
اإلصدار نشرة
تمثل) ٤,٠٠٠,٠٠٠(طرح عادي سهم ماليين رأس% ٤٠أربعة التعاونيمن للتأمين السعودية العربية الشركة بسعرمال العام لالكتتاب طرحها خالل من الواحدةسعوديرياالتعشرة) ١٠(وذلك للسهم

التعاونيالشرك للتأمين السعودية العربية ة
سعودية مساهمة م)التأسيستحت(شركة رقم الملكي المرسوم رقم١٨/٩/١٤٢٧تاريخب٦٠/بموجب الوزراء مجلس وقرار هـ١٦/٩/١٤٢٧تاريخب٢٣٣هـ

)م٢٨/٥/٢٠٠٧الموافق(هـ١١/٥/١٤٢٨إلى) م١٩/٥/٢٠٠٧الموافق( هـ٢/٥/١٤٢٨مناالكتتابفترة

التعاوني للتأمين السعودية العربية ب(الشركة بعد فيما إليها التأسيس") السعوديةسايكو"أو" الشركة"ـيشار تحت سعودية مساهمة شركة لهاالتتمهي التأسيس على للموافقة رقموفقا الملكي بتاريخ) ٦٠/م(مرسوم هـ١٨/٩/١٤٢٧الصادر
رقمقراروم١١/١٠/٢٠٠٦الموافق الوزراء مقسممليونمئة)١٠٠,٠٠٠,٠٠٠(كةالشرمالرأسيبلغو.م٩/١٠/٢٠٠٦الموافقهـ١٦/٩/١٤٢٧تاريخ) ٢٣٣(مجلس سعودي بقيمةينيمالعشرة)١٠,٠٠٠,٠٠٠(إلىريال سهم

قدرها رياال) ١٠(اسمية انتهاء.")األسهم("الواحدللسهمتعشرة أدناه(االكتتابوبعد موضح هو العامةوانعقاد) كما وا،للشركةالتأسيسيةالجمعية التجارة وزير إلى طلب تقديم يتم الشركةسوف تأسيس إلعالن وتعتبر. لصناعة
سعوديةالشركة مساهمة كشركة تأسست تأسيسهااعتباراقد بإعالن الوزاري القرار صدور تاريخ .من

الشركة في العام لالكتتاب األولي الطرح ماليين)٤,٠٠٠,٠٠٠(لعدد") العاماالكتتاب"أو" االكتتاب("سيكون اكتتاب"منهاوكل"الكتتاباأسهم("سهمأربعة قدرها) "سهم للسهم اسمية ريا) ١٠(وبقيمة بمجملهاسعوديةالتعشرة تمثل
الشركة% ٤٠نسبة مال رأس الطبيعييناالكتتابويقتصر.من السعوديين األشخاص بـ(على مجتمعين إليهم بـ" المكتتبين"ويشار أو،")المكتتب"ومنفردين المطلقة السعودية للمرأة يجوز غيررملةاألكما زوج من قصر أوالد لها التي

لصالحها بأسمائهم تكتتب أن استخدام.سعودي حسماالكتتابمتحصالتصافيوسيتم بعد الشركة،االكتتابمصروفات، قبل رئيسيمن بشكل المؤسسين، المساهمين قبل من المدفوع المال رأس إلى عملياتلتمويلباإلضافة
الشركة قسمالرجاء(واستثمارات إلى االكتتاباستخدام"الرجوع .")متحصالت

منالعاماالكتتابإتمامقبل كل أسماؤهماكتتب تظهر والذين للشركة المؤسسين ب()٢٥(الصفحةفيالمساهمين مجتمعين إليهم المؤسسين"ـويشار مجموعه") المساهمين نسبةنييمالةست) ٦,٠٠٠,٠٠٠(بما تمثل إجمالي% ٦٠سهم من
الشركة مال اكتمالبالتاليو.رأس بعد المؤسسون المساهمون الشركةمبحصةاالكتتابسيحتفظ على .سيطرة

طرحس لمدة) م١٩/٥/٢٠٠٧الموافق(هـ٢/٥/١٤٢٨يومفياالكتتابأسهميتم إلغالقأيام١٠ويستمر يوم آخر طلبات").  االكتتابفترة) ("م٢٨/٥/٢٠٠٧الموافق(هـ١١/٥/١٤٢٨وهواالكتتابشاملة تقديم ويمكن
فرعاالكتتاب أي المستلمةمنفي البنوك المستلمة("فروع فترة) "البنوك مكتو.االكتتابخالل كل على بأسهمتيجب بـ(االكتتابب إليه مجتمع" المكتتب"يشار بـو أدنىسهمخمسين) ٥٠(ـباالكتتاب") المكتتبين"ين أن،كحد الحدكما

هو مكتتب لكل سهممئة) ١٠٠,٠٠٠(األقصى هو. ألف للتخصيص األدنى الحد تسهمنوخمس) ٥٠(إن وسيتم مكتتب لالكتتابلكل المطروحة األسهم من يتبقى ما وجدت(خصيص ط) إن ما نسبة على بناء تناسبي أساس كللعلى به
المطلوبعددإجماليإلىمكتتب المكتتبين.فيهااالكتتاباألسهم عدد تجاوز بالتسا،مكتتبألفثمانين) ٨٠,٠٠٠(وإذا التخصيص وسيتم للتخصيص األدنى الحد تضمن ال الشركة المكتتبينفإن عدد على عددوي تجاوز حال وفي ،

المطروحة األسهم عدد مالالكتتابالمكتتبين حسب التخصيص يتم سوف المالية، السوق هيئة فائض. ")الهيئة"(تقرره إعادة يتم وجد(االكتتابوسوف من) إن استقطاعات أو عموالت أي دون المكتتبين المستلمةاإلى سيتم. لبنوك كما
الفائضاإلعالن ورد التخصيص عملية وجد(عن أقصاه)إن موعد قسم) (م٣/٦/٢٠٠٧الموافق(هـ١٧/٥/١٤٢٨يومفي وتعليمات"راجع و"و"االكتتابشروط الفائضالتخصيص ").رد

وأسهم المؤسسين المساهمين أسهم تضم واحدة فئة من الشركة أسهم تكون تاالكتتابسوف تصويت حقوق مساهم أي يعطى واحد. فضيليةوال صوت في الحق حامله سهم كل يمتلكو. يعطي مساهم لكل علىعشرين) ٢٠(يحق سهماً
العامة الجمعية اجتماعات حضور العامة("األقل الجمعية فيها") اجتماع الشركة. والتصويت تعلنها أرباح أية لالكتتاب المطروحة األسهم فترةمنوستستحق المااالكتتاببداية تليهاوالسنوات التي قسم(.لية األرباح"راجع توزيع ").سياسة

السعودية العربية المملكة داخل سواء الشركة ألسهم سوق يوجد العام")المملكة("ال لالكتتاب طرحها قبل آخر مكان أي القائمة. أو في األسهم لتسجيل السعودية العربية بالمملكة المالية السوق لهيئة بطلب الشركة تقدمت ،الرسميةوقد
طلبتها التي المؤيدة المستندات كافة استيفاء وتم هذه اإلصدار نشرة على الموافقة األسهم.الهيئةوتمت طرح بعملية للقيام الرسمية الموافقات جميع على الحصول تم بعد. وقد قريب وقت في السوق في األسهم تداول يبدأ أن المتوقع ومن

األسهماالنتهاء تخصيص عملية الشركةمن تأسيس بإعالن الوزاري القرار قسم(وصدور للم"راجع مهمة ل") كتتبينتواريخ وصناديقوسيسمح والبنوك والشركات فياالستثمارألشخاص والمقيمين األسهمالسعودية في بالتداول المملكة
السوق في األسهم تداول بداية .بعد

دراسة هام"قسمييجب المخاطر"و" إشعار فيالو" عوامل النشرةاإلصدارنشرةاردين هذه بموجب االكتتاب أسهم في االستثمار قرار اتخاذ قبل .هذه

هذهتتح اإلصدار نشرة واإلدروي التسجيل قواعد متطلبات حسب تقديمها تم معلومات السعوديةعلى العربية بالمملكة المالية السوق هيئة عن الصادرة بـ(اج إليها اإلويتحمل")الهيئة"والمشار مجلس أسماؤهمدارةأعضاء تظهر فيالذين
في) ٤٤(الصفحة الواردة المعلومات دقة عن المسؤولية كامل ومنفردين اإلصدارمجتمعين حسب،هذهنشرة واعتقادهمويؤكدون المعقولعلمهم الحد وإلى الممكنة الدراسات جميع إجراء يؤديبعد أن يمكن أخرى وقائع أي توجد ال أنه

مضللة فيها واردة إفادة أي جعل إلى النشرة في تضمينها تتح.عدم السعوديةوهيئةاللموال المالية النشرةيمسؤولأيالسوق هذه محتويات عن تأكيد،ة أي تعطي اكتمالهاوال أو بدقتها تتعلق مسؤولية،ات أي من صراحة نفسها وتخلي
منها جزء أي على االعتماد عن أو النشرة هذه في ورد عما تنتج خسارة أي عن كانت .مهما

