
اإلصدار نشرة
ماليين)٤,٠٠٠,٠٠٠(طرح تمثلأربعة عادي مالمن% ٤٠سهم التعاونياألهليةالشركةرأس لالوللتأمين طرحها خالل من بسعرذلك العام رياال) ١٠(كتتاب الواحدةسعوديتعشرة للسهم

التعاونياشركةال للتأمين ألهلية
سعودية مساهمة التأسيس(شركة المرس) تحت مبموجب رقم الملكي رقم١٨/٩/١٤٢٧تاريخب٦٠/وم الوزراء مجلس وقرار هـ١٦/٩/١٤٢٧تاريخب)٢٣٣(هـ

يوم من االكتتاب )م٢٨/٥/٢٠٠٧الموافق(هـ١١/٥/١٤٢٨يومإلى) م١٩/٥/٢٠٠٧الموافق(هـ٢/٥/١٤٢٨فترة

التعاوني للتأمين األهلية بـ(شركة بعد فيما إليها التأسيس") الشركة"يشار تحت سعودية مساهمة شركة الموهي علىتمت لهاتأسيسبالترخيصافقة رقموفقا الملكي بتاريخ) ٦٠/م(لمرسوم الموافق١٨/٩/١٤٢٧الصادر هـ
رقمو) م١/١٠/٢٠٠٦ الوزراء مجلس الشركةيو).م٩/١٠/٢٠٠٦الموافق(هـ١٦/٩/١٤٢٧بتاريخ)٢٣٣(قرار مال رأس إلىام) ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠(بلغ مقسم سعودي ريال مليون ماليينع) ١٠,٠٠٠,٠٠٠(ئة بقشرة اسميةسهم يمة
رياالت) ١٠(رها االكتتاب. "األسهم"الواحدللسهمعشرة انتهاء أدناه(وبعد موضح هو الجمعية) كما للشركةوانعقاد الشركة،التأسيسية تأسيس إلعالن والصناعة التجارة وزير إلى طلب تقديم يتم الشركة.  سوف تأسستوتعتبر منقد

القرا صدور تأسيسهاريخ بإعالن الوزاري .ر
في العام لالكتتاب األولي الطرح العام"أو" االكتتاب("الشركةأسهميكون سهم)٤,٠٠٠,٠٠٠(لعدد") االكتتاب ماليين االكتتاب("أربعة منها" أسهم كل اكتتاب"و اس") سهم قدرهاوبقيمة للسهم سعودي) ١٠(مية ريال تمثل.  عشرة

نسبة الشركةمن% ٤٠جملها مال الطبيعيينو.  رأس السعوديين األشخاص على االكتتاب سعودي،يقتصر غير زوج من قصر أوالد لها التي األرملة أو المطلقة السعودية للمرأة يجوز لصالحهاأكما بأسمائهم تكتتب استخداموسيتم.ن
إلىاالكتتاب،مصاريفخصمبعداالكتتابمتحصالتصافي قبلالمدفوعالمالرأسباإلضافة الشركةرئيسيبشكلالمؤسسينالمساهمينمن واستثمارات عمليات قسم(لتمويل إلى الرجوع االكتتاب"الرجاء متحصالت ").استخدام

العام االكتتاب إتمام من،ل كل الصفحةاكتتب في أسماؤهم تظهر والذين للشركة المؤسسين بـ)٣٠(المساهمين مجتمعين إليهم المؤسسين"ويشار مجموعه" المساهمين نسبة) ٦,٠٠٠,٠٠٠(بما تمثل سهم ماليين إجمالي% ٦٠ستة من
الشركة مال فيها،س مسيطرة بحصة سيحتفظون .وبالتالي

أ في االكتتاب يبدأ الشركةوف لمدة) م١٩/٥/٢٠٠٧الموافقا(هـ٢/٥/١٤٢٨يومسهم آخ١٠ويستمر شاملة يومأيام وهو االكتتاب إلغالق يوم االكتتاب) ("م٢٨/٥/٢٠٠٧الموافق(هـ١١/٥/١٤٢٨ر طلبات.  ")فترة تقديم ويمكن
المستلمة البنوك فروع من فرع أي في المستلمة("الكتتاب االكتتاب") البنوك فترة الحدأنكماأدنى،كحدسهمخمسين) ٥٠(ـباالكتتاب")المكتتبين"ـبومجتمعين" المكتتب"بـإليهيشار(كتتاباالبأسهممكتتبكلعلىيجبو.خالل

مكتتبألقصى وجدت(لالكتتابالمطروحةاألسهممنيتبقىماتخصيصوسيتممكتتبلكلسهمخمسون)٥٠(هوللتخصيصاألدنىالحدإن.سهمألفئةام)١٠٠,٠٠٠(هولكل مكتتبكلطلبهمانسبةعلىبناءتناسبيأساسعلى)إن
فإنألفنيثمان) ٨٠,٠٠٠(المكتتبينعددتجاوزوإذا.  فيهااالكتتابالمطلوبسهماألعددإجماليى عددالمكتتبينعددعلىبالتساويالتخصيصوسيتمللتخصيصاألدنىالحدتضمنالالشركةمكتتب، المكتتبين عدد تجاوز حال وفي ،

ا السلالكتتابلمطروحةألسهم هيئة تقرره ما حسب التخصيص يتم سوف المالية، أوأيدونالمكتتبينإلى)وجدإن(االكتتابفائضإعادةيتموسوف").  الهيئة("وق عن.  المستلمةالبنوكمناستقطاعاتعموالت اإلعالن عمليةوسيتم
وتعل " قسمراجع) (م٣/٦/٢٠٠٧الموافق(هـ١٧/٥/١٤٢٨يومأقصاهوعدمفيالفائضوردخصيص .")الفائضوردالتخصيص – االكتتابيماتشروط

حاملهكليعطيحيثتفضيليةتصويتحقوقمساهمأييعطىوالاالكتتابوأسهمالمؤسسينالمساهمينأسهمتضمواحدةفئةمنالشركةأسهمتكونوف األقلعلىسهماًعشرين)٢٠(يمتلكمساهملكلويحق.  واحدوتصفيالحقسهم
").األرباحتوزيعسياسة " قسمراجع(تليهاالتيالماليةوالسنواتاالكتتابفترةبدايةبعدالشركةتعلنهاأرباحأيةلالكتتابالمطروحةاألسهموستستحق.  فيهاوالتصويت")العامةالجمعيةاجتماع"(العامةالجمعيةاجتماعاتضور
وتمهذهاإلصدارنشرةعلىالموافقةوتمتالرسمية،القائمةفياألسهملتسجيللهيئةلبطلبالشركةتقدمتوقد.  العاملالكتتابطرحهاقبلآخرمكانأيأو")المملكة("السعوديةالعربيةالمملكةداخلسواءالشركةألسهمسوقيوجد
الهيئةالتيالمؤيدةالمستنداتكافةستيفاء تخصيصمناالنتهاءبعدقريبوقتفيالسوقفياألسهمتداوليبدأأنالمتوقعومن.  األسهمطرحبعمليةللقيامالرسميةالموافقاتجميععلىالحصولتموقد.  طلبتها القراروصدوراألسهمعملية
وصناديقوللشركاتالسعوديةالعربيةالمملكةلمواطنيوسيسمح")بينللمكتتمهمةتواريخ" قسمراجع(الشركةتأسيسبإعالنوزاري المملكةالسعوديةاالستثماروالبنوك في .السوقفياألسهمتداولبدايةبعداألسهمفيبالتداولوالمقيمين

.النشرةهذهبموجباالكتتابأسهمفيستثماراالقراراتخاذقبلهذهاإلصدارنشرةفيالواردين"اطرةلمخاعوامل"و"هامإشعار"قسميدراسةجب

هذهحتوي اإلصدار العرنشرة بالمملكة المالية السوق هيئة عن الصادرة واإلدراج التسجيل قواعد متطلبات حسب تقديمها تم معلومات السعوديةعلى بـ(بية إليها أسماؤهم") الهيئة"والمشار تظهر الذين اإلدارة مجلس أعضاء فيويتحمل

ا) ٤٩(صفحة نشرة في الواردة المعلومات دقة عن المسؤولية كامل ومنفردين هذهإلمجتمعين واعتقادهم،صدار علمهم حسب الدرا،ويؤكدون جميع إجراء المعقولبعد الحد وإلى الممكنة أن،سات يمكن أخرى وقائع أي توجد ال أنه
في تضمينها عدم مضللةهذهدي فيها واردة إفادة أي جعل إلى تتحم.  النشرة السعوديةوهيئةاللوال المالية وتخيمسؤولأيالسوق اكتمالها، أو بدقتها تتعلق تأكيدات أي تعطي وال النشرة، هذه محتويات عن أية من صراحة نفسها لي

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

بتاريخ النشرة هذه )م٩/٥/٢٠٠٧الموافق(هـ٢١/٤/١٤٢٨صدرت

التغطية متعهد و االكتتاب مدير المالي المستشار

المستلمة البنوك





هام إشعار

المتعلقة المعلومات عن كاملة تفاصيل النشرة هذه المطروحةتقدم وباألسهم التعاوني، للتأمين األهلية بالشركة
لالكتتاب. لالكتتاب المطروحة األسهم في االكتتاب بطلب التقدم أن،وعند أساس على المستثمرين معاملة ستتم

نسخ على الحصول يمكن والتي النشرة هذه في الواردة المعلومات إلى تستند التجارطلباتهم األهلي البنك من يمنها
االكتتاب( شبكة،)(www.alahli.com.sa)مدير على للشركة اإللكتروني الموقع بزيارة أو المستلمة البنوك أو
المالية،(www.al-ahlia.net)نترنتإلا السوق لهيئة اإللكتروني الموقع .) www.cma.org.sa(أو

با محمد مكتب الشركة الماليةعينت لالستشارات الغالييني جي("سل إم الشأن") بي هذا في لها مالي تم،كمستشار كما
في إليها المشار لالكتتاب المطروحة باألسهم يتعلق فيما للتغطية ومتعهد لالكتتاب كمدير التجاري األهلي البنك تعيين

النشرة .هذه

ويتحمل،الهيئةعنالصادرةواإلدراجالتسجيلقواعدطلباتمتحسبتقديمهاتمتفاصيلعلىهذهصدارإلانشرةتحتوي
الصفحةأسماؤهمالواردةاإلدارةمجلسأعضاء المعلوماتدقةعنالمسؤوليةكاملومنفردينمجتمعين)٤٩(رقمفي
نشرةالواردة الأنهالمعقولالحدوإلىالممكنةلدراساتاإجراءبعدواعتقادهمعلمهمحسبويؤكدونهذه،اإلصدارفي
أخرىأيتوجد تتحم. مضللةهناواردةإفادةأيجعلإلىالنشرةفيتضمينهاعدميؤديأنيمكنوقائع الهيئةلوال

اكتمالها، أو بدقتها تتعلق تأكيدات أي تعطي وال النشرة، هذه محتويات عن مسؤولية أي السعودية المالية والسوق
علىوتخلي االعتماد عن أو النشرة هذه في ورد عما تنتج خسارة أي عن كانت مهما مسؤولية أي من صراحة نفسها

منها جزء .أي

للتغير عرضة إصدارها تاريخ في هي كما النشرة هذه تضمنها التي المعلومات يتعلقو. إن فيما الخصوص وجه على
أسهمب وقيمة للشركة المالي التيالوضع أنياالكتتاب بعواملتمكن المتعلقة المستقبلية بالتطورات سلبية بصورة تأثرا

الشركة، سيطرة نطاق عن الخارجة السياسية أو االقتصادية العوامل من غيرها أو والضرائب، العائد ومعدالت التضخم
أي أو اإلصدار، نشرة تقديم اعتبار يجب اتصالوال أو كتابيتعامل أو يوأشفوي فيما بتعلمطبوع سهماألق

ل أوالمطروحة وعد، بأنه أوالكتتاب، باألرباحإقرارتعهد يتعلق المستقبليةفيما األحداث أو النتائج .أو

فيللمشاركةمستشاريهممنأيأوالمؤسسينالمساهمينأوالشركةمنتوصيةبمثابةهذهاإلصدارنشرةاعتباريجوزال
باالعتباراألخذبدونإعدادهاتمعامةطبيعةذاتههذاإلصدارنشرةفيةالموجودالمعلوماتوتعتبر.االكتتابهذا

االستثمارية اإلصدارلنشرةمستلمكلويتحمل.الخاصةاالستثماريةاالحتياجاتأوالماليالوضعأوالفرديةاألهداف
باالستثماراتخاذقبل مالءمةمدىلتقييماباالكتتبخصوصمستقلةمهنيةاستشارةعلىالحصولمسؤوليةقرار

.بهالخاصةالماليةواالحتياجاتواألوضاعلألهدافبالنسبةالنشرةهذهفيالمدرجةالمعلومات

أوالدلهاالتياألرملةأوالمطلقةالسعوديةللمرأةيجوزكما.الطبيعيينالسعودييناألشخاصعلىاالكتتاباهذيقتصر
زوجقصر مالصالحهاائهمبأسمتكتتبنأسعوديغيرمن تقدم أن على العام لالكتتاب تطرح التي الشركة أسهم في

وما أرملة أو مطلقة أنها القصرييثبت لألوالد أمومتها أليةاالكتتابأسهمبيعأوالنشرةهذهتوزيعويحظر.ثبت



أو آخرين الشركة.أخرىدولةأيفيأشخاص مناالكتتابومديريالمالوالمستشارالمؤسسونوالمساهمونوتطلب
ومراعاةقيودأيةعلىالتعرفالنشرةهذهعلىالمطلعين .بهاالتقيدنظامية

عن ومعلومات السوقالقطاع

المع على الحصول الذيلتم بالسوق المتعلقة األخرى والمعلومات التأمين قطاع بخصوص النشرة هذه في الواردة ومات
مختلفة مصادر من الشركة فيه أنهأنومعتعمل ومع المصادر صحة من للتأكد المعقولة التحريات أجرت قد الشركة

الصفحة في أسماؤهم تظهر الذين الشركة مستشاري من أي أو جي أم بي لدى يوجد بوجود) و(ال لالعتقاد سبب أى
في متضمنة صحيحة غير والتقديراتمعلومات المصادر يتلك ال أنه إال وتمام، دقة بشأن ضمان أو بيان . منهاأياوجد

المصادرمو تلك الشركة) ١: (ن وتوقعات تم) ٢(تقديرات والتي التأمين بصناعة الخاصة والتحليالت المعلومات
للعموم ومتاحة أخرى أطراف عن تصدر ومواد مصادر من عليها والحصول المزودين، موافقة على الحصول يتم لم

لإل المعلومات النشرةبهذه هذه في أسمائهم إلى أدناهاتق) ٣(شارة الواردة الجهات عن صادرة ومعلومات : رير

سيرفيسيز إنفورماشن أنشورانس المتحدةأكسكو المملكة لندن،
+٤٤) ٠(٩٨٢٨٧٦٢٣٢٠: هاتف

االلكتروني www.axcoinfo.com:الموقع

لندن مقرها شركة المتحدة،-وهي بأبحاالمملكة وستينمتخصصة وأربعة مائة حوالي تغطي التأمين ومعلومات ث
.دولة

انترناشيونال مونيتور أي(بزنس إم المتحدة)بي المملكة لندن،
+٤٤) ٠(٠٤٦٨٧٢٤٨٢٠:هاتف

االلك www.businessmonitor.com:رونيتالموقع

لتقارير ناشرة شركة لندنوأبحاثوهي مقرها الناشئة األسواق المخاطرةالمتحدلكةالمم-عن مجاالت وتغطي ،
والتوقعات والتحليل والتمويل، التشغيليةاالقتصاديةالسياسية، والبيئة األعمال وقطاعات ، .

أن مالحظة علىينبغي الكتابية موافقتهما أعطيتا أعاله المذكورتين فياإلشارةالجهتين إفادتهما نشر وعلى اسمهما إلى
السيا هذا وفي النشرة الموافقةهذه هذه سحب يتم ولم أياإلشارةوتجدر. ق أو فيها والعاملين الجهات هذه جميع أن إلى

لها تابع أي أو الشركة في نوعها كان مهما مصلحة أو أسهماً يملكون ال أقربائهم .من

المالية المستقبليةالمعلومات

المالية القوائم األوليالمستقبليةإن الطرح قبل فيلالكتتابللشركة إدراجها تم والتي بها المرفقة واإليضاحات العام
القانونيين للمحاسبين السعودية الهيئة عن الصادرة المحاسبة لمعايير وفقاً إعدادها تم قد الشركة.  النشرة، تقوم وسوف

السعودي بالريال المالية بياناتها .).س. ر(بإصدار



المستقبلية واإلفادات التوقعات

ا التوقعات ومعلنةإن محددة افتراضات أساس على إعدادها تم قد النشرة هذه في العمل. لمذكورة ظروف تختلف وقد
المستخدمة االفتراضات عن جوهرياً اختالفاً المستقبل أووبالتاليفي ضمان أو إقرار أي على النشرة هذه تحتوي ال

التوقعات هذه كمال أو بدقة يتعلق فيما .تأكيد

التوقعا بعض النشرةتمثل هذه في الواردة تاريخيةت حقائق تعد ال مستقبليةوالتي البيانات المثال سبيل على تشمل
المالي بالوضع تتعلق التي البيانات العملياتوإستراتيجيةالحصر، إلى بالنسبة واألهداف الشركة وخطط العمل

بالشركة(المستقبلية المتعلقة واألهداف التطوير خطط ذلك في مايم)بما خالل من عام بشكل عليها يستدل أن كن
مثل مستقبلية داللة ذات كلمات من الممكن"،"يمكن"،"ينبغي"،"يتوقع"،"ينوي"،"يعتقد"،"يقدر"،"يعتزم"تستخدمه ،"من

المحتمل"،"يحتمل" اإلثبات،"قد"،"سوف"،"من أو النفي له،بصيغة المشابهة أو المقاربة المفردات من فيوغيرها ا
المستقبل،المعنى عن الحديث على تدل حالياً. والتي الشركة نظر وجهات هذه المستقبلية التوقعات إفادات وتعكس

المستقبلية األحداث المستقبلي،بشأن لألداء ضماناً النتائج. وليست اختالف في تتسبب أن يمكن العوامل من الكثير
بصورة وانجازاتها وأدائها للشركة االفعلية أو األداء أو النتائج عن أوإلجوهرية عنها تعبر قد التي المستقبلية نجازات
هذه المستقبلية التوقعات إفادات بها األثر.توحي هذا لها يكون أن يمكن التي والعوامل المخاطر بعض أن عن فضالً

النشرةةمذكور هذه من أخرى أقسام في أكثر قسم(بتفصيل راجع ال"فضالً من"). طرةاخمعوامل أياً أن تبين وإذا
صحيحة أو دقيقة غير النشرة،االفتراضات هذه في المذكورة النتائج عن جوهرية بصورة تتغير قد الفعلية النتائج .فإن

متطلبا مراعاة وإدراجتومع تسجيل الشركة،سهماألقواعد اكتتابفإن نشرة بتقديم عليهاتكميليةتلتزم الموافقة مع
هيئ قبل أسهممن إدراج وقبل المالية السوق التعاونيالة للتأمين األهلية حالشركة في الرسمية القائمة صبحتأفي

بأن علم على علىجوهرياًتغييراً) ١(الشركة أو االكتتاب نشرة على طرأ التسجيلأقد قواعد بموجب مطلوبة وثيقة ي
كا) ٢. (واإلدراج والتي الشركة بعلم أصبحت هامة المفتتغييرات من هذهنت االكتتاب نشرة في إلحاقها وفي.  رض

السابقتين الحالتين ال،غير الشركة بفإن متعلقة معلومات أي تعديل أو تحديث اإلتعتزم أو السوق أو التأمين فاداتقطاع
خالف أو مستقبلية حوادث أو جديدة معلومات نتيجة ذلك كان سواء النشرة هذه تتضمنها التي ونتيجةالمستقبلية ذلك،

هذه في المبينة المستقبلية والظروف األحداث توقعات فإن واالفتراضات المتيقنة واألمور األخرى، وللمخاطر تقدم لما
ال قد الالنشرة قد أو الشركة تتوقعه الذي النحو على إطالقاتحدث المستثمرين. تحدث على يجب فإنه وعليه

المستقبل اإلفادات جميع فحص بشكلالمحتملين المستقبلية اإلفادات على االعتماد عدم مع التفسيرات هذه ضوء على ية
.أساسي



الشركة دليل

الشركة عنوان

التعاونيال للتأمين األهلية شركة
الملز شقران، بن الرحمن عبد شارع مورينو، مجمع

١١٥٧٥الرياض،٦١٥٣٦. ب.ص
السعودية العربية المملكة

+٦٦٦٦٤٧٢١٩٦٦: هاتف
+١٦٠٨٤٧٧١٩٦٦: فاكس

اإلدارةأعض مجلس المرشحوناء
التمثيلالجنسيةالمنصباالسم

األمير الملكي السمو العزيز/ صاحب عبد بن بندر بن مجلسمحمد تنفيذيسعودياإلدارةرئيس غير
نصر/ األستاذ نجيب مجلسمحمد رئيس تنفيذيأمريكياإلدارةنائب غير
اهللا/ األستاذ عبد اليزيد أبو تنفيذيمصريعضومحمد غير
إبراهيم/ األستاذ محمد اهللامحمود تنفيذيمصريعضوعبد غير
بابكر/ الشيخ العزيز عبد صالح تنفيذيسعوديعضوعمر غير
الزهراني/ الشيخ رداد اهللا غرم تنفيذيسعوديعضوبدر غير
القحطاني/ الشيخ عبود بن محمد بن تنفيذيسعوديعضوهيف غير
الحموديإبراه/ الشيخ مستقلسعوديعضويم
الفهاد/ الشيخ العزيز عبد مستقلسعوديعضوصالح
تونسي/ الشيخ مستقلسعوديعضوعلوي
مستقلعضوشاغر

مقعد تخصيص عليهمستقللعضوشاغرتم والتصويت اختياره باقيليتم المرشحينمع التأسيسيةاألعضاء الجمعية قبل .من



المعتمد الشركة ممثل
األمير الملكي السمو بنصاحب سعودمحمد آل العزيز عبد بن بندر

+٦٦٦٦٤٧٢١٩٦٦: هاتف
+١٦٠٨٤٧٧١٩٦٦: فاكس
الرياض٦١٥٣٦. ب.ص ،١١٥٧٥

السعودية العربية المملكة

اإلدارة مجلس سر أمين
نصرنمحمد جيب
+٦٦٦٦٤٧٢١٩٦٦: هاتف
+١٦٠٨٤٧٧١٩٦٦: فاكس
الرياض٦١٥٣٦. ب.ص ،١١٥٧٥

السعودية العربية المملكة

األسهم مسجل

تداول
التعاونية أبراج

فهد٧٠٠ الملك طريق
ب ١١٥٥٥الرياض-٦٠٦١٢ص

السعودية العربية المملكة
+٩٦٦) ١(٩٩٩٩٢١٨: هاتف
+٩٦٦) ١(٩٠٩٠٢١٨: فاكس

www.tadawul.com.sa



المستشارون
الماليا لمستشار

جي إم ماليون–بي مستشارون
المالية( لالستشارات الغالييني باسل محمد )مكتب

بالزا فلسطين،المخمل شارع
ا٢١٥٧٣جدة،٥٢٩٧٢. ب.ص السعودية، العربية لمملكة

+٩٦٦) ٢(١٨٨٨٦٦٨:فاكس،+٩٦٦) ٢(١٧٧٧٦٦٨:هاتف
االلكتروني sa.com.bmg.www: الموقع

ال ونيقانالمستشار

القانونية لالستشارات كدسة
العزيز عبد الملك طريق كثير، ابن شارع

السعودي،١١٤٦٥الرياض،٢٠٨٨٣. ب. ص العربية ةالمملكة
+٥٤٧٨٤٧٨١٩٦٦: فاكس،+٢٤٧٤٤٧٤١٩٦٦: هاتف

القانوني المحاسب

الحسـابات لتدقيـق الدار
اهللا وشركاهعبد ا(البصري ثورنتون جرانت )لدوليةعضو

التجاري العربي الثالث(ABC)المركز الدور فهد،، الملك )الستين(شارع
جدة٢٠١٤٢. ب. ص السعودية،٢١٤٥٥، العربية المملكة

+٢٩١٩٦٦٢٢٩٦٦:فاكس،+٠٤٥٥٦٦٢٢٩٦٦:هاتف
:تنويه

ا على الكتابية موافقتها أعطت أعاله المذكورة الجهات نشإلجميع وعلى اسمها إلى وفيشارة النشرة هذه في إفادتها ر
الموافقة هذه سحب يتم ولم السياق الاإلشارةوتجدر. هذا أقربائهم من أي أو فيها والعاملين الجهات هذه جميع أن إلى

لها تابع أي أو الشركة في نوعها كان مهما مصلحة أو أسهماً .يملكون



االكتتاب في المشاركة البنوك

التغ ومتعهد االكتتاب طيةمدير
التجاري األهلي البنك

الرئيسي العزيز: المركز عبد الملك طريق
السعودية،٢١٤٨١جدة،٣٥٥٥.ب.ص العربية المملكة

+٦٤٨٨٦٤٤٢٩٦٦:فاكس،+٤٩٩٩٦٤٦٢٩٦٦:هاتف
االلكتروني sa.com.alahli.www:الموقع

المستلمة البنوك
التجاري األهلي البنك

الرئيسي العزيز: المركز عبد الملك طريق
السعودية،٢١٤٨١جدة،٣٥٥٥.ب.ص العربية المملكة

+٦٤٨٨٦٤٤٢٩٦٦:فاكس،+٤٩٩٩٦٤٦٢٩٦٦:هاتف
االلكتروني sa.com.alahli.www:الموقع

الهولندي السعودي البنك
الرئيسي جلوي: المركز بن مساعد بن العزيز عبد األمير طريق

الرياض١٤٦٧.ب.ص السعودية١١٤٣١، العربية المملكة ،
+١١٠٤٤٠٣١٩٦٦:فاكس،+٠٢٨٨٤٠١١٩٦٦:هاتف

االلكتروني www.saudihollandibank.com :الموقع
الوطني العربي البنك

الرئيسي فيصل: المركز الملك شارع
السعودية،١١٥٦٤الرياض،٥٦٩٢١.ب.ص العربية المملكة

+٧٧٤٧٤٠٢١٩٦٦:فاكس،+٩٠٠٠٤٠٢١٩٦٦:هاتف
االلكتروني sa.com.anb.www:الموقع

للشركةا الرئيسي لبنك
الراجحي مصرف
الرئيسي العام: المركز العليا شارع

السعودية،١١٤١١الرياض،٢٨.ب.ص العربية المملكة
+٤٦٠٠٧٠٥١٩٦٦:فاكس،+٢١١٦٠٠٠١٩٦٦:هاتف

االلكتروني sa.com.alrajhibank.www:الموقع



االكتتابملخص

التعاونيال.....................................الشركة للتأمين األهلية سعوديةشركة مساهمة شركة تحتعامةوهي
بموجب رقمالتأسيس الملكي بتاريخ) ٦٠/م(المرسوم الصادر

الوزراءقرارو) م١١/١٠/٢٠٠٦الموافق(هـ١٨/٩/١٤٢٧ رقممجلس
القاضي) م٩/١٠/٢٠٠٦الموافق(هـ١٦/٩/١٤٢٧بتاريخ) ٢٣٣(

عل بالمرسومبالموافقة الصادر الشركات لنظام وفقا الشركة تأسيس ى
التأمين٢٢/٣/١٣٨٥وتاريخ) ٦/م(الملكي شركات مراقبة ولنظام هـ

رقم الملكي بالمرسوم الصادر هـ٢/٦/١٤٢٤وتاريخ٣٢التعاوني
رقم الوزاري القرار بموجب الصادرة التنفيذية وتاريخ١/٥٩٦والئحته

هـ١/٣/١٤٢٥

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

الشرك ................................ةنشاط

بتأسيسها الموافقة على الشركة المرسومحصلت بموجب تأمين كشركة
رقم رقم١٨/٩/١٤٢٧وتاريخ)٦٠/م(الملكي الوزراء مجلس وقرار هـ

بصفة.هـ١٦/٩/١٤٢٧وتاريخ) ٢٣٣( الشركة تسجيل يتم وسوف
إتمامرس لدى لالكتتابمية األولي وزاريالطرح قرار صدور ولدى

الجمعية اجتماع بعد والصناعة التجارة وزير عن الشركة تأسيس بإعالن
التأسيسية .العامة

وذلك التأمين، فروع جميع في التأمين أنشطة الشركة تمارس سوف
التنفيذية والئحته التعاوني التأمين شركات مراقبة نظام وسوف.حسب

لمؤسسة التقدم التجاري السجل على حصولها بعد الشركة على يتوجب
التأمين أنشطة بممارسة ترخيص على للحصول السعودي العربي النقد

ممارستها في ترغب .التي

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

االكتتاب االكتتابةسعوديترياال١٠.............................سعر .لسهم

االسمية االكتتابةسعوديترياال١٠............................القيمة .لسهم

المصدرةإجمالي األسهم بالكاملسهم١٠,٠٠٠,٠٠٠.............عدد القيمة مدفوعة التأسيسعادي .عند

ل المطروحة األسهم نسبةعاديسهم٤,٠٠٠,٠٠٠...........الكتتابعدد مال% ٤٠تمثل لرأس العادية األسهم من



وا التسجيل لقواعد وفقاً عام اكتتاب خالل من تطرح .دراجإلالشركة
ل اإلجمالية سعودي٤٠,٠٠٠,٠٠٠االكتتابالمطروحةهمألسالقيمة .ريال

بتغطيتها المتعهد االكتتاب أسهم .سهم٤,٠٠٠,٠٠٠......عدد

ا بتغطيتهإجمالي المتعهد سعودي٤٠,٠٠٠,٠٠٠............لمبلغ .ريال

لالكتتاب األدنى .اًسهم٥٠.....................الحد

لالكتتاب األدنى الحد سعودي٥٠٠.................قيمة .ريال

لالكتتاب األقصى .اًسهم١٠٠,٠٠٠.....................الحد

لال األقصى الحد سعودي١,٠٠٠,٠٠٠...............كتتابقيمة .ريال

االكتتاب متحصالت االكتتابستستخدم...............استخدام متحصالت بـصافي ريال) ٣٣,٢٥٠,٠٠٠(المقدرة
االكتتابوذلك،سعودي مصاريف حسم بـبعد ) ٦,٧٥٠,٠٠٠(المقدرة

شاملة سعودي كلريال الرسوم والمستشارمن قانونيالمستشارالمالي
ولل المراجعونطرح البنالمحاسبون مصروفات إلى المستلمةكوباإلضافة

والمصروفات والتوزيع الطباعة ومصروفات التسويق ومصروفات
األسهم بطرح المتعلقة إلى،األخرى منباإلضافة المدفوع المال رأس

رئيسي بشكل المؤسسين المساهمين وتغطيةلقبل الشركة عمليات تمويل
التشغيلمصا قبل ما حسب،ريف المالءة هامش على المحافظة مع

ممتطلبات لنظام التنفيذية التعاونيالالئحة التأمين شركات الرجاء(راقبة
إلى االكتتاب"الرجوع متحصالت .)"استخدام

االكتتاب أسهم ا...................تخصيص يتم موعدإلسوف في الفائض ورد التخصيص عملية عن أقصاهعالن
بحد) م٣/٦/٢٠٠٧الموافق(هـ١٤٢٨/ ١٧/٥يوم التخصيص وسيتم
األسهمسهم)٥٠(أدنى من يتبقى ما تخصيص وسيتم مكتتب، لكل

لالكتتاب وجدت(المطروحة تناسب) إن أساس مااًبناءيعلى نسبة على
مكتتب كل بهاطلبه االكتتاب المطلوب األسهم إجمالي تجاوزوإذاإلى

مكتتب،يثمان) ٨٠,٠٠٠(المكتتبينعدد ألف الن الشركة الحدتضمنفإن
المكتتبينوسيتمللتخصيصاألدنى عدد على بالتساوي وفي. التخصيص

المطروحة األسهم عدد المكتتبين عدد تجاوز يتملالكتتابحال سوف ،
ما حسب الماليةتقرالتخصيص السوق هيئة قسميمراجعةالرجاء. (ره



.")الفائضوردالتخصيص"و" االكتتابوتعليماتشروط"

إعادةسوف...................................الفائض االكتتابيتم أي) وجدإن(فائض دون المكتتبين إلى
استقطاعا أو المستلمةتعموالت البنوك أو االكتتاب مدير فوسو.  من

أقصاه موعد في الفائض ورد التخصيص عملية عن اإلعالن يتم
راجع) ( م٣/٦/٢٠٠٧الموافق(هـ١٤٢٨/ ١٧/٥يوم شروط"فضالً

االكتتاب ")وتعليمات

االكتتاب فسيبدأ............................فترة في البنوكاالكتتاب تاريخالمستلمةروع هـ٢/٥/١٤٢٨من
يو) م١٩/٥/٢٠٠٧الموافق( لفترةسوف يوم١٠ستمر آخر شاملة أيام

يوم وهو االكتتاب ).م٢٨/٥/٢٠٠٧الموافق(هـ١١/٥/١٤٢٨إلغالق

و األسهمإدراج مكان....................تداول أي أو خارجها أو المملكة داخل الشركة ألسهم سوق هناك تكن لم
لالكتتاب طرحها قبل للهيئة. العامآخر بطلب الشركة تقدمت وقد

الرسمية القائمة في األسهم اإلصدار،لتسجيل نشرة على الموافقة وتمت
الهيئة طلبتها التي المؤيدة المستندات وكافة على.  هذه الحصول تم وقد

األسهم طرح لعملية الالزمة الرسمية الموافقات أن.جميع المتوقع ومن
ا في األسهم تداول عمليةيبدأ من االنتهاء بعد قريب وقت في لسوق

األسهم قسم(تخصيص راجع للمكتتبين"فضالً مهمة ").تواريخ

التصويت في..........................حقوق أفضلية حق أي مساهم ألي وليس األسهم، من واحدة فئة للشركة
لكل.  التصويت ويحق واحد، صوت في الحق صاحبه سهم كل ويمنح
عنمساهم يقل ال ما اجتماعات٢٠لديه في والتصويت الحضور سهم
راجع(العامةالجمعية األسهم"فضالً األساسي"و" وصف النظام ملخص
.")للشركة

المؤسسين المساهمين أسهم ملكية نقل لفترةقيود أسهمهم في التصرف جواز عدم لقيد المؤسسون المساهمون يخضع
ال كاملة مالية سنوات شهراًتقثالث عشر اثني عن منها كل فترة("ل

الشركة") الحظر تأسيس تاريخ ع. من الحصول هيئةويجب موافقة لى
المالية النقدالسوق المساهمينعلومؤسسة قبل من لألسهم بيع أي ى

الحظر فترة انتهاء بعد بنسبالمؤسسين النقد مؤسسة إبالغ ينبغي كما ،
عن تزيد التي بالم%) ٥(الملكية هذهخمسة على يطرأ تغير وأي ائة

.النسب

األرباح األسهماألسهمكلستستحق...............................توزيع فيها أرباحبما أية لالكتتاب المطروحة
الشركة تأسيسهاتعلنها منذ الفترة تليهاعن التي المالية السنوات وعن



قسم( راجع األرباح"فضالً توزيع ").سياسة

المخاطرةعوام عوامل.............................ل االكتتاب،ةمخاطرهناك هذا في باالستثمار تتعلق لالطالعمعينة
في االستثمار قرار اتخاذ قبل مراعاتها يجب التي المهمة العوامل على

