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  إشعار هام 
 وباألسهم املطروحة   بشركة سند للتأمني وإعادة التأمني التعاوين      املتعلقة   تقدم هذه النشرة تفاصيل كاملة عن املعلومات      

وعند تقدمي طلب االكتتاب يف األسهم املعروضة للبيع، سيتم معاملة املستثمرين على أساس أن طلبام تستند . لالكتتاب
 والبنوك   ومتعهد التغطية  االكتتابإىل املعلومات اليت حتتويها هذه النشرة واليت ميكن احلصول على نسخ منها من مدير               

  .)sa.org.cma.www(املستلمة أو عن طرق زيارة موقع هيئة السوق املالية
  

يـشار  (املالية كمستشار مايل هلا فيما خيتص بعملية الطرح          شركة اموعة  شركة سند للتأمني وإعادة التأمني التعاوين     عينت  
ـ إليه  ، وبنك الرياض كمديراً لالكتتاب    للتغطيةكمتعهد  بنك اجلزيرة    إعتمادكما مت   ") املستشار املايل "أو  " اموعة املالية "ا ب

  .فيما يتعلق باألسهم املطروحة لالكتتاب املشار اليها يف هذه النشرة
  

إلدراج الصادرة عن هيئة الـسوق      حتتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات مت تقدميها حسب متطلبات قواعد التسجيل وا            
جمتمعني ومنفردين كامل املسؤولية عـن دقـة        ) د(املالية باململكة ويتحمل أعضاء جملس اإلدارة الواردة أمساؤهم يف صفحة           

املعلومات الواردة يف نشرة اإلصدار هذه، ويؤكدون حسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء مجيع الدراسات املمكنة وإىل احلد   
 فيها مضللة أو غـري       واردة توجد أي وقائع أخرى ميكن أن يؤدي عدم تضمينها يف النشرة إىل جعل أية إفادة               ، أنه ال  املعقول
وال تتحمل اهليئة والسوق املالية السعودية أي مسؤولية عن حمتويات هذه النشرة، وال تعطي أي تأكيدات تتعلـق                  . صحيحة

 مسؤولية ما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد يف هذه النشرة أو عـن                بدقتها أو اكتماهلا، وختلي نفسها صراحة من أي       
  .االعتماد على أي جزء منها

  
إن املعلومات اليت تضمنتها هذه النشرة يف تاريخ إصدارها عرضة للتغيري، وعلى وجه اخلصوص فيما يتعلق بالوضـع املـايل                    

 املستقبلية املتعلقة بعوامل التـضخم ومعـدالت الفائـدة          للشركة وقيمة األسهم اليت ميكن أن تتأثر بشكل سليب بالتطورات         
 وال ينبغي اعتبار تقدمي نشرة اإلصدار     . والضرائب أو أية عوامل اقتصادية أو سياسية أخرى خارجة عن نطاق سيطرة الشركة            

األحـداث   أو أي تعامل شفهي أو خطي متعلق بأسهم االكتتاب بأنه وعد أو إقرار بتحقق اإليـرادات والنتـائج أو                     هذه
  .املستقبلية

  
ال جيوز اعتبار نشرة اإلصدار هذه مبثابة توصية من الشركة أو املسامهني املؤسسني أو أي من مستـشاريهم للمـشاركة يف                     

وتعترب املعلومات املوجودة يف نشرة اإلصدار ذات طبيعة عامة مت إعدادها بدون اعتبار ألهداف االسـتثمار                . عملية االكتتاب 
ويتحمل كل مستلم لنشرة اإلصدار، قبل اختاذ قرار باالستثمار،         . ضع املايل أو االحتياجات االستثمارية اخلاصة     الفردية أو الو  

مسؤولية احلصول على استشارة مهنية مستقلة خبصوص االكتتاب لتقييم مدى مالءمة املعلومات املدرجة يف النشرة بالنـسبة                 
  .هلألهداف واألوضاع واالحتياجات املالية اخلاصة ب

  
 جيوز للمرأة السعودية املطلقة أو األرملة واليت هلا أوالد قُصر           كما ،األشخاص الطبيعيني السعوديني  يقتصر هذا االكتتاب على     

يثبت أا مطلقة أو أرملة وما يثبـت          على أن تقدم ما    ،من زوج غري سعودي أن تكتتب بأمسائهم لصاحلها يف أسهم الشركة          
وتطلـب الـشركة   . ما حيظر صراحة توزيع هذه النشرة أو بيع أسهم االكتتاب يف دولة أخـرى         ك. أمومتها لألوالد القُصر  

  .واملسامهون املؤسسون واملستشار املايل من متلقي هذه النشرة التعرف بشكل مستقل على أية قيود نظامية ومراعاة التقيد ا
  



ب 

  
 

  معلومات عن السوق والقطاع
اردة بدراسة السوق مأخوذة عن مصادر معلومات متاحة للعموم ولذلك مل يتم أخذ الو البيانات والتوقعات جزء كبري من

  :موافقة تلك املصادر على إدراج امسها يف نشرة اإلصدار ، وهذه املصادر هي
 ).Sigma World Insurance 2005تقرير  (Swiss REالشركة السويسرية إلعادة التأمني   

م وتعمل يف أكثر من ١٨٦٣ سويرا منذ عام –التامني تأسست يف زيورخ وهي شركة عاملية رائدة يف جمال إعادة 
ثالثني دولة حول العام وتصدر تقارير مستقلة عن قطاعات التأمني يف العامل بشكل دوري متاحة على شبكة 

  .االنترنت
  

 ).م٢٠٠٦/الثاينالربع (تقرير متابعة األعمال الدولية يب إم آي عن سوق التأمني يف اململكة العربية السعودية  
م ومتخصصة باصداراا الدورية عن األسواق العاملية الناشئة وتتناول دراسة القطاعات ١٩٨٤تأسست يف عام 

  .االقتصادية املختلفة كما تصدر حتليالً وتوقعات دورية هلذه القطاعات 
 

  .)م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧الثاين واألربعون (التقرير السنوي مؤسسة النقد العريب السعودي 

  
 وقد قامت الشركة بالتحريات املعقولة للتأكد من صحة املعلومات اليت تضمنتها هذه النشرة يف تاريخ إصدارها، ومع أنه ال                  

 الواردة عن السوق والقطاع تعترب غري دقيقة يف جوهرها، إال أنه            علوماتامل بأنيوجد لدى اموعة املالية أي سبب لالعتقاد        
 ال يوجد أي بيـان أو       وعليه فإنه ،   من املعلومات املدرجة يف هذه النشرة عن السوق والقطاع         مل يتم التحقق بصورة مستقلة    

  . أي من هذه املعلوماتبصحة أو إكتمالضمان 
  

  التوقعات واإلفادات املستقبلية
 املستقبلية  وقد ختتلف ظروف التشغيل   . لقد مت إعداد التوقعات اليت تضمنتها هذه النشرة على أساس افتراضات حمددة ومعلنة            

  .عن االفتراضات املستخدمة، وبالتايل فإنه ال يوجد ضمان أو تعهد فيما يتعلق بدقة أو كمال أي من هذه التوقعات
هذه النشرة واليت ال تعد حقائق تارخيية بيانات مستقبلية، تشمل على سبيل املثال ال احلـصر                متثل بعض التوقعات الواردة يف      

ويستدل على هـذه اإلفـادات      .  املايل واستراتيجية العمل وخطط الشركة واألهداف املستقبلية       البيانات اليت تتعلق بالوضع   
أو " ينبغي"أو  " سوف"أو  " من املمكن "أو  " يتوقع"أو  " تقدر"أو  " تعتزم"املستقبلية عن طريق استخدام بعض الكلمات مثل        

وتعكس هذه . ا من املفردات املقاربة أو املشاة هلا يف املعىنأو الصيغ النافية هلذه املفردات وغريه     " يعتقد"أو  " قد"أو  " متوقع"
وهناك العديد مـن   . اإلفادات وجهة نظر الشركة احلالية فيما يتعلق بأحداث مستقبلية ولكنها ليست ضماناً لألداء املستقبلي             

ؤدي إىل اختالفها بشكل كبري عما كان       العوامل اليت قد تؤثر يف األداء الفعلي أو اإلجنازات أو النتائج اليت حتققها الشركة وت              
وقد مت استعراض بعض املخاطر أو العوامل اليت ميكن أن تؤدي إيل مثل هذا              . متوقعاً صراحةً أو ضمنياً يف اإلفادات املذكورة      

 من  وفيما لو حتقق أي واحد أو أكثر       ")عوامل املخاطرة "راجع قسم   (األثر بصورة أكثر تفصيالً يف أقسام أخرى من النشرة          
هذه املخاطر أو األمور غري املتيقنة أو ثبت عدم صحة أو دقة أي من االفتراضات اليت مت االعتماد عليها، فإن النتائج الفعليـة                  

 .قد ختتلف بشكل جوهري عن تلك املوضحة يف هذه النشرة
  

اوين بتقدمي نشرة إصدار تكميلية     التع منيسند للتأمني وإعادة التأ    تسجيل وإدراج األسهم، تلتزم       قواعد ومع مراعاة متطلبات  
هليئة السوق املالية إذا تبني للشركة يف أي وقت بعد موافقة هيئة السوق املالية على نشرة اإلصدار وقبل تسجيل أسـهمها يف     

حدوث أي تغيري ملحوظ يف أمور جوهرية واردة يف هذه النشرة أو يف أي مستند مطلـوب مبوجـب                   ) أ: (القائمة الرئيسية 



ج 

وفيما عدا احلالتني   . ظهور أي مسائل إضافية مهمة كان يتوجب تضمينها يف هذه النشرة          ) ب(لتسجيل واإلدراج، أو    قواعد ا 
 أي معلومات متعلقة بقطاع التأمني والسوق أو اإلفادات املستقبلية الـيت            لالشركة ال تعتزم حتديث أو تعدي      املذكورتني، فإن 

ونتيجـة ملـا تقـدم      .  ذلك فمعلومات جديدة أو حوادث مستقبلية أو خال      تتضمنها هذه النشرة، سواًء كان ذلك نتيجة        
وللمخاطر األخرى، واألمور غري املتيقنة واالفتراضات، فإن توقعات األحداث والظروف املستقبلية املبينة يف هذه النشرة قـد     

ستثمرين احملتملني فحـص مجيـع      وعليه فإنه جيب على امل    . ال حتدث على النحو الذي تتوقعه الشركة أو قد ال حتدث إطالقاً           
  . اإلفادات املستقبلية على ضوء هذه التفسريات مع عدم االعتماد على اإلفادات املستقبلية بشكل أساسي



د 

  دليل الشركة
  ن وشحأعضاء جملس اإلدارة املر

  ةالصفـاالســـم                                                                    
  املرشح) املستقل(جملس اإلدارة رئيس   عبداهللا بن حيىي املعلمي/ السيد
 املرشحعضو جملس اإلدارة   أمحد بن حممد مخيس الرميثي/ السيد
 املرشحعضو جملس اإلدارة  العبدويلعبداهللا  عبداهللا بن فاضل/ السيد
 املرشحعضو جملس اإلدارة  طالل عمر العقاد/ السيد
 املرشحعضو جملس اإلدارة  م راشد الراشدعبداملنع/ السيد
 املرشحعضو جملس اإلدارة  طنوس قيصر فغايل/ السيد
 املرشحعضو جملس اإلدارة   سعيد عمر العيسائي/ السيد
 املرشحعضو جملس اإلدارة   سلطان بن حممد بن صاحل/ السيد
  املرشح) املستقل(عضو جملس اإلدارة   أمحد بن عبداهللا العقيل/ السيد
  املرشح) املستقل(عضو جملس اإلدارة   راشد بن صاحل البكر/ السيد
  املرشح) املستقل(عضو جملس اإلدارة   حممد بن سليمان اجلربوع/ السيد

   عنوان الشركة

 )سند (شركة سند للتأمني وإعادة التأمني التعاوين
   حي الربوة الغربية-شارع خليفة بن عامر

  ١١٤٥١ الرياض ٢٢٥٦ص ب 
  العربية السعوديةاململكة 
  +٩٦٦) ١( ٤٧٦ ٧٩١١: فهاتـ

  +٩٦٦) ١( ٤٧٦ ٧٨٩٥: فاكـس
  

  ممثل الشركة املعتمد لدى هيئة السوق املالية  سكرتري جملس اإلدارة
  أمحد عبدالرمحن الثنيان/ السيد

   حي الربوة الغربية-شارع خليفة بن عامر
  ١١٤٥١ الرياض ٢٢٥٦ص ب 

  اململكة العربية السعودية
  +٩٦٦) ١( ٤٧٦ ٧٩١١: هاتـف
  +٩٦٦) ١( ٤٧٦ ٧٨٩٥: فاكـس

  طالل بن عمر العقاد/ السيد
   حي الربوة الغربية-شارع خليفة بن عامر

  ١١٤٥١ الرياض ٢٢٥٦ص ب 
  اململكة العربية السعودية

  +٩٦٦) ١( ٤٧٦ ٧٩١١: هاتـف
  +٩٦٦) ١( ٤٧٦ ٧٨٩٥: فاكـس

  

  البنك الرئيس للشركة
  

  
  بنك اجلزيرة

  شارع خالد بن الوليد
   اململكة العربية السعودية٢١٤٤٢ جدة٦٢٧٧ص ب 

 +٩٦٦)  ٢  (٦٥١  ٨٠٧٠:  هاتف
 +٩٦٦)  ٢  (٦٥٣  ٢٤٧٨:  فاكس

www.baj.com.sa  

  مسجل األسهم

  
  السوق املالية السعودية -تداول

   طريق امللك فهد٧٠٠ أبراج التعاونية
  اململكة العربية السعودية ١١٥٥٥ الرياض ٦٠٦١٢ب .ص

  +٩٦٦) ١ (٢١٨ ١٢٠٠: هاتف
  +٩٦٦) ١ (٢١٨ ١٢٢٠: فاكس

  



ه 

  املستشارون
   املستشار املايل

  
  يةاموعة املال

  أبراج العليان، الربج اجلنويب
  اإلحساءشارع 

  ١١٥٨٦ الرياض ٦٦٦٣٣ب .ص
  اململكة العربية السعودية

  +٩٦٦) ١ (٤٧٧ ٩٩٧٧: هاتف
  +٩٦٦) ١ (٤٧٧ ٠٠٠٤: فاكس

  

  املستشار القانوين لالكتتاب

  
  تركي الشبيكي بالتعاون مع بيكر وماكرتي احملدودة

  لربج اجلنويبأبراج العليان، ا
  شارع اإلحساء

  ١١٤٦١الرياض  ٤٢٨٨ص ب 
  اململكة العربية السعودية

  +٩٦٦) ١ (٢٩١٥٥٦١:هاتف
  +٩٦٦) ١ (٢٩١٥٥٧١:فاكس

   ومراقب حسابات تقييم األصولاحملاسب القانوين

  
  بكر أبو اخلري وشركاهم ديلويت آند توش

  بناية السالم، الدور األول
  شارع العليا العام

  ١١٤١١اض  الري٢١٣ب .ص
  اململكة العربية السعودية

  +٩٦٦) ١ (٤٦٣ ٠٠١٨:هاتف
  +٩٦٦) ١ (٤٦٣ ٠٨٦٥: فاكس

  
  اخلبري اإلكتواري

  
  
  

   "منار سيغما"
  

  ٥٦برج اململكة الدور 
  ١١٣٣٣ الرياض ٣٤١٩٠٥. ب.ص

  اململكة العربية السعودية
+٩٦٦) ١   (٢١١٣٣٤٤: هاتف  
  +٩٦٦) ١ (٢١١٢٤٢٣:  فاكس

  
   ومراقب حسابات تقييم األصولاخلبري اإلكتواري

  
  
  

  

   احملاسبون املتضامنون محود الربيعان وحممد شعث
  عضو يب دي أو إنترناشيونال

  

    الدور االول - الربج السادس - مركز االندلس التجاري -الرياض 
  ١١٥٤٧ الرياض ٦٩٣٦٣. ب.ص

  اململكة العربية السعودية
+٩٦٦) ١( ٤٦٠٢٥٥١: هاتف  
  +٩٦٦) ١( ٤٦٠٢٤٧٠:  فاكس

  
    : تنويه

.  يف هذه النشرة ويف هذا السياق ومل يتم سحب هذه املوافقـة            افادا وعلى نشر    امسهاالكتابية على اإلشارة إىل     أعطت موافقتها    أعاله   اجلهات املذكورة مجيع  (
   ).حة مهما كان نوعها يف الشركة أو أي تابع هلاوجتدر اإلشارة إىل أن مجيع هذه اجلهات والعاملني فيها أو أي من أقربائهم ال ميلكون أسهماً أو مصل



و 

    متعهد التغطية

  البنك السعودي الفرنسي

  
 شارع خالد بن الوليد 

 ٢١٤٤٢  جدة  ٦٢٧٧ص ب 
 وديةاململكة العربية السع

 +٩٦٦)  ٢  (٦٥١  ٨٠٧٠:  هاتف
 +٩٦٦)  ٢  (٦٥٣  ٢٤٧٨:  فاكس

www.baj.com.sa  
      

  مدير االكتتاب

  

  البنك السعودي الفرنسي

 
  طريق امللك عبدالعزيز

  ١١٦١٤  الرياض  ٢٢٦٢٢ص ب 
  اململكة العربية السعودية

  +٩٦٦)  ١  (٤٠١  ٣٠٣٠:  هاتف
  +٩٦٦)  ١  (٤٠١  ٣٠٣٠:  فاكس

www.riyadbank.com 
  
  

 البنوك املستلمة
  

  مصرف الراجحي  جمموعة سامبا املالية  البنك السعودي الفرنسي

    
  شارع العليا العام  طريق امللك عبدالعزيز  طريق امللك عبدالعزيز

  ١١٤١١  الرياض  ٢٨ص ب   ١١٤٢١  الرياض  ٨٣٣ص ب   ١١٦١٤  الرياض  ٢٢٦٢٢ص ب 
  اململكة العربية السعودية  اململكة العربية السعودية اململكة العربية السعودية

  +٩٦٦)  ١  (٤٦٢  ٩٩٢٢:  هاتف  +٩٦٦)  ١  (٤٧٧  ٤٧٧٠:  هاتف  +٩٦٦)  ١  (٤٠١  ٣٠٣٠:  هاتف
  +٩٦٦)  ١  (٤٦٢  ٤٣١١:  فاكس  +٩٦٦)  ١  (٤٧٩  ٩٤٠٢:  فاكس  +٩٦٦)  ١  (٤٠١  ٣٠٣٠:  فاكس
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  ملخص االكتتاب

، هي شركة مسامهة حتت التأسـيس       )سند(لتأمني التعاوين   اة سند للتأمني وإعادة     شرك ..................................................الشركة
املوافـق  (هــ   ١٦/٩/١٤٢٧تـاريخ   ) ٢٣٣(قرار جملس الـوزراء رقـم       مبوجب  

ـ ١٨/٩/١٤٢٧ وتاريخ   ٦٠/املرسوم امللكي رقم م   و )م٩/١٠/٢٠٠٦ املوافـق   (هـ
م الـشركات   تأسيس الشركة وفقاً لنظـا    باملوافقة على    القاضي   ،)م١١/١٠/٢٠٠٦

ولنظام مراقبة شـركات     هـ٢٢/٣/١٣٨٥ وتاريخ   ٦/الصادر باملرسوم امللكي رقم م    
نظـام  ("هـ  ٢/٦/١٤٢٤ وتاريخ   ٣٢/التأمني التعاوين الصادر باملرسوم امللكي رقم م      

 وتـاريخ   ١/٥٩٦الصادرة مبوجب القرار الوزاري رقـم        والئحته التنفيذية ") التأمني
  .")يةالتنفيذ ةالالئح ("هـ١/٣/١٤٢٥

 ٥٤١/١لشركة من اهليئة العامة لالستثمار مبوجب تـرخيص رقـم           للقد مت الترخيص      ..........................................تأسيس الشركة
 مبوجـب   من مؤسسة النقد   تأسيسهااملوافقة على   هـ وقد ومت    ٢٨/٥/١٤٢٦وتاريخ  

م ٩/١٠/٢٠٠٦هــ املوافـق     ١٦/٩/١٤٢٧تاريخ  ) ٢٣٣(جملس الوزراء رقم    قرار  
 م١١/١٠/٢٠٠٦هــ املوافـق     ١٨/٩/١٤٢٧تاريخ  ) ٦٠/م(رقم   واملرسوم امللكي 

وسوف يتم اكتمال تأسيس الشركة بعد االنتهاء من االكتتـاب وانعقـاد اجلمعيـة              
 التأسيسية وصدور ونشر قرار معايل وزير التجارة والصناعة بإعالن تأسيس الـشركة           

وف تقوم الشركة بعد صدور السجل التجـاري        وس .وإنعقاد اجلمعية العامة التأسيسية   
  .بالتقدم ملؤسسة النقد بطلب الترخيص ملزاولة انشطة التأمني اليت ترغب مبمارستها

 اليت ستعمل ا بعد استخراج التصاريح ختطط الشركة الستهداف وتنويع القطاعات  ........................................... الشركةنشاط
تعرض سلسلة واسعة من منتجات عرب فئات خمتلفة ؤسسة النقد، وسوف الالزمة من م

من األعمال، ومبدئياً مت حتديد ااالت واملنتجات التأمينية األساسية اليت تنوي الشركة 
التأمني ، التأمني الطيب، تأمينات احلوادث العامة،تأمينات السيارات: التعامل فيها وهي
كما دف .تأمينات املسؤولية، التأمني اهلندسي، ريةالتأمينات البح، على املمتلكات

الشركة كذلك توسيع قاعدة عمالئها ليس فقط من خالل طرح منتجات جديدة يف 
نطاق أنواع العمل القائمة لكن أيضاً بإدخال جماالت جديدة من اخلدمات مثل تأمني 

ة املسؤولية املهنية، الطريان، التأمني الزراعي، تأمني الضمان، تأمني هياكل السفن، تغطي
  .تأمني البترول والطاقة

  )بعد هذا االكتتاب( ريال سعودي ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠  ........................................رأس مال الشركة

   للسهم الواحدة سعوديت رياال١٠  ...........................................سعر االكتتاب

   للسهم الواحدة سعوديت رياال١٠  ............................................القيمة االمسية

  .مدفوعة القيمة بالكامل عند التأسيس سهم ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ...............................املصدرة إمجايل عدد األسهم

   لكل سهم ة سعوديت رياال١٠امسية قدرها  سهم عادي جديد بقيمة ٨,٠٠٠,٠٠٠  .........................عدد األسهم املطروحة لالكتتاب

  من رأس مال الشركة % ٤٠ميثل عدد األسهم املطروحة لالكتتاب   .............نسبة أسهم االكتتاب من إمجايل أسهم الشركة

   ريال سعودي٨٠,٠٠٠,٠٠٠  ................القيمة اإلمجالية لألسهم املطروحة لالكتتاب

   سهم٨,٠٠٠,٠٠٠  ......................د بتغطيتهاعدد أسهم االكتتاب املتعه

  اً سهم٥٠ ..........................احلد األدىن لعدد أسهم االكتتاب

   ريال سعودي٥٠٠ ................................مبلغ احلد األدىن لالكتتاب

   سهم١٠٠,٠٠٠  ...................................احلد األقصى لالكتتاب

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

مثانني مليون ريال سعودي،    ) ٨٠,٠٠٠,٠٠٠(تبلغ قيمة إمجايل متحصالت االكتتاب       ............................استخدام متحصالت االكتتاب
 ريال  ائة ومخسة وثالثني ألف   مخسة ماليني وستم  ) ٥,٦٣٥,٠٠٠(سيدفع منها حوايل    

كمصاريف لإلصدار وتشمل أتعاب املستشار املايل واملستشار القـانوين لالكتتـاب           
واملراجع القانوين ومصاريف البنوك املستلمة ومصاريف التسويق والطباعـة والتوزيـع       



ح 

مث سيتم حتويل صايف متحصالت االكتتاب بعد       . واملصاريف األخرى املتعلقة باإلصدار   
 الطرح متحصالت صايف الشركة وستستخدم. صاريف اإلصدار إىل الشركةخصم م
الطرح  متحصالت  تستخدم قسم من صايفوسوفالتشغيلي،  التمويل يف للمساعدة

لشراء حمافظ أو وثائق تأمني حمددة من أربع شركات تأمني عائـدة لـشركات ذات               
 مبلغ احلد األدىن مـن       على أن يتبقى يف حسابات الشركة      العالقة باملسامهني املؤسسني  

 متحـصالت  مـن  جزء أي املؤسسون املسامهون لن يتسلموغري ذلك، . رأس املال
استخدام " القسم يف موضحة الطرح حصيلة استخدام عن اإلضافية التفاصيل. الطرح

  ".االكتتاب متحصالت

  ..................................ختصيص أسهم االكتتاب
  

األحـد   لية التخصيص ورد الفائض يف موعد أقصاه يـوم        سوف يتم اإلعالن عن عم    
   إن احلد األدىن للتخـصيص هـو          .)م٠٣/٠٦/٢٠٠٧املوافق(هـ  ١٧/٠٥/١٤٢٨

 إن  – لكل مكتتب، وما يتبقى من األسهم املطروحة لالكتتـاب           مخسون سهماً ) ٥٠(
 سيتم ختصيصه على أساس تناسيب بناء على نسبة ما طلبه كل مكتتـب إىل               -وجدت
مائـة  ) ١٦٠,٠٠٠(وإذا جتاوز عدد املكتتبني     .  األسهم املطلوب االكتتاب ا    إمجايل

ألف مكتتب، فإن الشركة ال تضمن احلد األدىن للتخصيص وسيتم التخصيص           وستني  
ويف حال جتاوز عدد املكتتبني عدد األسهم املطروحـة         . بالتساوي على عدد املكتتبني   

الرجاء مراجعة  ( .يئة السوق املالية  لالكتتاب، سوف يتم التخصيص حسب ما تقرره ه       
  ").التخصيص واالسترداد"، و"شروط وتعليمات االكتتاب"قسمي 

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

إىل املكتتـبني دون أي عمـوالت أو        ) إن وجـد  (سوف يتم إعادة فائض االكتتاب      
وسوف يتم اإلعالن عن عمليـة      . ستلمةاستقطاعات من مدير االكتتاب أو البنوك امل      

هــ  ١٧/٠٥/١٤٢٨ األحـد    التخصيص ورد الفـائض يف موعـد أقـصاه يـوم          
التخـصيص  "و ")شروط وتعليمات االكتتـاب   "راجع    (.)م٠٣/٠٦/٢٠٠٧املوافق(

  ").واالسترداد

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

) م١٩/٠٥/٢٠٠٧املوافـق   (هــ   ٠٢/٠٥/١٤٢٨السبت  سيبدأ االكتتاب يف يوم     
 اإلثـنني  أيام شاملة آخر يوم إلغـالق االكتتـاب وهـو يـوم              ١٠ويستمر لفترة   

  ).م٢٨/٠٥/٢٠٠٧املوافق ( هـ١١/٠٥/١٤٢٨

 االكتتاب فترة بداية الشركة بعد تعلنها أرباح أية لالكتتاب املطروحة األسهم تستحق ............................................توزيع األرباح
  ").سياسة توزيع األرباح"راجع قسم  ( .تليها اليت املالية والسنوات

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

. للشركة فئة واحدة فقط من األسهم، وال يعطى أي مساهم حقوق تصويت تفضيلية            
ساهم لديه عشرين سـهم     مينح كل سهم صاحبه احلق يف صوت واحد، وحيق لكل م          

لالطالع علـى تفاصـيل     . (على األقل احلضور والتصويت يف اجتماع اجلمعية العامة       
  ").حقوق التصويت"حقوق التصويت يف الشركة راجع قسم 

  .......................................القيود على األسهم
  

 ثالث سنوات فترة   لقيد عدم جواز التصرف يف أسهمهم ل       املؤسسونخيضع املسامهون   
، التأسـيس من تاريخ   ") فترة احلظر ("مالية كاملة ال تقل كل منها عن اثين عشر شهراً           

 على أي بيع لألسهم من قبل املسامهني املؤسسني بعد           على موافقة اهليئة   احلصولوجيب  
  .إنتهاء فترة احلظر

  ..................................تسجيل وإدراج األسهم
  

وق ألسهم الشركة سواًء داخل اململكة أو أي مكان آخر قبـل طرحهـا              مل توجد س  
وقد تقدمت الشركة بطلب للهيئة بغرض تسجيل األسـهم بالقائمـة      . لالكتتاب العام 

ومـن  . الرمسية، ومت احلصول على مجيع املوافقات الرمسية للقيام بعملية طرح األسـهم           
نتهاء من عملية ختصيص األسـهم      املتوقع أن يبدأ تداول األسهم يف وقت قريب بعد اال         

  ").تواريخ مهمة للمكتتبني"راجع قسم (

  ..........................................عوامل املخاطرة
  

وميكن تصنيف هذه املخاطر إىل     . توجد خماطر معينة تتعلق باالستثمار يف هذا االكتتاب       
خماطر تتعلق  ) ٣(اع التأمني   خماطر تتعلق بقط  ) ٢(خماطر تتعلق بالظروف التنظيمية     ) ١(

يتعني على املستثمرين احملتملني دراسـة      . وخماطر تتعلق باألسهم العادية   ) ٤(بالشركة  
قبل اختاذ قرار االستثمار يف أسهم      " عوامل املخاطرة "كافة املعلومات اليت يتضمنها قسم      

  .االكتتاب
  
 



ط 

  

  تواريخ مهمة للمكتتبني 
  

  التاريخ  اجلدول الزمين املتوقع لالكتتاب
   )م١٩/٠٥/٢٠٠٧( املوافق هـ٠٢/٠٥/١٤٢٨ السبت ن يومـم ...........................................................االكتتاب فترة

  )م٢٨/٠٥/٢٠٠٧( املوافق هـ١١/٠٥/١٤٢٨  اإلثننيحىت يوم

  )م٢٨/٠٥/٢٠٠٧ (املوافق هـ١١/٠٥/١٤٢٨ اإلثنني ميو  ....................آخر موعد لتقدمي طلب االكتتاب وسداد قيمة االكتتاب

  )م٠٣/٠٦/٢٠٠٧ (املوافق هـ١٧/٠٥/١٤٢٨ األحد يوم   ).............إن وجدت(اإلشعار بالتخصيص النهائي وإعادة املبالغ الفائضة 

  ع اإلجراءات ذات العالقةبعد االنتهاء من مجي .................................................تاريخ بدء تداول األسهم

  

  .وسوف يتم اإلعالن عن التواريخ الفعلية من خالل الصحافة املطبوعة. اجلدول الزمين والتواريخ املشار إليها أعاله تقريبية
  

  كيفية التقدم بطلب االكتتاب
ملة واليت هلا أوالد قُصر مـن   جيوز للمرأة السعودية املطلقة أو األركمايقتصر االكتتاب على األشخاص السعوديني الطبيعيني    

طلقة أو أرملـة ومـا يثبـت        م على أن تقدم ما يثبت أا        الشركةزوج غري سعودي أن تكتتب بأمسائهم لصاحلها يف أسهم          
 وسيتم توفري طلبات االكتتاب خالل فترة االكتتاب لدى فروع البنوك املستلمة، وميكن االكتتـاب               ،قُصرالوالد  أمومتها لأل 

يق االنترنت واهلاتف املصريف أو أجهزة الصراف اآليل التابعة للبنوك املستلمة اليت تقدم إحدى أو كـل هـذه                   أيضاً عن طر  
يكون للمكتتب حساب لـدى     ) ١(اخلدمات للمكتتبني الذين سبق أن اشتركوا يف االكتتابات اليت جرت مؤخراً شريطة أن              

 طرأت أي تغريات على املعلومات أو البيانات اخلاصة باملكتتب          أال تكون قد  ) ٢(الذي يقدم هذه اخلدمات، و     البنك املستلم 
  .منذ اكتتابه يف طرح جرى حديثاً

  
مـن  " شروط وتعليمات االكتتاب  " فيما خيتص بطلبات االكتتاب، جيب تعبئة تلك الطلبات وفقاً للتعليمات املبينة يف قسم              

وحتـتفظ  . الواردة يف منوذج طلب االكتتاب ذات العالقة      وجيب على كل مكتتب املوافقة وتعبئة كل الفقرات         . هذه النشرة 
وال يـسمح   . الشركة حبقها يف رفض أي اكتتاب بصورة جزئية أو كلية، يف حالة عدم استيفاء أي من شروط االكتتـاب                  

 املكتتـب  يعترب طلب االكتتاب عندئذ اتفاقاً ملزماً بني. بتعديل طلب االكتتاب وسحبه بعد استالمه من أحد البنوك املستلمة      
  ").شروط وتعليمات االكتتاب"فضالً راجع قسم . (والشركة

  

  

  