بتاريخ النشرة هذه )م٩/٥/٢٠٠٧الموافق(هـ١٤٢٨/ ٢١/٤صدرت

التغطية ومتعهد االكتتاب مدير المالي المستشار

المستلمة البنوك



هام إشعار

المتعل المعلومات عن كاملة تفاصيل النشرة هذه بتقدم التعاونيقة للتأمين السعودية العربية ،السعوديةسايكو-الشركة
لالكتتابوب المطروحة بطلب.األسهم التقدم المطروحةاالكتتابوعند األسهم المستثمرينلالكتتابفي معاملة ستتم

النشرة هذه في الواردة المعلومات إلى تستند طلباتهم أن أساس منوعلى نسخ على الحصول يمكن منالتي البنكها
التجاري المستلمة،)sa.com.alahli.www()االكتتابمدير(األهلي البنوك بزيارأو اإللكترونيةأو الموقع

المالية السوق .)sa.org.cma.www(لهيئة

باسل محمد مكتب الشركة الماليةعينت لالستشارات جي("الغالييني إم مالي") بي الشأنكمستشار هذا في تم،لها كما
التجاريتعيين األهلي ومتعهدكالبنك لالكتتاب فيةتغطيالمدير إليها المشار لالكتتاب المطروحة باألسهم يتعلق فيما

النشرة .هذه

متطلبهذهاإلصدارنشرةويتتح حسب تقديمها تم تفاصيل الهيئةعلى عن الصادرة واإلدراج التسجيل قواعد ات
اإل،بالمملكة مجلس أعضاء صدارةويتحمل في أسماؤهم رقمالواردة المسؤولية) ٤٤(فحة كامل ومنفردين مجتمعين

هذه اإلصدار نشرة في الواردة المعلومات دقة جم،عن إجراء بعد واعتقادهم علمهم حسب الدراساتويؤكدون يع
الم الحد وإلى إفادةعقولالممكنة أي جعل إلى النشرة في تضمينها عدم يؤدي أن يمكن أخرى وقائع أي توجد ال أنه

مضللة فيها تتحمل.واردة أيةوهيئةالوال تعطي وال النشرة، هذه محتويات عن مسؤولية أية السعودية المالية السوق
اكتمالها، أو بدقتها تتعلق كانتتأكيدات مهما مسؤولية أي من صراحةً نفسها فيووتخلي ورد عما تنتج خسارة أية عن

منها جزء أي على االعتماد عن أو النشرة .هذه

إصدارها تاريخ في النشرة هذه تضمنتها التي المعلومات صحة من للتأكد المعقولة بالتحريات قامت الشركة وإن،إن
ع الواردة المعلومات من كبيراً خارجيةجزءاً مصادر من مأخوذ والقطاعات السوق من،ن أي لدى يوجد ال أنه ومع

المالي رقمالمستشار الصفحة في أسماؤهم تظهر الذين الشركة مستشاري بأن") المستشارون(")ز(أو لالعتقاد سبب أي
دقيقة غير تعتبر والقطاعات السوق عن الواردة جالمعلومات يوهرهافي لم المالي المستشار أن بصورةتإال حقق

والقطاعات السوق عن النشرة هذه في المدرجة المعلومات من أومستقلة بصحة ضمان أو بيان أي يوجد ال فإنه وعليه
المعلومات هذه .اكتمال

للتغي عرضة إصدارها تاريخ في النشرة هذه تضمنتها التي المعلومات الم،ريإن الوضع أن وقيمةوخاصة للشركة الي
والضرائب التضخم مثل المستقبلية بالتطورات سلبية بصورة يتأثرا أن يمكن االقتصادية،األسهم العوامل من غيرها أو

الشركة إرادة عن الخارجة شفهية.والسياسية اتصاالت أية وال النشرة هذه تحرير اعتبار يجب أوكتابيةأووال
المطمطبوعة باألسهم يتعلق لالكتتابفيما تعهدبأنهروحة أو إقراروعد يأو األحداثتفيما أو النتائج أو باألرباح علق
.المستقبلية

ال المساهمين أو الشركة من توصية بمثابة هذه اإلصدار نشرة اعتبار يجوز للمشاركةمؤسسينال مستشاريهم من أي أو
عملية اإلص. االكتتابفي نشرة في الموجودة المعلومات بدونوتعتبر إعدادها تم عامة طبيعة ذات االعتبارباألخذدار

االستثمارا الخاصةيةألهداف االستثمارية االحتياجات أو المالي الوضع أو اإلصدار. الفردية لنشرة مستلم كل ويتحمل



بخصوص مستقلة مهنية استشارة على الحصول مسؤولية باالستثمار قرار اتخاذ مدىاالكتتابقبل ةمءماللتقييم
و واألوضاع لألهداف بالنسبة النشرة في المدرجة بهاالمعلومات الخاصة المالية .الحتياجات

هذا األشخاصاالكتتابيقتصر األفرادالطبيعيينالسعوديينعلى أنهمن إال األ، أو المطلقة السعودية للمرأة رملةيجوز
لصالح بأسمائهم تكتتب أن سعودي غير زوج من قصر أوالد لها وماهاالتي أرملة أو مطلقة أنها يثبت ما تقدم أن على

القصر لألوالد أمومتها المطروحة،يثبت األسهم بيع أو النشرة هذه توزيع صراحةً يحظر أوكما آخرين أشخاص ألية
أخرى دولة أية ال.في والمساهمون الشركة وومؤسسونوتطلب المالي هذهاالكتتابمديرالمستشار على المطلعين من

بهاةنشرال التقيد ومراعاة نظامية قيود أية على .التعرف

عن ومعلومات السوقالقطاع

بخصوص النشرة هذه في الواردة المعومات على الحصول الذيقطاعتم بالسوق المتعلقة األخرى والمعلومات التأمين
منها مختلفة مصادر من الشركة فيه بصناعةالمعلوم) ٢(الشركةوتوقعاتتقديرات) ١(:تعمل الخاصة والتحليالت ات

للعموم ومتاحة أخرى أطراف عن تصدر ومواد مصادر من عليها الحصول تم والتي المعومات. التأمين تلك مثل إن
عليه االعتماد يمكن أنه يعتقد والتقديرات مناوالمصادر مستقل بشكل المعلومات هذه صحة من التأكد يتم لم أنه إال ،

أوقبل االشركة أمدراء المؤسسين المساهمين أو الماليولشركة االكتتابوأالمستشار مستشاريهممدير أنهأو كما ،
فإنه للعموم متاحة المصادر هذه مثل أسمائهمولكون إلى لإلشارة المعلومات بهذه المزودين موافقة على الحصول يتم لم

النشرة هذه أدناتق) ٣(في الواردة الجهات عن صادرة ومعلومات : اهرير

نأكسكو سيرفيسيزسأنشورا المتحدة،لندنإنفورماشن المملكة
+٤٤) ٠(٩٨٢٨٧٦٢٣٢٠:هاتف

االلكتروني www.axcoinfo.com:الموقع

شركة لندنوهي المتحدة،-مقرها التأمينالمملكة ومعلومات بأبحاث وستينمتخصصة وأربعة مائة حوالي تغطي
.دولة

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

االلك www.businessmonitor.com:رونيتالموقع

شركة لتقاريروهي الناشئةوأبحاثناشرة األسواق لندنعن المخاطر،ةالمتحدالمملكة-مقرها مجاالت وتغطي
والتوقعات،السياسية والتحليل التشغيليةصاديةاالقتوالتمويل، والبيئة األعمال وقطاعات ، .

أن مالحظة أعطيينبغي أعاله المذكورتين علىتالجهتين الكتابية موافقتهما فياإلشارةا إفادتهما نشر وعلى اسمهما إلى
الموافقة هذه سحب يتم ولم السياق هذا وفي النشرة فيهاإلشارةوتجدر. هذه والعاملين الجهات هذه جميع أن أيإلى أو ا

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



هامةمعلومات

اال حصول النشرةستحواذقبل هذه ضمن بذلك الخاص القسم في الالفإن") ستحواذاال("الموصوف السعوديةشركة عربية
التعاوني تملكللتأمين تتأةالتأمينيالمحفظةال شركةالتي وعمليات أعمال منها المحدودةلف السعودية العربية –التأمين

مقفلة بحرينية مساهمة األصول(شركة ذلك في التأمينيةال) ("وااللتزاماتبما خالف"). محفظة إلى اإلشارة يتم لم ما
تق تم قد بالشركة والمتعلقة النشرة هذه في المحتواة المعلومات فإن السياق، يقتضيه أو بصيغةذلك عام بشكل ديمها

االاالنتهاءتفترض عملية أيضاًستحواذمن .  االكتتابمناالنتهاءوكذلك

المالية المعلومات

لال األولي الطرح قبل للشركة المالية القوائم تمإن قد النشرة، في إدراجها تم والتي بها المرفقة واإليضاحات العام كتتاب
المحاسبة لمعايير وفقاً القانونيينإعدادها للمحاسبين السعودية الهيئة عن بياناتها. الصادرة بإصدار الشركة تقوم وسوف

السعودي بالريال .). س. ر(المالية

المستقبلية اإلفادات و التوقعات

ومعلنة محددة افتراضات أساس على إعدادها تم قد النشرة هذه في المذكورة التوقعات العمل.إن ظروف تختلف وقد
ا المستخدمةفي االفتراضات عن جوهرياً اختالفاً أووبالتاليلمستقبل ضمان أو إقرار أي على النشرة هذه تحتوي ال

