Gulf Base  10( كما يف 1429/11/5هـاملو�فق 2008/11/3م 

www.gulfbase.com( Gulf Base  11( كما يف 1429/11/5هـاملو�فق 2008/11/3م

www.gulfbase.com( Gulf Base  12( كما يف 1429/11/5هـ �ملو�فق 2008/11/3م

www.gulfbase.com( Gulf Base  13( كما يف 1429/11/5هـ �ملو�فق 2008/11/3م

14  �شوي�س ري “ورلد �إن�شور�ن�س ريبورت 2008م

15  �شوي�س ري “ورلد �إن�شور�ن�س ريبورت 2008م

16  �شوي�س ري “ورلد �إن�شور�ن�س ريبورت 2008م
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يبين الجدول التالي �شناعة التاأمين في بع�ص بلدان ال�شرق االأو�شط و�شمال اأفريقيا )2006 – 2008م(

اإجمالي االأق�شاط 2006مالدولة 

)مليون ريال( 

اإجمالي االأق�شاط 2007م

)مليون ريال(

اإجمالي االأق�شاط 2008م

)مليون ريال(

الن�شبة من ال�شوق 

العالمية في 2008م 

0.12%10.53013.33118.790�لإمار�ت �لعربية �لمتحدة 

0.10%10.86013.14415.245�إير�ن 

0.07%6.9458.50911.513�لمملكة �لعربية �ل�شعودية

0.06%6.2818.0749.113�لمغرب 

0.04%1.8192.0185.790قطر 

0.03%3.2294.0885.148م�شر 

0.02%2.3442.6663.532�لجز�ئر 

0.02%2.4602.8543.309لبنان 

0.02%2.4382.6032.745تون�س 

0.02%2.4042.7532.651�لكويت 

0.01%1.4061.5532.291عمان 

0.01%1.3691.5261.688�لأردن 

�لم�شدر: �شوي�س ري �شيجما )تقرير �لتاأمين �لعالمي 2008م(

سوق التأمين السعودي  222 

لمحة عامة  )اأ( 

يمر �شوق �لتاأمين في �لمملكة بمرحلة �نتقالية تعك�س تحول من �لأ�شلوب �لتاريخي �إلى �شوق تاأمين محلي منظم. فقد د�أبت �شناعة �لتاأمين في �لما�شي على 

تغطية �حتياجات �شوقي �لت�شدير و�لنفط فقط. ولكن، مع مرور �لزمن، تطورت �شناعة �لتاأمين مع �إن�شاء قطاع �لتاأمين من �لخارج )عبر وحد�ت �لأف�شور( 

حيث كان بد�أ عدد من �شركات �لتاأمين تعمل من �لخارج، وغالبًا من مملكة �لبحرين، لتوفر خدمات �لتاأمين لل�شوق �ل�شعودية. 

)�لمو�فق  1397/4/4هـ  بتاريخ   51 رقم  �لقر�ر  �شدر  �أن  �إلى  �ل�شعودي  �لتاأمين  لقطاع  هيكلة  و�إعادة  �إ�شالحات  لإجر�ء  �لطريق  �لو�شع  هذ�  مهد  وقد 

وفي  �لإ�شالمية.  �ل�شريعة  نظر  وجهة  من  مقبول  فهو  ولذ�  تبرع،  لعقد  �شيغة  هو  �لتعاوني  �لتاأمين  باأن  ق�شى  �لذي  �لعلماء  كبار  هيئة  1977/3/23م( عن 

للتاأمين �لتعاوني )�لتعاونية(، بهدف تغطية  للتاأمين �لتعاوني، �ل�شركة �لوطنية  �أول �شركة  تاأ�شي�س  �إلى  1405هـ )1985م(، عمدت �لحكومة �ل�شعودية  عام 

�حتياجات �لتاأمين �لمحلية. 

ومنذ ذلك �لحين �شدرت ت�شريعات �أخرى غيرت �ل�شورة �لعامة ل�شناعة �لتاأمين في �لمملكة. 

ففي عام 2003م، تم �إقر�ر نظام �لتاأمين بموجب �لمر�شوم �لملكي رقم م/32 �ل�شادر بتاريخ 1424/6/2هـ )�لمو�فق 2003/7/31م(، و�لذي ن�شت لو�ئحه 

�لتنفيذية على متطلبات تاأ�شي�س ومز�ولة ن�شاط �لتاأمين في �لمملكة و�شروط �لح�شول على ترخي�س بذلك.

)“�لإعالن  تو�شيحي  �إعالن  �ل�شعودي  �لعربي  �لنقد  موؤ�ش�شة  �أ�شدرت  2009/08/17م(  )�لمو�فق  1430/08/26هـ  تاريخ  في   ، تقدم  ما  �إلى  �إ�شافة 

�لتو�شيحي للموؤ�ش�شة”( حول و�شع �شركات �لتاأمين �لأجنبية �لعاملة في �لمملكة �لعربية �ل�شعودية .  كما و�شح �لإعالن �لتو�شيحي للموؤ�ش�شة �إمكانية �شركات 

3120 وتاريخ  �لتاأمينية في �لمملكة �لعربية �ل�شعودية بعد �نق�شاء �لفترة �لنتقالية �لممنوحة بموجب �لأمر �لملكي رقم  �لتاأمين �لأجنبية مز�ولة �لأن�شطة 

1426/03/04هـ( �لمو�فق 2005/04/13م(.
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تما�شيًا مع �لإعالن �لتو�شيحي للموؤ�ش�شة �شيجوز لرويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين )�ل�شرق �لأو�شط( تجديد �لبو�ل�س �لتجارية �لقائمة حتى 1431/03/03هـ 

�ل�شعودي على  �لعربي  �لنقد  �لأنظمة ومو�فقة موؤ�ش�شة  �ل�شركة ح�شب  �إل بعد ترخي�س  بو�ل�س جديدة  �إبر�م  لل�شركة  2010/02/17م( ول يجوز  )�لمو�فق 

�لتاأمين وتقارير مف�شلة كل �شهرين حول  �ل�شعودي تزويدها بتقارير مالية �شهرية حول محفظة  �لنقد �لعربي  �لبو�ل�س ذ�ت �لعالقة . كما تطلب موؤ�ش�شة 

�لإجر�ء�ت �لمرتبطة بالترخي�س و�شمان بنكي يعادل 20% من �إجمالي �لأق�شاط �لمكتتبة لعام 2008 )ر�جع �لق�شم 2 “عو�مل �لمخاطرة” �لفقرة 3-1-2 

جديدة”.(  بو�ل�س  �إ�شد�ر  �إمكانية  “عدم 

تتولى موؤ�ش�شة �لنقد م�شوؤولية تنظيم قطاع �لتاأمين في �لمملكة و�لإ�شر�ف عليه و�إعد�د وتطبيق معايير �لترخي�س بالن�شبة ل�شركات �لتاأمين. ويفر�س �لنظام 

�لجديد على �شركات �لتاأمين �أن تكون م�شجلة ومرخ�شة في �لمملكة ك�شركة م�شاهمة عامة لكي ي�شمح لها بمز�ولة �أعمال �لتاأمين في �لمملكة. وتنطبق �لقو�نين 

�لجديدة لي�س على �شركات �لتاأمين وح�شب، بل وعلى �شركات �إعادة �لتاأمين وو�شطاء �لتاأمين و�لوكالت و�ل�شما�شرة ومكاتب ت�شوية �لخ�شائر وبع�س �لجهات 

�لمهنية �لأخرى �لعاملة في مجال �لتاأمين. 

التاأمين ال�شحي االإلزامي  )ب( 

�لتاأمين �ل�شحي في  �أ�شبح  1999/8/13م(،  1420/5/1هـ )�لمو�فق  �لتاأمين �ل�شحي �لتعاوني �ل�شادر بالمر�شوم �لملكي رقم م/10 وتاريخ  وفقا لنظام 

�لمملكة �إلز�ميا بالن�شبة للعمالة �لو�فدة )�أي لغير �ل�شعوديين(. وكان �لهدف من هذ� �لنظام تخفيف �لعبء �لمالي عن �لحكومة �ل�شعودية �لتي تقدم خدمات 

�لرعاية �لطبية �لمجانية لأكثر من �ثنين وع�شرين )22( مليون �شخ�س. ويتم تطبيق برنامج �لتاأمين �ل�شحي �لتعاوني �لجديد على ثالث مر�حل و�شيغطي ما 

بين 6 – 7 ماليين �شخ�س من �لعمالة �لأجنبية. وقد تم تطبيق �لمرحلة �لأولى منه في يونيو 2006م، و�لتي ��شترطت على �ل�شركات �لتي يزيد تعد�د �لعمالة 

فيها عن 500 �شخ�س توفير غطاء تاأميني لموظفيها، وهذ� ما �شمل حو�لي 450 �شركة يعمل لديها �أكثر من 500.000 موظف �أجنبي. �أما �لمرحلة �لثانية و�لتي 

تم �لبدء في تطبيقها منذ �شبتمبر 2008م، فت�شمل �ل�شركات �لتي يعمل لديها ما بين 100 �إلى 500 �أجنبي، بينما �شتغطي �لمرحلة �لثالثة و�لأخيرة �ل�شركات 

�لتي يقل عدد �لعاملين فيها من غير �ل�شعوديين عن 100 عامل. ومن �لمتوقع �أي�شا فر�س �لتاأمين �ل�شحي �لإلز�مي بالن�شبة للمو�طنين �ل�شعوديين في نهاية 

�لمطاف.

التاأمين االإلزامي على ال�شيارات  )ت( 

2001/10/30م(. وفي ظل  1422/08/13هـ )�لمو�فق  222 وتاريخ  تم �إ�شد�ر قر�ر �لتاأمين �لإلز�مي على �ل�شيار�ت على �أ�شا�س قر�ر مجل�س �لوزر�ء رقم 

�رتفاع معدل حو�دث �ل�شيار�ت في �لمملكة، �أ�شبح تاأمين �لم�شوؤولية �شد �لغير بالن�شبة لل�شعوديين وغير �ل�شعوديين وتاأمين �لمركبات )“مركبة”( بالن�شبة 

لل�شيار�ت �لأجنبية �أثناء عبورها لالأر��شي �ل�شعودية �إلز�ميا وفقا للقر�ر �لوز�ري رقم 271 �ل�شادر بتاريخ 1427/12/25هـ )�لمو�فق 2007/1/5م(. وقد 

�أ�شفرت مبادرة �لتاأمين �لإلز�مي، و�لتي تر�فقت مع �رتفاع عدد �ل�شيار�ت �لم�شجلة في �لمملكة، عن فر�شة �زدهار كبيرة بالن�شبة ل�شركات �لتاأمين. 

ومناولة  و�إد�رة  �لمركبات  خ�شائر  تقدير  خدمة  لتقديم  )“�لنجم”(  �لتاأمين  لخدمات  �لنجم  �شركة  تاأ�شي�س  على  �ل�شعودي  �لعربي  �لنقد  موؤ�ش�شة  و�فقت 

�لمطالبات. ولقد �كتتبت كافة �شركات �لتاأمين �ل�شعودية  في ر�أ�س مال �لنجم �أو ت�شير حاليًا في �إجر�ء �لكتتاب . لقد �أبرم �لنجم �تفاقية مع �لمديرية �لعامة 

و�لخدمات”(. للتجارة  �لعالمية  “ �ل�شركة   3-5 للمرور لمبا�شرة حو�دث �لمرور في �لريا�س وجدة و�لخبر )ر�جع �لق�شم 5 “�ل�شتحو�ذ” �لفقرة 

تاأمين الحماية واالدخار )ث( 

�لتوعية بخ�شو�س  �أخرى كغياب  �ل�شعودية، وهو ما يعود لأ�شباب ثقافية ودينية وعو�مل  �لعربية  تاأمين �لحماية و�لدخار ل وجود له تقريبًا في �لمملكة  �إن 

منتجات تاأمين �لحماية و�لدخار. ومع تحول �ل�شوق لت�شبح �شوقًا منظمة ب�شفة ر�شمية و�أكثر تطورً�، �إلى جانب �زدياد �لوعي في �أو�شاط �لم�شتهلكين، فاإنه 

من �لمتوقع �أن يرتفع م�شتوى �نت�شار منتجات تاأمين �لحماية و�لدخار �لتقليدية وكذلك منتجات �لتكافل.

وبالإ�شافة �إلى ذلك، فمع دخول �شركات جديدة �إلى �شوق �لتاأمين �ل�شعودية، فيتوقع من كل �شركة تاأمين �أن تقدم منتجات �أكثر تطورً� ومهياأة لأغر��س مطلوبة 

لزيادة ح�شتها �ل�شوقية و�لتي �شتوؤدي �إلى تغير في منتجات �لتاأمين �لتي تقدم. فمنتجات كالتاأمين �لئتماني وتاأمين �لرهن �لعقاري وتاأمين �لحماية و�لدخار 

�إلى ذلك �شوف ترتفع درجة �لتطور وتزد�د قنو�ت �لت�شويق  �لقابل لال�شترجاع و�لتعديل، وكل هذه �لمنتجات غير متوفرة في �ل�شوق �ل�شعودية. وبالإ�شافة 

�ت�شاعًا.

حجم قطاع التاأمين في المملكة  )ج( 

في عام 2008، �شهد �شوق �لتاأمين نمو� ملمو�شا بلغت ن�شبته 27% و�شل معه �إجمالي �أق�شاط �لتاأمين ع�شرة مليار�ت وت�شعمائة مليون )10.9 مليار( ريال مقابل 

. ومن �لعو�مل �لتي ت�شاعد على نمو قطاع �لتاأمين �ل�شعودي فر�س �لتاأمين �لإلز�مي على 
17

ثمانية مليار�ت و�شتمائة مليون )8.6 مليار( ريال في عام 2007م

.
18

�لمركبات و�لتاأمين �ل�شحي

17  تقرير �شوق �لتاأمني 2008م �ل�شادر عن موؤ�ش�شة �لنقد �لعربي �ل�شعودي

18  تقرير �شوق �لتاأمني 2008م �ل�شادر عن موؤ�ش�شة �لنقد �لعربي �ل�شعودي
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�رتفع �إجمالي �أق�شاط �لتاأمين �لعام، �لذي �شكل51% من �شوق �لتاأمين، بن�شبة 6.3% لي�شل �إلى 5.5 مليار ريال في عام 2008م مقابل zz5.2 مليار في 

.
19

عام 2007م

�رتفع �إجمالي �أق�شاط �لتاأمين �ل�شحي، �لذي �شكل 44% من �شوق �لتاأمين، بن�شبة 57% لي�شل �إلى 4.8 مليار ريال في عام 2008م مقابل zz3.1 مليار 

.
20

ريال في عام2007م

 zz0.33 رتفع �إجمالي �أق�شاط تاأمين �لحماية و�لدخار، �لذي �شكل 5% من �شوق �لتاأمين، بن�شبة 82% لي�شل �إلى 0.59 مليار ريال في عام 2008م مقابل�

 .
21

مليار ريال في عام 2007م

وفي �شنة 2008م، �شكل قطاعا �لتاأمين �لإلز�مي، وهما �لتاأمين على �لمركبات و�لتاأمين �ل�شحي، نحو 67% من �إجمالي �أق�شاط �لتاأمين، وبقي �لتاأمين �ل�شحي 

�لقطاع �لتاأميني �لأكبر م�شكاًل 44% من �إجمالي �لأق�شاط )مقابل 36% في 2007م(، بينما �حتل قطاع �لتاأمين على �لمركبات �لمرتبة �لثانية م�شكال 23% من 

. وكان قطاعي �لحماية و�لدخار و�ل�شحي �أ�شرع �لقطاعات نموً� مرتفعين بن�شبة 82% و57% على �لتو�لي. فيما 
22

�إجمالي �لأق�شاط، ) مقابل 28% في 2007م(

 .
23

�شهد قطاعا �لمركبات و�لممتلكات �أبطاأ �لقطاعات نموً� بن�شبة 4% و8% على �لتو�لي

يبين الجدول التالي اإجمالي اأق�شاط التاأمين لكل قطاع من قطاعات التاأمين لالأعوام 2006، 2007 و2008م

ن�شبة النمو2008م2007م2006منوع التاأمين 

2007-2008% من االإجماليمليون ريال% من االإجماليمليون ريال% من االإجماليمليون ريال

56،8%2.222،232،03.065،035،74.805،244،0�شحي 

4،2%1.920،227،72.440،228،42.542،123،3�لمركبات

7،6%769،211،1742،08،6798،47،3�لممتلكات 

42،2%543،77،8479،75،6682،16،2�لهند�شي 

16،6%431،46،2531،66،2619،65،7�لبحري

81،6%217،93،1327،03،8593،75،4�لحماية و�لدخار 

-8،0%579،68،4577،36،7531،34،9�لحو�دث و�للتز�مات 

-31،8%126،71،8305،33،6208،21،9�لطاقة 

-21،0%126،11،8114،51،3138،51،3�لطير�ن

27%6.937،31008.582،710010.918،9100�لمجموع 

�لم�شدر: تقرير �شوق �لتاأمين 2008 �ل�شادر عن موؤ�ش�شة �لنقد �لعربي �ل�شعودي 

19 تقرير �شوق �لتاأمني 2008م �ل�شادر عن موؤ�ش�شة �لنقد �لعربي �ل�شعودي

20 تقرير �شوق �لتاأمني 2008م �ل�شادر عن موؤ�ش�شة �لنقد �لعربي �ل�شعودي

21 تقرير �شوق �لتاأمني 2008م �ل�شادر عن موؤ�ش�شة �لنقد �لعربي �ل�شعودي

22  تقرير �شوق �لتاأمني 2008م �ل�شادر عن موؤ�ش�شة �لنقد �لعربي �ل�شعودي

23  تقرير �شوق �لتاأمني 2008م �ل�شادر عن موؤ�ش�شة �لنقد �لعربي �ل�شعودي
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ويو�شح �لجدولين �لتاليين معدلت تركز وكثافة �لتاأمين في �لمملكة ح�شب مجال ن�شاط �لتاأمين:

يبين الجدول التالي معدل تركز التاأمين في المملكة )اإجمالي االأق�شاط المكتتبة كن�شبة من اإجمالي الناتج المحلي(:

ن�شبة التغير%2008م2007م2006من�شاط التاأمين

2007-2008م%% % 

-0.340.370.3114.2مجموع �لتاأمين �لعام 

0.170.220.2726.4مجموع �لتاأمين �ل�شحي 

0.020.020.0346.4مجموع تاأمين �لحماية و�لدخار 

0.530.610.622.6المجموع 

�لم�شدر: موؤ�ش�شة �لنقد، تقرير �شوق �لتاأمين �ل�شعودي، 2008م 

وقد بلغت ن�شبة �نت�شار �لتاأمين، وهي �إجمالي �أق�شاط �لتاأمين كن�شبة من �لناتج �لمحلي �لإجمالي، في �لمملكة 0.53% في عام 2006م و�رتفعت �إلى %0.61 

 .
24

في عام 2007م وثم �إلى 0.62% في عام 2008م ب�شبب �لزيادة في �لناتج �لمحلي �لإجمالي للمملكة في عام 2008م 

يبين الجدول التالي كثافة التامين في المملكة ) اإجمالي االأق�شاط المكتتبة للفرد الواحد(:

ن�شبة التغير%2008م2007م2006من�شاط التاأمين

2007-2008مريال �شعودي ريال �شعودي ريال �شعودي 

189.9214.1222.52.8مجموع �لتاأمين �لعام 

93.8126.4193.751.5مجموع �لتاأمين �ل�شحي 

9.213.523.975.5مجموع تاأمين �لحماية و�لدخار 

292.9354.1440.123.0المجموع 

�لم�شدر: موؤ�ش�شة �لنقد، تقرير �شوق �لتاأمين �ل�شعودي، 2008م 

بالن�شبة لكثافة �لتاأمين، وهي �إجمالي �أق�شاط �لتاأمين للفرد �لو�حد، فقد �رتفعت من 293 ريال في عام 2006م �إلى ما يقارب 358 ريال في عام 2007م، وثم 

 .
25

�إلى 440 ريال في عام 2008م �أي بن�شبة نمو قدرها %23

المنافسة  222 
كانت �لتعاونية �أول �شركة للتاأمين �لتعاوني يتم تاأ�شي�شها في �لمملكة. وفي عام 2008م بلغ مجموع �شركات �لتاأمين �لعاملة في �ل�شوق �ل�شعودية ثالث و�أربعون 

)43( �شركة. ووفقا لنظام �شركات �لتاأمين �لتعاوني )2003م(، وجب على �شركات �لتاأمين �لقائمة �آنذ�ك ولم تقدم طلبا للح�شول على ترخي�س بتقديم 

خدمات �لتاأمين في �لمملكة حتى تاريخ 1429/4/3هـ )�لمو�فق 2008/4/9م( �أن تخرج من �ل�شوق. وقد منحت �شركات �لتاأمين و�شركات خدمات �لتاأمين 

 .
26

�لأخرى �لتي كانت ب�شدد �لح�شول على ترخي�س من موؤ�ش�شة �لنقد مهلة �إ�شافية تر�وحت ما بين �شهرين �إلى �شتة �أ�شهر تبعا ل�شير �إجر�ء�ت �لترخي�س

وت�شمن  �لمملكة  في  تاأمين  �شركات  لتاأ�شي�س  �لمقدمة  �لطلبات  بخ�شو�س  تعميما  �لنقد  موؤ�ش�شة  �أ�شدرت  2009/8/17م(  )�لمو�فق  1430/8/26هـ  وفي 

.
27

�لتعميم �أ�شماء 31 �شركة تاأمين ما بين �شركات مرخ�شة �أو مدرجة في �شوق �لأ�شهم �أو �شركات ح�شلت على مو�فقة مجل�س �لوزر�ء على تاأ�شي�شها 

24  تقرير �شوق �لتاأمني 2008م �ل�شادر عن موؤ�ش�شة �لنقد �لعربي �ل�شعودي

25  تقرير �شوق �لتاأمني 2008م �ل�شادر عن موؤ�ش�شة �لنقد �لعربي �ل�شعودي

26  تقرير �شوق �لتاأمني 2008م �ل�شادر عن موؤ�ش�شة �لنقد �لعربي �ل�شعودي

27  �مل�شدر: تعميم موؤ�ش�شة �لنقد �ل�شادر بتاريخ  1430/8/26هـ )�ملو�فق 2009/8/17م(
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الشركات المدرجة في سوق األسهم السعودية حسب موقع تداول االلكتروني بتاريخ 2009/8/26م: 

�ل�شركة �لتعاونية للتاأمين   zz

�شركة �إتحاد �لخليج للتاأمين �لتعاوني  zz

�شركة �لدرع �لعربي للتاأمين �لتعاوني  zz

�شركة �شاب للتكافل  zz

�ل�شركة �لعربية �ل�شعودية للتاأمين �لتعاوني )�شايكو(  zz

�شركة �لتاأمين �لعربية �لتعاونية  zz

�شركة مالذ للتاأمين �لتعاوني  zz

�شركة �لمتو�شط و�لخليج للتاأمين و�إعادة �لتاأمين �لتعاوني )ميدغلف( zz

�ل�شركة �ل�شعودية �لفرن�شية للتاأمين �لتعاوني zz

�ل�شركة �ل�شعودية �لمتحدة للتاأمين �لتعاوني  zz

�شركة �إياك �ل�شعودية للتاأمين �لتعاوني )�شالمة(  zz

�ل�شركة �ل�شعودية �لهندية للتاأمين �لتعاوني zz

�شركة �شند للتاأمين و�إعادة �لتاأمين �لتعاوني zz

�شركة �لأهلي للتكافل  zz

�شركة �لإتحاد �لتجاري للتاأمين �لتعاوني  zz

�شركة �ل�شقر للتاأمين �لتعاوني  zz

�شركة بوبا �لعربية للتاأمين �لتعاوني  zz

�شركة �ل�شعودية لإعادة �لتاأمين �لتعاوني )�إعادة( zz

�ل�شركة�لأهلية للتاأمين �لتعاوني  zz

�ل�شركة �لمتحدة للتاأمين �لتعاوني zz

�شركة �لمجموعة �لمتحدة للتاأمين �لتعاوني )�أ�شيج( zz

�شركة وقاية للتاأمين و�إعادة �لتاأمين �لتكافلي  zz

�شركة �لر�جحي للتاأمين �لتعاوني zz

�شركة �إي�س �لعربية للتاأمين  zz

�شركة �أك�شا للتاأمين �لتعاوني  zz

النقد الصادر بتاريخ  الوزراء على تأسيسها حسب تعميم مؤسسة  التي وافق مجلس  الشركات 
1430/8/26هـ )الموافق 2009/8/17م(:  

�شركة بروج للتاأمين �لتعاوني  zz

�شركة �لعالمية للتاأمين �لتعاوني  zz

�ل�شركة �لخليجية �لعامة للتاأمين �لتعاوني zz

�شركة �شوليدرتي �ل�شعودية للتكافل zz

�شركة طوكيو مارين �ل�شعودية zz

” zzشركة �أمانة للتاأمين �لتعاوني “��مانة�

اآلفاق المستقبلية  222 
من �لمتوقع �أن ت�شهد �شناعة �لتاأمين في �لمملكة تطورً� ملمو�شًا لي�س فقط نتيجة لأنظمة �لتاأمين �لجديدة، بل وب�شبب تغير�ت في عو�مل �لقت�شاد �لكلي 

و�ل�شيا�شات �لحكومية.
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بو�قع  �لر�أ�شمالي  �لإنفاق  �زد�د  �لميز�نية  وح�شب   .2009 �لمالي  للعام  �ل�شعودية  �لعربية  للمملكة  �لميز�نية  �لإعالن عن  تم  2008م  دي�شمبر   22 تاريخ  في 

36% وذلك دعمًا لبرنامج �لحكومة للبنية �لتحتية �لذي من �لمتوقع �أن تنتج عنه �آثار �إيجابية على �لقت�شاد �ل�شعودي ككل وخ�شو�شًا على �لقطاع �لخا�س. 

. وعلى �شوء �ل�شتثمار�ت 
28

�إن �لزيادة في �لإنفاق �لر�أ�شمالي يعتبر خروجًا ملمو�شًا عن �لفتر�ت �ل�شابقة �لتي �شهدت هبوطًا هائاًل في لإير�د�ت �لنفطية 

�لحكومية �ل�شخمة فاإنه من �لمتوقع نمو �شركات �لتاأمين. �إن �لن�شاط �لقت�شادي �لمت�شاعد في �لمنطقة و�لنمو �ل�شكاني في �لمملكة �شي�شاهم في زيادة 

�ل�شتثمار�ت في جميع �لقطاعات تقريبًا . ومن هنا، فاإن هناك فر�شة كبيرة للنمو متوقعة بالن�شبة ل�شركات �لتاأمين بالنظر �إلى حجم هذه �ل�شتثمار�ت �لتي 

يتوقع �أن تحتاج لتغطية تاأمينية �شخمة �شد مخاطر �لبناء و�لم�شاريع. 

كذلك من �لمتوقع �أن ياأتي دخول �شركات عالمية جديدة �شوق �لتاأمين �لمحلي بالخبرة و�لمعرفة و�لو�شائل �لحديثة و�أن يزيد من �لمنتجات �لمتوفرة فيه ويرفع 

من م�شتوى �لخدمات �لمقدمة في �لمملكة. و�إ�شافة �إلى ذلك �أن �ل�شركات �لمرخ�شة �شتعمل في بيئة �أكثر �شفافية ب�شبب و�شعها �لنظامي ك�شركات م�شاهمة 

عامة و�لمتطلبات �لنظامية �لخا�شة بالتقارير �لمطلوبة منها. 

يتمثل في تقديم  لتغير ملحوظ  �ل�شوق حاليًا  �لمقدمة في  �لتاأمين  �أن تخ�شع منتجات  �ل�شوق  �إلى  �لمتوقع مع دخول �شركات جديدة  وعالوة على ذلك، من 

�ل�شركات لمنتجات �أكثر تطورً� وذ�ت ت�شميم خا�س. كما يتوقع �أن يزد�د م�شتوى �لتطور في قنو�ت �لتوزيع �أي�شًا. وقد �أبرمت بع�س �لبنوك �ل�شعودية �تفاقات 

�شر�كة مع �شركات تاأمين محلية �أو عالمية. 

كما يتوقع �أن ت�شتد �لمناف�شة نتيجة للزيادة �لمتوقعة في عدد �شركات �لتاأمين �لمرخ�شة في �لمملكة، وقد توؤدي حدة �لمناف�شة �إلى �نخفا�س معدلت �لأق�شاط، 

وبالتالي قد تجد بع�س �ل�شركات حديثة �لتاأ�شي�س �شعوبة في تحقيق خطط عملها، وهذ� ما قد يقود �إلى عمليات �ندماج �أو خروج من �ل�شوق. 

28  تقرير �لبنك �ل�شعودي �لربيطاين وتاريخ 1429/12/26هـ )�ملو�فق 2008/12/24م( 
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الشركة 4 -
التأسيس 222 

�شركة �لعالمية للتاأمين �لتعاوني )وي�شار �إليها في هذه �لن�شرة بـ “�ل�سركة”( هي �شركة م�شاهمة �شعودية )تحت �لتاأ�شي�س( وفقا لقر�ر مجل�س �لوزر�ء رقم )5( 

وتاريخ 1430/1/8هـ )�لمو�فق 2009/1/5م( و�لمر�شوم �لملكي رقم )م/2( وتاريخ 1430/1/9هـ )�لمو�فق 2009/1/6م( . ويقع مركز �ل�شركة �لرئي�شي 

في مدينة جدة في �لمملكة �لعربية �ل�شعودية.

�كتتب  وقد  �شهم.   )20.000.000( مليون  ع�شرين  �إلى  مق�ّشمة  �شعودي  ريال   )200.000.000( مليون  مائتي  �لتاأ�شي�س  عند  �ل�شركة  مال  ر�أ�س  �شيكون 

�لموؤ�ش�شون بما مجموعه �أربعة ع�شر مليون )14.000.000( �شهم تمثل 70% من �أ�شهم ر�أ�شمال �ل�شركة �لم�شدرة عند �لتاأ�شي�س و�أودعو� قيمة هذه �لأ�شهم 

�لبالغة مائة و�أربعين مليون )140.000.000( ريال لدى بنك �لريا�س، بينما �شيتم طرح �ل�شتة ماليين )6.000.000( �شهم �لباقية، و�لتي تمثل 30% من 

�أ�شهم ر�أ�س مال �ل�شركة �لم�شدرة عند تاأ�شي�شها، لالكتتاب من قبل �لجمهور من خالل طرحها لالكتتاب.

و�شوف تعتبر �ل�شركة موؤ�ش�شة نظاما بعد �نتهاء �لطرح ل�شتة ماليين )6.000.000( �شهم و�شدور ون�شر قر�ر معالي وزير �لتجارة و�ل�شناعة باإعالن تاأ�شي�شها 

ون�شر عقد تاأ�شي�شها ونظامها �لأ�شا�شي. ومن ثم �شوف تتقدم �ل�شركة بطلب للح�شول على �شجل تجاري وترخي�س موؤ�ش�شة �لنقد لمز�ولة �أعمال �لتاأمين في 

�لمملكة. 

عند تاأ�شي�س �ل�شركة �شيكون من بين �لم�شاهمين �لموؤ�ش�شين م�شاهمان رئي�شيان هما رويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين )�ل�شرق �لأو�شط( �لتي �شتملك %50.07 

من �أ�شهم ر�أ�س مال �ل�شركة، وبنك �لريا�س �لذي �شيملك 19.92% من �أ�شهم ر�أ�س مال �ل�شركة. وبالإ�شافة �إلى هذه �لملكية �لمبا�شرة، يمتلك بنك �لريا�س 

�أند �شن �لاليان�س للتاأمين )�ل�شرق �لأو�شط(، ما يعادل ح�شة  21.428% في �شركة رويال  ب�شكل غير مبا�شر ح�شة في �ل�شركة من خالل �متالكه لن�شبة 

�إجمالية لبنك �لريا�س تقدر بـ 30.64% في �ل�شركة. و�شوف تكون �ل�شركة ع�شو� في مجموعة رويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين نتيجة لمتالك رويال �أند �شن 

�لاليان�س للتاأمين )�ل�شرق �لأو�شط( ح�شة في �ل�شركة )ر�جع �لفقرة 4-3 �أدناه( لالطالع على تحليل لهيكل ملكية �ل�شركة عند �لتاأ�شي�س ومزيد من �لتفا�شيل 

حول �لموؤ�ش�شين. 

رؤية الشركة  222 
تلبي  تاأمينية  بمنتجات  تزويدهم  خالل  من  وذلك  �ليومية  حياتهم  في  يو�جهونها  �لتي  �لمخاطر  من  و�ل�شركات  �لأفر�د  حماية  في  �ل�شركة  روؤية  تتمثل 

�حتياجاتهم. 

استراتيجية الشركة 222 
تقوم ��شتر�تيجية �ل�شركة على تطبيق �أف�شل معايير �لجودة و�لفعالية في �لكتتاب ومعالجة �لمطالبات و�شول �إلى تحقيق عو�ئد م�شتد�مة و�أرباح من عمليات 

�لكتتاب �لتاأميني.
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هيكل ملكية الشركة  222 
يبين الجدول التالي توزيع ملكية ال�شركة بين الم�شاهمين. 29

الن�شبة %القيمة اال�شمية لالأ�شهم )ريال(عدد االأ�شهم الجن�سيةالم�شاهمون 

10.014.000100.140.00050.07بحرينية رويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين )�ل�شرق �لأو�شط( �شركة معفاة

3.984.00039.840.00019.92�شعودي بنك �لريا�س 

29

5005.0000.0025�شعودي وهيب �شعيد بن زقر )متوفي(

5005.0000.0025�شعودي يو�شف علي زيد �لقري�شي 

5005.0000.0025�شعودي �شعد عبد�للطيف �لعي�شى 

5005.0000.0025�شعودي عدنان حمزة بوقري 

6.000.00060.000.00030.00-�لجمهور

100%20.000.000200.000.000-المجموع 

�لم�شدر: رويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين )�ل�شرق �لأو�شط(

يبين الجدول التالي الح�ش�ص التي يملكها الموؤ�ش�شون في ال�شركة ب�شورة مبا�شرة وغير مبا�شرة: 

الح�شة الم�شاهمون 

المبا�شرة )%(

الح�شة غير 

المبا�شرة )%(

م�شدر الح�شة غير المبا�شرةالمجموع )%(

ل يوجد50.0700ل يوجد50.0700رويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين )�ل�شرق �لأو�شط( 

�شن 19.920010.729030.6490بنك �لريا�س  �أند  رويال  من   %21.428 يملك 

�لاليان�س للتاأمين )�ل�شرق �لأو�شط(  

زقر 0.00250.77040.7729وهيب �شعيد بن زقر )متوفي( بن  �شركة  من   %16.156 يملك 

 %9.5238 تملك  زقر  بن  )�شركة 

للتاأمين  �لاليان�س  �شن  �أند  رويال  من 

)�ل�سرق �ل�و�سط( 

ل ينطبق0.0025ل يوجد0.0025يو�شف علي زيد �لقري�شي 

ل ينطبق0.0025ل يوجد0.0025�شعد عبد�للطيف �لعي�شى 

�شن 0.00253.16243.1649عدنان حمزة بوقري  �أند  رويال  من   %6.316 يملك 

�لاليان�س للتاأمين )�ل�شرق �لأو�شط(

�لم�شدر: رويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين )�ل�شرق �لأو�شط(

هناك م�شاهمان رئي�شيان في �ل�شركة هما: 

�لم�شدرة عند  �ل�شركة  ر�أ�س مال  �أ�شهم  % من  zz50.07 ن�شبته  و�لتي �شتملك ب�شورة مبا�شرة ما  �لأو�شط(،  للتاأمين )�ل�شرق  �لاليان�س  �أند �شن  رويال 

�لتاأ�شي�س

% من �أ�شهم ر�أ�س مال �ل�شركة �لم�شدرة عند �لتاأ�شي�س. وبالإ�شافة �إلى هذه �لح�شة �لمبا�شرة، يملك  zz19.92 بنك �لريا�س، و�شيملك ب�شورة مبا�شرة

بنك �لريا�س في �ل�شركة ح�شة �أخرى غير مبا�شرة من خالل �متالكه ح�شة بن�شبة 21.428% في رويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين )�ل�شرق �لأو�شط(، 

ما يعادل ح�شة �إجمالية لبنك �لريا�س تقدر بـ 30.64% في �ل�سركة. 

29 �لوريث �لوحيد لوهيب بن زقر رحمه �هلل هو �بنه عبيد وهيب بن زقر، و�لذي هو حاليا �ملالك �لقانوين حل�شة و�لده يف �شركة بن زقر و�لبالغة %16.156
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رويال أند صن الاليانس للتأمين )الشرق األوسط(  222 
إل  بي  للتأمين  الاليانس  صن  أند  رويال  ومجموعة  للتأمين  الاليانس  صن  أند  رويال  مجموعة  22222 

سي 

رويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين )�ل�شرق �لأو�شط( هي ع�شو في مجموعة رويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين �لتابعة ل�شركتها �لأم مجموعة رويال �أند �شن 

�لاليان�س للتاأمين بي �إل �شي. وتعتبر مجموعة رويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين و�حدة من �أقدم �ل�شركات �لعاملة في �ل�شرق �لأو�شط �إذ� يمتد تعاملها �لتجاري 

في هذه �لمنطقة لخم�شين )50( �شنة م�شت ويعود وجودها في �لمملكة �إلى �أكثر من ثالثين )30( �شنة. وهي تعمل حاليا في �أكثر ثمان وع�شرين )28( دولة 

وتقدم ت�شكيلة و��شعة من منتجات وخدمات �لتاأمين �لعامة في ما يزيد على مائة وثمان وع�شرين )130( بلد� لأكثر من ع�شرين )20( مليون عميل في مختلف 

�أرجاء �لعالم. 

مجموعة رويال �أند �شن للتاأمين بي �إل �شي مدرجة في بور�شة لندن وهي و�حدة من �ل�شركات �لم�شمولة �شمن موؤ�شر FTSElOO  وتبلغ قيمتها �ل�شوقية 

في  كما  �شعودي(  ريال  مليون(   24.336( وثالثون  و�شتة  وثالثمائة  مليار  وع�شرون  �أربعة  حو�لي  يعادل  )ما  �إ�شترليني  جنيه  مليون(   4.196( يقارب  ما 

1430/2/11هـ )�لمو�فق 2009/6/19م(. 

)�لمو�فق  1430/1/3هـ  في   كما  �لتالية  �لنتائج  �ل�شنوية  وميز�نيتها  تقريرها  في  �شي  �إل  بي  للتاأمين  �لاليان�س  �شن  �أند  رويال  مجموعة  �أعلنت  وقد 

2008/12/31م(: �لأق�شاط �ل�شافية 6.462 مليون جنيه �إ�شترليني تقريبا )ما يعادل 37.480 مليون ريال �شعودي تقريبا(، �لأرباح �لت�شغيلية 867 مليون 

جنيه �إ�شترليني تقريبا )ما يعادل 5.029 مليون ريال �شعودي تقريبا(. وفي 1430/1/3هـ )�لمو�فق 2008/12/31م( كان �إجمالي حقوق �لم�شاهمين لدى 

 .
30

مجموعة رويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين 3.839 مليون جنيه �إ�شترليني )ما يعادل 22.266 مليون ريال �شعودي تقريبا(

تعتزم �ل�شركة ��شتخد�م بع�س �لعالمات �لتجارية وغيرها من حقوق �لملكة �لفكرية فيما يتعلق بتقديم �لخدمات �لتاأمينية في �لمملكة من خالل �إبر�م �تفاقية 

ترخي�س مع مجموعة رويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين بي �إل �شي عند �لتاأ�شي�س كما هو مو�شح بمزيد من �لتف�شيل في ق�شم “�لمعلومات �لقانونية”. 

يبين الجدول التالي بع�ص كبار الم�شاهمين في مجموعة رويال اأند �شن الاليان�ص للتاأمين بي اإل �شي كما في 2008/12/31م )الذين يملكون اأكثر من %5(: 

ن�شبة الملكية )%(الم�شاهم 

)AXA S.A.( 8.85�أك�شا �أ�س �أيه

5.78جولدمان �شاك�س �آ�شت منجمنت  

5.23�شتاند�رد ليف �نف�شتمنت ليمتد  

�لم�شدر: �لتقرير �ل�شنوي لمجموعة رويال �أند �شن �ألاليان�س للتاأمين لعام 2008م 

هيكل ملكية رويال أند صن الاليانس للتأمين )الشرق األوسط(  22222 

)�لمو�فق  1411/5/24هـ  بتاريخ  �لبحرين  مملكة  في  تاأ�ش�شت  معفاة  مقفلة  م�شاهمة  �شركة  هي  �لأو�شط(  )�ل�شرق  للتاأمين  �لاليان�س  �شن  �أند  رويال 

1990/12/12م( بموجب �ل�شجل �لتجاري رقم 24136 وعنو�ن مقرها �لرئي�شي هو �س ب 11871، �لمنامة، مملكة �لبحرين. 

يبلغ ر�أ�س مال رويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين )�ل�شرق �لأو�شط( 21.000.000 دولر �أمريكي )ما يعادل 78.750.00 ريال( مق�شمة �إلى 21.000.000 

�شهم بقيمة ��شمية قدرها دولر �أمريكي و�حد لل�شهم )ما يعادل 3.75 ريال(. ويبين �لجدول �لتالي هيكل ملكية رويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين )�ل�شرق 

�ل�و�سط(. 

30  �مل�شدر: رويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمني )�ل�شرق �لأو�شط(
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يبين الجدول التالي هيكل ملكية رويال اأند �شن الاليان�ص للتاأمين )ال�شرق االأو�شط( 

الن�شبة )%(عدد االأ�شهمالم�شاهمون

10.500.00550.000�شن �لاليان�س �إن�شورن�س �وفر�شيز ليمتد

4.499.99821.428بنك �لريا�س 

1.999.9999.524�شركة عبد�هلل و�شعيد بن زقر 

1.999.9999.524علي زيد �لقري�شي و�إخو�نه 

1.326.3336.316عدنان حمزة بوقري 

673.6663.208�أمل حمزة بوقري 

21.000.000100المجموع 

رويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين )�ل�شرق �لأو�شط( هي �شركة تابعة لمجموعة �شن �لاليان�س �إن�شور�ن�س �أوفر�شيز ليمتد �لتي تملك 50.00% من �أ�شهم �شركة 

بالكامل لمجموعة رويال  تابعة ومملوكة  ليمتد هي نف�شها �شركة  �أوفر�شيز  �إن�شور�ن�س  �لأو�شط(. و�شن �لاليان�س  للتاأمين )�ل�شرق  �أند �شن �لاليان�س  رويال 

�أند �شن �لاليان�س للتاأمين بي �ل �شي. ومجموعة رويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين بي �ل �شي هي �ل�شركة �لأم �لمالكة لمجموعة رويال �أند �شن �لاليان�س 

للتاأمين. 

تعمل رويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين )�ل�شرق �لأو�شط( في مجال �لتاأمين في كل من �لمملكة �لعربية �ل�شعودية ومملكة �لبحرين و�شلطنة ُعمان و�لإمار�ت 

�لعربية �لمتحدة. 

وقد �أحرزت رويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين )�ل�شرق �لأو�شط( جائزة “�أف�شل �شركة تاأمين” لعام 2008م في �أحدث حفل لتوزيع “جو�ئز �لتميز في �شناعة 

�لتا�مين في �ل�سرق �ل�و�سط” �لذي ترعاه مجلة “بولي�شي ماغازين” )مطبوعة �شرق �أو�شطية تعنى ب�شوؤون �لتاأمين(، وكانت رويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين 

)�ل�شرق �لأو�شط( �أول �شركة تاأمين عالمية تنال هذ� �للقب في عام 2007م. 

�أند �شن �لاليان�س للتاأمين )�ل�شرق �لأو�شط( من خالل �ل�شتحو�ذ على �لمحفظة وفقا ل�شروط �تفاقية تحويل  تنوي �ل�شركة �ل�شتحو�ذ على �أعمال رويال 

�لمحفظة، كما هو مو�شح في ق�شم “�لمعلومات �لقانونية”. 