المطروحة راجع(األسهم المخاطرة"قسمفضالً .)"عوامل

للمكتتبي مهمة نتواريخ
ال لالكتتابالجدول المتوقع التاريخزمني

االكتتاب حتى٢/٥/١٤٢٨منفترة الموافق(هـ١١/٥/١٤٢٨هـ
.)م٢٨/٥/٢٠٠٧حتىم١٩/٥/٢٠٠٧

قيمة وسداد االكتتاب طلبات لتقديم موعد آخر
تابتاالك

)م٢٨/٥/٢٠٠٧الموافق(هـ١١/٥/١٤٢٨

الفائضة المبالغ وإعادة النهائي بالتخصيص )م٣/٦/٢٠٠٧الموافق(هـ١٤٢٨/ ١٧/٥اإلشعار

للمكتتبين االكتتاب أموال فائض حال(إعادة في
لالكتتاب فائض )وجود

)م٣/٦/٢٠٠٧موافقال(هـ١٤٢٨/ ١٧/٥

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

يتم* المطبوعةاإلعالنسوف الصحف خالل من الفعلي التاريخ تداولعن موقع (www.tadawul.com.sa)وعلى

الوا التواريخ بأن العلم اينبغي وسيتم تقريبية، تواريخ هي أعاله الفعليةنععالنإلردة الصحافةالتواريخ خالل ،من
المالية السوق هيئة موقعي وتداول(www.cma.org.sa)وعلى ، (www.tadawul.com.sa) 

االكتتاب بطلب التقدم كيفية

الطبيعيينهذايقتصر السعوديين األشخاص على ا. االكتتاب للمرأة يجوز لهاكما التي األرملة أو المطلقة لسعودية
سعودي غير زوج من قصر لصالحهاأنأوالد بأسمائهم وماتكتتب أرملة أو مطلقة أنها يثبت ما أنها يثبت ما تقدم على

القصر لألوالد أمومتها االكتتاب.يثبت مدير فروع لدى االكتتاب فترة أثناء في االكتتاب طلبات نماذج توفير وسيتم
اوفروع الموقع وعلى المستلمة، المستلمةإلالبنوك والبنوك االكتتاب لمدير طريق.  لكتروني عن االكتتاب أيضاً ويمكن

الذينإلا للمكتتبين الخدمة هذه تقدم التي المستلمة للبنوك التابعة اآللي الصراف أجهزة أو المصرفي والهاتف نترنت
مؤخراً جرت التي االكتتابات في اشتركوا أن أنسبق يقدم) ١(شريطة الذي المستلم البنك لدى حساب للمكتتب يكون



و الخدمات، طرح) ٢(هذه في اكتتابه منذ بالمكتتب الخاصة البيانات أو المعلومات على تغيرات أي طرأت قد تكون أال
حديثاً .جرى

االكتتاب بطلبات يختص الوا،فيما للتعليمات طبقاً االكتتاب طلبات نماذج تعبئة قسميجب في وتعليمات"ردة شروط
النشرة" االكتتاب هذه ذات.  من االكتتاب طلب نموذج في الواردة الفقرات كل على يوافق أن مكتتب كل على ويجب
من. العالقة أي استيفاء عدم حالة في كلية، أو جزئية بصورة اكتتاب طلب أي رفض في بحقها الشركة وتحتفظ

االكتتاب بتعدي. شروط يسمح المستلمةوال البنوك أحد من استالمه بعد سحبه أو االكتتاب طلب طلب.  ل يعتبر
والشركة المكتتب بين ملزماً اتفاقاً عندئذ قسم(االكتتاب راجع االكتتاب" فضالً وتعليمات .")شروط



األساسية للمعلومات ملخص

ا نشرة في المدرجة المعلومات عن موجزة نبذة الملخص هذا هإليعد المعلوماتذهصدار كافة على يشتمل قدوال التي
الشركة أسهم في االستثمار قرار اتخاذ قبل بالكامل قراءتها النشرة هذه مستلم على ويجب المكتتبين تم. تهم وقد

قسم تحت النشرة هذه في الموجودة المصطلحات بعض وتعريفاتتعريف .مصطلحات

الشركة عن خلفية

التعاألهليةالشركة المرسومللتأمين حسب تأسيسها على الموافقة تم التأسيس تحت سعودية مساهمة شركة هي اوني
رقم بتاريخ) ٦٠/م(الملكي الموافق١٨/٩/١٤٢٧الصادر رقم١١/١٠/٢٠٠٦هـ الوزراء مجلس وقرار ) ٢٣٣(م

بتاريخ الموافق١٦/٩/١٤٢٧الصادر الشركة.  م٩/١٠/٢٠٠٦هـ ستتقدم التجاري سجلها إصدار مؤسسةإوبعد لى
السعودي العربي السعوديةالنقد العربية المملكة في التعاوني التأمين بأعمال للقيام وذلك ترخيص على للحصول . بطلب

مالها رأس علىام) ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠(ويبلغ موزع سعودي ريال مليون سهم) ١٠,٠٠٠,٠٠٠(ئة ماليين وبعد.عشرة
بتأسيس المتعلقة الرسمية اإلجراءات فياستكمال عملياتها بدء عند الشركة تنوي أعمالها بممارسة والترخيص الشركة
المحف على االستحواذ السعودية العربية لألهليةظالمملكة التابعة التأمينية وااللتزاماتةيالبحرينة األصول كافة فيها بما

بها .المتعلقة

واستراتيجيتها الشركة رسالة

الشركة رؤية

الرائدة األهلية تكون خبرأن على اعتمادا التعاوني التأمين مجال السعوديةفي للسوق واضح وفهم .طويلة

الشركة رسالة

السوق احتياجات مع تتماشى التأمين فروع كافة في جديدة ومنتجات برامج وتقديم متكاملة، قوية تأمينية حماية تقديم
.السعودي

الشركة استراتيجية

المستمدة والعراقة الخبرة على أفضلمعتمدة لتقديم الواسعة خدماتها لتقديم الشركة تسعى المؤسس الشريك من
الصالح فيه لما مميزة، وخدمة منافسة، بأسعار الحماية درجات أقصى لتوفير فائقة، بعناية المدروسة التأمينية التغطيات

ما على اعتمادا التأميالعام، معيدي أقوى لدى اتفاقيات إلى باإلضافة خبرات من العالملديها في تصنيفاً .ن



للشركة التنافسية المزايا ملخص

المنطقة في ومعروف عريق اسم
الشركة في المساهمين من الناتجة األعمال

التأهيل عالي إداري طاقم
إقليميامتداد

التأمينيةملخص األنشطة

األهلية الشركة تأسيس اكتمال التعاونيبعد الللتأمين لمؤسسة بالتقدم تقوم بمزاولةسوف التراخيص على للحصول نقد
التالية التأمينية :  األنشطة

المركبات تأمين
الممتلكات على التأمين

الصحي
التأمين

البضائع شحن تأمين
الهندسي التأمين

والمسؤولية الحوادث من التأمين



المؤسسون المساهمون

األسهمالجنسيةاالسم سعودي(القيمةعدد الملكية)ريال نسبة

األهلية التأمين مصرية–شركة مساهمة %١,٨٠٠,٠٠٠١٨,٠٠٠,٠٠٠١٨مصريةشركة
األمير الملكي السمو العزيز/ صاحب عبد بن بندر

سعود آل
%١٢٠,٠٠٠١,٢٠٠,٠٠٠١,٢٠سعودي

األمير الملكي السمو بن/ صاحب هللا عبدا بن بدر
سعود آل العزيز عبد

%١٢٠,٠٠٠١,٢٠٠,٠٠٠١,٢٠سعودي

األميرة عبد/ سمو بن سعود بن محمد بنت نورة
سعود آل الرحمن

%١٢٠,٠٠٠١,٢٠٠,٠٠٠١,٢٠ةسعودي

األميرة المهنا/ سمو الرحمن عبد بن مهنا %١٢٠,٠٠٠١,٢٠٠,٠٠٠١,٢٠سعوديةالعنود
األميرة الكبير/ سمو سعود بن محمد بنت %٦٠,٠٠٠٦٠٠,٠٠٠٠,٦٠سعوديةنورة

األ العزيز/ ميرةسمو عبد بن سطام بنت %١٢٠,٠٠٠١,٢٠٠,٠٠٠١,٢٠سعوديةنجالء
الغامدي/ الشيخ الحريتي عيد بن سعيد بن %١٢٠,٠٠٠١,٢٠٠,٠٠٠١,٢٠سعوديعلي

المحدودة للمقاوالت اإلنجاز كايد %١٨٠,٠٠٠١,٨٠٠,٠٠٠١,٨٠سعوديةشركة
الدواء سبل %١٨٠,٠٠٠١,٨٠٠,٠٠٠١,٨٠سعوديةشركة

الدولية المساق %١٨٠,٠٠٠١,٨٠٠,٠٠٠١,٨٠سعوديةمؤسسة
القحطاني عبود بن محمد بن هيف %٣٠٠,٠٠٠٣,٠٠٠,٠٠٠٣سعوديةشركة

المحدودةأمجادشركة التجارية للتنمية %٣٠٠,٠٠٠٣,٠٠٠,٠٠٠٣سعودية. العالمية
للصناعة الزكري %٣٠٠,٠٠٠٣,٠٠٠,٠٠٠٣سعوديةشركة
الصالحية وردة %٣٠٠,٠٠٠٣,٠٠٠,٠٠٠٣سعوديةشركة

للتموين وشركاه بابكر صالح عمر %٤٨٠,٠٠٠٤,٨٠٠,٠٠٠٤,٨٠سعوديةشركة
والتشغيل للصيانة زهران %٤٨٠,٠٠٠٤,٨٠٠,٠٠٠٤,٨٠سعوديةشركة

والمقاوالت للتجارة سدر مجموعة %٣٠٠,٠٠٠٣,٠٠٠,٠٠٠٣سعوديةشركة
السعود النظافةالشركة مواد إلنتاج %٣٠٠,٠٠٠٣,٠٠٠,٠٠٠٣سعوديةية

للمقاوالت النصبان %١٢٠,٠٠٠١,٢٠٠,٠٠٠١,٢٠سعوديةمجموعة

المؤسسين المساهمين %٦,٠٠٠,٠٠٠٦٠,٠٠٠,٠٠٠٦٠مجموع
%٤,٠٠٠,٠٠٠٤٠,٠٠٠,٠٠٠٤٠المكتتبون
%١٠,٠٠٠,٠٠٠١٠٠,٠٠٠,٠٠٠١٠٠اإلجمالي



المحتويات جدول
وتعريفات١ ١.............................................................................................مصطلحات
المخاطرة٢ ٦.................................................................................................عوامل

ذات١-٢ التشريعيةمخاطر والبيئة بالسوق ٦...............................................................صلة
الشركة٢-٢ بعمليات المتعلقة ١٠........................................................................المخاطر
العادية٣-٢ باألسهم المتعلقة ١٥........................................................................المخاطر
السوق٣ عن ١٧................................................................................................نبذة

السعودي١-٣ االقتصاد عن ١٧.............................................................................لمحة
العالمية٢-٣ التأمين ١٨...................................................................................أسواق
السعودية٣-٣ العربية المملكة في التأمين ١٩...............................................................سوق
٢٤.........................................................................................................الشركة٤

الشركةخ١-٤ عن ٢٤........................................................................................لفية
الشركة٢-٤ ملكية ٣٠.......................................................................................هيكل
الشركة٣-٤ في المساهمة والمؤسسات ٣١..............................................................الشركات
الشركة٤-٤ في األساسيين واألشخاص اإلدارة مجلس ألعضاء المباشرة وغير المباشرة ٣٧............المصالح
واستراتيجيتها٥-٤ الشركة ٣٨.............................................................................رسالة
التنافسية٦-٤ ٣٨..........................................................................................المزايا
التشغيلية٥ والوظائف الشركة ٤٠...........................................................................نشاطات

الشركة١-٥ ٤٠..........................................................................................نشاطات
والمساندة٢-٥ التشغيلية ٤١.............................................................................الوظائف
الشركة٣-٥ معها تتعامل التي الرئيسية ٤٦..............................................................األطراف
الشركةالهيكل٦ وحوكمة ٤٨..............................................................................التنظيمي

المقترح١-٦ التنظيمي ٤٨.................................................................................الهيكل
المرشح٢-٦ اإلدارة ٤٨...................................................................................مجلس
٥٢.....................................................................................................اللجان٣-٦
للشركة٤-٦ العليا ٥٤......................................................................................اإلدارة
األساسيين٥-٦ والموظفين والمدراء اإلدارة مجلس أعضاء من ٥٤.........................................إقرار
العليا٦-٦ واإلدارة اإلدارة مجلس أعضاء وتعويضات ومكافآت ٥٥.........................................عقود
والتدقيق٧-٦ الداخلية ٥٦.................................................................................الرقابة
الشرعية٨-٦ الرقابة ٥٦....................................................................................هيئة
والتدريب٩-٦ السعودة وسياسة ٥٦....................................................................الموظفون
وال٧ القانوني المحاسب للشركةتقرير المالي ٥٧...............................................................مركز

القانونيون١-٧ ٥٧....................................................................................المراجعون
المالية٢-٧ ٥٧...........................................................................................التقارير



المستقبلية٣-٧ المالية القائمة فحص و الخاص المراجعة ٥٧..............................................تقرير
المستقبلية٤-٧ المالي المركز ٥٨...........................................................................قائمة
الرأس٥-٧ والمديونيةالمصاريف المال ورأس ٥٩.........................................................مالية
المالية٦-٧ القوائم بخصوص ٦٠...........................................................................إقرار
األسهم٨ ٦١..................................................................................................وصف

المال١-٨ ٦١................................................................................................رأس
٦١....................................................................................................األسهم٢-٨
التصويت٣-٨ ٦٢..........................................................................................حقوق
للمساهمين٤-٨ العامة ٦٢................................................................................الجمعية
وتصفيتها٥-٨ الشركة ٦٣....................................................................................حل
األرباح٦-٨ توزيع ٦٤....................................................................................سياسة
االكتتاب٧-٨ متحصالت ٦٤..............................................................................استخدام
القانونية٩ ٦٥............................................................................................المعلومات

للشركة١-٩ األساسي النظام ٦٥..........................................................................ملخص
٧٠...............................................................................................التراخيص٢-٩
بالشركة٣-٩ المتعلقة ٧٠.................................................................................األصول
الشركة٤-٩ في ٧١....................................................................................الموظفون
الشركة٥-٩ عن الصادرة التأمين ٧١.......................................................................وثائق
القضائية٦-٩ والدعاوى ٧١...........................................................................المنازعات
٧١.................................................................................................العموالت٧-٩
األنشطة٨-٩ ٧١.........................................................................................استمرار
عالقة٩-٩ ذات أطراف مع ٧٢.............................................................................العقود
ختامية١٠-٩ ٧٢...........................................................................................أحكام
واتفاقية١١-٩ التجارية ٧٢..................................................التجاريةالعالماتترخيصالعالمات
للمعاينة١٢-٩ المتاحة ٧٢................................................................................الوثائق
االكتتاب١٠ وتعليمات ٧٤.....................................................................................شروط

٧٤.................................................................................................االكتتاب١-١٠
ورد٢-١٠ ٧٦................................................................................الفائضالتخصيص
٧٦...............................................................................................اإلقرارات٣-١٠
متفرقة٤-١٠ ٧٧............................................................................................بنود
األسهم٥-١٠ ٧٧.........................................................................)تداول(السعوديةسوق
الشركة٦-١١ أسهم ٧٨.....................................................................................تداول
القانوني: ١الملحق المحاسب ٧٩..............................................................................تقرير
عليها: ٢الملحق المتفق ٨٥...............................................................................اإلجراءات



خالية[ الصفحة هذه ترك ]عمداًتم



وتعريفاتمصطلحات١

بالتغطيةأ التعهد ومتعهدياالتفاقيةتمثل: اتفاقية جهة من المؤسسين المساهمين من كل بين أبرمت التي
االكت المذكورتغطية األسهم عدد طرح على المؤسسون المساهمون وافق بموجبها والتي ثانية جهة من تاب

والبالغ النشرة هذه نيابة) ٤,٠٠٠,٠٠٠(في التصرف على االكتتاب تغطية متعهدو ووافق سهم ماليين أربعة
ما وشراء الشركة باعن وذلك اإلغالق بتاريخ المطروحة األسهم كافة من شراؤه يتم المعروضلم .لسعر

شراء التأمينيةاتفاقية االستحواذالمحفظة شراءا:أو التأمينيةتفاقية بينالمحفظة ستنعقد األهليةالتي
التعاونيوالشركةنيةالبحري للتأمين والاألهلية تأسيسها بشراءعقب الشركة ستقوم لها وفقاً المحفظةتي

والتزامات أصول من بها يتعلق وما المؤسسةوذالتأمينية موافقة على الحصول بعد .لك
والنسبة: االحتفاظ لنفسها الشركة به تحتفظ الذي تأمينهالخطر بإعادة .تقوم

النظامية ا:االحتياطيات المتوجب فيستالنسبة عليها المنصوص الشركة أرباح صافي من المادةقطاعها
وهي التعوني التأمين شركات مراقبة نظام من عشرة .%٢٠الخامسة

التأمينية المطالبات تسوية المطالبات: أخصائي وتسوية ومراجعة بإدارة يقوم الذي االعتباري الشخص
الشركةالتأمينية عن .نيابة

التعاونيالإدارة:دارةإلا للتأمين األهلية .شركة
لـ:االكتتاب األولي الطرح في تمثل٤,٠٠٠,٠٠٠االكتتاب عادي رأسمنةبالمائأربعين%) ٤٠(سهم

الشركة .مال
التأميني ال: االكتتاب على التأمين قبول .طراخمعملية
التأمين الجهةالشخص: استشاري التأمينتتيالأو بنشاط متعلقة استشارية خدمات .قدم
االكتتاب الشركة٤,٠٠٠,٠٠٠:أسهم أسهم من عادي .سهم

المؤسسين المساهمين أسهممن% ٦٠:أسهم األالمالرأسمجموع التعاونيشركة للتأمين .هلية
البحرينية التعاوني: األهلية للتأمين السعودية المصرية األهلية بحالشركة مساهمة مقيمة(نيةريشركة ) غير

السعودية العربية المملكة في للتأمين لألهلية التأمين لوثائق المصدرة الشركة الترخيصوهي صدور قبل
الع. للشركة عن الشركة هذه تتوقف السعوديةوسوف األهلية تأسيس إجراءات إتمام بعد .مل

المصرية األهلية:األهلية التأمين مساهمةشركة عامةشركة فيمصرية المؤسس المساهم األهليةوهي
.السعودية
التعاونيال:السعوديةاألهلية للتأمين األهلية لألسهم–شركة المصدر وهي التأسيس تحت مساهمة شركة

النشرة .موضوع
الضرر): القسط(الشتراكا عن له المؤمن تعويض على المؤمن موافقة مقابل له المؤمن يدفعه الذي المبلغ

وقوعه في المباشر السبب يكون التي الخسارة منهأو مؤمن .خطر
الحرة المهن التأمين:أصحاب بنشاط المتعلقة الحرة المهن من أي بممارسة لهم يرخص الذين األشخاص

إع/و التأمينأو .ادة
األصولموجوداتكافة:األصول البحرينيةوصافي لألهلية المملوكة األصول(السعودية ذلك في ذاتبما

الوكيل لدى الموجودة .)العالقة



واألقارب:أقارب والزوجة واألبناءالزوج الوالدين مثل األولى الدرجة .من
المكتتبة ال:األقساط لشركات المدفوعة المبالغ وفقاًمجموع معينة لمخاطر الشركات هذه تغطية لقاء تأمين

عمالئهال مع الموقعة التأمين وثائق .شروط
المكتسبة خالل:األقساط انتهت التي التأمين لمدد المقابلة األقساط مجموع ما سنة في المكتسبة األقساط تمثل

البحث موضوع كام. السنة فإن السنة خالل كلية خسارة الوثيقة دفعت مكتسباًوإذا قسطاً يعتبر القسط .ل
التأمين التأمين: إعادة معيد إلى المؤمن من عليها المؤمن المخاطر أعباء المؤم،تحويل قبلِنوتعويض من

الخسارة أو للضرر تعرضوا إذا لهم للمؤمن دفعه يتم عما التأمين .معيد
االختياري التأمين المؤم: إعادة يقوم التي التأمين علىإعادة حدة على تأميني خطر كل بعرض بموجبها ن

التأمين عليه،معيد المعروضة المخاطر رفض أو قبول في الخيار التأمين لمعيد .ويكون
اإلتفاقي التأمين أو: إعادة مبالغ حدود في معينة مخاطر بإسناد بموجبها المؤمن يتعهد التي التأمين إعادة

معي ويتعهد التأمين لمعيد معينة إليهنسب المسندة المخاطر على التأمين إعادة بقبول التأمين .د
النسبي التأمين حدود: إعادة في معينة مخاطر بإسناد بموجبها المؤمن يتعهد التي اإلتفاقي التأمين إعادة

التأمين لمعيد عليها متفق معينة إليه،نسب المسندة المخاطر على التأمين بقبول التأمين معيد .ويتعهد
النسبيإعاد غير التأمين حدود: ة في معينة مخاطر بإسناد بموجبها المؤمن يتعهد التي اإلتفاقي التأمين إعادة

تحمله المؤمن يقرر الذي الخسارة مبلغ على يزيد فيما معينة ا،مبالغ بقبول التأمين معيد يتعهد علىو لتأمين
إليه المسندة .المخاطر

المستلمةب ال:البنوك االكتتابالبنوك طلبات باستالم تقوم ب(تي الخاص القسم في"ـراجع المشاركة البنوك
.)"االكتتاب

العام: التأميمت القطاع إلى الخاص القطاع من االقتصادية الكيانات ملكية انتقال عملية(عملية عكس
).الخصخصة

إلى:التأمين لهم المؤمن من المخاطر أعباء منتحويل وتعويض منهمالمؤمن الخسارةليتعرض أو لضرر
المؤمن قبل .من
الذاتي عليها: التأمين التأمين المرغوب المخاطر عن المتوقعة الخسائر لمواجهة منتظم رصيد تخصيص

الشركة خدمات عن بدالً .ذاتياً
اآللي:تداول السعودية األسهم تداول .نظام

الفائض توزيع:توزيع بموجبها يتم التي الطريقة الربحوهي التأمينفائض إعادة أو التأمين علىلشركة
الوثائق .حملة

الرسميةج السعودية:الجريدة العربية للمملكة الرسمية الجريدة وهي القرى، أم .جريدة
الشركةالعامةالجمعية:العامةالجمعية .لمساهمي

السعودية:الحكومةح العربية المملكة .حكومة
التأمين وثائق التأمينا:حملة وثيقة يمتلك الذي االعتباري أو الطبيعي .لشخص



الخسائرخ ومقدر المعاينة ومعاينة:خبير بفحص يقوم الذي االعتباري قبلاألصلالشخص التأمين محل
المسؤولية وتحديد قيمتها وتقدير الخسارة أسباب لمعرفة وقوعها بعد األضرار ومعاينة عليه .التأمين

االكتواري االحتماالت: الخبير نظرية بتطبيق يقوم الذي تس،واإلحصاءاتالشخص بموجبها عرالتي
المخصصات وتكون االلتزامات وتقوم .الخدمات

.: الخديوي

خسارة: الخطر أو ضرر حدوث باحتمال المتعلق عدمها،الحدث انت،أو الربحمع احتمال .فاء

االكتتابس ريا١٠:سعر سهمةسعوديتالعشرة .لكل
المالية بتاريخ:السنة المنتهية م٣١السنة سنة كل من .يالديةديسمبر

الشركة:السهم .سهم
توظيف:السعودة المملكة في العاملة الشركات على تفرض التي السعودية العربية المملكة في العمل لوائح
م السعودييننسبة من .عينة
السعودية:السوق المالية .السوق

الطبيعي:شخصش .الشخص
التعاونيال:الشركة للتأمين األهلية التأسيسشركة تحت مساهمة .شركة

المتبادلص التأمين وأسلوب: صندوق أنفسهم للصندوق المنتسبين الوثائق حملة يغطي بموجبه الذي التأمين
عن مسؤولين فرديةيكونون و جماعية مسؤولية .ذلك

االكتتاب متحصالت االكتتاب: صافي مصاريف حسم بعد االكتتاب متحصالت .صافي

ماليين)٤,٠٠٠,٠٠٠(طرح:الطرحط تمثلأربعة العام لالكتتاب عادي الشركة%) ٤٠(سهم أسهم .من

التأسيسع الشركة:عقد تأسيس .عقد

االكتتابف الممت:فترة تاريخالفترة من م١٩/٥/٢٠٠٧الموافق(هـ١١/٥/١٤٢٨حتىهـ٢/٥/١٤٢٨دة
.أيام١٠لمدة ) م٢٨/٥/٢٠٠٧حتى

الرسميةق و:القائمة التسجيل قواعد بمقتضى المالية السوق هيئة قبل من المعدة المالية باألوراق قائمة
.دراجإلا
المستقبليةالمائمةق المالي عند: ركز المتوقعة المالي المركز ماالبدءقائمة نفقات متضمنة الشركة بفعاليات

الم وعامة المؤسسين المساهمين قبل من المودع المال ورأس التشغيل العامقبل االكتتاب خالل من .كتتبين
اإلدراج و التسجيل التسجيل:قواعد المادةواإلدراجقواعد بمقتضى المالية السوق هيئة عن من٦الصادرة

م رقم الملكي المرسوم بموجب الصادر المالية السوق تاريخ٣٠/نظام الموافق(هـ٢/٦/١٤٢٤و
.)م٣١/٧/٢٠٠٣



االسمية الواحدةيسعودترياال١٠:القيمة .للسهم

التنفيذيةل رقم:الالئحة الملكي بالمرسوم الصادر التعاوني التأمين شركات مراقبة لنظام التنفيذية الالئحة
.)م٣١/٧/٢٠٠٣الموافق(هـ٢/٦/١٤٢٤بتاريخ) ٣٢/م(

االكتتابم بها:متحصالت المكتتب لألسهم اإلجمالية .القيمة
الرئيسي االكتتاب تغطية التجاري:متعهد األهلي .البنك

اإلدارة مجلس أو الشركة:المجلس إدارة .مجلس
التعاوني الصحي الضمان ال:مجلس الذيضمانمجلس التعاوني تعيينالصحي مجلسئهأعضايتم قبل من

.الوزراء
التأمينية ال:المحفظة العربية المملكة في المكتتبة األقساط مجموع من المكونة التأمينية بماالمحفظة سعودية
األصول ذلك لوااللتزاماتفي حاليا والمملوكة بذلك .يةالبحرينألهليةالمتعلقة

ا: الفنية) االحتياطيات(المخصصات الشركة على يجب التي التزاماتهاستالمبالغ لتغطية وتخصيصها قطاعها
.المالية

الحظر االكتتاب:مدة انتهاء تلي التي سنوات الثالث يحظ،مدة خاللهاوالتي المؤسسين المساهمين على ر
موافقة أخذ ذلك بعد ويجب السوق، في أسهمهم يبيعوا النقدأن مؤسسة من وكل السعودي الهيئةالعربي

البيع قبل .المسبقة
االكتتاب التجاري: مدير األهلي .البنك

المساهمون أو الزمن:المساهم من محددة فترة ألية الشركة أسهم .حملة
للشركة:المؤسسونلمساهمونا المؤسسون صفحةاالمساهمون في أسماؤهم .)٣٠(لواردة
الماليا جيمركز:لمستشار إم ماليونبي الماليةمحمد(مستشارون لالستشارات الغالييني نوالمعي)باسل

ك للعمل الشركة قبل باالكتتابمن يتصل فيما مالي مستشار
الصفح:شارونالمست في أسماؤهم والواردة باالكتتاب خاصة خدمات بتقديم تقوم التي .)و(ةاألطراف

حدوث: المستفيد عند التأمين وثيقة في المحددة المنفعة إليه تؤول الذي االعتباري أو الطبيعي الشخص
الخسارة أو .الضرر
المالية بأ: المشتقات قيمته ترتبط أخرىعقد استثمارات أو مؤشرات أو مالية أصول .داء
التأمين االكتتاب: مشرف بلد في التأمين قطاع على والرقابة باإلشراف تقوم عامة مؤسسة أو حكومية هيئة

الفائض توزيع لهم: معادلة والمؤمن المساهمين بين التأمين وإعادة التأمين عمليات فائض توزيع .طريقة
التأمين وشركة: معيد آخر/التأمين مؤمن من التأمين إعادة تقبل التي التأمين إعادة .أو

االكتتاب:المكتتب أسهم في يكتتب شخص .كل
السعودية:المملكة العربية .المملكة

النظامي العالقة: المراقب ذات والتعليمات األنظمة بتطبيق االلتزام من التحقق عن .المسؤول
الحرة المهن بنشاطاألشخاص: مزاولو المتعلقة الحرة المهن من أي بمزاولة لهم يرخص الذين الطبيعيون

و الحرة/ التأمين المهن أصحاب لدى يعملون و التأمين إعادة .أو
السعودي: المؤسسة العربي النقد .مؤسسة



لهم: الضامن/ المؤمن المؤمن من مباشرة التأمين تقبل التي التأمين .شركة
له التأمين: ضمونالم/ المؤمن وثيقة المؤمن مع أبرم الذي االعتباري أو الطبيعي .الشخص

الحرة و: المهن التأمين بنشاط المتعلقة الحرة التأمين/المهن إعادة .أو

األساسين األساسي: النظام .للشركةقترحالمالنظام
التأمين ا:نظام بالمرسوم الصادر التعاوني التأمين شركات مراقبة رقمنظام بتاريخ) ٣٢/م(لملكي

التنفيذية٢/٦/١٤٢٤ والئحته رقمهـ الملكي المرسوم بمقتضى هـ٢/٦/١٤٢٤بتاريخ) ٣٠/م(الصادرة
.م٣١/٧/٢٠٠٣الموافق

الشركات منظام:نظام رقم الملكي المرسوم بموجب الصادر تاريخ٦/الشركات هـ٢٢/٣/١٣٨٥و
.وتعديالته

طلب طلب:الكتتابانموذج عندنموذج المستلم للبنك وتقديمه تعبئته المكتتبين على يجب الذي االكتتاب
االكتتاب في .الرغبة

باالكتتاب:اإلصدارنشرة يتعلق فيما الشركة قبل من المعدة الوثيقة .هذه

المالءةهـ التزاماتها: هامش عن نقد إلى للتحويل القابلة الشركة أصول زيادة .مدى
أو المالية السوق السعودية:الهيئةهيئة العربية بالمملكة المالية السوق .هيئة
لالستثمار العامة لال:الهيئة العامة السعوديةستثمارالهيئة العربية المملكة .في

التأمينو لألصل: وثيقة الخسارة أو الضرر حدوث عند له المؤمن يعوض بأن المؤمن بمقتضاه يتعهد عقد
مقابل وذلك بالوثيقة له) القسط(االشتراكالمغطى المؤمن يدفعه .الذي

التأمين التأمين: وسيط عملية إلتمام الشركة مع بالتفاوض مادي مقابل لقاء يقوم الذي االعتباري الشخص
لهم المؤمن .لصالح

التأمين التأمين:وكيل وثائق وبيع وتسويق الشركة بتمثيل مادي مقابل لقاء يقوم الذي االعتباري الشخص
عنهاو بالنيابة أو الشركة لحساب عادة بها يقوم التي األعمال .جميع



المخاطرة٢ عوامل

عوامل بعناية يدرس أن محتمل مستثمر كل على ينبغي النشرة، هذه في الواردة األخرى المعلومات إلى باإلضافة
االكتتاب أسهم في باالستثمار قرار أي اتخاذ قبل أدناه، المحددة تشمللماًع. المخاطرة ال أدناه الموضحة المخاطر بأن

في للشركة معلومة ليست إضافية مخاطر وجود الممكن من إنه بل الشركة، تواجهها أن يمكن التي المخاطر جميع
تعي قد الحالي الوقت في جوهرية غير الشركة تعدها أو الحالي، أيضالوقت الشركة.عملياتهااًًق نشاط يتأثر وقد

المالي المخاطرومركزها هذه من أي تحقق أو حدوث بسبب جوهرية سلبية بصورة النقدية وتدفقاتها عملياتها . ونتائج
ا أسهم سعر ينخفض خسائرالوقد في يتسبب قد مما غيرها، أو المخاطر هذه من أي تحقق أو حدوث بسبب كتتاب

كلي أو جزئي بشكل الستثمارهم .المكتتبين

والب١-٢ بالسوق صلة ذات التشريعيةمخاطر يئة

بمخاطرال١-١-٢ والقوانيناالمتعلقة ألنظمة

شرك عمليات التأمينإن وات السعودي العربي النقد مؤسسة قبل من عليها واإلشراف تنظيمها نظاميتم عليها ينطبق
من الموضوعة التعليمات إلى باإلضافة الشركات ونظام التنفيذية والئحته التعاوني التأمين شركات مؤسسةمراقبة قبل

آخر.النقد إلى وقت من تتغير أن يمكن واألنظمة والقواعد القوانين لذلك.وهذه أي،وتبعاً تقديم تستطيع ال الشركة ةفإن
أعمالها على جوهري سلبي تأثير لها يكون لن والنظامية التشريعية التغييرات بأن المالي،تأكيد ونتائج،ووضعها

.عملياتها

الم٢-١-٢ بتالمخاطر السوقعلقة نمو

فيها بما عام بشكل للسوق ثمارها بإعطاء تستمر ال قد السعودية العربية المملكة تعيشها التي االقتصادية الطفرة إن
القوة بنفس التأمين الدراسة. قطاع قيد الموضوعة العمالقة وبالمشاريع المرتفعة النفط بعوائد مدعوم اآلن السوق فنمو
الس العربية المملكة الفي التنويع، محاوالت من وبالرغم علىعودية، كبير وبشكل معتمداً السعودي االقتصاد يزال

في.  النفط وقوى لعوامل معرضة المالية الخطط وتبقى النفط أسعار بتقلبات متأثراً المملكة دخل يبقي بديهية، وكنتيجة
االقتص المشاكل تعيق وقد الحكومة، سيطرة عن وخارجة العالمية أعدادالسوق في النمو استمرارية والسياسية ادية

شركات أعمال نمو فرص على تؤثر قد وبالتالي التحتية البني ومشاريع الكبرى والسكنية الصناعية المشاريع وأحجام
.التأمين

المنافسة٣-١-٢

بشك العالمية التجارة منظمة في السعودية العربية المملكة عامدخلت بنهاية فعلي علىاءاًوبن.  م٢٠٠٥ل ذلك، على
المنظمة وأنظمة بقرارات تلتزم أن أمام.  المملكة االستثمار باب وفتح المالي القطاع تحرير هو األنظمة هذه وأحد

و العالمية صدرتالشركات بتأسيسمناتقرارعدةقد بالترخيص حديثاً الوزراء تأميناتشركمجموعةمجلس



الشركة(جديدة فيها مساهم) بما عامة،كشركات بانتظارة التعاوني التأمين شركات من عددا هناك أن صدوركما
لتأسيسها بالمرخيص مشابها مماولذلك. قرارات متزايد بشكل تنافسية بيئة في تعمل نفسها تجد أن تتوقع الشركة فإن

الي هوامش على سلبياً يؤثر أن مناسبةمكن سوقية حصة على والمحافظة لذلك.ربحية يإضافة عددسوف هناك بقى
تقوم السعودية العربية المملكة سوق في أصالً الموجودة والمتوسطة الصغيرة الشركات من التأمينبكبير مبادئ تطبيق

دول وسطاء أو كوسطاء وتعمل التجاري أو وكالءييالتعاوني أو عواملو.ن على التأمين صناعة في المنافسة تقوم
و شروط المحتسبة، األقساط تشمل التصنيفعدة، وكاالت من المعتمد المالي والتصنيف المقدمة الخدمة التغطية، أحكام