التوقعات هذه كمال أو بدقة يتعلق فيما .تأكيد

النشرة هذه في الواردة التوقعات بعض تاريخيةتمثل حقائق تعد ال بشكلوالتي عليها يستدل أن يمكن مستقبلية بيانات
مثلعا مستقبلية داللة ذات كلمات من تستخدمه ما خالل من المتوقع"،"يتوقع"،"ينوي"،"يعتقد"،"يقدر"،"يعتزم"م ،"من
الممكن"،"يمكن" المحتمل"،"يحتمل"،"من اإلثبات،"قد"،"سوف"،"من أو النفي المقاربة،بصيغة المفردات من وغيرها

المعنى في لها المشابهة ت،أو المستقبلوالتي عن الحديث على نظر.دل وجهات هذه المستقبلية التوقعات إفادات وتعكس
المستقبلية األحداث بشأن حالياً المستقبلي،الشركة لألداء ضماناً اختالف.وليست في تتسبب أن يمكن العوامل من الكثير

وأدائها للشركة الفعلية اوإنجازاتهاالنتائج أو النتائج عن جوهرية تعبربصورة قد التي المستقبلية االنجازات أو ألداء
هذه المستقبلية التوقعات إفادات بها توحي أو هذا. عنها لها يكون أن يمكن التي والعوامل المخاطر بعض أن عن فضالً

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

متطلبا مراعاة وإدراجتومع تسجيل الشركة،سهماألقواعد عليهافإن الموافقة مع إضافية اكتتاب نشرة بتقديم تلتزم
المالية السوق هيئة قبل الموامن األساسيةبعد اإلصدار نشرة على أسهمفقة إدراج السعوديةوقبل العربية الشركة

التعاوني حال")السعوديةسايكو("للتأمين في الرسمية القائمة بأنأفي علم على الشركة قدجوهرياًتغييراً) ١(صبحت
نشرة على علىاالكتتابطرأ واإلدراجأيةأو التسجيل قواعد بموجب مطلوبة بعلم) ٢(. وثيقة أصبحت هامة تغييرات

نشرة في إلحاقها المفترض من كانت والتي السابقتين. هذهاالكتتابالشركة الحالتين غير ال،وفي الشركة تعتزمفإن
اإل أو السوق أو بالقطاع متعلقة معلومات أي تعديل أو ذلكتحديث كان سواء النشرة هذه تتضمنها التي المستقبلية فادات

معلو المتيقنةنتيجة واألمور األخرى، وللمخاطر تقدم لما ونتيجة ذلك، خالف أو مستقبلية حوادث أو جديدة مات



ال قد النشرة هذه في المبينة المستقبلية والظروف األحداث توقعات فإن تتوقعهواالفتراضات الذي النحو على تحدث
ال قد أو إطالقاًالشركة المستثمرين.تحدث على يجب فإنه ضوءوعليه على المستقبلية اإلفادات جميع فحص المحتملين

أساسي بشكل المستقبلية اإلفادات على االعتماد عدم مع التفسيرات .هذه



الشركة دليل
الشركة الرئيسيعنوان

التعاونيالشركة للتأمين السعودية التأسيس(العربية )تحت
األيوبي الدين صالح ) الستين(شارع

السديري مبنى
الرياض٥٨٠٧٣. ب.ص ،١١٥٩٤

السعودية العربية المملكة
+٣٣١١٤٧٧١٩٦٦: هاتف
+٢٣٧٦٤٧٧١٩٦٦: فاكس

اإل مجلس المقترحوندارةأعضاء

التي الشركة

يمثل

السن

)عام(

المنصب الجنسية االسم

البحرين سايكو
تنفيذ( )يغير ٧٠ مجلس رئيس

دارةاإل عبد   سعودي بن خالد األمير السمو سعودصاحب آل الرحمن عبد بن اهللا

البحرين سايكو
)تنفيذيغير( ٤٢ مجل سعضو

دارةاإل سعودي السمو أحمصاحب الرحمنداألمير عبد بن اهللا عبد بن خالد بن
سعود آل

اآلخرون المؤسسون
)تنفيذيغير(

٦٦ مجل سعضو
دارةاإل

سعودي السعود أبو حسن بن علي بن العزيز عبد

الجمهور
)مستقل(

٤٥ مجل سعضو
دارةاإل

سعودي عمر زكي بن فكري بن زياد

الجمهور
)مستقل(

٤٧ مجل سعضو
دارةاإل

سعودي الخلف اهللا عبد بن خلف بن صالح



الشركة اإلالمعتمدممثل مجلس دارةوسكرتير
عمر الحوشانسليمانالسيد

+٣٣١١٤٧٩١٩٦٦: هاتف
+٢٣٧٦٤٧٧١٩٦٦: فاكس
الرياض٥٨٠٧٣. ب.ص ،١١٩٥٤

السعودية العربية المملكة

األسهم مسجل

تداول
التعاونية أبراج

فهد٧٠٠ الملك طريق
+٩٩٩٩٢١٨١٩٦٦:هاتف
+٩٠٩٠٢١٨١٩٦٦:فاكس
ب ١١٥٥٥الرياض-٦٠٦١٢ص

السعودية العربية المملكة
(www.tadawul.com.sa)



المستشارون
الماليا لمستشار

جي إم م–بي المالية(اليونمستشارون لالستشارات الغالييني باسل محمد )مكتب
بالزا فلسطينالمخمل شارع ،

٢١٥٧٣جدة،٥٢٩٧٢. ب.ص
السعودية العربية المملكة

+١٧٧٧٦٦٨٢٩٦٦: هاتف
+١٨٨٨٦٦٨٢٩٦٦: فاكس

ال لالكتتابقانونيالمستشار

القانونية واالستشارات للمحاماة الثبيتي خالد مكتب
المحدودةبالتعاون ومكراي قرين الم، ليبوف، مع

تاورز ٨الطابق–سكاي
فهد الملك طريق

٣٠٠٨٠٧ب.ص
١١٣٧٢الرياض
+٩٩٩٠٤١٦١٩٦٦: هاتف
+٩٩٨٠٤١٦١٩٦٦: فاكس

ومشاركوه الحوراني
ومستشارون قانونيونمحامون

الطابق األخضر، ١٤البرج
ب ١٠١٥٢ص
المتحدة،دبي العربية اإلمارات
+٢٢٢٠٢٤٧٤٩٧١:اتفه

+٢٢٢٥١٠٢٤٩٧١:فاكس

Hourani & Associates



القانوني المحاسب

يونغ أند إرنست
الفيصلية فهد،٦ط،برج الملك طريق

١١٤٦١الرياض،٢٧٣٢. ب. ص
السعودية العربية المملكة

+٤٧٤٠٢٧٣١٩٦٦: هاتف
+٤٧٣٠٢٧٣١٩٦٦: فاكس

تنويه

الك موافقتها أعطت أعاله المذكورة الجهات علىجميع وفياإلشارةتابية النشرة هذه في إفادتها نشر وعلى اسمها إلى
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



المشاركة االكتتابفيالبنوك

التغطيةاالكتتابمدير ومتعهد
التجاري األهلي البنك

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

+٦٤٨٨٦٤٤٢٩٦٦:فاكس،+٣٣٣٣٦٤٩٢٩٦٦:هاتف
االلكتروني  www.alahli.com.sa  :الموقع

المستلمة البنوك
البريطانيالب السعودي نك

الرئيسي جلوي: المركز بن مساعد بن العزيز عبد األمير طريق
السعودية،١١٤١٣الرياض،٩٠٨٤. ب.ص العربية المملكة

+٠٦٦٠٤٠٥١٩٦٦:فاكس،+٠٦٧٧٤٠٥١٩٦٦:هاتف
االلكتروني  www.saab.com.sa:الموقع

التجاري األهلي البنك
الرئيسي المل: المركز العزيزطريق عبد ك

جدة٣٥٥٥.ب.ص السعودية٢١٤٨١، العربية المملكة ،
+٦٤٨٨٦٤٤٢٩٦٦:فاكس،+٣٣٣٣٦٤٩٢٩٦٦:هاتف

االلكتروني www.alahli.com.sa  :الموقع

المالية سامبا مجموعة
الرئيسي العزيز: المركز عبد الملك طريق

الرياض٨٣٣.ب.ص السعودية١١٤٢١، العربية المملكة ،
+٩٤٠٥٤٧٩١٩٦٦:فاكس،+٤٧٧٠٤٧٧١٩٦٦:هاتف

االلكتروني www.samba.com :الموقع



للشركة الرئيس البنك
التجاري األهلي البنك

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

+٦٤٨٨٦٤٤٢٩٦٦:فاكس،+٣٣٣٣٦٤٩٢٩٦٦:هاتف
االلكترونيالم  www.alahli.com.sa  :وقع



االكتتابملخص

العربي............................................الشركة التعاونيةالشركة للتأمين مساهمةالسعودية شركة وهي
بموجب التأسيس تحت رقمسعودية الملكي ) ٦٠/م(المرسوم

بتاريخ الموافق١٨/٩/١٤٢٧الصادر م١١/١٠/٢٠٠٦هـ
رقمقرارو الوزراء هـ١٦/٩/١٤٢٧تاريخ) ٢٣٣(مجلس