وقد �أبرمت رويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين )�ل�شرق �لأو�شط( وبنك �لريا�س “�تفاقية �شركاء” بتاريخ 1429/4/30هـ )�لمو�فق 2008/4/30م( تحكم 

�لعالقة فيما بينهما بالن�شبة لل�شركة وعملياتها كما هو مو�شح في ق�شم “�لمعلومات �لقانونية”. 

كما تعتزم �ل�شركة �إبر�م �تفاقيات مع �أطر�ف معينة ذ�ت عالقة مع مر�عاة �لمتطلبات �لنظامية )بما فيها �لح�شول على �لمو�فقات �لر�شمية �لالزمة في 

�لمملكة �لعربية �ل�شعودية وفي مملكة �لبحرين، وكذلك مو�فقة �لم�شاهمين غير ذوي �لم�شلحة في �ل�شركة، وهذه �لتفاقيات هي: 

�تفاقية تحويل �لمحفظة مع رويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين )�ل�شرق �لأو�شط(  zz

�تفاقية �إحالة و�إعادة تاأمين مع رويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين بي �إل �شي  zz

�تفاقية ترخي�س مع مجموعة رويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين بي �إل �شي  zz

�تفاقية خدمات فنية وم�شاندة مع رويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين )�ل�شرق �لأو�شط(  zz

�تفاقية �لنتد�ب مع رويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين )�ل�شرق �لأو�شط( ومجموعة رويال �أند �شن �لاليان�س بي �إل �شي zz

�تفاقية خدمات موؤقتة مع �أيه �إ�س �شي ورويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين  )�ل�شرق �لأو�شط(.  zz

ملزيد من �ملعلومات حول هذه �لعقود مع �لأطر�ف ذ�ت �لعالقة يرجى �لرجوع �إىل ق�شم “�ل�شتحو�ذ” وق�شم “�ملعلومات �لقانونية”. 

�شن الاليان�ص اإن�شوران�ص اأوفر�شيز ليمتد  )اأ( 

تاأ�ش�شت �شن �لاليان�س �إن�شور�ن�س �أوفر�شيز ليمتد )�شابقا ذي و�شتمن�شتر فاير �أوف�س( في �لمملكة �لمتحدة بتاريخ 12 مار�س 1906م و�شجلت ك�شركة ذ�ت 

م�شوؤولية غير محدودة وتحولت �إلى �شركة ذ�ت م�شوؤولية محدودة وغيرت ��شمها �إلى �شن �لاليان�س �إن�شور�ن�س �أوفر�شيز ليمتد بتاريخ 23 دي�شمبر 1988م. 

�شن �لاليان�س �إن�شور�ن�س �أوفر�شيز ليمتد مملوكة بالكامل ل�شركة رويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين بي �إل �شي. 
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�شركة عبداهلل و�شعيد بن زقر ذات م�شوؤولية محدودة )“�شركة بن زقر”(  )ب( 

�شركة عبد�هلل و�شعيد بن زقر ذ�ت م�شوؤولية محدودة هي �أحد �لم�شاهمين �لموؤ�ش�شين ل�شركة رويال �أند �شن �لاليان�س  للتاأمين )�ل�شرق �لأو�شط( بح�شة 

قدرها %9.524. 

تاأ�ش�شت �شركة عبد�هلل و�شعيد بن زقر ذ�ت م�شوؤولية محدودة و�شجلت ك�شركة ت�شامنية بمدينة جدة بتاريخ 1387/3/4هـ )�لمو�فق 1967/6/13م( وتحولت 

�إلى �شركة ذ�ت م�شوؤولية محدودة بتاريخ 1424/12/24هـ )�لمو�فق 2004/2/15م( بر�أ�س مال مدفوع قدره 19.930.000 ريال �شعودي. 

و�لتوزيع  كالت�شنيع  �لقطاعات  و�ل�شتثمار�ت في عدد من  �لتجارية  و�لم�شالح  �لأعمال  لمجموعة من  �لقاب�شة  �ل�شركة  زقر هي  بن  و�شعيد  �شركة عبد�هلل 

بالتجزئة و�لت�شالت و�ل�شحن. 

يبين الجدول التالي هيكل الملكية ل�شركة عبداهلل و�شعيد بن زقر ذات م�شوؤولية محدودة: 

ن�شبة الملكية )%( الم�شاهم 

16.156عبيد وهيب �شعيد بن زقر 

16.156�شركة في�شل �شعيد بن زقر �لمحدودة 

16.156محمد عبيد �شعيد بن زقر 

16.156عبد�هلل �شعيد بن زقر 

7.075�شركة ثريا �شعيد بن زقر �لمحدودة 

7.075�شفية �شعيد بن زقر 

7.075�شعاد �شعيد بن زقر 

7.075�ألفت �شعيد بن زقر 

2.122عبد�لرحمن عبد�هلل �أبار 

2.122غازي عبد�هلل �أبار 

1.771عبد�هلل محمد �أبار 

1.061�إمامة عبد�هلل �أبار 

100المجموع 

�لم�شدر: �شركة عبد�هلل و�شعيد بن زقر

�شركة علي زيد القري�شي واإخوانه المحدودة  )ت( 

�شركة علي زيد �لقري�شي و�إخو�نه �لمحدودة هي �أحد �لم�شاهمين في رويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين )�ل�شرق �لأو�شط( بح�شة تبلغ ن�شبتها %9.524. 

�شركة علي زيد �لقري�شي و�إخو�نه �لمحدودة هي �شركة �شعودية خا�شة تاأ�ش�شت �شنة 1958م، ويتركز ن�شاطها على تنفيذ �لأعمال �لتجارية في �لمملكة ودول 

مجل�س �لتعاون �لخليجي بم�شاركة �شركات عالمية كبرى. 

تم ت�شجيل �شركة علي زيد �لقري�شي و�إخو�نه �لمحدودة في مدينة �لدمام بتاريخ 1391/11/5هـ )�لمو�فق 1971/12/23م( وتحولت �إلى �شركة ذ�ت م�شوؤولية 

محدودة بتاريخ 1422/7/29هـ )�لمو�فق 2001/10/16م( بر�أ�س مال مدفوع قدره خم�شين مليون )50.000.000( ريال �شعودي. 

تطورت �شركة علي زيد �لقري�شي و�إخو�نه �لمحدودة لت�شبح من �ل�شركات �ل�شعودية �ل�شتثمارية �لر�ئدة وو�شعت نطاق �أن�شطتها �ل�شتثمارية لت�شمل قطاعات 

�لكهرباء و�لت�شالت و�ل�شيار�ت و�لخدمات �لمالية وتقنية �لمعلومات.  
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ويبين الجدول التالي هيكل ملكية �شركة علي زيد القري�شي واإخوانه المحدودة: 

ن�شبة الملكية )%( الم�شاهم 

20.000علي زيد �لقري�شي 

20.000عبد�لعزيز زيد �لقري�شي 

20.000خالد زيد �لقري�شي 

20.000�شالح زيد �لقري�شي 

20.000عبد�لرز�ق زيد �لقري�شي 

100المجموع 

�لم�شدر: �شركة علي زيد �لقري�شي و�إخو�نه �لمحدودة

بنك الرياض  222 
بنك �لريا�س هو �شركة م�شاهمة عامة تاأ�ش�شت وتعمل في �لمملكة �لعربية �ل�شعودية منذ �شنة 1957م، ويعد من �أكبر �لموؤ�ش�شات �لمالية في �لمملكة وله مائتان 

وو�حد )201( فرع في �لمملكة ومكتب في كل من لندن )�لمملكة �لمتحدة( وهيو�شتن )�لوليات �لمتحدة( و�شنغافورة كما في نهاية عام 2008م. وقد بلغ عدد 

�لعاملين لديه 4.773 موظف كما في تاريخ  1430/2/5هـ )�لمو�فق 2009/1/31م(. وبنك �لريا�س مدرج في �شوق �لأ�شهم �ل�شعودية وتبلغ قيمته �ل�شوقية 

ما يقارب 36.375 مليار ريال �شعودي كما بتاريخ 1430/6/24هـ )�لمو�فق 2009/6/17م(. 

وقد ت�شمن تقرير بنك �لريا�س وميز�نيته �ل�شنوية بتاريخ 1430/1/3هـ )�لمو�فق 31 دي�شمبر 2008م( �لنتائج �لتالية: �إجمالي �لإير�د�ت 5.249 مليون ريال 

�شعودي، �إجمالي �لموجود�ت 159.653 مليون ريال �شعودي تقريبًا، وحقوق �لم�شاهمين 25.691 مليون ريال. ويدير بنك �لريا�س حاليا ما يقارب 105.1 

مليار ريال �شعودي من ود�ئع �لعمالء وقرو�شا بقيمة 96.5 مليار ريال �شعودي تقريبًا. 

وقد �أبرم بنك �لريا�س مع رويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين )�ل�شرق �لأو�شط( �تفاقية �شركاء كما هو مذكور في �لفقرة 4-3-2 �أعاله. 

ويبين الجدول التالي اأبرز الم�شاهمين )من يملكون 5% فاأكثر( في بنك الريا�ص: 

ن�شبة الملكية )%( الم�شاهم 

21.7�شندوق �ل�شتثمار�ت �لعامة 

21.6�لموؤ�ش�شة �لعامة للتاأمينات �لجتماعية 

9.9محمد �إبر�هيم محمد �لعي�شى 

9.2�شركة �لنهلة للتجارة و�لمقاولت 

6.5موؤ�ش�شة �لنقد �لعربي �ل�شعودي

�لم�شدر: تد�ول كما في 1430/7/1هـ )�لمو�فق 2009/6/22م(
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ويبين الجدول التالي هيكل ملكية �شركة النهلة للتجارة والمقاوالت: 

ن�شبة الملكية )%( الم�شاهم 

13.20عبد�لرحمن ح�شن عبا�س �ل�شربتلي

13.20�إبر�هيم ح�شن عبا�س �ل�شربتلي

13.20يا�شر ح�شن عبا�س �ل�شربتلي

13.20محمد وجيه ح�شن عبا�س �ل�شربتلي

13.20�أحمد ح�شن عبا�س �ل�شربتلي

8.20�شالحة محمد �شالح �ل�شلبي

7.09كريمة محمود علي �لمكاوي

6.60ثريا ح�شن عبا�س �ل�شربتلي

6.60�شاليمار ح�شن عبا�س �ل�شربتلي 

1.64خالد �إبر�هيم �شليمان �لتركي

1.29بندر خالد �إبر�هيم �لتركي

1.29�شلطان خالد �إبر�هيم �لتركي

1.29عبد�هلل خالد �إبر�هيم �لتركي

100.00المجموع 

المصالح المباشرة وغير المباشرة للمؤسسين  222 
يبين الجدول التالي الح�ش�ص التي يملكها الموؤ�ش�شون في ال�شركة ب�شورة مبا�شرة وغير مبا�شرة: 31

الح�شة الم�شاهمون 

المبا�شرة )%(

الح�شة غير 

المبا�شرة )%(

المجموع 

)%(

م�شدر الح�شة غير المبا�شرة

ل يوجد50.0700ل يوجد50.0000رويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين )�ل�شرق �لأو�شط( 

�شن 19.920010.71430.634بنك �لريا�س  �أند  رويال  من   %21.428 يملك 

�لاليان�س للتاأمين )�ل�شرق �لأو�شط( 

 
31

يملك 16.156% من �شركة بن زقر )�شركة 0.00250.76930.7718وهيب �شعيد بن زقر )متوفي(

بن زقر تملك 524.9% من رويال �أند �شن 

�لاليان�س للتاأمين )�ل�شرق �لأو�شط( 

ل ينطبق0.0025ل يوجد0.0025يو�شف علي زيد �لقري�شي 

ل ينطبق0.0025ل يوجد0.0025�شعد عبد�للطيف �لعي�شى 

�شن 0.00253.1583.1605عدنان حمزة بوقري  �أند  رويال  من   %6.316 يملك 

�لاليان�س للتاأمين )�ل�شرق �لأو�شط(

�لم�شدر: رويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين )�ل�شرق �لأو�شط( 

31 �لوريث �لوحيد لوهيب بن زقر رحمه �هلل هو �بنه عبيد وهيب بن زقر وهو حاليا �ملالك �لقانوين مل�شاهمة �شركة عبد�هلل و�شعيد بن زقر و�لبالغة %16،156
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المصالح المباشرة وغير المباشرة ألعضاء مجلس اإلدارة والمسؤولين التنفيذيين  222 
في الشركة 

يبين الجدول التالي الم�شالح المبا�شرة وغير المبا�شرة التي يملكها اأع�شاء مجل�ص االإدارة في ال�شركة: 32

المجموع )%(الح�شة غير المبا�شرةالح�شة المبا�شرةالم�شاهمون 

ل �شيءل �شيءل �شيءعلي بن ح�شين بن علي علي ر�شا

ل �شيءل �شيءل �شيءمارك كوبر

ل �شيءل �شيءل �شيءمحمد بن �شعود بن عمر �لبليهد

ل �شيء�أحمد بن �شليمان بن عبد�هلل �لغنيم
32

 0.02330.0233

ل �شيءل �شيءل �شيء�أ�شامة عبد �لباقي عبد�لرز�ق بخاري

ل �شيءل �شيءل �شيءعادل بن �أحمد عبد�هلل بن �ل�شيخ �بر�هيم �لعبد�للطيف 

ل �شيءل �شيءل �شيء�شون ويليام لوذر

ل �شيءل �شيءل �شيءباول ويليام هولمي�س 

ل �شيءل �شيءل �شيءنايجل جون �شميث 

�لم�شدر: رويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين )�ل�شرق �لأو�شط( 

 مبا�شرة �أو 
33

با�شتثناء ما هو مذكور �أعاله، فاإن �أيا من �أع�شاء مجل�س �إد�رة �ل�شركة �أو �لم�شوؤولين �لتنفيذيين �أو �شكرتير مجل�س �لإد�رة ل يملك �أية م�شلحة

غير مبا�شرة كما في تاريخ هذه �لن�شرة. 

سياسات ومعايير العمل  222 
�شوف تز�ول �ل�شركة عملها طبقا ل�شيا�شات ومعايير �لعمل �لمتبعة بمجموعة رويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين.  

خدمة العمالء و معالجة المطالبات  222- 
و�ل�شرعة  بالدقة  تمتاز  بطريقة  �لعمالء  مطالبات  ومعالجة  �لبو�ل�س  �إجر�ء  ت�شمل  �لخدمة  لتقديم  �لأ�شا�شية  �لمعايير  �أن  �لإد�رة  مجل�س  �أع�شاء  يعتقد 

للتاأمين )�ل�شرق  �أند �شن �لاليان�س  �لتقنية �لمتطورة لرويال  �لنظم  با�شتخد�م  �ل�شركة تقديم خدمات عالية �لجودة لجميع عمالئها  و�ل�شتباقية. وتعتزم 

�لأو�شط( في فروعها، وذلك بهدف ت�شهيل تقديم �لخدمة �إلى �لعمالء وتوفير معلومات كافية لالإد�رة. 

�لمرفو�شة و�لمطالبات قيد �لنظر  لت�شوية مطالبات �لعمالء في كل فرع من فروعها و�لحتفاظ بملفات خا�شة بالمطالبات  �إن�شاء ق�شم  �ل�شركة  كما تنوي 

و�لمطالبات �لتي تمت ت�شويتها طبقا لمتطلبات نظام �لتاأمين ولو�ئحه �لتنفيذية. 

التسويق والتوزيع  2222 
�شوف تقوم �ل�شتر�تيجية �لت�شويقية لل�شركة ب�شكل �أ�شا�شي على ما يلي: 

�لإبقاء على بو�ل�س �لتاأمين �لحالية �شمن �لمحفظة وتجديد تلك �لبو�ل�س  zz

��شتقطاب تعامالت تاأمين جديدة من خالل و�شطاء مرخ�شين  zz

�ل�شتفادة باأكبر قدر ممكن من دعم �لموؤ�ش�شين ونفوذهم  zz

�لعمل مع �شركاء �لعمل �لآخرين zz

و�شوف ت�شتعين �ل�شركة بخبرة مجموعة رويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين من �أجل تطوير منتجاتها وخدماتها متى دعت �لحاجة لذلك. 

32 �ملهند�س �أحمد �لغنيم ميلك 350.000 �شهم يف بنك �لريا�س كما يف 1430/3/28هـ )�ملو�فق 2009/3/25م(

33  هذه �ملعلومات بح�شب علم �ملوؤ�ش�شني و�أع�شاء جمل�س �لإد�رة. ولغر�س هذ� �لن�س، فاإن كلمة “م�شلحة” تعني �متالك جزء من �ل�شركة و�ل�شركة �لأم، با�شتثناء �ل�شركات �ملدرجة يف �شوق �لأ�شهم كما يف تاريخ هذه 

�لن�شرة.
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�أما �ل�شتر�تيجية �لت�شويقية لل�شركة ف�شوف تت�شمن �لحمالت �لإعالنية وترويج �ل�شم �لتجاري وتطويره ف�شال عن �لعالقات �لعامة و�لدر��شات و�لأبحاث 

وتطوير موقع �ل�شركة �لإلكتروني على �لإنترنت. 

وتنوي �ل�شركة في بادئ �لأمر �لنطالق في تقديم خدماتها لعمالئها من خالل فروعها في كل من �لريا�س وجدة و�لخبر، وهي فروع تديرها في �لوقت �لر�هن 

�ل�شركة �لعالمية للتجارة و�لخدمات، و�أي مكاتب �أخرى قد يقت�شيها �لأمر، و�شت�شكل �لأ�شول �لتجارية �لموجودة في هذه �لفروع جزء� من �لأ�شول �لتي �شيتم 

تحويلها �إلى �ل�شركة بموجب �تفاقية �شر�ء �لأ�شول )ر�جع �لق�شم 12 “�لمعلومات �لقانونية”( بعد �لح�شول على �لتر�خي�س �لالزمة لهذه �لفروع من �لجهات 

�لمخت�شة في �لمملكة. و�شوف تعمل �ل�شركة على تنفيذ ��شتر�تيجية توزيع من كل و�حد من هذه �لفروع، بما فيها تحديد� قنو�ت �لتوزيع �لمبا�شر و�لتوزيع عبر 

�لو�شطاء وقنو�ت �لحلفاء �إ�شافة وكذلك من خالل م�شاندة �لموؤ�ش�شين. 

الموظفون وخطة السعودة وتطوير الموظفين  2222 
السعودة  222222 

تعتزم �ل�شركة �نتهاج �شيا�شة طموحة في مجال �ل�شعودة تم�شيا مع نظام �لتاأمين ولو�ئحه �لتنفيذية م�شتهدفة �لو�شول بن�شبة �ل�شعودة �إلى 34% تقريبا مع نهاية 

�ل�شنة �لأولى وزيادتها بمعدل 5% �شنويا. ويلخ�س �لجدول �لتالي خطة �لعمالة �لمقترحة لل�شنة �لأولى من عمل �ل�شركة. 

يبين الجدول التالي خطة العمالة 

ن�شبة ال�شعودةالمجموعغير ال�شعوديينال�شعوديوناالإدارة/ الق�شم

33650.0�لمو�رد �لب�شرية/ �ل�شوؤون �لإد�رية 

24633.3�لدعم / �لم�شاندة

561145.5�لعمليات 

0770.0�لمالية 

0330.0تقنية �لمعلومات 

7111838.9�لكتتاب 

6121833.3�لمطالبات 

6101637.5�لمبيعات 

34.11%295685المجموع 

�لم�شدر: رويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين )�ل�شرق �لأو�شط(

ويبين الجدول التالي خطة ال�شعودة المقترحة لل�شنوات الثالث االأولى من عمل ال�شركة: 

ن�شبة ال�شعودة )%(المجموعغير ال�شعوديينال�شعوديونال�سنة

         34.11 2009295685م

         39.13 2010365692م

         44.14 20114962111م

�لم�شدر: رويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين )�ل�شرق �لأو�شط( 

بتاريخ 1430/4/1هـ )�لمو�فق 2009/3/28م(، كان عدد �لعاملين لدى رويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين )�ل�شرق �لأو�شط( )فرع �ل�شعودية( 85 موظفا �شكل 

�ل�شعوديون منهم. %34.11. 
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تطوير الموظفين  222222 

يوؤمن مجل�س �لإد�رة باأن �لموظفين هم �لعامل �لأ�شا�س في بناء موؤ�ش�شة تجارية ناجحة تتمتع بو�شع قوي و�شليم. ومن هذ� �لمنطلق، �شوف تعمل �ل�شركة على 

�ل�شتفادة من �لخبرة �لمحلية و�لدولية على حد �شو�ء منتهجة �أ�شلوبا في �لتوظيف يقوم على ما يلي: 

توظيف �لخريجين �لجامعيين  zz

تدريب �لموظفين د�خل �ل�شركة ولدى مجموعة رويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين �إ�شافة �إلى تزويدهم ببر�مج تدريبية تقدمها جهات خارجية  zz

ت�شجيع �لموظفين على �لت�شجيل بمعهد �لتاأمين �لقانوني  zz

توظيف غير �ل�شعوديين باأقل عدد ممكن وعند �ل�شرورة في �لمنا�شب �لأ�شا�شية �أو كخبر�ء  zz

ترتيبات إعادة التأمين  2222 
تنوي �ل�شركة �إعادة تامين جزء من �لمخاطر �لتي �شتوؤمن عليها في �شياق عمليات �لتاأمين �لتي تقوم بها وذلك بهدف مو�زنة حجم �لخطر �لذي تتعر�س 

له وحماية �أرباحها ومو�رد ر�أ�شمالها. وقد حدد نظام �لتاأمين ولو�ئحه �لتنفيذية حجم عمليات �إعادة �لتاأمين �لتي يمكن �ل�شتحو�ذ عليها من حيث �لحجم 

�لإجمالي ومن معيدي �لتاأمين في �لمملكة حيث ي�شترط نظام �لتاأمين على �ل�شركات �لتي ترغب في �إعادة �لتاأمين �أن تعيد تاأمين 30% على �لأقل من �إجمالي 

�أق�شاطها في �لمملكة، علما باأنه يمكن لل�شركات �لح�شول على �إعفاء خطي من هذ� �لمطلب من موؤ�ش�شة �لنقد من وقت لآخر. و�شوف يتوقف توفر �إعادة �لتاأمين 

في �لمملكة على و�شع �أ�شو�ق �لتاأمين �لعالمية و�لمحلية وحجم �لطاقة �ل�شتيعابية لإعادة �لتاأمين ومتطلبات موؤ�ش�شة �لنقد و�لإعفاء�ت �لتي تمنحها. 

كما تعتزم �ل�شركة �لم�شاركة في �شر�ء بو�ل�س �إعادة �لتاأمين من خالل مجموعة رويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين �إلى جانب �شر�ء بو�ل�س �إعادة تاأمين تكميلية 

من د�خل �لمملكة وخارجها على �أ�شا�س �نفر�دي م�شتقل، مع �للتز�م في كل حالة بمتطلبات نظام �لتاأمين ولو�ئحه �لتنفيذية. وللقيام بذلك، قد يتعين على 

�ل�شركة �أن تح�شل على �إعفاء�ت خطية من موؤ�ش�شة �لنقد )ح�شب �للزوم( من حين لآخر. وتعتقد �ل�شركة باأن هذه �ل�شتر�تيجية ت�شمح لها بالح�شول على 

�شروط تف�شيلية وتتيح لها مزيد� من �لإمكانية لإعادة �لتاأمين �أكثر مما يتوفر ل�شركة تعمل في بلد و�حد حينما ت�شتري بو�ل�س �إعادة تاأمين بمفردها على 

�أ�شا�س م�شتقل. 

إدارة االستثمار  2222 
تنوي �ل�شركة ت�شكيل لجنة ��شتثمارية تتولى م�شوؤولية و�شع �ل�شيا�شات و�لأ�ش�س �لتي تحكم عملياتها �ل�شتثمارية وطريقة �إد�رة محافظها �ل�شتثمارية. و�شوف 

تاأخذ هذه �ل�شيا�شات و�لأ�ش�س، �لتي �شيتم �إقر�رها من قبل �لمجل�س، في �لح�شبان متطلبات نظام �لتاأمين ولو�ئحه �لتنفيذية.  

وتنوي �ل�شركة �ل�شتعانة بخدمات مدر�ء �شناديق ��شتثمارية خارجيين.  

إدارة المخاطر  2222 
�شوف تو�جه �ل�شركة في �أعمالها جملة من �لمخاطر )منها على �شبيل �لمثال ل �لح�شر تلك �لمتعلقة بن�شاط �لتاأمين ومخاطر ت�شغيلية و�أخرى نظامية وغير 

ذلك(، ولذ�، فهي تنوي و�شع �شو�بط و�آليات و�أق�شام د�خلية منا�شبة لإد�رة �لمخاطر. 

و�شوف يتركز ن�شاط �إد�رة �لمخاطر بالن�شبة للخطر �لأهم، وهو �لتاأمين، ب�شورة رئي�شية على ت�شعير خدمات �لتاأمين وقبول �أعمال �لتاأمين و�إد�رة �لمخاطر 

�لمتعلقة بالعقود �لمبرمة مع �لعمالء. و�شوف ت�شتخدم �إد�رة �لكتتاب �لتاأميني و�إعادة �لتاأمين و�لمطالبات عدد� من �لو�شائل �لأ�شا�شية و�لتي منها مر�جعة 

�أد�ء و�إد�رة كل نوع من �لمحافظ �لتاأمينية على حدة ودر��شة �لمخاطر �لتي يحتمل وقوعها. 

كما �شتعمل �ل�شركة �شمن �إطار عام لإد�رة �لمخاطر يهدف �إلى تحديد مدى تعر�س �ل�شركة للمخاطر وتقييم تلك �لمخاطر وقيا�شها و�شبطها. و�شيكون مجل�س 

�لإد�رة و�لإد�رة �لتنفيذية م�شوؤولين عن �لإ�شر�ف على �أنظمة �ل�شركة �لخا�شة باإد�رة �لمخاطر وتطبيق �لمعايير و�ل�شو�بط و�لإجر�ء�ت �لرقابية �لمنا�شبة. 

وتنوي �ل�شركة �لتعامل مع �لمخاطر طبقا لالئحة �إد�رة �لمخاطر على �لنحو �لتالي: 

تطبيق �إطار ر�شمي لإد�رة �لمخاطر يتم على �أ�شا�شه �إعد�د �شيا�شات �لعمل ومعاييره و�ختبار هذه �ل�شيا�شات و�لمعايير؛ zz

تتولى �إد�رة �ل�شركة مهمة �إعد�د ��شتر�تيجية �إد�رة �لمخاطر وقيا�س �لأد�ء ب�شكل م�شتمر وو�شع �ل�شو�بط �لد�خلية و�إجر�ء�ت �إد�رة �لمخاطر وتحديث  zz

هذه �ل�شو�بط و�لإجر�ء�ت؛ 

تتولى لجنة �لمر�جعة و�إد�رة �لمخاطر مهمة �لتاأكد �لم�شتقل و�لمو�شوعي من مدى فعالية �أنظمة �ل�شركة �لخا�شة بالرقابة �لد�خلية و�لإطار �لعام لإد�رة  zz

�لمخاطر.
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المزايا التنافسية  2222 
بعد �كتمال عملية �ل�شتحو�ذ، �شتتمتع �ل�شركة بعدة مز�يا مقارنة ببع�س مناف�شيها �شمن �شوق �لتاأمين. وت�شمل هذه �لمز�يا مايلي:

مجموعة رويال أند صن الاليانس للتأمين – امتداد عالمي وتاريخ طويل من التعامل في المملكة 
العربية السعودية 

رويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين )�ل�شرق �لأو�شط( هي ع�شو مجموعة رويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين �لتي تتمتع بتاريخ عريق تعمل في �أكثر من 28 دولة 

وتقدم طائفة و��شعة من منتجات �لتاأمين في مائة وثالثين )130( بلدً� لأكثر من ع�شرين )20( مليون عميل في مختلف �أرجاء �لعالم. وتعتبر مجموعة رويال 

�أند �شن �لاليان�س للتاأمين من �أعرق �شركات �لتاأمين �لعاملة في �ل�شرق �لأو�شط حيث يمتد تاريخها في هذه �لمنطقة لأكثر من خم�شين )50( �شنة وتعمل في 

�لمملكة منذ ما يزيد عن 30 �شنة. 

فريق إداري ذو خبرة محلية وعالمية في مجال التأمين

يمتاز �لفريق �لإد�ري �لمر�شح لإد�رة �ل�شركة بخبرة عملية تمتد ل�شنو�ت طويلة في مجال �لتاأمين في �لعديد من �لبلد�ن ومنها �لمملكة �لعربية �ل�شعودية. 

نظام حوكمة يتسم بالشفافية والفعالية 

تعتزم �ل�شركة �لتقيد بالئحة حوكمة �ل�شركات تما�شيا مع �لأنظمة و�للو�ئح �لمحلية، حيث تت�شمن خطة �ل�شركة في هذ� �ل�شاأن عدة �أمور من بينها تعيين 

�أع�شاء م�شتقلين في مجل�س �لإد�رة ولجنة تنفيذية ولجنة للمر�جعة ولجنة للتر�شيحات و�لمكافاآت ولجنة لال�شتثمار ولجنة لالإف�شاح. 

االستحواذ

لقد د�أبت رويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين )�ل�شرق �لأو�شط( على �إ�شد�ر بو�ل�س �لتاأمين من �لخارج من خالل وكيلها �لمحلي في �لمملكة، �ل�شركة �لعالمية 

للتجارة و�لخدمات �لمحدودة، وذلك وفقا لتفاقية وكالة و�فقت بموجبها �لأخيرة على �إجر�ء �أعمال �لكتتاب �لتاأميني و�إعادة تاأمين �لأق�شاط وتح�شيلها 

ومعالجة �لمطالبات نيابة عن رويال �أند �شن )�ل�شرق �لأو�شط( )ر�جع ق�شم “�ل�شتحو�ذ”(. وبعد �شدور نظام �لتاأمين ولو�ئحه �لتنفيذية، قرر �لم�شاهمون 

في رويال �أند �شن )�ل�شرق �لأو�شط( و�ل�شركة �لعالمية للتجارة و�لخدمات �لمحدودة تاأ�شي�س �ل�شركة وطرح �أ�شهمها لالكتتاب �لعام. 

وتنوي �ل�شركة �ل�شتحو�ذ بعد تاأ�شي�شها و��شتيفاء جميع �لمتطلبات �لنظامية )ومنها �لح�شول على �لمو�فقات �لنظامية �لالزمة في �لمملكة �لعربية �ل�شعودية 

وفي مملكة �لبحرين ومو�فقة �لم�شاهمين في �ل�شركة من غير ذوي �لم�شلحة( على �لمحفظة �لتاأمينية لرويال �أند �شن للتاأمين )�ل�شرق �لأو�شط( �لمتعلقة 

باأعمالها في �لمملكة وعلى �أ�شول �ل�شركة �لعالمية للتجارة و�لخدمات �لمحدودة، وذلك من خالل �إبر�م: 

�تفاقية تحويل �لمحفظة zz

�تفاقية �شر�ء �لأ�شول  zz

لمزيد من �لتف�شيل حول طبيعة عمليتي �ل�شتحو�ذ هاتين ومر�حلهما �لزمنية ر�جع ق�شم “�ل�شتحو�ذ” وق�شم “�لمعلومات �لقانونية” 
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االستحواذ 5 -
خلفية عامة  222 

�أر�شى نظام �لتاأمين ولو�ئحه �لتنفيذية �لإطار �لتنظيمي لقطاع �لتاأمين في �لمملكة ون�س �لنظام �لجديد ولو�ئحه �لتنفيذية على �أن تكون موؤ�ش�شة �لنقد هي 

�لجهة �لمكلفة بالإ�شر�ف على �شركات �لتاأمين وتنظيم ن�شاط �لتاأمين في �لمملكة. ويهدف نظام �لتاأمين ولئحته �لتنفيذية من بين �أهد�فه �إلى تنظيم عمل 

�ل�شركات �لأجنبية في �لمملكة.

وطبقا للو�ئح �لتنفيذية، يتعين على �شركات �لتاأمين في �لمملكة �أن تتاأ�ش�س ك�شركات م�شاهمة )�أو فروع ل�شركات تاأمين �أجنبية( و�أن تطرح ن�شبة من �أ�شهمها 

للجمهور و�أن تعيد تنظيم �أعمالها طبقا للقو�نين و�لأنظمة �لمعمول بها في �لمملكة.

تمار�س �شركة رويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين )�ل�شرق �لأو�شط( ن�شاط �لتاأمين في �لمملكة منذ عام 1978م من خالل وكيلها �لمحلي، �ل�شركة �لعالمية 

للتجارة و�لخدمات �لتي تقوم بموجب �تفاقية وكالة )تفا�شيلها مو�شحة في �لبند 7-2( باأعمال �لكتتاب �لتاأميني وترتيب �إعادة �لتاأمين وتح�شيل �لأق�شاط 

ومعالجة �لمطالبات نيابة عن �شركة رويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين )�ل�شرق �لأو�شط(. وقد قرر �لم�شاهمون في كل من رويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين 

)�ل�شرق �لأو�شط( و�ل�شركة �لعالمية للتجارة و�لخدمات عندما �إثر بدء �لعمل بنظام �لتاأمين تنظيم عالقة �ل�شركتين من خالل تاأ�شي�س �ل�شركة وطرح �أ�شهمها 

لالكتتاب �لعام. 

عند �لنتهاء من عملية �ل�شتحو�ذ، �شوف ت�شبح �ل�شركة �لمالك �لوحيد للمحفظة بما فيها من منافع و�أعباء و�شتمتلك جميع �لأق�شاط و�لبو�ل�س و�لأ�شول 

و�لحقوق و�لمطلوبات �لتي تت�شمنها �لمحفظة. 

2007م، و�شعت موؤ�ش�شة �لنقد برنامج تقييم )“برنامج �لتقييم”( خا�س ب�شركات �لتاأمين �لتي كانت م�شجلة خارج �لمملكة وكان لديها محافظ  في مايو 

و�أعمال تاأمينية �شعودية. وكجزء من �لتغيير�ت �لنظامية، فقد �ُشمح لتلك �ل�شركات تحت �إ�شر�ف موؤ�ش�شة �لنقد باأن تحول محافظها و�أعمالها �لتاأمينية في 

�لمملكة �إلى �شركات �شعودية يتم تاأ�شي�شها بترخي�س من موؤ�ش�شة �لنقد بعد ��شتيفاء متطلبات لو�ئح �لتاأمين و�لم�شاركة في برنامج �لتقييم. 

االنتهاء من تقييم المحفظة التأمينية 222 
تم �لنتهاء من تقييم �لمحفظة �لتاأمينية �لتابعة ل�شركة رويال �أند �شن �لاليان�س )�ل�شرق �لأو�شط( وفقا للمعايير و�لأ�ش�س �لتي قررتها موؤ�ش�شة �لنقد �لعربي 

�ل�شعودي، وح�شلت �ل�شركة على نتيجة �لتقييم فعاًل بموجب خطاب �لموؤ�ش�شة رقم )2177/م ز/م( ت �إلى �شركة رويال �أند �شن �لاليان�س )�ل�شرق �لأو�شط( 

بتاريخ 1429/11/12هـ )�لمو�فق 2008/11/10م( )“خطاب موؤ�ش�شة �لنقد”( و�لذي ت�شمن تقييما �أوليا للمحفظة و�لأ�شول ذ�ت �لعالقة )�لخطاب متاح 

للمعاينة لمدة �أ�شبوع قبل �لكتتاب وخالل مدة �لكتتاب كما هو مو�شح في ق�شم “�لم�شتند�ت �لمتاحة للمعاينة”(. وقد ��شتخدم في خطاب موؤ�ش�شة �لنقد 

و�لموؤ�ش�شين  �ل�شركة  فاإن  وبالتالي،  �لإد�رة.  مجل�س  �أع�شاء  ول  �لموؤ�ش�شين  ول  �ل�شركة  عليها  تطلع  لم  بطريقة  و�أ�شاليب  �فتر��شات  عدة  �لتقييم  وبرنامج 

و�أع�شاء �لمجل�س ل يتحملون �أدنى م�شوؤولية ول يقدمون �أي بيان �أو �إفادة بخ�شو�س خطاب �لموؤ�ش�شة. 

وقد �حتوى �لتقييم �لأولي �لذي ورد في خطاب موؤ�ش�شة �لنقد على �شقين وهما �لأول: �ل�شم، و�لذي ي�شمل بنية تحتية معينة، و�لمو�رد �لب�شرية و�ل�شم �لمرتبط 

بالمحفظة، و �لثاني: �لقيمة �ل�شافية لأ�شول �لمحفظة. وي�شترط خطاب موؤ�ش�شة �لنقد وجوب �أن ت�شتوفي �ل�شركة �شروطا معينة قبل �ل�شتحو�ذ مثل دعوة 

�لجمعية �لعامة �لعادية �إلى �لنعقاد من �أجل �إطالع م�شاهميها على �لنتائج �لنهائية للتقييم وطلب مو�فقة �لم�شاهمين على �شر�ء �لمحفظة �لتاأمينية ب�شرط �أن 

ل يكون من حق �لم�شاهمين في �ل�شركة �لذين يملكون �أ�شهما في رويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين )�ل�شرق �لأو�شط( �أن ي�شوتو� على هذ� �لقر�ر في �لجتماع 

�لمذكور. كما يطلب خطاب موؤ�ش�شة �لنقد من �أع�شاء مجل�س �إد�رة �ل�شركة �لإف�شاح عن جميع حالت ت�شارب �لم�شالح �لتي قد تن�شاأ نتيجة لتحويل �لمحفظة 

طبقا للمادة )69( من نظام �ل�شركات. 

وبناء  تاأمين(.  �كتو�ري )ح�شابات  وخبير  م�شتقل  بو��شطة مدقق ح�شابات  و�لمطلوبات  �لأ�شول  تقدير  يجب  �لنقد،  موؤ�ش�شة  �ل�شادرة عن  �للو�ئح  وبح�شب 

عليه، فقد عينت �ل�شركة “لين كالرك �أند بيكوك” كخبير �كتو�ري لغر�س �لتاأكد من كفاية �لحتياطيات. كذلك عينت �ل�شركة “�أك�ش�س” كمقدري خ�شائر 

و”�إيرن�شت �أند يونغ” كمحا�شبين م�شتقلين للقيام بدر��شة �لتحقق �لمالي، وبهذ� �لخ�شو�س �شبق لإيرن�شت �أند يونغ �إ�شد�ر تقريرهم عن �لأعو�م �لمنتهية 

في 31 دي�شمبر 2003 حتى 31 دي�شمبر 2006 . وعينت “ديلويت �أند توت�س” كمحا�شبين م�شتقلين لح�شاب �لقيمة �لتقديرية للمحفظة �لتاأمينية با�شتعمال 

. وين�س خطاب موؤ�ش�شة �لنقد كذلك على وجوب �إجر�ء تقييم �آخر لالأ�شول و�لمطلوبات بعد عملية �ل�شتحو�ذ، 
34

عدة و�شائل من بينها نموذج موؤ�ش�شة �لنقد

و�لذي يمكن �أن يوؤدي �إلى تعديل �لمبلغ �لذي �شتدفعه �ل�شركة �إلى رويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين )�ل�شرق �لأو�شط(، ب�شرط مو�فقة موؤ�ش�شة �لنقد على ذلك. 

و�شيكون خطاب موؤ�ش�شة �لنقد متاحا للمعاينة خالل �أ�شبوع قبل بدء �لكتتاب )ف�شال ر�جع ق�شم 17 “�لم�شتند�ت �لمتاحة للمعاينة”(.

34  ت�شمل هذه �لنماذج جد�ول �لكرتونية �فرت��شية )pro forma spreadsheets( معدة بو��شطة موؤ�ش�شة �لنقد يتم ��شتخد�مها يف عملية �لتقييم
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وتنوي �ل�شركة عقب تاأ�شي�شها، و��شتيفاء جميع �لمتطلبات �لنظامية )بما فيها �لح�شول على �لمو�فقات �لنظامية في �لمملكة وفي �لبحرين �إ�شافة �إلى مو�فقة 

�لم�شاهمين في �ل�شركة من غير ذوي �لم�شلحة( �لدخول في �لتفاقيات �لتالية: 

�تفاقية تحويل �لمحفظة zz

�تفاقية تحويل �لأ�شول zz

من �أجل �ل�شتحو�ذ على �لمحفظة من رويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين )�ل�شرق �لأو�شط( و�لأ�شول من �ل�شركة �لعالمية للتجارة و�لخدمات. 

لل�شروط  �إدر�ج ملخ�س  �أدناه، في حين تم  �لبند )4-5(  بالن�شبة لالآلية و�لتوقيت �لمقترحين لعملية �ل�شتحو�ذ على �لمحفظة و�لأ�شول فهي مو�شحة في 

�لأ�شا�شية لتفاقية تحويل �لمحفظة و�تفاقية �شر�ء �لأ�شول في ق�شم “�لمعلومات �لقانونية”. 

الشركة العالمية للتجارة والخدمات  222 
�ل�شركة �لعالمية للتجارة و�لخدمات هي �شركة ذ�ت م�شوؤولية محدودة تاأ�ش�شت في مدينة جدة، �لمملكة �لعربية �ل�شعودية، �شنة 1978م، ب�شجل تجاري رقم 

)4030014632( وتاريخ 1398/4/26هـ )�لمو�فق 1978/4/4م( بر�أ�شمال قدره  )600.000( ريال �شعودي، و�شجلها �لتجاري �شالح لغاية 1433/5/30هـ 

)�لمو�فق 2012/4/22م(، وتعمل حاليا وكيال يتولى �لقيام باأعمال �لتاأمين �لخا�شة ب�شركة رويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين )�ل�شرق �لأو�شط( في �لمملكة 

نيابة عن رويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين )�ل�شرق �لأو�شط( بموجب �تفاقية وكالة تم �إبر�مها بينهما بتاريخ 1419/2/21هـ )�لمو�فق 1998/6/16م( )بما تم 

عليها من تعديالت بتاريخ 1421/6/13هـ )�لمو�فق 2000/9/12م( و�تفاقية �إد�رة/ خدمات فنية موؤرخة في 1415/7/26هـ )�لمو�فق 1994/12/29م(.

للتجارة و�لخدمات كل من بنك �لريا�س )42.85%( و�شركة عبد �هلل و�شعيد بن زقر )19.05%( و�شركة علي زيد �لقري�شي  �ل�شركة �لعالمية  ي�شاهم في 

و�إخو�نه �لمحدودة )19.05%( وعدنان حمزة بوقري )12.70%( و�أمل حمزة بوقري )%6.35(.

وكما فعلت �شركات تاأمين �أخرى )ر�جع �لق�شم 3 “نظرة عامة على �شوق �لتاأمين” �لفقرة 3-4 “�شوق �لتاأمين �ل�شعودي” و�لفقرة �لفرعية )ب( “�لتا�مين 

�لإلز�مي على �ل�شيار�ت”( قرر �ل�شركاء في �ل�شركة �لعالمية للتجارة و�لخدمات بتاريخ 2009/07/28م �لمو�فقة على ��شتثمارها في �شركة �لنجم و�لقر�س 

3-4 )ب(  “نظرة عامة على �شوق �لتاأمين” �لفقرة   3 1.923.078 ريال �شعودي و500.000 ريال �شعودي على �لتو�لي )ر�جع �لق�شم  �لممنوح لها ببقدر 

�لإلز�مي على �ل�شيار�ت”( .  من �لمقترح �أن تكتتب �ل�شركة �لعالمية للتجارة و�لخدمات في �شركة �لنجم و�أن ت�شبح �شريكا م�شاهما فيها وذلك بعد  “�لتاأمين 
تعديل عقد تاأ�شي�س �لنجم ح�شب �لأ�شول و�إكمال �لإجر�ء�ت �لنظامية �لأخرى .  كما �شت�شبح �ل�شركة �لعالمية للتجارة و�لخدمات د�ئنة من د�ئني �لنجم . 