ي 

  ملخص املعلومات األساسية
. يعد هذا امللخص نبذة موجزة عن املعلومات املدرجة يف نشرة اإلصدار، وال يشمل كافة املعلومات اليت قد م املكتتـبني                    

وقد مت تعريف بعـض املـصطلحات       . ر االستثمار يف األسهم   النشرة قراءا بأكملها قبل اختاذ قرا     هذه  وجيب على مستلمي    
  ".تعريفات واختصارات" املدرجة يف هذه النشرة حتت قسم 

  

  نبذة عن الشركة
) ٢٣٣(جملس الوزراء رقم    قرار   ، هي شركة مسامهة حتت التأسيس مبوجب      )سند(لتأمني التعاوين   اشركة سند للتأمني وإعادة     

هــ املوافـق    ١٨/٩/١٤٢٧تـاريخ   ) ٦٠/م( رقـم     م واملرسوم امللكي  ٩/١٠/٢٠٠٦هـ املوافق   ١٦/٩/١٤٢٧تاريخ  
 وتـاريخ   ٣٢/تأسيس الشركة وفقاً لنظام التأمني الصادر باملرسوم ا امللكي رقـم م           باملوافقة على    القاضي   م١١/١٠/٢٠٠٦
 وسوف يكون   .هـ  ١/٣/١٤٢٥ وتاريخ   ١/٥٩٦ التنفيذية الصادرة مبوجب القرار الوزاري رقم        تههـ والئح ٢/٦/١٤٢٤

  .١١٤٥١ الرياض الرمز الربيدي ٢٢٥٦ ص ب مقر الشركة الرئيسي يف مدينة الرياض وعنواا
  

الصادر باملرسوم ا امللكي رقم وقد وافقت مؤسسة النقد على تأسيس الشركة وفقاً لنظام مراقبة شركات التأمني التعاوين 
  .هـ ١/٣/١٤٢٥ وتاريخ ١/٥٩٦ب القرار الوزاري رقم  التنفيذية الصادرة مبوجتههـ والئح٢/٦/١٤٢٤ وتاريخ ٣٢/م
  

عشرين مليون سهم   ) ٢٠,٠٠٠,٠٠٠(مقسم إىل    مائيت مليون ريال سعودي   ) ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠(ويبلغ رأس مال الشركة     
مدفوعة القيمـة بالكامـل،      اثنا عشر مليون سهم   ) ١٢,٠٠٠,٠٠٠( للسهم، منها    تعشرة رياال ) ١٠(بقيمة امسية قدرها    

من األسهم اإلمجالية مطروحة لالكتتاب العام وتدفع بالكامل عنـد           %٤٠مثانية ماليني سهم متثل     ) ٨,٠٠٠,٠٠٠(ومنها  
  .االكتتاب

  
، سوف يتم تقدمي طلب إىل وزير التجارة والصناعة إلعالن تأسـيس            ةالتأسيسيوبعد انتهاء االكتتاب وانعقاد اجلمعية العامة       

  . تأسيسهابإعالنصدور القرار الوزاري وستعترب الشركة مؤسسة من تاريخ . الشركة
  

  
 وإدراجها الشرآة تسجيل
  .املال رأس بكامل االكتتاب يتم أن إىل مسامهة كشركة الشركة تسجيل يتم لن الشركات، لنظام طبقًا

 
 لذينا مجيع املكتتبني بدعوة املؤسسون املسامهون يقوم سوف األويل، العام الطرح أسهم ختصيص عملية من االنتهاء ولدى

 .للشركة االساسى للنظام طبقًا سينعقد والذي التأسيسية، اجلمعية اجتماع إىل أسهم هلم خصصت
 وكل مكتتب مؤسس شريك لكل وحيق .باالجتماع االخطار تاريخ من األقل على يوما ١٥ بعد االجتماع ينعقد وسوف
 املساهم املكتتب أو لذلك خصصةامل األسهم عدد عن النظر بصرف االجتماع، ذلك يف احلضور أسهم، له خصصت
 .املؤسس
 .النصاب الالزم لتشكيل الشركة، مال رأس نصف عن يقل ال ما ميثلون مؤسسني، مسامهني أو/و مكتتبني حضور ويلزم
 الثاين، ذا االجتماع اخطار مبوجب األقل على يوما ١٥ بعد ثان اجتماع لعقد يدعى فسوف النصاب، يتوفر مل وإذا
  .احلاضرين املسامهني املؤسسني أو املكتتبني عدد عن النظر بصرف االجتماع هذا يف حاضرا ابالنص ويعترب



ك 

  
 

 :يلي مبا التأسيسية اجلمعية تقوم وسوف
  .بالكامل قيمته ودفعت به االكتتاب مت قد املال رأس كامل أن من التأكد 
  .األساسي للنظام النهائي النص اعتماد 
  .حسابات مراقب وأول سنوات مخس عن تزيد ال ملدة ةإدار جملس أعضاء أول تعيني 
   .الشركة تأسيس عملية تطلبتها اليت والنفقات األنشطة خبصوص املؤسسني املسامهني تقرير مناقشة 

 
 التجارة والصناعة وزير إىل بطلب التقدم املؤسسني املسامهني على التأسيسية، اجلمعية اجتماع بعد يوما ١٥ غضون ويف

 .تأسيسها بإعالن الوزير أمرا فيه يصدر الذي التاريخ من اعتبارا تأسست قد الشركة تعترب وسوف .الشركة سيستأ إلعالن
 جملس على أعضاء األمر، تاريخ من يوما ١٥ غضون ويف .الشركة نفقة على الرمسية اجلريدة يف األمر هذا ينشر وسوف
 .الشركات إدارة لدى يالتجار السجل يف الشركة لتسجيل بطلب التقدم اإلدارة

 .املالية لنظام السوق طبقًا املال سوق يف إدراجها العتماد املالية السوق هيئة إىل بطلب الشركة تتقدم سوف وبعد التأسيس،
  

   الشركة وأهدافهاوإستراتيجيةرؤية 
احلصول على احلد األقصى مـن      تتمثل رؤية الشركة يف أن تكون جزءاً من حميط التأمني الذي يستطيع فيه كافة أعضاء اتمع                 
   .الفوائد بشكل موثوق به ومعقول وذا ميكن املسامهة يف حتسني قطاع نشاط التأمني يف اململكة



ل 

  هيكل ملكية الشركة
إمجايل القيمة بالريال   عدد األسهم  نسبة امللكية اجلنسية املسامهون

  ٣٠,٠٠٠,٠٠٠  ٣,٠٠٠,٠٠٠ %١٥ إماراتية  شركة اخلزنة للتأمني
  ٢٠,٠٠٠,٠٠٠  ٢,٠٠٠,٠٠٠ %١٠ حبرينية شركة كونتننتال السعودية للتأمني

  ١٠,٠٠٠,٠٠٠  ١,٠٠٠,٠٠٠ %٥ سعودية شركة رامات للتسويق والتوزيع احملدودة
  ٦,٠٠٠,٠٠٠  ٦٠٠,٠٠٠ %٣ سعودية  شركة العزيزية للتنمية

  ٤,٨٠٠,٠٠٠  ٤٨٠,٠٠٠ %٢،٤ لبنانية شركة االحتاد الوطين للتأمني
  ٤,٠٠٠,٠٠٠  ٤٠٠,٠٠٠ %٢ سعودية  عمر قاسم العيسائي لالستثمارات التجارية والصناعيةشركة

  ٤,٠٠٠,٠٠٠  ٤٠٠,٠٠٠ %٢ سعودي السيد خالد بن عبد الرمحن املوسى
  ٣,٦٠٠,٠٠٠  ٣٦٠,٠٠٠ %١،٨ سعودي  بن سلطانالسيد سلطان بن حممد بن صاحل
  ٣,٦٠٠,٠٠٠  ٣٦٠,٠٠٠ %١،٨ سعودي السيد فيصل بن عبد اهللا العذل

  ٣,٠٠٠,٠٠٠  ٣٠٠,٠٠٠ %١،٥ سعودية  الوطنية للتقسيط الشركة
  ٣,٠٠٠,٠٠٠  ٣٠٠,٠٠٠ %١،٥ سعودي السيد عبد اهللا بن أمحد الدرويش
  ٣,٠٠٠,٠٠٠  ٣٠٠,٠٠٠ %١،٥ سعودي السيد حممد بن عبد الرمحن الفريح
  ٣,٠٠٠,٠٠٠  ٣٠٠,٠٠٠ %١،٥ سعودي السيد هاين بن عبد اهللا أبو داود

  ٢,٥٠٠,٠٠٠  ٢٥٠,٠٠٠ %١،٢٥ سعودي بد احلكيم بن أمحد السعديالسيد ع
  ٢,٥٠٠,٠٠٠  ٢٥٠,٠٠٠ %١،٢٥ سعودي السيد عبد اهلادي بن حممد الرشيدي
  ٢,٥٠٠,٠٠٠  ٢٥٠,٠٠٠ %١،٢٥ سعودي السيد فيصل بن سليمان اجلمعان

  ٢,٥٠٠,٠٠٠  ٢٥٠,٠٠٠ %١،٢٥ سعودي السيد منصور بن أمحد طيب
  ٢,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠٠,٠٠٠ %١ سعودية ة املتحدة احملدودةشركة التنمية والتجار

  ٢,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠٠,٠٠٠ %١ سعودي السيد إبراهيم بن عبد العزيز الطوق
  ٢,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠٠,٠٠٠ %١ سعودي السيد عبد الرمحن بن راشد الراشد
  ٢,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠٠,٠٠٠ %١ سعودي السيد عبد العزيز بن راشد الراشد

  ٢,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠٠,٠٠٠ %١ سعودي الراشدالسيد عبد احملسن بن راشد
  ٢,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠٠,٠٠٠ %١ سعودي السيد حممد بن إبراهيم املعجل

  ١٢٠,٠٠٠,٠٠٠  ١٢,٠٠٠,٠٠٠ %٦٠   اموع
  ٨٠,٠٠٠,٠٠٠  ٨,٠٠٠,٠٠٠ %٤٠   االكتتاب العام

  ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ %١٠٠   اإلمجايل
  ١٥ه وجنسيات مجيع املسامهني طالع قسم هيكل ملكية الشركة صفحة ملزيد من التفاصيل عن ملكية الشركات الواردة أعال



م 

  جدول المحتويات
  ١....................................................................................................................عوامل املخاطرة١

  ١............................................................................................التأمني بقطاع تتعلق خماطر  ١-١
  ١..............................................................................سياسات التحكم يف املخاطر  ١- ١- ١
  ١........................................................................................التقاضي والدعاوي  ٢- ١- ١
  ١........................................................................................... النظاميةاملخاطر  ٣- ١- ١
  ١.............................................................................متطلبات قدرة الوفاء بالديون  ٤- ١- ١
  ٢..................................................................عضوية اململكة يف منظمة التجارة العاملية  ٥- ١- ١
  ٢.............................................................................................البيئة التنافسية  ٦- ١- ١
  ٢.........................................................................................متطلبات السعودة  ٧- ١- ١
  ٢..........................................................................................سحب الترخيص  ٨- ١- ١
  ٣.......................................................................................شروط رفع التقارير  ٩- ١- ١
  ٣.................................................................................خماطر تتعلق بإعادة التأمني  ١٠- ١- ١
  ٤.................................................................................................بالشركة تتعلق خماطر  ٢-١

  ٤.............................................................................عدم التنبؤ بالكوارث الطبيعية  ١- ٢- ١
  ٤.............................................................................................املستقبلية البيانات  ٢- ٢- ١
  ٤..........................................................................االعتماد على املوظفني الرئيسيني  ٣- ٢- ١
  ٤............................................................................عدم كفاية تقدير االحتياطيات  ٤- ٢- ١
  ٥............................................................................................بالتقنية تتعلق خماطر  ٥- ٢- ١
  ٥...................................................................القدرة على حتقيق العائدات االستثمارية  ٦- ٢- ١
  ٥...................................................................التطوير يف التوسع أو الشركة جناح عدم  ٧- ٢- ١
  ٥......................................................................................جتديد الوثائق القائمة  ٨- ٢- ١
  ٥................................................................................خماطر تقييم احملافظ التأمينية  ٩- ٢- ١
  ٦.....................................................................................سوء تصرف املوظفني  ١٠- ٢- ١
  ٦............................................................................................مصادر التمويل  ١١- ٢- ١
  ٦.......................................................................................حدائة عهد الشركة  ١٢- ٢- ١
  ٦............................................................................................خماطر التصنيف  ١٣- ٢- ١
  ٦..........................................................................................االستحواذخماطر   ١٤- ٢- ١
  ٧..........................................................................................العادية باألسهم تتعلق خماطر  ٣-١

  ٧..........................................................................سهمعدم وجود سوق سابقة لأل  ١- ٣- ١
  ٧.....................................................................بيع وطرح أسهم لالكتتاب العام مستقبالً  ٢- ٣- ١
  ٧...................................................................السيطرة الفعلية من قبل املسامهني املؤسسني  ٣- ٣- ١
  ٧.............................................................................................توزيع األرباح  ٤- ٣- ١
  ٨.....................................................................................القيود على ملكية األسهم  ٥- ٣- ١

  ٩...........................................................................................................نظرة عامة لسوق التأمني٢

  ٩.......................................................................................................البيانات مصادر  ١-٢
  ٩...................................................................................................العاملي التأمني سوق  ٢-٢



ن 

  ١٠....................................................................................وسطاأل الشرق يف التأمني سوق  ٣-٢
  ١٠.............................................................................................السعودي التأمني سوق  ٤-٢

  ١٠...........................................................................تطور سوق التأمني السعودي  ١- ٤- ٢
  ١١.......................................................................مؤشرات كفاءة التأمني السعودي  ٢- ٤- ٢
  ١٢..................................................................حمددات الطلب على اخلدمات التأمينية  ٣- ٤- ٢
  ١٣...........................................................................................نظرة مستقبلية  ٤- ٤- ٢
  ١٣..................................................................................................املنافسة  ٥- ٤- ٢

  ١٤....................................................................................................................... الشرآة-٣

  ١٤...............................................................................................................مقدمة  ١-٣
  ١٥...............................................................................................الشركة ملكية هيكل  ٢-٣

  ١٧...الشركة ألسهم عالقة ذي طرف أي أو أقارم من أي أو العليا واإلدارة املرشحني اإلدارة جملس أعضاء ملكية  3-3
  ١٧................................................................................وأهدافها الشركة وإستراتيجية رؤية  ٤-٣
  ١٨......................................................................................................الشركة أعمال  ٥-٣
  ١٩..................................................................................................أعمال حمافظ شراء  ٦-٣
  ٢١......................................................................................................التنافسية املزايا  ٧-٣
  ٢٢......................................................................................................التسويق خطط  ٨-٣
  ٢٣..............................................................................................الفروع وتوزيع شبكة  ٩-٣
  ٢٣.................................................................................................املعلومات تقنية  ١٠-٣
  ٢٤................................................................................................التنظيمي اهليكل  ١١-٣

  ٢٥......................................................................................................اهليكل اإلداري للشركة -٤

  ٢٥...............................................................................................املقترح اإلدارة جملس  ١-٤
  ٢٨........................................................................................................العليا اإلدارة  ٢-٤
  ٢٩...................................................................التنفيذية واإلدارة اإلدارة جملس أعضاء مكافآت  ٣-٤
  ٢٩.........................................................................................السعودة وسياسة املوظفون  ٤-٤
  ٣٠....................................................................................................الشركة حوكمة  ٥-٤

  ٣٠..........................................................................................اللجنة التنفيذية  ١- ٥- ٤
  ٣١............................................................................................جلنة املراجعة  ٢- ٥- ٤
  ٣٢.............................................................................جلنة الترشيحات واملكافآت  ٣- ٥- ٤

  ٣٣..........................................................................................................سياسة توزيع األرباح-٥

  ٣٤.................................................................إقرارات أعضاء جملس اإلدارة املرشحني عن املعلومات املالية-٦

  ٣٥............................................................................................................رأس املال واملديونية-٧

  ٣٦.................................................................................................................وصف األسهم-٨

  ٣٦...........................................................................................................املال رأس  ١-٨
  ٣٦....................................................................................................املسامهني حقوق  ٢-٨
  ٣٧.........................................................................................للمسامهني العامة اجلمعيات  ٣-٨



س 

  ٣٧....................................................................................................التصويت حقوق  ٤-٨
  ٣٨.............................................................................................................األسهم  ٥-٨
  ٣٨......................................................................................األسهم ملكية نقل على القيود  ٦-٨
  ٣٨..............................................................................................الدخل وضريبة الزكاة  ٧-٨
  ٣٨........................................................................................................الشركة مدة  ٨-٨
  ٣٨..............................................................................................وتصفيتها الشركة حل  ٩-٨

  ٣٩....................................................................................وثائق التأسيس والنظام األساسي للشركة -٩

  ٤٤..................................................................ملخص بأهم العقود، والتعامالت مع أطراف ذات عالقة -١٠

  ٤٦.........................................................................................................الدعاوى واملطالبات -١١

  ٤٧.............................................................................................استخدام متحصالت االكتتاب -١٢

  ٤٨..............................................................................................................التعهد بالتغطية -١٣

  ٤٨...........................................................................................................التغطية متعهد١-١٣

  ٤٩.................................................................................................شروط وتعليمات االكتتاب -١٤

  ٤٩...................................................................................................األسهم يف االكتتاب ١-١٤
  ٥٢................................................................................................واالسترداد التخصيص ٢-١٤
  ٥٢.............................................................................................................اإلقرارات ٣-١٤
  ٥٢..........................................................................................................متفرقة أحكام ٤-١٤
  ٥٣.......................................................................................التعامل وترتيبات األسهم سجل ٥-١٤

  ٥٤........................................................................................................تداول أسهم الشركة -١٥

  ٥٤.........................................................................................السعودية املالية السوق  ١-١٥
  ٥٤...........................................................................................الشركة أسهم تداول  ٢-١٥

  ٥٥...................................................................................................مستندات متوفرة للمعاينة -١٦

  ٥٦................................................................................................................البيانات املالية -١٧

  ٥٦...........................................................................................اخلاص لفحصا تقرير  ١-١٨
  ٥٧.....................................................................................املستقبلية املايل املركز قائمة  ٢-١٨

  ٦٢.......................................................................................................تعريفات واختصارات -١٩

  



 ١

  عوامل املخاطرة ١
 املطروحة لالكتتاب دراسة كافة املعلومات اليت حتتويها هذه النشرة  الشركةسهمأتعني على كل من يرغب االستثمار يف ي

وقد يتأثر نشاط الشركة ومركزها املايل ونتائج أعماهلا وتدفقاا النقدية بشكل . بعناية مبا فيها عوامل املخاطرة املبينة أدناه
 يف الوقت احلايل أا مهمة، ")اإلدارة ("حتقق أحد عوامل املخاطرة اليت تعتقد إدارة الشركةسليب وجوهري يف حال حدوث أو 

أن حتددها، أو اليت تعتقد أا غري جوهرية، أو إذا أصبحت هذه األخرية خماطر الشركة أو أي خماطر أخرى مل يتسن إلدارة 
أو /عر األسهم يف السوق، وقد خيسر املستثمر جزءاً منقد يؤدي حدوث إحدى أو بعض هذه املخاطر إىل اخنفاض س. جوهرية

  .كامل استثماره يف أسهم الشركة

  خماطر تتعلق بقطاع التأمني ١-١

  سياسات التحكم يف املخاطر  ١-١-١

توظيف وسائل مالية واستثمارية ب ،")ساما (" العريب السعوديمؤسسة النقدستقوم الشركة، مع مراعاة تعليمات وتوجيهات 
 من جانب الشركة، ونتيجة لذلك فقد تعتمد مستمر جهد يتطلب بذل  مماخاطر املرتبطة بأعمال التأمنيمتعددة إلدارة امل

 .وجود نقص يف البيانات الكافية عن سوق التأمني السعوديبالرغم من الشركة على إمكانيتها فقط للتنبؤ باملخاطر املستقبلية 
. املة أو حديثة أو مل يتم تقييمها على الوجه الصحيح يف كافة احلاالتوقد تكون هذه البيانات أو املعلومات غري دقيقة أو ك

لذا فإن السياسات اليت مت صياغتها إلدارة التحكم يف املخاطر قد تتعثر، األمر الذي يعرض الشركة أيضاً إىل خماطر غري معروفة 
  . وغري متوقعة

  التقاضي والدعاوي  ٢-١-١

 إىل مطالبات ودعاوى قانونية تتعلق بعملياا التأمينية ةعرضال بالشركة بأن تكون يف املسار االعتيادي لألعمال قد ينتهي احل
،  سند للتأمني وإعادة التأمني التعاوينواليت تتعلق بالرتاعات على أحكام التغطية أو املطالبات، ونتيجة لذلك قد تتعرض شركة

 ال تستطيع الشركة التنبؤ بنتيجة أي إجراء أو .لتامنيإىل إجراءات حكومية أو إدارية وحتقيقات وإجراءات يف سياق قطاع ا
حتقيق أو دعوى يف حال حدوثها وال تستطيع أن تضمن بأن هذا اإلجراء أو التحقيق أو املراجعة أو التقاضي أو التغيري يف 

  . السياسات واملمارسات التشغيلية بأا لن تؤثر بشكل سليب وجوهري على نتائج الشركة ووضعها املايل

  املخاطر النظامية  ٣-١-١

 لألنظمة اليت تنظم كافة نواحي  الشركةوختضعالعريب السعودي يتم تنظيم عمليات تأمني الشركة من قبل مؤسسة النقد 
 ، كما يسري عليها نظام الشركات ولوائحه التنفيذية ولوائحه التنفيذية الصادر مؤخراًأعمال التأمني مبا يف ذلك نظام التأمني

ية أو التنظيمية اليت ستحدث مستقبالً بشكل سليب نظامألنظمة واللوائح من وقت آلخر وقد تؤثر التغيريات الوقد تتغري هذه ا
  . عملياتالعلى عمل الشركة ووضعها املايل ونتائج 

  متطلبات قدرة الوفاء بالديون ٤-١-١

مستوى الوثائق املباعة ويتأثر هذا يلزم نظام التأمني كافة شركات التأمني باالحتفاظ حبد أدىن من االحتياطي اعتماداً على 
يف حالة ما إذا اجتازت . االحتياطي أيضاً بعدد من العوامل األخرى مبا يف ذلك هامش ربح املنتجات وعائد االستثمارات

الشركة مستوى عاٍل من النمو أو تطلب تعديل مستقبلي يف النظم مستوى أعلى من قدرة الوفاء بالديون فقد يتعني على 



 ٢

إذا مل تتمكن الشركة من مجع رأس مال إضايف فإا قد . ع رأس مال إضايف ملواجهة متطلبات قدرة الوفاء بالديونالشركة مج
 . تضطر إىل تقليص منو عملياا وقد ال تتمكن من اإلعالن عن توزيع أرباح

  عضوية اململكة يف منظمة التجارة العاملية ٥-١-١

، حيث أن دخول اململكة يف عضوية املنظمة ايدة من شركات التأمني األجنبيةمن احملتمل أن يواجه قطاع التأمني منافسة متز
وقد حتتاج الشركة يف سبيل احلصول على حصة يف السوق . يعين االلتزام بأنظمتها وفتح الباب أمام الشركات العاملية للمنافسة

الت تسويق متزايدة ومتيز خدمة العمالء وهذا إىل أن تكون يف غاية الفعالية يف احلصول على عمالء من خالل االعتماد على مح
   .رحبية الشركةتقلل من قد يعين تكلفة عمليات أعلى 

  البيئة التنافسية ٦-١-١

 ستعمل الشركة يف سوق تتسم باملنافسة، ومن املمكن أن تؤدي هذه املنافسة إىل إخنفاض رحبية الشركة، حيث أنه قد مت
 باإلضافة إىل مثان شركات حتت  حىت تاريخ هذه النشرةمن قبل جملس الوزراء شركة تأمني مثان عشرة املوافقة على تأسيس

كذلك قد يتأثر األداء املستقبلي  ،١)شركات انتهت املؤسسة من دراسة ملفاا وارسلت لوزارة التجارة والصناعة(الترخيص 
ستقبل، وليس هناك ما يضمن قدرة للشركة بسبب دخول شركات منافسة جديدة إىل األسواق اليت تعمل فيها الشركة يف امل

الشركة على حتقيق أو االحتفاظ مبركز تنافسي أو حصة سوقية مناسبة، وقد تؤثر هذه الضغوط التنافسية سلباً على حجم 
  . أعمال الشركة ووضعها املايل ونتائج أعماهلا

  متطلبات السعودة ٧-١-١

 الشركة لدى السعوديني املوظفني نسبة تقل أال  جيب النقدحسب نظام مراقبة التأمني والالئحة التنفيذية الصادرة من مؤسسة
الشركة  بالرغم من نية، واملقدمة للمؤسسة العمل خطة حسب سنويا تزداد أن على األوىل السنة اية يف باملئة ثالثني عن

 واحلفاظ عليهم على املدى هلم خربة يف قطاع التأمني االلتزام مبتطلبات السعودة، إال أن صعوبة احلصول على موظفني سعوديني
 إصدار وزارة العمل تعليمات أكثر صرامة فيما يتعلق ، كما أن قد يؤثر على قدرة الشركة احملافظة على نسبة السعودة الطويل

مبتطلبات السعودة قد يعرض الشركة لعقوبات أو عدم االستفادة من امليزات احلكومية لعدم االلتزام ا، وقد تتأثر أعمال 
ة ونتائجها املالية بشكل سليب بسبب هذه العقوبات يف حال عدم متكنها على حتقيق أو احلفاظ على نسبة السعودة الشرك
  .  املطلوبة

  سحب الترخيص  ٨-١-١

لقد مت املوافقة على تأسيس شركة سند للتأمني وإعادة التأمني التعاوين بناء على شروط معينة قامت أو ستقوم الشركة 
ل وسوف تقوم الشركة بعد صدور السجل التجاري بالتقدم ملؤسسة النقد بطلب الترخيص ملزاولة انشطة باستيفائها يف املستقب

يف عدة  الشركة ترخيص سحب  من الالئحة التنفيذية أن ملؤسسة النقد حق٧٦تنص املادة التأمني اليت ترغب مبمارستها، و
 :حاالت هي

 .اشهر ستة خالل له املرخص النشاط ميارس مل إذا ) أ
 .الالئحة أو النظام مبتطلبات الشركة تِف مل إذا ) ب
 .غري صحيحة بيانات أو مبعلومات تزويدها واتعمد قد املؤسسني أن للمؤسسة تبني إذ ) ج
 .النشاط ا ميارس اليت للطريقة نتيجة معرضة للضياع املسامهني أو املستفيدين أو هلم املؤمن حقوق أن للمؤسسة تبني إذا ) د
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 .بالتزاماما الوفاء قادرة على غري جيعلها مما الشركة أفلست إذا ) هـ
 .للنصب واالحتيال متعمد بأسلوب النشاط الشركة مارست إذا)  و
  .يف مواد الالئحة ذات الصلة ورد مبا الشركة تِف مل أو املقرر األدىن احلد عن املال رأس اخنفض إذا ) ز
 .أدائه فعالية عدم معه املؤسسة ترى الذي املستوى إىل أمنيالت فروع يف التأميين النشاط اخنفض إذا) ط
 .حق وجه بدون للمستفيدين املستحقة املطالبات دفع الشركة رفضت إذا ) ي
 .السجالت فحص يف مهمته أداء عن قبل املؤسسة من املكلف التفتيش فريق الشركة منعت إذا ) ك
 .التأمينية املنازعات أي من يف صادر ائي حكم تنفيذ عن الشركة امتنعت إذا ) ل

 وبالرغم من نية الشركة االلتزام بكافة الضوابط النظامية الصادرة عن مؤسسة النقد واجلهات التنظيمية األخرى ذات العالقة 
نتقال ابنشاط الشركة إال أن عدم قدرة الشركة على الوفاء ذه املتطلبات عن دون قصد قد يترتب عليه سحب الترخيص و

حتت  النقد وؤسسةم من مسبقة موافقة كتابية أخذ بعد املستفيدون خيتاره له مرخص آخر شخص املستفيدين إىل ملفات
  .هاإشراف

  شروط رفع التقارير ٩-١-١

 من الشركة أن تقوم دورياً بتقدمي القوائم املالية والتقارير  وقواعد التسجيل واإلدراجتتطلب اللوائح التنفيذية لنظام التأمني
 يتم إعدادها على أساس حماسيب معتمد من هيئة احملاسبني القانونيني السعوديني واملعلومات األخرى إىل مؤسسة السنوية اليت

 مبا يف ذلك املعلومات املتعلقة بعمليات الشركة وهيكل رأس ماهلا وملكيتها  وهيئة السوق املالية وتداولالنقد العريب السعودي
رة الشركة على التقيد ذه األنظمة والتعليمات قد يؤدي إىل إخضاع الشركة إن عدم قد. ومركزها املايل وبشكل دوري

  .  لقيود ميكن أن تؤثر بشكل مادي على نشاط الشركة ونتائج اعماهلا ومركزها املايل

  خماطر تتعلق بإعادة التأمني ١٠-١-١

جتعل معامالت .  قسطها اإلمجايلمن% ٣٠شركات التأمني يف اململكة إعادة تأمني مبوجب أحكام اللوائح التنفيذية جيب على 
املخاطر املعاد تأمينها ولكنها ال تعفي شركة إعادة التأمني يف حدود إعادة التأمني معيد التأمني املفترض مسؤوالً جتاه الشركة 

الة تقصري خاطر ائتمانية يف حمللذا فإن الشركة معرضة . من التزامها األساسي جتاه حامل الوثيقة باعتباره معيد تأمني مباشر
إعادة تأمني من عدة شركات كربى إلعادة التأمني بإبرام اتفاقيات ستقوم الشركة . معيدي التأمني اليت أعادت التأمني لديهم

 تتأثر دشركة ، فقالإذا مل يقم معيدو التأمني بالدفع يف حينه إىل . واليت ستتوىل أغلب املخاطر اليت تقوم الشركة بإعادة تأمينها
كما أن سوق إعادة التأمني عرضة للتقلبات وبالتايل فإن  .جوهري سليب  وضعها املايل ونتائج العمليات بشكلرحبيتها وو

  .الشركة معرضة إىل ارتفاع رسوم إعادة التأمني مما قد يؤدي أيضاً إىل أثر سليب على رحبية الشركة



 ٤

  

 خماطر تتعلق بالشركة ٢-١

  عدم التنبؤ بالكوارث الطبيعية ١-٢-١

إن صعوبة التنبؤ مبثل هذه     . ارث الطبيعية بشكل مباشر على أداء أي شركة تأمني تتعامل يف تأمني املمتلكات            يؤثر حدوث الكو  
من هذه األحداث الكارثية مـن خـالل        جزئياً  ستحمي نفسها    بالرغم من أن الشركة   . األحداث يؤدي إىل املبالغة يف التقدير     

 ملثل هذه احلوادث غري املتوقعة أثناء مرحلة التخطيط وقـد تتعـرض            خطط إعادة تأمني شاملة إال أن الشركة قد تظل معرضة         
   .الشركة بشكل كبري لظروف معاكسة تؤثر على أوضاعها املالية والتشغيلية

 املستقبلية البيانات ٢-٢-١

 كتل وتنطوي . ولكنها ليست ضماناً لألداء املستقبلي مستقبلية، بيانات تشكل النشرة هذه يف الواردة البيانات بعض إن
 الشركة أداء على وبالتايل الفعلية النتائج يف تؤثر قد أخرى وعوامل معلومة وغري خماطر معلومة على املستقبلية البيانات

وهناك العديد من العوامل اليت قد تؤثر يف األداء الفعلي أو اإلجنازات أو النتائج اليت حتققها الشركة وتؤدي إىل وإجنازاا، 
وفيما لو حتقق أي واحد أو أكثر من هذه .  كان متوقعاً صراحةً أو ضمنياً يف اإلفادات املذكورةاختالفها بشكل كبري عما

املخاطر أو األمور غري املتيقنة أو ثبت عدم صحة أو دقة أي من االفتراضات اليت مت االعتماد عليها، فإن النتائج الفعلية قد 
 .ختتلف بشكل جوهري عن تلك املوضحة يف هذه النشرة

 

  عتماد على املوظفني الرئيسيني اال ٣-٢-١

أن تضيف إليهم بشكل متناسب مع تتوقع و  باالستعانة مبوظفني مؤهلني من اململكة للعمل لديهاسوف تبدأ الشركة نشاطها
 إىل شركات أخرى نتيجة لتأسيس شركات تأمني أخرى، ويف  لديها العاملني الشركةأن تفقدتوسع األعمال، إال أنه ميكن 

وما مل يتم التمكن من تطوير خربات التأمني حملياً فقد . مما قد يعوق عملياا ستتناقص العمالة املاهرة من الشركة هذه احلالة
تطلب الشركة استقدام عمالة من مصادر أجنبية باهظة التكلفة، لذلك ال يوجد ضمان بأن الشركة ستتمكن من االحتفاظ 