.م٩/١٠/٢٠٠٦الموافق

المساهمين...................................الشركةتأسيس قيام من البد فإنه مساهمة شركة باعتبارها
العام لالكتتاب بها، يكتتبوا لم التي األسهم بطرح المؤسسين

تأسيس ألالشركةقبل وطبقا المادةرسميا، نظام٣حكام من
التأمين شركات علىمراقبة الشركة حصلت فقد التعاوني،

الملكي المرسوم بموجب تأمين كشركة تأسيسها على الموافقة
الوزراء١٨/٩/١٤٢٧وتاريخ) ٦٠/م(رقم مجلس وقرار هـ
الشركة. هـ١٦/٩/١٤٢٧وتاريخ) ٢٣٣(رقم حصلت وقد

النقد مؤسسة من تأسيسها موافقة السعوديعلى . العربي
بنجاح القيام لدى رسمية بصفة الشركة تسجيل يتم وسوف

باالكتتاببإتمام وزاري قرار صدور تأسيسولدى إعالن
الجمعيةالشركة اجتماع بعد والصناعة التجارة وزير عن

التأسيسية .العامة

الشركة أن.....................................نشاط الشركة تمارس جميعسوف في التأمين التأمينمجاالتشطة
الحماية شركاتواالدخارعدا مراقبة نظام حسب وذلك ،

التعاوني حصولها. التأمين بعد الشركة على يتوجب وسوف
التج السجل السعودياعلى العربي النقد لمؤسسة التقدم ري

ترغب التي التأمين أنشطة بممارسة ترخيص على للحصول
ممارستها .في

الشركةرأس سعودي١٠٠,٠٠٠,٠٠٠.................................مال .ريال

سعودية١٠.....................................االكتتابسعر .االكتتابلسهمرياالت

االسمية سعودية١٠....................................القيمة .االكتتابلسهمرياالت



األإجمالي المصدرةعدد .عاديسهم١٠,٠٠٠,٠٠٠.....................سهم
األسهم عادي٤,٠٠٠,٠٠٠...................الكتتابلالمطروحةعدد .سهم

ل المطروحة األسهم األسهمالنسبة من كتتاب
المصدرة

٤٠%.

اإلجمالية سعودي٤٠,٠٠٠,٠٠٠........الكتتابلالمطروحةألسهملالقيمة .ريال

أسهم بتغطيتهااالكتتابعدد .سهم٤,٠٠٠,٠٠٠..............المتعهد

بتغطيته المتعهد المبلغ سعودي٤٠,٠٠٠,٠٠٠....................إجمالي .ريال

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

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

لالكتتاب األقصى .سهما١٠٠,٠٠٠ً.............................الحد

لالكتتاب األقصى الحد سعودي١,٠٠٠,٠٠٠.......................قيمة .ريال

متحصالت متحصالت.......................االكتتاباستخدام صافي مصااالكتتابستستخدم حسم بعد ريف،
رأسفباإلضا،االكتتاب إلى قبلة من المدفوع المال

الشركة عمليات تمويل في رئيسي بشكل المؤسسين المساهمين
ما مصاريف التشغيلوتغطية علىقبل المحافظة الحدمع

المال رأس من إلى(.األدنى الرجوع استخدام"لرجاء
االكتتاب .)متحصالت

أسهم اإل...........................االكتتابتخصيص يتم التخصيسوف عملية عن فيعالن الفائض ورد ص
أقص ) م٣/٦/٢٠٠٧الموافق(هـ١٧/٥/١٤٢٨يوماهموعد

أدنى بحد التخصيص وسيتمسهماً)٥٠(وسيتم مكتتب، لكل
األسهم من يتبقى ما لالكتتابتخصيص إن(المطروحة

تناسب) وجدت أساس مكتتبيعلى كل طلبه ما نسبة على بناء
المطلوب األسهم إجمالي عددتجاوزوإذابهااالكتتابإلى

مكتتب،) ٨٠,٠٠٠(المكتتبين ألف الثمانين الشركة فإن
بالتساويوسيتمللتخصيصاألدنىالحدتضمن التخصيص

المكتتبين عدد حال. على عددوفي المكتتبين عدد تجاوز







بطلب التقدم االكتتابكيفية

الطبيعييناالكتتابيقتصر السعوديين األشخاص أوالد. على لها التي األرملة أو المطلقة السعودية للمرأة يجوز كما
سعودي غير زوج من لصالحهاأنقصر بأسمائهم أمومتهاتكتتب يثبت وما أرملة أو مطلقة أنها يثبت ما تقدم أن على

القصرلألوال طلبات.د نماذج توفير فترةاالكتتابوسيتم أثناء المستلمةفروعلدىاالكتتابفي المو،البنوك قعاوعلى
المستلمةلةااللكتروني أيضاً.لبنوك طريقاالكتتابويمكن اآللياإلنترنتعن الصراف أجهزة أو المصرفي والهاتف

الخدمة هذه تقدم التي المستلمة للبنوك فيالتابعة اشتركوا أن سبق الذين شريطةاالكتتابللمكتتبين مؤخراً جرت التي ات
الخدمات) ١(:أن هذه يقدم الذي المستلم البنك لدى حساب للمكتتب على) ٢(و،يكون تغيرات أي طرأت قد تكون أال

حديثاً جرى طرح في اكتتابه منذ بالمكتتب الخاصة البيانات أو .المعلومات

ط نماذج تعبئة قسماالكتتابلباتيجب في الواردة للتعليمات وتعليمات"طبقاً النشرة" االكتتابشروط هذه ويجب. من
طلب نموذج في الواردة الفقرات كل على يوافق أن مكتتب كل العالقةاالكتتابعلى في.ذات بحقها الشركة وتحتفظ

أي كليةطلبرفض أو جزئية بصورة أي،اكتتاب استيفاء عدم حالة شروطفي طلب.االكتتابمن بتعديل يسمح وال
المستلمةوأاالكتتاب البنوك أحد من استالمه بعد طلب. سحبه المكتاالكتتابيعتبر بين ملزماً اتفاقاً والشركةتعندئذ ب

قسم( راجع تعليمات" فضالً و .")االكتتابشروط



األساسية للمعلومات ملخص

ال عن موجزة نبذة الملخص هذا نشرةيعد في المدرجة قداإلصدارمعلومات التي المعلومات كافة على يشتمل وال هذه
الشركة أسهم في االستثمار قرار اتخاذ قبل بالكامل قراءتها النشرة هذه مستلم على ويجب المكتتبين تعريف. تهم تم وقد

التعريفات قسم تحت النشرة هذه في الموجودة المصطلحات .بعض

الشركة عن خلفية

العربية التعاونيالسعوديةالشركة بـ(للتأمين النشرة هذه في إليها السعودية"أو" الشركة"ويشار شركة") سايكو هي
تم التأسيس تحت سعودية تأسيسهامساهمة على رقمحسبالموافقة الملكي بتاريخ) ٦٠/م(المرسوم الصادر

الموافق١٨/٩/١٤٢٧ الوزراءوم١١/١٠/٢٠٠٦هـ مجلس بتاريخ)٢٣٣(رقمقرار هـ١٦/٩/١٤٢٧الصادر
ترخيصم٩/١٠/٢٠٠٦الموافق على للحصول بطلب الشركة ستتقدم التجاري سجلها إصدار بأعمالوبعد للقيام وذلك

السعودية العربية المملكة في التعاوني مالها. التأمين رأس موزع) ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠(ويبلغ سعودي ريال مليون مئة
سهمعش) ١٠,٠٠٠,٠٠٠(على ماليين بـ. رة المؤسسون المساهمون اكتتب تمثل) ٦,٠٠٠,٠٠٠(وقد سهم ماليين ستة
الشركة% ٦٠ مال رأس طرح. من سيتم بسعر) ٤,٠٠٠,٠٠٠(كما للجمهور سهم ماليين رياالت) ١٠(أربعة عشرة

الواحد .للسهم

الشركة وإستراتيجيتهارسالة

الشركة :رسالة

تز" التي التأمين خدمات وأسعاراًتقديم نوعية حماية عمالئها. مالئمةود مع ناجحة شراكة الشركة تنشئ سوف
طرف كل وأهداف مصالح احترام يضمن مما التأمين، وشركات ووسطائها ووكالئها ".وموظفيها

الشركةإستراتيجية

الشركة السعنألتخطط العربية المملكة في البحرين سايكو حققته الذي الكبير النجاح التركيوديةتستثمر علىزعبر
القوة التأمين،نقاط سوق في االيجابية للتغيرات نتيجة ستنشأ التي الفرص وعلى الحالية العمالء قاعدة باإلضافة،وعلى

السعودية األخص وعلى الكوادر أفضل استقطاب .إلى

المستقبلية السعودية سايكو خطط فيستتضمن التأمين شركات باقي عن نفسها تمييز بتبنيعلى إستراتيجيةالمملكة
التالية :العمل

المقدمة الخدمات في والجودة السرعة
الشخصية التأمين خدمات على التركيز

والمتوسطة الصغيرة بالمشاريع أكبر عناية



المقدمة التأمينية الخدمات في والتنوع التميز
ومعرفةاالعت خبرة ذوي موظفين على ماد

العمالء لمطالبات سريعة تسوية
التأمينمراجع لسياسات مستمرة للعمالءلضمانة األمثل الحماية