�إن توقيت عملية �ل�شتثمار و�لقر�س �لممنوح للنجم غير معلوم على وجه �لتحديد وقد يقع قبل فترة �لكتتاب �أو خاللها �أو بعدها .  بعد تاأ�شي�س �ل�شركة فاإنه 

من �لمتوقع �أن يتم نقل م�شاهمة �ل�شركة �لعالمية للتجارة و�لخدمات في �شركة �لنجم �إلى �ل�شركة كجزء من عملية تحويل �لأ�شول وذلك بعد �لح�شول على 

�لمو�فقات �لالزمة �لإجر�ئية وعليه �شوف ُيطلب من �ل�شركة دفع مبلغ 1.923.078 ريال �شعودي و500.000 ريال �شعودي لل�شركة �لعالمية للتجارة و�لخدمات 

مقابل نقل �لأ�شهم في �شركة �لنجم و�لقر�س على �لتو�لي

األوسط( في  )الشرق  للتأمين  الاليانس  أند صن  رويال  التأمينية ألعمال  المحفظة  222 
المملكة 

ا(( تفا�شيل التاأ�شي�ص 

)�لمو�فق  1412/6/5هـ  بتاريخ  �لبحرين  مملكة  في  تاأ�ش�شت  معفاة  مقفلة  م�شاهمة  �شركة  هي  �لأو�شط(  )�ل�شرق  للتاأمين  �لاليان�س  �شن  �أند  رويال 

1990/12/12م( بموجب �ل�شجل �لتجاري رقم )24136( وعنو�ن مقرها �لرئي�شي هو �س.ب. 11871، �لمنامة، مملكة �لبحرين. 

ريال   78.750.00 يعادل  �أمريكي )ما  و�حد� وع�شرين مليون )21.000.000( دولر  �لأو�شط(  للتاأمين )�ل�شرق  �لاليان�س  �أند �شن  رويال  ر�أ�س مال  يبلغ 

�شعودي( مق�شمة �إلى و�حد وع�شرين مليون )21.000.000( �شهم بقيمة ��شمية قدرها دولر �أمريكي و�حد لل�شهم )ما يعادل 3.75 ريال(. 

لمزيد من �لتف�شيل ر�جع �لفقرة 4-5 “رويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين )�ل�شرق �لأو�شط( 

)ب( االأداء المالي 

لل�شنة  �لمملكة  �لتاأمين في  �لأو�شط( في مجال  للتاأمين )�ل�شرق  �لاليان�س  �أند �شن  رويال  بن�شاط  �لمتعلقة  �لمالية  �لمعلومات  بع�س  �لتالي  �لجدول  يو�شح 

�لمنتهية في 1430/1/3هـ )�لمو�فق 2008/12/31م( و�ل�شنو�ت �لمالية �لمنتهية في 1428/12/21هـ و 1427/12/10هـ و 1426/11/29هـ )�لمو�فق 31 

دي�شمبر 2007م، 2006م و 2005م(. وتت�شمن �لمحفظة ب�شكل �أ�شا�شي �لعمليات �لتالية: 
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يبين الجدول التالي االأداء المالي العام 

% التغير2008م % التغير2007م % التغير2006م2005م)األف ريال(

149.750157.0544.8171.4219.1249.16845.4�إجمالي �لأق�شاط �لمكتتبة

65.91376.62916.384.52910.3109.79829.9�شافي �لأق�شاط �لمحققة

73.77075.9563.083.6289.1139.47166.9�شافي �لأق�شاط �لمكتتبة 

-11.19013.68622.310.50923.223697.8�شافي �أرباح �ل�شنة 

62.71664.0612.199.32455.099.3760.1�إجمالي �لمطالبات �لم�شجلة 

35.76239.1559.544.97114.960.89035.4�شافي �لمطالبات �لمدفوعة

140.025173.69959.5206.34518.8249.17020.8�إجمالي �لموجود�ت 

147.659162.65039.6183.84311.8225.74124.2�إجمالي �لمطلوبات

�لم�شدر: رويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين )�ل�شرق �لأو�شط( 

)ت( معلومات حول قطاعات التاأمين لدى رويال اأند �شن الاليان�ص للتاأمين )ال�شرق االأو�شط( في المملكة 

للتاأمين )�ل�شرق �لأو�شط( في �لمملكة  �أند �شن �لاليان�س  �لتاأمين لدى رويال  �أق�شاط  �إجمالي  2006م( بلغ  31 دي�شمبر  1427/12/10هـ )�لمو�فق  بتاريخ 

�لعامة  �لحو�دث  تاأمين  23%، تاله قطاع  بن�شبة  �لأكبر  �لح�شة  �لمركبات  �لتاأمين على  �شعودي �شكل منها قطاع  ريال  و�شبعة وخم�شين )157( مليون  مائة 

�لذي �شكل 22%، ثم قطاع �لتاأمين �شد �لحريق بن�شبة 19%، فيما و�شل �إجمالي �أق�شاط �لتاأمين 171 مليون ريال �شعودي كما في 1428/12/21هـ )�لمو�فق 

2007/12/31م(. 

1427/12/10هـ و  1428/12/21هـ و  1430/1/3هـ و   ويو�شح �لجدول �لتالي بيانات �إجمالي �لأق�شاط �لمكتتبة ح�شب نوع �لخدمة لل�شنو�ت �لمنتهية في 

1426/11/29هـ و 1425/11/19هـ  )�لمو�فق 31 دي�شمبر من �أعو�م 2008م و 2007م و 2006م و 2005م و 2004م(: 

يبين الجدول التالي اأداء اأعمال التاأمين ح�شب القطاعات

)األف 

ريال( 

الن�شبة من 2004م

االإجمالي

الن�شبة من 2005م

االإجمالي

الن�شبة من 2006م

االإجمالي

الن�شبة من 2007م

االإجمالي

الن�شبة من 2008م

االإجمالي

27.3432226.8391830.3201930.3771833.69114�لممتلكات

14.3661114.6431017.9471122.3011326.03710�لبحري 

31.8052541.0662736.6812333.1581988.77735�لمركبات 

11.518916.2091121.8721427.9501630.10612�لطبي

�لحو�دث 

�لعامة 

30.8122529.7162034.9622331.1681833.65814

9.798821.2771415.2721026.4671636.89915�لهند�شي 

�إجمالي 

�لأق�شاط

125.642100149.750100157.054100171.421100249.168100

�لم�شدر: رويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين )�ل�شرق �لأو�شط( 

)“�لإعالن  تو�شيحي  �إعالن  �ل�شعودي  �لعربي  �لنقد  موؤ�ش�شة  �أ�شدرت  2009/08/17م(  )�لمو�فق  1430/08/26هـ  تاريخ  في  �أنه  بالذكر  �لجدير  ومن 

�لتو�شيحي للموؤ�ش�شة”( حول و�شع �شركات �لتاأمين �لأجنبية �لعاملة في �لمملكة �لعربية �ل�شعودية .  كما و�شح �لإعالن �لتو�شيحي للموؤ�ش�شة �إمكانية مز�ولة 

وتاريخ   3120 رقم  �لملكي  �لأمر  بموجب  �لممنوحة  �لنتقالية  �لفترة  �نق�شاء  بعد  �ل�شعودية  �لعربية  �لمملكة  في  �لتاأمين  لأن�شطة  �لأجنبية  �لتاأمين  �شركات 

1426/03/04هـ )�لمو�فق 2005/04/13م( .
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تما�شيًا مع �لإعالن �لتو�شيحي للموؤ�ش�شة فاإنه يجوز لرويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين )�ل�شرق �لأو�شط( تجديد �لبو�ل�س �لتجارية �لقائمة حتى 1431/03/03هـ 

)�لمو�فق 2010/02/17م( ول يجوز لل�شركة �إبر�م بو�ل�س جديدة �إل بعد ترخي�س �ل�شركة ح�شب �لأ�شول وبعد مو�فقة موؤ�ش�شة �لنقد �لعربي �ل�شعودي على 

�لبو�ل�س ذ�ت �لعالقة . 

قد ي�شبب تطبيق �لإعالن �لتو�شيحي للموؤ�ش�شة عن خ�شارة �لأعمال �لقائمة و/�أو ح�شة �ل�شركة في �ل�شوق ، �لأمر �لذي �شوف يوؤثر �شلبيًا وربما ب�شكل كبير 

على �لمحفظة و�لنتائج �لت�شغيلية لل�شركة و �آفاقها �لم�شتقبلية .  �إ�شافة �إلى ذلك فاإنه في حالة �لتاأخر عن �للتز�م بمتطلبات �لموؤ�ش�شة فاإنه قد ينتج عن ذلك 

�أن توقف �لموؤ�ش�شة �إجر�ء�ت �لترخي�س �أو �إيقاع �أي عقوبة �أخرى ، �لأمر �لذي بدوره �شيوؤثر �شلبيًا على �لنتائج �لت�شغيلية لل�شركة و �آفاقها �لم�شتقبلية )ر�جع 

�لق�شم 2 “عو�مل �لمخاطرة” �لفقرة 2-1-3  “عدم �إمكانية �إ�شد�ر بو�ل�س جديدة”(.

“عو�مل �لمخاطرة”. ) وعلى وجه   2 �أخرى مف�شلة في �لق�شم  �ل�شركة �شلبا وب�شكل كبير نتيجة لأ�شباب  تتاأثر �لمحفظة و�أعمال  �إلى ما تقدم  قد  �إ�شافة 

�لخ�شو�س ر�جع �لق�شم 2 “عو�مل �لمخاطرة” �لفقرة 2-2-12 “�لخطر �لمرتبط بالتاأمين �لطبي” (

اآللية والتوقيت المقترحين لتحويل األصول والمحفظة  222 
حال �إدر�ج �أ�شهم �ل�شركة في �لقائمة �لر�شمية وح�شول �ل�شركة على �لتر�خي�س �لالزمة �إ�شافة �إلى مو�فقة موؤ�ش�شة �لنقد على �لمنتجات �لتي تعتزم �ل�شركة 

تقديمها، من �لمتوقع �أن تبد�أ �ل�شركة بالكتتاب في بو�ل�س تاأمين جديدة. وبعد ذلك بفترة وجيزة، من �لمتوقع �أن يتم تحويل �لأ�شول �إلى �ل�شركة وفقا لتفاقية 

�شر�ء �لأ�شول وبعد �لح�شول على �لمو�فقات �لالزمة. وبعد �لنتهاء من عملية �شر�ء �لأ�شول و�لح�شول على �لمو�فقات �لنظامية �لالزمة في �لمملكة �لعربية 

�ل�شعودية وفي مملكة �لبحرين �إ�شافة �إلى مو�فقة �لم�شاهمين في �ل�شركة من غير ذوي �لم�شلحة، �شيتم تحويل �لمحفظة �لتاأمينية �لقائمة لرويال �أند �شن 

للتاأمين )�ل�شرق �لأو�شط( وفقا لتفاقية تحويل �لمحفظة. وتجدر �لإ�شارة �إلى كل هذه �لترتيبات رهن بمو�فقة موؤ�ش�شة �لنقد. 

وحال �لنتهاء من عملية �ل�شتحو�ذ، �شوف ت�شبح �ل�شركة �لمالك �لوحيد للمحفظة بما فيها من منافع و�أعباء و�شتمتلك جميع �لأق�شاط و�لبو�ل�س و�لأ�شول 

و�لحقوق و�لمطلوبات �لتي تت�شمنها �لمحفظة. 

موافقات المساهمين والموافقات الحكومية  222 
تم تقييم �لمحفظة طبقا للقو�عد �لإر�شادية �ل�شادرة عن موؤ�ش�شة �لنقد، علما باأن �لتقييم �لنهائي يظل رهنا بتقييم موؤ�ش�شة �لنقد ومو�فقتها �إ�شافة �إلى 

مو�فقة �ل�شلطات �لر�شمية �لمخت�شة في مملكة �لبحرين. و�شوف يتم �إبالغ �لم�شاهمين بالتقييم �لنهائي.

بعد ��شتالم جميع �لمو�فقات �لنظامية �لالزمة للقيام بعملية �ل�شتحو�ذ، �شوف تطلب �ل�شركة مو�فقة �لم�شاهمين �لذين �شيطلب منهم �لت�شويت ل�شالح 

�إتمام عملية �ل�شتحو�ذ في �جتماع �لجمعية �لعامة. و�شيتم توفير مزيد من �لمعلومات حول عملية �ل�شتحو�ذ للم�شاهمين في �ل�شركة في �جتماع �لجمعية 

�لعامة �لمعني. 

تمويل عملية االستحواذ  222 
�إلى �لأتعاب و�لم�شاريف ذ�ت �لعالقة بعملية �ل�شتحو�ذ با�شتخد�م �شافي متح�شالت �لكتتاب وم�شاهمات  تتوقع �ل�شركة تمويل عملية �ل�شتحو�ذ �إ�شافة 

�لموؤ�ش�شين في ر�أ�س �لمال و�لأرباح �ل�شافية �لم�شتقبلية )ر�جع ق�شم 11“�شيا�شة توزيع �لأرباح”، و�لفقرة 11-2 “�أثر �ل�شتحو�ذ على توزيع �لأرباح”. 
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المنتجات والخدمات  6 -
المنتجات التأمينية المقترح تقديمها من قبل الشركة 222 

تنوي �ل�شركة مز�ولة �أن�شطة �لتاأمين �لتالية: 

تاأمين �لممتلكات  zz

�لتاأمين �لبحري  zz

تاأمين �لمركبات  zz

�لتاأمين �لطبي  zz

تاأمين �لحو�دث �لعامة  zz

�لتاأمين �لهند�شي  zz

بالن�شبة لمنتجات �لتاأمين �لتي �شتقدمها �ل�شركة فت�شمل ما يلي: 

التأمين التجاري  22222 

الممتلكات - التاأمين �شد االأ�شرار المادية  )اأ( 

تعتزم �ل�شركة تقديم ت�شكيلة من �لمنتجات �لم�شممة لتلبية مختلف �حتياجات عمالئها كتاأمين �لأ�شول �لمادية )�لمباني و�ل�شلع و�لم�شانع( �شد �لمخاطر. 

نة مختلف �أنو�ع �لخ�شائر �لكلية �أو �لجزئية �أو �لأ�شر�ر �لتي ت�شببها �لحر�ئق و�لظروف �لجوية و�ل�شرقة، ويمكن �أن تت�شمن معظم  و�شوف ت�شمل �لمخاطر �لموؤمَّ

�أنو�ع �أ�شباب �لحو�دث. 

ويمكن �أن ت�شمل بولي�شة �لتاأمين �شد �لأ�شر�ر �لمادية و�حد� �أو �أكثر من غطاء�ت �لتاأمين �لمتخ�ش�شة مثل: 

جميع �لمخاطر �لمتعلقة بالكمبيوتر وزيادة تكلفة �لعمل  zz

تعطل �لماكنات وتوقف �لعمل  zz

�نفجار �لمر�جل و�لمعد�ت �ل�شغطية  zz

م�شانع ومعد�ت �لمقاولين  zz

الممتلكات – تاأمين توقف االأعمال )ب( 

مع �أن حملة بو�ل�س تاأمين �لأ�شر�ر �لمادية يح�شلون على تعوي�س تكاليف �إ�شالح �أو ��شتبد�ل �لأ�شول �لمادية، �إل �أن خ�شارة ��شتعمال جميع هذه �لأ�شول �أو 

جزء منها )�لمكاتب و�لم�شانع و�لمحالت �أو �لمعامل و�لمعد�ت( قد ت�شر بالقدرة على ممار�شة �لعمليات �لتجارية وتوؤثر �شلبا على م�شتوى �لمبيعات و�لأرباح. 

�إلى جانب بولي�شة  تاأمين �شد توقف �لعمل، و�لتي ت�شدر عادة  �لتاأميني لمثل هذه �لخ�شائر من خالل بولي�شة  ومن هنا، فاإن �ل�شركة تنوي توفير �لغطاء 

�لتاأمين �شد �لأ�شر�ر �لمادية. 

التاأمين �شد جميع االأخطار المرتبطة باأعمال االإن�شاء و�شد الغير  )ت( 

تنوي �ل�شركة تزويد قطاع �لإن�شاء بمنتجات تاأمين تغطي �لخ�شائر �أو �لأ�شر�ر �لمرتبطة بعقود �لإن�شاء، بما فيها �لم�شاريع �لتي يتم تنفيذها على �أ�شا�س ت�شليم 

مفتاح، و�لم�شوؤوليات تجاه �لغير �لتي تن�شاأ عن تاأدية/ عدم تاأدية هذه �لأعمال. ويمكن �أن تمتد �لبولي�شة لت�شمل خ�شارة �لإير�د�ت ب�شبب تاأخر بدء �لعمليات 

نتيجة لخ�شارة �لأعمال �أو ت�شررها. 

تاأمين المركبات  )ث( 

تنوي �ل�شركة تقديم ت�شكيلة متكاملة من منتجات �لتاأمين على �لمركبات طبقا للنظام �لذي �شدر موؤخر� في �لمملكة، بما في ذلك �لتاأمين �لإلز�مي بالن�شبة 

لجميع �لمركبات �لم�شجلة في �لمملكة وتاأمين �لمركبات �شد �لم�شوؤولية تجاه �لغير بالن�شبة للمركبات �لأجنبية �لتي تعبر �لمملكة. وت�شمل بولي�شة �لتاأمين 

�شد �لغير �لم�شوؤولية �لقانونية �شد �ل�شرر �ل�شخ�شي و�لوفاة و�لأ�شر�ر �لتي تلحق بالممتلكات �لعامة �أو �لخا�شة. و�شوف يتوفر �لتاأمين لالأفر�د و�لأ�شاطيل 

�لتجارية بغطاء تاأميني ومالحق يتم ت�شميمها ح�شب �لحتياجات �لخا�شة لكل عميل. 
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تاأمين تعوي�شات العاملين وم�شوؤولية اأ�شحاب العمل  )ج( 

يغطي تاأمين تعوي�شات �لعاملين �لتكاليف و�لم�شاريف �لتي يتكبدها �شاحب �لعمل نتيجة لحادث �أو مر�س يتعر�س له �لموظف �أثناء �لعمل. كما يمكن �أن ت�شمل 

بولي�شة تاأمين تعوي�شات �لعاملين تغطية �لم�شوؤولية �لنظامية ل�شاحب �لعمل بحيث ت�شمل حماية �شاحب �لعمل �شد دعاوى �لموظفين ومطالباتهم �لمحتملة 

بموجب �ل�شريعة �لإ�شالمية. 

تاأمين الم�شوؤولية العامة والمنتجات  )ح( 

تنوي �ل�شركة توفير بو�ل�س تاأمين تغطي �لم�شوؤولية �لنظامية تجاه �لغير عن �لإ�شابات �لج�شدية �أو �لأ�شر�ر �لتي تلحق بممتلكاتهم ب�شبب عمل حامل �لبولي�شة 

�أو �أثناء عمله. ويمكن تو�شيع بولي�شة تاأمين �لم�شوؤولية �لعامة لتغطي �لم�شوؤولية �لناجمة عن عيوب �لمنتجات. 

)خ(  تاأمين االأموال 

تغطي بولي�شة �لتاأمين �ل�شامل على �لأمو�ل �شد جميع �لأخطار �شاملة خ�شارة �لأمو�ل �أو تلفها �أثناء وجودها في مباني حامل �لبولي�شة �أو �أثناء نقلها. 

تاأمين �شمان االأمانة  )د( 

يغطي تاأمين �شمان �لأمانة خ�شارة �لأمو�ل �أو �لب�شاعة ب�شبب �لت�شرفات غير �ل�شريفة من قبل �لموظفين، بما في ذلك �لخ�شائر �لناجمة عن تو�طوؤ �ثنين 

�أو �أكثر من �لموظفين. 

تاأمين الب�شاعة اأثناء النقل والتاأمين البحري  )ذ( 

نة بكاملها �أو تعر�شها للتلف �أثناء نقلها بو��شطة �أي و�شيلة نقل و�حدة )بحر� وجو� وبر�( �أو �أثناء نقلها  يغطي تاأمين �لب�شاعة �أثناء �لنقل خ�شارة �لب�شاعة �لموؤمَّ

باأكثر من و�شيلة. وي�شمل �لتاأمين �لبحري تاأمين �لب�شائع �لم�شحونة و�ل�شفن. 

تاأمين م�شتحقات الموظفين  )ر( 

ت�شمل بولي�شة تاأمين م�شتحقات �لموظفين توفير �لتاأمين على �لحياة وغيره من �لتاأمين لموظفي حامل �لبولي�شة �شامال ذلك ما يلي: 

فاإن  �ل�شعودي،  �لتاأمين  لنظام  وفقا  �لأجانب  للعاملين  بالن�شبة  �إلز�ميا  �أ�شبح  �لطبي  �لتاأمين  �لطبية: مع كون  للم�شاريف  �لجماعي  �لتاأمين  بولي�شة   -1

�ل�شركة تتوقع تقديم �لتاأمين �لطبي لموظفي حملة �لبو�ل�س وعائالتهم. كذلك �شيتم توفير هذ� �لتاأمين لل�شعوديين. �إن بو�ل�س �لتاأمين �لطبي تتطلب 

�لح�شول على مو�فقة مجل�س �ل�شمان �ل�شحي �لتعاوني. 

بو�ل�س �لتاأمين �لجماعي على �لحياة و�لحو�دث: تنوي �ل�شركة تقديم هذ� �لنوع من �لتاأمين لمجموعة مختارة من �لعمالء من �ل�شركات و�لذي يوفر   -2

غطاء �شد حالت �لوفاة �أو �لعجز �ل�شديد للموظفين. 

بولي�شة �ل�شفر �لجماعي: تغطي هذه �لبولي�شة موظفي حاملها �أثناء �شفرهم في رحالت عمل د�خل �لمملكة �أو خارجها. وتنظر �ل�شركة في �إمكانية   -3

تقديم بولي�شة تاأمين �شفر �شنوية لتعوي�س حامل �لبولي�شة/ �لموظف �شد �لمخاطر غير �لمتوقعة بما فيها )1( �لحو�دث )2(�لم�شاريف �لطبية )3( 

فقد�ن �لأمتعة و�لمتعلقات �ل�شخ�شية. 

تاأمين م�شوؤوليات المهنيين واأع�شاء مجل�ص االإدارة والم�شوؤولين في ال�شركات )ز( 

تنوي �ل�شركة تزويد عمالئها بحماية �شد �لم�شوؤولية تجاه �لغير بالن�شبة للم�شورة �لمهنية و�لخدمات �لمقدمة �شمن �شياق �لعمل �لطبيعي لوظائفهم �إ�شافة 

�إلى �لم�شوؤولية �لقانونية و�لم�شوؤولية تجاه �لغير بالن�شبة لأع�شاء مجال�س �إد�رة �ل�شركات وموظفيها �أثناء مز�ولتهم لعملهم �لمعتاد كم�شوؤولين في �ل�شركة �لتي 

يعملون بها. 

تاأمين ال�شفر  )�ص( 

ت�شمل بولي�شة تاأمين �ل�شفر تغطية حالت �لوفاة �أو �لإ�شابة �لخطيرة و�إلغاء �لرحالت وتاأخرها وفقد�ن �لب�شائع و�لأمتعة، و�لم�شوؤولية �ل�شخ�شية، وذلك وفقا 

لحتياجات حامل �لبولي�شة مع غطاء عالمي يتوفر على مد�ر �ل�شاعة يوميا. 

التاأمين ال�شحي و اأو الطبي  )�ص( 

تغطي بولي�شة �لتاأمين �ل�شحي �أو �لطبي م�شاريف �لعالج �لطبي و�لتنويم في �لم�شت�شفى، علما باأن بو�ل�س �لتاأمين �لطبي يجب �عتمادها من مجل�س �ل�شمان 

�ل�شحي �لتعاوني. 
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التأمين الشخصي  22222 

تاأمين المنازل  )اأ( 

تقدم �ل�شركة بو�ل�س تاأمين �شامل على �لمنازل بما في ذلك تاأمين �لمباني و�لمحتويات و�لمتعلقات �ل�شخ�شية �شد �لخ�شارة �أو �لتلف وذلك للم�شتاأجرين 

و�لمالكين، �إ�شافة �إلى غطاء تاأميني للم�شوؤولية تجاه �لغير. 

تاأمين المركبات الخا�شة والدراجات النارية )ب( 

ت�شمل بولي�شة تاأمين �لمركبات �لخا�شة عدة مخاطر منها �لت�شادم �أو �لتلف �لعر�شي، �لحريق، �لنفجار �لخارجي و�لبرق، �ل�شرقة و�لأعمال غير �ل�شريفة، 

و�لإ�شابة �ل�شخ�شية للغير�أو �لت�شبب بوفاة �لغير، وت�شرر ممتلكات �لغير. 

تاأمين الحوادث ال�شخ�شية  )ت( 

تغطي بولي�شة تاأمين �لحو�دث �ل�شخ�شية �لوفاة �أو �لإ�شابة �ل�شديدة وهي م�شممة بحيث تلبي �لحتياجات �ل�شخ�شية لحاملها وتت�شمن غطاًء تاأمينيًا عالميًا 

على مد�ر �ل�شاعة يوميا. 

تاأمين المراكب البحرية  )ث( 

تغطي بولي�شة تاأمين �لمر�كب �لبحرية �ليخوت و�لمر�كب �لمائية �ل�شغيرة �لتي يملكها �لأفر�د �شد �لفقد�ن �أو �لتلف �أو �لم�شوؤولية تجاه �لغير. 

تاأمين ال�شفر  )ج( 

ت�شمل بولي�شة تاأمين �ل�شفر تغطية حالت �لوفاة �أو �لإ�شابة �لخطيرة و�إلغاء �لرحالت وتاأخرها وفقد�ن �لب�شائع و�لأمتعة، و�لم�شوؤولية �ل�شخ�شية، وذلك وفقا 

لحتياجات حامل �لبولي�شة مع غطاء عالمي يتوفر على مد�ر �ل�شاعة يوميا.

التاأمين ال�شحي اأو الطبي  )ح( 

�لتاأمين �لطبي يجب �عتمادها من مجل�س  باأن بو�ل�س  �أو �لطبي م�شاريف �لعالج �لطبي و�لتنويم في �لم�شت�شفى، علما  �لتاأمين �ل�شحي و  تغطي بولي�شة 

�ل�شمان �ل�شحي �لتعاوني.

ومن �لجدير بالمالحظة �أن ملخ�س بو�ل�س �لتاأمين �لو�رد �أعاله لي�س �شوى ��شتعر��س مبدئي لغر�س �ل�شتدلل فقط، حيث �أن �ل�شركة قد تقرر عدم تقديم 

�أي من هذه �لبو�ل�س �أو �لتوقف عن تقديم �أي منها ح�شبما تر�ه منا�شبا وتبعا لما تمليه �حتياجات �ل�شوق و�لأنظمة �ل�شعودية. 
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األقسام الرئيسية  7 -
قسم االكتتاب وإعادة التأمين  222 

يتولى مدير �لكتتاب و�لمطالبات و�إعادة �لتاأمين �لم�شوؤولية �لكلية عن هذ� �لق�شم و�لذي �شتت�شمن �أهد�فه ما يلي: 

تقييم �لمخاطر  zz

�إعد�د �لت�شعير�ت و�لبو�ل�س �لجديدة  zz

تجديد �لبو�ل�س و�إلغائها وتجييرها، ح�شب �للزوم zz

تحديد �لن�شب/ �لأ�شعار �لمنا�شبة وح�شاب �أق�شاط بو�ل�س �لتاأمين  zz

�لتاأكد من �أن عمليات �إعادة �لتاأمين �لتي تجريها �ل�شركة تتم طبقا ل�شيا�شات �لمخاطر �لمعتمدة بال�شركة ووفقا للمتطلبات �لنظامية  zz

�لتاأكد من �أن بو�ل�س �لتاأمين ت�شدر بدقة وب�شكل يعك�س �لأحكام و�ل�شروط �لمتفق عليها مع �لعمالء �أو �لو�شطاء zz

�لحتفاظ ببيانات �إح�شائية وفنية ت�شمح لل�شركة بمر�جعة �أد�ئها من حيث �لت�شعير ومن �لناحية �لفنية  zz

�ل�شتعانة بخبر�ت خارجية عند �للزوم للم�شاعدة في رفع م�شتوى جودة �لخدمات �لمقدمة للعمالء  zz

�لتاأكد من در��شة �لمخاطر �لمنا�شبة طبقا لالأ�ش�س �لمتعمدة بال�شركة ومتطلباتها  zz

عقد �لجتماعات �لدورية مع �إد�رة �ل�شركة و�للجان ذ�ت �لعالقة لغر�س تقييم �أد�ء �لق�شم  zz

قسم المطالبات  222 
يتولى مدير �إد�رة �لكتتاب و�لمطالبات و�إعادة �لتاأمين �لم�شوؤولية �لكاملة عن هذ� �لق�شم و�لذي من �لمقترح �أن ت�شمل مهامه ما يلي: 

zz ت�شجيل �لمطالبات 

فح�س �لمطالبات ومطابقتها مع ن�س �لبولي�شة و�شروطها و�أحكامها و��شتثناء�تها ورف�س �لمطالبات ح�شب �للزوم  zz

مر�جعة �لمطالبات �ل�شليمة وتقييمها  zz

تعيين �أطر�ف خارجية مخت�شة في ت�شوية �لخ�شائر بالن�شبة للمطالبات �لكبرى  zz

فتح ملفات للمطالبات و��شتخد�م �حتياطيات بطريقة محاِفظة لتغطية �لخ�شائر �لمحتملة  zz

�إبالغ معيد �لتاأمين باأية مطالبات كبرى  zz

�لحتفاظ ب�شجالت دقيقة بالمبالغ �لتي تدفع مقابل �لمطالبات و�لتعديالت �لتي تطر�أ على �لحتياطيات  zz

�لحتفاظ ببيانات �إح�شائية وفنية ت�شمح لل�شركة بمر�جعة �أد�ئها فيما يخ�س �لمطالبات  zz

�لتاأكد من تح�شيل جميع �لمبالغ �لم�شتحقة من �لغير ومن معيدي �لتاأمين، ح�شب �للزوم  zz

عقد �لجتماعات �لدورية مع �إد�رة �ل�شركة و�للجان ذ�ت �لعالقة لغر�س تقييم �أد�ء �لق�شم zz

قسم المالية  222 
�شيتولى �لمدير �لمالي �لم�شوؤولية �لكاملة عن هذ� �لق�شم و�لذي من �لمقترح �أن ت�شمل مهامه ما يلي:

�لتاأكد من �شالمة �لمعلومات �لمالية لل�شركة ودقتها  zz

�لتاأكد من كفاءة �لإجر�ء�ت �لرقابية �لد�خلية �شمن �لإد�رة �لمالية وفعاليتها  zz

�لتاأكد من تقديم �لمعلومات �لالزمة للوفاء بالمتطلبات �لنظامية �لد�خلية و�لخارجية في �لمو�عيد �لمحددة zz

�إد�رة �لتدفقات �لنقدية و�ل�شيولة و�لمالءة �لمالية ومطلوبات �لأ�شول zz

�إعد�د �لميز�نيات �لتقديرية �ل�شنوية ومر�قبة �لأد�ء �لفعلي بناء على �لميز�نية �لمعتمدة  zz

تن�شيق عملية �لمر�جعة �ل�شنوية من قبل �لمدقق �لخارجي لل�شركة  zz

�إعد�د �لإقر�ر�ت �ل�شريبية و�إد�رة �لعالقات مع �ل�شلطات �ل�شريبية  zz

عقد �لجتماعات �لدورية مع �إد�رة �ل�شركة و�للجان ذ�ت �لعالقة لغر�س تقييم �لأد�ء �لمالي لل�شركة ب�شكل عام. zz
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قسم االستثمار وإدارة األصول  222 
�شيتولى �لمدير �لمالي �لم�شوؤولية �لكاملة عن هذ� �لق�شم و�لذي من �لمقترح �أن ت�شمل مهامه ما يلي: 

�إد�رة �ل�شيا�شة �ل�شتثمارية كما تحددها لجنة �ل�شتثمار  zz

�لتاأكد من �أن �ل�شيا�شة �ل�شتثمارية تر�عي نظام �لتاأمين ولو�ئحه �لتنفيذية  zz

تعيين م�شت�شارين خارجيين، ح�شب �للزوم، للم�شاعدة في �أد�ء �ل�شتثمار  zz

و�شع �لمعايير �لقيا�شية لال�شتثمار و�لتاأكد من �أن �لعو�ئد �ل�شتثمارية تلبي م�شتوى �لأد�ء �لمطلوب  zz

عقد �لجتماعات �لدورية مع �إد�رة �ل�شركة و�للجان ذ�ت �لعالقة لغر�س تقييم �أد�ء �لق�شم. zz

قسم المبيعات والتسويق  222 
�شيتولى مدير �لمبيعات �لذي يتبع �إد�ريا لمدير �لكتتاب و�لمطالبات و�إعادة �لتاأمين �لم�شوؤولية �لكاملة عن هذ� �لق�شم و�لذي من �لمقترح �أن ت�شمل مهامه 

ما يلي: 

من هذه �لن�شرة( zz ”تباع ��شتر�تيجية �لت�شويق )مو�شحة بمزيد من �لتف�شيل في �لفقرة 4-11 “�لت�شويق و�لتوزيع�

عقد �لجتماعات �لدورية مع �إد�رة �ل�شركة و�للجان ذ�ت �لعالقة لغر�س تقييم �أد�ء �لق�شم  zz

قسم تقنية المعلومات  222 
�شوف ي�شطلع مدير تقنية �لمعلومات بالم�شوؤولية �لكاملة عن هذ� �لق�شم و�لذي من �لمقترح �أن ت�شمل مهامه ما يلي: 

�لإ�شر�ف على �أن�شطة �ل�شركة في مجال تقنية �لمعلومات وتن�شيقها  zz

�إعد�د ��شتر�تيجية خا�شة تقنية �لمعلومات بحيث تو�كب وتلبي �حتياجات �ل�شركة �لحالية و�لم�شتقبلية zz

�لتاأكد من �أن �ل�شركة لديها جميع �لأجهزة و�لبرمجيات �لمنا�شبة لمعالجة و�إد�رة بو�ل�س �لتاأمين و�لمطالبات �إ�شافة �إلى جميع �لمتطلبات �لت�شغيلية  zz

�لأخرى 

�لتاأكد من تزويد �ل�شركة بجميع �لتقارير �لآلية على �لنحو �لمطلوب ومن �أجل �لتقيد بالمتطلبات �لنظامية �لخارجية zz

�لتاأكد من �شالمة �لبيانات من خالل �لتد�بير �لمنا�شبة لحمايتها و�شمان �أمنها zz

�إعد�د �لن�شخ �لحتياطية �أول باأول وتطبيق �إجر�ء�ت ت�شمن ��شتعادة �لعمل ب�شورة طبيعية في حالت �لطو�رئ zz

عقد �لجتماعات �لدورية مع �إد�رة �ل�شركة و�للجان ذ�ت �لعالقة لغر�س تقييم �أد�ء �لق�شم.  zz

قسم الشؤون اإلدارية والموارد البشرية  222 
�شي�شطلع مدير �شوؤون �لمو�رد �لب�شرية بالم�شوؤولية �لكاملة عن هذ� �لق�شم و�لذي من �لمقترح �أن ت�شمل مهامه ما يلي: 

�إعد�د �ل�شتر�تيجية و�ل�شيا�شات �لخا�شة بالمو�رد �لب�شرية  zz

توظيف �لعاملين ونقل كفالتهم و�إنهاء عقود خدمتهم ح�شب �للزوم zz

�إعد�د ك�شف �لرو�تب �ل�شهرية وم�شتحقات �لموؤ�ش�شة �لعامة للتاأمينات �لجتماعية وم�شتحقات نهاية �لخدمة للموظفين  zz

و�شع �شلم �لرو�تب و�لترقيات على م�شتوى �ل�شركة ككل zz

�لتاأكد من تطبيق �إجر�ء�ت منا�شبة لإد�رة �لأد�ء �إ�شافة �إلى �لأهد�ف �ل�شنوية للموظفين، و�لمر�جعة �لدورية وتقييم �أد�ء �لموظفين.  zz

�قتر�ح �لترقيات و�لعالو�ت �لمنا�شبة zz

�لتاأكد من �لتز�م �ل�شركة بمتطلبات �ل�شعودة  zz

�لعمل مع موؤ�ش�شة �لنقد و�لمعهد �لم�شرفي بهدف تدريب �لموظفين �ل�شعوديين وتنمية مهارتهم  zz

تنظيم �لدور�ت و�لبر�مج �لتدريبية �لد�خلية و�لخارجية ل�شمان �متالك جميع موظفي �ل�شركة للمهار�ت �لمنا�شبة zz

عقد �لجتماعات �لدورية مع �إد�رة �ل�شركة و�للجان ذ�ت �لعالقة لغر�س تقييم �أد�ء �لق�شم. zz
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قسم المراجعة الداخلية  222 
�شي�شطلع كبير �لمر�جعين بالم�شوؤولية �لكاملة عن هذ� �لق�شم و�لذي من �لمقترح �أن ت�شمل مهامه ما يلي: 

رفع �لتقارير ب�شفة م�شتقلة �إلى مجل�س �لإد�رة من خالل لجنة �لمر�جعة و�إد�رة �لمخاطر zz

�لتاأكد من تطبيق جميع �ل�شيا�شات و�لإجر�ء�ت �لرقابية �لخارجية و�لنظامية وتدقيقها zz

�لإ�شر�ف على تطبيق قر�ر�ت مجل�س �لإد�رة  zz

�لتعامل مع مدقق �لح�شابات �لخارجي في �إعد�د ومر�جعة �لتدقيق �ل�شنوي لح�شابات �ل�شركة zz

�لتاأكد من �تخاذ �ل�شركة لجميع �لإجر�ء�ت �لمنا�شبة لتطبيق تو�شيات �لمدقق �لخارجي ومتطلباته  zz

�إعد�د �لتقارير �لدورية �لتي تت�شمن �لإجر�ء�ت �لمقترحة على �لإد�رة لتح�شين �إجر�ء�ت �لعمل بال�شركة zz

عقد �لجتماعات �لدورية مع �إد�رة �ل�شركة و�للجان ذ�ت �لعالقة لغر�س تقييم �أد�ء �لق�شم. zz

قسم إدارة المخاطر وااللتزام  222 
�شي�شطلع م�شوؤول �إد�رة �لمخاطر و�للتز�م بالم�شوؤولية �لكاملة عن هذ� �لق�شم و�لذي من �لمقترح �أن ت�شمل مهامه ما يلي: 

�شيكون تابعًا للجنة �لمر�جعة و�لمخاطرة  zz

�لتاأكد من وجود وتاأ�شي�س �إطار عام لحوكمة �ل�شركة بحيث يلبي �لمتطلبات �لد�خلية و�لتنظيمية �لخارجية  zz

�لحتفاظ ب�شجالت كافية لإد�رة �للتز�م بالأنظمة �لد�خلية و�لخارجية zz

�لتاأكد من قيام �ل�شركة باإعد�د تقارير دورية بالمخاطر �لمحتملة و�لقائمة و�لإجر�ء�ت �لكفيلة بالتعاطي معها و�لتغلب عليها zz

تعزيز �لمعايير �لفعالة لإد�رة �لمخاطر zz

�لإ�شر�ف على تطبيق ��شتر�تيجية �شاملة لإد�رة �لمخاطر zz

�لرد على ��شتف�شار�ت �لجهة �لر�شمية �لمخت�شة وترتيب �لجتماعات معها حيثما كان منا�شبا zz

�لقيام بمر�جعة دورية ل�شتر�تيجية �إد�رة �لمخاطر وتحديثها مع �لأخذ في �لعتبار �لم�شتجد�ت �لد�خلية و�لخارجية �لتي تهم �ل�شركة  zz

عقد �لجتماعات �لدورية مع �إد�رة �ل�شركة و�للجان ذ�ت �لعالقة لغر�س تقييم �أد�ء �لق�شم.  zz

األبحاث والتطوير   222- 
لي�س لدى �ل�شركة �أي �إد�رة مخت�شة بالأبحاث و�لتطوير ولكن لدى �ل�شركة خدمات ومنتجات يمكن تطويرها لتلبية �حتياجات عمالئها.
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الهيكل التنظيمي للشركة  8 -
نظرة على الهيكل التنظيمي المقترح  222 
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مجلس اإلدارة  222 
�شوف ي�شم مجل�س �إد�رة �ل�شركة ت�شعة )9( �أع�شاء ل تزيد مدة ع�شوية كل منهم عن ثالث )3( �شنو�ت، ما لم يتم �لتفاق على خالف ذلك بين رويال �أند 

�شن �لاليان�س للتاأمين )�ل�شرق �لأو�شط( وبنك �لريا�س. و�شيكون �ثنان على �لأقل من �أع�شاء �لمجل�س �أو ثلثهم، �أيهما �أكثر، �أع�شاء م�شتقلين. و�شتكون غالبية 

�لأع�شاء غير تنفيذيين، ويعيَّن �لمجل�س من قبل �لجمعية �لعامة لل�شركة با�شتثناء �أول مجل�س لالإد�رة �لذي �شيتم تعيينه من قبل �لجمعية �لتاأ�شي�شية. 

�شتكون �شالحيات مجل�س �لإد�رة كما هو مو�شح في عقد �لتاأ�شي�س و�لنظام �لأ�شا�شي لل�شركة وطبقا لنظام �ل�شركات ولو�ئح �لتاأمين. �شيكون �أول مجل�س �إد�رة 

كما هو مو�شح في �لبند 8-3 �أدناه. 

أعضاء مجلس اإلدارة المرشحون  222 
وفيما يلي نبذة عن �أع�شاء مجل�س �لإد�رة �لمر�شحين:

علي بن حسين بن علي علي رضا،
�شعودي، 47 �شنة

رئي�س مجل�س �لإد�رة - ع�شو م�شتقل 

نال علي علي ر�شا �شهادة �لماج�شتير في �إد�رة �لأعمال من جامعة ببردين، كاليفورنيا، �لوليات �لمتحدة، �شنة 1986م وقبلها �شهادة بكالوريو�س في نف�س 

�لتخ�ش�س من جامعة �شاوث كاليفورنيا، ولية كاليفورنيا، �لوليات �لمتحدة، �شنة 1983م.

يتولى �لأ�شتاذ علي بن ح�شين بن على علي ر�شا �لمنا�شب �لتالية: �لع�شو �لمنتدب وع�شو مجل�س �إد�رة و�لمدير �لعام ل�شركة �لحاج ح�شين على ر�شا منذ عام 

1995م، رئي�س مجل�س �إد�رة ببنك �لخليج �لأول )�لبحرين( منذ عام 2006م، ع�شو مجل�س �إد�رة �ل�شركة �لعربية للتجارة �لمو�د �لنفطية منذ عام 2008، 

ع�شو مجل�س �إد�رة �ل�شركة �لوطنية لأنظمة �لحا�شب �لآلي، وع�شو مجل�س �إد�رة �شركة �لو�شيلة/هيرتز لتاأجير �ل�شيار�ت منذ عام 2004م، وع�شو مجل�س �إد�رة 

مجموعة �شامبا �لمالية منذ عام 2003م.
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مارك كوبر،
بريطاني، 35 �شنة 

�لع�شو �لمنتدب 

نال مارك كوبر �شهادة �لماج�شتير في �إد�رة �لأعمال من جامعة لي�ش�شتر بالمملكة �لمتحدة �شنة 2006م و�شهادة بكالوريو�س في �لتاريخ وعلم �لجتماع من 

جامعة مان�ش�شتر، �لمملكة �لمتحدة �شنة 1995م. وهو �أي�شا زميل معهد �لتاأمين �لقانوني ويحمل �شهادة تاأهيل في �لتخطيط �لمالي من معهد �لتاأمين �لقانوني 

بلندن، �لمملكة �لمتحدة.

يتولى مارك كوبر حاليا من�شب �لمدير �لعام لعمليات رويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين )�ل�شرق �لأو�شط( في �لمملكة �لعربية �ل�شعودية منذ فبر�ير 2008م، 

وهو يتمتع بخبرة قو�مها 14 �شنة �أم�شاها في مجموعة رويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين، منها 7 �شنو�ت في منطقة �ل�شرق �لأو�شط �شغل خالها �لمنا�شب 

للتاأمين )�ل�شرق  �لاليان�س  �أند �شن  رويال  �لعمليات في  2004م، مدير جودة  �إلى   2003 و�لخدمات من  للتجارة  �لعالمية  لل�شركة  �لخبر  �لتالية: مدير فرع 

�لأو�شط(، وكانت �آخر وظيفة له مدير �لمبيعات و�لت�شويق في رويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين في �لإمار�ت �لعربية �لمتحدة من 2004 �إلى 2008م. وعمل قبل 

ذلك بمجموعة رويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين بي �ل �شي في لندن، �لمملكة �لمتحدة من 1995 �إلى 2003م. 