ني آخرين مؤهلني مىت مت االحتياج إليهم واالحتفاظ م حىت بعد احلصول خبدمات موظفي اإلدارة الرئيسيني أو جذب موظف
حتتاج مستويات أجور العاملني إىل زيادا حىت ميكن االحتفاظ قد على عروض أجور وتدريبات شاملة وجذابة، كما 

  . لية والتشغيلية، مما يؤثر على أوضاع الشركة املاباملسؤولني واملوظفني احلاليني وجذب موظفني آخرين مطلوبني

  عدم كفاية تقدير االحتياطيات ٤-٢-١

تعقيد حساب اخلصوم االحتياطية، فهناك احتمال كبري درجة نتيجة لعدم كفاية قاعدة البيانات خبصوص أعمال التأمني و
فتراضات وقد حتتاج الشركة إىل زيادة احتياطياا إذا كانت التعويضات الفعلية أكرب من اال. للتقدير اخلاطئ لالحتياطيات

األساسية والتقديرات املستخدمة يف تكوين االحتياطيات األمر الذي سينتج عنه مصاريف أو تكاليف إضافية وقد يقلل من 
لذا سيعتمد اإليراد بشكل كبري على احلد الذي تتوافق عنده التعويضات الفعلية مع االفتراضات والتقديرات . صايف الدخل

   .ق التأمني ويف تكوين االحتياطيات املطلوبة لاللتزامات املستقبليةاملستخدمة يف ضبط األسعار لوثائ
  



 ٥

  بالتقنية تتعلق خماطر ٥-٢-١

 سوف الشركة أن من وبالرغم .بشكل كبري على قدرة نظم تقنية املعلومات وقاعدة بياناا االلكترونية وكفاءته الشركة تعتمد
 فريوسات أو ا مصرح غري أو دخول لعمليات إختراق تتعرض قد ا اخلاصة املعلومات أنظمة أمنية، فإن اجراءات تتخذ

فشل  أو كبري عطل أي وإذا ما حدث .أخطاء تتسبب يف تعطل كلي أو جزئي لنظم املعلومات أو نظام اإلتصال أو كمبيوتر
 األمر االخفاقات، أو الاألعط إضافية نتيجة لتلك تكاليف تكبد أيضا يتم وقد.  سلبيا تأثريا االيرادات تتأثر فقد يف النظام،

  .الرأمسالية النفقات مستويات أو املالية النتائج على سلبا يؤثر قد الذي

  القدرة على حتقيق العائدات االستثمارية ٦-٢-١

ختضع نتائج االستثمار موعة من املخاطر وقد . يعتمد أداء شركات التأمني إىل حد ما على أداء احملفظة االستثمارية للشركة
رية اليت تشمل املخاطر املتعلقة بالظروف االقتصادية العامة وتقلبات السوق وخماطر السيولة واالئتمان وخماطر التقصري االستثما
إذا مل تتمكن الشركة من املواءمة بني حمفظتها االستثمارية والتزاماا، فإا قد تضطر إىل تسييل استثماراا يف بعض . يف السداد

كما ختضع احملفظة . ألفضل، األمر الذي قد يكون له أثر سليب على الوضع املايل ونتائج عملياااألوقات بأسعار ليست با
االستثمارية أيضا لقيود تنظيمية وعدم توفر منتجات مالية معينة، مثل املشتقات املالية، واليت ميكن أن تقلل من نطاق التنوع يف 

وتتطلب إدارة هذه االستثمارات . دوره إىل تقليل العائد على االستثمارفئات األصول املختلفة، األمر الذي ميكن أن يؤدي ب
نظام إداري فعال وقدرة عالية على اختيار جودة هذه االستثمارات وتنوعها وقد يؤدي عدم قدرة الشركة على تنويع هذه 

  .االستثمارات إىل اخنفاض عائداا وبالتايل حقوق املسامهني بالشركة

   التطوير  التوسع أويف الشركة جناح عدم ٧-٢-١

 على اإلستراتيجية هذه تنفيذ يف الشركة قدرة وتعتمد  .لدى الشركة خطة عمل واستراتيجية تتضمن توسع وتطوير يف أعماهلا
وقد تتأثر مقدرة إدارة  من التحديات اخلارجية والداخلية املصاحبة ألعماهلا، أيضا لعدد الشركة ختضع وسوف إدارا، كفاءة

 إقامة يف الشركة جناح  تنفيذ استراتيجتها اخلاصة بالتوسع أو التطوير نتيجة هذه التحديات والميكن التأكيد علىالشركة على
 .مما قد يؤثر سلباً على رحبية الشركة وأدائها املايل التأميين نشاطها تنمية أو
  

  جتديد الوثائق القائمة  ٨-٢-١

 متوسطة إىل طويلة املدى وأن يتم جتديد تلك الوثائق مع حامليها  لفترةيتوقع أن تكون وثائق التأمني لدى الشركة عموماً
حسب التوقعات، وإذا مل يتم جتديد تلك الوثائق مع حامليها حسب التوقعات فإن أقساط تأمني الشركة خالل السنوات 

  .  بصورة كبريةالقادمة والنتائج املستقبلية لعملياا ميكن أن تتأثر سلباً

   التأمينيةخماطر تقييم احملافظ ٩-٢-١
  

لديها عمالء يف  من شركات تأمنيإىل شراء أربع حمافظ تأمينية قائمة  تهامن أجل دعم انطالق ستلجأ الشركة يف بداية أعماهلا
 حسابات مرخص هلم بالعمل يف اململكة، وذلك ومراقيب نيأكتواري بالتعاقد مع ، وقد قام املؤسسون حلساب الشركةاململكة

 املصاحبة املخاطر تقييم احملافظ أو يف الفشل يؤدي وقد ،عليمات وتوجيهات مؤسسة النقدت وفق ركاتلتقييم حمافظ هذه الش
  .املستقبل يف الشركة أداء على تؤثر عكسية نتائج لعملية الشراء إىل
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  سوء تصرف املوظفني ١٠-٢-١

ل املوظفني مثل سوء استخدام معاجلة والتحكم يف إساءة السلوك من قبللبالرغم من وضع الشركة ضوابط وإجراءات داخلية 
املعلومات أو إفشاء أسرار الشركة أو العمالء، التستر على أنشطة غري مسموح ا أو غري ناجحة، التورط يف معلومات مضللة 
أو أنشطة احتيالية تنطوي على غش أو غريها من األنشطة غري السليمة أثناء تسويق أو بيع وثائق التأمني للعمالء، إال أن 

 من قبل الشركة وجزاءات تنظيمية نظامكة ال تضمن إمكانية منع حدوث هذه اإلساءات، وقد يترتب على ذلك انتهاك للالشر
  .  أو ضرر بسمعة الشركة/والتزامات مالية و

  مصادر التمويل ١١-٢-١

حتتاج الشركة قد ال يتوفر للشركة متويل يف املستقبل حال احتاجت الشركة متويالً أو قد يتوفر بشروط غري مناسبة، وقد 
عوضاً عن ذلك العمل على توسيع قاعدة أعماهلا مع الوفاء مبتطلبات رأس املال النظامية ومتطلبات السيولة، وترتبط قدرة 
الشركة يف احلصول على متويل إضايف باحلصول على املوافقات النظامية الالزمة، ونتائج أعمال الشركة املستقبلية، وال ميكن 

الشركة على رأس مال إضايف يف الوقت املطلوب وبشروط مقبولة مما قد يؤثر سلباً على منو الشركة ضمان إمكانية حصول 
  .  وإمكانية دخوهلا جماالت جديدة يف أعمال التأمني مىت وجدت الشركة فرصة لذلك

  حدائة عهد الشركة ١٢-٢-١

قة، وبالتايل فإنه من الصعب حتديد اجتاهات إن الشركة ما تزال قيد التأسيس ومل تقدم أية بيانات مالية مدققة ألية فترة ساب
لعدم توفر مثل هذه البيانات املالية التارخيية املدققة للشركة فإن املعلومات  نتيجة. نشاطها التجاري وتطورها على املدى البعيد

  .  املالية املتوفرة للمستثمرين احملتملني ستكون حمدودة بالنسبة لتقييم فرص جناح الشركة

  صنيفخماطر الت ١٣-٢-١

بتصنيف شركات التأمني واخلدمات املالية بشكل دوري من حيث " ستاندارد اند بورز"تقوم بعض اجلهات العاملية مثل هيئة 
مدى قوة وضعها املايل مع وضع توقعات مستقبلية، وال يعترب هذا التصنيف تصنيفاً ألسهم االكتتاب أو تزكية لالستثمار يف 

. ن األحوال إىل محاية املستثمرين وال ينبغي االعتماد عليه عند القيام باالستثمار يف االسهمأي منها، كما ال يتجه بأي حال م
أال أن ثقة العميل قد تتأثر تبعاً لتغري هذا التصنيف، وال يوجد أي ضمان أن الشركة ستكون قادرة على حتقيق أو احملافظة على 

تصنيف قوة املركز املايل للشركة يف املستقبل، أو أي إخنفاض كبري تصنيف مرتفع لقوة مركزها املايل، كما أن أي ختفيض يف 
  .يف نسبة السيولة قد يكون له تأثريات سلبية على أعمال الشركة وتوقعاا املستقبلية

كما أنه حبسب الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمني ينبغي على الشركة أن ختتار معيد تأمني حاصل على تصنيف 
)BBB(S&P ويف حالة اخنفاض تصنيف معيد التأمني قد تتكبد الشركة تكاليف إضافية نتيجة  او اي تصنيف موازي ،

  . وأوضاعها املالية تأثريات سلبية على أعمال الشركةلذلكيكون  وقد تعيني معيد تأمني آخر
 

  االستحواذخماطر  ١٤-٢-١

كثر من القيمة الدفترية، وبالتايل قد يؤثر على رحبية الشركة خالل قد يؤدي شراء احملافظ املراد االستحواذ عليها إىل دفع مبالغ أ
  .السنوات األوىل
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  خماطر تتعلق باألسهم العادية ٣-١
  :وتتلخص أهم املخاطر املتعلقة باألسهم يف النقاط التالية

  عدم وجود سوق سابقة لألسهم ١-٣-١

 سوق فعال ومستمربوجود  أي تأكيد دوال يوج مل يسبق وجود سوق ألسهم الشركة ومل يسبق تداوهلا يف السوق املالية،
وقد خيضع سعر السهم يف السوق لتقلبات كبرية تبعاً للعديد من العوامل، ومنها على .  أسهم الشركة بعد االكتتابلتداول

 أخرى سبيل املثال ال احلصر، الوضع العام لسوق التأمني، نتائج الشركة التشغيلية، تطورات االقتصاد السعودي، أو عوامل
  .خارجة عن نطاق سيطرة الشركة

 بيع وطرح أسهم لالكتتاب العام مستقبالً ٢-٣-١
الشركة بعد  يف  مجيع أسهمه قسم أوببيع قد تتأثر قيمة األسهم بشكل سليب يف حالة قيام أحد املسامهني املؤسسني أو مجيعهم

ثالث سنوات املالية للشركة عن  ل نشر القوائمكتتب ا املؤسسون قبيانقضاء فترة احلظر، حيث ال جيوز تداول األسهم اليت 
 بعد أخذ الثالث سنوات، وبرفع احلظر بعد تأسيس الشركة من تاريخ أشهرا تبد ال تقل كل منها عن اثين عشر ة كاملمالية

 إصدار  وال تعتزم الشركة حالياً إصدار أسهم إضافية فور انتهاء عملية االكتتاب، ولكن قد يؤدي.موافقة اهليئة على ذلك
  .الشركة، أو طرح املسامهني املؤسسني، لعدد كبري من األسهم بعد فترة احلظر إىل اخنفاض القيمة السوقية لألسهم

 السيطرة الفعلية من قبل املسامهني املؤسسني ٣-٣-١

 على من أسهم رأس مال الشركة، وبناء% ٦٠ عملية طرح األسهم لالكتتاب العام، سيمتلك املسامهون املؤسسون انتهاءبعد 
 جديدة لألسهم مبوجب نظام حق إصداراتوباقي املسامهني حق االكتتاب يف  ذلك سيكون لكل من املسامهني املؤسسني

. األولوية من نظام الشركات وسيمكن هذا احلق املسامهني املؤسسني من االحتفاظ حبصة السيطرة التصويتية على املدى الطويل
لى السيطرة على األمور اليت حتتاج إىل موافقة من بقية املسامهني وأم قد يقومون وسيكون للمسامهني املؤسسني القدرة ع

مارسة هذا احلق بطريقة قد تؤثر بشكل كبري على األعمال والوضع املايل ونتائج عمليات الشركة، ويتضمن ذلك انتخاب مب
  .أعضاء جملس اإلدارة والصفقات اهلامة للشركة والتعديالت يف رأس املال

  يع األرباحتوز ٤-٣-١

يعتمد قرار الشركة لتوزيع أية أرباح يف املستقبل على عدة عوامل منها حتقيق األرباح واملوقف املايل ومتطلبات رأس املال 
العامل واألرباح القابلة للتوزيع وحدود االئتمان املتاحة للشركة باإلضافة إىل الوضع االقتصادي العام، إضافة إىل عدة عوامل 

 .لس اإلدارة مهمة من وقت آلخرأخرى  يراها جم
  -: ينص النظام األساسي للشركة على أن توزع أرباح املسامهني على النحو التايل

  .تجنب الزكاة وضريبة الدخل املقررة )١(
وجيوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب مىت . من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي) %٢٠(يجنب  )٢(

 .املذكور إمجايل رأس املال املدفوعبلغ االحتياطي 
للجمعية العامة العادية، بناًء على اقتراح جملس اإلدارة، أن تجنب نسبة مئوية من األرباح السنوية الصافية لتكوين  )٣(

 . احتياطي إضايف وختصيصه لغرض أو أغراض معينة تقررها اجلمعية العامة
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 .من رأس املال املدفوع%) ٥(قل عن ت يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أوىل للمسامهني ال )٤(
 .يوزع من الباقي بعد ذلك على املسامهني كحصة يف األرباح أو حيول إىل حساب األرباح املبقاة )٥(
الواردة أعاله وفقاً ) ٤(جيوز بقرار من جملس اإلدارة توزيع أرباح دورية ختصم من األرباح السنوية احملددة يف الفقرة  )٦(

  . ادرة من اجلهات املختصةللقواعد املنظمة لذلك والص
  

إال أن توزيعات أرباح األسهم قد تتغري يف املستقبل بناًء على أي تغيريات مستقبلية للمركز املايل للشركة أو حتقيق أرباح أو 
وعلى الرغم من أن الشركة تعتزم القيام بتوزيع أرباح . استحداث قرارات إدارية مستقبلية ترى اجلمعية العامة ضرورة هلا

نوية على محلة أسهمها، إال أا ال تضمن بأي شكل من األشكال بأنه سيتم توزيع أرباح يف املستقبل وكذلك األمر فيما س
للشركة األساسي يتعلق بأي مبلغ سيتم توزيعه يف أي سنة مالية معينة، وخيضع توزيع األرباح لبعض القيود الواردة يف النظام 

  .واألنظمة ذات العالقة

  ملكية األسهمالقيود على ٥-٣-١
يفرض نظام التأمني بعض القيود على متلك األسهم يف شركات التأمني، حيث يتعني على شركات التأمني احلصول على موافقة 

ومن شأن . خطية مسبقة من مؤسسة النقد العريب السعودي قبل اكتساب أو دمج أو نقل للملكية مع أي شركة تأمني مسجلة
درة الشركة على جلب مستثمر مايل أو استراتيجي إذا ما رفضت مؤسسة النقد العريب السعودي هذا القيد أن يعيق أحياناً ق

ذلك أو أخرت املوافقة عليه أو أخضعته لشروط غري مقبولة، والذي يترتب عليه عدم جلب هذا املستثمر مما قد يؤدي إىل آثار 
  .سلبية على أعمال الشركة

  



 ٩

  نظرة عامة لسوق التأمني  ٢
  

  ياناتمصادر الب ١-٢
الواردة بدراسة السوق مأخوذة عن مصادر معلومات متاحة للعموم ولذلك مل يتم أخذ موافقة تلك  البيانات والتوقعاتمجيع 

   :املصادر على إدراج امسها يف نشرة اإلصدار ، وهذه املصادر هي
 ).Sigma World Insurance 2005تقرير  (Swiss REالشركة السويسرية إلعادة التأمني   

م وتعمل يف أكثر من ثالثني ١٨٦٣ سويرا منذ عام –ي شركة عاملية رائدة يف جمال إعادة التامني تأسست يف زيورخ وه
  .دولة حول العام وتصدر تقارير مستقلة عن قطاعات التأمني يف العامل بشكل دوري متاحة على شبكة االنترنت

  
 ).م٢٠٠٦/الربع الثاين( اململكة العربية السعودية تقرير متابعة األعمال الدولية يب إم آي عن سوق التأمني يف 

م ومتخصصة باصداراا الدورية عن األسواق العاملية الناشئة وتتناول دراسة القطاعات ١٩٨٤تأسست يف عام 
  .االقتصادية املختلفة كما تصدر حتليالً وتوقعات دورية هلذه القطاعات 

 
 .)م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧الثاين واألربعون (التقرير السنوي مؤسسة النقد العريب السعودي  

 

  العامليتأمني سوق ال ٢-٢
% ٢,٥ بليون دوالر أمريكي، مبعدل منو سنوي ٣,٤٢٦م مبلغ ٢٠٠٥بلغ إمجايل حجم اشتراكات التأمني يف العامل يف عام 

حمفزات الطلب على ، بينما منا الناتج اإلمجايل العاملي وهو أحد أهم %٢,٧م البالغ ٢٠٠٤وهو معدل أقل قليالً عنه بعام 
  . يف نفس العام% ٢,٦خدمات التأمني بنسبة 

  :م٢٠٠٥ -م١٩٩٢ لألعوام ٢واجلدول التايل يستعرض قيم اشتراكات التأمني يف العامل
تأمني احلماية تأمينات غري   السنة

  )باملليون دوالر (واالدخار
  تأمني احلماية واالدخار

  )باملليون دوالر (
  اإلمجايل 

  )رباملليون دوال(
نسبة النمو 
  املئوية

تأمني النسبة املئوية للتأمينات غري 
  احلماية واالدخار

٤٨  -- ١,٤٦٥,٩٣٩ ٧٦٨,٤٣٦ ٦٩٧,٥٠٣  ١٩٩٢%  
٤٤ %٢٣ ١,٨٠٢,٧٣١ ١,٠١٠,٤٩٠ ٧٩٢,٠٨٧  ١٩٩٣%  
٤٣ %٩,٢ ١,٩٦٧,٥٧٧ ١,١٢١,١٨٦ ٨٤٦,٦٠٠  ١٩٩٤%  
٤٢ %٨,٩ ٢,١٤٣,٤٠٨ ٦٢٧,٢٣٦ ٩٠٦,٧٨١  ١٩٩٥%  
٤٣ %١,٨- ٢,١٠٥,٨٣٦ ١,١٩٦,٧٣٦ ٩٠٩,١٠٠  ١٩٩٦%  
٤٢ %١,١ ٢,١٢٨,٦٧١ ١,٢٣١,٧٩٨ ٨٩٦,٨٧٣  ١٩٩٧%  
٤١ %١,٨ ٢,١٦٦,٤٠٥ ١,٢٧٥,٠٥٣ ٨٩١,٣٥٢  ١٩٩٨%  
٣٩ %٧,٩ ٢,٣٣٦,٩٥٢ ١,٤٢٤,٢٠٣ ٩١٢,٧٤٩  ١٩٩٩%  
٢٩ %٤,٦ ٢,٤٤٤,٩٠٧ ١,٥١٨,٤٠٤ ٧٢٦,٥٠٣  ٢٠٠٠%  
٤٠ %١,٢- ٢,٤١٥,٧٢٠ ٤٤٥,٧٧٦ ٩٦٩,٩٤٥  ٢٠٠١%  
٤٢ %٨,٧ ٢,٦٢٦,٨٩٨ ١,٥٣٦,١٢٢ ١,٠٩٠,٧٧٥  ٢٠٠٢%  
٤٣ %٢,٤ ٣,٢٦٤,١٥٨ ١,٨٦٦,٦٣٦ ١,٣٩٧,٥٢٢  ٢٠٠٤%  
٤٢ %٢,٥ ٣,٤٢٥,٧١٤ ١,٩٧٣,٧٠٣ ١,٤٥٢,٠١١  ٢٠٠٥%  

  العاملي تأمني تقرير سيجما عن سوق ال. شركة سويس ري: املصدر
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 ١٠

   ٣يف الشرق األوسطتأمني سوق ال ٣-٢
ختتلف خصائص سوق التأمني يف الشرق األوسط عن املناطق األخرى وخصوصاً الدول الصناعية حيث تعد أسواق التأمني يف 

وقد بلغ نصيب دول الشرق األوسط . يف الدول الصناعيةالشرق األوسط بشكل عام أقل تطوراً وأقل حجماً مقارنة مبثيالا 
م، إال ان نسبة النمو ٢٠٠٥من إمجايل سوق التأمني يف العامل تقريباً يف عام %) ٠,٥(ئة اوأسيا الوسطى أقل من نصف بامل

اً من ارتفاع يف يف نفس العام إنعكاساً ملا تشهده هذه املنطقة مؤخر%) ١٢(ئة ام تعدت االثىن عشر بامل٢٠٠٥السنوي لعام 
منها تأمينات غري % ٧٣م، ٢٠٠٤ مليون دوالر عن عام ١,٨٣٨الطلب على اخلدمات التأمينية بشكل عام بزيادة قدرها 

 مليون دوالر فقط مقارنة بأنواع ٣٧٣زيادة قدرها  حيث سجلت أقساط تأمني احلماية واالدخار. تأمني احلماية واالدخار
  . مليون دوالر يف نفس العام١,٤٦٥ة قدرها التأمني األخرى اليت سجلت زياد

  سوق التأمني السعودي  ٤-٢

  تطور سوق التأمني السعودي ١-٤-٢

يعد سوق التأمني السعودي من األسواق اجلديدة نسبياً حيث كان يغطي أثناء فترة السبعينيات احتياجات خدمات التصدير 
 الثقافة التأمينية والتحفظات الشرعية انتشاريجة لعدم وقد واجه قطاع التأمني يف السعودية صعوبات نت. وقطاع البترول فقط

م وافقت هيئة كبار ١٩٨٥يف عام . أدت هذه العوامل إىل صعوبة يف النفاذ إىل السوق السعودي. على التأمني غري التعاوين
تجاري، حيث ترسخ هذا املفهوم التأمني التعاوين باعتباره متوافقاً مع الشريعة اإلسالمية وبديالً عن التأمني المبدأ العلماء على 

على التعاون واملساعدة املتبادلة، األمر الذي أدى إىل حتديد هوية هيكل تشغيلي لشركات التأمني يتوافق مع تعاليم الشريعة 
    .اإلسالمية
أسست هي شركة مسامهة سعودية، تو  أول شركة تأمني سعودية مرخصةالتعاونية للتأمنيم مت تأسيس الشركة ١٩٨٦يف عام 

 ، ومت)م٥/٤/١٩٨٥(هـ ١٧/٤/١٤٠٥، وتاريخ ٥/السعودية مبوجب املرسوم امللكي رقم م يف مدينة الرياض باململكة العربية
مث أصدرت . ١٠١٠٠٦١٦٩٥م  مبوجب السجل التجاري رقم ١٩٨٦ يناير ١٨ املوافق هـ ٧/٥/١٤٠٦تسجيلها بتاريخ

 تأمني صحي تعاوين إجباري على أن ينفذ هذا النظام بشكل متدرج م لوائح تنفيذية بفرض نظام٢٠٠٢وزارة الصحة يف عام 
خالل ثالث سنوات حيث يتعني على أصحاب العمل الدفع من غطاء تأميين للعاملني غري السعوديني وأفراد عائالم ومن 

  . املتوقع تطبيق نظام التأمني اإلجباري على مجيع املواطنني السعوديني الحقاً
مبوجب . د العريب السعودي تنظيم سوق التامني بوصفها اجلهة املسؤولة عن اإلشراف على قطاع التأمنيوتتوىل مؤسسة النق

اخلاص بنظام مراقبة شركات التأمني التعاوين والالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمني ) ٣٢/م(املرسوم امللكي رقم 
نقد العريب السعودي مسؤولة عن يئة املناخ ووضع معايري إصدار  فإن مؤسسة الهـ١٤٢٤ مجادى الثاين ٢التعاوين بتاريخ 

وقد استحدث هذا النظام العديد من الضوابط . الرخص لشركات التأمني باإلضافة إىل تنظيم واإلشراف على قطاع التأمني
سجلة ومرخصة يف اململكة وتشترط النظم اجلديدة أن تكون الشركة م. التنظيمية لقطاع التأمني واليت مل تكن موجودة من قبل

ومتتد أحكام النظام لتشمل . العربية السعودية كشركة مسامهة عامة ألغراض ممارسة أنشطة التأمني وإعادة التأمني أو أي منهما
ليس فقط عمليات شركات التأمني وإعادة التأمني ولكن أيضا الوسطاء وخرباء حسابات التأمني وخرباء الكشف وتقدير 

  .األضرار
ملتوقع أن يسهم ما ذكر أعاله وسائر التغيريات احملتملة األخرى يف زيادة الوعي وقبول التأمني لدى اجلمهور والذي من من ا

   . مع حجم وقوة االقتصاد السعوديتتالءماملتوقع أن يسهم بدوره يف تطوير قطاع التأمني بطريقة 
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 ١١

  
 التأمين أقساط

  وباستعراض.م ٢٠٠٥ عام اية حىت السوق يف بالعمل رمسيا هلا املرخص دةالوحي ُتعد الشركة التعاونية للتأمني الشركة
 مليون ١٥٠٤ إىل  ليصل%١٨,٥ بنسبة األقساط إمجايل ارتفع م، ٢٠٠٤ ومقارنتها بعام م ٢٠٠٥ عام يف التأمني أقساط
 حسب التأمني سبة ألقساطوبالن . م ٢٠٠٤ عام بنهاية ريال مليون ١٢٧٠ قدره بإمجايل مقارن م ٢٠٠٥ عام بنهاية ريال
 ارتفاع وبنسبة  مليون ريال٥٦٩,٢ بلغت حيث السيارات تأمني جمال يف أعلى األقساط كانت عليه، املؤمن النشاط نوع
 تأمني حل ريال، مث مليون ٣٩٠,٥إىل  ليصل %٣٨,١ بنسبة ارتفع الذي الطيب اشتراكات التأمني  تاله%٣٤,٤ بلغت
 حنو بلغت اخنفاض وبنسبة العام السابق اية ريال مليون ٢٢٤,٢ بنحو مقارنةً ريال مليون ٢١١,٢إىل  اخنفض الذي احلريق
 مليون ١٠٤,٦ إىل م ٢٠٠٤ عام اية مليون ريال ١٢٠,٢ من % ١٢,٩ بنسبة اخنفض الذي تأمني الطريان ، مث% ٥,٨
 ١٠٤,٢ إىل ليصل % ١٣,٨ بنسبة رتفعالذي ا اهلندسي التأمني األقساط حجم إمجايل يف تاله م ٢٠٠٥عام  اية ريال
 % ٢٠,٧ بلغت ارتفاع وبنسبة ريال  مليون٧٧ ليبلغ ارتفع الذي البحري التأمني األقساط حجم إمجايل يليه يف ريال مليون

 بلغت زيادة وبنسبة ريال مليون ٣٩,٢ م حنو ٢٠٠٥ عام بنهاية بلغ الذي املتنوعة احلوادث تأمني مقارنةً بالعام السابق، مث
 بلغت ارتفاع وبنسبة ريال مليون٨,٤ حنو م ٢٠٠٥ عام بنهاية بلغ الذي تأمني احلماية واإلدخار ، وحل أخريا% ٢,٧
٣٥%. 
  

  ٤السعوديتأمني مؤشرات كفاءة ال ٢-٤-٢

م مببلغ ٢٠٠٥فقد قدر إمجايل قيمة أقساط التأمني يف عام . لدى اململكة العربية السعودية أكرب سوق تأمني يف الشرق األوسط
م، ٢٠٠٤ مليون دوالر أمريكي عام ١,١٤٣مقارنة بـ % ٢٢,٦٦ مليون دوالر أمريكي بنسبة منو سنوية مقدارها ١,٤٠٢

فقد قُدر مستوى نفاذ . إال أن حجم سوق التأمني يف اململكة العربية السعودية بشكل عام ما زال متواضعاً مقارنة بدول أخرى
يف اململكة العربية % ٠،٥٧م بنسبة ٢٠٠٥عن عام ) نسبة من إمجايل الناتج احملليأقساط التأمني ك(التأمني أو معدل التغلغل 

فقط من مثيلتها بدولة مثل األردن، وأقل من نصف نسبة دولة الكويت، وبلغت النسبة عاملياً % ١٧السعودية وهي حوايل 
 دوالر أمريكي للفرد ٥٧,١ السعودية بـ  أقساط التأمني فقد قدر يف اململكة العربيةمقدار ماينفقه الفرد علىأما %. ٧,٥٢

 دوالر أمريكي يف الواليات ٣٨٧٥,٢ دوالر أمريكي عاملياً، ومبلغ ٥١٨,٥م وهو مبلغ ضئيل مقارنة مببلغ ٢٠٠٥يف عام 
 يف املتحدة، إال أن توجهات النمو تظهر عند مقارنة هذا الرقم بأرقام األعوام السابقة واجلدول التايل يوضح التطور التارخيي

  .يف اململكة العربية السعودية لألعوام السابقة) أقساط التأمني كنسبة من إمجايل الناتج احمللي(نسبة التغلغل  
  

   يف اململكة العربية السعوديةنسبة التغلغل
  )كنسبة من إمجايل الناتج احملليتأمني أقساط ال( 

  م٢٠٠٥  م٢٠٠٤  م٢٠٠٣  م٢٠٠٢  م٢٠٠١  العام
  %٠,٥٧  %٠,٥١  %٠,٤٥  %٠,٤١  %٠,٣٦  نسبة التغلغل 

%١٤ -  نسبة النمو السنوية  ١٠%  ١٣%  ١٢%  
  . العامليتأمني تقرير سيجما عن سوق ال. شركة سويس ري: املصدر
  )م٢٠٠٦/الربع الثاين(يف اململكة العربية السعودية تأمني يب إم آي عن سوق المراقبة األعمال الدولية تقرير 
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 ١٢

  يةحمددات الطلب على اخلدمات التأمين ٣-٤-٢

  : توجد عدة عوامل تؤثر يف الطلب داخل سوق التأمني يف اململكة ويتم تلخيص هذه العوامل فيما يلي
  
  :تأثري نظام التأمني •

من املتوقع أن يؤثر نظام التأمني بشكل كبري على كل من العرض والطلب يف السوق، حيث يتوقع أن متهد عمليات الترخيص واملوافقات 
شركات تأمني مؤهلة للعمل بشكل أفضل يف اململكة من خالل إطار نظامي مع تنظيم جيد مما سيؤدي إىل حتسني وإعداد التقارير لوجود 

الوعي العام وزيادة ثقة العميل يف منتجات اخلدمات التأمينية اليت تقدمها تلك الشركات حيث سيتمتع املستهلكون بقدر أكرب من احلماية 
خاضع للرقابة، كما قد يتم إطالق منتجات تأمني جديدة يف السوق نظراً للتغيريات يف أنشطة ومن مث الثقة نظراً لوجود سوق منظم 

  .الشركات العاملة ومن مث فقد يتوفر للمستهلكني املزيد من الفرص واالختيارات قد تولد طلباً جديداً على تلك اخلدمات
  

 تأثري نظم التأمني اإلجبارية •
هـ القاضي بتطبيق التأمني على السيارات واملركبات األجنبية والتأمني على ١٣/٨/١٤٢٢تاريخ و) ٢٢٢( رقم جملس الوزراء  قرارصدر

فرض  باملقيمني يقضي ومبوجب هذا القرار فإن تأمني كافة املركبات األجنبية ورخص املواطننيو. رخص القيادة اخلاصة جتاه الغري
الشخص املؤمن عليه ضد ضرر املمتلكات وضد اإلصابة اجلسدية يف مسؤولية الغري فيما يتعلق برخصة السائق حيث تغطي الرخصة 
هـ إقرار التأمني التعاوين ٢٦/١٢/١٤٢٧وقد مت بقرار جملس الوزراء يف . حدود الوثيقة أثناء قيادة سيارته أو أي سيارة أخرى ال ميتلكها

  . اإللزامي على املركبات بدالً من رخصة القيادة
هـ والذي فرض إلزامية الـتأمني الصحي ١٠/٥/١٤٢٠ وتاريخ ١٠/اوين مبوجب املرسوم امللكي رقم مصدر نظام الضمان الصحي التع

ووفقاَ . هـ٢٧/٣/١٤٢٣ض وتاريخ /٤٦٠/٢٣ التنفيذية للنظام مبوجب القرار الوزاري رقم ةالالئحوقد صدرت . للمقيمني األجانب
ووفقاَ . م هو بداية التطبيق الفعلي للنظام٢٠٠٥ يونيو ١هـ فإن ٢٨/٣/١٤٢٦ وتاريخ ٣٣لقرار جملس الضمان الصحي التعاوين رقم 

كافة الشركات : املرحلة األوىل :لالئحة التنفيذية نظام الضمان الصحي التعاوين، جيب تطبيق النظام على ثالث مراحل كما يلي
   شخص ٥٠٠ما يزيد عن  واملؤسسات الفردية اليت يعمل لديها

o شخص٥٠٠ إىل ١٠٠ من ملؤسسات الفردية اليت يعمل لديهاالشركات وا: املرحلة الثانية .  
o كافة أصحاب األعمال واألفراد املقيمني يف البالد واملشمولني بالنظام املرحلة الثالثة .  