وخدم التأمينةالمستقلة لشركة والخبرة المالية القدرة عن الموجود والتصور والسمعة كسب.المطالبات ولغرض
أكث تعتبر تسعير سياسات تطبيق بتبني للسوق الجدد الداخلين بعض يقوم السوق، في أكبر تلكحصة من مغامرة ر
التقليدية التأمين خدمات إلى باإلضافة المخاطر لحماية بديلة صيغاً تعرض أن أو بالشركة على.الخاصة التأكيد يمكن ال

أو تحقيق على قادرة تكون سوف الشركة التنافسيةاالحتفاظأن البيئة هذه في األقساط من محدد مستوى إن. بأي
يمكن المتزايدة المنافسة تضغوط سلبياًؤأن الماليوثر ووضعها وتوقعاتها الشركة أعمال على جوهري .بشكل

للسوق٤-١-٢ تاريخية بيانات توفر عدم

إال التأمين مفهوم على العهد حديث ليس السعودي السوق أن قريبةأرغم فترة منذ إال تنظيمه يتم لم يتم.  نه لم ولذلك
التاريخية والبيانات المعلومات وتوفر دقيقجمع بشكل التأمينية الجداول لبناء شركات.  المطلوبة تعتمد ذلك وبسبب

نسبة تزيد فقد وبالتالي الدقة من المطلوب للمستوى ترقى ال قد تقديرات على األقساط وتقييم الخسائر تقدير في التأمين
للشركة خسائر حدوث إلى يؤدي قد مما التأمينية للمحافظ .المخاطرة

االع٥-١-٢ اإلرهابيةمخاطر والحروبتداءات الطبيعية والكوارث

بالمقارنة التأمين شركات لربحية أكبر موردا والتجارية السكنية والمباني الصناعية المنشئات على التأمين عمليات تمثل
المركبات على والتأمين الصحي التأمين ال.  بعمليات اإلرهابية االعتداءات حوادث بعض قوظهور والتي اهللا دقدر

على كبير تدميري أثر ذات طبيعية كوارث وقوع أو كبرى تجارية أو سكنية تجمعات أو صناعية منشئات تستهدف
المنشآت كبرى(تلك حرائق أو فيضانات أو زالزل كبيرة) من خسائر يسبب قد المنطقة في مسلحة نزاعات حدوث أو

منها الصغرى وخاصة التأمين لشركات متوقعة .غير

عليهممخاطر٦-١-٢ واالعتماد التأمين معيدي توفر عدم

من للتقليل وذلك وإقليمية عالمية شركات مع تبرمها والتي التأمين إعادة اتفاقيات على أعمالها في التأمين شركات تعتمد
التأمينية التغطية عن الناتجة التأمين. المخاطر بإعادة خاصة رسوماً التأمين شركات تدفع تسب. وبالمقابل تقلباتوقد ب

الشركة ربحية على سلبي أثر إلى يؤدي قد مما الرسوم هذه في ارتفاعاً التأمين إعادة ال. أسواق أخرى، جهة ومن
المستقبلية المطالبات من حصصهم سداد في التأمين معيدي إخفاق عدم ضمان وضع. يمكن على يؤثر سوف مما

رب وبالتالي بعمالئها، عالقتها وعلى المالي المستقبليةالشركة .حيتها

الشركة إرادة عن خارجة تكون ما عادة والتي السائدة السوق لشروط يخضع التأمين إعادة وتكاليف ومقدار توافر . إن
منإن األربعين لنظامالمادة التنفيذية شركاتالالئحة علىتطلبتالتعاونيالتأمينمراقبة التأمين شركات تحتفظ أن



بـ األقساط% ٣٠األقل تأمينمن وإعادة المملكة% ٣٠المكتتبة داخل في أقساطها إجمالي تمكن. من عدم حال وفي
الشركة اضطرار أو للخطر تعرضها نسبة ستزيد التأمين، إعادة ترتيبات استبدال أو على المحافظة من الشركة

لمخاطر. التأمينيةالتزاماتهالتخفيض معرضة الشركة فإن لذلك، أنمتعلائتمانيةإضافة حيث التأمين بمعيدي قة
ال التأمين معيدي عليهممخاطر المؤمن عمالئها تجاه التزاماتها من معيدي. تعفيها مع للتعاقد تخطط الشركة أن ورغم

إعادة اتفاقيات بشروط االلتزام عن الكبار التأمين معيدي أحد مقدرة عدم أو عزوف فإن المالي، باستقرارهم تؤمن تأمين
ش من والتأمين الشركة أعمال على جوهرية سلبية أثاراً يولد أن المالية/أنه نتائجها .أو

التأمين٧-١-٢ قطاع في مؤهلة محلية كوادر وجود صعوبة

الذي التعاوني التأمين قطاع في عالياً تأهيالً المؤهلة المحلية الكوادر في حاد نقص من السعودية العمل سوق تعاني
شركايجب احتياجات يلبي التأمينأن المؤهلةت الكوادر هذه على الطلب من سيزيد مما حالياً، تأسيسها على الموافق

كبير الكوادر. بشكل هذه الستقطاب والجديدة القائمة الشركات بين المنافسة من نوع إلى هذه الطلب زيادة تؤدي . وقد
الموجو الكوادر على واإلبقاء وتأهيل توظيف تكلفة من سيزيد بدوره ارتفاعوهذا إلى يؤدي قد مما الشركات لدى دة

الشركة ربحية على يؤثر قد وبالتالي التشغيلية .المصاريف

السيولة٨-١-٢ متطلبات

ل التعاوني٦٨و٦٧و٦٦لموادوفقاً التأمين شركات مراقبة لنظام التنفيذية الالئحة علىمن السعوديةاألهليةيتعين
المالءة من أدنى بحد التأمينوذلكاالحتفاظ عمليات عن الناتجة المطالبات رئيسي.لتلبية بشكل يتأثر الحد هذا ولكن

بتحديد المتعلقة واألنظمة المباعة التأمين وثائق بحجم بدورها تتأثر والتي بها، االحتفاظ يتعين التي باالحتياطيات
النظامي وا. االحتياطي الربح هامش تشمل أخرى عوامل بعدة يتأثر ذلك أن التأمينكما وتكاليف االستثمار على لعائد

التأمين واصلت. وإعادة علىاألهليةوإذا يتعين فقد مستقبالً للمالءة المطلوب الحد زاد إذا أو بسرعة نموها السعودية
المال رأس تضخيم إلى يؤدي قد ما وهو المطلوب المالءة حد لواجهة المال رأس زيادة تتمكن. الشركة لم األهليةوإذا

وب أنشطتها نمو من الحد على تجبر فقد مالها رأس زيادة من أرباحالسعودية أية عن اإلعالن عدم ينتج. التالي قد أو
االستثنائية الحاالت بعض في ترخيصها سحب إلى تصل قد الشركة حق في جزائة إجراءات تطبيق ذلك .عن

السعودة٩-١-٢ متطلبات

العملبناءاً وزارة تعليمات التنفيذية،ونظامعلى والئحته التعاوني التأمين شركات التيمراقبة الشركات على ينبغي
الـ مستوى فوق لديها السعوديين الموظفين نسبة على المحافظة موظفاً عشرين من أكثر موظفيها عدد وال%٣٠يبلغ ،

ال عدم حال وفي ذلك، من أعلى مستويات إلى السعودة نسب رفع يتم ال أن ضمانات أي الشركاتيوجد هذه تزام
الالزمة العمالة تأشيرات إصدار إيقاف إلى تصل قد عليها عقوبات تطبيق يتم فقد الخصوص بهذا الصادرة بالقرارات

من.  للشركة سواء للشركة الالزمة العمالة تأمين من تمكنها عدم بسبب التوسعية وخططها الشركة أعمال تتأثر وقد
االست طريق عن أو المحلية .قدامالسوق



النقد١٠-١-٢ مؤسسة ترخيص سحب أو إصدار عدم خطر

تم علىوالمتلقد بتأسيسافقة بناءاًلشركاالترخيص التعاوني للتأمين األهلية ستقومة أو قامت معينة شروط على
بعد الشركة تقوم وسوف المستقبل، في باستيفائها بطلبصدورالشركة النقد لمؤسسة بالتقدم التجاري الحصولالسجل

بممارستها الشركة ترغب التي التأمين أنشطة بمزاولة ترخيص هذه. على استيفاء على الشركة قدرة عدم حال وفي
ال قد الشركة فإن علىحتالشروط أوالترخيصصل النشاط، يتمبمزاولة عليهقد الحصول تم إذا الترخيص . سحب

التأ شركات جميع على تطبق سوف الشروط هذه بأن .مينعلماً

أنه التأمينلالئحةوفقاًكما شركات على يتوجب التأمين لنظام الشركة(التنفيذية فيها االلتزامات) بما من العديد تقدم أن
السعودي العربي النقد المادة. لمؤسسة أن٧٦وتنص التعاوني التأمين شركات مراقبة لنظام التنفيذية الالئحة من

في الترخيص سحب حق النقد تفلمؤسسة لم أو أشهر ستة خالل به لها المرخص النشاط الشركة تمارس لم حال
الشركة أفلست أو صحيحة غير بمعلومات المؤسسة تزويد الشركة تعمد للمؤسسة تبين أو الالئحة أو النظام بمتطلبات

أو سوي غير بأسلوب النشاط الشركة مارست انخفضأو أو المقرر األدنى الحد عن المال رأس النشاطانخفض
حق وجه دون المستحقة المطالبات دفع الشركة رفضت أو أدائه فعالية عدم المؤسسة ترى الذي المستوى إلى التأميني
عن الشركة امتنعت أو السجالت فحص في مهمته أداء عن المؤسسة قبل من المكلف التفتيش فريق الشركة منعت أو

التأمين النزاعات من أي في صادر نهائي حكم سوف. يةتنفيذ ذلك فإن الشركة من الترخيص سحب تم حال وفي
بشكل عملها استمرار بإعاقة .نظامييتسبب

التأمين١١-١-٢ شركات ملكية على بالقيود تتعلق مخاطر

التعاونينظامإن التأمين شركات التنفيذيةمراقبة . التأمينشركاتفياألسهمتملكعلىالقيودبعضيفرضوالئحته
للما يجوزفوفقا ال التنفيذية الئحته من والثالثين التاسعة المادة و التعاوني التأمين شركات مراقبة نظام من التاسعة دة

أو تأميني أو مصرفي نشاط أي تملك أو االندماج على االتفاق أو الخارج أو الداخل في فروع افتتاح التأمين لشركة
إعادة أو تأمين شركة أسهم امتالك أو عليه النقدالسيطرة مؤسسة من مكتوبة بموافقة إال أخرى المادة. تأمين تنص كما

بنسبة النقد مؤسسة إبالغ وجوب على التعاوني التأمين شركات مراقبة لنظام التنفيذية الالئحة من والثالثون الثامنة
يملكأملكية شخص تغيير% ٥ي بأي كتابيا المؤسسة وإطالع دوري بشكل الشركة أسهم من أكثر نسبأو على يطرأ

لم والقصوى الدنيا الحدود تحدد النقد مؤسسة قبل من قائمة نشر تم كما والمصارفلالملكية، التأمين شركات كية
التعاوني التأمين شركات في والطبيعية االعتبارية يت. والشخصيات المتطلبات لهذه شركاتووفقا على التأمينوجب

شركةمعللملكيةنقلأودمجأواكتسابقبلالسعوديالعربيالنقدمؤسسةمنمسبقةخطيةموافقةعلىالحصول أي
ملكيتهامسجلةتأمين هيكل في جذري تغيير حدوث من.أو ذلكإن علىالشركةقدرة)الحاالتبعضفي(يعيقأنشأن

مع حالماليمستثمراالتفاق في وذلك استراتيجي بتأخيرذلك)ساما(السعوديالعربيالنقدمؤسسةرفضتأو قامت أو
لشروطعليهالموافقة بإخضاعه قامت الشركةأو أعمال على سلبياً يؤثر قد مما مقبولة، .غير



الشركة٢-٢ بعمليات المتعلقة المخاطر

التأمينية١-٢-٢ المحفظة بتقييم تتعلق مخاطر

األهليةإن التعاونيالشركة تأسيسهاتنويللتأمين إجراءات من االنتهاء التابعةوفور التأمينية المحفظة على االستحواذ
وااللألهلية السعودية العربية المملكة في المصدرة التأمين ووثائق أقساط من والمكونة هذهالبحرين عن الناتجة لتزامات
المحفظةنتيجةإن.  الوثائق هذه لجنةتقييم قبل من للدراسة خاضعة ستكون عليها االستحواذ الشركة ترغب التي

التيم القائمة التأمين شركات محافظ تقييم إجراءات سالمة من تتأكد سوف والتي النقد مؤسسة قبل من معينة ستقلة
ل األكتواري والخبير القانوني المحاسب اتباع من والتأكد للمؤسسة الضوابطتقدمت قبلجميع من الموضوعة والمعايير

التأمين أنشطة بتقييم يتعلق فيما .المؤسسة

أ ذلكوقبل إنجاز من الشركة تتمكن وموافقات،ن السعودي العربي النقد مؤسسة موافقة على أوالً تحصل أن يجب
االستحواذ عملية إكمال أجل من منحها.  أخرى يتم لم أو الموافقات تلك تأخرت يؤجل،وإذا أو يهدد أن يمكن ذلك فإن

االستحواذ عملية المتإنهاء الشركة أرباح على يؤثر قد األموال.وقعةمما من إضافية نفقات عنه ينتج أن ويمكن
الشركةوالموارد ربحية على يؤثر قد رأس.  مما إلى بالنسبة مرتفعة المحفظة قيمة أن تبين حال في لذلك، وإضافة

الشركة مال رأس رفع يستوجب قد مما الشركة لدى السيولة مستويات على ذلك يؤثر فقد شراء.  المال أن كما
فيالمحفظ الشركة ربحية على ذلك يؤثر فقد وبالتالي الدفترية القيمة من أكثر مبالغ دفع إلى يؤدي ربما التأمينية ة

األولى .السنوات

المحفظة٢-٢-٢ االستثماريةربحية

ومحف الوثائق حملة محفظة من تتألف والتي المستثمرة أصولها أداء على جزئياً للشركة التشغيلية النتائج تعتمد ظةسوف
نتائج.المساهمين مخاطراالستثمارتخضع بالوضعاإلى المتعلقة المخاطر ذلك في بما متنوعة، االقتصاديستثمار

وتذبذبات السوق وتقلبات التسديدعائدالالعام وعدم اإلئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر الشركة.، نجاح عدم أن
محفظتها ربمااالستثماريةبموازنة مسؤولياتها تسييلهاضطريمع مثاليةاستثماراتهاإلى ليست وبأسعار أوقات .في

عملياتها ونتائج المالي وضعها على جوهري بشكل سلبياً يؤثر أن يمكن الذي االستثمارية.األمر المحفظة تخضع كما
معينة مالية منتجات توفر عدم وظروف تنظيمية لقيود في. أيضا التنوع نطاق من تقلل أن يمكن األصولوالتي فئات

االستثمار على العائد تقليل إلى بدوره يؤدي أن يمكن الذي األمر نظام.  المختلفة، االستثمارات هذه إدارة وتتطلب
هذه تنويع على الشركة قدرة عدم يؤدي وقد وتنوعها االستثمارات هذه جودة اختيار على عالية وقدرة فعال إداري

وب عائداتها انخفاض إلى بالشركةاالستثمارات المساهمين حقوق .التالي

التقارير٣-٢-٢ رفع شروط

نظام متطلبات ضمن من شركاتإن التنفيذيةالتأمينمراقبة والئحته واالتعاوني التسجيل تقومأندراجإلوقواعد
للجمهور بنشرها تقوم وأن التنظيمية للجهات دورية مالية تقارير برفع إدارية. الشركة صعوبات تحدث عندوقد وتقنية



األهليةمباشرة التعاونيالشركة يجعلهاللتأمين قد وهذا التقارير، هذه تقديم في التأخير بعض يسبب قد مما ألعمالها
المالية السوق هيئة أو السعودي العربي النقد مؤسسة قبل من سواء الغرامات لبعض استثنائية حاالت في .عرضة

التمويل٤-٢-٢ مصادر

االنتهاء تحتاجبعد قد الشركة، تأسيس إجراءات استثماراتهااألهليةمن لتمويل كبيرة مالية مبالغ ضخ إلى السعودية
التشغيلية وعملياتها من.وتوسعاتها أو البنوك طريق عن سواء تمويلية مصادر عن للبحث تحتاج قد ذلك أجل ومن

جديدة أسهم إصدار األسو. خالل ظروف تكون أن ضمانات توجد منوال يزيد قد مما الوقت ذلك في مالئمة المالية اق
الشركة عمليات على سلباً ذلك يؤثر وقد التمويل، .تكاليف

الرئيسييناالعتماد٥-٢-٢ الموظفين على

سوف المستقبلية وتطلعاتها نجاحها وإن الشركة أعمال نجاح في مهماً دوراً يلعبون الرئيسيين الموظفين إلىيإن عتمد
عل كبير توظيفحد في قدرتها المتميزةواالحتفاظى النوعية ذوي .بالموظفين

أن من البحرينبالرغم األهلية إيجاديةشركة على قادرة بدائلواالحتفاظكانت وإيجاد والمتميزين المؤهلين بالموظفين
الشركة، يغادرون الذين الرئيسيين أنهللموظفين بأنإال تأكيد إعطاء يمكن السعال تكونوديةاألهلية علىسوف قادرة

بد أنائلإيجاد إليهمتذجتأو الحاجة تظهر عندما مؤهلين بموظفين وتحتفظ خسرتقد.ب إذا سلبياً الشركة تتأثر
الرئيسيين األعضاء من أكثر أو شخص المتوسطعلىخدمات إلى القصير إلى،المدى يؤدي أن يمكن الذي األمر

سلباًأعتعطيل ويؤثر الشركة عملياتهامال ونتائج المالي ووضعها عملها فرص .على

التصنيف٦-٢-٢ مخاطر

لنظام التنفيذية الالئحة شركاتإن باختيارالتعاونيالتأمينمراقبة تقوم أن الشركة فيها بما الشركات هذه على تفرض
تصنيف على حاصلين تأمين ستاندرد) BBB(معيدي تصنيف بورززحسب مكا) S&P(أند تصنيف أدنىأو كحد . فئ

تصنيفها انخفض حال في التأمين إعادة شركة مع المبرمة التأمين إعادة اتفاقية إلغاء على،وسيتوجب الحصول أو
الشركة على والمخاطر التكاليف من سيزيد مما ذلك على النقد مؤسسة .موافقة

المعلومات٧-٢-٢ تقنية

أعم كاإن بشكل تعتمد المستقبلية وتطلعاتها الشركة منل كبير عدد معالجة على المعلومات تقنية أنظمة قدرة على بير
ودون محدد وقت في نموانقطاعالعمليات مع متزايد بشكل معقدة العمليات معالجة فيه تصبح الذي الوقت في خصوصاً
معتب بمعدل العمليات تلك .رأعداد

المحاسبة ألنظمة المناسب التشغيل المالية،إن ال،والرقابة العمالء،عمالءوخدمة بيانات معالجة،وقاعدة وأنظمة
التي تلك فيها بما األخرى المطالباتتالمعلومات ومعالجة باالكتتاب أنظمة،تعلق إلى المكاتباالتصاالتباإلضافة بين
المعلومات تقنية ومركز الاإلقليمية على ومقدرتها الشركة لعمليات األهمية غاية في أمر هو الرئيسي منافسةبالمركز



تتعرض. بنجاح لن الشركة وأعمال أنشطة أن على الضمانات إعطاء يمكن فيلالنقطاعال جوهري بشكل تتأثر أو
ا أو المعلومات تقنية أنظمة من ألي كامل أو جزئي عطل حصول الرئيسيةالحالة .تصاالت

ال٨-٢-٢ ذات األطراف عالقةتعامالت

ألتوفيرالشركةتعتزم تأمينية عالقةطراتغطية ذات السابقمورغ،ف في تتعد لم التغطيات تلك قيمة قيمة% ٢أن من
التأمينية، اإلدارةالمحفظة أن بشكلورغم تتمقطعيترى أن يجب العالقة ذات األطراف مع التعامالت بشكلأن
مصالح التالمساهمينيضمن يتم سوف العالقة ذات األطراف مع والعقود المعامالت جميع أن ورغم من، عليها صويت

عليها، بالتصويت العقود تلك في مصلحة لهم الذين للمساهمين الحق إعطاء دون العامة الجمعية أنهقبل يمكنإال ال
ضمان بأنإعطاء التعامالتات أساستلك على تمثلتتم المساهمينمصلاألفضلأنها موافقة.لحة عدم حال في أنه كما

العق تلك بعض على العامة ربحيتهاالجمعية أو الشركة أعمال على سلبا ذلك يؤثر فقد .ود

المخاطر٩-٢-٢ إدارة سياسات

ال إلدارة سياسات الشركة لدى الدوليةمخاطريوجد الممارسات على تعتمد داخلية وقيود هذه.وإجراءات تكون ال ربما
التع مدى تخفيض في تماماً كافية الداخلية والقيود واإلجراءات للرالسياسات مقابلض أو الظروف، كافة في مخاطر

ال ذلك في بما الخطر من األنواع توقعهامخاطربعض أو عليها التعرف يتم لم لذلك. التي المالي،وكنتيجة الوضع فإن
أن يمكن وعملياتها بسلبياًاتأثريللشركة للخطرو التعرض في المتعاقبة الزيادة بواسطة جوهري .شكل

المتعارمنإن متعددةالممارسات مالية أدوات تستخدم أن التأمين لشركات عليها الواستثماراتف هذه مخاطرإلدارة
أعماله تصاحب ي. االتي فإنه حال، كل السعوديجعلى العربي النقد مؤسسة موافقة على الحصول الشركة على ب

لنظام التنفيذية الالئحة شركاتبموجب ااقبلالتعاونيالتأمينمراقبة هذه وماستعمال المالية المشتقات مثل ألدوات
المستقبل في اإلدارة أدوات من معرضة. شابهها الشركة فإن النقد مؤسسة موافقة دون منها أياً استعمال حال وفي

الترخيص سحب ذلك في بما النظام في الواردة الجزاءات . لمختلف

الموظفين١٠-٢-٢ سلوك سوء

وإجراءات داخلية ضوابط وجود من الموظفينبالرغم سلوك سوء أنها،لمعالجة تضمن أن تستطيع ال الشركة فإن
الحاالت هذه منع دائماً ينتج،وبالتالي. تستطيع أوعنربما الشركة، قبل من القانون مخالفة الموظف سلوك سوء

نظامية و،عقوبات مالية مسؤولية الشركةةجسيمضرارأأو/أو أن.بسمعة تضمن أن الشركة تستطيع سلوكال سوء
اإل إلى يؤدي لن بالموظفين جوهري بشكل عملياتهاعضوضرار نتائج أو المالي .ها

االحتياطياتكفاية١١-٢-٢

ب الشركة المطالباتاتحتفظ لتغطية ومخصصات عملياتلتزاماتواالحتياطات من كجزء وذلك المتوقعة المستقبلية
التوالتزاماالتأمين التأمين شركات مراقبة .عاونيبنظلم



تقدير عملية متغيراتااللتزاماتحتياطياإن فيها وتتدخل ومعقدة صعبة عملية إلى.متعددةوافتراضاتهي وبالنظر
امخاطرال لتحديد المصاحبة التيقن عدم من العالية والدرجة تنتجالاألساسية قد التي المسددةمطالباتالعنلتزامات غير

تستطيعلى ال الشركة فإن المسؤولياتالوثائق، تلك لتسوية األمر نهاية في سيدفع الذي المبلغ بالضبط تحدد أن .ع
ذلك إلى يتعلق،إضافة فيما السعودية التأمين صناعة عن البيانات من المحدود والقدر نسبياً القصير التاريخ بالنتائجإن

إلعدادلالسابقة الشركة قدرة على يؤثر أن يمكن معينةيةأكتوارافتراضاتلمطالبات التأمين،لخدمات خدمات مثل
الصحية والرعاية .التكافلي

ذك لما فإنركنتيجة أنهااالحتياطيات، يثبت أن يمكن التأمين لوثائق المستقبلية المطالبات لتسديد أساساً وضعت التي
بزيادة تقوم أن عندئذ الشركة على وأن كافية ليحتياطاغير يكون أن يمكن الذي األمر علىاتها، جوهري سلبي تأثير ه

عملياتها ونتائج المالي ووضعها .أعمالها

سارية١٢-٢-٢ التأمين وثائق المفعولتجديد

م عام بشكل الشركة تأمين وثائق طبيعتهاحددةإن في عدم. المدة حال وثائقوفي الشركةتأمينالتجديد لصالح ،الحالية
القاد السنوات في للشركة المكتتبة األقساط أنفإن يمكن لعملياتها المستقبلية والنتائج جوهريوسلبياًاتأثريمة .بشكل

التجارية١٣-٢-٢ العالمة حماية

تجارية عالمة أي للشركة يوجد شعارها(ال ذلك في مسجلة)بما فكرية ملكية أية تمارسباسمهاأو قانوني نظام أي في
أعمالها .ضمنهالشركة

ج يعتمد التنافسي الشركة وضع قدرتهاإن على التياسمهاستخدامافيزئياً القانونية األنظمة في خدماتها على وشعارها
وبيعها، خدماتها تسويق فيها منعوتم على الشركة قدرة عدم صاحبةانتهاكإن الدول في القضائياالختصاصحقوقها

عال على سلبياً يؤثر أن يمكن أعمالها فيها الشركة تمارس أنمالتي ويمكن وبالتاليتها تكلفة أكثر عملها ممارسة يجعل
التشغيلية الشركة نتائج على مشابهة.يؤثر تجارية عالمات مع تتنافس أن عليها كان إذا أكثر الشركة عمل يتأثر وربما

ملكية حقوق فيها تملك ال والتي فيها تعمل التي الرئيسية األسواق .ضمن

المؤمن١٤-٢-٢ مع بالخالفات متعلقة عليهممخاطر

ال سريعشركةإن بشكل الوثائق حملة مطالبات تجاه التزاماتها وتسوية بتسديد نشوء. ملتزمة عدم يضمن ال هذا أن إال
أخرى جهة من الوثائق حملة وبعض جهة من الشركة بين ضد. خالفات قضائية بدعاوى القيام إلى األمر يصل وقد

القضائية الجهات لدى ال،الشركة يعرض قد عملياتوهذا على سلباً يؤثر قد مما وقانونية قضائية مخاطر إلى شركة
.الشركة

الشركة١٥-٢-٢ عهد حداثة

أن المصريةهيالسعوديةاألهليةرغم األهلية لعمليات أنهاامتداد إال المملكة، تتوفرمافي ال ولهذا التأسيس قيد تزال
مالية بيانات سابقةراجعةمأية فترة تتوفرألية وولن للعموم المالية البيانات ماليةمدققةهذه سنة نهاية قبل مستقل بشكل



الطرح أمرا.  بعد البعيد المدى على وتطورها التجاري الشركة نشاط اتجاه تحديد يجعل أن األمر هذا شأن من إن
التاريخية.  صعباً المالية البيانات هذه مثل توفر لعدم المعلومراجعةالموكنتيجة فإن للمستثمرينللشركة ستتوفر التي ات

الشركة نجاح فرص لتقييم بالنسبة بالمحدودية ستتسم .المحتملين

والتطوير١٦-٢-٢ بالتوسع الشركة نجاح عدم مخاطر

استراتيجية الخدماتاألهليةإن في والتنوع الجغرافي االنتشار لتوسيع توسعية خططاً تتضمن ال. السعودية ولكن
لتحق ضمانات أية المستقبليةتتوفر الشركة أعمال تقييم على يؤثر قد وهذا كامل، بشكل االستراتيجيات هذه .ق

التسجيل١٧-٢-٢ قبل لألسهم األولي الطرح

في معينة قرارات واتخاذ لألسهم، األولي الطرح بنجاح تتم حتى تسجيلها يتم ولن بعد، تسجيلها يتم لم الشركة إن
والحصول التأسيسية، الجمعية الشركاتاجتماع لنظام طبقا وزاري قرار أو.  على واحد استكمال يتم أال الممكن ومن

مبالغ لرد والحاجة الشركة تأسيس عدم يعني مما الشركة، تأسيس وإعالن تسجيل إلتمام الالزمة المتطلبات من أكثر
للمستثمرين .االكتتاب

عامةال١٨-٢-٢ شركة إدارة في خبرة

شؤو بتسيير اإلدارة قامت األلقد شركة البحرينيةن لديههلية وليس خاصة ملكية مملوكة إدارةاكشركة في خبرة
الشركة.  العامةالمساهمةالشركات تعرض للتداول، العرض وعلى الرسمية القائمة في األسهم قبول على ويترتب

الم التقارير إعادة بخصوص معينة التزامات إلى التنفيذية واإلدارة إدارتها مجلس كماوأعضاء واإلفصاح، ختلفة
تصدره التي واللوائح النظم بموجب عليهم قيود لفرض والرقابيةايتعرضون التنظيمية تلك. الجهات إلى وباإلضافة

فإن والرقابيةالمتطلبات، التنظيمية الجهات مناسباًهذه تراه حسبما إضافية تقارير وإعداد إفصاح متطلبات تفرض قد
تط أن أيضاً لها يمكن الحوكمةكما بقواعد إضافية التزامات وضمان.لب المتطلبات بتلك االلتزام الشركة وعلى

والجمهور والمساهمين للسلطة المعلومات عن بعدالة مصلحة. اإلفصاح من أنه الشركة إدارة مجلس أعضاء ويوقن
نشط حوار بدء واختصاصييالشركة المساهمين مع اإلعالمالومفتوح ووسائل المالية عامة،سوق بصفة والجمهور

المستقبلية وخططها للشركة التاريخي األداء السهم. بخصوص قيمة بأن كذلك، الشركة إدارة مجلس أعضاء يوقن كما
تتعزز عنبسوف ومفتوحتاستراتيجيااإلفصاح نشط حوار خالل من للعامة النمو وفرص لديها القوة ونقاط . الشركة

سوف الشركة فإن الوقت، نفس األساسية،وفي العمل باستراتيجيات يتعلق فيما السرية على الحفاظ ضرورة تراعي
العملياتية وتنظيمات.وخططها إجراءات تطبيق لتأسيس تخطط الشركة فإن أعاله، المذكورة المبادئ تطبيق أجل من

مس كشركة بالعمل مرتبطة عامةاداخلية كب. همة إضافية أعباء العملية هذه تضع أن الشركةويمكن إدارة على يرة
المالي وأدائها الشركة عمل على بالتالي يؤثر مما األخرى، والموارد .وموظفيها

التأمينية١٩-٢-٢ بالمحفظة تتعلق مخاطر

الشركة تأسيس إجراءات استكمال األهليةبعد تستحوذالسعوديةتنوي لأن حاليا المملوكة التأمينية المحفظة ألهليةعلى
وال السعوديةالبحرينية العربية المملكة لسوق المحفظة.  مخصصة هذه في المكتتبة األقساط قيمة أكثر تركز والمالحظ



المركبات على التأمين الغيار.  في قطع وأسعار اإلصالح تكاليف وارتفاع المرورية الحوادث أعداد ارتفاع يسبب وقد
ربحي على ذلك يؤثر فقد وبالتالي المطالبات، قيمة زيادة السنإلى خالل الشركة األولىوة .ات

العاديةالمخاطر٣-٢ باألسهم المتعلقة

الشركة١-٣-٢ ألسهم سابق سوق وجود عدم

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

أو السعودي، لالقتصاد العام كالوضع عدة لعوامل نتيجة وذلك كبيرة لتذبذبات يخضع قد السوق في الشركة سهم سعر
ونطاق الشركة إرادة عن خارجة أخرى عوامل أية إلى باإلضافة ونتائجها الشركة أداء أو التأمين، سوق وضع

. سيطرتها

األسهم٢-٣-٢ أرباح توزيع

تو قرار المستقبلية،إن واألرباح للشركة، المالي كالوضع عوامل عدة على يعتمد الشركة قبل من األسهم أرباح زيع
وأية االقتصادية، والظروف للشركة، المتوفر النقد وعلى للتوزيع، القابلة واالحتياطات العام، المال رأس ومتطلبات

ح من أهمية ذات الشركة إدارة مجلس أعضاء يراها أخرى آلخرعوامل .ين

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

العالقة ذات القس. (واألنظمة بـراجع الخاص األرباسياسة"م ").حتوزيع

والفعلية٣-٣-٢ المؤثرة قبلالسيطرة المؤسسينالمساهمينمن

األسهمانتهاءبعد طرح فعلياًلالكتتابعملية المؤسسون المساهمون المصدرة% ٦٠سيملك الشركة أسهم ىلعو. من
المس كافة على التأثير من يتمكنون سوف المؤسسين المساهمين فإن ذلكذلك في بما المساهمين، موافقة تتطلب التي ائل

اإلدارة مجلس أعضاء وتعيين للشركة الكبيرة وردباستثناء(المصروفات المادةما نظام)٧٠(و)٦٩(في من
).الشركات

لذلك يمارسوا،وكنتيجة أن المؤسسون المساهمون علىحقوقهميستطيع كبير تأثير لها يكون أن يمكن التي بالطريقة
الشركة عملياتها،أعمال ونتائج المالي المال،ووضعها رأس وتعديل الهامة والتعامالت الصفقات ذلك في .بما



السهم٤-٣-٢ سعر في التذبذب

بسعر أو االكتتاب سعر بنفس فيها اكتتبوا التي األسهم بيع بإعادة القيام من يتمكنون ال قد الشركة أسهم في المكتتبين إن
وذل منه، العواملأعلى من لعدد نتيجة الممكن. ك من االكتتاب عملية إتمام بعد السوق في االكتتاب أسهم تداول سعر إن

األوضاع تغير السوق، وتقلبات ظروف الشركة، عمليات نتائج في االختالفات مثل بعوامل كبيراً تأثراً يتأثر أن
الحكومية األنظمة في تغيير حدوث أو .االقتصادية،

ا٥-٣-٢ المستقبلبيع في لالكتتاب وطرحها ألسهم

السوق في لألسهم كبيرة بيع عمليات بسبب سلباً األسهم سوق أسعار تتأثر ستتماالعتقادأوقد العمليات هذه مثل بأن
. االكتتابانتهاءبعد

سنواونالمؤسسونلمساهماسيخضعاالكتتابهاءإنبعد ثالث لفترة أسهمهم في التصرف جواز عدم ماليةلقيد ت
عنكاملة منها كل تقل الشركةمنشهرا١٢ًال تأسيس الحظر("تاريخ سنوات.")فترة الثالث فترة يجوز،وبعد

النقد ومؤسسة الهيئة موافقة على الحصول بعد فقط بأسهمهم يتصرفوا أن المؤسسين أن. للمساهمين ومع لذلك، إضافة
بعد إضافية أسهم إصدار حالياً تنوي ال أوانتهاءالشركة األسهم من كبير لعدد الشركة إصدار أن إال مباشرة االكتتاب

المؤسسين المساهمين بعدلعددبيع األسهم من إلىانتهاءكبير ويؤدي السوق في األسهم على سلباً يؤثر قد الحظر فترة
الشركةانخفاض أسهم .سعر

المستقبليةبالبياناتمتعلقةمخاطر٦-٣-٢

األموروبعضمعلومةوغيرمعلومةمخاطرعلىوتنطويمستقبليةبياناتالنشرةهذهفيالواردةتالبيانابعضتشكل
الحصر،المثالسبيلعلىالبياناتهذهوتشمل. الشركةنتائجعلىتؤثرقدالتيالمؤكدةغير تتعلقالتيالبياناتال