العمالء مع المستمر الشخصي التواصل على الحرص

للشركة التنافسية المزايا ملخص

ثابت حضور
وموهبةإدارةفريق خبرة ذو
والتقنية متطورةالنظمةاألمعلومات

متوازنة تأمين إعادة ترتيبات
ا من متنوع التلمجال أمينيةخدمات



المؤسسون المساهمون
القيمة األسهم عدد الملكية نسبة الجنسية االسم

٣٠,٠٠٠,٠٠٠ ٣,٠٠٠,٠٠٠ ٣٠% بحرينية المحدودة السعودية العربية التأمين مساهمة–شركة شركة
مقفلة بحرينية

٥,٠٠٠,٠٠٠ ٥٠٠,٠٠٠ ٥% سعودية للسيارات الوعالن شركة

٥,٠٠٠,٠٠٠ ٥٠٠,٠٠٠ ٥% سعودية المحدودة القابضة إيراد شركة

٢,٠٠٠,٠٠٠ ٢٠٠,٠٠٠ ٢% سعودية آل العزيز عبد بنت الجوهرة األميرة الملكي السمو صاحبة
سعود

٢,٠٠٠,٠٠٠ ٢٠٠,٠٠٠ ٢% سعودي اهللابنإبراهيم المنيفإبراهيمبنعبد
٢,٠٠٠,٠٠٠ ٢٠٠,٠٠٠ ٢% سعودي صع بن صالح بن التويجريأحمد ب
٢,٠٠٠,٠٠٠ ٢٠٠,٠٠٠ ٢% سعودي كردي خليل بن الفتاح عبد بن خليل
٢,٠٠٠,٠٠٠ ٢٠٠,٠٠٠ ٢% بن   سعودي العزيفؤاد اهللابنزعبد الخطيبعبد
٢,٠٠٠,٠٠٠ ٢٠٠,٠٠٠ ٢% سعودي السنوسي محمد بن عمر بن محمد
٢,٠٠٠,٠٠٠ ٢٠٠,٠٠٠ ٢% سعودي خالد أبو محمد بن محمد بن خالد
٢,٠٠٠,٠٠٠ ٢٠٠,٠٠٠ ٢% سعودي المديهيم سليمان بن الرزاق عبد بن عادل
٢,٠٠٠,٠٠٠ ٢٠٠,٠٠٠ ٢% سعودي الغدير مبارك بن سعد بن فهد
٢,٠٠٠,٠٠٠ ٢٠٠,٠٠٠ ٢% سعودي عسكرإبراهيم بن اهللا عبد بن صالح بن
٦٠,٠٠٠,٠٠٠ ٦,٠٠٠,٠٠٠ ٦٠% المؤسسين المساهمين مجموع

٤٠,٠٠٠,٠٠٠ ٤,٠٠٠,٠٠٠ ٤٠% المكتتبون   

١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠% الكلي    المجموع

الشركة: لمصدرا

قسم على اإلطالع الرجاء السعودية سايكو في حصصاً تملك التي الشركات ملكية هيكل عن التفاصيل من هيكل"لمزيد
الشركة ."ملكية
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خالية[ الصفحة هذه ترك ]عمداتم



وتعريفات١ مصطلحات

بالتغطيةأ التعهد ومتعهديأبرمتالتياالتفاقيةتمثل: اتفاقية جهة من المؤسسين المساهمين من كل بين
والتي ثانية جهة من االكتتاب األسهمبموجبهاتغطية عدد طرح على المؤسسون المساهمون المذكوروافق

والبالغ النشرة هذه ماليين) ٤,٠٠٠,٠٠٠(في علىأربعة االكتتاب تغطية متعهدو ووافق التصرفسهم
ما وشراء الشركة عن بالسعرنيابة وذلك اإلغالق بتاريخ المطروحة األسهم كافة من شراؤه يتم لم

.المعروض
ال شراء التأمينيةاتفاقية شراءا:محفظة التأمينتفاقية شركةيةالمحفظة بين ستنعقد البحرينسايكوالتي

التعاونيوالشركة للتأمين السعودية والالعربية تأسيسها العقب بشراء الشركة ستقوم لها وفقاً محفظةتي
والتزامات أصول من بها يتعلق وما .التأمينية

لنفسهانسبة: االحتفاظ الشركة به تحتفظ الذي تأمينهتقوموالالخطر .بإعادة
النظاميةاالحت نظام:ياطيات في عليها المنصوص الشركة أرباح صافي من استقطاعها المتوجب النسبة

و التعاوني التأمين شركات ومراقبة التنفيذية %.٢٠هيالئحته
التأمينية المطالبات تسوية ب: أخصائي يقوم الذي االعتباري المطالباتإدارةالشخص وتسوية ومراجعة

الشالتأمينية عن .ركةنيابة
العربيةإدارة:دارةاإل التعاونيلالسعوديةالشركة .)السعوديةسايكو(لتأمين

لـاالكتتاب:االكتتاب األولي الطرح تمثل٤,٠٠٠,٠٠٠في عادي منةالمائفيأربعون%) ٤٠(سهم
الشركة مال .رأس

ال: التأمينياالكتتاب على التأمين قبول .طراخمعملية
التأمين الجهةالشخص: استشاري التأمينتتيالأو بنشاط متعلقة استشارية خدمات .قدم

الشركة٤,٠٠٠,٠٠٠:االكتتابأسهم أسهم من عادي .سهم
المؤسسين المساهمين أسهممن% ٦٠:أسهم .الشركةمالرأسمجموع

ل): القسط(االشتراك المؤمن تعويض على المؤمن موافقة مقابل له المؤمن يدفعه الذي الضررالمبلغ عن ه
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
التأمين/و إعادة .أو

واألقارب:أقارب والزوجة واألبناءالزوج الوالدين مثل األولى الدرجة .من
المكتتبةاألقسا وفقاً:ط معينة لمخاطر الشركات هذه تغطية لقاء التأمين لشركات المدفوعة المبالغ مجموع

عمالئهال مع الموقعة التأمين وثائق .شروط
التأمين التأمين: إعادة معيد إلى المؤمن من عليها المؤمن المخاطر أعباء المؤم،تحويل مننوتعويض

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

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



إليه المسندة المخاطر على التأمين إعادة بقبول التأمين معيد ويتعهد التأمين لمعيد معينة .نسب
النسبي التأمين مع: إعادة مخاطر بإسناد بموجبها المؤمن يتعهد التي اإلتفاقي التأمين حدودإعادة في ينة

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

الذي الخسارة مبلغ على يزيد فيما معينة مبالغ تحملهحدود المؤمن بقبول،يقرر التأمين معيد ويتعهد
إليه المسندة المخاطر على .التأمين

المستلمةب ال:البنوك طلباتالبنوك باستالم تقوم بفضالً(االكتتابتي الخاص القسم البنوك"ـراجع
في .)"االكتتابالمشاركة

المؤ:التأمينت إلى لهم المؤمن من المخاطر أعباء أوتحويل للضرر منهم يتعرض من وتعويض من
المؤمن قبل من .الخسارة

الذاتي عليها: التأمين التأمين المرغوب المخاطر عن المتوقعة الخسائر لمواجهة منتظم رصيد تخصيص
الشركة خدمات عن بدالً .ذاتياً

السعودية:تداول األسهم وشراء لبيع آلي .نظام
الفائض التي:توزيع الطريقة الربحوهي فائض توزيع بموجبها التأمينيتم إعادة أو التأمين علىلشركة
الوثائق .حملة

الرسميةج السعودية:الجريدة العربية للمملكة الرسمية الجريدة وهي القرى، أم .جريدة
العامة العامة:الجمعية الشركةالجمعية .لمساهمي

السعودية:الحكومةح العربية المملكة .حكومة
التأمينحمل وثائق التأمين:ة وثيقة يمتلك الذي االعتباري أو الطبيعي .الشخص

الخسائرخ مقدر و 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

خسارة: الخطر أو ضرر حدوث باحتمال المتعلق عدمها،الحدث الربح،أو احتمال انتفاء .مع

البحرينس مقفلة-المحدودةالسعوديةعربيةالالتأمينشركة:سايكو بحرينية مساهمة أحدوهي،شركة
المؤسسين السعوديةالمساهمين سايكو شركة .في

السعودية العربية:سايكو التأسيسالسعوديةالشركة تحت مساهمة شركة التعاوني .للتأمين
سهم١٠:االكتتابسعر لكل سعودية رياالت .عشرة



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
السعوديين من معينة .نسبة

السعودية:السوق المالية .السوق

الطبيعي:شخصش .الشخص
التأسيس-التعاونيللتأمينالسعوديةالعربيةشركةال:الشركة تحت مساهمة .شركة

المتبادلص التأمين أنفسهمأ: صندوق للصندوق المنتسبين الوثائق حملة يغطي بموجبه الذي التأمين سلوب
وفرديةمسئولينويكونون جماعية مسؤولية ذلك .عن

متحصالتصاف متحصالت: االكتتابي مصاريفاالكتتابصافي حسم .االكتتاببعد

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

التأسيسع الشركة:عقد تأسيس .عقد

تاريخ:االكتتابفترةف من الممتدة م١٩/٥/٢٠٠٧الموافق(هـ١١/٥/١٤٢٨حتىهـ٢/٥/١٤٢٨الفترة
.أيام١٠لمدة) م٢٨/٥/٢٠٠٧الموافقحتى