يف القطاع وبعد أن تكتمل املرحلة الثالثة من املتوقع أن يبدأ العمل على جعل التأمني الصحي إجبارياً بالنسبة جلميع السعوديني العاملني 
وسيؤدي ذلك كله إىل زيادة الوعي العام ودعم احلاجة للخدمات التأمينية، وبالتايل إىل زيادة قاعدة املستهلكني وصوالً إىل زيادة . اخلاص

  .الطلب العام على املنتجات التأمينية

  تأثري التوجهات احلكومية •
شكل مباشر أو غري مباشر على سوق التأمني وتتضمن هذه املبادرات جلأت احلكومة السعودية إىل عدة مبادرات من املتوقع أن تؤثر ب

 املبذول لتطوير عدة قطاعات واهوداستثمارات يف البنية التحتية، عن طريق زيادة خمصصات اإلنفاق احلكومي وتوجهات اخلصخصة 
دي إىل زيادة يف الطلب على التأمني وخصوصاً إن النمو يف قطاعات مثل قطاع الصناعة سيؤ. منتقاة مثل قطاع الصناعات غري البترولية
  . التأمني اهلندسي وتأمني املمتلكات واحلريق

  ٥تأثري الناتج احمللي اإلمجايل ومتوسط دخل الفرد •
 بليون ريال سعودي، ومنا ١,١٥٢م ليصل إىل ٢٠٠٥للعام  % ٢٢,٧منو سنوي يقدر بنحو  سجل الناتج احمللي اإلمجايل االمسي معدل 

حقق القطاع غري النفطي  كما.  بليون ريال سعودي خالل نفس الفترة٧٦٧,٧ليصل إىل % ٦,٤حمللي اإلمجايل احلقيقي مبعدل الناتج ا
خالل اخلطة اخلمسية % ٤٥متوسط نصيبه يف الناتج احمللي اإلمجايل من حوايل  يف املتوسط، وارتفع % ٦,٧معدل منو سنوي يقدر بنحو 
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 ١٣

 رياالً ٦٨,٤٧٩ارتفع متوسط دخل الفرد السعودي السنوي إىل حوايل  .م٢٠٠٤يف عام % ٦٨ يلإىل حوا) م١٩٧٥-م١٩٧٠(األوىل 
  . م٢٠٠٤عنها يف عام  %١٩,٦م بنسبة زيادة ٢٠٠٥يف عام 

  نظرة مستقبلية ٤-٤-٢

مر يف تت اليت ستسحالياً إىل قطاع منظم بعد صدور نظام التأمني، مما يفتح اال لتوفر فرص كبرية للشركا حتول قطاع التأمني السعودي
العمل عقب فرض الشروط املشددة والظروف التنظيمية، ومن املتوقع أن مير قطاع التأمني يف اململكة بتغيري جوهري كنتيجة ليس فقط 
لنظام التأمني اجلديد ولكن أيضا للتغيريات اليت تطرأ على االقتصاد الشامل وسياسات احلكومة وتوجهات الطلب العام على اخلدمات 

  .لتأمينيةا

  املنافسة  ٥-٤-٢

هـ ١٧/٤/١٤٠٥ وتاريخ ٥/شركة التعاونية للتأمني أول شركة تأمني مسامهة سعودية رخص بتأسيها مبوجب املرسوم ملكي رقم م
حالياَ ( مليون ريال وقد مت تأسيس التعاونية للتأمني من قبل صندوق االستثمارات العامة وصندوق التقاعد املدين ٥٠٠ مال قدره برأس
وللشركة شبكة واسعة من املكاتب . واملؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية، وهم مجيعهم جهات حكومية) سسة العامة للتقاعداملؤ

اإلقليمية والفروع ومكاتب املبيعات يف كافة أحناء اململكة تقوم من خالهلا مبزاولة أعمال التأمني التعاوين وتشمل خدمات التأمني الرئيسية 
والتأمني الطيب والتأمني ضد احلريق واملمتلكات والتأمني على مشاريع الطاقة واألعمال اهلندسية والطريان والبحري على السيارات 

، وبلغ وتقدر حصة التعاونية يف سوق التأمني باململكة باألكرب مقارنة حبصص الشركات األخرى. والتكافل وتأمني احلوادث املتنوعة
  . م٢٠٠٦ مليون ريال يف عام ٤٦٨ مليار ريال وبلغت أرباح الشركة الصافية ٤,٢٥ م٢٠٠٦حجم موجوداا بنهاية عام 

 باإلضافة إىل مثان شركات حتت حىت تاريخ هذه النشرةمن قبل جملس الوزراء شركة تأمني املوافقة على تأسيس مثان عشرة  مت
أغلبية شركات التأمني ، وميثل )لصناعةشركات انتهت املؤسسة من دراسة ملفاا وارسلت لوزارة التجارة وا(الترخيص 

بعض هذه الشركات هلا . العاملة يف اململكة شركات مسجلة يف مملكة البحرين وبالتايل فهي ليست مسجلة أو مرخصة حملياً
ت طابع الوسطاء وبالتايل ينتقل جزء كبري من أعماهلا إىل الشركات األجنبية وهذا بسبب ضعف املوارد املالية نسبياً لشركا

حملية وعدم مقدرم على قبول خماطر كبرية مفضلني دخالً ثابتاً من خالل العمولة اليت تنتج عن املنتجات اليت تطورها شركات 
  . إعادة التأمني ويقومون بتسويقها يف السوق السعودية

ارة العاملية، فقد يدفع ذلك ومع حتول سوق التأمني إىل سوق منظم وخاضع للرقابة، باالضافة إىل عضوية اململكة مبنظمة التج
الشركات العاملية اليت ليس هلا وجود حالياً يف اململكة العربية السعودية إىل التفكري يف توسيع عملياا لتشمل اململكة العربية 

طريق وعلى حنو مماثل، فقد تقرر تلك الشركات العاملية اليت هلا وجود بالفعل يف السوق االستثمار املباشر عن . السعودية
واجلدول التايل يستعرض أهم الشركات يف سوق التأمني باململكة . الدخول يف اتفاقيات شراكة مع شركائهم احملليني احلاليني
  .املرخصة واليت مت املوافقة على ترخيصها، أو حتت الترخيص

  الشركات حتت الترخيص  شركات وافق جملس الوزراء على تأسيسها  شركة مرخص هلا

 ٥٠٠تعاونية للتأمني برأس مال الشركة ال. ١
  .مليون ريال

  . مليون ريال١٠٠شركة اموعة املتحدة للتأمني التعاوين برأس مال  .١
  . مليون ريال٢٢٠شركة إحتاد اخلليج للتأمني التعاوين برأس مال  .٢
  . مليون ريال٢٠٠شركة الدرع العريب للتأمني التعاوين برأس مال  .٣
  .ليون ريال م١٠٠شركة ساب للتكافل برأس مال  .٤
  . مليون ريال١٠٠الشركة العربية السعودية للتأمني التعاوين برأس مال  .٥
  . مليون ريال٣٠٠شركة مالذ للتأمني وإعادة التأمني التعاوين برأس مال  .٦
  . مليون ريال١٠٠الشركة السعودية اهلندية للتأمني التعاوين برأس مال  .٧
  . مليون ريال٢٠٠مال شركة سند للتأمني وإعادة التأمني التعاوين برأس  .٨
  . مليون ريال١٠٠شركة إياك السعودية للتأمني التعاوين برأس مال  .٩
 . مليون ريال٨٠٠شركة املتوسط واخلليج للتأمني وإعادة التأمني التعاوين برأس مال  .١٠
  . مليون ريال١٠٠الشركة السعودية الفرنسية للتأمني التعاوين برأس مال  .١١
  . مليون ريال٢٠٠ التعاوين برأس مال الشركة السعودية املتحدة للتأمني .١٢
 . مليون ريال١٠٠الشركة األهلية للتأمني التعاوين برأس مال  .١٣
  . مليون ريال١٠٠شركة األهلي للتكافل برأس مال  .١٤
 .شركة الصقر للتأمني التعاوين .١٥
 .الشركة املتحدة للتأمني التعاوين .١٦
  شركة اإلحتاد التجاري للتأمني .١٧
  نيةشركة التأمني العربية التعاو .١٨

  
  شركة طوكيو مارين آند نيشيدو . ١
  بوبا العربية . ٢
  شركة العاملية للتأمني . ٣
  شركة الراجحي للتأمني التعاوين . ٤
  شركة التكافل العربية املاليزية . ٥
  شركة أكسا للتأمني التعاوين . ٦
  شركة إزار للتأمني التعاوين . ٧
  الشركة السعودية إلعادة التأمني . ٨



 ١٤

   الشرآة-٣

 مقدمة ١-٣
 وتاريخ ٦٠/لتأمني التعاوين شركة مسامهة حتت التأسيس مبوجب املرسوم امللكي رقم مشركة سند للتأمني وإعادة ا

تأسيس الشركة باملوافقة على القاضي  هـ،١٦/٩/١٤٢٧ وتاريخ ٢٣٣ املبين على قرار جملس الوزراء رقم هـ١٨/٩/١٤٢٧
  .اضويقع مركز الشركة الرئيسي يف مدينة الري.  التنفيذيةته التأمني والئحموفقا لنظا

  
سهم مليون عشرين ) ٢٠,٠٠٠,٠٠٠(مقسم إىل  مائيت مليون ريال سعودي) ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠(ويبلغ رأس مال الشركة 

 عشر مليون سهماً وهي ، اثنا)١٢,٠٠٠,٠٠٠(اكتتب املؤسسون مبا جمموعه .  للسهمتعشرة رياال) ١٠(بقيمة امسية قدرها 
مثانية ماليني سهماً ) ٨,٠٠٠,٠٠٠( األسهم الباقية وعددها من كامل أسهم رأس مال الشركة، وسوف تطرح % ٦٠متثل 

وبعد االكتـتاب مباشرة سوف .  وتسدد بالكامل عند االكتتابمثانني مليون ريال لالكتتاب العام) ٨٠,٠٠٠,٠٠٠(بقيمة 
   .عشرين مليون سهم )٢٠,٠٠٠,٠٠٠(تكتمل أسهم الشـركة لتصبح 

  
، سوف يتم تقدمي طلب إىل وزير التجارة والصناعة إلعالن تأسيس ةالتأسيسيعامة لوبعد انتهاء االكتتاب وانعقاد اجلمعية ا

 وسوف تقوم الشركة بعد صدور . تأسيسهابإعالنوستعترب الشركة مؤسسة من تاريخ صدور القرار الوزاري . الشركة
  .مارستهاالسجل التجاري بالتقدم ملؤسسة النقد بطلب الترخيص ملزاولة انشطة التامني اليت ترغب مب



 ١٥

  

     هيكل ملكية الشركة ٢-٣
وخبالف شركة اخلزنة وشركة كونتننتال السعودية للتأمني وشركة رامات للتسويق  اجلدول التايل يوضح هيكل ملكية الشركة

  :من أسهم الشركة% ٥والتوزيع احملدودة ال ميلك أي شخص آخر نسبة تساوي أو تزيد على 
إمجايل القيمة   ألسهمعدد ا  نسبة امللكية اجلنسية املسامهون

  ٣٠,٠٠٠,٠٠٠  ٣,٠٠٠,٠٠٠  %١٥ إماراتية  شركة اخلزنة للتأمني
  ٢٠,٠٠٠,٠٠٠  ٢,٠٠٠,٠٠٠  %١٠ حبرينية شركة كونتننتال السعودية للتأمني

  ١٠,٠٠٠,٠٠٠  ١,٠٠٠,٠٠٠ %٥ سعودية شركة رامات للتسويق والتوزيع احملدودة
  ٦,٠٠٠,٠٠٠  ٦٠٠,٠٠٠ %٣ سعودية  شركة العزيزية للتنمية

  ٤,٨٠٠,٠٠٠  ٤٨٠,٠٠٠  %٢،٤ لبنانية شركة االحتاد الوطين للتأمني
  ٤,٠٠٠,٠٠٠  ٤٠٠,٠٠٠ %٢ سعودية شركة عمر قاسم العيسائي لالستثمارات التجارية والصناعية

  ٤,٠٠٠,٠٠٠  ٤٠٠,٠٠٠ %٢ سعودي السيد خالد بن عبد الرمحن املوسى
  ٣,٦٠٠,٠٠٠  ٣٦٠,٠٠٠  %١،٨ سعودي سلطان بنالسيد سلطان بن حممد بن صاحل
  ٣,٦٠٠,٠٠٠  ٣٦٠,٠٠٠  %١،٨ سعودي السيد فيصل بن عبد اهللا العذل

  ٣,٠٠٠,٠٠٠  ٣٠٠,٠٠٠  %١،٥ سعودية  الوطنية للتقسيط الشركة
  ٣,٠٠٠,٠٠٠  ٣٠٠,٠٠٠  %١،٥ سعودي السيد عبد اهللا بن أمحد الدرويش
  ٣,٠٠٠,٠٠٠  ٣٠٠,٠٠٠  %١،٥ سعودي السيد حممد بن عبد الرمحن الفريح
  ٣,٠٠٠,٠٠٠  ٣٠٠,٠٠٠  %١،٥ سعودي السيد هاين بن عبد اهللا أبو داود

  ٢,٥٠٠,٠٠٠  ٢٥٠,٠٠٠  %١،٢٥ سعودي السيد عبد احلكيم بن أمحد السعدي
  ٢,٥٠٠,٠٠٠  ٢٥٠,٠٠٠  %١،٢٥ سعودي السيد عبد اهلادي بن حممد الرشيدي
  ٢,٥٠٠,٠٠٠  ٢٥٠,٠٠٠  %١،٢٥ سعودي السيد فيصل بن سليمان اجلمعان

  ٢,٥٠٠,٠٠٠  ٢٥٠,٠٠٠  %١،٢٥ سعودي السيد منصور بن أمحد طيب
  ٢,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠٠,٠٠٠ %١ سعودية شركة التنمية والتجارة املتحدة احملدودة
  ٢,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠٠,٠٠٠ %١ سعودي السيد إبراهيم بن عبد العزيز الطوق
  ٢,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠٠,٠٠٠ %١ سعودي السيد عبد الرمحن بن راشد الراشد
  ٢,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠٠,٠٠٠ %١ سعودي السيد عبد العزيز بن راشد الراشد
  ٢,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠٠,٠٠٠ %١ سعودي السيد عبد احملسن بن راشد الراشد

  ٢,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠٠,٠٠٠ %١ سعودي السيد حممد بن إبراهيم املعجل
 ١٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٢,٠٠٠,٠٠٠  %٦٠ اموع

  ٨٠,٠٠٠,٠٠٠  ٨,٠٠٠,٠٠٠  %٤٠ االكتتاب العام
 ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠,٠٠٠  %١٠٠ إلمجايلا

 التعاوين  وإعادة التأمنيللتأمنيسند كما يوضح اجلدول التايل امللكية املباشرة وغري املباشرة للشركات اليت متلك حصصاً يف شركة 
  :واملذكورة يف جدول هيكل ملكية الشركة

  املالك املباشرون  اسم الشركة

اتية مسجلة يف السجل التجاري بدولة  شركة إمار :شركة اخلزنة للتأمني
م وعنواا ٢٩/١٢/١٩٩٦ وتاريخ ٣٣٩١٨اإلمارات العربية املتحدة برقم 

، أبو ظيب، اإلمارات العربية املتحدة يتمثل نشاط الشركة يف ٧٣٣٤٣. ب.ص
 وإعادة التأمني لألعمال وتأمني احلماية واالدخارتوفري مجيع أنواع التأمني العام 

أمني ضد احلريق والتأمني البحري باإلضافة إىل احلوادث العامة مثل التجارية والت
 standardمن قبل مؤسسة  BBBوالشركة مصنفة بدرجة . الصحية، السيارات

& Poor العاملية.  

  شركة مسامهة إماراتية



 ١٦

 وتاريخ ٥٧٨ لبنانية بسجل جتاري رقم  تأمنيشركة: شركة االحتاد الوطين للتأمني
 وال . بريوت لبنان٤٤-٥٦٥١. ب.من بريوت وعنواا صم صادر ١٥/٦/١٩٧٤

  شركة مسامهة عامة لبنانية  .متارس أي نشاط تأمني داخل اململكة

شركة مسامهة سعودية بسجل جتاري رقم :  الوطنية للتقسيط الشركة
 الرياض ٥٥٩٢٨.ب.هـ وعنواا ص٢١/٨/١٤٠٩ وتاريخ ١٠١٠٠٧١٧٥٧

   سواء داخل اململكة أو خارجها وهي ال متارس أي نشاط تأميين١١٥٤٤
  شركة سعودية مسامهة مقفلة

 مسجلة يف السجل التجاري مبملكة  شركة:شركة كونتننتال السعودية للتأمني
 الرياض ٢٢٥٦.ب.م، وعنواا ص٢٩/١/١٩٨٣ وتاريخ ١٢٩٨٦البحرين برقم 
منذ  يف اململكة التأمينيةوالشركة متارس نشاط تقدمي اخلدمات  . اململكة١١٤٥١٠
 .تأسيسها

  

  %٦٠                     عمر عبدالفتاح العقاد
  %١٣,٣٣               ملك بريهان وجيه مراد

  %٦,٦٧                            طالل عمر العقاد
  %٦,٦٧                                 رنا عمر العقاد
  %٦,٦٧                                 ملى عمر العقاد

  %٦,٦٧                            طارق عمر العقاد
شركة سعودية ذات مسؤولية : ات للتسويق والتوزيع احملدودةشركة رام

 صادر من الرياض بتاريخ ١٠١٠١٢٦١٩٥حمدودة، بسجل جتاري رقم 
  .هـ٢٦/٠٦/١٤١٠

  %٥٠        صالح راشد العبدالرمحن الراشد
  %٥٠   عبداملنعم راشد العبد الرمحن الراشد

 بسجل جتاري رقم شركة سعودية ذات مسؤولية حمدودة،: شركة العزيزية للتنمية
  .هـ١/٢/١٤١٥ صادر من الرياض بتاريخ ١٠١٠٠٧٥٣٧٧

  %٢٥,٦٩٤٤               طارق عبدالعزيز الصاحل
  %٩,٧٢٢٢                         نورة عبدالعزيز الصاحل
  %٩,٧٢٢٢                    سامية عبد العزيز الصاحل
  %٩,٧٢٢٢                        هند عبد العزيز الصاحل
  %٩,٧٢٢٢                       عبري عبد العزيز الصاحل
  %٩,٧٢٢٢                        اريج عبد العزيز الصاحل
  %٩,٧٢٢٢                        غادة عبد العزيز الصاحل
  %٩,٧٢٢٢                         منرية عبد العزيز الصاحل

  %٦,٢٦                                   لطيفة حممد القعيد
   

 شركة سعودية :الصناعيةشركة عمر قاسم العيسائي لالستثمارات التجارية و
 صادر من جدة ٤٠٣٠١٢٤٣٩٩ذات مسؤولية حمدودة، بسجل جتاري رقم 

  .هـ٢٢/٢/١٤١٩بتاريخ 

  %٧٠عمر قاسم العيسائي                         
  %١٠عبداهللا عمر قاسم العيسائي                 
  %١٠سعيد عمر قاسم العيسائي                  

  %١٠ئي                  حممد عمر قاسم العيسا
   : شركة التنمية والتجارة املتحدة احملدودة

 ٢٠٥١٠٢٨٦١٤شركة سعودية ذات مسؤولية حمدودة، بسجل جتاري رقم 
  .هـ١٢/١٠/١٤٢٤صادر من جدة بتاريخ 

  %١٧,٥خالد بن محد آل مبارك                   

  %١٧,٥بن محد آل مبارك                  علي 
  %١٧,٥محد آل مبارك                  الوليد بن 

  %١٧,٥زياد بن محد آل مبارك                   
  %١٧,٥منرية بنت محد آل مبارك                 
  %١٢,٥منرية بنت حممد القعيد                    

  



 ١٧

العليا أو أي من أقارم أو أي طرف ذي   واإلدارةاملرشحني ملكية أعضاء جملس اإلدارة ٣-٣
 عالقة ألسهم الشركة

  الشركات املمثلة عدد األسهم  املركز  اسم املساهم 
  جملس إدارة رئيس   أمحد بن حممد مخيس الرميثي/ السيد

  عضو جملس إدارة  عبداهللا العبدويلعبداهللا بن فاضل/ السيد
  شركة اخلزنة للتأمني ٣,٠٠٠,٠٠٠

   السعودية للتأمنيكونتننتالركة ش ٢,٠٠٠,٠٠٠  عضو جملس إدارة  طالل عمر العقاد/ السيد

  شركة رامات للتسويق والتوزيع احملدودة ١,٠٠٠,٠٠٠  عضو جملس إدارة  عبداملنعم راشد الراشد/ السيد

  شركة االحتاد الوطين للتأمني  ٤٨٠,٠٠٠  عضو جملس إدارة  طنوس قيصر فغايل/ السيد

  مر قاسم العيسائيشركة ع  ٤٠٠,٠٠٠  عضو جملس إدارة   سعيد عمر العيسائي/ السيد

  نفسه ٣٦٠,٠٠٠  عضو جملس إدارة    بن سلطانسلطان بن حممد بن صاحل/ السيد

ن أو أي من أقارم أي مصلحة يف أسهم الشركة وخراآل مناصب اإلدارة العليا و، ال ميلك شاغلأعالهخبالف ما مت توضيحه 
   .سواء بشكل مباشر أو غري مباشر

  فهاوأهدا الشركة وإستراتيجيةرؤية  ٤-٣
تتمثل رؤية الشركة يف أن تكون جزءاً من حميط التأمني الذي يستطيع فيه كافة أعضاء اتمع احلصول على احلد األقصى من 

وتسعى الشركة خالل السنوات . الفوائد بشكل موثوق به ومعقول وذا ميكن املسامهة يف حتسني قطاع نشاط التأمني يف اململكة
  :ياخلمس القادمة لتحقيق ما يل

 .تقدمي سلسلة من املنتجات التأمينية املنافسة واملنوعة •
 .تقدمي خدمات تأمينية جديدة ال يتم تقدميها حالياً •
 .تطوير وزيادة نوعية خدمات التأمني اليت يتم تقدميها حالياً •
 .إبرام اتفاقيات إعادة تأمني بعد حتديد االحتياجات واملتطلبات •
 .بني اجلماهرياملسامهة يف تنمية الوعي التأميين  •
 . حفاظاً على مستوى السعودة املطلوب،توفري التدريب للعاملني احملليني •
 . الوثائقحامليتطوير القواعد الداخلية اليت تضمن حقوق  •
 .حتديد مستويات تسعري معقولة •
 .املنافسةودرجة مراقبة السوق واالستجابة بشكل سريع ودقيق للتغريات  •
من خالل اجتماعات   ) واململكة على وجه اخلصوص   (التأمني يف املنطقة    ركات  شزيادة االنسجام والتوافق بني      •

 .منتظمة ومنتديات التأمني
 .توسيع قاعدة عمالء الشركة من خالل افتتاح فروع جديدة •
 .هااالستفادة منو البحث املستمر عن مزايا تنافسية وفرص عمل جديدة •
تعرض من خالل حتليل مايل سليم وطرق اكتتاب متقدمـة  تطوير وتنفيذ آليات فعالة إلدارة املخاطر وخماطر ال      •

 .وآليات حتكم فعالة
 . باململكةيف سوق التأمنيمتميزاً أن حتقق الشركة يف النهاية تواجداً  •



 ١٨

  أعمال الشركة ٥-٣
نظمة ض الشركة تتمثل يف القيام وفقاً ألحكام نظام التأمني والئحته التنفيذية واألاينص النظام األساسي للشركة على أن أغر

والقواعد السارية يف اململكة العربية السعودية مبزاولة أعمال التأمني التعاوين وكل ما يتعلق ذه األعمال من إعادة تأمني أو 
توكيالت أو متثيل أو مراسلة أو وساطة وللشركة أن تقوم جبميع األعمال اليت يلزم القيام ا لتحقيق أغراضها سواء يف جمال 

مار أمواهلا وأن تقوم بتملك وحتريك األموال الثابتة والنقدية أو بيعها أو استبداهلا أو تأجريها بواسطتها مباشرة التأمني أو استث
وبشكل عام تقوم إدارة استثمار يف الشركة بصياغة . أو بواسطة شركات تؤسسها أو تشتريها أو باالشتراك مع جهات أخرى

عتماد سياسة االستثمار ويتم مراجعتها  االشركة بعد تأسيسهانوي ت وظلة األنظمةإستراتيجية االستثمار وإدارة احملافظ حتت م
وختطط الشركة الستهداف وتنويع القطاعات وأن تعرض سلسلة واسعة من خليط منتجات عرب فئات خمتلفة . بشكل منتظم

  : شركة التعامل فيها وهيمن األعمال، ومبدئياً مت حتديد ااالت واملنتجات التأمينية األساسية اليت تنوي ال
  

  .وتشمل بوالص التأمني اخلصوصي والتجاري والتأمني ضد الغري وتأمني الدراجات النارية: تأمينات السيارات  )أ 
وتشمل تأمينات النقد باخلزينة، والنقد أثناء النقل، اخلزينة، حوادث شخصية مجاعية، : تأمينات احلوادث العامة  )ب 

 .ء املهنية والعاملنيتأمينات السفر، وتأمينات األخطا
 .وتأمني احلماية واإلدخار اجلماعيويشمل التأمني الطيب لألفراد، والتأمني الطيب اجلماعي، : التأمني الطيب  )ج 
وتشمل تأمينات احلريق واألخطار املشتركة، تأمينات السرقة، وتأمينات املرتل الشامل، : التأمني على املمتلكات  )د 

 .ملخاطر، تأمينات احملالت، وتأمينات اخلدموالتأمينات املكتبية متعددة ا
 .وتشمل التأمني على الشحنات البحرية: التأمينات البحرية  )ه 
وتشمل تأمينات املقاولني، تأمينات اإلنشاءات، تأمينات آالت ومعدات املقاولني، تأمينات تعطل : التأمني اهلندسي  )و 

 .ترونية الغاليات، وتأمينات املعدات اإللكانفجاراملاكينات، أخطار 
وتشمل التأمني العام ضد الغري، تأمينات مسؤولية املنتجات، وتأمينات خماطر سوء السلوك املهين : تأمينات املسؤولية  )ز 

 .الطيب
 

كما دف الشركة كذلك توسيع قاعدة عمالئها ليس فقط من خالل طرح منتجات جديدة يف نطاق أنواع العمل القائمة 
من اخلدمات مثل تأمني الطريان، التأمني الزراعي، تأمني الضمان، تأمني هياكل السفن، لكن أيضاً بإدخال جماالت جديدة 

  .تغطية املسؤولية املهنية، تأمني البترول والطاقة
  

كما أن الشركة تعمل على أن تكون حاضرة يف األعمال واالستثمارات املرتبطة بسوق التأمني وخاصة تلك اليت تساعدها 
من هذا التوجه فإن املؤسسني قرروا املسامهة باسم الشركة كمؤسس يف شركة جنم خلدمات التأمني، وض. على حتقيق أغراضها
من قبل ثالثة عشر شركة تأمني سعودية مبا فيها شركة سند للتأمني وإعادة التأمني   حتت التأسيس مقفلةوهي شركة مسامهة

مليون  )١,٩٢٣,٠٧٧(وقيمتها االمسية % ٧,٦٩ني  يف شركة جنم خلدمات التأمملكيتهاستكون نسبة التعاوين واليت 
وسيكون نشاط شركة جنم األساسي هو تقدمي خدمات . وتسعمائة وثالثة وعشرون ألف وسبعة وسبعون  ريال سعودي

حتديد مسئولية حوادث السيارات وتقييم خسائر وتلفيات السيارات وتسوية احلسابات بني شركات التأمني فيما خيص 
   .قدمها شركة جنماخلدمات اليت ت

  



 ١٩

  أعمال حمافظ شراء ٦-٣
 حمافظ أو وثائق تأمني  من الشركة بعد تأسيسها التفاوض خبصوص شراء كامل أو قسمستقوم  من أجل دعم انطالق أعماهلا،

 : حمددة من أربع شركات تأمني لديها عمالء يف اململكة، وهذه الشركات هي
حبرينية مقفلة قائمة ومؤسسة مبوجب قوانني مملكة البحرين امهة مس وهي شركة :شركة كونتننتال السعودية للتأمني .١

  .م٢٩/٠١/١٩٨٣ وبتاريخ ١٢٩٨٦بسجل جتاري رقم 
مية مقفلة قائمة ومؤسسة مبوجب قوانني مجهورية اناوهي شركة مسامهة ب: شركة اإلحتاد الوطين السعودي للتأمني .٢

  . م١٩/٣/١٩٧٩ريخ ما بتاانا صادر من ب١٩١٥ما بسجل جتاري رقم اناب
وهي شركة مسامهة حبرينية مقفلة قائمة ومؤسسة مبوجب قوانني مملكة البحرين : ز السعودية للتأمنيرشركة ليد .٣

  .م صادر من مملكة البحرين١٨/٠٣/٢٠٠٢ وتاريخ ٤٨٣٦٣بسجل جتاري رقم 
اللبنانية بسجل جتاري وهي شركة مسامهة لبنانية قائمة ومسجلة مبوجب قوانني اجلمهورية : الشركة الفينيقية للتأمني .٤

  .م صادر من بريوت١٢/٠٢/١٩٦٤ وتاريخ ١٣٨٦٧رقم 
  

  :  جماالت التأمني التاليةىإن حمافظ الشركات املذكورة أعاله تشمل عل
  د الغري وتأمني الدراجات الناريةوتشمل بوالص التأمني اخلصوصي والتجاري والتأمني ض: تأمينات السيارات  )أ 
 اجلماعيوتأمني احلماية واإلدخار اعي  الطيب لألفراد والتأمني الطيب اجلمويشمل التأمني: التأمني الطيب  )ب 
 ألخطار املشتركة، تأمينات السرقةشمل تأمينات احلريق وايو: التأمني على املمتلكات  )ج 
 تأمينات اإلنشاءاتوشمل تأمينات املقاولني يو: التأمني اهلندسي  )د 
 بحريةشمل التأمني على الشحنات الوت: التأمينات البحرية  )ه 

 
  :أعاله للمسامهني املؤسسني يف الشركات اليت متلك احملفظات املذكورة املباشرة وغري املباشرة امللكية التايل اجلدول يوضح كما

حصة انتفاع    املباشرةغريامللكية   امللكية املباشرة  احملفظة
املسامهني املؤسسني 

  يف احملفظة
شركة كونتننتال حمفظة 

  السعودية للتأمني
 كونتننتال شركة

  السعودية للتأمني
  )السعودية(شركة العقاد لالستثمار 

  ) شركة مسامهة حبرينية(شركة آيكو انترناشيونال 
٩١%  

شركة اإلحتاد حمفظة  
  الوطين السعودي للتأمني

شركة اإلحتاد الوطين 
  السعودي للتأمني

/ مملوكة من قبل املؤسسيني شركة اإلحتاد الوطين للتأمني والسيد
   بن حممد بن صاحل بن سلطانسلطان

١٠٠%  

ز رشركة ليدحمفظة  
  السعودية للتأمني

ز رشركة ليد
  السعودية للتأمني

  :مملوكة من
وهو املالك الرئيسي واملساهم (طنوس قيصر فغايل / السيد  -

  )شركة اإلحتاد الوطين للتأمنياملؤسس ل
 أحد املسامهني عبد اهللا بن حممد العذلفيصل بن /  السيد -

   بالشركةاملؤسسني

٨٨%  

الشركة الفينيقية حمفظة  
  للتأمني

الشركة الفينيقية 
  للتأمني

وهو املالك الرئيسي ( طنوس قيصر فغايلفيها املالك الرئيسي و
  ) شركة اإلحتاد الوطين للتأمني يفاملؤسساملساهم و