المالي التطويرخططذلكفيبما) المستقبليةالعملياتإلىبالنسبةواألهدافالشركةوخططالعملوإستراتيجيةبالوضع
المتعلقة تتغيرقدالفعليةالنتائجفإنصحيحة،أودقيقةغيراالفتراضاتمنأياًأنتبينوإذا.(الشركةبخدماتواألهداف
جوهرية .النشرةهذهفيالمذكورةالنتائجعنبصورة



السوق٣ عن نبذة

السعو١-٣ االقتصاد عن ديلمحة

لخزينة رئيسي كمورد النفط على رئيسي بشكل يعتمد أنه أي نفطياً اقتصاداً السعودية العربية المملكة اقتصاد يعتبر
لعام.الدولة التقديرات أشارت المملكةم٢٠٠٦وقد امتالك تمثِّل٢٦٢,٧إلى النفط من برميل من% ٢٥بليون

العالمي النفط دو. احتياطي كأكبر السعودية أوبكوتصنف منظمة في رئيسياً دوراً وتلعب للنفط مصدرة ويشكل.  لة هذا
و% ٧٥النفط الخزينة، عائدات و% ٤٥من اإلجمالي، المحلي الناتج التصدير% ٩٠من عائدات .من

بـ السعودي الخاص القطاع للمملكة% ٤٠يساهم اإلجمالي المحلي الناتج المحلييقدرو. من الناتج فياإلجمالينمو
بنسبة٢٠٠٦مالعا إلى% ٤,٢م سعودي١,٣٠٤ليصل ريال أمريكي٣٤٧(مليار دوالر بعد). مليار األرقام هذه وتأتي

العام شهده الذي االستثنائي نسبة٢٠٠٥النمو بلغ والذي القوي.  %٦,٦م االقتصادي النمو هذا وراء السبب ويرجع
الداخلي االستهالك على العالي الطلب إلىإلبا،إلى منضافة أكثر وجود مع الداخلي االستثمار على الطلب في االزدياد

بنهاية٤١٩ اكتمالها المقرر من سعودي٢٠١٢مشروع ريال تريليون تبلغ إجمالية استثمارية بكلفة مليار٢٦٧,٣(م
أمريكي األمد).  دوالر الطويلة النمو خطط بقيمة،ولتحقيق مالية رأس الستثمارات تحتاج سوف المملكة ٦٠٠فإن

القادمين العقدين مدى على األقل على أمريكي دوالر ٣.مليار

االقتصادي١-١-٣ التحول

االقتصاد النهج شهد تدريجياًيلقد باالنحسار الحكومة دور بدأ حيث جوهرياً، تحوالً السعودية العربية المملكة في
ل نتيجة وذلك التدريجي بالنمو دوره بدأ الذي الخاص القطاع الحكومةلمصلحة تنتهجه الذي الجديد االستراتيجي لتوجه

للمشاركة أكبر دوراً الخاص القطاع إعطاء حيث بهباالقتصادمن تقوم ما خالل من جلياً رؤيته يمكن ما وهذا الوطني،
للخصخصة دعم و تشجيع من شركات.  الحكومة من حصتها من كبير جزء لبيع السعودية الحكومة وتخطط هذا

الق بـومؤسسات والمقدرة العام القادمة٨٠٠طاع العشر السنوات خالل دوالر لـ. مليار الحكومة طرح مثَّل وقد
السعودي% ٢٠ االتصاالت مشغل أسهم السعودية(من عام) االتصاالت في العام األولى٢٠٠٢لالكتتاب الخطوة م

لخصخصة والطامحة الحكومة خطط ضمن رئيسيا٢٠ًواألكبر اقتصادياً الجوية،قطاعاً والخدمات النقل، قطاعات مثل
التي القطاعات من وغيرها البلدية، والخدمات البريدية والخدمات البحرية، والموانئ والطرق، الحديدية، والسكك

                                                          

إيه أي بوك،سي فاكت االقتصاد،وورلد عن عامة برايرف١٩بتاريخhtm.factbook/publications/cia/gov.cia.www://https،لمحة
٢٠٠٧

األول الربع السعودي، االقتصاد الرياض، ٢٠٠٧بنك
التجاري٣ األهلي السعودي٢٠٠٦البنك االقتصاد ٢٠٠٦سبتمبر/أغسطس. توقعات



الخاص القطاع مشاركة أمام متاحة إلى. ستكون السعودي االقتصاد تنشيط في األجنبية االستثمارات تدفق أسهم وقد
وتوسي دعم المملكةجانب تشهدها التي الطفرة ١.ع

مختلفة مجاالت في عمالقة مشاريع في االستثمار تتضمن طموحة اقتصادية خطة بتطبيق المملكة حكومة باشرت لقد
هذه كلفة تصل إلىاحيث دوالر٢٨٣الستثمارات النفطأمريكيمليار قطاعات االستثمارات وستشمل ،

ومشا واألمن والدفاع والترفيهيوالبتروكيماويات والتجاري السكني العقاري التطوير .ريع

المالي٢-١-٣ السوق أداء

المحليةأخبارتصدرت األسهم االقتصاديسوق لعامةاألخبار األول الربع منذ من٢٠٠٣السعودية األول النصف حتى م
ا،م٢٠٠٦عام من العديد اهتمام جذب إلى األسهم مؤشر في الكبيرة التقلبات ساهمت خارجوقد من حتى لمستثمرين

عام.  المملكة خالل األسهم مؤشر خسر حوالي٢٠٠٦وقد المستثمرين% ٥٣,٢٦م خسارة إلى أدى مما قيمته، من
االقتصادية القطاعات أغلبية على سلباً ذلك أثر وقد مدخراتهم من كبير اإلنفاق.  لجزء مستوى استمرار أن إال

إحداث إلى أدى والذي العالي بحواليالحكومي العام القطاع رواتب في زيادة مع مترافقاً العمل فرص من % ١٥المزيد
للمستهلكين الشرائية القدرة رفع في ساهمت عوامل كلها الوقود أسعار في .ثقتهمواستعادةواالنخفاض

العالمية٢-٣ التأمين أسواق

التأمين١-٢-٣ سوق عن لمحة

والحمايةالم(العالميالتأمينأقساطإجماليبلغ واألضرار ٣م٢٠٠٥عام) والصحيواالدخارمتلكات دوالرتريليون٤
ريأرقامبحسبوذلكأمريكي، حواليإلىالتأمينأقساطمناألمريكيةالمتحدةالوالياتحصةوصلتوقد. سويس
عاممليار٩٤٥,٩ بنسبة٢٠٠٥دوالر منخفضة العام% ١,١م بلغت٢٠٠٤عن والتي د٩٥٦,٩م وموزعةوالرمليار

الوالية(واألضرارالممتلكاتعلىللتأميندوالرمليار٤٢٧,٤حواليإلى أموال متضمنة مجموع)غير بلغ أقساطبينما
الحمايةالصحيالتأمين قيمةوقد. دوالرمليار٥١٨,٥حواليواالدخاروتأمين إجمالي واالستحواذاالندماجعملياتبلغ

حوالي٢٠٠٥لعامالتأمينمجالفي العاممليار٣٢,٧م في بـ٢٠٠٥دوالر مقارنة عام١٤,٢م دوالر ٣.م٢٠٠٤مليار

                                                          

إي١ إم أكتوبرإآي السعودية،٢٠٠٦نفو الخصخصة عملية com.ameinfo.www. تسارع
السعودي،سامبا ١٥الصفحة٢٠٠٦أغسطس،م٢٠٠٦منتصفاالقتصاد

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



التأمينتلخيصفيمكنأفريقياوشمالاألوسطالشرقلمنطقةبالنسبةأما أقساط الحماية(إجمالي ٢٠٠٥لعام) واالدخارعدا
:التاليبالجدولم

مونيتور: المصدر أنترناشيونالبزنس

السعودية٣-٣ العربية المملكة في التأمين سوق

تاريخية١-٣-٣ لمحة

التأمين قطاع حوالياتسم وجود إلى أدى مما والتشريعات، للقوانين تنظيمية بيئة بغياب السعودية العربية المملكة في
والتأمين الخاص القطاع ألعمال تأمين وكالء أو عالميين كوسطاء أعمالها وتزاول الخارج في مسجلة تأمين شركة مئة

ال.الشخصي منذ البحرين في نفسها تسجيل الشركات تلك فضلت التنظيمي.م٢٠٠١عاموقد لإلطار غياب ظل في
المملكة في االحتيال،والتشريعي عمليات بعض من لحمايتهم قانوني بغطاء يحظوا لم التـأمين وثائق حملة قدو.فإن

الطري العوامل هذه امهدت لإلصالحات ستساهمق السعوديةبدورهالتي العربية المملكة في التأمين قطاع تطور .في

                                                          

ليمتد١ انترناشيونال مونيتور السعودية. بزنس العربية للمملكة التأميني األخير.التقرير م٢٠٠٦الربع

التأمين: ١جدول واالدخار(قطاع الحماية أفريقيافي)عدا و األوسط ١م٢٠٠٥لعامالشرق
خارجية فروع لها التي الشركات عدد التأمين أمريكي(أقساط دوالر )مليون البلد

٠ ٥٤٢ الجزائر
٤ ١٩٨ البحرين
٤ ٤٦١ مصر
٠ ٢,٢٩١ إيران
١ ٢٧٧ األردن
١ ٣٤٨ كينيا
٢ ٤٠٣ الكويت
٦ ٤٦٢ لبنان
٢ ١١٣ موريشيوس
٣ ١,١١١ المغرب
١ ٤٩٠ نيجيريا
٤ ٢٤٧ عمان
٣ ٣٤١ قطر
٦ ١,٣٨٥ السعودية العربية المملكة
٧ ٧,٢٥٦ أفريقيا جنوب
٣ ٣٤١ تونس
٥ ١,٥٢٦ المتحدةاإلمارات العربية



قطا العاموركز منذ التأمين و١٩٧٠ع الحكومية التأمينية الواردات على االم وبشكلإلمشاريع كانت والتي نشائية
أجنبية شركات قبل من عليها العام. مسيطر قبل١٩٨٥في من التعاوني التأمين مفهوم إقرار تم العلماءم كبار ،هيئة

ا الشركة وهي المملكة في مسجلة تأمين شركة أول تأسيس النقدوتم مؤسسة موافقة على الحصول بعد للتأمين لتعاونية
عام السعودي لـ(هـ١٤٠٦العربي ١).م١٩٨٦الموافق

التطورات٢-٣-٣ آخر

عام رقم) م١٩٩٩(هـ١٤٢٠في الملكي المرسوم على بناءاً التعاوني الصحي الضمان مجلس لوائح إصدار ) ١٠/م(تم
عام)م١٣/٨/١٩٩٩الموافق(هـ١/٥/١٤٢٠بتاريخ من الثاني ربيع وفي التعاوني الصحي التأمين تنظيم أجل من
يونيو(هـ١٤٢٣ الصحي) م٢٠٠٢الموافق الضمان لنظام التنفيذية الالئحة التعاوني الصحي الضمان مجلس أصدر

اإللزامي ف،التعاوني منوالذي أكثر توظف التي الشركات كافة على بتوفي٥٠٠رض تقوم أن الوافدين من رعامل
لهم الصحية بين.التغطية ما توظف التي الشركات كل الثانية المرحلة الوافدين٥٠٠-١٠٠وستشمل من أما.عامالً

واألخيرةالمرحلة وافدينفستشملالثالثة توظف التي الشركات ال.جميع هذا تطبيق عن اإلعالن تم فينظاموقد نهائياً
لـ(هـ١٤٢٦العام يقوموالم).م٢٠٠٥الموافق العالم في بلد أول تكون أن على عازمة السعودية العربية ملكة

نظام والمقيمينالضمانبتطبيق المواطنين على اإللزامي التعاوني يتعلق،الصحي فيما الوعي مستوى برفع تقوم وأن
األخرى والقنوات اإلعالم وسائل خالل من األمر ٢.بهذا

اإللزاميأما الرخصة تأمين رقمفقدقرار الوزراء مجلس قرار على بناءاً تطبيقه شعبان١٣بتاريخ٢٢٢تم
المسؤولي).م٢٠٠١رأكتوب٣٠الموافق(هـ١٤٢٢ تأمين بإلزامية قراراً مؤخراً الموقر الوزراء مجلس أصدر ةوقد

الرخصة على التأمين عن عوضاً للمركبات الغير .تجاه

عام ا٢٠٠٣في شركات مراقبة نظام إصدار تم رقمم الملكي المرسوم بموجب التعاوني بتاريخ) ٣٢/م(لتأمين
رقم٢/٦/١٤٢٤ الوزاري القرار بموجب النظام لهذا التنفيذية الالئحة إصدار وتم هـ١/٣/١٤٢٥بتاريخ١/٥٩٦هـ

الشركات بتأسيس سمح التأمينحيث أعمال لممارسة وذلك األجنبية للشركات المرخصة الفروع أو محلياً فيالمنشأة
.المملكة

من الموافق١٦/٩/١٤٢٧وابتداء ملكية٩/١٠/٢٠٠٦هـ بمراسيم متوجة الوزراء لمجلس قرارات عدة صدرت م

تأسيسب على التعاونيالموافقة التأمين شركات من منهاعدد الكثير في وإقليميةيساهم عالمية تأمين يتوقعشركات كما ،

الشركة تلك من للمزيد عل.  الترخيص ذلك،وبناء السريعى التوسع من فترة التأمين سوق يشهد أن المتوقع إضافةمن

زيادة المملكةإلى في العاملة التأمين شركات بين المنافسة .وتيرة

                                                          

يونيت انتلجنس البلد). ٢٠٠٦أغسطس١٣(ايكونوميك السعودي. مخاطر التأمين سوق .انفتاح
html.٢٠٠٦-١٠-١٣-١٣٦٦٣=yFileM&٦=Category?asp.newsfeed/risknews/com.garp.www://http

السهيل األوسط،تركي الصحة،م٢٠٠٧فبراير١٣الشرق القاطنين"وزير كافة على التعاوني الصحي التأمين تطبق دولة أول "سنكون



السوق٣-٣-٣ عن عامة لمحة

القيمة بـاإلجماليةإن تقدر السعودية العربية المملكة في التأمين سعودي٣٠لسوق ريال دوال٨(مليار رمليار
لعملياتها) أمريكي ومباشرتها الجديدة التأمين شركات دخول مع وتوسعه السوق لنمو المجال يتيح مما وحسب.  فقط،

لنظام الثالثة المراحل تطبيق بعد كبيراً نمواً الصحي التأمين قطاع نمو المتوقع من فإنه المحليون، التأمين خبراء
بالضمان اكتمالها والمتوقع التعاوني العامالصحي حوالي.  م٢٠٠٧نهاية قام اآلن، ومقيم٨,١حتى مواطن مليون

بن حمد الدكتور الصحة وزير تصريحات حسب صحية تأمين خطط في اهللابالتسجيل هذاعبد أن إلى مشيراً المانع،
ال جميع من مطلوباً سيكون أنه حيث المقبلة، الفترة في سريعاً نمواً يشهد أن متوقع بالتحديد يقدمواالقطاع أن وافدين

اإلقامة لتصاريح تجديد أو على للحصول الصحي التأمين ١.وثائق

والذين المركبات سائقي معظم أن إلى دراسات عدة أشارت فقد الغير أضرار ضد المركبات تأمين صعيد وعلى
الحج قيد البقاء على يجبرهم مما عليهم، يترتب ما دفع على قادرين يكونون ال لحوادث سداديتعرضون لحين ز

الحوادث هذه جراء سيارة.  التزاماتهم ماليين ستة المملكة في السيارات عدد درجة. ويبلغ على الجديد النظام هذا إن
عالمياً األعلى المعدالت من يعتبر والذي المرورية، الحوادث بعدد يتعلق فيما األهمية من الحوادث. عالية وتتسبب هذا

مقتل في منشخص٣٠٠٠المرورية أكثر وجرح األقل بقيمة٢٦,٠٠٠على مادية وخسائر سنوياً مليارات٧شخص
المركبات.  ريال تأمين قطاع سيشهده كبير نمو إلى اإلحصائيات هذه ٢.وتشير

السعودية: ٢جدول العربية المملكة في التأمين قطاع عن ٣لمحة

المتراكم٢٠٠٤٢٠٠٥ السنوي النمو معدل
٢٠٠٥-٢٠٠٠

التأمينإجمالي واالدخار(أقساط الحماية تأمين ريال()عدا %٤,٢٩٨٥,٢٤٤١٩,٣)مليون
واالدخار الحماية تأمين أقساط ريال(إجمالي %١٨٨٢٠٠١٠,٦)مليون

التأمين أقساط قيمة ريال(إجمالي متوفر٤,٤٨٦٦,٤٦٠)مليون غير
المحلي الناتج من الـتأمين أقساط الحماي(نسبة تأمين واالدخارعدا متوفر)ة متوفر%٠,٤٦غير غير

المحلي الناتج من االدخار و الحماية تأمين أقساط متوفرنسبة متوفر%٠,٠٢غير غير
الواحد للفرد التأمين واالدخار(قسط الحماية تأمين متوفر)ريال()عدا متوفر٢٣٢,٦غير غير

الواحد للفرد واالدخار الحماية تأمين متوفر١٠,٢٤متوفرغير)ريال(قسط غير
مونيتور: المصدر أنترناشيونالبزنس

التأمين أقساط من الدخل في النمو لمعدالت مقارنة التالي الجدول واالدخار(ويتضمن الحماية المحلية) عدا بالعملة
التضخم ومعدالت اإلجمالي المحلي .بالناتج

                                                          

السهيل األوسط،تركي الصحة،م٢٠٠٧فبراير١٣الشرق كا"وزير على التعاوني الصحي التأمين تطبق دولة أول القاطنينسنكون "فة
ل٢ انترناشيونال مونيتور السعودية. متديبزنس العربية للمملكة التأميني األخير. التقرير .م٢٠٠٦الربع
لمتد٣ انترناشيونال مونيتور السعودية. بزنس العربية للمملكة التأميني األخير. التقرير .م٢٠٠٦الربع



األقساط: ٣جدول في السنوية النمو ١معدالت

٢٠٠٢٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦
التأمين أقساط إجمالي في السنوي التغير متوفر%٢١%١٩%١٢%١٦معدل غير

اإلجمالي المحلي الناتج %٤,٢%٦,٦%٥,٣%٧,٩%٠,٤)الفعلي(نمو
التضخم %١,٩%٠,٧%٠,٤%٠,٦%٠,٢معدل

النقد: المصدر التجاريمؤسسة األهلي مونيتورالبنك لأنترناشيوناوبزنس

سعودي)٢ ريال (مليون السوق في النمو ٤: حجم جدول
٢٠٠١٢٠٠٢٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥

واالدخار الحماية ١١٦١٤١١٦٠١٨٨٢٠٠تأمين
واالدخار(التأمين الحماية تأمين ٢,٧٩٤٣,٢٤٨٣,٦٢٣٤,٢٩٨٥,٢٤٤)عدا
مونيتور: المصدر أنترناشيونالبزنس

في التنامي إلى أعاله الجدول التأمينيشير قطاع واالدخار(أهمية الحماية سوق) عدا من القطاع هذا حصة في والنمو
من.  التأمين أنه إال الماضية، السنوات خالل الصحي التأمين لقطاع األبرز السمة كان التقلب أن من الرغم وعلى

التعاون الصحي التأمين نظام صدور بسبب وذلك عافيته القطاع هذا يستعيد أن .يالمتوقع

الرئيسة: ٥جدول التأمين لقطاعات النسبي ٣)م٢٠٠٥(التوزيع

التأمين المكتتبةفرع األقساط مجمل إلى النسبة
والحريق ١٦,٩%الممتلكات

٥,٣%الهندسية
٣٢%المركبات

والجوي والبحري ١٤%الشحن
٢١,٨%الصحي
١٠%أخرى
أكسكو: المصدر

لحص النسبي التوزيع أعاله الجدول كالًيبين هيمنة تظهر حيث التأمين، أقساط إلى استناداً المختلفة التأمين قطاعات ص
السوق نصف من أكثر على الصحي والتأمين المركبات تأمين قطاعي .من

                                                          

السنوي١ التقرير النقد التجارمؤسسة األهلي السعودي٢٠٠٦يالبنك االقتصاد مونيتور،٢٠٠٦سبتمبر/أغسطس. توقعات بزنس

ليمتد السعودية. انترناشيونال العربية للمملكة التأميني األخير. التقرير .م٢٠٠٦الربع
ل٢ انترناشيونال مونيتور السعودية. متديبزنس العربية للمملكة التأميني األخير. التقرير .م٢٠٠٦الربع
السعودية٢٠٠٦،أكسكو٣ العربية المملكة في التأمين سوق تقرير م



المنافسة٤-٣-٣

السعودية العربية المملكة في التأمين صناعة في األكبر االسم للتأمين التعاونية الشركة تم.  تُعتبر طرحهذاكما العام
تعاوني تأمين شركات سبعة العامأسهم وشركةلالكتتاب التعاوني التأمين وإعادة للتأمين والخليج المتوسط شركة وهي

وشركة التعاوني للتأمين العربي الدرع وشركة التعاوني للتأمين السعودية والشركة التعاوني التأمين وإعادة للتأمين مالذ
للتأمين السعودية إياك التعاونيشركة للتأمين الفرنسية السعودية والشركة تكافل ساب وشركة طرح.التعاوني يتم كما

حاليا أخرى تعاوني تأمين شركات الشركةبما(سبع العربيةوهي) فيها والشركة التعاوني التأمين وإعادة للتأمين سند
التعاو للتأمين الهندية السعودية والشركة التعاوني للتأمين وشركةالسعودية التعاوني للتأمين الخليج اتحاد وشركة ني

التعاوني للتأمين المتحدة والمجموعة التعاوني للتأمين األهلية والشركة تكافل إلىب. األهلي أربعاإلضافة هناك ذلك
العاماتشرك لالكتتاب لطرحها التحضير طور وفي بتأسيسها الترخيص للتأمينتم التجاري االتحاد شركة وهي
والتع التعاوني للتأمين الصقر وشركة للتشركةالاوني التعاونيأالمتحدة التعاونيةمين العربية التأمين وإضافة.  وشركة

هناك الشركات أخرىشرك١٧لهذه أوقيدة بتأسيسهاالدراسةالترخيص للترخيص النقد مؤسسة قبل شركةمن وهي
العال وشركة العربية وبوبا نيشيدو آند مارين التعاونيطوكيو للتأمين الراجحي وشركة للتأمين التكافلومية شركة

وشركة للتكافل العربية سوليدرتي وشركة التعاوني للتأمين إزار وشركة التعاوني للتأمين أكسا وشركة الماليزية العربية
وأيس للتأمين والعربية لتأمين األمريكية العربية واالالشركة الحماية لتأمين األمريكية التكافلشركة وشركة إلدخار

للتأمين المملكة وشركة للتأمين العامة الخليجية والشركة التعاوني للتأمين الدولية فال وشركة الجزيرة بنك التعاوني
التكافلي للتأمين وقاية وشركة للتأمين األولى السعودية والشركة يصل. التعاوني أن يتوقع ذلك على الشركاتوبناء عدد

للعمل إلىالمرخصة تعاوني تأمين كشركات المملكة وذلك٣٥في واحدة تأمين إعادة النقدوشركة مؤسسة قوائم حسب
بها الخاص االنترنت موقع على المرخصة.  والمنشورة والشركات الموجودة الشركات بين الوتيرة هذه تشتد أن ويتوقع

السوق إلى علىحديثاالداخلة رئيس بشكل الشركات هذه ستعتمد لهاحيث حصة وانتزاع أقدامها لتثبيت السعر عامل
السوق .من

المستقبلية٥-٣-٣ التوقعات

المقبلة الخمس السنوات خالل ملحوظ بشكل التأمين قطاع نمو يتوقع فإنه سابقاًً، ذكره تم نظام،كما تطبيق بعد وذلك
نحو االتجاه إلى باإلضافة المركبات، تأمين وإلزامية الجديد الصحي صدورالضمان مع عام بشكل التأمين قطاع تنظيم

التعاوني التأمين شركات مراقبة التنفيذيةنظام المملكة.  والئحته في القائمة التأمين شركات ترخيص يعطي وسوف
السوق نمو من إضافية دفعة إلى يؤدي مما السوق في الثقة من شركات.المزيد عدد زيادة فإن أخرى جهة ومن

قيدالمرخصةالتعاونيالتأمين وأخرى الترخيص قيد مجموعة وهناك منها العديد ترخيص تم فقد هام أثر له المملكة في
المملكة في المرخصة التعاوني التأمين شركات عدد يصل أن يتوقع مما المستقبل٣٦حواليإلىالدراسة في شركة

وبالتاليالمنظور المنافسة، حدة وتيرة من يزيد . سوف



الشركة٤

الشركة١-٤ عن خلفية

التعاوني١-١-٤ للتأمين األهلية الشركة

التعاونيال للتأمين األهلية التأسيسشركة تحت سعودية مساهمة شركة تأسيسهاهي على الموافقة تم المرسوم، بموجب
رقم رقم)م١١/١٠/٢٠٠٦الموافق(هـ١٨/٩/١٤٢٧بتاريخ)٦٠/م(الملكي الوزراء مجلس بتاريخ) ٢٣٣(وقرار

مالها.)م٩/١٠/٢٠٠٦الموافق(هـ١٦/٩/١٤٢٧ رأس موزعام) ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠(ويبلغ سعودي ريال مليون ئة
سهم) ١٠,٠٠٠,٠٠٠(على ماليين بـ. عشرة المؤسسون المساهمون اكتتب تمثل) ٦,٠٠٠,٠٠٠(وقد سهم ماليين ستة
الشركة% ٦٠ مال رأس طرح. من سيتم بسعرسهمماليينةأربع) ٤,٠٠٠,٠٠٠(كما رياالت) ١٠(للجمهور عشرة

الواحد تقوم.للسهم سوف لها التجاري السجل وإصدار الشركة تأسيس النقداألهليةوبعد لمؤسسة بالتقدم السعودية
بممارستها ترغب التي التعاوني التأمين أنشطة بممارسة ترخيص على الحصول األهلي.بطلب السعوديةةوستباشر

اإل استكمال بعد العامأعمالها الطرح عملية في واالكتتاب الشركة بتأسيس المتعلقة القانونية األهلية.  جراءات وتعتزم
التالية الفروع في أعمالها لمزاولة الترخيص بطلب النقد لمؤسسة التقدم :السعودية

يشمل و العام :التأمين
oوالمسؤولية الحوادث من التأمين
oالمركبات على التأمين
oالمم على تلكاتالتأمين
oالبحري التأمين
oالطيران تأمين
oالطاقة تأمين
oالهندسي التأمين
oاألخرى العام التامين فروع
الصحي التأمين

األهلية٢-١-٤ التأمين شركة

امتداداً تعتبر التعاوني للتأمين األهلية شرالشركة مساهمألعمال شركة وهي األهلية التأمين مصريةةكة عامة
المصرية(" عاميع") األهلية مئة من ألكثر تاريخها المصريةتعملو.ود عاماألهلية منذ التأمين قطاع .  م١٩٠٠في

                                                          

المالي السوق في مدرجة كونها بالضرورة وليس بها العام القطاع ملكية على يدل هنا عامة . ةمسمى



عمليات أن عن المصريةفضالً العربياألهلية الخليج األوسطفي عاموالشرق في بدأت مارستم١٩٨٥قد حيث ،
فلسطينالتأميننشاط ودولة السعودية العربية والمملكة والكويت قطر من كل باألسواق.في كبيرة خبرة لها يوفر مما

التأمين عمليات إدارة في مميزة وخبرة طيبة سمعة من لديها بما المصرية األهلية فإن وبالطبع والدولية، المحلية
العالم في التأمين معيدي كبار من الفني الدعم على الحصول في نجحت قد في.  المختلفة تغيير أي يحصل ولم هذا

لأل المالي هذهالوضع تاريخ بين الواقعة الفترة خالل وال النشرة هذه تاريخ من المنصرمين العامين خالل البحرينية هلية
الشركة لحاسبات مراجعة آخر وتاريخ أعمالها.النشرة لنمو الالزمة بالخبرات الشركة بإمداد تستمر أن فيويتوقع بما

البشرية الموارد تنمية خا.  ذلك اتفاق إبرام يتم يتموقد أن على معينة شروط على بناء الشركتين بين بذلك ص
التصويت عن المصلحة ذات األطراف امتناع مع العامة الجمعية في االتفاق هذا على بأن. التصويت اإللتزام يجب كما

المساهمين مصالح باإلعتبار األخذ مع تنافسي أساس على التعامل .يتم

للتأمينالتأمينشركة٣-١-٤ شعالتاألهلية ب.م.اوني

للتأمينلقد األهلية اسم شركةظهر إنشاء عبر السعودية العربية المملكة للتأمينالتأمينفي السعودية المصرية األهلية
بحرينية–التعاوني مساهمة البحرينية("شركة عليهملم١٩٩٧عام")األهلية المؤمن تغطي تأمين وثائق بإصدار تقوم

السع العربية المملكة عامتموقد.وديةفي التعاوني للتأمين األهلية التأمين شركة إلى أسمها .م٢٠٠٣تعديل

المصرح البحرينية األهلية مال رأس بحريني) ١,٠٠٠,٠٠٠(يبلغ دينار سعودي١٠,٠٠٠,٠٠٠(مليون دفع) ريال تم
مدفوع مال كرأس الملو.  نصفها السمو صاحب من كل البحرينية األهلية ملكية في بندريشترك بن محمد األمير بنكي

بنسبة سعود آل العزيز بنسبة%٤٥عبد سعود آل العزيز عبد بن بندر بن تركي األمير الملكي السمو وصاحب ،
بنسبة%١٥ المصرية األهلية التأمين وشركة ملكية%.  ٤٠، تحويل تم األهلية% ٢٠وقد أسهم منمن البحرينية

السمو صاحب إلى السعودية أنيت عامالملكيمؤسسة وذلك العزيز عبد بن بندر بن محمد وبخالف.  م٢٠٠٥األمير
المالي الوضع في تغيير أي يحصل لم خالللألهليةذلك وال النشرة هذه تاريخ من المنصرمين العامين خالل البحرينية

الشركة لحاسبات مراجعة آخر وتاريخ النشرة هذه تاريخ بين الواقعة .الفترة

عا نهاية في بمبلغ٢٠٠٦مو ملموسة غير أصول الشركة حسابات في كان ماليين) ٤,٤٢٦,١٥٢(م وأربعمائةأربع
رياالً وخمسون واثنان ومائة ألفاً وعشرون منوست أقل تمثل األصول% ٣، إجمالي مصاريف.  من عن عبارة هي

المملكةتأسيس في للشركةودراساتلفروع .تطويرية

حكمو هناك أن بالذكر مبلغالجدير بدفع الشركة يلزم نهائي غير دوالر) ١٠٥,٠٠٠(قضائي آالف وخمسة مائة
سعودي٣٩٠,٠٠٠(أمريكي سابق) ريال موظف أرباح. لصالح من كمخصص بالكامل المبلغ بحجز الشركة قامت وقد

مديونياتذلكبخالفو. م٢٠٠٥عام أو التزامات أي البحرينية األهلية على توجد أوال رهونات شراءأو اعتمادات
الماضيةكما.بالتقسيط شهرا عشر االثني خالل البحرينية األهلية عمليات تتوقف .لم

السعودية٤-١-٤ أنيت مؤسسة

آل العزيز عبد بن بندر بن محمد األمير الملكي السمو لصاحب بالكامل مملوكة مؤسسة هي السعودية أنيت مؤسسة
عام. سعود تأسيسها ت١٩٩٨تم كمؤسسة السالمةم خدمات وتقديم معدات بتوريد العامتموقد. قوم نفس تعاقدفي



البحرينية السعوديةاألهلية أنيت مؤسسة الحصريلتكونمع المملكةوالممثلالوكيل في البحرينية وينص. لألهلية
السعودية أنيت قيام على البحرينبالعقد من الصادرة التأمين وثائق وإبرام . تسويق

المملكة٥-١-٤ في لألهلية التأمينية المحفظة

حجمل بلغ البحرينيةالتأمينيةمحفظةالقد لألهلية نهايةاالعربيةالمملكةفيالمملوكة في حواليم٢٠٠٦عاملسعودية
ريال١٤١ المركبات.مليون تأمين الرخصة(ويحتل تأمين ذلك في نسبته) بما تبلغ عيث األكبر منالحصة أكثر
إج% ٨٦ وصلمن حيث الماضي العام الشركة قبل من الصحي التأمين وثائق إصدار بدأ كما المكتتبة، األقساط مالي

إلى المكتتبة األقساط ريال٤,٨إجمالي إج. مليون نمو التالي الجدول فروعمويبين على وتوزيعه المكتتبة األقساط الي
الماضية األربعة األعوام خالل المختلقة :التأمين

السنوات: ٦جدول خالل التأمين إلى٢٠٠٣أقساط التأمينم٢٠٠٦م فرع حسب
التأميـــنم ٢٠٠٥٢٠٠٤٢٠٠٣)تقديرية(٢٠٠٦فرع
٣٤,٠٣٠,٥١١٢٩,٨٨٩,٦١٢٢٥,٨٤٩,٣٥٧١٧,٠٤٢,٢٩٨المركبات١
٥,٣٧٥,٢٦١٧,٣٥١,٨٤٠٥,١٨٧,٤٤٨٣,١٦٣,٦٦٤الحــــريـق٢
مهنية٣ ٢,٢٤٤,٤٤٦١,٧٠٧,٩٥٧١,٦٩٤,٠٩٢١,٣٥٨,٩٢٨أخطاء
٣,٤٩٧,٤١٣٢,٠٦٤,٦٠٣٢,١٥٤,٧٩٥١,٣٥٣,٢١٣الهـنـدســـي٤
٥٧,٣٣٦١٠٥,١٨٩٥٢,٩٩٦٤٢,٥٧٥الـعـمـــــال٥
والبري٦ ٢,٨٦١,١٩٥٣,٦١٨,٥١٠٣,١٤٩,٤٠٤٢,٩٤٩,٣٦٢البحري
العامة٧ ٢٢٢,٣٨٣٦٦٦,٢٨٢٧٢١,٠٣٥٧٧٨،٥٥٤الحوادث
القيادة٨ ٨٨,١٣٤,٣٦٢٤٣,٩٩٦,٧٠٥٤١,٠٠٧,٧٨٦٣٦,٥١٨,٤٣١رخصة
---٤,٨٠٣,٦١٢الصحي٩

١٤١,٢٢٦,٥١٩٩٩,٤٠٠,٦٩٨٧٩,٨١٦,٩١٣٦٣,٢٠٧,٠٢٥اإلجـمــــــالي
الشركة: المصدر

ب مائةلوقد المحفظة هذه بخدمة يقومون الذين الموظفين عدد وأربعينغ علىوثالثة موزعين حسباإلداراتموظف
التالي :الجدول

أنيت: ٧جدول مؤسسة مظلة تحت التأمينية المحفظة خدمة في العاملون عام(الموظفون كل لبداية )األرقام
٢٠٠٧٢٠٠٦٢٠٠٥القسمم

٩٩٧اإلدارة١

القانونية٢ ٢٢٢الشئون

اإلصدار٣ ١٩١٨١٣قسم

التعويضات٤ ٢٤٢١١٤قسم

١٠١٠٨الحسابات٥



٢٠٠٧٢٠٠٦٢٠٠٥القسمم

التأمين٦ ٤٣٣إعادة

٦٦٣المراجعة٧

السير٨ ٩٩٧حوادث

اآللي٩ ٤٣٣الحاسب

اإلدارة١٠ ٤٤٣الشئون

٥٤٤المعاينات١١

العمالء١٢ ٣٣٠خدمات

الموظفين١٣ ٤٣٢شئون

الطبي١٤ ٤٣٠التأمين

المساندةاألقسام١٥ ٣٦٣٣٢٠األخرى

١٤٣١٣١٨٩المجمـــــوع

الشركة: المصدر

انتقال المتوقع المقترحهؤالءومن التنظيمي الهيكل حسب السعودية األهلية إلى لقسم(الموظفين الرجوع الهيكل"الرجاء
أعاله")التنظيمي الجدول في مبين هو لما مقارب .وبتوزيع