الدكتور محمد بن سعود بن عمر البليهد،

�شعودي، 47 �شنة 

ع�شو مجل�س �إد�رة – ع�شو م�شتقل  

نال �لدكتور محمد �لبليهد �شهادة �لدكتور�ه في هند�شة �لبترول من جامعة �شاوث كاليفورنيا، �لوليات �لمتحدة �شنة 1987م، وقبلها �شهادة �لماج�شتير في 

نف�س �لتخ�ش�س من نف�س �لجامعة �شنة 1982م، و�شهادة �لبكالوريو�س في �لتخ�ش�س ذ�ته من جامعة �لملك �شعود بمدينة �لريا�س �شنة 1978م. 

يتولى �لدكتور محمد �لبليهد من�شب نائب رئي�س مجل�س �لإد�رة و�لرئي�س �لتنفيذي لمجموعة �شدر منذ 25 عاما وهو ع�شو مجل�س �إد�رة �شركة معارف �لقاب�شة 

منذ عام 2007م. 

المهندس أحمد بن سليمان بن عبداهلل الغنيم،
�شعودي، 53 �شنة 

ع�شو مجل�س �إد�رة - ع�شو م�شتقل 

نال �لمهند�س �أحمد �لغنيم �شهادة �لبكالوريو�س في �لهند�شة من جامعة كولور�دو، بولية كولور�دو، �لوليات �لمتحدة، �شنة 1980م.

�لمهند�س �أحمد �لغنيم م�شاهم وع�شو مجل�س �إد�رة في �ل�شركات �لتالية: دلمون �لمحدودة منذ �لمو�فق 1981/8/28م، �لم�شنع �لوطني لمعالجة وتح�شين 

�لمعادن منذ �لمو�فق 1995/2/20م، �شركة دلمون للعو�زل �ل�شناعية و�لميكانيكية منذ �لمو�فق 2002/3/13م، �شركة جبال للدعاية و�لإعالن منذ �لمو�فق 

1983/5/5م، و�شركة �لأخو�ن �لغنيم منذ �لمو�فق 1981/5/4م و�شركة �لخامات �لوطنية �لمحدودة منذ �لمو�فق 1990/3/1م.

أسامة بن عبدالباقي بن عبدالرزاق بخاري،
�شعودي، 46 �شنة 

ع�شو مجل�س �إد�رة - ع�شو غير تنفيذي 

نال �أ�شامة بخاري �شهادة �لبكالوريو�س في �لقت�شاد من جامعة �لملك عبد�لعزيز بجدة، �لمملكة �لعربية �ل�شعودية، �شنة 1987م.

بنك  �ل�شركات في  �لمن�شب مدير� لخدمات  بالمملكة، وعمل قبل هذ�  �ل�شرقية  �لمنطقة  �لريا�س في  لبنك  �لإقليمي  �لمدير  �أ�شامة عبد�لباقي بخاري هو 

�لريا�س �أي�شًا.
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عادل بن أحمد عبداهلل بن الشيخ ابراهيم العبداللطيف،
�شعودي، 48 �شنة

ع�شو مجل�س �إد�رة -ع�شو غير تنفيذي 

نال عادل �لعبد�للطيف �شهادة �لبكالوريو�س في �لقت�شاد من جامعة ولية بورتالند، �أوريغون بالوليات �لمتحدة، �شنة 1983م.

عادل �لعبد�للطيف هو رئي�س �إد�رة �لفروع في بنك �لريا�س- وعمل قبل ذلك مدير� للعمليات �لم�شرفية �لخا�شة ومدير� �إقليميا لل�شركات في بنك �لريا�س. 

وقبل �ن�شمامه للعمل في بنك �لريا�س �شنة 1983م عمل لدى �لبنك �ل�شعودي لال�شتثمار. 

شون ويليام لوذر،
بريطاني، 48 �شنة

ع�شو مجل�س �إد�رة - ع�شو غير تنفيذي 

نال �شون لوذر �شهادة �لماج�شتير في �لريا�شيات من جامعة كمبردج، �لمملكة �لمتحدة، 1982م. وهو زميل بمعهد �لمحا�شبين �لقانونيين في �إنجلند وو�لز، 

�لمملكة �لمتحدة.

�شون لوذر هو �لرئي�س �لمالي لق�شم �لأ�شو�ق �لنا�شئة بمجموعة رويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين بي �إل �شي منذ 2007م، وقبل �ن�شمامه �إلى مجموعة رويال �أند 

�شن �لاليان�س للتاأمين بي �إل �شي، �شغل �لأ�شتاذ لوذر من�شب �لرئي�س �لمالي ل�شركة �أك�شا �شن ليف بي �إل �شي بالمملكة �لمتحدة من عام 2000م �إلى 2006م، 

وقبل ذلك عمل ب�شركة رئي�شا ماليا لدى جنر�ل �لكتريك كابيتال بنك بالمملكة �لمتحدة من عام 1997م �إلى عام 2000م.

باول ويليام هولميس،
بريطاني، 45 �شنة 

ع�شو مجل�س �إد�رة - ع�شو غير تنفيذي 

نال باول هولمي�س �شهادة �لبكالوريو�س في �لقت�شاد من جامعة نورثمبريا �شنة 1985م وهو زميل معهد �لتاأمين �لقانوني بلندن، �لمملكة �لمتحدة.

�شن  �أند  لرويال  تنفيذيا  رئي�شا  ذلك  قبل  وعمل  2009م  يناير  منذ  �لأو�شط(  )�ل�شرق  للتاأمين  �لاليان�س  �شن  �أند  لرويال  عامًا  مدير�  هولمي�س  باول  يعمل 

�لاليان�س للتاأمين بالإمار�ت �لعربية �لمتحدة ويتمتع بخبرة طويلة تمتد لنحو 20 �شنة في مجال �لتاأمين منها 12 �شنة عمل خاللها في منطقة �ل�شرق �لأو�شط. 

كما �شغل خالل حياته �لمهنية عدة منا�شب �إد�رية رفيعة لدى ثالث �شركات تاأمين عالمية.

نايجل جون سميث،
بريطاني، 51 �شنة 

ع�شو مجل�س �إد�رة - ع�شو غير تنفيذي 

نايجل �شميث هو زميل �لموؤ�ش�شة �لقانونية للتاأمين في �لمملكة �لمتحدة منذ 1981 .

�آ�شيا لمجموعة رويال �ند �شن �لالين�س وقبل ذلك �شغل من�شب مدير وكبير �لم�شوؤولين  �شغل نايجل �شابقًا من�شب مدير �لعمليات �لإقليمية لجنوب �شرق 

للمخاطرة و�لكتتاب و�لمطالبات و�إعادة �لتاأمين لمنطقة �آ�شيا .  وكان نايجل رئي�س �لمخاطرة لمنطقة �آ�شيا و�ل�شرق �لأو�شط لمجموعة رويال �ند �شن �لين�س 

منذ �شبتمبر 2008 . وله ما يزيد عن 30 عاما من �لخبرة في �شناعة �لتاأمين وقد �شغل عدد منا�شب عالية في مجموعة رويال �ند �شن �لالين�س .
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محمد العظم،
بريطاني، 42 �شنة 

�شكرتير مجل�س �لإد�رة 

محمد �لعظم زميل معهد �ل�شكرتاريين و�لإد�ريين �لمرخ�شين ، وهو حا�شل على �لدبلوم �لوطني �لأعلى في �لأعمال و�لتمويل عام 1991م ودرجة �لماج�شتير 

في �لإد�رة �لمهنية من جامعة مدينة برمينجهام، �لمملكة �لمتحدة عام 2000م.

يتمتع محمد بخبرة تبلغ �أكثر من ع�شر �شنو�ت في ممار�شة �أعمال �شكرتير �شركة ح�شل عليها في �شركات خا�شة وعامة في عدة قطاعات �لأعمال بما فيها 

�لمالية و�لبترول و�ل�شيدليات . وقبل �ن�شمامه لل�شركة �شغل من�شب �شكرتير �ل�شركة �لم�شاعد لدى �شركة رزولو�شن بي �ل �شي )�لمدرجة في بور�شة لندن( 

مدة ثالث �شنو�ت و�لم�شت�شار �ل�شكرتيري لل�شركة لدى �شركة  رويال دت�س �شل )�لمدرجة في عدة بور�شات( مدة �شنتين . 

أعضاء اإلدارة التنفيذية المرشحون  222 
�أع�شاء �لإد�رة �لتنفيذية �لمر�شحون هم:

مارك كوبر،
بريطاني، 35 �شنة  

�لمدير �لمنتدب 

�شبق �إدر�ج نبذة �شخ�شية لمارك كوبر وخبر�ته �شمن �لبند 8-3 من هذ� �لق�شم )“�أع�شاء مجل�س �لإد�رة �لمر�شحون”(. 

تومي البوزا،
نرويجي، 47 �شنة 

�لمدير �لمالي 

تومي لوب�شا هو ع�شو جمعية �لمحا�شبين �لقانونيين، �إنجلتر� وويلز . �شغل تومي لوب�شا من�شب �لمدير �لمالي ل�شركة �لعالمية للتجارة و�لخدمات ومعار من 

مجموعة رويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين بي �ل �شي. وقبل �ن�شمامه لمجموعة رويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين، �شغل تومي لوب�شا من�شب �لمدير �لمالي 

لدى �شركة زيوريخ للخدمات �لمالية في مدينة جوهان�شبورغ ، وعمل قبل ذلك ب�شركة كريديت �شوي�س للخدمات �لمالية في مدينة زيوريخ وبر�ي�س ووتر هاو�س 

كوبرز في تريند�د وتوباغو. 

المهندس خالد سامي عبداهلل بوقري،
�شعودي، 36 �شنة 

مدير �شوؤون �ل�شركة و�لمو�رد �لب�شرية

1996م. ويحمل كذلك �شهادة دبلوم في  نال �لمهند�س خالد بوقري �شهادة �لبكالوريو�س في �لهند�شة �ل�شناعية من جامعة �لملك عبد �لعزيز بجدة �شنة 

�لتاأمين من معهد �لعلوم �لم�شرفية و�لمالية بمملكة �لبحرين. 

ي�شغل �لمهند�س خالد بوقري من�شب مدير �شوؤون �ل�شركة و�لمو�رد �لب�شرية برويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين )�ل�شرق �لأو�شط( في �لمملكة �لعربية �ل�شعودية، 

و�شغل قبل ذلك وظيفة مدير �لعمليات و�لتطوير لفرع �شركة نوريج يونيون للتاأمين ، �لمملكة �لعربية �ل�شعودية. 

ألكساندر مكراي،
بريطاني وجنوب �إفريقي )جن�شية مزدوجة(، 44 �شنة

مدير �لكتتاب و�لمطالبات و�إعادة �لتاأمين 

�لعربية  للمملكة  �لأو�شط(  )�ل�شرق  للتاأمين  �لاليان�س  �شن  �أند  برويال  �لتاأمين  و�إعادة  و�لمطالبات  �لكتتاب  �إد�رة  مدير  من�شب  مكر�ي  �ألك�شاندر  ي�شغل 

�ل�شعودية منذ عام 2008م ولديه من �لخبرة �لفنية في مجال �لكتتاب �لتاأميني ما قدره 26 �شنة. و�شبق له قبل �ن�شمامه لل�شركة �أن تقلد عدة منا�شب عليا 

ب�شركة �أليانز �شانت بول للتاأمين و�شركة كيلن �إ�س �أيه. 
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رماشندران سوماسوندرام،
هندي، 35 �شنة 

مدير تقنية �لمعلومات 

ح�شل رما�شندر�ن �شوما�شوندر�م على �شهادة �لبكالوريو�س في �لهند�شة، تخ�ش�س �إلكترونيات و�ت�شالت، من جامعة بار�ثيد�شان في �لهند �شنة 1994م، وهو 

مدير معتمد في �أمن �لمعلومات.

يوليو  �شهر  �ل�شعودية منذ  �لعربية  للمملكة  �لأو�شط(  للتاأمين )�ل�شرق  �لاليان�س  �أند �شن  برويال  �لمعلومات  لتقنية  �شوما�شوندر�م مدير�  يعمل رما�شندر�ن 

2008م وم�شوؤول للمعلومات برويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين )�ل�شرق �لأو�شط( منذ عام 1998م، ويمتلك خبرة و��شعة في مجال تقنية �لمعلومات تمتد لأكثر 

من 13 �شنة منها 10 �شنو�ت في مجال �لتاأمين. 

أبصار أحمد ميرزا،
باك�شتاني، 40 �شنة  

مدير �إد�رة �لمخاطر و�للتز�م 

نال �أب�شار ميرز� �شهادة �لبكالوريو�س في �لتجارة من جامعة كر�ت�شي و�شهادة �لماج�شتير في �إد�رة �لأعمال من معهد �إد�رة �لأعمال بكر�ت�شي �أي�شا. وهو زميل 

جمعية �لمحققين في عمليات �لحتيال، �لوليات �لمتحدة �لأمريكية. 

يتمتع �أب�شار ميرز� بخبرة مدتها 10 �شنو�ت في �لتدقيق �لد�خلي و�إد�رة �لمخاطر و�للتز�م بالأنظمة بد�أها في بنك طوكيو مت�شوبي�شي ليمتد. ولديه �أي�شا 

خبرة متميزة في �ل�شرق �لأو�شط حيث عمل مدير� للتدقيق �لد�خلي بال�شركة �لبحرينية للتمويل ومدير� لق�شم �لرقابة و�للتز�م بالبنك �لمتحد �لمحدود، 

�لبحرين. 

عمر خان،
بريطاني، 31 �شنة  

كبير �لمر�جعين 

يحمل عمر خان �شهادة �لبكالوريو�س في �لأعمال و�لمحا�شبة و�لتمويل من جامعة برمنجهام بالمملكة �لمتحدة وهو زميل معهد �لمحا�شبين �لقانونيين لإنجلتر� 

وويلز وزميل معهد �لمحا�شبين �لقانونيين بباك�شتان. 

بد�أ عمر خان حياته �لمهنية في مجال �لمر�جعة بالمملكة �لمتحدة �شنة 1999م و�لتحق ب�شركة بر�ي�س ووتر هاو�س كوبرز �شنة 2004م ثم ترقى �إلى من�شب 

مدير �لمر�جعة )�لخدمات �ل�شت�شارية لالأعمال و�لجودة( بفرع هذه �ل�شركة في مدينة لهور �لباك�شتانية. 

إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذية وسكرتير المجلس  222 
يقر �أع�شاء مجل�س �لإد�رة و�لع�شو �لمنتدب و�لمدير �لمالي و�شكرتير �لمجل�س و�أع�شاء �لإد�رة �لعليا �لمر�شحون في تاريخ �إ�شد�ر هذه �لن�شرة بما يلي:

�أنهم لم ي�شهرو� في �أي وقت من �لأوقات �إفال�شهم ولم يخ�شعو� لإجر�ء�ت �إفال�س،  )�أ( 

با�شتثناء ما ذكر في هذه �لن�شرة، لي�س لديهم ول لأي من �أقاربهم �أو تابعيهم �أي م�شالح مادية في �أي عقد �أو �تفاق خطي �أو �شفهي قائم �أو محتمل  )ب( 

له عالقة هامة بن�شاط �ل�شركة في وقت �شدور ن�شرة �لإ�شد�ر هذه

با�شتثناء ما ذكر في هذه �لن�شرة في ق�شم “�لم�شالح �لمبا�شرة وغير �لمبا�شرة لأع�شاء مجل�س �لإد�رة و�لم�شوؤولين �لتنفيذيين في �ل�شركة”، لي�س  )ت( 

لديهم ول لأي من �أقاربهم �أو تابعيهم عالقة باأ�شهم �أو �أدو�ت �لدين �لخا�شة بال�شركة 

�أل تقدم �ل�شركة قر�شا نقديا من �أي نوع لأع�شاء مجل�س �إد�رتها �أو �أن ت�شمن �أي قر�س يعقده و�حد منهم مع طرف ثالث، وذلك وفقا للمادة 71 من  )ث( 

نظام �ل�شركات

عدم وجود �أي تغيير جوهري �شلبي في �لو�شع �لمالي و�لتجاري �أو تعديل جوهري في ر�أ�س مال رويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين )�ل�شرق �لأو�شط(  )ج( 

خالل �ل�شنتين �لماليتين �لمنتهيتين في 31 دي�شمبر 2006م و2007م حتى تاريخ �إ�شد�ر هذه �لن�شرة
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�لمر�جعة  تقرير  من  جوهري  تغيير  �أي  دون  ماأخوذة  �لإ�شد�ر  ن�شرة  في  �لمدرجة  �لمتوقعة  �لميز�نية  باأن  �لمر�شحون  �لإد�رة  مجل�س  �أع�شاء  يقر  )ح( 

�لخا�شة �لذي �أعدته ديلويت �أند توت�س و�أن �لبيانات �لمالية �أعدت وفقا للمعايير �لمحا�شبية �لمعتمدة للهيئة �ل�شعودية للمحا�شبين �لقانونيين. 

يقر �لأع�شاء باأنه ل يوجد لدى �ل�شركة �أي ن�شاطات تجارية خارج �لمملكة �لعربية �ل�شعودية  )خ( 

مكافأة الرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة  222 
يتقا�شى رئي�س �لمجل�س مكافاأة بقيمة 180.000 ريال �شعودي �شنويا مقابل خدمته كرئي�س لمجل�س �لإد�رة، في حين يح�شل ع�شو مجل�س �لإد�رة مقابل خدمته 

في �لمجل�س على مكافاأة بقيمة 120.000 ريال �شعودي �شنويًا. كما ُيدفع للرئي�س وكل ع�شو من �أع�شاء مجل�س �لإد�رة مبلغا مقد�ره 3.000 ريال �شعودي عن 

كل �جتماع يح�شره من �جتماعات �لمجل�س و مبلغ1.500 ريال �شعودي عن كل �جتماع يح�شره من �جتماعات �للجنة �لفرعية. ول يجوز باأي حال من �لأحو�ل 

�أن يزيد �لمبلغ �لإجمالي �لذي يح�شل عليه �لرئي�س و�أع�شاء مجل�س �لإد�رة عن 5% من �لأرباح �ل�شافية لل�شركة. ول يجوز لأع�شاء مجل�س �لإد�رة �لت�شويت 

على �أي قر�ر يتعلق بمكافاآتهم. 

�أما بالن�شبة لأع�شاء مجل�س �لإد�رة ممن يعملون كموظفين لدى مجموعة رويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين وبنك �لريا�س فال يح�شلون على �أية مكافاأة لقاء 

خدمتهم كاأع�شاء في مجل�س �إد�رة �ل�شركة. وقد بلغ �إجمالي ما دفعته مجموعة رويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين من مكافاآت ومز�يا عينية لمارك كوبر و�شون 

ويليام لوذر وباول هولمي�س ونايجل جون �شميث عن عامي 2007م و 2008م ما يقارب 12.420.909 درهم �إمار�تي )ما يعادل 12.689.590 ريال �شعودي 

تقريبًاً(.

تضارب المصالح  222 
�إن �لوثائق �لتاأ�شي�شية �لمقترحة لل�شركة ل تمنح �أية �شالحيات تمكن ع�شو �لمجل�س من �لت�شويت على عقد �أو عر�س له فيه م�شلحة جوهرية، �شو�ء كان ذلك 

ب�شفة مبا�شرة �أو غير مبا�شرة. 

ل يجوز �أن يكون لع�شو مجل�س �لإد�رة �أية م�شلحة مبا�شرة �أو غير مبا�شرة في �لتعامالت و�لعقود �لتي تتم لح�شاب �ل�شركة �إل بمو�فقة من �لجمعية �لعامة 

�لعادية يتم تجديدها كل �شنة. 

على ع�شو �لمجل�س �أن يبلغ �لمجل�س بما له من م�شلحة �شخ�شية في �لتعامالت و�لعقود �لتي تتم لح�شاب �ل�شركة. وعلى رئي�س مجل�س �لإد�رة �إبالغ �لجمعية 

�لتبليغ م�شحوبا بتقرير خا�س من  �أن يكون هذ�  �لتي يكون لع�شو مجل�س �لإد�رة م�شلحة �شخ�شية فيها على  �لعامة )عند �نعقادها( بالتعامالت و�لعقود 

مر�قب �لح�شابات. 

ُيثبت هذ� �لتبليغ في مح�شر �جتماع �لمجل�س ول يجوز للع�شو ذي �لم�شلحة �ل�شتر�ك في �لت�شويت على �لقر�ر �لذي يطرح للت�شويت في هذ� �ل�شاأن. 

كما تقر �ل�شركة و�لموؤ�ش�شون و�أع�شاء مجل�س �لإد�رة باأنهم يعتزمون �لتقيد بالمادتين 69 و 70 من نظام �ل�شركات و�لمادة 18 من لئحة حوكمة �ل�شركات. 

استمرار األنشطة  222 
من �لمعلوم �أن �ل�شركة ما تز�ل تحت �لتاأ�شي�س ولم تمار�س �أية �أن�شطة قبل تاريخ هذه �لن�شرة، ول يتوقع �أن توقف �ل�شركة �أن�شطتها �أو تجري �أي تغيير مهم فيها 

في �لم�شتقبل با�شتثناء �إمكانية تقديم منتجات �لتاأمين �لتكافلي. وبالإ�شافة �إلى ذلك، فاإن �أع�شاء مجل�س �لإد�رة ل علم لديهم بوقوع �أي حدث خالل فترة 

�لثني ع�شر )12( �شهر� �ل�شابقة لتاريخ هذه �لن�شرة وكان له تاأثير ملمو�س على �لمحفظة �أو على �لأ�شول ذ�ت �لعالقة �أو �أية �أعمال �أخرى لرويال �أند �شن 

�لاليان�س للتاأمين )�ل�شرق �لأو�شط( و�لمزمع تحويلها �إلى �ل�شركة وفقا لال�شتحو�ذ. 

عقود عمل أعضاء المجلس واإلدارة العليا  222 
لم يوقع �أي من �أع�شاء �لمجل�س �أو �أع�شاء �لإد�رة �لعليا حتى تاريخ هذه �لن�شرة �أي عقد عمل مع �ل�شركة �لمقترحة. 

حوكمة الشركة 222- 
تلتزم �ل�شركة بتطبيق معايير رفيعة في  حوكمة �ل�شركة تم�شيًا مع لئحة حوكمة �ل�شركات �ل�شادرة من �لهيئة ، وتعتبر �لحوكمة �لفعالة لل�شركة عاماًل �أ�شا�شيًا 

في نجاحها و�شتتطلب تنفيذ �إطار و��شح لل�شفافية و�لإف�شاح من �أجل �لتاأكد من �أن مجل�س �لإد�رة يعمل من �أجل تحقيق �أف�شل �لم�شالح للم�شاهمين ويقدم 

�شورة و��شحة وعادلة لأحو�ل �ل�شركة �لمالية ونتائج �لعمليات.
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ومتطلبات لئحة حوكمة  �لدولية  �لممار�شات  �أف�شل  مع  تم�شيًا  لل�شركة  �لتنفيذية  و�للجنة  �لإد�رة   بين مجل�س  للم�شوؤوليات  و��شح  تق�شيم  �ل�شركة  �شتتبنى  

�ل�شركات، هناك ثالثة من �أع�شاء �لمجل�س �شوف يكونون م�شتقلين. تتكون �لإد�رة �لعليا �لتنفيذية لل�شركة و�لتي تكون تابعة  للع�شو �لمنتدب، من فريق ذو 

خبرة ومتمتع بالمهارة �لمطلوبة و�شلطة تنفيذية كافية من �أجل �إد�رة �ل�شركة بفاعلية في �إطار �لقو�عد �لإر�شادية  �لمو�شوعة بو��شطة رئي�س �لمجل�س و�للجنة 

�لتنفيذية.

�شتقوم �ل�شركة بو�شع �أنظمة وعمليات رقابة د�خلية منا�شبة. �شوف يكون لل�شركة �إد�رة تدقيق د�خلية للقيام بمر�جعات م�شتقلة �شمن �ل�شركة. يقدم �لمر�جعون 

�لخارجيون لل�شركة تقارير �شنوية لمجل�س �لإد�رة بالإ�شافة �إلى خطاب �لإد�رة �ل�شنوي وهم ل يقدمون خدمات �أخرى في غير هذ� �ل�شياق �شوى ما ت�شمح به 

�لأنظمة �لمتبوعة. و�شتلتزم �ل�شركة باأ�شلوب �لت�شويت �لتر�كمي عند �لت�شويت لختيار �أع�شاء مجل�س �لإد�رة في �لجمعية �لعمومية. 

وفي ما يلي ملخ�س لإطار عمل حوكمة �ل�شركة �لمقترح:

الجمعية العمومية للم�شاهمين: يجب �إبالغ �لم�شاهمين بجميع �لتطور�ت �لأ�شا�شية د�خل �ل�شركة عن طريق و�شائل �لت�شالت وتقارير حول بع�س �لأمور 

مثل �لأد�ء �لمالي .

مجل�س الإدارة: �شيكون مجل�س �لإد�رة م�شوؤوًل عن �إد�رة �أعمال �ل�شركة وقيادتها و�لمحافظة على رقابة د�خلية وو�شع �شيا�شات و�إجر�ء�ت ووفقًا لنظام 

�ل�سركة �ل��سا�سي .

�لحوكمة  �لم�شاهمين وذلك كجزء من هيكل  لتمثيل  �لإد�رة   �أع�شاء م�شتقلين في مجل�س  تعيين ثالثة  �شيتم  التنفيذيين:  الم�شتقلون غير  الأع�شاء 

�لخا�س بال�شركة. �لأع�شاء �لم�شتقلون يتمتعون بال�شتقالل عن �ل�شركة ومجل�س �لإد�رة و�لموؤ�ش�شين مما ي�شهل تبنيهم �آر�ء مو�شوعية وب�شكل م�شتقل.

رئي�س مجل�س الإدارة و الع�شو المنتدب: �شيتم و�شع ��شتر�تيجيات و��شحة بالن�شبة لم�شاركة �لم�شوؤولية بين �لع�شو �لمنتدب و رئي�س مجل�س �لإد�رة من 

�أجل �شمان �شر�كة متو�زنة في �ل�شلطة و�ل�شالحية.

مجل�س  قبل  من  �لقر�ر  �تخاذ  لعملية  و�لتو�زن  �لمو�شوعية  توفير  �أجل  من  �لتنفيذيين،  غير  من  �لإد�رة  مجل�س  �أع�شاء  معظم  �شيكون  المجل�س:  توازن 

�لإد�رة.

تقديم المعلومات المالية والمعلومات الأخرى: �شوف يكون مجل�س �لإد�رة م�شوؤوًل عن تزويد �لم�شاهمين ب�شورة حقيقية وعادلة لأد�ء �ل�شركة �لمالي، 

بالإ�شافة �إلى ذلك �شيكون هنالك �آلية ل�شمان ��شتالم مجل�س �لإد�رة للمعلومات �لمنا�شبة في �لتوقيت �لمنا�شب لتمكينه من �لقيام بو�جباته بفعالية.

دور رئي�ص المجل�ص واالأع�شاء التنفيذيين )اأ( 

يحدد �لمجل�س بو�شوح توزيع �لم�شوؤوليات بين �لرئي�س و�لأع�شاء �لتنفيذيين طبقا لالأنظمة و�للو�ئح �لمرعية في �لمملكة �لعربية �ل�شعودية. 

ومن �لمقرر �أن ل ي�شارك �لرئي�س في �لإد�رة �ليومية لل�شركة �أو �أعمالها، بينما يتولى �لع�شو �لمنتدب �لإد�رة �لمبا�شرة لل�شركة بم�شاعدة �للجان �لمختلفة 

كما هو مو�شح �أدناه. 

المجل�ص واللجان المنبثقة عنه  )ب( 

�شيعين �لمجل�س �للجنة �لتنفيذية ولجنة �ل�شتثمار و�شيكون ت�شكيل �للجان �لإد�رية وتنظيمها وم�شوؤولياتها كما يحدده �لمجل�س. وعلى �لمجل�س �أن يعتمد لكل 

لجنة خطة عمل تحدد �أهد�فها و�أع�شاءها و�شالحياتها وم�شوؤولياتها و�لتز�ماتها ومكافاآت �أع�شائها، �إن وجدت. 

اللجنة التنفيذية  )ت( 

ي�شكل �لمجل�س لجنة تنفيذية ل يقل عدد �أع�شائها عن ثالثة )3( ول يزيد عن خم�شة )5(. 

يتمثل �لهدف �لأ�شا�شي للجنة �لتنفيذية في �لإ�شر�ف على �لعمليات �ليومية لل�شركة و�أد�ئها وتقديم �لدعم و�لإر�شاد �لالزمين �إلى �لع�شو �لمنتدب. 

يقرها  �لتي  و�لتو�شيات  قر�ر�ت  تطبيق  على �شمان  وتعمل  �لمجل�س  قبل  �إليها من  �لموكلة  و�ل�شالحيات  �لم�شوؤوليات  بتاأدية جميع  �لتنفيذية  �للجنة  وتقوم 

�لمجل�س و�للجان �لأخرى. 
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�شوف ت�شم �أول لجنة تنفيذية مقترحة في ع�شويتها كال من:

  ” zzمارك كوبر )رئي�س �للجنة( - ذكرت �شيرته �لمهنية في ق�شم” �أع�شاء مجل�س �لإد�رة �لمر�شحون

  ” zzتومي لبوز� )ع�شو( - ذكرت �شيرته �لمهنية في ق�شم” �أع�شاء �لإد�رة �لعليا �لمر�شحون

  ” zzألك�شاندر مكر�ي )ع�شو( - ذكرت �شيرته �لمهنية في ق�شم” �أع�شاء �لإد�رة �لعليا �لمر�شحون�

  ” zzر�ما�شندر�ن �شوما�شوندر�ن )ع�شو( - ذكرت �شيرته �لمهنية في ق�شم” �أع�شاء �لإد�رة �لعليا �لمر�شحون

zz  ”لمهند�س خالد بوقري )ع�شو( - ذكرت �شيرته �لمهنية في ق�شم” �أع�شاء �لإد�رة �لعليا �لمر�شحون�

لجنة اال�شتثمار  )ث( 

ي�شكل �لمجل�س لجنة ��شتثمار ل يقل عدد �أع�شائها عن ثالثة )3( ول يزيد عن خم�شة )5(. 

تتولى لجنة �ل�شتثمار م�شوؤوليات متعددة منها �إد�رة �ل�شيا�شات و�ل�شتر�تيجيات �ل�شتثمارية �لمقررة من قبل �لمجل�س )و�لتي قد تت�شمن �ل�شتعانة بخبرة 

بنك �لريا�س و/�أو مجموعة رويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين( و�لإ�شر�ف على �أد�ء ��شتثمار�ت �ل�شركة و�شمان �لتز�مها بنظام �لتاأمين و�لقو�نين �لأخرى 

�لمعمول بها في �لمملكة �لعربية �ل�شعودية. 

�شت�شم �أول لجنة ��شتثمار مقترحة في ع�شويتها كال من:

  ” zzمارك كوبر )رئي�س �للجنة( - ذكرت �شيرته �لمهنية في ق�شم” �أع�شاء مجل�س �لإد�رة �لمر�شحون

  ” zzتومي لبوز� )ع�شو( - ذكرت �شيرته �لمهنية في ق�شم” �أع�شاء �لإد�رة �لعليا �لمر�شحون

  ” zzعادل بن �أحمد عبد�هلل بن �ل�شيخ �بر�هيم �لعبد�للطيف )ع�شو(- ذكرت �شيرته �لمهنية في ق�شم” �أع�شاء مجل�س �لإد�رة �لمر�شحون

�لمخاطر  �إد�رة  ومدير  �لد�خلية  �لمر�جعة  مدير  مبا�شرة  لها  )يتبع  �لمخاطر  و�إد�رة  �لمر�جعة  لجنة  �لتالية:  �للجان  لآخر  وقت  من  �لمجل�س  �شي�شكل  كما 

و�للتز�م بالأنظمة(، ولجنة للتر�شيحات و�لمكافاآت ولجنة لالإف�شاح. 

لجنة المراجعة واإدارة المخاطر )ج( 

تتولى لجنة �لمر�جعة و�إد�رة �لمخاطر م�شوؤوليات متعددة منها مر�جعة وظائف �إد�رة �لمخاطر وتقييم �إجر�ء�ت عمل �ل�شركة فيما يتعلق بالمخاطر و�أنظمة 

و�أعمال  �لخارجية  �لمر�جعة  فعالية عملية  ومدى  نز�هتها  و�لتاأكد من  لل�شركة  �لمالية  �لبيانات  بمر�قبة �شحة  �للجنة  �شتقوم هذه  كما  �لد�خلية.  �لمر�قبة 

�لمر�جعة �لد�خلية. 

هذ� وتنوي لجنة �لمر�جعة و�إد�رة �لمخاطر تعيين مر�جع د�خلي يكون م�شوؤول �أمامها مبا�شرة. 

�شت�شم �أول لجنة مر�جعة مقترحة في ع�شويتها كال من:

  ” zzشون ويليام لوذر )رئي�س �للجنة( - ذكرت �شيرته �لمهنية في ق�شم” �أع�شاء مجل�س �لإد�رة �لمر�شحون�

محمد علي محمد ح�شين �لقري�شة )ع�شو( - �شيرته �لذ�تية �أدناه  zz

مايك جيكمان )ع�شو( - �شيرته �لذ�تية �أدناه  zz

محمد علي محمد حسين القريشة،
�شعودي �لجن�شية وعمره 34 �شنة

ع�شو لجنة �لمر�جعة و�إد�رة �لمخاطر

يحمل �لأ�شتاذ �لقري�شة �شهادة بكالوريو�س في �لمحا�شبة من جامعة �لملك عبد�لعزيز، �لمملكة �لعربية �ل�شعودية.

يعمل �لأ�شتاذ �لقري�شة ببنك �لريا�س منذ �أكثر من 10 �شنو�ت وي�شغل حاليا من�شب نائب �لرئي�س ومدير �إد�رة �لتح�شيل ويتمتع بخبرة و��شعة في عدة مجالت 

و�لعمليات في بنك �لريا�س بما فيها مركز �لئتمان و�ل�شيا�شات �لئتمانية وتقييم �لح�شابات �لتجارية و�إد�رة �لتح�شيل.
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مايك جيكمان،

كندي �لجن�شية وعمره 56 �شنة

ع�شو لجنة �لمر�جعة و�إد�رة �لمخاطر

يحمل مايك �شفة موؤمن مرخ�س وهو حا�شل درجة �لبكالوريو�س في هند�شة �لمالحة �لجوية . 

�ن�شم مايك جيكمان �إلى �لمجموعة عام 1974 .  �شغل من�شب مدير �لتاأمين �لتجاري  في �لمملكة �لمتحدة حتى عام 2002 . وفي عام 2002 عاد �إلى كند� 

ليتر�أ�س تطوير �لأعمال �لتجارية .  في عام 2002 تو�شع نطاق م�شوؤولياته لي�شمل �لعمليات �لمتعلقة بخطوط �لأفر�د و�لخطوط �لتجارية .  يتمتع مايك بخلفية 

و��شعة في �لتاأمين و�لت�شويق و�لعمليات .  تم تعيينه لمن�شب �لرئي�س �لتنفيذي لل�شين �لعظم عام 2007. 

لجنة التر�شيحات والمكافاآت )ح( 

ت�شطلع لجنة �لتر�شيحات و�لمكافاآت بم�شوؤولية �شمان �ل�شفافية في �إجر�ء�ت �ختيار �أع�شاء �لمجل�س وتعيينهم وعزلهم. وي�شترط م�شادقة �لجمعية �لعامة 

لل�شركة على جميع �لقر�ر�ت �لمخت�شة بتعيين �لأع�شاء وعزلهم. 

كما تتولى هذه �للجنة م�شوؤوليات �أخرى من بينها و�شع �ل�شيا�شات �لخا�شة بتعوي�شات �أع�شاء �لمجل�س و�لإد�رة �لعليا ومكافاأتهم. 

�شت�شم �أول لجنة تر�شيحات ومكافاآت مقترحة في ع�شويتها كال من:

  ” zzباول ويليام هولمي�س )رئي�س �للجنة( - ذكرت �شيرته �لمهنية في ق�شم” �أع�شاء مجل�س �لإد�رة �لمر�شحون

  ” zzشون لوذر )ع�شو( - ذكرت �شيرته �لمهنية في ق�شم” �أع�شاء مجل�س �لإد�رة �لمر�شحون�

  ” zzلدكتور محمد بن �شعود بن عمر �لبليهد )ع�شو( - ذكرت �شيرته �لمهنية في ق�شم” �أع�شاء مجل�س �لإد�رة �لمر�شحون�

  ” zzعادل بن �أحمد عبد�هلل بن �ل�شيخ �بر�هيم �لعبد�للطيف )ع�شو( - ذكرت �شيرته �لمهنية في ق�شم” �أع�شاء مجل�س �لإد�رة �لمر�شحون

لجنة االإف�شاح  )خ( 

�شوف ت�شطلع لجنة �لإف�شاح بعدة م�شوؤوليات من �أبرزها �شمان �لتقيد بجميع �لمتطلبات �لنظامية �لمتعلقة بالإعالنات و�لإخطار�ت وتقديم �لوثائق و�لأور�ق 

�لمطلوبة و�لمو�فقات �لنظامية. 

�شت�شم �أول لجنة �إف�شاح مقترحة في ع�شويتها كال من:

  ” zzمارك كوبر )رئي�س �للجنة( - ذكرت �شيرته �لمهنية في ق�شم” �أع�شاء مجل�س �لإد�رة �لمر�شحون

  ” zzتومي لبوز� )ع�شو( - ذكرت �شيرته �لمهنية في ق�شم” �أع�شاء �لإد�رة �لعليا �لمر�شحون

  ” zzشون لوذر )ع�شو( - ذكرت �شيرته �لمهنية في ق�شم” �أع�شاء مجل�س �لإد�رة �لمر�شحون�
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وصف األسهم  9 -
رأس المال 222 

حدد ر�أ�س مال �شركة �لعالمية للتاأمين �لتعاوني بمبلغ مائتي مليون )200.000.000( ريال �شعودي مق�شمة �إلى ع�شرين مليون )20.000.000( �شهم بقيمة 

��شمية قدرها ع�شرة )10( ريالت �شعودية لل�شهم �لو�حد وجميعها �أ�شهم عادية. 

�أربعة ع�شر مليون )14.000.000( �شهم ودفعو� قيمتها بالكامل و�أودعوها في ح�شاب  �أ�شهم �ل�شركة تبلغ  لقد �كتتب �لم�شاهمون �لموؤ�ش�شون في عدد من 

�ل�شركة لدى بنك �لريا�س، وباقي مبلغ ر�أ�س �لمال �لبالغ )60.000.000( �شتين مليون ريال �شيتم طرحها لالكتتاب �لعام. 

يجوز للجمعية �لعمومية غير �لعادية بعد �لتثبت من �لجدوى �لقت�شادية وبعد مو�فقة �لجهات �لمخت�شة بما فيها مو�فقة موؤ�ش�شة �لنقد �لعربي �ل�شعودي 

�لأ�شلي  �لمال  ر�أ�س  يكون  �أن  ب�شرط  �لأ�شلية  لالأ�شهم  �ل�شمية  �لقيمة  بنف�س  جديدة  �أ�شهم  باإ�شد�ر  مر�ت  عدة  �أو  مرة  �ل�شركة  مال  ر�أ�س  زيادة  تقرر  �أن 

قد دفع باأكمله وبمر�عاة ما يق�شي به نظام مر�قبة �شركات �لتاأمين �لتعاوني ولئحته �لتنفيذية ونظام �ل�شركات ونظام هيئة �ل�شوق �لمالية )“�لهيئة”(.  

بالن�شر في جريدة  باأولويتهم  ويعلن هوؤلء  �لنقدية  �لجديدة  بالأ�شهم  �أولوية �لكتتاب  �لأ�شليين  للم�شاهمين  �لمال، ويكون  ر�أ�س  �لقر�ر طريقة زيادة  ويعين 

يومية عن قر�ر زيادة ر�أ�س �لمال و�شروط �لإكتتاب، ويبدي كل م�شاهم رغبته في ��شتعمال حقه في �لأولوية خالل خم�شة ع�شر)15( يومًاً من تاريخ �لن�شر 

ما  يتجاوز  �أل  ب�شرط  �أ�شلية  �أ�شهم  من  يملكونه  ما  بن�شبة  بها  �لكتتاب  طلبو�  �لذين  �لأ�شليين  �لم�شاهمين  على  �لجديدة  �لأ�شهم  تلك  وتوزع  �إليه.  �لم�شار 

ما  بن�شبة  ن�شيبهم  من  �أكثر  طلبو�  �لذين  �لأ�شليين  �لم�شاهمين  على  �لجديدة  �لأ�شهم  من  �لباقي  ويوزع  �لجديدة  �لأ�شهم  من  طلبوه  ما  عليه  يح�شلون 

�لعام.   �لأ�شهم لالكتتاب  يتبقى من  �لجديدة، ويطرح ما  �لأ�شهم  يتجاوز ما يح�شلون عليه ما طلبوه من  �أل  �أ�شلية على  �أ�شهم  يملكونه من 

يجوز بقر�ر من �لجمعية �لعمومية غير �لعادية بناءً� على مبرر�ت مقبولة، وبعد مو�فقة �لجهات �لمخت�شة، تخفي�س ر�أ�س مال �ل�شركة �إذ� ما ز�د عن حاجتها �أو 

�إذ� منيت �ل�شركة بخ�شائر، ول ي�شدر �لقر�ر �إل بعد تالوة تقرير مر�جعي �لح�شابات عن �لأ�شباب �لموجبة له وعن �للتز�مات �لتي على �ل�شركة و�أثر �لتخفي�س 

في هذه �للتز�مات وبمر�عاة ما يق�شي به نظام �ل�شركات. ويبين �لقر�ر طريقة هذ� �لتخفي�س و�إذ� كان �لتخفي�س نتيجة زيادة ر�أ�س �لمال عن حاجة �ل�شركة 

وجبت دعوة �لد�ئنين �إلى �إبد�ء �عتر��شاتهم عليه خالل �شتين )60( يومًا من تاريخ ن�شر قر�ر �لتخفي�س في جريدة يومية توزع في �لمدينة �لتي يقع فيها 

�لمركز �لرئي�شي لل�شركة، فاإذ� �عتر�س �أحد �لد�ئنين وقدم �إلى �ل�شركة م�شتند�ته في �لموعد �لمذكور وجب على �ل�شركة �أن توؤدي �إليه دينه �إذ� كان حاًل �أو 

�أن تقدم �شمانًا كافيًا للوفاء به �إذ� كان �آجاًل.

حقوق المساهمين 222 
با�شتثناء �لجمعية �لعمومية �لتاأ�شي�شية �لتي يمكن �ن يح�شرها م�شاهمون يملكون �أي عدد من �لأ�شهم، يحق لكل م�شاهم يمتلك ع�شرين )20( �شهمًا على 

�لأقل ح�شور �لجمعيات �لعمومية للم�شاهمين، بالأ�شالة �أو �لنيابة، ويجوز لأي م�شاهم �أن يوكل م�شاهمًا �آخر من غير �أع�شاء مجل�س �لإد�رة �أو موظفي �ل�شركة 

بموجب توكيل كتابي وذلك لح�شور �جتماع �لجمعية �لعمومية للم�شاهمين بالنيابة عنه.