الرسميةق التسجيل:القائمة قواعد بمقتضى المالية السوق هيئة قبل من المعدة المالية باألوراق قائمة
.دراجواإل
المستقبليةلماائمةق المالي البد: ركز عند المتوقعة المالي المركز نفقاتءقائمة متضمنة الشركة بفعاليات
خاللقبلما من المكتتبين وعامة المؤسسين المساهمين قبل من المودع المال ورأس االكتتابالتشغيل

.العام
واإلدراج التسجيل التسجيل:قواعد اواإلدراجقواعد هيئة عن المادةالصادرة بمقتضى المالية من٦لسوق

رقم الملكي المرسوم بموجب الصادر المالية السوق الموافق(هـ٢/٦/١٤٢٤وتاريخ)٣٠/م(نظام
.)م٣١/٧/٢٠٠٣

االسمية الواحدةسعوديترياال١٠:القيمة .للسهم

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

بها:االكتتابمتحصالتم المكتتب لألسهم اإلجمالية .القيمة
تغطية التجاري:االكتتابمتعهد األهلي .البنك



اإل مجلس أو .الشركةإدارةمجلس:دارةالمجلس
التعاوني الصحي الضمان المج:مجلس الذيضمانلس التعاوني تعيينالصحي قبلئهأعضايتم من

الوزراء .مجلس
التأمينية السعودية:المحفظة العربية المملكة في المكتتبة األقساط مجموع من المكونة التأمينية المحفظة

األصول ذلك في والمملوكةوااللتزاماتبما بذلك .البحرينلسايكوحالياالمتعلقة
ا: الفنية) حتياطياتاال(المخصصات الشركة على يجب التي لتغطيةستالمبالغ وتخصيصها قطاعها

المالية .التزاماتها
الحظر سنواتمدة:مدة انتهاءالثالث تلي خاللها،االكتتابالتي المؤسسين المساهمين على يحظر والتي

ي الهيئةأن موافقة أخذ ذلك بعد ويجب السوق، في أسهمهم البيعوا البيعنقدومؤسسة قبل .المسبقة
التجاري: االكتتابمدير األهلي .البنك

المساهمون أو الزمن:المساهم من محددة فترة ألية الشركة أسهم .حملة
المؤسسونا للشركة:لمساهمون المؤسسون فياالمساهمون أسماؤهم .)٢٦(و)٢٥(صفحةاللواردة
الماليا ماليون:لمستشار مستشارون جي إم بي باسلمكتب(مركز الماليةمحمد لالستشارات ،)الغالييني

ب يتصل فيما مالي كمستشار للعمل الشركة قبل من .االكتتابوالمعين
ب:المستشارون خاصة خدمات بتقديم تقوم التي أسماؤاالكتتاباألطراف الصفحوالواردة في ).ز(ةهم

حدوث: المستفيد عند التأمين وثيقة في المحددة المنفعة إليه تؤول الذي االعتباري أو الطبيعي الشخص
الخسارة أو .الضرر
المالية أخرى: المشتقات استثمارات أو مؤشرات أو مالية أصول بأداء قيمته ترتبط .عقد
التأمين بلدهيئة: مشرف في التأمين قطاع على والرقابة باإلشراف تقوم عامة مؤسسة أو حكومية

.االكتتاب
الفائض توزيع لهم: معادلة والمؤمن المساهمين بين التأمين وإعادة التأمين عمليات فائض توزيع .طريقة

التأمين و: معيد التأمين مؤم/شركة من التأمين إعادة تقبل التي التأمين إعادة آخرأو .ن
أسهم:المكتتب في يكتتب شخص .االكتتابكل
السعودية:المملكة العربية .المملكة

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

و الحرة/ التأمين المهن أصحاب لدى ويعملون التأمين إعادة .أو
المؤسسة(النقدمؤسسة السعودي: )أو العربي النقد .مؤسسة
لهم: الضامن/ المؤمن المؤمن من مباشرة التأمين تقبل التي التأمين .شركة

له أبرم: المضمون/ المؤمن الذي االعتباري أو الطبيعي التأمينالشخص وثيقة المؤمن .مع
الحرة و: المهن التأمين بنشاط المتعلقة الحرة التأمين/المهن إعادة .أو

األساسين األساسي: النظام .للشركةقترحالمالنظام
التأمين رقم:نظام الملكي بالمرسوم الصادر التعاوني التأمين شركات مراقبة وتاريخ) ٣٢/م(نظام



.التنفيذيةوالئحتههـ٢/٦/١٤٢٤
الشركات منظام:نظام رقم الملكي المرسوم بموجب الصادر تاريخ٦/الشركات هـ٢٢/٣/١٣٨٥و

.وتعديالته
طلب طلب:االكتتابنموذج عنداالكتتابنموذج المستلم للبنك وتقديمه تعبئته المكتتبين على يجب الذي
في .االكتتابالرغبة

من:اإلصدارنشرة المعدة الوثيقة بهذه يتعلق فيما الشركة .االكتتابقبل

المالءةهـ التزاماتها: هامش عن نقد إلى للتحويل القابلة الشركة أصول زيادة .مدى
الهيئة أو المالية السوق السعودية:هيئة العربية بالمملكة المالية السوق .هيئة

العامة العامة:لالستثمارالهيئة العربيةفيستثمارلالالهيئة .السعوديةالمملكة

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

التأمين إلت: وسيط الشركة مع بالتفاوض مادي مقابل لقاء يقوم الذي االعتباري التأمينالشخص عملية مام
لهم المؤمن .لصالح

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

التأمينأيسشركة:الوكيل شركةلوكاالت وهي التالمحدودة النقدمرخصةأسيستحت مؤسسة قبل من
رقم الخطاب بموجب التأمين في الوكالة نشاط ظ/٢٢٣٠لمزاولة وتاريخ/ م ت أ .هـ١٦/١١/١٤٢٧م

الحالي العام"وكذلك(الوكيل العربية:")الوكيل التجارية المشاريع الحصريالمحدودةشركة الوكيل وهي
المحدودةلشركة السعودية العربية رقمشر-التأمين التجاري السجل وتحمل مقفلة بحرينية مساهمة كة

بتاريخ١٠١٠٠٠١٩٥١ الرياض في .هـ١٩/٧/١٣٧٩الصادرة



المخاطرة٢ عوامل

عوامل بعناية يدرس أن محتمل مستثمر كل على ينبغي النشرة، هذه في الواردة األخرى المعلومات إلى باإلضافة
قر أي اتخاذ قبل أدناه، المحددة أسهمالمخاطرة في باالستثمار تشملعلماً. االكتتابار ال أدناه الموضحة المخاطر بأن

في للشركة معلومة ليست إضافية مخاطر وجود الممكن من إنه بل الشركة، تواجهها أن يمكن التي المخاطر جميع
عملياتها تعيق قد الحالي الوقت في جوهرية غير الشركة تعدها أو الحالي، الشركةوقد.أيضاًالوقت نشاط يتأثر

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

كل أو جزئي بشكل الستثمارهم .يالمكتتبين

الشركة١-٢ بعمليات المتعلقة المخاطر

التمويل١-١-٢ مصادر

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

جديدة أسهم إصدار من. خالل يزيد قد مما الوقت ذلك في مالئمة المالية األسواق ظروف تكون أن ضمانات توجد وال
التمويل عليهتكاليف الحصول من يؤخر قد ذلكأو يؤثر وقد الشركةسلباً، عمليات .على

الوكيل٢-١-٢ على االعتماد

وكال اتفاقية إلبرام الشركة شركةتخطط مع تشكيلها عند المحدودةأيسة التأمين شركةلوكاالت التأسيسوهي تحت
لهامرخص النقدبالتأسيس مؤسسة قبل التأمينكشركةمن وكاالت قسم(أعمال والمعامالت"أنظر محددة عالقات

ال ذات األطراف مع الوكالة"وقسم"عالقةالمهمة اتفاقية المتوقعو). "إبرام تأمن الشركةنسبنتجن عائدات من كبيرة ة
للشركةهذاطريقعن . الوكيل

ضماناتو أية تقدم أن الشركة تستطيع يال تأمينستطيعبأن يوافقالمكتتبةاألقساطمنالمطلوبلحجماالوكيل أن أو
بؤهعمال يقوموا أن الشركةإبرامعلى مع تأمين ي.وثائق التي األعمال من كبيرة نسبة أو جميع خسارة الوكيلإن قدمها

الشركة أعمال على سلبي تأثير لها يكون . قد

ال٣-١-٢ ذات األطراف عالقةتعامالت

ألالشركةتوفر تأمينية ذاتتغطية ذلك،عالقةطراف في القابضةبما الموارد أسهمهايموالتيشركة فيتلك مساهمون
البحرين سايكو اإل.شركة أن بشكلدارةورغم التعاماليقطعترى الأن ذات األطراف مع تتمعالقةت أن بشكليجب

مصالح أ،المساهمينيضمن منورغم عليها التصويت يتم سوف العالقة ذات األطراف مع والعقود المعامالت جميع ن



عليها، بالتصويت العقود تلك في مصلحة لهم الذين للمساهمين الحق إعطاء دون العامة الجمعية أنهقبل يمكنإال ال
ض التعامالتبأناتمانإعطاء أساستلك على تمثلتتم المساهمينلحمصلاألفضلأنها محددة"قسمأنظر(ة عالقات