٩٩,٥%  

  
لتقييم رخص هلم بالعمل يف اململكة، وذلك  حسابات منيومراقب نيأكتواريوقد قام املؤسسون، حلساب الشركة، بالتعاقد مع 

 والتحقق أصول وحمافظ هذه الشركات مبا يشمل االلتزامات املترتبة عليها واحلقوق العائدة هلا مبا يف ذلك حق جتديد الوثائق



 ٢٠

 أبو اخلري  بكر- ومها شركة املنار سيجما لالستشارات املالية واحملاسبون املتضامنون وديلويت اند توش من نوعية احملافظ
حمافظ أو وثائق من شراء كامل أو قسم الختاذ قرار ما إذا رغبت الشركة يف  اًأساس نيوسيشكل تقييم األكتواري. وشركاه

على ضوئها ستعمل الشركة على التفاوض مع الشركات املذكورة من أجل التوصل إىل احملافظ املذكورة، وتأمني حمددة من 
 مع ى وذلك مبا يتماش، حسبما تراه الشركة حيقق مصلحتها، عائدة هلا وحق جتديدهااتفاق بشراء أصول ووثائق تأمني
مع احلفاظ على  هامش املالءة للشركة ونسب السيولة املطلوبة واحلد األدىن من رأس ، تعليمات وتوجيهات مؤسسة النقد

يف حال قررت الشركة شراء أي من هذه  و.املال املطلوب حسب الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمني التعاوين
احملافظ سيعرض األمر على اجلمعية العامة للتصويت على شراء كل حمفظة على حدة ولن يشارك املساهم املعين باحملفظة يف 

 . اختاذ القرار النهائي بشأن شرائها يف ضوء نتائج التقييم والدراسات املذكورةسيتم. التصويت على شراء تلك احملافظ
كون نتيجة تقييم احملفظة التأمينية خاضعة للمراجعة من قبل جلنة مستقلة معينة من قبل مؤسسة النقد تقوم بالتأكد من وست

 كما تؤكد الشركة .اتباع احملاسب القانوين واالكتواري للمعايري املوضوعة من مؤسسة النقد فيما يتعلق بتقييم شركات التأمني
أي من احملافظ، سوف يتم هذا الشراء على أسس جتارية دون األخذ بعني اإلعتبار املصاحل أنه يف حال مت اختاذ قرار بشراء 

  .القائمة للمسامهني املؤسسني ضمن هذه احملافظ
، ٢٠٠٤م، ٢٠٠٣ ديسمرب ٣١واجلدول التايل يوضح أهم خصائص هذه احملافظ التأمينية خالل الثالث سنوات املنتهية يف 

  . موجودات غري ملموسة ألي من هذه احملافظعلماً بأنه ال يوجد. م٢٠٠٥و
  

 )باملليون( املوجودات   )باملليون( املبيعات   عدد املوظفني
  احملفظة

حجم احملفظة 
  املتوقع

 اخلبري االكتواري
مراقب حسابات 

  م٢٠٠٥  م٢٠٠٤  م٢٠٠٣  م٢٠٠٥  م٢٠٠٤  م٢٠٠٣  م٢٠٠٥  م٢٠٠٤  م٢٠٠٣  التقييم

شركة كونتننتال 
  السعودية للتأمني

٢٧,٢٣٥,١٦٨  

شركة املنار 
سيجما 

لالستشارات 
  املالية

ديلويت اند توش 
 بكر أبو اخلري -

  وشركاه
٢٤,٢  ٢٤,٣  ١٨,٩  ١٥,٦  ١٦,٦  ١٥,٧  ٣٢  ٣٢  ٣٢  

شركة االحتاد الوطين 
  السعودي للتأمني

٣٤,٨٧٦,٧٦٠  
احملاسبون 
  املتضامنون

احملاسبون 
  املتضامنون

٢١,٥  ٢٢,٤  ١٩,٨  ٣٠,٤  ٣٠,٦  ٢٨,١  ٢٩  ٢٩  ٢٩  

كة ليدرز السعودية شر
  للتأمني

٣١,٣١٠,٢٠٧  
احملاسبون 
  املتضامنون

احملاسبون 
  املتضامنون

١١,٣  ٧,٩  ٧,٩  ١٧,٩  ١٠,١  ١١,٥  ١٩  ١٩  ١٩  

  ١٠,٨٩٩,٢١٧ الشركة الفينيقية للتأمني
احملاسبون 
  املتضامنون

احملاسبون 
  املتضامنون

٥,٧  ٤,٣  ٣,٧  ٧,٤  ٥,٩  ٥,٥  ١١  ١١  ١١  

  
م ٢٠٠٧ال التقييم حملفظة شركة كونتننتال السعودية للتأمني بنهاية شهر أبريل من العام اجلاري هذا ويتوقع اإلنتهاء من أعم

  .م لباقي احملافظ الثالثة األخرى٢٠٠٧وبنهاية شهر يوليو من العام اجلاري
  
   



 ٢١

  املزايا التنافسية ٧-٣
شكل مكثف من أجل متيز وضعها السوقي  بالستخدامهاتعتمد الشركة يف عملها على تطوير بعض املزايا التنافسية اليت تسعى 

   :بشكل عام وهي تتماشى مع جمموعة من األهداف واملبادئ اليت حتدد وتعزز األنشطة التشغيلية للشركة وهي كما يلي
 على رأس قائمة أولوياا وتسعى لتلبية احتياجات بعمالئهاحيث تضع الشركة االهتمام : االهتمام بالعمالء •

عمالء من خالل ابتداع منتجات وخدمات جديدة ومن خالل طاقم متفاين يف خدمة ومتطلبات وتوقعات ال
 .العمالء، مع حماولة حتقيق التوازن بني نوعية املنتج وفعالية تقدير التكاليف لتحقيق مميزات تنافسية يف اال

د على حتليل ستقوم الشركة من خالل تطوير وتنفيذ خطط وأهداف إستراتيجية تستن: احلافز االستراتيجي •
 . السوقدقيق للتغريات والتطورات اليت حتدث يف السوق بزيادة نفاذها إىل 

ستركز الشركة على االبتكار وتتخذ طرق واقتراحات جديدة ملباشرة العمل وختدم :  اإلبداع والتجديد •
 .قطاعات تأمني مناسبة يف السوق

تكنولوجية لتأسيس وصيانة وزيادة مزايا تنافسية ستحاول الشركة أن تستثمر وأن تطبق خربة : توظيف التقنية  •
أعلى من منافسيها ليس فقط من خالل تطبيق أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا ولكن أيضاً من خالل 
االحتفاظ بعمالة ذات خربة لتطوير سياسات وإجراءات فعالية تقدير التكاليف للتوافق مع التكنولوجيا 

 .املتقدمة
جتهد الشركة أثناء احتفاظها باحملافظ القائمة باستكشاف فرص عمل جديدة من ست: تعظيم حصة السوق •

 .خالل القنوات الكائنة والعمالء احملتملني اجلدد
وتنظم ندوات دراسية وورش عمل بالتعاون مع شركات التأمني الشركة ستشارك : زيادة وعي السوق •

اصة بالسوق واملنتجات إىل اتمع بشكل عام وإىل األخرى واهليئات احلكومية لتعليم ونقل الدراية الفنية اخل
  .املختصني يف جمال التأمني بشكل خاص

  



 ٢٢

  خطط التسويق  ٨-٣
ستقوم الشركة بتطوير محالت تسويقية على أساس التحليل الدقيق للسوق املستهدفة وتقسيم العمالء وتقريـب مواصـفات                 

هداف الشركة باستخدام إستراتيجية تسويقية تتأسـس علـى         املنتجات مع متطلبات السوق وحتديد أنسب الوسائل لتحقيق أ        
  :الدعامات التالية

  
  .إعطاء اهتمام أكرب إىل عمالء الشركة من الفئة املتوسطة والفئة اليت تتعامل على نطاق واسع •
  .حتسني خليط العمالء بإتباع القطاعات الفردية •
  .التأكيد على تقدمي اخلدمة والدعم يف حينه  •
  .كفاية يف تسوية تعويضات العمالءالتأكيد على ال •
  .االستمرار يف تقدمي منتجات وقنوات جديدة إىل قطاعات جديدة يف السوق وفقاً لالحتياجات واملقتضيات •
  .االحتفاظ بطاقم خدمة عمالء متمرس •
  .تلبية وجتاوز توقعات العمالء •
  .ه العمالءاالحتفاظ بطاقم متفان ومتأقلم من العاملني يستطيع تلبية التزامام جتا •

      
  :كما ستقوم الشركة بتقسيم السوق إىل قطاعات لسهولة التعامل معه كما يلي

 السعودية  واالتصاالت ، وأرامكو ،شركات تشارك فيها احلكومة أو متلكها بالكامل مثل سابك         :القطاع العام  •
يتم تعيني فريـق    . أمني باقة من خدمات الت    بتأمنيتستطيع الشركة استهداف هذا القطاع الكبري بفعالية        . إخل

 . تسويق متمرس هلذا القطاع
تعترب . يعد هذا القطاع من القطاعات سريعة النمو يف االقتصاد السعودي         : املشاريع الصغرية ومتوسطة احلجم    •

هذه الكيانات التجارية عمالء لفئة كبرية من منتجات التأمني برغم كوا على نطاق صغري مقارنة بالشركات                
 .الكبرية

من املتوقع مع زيادة الوعي وصدور نظم للسوق والتنفيذ اإللزامي أن يشهد هذا القطـاع منـواً يف                  : راداألف •
  .املستقبل القريب

  
وستستخدم الشركة محالت إعالنية مع التأكيد بشكل خاص على تعزيز اسم وصورة مستها التجارية واحملافظة على موقعهـا                  

 التسويقية جتاه زيادة إمجـايل أقـساطها   جمهودااعن منافسيها، كما يتم توجيه القيادي وطرح منتجات جديدة ومتييز نفسها       
تقـوم  سـوف   كما  . املكتتبة على أساس التحليل الدقيق للسوق وتطوير استراتيجيات فريدة وعملية لكل قطاع من السوق             

عم وجود سلـسلة واسـعة مـن        يد. الشركة أيضاً بتنفيذ سياسة صارمة لنيل رضا العمالء من أجل زيادة وتدعيم عمالئها            
احلمالت اإلعالنية اليت تقوم ا الشركة، وتقوم الشركة بتطوير أسعار أقساط على أساس املستويات العاملية مع أخذ حساسية                  

  . العمالء جتاه األسعار يف االعتبار باإلضافة إىل توصيات خرباء التأمني
   



 ٢٣

  شبكة وتوزيع الفروع ٩-٣
وتعتزم الشركة بفـتح    . مكاتب إقليمية تقوم بالربط بني األنشطة اإلقليمية واملكتب الرئيسي        ستتوزع فروع الشركة عرب ثالثة      

    : لكة وفقاً للخطة التاليةمفروع هلا يف مدن امل
 الرياض وجدة واخلرب يف بداية عمليات السنة األوىل •
 املدينة يف السنة الثانية  •
 ينبع يف السنة الثالثة •
 مخيس مشيط يف السنة الرابعة •
  بيل يف السنة اخلامسةاجل •

  تقنية املعلومات ١٠-٣
شركة (سيكون للشركة نظام معلومات اإلدارة يعمل بنظام أوراكل كامل وهو النظام املستعمل حالياً من قبل أحد مسامهيها                  

  .ويعد هذا النظام وسيلة إدارة تأمني تامة التكامل تعمل يف وسط تقين حمدد) اخلزنة للتأمني
  

لة من عمليات التأمني بداية من مرحلة إعداد عرض السعر يف أي خدمة تأمينية إىل إصدار احلـسابات                  يدير النظام سلسلة كام   
تزود . يتم توصيل كل صفقة تشغيل تنشأ عن األنشطة التأمينية واملالية مباشرة مع وحدة القياس املالية              . التفاقيات إعادة التأمني  
  . قارير فورية يف أي وقتالتشغيل الدفعي إعداد ت/ وسيلة االتصال املباشر 

  
  :مع قاعدة بيانات مركزية وخمدم استعمال يقدم املزايا التالية) WAN(يعمل النظام على شبكة واسعة النطاق 

  استعمال متماثل لسياسات وإجراءات الشركة •
 مراجعات وسيطرة داخلية أفضل على االستعمال  •
 خدمة سريعة للعمالء  •
   عند أي مستوىتعزيز املعلومات وإعداد التقارير •
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  اهليكل التنظيمي ١١-٣
  

مجلس اإلدارة 

أسامة القيسي المدير التنفيذي   

لجنة المراجعة لجنة الترشيحات والمكافآت  

مسؤول المطابقة واإللتزام  

واإلدارة المالية واإلداريةإدارة التسويقإدارة التقنية 
إدارة اإلستثماروديع أحمد صالح أحمد

المنطقة الشرقية

المنطقة الوسطى

المنطقة الغربية

إدارة التمويل

الشؤون اإلدارية 

إعادة التأمين 

التأمين الطبي وتأمين الحماية واإلدخار 

تأمين الطاقة

التأمين غير البحري 

الطيران

التأمين البحري

مجلس اإلدارة 

أسامة القيسي المدير التنفيذي   

لجنة المراجعة لجنة الترشيحات والمكافآت  

مسؤول المطابقة واإللتزام  

واإلدارة المالية واإلداريةإدارة التسويقإدارة التقنية 
إدارة اإلستثماروديع أحمد صالح أحمد

المنطقة الشرقية

المنطقة الوسطى

المنطقة الغربية

إدارة التمويل

الشؤون اإلدارية 

إعادة التأمين 

التأمين الطبي وتأمين الحماية واإلدخار 

تأمين الطاقة

التأمين غير البحري 

الطيران

التأمين البحري
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 اهليكل اإلداري للشركة ٣

  املقترحجملس اإلدارة  ١-٤
 عشر عضواً تعينهم اجلمعية العامة العادية ملدة ال تزيد على ثالث سنوات، وال أحديتوىل إدارة الشركة جملس إدارة مؤلف من 

لس، واستثناًء من ذلك تعني اجلمعية التأسيسية أول جملس  يف استبدال من ميثله يف ااالعتباريخيل ذلك التعيني حبق الشخص 
إدارة لفترة ثالث سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعالن تأسيس الشركة، وأعضاء الس املرشحون 

  :هم

   املقترحجملس اإلدارة

  )عاما٥٤ً(عبداهللا حيىي املعلمي   االسم
  سعودي  اجلنسية
   مرشحلس إدارة جمرئيس  املنصب

 املؤهالت العلمية
 العلوم يف اهلندسة الكيميائية من جامعة والية أورجيـون          سوبكالوريوم  ١٩٨٣ الواليات املتحدة عام     – من جامعة ستانفورد     اإلدارةماجستري علوم يف    

  م ١٩٧٣بالواليات املتحدة األمريكية عام 

  اخلربات العملية

عودي، واللجنة االستشارية لوزير التجارة اخلاصة مبفاوضات منظمة التجـارة العامليـة، وجملـس منطقـة                وشغل املعلمي عضوية جملس الشورى الس     
شركة العليان املالية، الدار السعودية للخدمات االستشارية، املؤسـسة العامـة للتعلـيم الفـين        : الرياض،كما شغل عضوية جملس إدارة اجلهات التالية      

 للصناعات احلربية، الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، االحتاد العـريب للـصناعات اهلندسـية، الـشركة الـسعودية           والتدريب املهين، املؤسسة العامة   
لالتصاالت، شركة الراجحي املصرفية لالستثمار، مؤسسة عسري للصحافة والنشر، شركة كوكاكوال السعودية لتعبئة املرطبات،شركة التصنيع الوطنية،                

م للهيئة االستشارية للمجلـس     ١٩٩٩، ويعمل حالياً رئيس دار املعلمي لالستشارات، باإلضافة إىل عضويته احلالية منذ              الربي الشركة السعودية للنقل  
  .األعلى لس التعاون لدول اخلليج العربية

  ) عاما٤٦ً( طالل عمر العقاد   االسم
  سعودي  اجلنسية

   مرشحعضو جملس إدارة  املنصب

  املؤهالت العلمية
 الواليـات املتحـدة      - بنـسلفانيا    - جامعة بوكنلي     أعمال من  إدارةم وماجستري   ١٩٨٣اململكة املتحدة عام     -جامعة لندن   ريوس هندسة من    وبكال

  م١٩٨٥األمريكية عام 

  اخلربات العملية

ة، الشركة العربية للبالط، شركة السالمل شركة العقاد لالستثمار، شركة التوريدات واخلدمات الطبي: شغل العقاد عضوية جملس إدارة الشركات التالية
واملصاعد العربية، الشركة األهلية لألنظمة املتقدمة، شركة املنتجات الطبية والتجميلية، الشركة املتحدة للسيارات، شركة االتصاالت العامة والشركة 

  .  وحالياً يشغل منصب رئيس شركة العقاد لالستثمارالوطنية للتقسيط

  ) عاما٤٦ً(م راشد بن عبد الرمحن الراشد عبداملنع  االسم
  سعودي  اجلنسية

   مرشحعضو جملس إدارة  املنصب

  املؤهالت العلمية
 ، جامعة البترول واملعـادن ،ريوس علوم إدارة صناعيةوم، بكال١٩٨٥ الواليات املتحدة األمريكية عام    ، واشنطن ، جامعة سياتل  ،ماجستري إدارة األعمال  

  .م١٩٨٣  السعودية عام،الظهران

  اخلربات العملية
 إىل باإلضـافة شركة امة لإلعالن والعالقات العامة والتسويق ،  رئاسة جملس إدارة بنك اجلزيرة وشركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف فيبكو  حالياً شغلي

  مركز املنتجات الوطنية

  )عاما٥٢ً(سعيد عمر قاسم العيسائي   االسم
  سعودي  اجلنسية

   مرشحلس إدارةعضو جم  املنصب

  م١٩٨٠ريوس إدارة هندسة املصانع جامعة ميامي وبكال  املؤهالت العلمية
الشركة املتحدة للسيارات، شركة الراجحي     : شغل عضويات جملس إدارة الشركات التالية     يشغل العيسائي منصب املدير لشركة العيسائي للتجارة كما         ي  اخلربات العملية
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  شركة الصحراء للبتروكيماويات، شركة فارايب اخلليجيةالشركة الوطنية لصناعة الكرتون، ع امسنت ينبع،املصرفية لالستثمار، شركة مصن

  )عاما٧٢ً(طنوس قيصر يوسف فغايل   االسم
  لبناين  اجلنسية

   مرشحعضو جملس إدارة  املنصب

  م١٩٥٨ بريوت عام –إجازة يف علم احلاسب من مركز الدراسات احلسابية   املؤهالت العلمية

  اخلربات العملية
 وشركة الليدرز   م١٩٧٢م، والشركة الفينيقية للتأمني منذ عام       ١٩٩٠منذ عام   للتأمني   االحتاد الوطين     شركة يشغل السيد فغايل حالياً رئاسة جملس إدارة      

  .م٢٠٠٣للتأمني منذ عام 

  )عاما٥٥ً(سلطان بن حممد بن صاحل بن سلطان   االسم
  سعودي  اجلنسية

   مرشحلس إدارةعضو جم  املنصب

  املؤهالت العلمية
ـ           سوبكالوريو م١٩٧٤ماجستري إدارة أعمال من جامعة جنوب كاليفورنيا عام          م ا علوم سياسية من جامعة أورجيون بالواليات املتحدة األمريكيـة ع

  .م١٩٧٢
  .منصب الرئيس للمؤسسة الصاحلية وإىل اآلن م١٩٨٩يشغل سلطان منذ عام   اخلربات العملية

  ) عاما٦٢ً(أمحد بن عبداهللا العقيل   االسم
  سعودي  اجلنسية

   مرشحعضو جملس إدارة  املنصب

  الواليـات املتحـدة  – علوم فيزياء ورياضيات من نفس اجلامعة سوبكالوريوم ١٩٧٢ ورياضيات جامعة تكساس للفنون والصناعة اقتصادماجستري   املؤهالت العلمية
  .م١٩٧١األمريكية عام 

  اخلربات العملية

 – املصرف العريب للتنمية االقتـصادية يف أفريقيـا          إدارات إىل عضوية جمالس     باإلضافةمنصب مدير عام الشركة العقارية السعودية       حالياً  يشغل العقيل   
ل سـابقاً مناصـب     كما شغل العقي   . لشركة التمويل العقاري   ةالتأسيسياخلرطوم وشركة أمسنت املنطقة اجلنوبية، البنك العريب الوطين، وعضوية اللجنة           

ملدير عام صندوق التنمية العقاريـة       حماضر مبعهد اإلدارة العامة وأمني عام صندوق االستثمارات العامة والعضو املنتدب لربنامج متويل املقاولني واملخابز              
  .ة التجارية الصناعية بالرياضوعضو جملس إدارة شركة املعيقيلية وشركة طيبة لالستثمار والتنمية العقارية وعضو اللجنة العقارية بالغرف

  ) عاما٦١ً(راشد بن صاحل البكر   االسم
  سعودي  اجلنسية

   مرشحعضو جملس إدارة  املنصب

  .م١٩٧٢ الواليات املتحدة عام -ماجستري إدارة أعمال من جامعة اوريغون   املؤهالت العلمية

  اخلربات العملية

 مـدير إدارة    ب ورئاسة جلنة املراجعة بالبنك العريب الوطين، كما شغل سـابقة منـص            االجتماعين  يشغل حالياً عضوية جملس إدارة مركز األمري سلما       
 ىسطووحدة للكهرباء باملنطقة ال    الشركة امل  –م ومساعد املدير العام للشؤون املالية واإلدارية        ١٩٨٠-١٩٧٣التخطيط وامليزانية بوزارة الصحة لألعوام      

، الرئيس التنفيذي للشركة الكيميائية الـسعودية احملـدودة         إسرائيل التجارة، ومدير عام املكتب اإلقليمي ملقاطعة         وزارة –مدير عام التجارة اخلارجية     
  ) سادكو(والرئيس التنفيذي موعة شركات ) املوارد(

  )عاما٦٥ً(حممد بن سليمان اجلربوع   االسم
  سعودي  اجلنسية

   مرشحعضو جملس إدارة  املنصب

  م١٩٧١ عام  يف القانون من جامعة دمشقسبكالوريو  املؤهالت العلمية

  اخلربات العملية

، م١٩٨٨-م١٩٨٢رئيس جملس إدارة شركة اللقصيم الزراعية لألعوام        . م١٩٨٨-م١٩٨٠عمل اجلربوع مدير البنك السعودي اهلولندي يف الفترة من          
 ويعمل حالياً . جملس إدارة شركة مثار، وعدة مناصب قيادية أخرى، عضوم١٩٩٢-م١٩٩٠عضوية جملس إدارة الشركة السعودية لنقل وجتارة املواشي 

  .مستشار قانوين

  ) عاما٣٩ً(أمحد بن حممد مخيس الرميثي   االسم

  إمارايت  اجلنسية

   مرشحعضو جملس إدارة  املنصب

املؤهالت 
  العلمية

  .م ١٩٩٤ مجهورية مصر العربية عام -جامعة عني مشس  إدارة أعمال من سبكالوريو
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اخلربات 
  العملية

، وهو حالياً العضو املنتدب لـشركة ايليـت        أبو ظيب شغل منصب نائب الرئيس موعة مؤسسات الرميثي وعضو جملس إدارة غرفة جتارة وصناعة              
  .القابضة

  )  عاما٤٠ً ( العبدويل عبداهللاعبداهللا بن فاضل  االسم
  إمارايت  اجلنسية

   مرشحعضو جملس إدارة  املنصب

املؤهالت 
  العلمية

  م١٩٩٣ كلية العلوم اإلقتصادية واإلدارية عام حماسبة من جامعة اإلمارات/  إدارة أعمال سبكالوريو

اخلربات 
  العملية

يشغل السيد عبداهللا العبدويل حالياً منصب رئيس القسم اإلداري بدائرة األوقاف والشؤون اإلسالمية بديب باإلضافة إىل عمله كمـدير اخلـدمات                     
، وقد شغل يف السابق عضوية جملس إدارة مجعية اإلحتاد التعاونية للدورة            ٢٠٠٦ فرع ديب منذ عام      -خلاصة يف مصرف أبو ظيب اإلسالمي       املصرفية ا 

م حـىت عـام   ١٩٩٨م، باإلضافة لعضوية جملس إدارة مجعية احملاسبني ومدققي احلسابات منذ عـام      ٢٠٠٣م وحىت عام    ٢٠٠٠اإلنتخابية منذ عام    
  . م٢٠٠٥ حىت عام ٢٠٠٤مدير إقليمي لشركة أبوظيب الوطنية للتكافل منذ عام م، ومنصب ٢٠٠٦

  )  عاما٣٨ً (أمحد عبدالرمحن الثنيان  االسم
  سعودي  اجلنسية

   مرشح جملس إدارةسكرتري  املنصب

املؤهالت 
  العلمية

  م١٩٩٣ جامعة امللك فهد للبترول واملعادن عام - ميكانيكية تطبيقية -هندسة  سبكالوريو

اخلربات 
  العملية

 ٢٠٠٥ وحـىت نـوفمرب      ٢٠٠٤يعمل حالياً مدير عام التخطيط االستراتيجي وتطوير األعمال بشركة العقاد لالستثمار، وعمل سابقاً من نوفمرب                
 وحـىت نـوفمرب     ٢٠٠١ لشركة البابطني للطاقة واالتصاالت بالفترة من يونيو          عاماً  لدى هيئة تنظيم اخلدمات الكهربائية كما عمل مديراً        مستشاراً
 للتـصنيع لـدى    عاماً كما عمل مديراً  ٢٠٠١ وحىت مايو    ١٩٩٧ اكتوبر   نغطية بالفترة م   ملصانع اجلميح للعلب واأل     تنفيذياً م وعمل مديراً  ٢٠٠٣

بيـة احملـدودة    شركة التوريدات واخلـدمات الط    : شركة اي يب يب للصناعات الكهربائية، كما يشغل حالياً عضوية جملس إدارة الشركات التالية             
، الشركة املتحدة للسيارات، الشركة العربية املتحـدة للـسيارات، الـشركة اخلليجيـة              )ناسكو(، الشركة األهلية لألنظمة املتقدمة      )ميديسرف(

  .، وسابقاً عضوية جملس إدارة مركز تنمية الصادرات السعودية)اسكو(للسيارات، شركة األنظمة املتكاملة 

  

مؤسسة النقد   هيئة السوق املالية السعودية و     ضمان املطابقة وااللتزام بأنظمة   ني مسؤول املطابقة وااللتزام ل    كما سيتم الحقاً تعي   
 املعمول ـا  واللوائح العريب السعودية واجلمعية السعودية للمحاسبني القانونيني، واحملافظة على مستويات التزام عالية باألنظمة        

 من قبل جملس إدارة الـشركة، ولـس إدارة          م للشركة على يتم تعيينه     االدارة العليا  باقي أعضاء ترشيح  وقطاع التأمني،   يف  
  . الشركة رفض املرشح أو إاء خدمات املدير التنفيذي ألي سبب كان

  
  : وسكرتري جملس إدارة الشركة بالتايلاملرشحني واملسؤولني الرئيسني وكبار التنفيذينيأعضاء جملس اإلدارة يقر 

  
 .شهروا يف أي وقت من األوقات إفالسهم أو خضعوا إلجراءات إفالسأم مل ي 
 أو أي من أقارم املرشحني هذه فإنه ال يوجد ألعضاء جملس اإلدارة اإلصدار عنه يف نشرة اإلفصاحأنه خبالف ما مت  

 .   لعمل الشركةوقت تقدمي نشرة اإلصدار أي مصلحة جوهرية أو أي عقد أو اتفاق قائم أو مقترح أو متوقع ذي أمهية
 من االقتراضللشركة بعدم وجود أي صالحيات جتيز ألعضاء جملس اإلدارة حق  املرشحنيويقر أعضاء جملس اإلدارة  

 .الشركة
د للشركة أية أدوات دين أو قروض ألجل بتاريخ هذه النشرة ج بأنه ال يواملرشحنيكما يؤكد أعضاء جملس اإلدارة  

 .هلا أي أصول أو أي شركة تابعة هلا مشموالً حبق اخلياركما تؤكد الشركة بأنه ال يوجد 
 .وال يوجد أي صالحيات جتيز ألعضاء جملس اإلدارة حق التصويت على مكافآت متنح هلم 



 ٢٨

كما ال توجد صالحية ألي عضو من أعضاء جملس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي حبق التصويت على عقد أو اقتراح  
 .تكون له فيه مصلحة جوهرية

 يوجد لعضو جملس االدارة أية مصلحة مباشرة أو غري مباشرة يف األعمال والعقود اليت تتم حلساب الشركة اال ال 
بترخيص من اجلمعية العامة العادية حيدد كل سنة ويستثىن من ذلك األعمال اليت تتم بطريق املناقصات العامة اذا كان عضو 

س االدارة أن يبلغ الس مباله من مصلحة شخصية يف األعمال والعقود وعلى عضو جمل.جملس االدارة صاحب العرض األفضل 
اليت تتم حلساب الشركة ، ويثبت هذا التبليغ يف حمضر االجتماع وال جيوز للعضو ذي املصلحة االشتراك يف التصويت على 

 انعقادها االعمال والعقود اليت يكون ويبلغ رئيس جملس االدارة اجلمعية العامة العادية عند. القرار الذي يصدر يف هذا الشأن 
  .الحد أعضاء جملس االدارة مصلحة شخصية فيها ويرفق ذا التبليغ تقرير خاص من مراقب احلسابات 

كما ال جيوز لعضو جملس االدارة ، بغري ترخيص من اجلمعية العامة العادية جيدد كل سنة ، أن يشترك يف أي عمل من  
 يتجر يف أحد فروع النشاط الذي تزاوله واال كان للشركة أن تطالبه بالتعويض أو أن تعترب شأنه منافسة الشركة أو أن

 .العمليات اليت باشرها حلسابه اخلاص قد أجريت حلساا 
بأنه ال توجد اي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة ") املصدر ("شركة سند للتأمني وإعادة التأمني التعاوينتقر  

قدي منحتها الشركة خالل السنتني السابقتني مباشرة لتاريخ تقدمي طلب اإلدراج املتعلقة بإدراج األوراق أو أي عوض غري ن
  .مالية ألي من أعضاء جملس اإلدارة املرشحني أو كبار التنفيذيني أو القائمني بالترويج أو اخلرباء 

  
    عقود أعضاء جملس اإلدارة واملدراء التنفيذيني

أعضاء جملس اإلدارة أو أي من كبار التنفيذيني املرشحني، إال أن  من أيبني الشركة وقود عمل موقّعة ال يوجد حالياً أي ع
 قد متّ ترشيحهم لتولّي مناصب إدارية تنفيذية، ٢-٤أعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني املرشحني الواردة أمساؤهم يف الفقرة 

 عملية االكتتاب العام م وجلنة الترشيحات واملكافآت تبعاً الستكمالوسوف يقوم أعضاء جملس إدارة الشركة بعد انتخا
وإجراءات تأسيس الشركة واستخراج السجل التجاري هلا، رفع التوصيات واعتماد واستكمال إجراءات التعيني وإبرام عقود 

 .العمل مع كبار التنفيذيني املرشحني وفقاً لنظام العمل والعمال باململكة

  يا اإلدارة العل ٢-٤
  :مت حتديد أمساء كل من  املدير التنفيذي واملديراملايل للشركة كما يلي

  .أمريكي اجلنسية)  عاما٤٣ً(أسامة عبدالرمحن القيسي / السيد: املدير التنفيذي
السيد أسامة حاصل على بكالوريوس يف اإلقتصاد ختصص متويل دويل وإدارة من جامعة انديانا بالواليات املتحدة عام 

وقد شغل منصب مدير عام بشركة أبو ظيب  م ١٩٩٣، وبكالوريوس آخر يف العلوم اإلجتماعية من نفس اجلامعة عام م١٩٨٧
م كما شغل منصب مدير مشروع ببنك أبو ظيب االسالمي يف ٢٠٠٧ وحىت مارس ٢٠٠٣الوطنية للتكافل منذ نوفمرب عام 

 أول  شركة أبوظيب الوطنية للتكافلف خالهلا بتأسيسم حيث كل٢٠٠٣م وحىت نوفمرب عام ٢٠٠٢الفترة من نوفمرب عام 
م ٢٠٠٢ وحىت يونيو ١٩٩٧شركة تأمني اسالمية بإمارة أبوظيب، وعمل سابقاً باموعة العربية للتأمني يف الفترة من أغسطس 