الجمعيات العامة للمساهمين 222 
�لعمومية  �لجمعيات  تكون  لل�شركة.  �لرئي�شي  �لمركز  بها  يقع  �لتي  �لمدينة  في  وتنعقد  �لم�شاهمين  جميع  تمثل  �شحيحًا  تكوينًا  �لمكونة  �لعمومية  �لجمعية 

للم�شاهمين �إما عادية �أو غير عادية. وفيما عد� �لأمور �لتي تخت�س بها �لجمعية �لعمومية غير �لعادية، تخت�س �لجمعية �لعمومية �لعادية بجميع �لأمور �لمتعلقة 

بال�شركة وتعقد مرة و�حدة على �لأقل في �ل�شنة وذلك خالل �ل�شتة )6( �أ�شهر �لتالية لنتهاء �ل�شنة �لمالية لل�شركة كما يجوز دعوة جمعيات عامة عادية �أخرى 

كلما دعت �لحاجة �إلى ذلك.
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تخت�س �لجمعية �لعمومية غير �لعادية بتعديل نظام �ل�شركة �لأ�شا�شي با�شتثناء �لأحكام �لمحظور عليها تعديلها نظامًا، ولها �أن ت�شدر قر�ر�ت في �لأمور 

�لد�خلة في �خت�شا�س �لجمعية �لعمومية �لعادية وذلك بنف�س �ل�شروط و�لأو�شاع �لمقررة للجمعية �لأخيرة. ويتم ن�شر مح�شر �جتماع �لدعوة لنعقاد �لجمعية 

�لعمومية في �لجريدة �لر�شمية و�شحيفة يومية توزع في �لمدينة �لتي يوجد فيها مقر �ل�شركة �لرئي�شي قبل �لموعد �لمحدد لالنعقاد بخم�شة وع�شرين )25( 

يومًا على �لأقل. ولكن، يجوز �إر�شال �لدعوة بالبريد �لم�شجل �إلى جميع �لم�شاهمين. وتر�شل ن�شخة من �لدعوة وجدول �لأعمال �إلى �لإد�رة �لعامة لل�شركات 

من  عدد  �أو  �لح�شابات  مر�جعو  منه  يطلب  عندما  عمومية  جمعية  عقد  طلب  �لإد�رة  مجل�س  على  ويجب  �لمذكور.  �لميعاد  في  و�ل�شناعة  �لتجارة  بوز�رة 

�لم�شاهمين يملكون ما ل يقل عن خم�شة بالمئة)5%( من ر�أ�س مال �ل�شركة، ولالإد�رة �لعمومية لل�شركات بوز�رة �لتجارة و�ل�شناعة �إذ� لم يقم مجل�س �لإد�رة 

بالدعوة �إلى عقد تلك �لجمعية خالل �شهر و�حد من �لتاريخ �لمحدد لنعقادها، وبناء على طلب م�شاهمين يملكون ما ل يقل عن �ثنين بالمئة )2%( من ر�أ�س 

مال �لم�شرف �أن تطلب �جتماع �لجمعية �لعمومية �أو بناء على قر�ر من وزير �لتجارة �إذ� لم تعقد �لجمعية خالل �شهر من تاريخ موعد �نعقادها.

ول يكون �جتماع �لجمعية �لعمومية �لعادية �شحيحًا �إل �إذ� ح�شره م�شاهمون يمثلون خم�شون في �لمائة )50%( على �لأقل من ر�أ�س �لمال، فاإذ� لم يتوفر هذ� 

�لن�شاب في �لجتماع �لأول، وّجهت �لدعوة �إلى �جتماع ثاٍن يعقد خالل �لثالثين )30( يومًا �لتالية لالجتماع �ل�شابق وتعلن �لدعوة بالطريقة �لمن�شو�س عليها 

في �لمادة )88( من نظام �ل�شركات ويعتبر �لجتماع �لثاني �شحيحًا �أيًا كان عدد �لأ�شهم �لممثلة فيه. 

ول يكون �جتماع �لجمعية �لعمومية غير �لعادية �شحيحًا �إل �إذ� ح�شره م�شاهمون يمثلون خم�شون في �لمائة )50%( على �لأقل من ر�أ�س �لمال، فاإذ� لم يتوفر 

هذ� �لن�شاب في �لجتماع �لأول وجهت �لدعوة �إلى �جتماع ثاٍن يعقد خالل �لثالثين )30( يومًا �لتالية لالجتماع �لأول ويكون �لجتماع �لثاني �شحيحًا �إذ� 

ح�شره عدد من �لم�شاهمين يمثل ربع ر�أ�س �لمال على �لأقل.

ير�أ�س �لجمعية �لعمومية رئي�س مجل�س �لإد�رة، �أو من يفو�شه في حالة غيابه، وتعين �لجمعية �شكرتيرً� لالجتماع وجامعًا لالأ�شو�ت ويحرر باجتماع �لجمعية 

مح�شر يت�شـمن �أ�شمــاء �لم�شاهمين �لحا�شـرين �أو �لممثلين وعدد �لأ�شهم �لتـي فـي حيازتـهم بالأ�شالـة �أو بالنيابة وعـدد �لأ�شو�ت �لمقررة لها و�لقر�ر�ت �لتي 

�تخذت وعدد �لأ�شو�ت �لتي و�فقت عليها �أو خالفتها وخال�شة و�فية للمناق�شات �لتي د�رت في �لجتماع، وتدون �لمحا�شر ب�شفة منتظمة عقب كل �جتماع في 

�شجل خا�س يوقعه رئي�س �لجمعية و�شكرتيرها وجامع �لأ�شو�ت.  

حقوق التصويت 222 
لكل م�شاهم يمتلك ع�شرين )20( �شهمًا على �لأقل حق ح�شور �لجمعيات �لعمومية، بالأ�شالة �أو بالنيابة، وللم�شاهم �أن يوكل عنه كتابة م�شاهمًا �آخر من غير 

�أع�شاء مجل�س �لإد�رة �أو موظفي �ل�شركة في ح�شور �لجمعية �لعمومية. وتح�شب �لأ�شو�ت في �لجمعيات �لعمومية �لعادية وغير �لعادية على �أ�شا�س �شوت و�حد 

لكل �شهم ممثل في �لجتماع. �شريطة �أنه في حالة �لت�شويت على تعيين �أع�شاء مجل�س �لإد�رة يتم فرز �لأ�شو�ت على �أ�شا�س نظام �لت�شويت �لتر�كمي.

يمتلك كل م�شاهم �لحق في مناق�شة �لمو�شوعات �لمدرجة في جدول �أعمال �لجمعيات �لعمومية وتوجيه �لأ�شئلة ب�شاأنها �إلى �أع�شاء مجل�س �لإد�رة ومر�قب 

�لح�شابات، ويجيب مجل�س �لإد�رة �أو مر�قب �لح�شابات على �أ�شئلة �لم�شاهمين بالقدر �لذي ل يعر�س م�شلحة �ل�شركة لل�شرر، و�إذ� �شعر �لم�شاهم �أن �لرد 

على �شوؤ�له غير مقنع �حتكم �إلى �لجمعية �لعمومية، ويكون قر�ر �لجمعية في هذ� �ل�شاأن نافذً�. 

األسهم 222 
تكون �أ�شهم �ل�شركة عادية ول يجوز �أن ت�شدر �لأ�شهم باأقل من قيمتها �ل�شمية ولكن يجوز �أن ت�شدر بقيمة �أعلى على �أن ي�شاف فرق �لقيمة �إلى �لإحتياطي 

�لنظامي لل�شركة حتى ولو بلغ حّده �لأق�شى. ل يتم تجزئة �ل�شهم في حالة �متالكه من قبل عدة �أ�شخا�س �إل �إذ� قامو� بتعيين �شخ�س و�حد للت�شرف نيابة 

عنهم في ممار�شة حقوقهم �لتي تتعلق بهذ� �ل�شهم وفي هذه �لحالة يكونو� م�شوؤولين بالت�شامن عن �أية �لتز�مات تترتب على ملكية �ل�شهم. 

جميع �أ�شهم �ل�شركة قابلة للتد�ول وفقًا للقو�عد و�للو�ئح و�لتعليمات �ل�شادرة عن هيئة �ل�شوق �لمالية. ل يجوز تد�ول �أ�شهم �لموؤ�ش�شين قبل ن�شر �لميز�نية 

وبيان �لأرباح و�لخ�شائر لمدة ثالث �شنو�ت مالية كاملة ل تقل كل منها عن �ثني ع�شر �شهرً� )“فترة �لحظر”( من تاريخ تاأ�شي�س �ل�شركة. ويجب �لح�شول على 

مو�فقة هيئة �ل�شوق �لمالية وموؤ�ش�شة �لنقد على �أي بيع لالأ�شهم من قبل �لم�شاهمين �لموؤ�ش�شين بعد �نتهاء فترة �لحظر. ويجوز نقل ملكية �أ�شهم �لموؤ�ش�شين 

خالل �ل�شنتين �لأولى من تاأ�شي�س �ل�شركة بعد �لح�شول على مو�فقة �لهيئة كما يجوز خالل �ل�شنتين �لأولى من تاأ�شي�س �ل�شركة نقل ملكية �لأ�شهم �لنقدية من 

موؤ�ش�س �إلى �آخر �أو �إلى ورثة �أحد �لموؤ�ش�شين في حالة وفاته. 

مدة الشركة  222 
مدة �ل�شركة ت�شعة وت�شعون )99( �شنة ميالدية تبد�أ من تاريخ �شدور قر�ر معالي وزير �لتجارة و�ل�شناعة باإعالن تاأ�شي�شها، ويجوز د�ئمًا �إطالة مدة �ل�شركة 

بقر�ر ت�شدره �لجمعية �لعمومية غير �لعادية قبل �نتهاء �أجلها ب�شنة و�حدة على �لأقل. وذلك بعد �لح�شول على مو�فقة موؤ�ش�شة �لنقد و�لهيئة. 
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حل الشركة وتصفيتها 222 
وعند �نتهاء مدة �ل�شركة وفي حال حلها قبل �لأجل �لمحدد تقرر �لجمعية �لعمومية غير �لعادية بناًء على �قتر�ح مجل�س �لإد�رة طريقة �لت�شفية وتعيين م�شفيًا 

�أو �أكثر وتحدد �شالحيتهم و�أتعابهم.

تنتهي �شلطة مجل�س �لإد�رة بانق�شاء �ل�شركة، ومع ذلك ي�شتمر قائمًا على �إد�رة �ل�شركة �إلى �أن يتم تعيين �لم�شفين، وتبقى لأجهزة �ل�شركة �خت�شا�شاتها 

بالقدر �لذي ل يتعار�س مع �خت�شا�شات �لم�شفين. 



نشرة اإلصدار56

المعلومات المالية  10 -
مراقب الحسابات  2-22 

�لتاأ�شي�شية  �لجمعية  �جتماع  في  �لح�شابات  مر�جع  تعين  �لمتوقع  من  لكن  �لتاأ�شي�س،  تحت  تز�ل  ما  �أنها  باعتبار  لح�شاباتها  مر�جعا  بعد  �ل�شركة  تعين  لم 

لل�شركة. 

التقارير واإلفصاحات المطلوبة نظاما 2-22 
�إف�شاحات وتقارير دورية معينة وفقا لنظام �ل�شوق �لمالية وقو�عد �لت�شجيل و�لإدر�ج ولئحة حوكمة  �شوف تخ�شع �ل�شركة للتز�مات تفر�س عليها تقديم 

�ل�شركات. وبناء عليه، �شوف تقدم �ل�شركة �إلى �لهيئة بيانات مالية دورية وفقا لالأنظمة و�للو�ئح �لمرعية �ل�شادرة عن �لهيئة و�شتعد كذلك تقرير� �شنويًا 

يت�شمن �لبيانات �لمالية �لمر�جعة وتوفره لم�شاهميها في �لوقت �لمنا�شب. وعلى �ل�شركة �أي�شا �أن تقدم �إلى موؤ�ش�شة �لنقد وفقا للو�ئح �لتنفيذية ن�شخة من 

بياناتها �لمالية �لمر�جعة خالل ت�شعين )90( يوما من نهاية �ل�شنة �لمعنية ون�شخة من تقرير مر�جع �لح�شابات وبياناتها �لمالية خالل �شتين )60( يوما من 

نهاية �ل�شنة �لمعنية لعتمادها قبل ن�شرها في �لجريدة �لر�شمية. 

تقرير المراجعة الخاص  2-22 
لقد تم �إعد�د تقرير مر�جعة خا�س بو��شطة ديلويت �آند توت�س وهو �لمرفق في هذه �لن�شرة كملحق )1( و�لمت�شمن معلومات حول م�شاريف ما قبل �لت�شغيل 

و�لميز�نية �لعمومية �لمتوقعة. 

وتبين �لميز�نية �لمتوقعة �لم�شار �إليها �أدناه �لمركز �لمالي �لمتوقع لل�شركة كما في �لتاريخ �لمتوقع لبدء عمل �ل�شركة، علما باأن هذ� �لمركز �لمالي �لمتوقع 

يمكن �أن يختلف �ختالفا كبير� عن �لنتائج �لفعلية، وبالتالي قد تكون �لموجود�ت و�لمطلوبات م�شتقبال مختلفة عن تلك �لو�ردة في �لميز�نية �لمتوقعة.

مصاريف قبل التشغيل  2-22 
ت�شمل م�شاريف قبل �لت�شغيل )م�شاريف �لتاأ�شي�س( �لنفقات �لتالية: 

)األف ريال(

 
)1(

17.325�أتعاب م�شت�شارين مهنيين 

 
)2(

4.272م�شاريف ت�شويق وتوزيع 

 
)3(

1.957ر�شوم تمويل مقابل �شمانات بنكية 

 
)4

1.257م�شاريف �أخرى )

24.811المجموع 

وتقييم  بالطرح  يعلق  فيما  )�لكتو�ريين(  �لتاأمين  وخبر�ء  �لخ�شائر  ت�شوية  و�أخ�شائيي  و�لمحا�شبين  للمحامين  �لمدفوعة  �لمهنية  �لأتعاب  ت�شمل   )1(

�لمحفظة. 

)2( ت�شمل �أتعاب �لم�شت�شار �لمالي ور�شوم �لتعهد بتغطية �لكتتاب و�أتعاب �لبنوك �لم�شتلمة وتكاليف �لطباعة و�لتوزيع بالن�شبة لمو�د �لكتتاب �إ�شافة �إلى 

�أتعاب �شركة �لعلم و�لر�شوم �لو�جبة �لدفع للهيئة و�شوق �لأ�شهم )تد�ول(. 

)3( ت�شمل �لرو�تب �لمخ�ش�شة لفريق �لم�شروع وم�شاريف �ل�شفر و�لعمالة وم�شاريف �لأعمال �لمكتبية. 

)4( ت�شمل م�شاريف متفرقة و�أخرى غير متوقعة مثل م�شاريف �لت�شجيل مع موؤ�ش�شة �لنقد و�لهيئة �لعامة لال�شتثمار وتكلفة تقرير �ل�شوق �لمعد من قبل بي 

�إم �أي وم�شاريف �لتاأ�شي�س �لمتوقعة. 
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الميزانية المتوقعة  2-22 
�إن ديلويت �آند توت�س ل تملك هي ول �أي من �أع�شاء مجل�س �إد�رتها �أو م�شوؤوليها �أو موظفيها �أية �أ�شهم �أو م�شلحة في �ل�شركة. وقد �أعطت ديلويت �آند توت�س 

مو�فقتها على ن�شر تقرير �لمر�جعة �لخا�س �لذي �أعدته في هذه �لن�شرة. 

يبين الجدول التالي قائمة المركز المالي الم�شتقبلية كما في تاريخ 1430/8/16هـ )الموافق 2009/8/7م( )تاريخ بدء الن�شاط المتوقع(

)األف ريال(

الموجودات

الموجودات المتداولة

120.000�لنقدية وما في حكمها 

60.000�لنقدية �لمتوقعة من �لكتتاب �لعام

700�إير�د�ت تمويلية م�شتحقة 

180.700اإجمالي الموجودات المتداولة

الموجودات غير المتداولة

24.811م�شاريف �لتاأ�شي�س 

20.000وديعة نظامية 

44.811اإجمالي الموجودات غير المتداولة 

225.511اإجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق الم�شاهمين

المطلوبات المتداولة

24.811مبالغ مطلوبة للم�شاهمين �لموؤ�ش�شين 

حقوق الم�شاهمين

140.000ر�أ�س �لمال �لمدفوع من قبل �لم�شاهمين �لموؤ�ش�شين 

60.000ر�أ�س �لمال �لمتوقع من �لكتتاب �لعام

700�لدخل �لتمويلي

200.700اإجمالي حقوق الم�شاهمين

225.511اإجمالي المطلوبات وحقوق الم�شاهمين

إقرار بخصوص المعلومات المالية  2-22 
يقر �أع�شاء مجل�س �لإد�رة �لمر�شحون باأن �لميز�نية �لمتوقعة �لمدرجة في ن�شرة �لإ�شد�ر ماأخوذة دون �أي تغيير جوهري من تقرير �لمر�جعة �لخا�شة �لذي 

�أعدته ديلويت �أند توت�س و�أن �لبيانات �لمالية �أعدت وفقا للمعايير �لمحا�شبية �لمعتمدة للهيئة �ل�شعودية للمحا�شبين �لقانونيين )�لرجاء مر�جعة �لملحق 1 

�لقانوني”(.  �لمحا�شب  “تقرير 
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سياسة توزيع األرباح  11 -
شروط اإلعالن عن توزيع األرباح على المساهمين 2222 

تعتزم �ل�شركة توزيع �أرباح �شنوية على �لأ�شهم بهدف تعزيز �لقيمة �ل�شتثمارية للم�شاهمين وذلك بناء على م�شتوى �لإنفاقات �لر�أ�شمالية �لمطلوبة و��شتثمار�ت 

�ل�شركة. لكن �ل�شركة ل تتوقع توزيع �أرباح على �لم�شاهمين في �ل�شنو�ت �لأولى بعد �لتاأ�شي�س ول تقدم �أي تاأكيد باأنها �شتوزع �أية �أرباح بعد ذلك ول �أي تاأكيد 

ب�شاأن �لمبلغ �لذي �شيتم توزيعه في �أي �شنة في �لم�شتقبل. وتوزع �لأرباح على �لم�شاهمين من �لأرباح �ل�شافية مع مر�عاة لل�شروط �لتالية �لمن�شو�س عليها 

في �لمادة 44 من �لنظام �لأ�شا�شي: 

ُتجنب �لزكاة و�شريبة �لدخل �لمقررة.  -1

ُيجنب 20% من �لأرباح �ل�شافية لتكوين �حتياطي نظامي. وللجمعية �لعمومية �لعادية وقف هذ� �لتجنيب متى بلغ هذ� �لحتياطي �إجمالي ر�أ�س �لمال   -2

�لمدفوع.

�إ�شافي يخ�ش�س  لتكوين �حتياطيي  �ل�شنوية �ل�شافية  �لأرباح  ن�شبة مئوية من  �أن ُتجنب  �لإد�رة،  بناًء على �قتر�ح مجل�س  �لعادية،  �لعمومية  للجمعية   -3

لغر�س �أو �أغر��س معينة تقررها �لجمعية �لعمومية. 

يوزع من �لباقي بعد ذلك دفعة �أولى للم�شاهمين ل تقل عن 5% من ر�أ�س �لمال �لمدفوع.  -4

يوزع �لباقي بعد ذلك على �لم�شاهمين كح�شة في �لأرباح �أو يحول �إلى ح�شاب �لأرباح �لمبقاة.  -5

يجوز بقر�ر من مجل�س �لإد�رة توزيع �أرباح دورية تخ�شم من �لأرباح �ل�شنوية �لمحددة في �لفقرة 4 �أعاله وفقًا للقو�عد و�للو�ئح ذ�ت �لعالقة �ل�شادرة   -6

من �لجهات �لمخت�شة. 

تلتزم �ل�شركة باإبالغ هيئة �ل�شوق �لمالية دون تاأخير بما يلي )1( قر�ر�ت توزيع �لأرباح على �لم�شاهمين )2(  �لتو�شية بتوزيع �أرباح على �لم�شاهمين. وتدفع 

هذه �لأرباح �إلى �لم�شاهمين في �لأماكن و�لمو�عيد �لمقررة من �لمجل�س طبقا للتعليمات �ل�شادرة وز�رة �لتجارة و�ل�شناعة وبعد �لح�شول على مو�فقة خطية 

م�شبقة من موؤ�ش�شة �لنقد.

�شوف يعتمد �لإعالن عن توزيع �لأرباح على �لم�شاهمين على م�شتوى �أرباح �ل�شركة وو�شعها �لمالي وو�شع �لأ�شو�ق و�لمناخ �لقت�شادي �لعام وعو�مل �أخرى 

مثل تحليل �لفر�س �ل�شتثمارية و�حتياجات �إعادة �ل�شتثمار و�لحتياجات �لنقدية و�لمتطلبات �لر�أ�شمالية و�لتوقعات �لم�شتقبلية لأعمال �ل�شركة بالإ�شافة �إلى 

�عتبار�ت قانونية ونظامية �أخرى و�لقيود �لتي تحكم قر�ر توزيع �لأرباح بمقت�شى �أي �تفاقيات لقرو�س تمويلية تبرمها �ل�شركة. 

أثر االستحواذ على توزيع األرباح  2222 
تجدر �لإ�شارة �إلى �أنه، ووفقا للتعليمات �ل�شادرة عن موؤ�ش�شة �لنقد بخ�شو�س  تقدير قيمة �لمحفظة �لتاأمينية من قبل �ل�شركات �ل�شعودية �لمرخ�شة من 

موؤ�ش�شة �لنقد و�لموؤ�ش�شة وفقا لنظام مر�قبة �شركات �لتاأمين �لتعاوني ولئحته �لتنفيذية، من �لمتوقع �أن ت�شدد �ل�شركة 50% من قيمة �ل�شتحو�ذ لرويال �أند 

�شن �لاليان�س للتاأمين )�ل�شرق �لأو�شط( عند �إتمام �ل�شتحو�ذ؛ بينما يتوقع �أن ت�شدد �ل�شركة �لـ 50% �لمتبقية من �أرباحها �ل�شافية على �أق�شاط �شنوية وفقا 

لل�شروط �لتالية: 

�لمقدمة  �ل�شركة  و�لأخذ في �لعتبار خطة عمل  �ل�شركة  �لت�شاور مع  بعد  �لنقد  �لأرباح ح�شبما تقرره موؤ�ش�شة  ثابتة من  �لدفعات كن�شبة مئوية  تحدد  zz

لموؤ�ش�شة �لنقد. 

فر�س قيد على �لفترة �لتي يمكن خاللها �شد�د �لدفعات.  zz

% من �لأرباح �لمحققة في تلك �ل�شنة.  zz50 ل يجوز �أن تزيد ن�شبة �لأرباح �لموزعة كل �شنة عن

يجب �أن ياأخذ �لمبلغ �لإجمالي  �لمتعلق بال�شتحو�ذ �لقيمة �لزمنية لالأمو�ل وفقا لالأ�ش�س �لتي تقررها موؤ�ش�شة �لنقد في تاريخ �لتحويل.  zz

في حالة عدم تحقيق �أرباح في �شنة من �ل�شنو�ت لن يتم دفع �أي مبلغ عن تلك �ل�شنة. ول يجوز ت�شديد �أية دفعات من �لأرباح �لم�شتبقاة من �ل�شنو�ت  zz

�ل�شابقة. 

يجب �لح�شول على مو�فقة موؤ�ش�شة �لنقد قبل دفع �أي ق�شط.  zz

وبناء على ما �شبق، فاإن دفع �أية �أرباح من قبل �ل�شركة لحملة �أ�شهمها �شيخ�شع للتز�م �ل�شركة بت�شديد �لن�شف �لثاني �لموؤجل من �لثمن �لو�جب �لدفع �إلى 

رويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين )�ل�شرق �لأو�شط( بعد �إتمام عملية �ل�شتحو�ذ. 
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ملخص النظام األساسي للشركة  12 -
يت�شمن �لنظام �لأ�شا�شي لل�شركة �لبنود �لمذكورة �أدناه. ول يجب �لعتماد على هذ� �لملخ�س �عتماًد تامًا عو�شًا عن �لنظام �لأ�شا�شي �لكامل و�لذي يمكن 

معاينته في مقر �ل�شركة �لرئي�شي لفترة �أ�شبوع قبل بدء �لكتتاب و�أثناء فترة �لكتتاب.

اسم الشركة

�شركة �لعالمية للتاأمين �لتعاوني، �شركة م�شاهمة �شعودية.

أغراض الشركة

�لتاأمين و�لوكالت و�لتمثيل و�لمر��شلة و�لو�شاطة، وفقًا  �إعادة  �أعمال مثل  �لتعاوني وكل ما يتعلق بها من  �لتاأمين  �أعمال  �أغر��س �ل�شركة في مز�ولة  تتركز 

لأحكام نظام مر�قبة �شركات �لتاأمين �لتعاوني ولئحته �لتنفيذية و�لأنظمة و�لقو�عد �ل�شارية في �لمملكة �لعربية �ل�شعودية. ولل�شركة �أن تقوم بجميع �لأعمال 

�إقر��شها  �أو  ��شتبد�لها  �أو  بيعها  �أو  وتحريكها  �ل�شائلة  �أو  �لثابتة  �أمو�لها  تمتلك  و�أن  �أمو�لها  ��شتثمار  �أو  �لتاأمين  في مجال  �شو�ء  �أغر��شها  لتحقيق  �لالزمة 

بو��شطتها مبا�شرة �أو من خالل �شركات توؤ�ش�شها �أو ت�شتحوذ عليها �أو بال�شتر�ك مع جهات �أخرى.ويجوز لل�شركة �أن تمتلك �أو �أن تكون لها م�شلحة �أو ت�شترك 

في موؤ�ش�شات �أخرى تز�ول �أعماًل �أو �أعماًل مالية �شبيهة باأعمالها �أو يمكن �أن ت�شاعدها في تحقيق �أغر��شها، �أو �أن تندمج مع �أي من تلك �لموؤ�ش�شات �أو ت�شتحوذ 

عليها. ولل�شركة �أن تبا�شر هذه �لأعمال �لمذكورة �أعاله �شو�ء د�خـل �لمملكة �أو خارجها.

المكتب الرئيسي

يقع �لمكتب �لرئي�شي لل�شركة في مدينة جدة.

مدة الشركة

مدة �ل�شركة )99( �شنة ميالدية تبد�أ �عتبارً� من تاريخ �شدور قر�ر وزير �لتجارة و�ل�شناعة باإعالن تاأ�شي�شها. ويجوز �إطالة مدة �ل�شركة بقر�ر ي�شدر عن 

�لجمعية �لعامة غير �لعادية قبل �نتهاء مدتها ب�شنة و�حدة على �لأقل. 

رأس مال الشركة

يبلغ ر�أ�س مال �ل�شركة )200.000.0000( ريال �شعودي مق�شمة �إلى )20.000.000( �شهم مت�شاوية �لقيمة بقيمة ��شمية قدرها )10( ريالت �شعودية لكل 

�شهم. وقد �كتتب �لموؤ�ش�شون في )14.000.000( مليون �شهم ودفعو� قيمتها بالكامل و�أودعوها في ح�شاب �ل�شركة لدى بنك �لريا�س، و�شيتم طرح بقية 

�لأ�شهم وعددها )6.000.000( �شهم لالكتتاب �لعام. 

تخفيض رأس المال

يجوز بقر�ر من �لجمعية �لعامة غير �لعادية بناًء على مبرر�ت مقبولة تخفي�س ر�أ�س مال �ل�شركة �إذ� ز�د عن حاجتها �أو �إذ� منيت بخ�شائر، ول ي�شدر �لقر�ر 

�إل بعد تالوة تقرير مر�قب �لح�شابات عن �لأ�شباب �لموجبة له وعن �للتز�مات �لتي على �ل�شركة �لوفاء بها و�أثر �لتخفي�س في هذه �للتز�مات. ويبين �لقر�ر 

�لمذكور طريقة هذ� �لتخفي�س. فاإذ� كان �لتخفي�س نتيجة زيادة ر�أ�س �لمال عن حاجة �ل�شركة، وجبت دعوة �لد�ئنين �إلى �إبد�ء �عتر��شاتهم عليه خالل )60( 

يومًا من تاريخ ن�شر قر�ر �لتخفي�س في جريدة يومية توزع في �لمدينة �لتي يقع فيها �لمركز �لرئي�شي لل�شركة، فاإذ� �عتر�س �أحد �لد�ئنين وقدم �إلى �ل�شركة 

م�شتند�ته في �لميعاد �لمذكور، وجب على �ل�شركة �أن توؤدي �إليه دينه �إذ� كان حاًل �أو �أن تقدم �شمانًا كافيًا للوفاء به �إذ� كان �آجال. 

استثمار األموال

�شوف يتم ��شتثمار �لأمو�ل �لمقبو�شة من حملة �لبو�ل�س و�أمو�ل �لم�شاهمين في �ل�شركة وفقا لالأ�ش�س و�لمعايير �لتي يحددها مجل�س �لإد�رة. 

مجلس اإلدارة

يدير �ل�شركة مجل�س �إد�رة مكون من ت�شعة �أع�شاء تعينهم �لجمعية �لعامة �لعادية لمدة ل تتجاوز ثالث �شنو�ت وتبد�أ فترة �لمجل�س �لأول �عتبارً� من تاريخ 

�لقر�ر �لوز�ري بالإعالن عن تاأ�شي�س �ل�شركة. 

وي�شترط �أن يكون ع�شو مجل�س �لإد�رة مالكا لما ل يقل عن خم�شة �آلف )5.000( �شهم من �أ�شهم �ل�شركة ك�شمان للتعاقد�ت �لتي تن�شاأ بينه وبين �ل�شركة 

ح�شبما تو�فق عليه �لجمعية �لعامة �لعادية، على �أن ي�شمل هذ� �ل�شمان �لأرباح �لتي ت�شتحق لأ�شهم �ل�شمان هذه. 



نشرة اإلصدار60

تنتهي ع�شوية مجل�س �لإد�رة بانتهاء مدة �أو ��شتقالة �لع�شو �أو وفاته، �أو قبل ذلك، �إذ� ثبت للمجل�س �أن ذلك �لع�شو �رتكب مخالفة ت�شر بم�شلحة �ل�شركة، 

على �أن يخ�شع ذلك لمو�فقة �لجمعية �لعامة �لعادية. كما تنتهي ع�شوية �لمجل�س )1( وفقًا لأية �أنظمة �أو تعليمات �شارية في �لمملكة �أو )2( �إذ� لم يح�شر 

�لع�شو ثالثة �جتماعات متتالية للمجل�س بدون مبرر�ت يقبلها �لمجل�س، )3( �إذ� تم �لإعالن عن �إفال�شه �أو �إع�شاره من قبل �لمحكمة، �أو قدم عر�شا لل�شلح مع 

د�ئنيه �أو توقف عن �شد�د ديونه �أو �أ�شيب بغيبوبة �أو بمر�س عقلي، )4( �رتكب عمال مخال بال�شرف �أو �أدين بالتزوير. و�إذ� �شغر مركز �أحد �أع�شاء �لمجل�س 

جاز لمجل�س �لإد�رة �أن يعين موؤقتًا ع�شوً� ل�شغل �لمركز �ل�شاغر، على �أن يعر�س هذ� �لتعيين على �لجمعية �لعامة �لعادية في �أول �جتماع لها. ول يجوز لمدة 

ع�شوية �لع�شو �لجديد �لمعين ل�شغل �لمركز �ل�شاغر �أن تتجاوز مدة ع�شويته مدة �شلفه. و�إذ� �نخف�س عدد �أع�شاء مجل�س �لإد�رة عن �لن�شاب �لمطلوب 

ل�شحة �جتماعاته وجب دعوة �لجمعية �لعامة �لعادية في �أقرب وقت ممكن لتعيين �لعدد �لالزم من �لأع�شاء. 

بيع أسهم الضمان

يحق لمجل�س �لإد�رة بعد مو�فقة �لجهات �لمخت�شة عند ممار�شته حق حجز �لأ�شهم �لمقدمة ك�شمان من �أع�شاء مجل�س �لإد�رة مقابل �لعقود �لتي تن�شاأ بينهم 

وبين �ل�شركة �أن يبيع هذه �لأ�شهم ب�شرط �أن يكون �لدين قد �أ�شتحق ولم ي�شدد بعد توجيه �إخطار خطي ثان بخطاب م�شجل �إلى �لم�شاهم يطلب فيه ت�شديد 

�لدين خالل �أ�شبوعين. فاإذ� رف�س �لم�شاهم �لمدين جاز لمجل�س �لإد�رة �أن يبيعها عن طريق نظام “تد�ول” على �أن ت�شتخدم ح�شيلة �لبيع في �شد�د جميع 

�لديون و�للتز�مات �لمطلوبة لل�شركة، ثم يدفع �لباقي، �إن وجد، �إلى ذلك �لم�شاهم �أو وليه �أو �إلى منفذ و�شيته �أو ورثته.

صالحيات مجلس اإلدارة

مع مر�عاة �لخت�شا�شات �لمقررة للجمعية �لعامة ، يكون لمجل�س �لإد�رة �ل�شالحيات �لو��شعة في �إد�رة �ل�شركة وت�شريف �أمورها، وله �شمن نطاق �خت�شا�شه 

�أن يفو�س و�حد� �أو �أكثر من بين �أع�شائه لممار�شة بع�س �ل�شالحيات. وت�شمل �شالحيات �لمجل�س على �شبيل �لمثال ل �لح�شر تمثيل �ل�شركة في عالقاتها مع 

�لغير و�لجهات �لحكومية و�لخا�شة و�أمام كافة �لمحاكم �ل�شرعية وديو�ن �لمظالم ومكاتب �لعمل و�للجان �لعليا و�لبتد�ئية لت�شوية �لنز�عات �لعمالية ولجنة 

�لف�شل في منازعات �لأور�ق �لمالية و�للجان �لق�شائية �لأخرى وهيئات �لتحكيم و�إد�رة �لحقوق �لمدنية ومر�كز �ل�شرطة وغرف �لتجارة و�ل�شناعة و�ل�شركات 

�لإقر��س.  �لحكومية بمختلف م�شمياتها و�خت�شا�شاتها وغيرها من جهات  �لتمويل  �لمال وكافة �شناديق وموؤ�ش�شات  وبيوت  �لتجارية  و�لبنوك  و�لموؤ�ش�شات 

وللمجل�س �أي�شا حق �لإقر�ر و�لمطالبة و�لمد�فعة و�لمر�فعة و�لمخا�شمة و�لتنازل وترك �لدعاوي و�ل�شلح وقبول �لأحكام و�لعتر��س عليها و�لتحكيم وطلب 

يجوز  ورهنها. كذلك  و�شر�ئها  �لعقار�ت  وبيع  �لمناق�شات  في  و�لدخول  �لتز�ماتهم  �ل�شركة من  د�ئني  و�إبر�ء ذمة  �لتنفيذ،  وقب�س ح�شيلة  �لأحكام  تنفيذ 

�لأ�شا�شي  �لنظام  �لح�شر  ل  �لمثال  �شبيل  على  فيها  بما  و�لم�شتند�ت  و�لوثائق  �لعقود  �أنو�ع  جميع  على  �ل�شركة  عن  نيابة  و�لتوقيع  �لتعاقد  �لإد�رة  لمجل�س 

لل�شركات �لتي ت�شترك فـيها �ل�شـركة مع كافة تعديالتها ومالحقها وقر�ر�ت �لتعديل و�لتوقيع على �لتفاقيات و�ل�شكوك �أمام كاتب �لعدل و�لجـهات �لر�شمية 

�لأخرى، وكذلك �تفاقيات �لقرو�س و�ل�شمانات و�لكفالت و�إ�شد�ر �لوكالت �ل�شرعية و�ل�شكوك لأغر��س بيع �لعقار�ت و�شر�ئها و�إفر�غها نيابة عن �ل�شركة، 

وبيعها و�شر�ئها وتق�شيمها وقبولها، و��شتالمها وت�شليمها و��شتئجارها وتاأجيرها وت�شفيتها وقب�س ثمنها نقد� و�لدفع وفتح �لح�شابات �لبنكية و�لعتماد�ت 

و�ل�شحب و�لإيد�ع لدى �لبنوك و�إ�شد�ر �ل�شمانات للبنوك و�شناديق وموؤ�ش�شات �لتمويل �لحكومية و�لتوقيع على كافة �لأور�ق و�ل�شند�ت لالأمر و�ل�شيكات وجميع 

�لأور�ق �لتجارية و�لم�شتند�ت وجميع �لمعامالت �لم�شرفية. 

مكافآت مجلس اإلدارة

يتقا�شى رئي�س �لمجل�س لقاء �لخدمات �لتي يقدمها مكافاأة بقيمة 180.000 ريال �شعودي �شنويا، ويح�شل كل ع�شو في مجل�س �لإد�رة مقابل خدماته على 

مكافاأة بقيمة 120.000 ريال �شعودي �شنويا. كما ُيدفع للرئي�س وكل ع�شو من �أع�شاء �لمجل�س مبلغا مقد�ره 3.000 ريال �شعودي عن كل �جتماع يح�شره من 

�جتماعات �لمجل�س ومبلغ 1.500 ريال �شعودي عن كل �جتماع يح�شره من �للجان �لفرعية للمجل�س. ول يجوز باأي حال من �لأحو�ل �أن يزيد �لمبلغ �لإجمالي 

5% من �لأرباح �ل�شافية لل�شركة. و�شوف توفر �ل�شركة للم�شاهمين كتابة تفا�شيل �لمكافاآت و�لتعوي�شات  �لذي يح�شل عليه �لرئي�س و�أع�شاء �لمجل�س عن 

�لمقترحة قبل موعد �نعقاد �لجمعية �لعامة �لعادية لمناق�شتها و�لت�شويت عليها. كذلك على �ل�شركة �أن تح�شل على مو�فقة �لجمعية �لعامة �لعادية على �شروط 

هذه �لمكافاآت و�لتعوي�شات. ويمكن تعديل مكافاآت �أع�شاء �لمجل�س بمو�فقة �لجمعية �لعامة غير �لعادية للم�شاهمين. 

الرئيس والعضو المنتدب وسكرتير مجلس اإلدارة

يعين مجل�س �لإد�رة �أحد �أع�شائه رئي�شًا ويعين من بين �أع�شائه �أو من غيرهم ع�شوً� منتدبًا. ويخت�س رئي�س �لمجل�س و�لع�شو �لمنتدب بالتوقيع نيابة عن 

محددة  م�شوؤوليات  �أو  �أعمال  يوكال  �أن  ولهما  �لمحاكم،  و�أمام  �لغير  مع  عالقاتها  في  �ل�شركة  يميل  �أن  منهما  ولأي  �لإد�رة  مجل�س  قر�ر�ت  وتنفيذ  �ل�شركة 

لأ�شخا�س �آخرين. ويخت�س �لع�شو �لمنتدب بالإد�رة �لتنفيذية لل�شركة ويحدد مجل�س �لإد�رة رو�تب �لرئي�س و�لع�شو �لمنتدب و�أتعابهما ومكافاآتهما. 

�أتعابه  وتحديد  بال�شركة  تتعلق  ل�شئون مختلفة  )م�شت�شارين(  م�شت�شارً�  يعين  �أن  وللمجل�س  و�أجره،  وو�جباته  م�شوؤولياته  ويحدد  له  �شكرتيرً�  �لمجل�س  ويعين 

)�أتعابهم(.
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لجنة المراجعة

ي�شكل مجل�س �لإد�رة لجنة للمر�جعة و�إد�رة �لمخاطر ل يقل عدد �أع�شائها عن ثالثة )3( ول يزيد عن خم�شة )5( �أع�شاء من غير �لأع�شاء �لتنفيذيين 

لل�شركة على �أن تكون غالبيتهم من خارج �لمجل�س وب�شرط مو�فقة موؤ�ش�شة �لنقد �لعربي �ل�شعودي ووز�رة �لتجارة و�ل�شناعة وهيئة �ل�شوق �لمالية على ذلك.

اللجنة التنفيذية

ي�شكل مجل�س �لإد�رة لجنة تنفيـذية ل يقل عدد �أع�شائها عن ثالثة )3( ول يزيد على خم�شة )5( �أع�شاء، ويختار �أع�شاء هذه �للجنة من بينهم رئي�شا لها. وفي 

حالة غياب �لرئي�س تختار �للجنة من بين �أع�شائها �لحا�شرين رئي�شًا موؤقتًا لها. ولع�شو �للجنة �لتنفيذية �أن ينيب عنه ع�شوً� �آخرً� للت�شويت لثالثة �جتماعات 

فقط، وتكون مدة ع�شوية �للجنة �لتنفيذية م�شاوية لمدة ع�شوية �لمجل�س، ويمالأ �لمجل�س �لمركز �لذي ي�شغر في �للجنة �لتنفيذية. 

بالن�شبة للتعليمات �لتي ت�شدر عن موؤ�ش�شة �لنقد �أو مجل�س �إد�رة �ل�شركة، تبا�شر �للجنة �لتنفيذية كل �ل�شلطات �لتي تقررها موؤ�ش�شة �لنقد �أو �لمجل�س. وتعاون 

�للجنة �لتنفيذية �لع�شو �لمنتدب في حدود �ل�شلطات �لمقررة لها. ويكون �جتماع �للجنة �لتنفيذية �شحيحًا �إذ� ح�شره �ثنان من �أع�شائها على �لأقل بالأ�شالة 

�أو �لإنابة على �أن ل يقل عدد �لحا�شرين �أ�شالة عن �ثنين. وت�شدر قر�ر�ت �للجنة �لتنفيذية بالإجماع. وفي حالة �لختالف، ت�شدر �لقر�ر�ت باأغلبية ثالث 

�أرباع �لأع�شاء �لحا�شرين و�لممثلين. وتعقد �للجنة �جتماعاتها من وقت لآخر متى ر�أى رئي�شها �شرورة لذلك على �أن تعقد �شتة �جتماعات على �لأقل �شنويًا. 

كما تنعقد �للجنة بناء على طلب �ثنين من �أع�شائها على �لأقل، ويعتبر �لقر�ر �لم�شدر معتمد� �إذ� و�فق عليه كتابة �ثنان من �أع�شائها. 

اجتماعات مجلس اإلدارة

يجتمع مجل�س �لإد�رة بدعوة من �لرئي�س ويعقد �لجتماع في مقر �ل�شركة. وعلى �لرئي�س �أن يدعو �إلى �لجتماع �إذ� طلب �ثنان من �أع�شاء �لمجل�س ذلك. وتوثق 

�لدعوة بالطريقة �لتي ير�ها �لمجل�س منا�شبة. ويجوز �أن يعقد �لمجل�س �جتماعه خارج مقر �ل�شركة على �أن يجتمع �أربع مر�ت على �لأقل في كل �شنة مالية و�أن 

ل تزيد �لفترة بين �لجتماع و�لآخر عن �أربعة �أ�شهر. 

النصاب والتمثيل

ل يكون �جتماع مجل�س �لإد�رة �شحيحًا �إل �إذ� ح�شره ثلثا �أع�شاء �لمجل�س على �لأقل بالأ�شالة �أو بالإنابة، ب�شرط �أن ل يقل عدد �لأع�شاء �لحا�شرين �أ�شالة 

عن �أربعة. ولع�شو �لمجل�س �أن ينيب عنه ع�شوً� �آخر في ح�شور �جتماعات �لمجل�س و�لت�شويت فيها نيابة عنه. 

قرارات مجلس اإلدارة

ت�شدر قر�ر�ت �لمجل�س بالإجماع، وفي حالة �لختالف باأغلبية ثلثي �أ�شو�ت �لأع�شاء �لحا�شرين و�لممثلين على �لأقل. وللمجل�س �أن ي�شدر �لقر�ر�ت بقر�ر 

خطي بالت�شويت عليها بالتمرير �إل �إذ� طلب �أحد �أع�شاء �لمجل�س كتابة عقد �جتماع للمد�ولة فيها. وفي حالة تمرير �لقر�ر يعر�س على مجل�س �لإد�رة في �أول 

�جتماع قادم. وعلى كل ع�شو في �لمجل�س له م�شلحة �شخ�شية مبا�شرة �أو غير مبا�شرة في �أي �أمر �أو �قتر�ح معرو�س على �لمجل�س �أو �للجنة �لتنفيذية، ح�شبما 

يكون �لحال، �أن يبلغ �لمجل�س �أو �للجنة �لتنفيذية عن طبيعة م�شلحته في �لأمر �لمعرو�س، وعلى ذلك، دون ��شتبعاده من �لن�شاب �لالزم ل�شحة �لجتماع، 

�لمتناع عن �لم�شاركة في �لمد�ولت و�لت�شويت على قر�ر �لمجل�س �أو �للجنة �لتنفيذية ح�شب �لحال فيما يتعلق بذلك �لأمر �أو �لقتر�ح. 