ت يمكن المحفظةكما أداء يليلخيص كما الماضية الثالث السنوات عبر : التأمينية

الماضية: ٨جدول الثالثة السنوات مدى على التأمينية المحفظة الرياالت(أداء )بماليين
٢٠٠٥٢٠٠٤)تقديرية(٢٠٠٦البيان

المكتتبة ١٤١,٢٩٩,٤٧٩,٨األقساط

السنوي النمو %٢٦,١%٢٤,٦%٤٢معدل

المكتسبةاألقس ١٢٥,٦٨٧٦٩,٧اط

السنوي النمو %٢٤%٢٤,٨%٤٤,٤معدل

التعويضات ٦١,٧٠٤٨,٥٦٥٣,٨٥صافى

األقساط إجمالي من %٦٧%٤٩%٤٤النسبة

المحقق الدخل ٦٤,٩١٤٠,٠٩١٥,٨٦اجمالى

األقساط إجمالي من %٢٠%٤٠%٤٦النسبة

الخسائر %٨٠%٦٤,٦%٥٦معدل

االكتتاب ٤٨,٤٢٨,٧١٣,٢أرباح

األقساط إجمالي من %١٦,٥%٢٨,٩%٣٤,٣النسبة

التشغيلية ٣٩,٨١٩,٤١٤,٣األرباح



٢٠٠٥٢٠٠٤)تقديرية(٢٠٠٦البيان

األقساط إجمالي من %١٨%١٩,٥%٢٨,٢النسبة

األرباح ١٨,٢٨,٢٥,١صافي

األقساط إجمالي من %٦,٤%٨,٢%١٢,٩النسبة

األصول ١٤٩,٣٦١٠٠,٨٩٦٧,٧١إجمالي

الخصوم ١١٠,٤٦٨١,٢٤٥٦,٢إجمالي

المساهمين ٣٨,٩٠١٩,٦٥١١,٥١حقوق

الشركة: المصدر

إجمالي بنسبةاألقساطارتفع الـ% ٤٢المكتتبة بحوالي بالمقارنة الماضي العامين% ٢٥العام من م٢٠٠٥لكل
م. م٢٠٠٤و األقساط إجمالي من التعويضات صافي نسبة تحسنت إلى٢٠٠٤لعام% ٦٧نكما م٢٠٠٥لعام% ٤٩م
من. م٢٠٠٦لعام% ٤٤فـ انخفض حيث الخسائر لمعدل بالنسبة األمر عام% ٨٠وكذلك إلى٢٠٠٤في في% ٥٦م
إلى. م٢٠٠٦عام االكتتاب أرباح نسبة إجمالي% ٣٤,٣ووصلت بـاألقساطمن مقارنة لعام% ١٦,٥المكتتبة

ارت.م٢٠٠٤ فقد األصول إجمالي إلىأما عام١٤٩,٣٦فعت في ريال بزيادة٢٠٠٦مليون في% ٤٩حواليم عنها
م٢٠٠٥عام

الاال٦-١-٤ على التأمينيةستحواذ محفظة

التأمين نظام متطلبات ضوء بممارسة،على تأمل التي التأمين شركات شركنشاطهافإن تكون أن يجب المملكة اتفي
عامة سعودية قرر،مساهمة بعدنومؤسسالالمساهمونوعليه التنظيميةا، الموافقة على ت،لحصول شركةؤبأن سس

على وتستحوذ مساهمة لسعودية التأمينية البحرينيةالمحفظة العربيةفيألهلية .السعوديةالمملكة

التأسيسبعد عملية الشركة،إتمام تبرمتنوي البحرينيةمعاستحواذاتفاقيةأن بمقتضاهاألهلية تشتروالذي يسوف
فقطلشركةا السعودي بالسوق المتعلقة التأمينية والتزامات(محفظتها أصول من فيها عليه) بما توافق الذي للتقييم وفقاً

السعودي العربي النقد و.مؤسسة المحفظة، قيمة اعتماد بعد يتم نتيجولم التقييمستكون لجنةة قبل من للدراسة خاضعة
والت النقد مؤسسة قبل من معينة التيمستقلة القائمة التأمين شركات محافظ تقييم إجراءات سالمة من تتأكد سوف ي

الضوابط جميع القانوني المحاسب اتباع من والتأكد للمؤسسة .تقدمت

والتزامإن عليها، المتعارف الشروط لبعض يخضع االستحواذ عملية بتنفيذ طرف موافقةكل بينها السلطاتمن
المو.المعنية تزويد يتم قبلساهمينسوف من عليها الموافق األخرى والتفاصيل االستحواذ النقدبقيمة فيمؤسسة
العاجتماع الشركةالجمعية تأسيس بعد ستعقد التي وامة رقم، المادة يكون،الشركاتنظاممن٦٩بموجب سوف

في المساهمين لتصويت خاضعاًً العااالستحواذ الجمعية سجتماع التي تأسيستنامة بعد السماحعقد عدم مع الشركة
البحرينلممثلي األهلية في المشاركين المؤسسين القرارالمساهمين هذا على الصيغةو.بالتصويت تتطلب سوف

موافقة االستحواذ وشروط أحكام من السعوديالنهائية العربي النقد ومؤسسة الشركة توقع أن البحريناألهليةقبل
التأمينيةشراءاتفاقية عمليةءالبدوالمحفظة .للشركةهانتقالافي



اال تمول أن الشركة إلىستحواذتتوقع باإلضافة باال، المتعلقة والتكاليف البدائل،ستحواذالرسوم اختيار خالل من
المعنية الرسمية الجهات موافقة على الحصول شرط الحين ذلك في للشركة والمتوفرة .األنسب

السعوديةعهدتتو عاألهلية السابقبالمحافظة في كما الحاليين لزبائنها الخدمات مستوى االستحواذإتماموبعد.لى
المملكةيةالبحريناألهليةستتوقف في تأمين وثائق إصدار ستعن أنيتتكما مؤسسة الوكالةوقف بنشاط القيام عن

البحرينية األهليةلألهلية أو أنيت مؤسسة من أي بين تعاون أو عقود أي وجود يتوقع وبينوال جهة من البحرينية
باستثناء المستقبل في أخرى جهة من أنالشركة على أنيت، لمؤسسة الشركة تصدرها قد التي العادية التأمينية الوثائق

بالمادتين االتزام العالقة٧٠و٦٩يتم ذات األطراف مع تعامالتها في الشركات نظام .من

وعال أعاله الواردة األطراف يوضح رسم يلي بهاوفيما الشركة قة

الملكي السمو صاحب

بن بندر بن محمد األمير

زعبدالعزي

المساق مجموعة

أنيت مؤسسة

البحرينية األهلية

السعودية األهلية

المصرية األهلية

١,٨%١٨%

١٠٠%٤٥%٤٠%

١٠٠%



الشركةملكيةهيكل٢-٤

المؤسسين: ٩جدول المساهمين على الملكية حصص توزيع

األسهمالجنسيةاالسم سعودي(القيمةعدد الملكية)ريال نسبة
األهلية التأمين مصرية–شركة مساهمة %١,٨٠٠,٠٠٠١٨,٠٠٠,٠٠٠١٨مصريةشركة

ا األميرصاحب الملكي العزيز/ لسمو عبد بن بندر
سعود آل

%١٢٠,٠٠٠١,٢٠٠,٠٠٠١,٢٠سعودي

األمير الملكي السمو بن/ صاحب هللا عبدا بن بدر
سعود آل العزيز عبد

%١٢٠,٠٠٠١,٢٠٠,٠٠٠١,٢٠سعودي

األميرة عبد/ سمو بن سعود بن محمد بنت نورة
سعود آل الرحمن

%١٢٠,٠٠٠١,٢٠٠,٠٠٠١,٢٠ةسعودي

األميرة المهنا/ سمو الرحمن عبد بن مهنا %١٢٠,٠٠٠١,٢٠٠,٠٠٠١,٢٠سعوديةالعنود
األميرة الكبير/ سمو سعود بن محمد بنت %٦٠,٠٠٠٦٠٠,٠٠٠٠,٦٠سعوديةنورة
األميرة العزيز/ سمو عبد بن سطام بنت %١٢٠,٠٠٠١,٢٠٠,٠٠٠١,٢٠سعوديةنجالء

الغامديعلي/ الشيخ الحريتي عيد بن سعيد %١٢٠,٠٠٠١,٢٠٠,٠٠٠١,٢٠سعوديبن
المحدودة للمقاوالت اإلنجاز كايد %١٨٠,٠٠٠١,٨٠٠,٠٠٠١,٨٠سعوديةشركة

الدواء سبل %١٨٠,٠٠٠١,٨٠٠,٠٠٠١,٨٠سعوديةشركة
الدولية المساق %١٨٠,٠٠٠١,٨٠٠,٠٠٠١,٨٠سعوديةمؤسسة
ب محمد بن هيف القحطانيشركة عبود %٣٠٠,٠٠٠٣,٠٠٠,٠٠٠٣سعوديةن

المحدودةأمجادشركة التجارية للتنمية %٣٠٠,٠٠٠٣,٠٠٠,٠٠٠٣سعودية. العالمية
للصناعة الزكري %٣٠٠,٠٠٠٣,٠٠٠,٠٠٠٣سعوديةشركة
الصالحية وردة %٣٠٠,٠٠٠٣,٠٠٠,٠٠٠٣سعوديةشركة

للتمو وشركاه بابكر صالح عمر %٤٨٠,٠٠٠٤,٨٠٠,٠٠٠٤,٨٠سعوديةينشركة
والتشغيل للصيانة زهران %٤٨٠,٠٠٠٤,٨٠٠,٠٠٠٤,٨٠سعوديةشركة

والمقاوالت للتجارة سدر مجموعة %٣٠٠,٠٠٠٣,٠٠٠,٠٠٠٣سعوديةشركة
النظافة مواد إلنتاج السعودية %٣٠٠,٠٠٠٣,٠٠٠,٠٠٠٣سعوديةالشركة

للمقاوالت النصبان %١٢٠,٠٠٠١,٢٠٠,٠٠٠١,٢٠يةسعودمجموعة
المؤسسين المساهمين %٦,٠٠٠,٠٠٠٦٠,٠٠٠,٠٠٠٦٠مجموع

%٤,٠٠٠,٠٠٠٤٠,٠٠٠,٠٠٠٤٠المكتتبون
%١٠,٠٠٠,٠٠٠١٠٠,٠٠٠,٠٠٠١٠٠اإلجمالي

الشركة: المصدر



في٣-٤ المساهمة والمؤسسات الشركةالشركات

األهلية١-٣-٤ التأمين مصري(شركة مساهمة )ةشركة

ال من صادر مرسوم بمقتضى تأسست وعربية مصرية تأمين شركة أول هي األهلية التأمين عامشركة . م١٩٠٠خديوي
األهلية التأمين شركة أصبحت والتي التأميم بفترة ومرورا خاصة ملكية كانت عندما متغيرة فترات الشركة شهدت وقد

الح الفترة إلى وصوالً للدولة، بالكامل مملوكة إصالحاًشركة تشهد والتي قطاعاتشامالًاقتصادياًالية كافة شهدته
والسياسية واالقتصادية االجتماعية الجوانب على آثاره وظهرت كل.الدولة في نشاطات األهلية التأمين شركة ولدى

والمملكة والكويت قطر فلسطينمن ودولة السعودية األهلية. العربية التأمين شركة أس% ١٨وتمتلك األهليةمن هم
.السعودية

المحدودة٢-٣-٤ للمقاوالت اإلنجاز كايد شركة

والتشغيل والصيانة واإلصالح اإلنشاء بأعمال تقوم عامة مقاوالت شركة الشركة.  وهي هذه أسهم% ١,٨وتمتلك من
اإلنجاز كايد شركة ملكية هيكل يوضح جدول يلي وفيما .الشركة

اإل: ١٠جدول كايد شركة ملكية نجازهيكل

الملكية نسبة
القيمة

سعودي( )ريال
األسهم عدد االسم

٥٠% ٢٥٠,٠٠٠ ٢٥٠ األمير الملكي السمو بن/ صاحب بندر بن فيصل بن العزيمحمد سعودزعبد آل

٥٠% ٢٥٠,٠٠٠ ٢٥٠ بن/ السيد الحميكمال الجهنيدعبد طحالوي إبراهيم بن

١٠٠% ٥٠٠,٠٠٠ ٥٠٠ اإلجمالي

الشركة: المصدر

الطبيةشركة٣-٣-٤ للخدمات الدواء سبل

شركة وصيانةوهي وتركيب الطبية، واألدوات المعدات وتجارة مستشفيات إقامة من الصحية الخدمات مجال في تعمل
الطبية واألجهزة الشركةوتمتلك.المعدات شركة% ١,٨هذه ملكية هيكل يوضح جدول يلي وفيما الشركة أسهم من

الدواء .سبل
شركةه: ١١جدول ملكية الدواءيكل سبل

الملكية نسبة سعودي(القيمة )ريال األسهم عدد االسم

٦٠% ٣٠٠,٠٠٠ ٣٠٠ األمير الملكي السمو بن/ صاحب بندر بن العزيمحمد سعودزعبد آل

٤٠% ٢٠٠,٠٠٠ ٢٠٠ خوقير/ السيد صديق أحمد نزار

١٠٠% ٥٠٠,٠٠٠ ٥٠٠ اإلجمالي

الشركة: المصدر



ا٤-٣-٤ الدوليةمؤسسة لمساق

واألمنية العسكرية التجهيزات وتركيب استيراد في تعمل شركة الشركة. وهي هذه الشركة% ١,٨وتمتلك أسهم من
سعود آل العزيز عبد بن بندر بن محمد األمير الملكي السمو لصاحب بالكامل مملوكة وهي

المحدودة٥-٣-٤ التجارية للتنمية العالمية أمجاد شركة

شركة الترفيهيةوهي والمراكز والمطاعم السياحية المنشئات وإدارة إقامة بأعمال الشركة.  تقوم هذه من% ٣وتمتلك
العالمية أمجاد شركة ملكية هيكل يوضح جدول يلي وفيما الشركة :أسهم

العالمية: ١٢جدول أمجاد شركة ملكية هيكل
الملكية نسبة سعودي(القيمة )ريال االسم

٥٠% ٥٠٠,٠٠٠ بن/ تاذاألس العزيبنإبراهيممحمد إبراهيمآلزعبد

٥٠% ٥٠٠,٠٠٠ بن/ األستاذ العزيبنإبراهيمماجد إبراهيمآلزعبد

١٠٠% ١,٠٠٠,٠٠٠ اإلجمالي

الشركة: المصدر

والتجارة٦-٣-٤ للصناعة الزكري شركة

والمقاوالت العقاري التطوير بأعمال تقوم شركة الشركة.  وهي هذه جدول%٣وتمتلك يلي وفيما الشركة أسهم من
الزكري شركة ملكية هيكل :يوضح

الزكري: ١٣جدول شركة ملكية هيكل
الملكية نسبة سعودي(القيمة )ريال االسم

٩٤% ٤٧٠,٠٠٠ المحس الزكرينعبد محمد

١% ٥,٠٠٠ المحسمحمد الزكرينعبد محمد

١% ٥,٠٠٠ المحسفيصل الزكرينعبد محمد

١% ٥,٠٠٠ المحسدزيا الزكرينعبد محمد

١% ٥,٠٠٠ الزكريناصرمريم

١% ٥,٠٠٠ المحسأروى الزكرينعبد محمد

١% ٥,٠٠٠ المحسالجوهرة الزكرينعبد محمد

١٠٠% ٥٠٠,٠٠٠ اإلجمالي

الشركة: المصدر



الصالحية٧-٣-٤ وردة شركة

الديكور ومواد الستائر وإكسسوارات أقمشة بتجارة تختص شركة الديكوروهي بأعمال المتعلقة بالمقاوالت .  وكذلك
الشركة هذه الصالحية% ٣وتمتلك وردة شركة ملكية هيكل يوضح جدول يلي وفيما الشركة أسهم :من

الصالحية: ١٤جدول وردة شركة ملكية هيكل
الملكية نسبة سعودي(القيمة )ريال االسم

٣٣,٣% ٤,٠٨٠,٠٠٠ سلطان بن صالح محمد منصور

٣٣,٣% ٤,٠٨٠,٠٠٠ العزي سلطانزعبد بن صالح محمد

٣٣,٣% ٤,٠٨٠,٠٠٠ سلطان بن صالح محمد خالد

١٠٠% ١٢,٢٤٠,٠٠٠ اإلجمالي

الشركة: المصدر

هي٨-٣-٤ والمقاوالتفشركة للتجارة وشركاه القحطاني عبود بن محمد بن

والتش والصيانة واإلصالح اإلنشاء بأعمال تقوم عامة مقاوالت شركة الشركة. غيلوهي هذه أسهم% ٣وتمتلك من
شركة ملكية هيكل يوضح جدول يلي وفيما :هيفالشركة

هيف: ٥١جدول شركة ملكية هيكل
الملكية نسبة سعودي(القيمة )ريال االسم

%٧٦ ٧,٦٠٠,٠٠٠ القحطاني/ الشيخ عبود بن محمد بن هيف

%١ ١٠٠,٠٠٠ القحطاني عبود بن محمد بن هيف بن محمد

%١ ١٠٠,٠٠٠ القحطاني عبود بن محمد بن هيف بن علي

%١ ١٠٠,٠٠٠ القحطاني عبود بن محمد بن هيف بن العزيز عبد

%١ ١٠٠,٠٠٠ القحطاني عبود بن محمد بن هيف بن بندر

%١ ١٠٠,٠٠٠ القحطاني عبود بن محمد بن هيف بن تركي

%١ ١٠٠,٠٠٠ القحطاني عبود بن محمد بن هيف بن منصور

%١ ١٠٠,٠٠٠ القحطاني عبود بن محمد بن هيف بن خالد

%١ ١٠٠,٠٠٠ القحطاني عبود بن محمد بن هيف بن سلمان

%١ ١٠٠,٠٠٠ القحطاني عبود بن محمد بن هيف بن الرحمن عبد

%١ ١٠٠,٠٠٠ القحطاني عبود بن محمد بن هيف بن سعيد

%١ ١٠٠,٠٠٠ اهللا القحطانيعبد عبود بن محمد بن هيف بن

%١ ١٠٠,٠٠٠ القحطاني عبود بن محمد بن هيف بن اإلله عبد

%١ ١٠٠,٠٠٠ القحطاني عبود بن محمد بن هيف بن عمر



الملكية نسبة سعودي(القيمة )ريال االسم

%١ ١٠٠,٠٠٠ القحطاني عبود بن محمد بن هيف بن البدر

%١ ١٠٠,٠٠٠ القحطاني عبود بن محمد بن هيف بن سعود

%١ ١٠٠,٠٠٠ بن هيف بن القحطانيمشعل عبود بن محمد

%٠,٥ ٥٠,٠٠٠ القحطاني عبود بن محمد بن هيف بنت زهرة

%٠,٥ ٥٠,٠٠٠ القحطاني عبود بن محمد بن هيف بنت سمر

%٠,٥ ٥٠,٠٠٠ القحطاني عبود بن محمد بن هيف بنت أحالم

%٠,٥ ٥٠,٠٠٠ القحطاني عبود بن محمد بن هيف بنت جميلة

%٠,٥ ٥٠,٠٠٠ ب هيف بنت القحطانيفاطمة عبود بن محمد ن

%٠,٥ ٥٠,٠٠٠ القحطاني عبود بن محمد بن هيف بنت نورة

%٠,٥ ٥٠,٠٠٠ القحطاني عبود بن محمد بن هيف بنت زينة

%٠,٥ ٥٠,٠٠٠ القحطاني عبود بن محمد بن هيف بنت هند

%٠,٥ ٥٠,٠٠٠ القحطاني عبود بن محمد بن هيف بنت فوزية

%٠,٥ ٥٠,٠٠٠ ب هيف بنت القحطانيمنيرة عبود بن محمد ن

%٠,٥ ٥٠,٠٠٠ القحطاني عبود بن محمد بن هيف بنت مشاعل

%٠,٥ ٥٠,٠٠٠ القحطاني عبود بن محمد بن هيف بنت سارة

%٠,٥ ٥٠,٠٠٠ القحطاني عبود بن محمد بن هيف بنت ريم

%٠,٥ ٥٠,٠٠٠ القحطاني عبود بن محمد بن هيف بنت العنود

%٠,٥ ٥٠,٠٠٠ هيف بنت القحطانينجالء عبود بن محمد بن

%٠,٥ ٥٠,٠٠٠ القحطاني عبود بن محمد بن هيف بنت المها

١٠٠% ١٠,٠٠٠,٠٠٠ اإلجمالي

الشركة: المصدر

للتموين٩-٣-٤ بابكر صالح عمر شركة

التجارية والتعهدات الغذائية المواد في والتجزئة الجملة بتجارة تختص شركة الشركة.  وهي هذه نم% ٤,٨وتمتلك
شركة ملكية هيكل يوضح جدول يلي وفيما الشركة للتموينأسهم بابكر صالح :عمر

شركة: ١٦جدول ملكية للتموينهيكل بابكر صالح عمر

الملكية نسبة سعودي(القيمة )ريال االسم

٢٨,٧% ٢٨٧,٠٠٠ صالح العزيعمر بابكرزعبد

٢٤,٢% ٢٤٢,٠٠٠ محمد اهللاعمر باعشنعبد

٢٣,٢% ٢٣٢,٠٠٠ صالح العزيسعيد بابكرزعبد



الملكية نسبة سعودي(القيمة )ريال االسم

١٥,٥% ١٥٥,٠٠٠ صالح العزيفوزية بابكرزعبد

٨,٤% ٨٤,٠٠٠ صالح اهللافاطمة بابطينعبد

١٠٠% ٥٠٠,٠٠٠ اإلجمالي

الشركة: المصدر

والتشغيل١٠-٣-٤ للصيانة زهران شركة

ب تختص شركة وأعمالوهي والتشغيلالمقاوالت الشركة.  الصيانة هذه يلي% ٤,٨وتمتلك وفيما الشركة أسهم من
شركة ملكية هيكل يوضح والتشغيلجدول للصيانة :زهران

شركة: ١٧جدول ملكية والتشغيلهيكل للصيانة زهران
الملكية نسبة سعودي(القيمة )ريال االسم

٧٥% ٧٥٠,٠٠٠ الزهرا القرشي سعيد بن رداد بن اهللا نيغرم

١٢,٥% ١٢٥,٠٠٠ الزهراني سعيد بن رداد بن اهللا غرم بن بدر

١٢,٥% ١٢٥,٠٠٠ الزهراني سعيد بن رداد بن اهللا غرم بن مازن

١٠٠% ١,٠٠٠,٠٠٠ اإلجمالي

الشركة: المصدر

والمقاوالت١١-٣-٤ للتجارة سدر مجموعة

والتشغيل الصيانة وأعمال بالمقاوالت تختص شركة هذه.  وهي جدول% ٣الشركةوتمتلك يلي وفيما الشركة أسهم من
والمقاوالت للتجارة سدر مجموعة ملكية هيكل :يوضح

سدر: ١٨جدول مجموعة ملكية هيكل
الملكية نسبة سعودي(القيمة )ريال االسم

٢٥% ٢٥٠,٠٠٠ البليهد سعود بن عمر

٢٥% ٢٥٠,٠٠٠ البليهد سعود بن محمد

٢٥% ٢٥٠,٠٠٠ العزي سعودزعبد البليهدبن

٢٥% ٢٥٠,٠٠٠ الرحم البليهدنعبد سعود بن

١٠٠% ١,٠٠٠,٠٠٠ اإلجمالي

الشركة: المصدر



النظافة١٢-٣-٤ مواد إلنتاج السعودية الشركة

بإنتا تختص شركة الحشريةمالجوهي والمبيدات والمعقمات الشركة.  نظفات هذه وفيما% ٣وتمتلك الشركة أسهم من
هيكل يوضح جدول النظافةيلي لمواد السعودية الشركة :ملكية

النظافة: ١٩جدول مواد إلنتاج السعودية الشركة ملكية هيكل
الملكية نسبة سعودي(القيمة )ريال االسم

%٧٥ ٣,٣١٨,٧٥٠ الزهراني سعيد رداد سعيد
%٢٥ ١,١٠٦,٢٥٠ الزهراني سعيد رداد سعيد

%١٠٠ ٤,٤٢٥,٠٠٠ اإلجمالي

الشركة: المصدر

للمقاوالت١٣-٣-٤ النصبان مجموعة

العامة والمقاوالت والتجزئة الجملة بتجارة تختص شركة الشركة.  وهي هذه وفيما% ١,٢وتمتلك الشركة أسهم من
ملكية هيكل يوضح جدول :النصبانمجموعةيلي

النصبان: ٢٠جدول مجموعة ملكية هيكل
الملكية نسبة سعودي(القيمة )ريال االسم

%٣٣,٣٣ ١,٧٠٠,٠٠٠ النصبان محمد بن سليمان بن محمد

%٦,٨٦ ٣٥٠,٠٠٠ النصبان سليمان بن محمد بن فهد

%٦,٨٦ ٣٥٠,٠٠٠ النصبان سليمان بن محمد بن أحمد

%٦,٨٦ ٣٥٠,٠٠٠ النصبان سليمان بن محمد بن الرحمن عبد

%٦,٨٦ ٣٥٠,٠٠٠ النصبان سليمان بن محمد بن سليمان

%٦,٨٦ ٣٥٠,٠٠٠ اهللا النصبانبنعبد سليمان بن محمد

%٦,٨٦ ٣٥٠,٠٠٠ النصبان سليمان بن محمد بن ناصر

%٨,٣٣ ٤٢٥,٠٠٠ بنت اهللاهيا النصبانعبد محمد بن

%٣,٤٣ ١٧٥,٠٠٠ النصبان سليمان بن محمد بنت نورة

%٣,٤٣ ١٧٥,٠٠٠ النصبان سليمان بن محمد بنت جواهر

%٣,٤٣ ١٧٥,٠٠٠ الن سليمان بن محمد بنت صبانلطيفة

%٣,٤٣ ١٧٥,٠٠٠ النصبان سليمان بن محمد بنت حصة

%٣,٤٣ ١٧٥,٠٠٠ النصبان سليمان بن محمد بنت منيرة

%١٠٠ ٥١,٠٠٠,٠٠٠ اإلجمالي

الشركة: المصدر



الشركة٤-٤ في األساسيين واألشخاص اإلدارة مجلس ألعضاء المباشرة وغير المباشرة المصالح

األمي١-٤-٤ الملكي السمو سعودصاحب آل العزيز عبد بن بندر بن محمد ر

الشركة إدارة مجلس لرئاسة المرشح هو سعود آل العزيز عبد بن بندر بن محمد األمير الملكي السمو وهو.صاحب
الدولية المساق مؤسسة بالكامل إلىباإليمتلك الدواء% ٦٠ضافة سبل شركة أسهم هذه.من يبين جدول يلي وفيما

والمصالح الشركةالملكيات في له المباشرة :غير

الشركة: ٢١جدول في العزيز عبد بن بندر بن محمد األمير الملكي السمو لصاحب مباشرة الغير الملكية
الشركةالشركة في السعوديةالمصلحة األهلية في الشركة السعوديةحصة األهلية في المقابلة المصلحة نسبة

الدواء سبل %١,٠٨% ١,٨% ٦٠شركة

الدوليةم المساق %١,٨%١,٨%١٠٠ؤسسة

الكلي %٢,٨٨المجموع
الشركة: المصدر

القحطاني٢-٤-٤ عبود بن محمد بن هيف السيد

بدورها تملك والتي القحطاني عبود بن محمد بن هيف شركة كامل وأوالده القحطاني هيف السيد أسهم% ٣يمتلك من
فلديه وبالتالي السعودية بـائهوألبناألهلية تقدر السعوديةأمن% ٣مصلحة األهلية .سهم

بابكر٣-٤-٤ العزيز عبد صالح عمر السيد

بابكريمتلك صالح عمر شركة% ٢٨,٧السيد أسهم بدورهامن تملك والتي وشركاه بابكر صالح أسهم% ٤,٨عمر من
بـ تقدر مصلحة فلديه وبالتالي السعودية السعودأمن% ١,٨٣األهلية األهلية .يةسهم

الزهراني٤-٤-٤ رداد اهللا غرم بدر السيد

الزهراني بدر السيد شركة% ١٢,٥يمتلك أسهم والتشغيلمن للصيانة بدورهازهران تملك أسهم% ٤,٨والتي من
بـ تقدر مصلحة فلديه وبالتالي السعودية السعوديةأمن% ٠,٦األهلية األهلية .سهم

العليا٥-٤-٤ اإلدارة الشركةمصالح في

أعالهفي ورد ما عدا مصالح،ما المرشحين التنفيذيين المدراء من ألي توجد مباشرةال غير أو الشركةمباشرة في
التعاوني للتأمين . األهلية



واستراتيجيتها٥-٤ الشركة رسالة

الشركة١-٥-٤ رؤية

اعتماداً التعاوني التأمين مجال في الرائدة األهلية تكون وفهمأن طويلة خبر السعوديعلى للسوق .واضح

الشركة٢-٥-٤ رسالة

السوق احتياجات مع تتماشى التأمين فروع كافة في جديدة ومنتجات برامج وتقديم متكاملة، قوية تأمينية حماية تقديم
.السعودي

الشركةاستراتيجي٣-٥-٤ ة

خدمات لتقديم الشركة تسعى المؤسس الشريك من المستمدة والعراقة الخبرة على أفضلمعتمدة لتقديم الواسعة ها
الصالح فيه لما مميزة، وخدمة منافسة، بأسعار الحماية درجات أقصى لتوفير فائقة، بعناية المدروسة التأمينية التغطيات

اعتماداً ماالعام، العالمالديهعلى في تصنيفاً التأمين معيدي أقوى لدى اتفاقيات إلى باإلضافة خبرات .من

التناف٦-٤ سيةالمزايا

السعوديةإن التاليةاألهلية التنافسية بالمزايا تتمتع :سوف

المنطقة١-٦-٤ في ومعروف عريق اسم

في اسم أقدم األهلية اسم الزمنيعتبر من قرن من أكثر مدى على استمر حيث العربي العالم في التأمين اًوبناء. قطاع
اسم يعتبر ذلك معلى وعريقركاسمعروفااألهلية األفرادسوااسخ أو المؤسسات قبل من ء .