بريوت -بنانية للتامني وشغل خالهلا مناصب املدير العام لشركة األهلي للتأمني باملنامة والعضو املنتدب بالشركة العربية الل
  .باملنامة) أريج(ومدير للعمليات بشركة 
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  .أردين اجلنسية)  عاماً ٤٤( وديع أمحد صاحل أمحد / السيد  :املدير املايل
ريوس يف و وحاصل على درجة البكالم١٩٩٢السيد وديع حماسب عام قانوين مسجل بالواليات املتحدة األمريكية منذ عام 

 عاماً من اخلربة يف الشركات متعددة اجلنسيات اليت ٢٣م وله أكثر من ١٩٨٣اسبة من جامعة األردن عام التجارة ختصص حم
تعمل مبجاالت متعددة مثل الصريفة، احلسابات واملراجعة االستشارات اإلدارية، وله خربة قوية باعمال احلسابات، عمل 

رات، وعمل أيضاً يف السابق كمحلل مايل، ومراجع كمدير حسابات ألكثر من سبع سنوات بالشركة املتحدة للسيا
يعترب تطوير اللوائح والسياسات واإلجراءات املالية من أهم مسئوليات اإلدارة املالية باإلضافة إىل مهام أخرى مثل  .حسابات

ماهلم، و مسك الدفاتر احملاسبية، إعداد القوائم والتقارير املالية لتزويد االدارات باملعلومات والتقارير احملاسبية الالزمة الداء اع
  .ويتم العمل يف اإلدارة باستخدام برامج احلاسب االيل املرتبطة مع اإلدارات األخرى

    

    التنفيذيةواإلدارة مكافآت أعضاء جملس اإلدارة ٣-٤
ـ    )  ريال ١٨٠,٠٠٠(تكون مكافأة رئيس جملس اإلدارة مقابل اخلدمات اليت يقوم ا مبلغ             ال سـعودي   مائة ومثانون ألف ري

مائـة  )  ريـال  ١٢٠,٠٠٠( كما تكون مكافأة كل عضو من أعضاء جملس اإلدارة مقابل اخلدمات اليت يقوم ا مبلغ                 ،سنوياً
  .وعشرون ألف ريال سعودي سنوياً

  
ثالثة آالف ريال سعودي عن كل اجتماع حيضره من اجتماعـات           )  ريال ٣,٠٠٠(ويدفع لكل من الرئيس وكل عضو مبلغ        

  . ألف ومخسمائة ريال سعودي عن كل اجتماع حيضره من اجتماعات اللجان)  ريال١,٥٠٠(غ الس ومبل
  

كما تدفع الشركة لكل من رئيس وأعضاء جملس اإلدارة النفقات الفعلية اليت يتحملوا من أجل حضور اجتماعات الس أو                   
ل األحوال ال جيوز أن يزيد جمموع ما يصرف للـرئيس           ويف ك . اللجنة التنفيذية مبا يف ذلك مصروفات السفر واإلقامة واإليواء        

من صايف األرباح وجيب على الشركة التأكد من إرسال كافة التفاصيل الكتابية للمكافـآت              % ٥وأعضاء جملس اإلدارة عن     
تصويت عليها،  اليت تطرح فيها تلك املكافآت والتعويضات لل      عامة  والتعويضات املقترحة جلميع املسامهني قبل انعقاد اجلمعية ال       

على شروط املكافآت والتعويضات ال يكون لعضو جملـس           غري العادية  عامةكما أنه على الشركة التأكد من موافقة اجلمعية ال        
  . اإلدارة املعين أو أحد كبار املدراء التنفيذيني حق التصويت فيها على هذه الشروط 

  . العامة العادية للمسامهنيوجيوز تعديل مكافآت أعضاء جملس اإلدارة مبوافقة اجلمعية
  

 مكافآت أعضاء جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية من قبل جلنة الترشيحات واملكافآت وفقاً للقرارات اعتمادوسيتم يف املستقبل 
والتعليمات الرمسية الصادرة ذا اخلصوص وضمن احلدود املنصوص عليها يف نظام الشركات والقوانني واألنظمة واللوائح 

  .كملة لهامل
  .وال يوجد أي صالحيات جتيز ألعضاء جملس اإلدارة وفريق اإلدارة التنفيذية حق التصويت على مكافآت متنح هلم

  سياسة السعودةاملوظفون و ٤-٤
 بسبب إغالق شركات التأمني  والذين توفروا نسبياً أفراد التأمني املؤهلني واملتمرسني يف السوقستحاول الشركة استقطاب

ستقوم الشركة بعد دراسة احتياجاا الوظيفية املباشرة بتوظيف املواطنني . ليت لن تشكل جزءاً من حميط التأمنيالصغرية وا
  . السعوديني الحتياجاا املباشرة
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خالل السنة األوىل من التشغيل، مث % ٣٠دائما إىل حتقيق مستوى مناسب من السعودة مع نسبة متوقعة  ستهدف الشركة
  . تباعاًلمواطنني السعوديني يف شغل احتياجات العمل لدى الشركةتعطى األولوية ل

منهم املوظفني باإلدارة العليا والتنفيذية % ٢٢ فرصة عمل خالل العام األول من التشغيل ميثل ٦١وتستهدف الشركة توفري 
وضح التطور يف أعداد  موظف واجلدول التايل ي١٣٩ويرتفع أعداد املوظفني خالل العام اخلامس من التشغيل ليصل إىل 

  .املوظفني املتوقع خالل األعوام اخلمس األوىل من التشغيل حسب املستوى الوظيفي
  
  
  

  اخلامس  الرابع  الثالث  الثاين  األول  العام/ املستوى
  ٦  ٦  ٦  ٦  ٥  اإلدارة العليا

  ١٣  ١٢  ١١  ١٠  ٩  اإلدارة التنفيذية
  ٤٨  ٤٣  ٣٣  ٢٣  ١٥  اإلدارة الوسطى

  ٧٢  ٦٤  ٤٩  ٣٩  ٣٢  موظفني
  ١٣٩  ١٢٥  ٩٩  ٧٨  ٦١  اموع

و ستبدأ الشركة عمليات تدريب مهين وتقين مصاحبة لتوظيف األعداد املطلوبة من السعوديني مبراكز تدريب معتمدة لتوفري 
أعمال قاعدة مهنية وفنية مناسبة ملوظفيها، وللتأكد من مواكبة موظفيها لإلحتياجات التقنية واملهنية والنظامية الالزمة ملزاولة 

  . الشركة

  حوكمة الشركة ٥-٤
ستسترشد الشركة بالئحة حوكمة الشركات يف اململكة الصادرة من هيئة السوق املالية وذلك من أجل حتقيق سيطرة داخلية 

وبعد .  بشكل جيد ومناسب ومن أجل مراقبة فعالة وكافية ألداء الشركة بشكل منتظمواقتراحاتمناسبة وإخراج تقارير 
  :تم تشكيل اللجان التاليةتأسيس الشركة سي

  اللجنة التنفيذية ١-٥-٤

  :لية أمسائهماسيتم تشكيل اللجنة التنفيذية وستكون مكونة من األعضاء الت
  
  ))٢٥(سبقت اإلشارة لسريته الذاتية صفحة () رئيس(طالل عمر العقاد  ١
  ))٢٥(سبقت اإلشارة لسريته الذاتية صفحة ()  مرشحعضو( سعيد عمر العيسائي ٢
  ))٢٦(سبقت اإلشارة لسريته الذاتية صفحة ( ) مرشحعضو( ن صاحل البكرراشد ب ٣
 إدارة ويشغل منصب مدير عام لعدد من سبكالوريو حاصل على :) مرشحعضو(  بن عبداهللا الصاحلزعبد العزيطارق بن  ٤

منيوم، وشركة تصنيع عضو جملس إدارة الشركة السعودية لصناعات األلو: الشركات، وعضوية جملس إدارة الشركات التالية
  للعضوية السابقة بلجنة املباين بالغرفة التجارية بالرياضباإلضافة، شركة االستثمارات التقنية )كافكو(مطابخ وأثاث األلومنيوم 

  .وميثل شركة العزيزية
  )سيتم تسميته الحقاً () مرشحعضو( ممثل شركة اخلزنة للتأمني ٥
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الة غيابه ختتار اللجنة التنفيذية من بينهم رئيساً مؤقتاً هلا من بني أعضائها احلاضرين  يرأس رئيس اللجنة اجتماعاا، ويف ح
ولعضو اللجنة التنفيذية أن ينيب عنه عضواً آخراً له احلق بالتصويت ولثالث اجتماعات فقط وتكون مدة عضوية اللجنة 

  .يف اللجنة التنفيذيةالتنفيذية هي مدة العضوية يف الس وميأل الس املركز الذي خيلو 
  

مع مراعاة أي تعليمات تضعها مؤسسة النقد أو يضعها جملس إدارة الشركة، تباشر اللجنة التنفيذية كل السلطات اليت تقررها                   
 اللجنة التنفيذية اجتماعيف حدود السلطات املقررة هلا، وال يكون    والعضو املنتدب   املؤسسة أو الس، وتعاون اللجنة التنفيذية       

 ويف حالة اخلالف تـصدر      باإلمجاعحيحاً إال إذا حضره اثنان على األقل بطريق األصالة، وتصدر قرارات اللجنة التنفيذية              ص
بأغلبية أصوات ثالث أرباع األعضاء احلاضرين املمثلني، وتعقد اللجنة اجتماعاا من وقت آلخر كلما رأى رئيسها ضـرورة                  

ألقل سنوياً، ويعقد االجتماع يف أي وقت إذا طلب ذلك اثنان من األعضاء علـى               عقدها على أن تعقد ستة اجتماعات على ا       
  .ويصدر القرار باملوافقة عليه إذا وافق عليه اثنان من أعضاء اللجنة كتابةً. األقل

  جلنة املراجعة ٢-٥-٤

  :وأعضاء اللجنة هم.  التنفيذيةمت تشكيل جلنة املراجعة من غري أعضاء جملس اإلدارة التنفيذيني وذلك متشياً مع الالئحة
 عام اقتصاد األمريكية ختصص املتحدةخريج جامعة سكرمنتو بالواليات : )رئيس( املعجل زعبد العزيحممد بن إبراهيم بن  ١

م، وترأس املعجل إدارة الشركة السعودية للمراكز الترفيهية لعدة دورات، وهو رئيس اإلحتاد العريب لألنشطة الترفيهية، ١٩٨١
حة بغرفة الرياض، واللجنة الوطنية الفرعية لشئون السياحة مبجلس الغرف التجارية، وهو عضو يف مجعيات عديدة وجلنة السيا

  .وله مشاركة فعالة بالعديد من أوراق العمل باال السياحي
  
 –الند  يف إدارة األعمال من جامعة بورتسالبكالوريوحصل على  :) مرشحعضو(عبداهللا بن سلطان بن حممد السلطان  ٢

وهو حالياً املدير العام  ، وقد شغل سابقاً مناصب عديدة بالبنك السعودي األمريكي١٩٨٢الواليات املتحدة األمريكية عام 
  .وعضو جملس اإلدارة بشركة تأجري الوطنية، وعضو جملس إدارة بشركة العنقري والسلطان احملدودة

 يف اإلدارة والعمليات م١٩٩٧وم من معهد اإلدارة عام حصل الطوق على دبل :) مرشحعضو(  الطوق إبراهيمسيف ٣
املصرفية، مث التحق بربنامج التنمية الشخصي بالبنك السعودي الفرنسي، مث شغل عدة مناصب بالبنك السعودي الفرنسي 

  .لسنوات
 

  :و تشمل مهام جلنة املراجعة ومسؤلياا ما يلي
o رض التحقق من مدى فاعليتها يف تنفيذ األعمال واملهمات احملددة اإلشراف على إدارة املراجعة الداخلية بالشركة بغ

  .هلا من قبل جملس اإلدارة
o ا يف شأنهدراسة نظام املراقبة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصيا.  
o دراسة تقارير املراجعة الداخلية ووضع اإلجراءات التصحيحية هلا.  
o لس اإلدارة بتعيني احملاسب مالتوصيةني القانونيني أخذاً يف االعتبار استقالليتهم وفصلهم وحتديد أتعا.  
o م عن تلك األعمالمتابعة أعمال احملاسبني القانونيني واملوافقة على أتعا. 
o ا عليهمدراسة خطة املراجعة مع املراجع اخلارجي وإبداء ملحوظا. 
o ادراسة ملحوظات املراجع اخلارجي على القوائم املالية ومتابعة ما مت يف شأ. 
o ادراسة القوائم األولية والسنوية قبل عرضها على جملس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصية يف شأ. 
o الس اإلدارة يف شأ دراسة السياسة احملاسبية املتبعة وإبداء الرأي والتوصية. 
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  جلنة الترشيحات واملكافآت ٣-٥-٤

 لالحتياجاتتوصية بالترشيح لعضوية جملس اإلدارة واملراجعة السنوية من مهمة اللجنة وضع سياسة املكافآت وال سيكون
  :وأعضاء اللجنة هم. املطلوبة من املهارات املناسبة ألعضاء الس

  ))٢٦(سبقت اإلشارة لسريته الذاتية صفحة ( )رئيس( حممد بن سليمان اجلربوع ١
يف علوم احلاسب بامتياز من جامعة   بكالوريوسلىحصل اجلمعان ع ) مرشحعضو( فيصل بن سليمان بن حممد اجلمعان ٢

، وله أكثر من مخسة وعشرين عاماً من اخلربة يف برجميات احلاسوب وتقنية املعلومات م١٩٧٨ عام  اململكة املتحدة–برونل 
شركة ناسكو، ومنصب املدير العام لكل من  ختطيط املشاريع، يشغل منصب املدير العام للشركة املتحدة للسيارات باململكة،و

  .وشركة األنظمة املتقدمة موزعني مايكروسوفت الوحيدين باململكة، وشركة أنظمة املعلومات العربية
 يف االقتصاد من الواليات املتحدة األمريكية عام سالبكالوريوحصل على  ) مرشحعضو(فيصل بن عبداهللا بن حممد العذل  ٣

 مبجلس إدارة كل من شركة مصنع الوديان و للتجارة واملقاوالت وعض وهو حالياً رئيس جملس إدارة شركة انسانم،١٩٩٩
  .لألغذية، شركة أشكال للبصريات، بنك يب أل سي، وشركة ترياض للتجارة واملقاوالت

 
  :و تشمل مهام اللجنة ومسؤولياا ما يلي

o التوصية بالترشيح لعضوية جملس اإلدارة.  
o  املهارات املناسبة لعضوية جملس اإلدارة وإعداد وصف للقدرات املراجعة السنوية لالحتياجات املطلوبة من

 .واملؤهالت املطلوبة لعضوية جملس اإلدارة
o مراجعة هيكل جملس اإلدارة ورفع التوصيات يف شأن التغيريات اليت ميكن إجراؤها. 
o  معاجلتهاواقتراححتديد جوانب الضعف والقوة يف جملس اإلدارة . 
o  األعضاء املستقلنيليةاستقالالتأكد بشكل سنوي من . 
o مبعايري ترتبط باألداء يف حتديد تلك  واالستعانةوضع سياسة واضحة ملكافآت أعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني 

 .املكافآت
  

 عضو من أعضاء جملس اإلدارة أو الرئيس تعطي أي تعارض املصاحل فال توجد صالحية احتماالتوألغراض التحكم يف 
  .تصويت على عقد أو اقتراح تكون له فيه مصلحة جوهريةالتنفيذي حق ال

  
كما تكتمل السيطرة الداخلية مبراجعة احلسابات الداخلية والسياسات املدعمة بالوثائق وعمل دليل اإلجراءات لكافة الوظائف 

ة اليت تتصل بعملياا إىل هيئة وتلتزم الشركة بإعداد وتقدمي املعلومات املالية والفنية املطلوب. التشغيلية الرئيسية يف الشركة
  .املالية السعودية مىت وعندما يطلب ذلكالسوق 
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  سياسة توزيع األرباح ٤
  -: ينص النظام األساسي للشركة على أن توزع أرباح املسامهني على النحو التايل

 .تجنب الزكاة وضريبة الدخل املقررة )١(
وجيوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب مىت . اميمن األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظ) %٢٠(يجنب  )٢(

  .بلغ االحتياطي املذكور إمجايل رأس املال املدفوع
للجمعية العامة العادية، بناًء على اقتراح جملس اإلدارة، أن تجنب نسبة مئوية من األرباح السنوية الصافية لتكوين  )٣(

  . رها اجلمعية العامةاحتياطي إضايف وختصيصه لغرض أو أغراض معينة تقر
  .من رأس املال املدفوع%) ٥(تقل عن  يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أوىل للمسامهني ال )٤(
 .يوزع من الباقي بعد ذلك على املسامهني كحصة يف األرباح أو حيول إىل حساب األرباح املبقاة )٥(
الواردة أعاله وفقاً ) ٤( احملددة يف الفقرة جيوز بقرار من جملس اإلدارة توزيع أرباح دورية ختصم من األرباح السنوية )٦(

  . للقواعد املنظمة لذلك والصادرة من اجلهات املختصة
  

وتستحق األسهم مبا فيها األسهم املطروحة لالكتتاب أية أرباح تعلنها الشركة بعد اية فترة االكتتاب والسنوات املالية الـيت                   
 الشركة يعتمد على عدة عوامل كالوضع املايل للشركة واألربـاح املـستقبلية       تليها، إال أن قرار توزيع أرباح األسهم من قبل        

 القابلة للتوزيع وعلى النقد املتوفر للشركة والظروف االقتصادية وأية عوامل أخرى            واالحتياطاتومتطلبات رأس املال العامل     
شركة تعتزم القيام بتوزيع أرباح سنوية على       يراها أعضاء جملس إدارة الشركة ذات أمهية من حني آلخر، وعلى الرغم من أن ال              

محلة أسهمها، إال أا ال تضمن بأي شكل من األشكال بأنه سيتم توزيع أرباح يف املستقبل وكذلك األمر فيما يتعلق بأي مبلغ 
واألنظمـة ذات    للشركة   األساسيسيتم توزيعه يف أي سنة مالية معينة، وخيضع توزيع األرباح لبعض القيود الواردة يف النظام                

  .العالقة
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   عن املعلومات املالية املرشحنيإقرارات أعضاء جملس اإلدارة ٥
o ا فإنه ال  املرشحنييقر أعضاء جملس اإلدارة أنه خبالف ما ذكر يف قائمتها املالية التقديرية والتوضيحات املرفقة 

 كشوف من احلسابات املصرفية، أويوجد أية قروض أخرى أو مديونية على الشركة أو أي عمليات سحب على امل
  . جرييأائتمان القبول أو التزامات الشراء الت التزامات حتت القبول أو

o رأس املال " من هذه النشرة من قسم ٣٥صفحة  أنه خبالف ما ذكر يف  املرشحنيكما يقر أعضاء جملس اإلدارة
  .  وأي قروض ألجلإصدارهاا ومل يتم  ال يوجد أي أدوات دين للشركة صادرة وقائمة أو مصرح "واملديونية

o  إضافة إىل ذلك يقر أعضاء جملس اإلدارة بأنه ال يوجد أي رهن أو حقوق أو رسوم على ممتلكات الشركة يف تاريخ
  .نشرة اإلصدار هذه

o ا احلالية ملا ال املرشحنيوباعتقاد أعضاء جملس اإلدارةيقل  أن الشركة لديها رأس مال عامل يكفي لتغطية احتياجا 
   عشر شهراً القادمة اعتباراً من تاريخ صدور هذه النشرةاالثينعن 

o              ويؤكد أعضاء جملس اإلدارة أن املعلومات املالية الواردة يف نشرة اإلصدار مصدرها القوائم املالية التقديرية بدون أي
عايري احملاسبية الصادرة عـن اهليئـة    وفق املومراجعتهاتغيري جوهري، كما أن القوائم املالية التقديرية قد مت إعدادها       

وأنه ال توجد أي بيانات أو معلومات أو وثائق أخرى قد تعمد إغفاهلـا بغـرض                . السعودية للمحاسبني القانونيني  
  .تضليل نتائج التحليل املايل

 
o   اليت تتم   يوجد ووفق نظام الشركات لعضو جملس االدارة أية مصلحة مباشرة أو غري مباشرة يف األعمال والعقود               ال 

حلساب الشركة اال بترخيص من اجلمعية العامة العادية حيدد كل سنة ويستثىن من ذلك األعمال اليت تتم بطريـق                   
وعلى عضو جملس االدارة أن يبلغ الـس        .املناقصات العامة اذا كان عضو جملس االدارة صاحب العرض األفضل           

 حلساب الشركة ، ويثبت هذا التبليغ يف حمضر االجتماع وال           مباله من مصلحة شخصية يف األعمال والعقود اليت تتم        
ويبلغ رئيس جملس االدارة    . جيوز للعضو ذي املصلحة االشتراك يف التصويت على القرار الذي يصدر يف هذا الشأن               

يهـا  اجلمعية العامة العادية عند انعقادها االعمال والعقود اليت يكون الحد أعضاء جملس االدارة مصلحة شخصية ف               
  .ويرفق ذا التبليغ تقرير خاص من مراقب احلسابات 

  
o                       كما ال جيوز لعضو جملس االدارة ، بغري ترخيص من اجلمعية العامة العادية جيدد كل سنة ، أن يشترك يف أي عمل

أو من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر يف أحد فروع النشاط الذي تزاوله واال كان للشركة أن تطالبه بـالتعويض      
  .أن تعترب العمليات اليت باشرها حلسابه اخلاص قد أجريت حلساا 

  



 ٣٥

  رأس املال واملديونية ٦

   رأس املال١-٦
عشرين مليون سـهم    ) ٢٠,٠٠٠,٠٠٠(مقسم إىل    مائتني مليون ريال سعودي   ) ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠(يبلغ رأس مال الشركة     

مدفوعة القيمة بالكامل، ومنها     اثنا عشر مليون سهم   ) ١٢,٠٠٠,٠٠٠( للسهم، منها    تعشرة رياال ) ١٠(بقيمة امسية قدرها    
  .من األسهم اإلمجالية مطروحة لالكتتاب العام وتدفع بالكامل عند االكتتاب %٤٠مثانية ماليني سهم متثل ) ٨,٠٠٠,٠٠٠(

   املطلوبات املتداولة٢-٦
 عبـارة عـن     تان وثالثة وتسعون رياالً،   ثالثة عشر مليوناً وتسعمائة وأربعة ومخسون ألفاً ومئ       ) ١٣,٩٥٤,٢٩٣(  مبلغ يوجد

 وهي عبارة عن مصاريف ورسوم الضمانات البنكية باإلضافة إىل تكاليف  مطلوبات متداولة مثبتة بقائمة املركز املايل االفتتاحية      
  :عملية االكتتاب العام وبعض مصروفات ما قبل التأسيس األخرى املفصلة كالتايل

  
  ريال سعودي  البند    

    قبل التشغيلمصاريف ما 
  ٣,٩٩٤,٨٢٤  مصاريف ورسوم الضمانات البنكية الصادرة

  ١٦٢,٩٠٠  مصاريف الترخيص والتسجيل والنشر
  ١,٢٣٩,٣٨٩  أتعاب قانونية ومالية واستشارات وأخرى

  ٣٠٠,٠٩٩  مصاريف املدير العام
  ١٢٥,٠٨٣  مصروفات أخرى

  ٥,٨٢٢,٢٩٥  إمجايل مصاريف ما قبل التشغيل

  ١,٩٢٣,٠٧٧  ركة جنم خلدمات التأمنياستثمارات يف ش

  ٥,٦٣٥,٠٠٠  مصاريف االكتتاب
  ٣٥٣,٦٠٨  نقد لدى البنك

  ٢٢٠,٣١٣  مطلوب من شركة شقيقة
  ١٣,٩٥٤,٢٩٣  اإلمجايل

 ريال ظهر يف قائمة املركز املايل املستقبلية كمبالغ         ٧,٢٥٠,٣١٩وقد تكبد املسامهني املؤسسني جزء من هذه املصروفات بلغ          
 ريال كمطلوبات إىل شركة العقاد لالستثمار،       ١٢٢,٧٣٧مؤسسني املسامهني يف جانب املطلوبات املتداولة، ومبلغ        مستحقة لل 

 على حساب الشركة كدائنون ومصاريف مستحقة سيتم سداده فور التأسيس           ٦,٥٨١,٢٣٧كما مت قيد املبلغ املتبقي والبالغ       
ا تكبدته الشركة قبل التأسيس ومت تسديده نيابة عن الـشركة إمـا مـن               ، وتشكل هذه املبالغ جمتمعة إمجايل م      لباقي الدائنون 

  .املسامهني املؤسسن أو بالقيد على حساب الشركة كمطلوبات متداولة

   املطلوبات احملتملة٣-٦
مطلوبات حمتملة على الشركة على شكل خطابات ضمان صادرة ملؤسسة النقد العريب السعودي وجملـس الـضمان                  يوجد  

يؤكد أعضاء جملس اإلدارة بأنه ال      ظهاره بامليزانية االفتتاحية    وخبالف ذلك وما مت إ    .  مليون ريال  ١٢,٥اوين مببلغ   الصحي التع 
 بتاريخ هذه النشرة كما تؤكد الشركة بأنه ال يوجد هلا أي أصـول أو               أخرىيوجد للشركة أية أدوات دين أو قروض ألجل         

  .أي شركة تابعة هلا مشموالً حبق اخليار



 ٣٦

 

  األسهم  وصف ٧

  رأس املال ١-٨
عشرين مليون سهم ) ٢٠,٠٠٠,٠٠٠(مائتني مليون ريال سعودي مقسمة إىل ) ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠( الشركةيبلغ رأس مال 

  . سعودي لكل سهم ومجيعها أسهم نقديةتعشرة رياال) ١٠(بقيمة امسية 
  

وباقي أسهم رأس املال . لك األسهماثنا عشر مليون سهم وقاموا بالوفاء بكامل قيمة ت) ١٢,٠٠٠,٠٠٠(اكتتب املؤسسون يف 
  . مثانية ماليني سهم تطرح لالكتتاب العام) ٨,٠٠٠,٠٠٠(البالغ عددها 

  
جيوز للجمعية العامة غري العادية بعد موافقة اجلهات املختصة أن تقرر زيادة رأس مال الشركة مرة أو أكثر بإصدار أسهم 

ن يكون رأس املال األصلي قد دفع بكامله ومبراعاة ما يقضي به نظام جديدة بنفس القيمة االمسية لألسهم األصلية بشرط أ
 .أولوية االكتتاب يف األسهم اجلديدة النقدية ويعني القرار طريقة زيادة رأس املال، ويكون للمسامهني األصليني. الشركات

ا ميلكونه من أسهم أصلية بشرط أال وتوزع تلك األسهم اجلديدة على املسامهني األصليني الذين طلبوا االكتتاب ا بنسبة م
جياوز ما حيصلون عليه ما طلبوه من األسهم اجلديدة، ويوزع الباقي من األسهم اجلديدة على املسامهني األصليني الذين طلبوا 

رح ما ويط. أكثر من نصيبهم بنسبة ما ميلكونه من أسهم أصلية على أن ال جياوز ما حيصلون عليه ما طلبوه من األسهم اجلديدة
  . العاملالكتتابيتبقى من األسهم 

  
ختفيض رأس  ومؤسسة النقد وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة وهيئة السوق املالية جيوز بقرار من اجلمعية العامة غري العادية

 احلسابات عن بمراقالقرار إال بعد تالوة تقرير  مال الشركة إذا ما زاد عن حاجتها أو إذا منيت الشركة خبسائر، وال يصدر
ويبني القرار طريقة هذا التخفيض . اليت على الشركة وأثر التخفيض يف هذه االلتزامات  األسباب املوجبة له وعن االلتزامات

) ٦٠(وإذا كان التخفيض نتيجة زيادة رأس املال عن حاجة الشركة وجبت دعوة الدائنني إىل إبداء اعتراضام عليه خالل 
 نشر قرار التخفيض يف جريدة يومية توزع يف املدينة اليت يقع فيها املركز الرئيسي للشركة، فإذا اعترض ستني يوماً من تاريخ

أحد الدائنني وقدم إىل الشركة مستنداته يف امليعاد املذكور وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حاالً أو أن تقدم 
  .ضماناً كافياً للوفاء به إذا كان آجالً

  املسامهنيحقوق  ٢-٨
 من نظام الشركات، مجيع احلقوق املتصلة بالسهم وعلى وجه اخلصوص احلق يف ١٠٨يعطي كل سهم حلامله، وفقاَ للمادة 

احلصول على نصيب من األرباح اليت يتقرر توزيعها واحلق يف احلصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية وحق 
داوالا والتصويت على قراراا وحق التصرف يف أسهمه وحق طلب اإلطالع على حضور مجعيات املسامهني واالشتراك يف م

على أعضاء الس والطعن بالبطالن يف قرارات  دفاتر الشركة ووثائقها ومراقبة أعمال جملس اإلدارة ورفع دعوى املسئولية
  . مجعيات املسامهني

  



 ٣٧

  للمسامهنيعامة اجلمعيات ال ٣-٨
  .ناً صحيحاً متثل مجيع املسامهني وتنعقد يف املدينة اليت يقع ا املركز الرئيسي للشركةاجلمعية العامة املكونة تكوي

  
وفيما عدا األمور اليت ختتص ا اجلمعية العامة غري العادية، ختتص . تكون اجلمعيات العامة للمسامهني إما عادية أو غري عادية

ة وتنعقد مرة على األقل يف السنة خالل الستة أشهر التالية النتهاء السنة اجلمعية العامة العادية جبميع األمور املتعلقة بالشرك
ختتص اجلمعية العامة غري العادية  .املالية للشركة كما جيوز دعوة مجعيات عامة عادية أخرى كلما دعت احلاجة إىل ذلك

ا أن تصدر قرارات يف األمور الداخلة يف بتعديل نظام الشركة األساسي باستثناء األحكام احملظور عليها تعديلها نظاماً، وهل
  .اختصاص اجلمعية العامة العادية وذلك بنفس الشروط واألوضاع املقررة للجمعية األخرية

يتم نشر الدعوة النعقاد اجلمعية العامة يف اجلريدة الرمسية وصحيفة يومية توزع يف املدينة اليت يوجد فيها مركز الشركة 
  .د لالنعقاد خبمسة وعشرين يوماً على األقلالرئيسي قبل املوعد احملد

رأس مال الشركة على األقل، فإذا مل يتوفر هذا  نصف يكون اجتماع اجلمعية العامة صحيحاً إذا حضره مسامهون ميثلون
وة يتم نشر الدع. النصاب يف االجتماع األول وجب الدعوة الجتماع ثان يعقد خالل الثالثني يوماً التالية لالجتماع األول

  . كان عدد األسهم املمثلة فيه وفقاً لنظام الشركة األساسي ويعد اجتماعها الثاين صحيحاً أياَ
يكون اجتماع اجلمعية العامة غري العادية صحيحاً إذا حضره مسامهون ميثلون نصف رأس مال الشركة على األقل، وإذا مل 

ثالثني يوماً ويكتمل نصاب االجتماع الثاين إذا حضره عدد يتوفر هذا النصاب يف االجتماع األول يعقد اجتماع ثان خالل 
  . من املسامهني ميثلون ربع رأس املال على األقل

وتعني اجلمعية سكرترياَ وجامع أو . يرأس اجتماع اجلمعية العامة رئيس جملس اإلدارة وعند غيابه يرأسها من ينيبه يف ذلك
ي يسجل فيه أمساء املسامهني احلاضرين شخصياً أو املسامهني املمثلني وعدد ويتم إعداد حمضر االجتماع الذ. جامعني لألصوات

 يف االجتماع وعدد األصوات املوافقة أو املتخذةوالقرارات  كل منهم وعدد األصوات املقررة هلا األسهم اليت يف حيازة
تسجيل هذه احملاضر بشكل منتظم بعد يتم  . االجتماعأثناءاملعترضة على هذه القرارات وملخص كامل للمناقشات اليت دارت 

  . كل اجتماع يف سجل خاص يوقع عليه رئيس اجلمعية العامة وسكرتريها وجامع األصوات

  حقوق التصويت ٤-٨
وجيوز ألي مساهم أن يوكل  حيق لكل مساهم ميتلك عشرين سهماً على األقل حضور اجلمعيات العامة، باألصالة أو النيابة،

لس اإلدارة أو موظفي الشركة مبوجب توكيل كتايب وذلك حلضور اجتماع اجلمعية العامة مسامهاً آخر خالف أعضاء جم
حتسب األصوات يف اجلمعية . حيق لكل مكتتب أيا كان عدد األسهم املكتتب فيها حضور اجلمعية التأسيسية. بالنيابة عنه

  . ممثل يف االجتماعالعادية وغري العادية على أساس صوت لكل سهم  التأسيسية واجلمعيات العامة
وتصدر قرارات يف اجلمعية العامة غري . تصدر القرارات يف اجلمعية التأسيسية والعادية باألغلبية املطلقة األسهم املمثلة فيها