ذات أطراف مع المهمة )."عالقةوالمعامالت

المخاطرإدارةسياسات٤-١-٢

إل سياسات الشركة لدى الدوليةمخاطرالدارةيوجد الممارسات أفضل على تعتمد داخلية وقيود ال.وإجراءات ربما
التع مدى تخفيض في تماماً كافية الداخلية والقيود واإلجراءات السياسات هذه أورتكون الظروف، كافة في للمخاطر ض

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

متعددةمنإن مالية أدوات تستخدم أن التأمين لشركات عليها المتعارف الدارةإلواستثماراتالممارسات مخاطرهذه
أعماله تصاحب ي. االتي فإنه حال، كل العجعلى النقد مؤسسة موافقة على الحصول الشركة على السعوديب ربي

التأمين لنظام التنفيذية الالئحة اإلاقبلبموجب أدوات من شابهها وما المالية المشتقات مثل األدوات هذه فيدارةستعمال
اس.المستقبل حال فياًأيعمالتوفي الواردة الجزاءات لمختلف معرضة الشركة فإن النقد مؤسسة موافقة دون منها

الترخ سحب ذلك في بما .  يصالنظام

التأمينياالستحواذمخاطر٥-١-٢ المحفظة ةوتقييم

اال شروط إنهاء إلى الشركة التأمينيةشراءاتفاقيةوتوقيعستحواذتهدف بشركةالمحفظة فيالبحرينسايكوالخاصة
السعودية العربية الشرالمملكة تأسيس بعد ممكن وقت أقرب يتمفي أن من التأكد في وترغب ةالمحفظتحويلكة،

بشكلالتأمينية الشركة التأمينية.وفعالانسيابيضمن المحفظة تقييم نتيجة االستحواذوستكون الشركة ترغب التي
تقييمعليها إجراءات سالمة من تتأكد سوف والتي النقد مؤسسة قبل من معينة مستقلة لجنة قبل من للدراسة خاضعة

للمؤسس تقدمت التي القائمة التأمين شركات القانونيمحافظ المحاسب اتباع من والتأكد لة األكتواري جميعوالخبر
التأمينالضوابط أنشطة بتقييم يتعلق فيما المؤسسة قبل من الموضوعة .والمعايير

ذلك إنجاز من الشركة تتمكن أن وموافقات،وقبل السعودي العربي النقد مؤسسة موافقة على أوالً تحصل أن يجب
عملي إكمال أجل من االأخرى منحها. ستحواذة يتم لم أو الموافقات تلك تأخرت يؤجل،وإذا أو يهدد أن يمكن ذلك فإن

عملية م.ستحواذاالإنهاء إضافية نفقات عنه ينتج أن والمواردويمكن األموال الشركةن ربحية على يؤثر قد . مما
ا رأس إلى بالنسبة مرتفعة المحفظة قيمة أن تبين حال في لذلك، ذلك. لمالوإضافة يؤثر السيولةفقد مستويات على

الشركة مال رأس رفع يستوجب قد مما الشركة أكثر.لدى مبالغ دفع إلى يؤدي ربما التأمينية المحفظة شراء أن كما
األولى السنوات في الشركة ربحية على ذلك يؤثر فقد وبالتالي الدفترية القيمة .من



الموظفين٦-١-٢ سلوك سوء

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

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

المحفظة٧-١-٢ االستثماريةربحية

ومحفظة الوثائق حملة محفظة من تتألف والتي المستثمرة أصولها أداء على جزئياً للشركة التشغيلية النتائج تعتمد سوف
نتائج.ينالمساهم مخاطراالستثمارتخضع بالوضعاستثمارإلى المتعلقة المخاطر ذلك في بما االقتصاديمتنوعة،

وتذبذبات السوق وتقلبات االستثمارالعام على التسديدالعائد وعدم اإلئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر تنجح.، لم إذا
محفظتها بموازنة رباالستثماريةالشركة مسؤولياتها تسييلمع إلى تضطر ليستاستثماراتهاما وبأسعار أوقات في

عملياتها.مثالية ونتائج المالي وضعها على جوهري بشكل سلبياً يؤثر أن يمكن الذي المحفظة.األمر تخضع كما
معينةأيضااالستثمارية مالية منتجات توفر عدم وظروف تنظيمية في. لقيود التنوع نطاق من تقلل أن يمكن فئاتوالتي

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

وب عائداتها انخفاض إلى المساهميناالستثمارات حقوق .بالشركةالتالي

المعلومات٨-١-٢ تقنية

أعم مناإن كبير عدد معالجة على المعلومات تقنية أنظمة قدرة على كبير بشكل تعتمد المستقبلية وتطلعاتها الشركة ل
ودون محدد وقت في متزايدانقطاعالعمليات بشكل معقدة العمليات معالجة فيه تصبح الذي الوقت في نموخصوصاً مع
معتب بمعدل العمليات تلك .رأعداد

المحاسبة ألنظمة المناسب التشغيل المالية،إن العمالء،والرقابة العمالء،وخدمة بيانات معالجة،وقاعدة وأنظمة
التي تلك فيها بما األخرى بتالمعلومات المطالباتاالكتتابتعلق أنظمة،ومعالجة إلى المكاتبتصاالتاالباإلضافة بين

المعلومات تقنية ومركز المنافسةاإلقليمية على ومقدرتها الشركة لعمليات األهمية غاية في أمر هو الرئيسي بالمركز
تتعرض. بنجاح لن الشركة وأعمال أنشطة أن على الضمانات إعطاء يمكن فينقطاعلالال جوهري بشكل تتأثر أو

الم تقنية أنظمة من ألي كامل أو جزئي عطل حصول أوحالة .الرئيسيةتصاالتاالعلومات

الرئيسييناالعتماد٩-١-٢ الموظفين على

سوف المستقبلية وتطلعاتها نجاحها وإن الشركة أعمال نجاح في مهماً دوراً يلعبون الرئيسيين الموظفين إلىيإن عتمد
توظيف في قدرتها على كبير المتميزةحتفاظواالحد النوعية ذوي .بالموظفين



من البحرينأنبالرغم سايكو إيجاددائماًكانتشركة على وإيجادواالحتفاظقادرة والمتميزين المؤهلين بالموظفين
الشركة، يغادرون الذين الرئيسيين للموظفين أنهبدائل بأنإال تأكيد إعطاء يمكن السعوديةال قادرةتكونسوفسايكو

بد إيجاد أنائلعلى مؤهلينتذجتأو بموظفين وتحتفظ إليهمب الحاجة تظهر خسرتقد.عندما إذا سلبياً الشركة تتأثر
الرئيسيين األعضاء من أكثر أو شخص المتوسطعلىخدمات إلى القصير إلىاألمر،المدى يؤدي أن يمكن الذي

عملياتهاأعتعطيل ونتائج المالي ووضعها عملها فرص على سلباً ويؤثر الشركة .مال

التجا١٠-١-٢ العالمة ريةحماية

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

قدرتها على جزئياً يعتمد التنافسي الشركة وضع علىاسمهاستخدامافيإن التيخدماتوشعارها األنظمة في منها يتم
وبيخدماتتسويقخاللها منعها على الشركة قدرة عدم إن صاحبةاعها، الدول في حقوقها القضائياالختصاصنتهاك

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

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

عليهم١١-١-٢ المؤمن مع بالخالفات متعلقة مخاطر

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

ال لدى و،قضائيةالجهاتالشركة قضائية مخاطر إلى الشركة يعرض قد ممانظاموهذا عملياتقدية على سلباً يؤثر
.الشركة

وال١٢-١-٢ بالتوسع الشركة نجاح عدم تطويرمخاطر

السعوديةإستراتيجيةإن الخدماتسايكو في والتنوع الجغرافي االنتشار لتوسيع توسعية خططاً تتوفر. تتضمن ال ولكن
المستقبلية الشركة أعمال تقييم على يؤثر قد وهذا كامل، بشكل االستراتيجيات هذه لتحقق ضمانات .أية

التأمينية١٣-١-٢ بالمحفظة تتعلق مخاطر

استكمال حاليابعد المملوكة التأمينية المحفظة على السعودية سايكو تستحوذ أن المتوقع من الشركة تأسيس إجراءات
السعودية العربية المملكة لسوق والمخصصة البحرين أكثر.  لسايكو أو نوع في األقساط تركيز يتسبب أن الممكن ومن

النوع لذلك المرافقة المخاطر بزيادة التأمين أنواع التأمينيةعلىمن ربحيةالمحفظة على سلبا هذا يؤثر فقد وبالتالي
.الشركة



الشركة١٤-١-٢ عهد حداثة

سايكو أن أنهاالسعوديةرغم إال المملكة في البحرين سايكو لعمليات امتداد تتوفرماهي ال ولهذا التأسيس قيد تزال
سابقة فترة ألية مدققة مالية بيانات البياأية هذه تتوفر لولن المالية ولنات قبلمدققةعموم مستقل ماليةنهايةبشكل سنة

الطرح أمرا. بعد البعيد المدى على وتطورها التجاري الشركة نشاط اتجاه تحديد يجعل أن األمر هذا شأن من إن
ال. صعباً هذه مثل توفر لعدم ستوكنتيجة التي المعلومات فإن للشركة المدققة التاريخية المالية للمستثمرينبيانات توفر