الشركة٢-٦-٤ في المساهمين من الناتجة األعمال

ل اإن الشركاتألهلية من العديد مع مميزة عالقات المؤسسينلسعودية المساهمين والسيما هؤالءموي.السعودية تلك
المقاوالتالمؤسسون ومشاريع والمرافق المباني من متنوعة الطبيعي.  محفظة تكونومن هياألهليةأن السعودية

األطراف هذه تأمينات جميع لتغطية المادةالمؤهلة بأحكام وااللتزام التقيد مراعاة مع الشركات٧٠و٦٩، نظام من
الخصوص .بهذا



التأهيل٣-٦-٤ عالي إداري طاقم

المصريةإن األهلية التأمينتاريخ مجال في الخبرة من الكثير اكتساب على هذه. ساعدها على الشركة وستعتمد
أعمالها حجم وزيادة لتطوير رئيسي بشكل البشرية ذلكو. اإلمكانيات يوفر منسوف ابتداء التأهيل العالية الخبرات

األول . لتأسيسلاليوم

إقليميامتداد٤-٦-٤

وقطر والكويت مصر من كل في نشاطات المصرية لألهلية المملوتتواجد إلى باإلضافة السعوديةفلسطين العربية .  كة
يعطي االمتداد جغرافياإلمكانيةاألهليةهذا تغطية ذات منتجات لتطوير واسعةوالمرونة جذبة عامل سيوفر مما

للعمالء .إضافي



الشرك٥ التشغيليةةنشاطات والوظائف

الشركة١-٥ نشاطات

األهلية الشركة تأسيس اكتمال التعاونيبعد بالتسوفللتأمين بمزاولةتقوم التراخيص على للحصول النقد لمؤسسة قدم
التالية التأمينية : األنشطة

المركبات١-١-٥ تأمين

عن ينجم ما كل تغطية ذلك ويشمل المرورية، الحوادث عن الناجمة الخسائر من الحماية المركبات على التأمين يقدم
ال األضرار أو وفاة، أو جسدية، إصابات من المرورية المتضررةالحوادث للمركبات غيار قطع أو إصالح من .  مادية

من أكثر الفرع هذا ويمثل اس% ٨٠هذا المزمع التأمينية المحفظة مجمل .حواذهاتمن

الممتلكات٢-١-٥ على التأمين

واإلضرابات الطبيعية، والظواهر واالنفجارات، والسرقة، الحريق، عن الناتجة الخسائر الممتلكات على التأمين يغطي
الفرع هذا في تقع أخرى تأمينات التأمين. وأي بهذا الخاصة الوثائق فيإجماليمن% ٤حواليوتشكل األهلية محفظة

. المملكة

الصحي٣-١-٥ التأمين

الصحي التأمين الطبية،يغطي واالحتياجات واألدوية والجماعات لألفراد الصحية إلىالتكاليف الصحية التغطية وتصل
والعي والعيونالتنويم األسنان ومعالجة والوالدة، والحمل الخارجية، الضمان.  ادات إلزامية نظام تطبيق أدى وقد

التأمين فروع من الفرع هذا على الطلب زيادة إلى الصحي. الصحي التأمين على الطلب ازدياد يستمر أن المتوقع ومن
العاملة القوى حجم وزيادة الصحي الضمان نظام شمولية زيادة المملكةمع حوالي. في الصحي التأمين نسبة وتبلغ

المملكةإجماليمن% ٢ في األهلية .محفظة

البضائع٤-١-٥ شحن تأمين

البحر أو البر، في المشحونة البضائع تأمين التأمين من النوع هذا في. يتضمن الخسائر مخاطر التغطية تشمل حيث
المنقولة التأ. الشحنات من النوع هذا حواليويمثل التأمينيةإجماليمن% ٢مين .المحفظة

الهندسي٥-١-٥ التأمين

الك واألجهزة واإلنشاءات التركيب وأخطار المقاولين، أخطار على التغطية التأمين من النوع هذا ربائيةهيؤمن
المجال هذا في يقع وما اآلالت وتلف من. واإللكترونية، يقرب ما الهندسي التأمين مج% ٢ويمثل األقساطمن موع

في المملكةمحفظةالمكتتبة في .األهلية



والمس٦-١-٥ الحوادث من ليةؤوالتأمين

أو العمل من الناتجة األخرى المسؤوليات إلى باإلضافة العامة، والحوادث العمل وإصابات المهنية األخطاء ويغطي
والسطو السرقة أو الخاصة، التأمين. الحوادث من النوع هذا نسبة منوتقدر األهلية% ٢بأقل محفظة مجمل من

المملكة في .التأمينية

والمساندة٢-٥ التشغيلية الوظائف

االكتتاب١-٢-٥ قسم

البحري االكتتاب وهي الثالثة االكتتاب أقسام على بدوره ويشرف الفنية الشؤون عام مدير إلشراف القسم هذا يخضع
الطبي واالكتتاب البحري غير االكتتابوتش.  واالكتتاب أقسام مهام بحري-بحري( مل العمل) طبي-غير برنامج وضع

طبقاًواإلشرافبالقسم التأمين وقبول وفحصها العمالء من الواردة التأمين طلبات ودراسة وتنفيذها متابعتها على
واإل التأمين وثائق وإصدار الممنوحة التعويضات حدود وفي الفنية والقواعد واألسعار والمالحقيصاالتللشروط

الفرع مدير مع بالتنسيق عليها المتفق لألسعار ومطابقتها المستحقة أقساط حساب بعمل االشتراك.  والقيام األمر كذلك
والبيانات التقارير وإعداد عمله تخص التي والمصالح بالهيئات واالتصال فيها االشتراك عمله تتطلب التي اللجان في

ومتواإل القسم أعمال عن اإلحصائيات إلى إرسالها دوريةابعة بصفة المختصة .دارات

التعويضات٢-٢-٥ قسم

التعويضات أقسام على بدوره ويشرف الفنية الشؤون عام مدير إلشراف القسم هذا وهي) المطالبات(يخضع الثالثة
الطبي وتعويضات البحري غير وتعويضات البحري :مهامهوتشمل.  تعويضات

بالقس العمل برنامج واوضع وتنفيذهاإلم متابعتها على شراف
االختصاص حدود في فيها والبت الحوادث من المتضررين طلبات بحث

االختصاص حدود وفي للتعليمات طبقاً إجراءاتها استكمال بعد المقررة التعويضات صرف
للفرع التسوية تحت للحوادث التعويضات احتياطي إعداد

ا عمله تتطلب التي اللجان في فيهااالشتراك الشتراك
بتحس الكفيلة االقتراحات وتقديم كفاءاتهم لتنمية إشرافه تحت العاملين وتدريب األداءيتوجيه مستوى ن

واإل والبيانات التقارير اإلإعداد إلى إرسالها ومتابعة القسم أعمال عن دوريةحصائيات بصفة المختصة دارات
والعاملين القسم انجازات عن منتظمة تقارير التيتقديم والصعوبات القسم داخل العمل خطة تنفيذ في التقدم ومدى به

واإل تحقيقها اتخذتعوق التي الصعوباتتجراءات هذه على للتغلب ها
عمله مجال في إليه تسند أخرى أعمال أية أداء



التأمين٣-٢-٥ إعادة قسم

رؤساء على بدوره ويشرف الفنية الشؤون عام مدير إلشراف القسم هذا اإليخضع فروع) االكتتاب(صدارأقسام بأحد
باإل.  الشركة العمل خطة لتنفيذ الالزمة البرامج وضع القسم هذا التأمينيتولى إعادة وبرامج عمل خطة ووضع دارة

المقبلة القسم.  لألعوام هذا مهام قائمة :وتضم

نتائجها حيث من بالشركة المختلفة التأمين فروع محافظ وتحليل دراسة
بالسفرتوزيع سواء معهم بالتفاوض وذلك والخارج الداخل في المختلفين التأمين معيدي على االتفاقيات حصص

المالي المركز االعتبار في األخذ مع الدولي المستوى على بينهم التنسيق يحقق بما للشركة زياراتهم أثناء أو للتجديد
للمعيد بالنسبة والسمعة

بش المختلفة التأمين أقسام اإلإخطار مع االتفاق حيث من المختلفة االكتتاب بنود وتوضيح االتفاقيات علىروط دارات
باالتفاقيات سواء بها التأمين إعادة تغطية توفير على والعمل الشركة تكتتبها التي التأمينات جميع في االحتفاظ حدود

السلي الفني التوزيع يكفل بما وذلك االختياري التأمين إعادة أو الشروطالتلقائية أفضل وتحقيق للخطة م
عليها المتفق والقواعد لألسس التطبيقات تنفيذ حيث من المختلفة التأمين إدارات مع االتفاقيات تنفيذ متابعة

اإل تطلبها والتي التأمين معيدي مع األخطار المناسبتسعير الوقت في العمالء إلى لتقديمها الفنية دارات
الموقف عن دورية تقارير التأمينإعداد لمعيدي المالي

االتفاقيات هذه مع مطابقتها من والتأكد الصادرة الفنية الحسابات مراجعة
عدمه من فيها القبول قرارات واتخاذ الواردة التأمين إعادة واتفاقيات عروض ودراسة تحليل
المت الشروط حسب واعتمادها الواردة والتغطيات االتفاقيات حسابات كشوف ومراجعة عليهااستالم فق

العمل أداء مستوى لتحسين الكفيلة المقترحات تقديم
وظيفته بمهام يتعلق فيما بالخارج والسماسرة التأمين إعادة بشركات االتصال

عن منتظمة تقارير التيإتقديم والصعوبات القسم داخل العمل خطة تنفيذ في التقدم ومدى به والعاملين القسم نجازات
واإل تحقيقها اتخذجراءتعوق التي الصعوباتتات هذه على للتغلب ها

عمله مجال في إليه تسند أخرى أعمال أية أداء

ا٤-٢-٥ واإلقسم نتاجإلدارة

السوق من القادمة المعلومات ودراسة وفحص تجميع مهامه وتشمل الفنية الشؤون عام مدير إلشراف القسم هذا يخضع
متطلباباإلضافةبها،اإلدارةوتزويد بحث اإلإلى على وعرضها الجديدة التأمينية الخدمات من السوق وتكون.  دارةت

أيضاً القسم هذا مهام :من

اإل للخطة تقرير وضع في للشركةاالشتراك السنوية نتاجية
اإلاإل الخطة تنفيذ على وإشراف للشركة المنتجينتنتاجية تعيين إجراءات مام

يخص فيما والشركات والمصالح بالهيئات اإلاالتصال عمليات اإلجلب مع تنفيذها ومتابعة واألقسامنتاج دارات
بالشركة المختصة

اإلإ الكوادر اإلعداد الخطة تنفيذ ومتابعة الشركة فروع في فرعنتاجية لكل نتاجية



اإل مجلس قرارات تنفيذ يتعلقمراقبة فيما باإلبدارة العاملين نتاجشؤون
قبول ومتابعة األسعار عروض تقديم معمتابعة تعترضها قد عقبات أو مشاكل أية وتذليل المعنية الجهات لدى ها

الفنياإل المدير مع وبالتنسيق بالشركة الفنية واألقسام دارات
عن منتظمة تقارير التيإتقديم والصعوبات القسم داخل العمل خطة تنفيذ في التقدم ومدى به والعاملين القسم نجازات

واإل تحقيقها التيتعوق الصعوباتتاتخذجراءات هذه على للتغلب ها
عمله مجال في إليه تسند أخرى أعمال أية أداء

االستثمار٥-٢-٥ قسم

دراسة االستثمار قسم أويتولى المشاريع إنشاء في أو المالية األوراق في سواء المتاحة االستثمار ومجاالت أنواع
واإل بالقسم العمل خطة وضع ويتولى فيها، علالمشاركة الشركةشراف بفروع االستثمار بأقسام تنفيذها يقوم.  ى كذلك

ب القسم فيماإهذا المالي مركزها وتحليل ودراسة بالفروع واالتصال المختلفة األنواع في لالستثمارات العمل خطة عداد
الفروع بتلك السيولة بتوجيه كذلك.  يتعلق القسم هذا مهام :وتشمل

بأنواع الجدوى دراسات إعداد للمشروعاتمتابعة العلمية األسس وفق ها
المختلفة والجهات المالية األوراق وسوق بالبنوك االتصال إجراء
اإل مع والمطابقة البنوك من الواردة الودائع إشعارات بالشركةمراجعة المالية دارة

الالزمة التقارير طلبهالإلدارةإعداد عند أو دورية تقارير كانت سواء
المو وضع في للشركةالمساهمة التخطيطية ازنة

االستثمار أصول حركة عن شهر كل نهاية مالية كشوف إعداد
ما اختصاصهأداء إطار في أعمال من إليه يسند

القانونية٦-٢-٥ الشؤون قسم

المذكرات وإعداد منها أو الشركة على تُرفع التي القضايا متابعة ويتولى التنفيذي الرئيس إلشراف القسم هذا يخضع
الشركةوأوجه موقف تدعم التي القانونية األوجه دراسة بعد الدعاوى رفع وكذلك المختلفة، هذا.  الدفاع مهام وتشمل

أيضاً :القسم

فيها الشركة حقوق على الحفاظ ومراعاة الغير مع بالشركة الخاصة العقود .صياغة
خاصة ذلك عملها طبيعة تقتضي التي والهيئات الحكومية بالجهات التجارةاالتصال بوزارة الخاصة واللجان المحاكم

الشركة موقف توضح .والتي
للحوادث الودية التسويات إجراء عند تثار التي القانونية المناقشات في .المشاركة

اإل مديري دون فيما الموظفين مع التحقيق اإلتولي مجلس رئيس من عليه والمحالة .دارةدارات
ر وتوجيهات تعليمات بتنفيذ اإلالقيام مجلس .دارةئيس

الوزارية اللجان أمام وأيضاً المملكة في المختلفة المحاكم كافة في الشركة عن الدفاع .تولي
تعترضهماإلشراف قد التي المشاكل وحل أعمالهم ومتابعة القانونية الشؤون بقسم العاملين .على



إليه تسند أخرى مهام بأية .القيام

الحسابات٧-٢-٥ إدارة قسم

ه واإلتقع المالية الشؤون عام مدير إلشراف وتخضع بالشركة الحسابات إدارة رأس على الوظيفة وتشرفذه دارية
بالشركة الحسابات أقسام رؤساء على هذه.  بدورها مهام :اإلدارةوتشمل

لاإل الالزمة والخطط البرامج ووضع بالشركة الحسابات أقسام على اليوميةتشراف العمالت وترحيل .سجيل
المحاسبيةإلا لألصول طبقاً والمسؤوليات الممتلكات لحسابات المحاسبة في العمل خطة لتنفيذ والمتابعة شراف

الدفاتر ومسك والميزانيات والتسجيل القيد أعمال من الشأن هذا في الصادرة .والتعليمات
المالية والتعليمات اللوائح تنفيذ من وغيرها والرسوم الضرائب .سداد

ميزان الختاميةعمل الحسابات إعداد في واالشتراك .المراجعة
األ حركة ومتابعة الشركةمطابقة معها تتعامل التي بالبنوك الخاص القسم في بالشركة .رصدة

وبناء مراجعتها بعد الشيكات الشأناًإصدار هذا في والمعتمدة الصادرة الصرف أذونات .على
الما التسويات وعمل المحاسبية القيود واعتمادهاتوجيه .لية

بالشركة النقدية والمدفوعات التدفقات عن المطلوبة البيانات .إعداد
عملها يخص فيما والمصالح وبالهيئات الشركة بفروع يتصل و اللجان في .يشترك

عن منتظمة تقارير التيإتقديم والصعوبات القسم داخل العمل خطة تنفيذ في التقدم ومدى به والعاملين القسم نجازات
واإل تحقيقها الصعوباتتعوق هذه على للتغلب اتخذنها التي .جراءات

عمله مجال في إليه تسند أخرى أعمال أية .أداء

البشرية٧-٢-٥ الموارد قسم

واإل المالية الشؤون عام مدير إلشراف القسم هذا بالشركةيخضع العاملين. دارية شؤون إدارة القسم هذا ويتولى
وتنسي األعمال المتعلقةوتوزيع واألوراق البيانات كافة يتضمن موظف لكل ملفات وإعداد القسم. قها هذا يقوم كذلك
اإل احتياجات واتخاذبتجميع العاملة القوى من والفروع والنقلإدارات الندب مذكرات وإعداد توفيرها جراءات

الحضورواإل ومراقبة والترقيات كذلك. واالنصرافشراف القسم مهام :وتشمل

الشهريةإ الرواتب كشوف عداد
واإلاإل الشاغرة الوظائف عن المطلوبينعالن الختيار عداد

أخرى أعمال من إليه يسند ما أداء

والموازنة٨-٢-٥ الميزانية إدارة قسم

واإل المالية الشؤون عام مدير إلشراف القسم هذا واإل،داريةيخضع لإلدارة العمل برنامج وضع علىويتولى شراف
واإلتنفيذه األقسام على األعمال وتوزيع ومتابعتها واألهدافا واألسس التقديرية الموازنة مشروع وضع على شراف

عليها تقوم إعداد. التي في تدخل التي والفروع بالشركة العامة والحسابات المالية النواحي بمتابعة القسم هذا يقوم كذلك
وإع العامة والميزانية الربعية المالية ربعيالقوائم بشكل للشركة المالي المركز أشهر(داد ثالثة ).كل



اإل٩-٢-٥ الشؤون داريةقسم

إلخي القسم هذا واإلضع المالية الشؤون عام مدير اإل. داريةشراف القسم هذا خطةيتولى ووضع سنويةعشراف مل
اإل احتياجات وتوفير بالموظفين الخاصة المعامالت جميع وإنهاء التابعة المكتبيةدارلألقسام المستلزمات من والفروع ات

أخرىإلىباإلضافة أعمال أية .أداء

الفروع١٠-٢-٥ قسم

الشركة فروع على ويشرف التنفيذي الرئيس إلشراف القسم هذا الفروع. يخضع تنفيذ من التأكد القسم هذا يتولى
اإل والقرارات والقوانين واللوائح العامة الشركة والمالسياسات الشركةواإليةلدارية بفروع العمل خطة سير على شراف

اإل الخطة تنفيذ التعويضومتابعة أو باالكتتاب يتعلق فيما الفروع هذه مع والتنسيق الفروع على الموزعة نتاجية
له المخولة االعتماد لسلطات طبقاً باإل.واعتمادها القسم هذا يقوم والعملكذلك ومتابعتها التحصيل عملية على شراف

بالفروععل والعاملين للمنتجين وغيرها والمصروفات العموالت وصرف واحتساب تنشيطها خدمةواإل،ى على شراف
المختلفة الشركة بفروع .العمالء

المعلومات١١-٢-٥ ونظم اآللي الحاسب قسم

التنفيذي الرئيس إلشراف القسم هذا وااإلشرافويتولىيخضع وتطويرها المستخدمة النظم صيانة علىعلى لحفاظ
اآللية النظم وتصميم التحليل بدورة المتعلقة األعمال لكافة المنظمة الفنية التعليمات وإعداد والفنية المالية الشركة بيانات

الموظفينواإل وتدريب توثيقها على اإل.شراف لكافة المطلوبة البيانات بإخراج القسم يقوم الشركةكذلك وفروع دارات
تسجيلواإل على وبرامجهشراف اآللي للحاسب االستخدام ضوابط ووضع الشركة إدارات بكافة العمل ،وبرمجة
اإلو على الشركة موقع وصيانة اآل.نترنتتحديث متكاملوالشركة معلوماتي نظام لشراء عروض عدة تدرس ن

الشركة عمليات .لمساندة

الحكومية١٢-٢-٥ العالقات قسم

التن الرئيس إلشراف القسم هذا باإل. فيذييخضع المتعلقة الموضوعة الخطة تنفيذ والمعايناتويتولى الطرق في عالن
في للنشر الموضوعة السنوية الخطة تنفيذ ومتابعة نشرها ومواعيد صحتها ومتابعة الموجودة لإلعالنات الدورية

إل والفنادق الطيران بشركات واالتصال النشر قبل المقاالت ومراجعة والمجالت ومتابعةإمتماالجرائد الحجز جراءات
واإل التأشيرات اإلشؤون للجهات المستحقات صرف ومتابعة وتجديدها .عالنيةقامات

العمالء١٣-٢-٥ خدمة قسم

التنفيذي الرئيس إلشراف القسم هذا العمالء. يخضع حركة متابعة المقدمةويتولى الخدمة ومستوى الفروع بكافة
ومتابع العروض مناقشة جلسات اإلوحضور مع اإلتها شؤون إدارة مع والتعاون المختصة أجلدارات من والفروع نتاج

اإل البنوكتنمية في التأمين عمليات من لالستفادة االستثمار قسم مع والتعاون .نتاج



الداخلي١٤-٢-٥ والتفتيش المراجعة قسم

اإل لمجلس القسم هذا والسياسايتْبع اللوائح تطبيق من التأكد ويتولى مجلسدارة قبل من والمقرة بالشركة بها المعمول ت
الشركة كذلك. إدارة القسم هذا مهام :وتشمل

اإلاإل النواحي من العمل برنامج تنفيذ على والرقابة والماليةشراف .دارية
اإلاإل مجلس قرارات تنفيذ على دارةشراف

بالشركة العمل قطاعات لكافة المراجعة وإجراءات خطوات وضع
التق التنفيذيإعداد الرئيس إلى ورفعها الدورية والبيانات ارير

األداء معدل وزيادة العمل سير لحسن الكفيلة والنظم الوسائل اقتراح
الصرف وصحة سالمة من والتحقق آخر صرف مستند أي أو بالشركة الصادرة الصرف أذونات مراجعة

والت الشهرية الرواتب كشوف للفواتأمراجعة الصرف مطابقة من الماليةكد والتعليمات واللوائح ير
واإل للفروع المفاجئ عملهالتفتيش يخص فيما دارات

المالية والشؤون المراجعة شأن في المالية القرارات متابعة

الشركة٣-٥ معها تتعامل التي الرئيسية األطراف

العالقة ذات األطراف مع بالتعامالت يختص فيما يلي بما الحاليون المساهمون :يلتزم

والمساهمين الشركة المادةالمؤسسينالتزام الشركات)٧٠(والمادة)٦٩(بأحكام نظام من
العادية العامة الجمعية في العالقة ذات األطراف مع العقود جميع على التصويت يتم

المساهمين وتعاملالمؤسسينإقرار الشركة أعمال منافسة بناءالشركةبعدم العالقة ذات األطراف أسسعاًمع لى
تنافسية

نجم١-٣-٥

قبلهو" نجم" من تأسيسها يتم سوف المروية الحوادث عن الناجمة المطالبات وتسوية إلدارة شبكة مجموعةمشروع
شركات المملكةتأمينالمن في الشركةالعاملة فيها مسؤوليات.  بما تقييم خدمات تقديم نجم خدمات تشمل وسوف

الخسائ وتقييم السيارات تسويةحوادث إلى باإلضافة بذلك، متخصصة خدمة مراكز عبر السيارات في والتلفيات ر
بالحوادث المتعلقة اإلحصائية بالبيانات الحكومية والجهات التأمين شركات وتزويد التأمين، شركات بين الحسابات

تتعامل. المرورية خدمةالسعوديةاألهليةوسوف عقد بموجب نجم الشمع مع الحال هو األخرىكما المنتسبة .ركات



مد٢-٣-٥ غلوب

الصحية المطالبات تسوية خدمة مزود هي مد غلوب مد. شركة غلوب خدمات الخدماتوتتضمن مقدمي شبكات إدارة
و حساباتالصحية، وإدارة الخدمة، ومقدمي التأمين شركات بين الحسابات وتسوية المطلوبة، المسبقة الموافقات إعطاء

التأمين، التأمينإعادة وثائق وإصدار المخاطر لدراسة إلكترونية وبوابة التسويقية، الجهود دعم وسوف. وخدمات
م السعودية األهلية عقدعتتعامل بموجب مد الشركةغلوب تأسيس إجراءات استكمال بعد توقيعه سيتم . خدمة



الشركة٦ وحوكمة التنظيمي الهيكل

المقترح١-٦ التنظيمي الهيكل

اقترا يتمتم أن على التالي الهيكل التأسيساعتمادهح إجراءات من االنتهاء :فور

اإلدارة٢-٦ المرشحمجلس

المقبلةترشيحتم الثالث السنوات لفترة وذلك اإلدارة مجلس لعضوية أسماؤهم التالية القرارالسادة صدور تاريخ من
الشرك تأسيس بإعالن ترشيح.ةالوزاري تم بنوقد بندر بن محمد األمير الملكي السمو العزيصاحب لمنصبزعبد

اإلدارة مجلس اإلدارةرئيس مجلس سر أمين لمنصب نصر نجيب محمد .والسيد

اإلدارةمجلس

عام مدير

الفنية الشؤون

الشؤون مدير

القانونية

العام المدير
السيوفي( )سامح

و المراجعة مدير

الداخلي التفتيش

اإلصدار مدير المطالبات مدير

إصدار قسم رئيس

البحري

غير إصدار قسم رئيس

البحري

إصدار قسم رئيس

الطبي

تعويضات قسم رئيس

البحري

تعويضات قسم رئيس

البحري غير

تعويضات قسم رئيس

الطبي

اإلنتاج مدير

التسويق و

عام مدير

االستثمار

واإلداري المالي المدير

التوا( عبد )بمحمد

الحسابات إدارة مدير

البشرية الموارد مدير

و الميزانية إدارة مديرة

الموازنة

اإلدارية الشؤون مدير

الفروع عام مدير

فرع مدير

خدمة إدارة مدير

العمالء

الشكاوي إدارة مدير

العالقات إدارة مدير

الحكومية

نظم و اآللي الحاسب مدير

المعلوماتية

االلتزاممسؤول



إدارة: ٢٢جدول مجلس التعاونيشركةالأعضاء للتأمين األهلية
التمثيلالجنسيةالمنصباالسم

األ الملكي السمو العزيز/ ميرصاحب عبد بن بندر بن مجلسمحمد تنفيذيسعودياإلدارةرئيس غير
نصر/ األستاذ نجيب مجلسمحمد رئيس تنفيذيأمريكياإلدارةنائب غير
اهللا/ األستاذ عبد اليزيد أبو تنفيذيمصريعضومحمد غير
إبراهيم/ األستاذ محمد اهللامحمود تنفيذيمصريعضوعبد غير
بابكر/ الشيخ العزيز عبد صالح تنفيذيسعوديعضوعمر غير
الزهراني/ الشيخ رداد اهللا غرم تنفيذيسعوديعضوبدر غير
القحطاني/ الشيخ عبود بن محمد بن تنفيذيسعوديعضوهيف غير
تونسي/ الشيخ مستقلسعوديعضوعلوي
الحمودي/ الشيخ مستقلسعوديعضوإبراهيم
الفهادصالح/ الشيخ العزيز مستقلسعوديعضوعبد
مستقلعضوشاغر

مقعد تخصيص الشركةمستقللعضوشاغرتم تأسيس إجراءات إتمام بعد التأسيسية الجمعية قبل من عليه والتصويت اختياره .ليتم

مختصرة نبذه يلي منعنوفيما اإلدارةكل مجلس ولجانهأعضاء

مح١-٢-٦ األمير الملكي السمو سعودصاحب آل العزيز عبد بن بندر بن )عاما٤٣ً-سعودي(مد
اإل مجلس المرشحرئيس دارة

في ماجستير شهادة العزيز عبد بن بندر بن محمد األمير الملكي السمو صاحب األعماليحمل جونإدارة جامعة من
عامهوبكينس األمريكية المتحدة الواليات السم١٩٨٦في بالجغرافيا بكالوريوس سعودوشهادة الملك جامعة من ياسية

عام سعودرأسيو.  م١٩٨٠بالرياض آل العزيز عبد بن بندر األمير الملكي السمو منصاحب كل إدارة مجالس
ال األهلية والشركة الدولية المساق الخميسبحرينيةمجموعة روابي وشركة المرجان الدواءوشركة سبل وناديوشركة

والمنظمة للسيارات األوسط الطرقالشرق لسالمة البيئيوالعربية للتدريب الوطني .المعهد

نصر٢-٢-٦ نجيب )عاما٥٥ً-أمريكي ( محمد
والنائب اإلرئيس مجلس سر دارةأمين

ويكسفورد جامعة من الدولي التسويق في ماجستير شهادة على حاصل نصر نجيب محمد المتحدةالسيد بالواليات
ف١٩٩١عاماألمريكية وبكالوريوس منم األعمال إدارة الجامعةي مدربم١٩٨٧عامنفس شهادة إلى باإلضافة

عام للطيران أميريكان نورث معهد من محمدو.م١٩٨٧طيران السيد نصريشغل مجلسنجيب رئيس نائب منصب
انترناشيون سي سي إي شركة في كمدير ذلك قبل عمل وقد عاماً عشر اثني منذ الدولية المساق شركة الإدارة

سنوات عشر لمدة األوسط الشرق في التسويق في المتخصصة األهلية. األمريكية الشركة إدارة مجلس عضو وهو
العامالبحرينية . م١٩٩٧منذ



عبد٣-٢-٦ اليزيد أبو )عاما٦٦ً-مصري(اهللامحمد
اإل مجلس والترشيحاتدارةعضو المكافآت لجنة وعضو

اهللا عبد اليزيد أبو محمد التأمينحالسيد أعمال دراسات ودبلوم حقوق ليسانس درجة على شمساصل عين جامعة من
عام عامم،١٩٧٠بمصر منذ المصرية األهلية التأمين شركة إدارة مجلس رئيس منصب .م١٩٩٩ويشغل

محمد٤-٢-٦ اهللاإبراهيممحمود )عاما٥٩ً-مصري(عبد
مجلس اإلدارةعضو

اهللا عبد محمد محمود السيد المتحدةيحمل بالواليات األمريكي التأمين معهد من االكتتاب عمليات مجال في رفيق درجة
عام التأمينية الدراسات في االمتياز و١٩٨٠ودرجة التأمينشهادةم، في القاهرةمنماجستير عامجامعة بمصر ،

و١٩٧٥ البكالوريوسم، كلية من التأمين عامبتجارةفي القاهرة إدارةمنصبويشغل. م١٩٧٠جامعة مجلس رئيس
و للتأمين القابضة كالشركة االعمل وزير التأمينمستشار لشؤون المصري الشركة. ستثمار مستشاري ككبير عمل كما

في الدولية للخدمات األمريكية ميونخ شركة إدارة مجلس ورئيس األمريكية المتحدة بالواليات التأمين إلعادة األمريكية
من إلى٢٠٠٣الفترة .م٢٠٠٥م

بابكر٥-٢-٦ صالح بن )عاما٤٧ً-سعودي(عمر
مجلس المراجعةاإلدارةعضو لجنة وعضو

بابكريحمل العزيز عبد صالح عمر مدنيةالسيد هندسة بكالوريوس عامشهادة الرياض في سعود الملك جامعة من
منصب،م١٩٨٣ التويشغل بابكر مجموعة .جاريةرئيس

اهللا٦-٢-٦ غرم الزبدر )عاما٣٤ً-سعودي(هرانيرداد
مجلس والترشيحاتاإلدارةعضو المكافآت لجنة وعضو

السيد وودالزهرانيبدريحمل نورث جامعة من األعمال إدارة في البكالوريوس األمريكية،شهادة المتحدة بالواليات
الزهرانييشغلو.م١٩٩٨عام بدر شركةالسيد إدارة مجلس عضو امنصب نعيم وشركة وشركةعسير لقابضة
ومجموعةوأكر العقاري لالستثمار زهران شركة إدارة مجلس رئيس ونائب البحرين بنك كابيتال وفينتشر مصر

شركة إدارة مجلس ورئيس زهران الرئي.الدوليةابتإيشركات زهرانسوهو شركات لمجموعة .التنفيذي

القح٧-٢-٦ عبود محمد بن )عاما٦٤ً-سعودي(انيطهيف
م والترشيحاتاإلدارةجلسعضو المكافآت لجنة وعضو

هوالسيد القحطاني وهيف المؤسس الشريك وهو المعروفين األعمال رجال هيفمن شركة إدارة مجلس بنرئيس
القحطاني عبود البناءمحمد ومواد المقاوالت في فروع عدة تضم .والتي



الحموديإ٨-٢-٦ صالح بن حمد بن )عاما٤٨ً-سعودي(براهيم
اإل مجلس دارةعضو

السيد األعمالالحموديإبراهيميحمل إدارة في ماجستير و١٩٨٨عامشهادة جغرافياشهادةم جامعةمنبكالوريوس
سعود بالالملك أفالء.م١٩٨٢عامرياض، مجموعة إدارة مجلس رئيس منصب .ويشغل

الفهاد٩-٢-٦ العزيز عبد بن )عاما٦٧ً-سعودي(صالح
ا مجلس المراجعةدارةإلعضو لجنة وعضو

السيد الفهاديحمل منشهادةصالح اإلدارة في المتحدةدكتوراه المملكة في هل و٢٠٠٥عامجامعة فيم ماجستير
كاليفورنيا جامعة من البترول عامهندسة المتحدة و١٩٧٠بالواليات جامعةم من البترول هندسة في بكالوريوس

م. م١٩٦٩عامكاليفورنيا ونصبويشغل طويق مجموعة إدارة مجلس منرئيس كل تشمل للصيانةالتي طويق شركة
الفهاد وشركة والسياحةوالتشغيل للسفر القصيم ووكالة السيارات لتأجير طويق ومؤسسة زيموارد الفهادوشركة ووكالة

والسياحة . للسفر

تونسي١٠-٢-٦ علوي أسعد )عاما٧٤ً-سعودي(علوي
اإل مجلس دارةعضو

تونسيا علوي إدارةرئيسلسيد التضامنيةمجلس وإخوانه تونسي علوي إدارةوشركة مجلس علويعضو مستشفى
وإخوانه الدوائيةو. تونسي اللجنة وعضو تونسي علوي مؤسسة ومدير صاحب العاصمةنبالشؤوهو في الصحية

مقاولي وعميد المقدسة بالعاصمة األحياء مراكز إدارة مجلس وعضو المقدسةالمقدسة .العاصمة

الزكري١١-٢-٦ محمد بن المحسن )عاما٤٩ً-سعودي(عبد
والترشيحات المكافآت لجنة رئيس

سعود الملك جامعة من معمارية هندسة بكالوريوس شهادة الزكري المحسن عبد السيد عاميحمل بالرياض . م١٩٨١،
المالية اللجنة وعضو الشورى مجلس عضو الشورىوهو مجلس وعضووفي الزكري مجموعة رئيس منصب يشغل

الرياض درة شركة من كل إدارة مجلس وعضو الرياض مدينة العقاريمجلس للتطوير الضمان األندلسوشكة وشركة
العقاري للتطوير الحديثة المرافق لجنة. وشركة ورئيس المعاقين األطفال جمعية إدارة مجلس عضو كذلك وهو

الجم يرأس كما بها العقاريةاالستثمار .عية

سليم١٢-٢-٦ الحميد عبد )عاما٦٥ً-مصري(خيري
المراجعة لجنة رئيس

تجارة بكالوريوس شهادة سليم خيري السيد المحاسبة–يحمل القاهرةشعبة جامعة بمصر،من وهو.  م١٩٦٣عام،
التأمين على للرقابة المصرية للهيئة سابق ورئيس استشاري تأمين المحكمة.خبير وعضووعضو بمصر للقيم العليا



البحث بأكاديمية والتأمينات األخطار وإدارة لبحوث المشتركة الشعبة مكتب هيئة وعضو البحرينية األهلية إدارة مجلس
القاهرة جامعة في التجارة بكلية التأمين لشعبة العليا بالدراسات ومحاضر بمصر .العلمي

جعابو١٣-٢-٦ سالم )عاما٣٦ً-أردني(رائد
المراجعةوعض لجنة

السيد جعابويحمل عامرائد األردنية الجامعة من المحاسبة في ماجستير و١٩٩٦شهادة جامعةشهادةم، من محاسبة
عام بالرياض سعود م. م١٩٩٢الملك وإعادةنويشغل للتأمين األمريكية السعودية للشركة التنفيذي المالي المدير صب

عام منذ ذلكبوق.  م٢٠٠٠التأمين عامل منذ الرياض في غزالة أبو طالل شركة في للتدقيق كمدير .  م١٩٩٢عمل

اللجان٣-٦

المراجعةلجنة١-٣-٦

أعضاء) "٣(عنأعضائهاعدديقلالللمراجعةلجنةاإلدارةمجلسيشكلسوف "أعضاءخمسة") ٥(عنيزيدوال"ثالثة
.والمحاسبيةالماليةبالشؤونمختصبينهممناإلدارةمجلسارجخمنأغلبهميكونأنعلىالتنفيذييناألعضاءغيرمن

العامةالجمعيةوتصدر.الماليةالسوقوهيئةوالصناعةالتجارةووزارةالسعوديالعربيالنقدمؤسسةهرتقرماوحسب
.اللجنةعمللوبوأسعضويتهمومدةالمراجعةلجنةأعضاءاختيارقواعددارةاإلمجلسمناقتراحعلىاًبناءللشركة

منو كل ترشيح تم سليمقد الحميد عبد خيري مناللجنةاسةرئلاألستاذ بابكروكل صالح عمر صالحاألستاذوالشيخ
جعابوستاذواألالفهاد مباشرةرائد الشركة تأسيس تلي التي الفترة في المراجعة لجنة .لعضوية

:علىاللجنةهذهومسؤولياتمهامتشتملو

المحددةوالمهماتاألعمالتنفيذفيفاعليتهامدىمنالتحققبغرضبالشركةالداخليةالمراجعةإدارةعلىشرافاإل
.اإلدارةمجلسقبلمنلها

شأنهفيوتوصياتهارأيهاعنمكتوبتقريرووضعالداخليةالرقابةنظامدراسة
.لهاالتصحيحيةجراءاتاإلووضعالداخليةالمراجعةتقاريردراسة

التأكدبالتعيينالتوصيةعندويراعى،أتعابهموتحديدوفصلهمالقانونيينالمحاسبينبتعييندارةاإللسلمجالتوصية
.استقالليتهممن

.األعمالتلكعنأتعابهمعلىوالموافقةالقانونيينالمحاسبينأعمالمتابعة

.عليهامالحظاتهاوإبداءالخارجيالمراجعمعالمراجعةخطةدراسة

.شأنهافيتمماومتابعةالماليةالقوائمعلىالخارجيالمراجعملحوظاتدراسة

.شأنهافيوالتوصيةالرأيوإبداءدارةاإلمجلسعلىعرضهاقبلوالسنويةاألوليةالماليةالقوائمدراسة

.شأنهافيدارةاإللسلمجوالتوصيةالرأيوإبداءالمتبعةالمحاسبيةالسياساتدراسة



التنفيذيةاللجنة٢-٣-٦

ويختار،"أعضاءخمسة) "٥(عنيزيدالو"أعضاءثالثة") ٣(نعأعضائهاعدديقلالتنفيذيةلجنةاإلدارةمجلسيشكل
منلهامؤقتاًرئيساًاللجنةتختارغيابهحالةوفياجتماعاتها،يرأسالذياللجنةرئيسبينهممنالتنفيذيةاللجنةءأعضا
فقطاجتماعاتولثالثةبالتصويتالحقلهآخراًعضواًعنهينيبأنالتنفيذيةاللجنةولعضوالحاضريناأعضائهبين

.التنفيذيةاللجنةفييخلوالذيالمركزلسلمجاويمأللسلمجافيالعضويةمدةهيالتنفيذيةاللجنةعضويةمدةوتكون

األ لدورتها التنفيذية اللجنة أعضاء ترشيح وسيتم الشركةهذا تأسيس إجراءات من االنتهاء بعد .ولى

عدديقلالأنبشرطاإلنابةوأاألصالةةبطريقاألقلعلىاثنانحضرهإذاإالصحيحاًالتنفيذيةاللجنةاجتماعيكونال
ثالثأصواتبأغلبيةتصدرالخالفحالةوفيباإلجماعالتنفيذيةاللجنةقراراتوتصدر.  اثنانعنبأنفسهمالحاضرين

. الممثلينالحاضريناألعضاءأرباع

والمكافآتالترشيحاتلجنة٣-٣-٦

) ٥(عنيزيدوال"أعضاءثالثة") ٣(عنأعضائهايقلالوالمكافآتللترشيحاتلجنةدارةاإلمجلسأعضاءيشكل
لجنةأعضاءاختيارقواعددارةاإلمجلسمناقتراحعلىاًبناءللشركةالعامةالجمعيةوتصدر،"أعضاءخمسة"

منو.  اللجنةعملوأسلوبعضويتهمومدةوالمكافآتالترشيحات كل ترشيح تم الزكريالشيخقد المحسن اسةرئلعبد
مناللجنة اهللاألستاذوكل عبد اليزيد أبو القحطانيالشيخومحمد عبود بن محمد بن الزهرانياألستاذوهيف بدر