و رأس املال أو بإطالة مدة الشركة أ فيما عدا القرارات اليت تتعلق بزيادة أو ختفيض العادية بأغلبية ثلثي األسهم املمثلة فيها،
 بأغلبية حلها قبل انقضاء مدا أو دجمها مع شركة أو مؤسسة أخرى ويف هذه احلاالت ال يكون القرار صحيحاَ إال إذا صدر

  . ثالثة أرباع األسهم املمثلة يف االجتماع
لس لكل مساهم حق مناقشة املوضوعات املدرجة يف جدول أعمال اجلمعيات العامة وتوجيه األسئلة بشأا إىل أعضاء جم

اإلدارة ومراقب احلسابات وجييب جملس اإلدارة أو مراقب احلسابات على أسئلة املسامهني بالقدر الذي ال يعرض مصلحة 
  .الشركة للضرر، وإذا رأي املساهم أن الرد على سؤاله غري مقنع احتكم إىل اجلمعية ويكون قرار اجلمعية يف هذا الشأن نافذاً



 ٣٨

  األسهم ٥-٨
 من قيمتها االمسية ولكن جيوز إصدار األسهم بقيمة أعلى من قيمتها االمسية ويتم بأقلوز إصدارها تكون األسهم امسية وال جي

ال يتم جتزئة السهم يف . ي حىت وإن بلغ هذا االحتياطي حده األقصىنظامإضافة الفرق يف القيمة يف كل حالة إىل االحتياطي ال
 شخص واحد للتصرف نيابة عنهم يف ممارسة حقوقهم اليت تتعلق ذا حالة امتالكه من قبل عدة أشخاص إال إذا قاموا بتعيني

خيضع حتويل ملكية األسهم . السهم ويف هذه احلالة يكونوا مسؤولني بالتضامن عن أية التزامات تترتب على ملكية السهم
  .  هلذه اللوائحيعد الغياً حتويل امللكية الذي ال يتم وفقاً. للوائح السارية على الشركات املسجلة يف تداول

  القيود على نقل ملكية األسهم ٦-٨
ويعترب أي تداول " تداول"سيخضع تداول األسهم لألنظمة واللوائح املطبقة على الشركات املدرجة يف سوق األسهم السعودية 

ني أن ختطر مؤسسة  من اللوائح التنفيذية لنظام التأم٣٨يتعني على الشركة وفقاً للمادة كما . ال يتفق مع تلك األحكام الغياً
خيضع املسامهون . أو أكثر من الشركة وذلك من خالل التقرير الربع السنوي% ٥النقد بنسبة ملكية أي شخص ميتلك 

فترة ("املؤسسون لقيد عدم جواز التصرف يف أسهمهم لفترة ثالث سنوات مالية كاملة ال تقل كل منها عن اثين عشر شهراً 
صول على موافقة اهليئة على أي بيع لألسهم من قبل املسامهني املؤسسني بعد إنتهاء فترة ب احلمن تاريخ التأسيس، وجي") احلظر
  .احلظر

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

  الزكاة وضريبة الدخل ٧-٨
جيب على املسامهني السعوديني واخلليجيني دفع الزكاة ويتوجب على الشركات األجنبية املسامهة دفع ضريبة الدخل وذلك 

  . زيعهاوتقوم الشركة باحتجاز الزكاة من إمجايل األرباح قبل تو. وفقاَ وفقاً لنظم الزكاة وضريبة الدخل السارية يف اململكة

  مدة الشركة  ٨-٨
مدة الشركة هي تسعة وتسعون سنة ميالدية اعتباراً من تاريخ صدور قرار معايل وزير التجارة والصناعة بإعالن تأسيس 

  .  أجلهاانتهاءوجيوز إطالة مدة الشركة بقرار تتخذه اجلمعية العامة غري العادية قبل سنة على األقل من . الشركة

  حل الشركة وتصفيتها ٩-٨
وعند انقضاء مدة الشركة تقرر اجلمعية العامة غري العادية طريقة التصفية .ي الشركة بانقضاء مدا أو حبلها قبل أجلهاتنقض

 كما تقوم اجلمعية العامة بتعيني مصف أو أكثر  وبعد احلصول على موافقة مؤسسة النقد،على أساس توصية من جملس اإلدارة
  . وحتديد مهامه وأجره

  
لس اإلدارة بانقضاء الشركة، ومع ذلك يستمر الس يف إدارة الشركة إىل أن يعني مصٍف للشركة، وتبقى تنتهي سلطة جم

  . اختصاص املصفي الذي ال تتعارض فيه هذه ألجهزة الشركة اختصاصاا بالقدر
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   وثائق التأسيس والنظام األساسي للشركة ٨
  وثائق التأسيس  

 ٦/هي شركة مسامهة تأسست وفقاَ لنظام الشركات الصادر باملسوم امللكي رقم م           ) سند(سند للتأمني وإعادة التأمني التعاوين      
وقد مت الترخيص للشركة من قبل اهليئة العامة لالسـتثمار          . هـ ووفقاَ لنظام التأمني والئحته التنفيذية     ٢٢/٣/١٣٨٥وتاريخ  

 وتـاريخ   ٦٠/لكـي رقـم م    هـ، كما وقـد صـدر املرسـوم امل        ٢٨/٥/١٤٢٦ وتاريخ   ٥٤١/١مبوجب الترخيص رقم    
  . تأسيس الشركةباملوافقة على هـ القاضي ١٨/٩/١٤٢٧
  

  ملخص النظام األساسي  
هناك عدة اجراءات تتطلب موافقة مؤسسة النقد مثل زيادة أو خفض رأس املال، توزيع االرباح، نقل ملكيـة اسـهم                     

 وال جيب االعتماد على هذا امللخص ،ذكورة أدناهيتضمن النظام األساسي للشركة البنود امل، والتصفية واملؤسسني، الدمج
  . تاماً عوضاً عن النظام األساسي الكامل والذي ميكن معاينته يف مقر الشركة الرئيسياًاعتماد

  
  ".شركة مسامهة سعودية) "سند(سند للتأمني وإعادة التأمني التعاوين : اسم الشركة

  
ة شركات التأمني التعاوين والئحته التنفيذية واألنظمة والقواعد السارية يف          هو القيام، وفقا ألحكام نظام مراقب      :غرض الشركة 

إعادة التأمني أو توكيالت أو متثيل أو        اململكة العربية السعودية مبزاولة أعمال التأمني التعاوين وكل ما يتعلق ذه األعمال من            
قيق أغراضها سواء يف جمال التأمني أو استثمار أمواهلـا وأن           مراسلة، وللشركة أن تقوم جبميع األعمال اليت يلزم القيام ا لتح          

تقوم بتملك وحتريك األموال الثابتة والنقدية أو بيعها أو استبداهلا أو تأجريها بواسطتها مباشرة أو بواسطة شركات تؤسـسها         
  .أو تشتريها أو باالشتراك مع جهات أخرى

  
مدينة الرياض وجيوز بقرار من اجلمعية العامة نقل املركز الرئيسي إىل مدينة            للشركة يف    يكون املركز الرئيسي  : املركز الرئيسي 

  .أخرى يف اململكة العربية السعودية مبوافقة مؤسسة النقد
  

.  سنة ميالدية تبدأ اعتباراً من تاريخ صدور قرار وزير التجارة والصناعة بإعالن تأسيسها             ٩٩مدة الشركة هي    : مدة الشركة 
  . بسنة واحدة على األقل  فترة الشركة بقرار صادر من اجلمعية العامة غري العادية قبل انتهاء مداجيوز دائماً متديد

  
) ٢٠,٠٠٠,٠٠٠(مائتا مليون ريال سـعودي مقـسمة إىل         ) ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠(رأس مال الشركة هو      :رأس مال الشركة  

   .ة سعوديت رياال١٠عشرين مليون سهم متساوية القيمة تبلغ قيمة كـل منها 
  

زاد عن حاجتها أو إذا  ختفيض رأس مال الشركة إذااجلهات املختصة، وبعد موافقة  ،جيوز بقرار من اجلمعية العامة غري العادية
اليت على   احلسابات عن األسباب املوجبة له وعن االلتزاماتمراقبلقرار إال بعد تالوة تقرير ا  خبسائر، وال يصدرمنيت

 وإذا كان التخفيض نتيجة زيادة رأس املال عن . التخفيض ويبني القرار طريقة،االلتزاماتوأثر التخفيض يف هذه الشركة 
يوماً من تاريخ نشر قرار التخفيض يف ) ٦٠(ستني  حاجة الشركة وجبت دعوة الدائنني إىل إبداء اعتراضام عليه خالل
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ذا اعترض أحد الدائنني وقدم إىل الشركة مستنداته يف جريدة يومية توزع يف املدينة اليت يقع فيها املركز الرئيسي للشركة، فإ
  .امليعاد املذكور وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حاالً أو أن تقدم ضماناً كافياً للوفاء به إذا كان آجالً

ة أوعدة مرات بشرط أن كما أنه جيوز، وفقاَ لنظام الشركات، للجمعية العامة الغري عادية أن تقرر زيادة رأس مال الشركة مر
ويلزم لزيادة راس مال الشركة موافقة كل من وزارة التجارة والصناعة . يكون راس مال الشركة األصلي قد دفع بأكمله
  . ومؤسسة النقد العريب السعودي وهيئة السوق املالية

  
واستثناء من  . والتعليمات الصادرة عن اهليئة    اللوائحالشركة قابلة للتداول وفقاً للقواعد و     : تداول األسهم والقيود على تداوهلا    

 ، ال تقل كل منها عـن اثـين   ثالث سنوات كاملة  ذلك األسهم النقدية اليت يكتتب ا املؤسسون قبل نشر القوائم املالية عن             
ـ                      ل عشر شهراً من تاريخ تأسيس الشركة، وتسري هذه األحكام على ما يكتتب به املؤسسون يف حالة زيادة رأس املـال قب

  . وجيب احلصول على موافقة اهليئة على أي بيع لألسهم من قبل املسامهني املؤسسني بعد إنتهاء فترة احلظرانقضاء فترة احلظر، 
  

يقدم عضو جملس إدارة الـشركة      حسب نص النظام األساسي     : ضمان العقود اليت يربمها أعضاء جملس اإلدارة مع الشركة        
 سهم مقابل العقود اليت تنشأ بينه وبني الشركة، واليت متت املوافقة عليها من قبل الفآمخسة ) ٥,٠٠٠(أسهم ضمان حبد أدىن 

 مبا ال يتعارض    اجلمعية العامة العادية، ويشمل حق احلجز هذا ما قد يكون لألسهم احملجوزة من حصص األرباح واجبة األداء                
  .مع نظام الشركات

  
ثـالث   أحد عشر عضواً تعينهم اجلمعية العامة العادية ملدة ال تزيد عـن           يدير الشركة جملس إدارة مكون من       : جملس اإلدارة 

 من ذلك تعني اجلمعية التأسيسية واستثناء.  يف استبدال من ميثله يف الس  االعتباريسنوات وال خيل ذلك التعيني حبق الشخص        
  .الن تأسيس الشركةأول جملس إدارة ملدة ثالث سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإع

   
مع مراعاة االختصاصات املقررة للجمعية العامة، يكون لس اإلدارة أوسـع الـسلطات يف إدارة               : سلطات جملس اإلدارة  

  .ل معينةاالشركة كما يكون له يف حدود اختصاصه أن يفوض واحداَ أو أكثر من أعضائه أو من الغري يف مباشرة عمل أو أعم
  

يعني جملس اإلدارة من بني أعضائه رئيساَ له، كما ويعني عـضواَ منتـدباَ              : العضو املنتدب وسلطاما  رئيس جملس اإلدارة و   
وخيتص رئيس جملس اإلدارة والعضو املنتدب بتمثيل       . ولرئيس جملس اإلدارة والعضو املنتدب حق التوقيع عن الشركة        . للشركة

ويتوىل العضو املنتـدب اإلدارة التنفيذيـة       .  عمل أو أعمال معينة    الشركة أمام القضاء والغري وألي منهما حق توكيل الغري يف         
  . للشركة

  
رئيس جملس اإلدارة على أن جيتمع الس أربـع           من بدعوة موجهة  جيتمع جملس اإلدارة  : اجتماعات وقرارات جملس اإلدارة   

وعلى رئيس جملـس    .  اجتماع للمجلس  دانعقاجيوز أن تنقضي أربعة أشهر بدون        مرات على األقل خالل السنة املالية وأنه ال       
 صحيحاَ إال إذا حضره، باألصالة أو      االجتماعوال يكون   . اإلدارة دعوة الس الجتماع مىت طلب إليه ذلك اثنان من األعضاء          

  . وتصدر قرارت الس بأغلبية ثلثي األعضاء احلاضرين باألصالة أو اإلنابة. اإلنابة، ثلثي األعضاء على األقل
مخسة أعضاء ) ٥(ثالثة أعضاء وال يزيد عن ) ٣(يشكل جملس اإلدارة جلنة للمراجعة ال يقل عدد أعضائها عن: ملراجعةجلنة ا

من غري املديرين التنفيذيني على أن يكون أغلبهم من خارج جملس اإلدارة وحسب ما تقرره مؤسسة النقد ووزارة التجارة 
  .والصناعة وهيئة السوق املالية
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  :نفيذيةاللجنة الت
مخسة أعضاء، وخيتار ) ٥(ثالثة أعضاء وال يزيد عن ) ٣( يشكل جملس اإلدارة جلنة تنفيذية ال يقل عدد أعضائها عن -١

أعضاء اللجنة التنفيذية من بينهم رئيس اللجنة الذي يرأس اجتماعاا، ويف حالة غيابه ختتار اللجنة رئيساً مؤقتاً هلا من 
لجنة التنفيذية أن ينيب عنه عضواَ آخراً له احلق بالتصويت ولثالث اجتماعات فقط بني أعضائها احلاضرين ولعضو ال

  .وتكون مدة عضوية اللجنة التنفيذية هي مدة العضوية يف الس وميأل الس املركز الذي خيلو يف اللجنة التنفيذية
ر اللجنة التنفيذية كل السلطات اليت مع مراعاة أي تعليمات تضعها مؤسسة النقد أو يضعها جملس إدارة الشركة، تباش -٢

 . تقررها املؤسسة أو الس، وتعاون اللجنة التنفيذية عضو جملس اإلدارة املنتدب يف حدود السلطات املقررة هلا
ال يكون اجتماع اللجنة التنفيذية صحيحاً إال إذا حضره اثنان على األقل بطريق األصالة أو اإلنابة بشرط أن ال يقل  -٣

وتصدر قرارات اللجنة التنفيذية باإلمجاع ويف حالة اخلالف تصدر بأغلبية أصوات . ضرين بأنفسهم عن اثننيعدد احلا
وتعقد اللجنة اجتماعاا من وقٍت آلخر كلما رأى رئيسها ضرورة عقدها . ثالث أرباع األعضاء احلاضرين واملمثلني

اع يف أي وقت إذا طلب ذلك اثنان من األعضاء على على أن تعقد ستة اجتماعات على األقل سنوياً، ويعقد االجتم
  . ويصدر القرار باملوافقة عليه إذا وافق عليه كتابةً اثنان من أعضاء اللجنة. األقل

  
اجلمعية العامة املكونة تكويناَ صحيحاَ متثل مجيع املسامهني وتنعقد يف املدينة اليت يقع ا املركز الرئيـسي                 :  مجعيات املسامهني 

ولكل مكتتب أياَ كان عدد أسهمه، حق حضور اجلمعية التأسيسية، بطريق األصالة أو النيابة عن غريه من املكتتبني،                  . للشركة
كما أن لكل مساهم، حائز عشرين سهماَ أو أكثر، حق حضور اجلمعية العامة، وللمساهم أن يوكل عنه مسامهاَ، مـن غـري      

. أس اجلمعية العامة رئيس جملس اإلدارة وعند غيابه يرأسها من ينيبه يف ذلك            وير. أعضاء جملس اإلجارة حلضور اجلمعية العامة     
كما وتصدر القرارات يف اجلمعية العامة      . وتصدر القرارات يف اجلمعية التأسيسية والعادية باألغلبية املطلقة لألسهم املمثلة فيها          

 متعلقاَ بزيادة أو ختفيض رأس مال الشركة أو إطالة مدة الشركة الغري عادية بأغلبية ثلثي األسهم املمثلة فيها، إال إذا كان القرار        
أوحلها قبل أجلها أو بإدماجها يف شركة أو مؤسسة أخرى، فال يكون القرار صحيحاَ إال إذا صدر بأغلبية ثالثة أرباع األسهم             

غري العادية على أساس صوت لكـل       وحتسب األصوات يف اجلمعية التأسيسية واجلمعيات العامة العادية و        . املمثلة يف االجتماع  
   .سهم

  
  :ختتص اجلمعية التأسيسية باألمور اآلتية: اجلمعية التأسيسية 

 . املالرأسالتحقق من االكتتاب بكل  .١
وضع النصوص النهائية لنظام الشركة، ولكن ال جيوز للجمعية إدخال تعديالت جوهرية على النظام املعروض عليها                 .٢

 . املمثلني فيهاإال مبوافقة مجيع املكتتبني
 .تعيني أول جملس إدارة للشركة .٣
 .تعيني مراقيب حسابات الشركة وحتديد أتعام .٤
 .املداولة يف تقرير املؤسسني عن األعمال والنفقات اليت اقتضاها تأسيس الشركة .٥
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فإذا مل تتوفر . األقلو ال يكون اجتماع اجلمعية التأسيسية صحيحاَ إال إذا حضره مكتتبني ميثلون نصف رأس مال الشركة على      
ويكون هذا االجتماع صحيحاَ    . هذه األغلبية، وجهت دعوة إىل اجتماع ثان يعقد بعد مخسة عشرة يوماَ علي بعد الدعوة إليه               

وتصدر القرارات يف اجلمعية التأسيسية باألغلبية املطلقـة        ).  من نظام الشركات   ٦١املادة  (أيا كان عدد املكتتبني املمثلني فيه       
  . املمثلة فيهالألسهم

  
ختتص اجلمعية العامة الغري العادية بتعديل نظام الشركة باستثناء األحكام احملظور عليها نظاماَ، وهلا : اجلمعية العامة الغري العادية

أن تصدر قرارات األمور الداخلة يف اختصاص اجلمعية العامة العادية وذلك بنفس الشروط واألوضاع املقررة للجمعية العامـة              
وال يكون اجتماع اجلمعية العامة الغري العادية صحيحاَ إال إذا حضره مسامهون ميثلون نصف رأس مال الشركة علـى                   . لعاديةا

توفر هذا النصاب يف االجتماع األول، وجهت دعوة إىل اجتماع ثان يعقد خالل ثالثـني يومـاَ لالجتمـاع                   يفإذا مل   . األقل
وتصدر القـرارات يف    .  حضره عدد من املسامهني ميثلون ربع رأس املال على األقل          ويكون هذا االجتماع صحيحاَ إذا     .السابق

اجلمعية العامة الغري عادية بأغلبية ثلثي األسهم املمثلة فيها، إال إذا كان القرار متعلقاَ بزيادة أو ختفيض رأس املال الـشركة أو                      
سسة أخرى، فال يكون القرار صحيحاَ إال إذا صدر بأغلبية          إطالة مدة الشركة أوحلها قبل أجلها أو بإدماجها يف شركة أو مؤ           

  .ثالثة أرباع األسهم املمثلة يف االجتماع
  

فيما عدا األمور اليت ختتص ا اجلمعية العامة الغري العادية، ختتص اجلمعية العامة العادية جبميع األمـور                 : اجلمعية العامة العادية  
خالل الثالثني يوماَ التالية النتهاء السنة املالية للشركة، وجيوز الدعوة جلمعيات           لى األقل املتعلقة بالشركة وتعقد مرة يف السنة ع      

وال يكون اجتماع اجلمعية العامة العادية صحيحاَ إال إذا حضره مـسامهون            . عامة عادية أخرى كلما دعت احلاجة إىل ذلك       
ب يف االجتماع األول، وجهت دعوة إىل اجتماع ثان يعقد فإذا مل تتوفر هذا النصا. ميثلون نصف رأس مال الشركة على األقل

وتصدر القرارات يف   . ويعترب هذا االجتماع صحيحاَ أيا كان عدد املسامهني املمثلني فيه          .خالل ثالثني يوماَ لالجتماع السابق    
  .اجلمعية العامة الغري عادية باألغلبية املطلقة لألسهم املمثلة فيها

  
اجلمعية العامة سنوياً اثنني من مراقيب احلسابات املرخص هلم مبزاولة املهنة يف اململكة وحتدد أتعاما تعني : مراقب احلسـابات

  .وجيوز هلا إعادة تعيينهما
  

عمليات التأمني ) عجز(تتكون القوائم املالية من قائمة املركز املايل لعمليات التأمني واملسامهني وقائمة فائض : القوائم املالية
  . خل املسامهني وقائمة حقوق املسامهني وقائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمني وقائمة التدفقات النقدية للمسامهنيوقائمة د

  
تبدأ سنة الشركة املالية من األول من يناير وتنتهي بنهاية ديسمرب من نفس السنة على أن تبدأ السنة املاليـة                    : السـنة املـالية 

  . ديسمرب يف العام التايل٣١وزاري الصادر بإعالن تأسيس الشركة وتنتهي يف األوىل من تاريخ القرار ال
  

  :تكون حسابات عمليات التأمني مستقلة عن قائمة دخل املسامهني، وذلك على التفصيل التايل: حسابات التأمني
  

   : حسابات عمليات التأمني: أوال 
 .موالت األخرى حساب لألقساط املكتسبة وعموالت إعادة التأمني والعيفرد .١
 . يفرد حساب للتعويضات املتكبدة من الشركة .٢



 ٤٣

حيدد يف اية كل عام الفائض اإلمجايل الذي ميثل الفرق بني جمموع األقساط والتعويـضات حمـسوماً منـه                    .٣
 . املصاريف التسويقية واإلدارية والتشغيلية واملخصصات الفنية الالزمة حسب التعليمات املنظمة لذلك

أعاله أو خيصم ) ٣(يضاف للفائض اإلمجايل الوارد يف الفقـرة : فائض الصايف على الوجه التايليكون حتديد ال .٤
منه ما خيص املؤمن هلم من عائد االستثمار بعد احتساب ما هلم من عوائد وخصم ما عليهم مـن مـصاريف        

 . حمققه
ؤمن هلم أو نسبة أعلى حيـددها       مباشرةً على امل  %) ١٠(توزيع عشرة يف املائة     : توزيع الفائض الصايف كاآليت    .٥

 .جملس اإلدارة وحتويل الباقي إىل قوائم دخل املسامهني
  قائمة دخل املسامهني : ثانيا
  .  جملس اإلدارة للقواعد اليت يضعها تكون أرباح املسامهني من عائد استثمار أموال املسامهني وفقاً  ) أ
   .من هذه املادة) ٥(رة تكون حصة املسامهني من الفائض الصايف حسب ما ورد يف الفق  ) ب
  

  :تـوزيع األربـاح السنوية

  :توزع أرباح املسامهني على النحو التايل 

  .جتنب الزكاة وضريبة الدخل املقررة .١
من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، وجيوز للجمعية العامة العاديـة وقـف هـذا               %) ٢٠(جينب   .٢

  . املال املدفوعالتجنيب مىت بلغ االحتياطي املذكور إمجايل رأس
للجمعية العامة العادية بناءاً على اقتراح جملس اإلدارة أن جتنب نسبة مئوية من األربـاح الـسنوية الـصافية                    .٣

  .لتكوين احتياطي إضايف وختصيصه لغرض أو أغراض معينه تقررها اجلمعية العامة
  .ال املدفوعمن رأس امل%) ٥(ال تقل عن  يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أوىل للمسامهني .٤
  . يوزع الباقي بعد ذلك على املسامهني كحصة يف األرباح أو حيول إىل حساب األرباح املبقاة .٥
الـواردة   )٤(جيوز بقرار من جملس اإلدارة توزيع أرباح دورية ختصم من األرباح السنوية احملددة يف الفقـرة            .٦

  .أعاله وفق للقواعد املنظمة لذلك والصادرة من اجلهات املختصة
  

 دعوة اجلمعية العامة  إذا بلغت خسائر الشركة ثالث أرباع رأس املال وجب على أعضاء جملس اإلدارة: خسـائر الشـركة
من هذا النظام وينشر قرار اجلمعية يف مجيع األحوال ) ٥(غري العادية للنظر يف استمرار الشركة أو حلها قبل أجلها املعني باملادة 

  .يف اجلريدة الرمسية
  

تنقضي الشركة بانقضاء املدة احملددة هلا وفقاً هلذا النظام أو وفقاً لألحكام املنصوص عليها يف نظـام                 : ركة وتصفيتها حل الش 
الشركات وعند انتهاء مدة الشركة ويف حالة حلها قبل هذا األجل تقرر اجلمعية العامة غري العادية بناء على اقتـراح جملـس                      

 طريقة التصفية وتعني مصفياً أو أكثر وحتدد صالحيام وأتعام وتنتـهي             سة النقد، وبعد احلصول على موافقة مؤس     اإلدارة
سلطة جملس اإلدارة بانقضاء الشركة ومع ذلك يستمر قائماً على إدارة الشركة إىل أن يتم تعيني املـصفي وتبقـى ألجهـزة                      

  .الشركة اختصاصاا بالقدر الذي ال يتعارض مع اختصاص املصفني
  
  



 ٤٤

   ذات عالقةأطرافم العقود، والتعامالت مع ملخص بأه ٩
  

   خدمات إدارة فنيةاتفاقية
مت حترير مسودة اتفاقية خدمات إدارة فنية تعتزم الشركة بعد إمتام تأسيسها إبرامها مع شركة اخلزنة للتأمني أكرب املؤسسني 

 وتاريخ ٣٣٩١٨بسجل جتاري رقم بالشركة، وهي شركة قائمة ومؤسسة مبوجب قوانني دولة اإلمارات العربية املتحدة 
 وسيتم عرض هذه .تتوىل اخلزنة مبوجب هذه االتفاقية اإلدارة الفنية للشركة") اخلزنة("ظيب  م صادر من أبو٢٩/١٢/١٩٩٦

  .االتفاقية على اجلمعية العامة للتصويت عليها دون تصويت ممثل شركة اخلزنة على االتفاقية
  

  :موضوع االتفاقية
 : قية اجلوانب اآلتية تشمل هذه االتفا

 . إدارة املخاطر •
 . التدقيق الداخلي والرقابة •
 . وأعمال املراقبة املالية واإلجراءات اإلدارية العامة) املكاتب اخللفية(تنفيذ العمليات  •
 . مراقبة الوكيل واإلشراف عليه •
 . ممارسات املبيعات والتسويق وتطوير وتسعري املنتجات •
 . تنمية املوارد البشرية •
 . كنولوجيا املعلومات واستئناف العمل يف حاالت الطوارئت •
 .تقدمي املشورة التشغيلية وتقدمي املساندة •
 . توجيهات وخدمات املمتلكات وصيانتها •
 . املشورة واملساندة التشغيلية •
 . إدارة املوارد البشرية •
 . احملاسبة املالية •
 . اخلدمات اإلدارية العامة •
 .التخطيط االستراتيجي •
 . شامل لسياسات الشركة وأنشطتهاحتليل  •
 .توفري خدمات إعادة التأمني واخلدمات االكتوارية •
 إعادة التأمني •

  
 من قبل م على يتم تعيينه ومسؤول املطابقة وااللتزام للشركةباقي أعضاء االدارة العلياوتلتزم اخلزنة بعد إبرام االتفاقية بترشيح 

وكذلك ستقوم . فض املرشح أو إاء خدمات املدير التنفيذي ألي سبب كانجملس إدارة الشركة، ولس إدارة الشركة ر
شركة اخلزنة بترشيح كوادر إدارية لإلدارات التنفيذية، وللشركة احلق يف رفض ترشيح أو عزل أي شخص تراه غري مناسب 

 مع الشركة بصيغة يعتمدها جملس وسيوقع أفراد اإلدارة التنفيذية الذين قبلت م الشركة عقود عمل. لألعمال املوكلة إليه
وسيعمل هؤالء املوظفني لدي الشركة ضمن الظروف والشروط اليت تطبق على بقية موظفي الشركة ووفقاَ لألنظمة . اإلدارة

وتنص هذه االتفاقية على التزام شركة اخلزنة للتأمني بتوظيف خربا يف سوق التأمني لدعم الشركة بتأمني . السارية يف اململكة



 ٤٥

هيكل وظيفي فين متمرس وتأمني االستشارات واخلدمات اإلدارية وأعمال تدريب الكوادر الوظيفية لتمكن الشركة من تطوير 
وستلتزم اخلزنة مبوجب هذه االتفاقية مسك الدفاتر حسابات وسجالت واضحة . خدماا التأمينية وتقدميها جبودة عالية

دمات املقدمة مبوجب هذه االتفاقية ويكون من حق الشركة اإلطالع على هذه وصحيحة فيما خيص املوظفني واملمتلكات واخل
وستلتزم اخلزنة بأن خدماا املقدمة خالل سنة مالية جيب أن تقدم حبيث متكن الشركة من . الدفاتر واحلسابات والسجالت

  .حتقيق مبيعاا املستهدفة املبينة يف خطتها السنوية املقرة من قبل جملس اإلدارة
وسيكون من مسئولية اخلزنة تقدمي استشارات خبصوص خطط إدارة املخاطر، وبرامج منخفضة التكاليف ألعمال إعادة 
التأمني، عمل رقابة داخلية ووضع نظام للمطابقة وااللتزام ومراقبة خدمة العمالء وبشكل عام تقدمي استشارات بشأن تطوير 

بالشركة واستباق مواجهة أي اختالل يف املبيعات، خدمة العمالء، ومراعاة للوقوف على مواطن التطوير " إنذار مبكر"نظام 
مطابقة الشركة لألنظمة واللوائح املختلفة واملساعدة بتطوير خطط العمل، كما ستقوم بتقدمي خرباا التقنية لتوظيفها خلدمة 

  .أغراض الشركة
ات الفنية اليت ستلتزم ا خلدمة أغراض شركة سند وبأعلى مستوى وتلتزم اخلزنة أيضاً ببذل العناية الالزمة لتقدمي مجيع اخلدم

من الكفاءة والفاعلية واجلودة وبالسعي املستمر للعمل على حتقيق أهداف الشركة بشكل يتوافق مع نظام سند األساسي 
  .ومعايري شركات التأمني العاملية

  
  :تعارض املصاحل

أي من شركاا التابعة بأي أعمال تنافس أعمال الشركة يف اململكة أو تسبب هلا كما تنص هذه االتفاقية بعدم قيام اخلزنة أو 
  . وستتعهد اخلزنة بأا وكذلك املوظفني املرشحني من قبلها لن يسيئوا استخدام أي من مصادر الشركة. الضرر

  
  :الرسوم

من صايف أرباح %) ١٠(ة عشرة يف املائة وتنص االتفاقية على أن تدفع الشركة للخزنة مقابل خدماا مبوجب هذه االتفاقي
  . الوثائق املربمة أثناء سريان االتفاقية

  
  : والقضاء املطبقنظامال

كما أن أي نزاع ينشأ خبصوصها أو يتعلق ا حيل عن طريق .  السعودينظامختضع وتفسر اتفاقية اإلدارة الفنية إىل ومبوجب ال
و إجراءات التحكيم يكون /كما أن أي أمر يتعلق بالرتاع أو. والئحته التنفيذيةالتحكيم وذلك وفقاَ لنظام التحكيم السعودي 

  . من االختصاص احلصري للقضاء السعودي
  

  :مدة االتفاقية
  :ستربم االتفاقية ملدة مخس سنوات وميكن متديدها باتفاق الطرفني، أال أنه ميكن إاء االتفاقية وفقاَ ملا يلي

 .يوما يعطيه الطرف الغري خمل للطرف املخل) ٣٠(ثالثني بإشعار مدته : حالة اإلخالل .١
بإشعار : و صايف أرباح وثائق التأمني املستهدف بأي خطة سنوية/الفشل يف حتقيق إمجايل مبيعات وثائق التأمني أو .٢

 . يوماَ تعطيه للخزنة بعد اية السنة املالية املعنية) ٣٠(مدته ثالثني 
بإشعار مدته : من األسهم العادية للشركة% ١٥و أي من شركاا التابعة عن /أواخنفاض ملكية اخلزنة يف الشركة  .٣

  .يوماَ تعطيه الشركة للخزنة) ٣٠(ثالثني 



 ٤٦

 

   واملطالباتالدعاوى  ١٠
  أو حتكيم ادعاء طرفاً يف أية وا حىت تاريخ هذه النشرة ليسأمللشركة وإدارة العليا املرشحني جملس اإلدارة أعضاء يؤكد 

أي متابعة أو تسوية من شأا منفردة أو جمتمعة أن تؤثر سلباً على وضع الشركة املايل ونتائج عملياا، وأنه حسب  أوقضائي 
علم أعضاء جملس اإلدارة واإلدارة العليا ال يوجد مؤشرات على وجود مثل هذه املقاضاة أو التحكيم أو اإلجراءات اإلدارية أو 