محاضر االجتماعات

تدون مد�ولت �جتماع �لمجل�س وقر�ر�ته في محا�شر يوقع عليها �لرئي�س و�ل�شكرتير وتحفظ هذه �لمحا�شر في �شجل خا�س يوقع عليه �لرئي�س و�ل�شكرتير. 

تضارب المصالح

ل يجوز لأع�شاء مجل�س �لإد�رة �لدخول في �تفاقيات تاأمين مع �ل�شركة يكون لكم فيها �أي م�شلحة �إل بمو�فقة م�شبقة من موؤ�ش�شة �لنقد. 
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اجتماع الجمعية التأسيسية

تخت�س �لجمعية �لتاأ�شي�شية بالأمور �لتالية: 

�لتحقق من �لكتتاب بكل ر�أ�س �لمال  .1

�عتماد �لن�س �لنهائي لنظام �ل�شركة �لأ�شا�شي، علما باأنه ل يجوز لها �إدخال تعديالت جوهرية على نظام �ل�شركة �لمعرو�س عليها �إل بمو�فقة جميع   .2

�لمكتتبين �لممثلين في �أ�شهم �ل�شركة.

تعيين �أع�شاء �أول مجل�س �إد�رة لل�شركة.   .3

تعيين �أول مر�قب لح�شابات �ل�شركة وتحديد �أتعابه.   .4

�لمد�ولة في تقرير �لم�شاهمين �لموؤ�ش�شين عن �لأعمال و�لنفقات �لتي �قت�شاها تاأ�شي�س �ل�شركة.  .5

الجمعية العامة العادية
لل�شركة، ولكل م�شاهم يملك  �لرئي�س  �لمركز  �لتي يقع فيها  �لمدينة  وتنعقد في  �لم�شاهمين  �نعقادً� �شحيحًا تمثل جميع  �لمنعقدة  �لعادية  �لعامة  �لجمعية 

ع�شرين )20( �شهما فاأكثر حق ح�شور �لجمعية �لعامة، وللم�شاهم �أن يوكل عنه م�شاهمًا �آخر من غير �أع�شاء مجل�س �لإد�رة لح�شور �لجمعية �لعامة نيابة 

عنه. 

فيما عد� �لأمور �لتي تخت�س بها �لجمعية �لعامة غير �لعادية، تخت�س �لجمعية �لعامة �لعادية بجميع �لأمور �لمتعلقة بال�شركة، وتنعقد مرة على �لأقل في �ل�شنة 

خالل �ل�شتة �أ�شهر �لتالية لنتهاء �ل�شنة �لمالية لل�شركة. ويجوز دعوة جمعيات عامة عادية �أخرى كلما دعت �لحاجة �إلى ذلك.

الجمعية العامة غير العادية
تخت�س �لجمعية �لعامة غير �لعادية بتعديل نظام �ل�شركة �لأ�شا�شي با�شتثناء �لأحكام �لمحظور عليها تعديلها نظامًا، ولها �أن ت�شدر قر�ر�ت في �لأمور �لد�خلة 

في �خت�شا�س �لجمعية �لعامة �لعادية وذلك بنف�س �ل�شروط و�لأو�شاع �لمقررة للجمعية �لأخيرة.

نصاب الجمعية العامة العادية
�لن�شاب في  يكتمل هذ�  لم  و�إذ�  �ل�شركة.  ر�أ�س مال  �لأقل من  50% على  يمثلون  �إذ� ح�شره م�شاهمون  �إل  �لعادية �شحيحًا  �لعامة  �لجمعية  ل يكون �جتماع 

�لجتماع �لأول، وجهت �لدعوة �إلى �جتماع ثان يعقد خالل ثالثين يوما من �لموعد �لمقرر لالجتماع �لأول. وتن�شر �لدعوة بالطريقة �لمن�شو�س عليها في 

�لمادة 88 من نظام �ل�شركات. ويعتبر �لجتماع �لثاني �شحيحا �أيا كان عدد �لأ�شهم �لممثلة فيه. 

نصاب الجمعية العامة غير العادية
ل يكون �نعقاد �لجمعية �لعامة غير �لعادية �شحيحًا �إل �إذ� ح�شره م�شاهمون يمثلون 50% من ر�أ�س مال �ل�شركة على �لأقل، فاإذ� لم يتوفر هذ� �لن�شاب في 

�لجتماع �لأول، وجهت �لدعوة �إلى �جتماع ثان، بنف�س �لأو�شاع و�لطريقة �لمن�شو�س عليها في �لفقرة �ل�شابقة. ول يكون �لجتماع �لثاني �شحيحًا �إل �إذ� ح�شره 

عدد من �لم�شاهمين يمثلون ربع ر�أ�س �لمال على �لأقل.

أغلبية التصويت
ت�شدر �لقر�ر�ت في �لجمعية �لعامة �لعادية بالأغلبية �لمطلقة لالأ�شهم �لممثلة فيها. ولكن �إذ� تعلقت هذه �لقر�ر�ت بتقييم ح�ش�س عينية �أو مز�يا خا�شة، 

لهوؤلء  يحق  ل  �أنه  �لخا�شة، حيث  �لمز�يا  �لم�شتفيدين من  �أو  عينية  �لمكتتبين بح�ش�س  ��شتبعاد  مع  �لنقدية  بالأ�شهم  �لمكتتبين  ثلثي  �أغلبية  مو�فقة  لزم 

�لم�شاهمين �لت�شويت على هذه �لقر�ر�ت ولو كانو� من مالكي �لأ�شهم �لنقدية. وت�شدر �لقر�ر�ت في �لجمعية �لعامة غير �لعادية باأغلبية ثلثي �لأ�شهم �لممثلة 

في �لجتماع ما لم يكن �لقر�ر متعلقًا بزيادة ر�أ�س �لمال �أو تخفي�شه �أو باإطالة مدة �ل�شركة �أو بحلها قبل �لمدة �لمحددة في نظامها �لأ�شا�شي �أو باندماجها 

في �شركة �أو في موؤ�ش�شة �أخرى، فحينها ل يكون �لقر�ر �شحيحًا �إل �إذ� �شدر باأغلبية ثالثة �أرباع �لأ�شهم �لممثلة في �لجتماع. 

قرارات الجمعية العامة
ير�أ�س �جتماع �لجمعية �لعامة رئي�س مجل�س �لإد�رة �أو من يفو�شه في حالة غيابه. وتعين �لجمعية �لعامة �شكرتير� وجامعًا لالأ�شو�ت لالجتماع. ويحرر باجتماع 

�لجمعية مح�شر يت�شـمن �أ�شمــاء �لم�شاهمين �لحا�شـرين �أو �لممثلين وعدد �لأ�شهم �لتـي فـي حيازة كل منهم وعـدد �لأ�شو�ت �لمقررة لها و�لقر�ر�ت �لتي 

�تخذت وعدد �لأ�شو�ت �لتي و�فقت عليها �أو خالفتها وخال�شة و�فية للمناق�شات �لتي د�رت في �لجتماع، وتدون �لمحا�شر ب�شفة منتظمة عقب كل �جتماع 

وتحفظ في �شجل خا�س يوقعه رئي�س �لجمعية و�شكرتيرها وجامع �لأ�شو�ت.



63 نشرة اإلصدار

عد األصوات
تح�شب �لأ�شو�ت في �لجمعية �لعامة على �أ�شا�س �شوت و�حد لكل �شهم. 

تعيين مراجع الحسابات
 تختار �لجمعية �لعامة �شنويًا �ثنين من مر�جعي �لح�شابات �لم�شرح لهم بالعمل في �لمملكة وتحدد مكافاأتهم ولها �أن تعيد تعيينهم. 

ولمر�جع �لح�شابات في كل وقت حق �لإطالع على دفاتر �ل�شركة و�شجالتها وغيرها من �لوثائق وله �أن يطلب �لبيانات و�لإي�شاحات �لتي يرى �شرورة �لح�شول 

عليها، وله �أي�شا �أن يتحقق من �أ�شول �ل�شركة و�لتز�ماتها.

وعلى مر�جع �لح�شابات �أن يقدم �إلى �لجمعية �لعامة تقريرً� مف�شاًل يت�شّمن موقف �ل�شركة من تمكينه من �لح�شول على �لبيانات و�لإي�شاحات �لتي طلبها 

وما يكون قد ك�شفه من مخالفات لأحكام نظام �ل�شركات �أو نظام �لتاأمين ولو�ئحه �لتنفيذية و�أحكام �لنظام �لأ�شا�شي لل�شركة ور�أيه في مدى مطابقة ح�شابات 

�ل�شركة للو�قع. 

السنة المالية

 تبد�أ �ل�شنة �لمالية لل�شركة �عتبارً� من �أول يناير وتنتهي في 31 دي�شمبر من كل �شنة ميالدية، على �أن تبد�أ �ل�شنة �لمالية �لأولى لل�شركة �عتبارً� من تاريخ 

�شدور �لقر�ر �لوز�ري بالإعالن عن تاأ�شي�س �ل�شركة وحتى 31 دي�شمبر من �لعام �لتالي.

الحسابات السنوية

يعد مجل�س �لإد�رة في نهاية كل �شنة مالية قيود �لإقفال �لخا�شة باأ�شول �ل�شركة وخ�شومها في �لتاريخ �لمذكور، ويعد كذلك �لقو�ئم �لمالية لل�شركة وتقريرً� 

عن ن�شاط �ل�شركة ومركزها �لمالي عن �ل�شنة �لمالية �لمن�شرمة ويت�شمن هذ� �لتقرير �لطريقة �لتي يقترحها �لمجل�س لتوزيع �لأرباح �ل�شافية، وذلك خالل 

فترة ل تتجاوز �أربعين )40( يومًا من نهاية �ل�شنة �لمالية �لتي ت�شملها تلك �لقو�ئم. وي�شع �لمجل�س هذه �لوثائق تحت ت�شرف مر�جع ح�شابات �ل�شركة قبل 

�لموعد �لمقرر لنعقاد �لجمعية �لعامة بخم�شة وخم�شين )55( يومًا على �لأقل. ويوقع رئي�س مجل�س �لإد�رة �لوثائق �لم�شار �إليها وتودع ن�شخ منها في �لمركز 

�لرئي�شي لل�شركة تحت ت�شرف �لم�شاهمين قبل �لموعد �لمقرر لنعقاد �لجمعية �لعامة بخم�شة وع�شرين )25( يومًا على �لأقل، وعلى رئي�س مجل�س �لإد�رة 

�أن ين�شر في �شحيفة يومية ت�شدر في �لمدينة �لتي يقع فيها �لمركز �لرئي�شي لل�شركة �لقو�ئم �لمالية وخال�شة و�فية من تقرير مجل�س �لإد�رة و�لن�س �لكامل 

لتقرير مر�قبي �لح�شابات و�أن ير�شل �شورة من هذه �لوثائق �إلى �لإد�رة �لعامة لل�شركات و�إلى هيئة �ل�شوق �لمالية وموؤ�ش�شة �لنقد �لعربي �ل�شعودي قبل �نعقاد 

�لجمعية �لعامة بخم�شة وع�شرين )25( يومًا على �لأقل.

القوائم المالية

 تتاألف �لقو�ئم �لمالية لل�شركة من �لمركز �لمالي لعمليات �لتاأمين وح�شابات �لم�شاهمين وح�شاب �لأرباح و�لخ�شائر لعمليات �لتاأمين وقائمة دخل �لم�شاهمين 

وقائمة حقوق �لم�شاهمين وقائمة �لتدفقات �لنقدية لعمليات �لتاأمين وقائمة �لتدفقات �لنقدية للم�شاهمين. 

توزيع األرباح

 ُتوزع �أرباح �لم�شاهمين على �لنحو �لتالي: 

ُتجنب �لزكاة و�شريبة �لدخل �لمقررة. zz

% من �لأرباح �ل�شافية لتكوين �حتياطي نظامي. وللجمعية �لعامة �لعادية وقف هذ� �لتجنيب متى بلغ �لحتياطي �لنظامي �إجمالي ر�أ�س �لمال  zz20 ُيجنب

�لمدفوع.

للجمعية �لعامة �لعادية، بناًء على �قتر�ح مجل�س �لإد�رة، �أن ُتجنب ن�شبة مئوية من �لأرباح �ل�شنوية �ل�شافية لتكوين �حتياطيات �إ�شافية تخ�ش�س لغر�س  zz

�أو �أغر��س معينة تقررها �لجمعية. 

% من ر�أ�س �لمال �لمدفوع. zz5 يوزع من �لباقي بعد ذلك دفعة �أولى للم�شاهمين ل تقل عن

يوزع �لباقي بعد ذلك على �لم�شاهمين كح�شة من �لأرباح �أو يحول �إلى ح�شاب �لأرباح �لمبقاة. zz

يجوز بقر�ر من مجل�س �لإد�رة توزيع �أرباح دورية تخ�شم من �لأرباح �ل�شنوية �لمحددة في �لفقرة zz4 �أعاله وفقًا للقو�عد و�للو�ئح ذ�ت �لعالقة �ل�شادرة 

من �لجهات �لمخت�شة. 
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إشعار هيئة السوق المالية

�أو �لتو�شية بذلك. وتوزع �لأرباح �لقابلة للتوزيع على  تلتزم �ل�شركة باإبالغ هيئة �ل�شوق �لمالية دون تاأخير باأي قر�ر�ت تتعلق بتوزيع �أرباح على �لم�شاهمين 

�لم�شاهمين في �لأماكن و�لمو�عيد �لمقررة من �لمجل�س طبقا لتعليمات وز�رة �لتجارة و�ل�شناعة وبعد �لح�شول على مو�فقة خطية م�شبقة من موؤ�ش�شة �لنقد 

�لعربي �ل�شعودي.

خسائر الشركة

 �إذ� بلغت خ�شائر �ل�شركة ثالثة �أرباع ر�أ�س مالها، وجب على �أع�شاء مجل�س �لإد�رة دعوة �لجمعية �لعامة غير �لعادية للنظر في �إمكانية ��شتمر�ر �أعمال �ل�شركة 

�أو حلها قبل �نتهاء مدتها وفقا لنظامها �لأ�شا�شي. ويتم في كل �لأحو�ل ن�شر قر�ر �لجمعية �لعامة في �لجريدة �لر�شمية.

حل الشركة وتصفيتها

يجب حل �ل�شركة عند �نتهاء مدتها وفقا لما ين�س عليه �لنظام �لأ�شا�شي لل�شركة �أو وفقا لأي من �أحكام نظام �ل�شركات. وعند �نتهاء مدة �ل�شركة �أو في حالة 

�تخاذ قر�ر بحل �ل�شركة قبل �نتهاء مدتها �لمقررة، تقرر �لجمعية �لعامة غير �لعادية طريقة �لت�شفية بناء على تو�شية من مجل�س �لإد�رة وتعين م�شفيا و�حد� 

�أو �أكثر وتحدد �شالحياته و�أتعابه. وتتوقف �شالحيات مجل�س �لإد�رة بانتهاء �ل�شركة لكنه يبقى م�شوؤوًل عن �إد�رة �ل�شركة �إلى �أن يتم تعيين �لم�شفي وتبقى 

لأجهزة �ل�شركة �خت�شا�شاتها بال�شكل �لذي ل يتعار�س مع �شالحيات �لم�شفين. وي�شترط في حالة ت�شفية �ل�شركة يجب �لأخذ بعين �لعتبار حقوق �لموؤمن 

لهم  في فائ�س عمليات �لتاأمين و�لحتياطيات �لمكونة طبقا للنظام لل�شركة. 

نظام الشركات ونظام التأمين التعاوني ونظام السوق المالية

تنطبق �أحكام نظام �ل�شركات ونظام �لتاأمين �لتعاوني ونظام �ل�شوق �لمالية على جميع �لأمور �لتي لم يرد فيها ن�س في هذ� �لنظام. 
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المعلومات القانونية  13 -
العقود المهمة وعقود األطراف ذات العالقة 2222 

اتفاقية الم�شاهمين )اأ( 

�أبرمت �شركة رويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين )�ل�شرق �لأو�شط( وبنك �لريا�س �تفاقية �شركاء موؤرخة في 1429/04/24هـ )�لمو�فق في 2008/4/30م( 

و�لمعدلة بتاريخ 1430/07/07هـ )�لمو�فق 2009/06/30م( قبل تاأ�شي�س �ل�شركة تحكم �لعالقة بينهما فيما يتعلق بال�شركة وعملياتها. و�شوف توقع �ل�شركة 

عليها. �لمترتبة  �للتز�مات  عند تاأ�شي�شها “وثيقة �لتز�م” باحتر�م 

تحويل األسهم

يجوز لالأطر�ف تحويل �أ�شهمهم ب�شرط مر�عاة �للتز�م بالقيود �لتي تفر�شها �لقو�نين �لمرعية و�لح�شول على �لمو�فقات �لنظامية �لالزمة و��شتيفاء �ل�شروط 

�لمدرجة في هذ� �لق�شم. ولكن ل يجوز لأي طرف رهن م�شلحته �لقانونية �أو �لنتفاعية )�شو�ء على �شكل رهن ثابت �أو عائم( في �أ�شهمه في �ل�شركة �أو �إيقاع 

�أي عبء �أو حق �حتجاز عليها �إل بمو�فقة خطية م�شبقة من �لطرف �لآخر. 

�إذ� رغب �أحد �لطرفين في بيع �أي من �أ�شهمه �إلى طرف ثالث، ف�شوف يحق للطرف �لآخر �شر�ء تلك �لأ�شهم �أول �أو توجيه �لطرف �لآخر لتحويلها �إلى طرف 

ثالث �إذ� لم يح�شل على �لمو�فقات �لنظامية �لالزمة لمتالكها ب�شكل مبا�شر. ول ي�شمح لأي طرف باأن يحول �أ�شهمه �إلى جهة مناف�شة للطرف �لآخر بدون 

مو�فقة ذلك �لطرف �لآخر على ذلك. 

ويجوز لأي من �لطرفين في �أي وقت �أن يحول كل �أ�شهمه �إلى �شركة تابعة له �أو �إلى �شخ�س ذي عالقة ب�شرط �أن يوقع �لطرف �لمحول �إليه “وثيقة �لتز�م” 

ويو�فق على �للتز�م ببنود �تفاقية �لم�شاهمين هذه. 

التمويل

يتوقع �لطرفان �أن تقوم �ل�شركة بتمويل نف�شها بنف�شها من خالل �لتدفقات �لنقدية �لناتجة عن ن�شاطها. ولي�س هناك �أي �لتز�م على �لطرفين بتقديم تمويل 

�إ�شافي لها. 

مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

�شيتاألف مجل�س �لإد�رة من ت�شعة )9( �أع�شاء ل تزيد مدة ع�شوية كل و�حد منهم عن ثالث )3( �شنو�ت ما لم يتم �لتفاق على خالف ذلك بين �أطر�ف �تفاقية 

�لم�شاهمين، على �أن يكون على �لأقل �ثنان )2( من �أع�شاء �لمجل�س �أو ثلثهم، �أيهما �أكثر، �أع�شاء م�شتقلين. ويتم تعيين �لمجل�س من قبل �لجمعية �لعامة 

لل�شركة با�شتثناء �أول مجل�س �إد�رة حيث يتم تعيينه من قبل �لجمعية �لتاأ�شي�شية. و�شوف تعين رويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين )�ل�شرق �لأو�شط( �أربعة من 

�أع�شاء �لمجل�س طالما بقيت تمتلك 40% على �لأقل من �لأ�شهم �لتي لها حق �لت�شويت في �ل�شركة، فيما يعين بنك �لريا�س �ثنين )2( من �أع�شاء �لمجل�س ما 

د�م يملك 15% على �لأقل من �لأ�شهم �لتي لها حق �لت�شويت في �ل�شركة. 

يحق لرويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين )�ل�شرق �لأو�شط( �أن تر�شح ع�شو� �آخر م�شتقال من �أع�شاء �لمجل�س �إما بعد �شنتين من تعيين �أول مجل�س �إد�رة لل�شركة 

�أو في �لتاريخ �لذي تتوقف فيه ع�شوية �أحد �أع�شاء �لمجل�س �لم�شتقلين، �أيهما ي�شادف �أول. 

يعين �لمجل�س ع�شو� منتدبا من بين �لأع�شاء �لذين تعينهم �شركة رويال �أند �شن �لاليان�س  للتاأمين )�ل�شرق �لأو�شط( ما د�مت �لأخيرة تملك 40% على �لأقل 

من ���سهم �ل�سركة. 

عدم المنافسة

يو�فق كل طرف، من بين �أ�شياء �أخرى، ما د�م يملك هو �أو �أي من �شركاته �لتابعة �أو �لزميلة �أ�شهما في �ل�شركة، على �أن ل يمار�س هو )�أو �أي من �ل�شركات 

�لتابعة له �أو �لزميلة( �أية مهنة �أو عمل �أو ن�شاط تجاري مناف�س لن�شاط �ل�شركة و�أن ل يملك �أي م�شلحة، �شو�ء كاأ�شيل �أو وكيل �أو موظف �أو خالف ذلك، في 

مثل تلك �لمهنة �أو �لعمل �أو �لن�شاط، �إل بمو�فقة خطية م�شبقة من �لطرف �لآخر، مع مر�عاة ��شتثناء�ت معينة. 
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إنهاء اتفاقية المساهمين

تنتهي هذه �لتفاقية �إذ� تمت ت�شفية �ل�شركة �أو �إذ� و�فق كال �لطرفين على �إنهائها �أو في �لوقت �لذي تقل فيه ملكية �لطرفين عن 40% من �لأ�شهم �أو �إذ� 

قام �أحد �لطرفين بتحويل جميع �أ�شهمه. و�إ�شافة �إلى ذلك، تنتهي �لتفاقية بناء على )1( رغبة بنك �لريا�س �إذ� قلت ح�شة �شركة رويال �أند �شن �لاليان�س 

���سهم  25% من  �أند �شن �لاليان�س للتاأمين )�ل�شرق �لأو�شط(( عن  �أو �أي �شخ�س ذي عالقة ب�شركة رويال  للتاأمين )�ل�شرق �لأو�شط( )�أو �ل�شركة �لزميلة 

�ل�سركة )2( رغبة �شركة رويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين )�ل�شرق �لأو�شط( �إذ� قلت ح�شة بنك �لريا�س عن 10% من ���سهم �ل�سركة. 

اتفاقية تحويل المحفظة  )ب( 

تو�فق �شركة رويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين )�ل�شرق �لأو�شط( بموجب هذه �لتفاقية على تحويل �لمحفظة )بما فيها حقوق �لتجديد و�لحقوق و�للتز�مات 

�لمترتبة على �لبو�ل�س �لقائمة( �إلى �ل�شركة باأق�شى مدى ممكن قانونيا، مع مر�عاة كل �لمطلوبات و�للتز�مات وما يت�شل بها من منافع وحقوق. 

ومن �لمخطط له �أن ت�شمل �لمحفظة �لتاأمينية في �لمملكة �لعائدة لرويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين )�ل�شرق �لأو�شط( جميع بو�ل�س �لتاأمين �لقائمة و�لحق 

�لمتطلبات  ��شتيفاء جميع  بعد  �لمحفظة في وقت لحق  تت�شمنها  �لتي  �لبو�ل�س  و�للتز�مات بموجب  �لحقوق  و�أن تحويل  �لبو�ل�س  �أي من هذه  في تجديد 

�لنظامية )ومنها �لح�شول على �لمو�فقات �لنظامية �لالزمة في �لمملكة �لعربية �ل�شعودية ومملكة �لبحرين ومو�فقة �لم�شاهمين في �ل�شركة من غير ذوي 

�لم�شلحة(. ومن �لمقرر توقيع هذه �لتفاقية بعد �إقر�رها في )�لجمعية �لعامة للم�شاهمين(. 

ويتوقع �أن يكون تاريخ �شريان مفعول تحويل �لمحفظة في وقت قريب بعد ��شتيفاء �ل�شروط �لمذكورة �إليها �أدناه.

ثمن التحويل

�شتكون طريقة �لتقييم و�لدفع ح�شب توجيهات موؤ�ش�شة �لنقد ورهنا باإجر�ء�ت �لمو�فقة �لتي تحددها موؤ�ش�شة �لنقد.

الشروط 

تتوقف هذه �لتفاقية و�إتمام �لتحويل على عدة عو�مل من بينها �لح�شول على مو�فقة موؤ�ش�شة �لنقد و�لبنك �لمركزي �لبحريني و��شتيفاء �لمتطلبات �لنظامية 

و�لإ�شعار�ت ذ�ت �لعالقة، بما في ذلك �ل�شروط �لتي تفر�شها موؤ�ش�شة �لنقد و�لبنك �لمركزي �لبحريني ومو�فقة �لم�شاهمين من غير ذوي �لم�شلحة وتوقيع 

�تفاقية �شر�ء �لأ�شول ومو�فقة �شركات �إعادة تاأمين معينة على تغطية �ل�شركة بموجب ترتيبات �إعادة تاأمين قائمة ومو�فقة �أطر�ف ثالثة تدير �أعمال �لتاأمين 

�ل�شحي على �إحالة عقود �إد�رة �لتاأمين �ل�شحي ذ�ت �لعالقة �إلى �ل�شركة �أو �إعادة �إبر�مها مع �ل�شركة. 

إعادة التأمين

ي�شمل هذ� �لتفاق ترتيبات تهدف �إلى تحويل منافع بو�ل�س �إعادة �لتاأمين �لخا�شة برويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين )�ل�شرق �لأو�شط( �لقائمة �لمتعلقة 

بالمحفظة �إلى �ل�شركة، بما في ذلك �لعمل على تجيير محدد من معيدي �لتاأمين لبو�ل�س �إعادة �لتاأمين �لحالية و�لخا�شة بال�شنة �ل�شابقة بموجب �تفاقيات 

�إعادة تاأمين معينة تجيز لل�شركة �ل�شتفادة منها.

الحماية والتعويض

�شوف تتولى �ل�شركة بعد �إتمام �لتحويل كل �لتز�مات رويال �أند �شن �لاليان�س  للتاأمين )�ل�شرق �لأو�شط( �لمتعلقة بالمحفظة )مع مر�عاة بع�س �ل�شتثناء�ت( 

وتلتزم بحماية رويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين )�ل�شرق �لأو�شط( و�ل�شتمر�ر في تعوي�شها عن �أية م�شوؤولية تتكبدها رويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين )�ل�شرق 

�لأو�شط( نتيجة لأية مطالبة �شدها فيما يتعلق بالبو�ل�س �لتي يتم تحويلها. 

الضمانات 

للتاأمين )�ل�شرق �لأو�شط( بع�س �ل�شمانات �لتي تتعلق ب�شالحية �لبو�ل�س �لتي يتم تحويلها بموجب هذه �لتفاقية وبع�س  �أند �شن �لاليان�س  تقدم رويال 

�لم�شائل �لأخرى. 
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اتفاقية �شراء االأ�شول )ت( 

وفقا لهذه �لتفاقية بين �ل�شركة و�ل�شركة �لعالمية للتجارة و�لخدمات، �شتقوم �لأخيرة ببيع وتحويل كل موجود�تها �لتي ت�شتخدم ب�شكل رئي�شي في بيع و�إد�رة 

منتجات �لتاأمين في �لمملكة )عد� بع�س �لأ�شول �لم�شتثناة( �إلى �ل�شركة. وبالإ�شافة �إلى ذلك، �شوف تتولى �ل�شركة بع�س �لم�شوؤوليات بموجب عقود وتر�خي�س 

معينة كما هو مبين في �لتفاقية. ومن �لمقرر توقيع �لتفاقية بعد تاأ�شي�س �ل�شركة وترخي�شها و��شتيفاء جميع �لمتطلبات �لنظامية. وفي حالة حدوث �أي تاأخير 

في تحويل �أي من �لأ�شول ب�شكل ر�شمي )كالموظفين �أو عقود �لإيجار(، ف�شوف تو��شل �ل�شركة �لعالمية للتجارة و�لخدمات توفير هذ� �لأ�شل �إلى �ل�شركة 

لم�شلحة �لعمل. 

وريثما يتم �لنتهاء من عملية �لتحويل بموجب هذه �لتفاقية من �لمتوقع �أن تقدم �ل�شركة �لعالمية للتجارة و�لخدمات خدمات �إلى كل من رويال �أند �شن 

�لاليان�س للتاأمين )�ل�شرق �لأو�شط( و�ل�شركة لتمكينهما من مز�ولة �أعمالهما. 

الثمن 

�شيكون ثمن �ل�شر�ء �لقيمة �ل�شافية لالأ�شول �لمح�شو�شة لن�شاط �ل�شركة �لعالمية للتجارة و�لخدمات كما في تاريخ �إنجاز �لتحويل ويدفع )وفقا لتوجيهات 

موؤ�ش�شة �لنقد وبمو�فقتها(. 

تحويل االلتزامات 

�أو  �لديون  با�شتثناء  و�لعقود،  �لإيجار  وعقود  و�لت�شاريح  �لتر�خي�س  جميع  على  �لمترتبة  �لم�شتقبلية  �للتز�مات  تاأدية  على  وتو�فق  �ل�شركة  تتولى  �شوف 

�لم�شوؤوليات �أو �للتز�مات �لم�شتثناة �شر�حة من نطاق �لتفاقية. 

الموظفون 

وفقا لالتفاقية �شيتم نقل �لموظفين �لحاليين �لعاملين لدى �ل�شركة �لعالمية للتجارة و�لخدمات �إلى �ل�شركة مع �للتز�مات �لمتعلقة بهذ� �لتحويل. 

عقود اإليجار 

وفقا لالتفاقية، �شيتم تحويل عقد �لإيجار �لموؤرخ في 2004/2/14م )�لمو�فق 1424/12/23هـ( �لخا�س بمبنى �لخبر، و�لعقد �لموؤرخ في 2006/10/1م 

)�لمو�فق 1429/9/8هـ( و�لخا�س بمبنى �لريا�س و�لعقد �لموؤرخ في 1428/4/20هـ )�لمو�فق 2007/5/7م( و�لخا�س بمبنى جدة، �إلى �ل�شركة. 

الضمانات 

تقدم �ل�شركة �لعالمية للتجارة و�لخدمات �إلى �ل�شركة عدد� من �ل�شمانات بخ�شو�س �لموجود�ت و�لمطلوبات �لمتعلقة بالأعمال و�لأ�شول �لتي يتم تحويلها. 

الحماية والتعويض 

يو�فق كل طرف على حماية �لطرف �لآخر وتعوي�شه عن �أية خ�شائر وتكاليف وم�شاريف تنتج عن مخالفة �لتفاقية. 

اتفاقية الترخي�ص )ث( 

 �شوف تبرم �ل�شركة عند تاأ�شي�شها �تفاقية ترخي�س عالمة تجارية مع مجموعة رويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين بي �إل �شي بي �إل �شي تق�شي باأن ت�شتخدم 

في  �لتاأمين  تقديم خدمات  للتاأمين في  �لاليان�س  �أند �شن  لرويال   )”RSA“( ل�شركة �لعالمات �لتجارية وحقوق �لملكية �لفكرية �لأخرى، �ل�شم �لتجاري�

�لمملكة. وتح�شل �ل�شركة بموجب هذه �لتفاقية على ترخي�س ح�شري با�شتعمال �ل�شم �لتجاري RSA لرويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين في �لمملكة مع 

�حتفاظ مجموعة رويال �أند �شن �لاليان�س بي �إل �شي بحقوق معينة. 

رسوم الترخيص 

�شيكون هناك ر�شوم ترخي�س تدفع على �أ�شا�س �شنوي خالل ثالثين )30( يوما من موعد �نتهاء �لفترة �لمالية �لمعنية لل�شركة. ويجوز لمجموعة رويال �أند 

�شن �لاليان�س للتاأمين بي �إل �شي في نهاية �أول فترة مالية لل�شركة �أن تقوم بمر�جعة �لقيمة �لتي تحققت لل�شركة من ��شتعمال �ل�شم �لتجاري RSA لرويال 

�أند �شن �لاليان�س للتاأمين وتعديل ر�شوم �لترخي�س باأثر رجعي وم�شتقبلي. كما يمكن لمجموعة رويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين بي �إل �شي �أن تجري تعديالت 

�أخرى على ر�شوم �لترخي�س من �شنة �إلى �أخرى، وفي هذه �لحالة تنطبق نف�س �لإجر�ء�ت بالن�شبة لالإبالغ بالتعديالت ودفع �لزيادة �أو رد �لباقي. 
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إنهاء الترخيص 

يمكن لمجموعة رويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين بي �إل �شي �إنهاء �لترخي�س �إذ� )1( قامت �ل�شركة �أو �شمحت باأي ت�شرف �أ�شر �أو يحتمل �أن ي�شر ب�شمعة 

يوما. ويجوز لمجموعة رويال   30 �أي مخالفة جوهرية خالل  �ل�شركة في معالجة  �أو )2( ف�شلت  �لتجاري،  ��شمها  و�شهرة  للتاأمين  �لاليان�س  �أند �شن  رويال 

�أند �شن �لاليان�س للتاأمين بي �إل �شي �أي�شا �إنهاء �لترخي�س في �أي وقت بموجب �إخطار مدته 12 �شهر�، وفي هذه �لحالة، ل يحق لمجموعة رويال �أند �شن 

�لاليان�س للتاأمين بي �إل �شي منح تر�خي�س معينة لأي طرف ثالث ل�شتعمال ��شمها �لتجاري، RSA، في �لمملكة لمدة 12 �شهر� �أخرى )هذ� �ل�شرط ل ينطبق 

على �لن�شاط �لتجاري �لذي تقوم به مجموعة رويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين بي �إل �شي ح�شبما تن�س عليه �تفاقية �لم�شاهمين(. وبالإ�شافة �إلى ذلك، �إذ� 

�نخف�شت ح�شة رويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين )�ل�شرق �لأو�شط( �إلى ما دون 25% من �أ�شهم �ل�شركة، فحينها يمكن لأي من �لطرفين �إنهاء �لترخي�س 

بموجب �إخطار خطي �إلى �لطرف �لآخر مدته ت�شعة )9( �أ�شهر. 

قيود على الشركة 

لن يكون لل�شركة �أية حقوق ملكية في �ل�شم �لتجاري لرويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين، RSA، ول حق �لتنازل عن هذ� �ل�شم �لتجاري �أو ترخي�شه من 

�لباطن بدون مو�فقة خطية م�شبقة من مجموعة رويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين بي �إل �شي. 

اتفاقية الخدمات الفنية  )ج( 

�أند �شن �لاليان�س  للتاأمني )�ل�شرق �لأو�شط( �شتقدم مبوجبها رويال  �أند �شن �لاليان�س  تاأ�شي�شها �تفاقية خدمات فنية مع رويال  �شوف تربم �ل�شركة عند 

للتاأمني )�ل�شرق �لأو�شط( و�شركات �أخرى يف �ملجموعة خدمات فنية لل�شركة.

الخدمات 

م �إلى ل�شركة:  ت�شمل �لخدمات �لتي �شتقدَّ

تقنية �لمعلومات  zz

�لكتتاب  zz

�لمعلومات �لمالية  zz

�لمو�رد �لب�شرية  zz

��شت�شار�ت في مجال �لتمويل  zz

�لتخطيط  zz

�إعادة �لتاأمين  zz

يحق للمجل�س تحديد �لخدمات �لتي �شتح�شل عليها �ل�شركة و�لتي يجب �أن تتطابق مع “�أف�شل �لإجر�ء�ت” �لمتبعة لدى مجموعة رويال �أند �شن �لاليان�س 

�لأو�شط(  )�ل�شرق  للتاأمين  �لاليان�س  �شن  �أند  رويال  مجموعة  لدى  �لمتبعة  �لإجر�ء�ت  �أف�شل  مع  تتطابق  �أن  يجب  �لتي  �لخدمات  تحديد  و�شيتم  للتاأمين. 

ومجموعة رويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين بي �ل �شي. 

الرسوم 

تحدد �لر�شوم �لتي تدفعها �ل�شركة على �أ�ش�س تجارية �شرفة طبقا ل�شيا�شة مجموعة رويال �أند �شن �لاليان�س، و�شيكون من حق �ل�شركة تدقيق �لر�شوم �لمطلوبة 

و�لتاأكد من �شحتها. 

مدة االتفاقية 

مدة �لتفاقيات خم�س )5( �شنو�ت ويحق لأي من �لطرفين �إنهاوؤها بعد ذلك بموجب �إخطار م�شبق مدته �ثنا ع�شر )12( �شهر�. 

إنهاء االتفاقية 

في حالة �نخفا�س ح�شة رويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين )�ل�شرق �لأو�شط( دون 25% من �أ�شهم �ل�شركة، �شوف يحق لها �إنهاء �لخدمات بموجب �إخطار خطي 

م�شبق مدته 6 �أ�شهر )با�شتثناء �لخدمات �لمتعلقة بتقنية �لمعلومات وهذه تتطلب �إخطار� م�شبقا مدته �ثنا ع�شر )12( �شهر�(. 
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التنازل 

ل يحق لل�شركة �لتنازل عن حقوقها و�لتز�ماتها �لمن�شو�س عليها في �لتفاقية، بينما يجوز لرويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين )�ل�شرق �لأو�شط( �لتنازل عن 

حقوقها و�لتز�ماتها �لمرتبة عليها بموجب �لتفاقية �أو �لتعاقد عليها من �لباطن. 

محدودية المسؤولية 

ل يتحمل �أي من �لطرفين م�شوؤولية �أية �أ�شر�ر ��شتثنائية �أو عر�شية �أو غير مبا�شرة �أو تبعية �أو جز�ئية �أيا كان نوعها )بما في ذلك خ�شارة فر�شة �لربح(. 

اتفاقية االإعارة  )ح( 

تق�شي هذه �لتفاقية باأن تقوم رويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين )�ل�شرق �لأو�شط( ومجموعة رويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين بي �ل �شي باإعارة موظفين للعمل 

لدى �ل�شركة �أو تر�شيح موظفين لتعيينهم بال�شركة. ومن �لمقرر توقيع هذه �لتفاقية بعد تاأ�شي�س �ل�شركة وترخي�شها.

مدة االتفاقية 

�لمدة �لأولية لالتفاقية خم�س )5( �شنو�ت ويحق لأي من �لطرفين �إنهاوؤها بعد ذلك بموجب �إخطار م�شبق مدته 12 �شهر�. 

الخدمات 

تبذل �شركات مجموعة رويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين ق�شارى جهدها في �شبيل تحديد �لأ�شخا�س �لموؤهلين وذوي �لخبرة �لمنا�شبة وتر�شيحهم للعمل في 

�ل�شركة و�لم�شاعدة في �إد�رة �ل�شركة وت�شيير �أعمالها. وتختار �ل�شركة ما يلزمها ممن تحددهم وتر�شحهم �شركات مجموعة رويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين 

من �أفر�د من ذوي �لكفاءة و�لخبرة. و�شوف يعيَّن �لموظفون من قبل �ل�شركة و�شيخ�شعون لإ�شر�ف �لع�شو �لمنتدب. 

التزامات الشركة 

تدفع �ل�شركة جميع م�شاريف �لنتقال وغيرها من �لتكاليف ذ�ت �لعالقة و�لمرتبطة بانتقال �لموظف من مقر �إقامته �لحالية �إلى �لمملكة �لعربية �ل�شعودية، 

وتتحمل �ل�شركة على ح�شابها �لخا�س م�شوؤولية تاأمين تاأ�شير�ت �ل�شتقد�م وت�شاريح �لإقامة و�لعمل و�لفحو�شات �لطبية. كما تدفع �ل�شركة لكل موظف ر�تبًا 

ومز�يا بما يعادل على �لأقل �لر�تب و�لمز�يا �لتي كان �شيح�شل كما لو بقي يعمل في �شركته �لتابعة لمجموعة رويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين. 

العمل ضمن المجموعة 

في حالة قيام �لموظف بعمل يتعلق بالن�شاط �لإقليمي ل�شركات مجموعة رويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين، ف�شوف تتحمل �ل�شركات �لمعنية �شمن �لمجموعة 

�لم�شاريف �لالزمة كم�شاريف �ل�شفر �لمرتبطة بذلك �لن�شاط �لإقليمي، وحينما ت�شتدعي رحلة �لعمل �شفر �لموظف �إلى خارج �لمملكة لفترة تزيد عن خم�شة 

)5( �أيام، ف�شوف يتم تعوي�س �ل�شركة عن ر�تب �لموظف و�لمز�يا �لتي تدفعها �ل�شركة له عن هذه �لفترة. 

المسؤولية والحماية 

عندما يتم تحديد موظف محتمل وير�شح من قبل مجموعة رويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين وتو�فق عليه �ل�شركة، ي�شبح ذلك �لموظف موظفا لدى �ل�شركة 

وت�شبح �ل�شركة م�شوؤولة تجاهه طبقا للقو�نين و�لأنظمة �لمعمول بها في �ل�شعودية.

التنازل

يجوز ل�شركات مجموعة رويال �أند �شن �لاليان�س �لتنازل عن حقوقها و�لتز�ماتها �لمرتبة عليها بموجب �لتفاقية لأي من �ل�شركات �لزميلة في �لمجموعة.

اتفاقية االإحالة واإعادة التاأمين  )خ( 

من �لمقرر �أن تبرم �ل�شركة مع رويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين بي �ل �شي )رويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين( �تفاقية �إحالة و�إعادة تاأمين تقوم بموجبها 

�أند �شن  رويال  �لأع�شاء في مجموعة  �لأخرى  �ل�شركات  �أو  للتاأمين  �لاليان�س  �أند �شن  رويال  �إليها  تحيلها  �لتي  �لمملكة  �لتاأمين في  بو�ل�س  بتولي  �ل�شركة 

�لاليان�س و/ �أو �شركاوؤها �لآخرون �شمن �شبكتها �لدولية ومن ثم �إعادة تاأمين كامل �لمخاطر �لمعنية لرويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين �أو �شركات �إعادة 

�لتاأمين �لأخرى �لأع�شاء فيها )طبقا للقو�نين و�لأنظمة �ل�شائدة في �لمملكة(. 
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الدفع  

تتقا�شى �ل�شركة �أجر� مقابل هذه �لخدمة. 

التزامات الشركة 

تق�شي �لتفاقية باأن توفر �ل�شركة �لخدمات �لإد�رية وتتولى معالجة �لمطالبات �لمرتبطة بالبو�ل�س �لمحالة على �لنحو �لذي تطلبه رويال �أند �شن �لاليان�س 

للتاأمين.

إنهاء االتفاقية 

يمكن لأي طرف �إنهاء هذه �لتفاقية بموجب �إخطار م�شبق مدته �شتة )6( �أ�شهر.

التعويض 

تلتزم �ل�شركة بحماية رويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين وتعوي�شها عن �أية م�شوؤولية تترتب على �أ�شباب معينة من بينها �نتهاكها للعقد �أو �لإهمال.

اتفاقية الخدمات الموؤقتة   )د( 

تنوي �ل�شركة �إبر�م �تفاقية خدمات موؤقتة مع �ل�شركة �لعالمية للتجارة و�لخدمات ورويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين )�ل�شرق �لأو�شط( تجيز لأي من �لطرفين 

تقديم �لخدمات لالأطر�ف للطرف �لآخر وذلك بعد �إتمام عمليتي تحويل �لأ�شول و�لمحفظة. 

الدعاوى القضائية  2222 
�إن �ل�شركة لي�شت طرفا في �أية دعوى ق�شائية �أو �إجر�ء�ت تحكيمية �أو �شلح مهمة، ل بمفردها ول مع �آخرين، ول كمدعية ول مدعى عليها. 

الملكية الفكرية  2222 
لم ت�شجل �ل�شركة حتى تاريخ هذه �لن�شرة �أية عالمات تجارية �أو حقوق تاأليف �أو بر�ءة �ختر�ع فيما يتعلق بعملياتها ون�شاطها في �لمملكة. و�شوف تكون هناك 

�تفاقية ترخي�س عالمة تجارية بين �ل�شركة ومجموعة رويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين بي �ل �شي )ف�شال ر�جع �لبند 9-1 )د( �أعاله(. 