ال لجنة والمكافآلعضوية مباشرةتترشيحات الشركة تأسيس تلي التي الفترة .في

:علىاللجنةهذهلياتوومسؤمهاموتشتمل

بالشرفمخلةبتهمةإدانتهسبقتشخصأيترشيحعدممراعاةمعدارةاإلمجلسلعضويةبالترشيحالتوصية
.واألمانة
للقدراتوصفعدادإودارةاإلمجلسلعضويةالمناسبةالمهاراتمنالمطلوبةلالحتياجاتالسنويةالمراجعة

مجلسألعمالالعضومنتخصيصهالالزمالوقتتحديدذلكفيبما,دارةاإلمجلسلعضويةالمطلوبةوالمؤهالت
.دارةاإل

.إجراؤهايمكنالتيالتغييراتشأنفيالتوصياتورفعدارةاإلمجلسهيكلمراجعة
.الشركةمصلحةمعيتفقبمامعالجتهاواقتراح,دارةاإلمجلسفيوالقوةالضعفجوانبتحديد
إدارةمجلسعضويةيشغلالعضوكانإذامصالحتعارضأيوجودوعدم,المستقليناألعضاءاستقالليةمنالتأكد
.أخرىشركة
تحديدفيباألداءترتبطبمعاييرواالستعانة،التنفيذيينوكباردارةاإلمجلسأعضاءلمكافآتواضحةسياساتوضع
.لمكافآتاتلك



للشركةاإل٤-٦ العليا دارة

المالي المدير لمنصب التواب عبد محمد والسيد العام المدير لمنصب السيوفي سامح السيد ترشيح أما.  واإلداريتم
المطلوبة المهام لتولي المناسبين األشخاص مع بالتعاقد الشركة فستقوم المناصب لباقي . بالنسبة

أحمد١-٤-٦ عبده سعد )عاما٤٧ً-مصري(السيوفيسامح
العام المدير

القاهرة جامعة من تجارة بكالوريوس شهادة السيوفي سامح السيد بمصر،يحمل سامحشغل.  م١٩٨٢عام، السيد
أني مؤسسة في العام المدير منصب العامتالسيوفي منذ الرياضم٢٠٠٣العالمية فرع مدير منصب ذلك قبل شغل وقد

في الشركة نفس مابينفي مديم٢٠٠٣حتىم١٩٩٩الفترة منصب ذلك العامروقبل من حتىم١٩٩٤التعويضات
اإل. م١٩٩٩العام هيئة في مالي محلل منصب العاموتولى من المصرية التأمين على .  م١٩٩٤حتىم١٩٩٢شراف

علي٢-٤-٦ الصادق عبد التواب عبد )عاما٤٢ً-مصري(محمد
المالي واإلداريالمدير

الزقازيقيحم جامعة من التجارية المحاسبة في بكالوريوس شهادة التواب عبد محمد السيد بمصر،ل م١٩٨٨عام،
العام في التأمين إلعادة ميونيخ شركة من التأمين إعادة في دورات في.م٢٠٠٤وأنهى التواب عبد محمد السيد عمل

الدولية المساق العاممجموعة خاللها١٩٩٠منذ تدرج والتدقيقفيوقد الحسابات إدارة مجال في مناصب عدة
.الداخلي

األساسيين٥-٦ والموظفين والمدراء اإلدارة مجلس أعضاء من إقرار

اإل مجلس وسكرتير المرشحون والمدراء اإلدارة مجلس أعضاء النشرةيقر هذه إصدار تاريخ وحتى أنهم :دارة

ي ولم إفالسهم األوقات من وقت أي في يعلن اإلفالسلم إلجراءات .خضعوا
ما قسمباستثناء تحت مصالح من واألشخاص"ورد اإلدارة مجلس ألعضاء المباشرة وغير المباشرة المصالح

الشركة في الصف"األساسيين النشرة،) ٣٦(ةحفي هذه مصلحةمن أي لهم والتابعين أقاربهم من وألي لهم ليس
المالية أوراقها أو الشركة أسهم في مباشرة غير أو . مباشرة

المفعول ساري شفهي أو خطي ترتيب أو عقد أي في مادية مصلحة أي لهم والتابعين أقاربهم من وألي لهم ليس
الشركة بأعمال يتعلّق فيما إبرامه متوقّع أو المذكرة هذه وضع . خالل



الت واألنظمة األساسي الشركة نظام اإلإن مجلس أعضاء من عضو أي تعطي ال تحكمها حقي التنفيذي الرئيس أو دارة
االقتراض حق أو لهم تمنح مكافآت على التصويت أو شخصية، مصلحة فيه لهم تكون اقتراح أو عقد على التصويت

الشركة .من

و٦-٦ العلياعقود واإلدارة اإلدارة مجلس أعضاء وتعويضات مكافآت

ومكافتعويضااقتراحيتم المكافآتآت لجنة بواسطة المجلس أعضاء ورفعهات للشركة، األساسي النظام مع تماشياً
ال تمهيداً اإلدارة منعتمادلمجلس وها العادية العامة بهذاوالجمعية الصادرة الرسمية والتعليمات للقرارات فقاً

نصوص حدود في والخصوص وأنظمة الشركات ولوائح واأنظمة التأمين لهالوائح المكملة واللوائح ينصو. ألنظمة
دفع على للشركة األساسي و) ١٨٠,٠٠٠(مبلغالنظام اإلدارة مجلس لرئيس ريال ألف وثمانين مائة) ١٢٠,٠٠٠(مائة

ريالوعشرين يتمألف كما اإلدارة مجلس أعضاء من اإلدارةدفعلللكل مجلس وأعضاء رئيس من ) ٣٠٠٠(مبلغلكل
ك عن ريال آالف اجتماعثالثة ومبلغل اإلدارة لمجلس اجتماع) ١,٥٠٠(يحضره كل عن ريال وخمسمائة ألف

أال على التنفيذية اللجنة أو اإلدارة مجلس لحضور يتحملونها التي النفقات عن تعويضهم يتم كما التنفيذية، للجنة يحضره
ما مجموع الـيتجاوز األرباح% ٥يصرف صافي .من

ال بين عقد أي توقيع يتم ولم لتاريخه، التنفيذيين المدراء من وأي تأسيسهاشركة عقب الشركة عقدفيترغب إبرام
مع العامتوظيف الماليالمدير عليهاوالمدير المتفق واألجور التوظيف شروط .يوضح

مكاف صرف تم واألهآوقد السعودية األهلية من لكل التنفيذية اإلدارة أفراد وبعض اإلدارة مجلس أعضاء لبعض ليةت
مبالغ هذه التالي الجدول ويبين النقد لمؤسسة الطلب ملف إلعداد وذلك المكاقآتالبحرينية :هذه

المكافأةاالسمم
العزيز١ عبد بن بندر بن محمد ١١٢,٥٠٠األمير
بندراألمير٢ بن ٧٥,٠٠٠تركي
السيوفي٣ ١٢٥,١٤٠سامح
التواب٤ عبد ١٢٥,١٤٠محمد
نصر٥ نجيب ٥٠,٠٠٠محمد
اليزيد٦ أبو ٧٥,١٤٠محمد
سليم٧ ٧٥,١٤٠خيري
نويتو٨ ٧٥,١٤٠محمد
الشركة٩ تقييم ٦٢,٢٠٠لجنة

٧٧٥,٤٠٠اإلجمالي



والتدقيق٧-٦ الداخلية الرقابة

بإ الشركة التنفيستقوم الالئحة لمتطلبات وفقا للمراجعة لجنة وتكوين الداخلي والتدقيق الرقابة جهاز هيكلة لنظامعادة ذية
الشركات حوكمة والئحة التعاوني التأمين شركات .مراقبة

ال٨-٦ اهيئة لشرعيةرقابة

القريت على محمد الدكتور من كل اختيار اإلأستاذم جامعةاالقتصاد في اهللاكالملسالمي عبد والشيخ بجدة العزيز عبد
والدكتور العلماء كبار هيئة عضو اهللالمنيع العزيزعبد اإلعبد هيئة عضو الرقابةالمصلح هيئة لعضوية العلمي عجاز

للشركة سرها. الشرعية ألمانة الرشيد راشد ناصر الدكتور اختيار تم . كما

و٩-٦ السعودةالموظفون والتدريبسياسة

بحيث وحقيقي جدي بشكل السعودة تحقيق خاللها من تتمكن الخطوات من مجموعة تنفيذ على عازمة الشركة يساهمإن
خالل من بالصناعة الخاصة المالية األعمال كذلك التأمين في المتخصصة الفنية األعمال أداء في السعودي المواطن

عال مستوى على متخصصة وإدارية ومالية فنية كوادر إجراءات.خلق بعدة الشركة تقوم أن ذلك لتحقيق المخطط ومن
التدريب عملية في ووتهيئةجادة يالكوادر الجديدةتسوف الشركة بين التأمينية المواد وتدريس تدريب اتفاقية إبرام م

شرك معهد المصريةةوبين األهلية الفنية) االستراتيجيالشريك(التأمين الممارسة على السعوديين تدريب بموجبها يتم
واإلدارية المالية والممارسة التأمينية .للعملية



ال٧ والمركز القانوني المحاسب للشركةتقرير مالي

القانونيون١-٧ المراجعون

لكون وذلك للشركة قانونيين مراجعين تعيين يتم التصويتاألهليةلم سيتم حيث التأسيس تحت مساهمة شركة السعودية
للشركة التأسيسية الجمعية قبل من تعيينهم .على

المالية٢-٧ التقارير

لاللتزام االكتتاب هذا بعد الشركة تخضع الماليةسوف السوق نظام بموجب الدورية والتقارير باإلفصاح الخاصة ات
المالية(" السوق رقم،")نظام الموقر الوزراء مجلس قرار بموجب الموافق(هـ١٤٢٤رجب١تاريخب)٩١(الصادر
المال). م٢٠٠٣أغسطس٢٩ والبيانات الدورية المالية التقارير المالية السوق لهيئة الشركة ستقدم األخرىحيث ية

الهيئة مجلس قبل من المعتمدة والقواعد واللوائح المالية السوق نظام في عليها الشركة. المنصوص ستقدم كما
المراجعة المالية قوائمها تحوي سنوية تقارير التأمين.لمساهميها شركات مراقبة لنظام التنفيذية الالئحة وتنص

ا لمؤسسة الشركة تقديم وجوب على للشركةالتعاونية المالية السنة نهاية من يوما تسعين خالل مدققة مالية قوائم . لنقد
للموافقة المالية السنة انتهاء من يوما ستين خالل للمؤسسة المالية والقوائم القانوني المحاسب تقرير تقديم ينبغي كما

نشرها قبل . عليها

المستقبل٣-٧ المالية القائمة فحص و الخاص المراجعة يةتقرير

الحسابات لتدقيق الدار مكتب ماقام مصاريف بيانات يشمل والذي الخاص المراجعة تقرير وقائمةبإعداد التشغيل قبل
اإلصدار نشرة في التقرير هذا إدراج وتم المستقبلية، المالي . المركز

البد عند المتوقع الوضع عن المستقبلية المالي المركز قائمة الشركةءوتظهر اختالفاتو.بفعاليات توجد أن الطبيعي من
األ أن بسبب الفعلية والنتائج المتوقع البين قد المحيطة والظروف توقعهاحداث تم كما المركز. تحدث فإن ولهذا

الفعلي المالي المركز وبين بينه جوهرية اختالفات تنتج قد حيث يتحقق ال قد المستقبلي .المالي



المستقب٤-٧ المالي المركز ليةقائمة

الحساباتقام لتدقيق الدار المستقبليةمكتب المالي المركز قائمة على يقتصر الذي المالي التوقع األهليةشركةللبفحص
التعاوني سعودية–للتأمين مساهمة في–شركة كما التأسيس النشاط،٢٠٠٧يوما٣١تحت لبداية المتوقع التاريخ م،

الشركة إدارة قبل من تم. والمعدة السعوديةوقد الهيئة من الصادر المستقبلية المالية القوائم لمعيار وفقاً الفحص
إبداء من تُمِكن القناعة من معقولة درجة لتكوين ضرورية تُرى التي اإلجراءات الفحص وشمل القانونيين للمحاسبين

التي واالفتراضات المرفقة المستقبلية المالي المركز قائمة وعرض إعداد حول القائمةالرأي هذه أساسها على .  أعدت
عليها المتفق واإلجراءات المستقبلية المالية القائمة فحص تقرير مع المستقبلية المالية القائمة هذه قراءة ينبغي كما

النشرة بهذه .الملحقين

أن بالذكر الحساباتوالجدير لتدقيق الدار فييالمكتب نوعها كان أيا مصلحة أو حصة أي .  السعوديةةاألهليمتلك
إفادته نشر تم بناءموقد اإلصدار نشرة الموافقةاًفي تلك سحب يتم لم و الخطية موافقتها .على

المستقبلية المـالـي المركز قائـمة

النشاط بدء تاريخ في كما

الموجودات

المتداولة سعـوديالموجودات ريال

البنوك لدى العام(نقد االكتتاب اكتمال ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠)بعد

__________

المتداولة الموجودات ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠مجموع

المـتداولة غير الموجودات

النشاط بدء ماقبل ١٠,٦٨٨,٠٢٢مصروفات

المتداولة غير الموجودات ١٠,٦٨٨,٠٢٢مجموع

الموجودات ١١٠,٦٨٨,٠٢٢مجموع

المساهمينالمطلوب وحقوق ات

المتداولة المطلوبات

المؤسسين للمساهمين مستحقة ١٠,٦٨٨,٠٢٢مبالغ

المتداولة المطلوبات ١٠,٦٨٨,٠٢٢مجموع

المساهمين حقوق

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

المساهمين حقوق ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠إجمالي

المطلو المساهمينإجمالي وحقوق ١١٠,٦٨٨,٠٢٢بات



الرأس٥-٧ والمديونيةالمصاريف المال ورأس مالية

ال أنه بالذكر حالياًالجدير المملوكة التأمينية المحفظة استحواذ عن الناتجة الرأسمالية المصاريف تقدير ألهليةليمكن
لعدمةالبحريني المحفظةإنهاءوذلك لهذه التقييم تنتهيحيثإجراءات أن التوقع الجراءاإمن في التقييم األولت نصف
عام التابعةم،٢٠٠٧من التأمينية للمحفظة قيمة وضع لجنةلألهليةويتم قبل من السعودية العربية المملكة في البحرين

التأمين شركات تقييم إجراءات سالمة من بالتأكد تقوم والتي النقد مؤسسة قبل من معينة تقدمتالقائمةمستقلة التي
و للمؤسسة ترخيص مبطلبات الضوابطنالتأكد لجميع القانوني المحاسب .اتباع

الشركة مال رأس علىام) ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠(ويبلغ موزعة سعودي ريال مليون سهميينمالعشرة) ١٠,٠٠٠,٠٠٠(ئة
منهااالسميةالقيمة ريال) ١٠(لكل إيداع. عشرة تم رينست) ٦٠,٠٠٠,٠٠(وقد حصةمليون هي سعودي يال

بقيمة أسهم طرح يتم وسوف المؤسسين العامأربعين) ٤٠,٠٠٠,٠٠(المساهمين لالكتتاب إضافية ريال وقد.مليون
وهي القادمة شهراً عشر لالثني بالنسبة العمل على تطبيقها المرجح العامل المال رأس متطلبات بمراجعة الشركة قامت

م رأس أرصدة لديها سيكون بأنه الفترةترى هذه خالل كافية عاملة .الية

المطلوب الرصيد المستحقبويتمثل البحرينيةالرصيد قيامهلألهلية عن الخاصةاوذلك التأسيس مصاريف وتكبد بدفع
بـ والمقدرة الشركة وس) ١٠,٦٨٨,٠٢٢(بتأسيس ماليين ألفاًتعشرة وثمانين وثمان ريالمائة وعشرين مفصلةواثنين

التا الجدول :ليحسب
المؤسسين: ٢٢جدول للمساهمين المستحق الرصيد

الشركة: المصدر

ذلك أعضاءوماعدا ألجليؤكد قروض أو دين أدوات للشركة يوجد ال أنه اإلدارة محتملةمجلس التزامات بتاريخأو
النشرة الخيار. هذه بحق مشمولة لها تابعة شركة أي أو أصول أي لها يوجد ال بأنه الشركة تؤكد .كما

سعوديالبند ريال

االكتوارىأتعاب ٢٨٨,٣١٥الخـــبير

الضمــان خطابات ٨١٩,٦٧١تجديد

واستشاراتأتعاب تدقيق(مهنية وخدمات ومالية قانونية واستشارات محاماة أتعاب الشركةشاملة بتأسيس متعلقة ١,٤٥٣,١٩٠)حسابات

بدالتمصار ٢١٦,٩١٩وإقامةيف

الخاص(الملـــفإعدادمكافآت الملف أعداد أثناء العليا واإلدارة البحرينية األهلية إدارة مجلس أعضاء لبعض صرفها تم

النقد مؤسسة من الترخيص ٧٧٥,٤٠٠)بطلب

١٣٠,٥٠٠رواتــــــــــب

متنوعة ١٥٥,٠٢٧مصاريف

تعيين الشرعيةمصاريف ٩٩,٠٠٠اللجنة

مصروفات(االكتتابمصاريف فيها وبما التغطية ومتعهد االكتتاب ومصروفاتالمستلمةكوالبنمدير التسويق ومصروفات

األسهم بطرح المتعلقة األخرى والمصروفات والتوزيع ٦,٧٥٠,٠٠٠)الطباعة

التأسيس مصاريف ١٠,٦٨٨,٠٢٢اجمالى



المالية٦-٧ القوائم بخصوص إقرار

الم قائمة إعداد تم بأنه يقر الشركة إدارة مجلس إلىإن استناداً هذه اإلصدار نشرة في المدرجة المستقبلية المالي ركز
المملكة في عليها المتعارف المراجعة معايير حسب عليها جوهري تعديل أي إجراء دون للشركة المالية القوائم

القانونيين للمحاسبين السعودية الهيئة من والصادرة عليها المتفق اإلجراءات بتنفيذ بأنهوي. والمتعلقة اإلدارة مجلس ؤكد
عادلة، بصورة المعلومات كافة عن اإلفصاح التحليالتتم نتائج على حذفها يؤثر قد معلومات أي حذف يتم . ولم

اإل مجلس إعدادويقر تاريخ حتى الشركة ممتلكات على حقوق أو أعباء أو رهونات أي هناك يوجد ال بأنه كذلك دارة
النشرة . هذه



األسهم٨ وصف

المال١-٨ رأس

بمبلغ الشركة مال رأس تحديد تم إلىمليونئةام) ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠(لقد مقسم سعودي عشرة)١٠,٠٠٠,٠٠٠. (ريال
منهاييمال لكل االسمية القيمة وتبلغ القيمة، متساوية سهم سعوديةرياالعشرة) ١٠(ن عاديةت أسهم .جميعها

تب الشركة أسهم من عدد في المؤسسون اكتتب ماليين)٦,٠٠٠,٠٠٠(لغلقد األسهمسهمستة قيمة بكامل بالوفاء وقاموا
مليون) ٦٠,٠٠٠,٠٠٠(البالغة سعوديستون لدىريال الشركة حساب في المبلغ إيداع التجاريوتم األهلي .البنك

البالغ المال رأس مبلغ مليون)٤٠,٠٠٠,٠٠٠(وباقي سعوديأربعين علىريال ماليينأربع)٤,٠٠٠,٠٠٠(موزعة ة
العام لالكتتاب طرحها سيتم .سهم

زيادة تقرر أن المختصة الجهات موافقة وبعد االقتصادية الجدوى من التثبت بعد العادية غير العامة للجمعية يجوز
رأس يكون أن بشرط األصلية لألسهم االسمية القيمة بنفس جديدة أسهم بإصدار مرات عدة أو مرة الشركة مال رأس

األص بهالمال يقضي ما وبمراعاة بأكمله دفع قد والئحتهلي التعاوني التأمين شركات مراقبة نظاموةالتنفيذينظام
الهيئةالشركات في.  ونظام االكتتاب أولوية األصليين للمساهمين ويكون المال، رأس زيادة طريقة القرار ويعين

النقدية الجديدة المس. األسهم على الجديدة األسهم تلك ماوتوزع بنسبة بها االكتتاب طلبوا الذين األصليين اهمين
األسهم من الباقي ويوزع الجديدة األسهم من طلبوه ما عليه يحصلون ما يتجاوز أال بشرط أصلية أسهم من يملكونه
يتجاوز أال على أصلية أسهم من يملكونه ما بنسبة نصيبهم من أكثر طلبوا الذين األصليين المساهمين على ماالجديدة

العام لالكتتاب األسهم من يتبقى ما ويطرح الجديدة، األسهم من طلبوه ما عليه .يحصلون

بناء العادية غير العامة الجمعية من بقرار مقبولةيجوز مبررات والصناعة،على التجارة وزير موافقة وبعد
والهيئة، النقد إذومؤسسة أو حاجتها عن زاد ما إذا الشركة مال رأس يصدرتخفيض وال بخسائر، الشركة منيت ا

وأثر الشركة على التي االلتزامات وعن له الموجبة األسباب عن الحسابات مراجعي تقرير تالوة بعد إال القرار
الشركات نظام به يقضي ما وبمراعاة االلتزامات هذه في كان. التخفيض وإذا التخفيض هذا طريقة القرار ويبين

رأس زيادة نتيجة ستينالتخفيض خالل عليه اعتراضاتهم إبداء إلى الدائنين دعوة وجبت الشركة حاجة عن المال
للشركة،) ٦٠( الرئيسي المركز فيها يقع التي المدينة في توزع يومية جريدة في التخفيض قرار نشر تاريخ من يوماً

الم في مستنداته الشركة إلى وقدم الدائنين أحد اعترض علىوعدفإذا وجب كانالمذكور إذا دينه إليه تؤدي أن الشركة
آجالً كان إذا به للوفاء كافياً ضماناً تقدم أن أو .حاالً

األسهم٢-٨

االسمية قيمتها من بأقل األسهم تصدر أن يجوز وال اسمية الشركة أسهم .تكون



ال هيئة عن الصادرة والتعليمات واللوائح للقواعد وفقاً للتداول قابلة الشركة أسهم الجميع ذلك من واستثناء المالية سوق
عن المالية القوائم نشر قبل المؤسسون بها يكتتب التي النقدية األسهم تداول كاملةيجوز مالية سنوات كلثالث تقل ال

زيادة حالة في المؤسسون به يكتتب ما على األحكام هذه وتسري الشركة تأسيس تاريخ من شهراً عشر اثني عن منها
قب المال الحظررأس فترة انقضاء الحصول. ل بعد أسهمهم بيع المؤسسين للمساهمين يجوز الحظر فترة انقضاء وبعد

والهيئة النقد مؤسسة موافقة .على

التصويت٣-٨ حقوق

عشرين يمتلك مساهم أو) ٢٠(لكل باألصالة العامة، الجمعيات حضور حق األقل على أنبسهماً وللمساهم النيابة،
كتا عنه العامةيوكل الجمعية حضور في الشركة موظفي أو اإلدارة مجلس أعضاء غير من آخر مساهماً وتحسب. بة

االجتماع في ممثل سهم لكل واحد صوت أساس على العادية وغير العادية العامة الجمعيات في .األصوات

الممثلة لألسهم المطلقة باألغلبية والعادية التأسيسية الجمعية في القرارات .فيهاتصدر

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

أو شركة في دمجها أو أخرىالشركة النقد(مؤسسة مؤسسة موافقة بعد صدر) وذلك إذا إال صحيحاً القرار يكون فال
االجتماع في الممثلة األسهم أرباع ثالثة .بأغلبية

إلى بشأنها األسئلة توجيه و العامة الجمعيات أعمال جدول في المدرجة الموضوعات مناقشة في الحق مساهم كل يمتلك
ا ومراقب اإلدارة مجلس بالقدرأعضاء المساهمين أسئلة على الحسابات مراقب أو اإلدارة مجلس ويجيب لحسابات،

ويكون الجمعية، إلى احتكم مقنع غير سؤاله على الرد أن المساهم رأى وإذا للضرر، الشركة مصلحة يعرض ال الذي
نافذاً الشأن هذا في الجمعية .قرار

الع٤-٨ للمساهمينامالجمعية ة

الع للشركةالامةالجمعية الرئيسي المركز بها يقع التي المدينة في وتنعقد المساهمين جميع تمثل صحيحاً تكويناً .مكونة

الع الجمعيات عاديةامةتكون غير أو عادية إما غير. للمساهمين العامة الجمعية بها تختص التي األمور عدا وفيما
المتع األمور بجميع العادية العامة الجمعية تختص الستةالعادية، خالل السنة في األقل على مرة وتنعقد بالشركة لقة

ذلك) ٦( إلى الحاجة دعت كلما أخرى عادية عامة جمعيات دعوة يجوز كما للشركة المالية السنة النتهاء التالية .أشهر



تعد عليها المحظور األحكام باستثناء األساسي الشركة نظـام بتعديل العادية غـير العامة الجمعية نظاماً،تختص يلها
واألوضاع الشروط بنفس وذلك العادية العامة الجمعية اختصاص في الداخلة األمور في قرارات تصدر أن ولها

األخيرة للجمعية .المقررة

التي المدينة في توزع يومية وصحيفة الرسمية الجريدة في العامة الجمعية النعقاد الدعوة اجتماع محضر نشر ويتم
الش مقر فيها وعشرينيوجد بخمسة لالنعقاد المحدد الموعد قبل الرئيسي األقل) ٢٥(ركة على أن.  يوماً يكتفيويمكن

إلى األعمال وجدول الدعوة من نسخة وترسل المساهمين إلى مسجلة بخطابات المذكور الموعد في الدعوة بتوجيه
للنشر المحددة المدة خالل المختصة .الجهات

ال الجمعية اجتماع يكون فيوال خمسون يمثلون مساهمون حضره إذا إال صحيحاً العادية على%) ٥٠(ةالمائعامة
الثالثين خالل يعقد ثاٍن اجتماع إلى الدعوة وجهت االجتماع في النصاب هذا يتوفر لم فإذا المال، رأس من ) ٣٠(األقل

الم في عليها المنصوص بالطريقة الدعوة وتعلن السابق لالجتماع التالية ويعتبر) ٨٨(ادةيوماً الشركات نظام من
فيه الممثلة األسهم عدد كان أياً صحيحاً الثاني .االجتماع

المائة في خمسون يمثلون مساهمون حضره إذا إال صحيحاً العادية غير العامة الجمعية اجتماع يكون %) ٥٠(وال
و األول االجتماع في النصاب هذا يتوفر لم فإذا المال، رأس من األقل خاللعلى يعقد ثاٍن اجتماع إلى الدعوة جهت

ربع) ٣٠(الثالثين يمثل المساهمين من عدد حضره إذا صحيحاً الثاني االجتماع ويكون السابق لالجتماع التالية يوماً
األقل على المال .رأس

ل سكرتيراً الرئيس ويعين غيابه، حالة في يفوضه من أو اإلدارة، مجلس رئيس العامة الجمعية وجامعاًيرأس الجتماع
األسهم وعدد الممثلين أو الحاضـرين المساهمين أسمــاء يتضـمن محضر الجمعية باجتماع ويحرر لألصوات
األصوات وعدد اتخذت التي والقرارات لها المقررة األصوات وعـدد بالنيابة أو باألصالـة حيازتـهم فـي التـي

للمن وافية وخالصة خالفتها أو عليها وافقت عقبالتي منتظمة بصفة المحاضر وتدون االجتماع، في دارت التي اقشات
األصوات وجامع وسكرتيرها الجمعية رئيس يوقعه خاص سجل في اجتماع .كل

وتصفيتها٥-٨ الشركة حل

هي للشركة المقررة المدة ميالدياً) ٩٩(إن عاماً وتسعون تأسيسها،تسعة بإعالن الوزاري القرار صدور بتاريخ تبدأ
العو الجمعية تصدره بقرار الشركة مدة إطالة األقلامةيجوز على واحدة بسنة أجلها انتهاء قبل العادية وبعدغير

النقد مؤسسة .موافقة

الع الجمعية فإن المحدد، األجل قبل حلها تم حال في أو الشركة أجل انقضاء بناءامعند تقرر العادية غير اقتراحاًة على
الطريقة اإلدارة وأتعابهممجلس صالحياتهم بتحديد وتقوم أكثر أو مصفياً بتعيين وتقوم بالتصفية للقيام ستتبع التي
اإل مجلس سلطة اإلوتنتهي مجلس يستمر ذلك ومع الشركة، بانقضاء يتمدارة أن إلى الشركة إدارة على قائماً دارة



يتع ال الذي بالقدر اختصاصاتها الشركة ألجهزة وتبقى المصفين، المصفينتعيين اختصاصات مع أخذارض يجب كما ،
اعتمادها أو التصفية مباشرة قبل النقد مؤسسة .موافقة

األرباح٦-٨ توزيع سياسة

المساهمين على األرباح توزيع على تعتمد الشركة سياسة التأمين(إن وثائق حاملي وحقوق الزكاة خصم من) بعد وذلك
للشركاء االستثماري العائد تعزيز بناءمنطلق سنوية السوقاًبصورة وأحوال المالي ووضعها الشركة دخل على

إعادة ومتطلبات استثمارية فرص توافر وجود منها أخرى، عوامل إلى باإلضافة العامة االقتصادية واألوضاع
األ التنظيمية االعتبارات من ذلك غير إلى التجارية، والتوقعات والمالية النقدية واالحتياجات .  خرىاالستثمار،

ال كما لألرباح، فعلي لتوزيع ضمانات توجد ال أنه إال للمساهمين، سنوية أرباح توزيع تتوقع الشركة أن من وبالرغم
المستقبل في سنة أي في توزيعها سيتم التي للمبالغ ضمان أي يخضع. يوجد األرباح توزيع أن إلى اإلشارة وتجدر

للش األساسي النظام في وردت معينة .ركةلشروط

االكتتاب٧-٨ متحصالت استخدام

مبلغ األسهم طرح من العائدات إجمالي يبلغ أن المتوقع ريالأربعين) ٤٠,٠٠٠,٠٠٠(من مبلغمنهاسعوديمليون
وخمسون) ٦,٥٥٠,٠٠٠( وخمسمائة ماليين سعوديستة بماريال األسهم بطرح ترتبط ومصروفات رسوم عن عبارة

كل رسوم الفيها والمستشارمن وللقانونيالمستشارالمالي المراجعونطرح مصروفاتالمحاسبون إلى باإلضافة
األسهمالمستلمةكوالبن بطرح المتعلقة األخرى والمصروفات والتوزيع الطباعة ومصروفات التسويق .ومصروفات
متحصالتإن بمبلغ،االكتتابصافي وأربعمائ) ٣٣,٤٥٠,٠٠٠(والمقدرة مليون وثالثين ريالثالث ألف وخمسين ،ة

من جزء أي على المؤسسون المساهمون يحصل ولن الشركة إلى تؤول . هاسوف

استخدام الشركة المقدمةالمتحصالتعلى الرأسمالية والمساهمات األسهم طرح قبلمن المؤسسينمن المساهمين
الشركة عمليات مراقبلتمويل نظام متطلبات حسب المالءة هامش على المحافظة التعاونيمع التأمين شركات .ة

جميعو الشركة تتحمل التشغيلسوف قبل ما فيهامصروفات األسهمبما طرح .مصروفات



القانونية٩ المعلومات

للشركة١-٩ األساسي النظام ملخص

أدناه الواردة البنود األساسي الشركة نظام الكامل. يتضمن النسخة إلى الرجوع ينبغي أنه إلى اإلشارة نظاموتجدر من ة
للشركة الرئيسي المركز في للمعاينة المتاح األساسي موافقة.الشركة تتطلب إجراءات عدة هناك أن بالذكر والجدير

الشركة ودمج المؤسسين، المساهمين أسهم ملكية ونقل األرباح، وتوزيع المال، رأس تخفيض أو رفع مثل النقد مؤسسة
وتعيين الشركة، وتصفية أخرى، شركات اإلدارةمع مجلس .أعضاء

الشركة١-١-٩ اسم

التعاوني للتأمين األهلية الشركة

الشركة٢-١-٩ مركز

.السعوديةالعربيةالمملكةفيالرياضمدينةفيللشركةالرئيسيالمركزيقع

الشركة٣-١-٩ غرض

الت والئحته التعاوني التأمين شركات مراقبة نظام ألحكام وفقاً القيام هو الشركة الساريةغرض والقواعد واألنظمة نفيذية
توكيالت أو تأمين إعادة من األعمال بهذه يتعلق ما وكل التعاوني التأمين أعمال بمزاولة السعودية العربية المملكة في
مجال في سواء أغراضها لتحقيق بها القيام يلزم التي األعمال بجميع تقوم أن وللشركة وساطة أو مراسلة أو تمثيل أو

بواسطتهاالتأم تأجيرها أو استبدالها أو بيعها أو والنقدية الثابتة األموال وتحريك بتملك تقوم وأن أموالها استثمار أو ين
الشرعية الضوابط وفق أخرى جهات مع باالشتراك أو تشتريها أو تؤسسها شركات بواسطة أو موافقةمباشرة وبعد

النقد .مؤسسة

الشركة٤-١-٩ مدة

الشركةمدةإطالةدائماًويجوزتأسيسهابإعالنالتجارةوزيرقرارصدورتاريخمنتبدأميالديةسنة)٩٩(الشركةمدة
.األقلعلىبسنةأجلهاانتهاءقبلالعاديةغيرالعامةالجمعيةتصدرهبقرار

                                                          

بذلك النقد مؤسسة موافقة على الحصول ينبغي

النقد مؤسسة موافقة بعد



الشركة٥-١-٩ مال رأس

رأس بمبلغحدد الشركة إ) ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠(مال مقسم سعودي ريال مليون سهم) ١٠,٠٠٠,٠٠٠(لىمئة مليون عشرة
منها كل قيمة القيمة رياال) ١٠(متساوية .ةسعوديتعشرة

المؤسسون مجموعهاكتتب سهم) ٦,٠٠٠,٠٠٠(بما ماليين قيمةستة بكامل بالوفاء وقاموا الشركة أسهم مجموع من
البالغة قيمتها كامل إيداع وتم سعودي) ٦٠,٠٠٠,٠٠٠(األسهم ريال مليون الباقيةتطرحوسوفستون وعددهااألسهم

ماليين) ٤,٠٠٠,٠٠٠( .العامكتتاباللسهمأربعة

المال٦-١-٩ رأس تخفيض

المختصةومقبولةمبرراتعلىبناءالعاديةغيرالعامةالجمعيةمنبقراريجوز الجهات موافقة مالرأستخفيضبعد
إذا عنالحساباتمراقبتقريرعلىاًبناءإالالقراريصدروالبخسائر،الشركةمنيتإذاأوحاجتهاعنزادماالشركة
االلتزاماتالموجبةاألسباب وعن نظامبهيقضيماوبمراعاةااللتزاماتهذهفيالتخفيضوأثرالشركةعلىالتيله

التخفيضالقرارويبينالشركات، دعوةوجبتكةالشرحاجةعنالمالرأسزيادةنتيجةالتخفيضكانوإذاطريقة
البلدفيزعوتيوميةجريدةفيالتخفيضقرارنشرتاريخمنيوماًستين)٦٠(خاللعليهاعتراضهمإبداءإلىالدائنين
أحدهمفإذاللشركة،الرئيسيالمركزفيهيقعالذي علىوجبالمذكورالميعادفيمستنداتهالشركةإلىموقداعترض

كافياًتقدمأنأوحاالًكانإذادينهإليهتؤديأنالشركة .آجالًكانإذابهللوفاءضماناً

األسهمتدول٧-١-٩

يجوزالذلك،منوإستثناءالماليةالسوقهيئةعنالصادرةوالتعليماتواللوائحللقواعدوفقاًللتداولقابلةاألسهمجميع
إثنيعنمنهاكللقتالمتتاليةسنواتثالثعنلماليةاالقوائمنشرقبلالمؤسسونبهايكتتبالتيالنقديةاألسهمتداول
قبلالمالرأسزيادةحالفيالمؤسسونبهيكتتبماعلىاألحكامهذهوتسريالشركةتأسيستاريخمنشهراًعشر