 .أا غري مبتوت فيها

  
حىت تاريخ هذه  املزمع شراؤها  التأمينيةبأن احملافظ العليا لشركة سند للتأمني التعاوينجملس اإلدارة واإلدارة  أعضاءيؤكد 
أي متابعة أو تسوية من شأا منفردة أو جمتمعة أن تؤثر سلباً على وضع أو  قضائي  أو حتكيم ادعاءطرفاً يف أية ليست النشرة 

ا، وأنه حسب علم أعضاء جملس اإلدارة واإلدارة العليا ال يوجد مؤشرات على وجود مثل هذه احملافظ املايل ونتائج عمليا
  .هذه املقاضاة أو التحكيم أو اإلجراءات اإلدارية أو أا غري مبتوت فيها

  
  



 ٤٧

 

  استخدام متحصالت االكتتاب ١١
  

) ٥,٦٣٥,٠٠٠(ع منها حوايل مثانني مليون ريال سعودي، سيدف) ٨٠,٠٠٠,٠٠٠(تبلغ قيمة إمجايل متحصالت االكتتاب 
ريال كمصاريف لإلصدار وتشمل أتعاب املستشار املايل واملستشار القانوين   ألفمخسة ماليني وستمائة ومخسة وثالثني

لالكتتاب واملراجع القانوين ومصاريف البنوك املستلمة ومصاريف التسويق والطباعة والتوزيع واملصاريف األخرى املتعلقة 
  . وتتحمل الشركة مجيع مصاريف عملية اإلصدار،يتم حتويل صايف متحصالت االكتتاب إىل الشركةمث س. باإلصدار

  
 من نظام الشركات، يترتب ٦٤وطبقاً للمادة .  رأس مال الشركةالستكمالسيكون االستخدام الرئيسي ملتحصالت االكتتاب 

ملؤسسون حلساب الشركة خالل فترة التأسيس إىل ذمة على قرار إعالن تأسيس الشركة انتقال مجيع املصاريف اليت أجراها ا
يف روعليه، فإن الشركة سوف تستخدم بعد تأسيسها جزًء من صايف متحصالت االكتتاب لدفع قيمة تلك املصا. الشركة
التشغيلي، وباإلمكان أن تستخدم قسم من  التمويل يف للمساعدة الطرح متحصالت صايف الشركة وستستخدم. املستحقة
 حمافظ أو وثائق تأمني حمددة من أربع شركات تأمني عائدة لشركات ذات  منالطرح لشراء كامل أو قسم متحصالت صايف

 املسامهون لن يتسلموغري ذلك، .  على أن يبقى يف حساب الشركة مبلغ احلد األدىن من رأس املالالعالقة باملسامهني املؤسسني
إمكانية شراء " القسم يف موضحةإمكانية شراء احملافظ  عن اإلضافية التفاصيل. الطرح متحصالت من جزء أي املؤسسون

 ".حمافظ ذات العالقة
  
  



 ٤٨

  التعهد بالتغطية ١٢
 

  متعهد التغطية ١-١٢
سهم ومتثل كافة األسهم املطروحة مثانية ماليني  )٨,٠٠٠,٠٠٠( وذلك لعدد البنك السعودي الفرنسي التغطية هو متعهد

  . لالكتتاب



 ٤٩

 

  ابشروط وتعليمات االكتت ١٣
يتوجب على مجيع املكتتبني قراءة شروط وتعليمات االكتتاب بعناية تامة قبل استكمال تعبئة النموذج اخلاص بطلب 
االكتتاب، حيث أن املصادقة بالتوقيع على منوذج طلب االكتتاب يعد إقراراً بالقبول واملوافقة على شروط وتعليمات 

  .االكتتاب
  

 إال أنه جيوز للمرأة السعودية املطلقة أو األرملة واليت هلا أوالد قُصر طبيعيني السعوديني،األشخاص اليقتصر هذا االكتتاب على 
يثبت أا مطلقة أو أرملة وما يثبت  من زوج غري سعودي أن تكتتب بأمسائهم لصاحلها يف أسهم الشركة، على أن تقدم ما

يقبل التعريف باجلواز  سعوديني باإلقامة سارية املفعول فقط وال خالل االكتتاب، يعرف األبناء غري ال.أمومتها لألوالد القُصر
احلد . ويضاف األبناء غري السعوديني لنماذج اكتتاب أمهام وال حيق هلم االكتتاب كمكتتبني رئيسيني. أو شهادة امليالد

كافة املستندات املصدرة ى يق علوجيب التصد.  سنة١٨األعلى ألعمار األبناء غري السعوديني املضافني يف طلبات االكتتاب هو 
وسيتم التعامل مع تكرار تقدمي طلبات االكتتاب لغري . من حكومات أجنبية عن طريق السفارة السعودية أو القنصلية املعنية

السعوديني بنفس الطرق اليت يتم التعامل ا مع تكرار تقدمي طلبات اكتتاب السعوديني، ويف حال عدم قدرة البنوك املستلمة 
  . مدير االكتتابإىل تلك الطلبات  رفععلى حل املشاكل املتعلقة بتكرار تقدمي طلبات االكتتاب فسيتم 

  
ستتوفر استمارات طلب االكتتاب أثناء فترة االكتتاب لدى فروع البنوك املستلمة، كما ميكن االكتتاب عرب االنترنت أو 

تلمة اليت تتيح إحدى أو كل هذه اخلدمات للمكتتبني الذين سبق هلم اهلاتف املصريف أو أجهزة الصراف اآليل لدى البنوك املس
الذي يقدم  يكون للمكتتب حساب لدى البنك املستلم) ١(االكتتاب يف إحدى االكتتابات اليت طرحت مؤخراً شريطة أن 

 اكتتابه يف طرح جرى أال تكون قد طرأت أي تغريات على املعلومات أو البيانات اخلاصة باملكتتب منذ) ٢(هذه اخلدمات، و
      .حديثاً

  االكتتاب يف األسهم ١-١٤
  .  ملزمة بني الشركة واملكتتباتفاقية وتقدميه للبنوك املستلمة ميثل االكتتابإن التوقيع على طلب 

 
من إمجايل عدد األسهم % ٤٠ سهم لالكتتاب العام متثل مثانية ماليني) ٨,٠٠٠,٠٠٠(سيتم مبوجب هذا االكتتاب طرح

 وسيكون بإمكان املتقدمني بطلب االكتتاب احلصول على نشرة اإلصدار ونشرة اإلصدار املختصرة .شركةالاملصدرة من 
 :ومناذج طلبات االكتتاب من البنوك املستلمة التالية 

 
  البنك السعودي الفرنسي  جمموعة سامبا املالية  مصرف الراجحي

 

                                 
         

                   

                                                   
  



 ٥٠

  

  
  
  
  

هـ 11/05/١٤٢٨اإلثنني حىت  م19/05/٢٠٠٧املوافق ( هـ 02/05/١٤٢٨السبت  تبدأ فترة االكتتاب من يوم 
لبات االكتتاب لشراء األسهم املطروحة يف فروع البنوك املذكورة يف مجيع ، يتم خالهلا تلقي ط)م28/05/٢٠٠٧املوافق (

أحناء اململكة، وللشركة احلق يف اعتبار طلب االكتتاب الغياً جزئياً أو كلياً إذا مل يتقيد مقدم الطلب بكافة التعليمات 
وز حينها للمتقدم بالطلب املطالبة بأي تعويض واملتطلبات الواردة يف مناذج االكتتاب أومل يتحقق أحد الشروط التالية، وال جي

  :عن أي ضرر جراء هذا اإللغاء
تعبئة النموذج بشكٍل كامٍل وصحيح ودقيق، وإقرار كل مكتتب مبوافقته على االكتتاب يف األسهم املطروحة وامتالك   )أ 

  .ذلك العدد منها يف منوذج طلب االكتتاب املقدم من املكتتب
 طلب املكتتب االكتتاب فيها، وهي متثل إمجايل عدد األسهم املطلوب شراؤها مضروباً دفع كامل قيمة األسهم اليت  )ب 

 حيث يسدد هذا املبلغ إىل فروع البنوك املستلمة خصماً من حساب ت رياالعشرة) ١٠(يف سعر السهم الواحد 
وذلك للقيام بتسجيل املكتتب نفسه، وإذا مل يكن للمكتتب حساب لدى البنك املستلم فيجب عليه أن يفتح حساباً 

 .اكتتابه وذلك حسب التعليمات الصادرة من مؤسسة النقد العريب السعودي
 .ختم الطلب من البنك املستلم  )ج 
، واحلد األقصى ويكون االكتتاب يف احلد األدىن ومضاعفاتهمخسون سهماً، ) ٥٠(مراعاة احلد األدىن لالكتتاب هو   )د 

 . ألف سهم لكل مكتتبمائة ) ١٠٠,٠٠٠( لعدد األسهم اليت ميكن االكتتاب ا هو 
  

 :يلي مبا مصحوبا الطرح فترة خالل االكتتاب طلب منوذج تقدمي بطلب متقدم كل على جيب
 .االسرة الفراد منها ونسخة العائلة دفتر أو/و الفرد للمكتتب االحوال بطاقة أصل •
 .االكتتاب عرض سعر يف مضروبا بطلبها املتقدم األسهم عدد لقيمة االمجايل املايل املبلغ •
 .الشرعية اإلعالة صك أو الوصاية صك أو الشرعية الوكالة صك وصورة أصل •
  )الوالية لأليتام صك وصورة أصل •
 )سعودي غري زوج من املطلقة السعودية للمرأة القصر لألبناء(الطالق  صك وصورة أصل •
  )سعودي غري زوج من األرملة السعودية للمرأة القصر لألبناء(الوفاة  شهادة وصورة أصل •
 )سعودي غري زوج من األرملة أو املطلقة السعودية للمرأة القصر لألبناء (امليالد شهادة وصورة أصل •
 
قام  الذي الشخص اسم ذكر جيب ،)فقط واألبناء اآلباء(الطلب  مقدم عن نيابة اكتتاب طلب منوذج تقدمي حالة يف

 أن يكتب جيب املكتتبني، عن بالوكالة الطلب تقدمي حالة ويف  االكتتاب طلب منوذج يف بالطلب املتقدم عن نيابة بالتوقيع
يثبت  الذي املفعول ساري التوكيل من ونسخة أصل الطلب مع يرفق وأن االكتتاب طلب على ويوقع أمسه الوكيل
 لالشخاص املقيمني العدل ابةكت من صادرة الوكالة تكون أن جيب. بالطلب املتقدم عن نيابة بالتوقيع الشخص هذا تفويض
 من خالل التوكيل توثيق جيب السعودية، العربية اململكة خارج املقيمني ولالشخاص السعودية، العربية اململكة داخل
 األصول وستعيد مقابل النسخ مجيع التحقق من من املستلمة البنوك ستقوم .املعنية الدولة يف السعودية القنصلية أو السفارة
 مجيع اكتتاب حالة يف واحد اكتتاب طلب  يستخدم.توكيل مبوجب يوقع شخص أي إىل أو بالطلب املتقدم إىل األصول



 ٥١

 تعبئة جيب األسهم من خمتلفة اعداد يف االكتتاب ويف حالة األسهم من متساٍو بعدد العائلة دفتر يف املشمولني االسرة أفراد
  .األسرة افراد من فرد لكل منفصل طلب

 
 كافة االموال اليه ويعاد تداول نظام يف حسابه يف املخصصة األسهم ستضاف الذي الشخص هو ئيسالر املكتتب •

 وللمكتتبني له األسهم املخصصة عن املوزعة األسهم ارباح كامل على وحيصل التخصيص بعد )وجدت إن(الفائضة 
   .التابعني
  :إذا منفصلة اكتتاب مناذج استخدام جيب
يطلب  التابع املكتتب كان اذا أو الرئيس، املكتتب اسم غري اخر بإسم تسجيلها يتم سوف االكتتاب أسهم كانت •

  .الرئيس للمكتتب املخصصة األسهم عن ختتلف كمية يف االكتتاب
 أسهم اكتتاب ختصيص سيتم اكتتاا، طلب منوذج قبول مت إذا . بامسها ألسهم التقدم يف بالطلب املتقدم زوجة رغبت •
  .عنها نيابة زوجها به يتقدم اكتتاب طلب منوذج أي إلغاء سيتمو هلا
 

مببلغ  وشرائها قدمه الذي االكتتاب طلب منوذج يف احملدده األسهم يف االكتتاب على لالكتتاب بطلب متقدم كل يوافق
 لكمت قد مكتتب كل ويعترب . للسهم رياالت ١٠ البالغ االكتتاب سعر يف مضروبا بطلبها املتقدم األسهم عدد يعادل
   :التالية الشروط حتقق عند له املخصص األسهم عدد
  .االكتتاب بطلب املتقدم قبل من مستلم بنك أي إىل االكتتاب طلب منوذج تسليم •
 

 البنك تقدمي و االكتتاب، بطلب املتقدم قبل من مستلم بنك أي إىل ا االكتتاب طلب اليت األسهم قيمة كامل تسديد
  .للمكتتب املخصصة األسهم عدد حيدد يالذ التخصيص إشعار املستلم

 
 يف حساا/ حسابه من خبصمها التفويض طريق عن مستلم بنك أي فرع إىل ا املكتتب األسهم قيمة كامل دفع جيب
 اآليل لدى الصراف أو املصريف اهلاتف أو االنترنت خالل من أو إليه االكتتاب طلب منوذج تقدمي يتم الذي املستلم البنك
 .بقة السا االكتتابات احد يف االكتتاب هلم سبق الذين للمكتتبني اخلدمات هذه كل او إحدى تتبع اليت ملستلمةا البنوك
لتقدمي  املستلم البنك يف حساب فتح بالطلب املتقدم على املستلم، جيب البنك يف حساب بالطلب للمتقدم يكن مل واذا
 لشروط مطابق غري اكتتاب طلب منوذج أي كان إذا جزئيا أو كليا الطلب هذا رفض يف احلق للشركة  يكون.طلبه

 .له ختصيصها سيتم األسهم من عدد أي على مبوافقته بالطلب املتقدم ويقر. وأحكام االكتتاب
 

  :يلي مبا مصحوبا الطرح فترة خالل االكتتاب طلب منوذج تقدمي بطلب متقدم كل على جيب
 
 .االسرة الفراد منها ونسخة العائلة تردف أو/و الفرد للمكتتب االحوال بطاقة أصل •
 .االكتتاب عرض سعر يف مضروبا بطلبها املتقدم األسهم عدد لقيمة االمجايل املايل املبلغ •
 .الشرعية اإلعالة صك أو الوصاية صك أو الشرعية الوكالة صك وصورة أصل •
 ).لأليتام(الوالية  صك وصورة أصل •
 ).سعودي غري زوج من املطلقة السعودية للمرأة لقصرا لألبناء(الطالق  صك وصورة أصل •
 ).سعودي غري زوج من األرملة السعودية للمرأة القصر لألبناء(الوفاة  شهادة وصورة أصل •
 ).سعودي غري زوج من األرملة أو املطلقة السعودية للمرأة القصر لألبناء(امليالد  شهادة وصورة أصل •
 



 ٥٢

  التخصيص واالسترداد  ٢-١٤
 -  إن وجدت- لكل مكتتب، وما يتبقى من األسهم املطروحة لالكتتابمخسون سهماً) ٥٠(ألدىن للتخصيص هو إن احلد ا

وإذا جتاوز . سيتم ختصيصها على أساٍس تناسٍيب بناًء على نسبة ما طلبه كل مكتتب إىل إمجايل األسهم املطلوب االكتتاب فيها
ن الشركة ال تضمن احلد األدىن للتخصيص وسيتم التخصيص  ألف مكتتب، فإمائة وستون) ١٦٠,٠٠٠(عدد املكتتبني 

ويف حال جتاوز عدد املكتتبني عدد األسهم املطروحة لالكتتاب، سوف يتم التخصيص حسب . بالتساوي على عدد املكتتبني
استقطاعات  إىل املكتتبني دون أي عموالت أو - إن وجد-وسوف يتم إعادة فائض االكتتاب . ما تقرره هيئة السوق املالية

األحد وسوف يتم اإلعالن عن عملية التخصيص ورد الفائض يف موعد أقصاه يوم . من مدير االكتتاب أو البنوك املستلمة

  .)م٠٣/٠٦/٢٠٠٧املوافق(هـ ١٧/٠٥/١٤٢٨
بالغ اليت و سوف ترسل البنوك املستلمة إشعارات إىل املكتتبني لديها تفيدهم بالعدد النهائي املخصص لألسهم لكل مكتتب وامل

سيتم ردها هلم، وسترد املبالغ بالكامل بدون أية رسوم أو اقتطاع وجيب على املكتتبني االتصال بفرع البنك املستلم الذي سيتم 
  .تقدمي طلب االكتتاب فيه للحصول على أي معلومات إضافية

  اإلقرارات  ٣-١٤

  :مبوجب تعبئة وتقدمي منوذج طلب االكتتاب، فإن املكتتب يقر مبا يلي
  .ملوافقة على اكتتابه يف الشركة بعدد األسهم املوضحة يف طلب االكتتابا •
 .أنه قد أطلع على نشرة اإلصدار وعلى كافة حمتوياا ودرسها بعناية وفهم مضموا •
  . يوافق على النظام األساسي للشركة والشروط الواردة يف نشرة اإلصدار •
ا بكل ضرر ينجم بشكل مباشر من جراء احتواء نـشرة           عدم التنازل عن حقه مبطالبة الشركة والرجوع عليه        •

اإلصدار على معلومات جوهرية غري صحيحة أو غري كافية أو نتيجة إغفال معلومات جوهرية تؤثر بـشكل                 
 .مباشر يف قبول املكتتب لالكتتاب يف حال إضافتها يف النشرة

 دم بطلب لالكتتاب يف أسـهم الـشركة       أنه مل يسبق له أو ألي من األفراد املشمولني يف طلب االكتتاب التق             •
 .وللشركة احلق يف رفض كافة الطلبات يف حالة تكرار طلب االكتتاب

قبول األسهم املخصصة مبوجب طلب االكتتاب وقبوله كافة شروط وتعليمات االكتتاب الواردة يف الطلـب                •
 .ويف نشرة اإلصدار

  .ك املستلمةعدم إلغاء أو تعديل منوذج طلب االكتتاب بعد تقدميه للبنو •

  أحكام متفرقة ٤-١٤
يعد منوذج طلب االكتتاب واألحكام والشروط املتعلقة به يف هذه النشرة ملزمة ونافذة لصاحل أطراف االكتتاب وخلفائهم 

ال يتم التنازل عن طلب االكتتاب . واملتنازل هلم ومنفذي ومدراء الوصايا والورثة شريطة عدم استثنائه يف هذه النشرة حتديداً
 ناشئة عنهم من قبل أي طرف من أطراف هذا االكتتاب بدون موافقة خطية مسبقة من التزاماتة حقوق أو مصاحل أو أو أي

  . الطرف اآلخر
  

حررت هذه النشرة باللغتني العربية واإلجنليزية ويف حالة وجود أي تناقض بني النصني العريب واإلجنليزي يؤخذ بالنص العريب 
  . للنشرة



 ٥٣

  بات التعاملسجل األسهم وترتي ٥-١٤
حتتفظ تداول بسجل للمسامهني حيتوي على أمسائهم وجنسيام وعناوين إقامتهم ومهنهم وأرقام تسلسل األسهم اليت ميتلكوا 

  . واملبالغ املدفوعة يف هذه األسهم



 ٥٤

  تداول أسهم الشركة  ١٤

  السوق املالية السعودية ١-١٥
وكان تداول األسهم يف اململكة .  ESISسهم اإللكتروين م كبديل لنظام معلومات األ٢٠٠١سنة " تداول"مت تأسيس نظام 

 مليار ١,٠٩٢" تداول"املصدرة يف السوق لألسهم  وقد بلغت القيمة السوقية. م١٩٩٩قد بدأ بشكل إلكتروين كامل سنة 
  .ة شرك٨٩ويبلغ عدد الشركات املسامهة املدرجة حالياً يف النظام . م٢٠٠٧ريال سعودي يف اية شهر يناير عام 

  
من خالل آلية متكاملة تغطي عملية التداول كاملةً بدءاً من تنفيذ الصفقة وانتهاًء " تداول"يتم التعامل باألسهم عرب نظام 

 عصراً، ٣:٣٠ صباحاً وحىت الساعة١١ويتم التداول كل يوم عمل من أيام األسبوع على فترة واحدة من الساعة . بتسويتها
 ويتم خالهلا تنفيذ األوامر، أما خارج هذه األوقات فيسمح بإدخال األوامر  من كل أسبوعمن يوم السبت حىت يوم األربعاء

 صباحاً، وميكن عمل قيود واستفسارات جديدة ابتداء من الساعة ١١ صباحاً وحىت الساعة ١٠وتعديلها وإلغائها من الساعة 
 األوقات خالل شهر رمضان وتعلن من قبل إدارة وتتغري هذه)  صباحا١١ًاليت تبدأ الساعة ( صباحاً جللسة االفتتاح ١٠

وبشكل عام تنفذ أوامر السوق أوالً ومن . يعمل نظام تداول على مطابقة األوامر حسب السعر، ومن مث وقت اإلدخال .تداول
 ويقوم نظام .مث األوامر احملددة السعر، ويف حال إدخال عدة أوامر بنفس السعر، يتم تنفيذها أوالً بأول حسب توقيت اإلدخال

تداول بتوزيع نطاق شامل من معلومات عرب قنوات خمتلفة أبرزها موقع تداول على االنترنت والرابط اإللكتروين ملعلومات 
  .تداول الذي يوفر بيانات السوق بشكل فوري لوكاالت تزويد املعلومات مثل رويترز

  
  . تتم مباشرة بعد تنفيذ الصفقةتتم تسوية الصفقات آنياً خالل اليوم، أي أن نقل ملكية األسهم

  
  ".تداول"جيب على الشركة اإلفصاح عن مجيع القرارات واملعلومات املهمة بالنسبة للمستثمرين عرب نظام 

  
ويتوىل نظام تداول مسؤولية مراقبة السوق، بصفته اآللية اليت يعمل من خالهلا السوق، دف ضمان عدالة التداول وانسياب 

  . األسهمعمليات التداول يف

  تداول أسهم الشركة  ٢-١٥
من املتوقع أن يتم التداول يف األسهم مبشيئة اهللا بعد االنتهاء من ختصيص األسهم، وسوف تعلن تداول بعد ذلك تاريخ بدء 

تتضمن هذه النشرة تواريخ على سبيل االستدالل فقط وجيوز تغيريها أو متديدها بشرط . تداول األسهم ما أن يتقرر ذلك
  . ئة السوق املاليةموافقة هي

  
و ال ميكن تداول األسهم املطروحة إال بعد اعتماد ختصيص األسهم يف حسابات املكتتبني يف تداول، وإدراج الشركة يف 

وحيظر التداول املسبق حظراً تاماً، ولن تتحمل الشركة أي . القائمة الرمسية ومت إدراج أسهمها يف السوق املالية السعودية
  .حال خمالفة ذلك من املكتتبني الذين يتعاملون يف األنشطة احملظورة حيث يتحملون هم املسؤولية الكاملة عنهاية نظاممسؤولية 

  



 ٥٥

  مستندات متوفرة للمعاينة ١٥
  

بني الساعة  ول الدور األ–مبىن البينايل   )شارع الظهران سابقاً(طريق امللك عبداهللا  املستندات التالية متاحة باللغة العربية للمعاينة مبقر الشركة
  :وحىت اية االكتتاب تبدأ قبل أسبوع من تاريخ بداية االكتتاب عصراً ٥:٠٠ صباحاً والساعة ٨:٣٠

    
 النظام األساسي للشركة ومستندات التأسيس األخرى 
 موافقة هيئة السوق املالية على عملية الطرح العام 
  ترخيص هيئة االستثمار 
 القوائم املالية التقديرية 
  ة التقديرية امليزاني 
  على نشر إفادته ضمن نشرة اإلصدار)  جي الفوزان وبانقاأماحملاسب القانوين كي يب (موافقة من  
  خطاب الرأي القانوين  
 .اإلحصاءات ومصادر املعلومات املذكورة بدراسة السوق 
 .شهادة تسجيل العالمة التجارية 
 .تأسيسها إبرامها مع شركة اخلزنة للتأمنيمسودة اتفاقية خدمات إدارة فنية تعتزم الشركة بعد إمتام  

     
  



 ٥٦

  البيانات املالية ١٦

  تقرير الفحص اخلاص ١-١٧



 ٥٧

  

  قائمة املركز املايل املستقبلية ٢-١٧
  

 



 ٥٨



 ٥٩



 ٦٠



 ٦١

  

 



 ٦٢

  تعريفات واختصارات ١٧
  طهو شخص يطبق عدة نظريات احصائية واحتمالية يتم من خالهلا تسعري اخلدمات وتقدير الديون وحساب الشرو  خبري التأمني 

  جملس إدارة الشركة  الس

  هيئة السوق املالية السعودية   اهليئة

  التعاوينشركة سند للتأمني وإعادة التأمني   الشركة أو سند

  طريقة إلعادة التأمني تتم اختيارياً حسب احلالة حيث حيق لشركة إعادة التأمني قبول أو رفض املخاطر املعروضة  إعادة التأمني اإلختياري

 للعمل كمستشار مـايل خبـصوص أسـهم         التعاوينشركة اموعة املالية املعني من قبل شركة سند للتأمني وإعادة التأمني              ار املايل املستش
  االكتتاب

  حكومة اململكة العربية السعودية  احلكومة

بتـاريخ  ) ٣٢/م( املرسوم امللكـي رقـم       القواعد التنفيذية لنظام اإلشراف على شركات التأمني التعاوين الصادرة مبوجب           النظم التنفيذية
  )  ميالدية٣١/٧/٢٠٠٣املوافق ( هجرية ٢/٦/١٤٢٤

  آلية التحويل التعاقدي ألعباء األخطار من خالل جتميع هذه األخطار   التأمني 

  شخص طبيعي أو كيان نظامي يقدم خدمات استشارية يف التأمني   مستشار التأمني 

   شركة التأمني نظري عمولة الجتذاب والتفاوض واحلصول على عقودكيان نظامي ميثل  وكالة التأمني 

  كيان نظامي ميثل املؤمن له أو املؤمن له احملتمل الجتذاب والتفاوض واحلصول على عقود تأمني   وساطة التأمني 

 هجريـة   ٢/٦/١٤٢٤بتاريخ  ) ٣٢/م(م  نظام مراقبة شركات التأمني التعاوين والئحته التنفيذية الصادر باملرسوم امللكي رق            نظام التأمني 
  ) ميالدية٣١/٧/٢٠٠٣املوافق (

عقد نظامي يصدره املؤمن إىل املؤمن له يبني فيه شروط العقد لتعويض املؤمن له ضد اخلسارة والضرر اللذين يـتم                    / مستند    وثيقة التأمني 
  تغطيتهم مبوجب الوثيقة مقابل قسط تأمني يدفعه املؤمن له 

  أنشطة مهنية يف قطاع التأمني وإعادة التأمني   خدمات التأمني 

شخص طبيعي أو كيان نظامي مرخص للتعامل يف خدمات أو أنشطة التأمني وإعادة التأمني باستثناء االكتتاب املصرح به يف                     مقدم خدمات التأمني وإعادة التأمني 
  اململكة العربية السعودية 

  ظامي الذي يربم عقد تأمني الشخص الطبيعي أو الكيان الن  املؤمن له

  بشكل مباشر) املؤمن هلم(شركة التأمني اليت تقبل عقود التأمني وتتوىل تعويض األخطار اليت يتعرض هلا املؤمن له   املؤمِّن

غطية اكتتاب خبصوص    التعاوين للتصرف كمتعهد ت     وإعادة التأمني   للتأمني سنداملعني من قبل شركة     البنك السعودي الفرنسي      متعهد تغطية االكتتاب
  أسهم االكتتاب

 من نظام السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي رقـم          ٦قواعد التسجيل الصادرة من قبل هيئة السوق املالية وفقاً للمادة رقم              قواعد التسجيل
   ميالدية ٣١/٧/٢٠٠٣ هجرية املوافق ٢/٦/١٤٢٤بتاريخ ) ٣٢/م(

  التعاوينة التأمني إدارة شركة سند للتأمني وإعاد  اإلدارة

  قائمة باألوراق املالية تعدها اهليئة مبقتضى قواعد التسجيل واإلدراج  القائمة الرمسية

من األسهم املصدرة لرأس مال شركة سند للتأمني وإعـادة          % ٤٠ سهماً ميثلون    ٨,٠٠٠,٠٠٠االكتتاب العام األويل لعدد       االكتتاب العام األويل أو االكتتاب
   ينالتعاوالتأمني 

   ريال سعودي لكل سهم اكتتاب١٠  سعر االكتتاب

  التعاوين سهم عادي يف شركة سند للتأمني وإعادة التأمني ٨,٠٠٠,٠٠٠تبلغ   أسهم االكتتاب

  أم القرى اجلريدة الرمسية حلكومة اململكة العربية السعودية  اجلريدة الرمسية

  رها الشركة حسب سجالت الشركةاألشخاص الذين حيملون الوثائق اليت تصد  حاملو الوثيقة

  .جمموعة سامبا املالية، مصرف الراجحي، البنك السعودي الفرنسي   البنوك املستلمة أو املدراء املشاركون

شركة التأمني أو إعادة التأمني اليت تقبل عقود التأمني من شركة تأمني أخرى أو إعادة تأمني أخرى عـن كافـة أو بعـض              معيد التأمني 
  اليت تتعهد ااألخطار 

  رخصة قيادة السيارات  الرخصة

  اململكة العربية السعودية  اململكة

  مؤسسة النقد العريب السعودي  ساما

  الريال السعودي  ريال

  بالنسبة ألي فترة حمددة من الزمن هم محلة األسهم يف تلك الفترة  املسامهون



 ٦٣

  كامل أسهم الشركة املصدرة مليون سهم عادي هي٢٠  األسهم

   من نظام التأمني ١٥النسبة املئوية لصايف األرباح اليت جيب أن جتنبها الشركة وفقاً للمادة   االحتياطات النظامية

  كل مواطن سعودي يشترك يف أسهم االكتتاب  املكتتب

  النظام اآليل لتداول األسهم السعودية  تداول

  عملية تقييم وقبول األخطار التأمينية   التغطية التأمينية 

  نظام مراقبة شركات التأمني التعاوين  النظام

  الالئحة التنفيذية للنظام  الالئحة

  هيئة حكومية أو مؤسسة عامة تقوم باإلشراف والرقابة على قطاع التأمني يف بلد االكتتاب  مشرف التأمني 

  .لضرر أو اخلسارة من قبل املؤمِّنحتويل أعباء املخاطر من املؤمن هلم إىل املؤمِّن، وتعويض من يتعرض منهم ل  التأمني 

حتويل جزء من أعباء املخاطر املؤمن عليها من املؤمِّن إىل معيد التأمني ، وتعويض املؤمِّن من قبل معيد التأمني عما يتم دفعـه                         إعادة التأمني 
  للمؤمن هلم إذا تعرضوا للضرر أو اخلسارة

 له للمؤمِّن مقابل موافقة املؤمِّن على تعويض املؤمن له عن الضرر أو اخلسارة اليت يكـون الـسبب                   املبلغ الذي يدفعه املؤمن     )القسط(االشتراك 
  املباشر يف وقوعها خطر مؤمن منه

  الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي تؤول إليه املنفعة احملددة يف وثيقة التأمني ن عند حدوث الضرر أو اخلسارة  املستفيد

شخص االعتباري الذي يقوم لقاء مقابل مادي بتمثيل الشركة، وتسويق وبيع وثائق التأمني ، ومجيع األعمال اليت يقوم ا                   ال  وكيل التأمني 
  عادة حلساب الشركة أو بالنيابة عنها

  ن هلمالشخص االعتباري الذي يقوم لقاء مقابل مادي بالتفاوض مع الشركة إلمتام عملية التأمني لصاحل املؤم  وسيط التأمني 

الشخص االعتباري الذي يقوم بفحص ومعاينة حمل التأمني قبل التأمني عليه، ومعاينة األضرار بعد وقوعها ملعرفـة أسـباب                     خبري معاينة ومقدر اخلسائر
  اخلسارة وتقدير قيمتها وحتديد املسؤولية

  ة وتسوية املطالبات التأمينية  نيابة عن الشركة الشخص االعتباري الذي يقوم بإدارة ومراجع  إخصائي تسوية املطالبات التأمينية 

  عملية قبول التأمني على اخلطر  االكتتاب

  مدى زيادة أصول الشركة القابلة للتحويل إىل نقد عن التزاماا  هامش املالءة

  
  
  

  



 ٦٤

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  هذه الصفحة تركت فارغةً عن قصد

 

 
 