و��شمها  �شعارها  ت�شجل  لم  لكنها   www.alamiyainsurance.com.sa �لإلكتروني  موقعها  عنو�ن  �شجلت  فقد  و�لخدمات  للتجارة  �لعالمية  لل�شركة  بالن�شبة 

�لتجاري بعد. و�شوف ت�شتحوذ �ل�شركة بموجب �تفاقية �شر�ء �لأ�شول على حقوق �لملكية �لفكرية �لتي تملكها �ل�شركة �لعالمية للتجارة و�لخدمات فيما يتعلق 

بن�شاط �لتاأمين. وتعتزم �ل�شركة بعد تاأ�شي�شها �أن تفعل ما بو�شعها لت�شجيل �شعار �لعالمية و��شمها لدى �لجهات �لمخت�شة كحقوق ملكية فكرية تخ�شها. 

العقارات التي تملكها أو تستأجرها الشركة  2222 
تنوي �ل�شركة في بادئ �لأمر �لنطالق في تقديم خدماتها لعمالئها من خالل فروعها في كل من �لريا�س وجدة و�لخبر، وهي فروع تديرها في �لوقت �لر�هن 

�ل�شركة �لعالمية للتجارة و�لخدمات، و�شت�شكل �لأ�شول �لتجارية �لموجودة في هذه �لفروع جزء� من �لأ�شول �لتي �شيتم تحويلها �إلى �ل�شركة بموجب �تفاقية 

�شر�ء �لأ�شول بعد �لح�شول على �لتر�خي�س �لالزمة من �لجهات �لمخت�شة في �لمملكة. وت�شتاأجر �ل�شركة �لعالمية للتجارة و�لخدمات في �لوقت �لر�هن 

ثالثة مبان لفروعها، ونورد �أدناه ملخ�شا لترتيبات �لإيجار �لخا�شة بهذه �لمكاتب. وتنوي �ل�شركة �لعالمية للتجارة و�لخدمات تحويل هذه �لعقود �إلى �ل�شركة 

بالتز�من مع تحويل �لأ�شول بموجب �تفاقية �شر�ء �لأ�شول. وتق�شي عقود �لإيجار �لثالثة �لح�شول على مو�فقة خطية م�شبقة من �لمالكين لكي يتم تحويل 

عقود �لإيجار. وتعتزم �ل�شركة �لعمل على تاأمين هذه �لمو�فقات. 
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عقد اإيجار مكتب الريا�ص

�شارع �لأمير محمد بن عبد�لعزيز، �لريا�س موقع �لمكتب 

 تقريبا�لعقار �لم�شتاأجر 
2

مكاتب تبلغ م�شاحتها 698م

2006/10/1م )�لمو�فق 1427/9/8هـ( تاريخ عقد �لإيجار 

�شركة مجموعة عبد�للطيف للتجارة �لأطر�ف 

�ل�شركة �لعالمية للتجارة و�لخدمات 

ثالث )3( �شنو�ت �عتبار� من 1427/10/1هـ )�لمو�فق 2006/10/24م( �لمدة 

ل يجوز لل�شركة �لعالمية للتجارة و�لخدمات �لتنازل عن عقد �لإيجار للغير �أو تاأجير �لمكتب من �لباطن دون مو�فقة حق �لتنازل/ �لتاأجير من �لباطن

خطية م�شبقة من �لمالك

لي�س هناك �شرط محدد لف�شخ �لعقدملخ�س �شروط �لف�شخ

عقد اإيجار مكتب جدة

مبنى �لعبيكان، �شارع �لأمير �شلطان موقع �لمكتب 

  �لعقار �لم�شتاأجر 
2

�لمكاتب رقم 4 و 5 و 6 في �لدور �لأول وم�شاحتها 738م

1428/4/20 هـ )�لمو�فق 2007/5/7م( تاريخ عقد �لإيجار 

�شركة �لعبيكان �لمحدودة�لأطر�ف 

�ل�شركة �لعالمية للتجارة و�لخدمات 

�شنة و�حدة �عتبار� من 2007/6/15م )�لمو�فق ../../..م( ويمكن تمديدها ما لم يقدم �أحد �لطرفين �إخطار� �لمدة 

مدته �شهر�ن برغبته في �إنهاء �لعقد �إلى �لطرف �لآخر 

ل يجوز لل�شركة �لعالمية للتجارة و�لخدمات �لتنازل عن عقد �لإيجار للغير دون مو�فقة خطية م�شبقة من �لمالك حق �لتنازل/ �لتاأجير من �لباطن

لي�س هناك �شرط محدد لف�شخ �لعقدملخ�س �شروط �لف�شخ

عقد اإيجار مكتب الخبر

مركز �لديو�ن �لتجاري، �شارع �لخبر �لظهر�ن موقع �لمكتب 

�لمكاتب رقم 107 و 108 في �لدور �لأول وم�شاحتها 470م2 تقريبا�لعقار �لم�شتاأجر 

2004/2/14م )�لمو�فق 1424/12/23هـ( تاريخ عقد �لإيجار 

ملحق تجديد عقد �لإيجار موؤرخ في 2007/4/7م )�لمو�فق 1428/3/19هـ(

�شركة ديو�ن �لجزيرة �لأطر�ف 

�ل�شركة �لعالمية للتجارة و�لخدمات 

ثالث )3( �شنو�ت تنتهي في 2010/3/31م )�لمو�فق 1431/4/15هـ( ويمكن تجديدها تلقائيا ما لم يقدم �أحد �لمدة 

�لطرفين �إخطار� مدته �شهر برغبته في �إنهاء �لعقد �إلى �لطرف �لآخر 

ل يجوز لل�شركة �لعالمية للتجارة و�لخدمات �لتنازل عن عقد �لإيجار للغير دون مو�فقة خطية م�شبقة من �لمالك حق �لتنازل/ �لتاأجير من �لباطن

�إذ� تاأخر دفع �لإيجار لأكثر من خم�شة ع�شر )15( يوما يجوز للمالك �إنهاء عقد �لإيجار ويتعين على �ل�شركة �لعالمية ملخ�س �شروط �لف�شخ

للتجارة و�لخدمات �أن ت�شلم �لمكتب. 
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التراخيص والموافقات األساسية لمزاولة العمل  2222 
المو�شوع التاريخ الجهة الم�شدرةالترخي�ص/ الموافقة 

1429/3/4هـ �لمو�فق �لهيئة �لعامة لال�شتثمار ترخي�س ��شتثمار �أجنبي رقم 

2008/3/12م

ترخي�س مز�ولة �أعمال �لتاأمين في �لمملكة

1430/1/8هـ )�لمو�فق مجل�س �لوزر�ء �لقر�ر �لوز�ري رقم 

2009/1/5م( 

�لمو�فقة على تاأ�شي�س �ل�شركة 

1430/1/9هـ )�لمو�فق �لديو�ن �لملكي �لمر�شوم �لملكي رقم م/ 

2009/1/6م(

�لمو�فقة على تاأ�شي�س �ل�شركة 

بالإ�شافة �إلى �لتر�خي�س و�لمو�فقات �لمذكورة �أعاله، تنوي �ل�شركة بعد تاأ�شي�شها و�شدور �شجلها �لتجاري، �لتقدم بطلب للح�شول على �لتر�خي�س �لالزمة 

من موؤ�ش�شة �لنقد ومجل�س �ل�شمان �لتعاوني �ل�شحي لمبا�شرة �أعمالها. 

�أ�شهم �ل�شركة في  �إدر�ج  بتاأ�شي�س �ل�شركة،  �أقرب فر�شة ممكنة بعملية �ل�شتحو�ذ حال �لنتهاء من �لإجر�ء�ت �لر�شمية �لخا�شة  �شوف تبا�شر �ل�شركة في 

�لم�شلحة،  ذوي  غير  �ل�شركة  م�شاهمي  مو�فقة  �ل�شركة،  قبل  من  تقديمها  �لمزمع  �لمنتجات  على  �لنقد  موؤ�ش�شة  مو�فقة  على  �لح�شول  �لر�شمية،  �لقائمة 

�أند �شن �لاليان�س  �لعالمية للتجارة و�لخدمات ورويال  �ل�شركة ولم�شاهمي �ل�شركة  �لتي تقبلها  �لح�شول على �لمو�فقات �لنظامية �لالزمة وتوفر �ل�شروط 

للتاأمين )�ل�شرق �لأو�شط(. و�شتخ�شع عملية �ل�شتحو�ذ و�لتقييم �لنهائي للمحفظة لإجر�ء�ت �لمو�فقة �لتي تقررها موؤ�ش�شة �لنقد. ولمزيد من �لتف�شيل حول 

عملية �ل�شتحو�ذ، ف�شال ر�جع ق�شم “�ل�شتحو�ذ”. 

2009/08/17م( �أ�شدرت موؤ�ش�شة �لنقد �لعربي �ل�شعودي �إعالن تو�شيحي )“�لإعالن �لتو�شيحي للموؤ�ش�شة”( حول  1430/08/26هـ )�لمو�فق  في تاريخ 

�لتاأمين  �إمكانية ��شتمر�ر مز�ولة �شركات  للموؤ�ش�شة  �لتو�شيحي  .  كما و�شح �لإعالن  �ل�شعودية  �لعربية  �لمملكة  �لعاملة في  �لتاأمين �لأجنبية  و�شع �شركات 

�لأجنبية لالأن�شطة �لتاأمينية في �لمملكة �لعربية �ل�شعودية بعد �نق�شاء �لفترة �لنتقالية �لممنوحة بموجب �لأمر �لملكي رقم 3120 وتاريخ 1426/03/04هـ 

)�لمو�فق 2005/04/13م( .

تم�شيًا مع �لإعالن �لتو�شيحي للموؤ�ش�شة فاإنه يجوز لرويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين )�ل�شرق �لأو�شط( تجديد �لبو�ل�س �لتجارية �لقائمة حتى 1431/03/03هـ 

)�لمو�فق 2010/02/17م( ول يجوز لل�شركة �إبر�م بو�ل�س جديدة �إل بعد ترخي�س �ل�شركة ح�شب �لأ�شول وبعد مو�فقة موؤ�ش�شة �لنقد �لعربي �ل�شعودي على 

�لتاأمين وتقارير مف�شلة كل �شهرين حول  �ل�شعودي تزويدها بتقارير مالية �شهرية حول محفظة  �لنقد �لعربي  �لبو�ل�س ذ�ت �لعالقة . كما تطلب موؤ�ش�شة 

�لإجر�ء�ت �لمرتبطة بالترخي�س وكفالة م�شرفية ت�شاوي 20% من �إجمالي �لأق�شاط �لمكتتبة لعام 2008 .

تعهدات أعضاء مجلس اإلدارة  2222 
يقر �أع�شاء مجل�س �إد�رة �ل�شركة ويتعهدون بما يلي: 

�أنهم �شيلتزمون بالمادتين 69 و 70 من نظام �ل�شركات و�لمادة 18 من لئحة حوكمة �ل�شركات؛   .1

�أن �تفاقية تحويل �لمحفظة مع رويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين )�ل�شرق �لأو�شط(، )�تفاقية �شر�ء �لأ�شول مع �ل�شركة �لعالمية للتجارية و�لخدمات   .2

�أ�شو�ت  �أخذ  �لعامة مع عدم  �لجمعية  للت�شويت في �جتماع  �لو�شط( �شتطرح  �ل�شرق  للتاأمين  �لاليان�س  �أند �شن  �لفنية مع رويال  �لخدمات  و�تفاقية 

�لم�شاهمين ذوي �لم�شلحة في هذه �لعقود في �لعتبار؛

�أية �أعمال مناف�شة لأن�شطة �ل�شركة في �لمملكة �لعربية �ل�شعودية و�أن جميع �لتعامالت �لتي �شتتم في �لم�شتقبل مع �لأطر�ف ذوي  لن يمار�شو�  ��نهم   .3

�لعالقة �شتتم على �أ�ش�س تجارية �شرفة وفقا للمادة 70 من نظام �ل�شركات. 

التعهد بتغطية االكتتاب  2222 
تعهد بنك �لريا�س بتغطية �لكتتاب في �شتة ماليين )6.000.000( �شهم و�لتي تمثل جميع �لأ�شهم �لمطروحة لالكتتاب. ووفقا لل�شروط و�لأحكام �لو�ردة في 

�تفاقية تغطية �لكتتاب �لموقعة بين �ل�شركة ومتعهد تغطية �لكتتاب: 

تلتزم �ل�شركة لمتعهد تغطية �لكتتاب باأن تخ�ش�س في تاريخ �لتخ�شي�س )كما هو محدد في �تفاقية تغطية �لكتتاب( وتخ�ش�س لمتعهد تغطية �لكتتاب  �أ. 

�أية �أ�شهم من �لأ�شهم �لمطروحة م يتم �شر�وؤها من قبل �لمكتتبين من �لجمهور، �إن وجدت، ب�شعر �لكتتاب. 
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�إن  يلتزم متعهد تغطية �لكتتاب لل�شركة باأن ي�شتري في تاريخ �لتخ�شي�س �لأ�شهم �لمطروحة �لتي لم يتم �شر�وؤها من قبل �لمكتتبين من �لجمهور،  ب. 

وجدت، ب�شعر �لكتتاب.

�لكتتاب  تغطية  لمتعهد  �ل�شركة  تدفع  كما  �لإجمالية لالكتتاب.  �لقيمة  �أ�شا�س  تغطية تح�شب على  تعهد  �أتعاب  �لكتتاب  تغطية  لمتعهد  �ل�شركة  تدفع  �شوف 

�لر�شوم و�لم�شروفات و�لنفقات �لمترتبة على هذ� �لكتتاب. 

العموالت والخصومات  2222 
لم تمنح �ل�شركة خالل �ل�شنتين �ل�شابقتين بطريقة مبا�شرة �أو غير مبا�شرة لتاريخ هذه �لن�شرة �أية عمولت �أو خ�شومات �أو �شم�شرة �أو �أية تعوي�شات غير 

نقدية.

الشركات التابعة   2222 
لتاريخه، لي�س لل�شركة �أية �شركات تابعة �أو �شقيقة د�خل �لمملكة �لعربية �ل�شعودية �أو خارجها. 
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الرسملة والمديونية 14 -
يبلغ ر�أ�س مال �ل�شركة مائتي مليون )200.000.000( ريال �شعودي مق�شمة �إلى ع�شرين مليون )20.000.000( �شهم بقيمة ��شمية قدرها ع�شرة )10( 

ريالت �شعودية لل�شهم �لو�حد. وقد �كتتب �لموؤ�ش�شون في �أربعة ع�شر مليون )14.000.000( �شهم ودفعو� قيمتها بالكامل و�أودعوها في ح�شاب �أمانة با�شم 

�ل�شركة لدى بنك �لريا�س، بينما �شيتم طرح بقية �لأ�شهم وعددها �شتة ماليين )6.000.000( �شهم لالكتتاب �لعام. 

يوؤكد �أع�شاء مجل�س �لإد�رة باأن ر�أ�شمال �ل�شركة ل يخ�شع كما في تاريخ هذه �لن�شرة لأية حق خيار. 

با�شتثناء ما هو مذكور في تقرير مر�قب �لح�شابات “ديلويت �أند توت�س” )ر�جع �لملحق 1(، فاإن �ل�شركة توؤكد �أنه ل يوجد لديها في تاريخ هذه �لن�شرة �أية 

�شند�ت دين �أو مطلوبات طويلة �لأجل �أو �أي مديونية �أخرى غير م�شددة. ويوؤكد �أع�شاء مجل�س �لإد�رة �أن �ل�شركة لم تمنح �أي رهن �أو حقوق �أو �أعباء على 

“�لمعلومات �لقانونية”   13 ممتلكاتها بما فيها تلك �لممتلكات �لتي تنوي �لح�شول عليها من �ل�شركة �لعالمية للتجارة و�لخدمات كما هو مو�شح في ق�شم 

�لفقرة 13-4، “�لعقار�ت �لمملوكة �أو �لم�شتاأجرة من قبل �ل�شركة” كما في تاريخ هذه �لن�شرة. 

وقد قام �أع�شاء �لمجل�س بمر�جعة �حتياجات �ل�شركة �لتقديرية لر�أ�س �لمال �لعامل لفترة �لثني ع�شر )12( �شهر� �لقادمة، وفي ر�أيهم �أنه مع �لأخذ في 

�لعتبار �شافي متح�شالت �لكتتاب �شيكون لدى �ل�شركة مبالغ كافية لر�أ�س �لمال �لعامل خالل هذه �لفترة. 

قبل  �لموؤ�ش�شون  �أودعه  و�لذي  �شعودي  ريال   )140.000.000( مليون  و�أربعين  مئة  و�لبالغ  �لبتد�ئي  �لمال  ر�أ�س  على  �شت�شتحق  �لتي  �لعمولة  من  �لعائد 

�لكتتاب لدى بنك �لريا�س في ح�شاب �أمانة عن �لفترة من تاريخ �لإيد�ع ولغاية تاريخ تاأ�شي�س �ل�شركة يتوقع �أن يكون بحدود �شبعمائة �ألف )700.000( ريال 

�شعودي.

ت�شمل م�شاريف ما قبل �لت�شغيل )م�شاريف �لتاأ�شي�س( �لنفقات �لتالية: 

)األف ريال(

 
)1(

17.325�أتعاب م�شت�شارين مهنيين 

 
)2(

4.272م�شاريف ت�شويق وتوزيع 

 
)3(

1.957ر�شوم تمويل مقابل �شمانات بنكية 

 
)4(

1.257م�شاريف �أخرى 

24.811المجموع 

)1( ت�شمل �لأتعاب �لمهنية �لمدفوعة للمحامين و�لمحا�شبين و�أخ�شائيي ت�شوية �لخ�شائر وخبر� �لتاأمين )�لكتو�ريين( فيما يعلق بالطرح وتقييم �لمحفظة. 

)2( ت�شمل �أتعاب �لم�شت�شار �لمالي ور�شوم �لتعهد بتغطية �لكتتاب و�أتعاب �لبنوك �لم�شتلمة وتكاليف �لطباعة و�لتوزيع بالن�شبة لمو�د �لكتتاب �إ�شافة �إلى 

�أتعاب �شركة �لعلم و�لر�شوم �لو�جبة �لدفع للهيئة و�شوق �لأ�شهم )تد�ول(. 

)3( ت�شمل �لرو�تب �لمخ�ش�شة لفريق �لم�شروع وم�شاريف �ل�شفر و�لعمالة وم�شاريف �لأعمال �لمكتبية. 

)4( ت�شمل م�شاريف متفرقة و�أخرى غير متوقعة. 
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استخدام متحصالت االكتتاب  15 -
يقدر �إجمالي متح�شالت �لكتتاب بحو�لي �شتين مليون )60.000.000( ريال �شعودي و�شيخ�ش�س منها ما يقارب �أربعة وع�شرون مليون وثمانمائة و�أحد ع�شر 

�ألف )24.811.000( ريال �شعودي لتغطية م�شاريف �لكتتاب �لتي ت�شمل �أتعاب �لم�شت�شار �لمالي و�لم�شت�شارين �لقانونيين و�لمحا�شبين ومدير �لكتتاب 

و�لبنوك �لم�شتلمة ومتعهد تغطية �لكتتاب بالإ�شافة �إلى م�شاريف �لت�شويق و�لطباعة و�لتوزيع )ف�شال ر�جع ق�شم “�لمعلومات �لمالية”( و�أية م�شاريف �أخرى 

تتعلق بالكتتاب )ف�شال ر�جع ق�شم “�لر�شملة و�لمديونية”(. و�شوف ت�شتخدم �ل�شركة �شافي متح�شالت �لكتتاب و�أمو�ل �كتتاب �لم�شاهمين �لموؤ�ش�شين بعد 

خ�شم م�شاريف �لكتتاب من �أجل تمويل )1( �ل�شتحو�ذ على �لمحفظة من رويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين )�ل�شرق �لأو�شط( وذلك مع �لخ�شوع لل�شروط 

�لعامة  �ل�شركة  �حتياجات  و�لخدمات )3(  للتجارة  �لعالمية  �ل�شركة  �لأ�شول من  �ل�شتحو�ذ على  �ل�شعودي )2(  �لعربي  �لنقد  موؤ�ش�شة  قبل  �لمفرو�شة من 

لتمويل ر�أ�س �لمال �لعامل، وكذلك لالحتفاظ بهام�س �لمالءة �لمطلوب ح�شب متطلبات نظام مر�قبة �شركات �لتاأمين �لتعاوني وطبقًا لالئحته �لتنفيذية وذلك 

للمحافظة على �لحد �لأدنى �لمطلوب من ر�أ�س �لمال.
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شروط وتعليمات االكتتاب  16 -
على جميع �لمكتتبين قر�ءة �شروط وتعليمات �لكتتاب بعناية تامة قبل تعبئة نموذج طلب �لكتتاب، حيث �أن توقيع نموذج طلب �لكتتاب يعد �إقر�رً� بالقبول 

و�لمو�فقة على �شروط وتعليمات �لكتتاب.

ر من زوج غير �شعودي �أن تكتتب باأ�شمائهم ل�شالحها على  يقت�شر هذ� �لكتتاب على �لمو�طنين ويجوز للمر�أة �ل�شعودية �لمطلقة �أو �لأرملة و�لتي لها �أولد ُق�شّ

�أن تقدم ما يثبت �أنها مطلقة �أو �أرملة وما يثبت �أمومتها لالأولد �لق�شر، ويعد طلب �لكتتاب لغيًا لمن �كتتب با�شم مطلقته. و�شوف تتوفر نماذج طلب �لكتتاب 

�أثناء فترة �لكتتاب لدى فروع و�لبنوك �لم�شتلمة وعلى مو�قعها �لإلكترونية. كما يمكن �لكتتاب عبر �لنترنت �أو �لهاتف �لم�شرفي �أو �أي من �أجهزة �ل�شر�ف 

�لآلي �لتابعة لمدير �لكتتاب �أو �لبنوك �لم�شتلمة �لتي توفر �إحدى هذه �لخدمات �أو جميعها للمكتتبين �لذين �شبق لهم �لكتتاب في �إحدى عمليات �لكتتاب �لتي 

جرت موؤخرً� �شريطة �أن )1( يكون للمكتتب ح�شاب لدى مدير �لكتتاب �أو �لبنك �لم�شتلم �لذي يقدم هذه �لخدمات، و)2( �أن ل تكون قد طر�أت �أي تغيير�ت 

على �لمعلومات �أو �لبيانات �لخا�شة بالمكتتب منذ �آخر �كتتاب �أجر�ه. 

تدعو �ل�شركة �لمكتتبين �لمعنيين ل�شر�ء �لأ�شهم �لمطروحة، علما باأن توقيع طلب �لكتتاب وت�شليمه لدى �أي من �لبنوك �لم�شتلمة يعد �تفاقية ملزمة بين 

�ل�شركة و�لمكتتب. 

تمثل �أ�شهم �لكتتاب 30% من �أ�شهم ر�أ�س مال �ل�شركة، هذ� �لكتتاب هو موجه فقط �إلى �لمو�طنين �ل�شعوديين، ويجوز للمر�أة �ل�شعودية �لمطلقة �أو �لأرملة 

ر من زوج غير �شعودي �أن تكتتب باأ�شمائهم ل�شالحها، كما هو مو�شح في ق�شم “�لكتتاب” من هذه �لن�شرة. ول تقبل طلبات �لكتتاب من  و�لتي لها �أولد ُق�شّ

�ل�شركات �أو �لبنوك �أو �ل�شناديق �ل�شتثمارية �أو �لموؤ�ش�شات �لفردية. ويمكن للمكتتبين �لمحتملين �لح�شول على ن�شرة �لكتتاب �لرئي�شية و�لمخت�شرة وعلى 

نموذج طلب �لكتتاب خالل فترة �لكتتاب �لممتدة من يوم �ل�شبت 1430/10/14هـ )�لمو�فق 2009/10/3م( وحتى يوم �لجمعة 1430/10/20هـ )�لمو�فق 

2009/10/9م( من �لبنوك �لتالية: 

بنك الرياض

�شارع �لملك عبد�لعزيز

�س ب 22622 

�لريا�س 11416 

�لمملكة �لعربية �ل�شعودية 

هاتف: 0303 401 1 966+

فاك�س: 2618 404 1 966+ 

البنك السعودي البريطاني 

�شارع �لملك عبد�هلل بن عبد�لعزيز 

�س. ب. 9084 

�لريا�س 11413 

�لمملكة �لعربية �ل�شعودية 

هاتف: 0677 405 1 966+

فاك�س: 0660 405 1 966+

البنك السعودي الفرنسي 

�شارع �لمعذر 

�س. ب. 56006 

�لريا�س 11554 

�لمملكة �لعربية �ل�شعودية 

هاتف: 2222 404 1 966+

فاك�س: 2311 404 1 966+

�شوف تبد�أ �لبنوك �لم�شتلمة با�شتالم طلبات �لكتتاب من خالل فروعها في �لمملكة وذلك على مدى 7 �أيام �عتبار� من يوم �ل�شبت 1430/10/14هـ )�لمو�فق 

2009/10/3م( وحتى يوم �لجمعة 1430/10/20هـ )�لمو�فق 2009/10/9م(. وعند توقيع طلب �لكتتاب وتقديمه، �شيقوم �لبنك �لم�شتلم بختمه وتزويد 

�لمكتتب ب�شورة من نموذج طلب �لكتتاب �لمعّباأ. و�شوف يعتبر طلب �لكتتاب لغيًا في �لحالت �لتالية: 

�إذ� تبين �أن �لمعلومات �لمقدمة في طلب �لكتتاب غير مكتملة �أو غير �شحيحة.  zz

�إذ� لم يتم �شد�د كامل قيمة �لأ�شهم �لمطلوب �لكتتاب بها كما هو محدد في طلب �لكتتاب وهو ما يعادل عدد �لأ�شهم �لمطلوب �لكتتاب بها م�شروبا  zz

في �شعر �لكتتاب. ويخ�شم هذ� �لمبلغ من ح�شاب �لمكتتب لدى �أحد �لبنوك �لم�شتلمة. و�إذ� لم يكن للمكتتب ح�شاب لدى �أحد �لبنوك �لم�شتلمة، وجب 

عليه �أن يفتح ح�شابا وفقًا لتعليمات موؤ�ش�شة �لنقد.

�إذ� لم ُيختم طلب �لكتتاب بو��شطة �لبنك �لم�شتلم.  zz

( �سهما.  zz50( شهم �أو �أقل من خم�شين� )إذ� كان عدد �لأ�شهم �لمطلوب �لكتتاب فيها �أكثر من �ألف )100.000�

�أثناء فترة �لكتتاب، ل تقبل �أي وثيقة �إثبات �شخ�شية �شوى �إقامة �شارية �لمفعول بالن�شبة للتابعين غير �ل�شعوديين، ول يقبل جو�ز �ل�شفر �أو �شهادة �لميالد، 

علما باأنه ل يجوز للتابعين غير �ل�شعوديين �لكتتاب ب�شفة مكتتبين رئي�شيين بل يمكن فقط �أن يكونو� م�شمولين مع �لأم ب�شرط �أن يكونو� دون �شن 18 �شنة. 

وفي حالة تقديم �أي وثيقة �شادرة عن حكومة �أجنبية، يجب �أن تكون تلك �لوثيقة م�شدقة من �لقن�شلية �أو �ل�شفارة �ل�شعودية في �لبلد �لمعني. 
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على كل مكتتب �أن يقدم طلب �لكتتاب خالل فترة �لكتتاب م�شحوبًا بما يلي: 

�أ�شل و�شورة بطاقة �لأحو�ل �لمدنية �أو بطاقة �لعائلة  zz

مبلغ كاٍف يعادل عدد �لأ�شهم �لمطلوب �لكتتاب بها م�شروبا في �شعر �لكتتاب zz

�أ�شل و�شورة وكالة �شرعية  zz

�أ�شل و�شورة �شك �لولية بالن�شبة لالأيتام  zz

�أ�شل و�شورة وثيقة �لطالق )بالن�شبة للمر�أة �ل�شعودية �لمطلقة �لتي تكتتب با�شم �أطفالها �لق�شر من زوج غير �شعودي(.  zz

�أ�شل و�شورة �شهادة �لوفاة )بالن�شبة للمر�أة �ل�شعودية �لأرملة �لتي تكتتب با�شم �أطفالها �لق�شر من زوج غير �شعودي(. zz

zz �أ�شل و�شورة �شهادة �لميالد (لالأبناء �لق�شر للمر�أة �ل�شعودية �لمطلقة �أو �لأرملة من زوج غير �شعودي(.

تقبل �لوكالة �ل�شرعية من �أحد �أقارب �لدرجة �لأولى فقط (�لآباء و�لأبناء فقط(. وفي حالة تقديم طلب �كتتاب نيابة عن �لمكتتب، يجب ذكر ��شم �ل�شخ�س 

�لموقع نيابة عن �لمكتتب في نموذج طلب �لكتتاب و�إرفاق �أ�شل و�شورة وكالة �شرعية تثبت �شالحية هذ� �ل�شخ�س بالت�شرف نيابة عن �لمكتتب. ويجب �أن 

تكون �لوكالة �شادرة عن كاتب عدل بالن�شبة لالأ�شخا�س �لمقيمين د�خل �لمملكة. وبالن�شبة لالأ�شخا�س �لمقيمين خارج �لمملكة، يجب ت�شديق �لوكالة  من 

�ل�شفارة �أو �لقن�شلية �ل�شعودية في �لدولة �لمعنية. و�شتقوم �لبنوك �لم�شتلمة بمطابقة �ل�شور مقابل �لأ�شول و�إعادة �لأ�شول �إلى مقدم �لطلب. 

وفقا لتعليمات موؤ�ش�شة �لنقد يجب ت�شديد كامل قيمة �لأ�شهم �لمطروحة �لمطلوب �لكتتاب بها لدى �أحد �لبنوك �لم�شتلمة وذلك بتفوي�س �لبنك �لم�شتلم 

بخ�شم �لمبلغ �لمطلوب من ح�شاب �لمكتتب لديه. 

يجب تعبئة طلب �كتتاب و�حد في حالة �كتتاب رب �لعائلة )“�لمكتتب �لرئي�س”( �أ�شالًة ونيابًة عن �أفر�د �أ�شرته �لم�شمولين في دفتر �لعائلة ب�شرط طلب 

�لمكتتبين �لتابعين نف�س عدد �لأ�شهم �لمطروحة �لذي يطلبه �لمكتتب �لرئي�شي. وفي هذه �لحالة: 

تقيد �لأ�شهم �لمخ�ش�شة لح�شاب �لمكتتب �لرئي�س لدى تد�ول،  zz

يعاد فائ�س �لكتتاب )�إن وجد( نتيجة لعدم تخ�شي�س كامل �لأ�شهم �لمطلوبة �إلى �لمكتتب �لرئي�س، zz

تدفع جميع �لأرباح �لموزعة عن �لأ�شهم �لمخ�ش�شة لح�شاب �لمكتتب �لرئي�س.  zz

يجب تقديم طلب �كتتاب منف�شل في �لحالت �لتالية: 

�إذ� كان مطلوبا ت�شجيل �لأ�شهم، �لتي �شيتم تخ�شي�شها، با�شم فرد �آخر غير �لمكتتب �لرئي�شي/ رب �لعائلة.   .1

�إذ� رغب �لمكتتبون �لتابعون في �لكتتاب في عدد من �لأ�شهم يختلف عن ما يكتتب به �لمكتتب �لرئي�س.   .2

�إذ� �أر�دت �لزوجة �لكتتاب با�شمها وت�شجيل �لأ�شهم �لتي �شيتم تخ�شي�شها با�شمها، يجب عليها �أن تقدم طلب �كتتاب منف�شل كمكتتب رئي�شي. وفي   .3

هذه �لحالة، يتم �إلغاء �أي طلب قدمه �لزوج نيابة عنها، ويعالج �لبنك �لم�شتلم طلب �كتتاب �لزوجة �لم�شتقل. 

يو�فق كل مكتتب على �لكتتاب يف �لأ�شهم �ملطروحة �ملحددة يف منوذج طلب �لكتتاب �لذي قدمه و�شر�ئها مببلغ يعادل عدد �ل��سهم �ملطلوب �لكتتاب بها 

م�شروبا يف �سعر �لكتتاب �لبالغ 10 ريالت لل�شهم. ويعترب كل مكتتب قد ��شرتى �لأ�شهم �لتي �شيتم تخ�شي�شها له عند حتقق �ل�شروط �لتالية: 

تقديم طلب �لكتتاب �إلى �أي بنك م�شتلم من قبل �لمكتتب. �أ. 

ت�شديد �لمكتتب لكامل قيمة �لأ�شهم �لتي طلب �لكتتاب بها �إلى �لبنك �لم�شتلم ب. 

تخصيص األسهم ورد الفائض 2222 
�شيتم تخ�شي�س �لأ�شهم خالل مدة 5 �أيام من �نتهاء فترة �لكتتاب على �لنحو �لتالي: 

يمكن للمكتتب �لكتتاب في )50( خم�شين �شهمًا كحد �أدنى علما باأن �لحد �لأق�شى لالكتتاب هو 100.000 �شهم. و�شيتم تخ�شي�س خم�شين )50( �سهما 

كحد �أدنى لكل مكتتب بينما �شيتم تخ�شي�س ما يتبقى من �لأ�شهم �لمطروحة على �أ�شا�س تنا�شبي بناًء على ن�شبة ما طلبه كل مكتتب �إلى �إجمالي عدد �لأ�شهم 

�لمطلوب �لكتتاب فيها، لكن �ل�شركة ل ت�شمن هذ� �لحد �لأدنى للتخ�شي�س. وفي حال تجاوز عدد �لمكتتبين مائة وع�شرين �ألف )120.000( مكتتب، ف�شوف 

يتم تخ�شي�س �لأ�شهم �لمطروحة بالت�شاوي بين جميع �لمكتتبين. و�إذ� تجاوز عدد �لمكتتبين عدد �لأ�شهم �لمطروحة، ف�شوف يتم �لتخ�شي�س ح�شبما تقرره 

�لهيئة. و�شتعاد �أمو�ل فائ�س �لكتتاب )�إن وجد( �إلى �لمكتتبين دون خ�شم �أية عمولت �أو ��شتقطاعات من قبل �لبنوك �لم�شتلمة. ومن �لمتوقع �لإعالن عن 

�لتخ�شي�س �لنهائي لالأ�شهم �لمطروحة ورد فائ�س �لكتتاب )�إن وجد( في موعد �أق�شاه يوم �لأربعاء 1430/10/25هـ )�لمو�فق 2009/10/14م(.
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و�شوف تر�شل �لبنوك �لم�شتلمة �إ�شعار�ت تاأكيد/ �إبالغ �إلى �لمكتتبين تفيدهم بعدد �لأ�شهم �لتي تم تخ�شي�شها لكل مكتتب و�لمبالغ �لتي �شيتم ردها لهم �إن 

وجدت، و�شتقوم �لبنوك �لم�شتلمة برد �أية �أمو�ل تتعلق بالأ�شهم �لتي لم يتم تخ�شي�شها للمكتتبين، كما تو�شحه �إ�شعار�ت �لتاأكيد/ �لإبالغ. وتعاد �أمو�ل فائ�س 

�أو ��شتقطاع بقيدها في ح�شاب �لمكتتب لدى �لبنك �لم�شتلم. ولطلب مزيد من �لمعلومات، على �لمكتتب �لت�شال بالبنك  �أية عمولة  �لكتتاب كاملة بدون 

�لم�شتلم �لذي قدم عن طريقه طلب �كتتابه. 

اإلقرارات  2222 
بتعبئة طلب �لكتتاب وتقديمه، فاإن �لمكتتب يقر بما يلي:

�أنه يو�فق على �لكتتاب في عدد �لأ�شهم �لمحدد في طلب �لكتتاب؛ zz

�أنه يوؤكد ويو�شح �أنه �أطلع على ن�شرة �لإ�شد�ر بكافة محتوياتها بعناية وفهم م�شمونها؛ zz

يو�فق على �لنظام �لأ�شا�شي لل�شركة وتعليمات �لكتتاب و�ل�شروط و�لأحكام �لو�ردة في ن�شرة �لإ�شد�ر ونموذج طلب �لكتتاب؛ zz

�أنه يحتفظ بحقه بمطالبة �ل�شركة و�لرجوع عليها بكل �شرر ينجم عن �حتو�ء ن�شرة �لإ�شد�ر على معلومات غير �شحيحة �أو غير كافية �أو نتيجة �إغفال  zz

معلومات جوهرية من �شاأنها �لتاأثير في قر�ر �لمكتتب ب�شر�ء �لأ�شهم �لمطروحة في حال كان ينبغي ت�شمينها في �لن�شرة؛

علمه ومو�فقته على �أن لل�شركة �لحق في رف�س كافة �لطلبات؛ zz

�أنه يقبل عدد �لأ�شهم �لتي �شيتم تخ�شي�شها له/ لها؛  zz

�أنه يلتزم بعدم �إلغاء نموذج طلب �لكتتاب �أو تعديله بعد تقديمه �إلى �لبنك �لم�شتلم؛ zz

�أنه يوؤكد �أنه لم ي�شبق له/ لها �أو لأي من �أفر�د �أ�شرته/ �أ�شرتها �لم�شمولين في طلب �لكتتاب �لتقدم بطلب لالكتتاب في �لأ�شهم �لمطروحة.  zz

أحكام متفرقة 2222 
يعد نموذج طلب �لكتتاب و�لأحكام و�ل�شروط و�لتعليمات و�لتعهد�ت ذ�ت �لعالقة �لو�ردة هنا ملزمة ونافذة ل�شالح �أطر�ف �لكتتاب وخلفائهم و�لمتنازل لهم 

�لم�شموح بهم ومنفذي ومدر�ء و�شاياهم وورثتهم �شريطة �أنه، با�شتثناء ما ن�شت عليه هذه �لن�شرة تحديدً�، ل يجوز �لتنازل عن طلب �لكتتاب �أو �أية حقوق �أو 

م�شالح �أو �لتز�مات نا�شئة عنه من قبل �أي طرف من �أطر�ف هذ� �لكتتاب بدون مو�فقة خطية م�شبقة من �لطرف �لآخر. 

تخ�شع �ل�شروط و�لأحكام هذه و��شتالم طلبات �لكتتاب �أو �لعقود �لمترتبة عليها وتف�شر طبقًا للقو�نين و�لأنظمة �لمعمول بها في �لمملكة �لعربية �ل�شعودية. 

�شدرت هذه �لن�شرة باللغة �لعربية. 

تسجيل األسهم وترتيبات التعامل 2222 
تحتفظ تد�ول ب�شجل للم�شاهمين يحتوي على �أ�شمائهم وجن�شياتهم وعناوين �إقامتهم ومهنهم و�أرقام ت�شل�شل �لأ�شهم �لتي يملكونها و�لمبالغ �لمدفوعة من 

قيمة هذه �لأ�شهم. 

السوق المالية السعودية )تداول( 2222 
تم تاأ�شي�س نظام “تد�ول” �شنة 1422هـ )�لمو�فق 2001م( خلفا لنظام معلومات �لأ�شهم �لإلكتروني. وقد بد�أ تد�ول �لأ�شهم في �لمملكة ب�شكل �إلكتروني كامل 

1430/9/18هـ )�لمو�فق  1990م(. وبلغت �لقيمة �ل�شوقية لل�شركات �لمتد�ولة في �ل�شوق )1.13( تريليون ريال �شعودي في نهاية  1411هـ )�لمو�فق  �شنة 

2009/9/8م(. ويبلغ عدد �ل�شركات �لم�شاهمة �لمدرجة في �لنظام في تاريخه 135 �شركة.

يتم �لتعامل بالأ�شهم عبر نظام “تد�ول” من خالل �آلية متكاملة تغطي عملية �لتد�ول كاملة بدء� من �أمر �ل�شفقة و�نتهاء بت�شويتها في �ل�شوق. ويتم �لتد�ول كل 

يوم عمل من �أيام �لأ�شبوع من �ل�شاعة 11 �شباحًا وحتى �ل�شاعة 3:30 ع�شرً�. �أما بعد �إغالق �لتد�ول في�شمح باإدخال �لأو�مر وتعديلها و�إلغائها من �ل�شاعة 10 

�شباحا وحتى �ل�شاعة 11 �شباحا. ويمكن �إدخال �لقيود و�ل�شتف�شار�ت �لجديدة �بتد�ء من �ل�شاعة 10 �شباحا لجل�شة �لفتتاح )�لتي تبد�أ �ل�شاعة 11 �شباحًا(. 

وتتغير هذه �لأوقات في �شهر رم�شان وتعلن من قبل �إد�رة تد�ول. 

تنفذ �ل�شفقات من خالل مطابقة �آلية لالأو�مر، ويتم ��شتقبال �لأو�مر �ل�شحيحة وتنفيذها وفقًا لل�شعر. وب�شكل عام، ُتنفذ �أو�مر �ل�شوق )�أف�شل �شعر( �أوًل، 

يليها �لأو�مر محددة �ل�شعر )�لأو�مر ب�شعر محدد(، وفي حالة �إدخال عدة �أو�مر بال�شعر نف�شه، يتم تنفيذها ح�شب توقيت �لإدخال. 



79 نشرة اإلصدار

يقوم تد�ول بتوزيع نطاق �شامل من �لمعلومات من خالل قنو�ت مختلفة منها على وجه �لخ�شو�س موقع تد�ول على �لإنترنت و�لر�بط �لإلكتروني لتد�ول �لذي 

يوفر بيانات �لتد�ول ب�شكل فوري لمزودي �لمعلومات مثل رويترز. 

تتم ت�شوية �ل�شفقات �آليًا في نف�س �ليوم، �أي نقل ملكية �لأ�شهم مبا�شرة بعد تنفيذ �ل�شفقة. 

يجب على �ل�شركات �لمدرجة في تد�ول �لإف�شاح عن جميع �لإعالنات ذ�ت �لأهمية عبر نظام تد�ول لتعميمها على �لجمهور. 

وتقع على عاتق تد�ول م�شوؤولية �إ�شر�ف على �ل�شوق ومر�قبته بهدف �شمان عد�لة �لتد�ول وح�شن �شير عمليات �ل�شوق.

تداول أسهم الشركة  2222 
من �لمتوقع �أن يبد�أ �لتد�ول في �أ�شهم �ل�شركة بعد �لتخ�شي�س �لنهائي لأ�شهم �ل�شركة و�شوف تعلن تد�ول ذلك في حينه، علما باأن �لمو�عيد و�لتو�ريخ �لو�ردة 

في هذه �لن�شرة هي مو�عيد وتو�ريخ مبدئية لغر�س �ل�شتدلل فقط، ويمكن �أن تتغير �أو تمدد بمو�فقة �ل�شركة وهيئة �ل�شوق �لمالية/ لجنة �لإ�شر�ف على تد�ول 

�ل��سهم. 

وتجدر �لإ�شارة �إلى �أنه ل يجوز �لتد�ول في �لأ�شهم �إل بعد قيد �لأ�شهم �لمخ�ش�شة في ح�شابات �لمكتتبين لدى تد�ول وت�شجيل �ل�شركة في �لقائمة �لر�شمية 

و�إدر�ج �أ�شهمها في �ل�شوق. ويحظر �لتد�ول قبل �أو�نها حظرً� تامًا، ول تتحمل �ل�شركة �أية م�شوؤولية حيال تعامالت �لمكتتبين قبل �أو�نها ، بل هم من يتحملون 

�لم�شوؤولية �لكاملة.
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المستندات المتاحة للمعاينة 17 -
�شوف تتوفر �لم�شتند�ت �لتالية للمعاينة بمقر �ل�شركة �لكائن في �لدور �لأول بمبنى �لعبيكان على �شارع �لأمير �شلطان بن عبد�لعزيز في مدينة جدة، وذلك 

بين �ل�شاعة 9:00 �شباحًا و�ل�شاعة 2:00 بعد �لظهر لمدة �أ�شبوع قبل بدء �لكتتاب و�أثناء فترة �لكتتاب .