فترة دأحمنالحقوقبيعألحكاموفقاالنقديةاألسهمملكيةنقلالحظرفترةخالليجوزذلك،ومع.الحظرانقضاء
مؤسسالمؤسسين حالةفيالمؤسسينأحدورثةمنأولإلدارةكضمانلتقديمهااإلدارةمجلسأعضاءأحدإلىأوآخرإلى

.الغيرإلىوفاته

اإلدارةمجلس٨-١-٩

عشر) ١١(منمؤلفإدارةمجلسالشركةإدارةيتولى ثالثعنتزيداللمدةالعاديةالعامةالجمعيةهمتعينعضواًأحد
١(عددالمؤسسينغيرمناإلدارةمجلسعضويمتلكأنعلىواتسن ولأينتعيويتم. األقلعلىسهمألف)٠٠٠

.الشركةتأسيسعقدفيهيينتعيتملمماالتأسيسيةالجمعيةقبلمنإدارةمجلس

                                                          

النقد مؤسسة ذلك في بما



اإلدارةمجلسصالحيات٩-١-٩

فيلهيكونكماالشركة،إدارةفيالسلطاتأوسعدارةاإللسلمجيكونالعامةللجمعيةرةالمقراالختصاصاتمراعاةمع
.معينةأعمالأوعملمباشرةفيالغيرمنأوأعضائهمنأكثرأوواحداًيفوضأنتصاصهاخحدود

اإلدارةمجلسأعضاءتمكافآ١٠-١-٩

١٨٠(مبلغبهايقومالتيالخدماتمقابلاإلدارةمجلسرئيسمكافأةتكون . سنوياًسعوديريالألفنوثمانوئةم)٠٠٠
١٢٠(مبلغيقدمهاالتيالخدماتمقابلاإلدارةمجلسأعضاءمنعضوكلمكافأةتكونكما ألفوعشرونئةم)٠٠٠
٣(مبلغعضووكلالرئيسمنلكلويدفع.سنوياًسعوديريال يحضرهاجتماعكلعنسعوديريالالفآةثالث)٠٠٠
١(ومبلغلسلمجااجتماعاتمن وفي. التنفيذيةاللجنةاجتماعاتمنيحضرهاجتماعكلعنريالمائةوخمسألف)٥٠٠
صافيمنئةاالمفيخمسة)٪٥(عناإلدارةمجلسوأعضاءللرئيسيصرفمامجموعيزيدأنيجوزالاألحوال،كل

.األرباح

المنتدبوالعضواإلدارةمجلسرئيس١١-١-٩

يمثل.لسلمجاقراراتوتنفيذالشركةعنالتوقيعلهمويحقمنتدباًوعضواًرئيساًئهأعضابينمناإلدارةمجلسينيع
أوعملفيغيرهتوكيلحقمنهماوأليالقضاءوأمامالغيرمععالقاتهافيالشركةالمنتدبوالعضولسلمجارئيس
.للشركةالتنفيذيةاإلدارةمنتدباًعضواًويتولى.معينةأعمال

لسلمجاوقراراتجتماعاتا١٢-١-٩

التيبالطريقةموثقةالدعوةتكونأنويجباألعضاءمناثنانذلكإليهطلبومتىئيسهرمنبدعوةلس،لمجايجتمع
السنةخاللاألقلعلىمراتأربعلسلمجايجتمعأنعلىالشركةمقرخارجلسلمجاينعقدأنويجوز.لسلمجايراها
حضرهإذاإالصحيحاًلسلمجااجتماعيكونوال.لسلمجاانعقادبدونأشهرأربعةتنقضيأنيجوزوالالواحدةالمالية
،األقلعلىأعضاءأربعةبأنفسهمالحاضرينعدديكونأنبشرطاإلنابةبطريقأوبأنفسهماألعضاءثلثيقلاألعلى

.فيهاالتصويتوفيلسلمجااجتماعاتحضورفيآخرعضواًعنهينيبأنوللعضو

. األقلعلىوالممثلينالحاضريناألعضاءأصواتثلثيبأغلبيةالخالفحالةوفيباإلجماعلسلمجاقراراتتصدر
الحالةهذهوفياجتماع،عقدكتابةاألعضاءأحدطلبإذاإالبالتمريرعليهابالتصويتالقراراتيصدرأنوللمجلس
تكونالذياإلدارةمجلسأعضاءمنعضوأيوعلى.هلتالاجتماعأولفياإلدارةمجلسعلىالقراراتهذهتعرض

تتطلبكماالتنفيذيةاللجنةأولسلمجاعلىمعروضاقتراحأوأمرأيفيمباشرةغيرأومباشرةشخصيةمصلحةله
لصحةالالزمالعددمناستبعادهبدونوعليهالمعروض،األمرفيمصلحتهطبيعةاللجنةأولسلمجايبلغأنالحال
يتعلقفيماالحالتتطلبكماالتنفيذيةاللجنةأولسلمجافيوالتصويتالمداوالتفياالشتراكعناالمتناعجتماعاال

.االقتراحأوباألمر



اللجان١٣-١-٩

ويختار،"أعضاءخمسة) "٥(عنيزيدوال"أعضاءثالثة") ٣(عنأعضائهاعدديقلالتنفيذيةلجنةاإلدارةمجلسيشكل
منلهامؤقتاًرئيساًاللجنةتختارغيابهحالةوفياجتماعاتها،يرأسالذياللجنةرئيسبينهممنالتنفيذيةاللجنةءأعضا
فقطاجتماعاتولثالثةبالتصويتالحقلهآخراًعضواًعنهينيبأنالتنفيذيةاللجنةولعضوالحاضرينأعضائهابين

مدة .التنفيذيةاللجنةفييخلوالذيالمركزلسلمجاويمأللسلمجافيلعضويةامدةهيالتنفيذيةاللجنةعضويةوتكون

كلاللجنةتباشرالشركة،إدارةمجلسيضعهاأوالسعوديالعربيالنقدمؤسسةتضعهاتعليماتأيمراعاةمع التنفيذية
حدودفيالعامالمديرأوالمنتدباإلدارةمجلسعضوالتنفيذيةاللجنةوتعاونلس،لمجاأوالمؤسسةتقررهاالتيالسلطات
. لهاالمقررةالسلطات

عدديقلالأنبشرطاإلنابةوأاألصالةةبطريقاألقلعلىاثنانحضرهإذاإالصحيحاًالتنفيذيةاللجنةاجتماعيكونال
ثالثأصواتغلبيةبأتصدرالخالفحالةوفيباإلجماعالتنفيذيةاللجنةقراراتوتصدر. اثنانعنبأنفسهمالحاضرين

األعضاء . الممثلينالحاضرينأرباع

المساهمينجمعيات١٤-١-٩

.  للشركةالرئيسيالمركزبهايقعالتيالمدينةفيوتنعقدالمساهمينجميعلتمثصحيحاًتكويناًنةوالمكالعامةالجمعية) ١
ولكلالمكتتبينمنغيرهعننيابةأوصالةاألبطريقالتأسيسيةالجمعيةحضورحقأسهمهعددكانأيامكتتبولكل
اإلدارةمجلسأعضاءغيرمنآخرمساهماًيوكلأنوللمساهمالعامةالجمعيةحضورحقسهمعشرينعلىحائزمساهم
.العامةالجمعيةحضورفي

لمفإذااألقل،ىعلالمالرأسنصفيمثلونمساهمونحضرهإذاإالصحيحاًالعاديةالعامةالجمعيةاجتماعيكونال
وتنشرالسابقجتماعلالالتاليةيوماًالثالثينخاللثانعاجتماإلىالدعوةوجهتاألولاالجتماعفيالنصابهذاريتوف
عددكانأياًصحيحاًالثانياالجتماعويعتبر. الشركاتنظاممن)٨٨(المادةفيعليهاالمنصوصبالطريقةالدعوةههذ

.فيهالممثلةاألسهم

فإذااألقل،علىالمالرأسنصفيمثلونمساهمونحضرهإذاإالصحيحاًالعاديةغيرالعامةالجمعيةجتماعايكونال) ٢
وتنشرالسابقجتماعلالالتاليةيوماًالثالثينخاللناثعاجتماإلىالدعوةهتجواألولاالجتماعفيالنصابهذايتوفرلم
حضرهإذاصحيحاًالثانياالجتماعويعتبر. الشركاتنظاممن)٨٨(المادةفيليهاعالمنصوصبالطريقةالدعوةههذ
.األقلعلىالمالرأسربعيمثلونالمساهمينمنعدد

العامةالجمعياتقرارات١٥-١-٩

القراراتهذهتعلقتإذاذلكومع.فيهاالممثلةلألسهمالمطلقةباألغلبيةوالعاديةالتأسيسيةالجمعيةفيالقراراتتصدر
بعدةالمذكوراألسهمثلثيتمثلالتينقديةبأسهمالمكتتبينأغلبيةموافقةلزمتخاصةمزاياأوعينيةحصصبتقييم

القراراتهذهفيرأيلهؤالءيكونوالالخاصة،المزايامنالمستفيدونأوالعينيةالحصصمقدموبهاكتتبمااستبعاد



فيالممثلةاألسهمثلثيبأغلبيةالعاديةغيرالعامةالجمعيةقراراتتصدركما. لنقديةااألسهمأصحابمنكانواولو
المدةانقضاءقبلالشركةلبحأوالشركةمدةبإطالةأوالمالرأسبتخفيضأوبزيادةمتعلقاًالقراركانإذاإالاالجتماع
األسهمأرباعثالثةبأغلبيةصدرإذاإالصحيحاًلقرارايكونفالأخرىشركةفيالشركةباندماجأونظامهافيالمحددة
.االجتماعفيالممثلة

الحساباتمراقب١٦-١-٩

وتحددسنوياًالعامةالجمعيةتعينهالمملكةفيبالعمللهمالمصرحالمراقبينبينمنأكثرأوحساباتمراقبللشركةيكون
.تعيينهإعادةلهاويجوزمكافآته

البياناتيطلبأنولهالوثائق،منذلكوغيروسجالتهاالشركةدفاترعلىاالطالعحقوقتكلفيالحساباتلمراقب
.والتزاماتهاالشركةموجوداتمنيتحققأنأيضاًولهعليهاالحصولضرورةيرىالتيواإليضاحات

علىالحصولمنتمكينهمنكةالشرموقفيضمنهتقريراًالسنويةالعامةالجمعيةإلىميقدأنالحساباتمراقبوعلى
فيورأيهالنظام،هذاأحكامأوالشركاتنظامألحكاممخالفاتمنكشفهقديكونوماطلبهاالتيواإليضاحاتالبيانات
.للواقعالشركةحساباتمطابقةمدى

الماليةالسنة١٧-١-٩

األولىالماليةالسنةتبدأأنعلىالسنةنفسمنرديسمبشهربنهايةوتنتهيينايرشهرغرةمنللشركةالماليةالسنةتبدأ
.التاليةالسنةمنديسمبر٣١فيوتنتهيالشركةتأسيسبإعالنالصادرالقرارتاريخمن

األرباحتوزيع١٨-١-٩

:التاليالشكلعلىالمساهمينأرباحتوزع

.شرعاًالمفروضةالزكاةتجنب-١

هذاوقفالعاديةالعامةللجمعيةويجوزنظامي،احتياطيلتكوينالصافيةرباحاألمنةالمائفيعشرون)٪٢٠(يجنب-٢
.المالرأسإجماليالمذكوراالحتياطيبلغمتىالتجنيب

لتكوينالصافيةالسنويةاألرباحمنمئويةنسبةتجنبأناإلدارةمجلساقتراحعلىبناءاًالعاديةالعامةللجمعية-٣
.العامةالجمعيةتقررهامعينهأغراضأولغرضوتخصيصهإضافياحتياطي

.المدفوعالمالرأسمن)٪٥(تعادلللمساهمينأولىدفعةذلكبعدالباقيمنيوزع-٤

.المبقاةاألرباححسابإلىيحولأواألرباحفيكحصةالمساهمينعلىذلكبعدالباقييوزع-٥



أعالهالواردة)٤(الفقرةفيالمحددةالسنويةاألرباحمنتخصمدوريةأرباحتوزيعاإلدارةمجلسمنبقراريجوز-٦
.تصةلمخاالجهاتمنوالصادرةلذلكالمنظمةللقواعدوفق

توزيعهاالمقرراألرباحوتدفعبذلكالتوصيةأواألرباحلتوزيعقراراتبأيتأخيردونالماليةالسوقهيئةالشركةتُبلغ
والصناعةالتجارةوزارةتصدرهاالتيللتعليماتوفقاًاإلدارةمجلسيحددهاالتياعيدوالموالمكانفيالمساهمينعلى
.السعوديالعربيالنقدلمؤسسةالمسبقةالكتابيةالموافقةمراعاةمع

للنظرالعاديةغيرالعامةالجمعيةدعوةاإلدارةمجلسأعضاءعلىوجبالمالرأسأرباعثالثالشركةخسائربلغتإذا
فياألحوالجميعفيالجمعيةقراروينشرالنظامهذامن) ٥(بالمادةالمعينأجلهاقبلحلهاأوالشركةاستمرارفي

.الرسميةالجريدة

وتصفيتهاالشركةحل١٩-١-٩

في عليها المنصوص لألحكام وفقاً أو النظام لهذا وفقاً لها المحددة المدة بانقضاء الشركة التتنقضي شركات أميننظام
بناءو العادية غير العامة الجمعية تقرر األجل هذا قبل حلها حالة وفي الشركة مدة انتهاء وعند الشركات علىاًنظام

اإلدارة مجلس سلطة وتنتهي وأتعابهم صالحياتهم وتحدد أكثر أو مصفياً وتعين التصفية طريقة اإلدارة مجلس اقتراح
ع قائماً يستمر ذلك ومع الشركة الشركةبانقضاء ألجهزة وتبقى المصفي تعيين يتم أن إلى الشركة إدارة لى

المصفين اختصاص مع يتعارض ال الذي بالقدر فائض.اختصاصاتها في المشتركين حق حفظ التصفية في ويراعى
التأمين عليهواالحتياطاتعمليات المنصوص حسب .المكونة

التراخيص٢-٩

الشركة تأسيس على الموافقة رقمبموجتم لالستثمار العامة الهيئة ترخيص والمؤيد٢٨/٤/١٤٢٦بتاريخ٤٢٠/١ب م
رقم الوزراء مجلس بناء١٦/٩/١٤٢٧بتاريخ) ٢٣٣(بقرار والصادر شركاتاًهـ مراقبة نظام من الثالثة المادة على

رقم الملكي بالمرسوم الصادر التعاوني، .. هـ٢/٦/١٤٢٤وتاريخ) ٣٢/م(التأمين

ا٣-٩ بالشركةاألصول لمتعلقة

في والدخول الغير مع والتعاقد التملك حق تخولها اعتبارية صفة أي لها وليس التأسيس قيد مازالت الشركة أن باعتبار
منقولة غير أو منقولة أصول أي الراهنة المرحلة في تملك ال الشركة فإن طبيعتها كانت أيا .التزامات

                                                          

مر نظام مراعاة كذلكينبغي الخصوص هذا في التعاوني التأمين شركات اقبة



الشركةنوالموظف٤-٩ في

الش أن فيباعتبار والدخول الغير مع والتعاقد التملك حق تخولها اعتبارية صفة أي لها وليس التأسيس قيد مازالت ركة
الغير مع عمل عقود وتوقيع بإبرام تقم لم تاريخه وحتى الشركة فإن طبيعتها كانت أيا .التزامات

الشركة٥-٩ عن الصادرة التأمين وثائق

التأسي قيد مازالت الشركة أن فيباعتبار والدخول الغير مع والتعاقد التملك حق تخولها اعتبارية صفة أي لها وليس س
طبيعتها كانت أيا تأمين وثائق إلصدار الصالحية تملك وال تقم لم تاريخه وحتى الشركة فإن طبيعتها كانت أيا التزامات

موضوعها/و .أو

القضائية٦-٩ والدعاوى المنازعات

ق مازالت الشركة أن قضائيةباعتبار دعاوى أي وجود يفيد ما يردنا لم فإنه اعتبارية صفة أي لها وليس التأسيس يد
الشركة على أو من .مقامة

العموالت٧-٩

نقدي غير عوض أي أو وساطة أتعاب أو خصومات أو عموالت أي دفع يتم أولم المصدر مجلسأيمنحها عضو
مجموعته في أيإدارة بيع أو بإصدار يتعلق فيما التأسيس، ماقبل مرحلة خالل مالية .أوراق

األنشط٨-٩ ةاستمرار

التعاونيالإن للتأمين األهلية أنشركة اإلصدار نشرة إعداد ولتاريخ لها يسبق لم وبالتالي التأسيس قيد شركة هي
التأمين وإعادة التأمين أعمال على رئيسي وبشكل القائمة أنشطتها، من أٍي تو. مارست أي يتوقع نشاطوال في قف

التعاونيال للتأمين األهلية المنظورشركة المستقبل في نشاطها في جوهري تغيير أي لمأكما. أو توقفينه أي حدث
البحرينيةألعمال األهلية أو المصرية المنصرماألهلية العام .خالل



عالقة٩-٩ ذات أطراف مع العقود

أطراف مع عقود أية تاريخه حتى الشركة تبرم معلم العقود بعض بإبرام تأسيسها بعد الشركة تقوم وقد عالقة ذات
تأمين وثائق إصدار ذلك في بما عالقة ذات واتفاقياتأطراف المؤسسين المساهمين بعض وممتلكات أعمال لتغطية

المصرية األهلية مع فني أ.  دعم على التعامالت جميع تكون بأن العقود تلك مثل إبرام عند الشركة تنافسيوتلتزم ساس
المساهمين امتناع مع العامة الجمعية قبل من العقود تلك على التصويت يتم وأن المساهمين حقوق يضمن بحت تجاري

بها مصلحة لهم التي العقود على التصويت عن المصلحة .ذوي

ختامية١٠-٩ أحكام

ونظام التنفيذية والئحته التعاوني التأمين شركات مراقبة نظام أحكام ولوائحهتطبق المالية السوق ونظام الشركات
ما كل على األساسيالتنفيذية النظام في ذكره يرد .لم

واتفاقية١١-٩ التجارية التجاريةالعالماتترخيصالعالمات

قدمت أن اإلصدار نشرة إعداد ولتاريخ لها يسبق لم وبالتالي التأسيس قيد شركة هي التعاوني للتأمين األهلية الشركة إن
بخصوص ثالث طرف أي مع اتفاقيات أي إبرام لها يسبق لم كما التجارة وزارة لدى تجارية عالمات تسجيل طلبات أي

تجارية عالمات باستخدام فكريةةمسجلالترخيص ملكية حقوق أو تجارية عالمات أي التمتلك بذلك أصولأووالشركة
.ملموسةغير

للمعاينة١٢-٩ المتاحة الوثائق

ا فيستتوفر الكائن للشركة الرئيس المركز في للفحص التالية شقران،،الرياضمدينةلمستندات بن الرحمن عبد شارع

الساعةالملز، إلى صباحاً والنصف الثامنة الساعة االالرابعةبين فترة من أسبوع قبل فترةمساء وخالل كتتاب

:كتتاباال

األساسي ونظامها الشركة تأسيس عقد
الملك الشركةالمرسوم بتأسيس بالترخيص القاضي ي

لالستثماراألجنبياالستثمارترخيص العامة الهيئة من الصادر
الطرح إجراء على المالية السوق هيئة موافقة



الوزراء مجلس الشركةقرار بتأسيس بالترخيص القاضي
االكتتابالتاتفاقية بتغطية عهد

األخر األطراف مع توقيعها المزمع العقود ىمسودات

وأكسكو مونيتور بزنس انترناشيونال قبل من المعدة السوق تقارير
االكتتابخطاب نشرة في الواردة القانونية المعلومات بشأن القانوني المستشار
المستقبليةتقرير المالي المركز قائمة بشأن القانوني المحاسب

البحرينية لألهلية التأسيس عقد
الشركة بتأسيس النقد مؤسسة موافقة

لـ السنوية من٣التقارير المملكة في البحرينية األهلية لنشاط إلى٢٠٠٣سنوات م٢٠٠٥م



االكتتاب١٠ وتعليمات شروط

حيث االكتتاب، تعبئة استكمال قبل تامة بعناية االكتتاب وتعليمات شروط قراءة المحتملين المكتتبين جميع على يجب
المذكورة االكتتاب وتعليمات شروط على والموافقة بالقبول إقرار بمثابة وتقديمه االكتتاب طلب على التوقيع .يعد

االكتتاب١-١٠

ال وتقديمه االكتتاب طلب على التوقيع والمكتتبحدإن الشركة بين ملزمة اتفاقية يمثل المستلمة .البنوك

طرح سيتم االكتتاب هذا وةالمائفيأربعين%)٤٠(بموجب العام، لالكتتاب الشركة أسهم إجمالي االكتتابمن يقتصر
الطبيعيين السعوديين األشخاص يج. على غيركما زوج من قصر أوالد لها التي األرملة أو المطلقة السعودية للمرأة وز

لصالحهاأنسعودي بأسمائهم القصرتكتتب لألوالد أمومتها يثبت وما أرملة أو مطلقة أنها يثبت ما تقدم أن .على
يقب وال فقط المفعول سارية باإلقامة السعوديين غير األبناء يعرف االكتتاب فترة شهادةالخالل أو بالجواز لتعريف

رئيسيين.  الميالد كمكتتبين االكتتاب لهم يحق وال أمهاتهم اكتتاب لنماذج السعوديين غير األبناء والحد.  ويضاف
هو السعوديين األبناء ألعمار .سنة١٨األعلى

االس صناديق أو البنوك أو كالشركات االعتباريين األشخاص باسم باالكتتاب القبول يتم الفرديةولن المؤسسات أو ،تثمار
المستلمة البنوك فروع لدى االكتتاب فترة خالل االكتتاب استمارات االنترنت. وستتوفر طريق عن االكتتاب يمكن كما

للمكتتبين الخدمات هذه كل أو إحدى تتيح التي المستلمة البنوك من أي لدى اآللي الصراف أو المصرفي الهاتف أو
االكت لهم سبق أساسيينالذين بشرطين ذلك و مؤخراً طرحت التي االكتتابات إحدى في :تاب

المستلم.١ البنك لدى الخدمات تلك يتيح مصرفي حساب .وجود
األسرة.٢ أفراد من فرد أي إضافة أو حذف مثل المكتتب لبيانات بالنسبة تعديل أي وجود .عدم

ال البنوك من االكتتاب طلب ونماذج هذه، اإلصدار نشرة طلب التاليةيمكن :مستلمة

www.alahli.com.sa

www.saudihollandibank.com

www.anb.com

المالية السوق هيئة موقع من النشرة هذه على الحصول يمكن )sa.org.cma.www(:كما

تاريخ من المملكة في المذكورة البنوك فروع في االكتتاب طلبات باستالم البدء الموافق(هـ٢/٥/١٤٢٨سيتم
تاريخ) م١٩/٥/٢٠٠٧ البنك). م٢٨/٥/٢٠٠٧الموافق(هـ١١/٥/١٤٢٨إلى فإن الموقع االكتتاب طلب تقديم عند



منه بصورة المكتتب وتزويد الطلب بختم سيقوم المقدمة.المستلم المعلومات اكتمال عدم أو صحة عدم ثبوت حال في
الغياً سيعتبر االكتتاب طلب فإن المستلم البنك بواسطة ختمها يتم لم أنه أو االكتتاب طلب .في

اإلجمالي المبلغ ويكون بها، باالكتتاب يرغب التي األسهم عدد االكتتاب طلب في يوضح أن المكتتب على ينبغي
البالغ السهم بسعر بها االكتتاب يرغب التي األسهم عدد ضرب حاصل هو مكتتب كل من ترياال) ١٠(المطلوب

هو.  للسهمةسعودي لالكتتاب األدنى الحد سهم) ٥٠(إن حيخمسون ومضاعفاته، األدنى الحد في االكتتاب يكون . ث
هو لالكتتاب األقصى الحد أن سهمام) ١٠٠,٠٠٠(كما ألف .ئة

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

لألوالد المكتتب عن بالوكالة الطلب تقديم االكتتابعند طلب على ويوقع اسمه الوكيل يكتب أن يجب فقط، واألبوين
أو المملكة، في المقيمين لألشخاص العدل كتابة من صادرة الوكالة تكون وأن المفعول، سارية وكالة صورة يرفق وأن

المملكة خارج المقيمين لألشخاص المكتتب بلد في السعودية القنصلية أو السفارة خالل سي.  من البنكحيث موظف قوم
للمكتتب األصول وإعادة الصور مع األصول بمطابقة .المسؤول

لل كافياً سيكون الرئيس للمكتتب واحد اكتتاب طلب تعبئة إذامكتتبإن العائلة دفتر في المقيدين العائلة وأفراد الرئيس
بط الرئيس المكتتب سيتقدم التي نفسها األسهم بعدد سيكتتبون العائلة أفراد يلي. لبهاكان ما ذلك على :ويترتب

الرئيس المكتتب باسم تسجيلها سيتم التابعين والمكتتبين الرئيس للمكتتب المخصصة األسهم جميع
الرئيس المكتتب إلى المخصصة غير األسهم عن الفائضة المبالغ جميع إعادة سيتم
ا األسهم عن الموزعة األسهم أرباح كامل على سيحصل الرئيس المكتتب التابعينإن وللمكتتبين له . لمخصصة

اعتماديو حينها سيجري حيث مستقل، اكتتاب طلب تعبئة لحسابها باسمها باالكتتاب الراغبة الزوجة على توجب
باسمها الزوج اكتتاب وإلغاء لحسابها المخصصة األسهم إضافة وستتم منها المقدم االكتتاب .طلب

من أي في منفصل اكتتاب طلب استخدام التاليةسيتم :الحاالت

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

حال األترغبفي تسجل وأن باسمها تكتتب أن لحسابهاالزوجة المخصصة باالكتتاب. (سهم الزوج قيام وعند
وإلغاء لحسابها المخصصة األسهم إضافة كذلك سيتم و منها، المقدم االكتتاب طلب اعتماد سيتم عندئذ فإنه باسمها

باسمها الزوج .)اكتتاب
العد ذلك وامتالك المحددة األسهم في االكتتاب على بموافقته اإلقرار المكتتب على طلباتسيكون في منها د

االكتتاب بسعر مضروباً فيها االكتتاب المطلوب األسهم عدد يساوي مبلغ مقابل المكتتب من المقدمة ) ١٠(االكتتاب
سهم لكل سعودية .رياالت

له تخصيصه تم الذي األسهم من العدد ذلك تملك من المكتتب يتمكن حي التالية الشروط تحقق :يجب



ا بتقديم المكتتب يقوم المستلمةأن البنوك من أي إلى االكتتاب طلب .ستمارة
المستلم للبنك كامالً عليها اكتتب التي لألسهم اإلجمالية القيمة بدفع المكتتب يقوم .أن

للمساهم خصصت التي األسهم عدد يحدد الذي التخصيص إشعار بتقديم المستلم البنك يقوم .أن

أح لدى بالكامل تسديدها سيتم األسهم قيمة البنكإن لدى المكتتب حساب من بالخصم وذلك المستلمة البنوك فروع د
له االكتتاب طلب تقديم تم الذي يفتح. المستلم أن عليه فيجب المستلم البنك لدى للمكتتب حساب وجود عدم حال وفي

السعودي العربي النقد مؤسسة عن الصادرة للتعليمات تبعاً اكتتابه بتسجيل للقيام وذلك أن. حساباً للشركة ويحق هذا
األسهم عدد المكتتب وسيقبل وتعليماته، االكتتاب لشروط الطلب استيفاء عدم حال في جزئياً أو كلياً الطلب برفض تقوم

بها اكتتب التي األسهم عن األسهم هذه تزد لم ما له .المخصصة

الفائض٢-١٠ ورد التخصيص

تتم أمانة حساب بفتح ستقوم المشاركة البنوك العام"تسميتهإن ااالكتتاب التعاونيلفي للتأمين األهلية ".  شركة
المذكور األمانة حساب في المكتتبين من بتحصيلها قام التي المبالغ بإيداع يقوم أن مستلم بنك كل على .وسيتوجب

هو لالكتتاب األدنى الحد هواًسهمخمسون) ٥٠(إن مكتتب لكل األقصى الحد أن كما سهممئة) ١٠٠,٠٠٠(، . ألف
تخصيص سيتم فإنه لالكتتاب، المطروحة األسهم عدد عن بها المكتتب األسهم عدد زاد حال سهماً) ٥٠(وفي خمسين

تناسبي أساس على وجدت إن لالكتتاب المطروحة األسهم من تبقى ما تخصيص سيتم وكذلك مكتتب، لكل أدنى كحد
وفق األسه"وذلك إجمالي إلى مكتتب كل طلبه ما فيهانسبة االكتتاب المطلوب المكتتبين". م عدد تجاوز حال وفي

التخصيصنيثمان) ٨٠,٠٠٠( وسيتم للتخصيص، األدنى الحد تضمن ال الشركة فإن مكتتب، هيئةألف تقرره ما حسب
المالية .السوق

المكتتبين إلى األموال فائض إعادة وجد(إن ا) إن مدير من استقطاعات أو عموالت أي دون البنوكسيتم أو الكتتاب
اإل وسيتم أقصاهالمستلمة، موعد في الفائض ورد التخصيص عملية عن الموافق(هـ١٤٢٨/ ١٧/٥عالن

).م٣/٦/٢٠٠٧

المك حسابات في بقيدها وذلك رسوم أو مبلغ أي اقتطاع دون بالكامل المبالغ رد المستلمسيتم البنك لدى . تتبين
فيه االكتتاب طلب تقديم تم الذي المستلم البنك بفرع االتصال المكتتبين على يجب إضافية معلومات أية على .وللحصول

اإلقرارات٣-١٠

االكتتاب طلب نموذج وتقديم تعبئة بموجب المكتتب، :إن



طلبي نموذج بأن ويقر عاالكتتابوافق هو والمنفّذ بها،المنجز المكتتب األسهم لشراء مشروط وغير ملزم رض
طلب التي األسهم قيمة بدفع ملزم المكتتب وأن وقت، أي في المكتتب قبل من سحبه أو تعديله بالتالي يمكن وال

مااالكتتاب في كافة المستحقّة المبالغ وبدفع له، تخصيصها تم التي األسهم عدد حسب ذلك من أقّل قيمة أو بها
األسهميتعلّق .بتلك

مضمونها وفهم بعناية بدراستها وقام تحتويه ما وعلى اإلصدار نشرة على اطلع قد بأنه .يقر
اإلصدار نشرة في الواردة والشروط للشركة األساسي النظام على األسهماًوبناء،يوافق في اكتتابه يتم ذلك على

.المذكورة
إليها والرجوع الشركة بمطالبة حقه عن يتنازل اإلصدارال نشرة احتواء جراء من مباشر بشكل ينجم ضرر بكل

المكتتب قبول على تؤثر جوهرية معلومات إغفال نتيجة أو كافية، غير أو صحيحة غير جوهرية معلومات على
النشرة في إضافتها حالة في .باالكتتاب

االكتتا طلب في المشمولين األفراد من لغيره وال له يسبق لم بأنه الشركة،التبيعلن أسهم في االكتتاب بطلب قدم
االكتتاب طلب تكرار حالة في الطلبات كافة رفض في الحق .وللشركة

الطلب في الواردة وتعليماته االكتتاب شروط كافة وقبوله االكتتاب طلب بموجب المخصصة األسهم قبوله يعلن
اإل نشرة .صداروفي

ل تقديمه بعد تعديله أو الطلب إلغاء بعدم المستلميتعهد .لبنك

متفرقة٤-١٠ بنود

والمتنازل وخلفائهم أطرافها ولمنفعة ملزمة ستكون العالقة ذات والتعهدات واألحكام الشروط وكافة االكتتاب طلب إن
هذه في تحديداً عليه النص جرى ما عدا فيما أنه ويشترط والورثة، التركات ومديري الوصايا ومنفذي لصالحهم منهم

فإنه منالنشرة، ألي بها التفويض أو عنه، ناشئة التزامات أو مصالح أو حقوق أي عن أو الطلب عن التنازل يتم ال
اآلخر الطرف من مسبقة كتابية موافقة على الحصول دون النشرة هذه في إليهم المشار .األطراف

السعودية٥-١٠ األسهم )تداول(سوق

عام في تداول نظام تأسيس بدي٢٠٠١تم كنظام األسهمم، تداول وبدأ اإللكتروني، المالية األوراق معلومات لنظام ل
عام المملكة في تداول. م١٩٩٠االلكتروني نظام عبر المتداولة لألسهم السوقية القيمة زادت تريليون١,١٥عنوقد

سعودي يومريال نهاية فيوي.م٢٠٠٧مايو٩األربعاءحتى المدرجة الشركات عدد حتىركةش٩٠النظامبلغ
.تاريخه

بالتسويةيغطيو وانتهاء الصفقة بتنفيذ ابتداء متكامل بشكل التداول عملية تداول واحدة. نظام فترة على التداول ويتم
الساعة وحتى١١من األوامر. عصرا٣:٣٠ًصباحاً تنفيذ خاللها يتم بإدخال. و فيسمح األوقات هذه خارج أما



م وإلغائها وتعديلها الساعةاألوامر وحتى صباحاً العاشرة الساعة من١١ن وإلغائها األوامر تعديل يمكن كما صباحاً
الساعة٣:٣٠الساعة وحتى الساعة. عصرا٤:٣٠ًعصراً من ابتداء جديدة واستفسارات قيود عمل ١٠ويمكن

االفتتاح لجلسة الساعة(صباحاً تبدأ هذوقد). صباحا١١ًالتي خاللهتتغير قبلاألوقات من وتعلن رمضان شهر
تداول .إدارة

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

.اإلدخال

اإلنترنت، على تداول موقع أبرزها مختلفة قنوات خالل من المعلومات من شامل نطاق بتوزيع تداول نظام ويقوم
المرخصين المعلومات لمزودي فوري بشكل السوق بيانات نقل. وتوفير أي اليوم، خالل آنياً الصفقات تسوية وتتم

الصفقة تنفيذ بعد مباشرة يتم األسهم .ملكية

تداولو نظام عبر للمستثمرين األهمية ذات والمعلومات القرارات جميع عن اإلفصاح الشركة على على. يجب وتقع
السوق عمليات وكفاءة التداول عدالة ضمان بهدف السوق مراقبة مسؤولية تداول إدارة .عاتق

الشركة٦-١١ أسهم تداول

الن التخصيص بعد الشركة أسهم بتداول البدء الشركةيتَوقع ألسهم األسهماإلعالنوسيتم.  هائي سوق بهذا" تداول"في
تغييرها.  الخصوص ويمكن فقط، لالستدالل ذكرت مبدئية تواريخ النشرة هذه في المذكورة واألوقات التواريخ وتعتبر

المالية السوق هيئة بموافقة تمديدها .أو

ت اعتماد بعد إال المطروحة األسهم في التداول يمكن السوقال في المكتتبين حسابات في األسهم وتسجيل.  خصيص
المالية السوق في أسهمها وإدراج الرسمية القائمة في ويتحمل" تداول"الشركة تاما، حظراً فيها التداول ويحظر

أي الشركة تتحمل ولن عنها، الكاملة المسؤولية التداول من المحظورة األنشطة تلك في يتعاملون الذين المكتتبون
الحالة هذه في قانونية .مسؤولية



القانونيتقرير: ١الملحق المحاسب













عليها: ٢الملحق المتفق اإلجراءات
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