عقد تاأ�شي�س �ل�شركة �لم�شدق من كتابة �لعدل zz

�لنظام �لأ�شا�شي �لمقترح لل�شركة zz

م( بالمو�فقة على تاأ�شي�س �ل�شركة  zz2009/1/5 قر�ر مجل�س �لوزر�ء رقم )5( وتاريخ 1430/1/8هـ )�لمو�فق

م( بالمو�فقة على تاأ�شي�س �ل�شركة zz2009/1/6 لمر�شوم �لملكي رقم )م/2( �ل�شادر بتاريخ 1430/1/9هـ )�لمو�فق�

ترخي�س �لهيئة �لعامة لال�شتثمار  zz

مو�فقة هيئة �ل�شوق �لمالية على عملية طرح �لأ�شهم zz

م(  zz2008/11/19 خطاب موؤ�ش�شة �لنقد �لموؤرخ في 1429/11/21هـ )�لمو�فق

على �إدر�ج ��شمه و�شعاره �شمن ن�شرة �لإ�شد�ر  zz ”لمو�فقة �لخطية للم�شت�شار �لمالي “�شركة مورغان �شتانلي �ل�شعودية�

على ن�شر ��شمه و�شعاره �شمن ن�شرة �لإ�شد�ر zz ”لمو�فقة �لخطية لمر�جع �لح�شابات “ديلويت �أند توت�س�

على �إدر�ج �أ�شمائهم كم�شت�شارين  zz ”لمو�فقة �لخطية للم�شت�شارين �لقانونيين “�أ�شهر�شت” و “�تحاد عبا�س غز�وي و�شركاه و حماد و�لمح�شار و�شركاه�

قانونيين لالكتتاب �شمن ن�شرة �لإ�شد�ر

على �إدر�ج ��شمه كخبير �كتو�ري  لالكتتاب �شمن ن�شرة �لإ�شد�ر zz ”لمو�فقة �لخطية للخبير �لكتو�ري “لين كالرك �أند بيكوك�

ن�شخة من �لتقارير �لخا�شة ب�شوق �لتاأمين �ل�شادرة عن موؤ�ش�شة �لنقد، بزن�س مونيتور، و�شوي�س ري zz

قائمة �لمركز �لمالي �لم�شتقبلية لل�شركة zz

�لتقرير �ل�شنوي و�لقو�ئم �لمالية �لمر�جعة لرويال �أند �شن �لاليان�س للتاأمين )�ل�شرق �لأو�شط( )فرع �ل�شعودية( لل�شنو�ت �لمنتهية في zz31 دي�شمبر 

2006، 2007 و2008م. 

قائمة �لمركز �لمالي �لم�شتقبلية zz

خطاب �لتقييم �ل�شادر من موؤ�ش�شة �لنقد �لعربي �ل�شعودي zz

�لتفاقيات �لقانونية �لتالية:  zz

�تفاقية �لم�شاهمين zz

�تفاقية �لترخي�س zz

�تفاقية �شر�ء �لموجود�ت  zz

�تفاقية �لإعارة zz

�تفاقية �لخدمات �لفنية  zz

�تفاقية تحويل �لمحفظة zz

�تفاقية �لإحالة و�إعادة �لتاأمين  zz

�تفاقية �لخدمات �لموؤقتة  zz
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الملحق 1- 18 

شركة العالمية للتأمين التعاوني
)�شركة م�شاهمة �شعودية - تحت �لتاأ�شي�س (

قائمة المركز المالي الم�شتقبلية وتقرير الفح�س

كما بتاريخ 7 �أغ�شط�س 2009 )�لتاريخ �لمتوقع لبد�ية �لن�شاط(
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شركة العالمية للتأمين التعاوني
)�شركة م�شاهمة �شعودية - تحت �لتاأ�شي�س (

قائمة المركز المالي الم�شتقبلية وتقرير الفح�س

كما بتاريخ 7 �أغ�شط�س 2009 )�لتاريخ �لمتوقع لبد�ية �لن�شاط(
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شركة العالمية للتأمين التعاوني
) �شركة م�شاهمة �شعودية - تحت �لتاأ�شي�س (

قائمة المركز المالي الم�شتقبلية

كما في بتاريخ 7 �غ�شط�س 2009 )�لتاريخ �لمتوقع لبد�ية �لن�شاط(

)باآالف الرياالت ال�شعودية(اي�شاح

)غير مدققة(

الموجودات

موجودات متداولة

4120.000نقد وما في حكمه

960.000�لنقدية �لمتوقعة من �لكتتاب �لعام

10700�ير�د�ت تمويلية م�شتحقة

180.700مجموع الموجودات المتداولة

موجودات غير متداولة

524.811م�شاريف ما قبل �لتاأ�شي�س

620.000وديعة نظامية

44.811مجموع الموجودات غير المتداولة

225.511مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الم�شاهمين

مطلوبات متداولة

724.811�لمطلوب �لى �لموؤ�ش�شين

حقوق الم�شاهمين

8140.000ر�أ�س �لمال �لمدفوع من قبل �لموؤ�ش�شين

960.000�لنقدية �لمتوقعة من �لكتتاب �لعام

10700�ير�د�ت تمويلية

200.700مجموع حقوق الم�شاهمين

225.511مجموع المطلوبات وحقوق الم�شاهمين

ت�شكل �لي�شاحات �لمرفقة جزء� ل يتجز�أ من قائمة �لمركز �لمالي �لم�شتقبلية
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شركة العالمية للتأمين التعاوني
) �شركة م�شاهمة �شعودية - تحت �لتاأ�شي�س (

اي�شاحات حول قائمة المركز المالي الم�شتقبلية

كما في بتاريخ 7 �غ�شط�س 2009 )�لتاريخ �لمتوقع لبد�ية �لن�شاط(

التنظيم والن�شاط (4 )

�ن �شركة �لعالمية للتاأمين �لتعاوني ) �ل�شركة ( هي �شركة م�شاهمة �شعودية ) تحت �لتاأ�شي�س ( بموجب قر�ر مجل�س �لوزر�ء �لموقر رقم 5 بتاريخ 18 محرم 

1430) �لمو�فق 5 يناير 2009 ( . لقد جرى ترخي�س �ل�شركة للقيام باأن�شطة تاأمين تعاوني في �لمملكة �لعربية �ل�شعودية بموجب �لمر�شوم �لملكي �لكريم رقم 

2 وتاريخ 9 محرم 1430 )�لمو�فق 6 يناير 2009( .

يمتلك �لم�شاهمون �لموؤ�ش�شون �لمذكورون في �لي�شاح رقم ) 8 ( 70% من ر�أ�س مال �ل�شركة و�لبالغ 140 مليون ريال �شعودي.  �ن �لن�شبة �لمتبقية و�لتي ت�شاوي 

30% من ر�أ�س �لمال و�لبالغة 60 مليون ريال �شعودي �شيتم تغطيتها من خالل طرح ��شهم لالكتتاب �لعام ) �ي�شاح 9 ( .  تتمثل �أغر��س �ل�شركة في �لقيام وفقا 

لحكام نظام مر�قبة �شركات �لتاأمين �لتعاوني ولئحته �لتنفيذية و�لنظمة و�لقو�عد �ل�شارية في �لمملكة �لعربية �ل�شعودية بمز�ولة �عمال �لتاأمين �لتعاوني 

وكل ما يتعلق بهذه �لأعمال .

�ن تاريخ بد�ية �لن�شاط �لمتوقع لل�شركة �شيكون في 7 �غ�شط�س 2009 ) تاريخ بد�ية �لن�شاط �لمتوقع ( .

يقع �لمكتب �لرئي�شي لل�شركة في مدينة جدة.

ملخ�ص الأهم ال�شيا�شات المحا�شبية (5 )

تم �عد�د قائمة �لمركز �لمالي �لم�شتقبلية وفقا لمعايير �لمحا�شبة �لمتعارف عليها و�ل�شادرة عن �لهيئة �ل�شعودية للمحا�شبين �لقانونيين وفيما يلي �هم 

�ل�شيا�شات �لمحا�شبية �لمطبقة من قبل �ل�شركة .

العرف المحاسبي

تم �عد�د قائمة �لمركز �لمالي �لم�شتقبلية بناء على مبد�أ �لتكلفة �لتاريخية وبا�شتخد�م ��شا�س �ل�شتحقاق �لمحا�شبي ��شافة �لى تقدير �لن�شاطات للفتـرة من 

7 �غ�شط�س 2009 بافتر��س �ن �ل�شركة م�شتمرة في ن�شاطها .

مصاريف ما قبل التأسيس

�شوف يتم تحميل م�شاريف ما قبل �لتا�شي�س على قائمة �لدخل في �ول فترة مالية تلي بد�ية �لن�شاط �ل �ذ� �مكن تحديد منافع م�شتقبلية لتلك �لم�شروفات 

في هذه �لحالة �شوف يتم �طفاوؤها با�شتخد�م طريقة �لق�شط �لثابت على فترة 7 �شنو�ت �و �لفترة �لمتوقعة لمنافعها �لقت�شادية �يهما �ق�شر .

تحويل العمالت االجنبية

تحول �لمعامالت �لتى تتم بعمالت �جنبية �لى �لريال �ل�شعودي با�شعار �لتحويل �ل�شائدة عند �جر�ء �لمعاملة .  ويتم تحويل �لموجود�ت و�لمطلوبات �لقائمة 

بعمالت �جنبية كما في تاريخ قائمة �لمركز �لمالى �لى �لريال �ل�شعودي بال�شعار �ل�شائدة في نهاية �لعام .
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شركة العالمية للتأمين التعاوني
) �شركة م�شاهمة �شعودية - تحت �لتاأ�شي�س (

اي�شاحات حول قائمة المركز المالي الم�شتقبلية ) تتمه (

كما في بتاريخ 7 �غ�شط�س 2009 )�لتاريخ �لمتوقع لبد�ية �لن�شاط(

ايرادات تمويلية

يتم تحقيق �لير�د�ت �لتمويلية على ��شا�س �ل�شتحقاق . �ن �لير�د�ت �لتمويلية �لمكت�شبة قبل تاأ�شي�س �ل�شركة على ر�أ�س �لمال �لذي ��شهم به �لموؤ�ش�شون يجري 

قيدها على حقوق ��شحاب �ل�شهم و�شوف تظهر في قائمة �لدخل للفترة �لمالية �لولى بعد بد�ية �لن�شاط .

ا�شتخدام التوقعات والتقديرات في اعداد قائمة المركز المالي الم�شتقبلية (6 )

�لموجود�ت  �ر�شدة  في  �ثرت  و�لتوقعات  �لتقدير�ت  هذه  �ن    . �لم�شتقبلية  �لمالي  �لمركز  قائمة  �عد�د  عند  معينة  وتوقعات  تقدير�ت  بعمل  �لد�رة  قامت 

و�لمطلوبات �لمدرجة في قائمة �لمركز �لمالي �لم�شتقبلية .  �ن �لر�شدة �لفعلية للموجود�ت و�لمطلوبات كما في بد�ية �لن�شاط قد تختلف عن تلك �لمو�شحة 

في قائمة �لمركز �لمالي �لم�شتقبلية �لمرفقة نظر� لن �لحد�ث و�لظروف قد تختلف ب�شكل جوهري عن تلك �لتى تم عر�شها في �عد�د قائمة �لمركز �لمالي 

�لم�شتقبلية �لمرفقة .

النقد وما في حكمه (7 )

يت�شمن �لنقد وما في حكمه ،  نقد وود�ئع تحت �لطلب و��شتثمار�ت ذ�ت �شيولة عالية ،  ت�شتحق خالل ثالثة �شهور �و �قل.  بتاريخ بد�ية �لن�شاط �لمتوقع ،  

يتكون �لنقد وما في حكمه من نقد لدى �لبنك .

م�شاريف ما قبل التاأ�شي�ص (8 )

) باآالف الرياالت ال�شعودية (

17.325�تعاب ��شت�شارية

4.272م�شاريف �كتتاب وت�شويق

1.957تكلفة �شمانات بنكية

1.257تكاليف �خرى

24.811

وديعة نظامية (9 )

وفقا لمتطلبات �لفقرة 58 من �لالئحة �لتنفيذية �لمتعلقة بال�شر�ف على �شركات �لتاأمين �لتعاونية تمثل �لوديعة �لنظامية 10% من ر�أ�س �لمال �لمدفوع و�لذي 

�شوف يتم �يد�عه لدى موؤ�ش�شة مالية .
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شركة العالمية للتأمين التعاوني
) �شركة م�شاهمة �شعودية - تحت �لتاأ�شي�س (

اي�شاحات حول قائمة المركز المالي الم�شتقبلية ) تتمه (

كما في بتاريخ 7 �غ�شط�س 2009 )�لتاريخ �لمتوقع لبد�ية �لن�شاط(

المطلوب الى �شريك موؤ�ش�ص (10 )

يمثل هذ� �لر�شيد م�شاريف تم تكبدها من قبل �شركة رويال �ند �شن �لين�س للتاأمين )�ل�شرق �لو�شط( �لمحدودة �إي. �شي. ، �شريك موؤ�ش�س ، بالنيابة عن 

�ل�شركة قبل تاأ�شي�شها .

راأ�ص المال المدفوع من قبل الم�شاهمين الموؤ�ش�شين : (11 )

ن�شبة الم�شاهمةراأ�ص المال المدفوععدد اال�شهماال�شماء

%بالرياالت ال�شعودية

�شركة رويال �ند �شن �لين�س )�ل�شرق �لو�شط(

10.014.000100.140.00050.0700 �لمحدودة �إي. �شي.

3.984.00039.840.00019.9200بنك �لريا�س

5005.0000.0025�ل�شيد/ وهيب �شعيد بن زقر

5005.0000.0025�ل�شيد/ يو�شف على زيد �لقري�شي

5005.0000.0025�ل�شيد �شعد عبد �للطيف �لعي�شى

5005.0000.0025�ل�شيد/ عدنان حمزه بوقري

14.000.00014.000.00070.000المجموع

راأ�ص المال المتوقع من االكتتاب العام (12 )

يمثل هذ� �لبند 30% من ر�أ�س �لمال �لم�شرح ويبلغ 6 مليون �شهم بقيمة 10 ريال لكل �شهم و�لتى �شوف يتم طرحها لالكتتاب �لعام .

ايرادات تمويلية (13 )

يمثل هذ� �لير�د�ت �لتمويلية �لمتوقعة على �لر�شدة �لبنكية �لتي تكت�شب من �لمبالغ �لمدفوعة من قبل �لم�شاهمين �لموؤ�ش�شين فيما يتعلق بر��س �لمال �لذي 

خ�ش�س لهم قبل تاأ�شي�س �ل�شركة . و�شوف يكون هذ� مدرجا في قائمة �لدخل للفترة �لمالية �لولى ما بعد بد�ية �لن�شاط .

االلتزامات الطارئة (14 )

ح�شلت �ل�شركة على خطاب �شمان بقيمة 12.5 مليون ريال �شعودي عبر �شركة رويال �أند �شن �لين�س للتاأمين )�ل�شرق �لو�شط( �لمحدودة �إي . �شي. ، �شريك 

موؤ�ش�س . وقد �شدر �ل�شمان ل�شالح مجل�س �ل�شمان �ل�شحي �لتعاوني ل�شتيفاء متطلبات �لت�شجيل .



X Xا�صدار نشرة 

المالي المستشار  التغطية ومتعهد  االكتتاب  مدير 

 º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’ÉjQ 10 ô©°ùH ΩÉ©dG ÜÉààcÓd ÊhÉ©àdG ÚeCÉà∏d á«ŸÉ©dG ácô°T ∫Ée ¢SCGQ øe %30 πã“ …OÉY º¡°S 6^000^000 ìôW

(Ω2009/1/5 ≥aGƒŸG) `g1430/1/8 ïjQÉJh (5) ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏› QGôb ÖLƒÃ (¢ù«°SCÉàdG â–) ájOƒ©°S áªgÉ°ùe ácô°T

 (Ω2009/1/6 ≥aGƒŸG) `g1430/1/9 ïjQÉJh (2/Ω) ºbQ »µ∏ŸG Ωƒ°SôŸGh

(Ω2009/10/9 ≥aGƒŸG) `g1430/10/20 Ωƒj ƒgh ¥ÓZE’G Ωƒj á∏eÉ°T ΩÉjCG (7) IóŸ ôªà°ùJh (Ω2009/10/3 ≥aGƒŸG) `g1430/10/14 âÑ°ùdG Ωƒj øe ÜÉààc’G IÎa

 AÉ°†YCG  πªëàjh  .("áÄ«¡dG")  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áµ∏ªŸÉH  á«dÉŸG  ¥ƒ°ùdG  áÄ«g  øY  IQOÉ°üdG  êGQOE’Gh  π«é°ùàdG  óYGƒb  äÉÑ∏£àe  Ö°ùM  É¡Áó≤J  ”  äÉeƒ∏©e  ≈∏Y  √òg  QGó°UE’G  Iô°ûf  …ƒà–

 ó©H  ,ºgOÉ≤àYGh  º¡ª∏Y Ö°ùM ¿hócDƒjh  ,√òg QGó°UE’G  Iô°ûf  ‘ IOQGƒdG  äÉeƒ∏©ŸG  ábO  øY á«dhDƒ°ùŸG  πeÉc ,øjOôØæeh Ú©ªà› ,(h) áëØ°üdG  ≈∏Y ºgDhÉª°SCG  ô¡¶J øjòdG  IQGOE’G  ¢ù∏›

 áÄ«¡dG  πªëàJ  ’h  ,á∏∏°†e  É¡«a  IOQGh  IOÉaEG  …CG  π©L  ¤EG  Iô°ûædG  √òg  ‘  É¡æ«ª°†J  ΩóY  …ODƒj  ¿CG  øµÁ  iôNCG  ™FÉbh  …CG  óLƒJ  ’  ¬fCG  ,∫ƒ≤©ŸG  ó◊G  iEGh  áæµªŸG  äÉ°SGQódG  ™«ªL  AGôLEG

 IQÉ°ùN  …CG  øY  âfÉc  Éª¡e  á«dhDƒ°ùe  …CG  øe  áMGô°U  É¡°ùØf  »∏îJh  ,É¡dÉªàcG  hCG  É¡àbóH  ≥∏©àJ  äGó«cCÉJ  …CG  »£©J  ’h  ,Iô°ûædG  √òg  äÉjƒà  øY  á«dhDƒ°ùe  …CG  ájOƒ©°ùdG  á«dÉŸG  ¥ƒ°ùdGhCG

.É¡æe AõL …CG  ≈∏Y OÉªàY’G øY hCG  Iô°ûædG  √òg ‘ OQh ÉªY èàæJ

 

(Ω2009/××/××  ≥aGƒŸG)  `g1430/××/××  ïjQÉàH  Iô°ûædG  √òg äQó°U

 

المستلمة البنوك 

 (2/Ω) ºbQ »µ∏ŸG Ωƒ°SôŸGh (Ω2009/1/5 ≥aGƒŸG) `g1430/1/8 ïjQÉJh (5) ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏› QGô≤d É≤ah (¢ù«°SCÉàdG â–) ájOƒ©°S áªgÉ°ùe ácô°T »g ("ácô°ûdG" `H ó©H Éª«a É¡«dEG QÉ°ûj) ÊhÉ©àdG ÚeCÉà∏d á«ŸÉ©dG ácô°T

 Iô°ûY (10) ÉgQób á«ª°SG áª«≤H ,…OÉY º¡°S ¿ƒ«∏e øjô°ûY (20^000^000) ¤EG áª q°ù≤e …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e »àFÉe (200^000^000) ¢ù«°SCÉàdG óæY ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ ≠∏Ñjh .(Ω2009/1/6 ≥aGƒŸG) `g1430/1/9 ïjQÉJh

 kGQÉÑàYG áªgÉ°ùe ácô°ûc kÉ«eÉ¶f á°ù°SDƒe ácô°ûdG Èà©J ±ƒ°Sh , É¡°ù«°SCÉJ ¿ÓYE’ áYÉæ°üdGh IQÉéàdG ôjRh ‹É©e ¤EG Ö∏W Ëó≤J , á«°ù«°SCÉàdG á«©ª÷G OÉ≤©fGh ÜÉààc’G AÉ¡àfG ó©H ácô°ûdG Ωõà©Jh .("º¡°SC’G") º¡°ù∏d ä’ÉjQ

.É¡°ù«°SCÉJ ¿ÓYEÉH áYÉæ°üdGh IQÉéàdG ôjRh QGôb Qhó°U ïjQÉJ øe

 É¡∏ªéÃ ÜÉààc’G º¡°SCG  πã“h º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’ÉjQ  (10) Iô°ûY ÉgQób  á«ª°SG áª«≤Hh ("ÜÉààcG º¡°S"  É¡æe πch "ÜÉààc’G º¡°SCG") º¡°S (6^000^000) ÚjÓe áà°ùd ("ÜÉààc’G") ÜÉààcÓd ‹hC’G ìô£dG ¿ƒµ«°S

  º¡FÉª°SCÉH ÜÉààc’G º¡°SCG ‘ ÖààµJ ¿CG …Oƒ©°S ÒZ êhR øe ô°üb AÉæHCG É¡d »àdG á∏eQC’G hCG  á≤∏£ŸG ájOƒ©°ùdG ICGôª∏d Rƒéjh ,Ú«©«Ñ£dG ÚjOƒ©°ùdG ¢UÉî°TC’G ≈∏Y ÜÉààc’G ô°üà≤j .ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ øe (%30) áFÉŸÉH Ú©HQCG

 øe ´ƒaóŸG ∫ÉŸG ¢SCGQ ¤EG áaÉ°VE’ÉH ÜÉààc’G äÓ°üëàe  ‘É°U  ΩGóîà°SG ºà«°Sh .¬à≤∏£e º°SÉH ÖààcG øŸ kÉ«Z’ ÜÉààc’G Ö∏W ó©jh ,ô°ü≤dG O’hCÓd É¡àeƒeCG âÑãj Éeh á∏eQCG hCG á≤∏£e É¡fCG âÑãj Ée Ωó≤J ¿CG ≈∏Y É¡◊É°üd

 ófCG ∫ÉjhQ ácô°ûd ("á«æ«eCÉàdG á¶ØëŸG") á«æ«eCÉàdG á¶ØëŸG ≈∏Y PGƒëà°S’G (1) :πjƒªàd ÜÉààc’G ∞jQÉ°üe º°üN ó©H ("Ú°ù°SDƒŸG" `H Ú©ªà› º¡«dEG QÉ°ûjh) (¢U) áëØ°üdG ‘ ºgDhÉª°SCG IQƒcòŸG ácô°ûdG »°ù°SDƒe πÑb

 IOhóëŸG äÉeóÿGh IQÉéà∏d á«ŸÉ©dG ácô°û∏d á©HÉàdG ("∫ƒ°UC’G") ∫ƒ°UC’G ≈∏Y PGƒëà°S’G (2) áµ∏ªŸG ‘ (("§°ShC’G ¥ô°ûdG) ÚeCÉà∏d ¢ùfÉjÓdG ø°U ófCG ∫ÉjhQ) »°S …EG IOhóëŸG (§°ShC’G ¥ô°ûdG) ÚeCÉà∏d ¢ùfÉjÓdG ø°U

.("ÜÉààc’G äÓ°üëàe ΩGóîà°SG"  º°ùbh "PGƒëà°S’G" º°ùb ™LGQ) ájò«ØæàdG áëFÓd É≤ÑW ácô°û∏d á«dÉŸG IAÓŸG ¢ûeÉ¡d ≈fOC’G ó◊ÉH ®ÉØàM’G ∂dòch ,πeÉ©dG ∫ÉŸG ¢SCGôd ácô°û∏d áeÉ©dG äÉLÉ«àM’G (3) h ("á«ŸÉ©dG")

 (%70) áFÉŸÉH Ú©Ñ°S πã“ ,ájOƒ©°S ä’ÉjQ (10)  Iô°ûY É¡æe πc áª«b ,º¡°S (14^000^000) ¿ƒ«∏e ô°ûY á©HQCÉH ÜÉààc’ÉH ("¿ƒ°ù°SDƒŸG") (¢U) áëØ°üdG ‘ ºgDhÉª°SCG IôgÉ¶dGh ¿ƒ°ù°SDƒŸG ¿ƒªgÉ°ùŸG ΩÉb ,ÜÉààc’G πÑb

 …Oƒ©°S ∫ÉjQ (140^000^000) ¿ƒ«∏e ¿ƒ©HQCGh áFÉe á¨dÉÑdGh É¡H GƒÑààcG »àdG º¡°SC’G πHÉ≤e Ú°ù°SDƒŸG ÚªgÉ°ùŸG πÑb øe â©aO »àdG ≠dÉÑŸG ´GójEG ” óbh .ácô°ûdG ≈∏Y Iô£«°S á°üëH ¿ƒ¶Øàë«°S ‹ÉàdÉHh .ácô°ûdG ∫Éª°SCGQ øe

.("ÜÉààc’G á«£¨J ó¡©àe" º°ùb ™LGQ) .á«dÉŸG ¢VÉjôdG ácô°T πÑb øe ÜÉààcÓd á∏eÉµdG á«£¨àdÉH ó¡©àdG ” Éªc .¢VÉjôdG ∂æH iód

 áª¡e ïjQGƒJ" (¢S) áëØ°üdG ™LGQ) .(Ω 2009 /10/9 ≥aGƒŸG ) `g 1430/10/20 ƒg ÜÉààc’G ¥ÓZE’ Ωƒj ôNBG ¿ƒµj å«ëH ,á∏eÉc ΩÉjCG  7  IÎØd ôªà°ùjh (Ω 2009 /10/3 ≥aGƒŸG ) `g 1430 /10/14 ‘ ÜÉààc’G CGóÑj

("ÜÉààc’G äÉª«∏©Jh •hô°T" º°ùb ™LGQ) ÜÉààc’G IÎa ∫ÓN áª∏à°ùŸG ∑ƒæÑdG ´hôa øe m…CG iód ÜÉààc’G äÉÑ∏W Ëó≤J øµÁh . ("ÚÑààµª∏d

 ≈fOC’G ó◊G ¿EG  .º¡°S (100^000) ∞dCG  áFÉe  ƒg Öààµe πµd ≈°übC’G ó◊G ¿CG  Éªc ,≈fOCG  óëc kÉª¡°S  (50) Ú°ùªîH ÜÉààc’G ("ÚÑààµŸG"  `H  Ú©ªà›h "ÖààµŸG"  `H  ¬«dEG  QÉ°ûj) ÜÉààc’G º¡°SCG  ‘ Öààµe πc ≈∏Y Öéj

 ÜÉààc’G Üƒ∏£ŸG º¡°SC’G OóY ‹ÉªLEG ¤EG Öààµe πc ¬Ñ∏W Ée  áÑ°ùf ≈∏Y kAÉæH »Ñ°SÉæJ ¢SÉ°SCG ≈∏Y (äóLh ¿EG) ÜÉààcÓd áMhô£ŸG º¡°SC’G øe ≈≤Ñàj Ée ¢ü«°üîJ ºà«°Sh ,Öààµe πµd kÉª¡°S (50) Ú°ùªN ƒg ¢ü«°üîà∏d

 áMhô£ŸG º¡°SC’G OóY ÚÑààµŸG OóY RhÉŒ ∫ÉM ‘h .ÚÑààµŸG OóY ≈∏Y …hÉ°ùàdÉH ¢ü«°üîàdG ºà«°Sh ¢ü«°üîà∏d ≈fOC’G ó◊G øª°†J ’ ácô°ûdG ¿EÉa ,Öààµe (120^000) ∞ qdCG øjô°ûYh áFÉe ÚÑààµŸG OóY RhÉŒ GPEGh .É¡«a

 á«∏ªY øY ¿ÓYE’G ºà«°S Éªc .áª∏à°ùŸG ∑ƒæÑdG øe äÉYÉ£≤à°SG hCG ä’ƒªY ájCG ¿hO ÚÑààµŸG ¤EG (óLh ¿EG) ÜÉààc’G ¢†FÉa IOÉYEG ºàJ ±ƒ°Sh .("áÄ«¡dG") á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«g √Qô≤J Ée Ö°ùM ¢ü«°üîàdG ºàj ±ƒ°ùa ,ÜÉààcÓd

.("ÜÉààc’G äÉª«∏©Jh •hô°T" º°ùb ™LGQ) .(Ω2009/10/14 ≥aGƒŸG)  `g1430/10/25 √É°übCG óYƒe ‘ (óLh ¿EG ) ¢†FÉØdG OQh ¢ü«°üîàdG

 Qƒ°†M πbC’G  ≈∏Y kÉª¡°S (20) øjô°ûY ∂∏Á ("ºgÉ°ùŸG") ºgÉ°ùe πµd ≥ëjh ,óMGh äƒ°U ‘ ≥◊G ¬∏eÉM º¡°S πc »£©j å«M ,á«∏«°†ØJ âjƒ°üJ ¥ƒ≤M ("ºgÉ°ùŸG") ºgÉ°ùe …C’ ¢ù«dh  º¡°SC’G  øe IóMGh áÄa ácô°û∏d

 »àdG á«dÉŸG äGƒæ°ùdG øYh É¡°ù«°SCÉJ ¿ÓYEGh ÜÉààc’G AóH ó©H ácô°ûdG É¡æ∏©J ìÉHQCG ájCG øe É¡Ñ«°üf ÜÉààcÓd áMhô£ŸG º¡°SC’G ≥ëà°ùJ ±ƒ°Sh .É¡«a âjƒ°üàdGh ("á«eƒª©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG") á«eƒª©dG á«©ª÷G äÉYÉªàLG

.("ìÉHQC’G ™jRƒJ á°SÉ«°S" º°ùb ™LGQ) .É¡«∏J

 Iô°ûf ≈∏Y á≤aGƒŸG â“h ,á«ª°SôdG áªFÉ≤dG ‘ º¡°SC’G π«é°ùàd ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸÉH á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«¡d Ö∏£H ácô°ûdG âeó≤J óbh ,ÜÉààcÓd É¡MôW πÑb ôNBG ¿Éµe …CG ‘ hCG áµ∏ªŸG πNGO ácô°ûdG º¡°SC’ ¥ƒ°S óLƒj ⁄

 ájOƒ©°ùdG º¡°SC’G ¥ƒ°S ‘ º¡°SC’G ∫hGóJ CGóÑj ¿CG ™bƒàŸG øeh .º¡°SC’G ìôW á«∏ª©d áeRÓdG á«ª°SôdG äÉ≤aGƒŸG ™«ªL ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ” óbh .á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«g É¡àÑ∏W »àdG IójDƒŸG äGóæà°ùŸG áaÉc AÉØ«à°SG ”h √òg QGó°UE’G

 íª°ùj ±ƒ°S ,ácô°ûdG º¡°SCG ‘ ∫hGóàdG AóH ™eh .(¢S) áëØ°üdG ‘ "ÚÑààµª∏d áª¡e ïjQGƒJ" ™LGQ) ácô°ûdG ¢ù«°SCÉJ ¿ÓYEÉH AGQRƒdG ¢ù∏› QGôb Qhó°Uh º¡°SC’G ¢ü«°üîJ á«∏ªY øe AÉ¡àf’G ó©H Öjôb âbh ‘ ("¥ƒ°ùdG")

 .º¡°SC’G ‘ ∫hGóàdÉH »é«∏ÿG ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hO »æWGƒeh ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ‘ áeÉbEG Ú∏eÉ◊G ÖfÉLC’G OGôaCÓdh  ájOƒ©°ùdG QÉªãà°S’G ≥jOÉæ°Uh ∑ƒæÑdGh äÉcô°ûdGh ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸÉH ÚæWGƒª∏d

 .áMhô£ŸG º¡°SC’G ‘ QÉªãà°S’ÉH QGôb PÉîJG πÑb ájÉæ©H √òg QGó°UE’G Iô°ûf øe "IôWÉîŸG πeGƒY"h "ΩÉg QÉ©°TEG" »ª°ùb á°SGQO Öéj



X X

نشرة ا�صدار التكميلية

 ¢Uƒ°üîH ÊhÉ©àdG ÚeCÉà∏d á«ŸÉ©dG ácô°T øY IQOÉ°üdGh (Ω2009/9/14 ≥aGƒŸG) `g1430/9/24 ‘ áNQDƒŸG ÜÉààc’G Iô°ûf ™e CGô≤J ¿CG Öéj á«∏«ªµJ QGó°UEG Iô°ûf »g Iô°ûædG √òg

 .óMGƒdG º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’ÉjQ 10 ô©°ùH ΩÉ©dG ÜÉààcÓd ÊhÉ©àdG ÚeCÉà∏d á«ŸÉ©dG ácô°T ∫Ée ¢SCGQ øe %30 πã“ …OÉY º¡°S ÚjÓe áà°S (6^000^000) ìôW

 ô¡¶J øjòdG ácô°ûdG IQGOEG  ¢ù∏› AÉ°†YCG  πªëàjh .áÄ«¡dG øY IQOÉ°üdG êGQOE’Gh π«é°ùàdG óYGƒb äÉÑ∏£àe Ö°ùM áeó≤e äÉeƒ∏©e ≈∏Y √òg á«∏«ªµàdG QGó°UE’G Iô°ûf …ƒà–

 º¡ª∏Y  Ö°ùM  ¿hócDƒjh  √òg  á«∏«ªµàdG  QGó°UE’G  Iô°ûf  ‘  IOQGƒdG  äÉeƒ∏©ŸG  ábO  øY  á«dhDƒ°ùŸG  πeÉc  ,øjOôØæeh  Ú©ªà›  ,QGó°UE’G  Iô°ûf  øe  (`g)  áëØ°üdG  ‘  ºgDhÉª°SCG

 IOQGh IOÉaEG …CG π©L ¤EG á«∏«ªµàdG Iô°ûædG √òg ‘ É¡æ«ª°†J ΩóY …ODƒj ¿CG øµÁ iôNCG ™FÉbh …CG óLƒJ’ ¬fCG ,∫ƒ≤©ŸG ó◊G ¤EGh áæµªŸG äÉ°SGQódG ™«ªL AGôLEG ó©H ,ºgOÉ≤àYGh

 …CG øe áMGô°U É¡°ùØf »∏îJh ,É¡dÉªàcG hCG É¡àbóH ≥∏©àJ äGó«cCÉJ …CG »£©J ’h ,Iô°ûædG √òg äÉjƒà øY á«dhDƒ°ùe …CG ájOƒ©°ùdG á«dÉŸG ¥ƒ°ùdGhCG áÄ«¡dG πªëàJ ’h .á∏∏°†e É¡«a

.É¡æe AõL …CG ≈∏Y OÉªàY’G øY hCG Iô°ûædG √òg ‘ OQh ÉªY èàæJ IQÉ°ùN …CG øY âfÉc Éª¡e á«dhDƒ°ùe

(Ω2009/9/14 ≥aGƒŸG) `g1430/9/24 ïjQÉàH Iô°ûædG √òg äQó°U



شركة العالمية للتأمين التعاوني
�سركة م�ساهمة �سعودية )تحت التاأ�سي�س( بموجب قرار مجل�س الوزراء رقم )5( وتاريخ 1430/1/8هـ )الموافق 2009/1/4م( والمر�سوم الملكي رقم )م/2( 

وتاريخ 1430/1/9هـ )الموافق 2009/1/5م(.

فترة االكتتاب: 1430/10/14هـ اإلى1430/10/20هـ  )الموافق لـ 2009/10/3م اإلى2009/10/9م (

مالحظة هامة
المالية  ال�سوق  2009/9/14م( ووافقت عليها هيئة  1430/9/24هـ )الموافق  بتاريخ  التكميلية”(  االإ�سدار  التكميلية هذه )“ن�سرة  االإ�سدار  ن�سرة  �سدرت 

للتاأمين  العالمية  �سركة  عن  ال�سادرة  2009/9/14م(  )الموافق  1430/9/24هـ  في  الموؤرخة  االإ�سدار  لن�سرة  مكملة  وهي  التاريخ.  ذلك  في  )“الهيئة”( 

التعاوني. وهي �سركة م�ساهمة �سعودية )تحت التاأ�سي�س(.

يجب قراءة ن�سرة االإ�سدار التكميلية هذه اإلى جانب ن�سرة االإ�سدار.

�سيكون للم�سطلحات الم�ستخدمة في ن�سرة االإ�سدار التكميلية هذه نف�س المعاني المحددة لها في ن�سرة االإ�سدار.

هذا ويمنع منعًا باتًا توزيع ن�سرة االإ�سدار التكميلية هذه وبيع االأ�سهم المطروحة لالكتتاب الأي �سخ�س غير الم�ستثمرين المذكور و�سفهم في ن�سرة االإ�سدار 

اأو في اأي بلد اآخر �سوى المملكة العربية ال�سعودية. وتلفت ال�سركة والم�ساهمون الحاليون والم�ست�سار المالي عناية م�ستلمي ن�سرة االإ�سدار التكميلية هذه اإلى 

�سرورة التعرف على جميع هذه القيود ومراعاة التقيد بها.

سبب إصدار نشرة اإلصدار التكميلية
ت�سترط الهيئة على ال�سركة الم�سدرة اأن تقدم اإليها ن�سرة اإ�سدار تكميلية اإذا علمت ال�سركة في اأي وقت بعد موافقة الهيئة على ن�سرة االإ�سدار وقبل اإدراجها 

�سمن القائمة الر�سمية، باأي مما يلي:

اأو في اأي وثيقة اأخرى تتطلبها قواعد الت�سجيل واالإدراج ال�سادرة عن  اإذا وقع هناك تغير كبير في االأمور االأ�سا�سية المذكورة في ن�سرة االإ�سدار  (1 )

الهيئة، اأو

اإذا علمت ال�سركة باأمور مهمة كان ينبغي اإدراجها في ن�سرة االإ�سدار. (2 )

وقد علمت ال�سركة بمعلومات جديدة ن�ساأت بعد تاريخ موافقة الهيئة على ن�سرة االإ�سدار وترى ال�سركة في راأيها اأنها تحدث تغييرًا كبيرًا في م�ساألة جوهرية 

وردت في ن�سرة االكتتاب. وتقر ال�سركة بعدم وجود تغيير ملحوظ في اأمور جوهرية اأو م�سائل اإ�سافية مهمة غير التي تم االإف�ساح عنها في ن�سرة االإ�سدار 

التكميلية.

ن�سرة  باأنه تم تقديم  ال�سركة  وتقر  التكميلية هذه.  االإ�سدار  ن�سرة  للم�ستثمرين  اأن تقدم  المنا�سب  اأنه من  ال�سركة ترى  فاإن  الجديدة،  المعلومات  في �سوء 

االإ�سدار التكميلية للهيئة وتمت الموافقة على ن�سرها.

المعلومات الجديدة
عوامل المخاطرة

تبين لدى ال�سركة وجود مخاطر اإ�سافية لم تذكر في عوامل المخاطرة المذكورة في ق�سم )2( من ن�سرة االإ�سدار وهي كالتالي:

المخاطر المرتبطة بعمليات الشركة

الخطر المرتبط باالعتماد على حساب رئيسي واحد

ت�سمل المحفظة ح�سابًا مع مجموعة �سركات تقدم بموجبه رويال اأند �سن الاليان�س للتاأمين )ال�سرق االأو�سط( ب�سورة اأ�سا�سية تاأمينًا على اأ�سطول �سياراتها 

البالغ 40.000 �سيارة تقريبًا )“الح�ساب”(. في حالة ا�ستحواذ ال�سركة على الح�ساب فاإن ذلك �سي�سّكل جزءًا جوهريًا ومهّمًا الأعمالها ككل وهو الح�ساب 

االأكثر اأهمية فيما يتعلق بالمحفظة. يجب تجديد الح�ساب �سنويًا ورغم فوات تاريخ التجديد ت�ستمر رويال اأند �سن الاليان�س للتاأمين )ال�سرق االأو�سط( في 

مفاو�سات حول �سروط التجديد للح�ساب و�ست�ستمر في اإبرام بوال�س في الفترة المرحلية. وبناًء على المفاو�سات المطولة وعوامل اأخرى من المحتمل اأن 

رويال اأند �سن الاليان�س للتاأمين )ال�سرق االأو�سط( لن تمكن من التجديد اأو ربما تتوقف عن اإبرام البوال�س المتعلقة بالح�ساب في عام 2009م.

في حالة تجديد الح�ساب ومن اأجل نقل الح�ساب لل�سركة يجب الح�سول على موافقة االأطراف االأخرى ذات العالقة وال يمكن اإعطاء اأي تاأكيد بالح�سول على 

الموافقة المذكورة.



اأو االمتناع عن  اإن عدم التجديد  53.732.893 ريال �سعودي.  اإجمالي االأق�ساط المكتتبة وهو ما يعادل  2008م �سّكل الح�ساب 38،5% تقريبًا من  في عام 

الموافقة على النقل اأو انتهاء اأو اإنهاء الح�ساب الأي �سبب من االأ�سباب من �ساأنه التاأثير �سلبيًا على المحفظة و/اأو اعمال ال�سركة.

باالإ�سافة اإلى ما ُذكر في حالة وقوع تاأثير �سلبي على الح�ساب نف�سه ولو ب�سورة غير جوهرية )مثاًل نتيجة لزيادة عامة في تكاليف المطالبات( فمن ثم وعلى 

�سوء حجم الح�ساب من المحتمل وقوع اأثر �سلبي كبير على االأداء المالي الأعمال ال�سركة ككل.

المعلومات القانونية

بناء على عامل المخاطرة اأعاله المتعلق باالعتماد على ح�ساب رئي�سي واحد تمت اإ�سافة االتفاقية التالية مع العقود المهمة وعقود االأطراف ذات العالقة في 

“الم�ستندات  للمعاينة والمذكورة في ق�سم )17(  المتاحة  الم�ستندات  اإلى  اإ�سافة االتفاقية  القانونية” من ن�سرة االإ�سدار. و�سيتم  ق�سم )10( “المعلومات 

المتاحة للمعاينة” من ن�سرة االإ�سدار.

اتفاقية التوزيع األساسية

تحوز رويال اأند �سن الاليان�س للتاأمين )ال�سرق االأو�سط( حاليًا اتفاقية توزيع بخ�سو�س الح�ساب )راجع ق�سم “عوامل المخاطرة” اأعاله الفقرة 1 “الخطر 

المرتبط باالعتماد على ح�ساب رئي�سي واحد”(. تعتزم ال�سركة في حالة بقاء اتفاقية التوزيع االأ�سا�سية �سارية المفعول - االأمر الذي ال يتوقع حدوثه - اأن تتحمل 

ال�سركة جميع االأ�سول وااللتزامات النا�سئة عن اتفاقية التوزيع االأ�سا�سية وذلك بموجب اتفاقية تحويل المحفظة ومع الخ�سوع لموافقة الطرف المناظر.

االستحواذ

باالإ�سارة اإلى عامل المخاطرة المتعلق باالعتماد على ح�ساب رئي�سي واحد والتي تمت اإ�سافته في ن�سرة االإ�سدارالتكميلية هذه. وح�سب المو�سوف في الفقرة 

الاليان�س  اأند �سن  الح�ساب لدى رويال  المحتمل تجديد  2008 ومن غير  المكتتبة في عام  االأق�ساط  الح�ساب ما يقارب 38،5% من �سافي  المذكورة �سكل 

للتاأمين )ال�سرق االأو�سط(. الجدول التالي يبين الم�ساهمة التقريبية المن�سوبة للح�ساب المذكور في الح�سابات المراجعة لعام 2008م. )ف�ساًل راجع ق�سم 

)5( “اال�ستحواذ” من ن�سرة االإ�سدار(

2008م )مراجع(البند

)االأرقام باآالف الرياالت ال�سعودية(

% من اإجمالي الح�سابات المراجعة لعام 

2008م

55.92422.4اإجمالي االأق�ساط المكتتبة

26.56324.2�سافي االأق�ساط المحققة

53.73338.5�سافي االأق�ساط المكتتبة 

18.86919.0اإجمالي المطالبات الم�سجلة 

18.86931.0�سافي المطالبات المدفوعة

الم�سدر: رويال اأند �سن الاليان�س للتاأمين )ال�سرق االأو�سط( 

من  “اال�ستحواذ”   )5( ق�سم  راجع  )ف�ساًل  القطاعات  ح�سب  الح�سابات  في  المذكور  للح�ساب  المن�سوبة  التقريبية  الم�ساهمة  التالي  الجدول  ويبين 

ن�سرةاالإ�سدار(:

نوع العمل 
2008م )مراجع( 

)االأرقام باآالف الرياالت ال�سعودية( 
% من الم�ساهمة لعام 2008م

9602.8الممتلكات

2.5899.9البحري

53.12958.7�سيارات

2110.6الحوادث العامة

350.1الهند�سة

الم�سدر: رويال اأند �سن الاليان�س للتاأمين )ال�سرق االأو�سط(
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