الشركة نجاح فرص لتقييم بالنسبة بالمحدودية ستتسم .المحتملين

التسجيل١٥-١-٢ قبل لألسهم األولي الطرح

حتى تسجيلها يتم ولن بعد، تسجيلها يتم لم الشركة فييإن معينة قرارات واتخاذ لألسهم، األولي الطرح بنجاح تم
على والحصول التأسيسية، الجمعية الشركاتاجتماع لنظام طبقا وزاري أو.  قرار 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

عامةال١٦-١-٢ شركة إدارة في خبرة

شر شؤون بتسيير اإلدارة قامت البحرينكةلقد لديهسايكو وليس خاصة ملكية مملوكة إدارةاكشركة في خبرة
الشركة.  العامةالمساهمةالشركات تعرض للتداول، العرض وعلى الرسمية القائمة في األسهم قبول على ويترتب

وا المختلفة التقارير إعادة بخصوص معينة التزامات إلى التنفيذية واإلدارة إدارتها مجلس كماوأعضاء إلفصاح،
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
التزا تطلب أن أيضاً لها يمكن الحوكمةكما بقواعد إضافية وضمان.مات 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 والجمهوالومفتوح اإلعالم ووسائل المالية عامة،سوق بصفة ر

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

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

مس كشركة بالعمل مرتبطة عامةاداخلية العملية. همة هذه تضع أن إأعباءويمكن على كبيرة الشركةإضافية دارة
المالي وأدائها الشركة عمل على بالتالي يؤثر مما األخرى، والموارد .وموظفيها

التصنيف١٧-١-٢ مخاطر

لنظام التنفيذية الالئحة التعاونيإن التأمين شركات باختيارمراقبة تقوم أن الشركة فيها بما الشركات هذه على تفرض
تصنيف على حاصلين تأمين بورزحسب) BBB(معيدي أند ستاندرد أدنى) S&P(تصنيف كحد مكافئ تصنيف . أو



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

التقارير١٨-١-٢ رفع شروط

التسجيلإن وقواعد التأمين نظام متطلبات ضمن للجهاتواإلدراجمن دورية مالية تقارير برفع الشركة تقوم أن
للجمهور بنشرها تقوم وأن قد. التنظيمية مما ألعمالها السعودية سايكو مباشرة عند وتقنية إدارية صعوبات تحدث وقد

يجع قد وهذا التقارير، هذه تقديم في التأخير بعض قبليسبب من سواء الغرامات لبعض استثنائية حاالت في عرضة لها
المالية السوق هيئة أو السعودي العربي النقد .مؤسسة

االحتياطياتكفاية١٩-١-٢

الشركة المطالباتاتيباحتياطتحتفظ لتغطية عملياتوااللتزاماتومخصصات من كجزء وذلك المتوقعة المستقبلية
المطبقةباألنظموالتزاماالتأمين .ة

تقدير عملية متغيراتااللتزاماتاحتياطيإن فيها وتتدخل ومعقدة صعبة عملية إلى.متعددةوافتراضاتهي وبالنظر
لتحديدمخاطرال المصاحبة التيقن عدم من العالية والدرجة تنتجااللتزاماتاألساسية قد المسددةمطالباتالعنالتي غير

تعلى ال الشركة فإن المالوثائق، تلك لتسوية األمر نهاية في سيدفع الذي المبلغ بالضبط تحدد أن كما.طالباتستطيع
من للمزيد الحاجة ارتفاع مع بالتزامن الكافية االحتياطيات تحديد وتعقيد صعوبة من تزيد سوف الشركة عمليات نمو أن

المطلوبة ذلك.  االحتياطيات إلى والق،إضافة نسبياً القصير التاريخ التأمينإن صناعة عن البيانات من المحدود در
يتعلق فيما السابقةالسعودية إلعدادلبالنتائج الشركة قدرة على يؤثر أن يمكن لخدماتأافتراضاتلمطالبات كتوارية

الصحية،معينة والرعاية التكافلي التأمين خدمات .مثل

ذك لما فإنركنتيجة لتسديداالحتياطيات، أساساً وضعت أنهاالتي يثبت أن يمكن التأمين لوثائق المستقبلية المطالبات
بزيادة تقوم أن عندئذ الشركة على وأن كافية علىاحتياطياتهاغير جوهري سلبي تأثير له يكون أن يمكن الذي األمر ،

عملياتها ونتائج المالي ووضعها .أعمالها

التشريعية٢-٢ والبيئة بالسوق صلة ذات مخاطر

عامةمخاطر١-٢-٢

ألحكام تخضع أن ويجب السعودي العربي النقد مؤسسة قبل من عليها واإلشراف تنظيمها يتم الشركة عمليات نظامإن
الشركات ونظام التنفيذية والئحته التعاوني التأمين شركات قبلمراقبة من الموضوعة التعليمات إلى مؤسسةباإلضافة

ووهذهالنقد يمكاألحكام واألنظمة آخرالقواعد إلى وقت من تتغير أن لذلك.ن أي،وتبعاً تقديم تستطيع ال الشركة ةفإن



أعمالها على جوهري سلبي تأثير لها يكون لن والنظامية التشريعية التغييرات بأن المالي،تأكيد ونتائج،ووضعها
.عملياتها

المنافسة٢-٢-٢

صدور بالترخيصمناتقرارعدةبعد حديثاً الوزراء جديدةاتشركمجموعةسيستألمجلس الشركة(تأمين فيها ) بما
مما متزايد بشكل تنافسية بيئة في تعمل نفسها تجد أن تتوقع الشركة فإن عامة، مساهمة سلبياًيكشركات يؤثر أن مكن

ال هوامش مناسبةربحيةعلى سوقية حصة على يتم.والمحافظة أن المحتمل المستقبلمنومن في جديدة تراخيص ح
الصغيرةالقر الشركات من كبير عدد هناك يبقى وسوف السعودي، التأمين سوق في أكثر المنافسة يزيد مما يب

تقوم السعودية العربية المملكة سوق في أصالً الموجودة وتعملبوالمتوسطة التجاري أو التعاوني التأمين مبادئ تطبيق
دول وسطاء أو وكالءييكوسطاء أو .ن

صناع في المنافسة المقدمةتقوم الخدمة التغطية، وأحكام شروط المحتسبة، األقساط تشمل عدة، عوامل على التأمين ة
وخدم المستقلة التصنيف وكاالت من المعتمد المالي القدرةةوالتصنيف عن الموجود والتصور والسمعة المطالبات

التأمين لشركة والخبرة .المالية

ال بعض يقوم السوق، في أكبر حصة كسب أكثرولغرض تعتبر تسعير سياسات تطبيق بتبني للسوق الجدد داخلين
ال لحماية بديلة صيغاً تعرض أن أو بالشركة الخاصة تلك من إلىمخاطرمغامرة التقليديةخدماتباإلضافة ال.التأمين

أو تحقيق على قادرة تكون سوف الشركة أن على التأكيد فياالحتفاظيمكن األقساط من محدد مستوى البيئةبأي هذه
ت. التنافسية أن يمكن المتزايدة المنافسة ضغوط سلبياًؤإن ووضعهاوثر وتوقعاتها الشركة أعمال على جوهري بشكل
.المالي

السوق٣-٢-٢ نمو

عام بشكل للسوق ثمارها بإعطاء تستمر ال قد السعودية العربية المملكة تعيشها التي االقتصادية الطفرة فيها،إن بما
المملكة. أمينالتقطاع في الدراسة قيد الموضوعة العمالقة وبالمشاريع المرتفعة النفط بعوائد مدعوم اآلن السوق فنمو

ال التنويع، محاوالت من وبالرغم السعودية، معتمداًالعربية السعودي االقتصاد النفطيزال على كبير وكنتيجة.  وبشكل
أس بتقلبات متأثراً المملكة دخل يبقي العالميةبديهية، السوق في وقوى لعوامل معرضة المالية الخطط وتبقى النفط عار

المشاريع وأحجام أعداد في النمو استمرارية والسياسية االقتصادية المشاكل تعيق وقد الحكومة، سيطرة عن وخارجة
ومشاريع الكبرى والسكنية شركاالبنىالصناعية أعمال نمو فرص على تؤثر قد وبالتالي التأمينالتحتية .ت

السعودة٤-٢-٢ متطلبات

العمل وزارة تعليمات على التعاونيبناء التأمين شركات مراقبة لنظام التنفيذية شركاتوالالئحة على التأمينينبغي
الـ مستوى فوق لديها السعوديين الموظفين نسبة على نسب%٣٠المحافظة رفع يتم ال أن ضمانات أي يوجد وال ،

مست إلى يتمالسعودة فقد الخصوص بهذا الصادرة بالقرارات الشركات هذه التزام عدم حال وفي ذلك، من أعلى ويات



للشركة الالزمة العمالة تأشيرات إصدار إيقاف إلى تصل قد عليها عقوبات وخططها.  تطبيق الشركة أعمال تتأثر وقد
م سواء للشركة الالزمة العمالة تأمين من تمكنها عدم بسبب االستقدامالتوسعية طريق عن أو المحلية السوق .ن

أوخطر٥-٢-٢ إصدار النقدعدم مؤسسة ترخيص سحب

ال تم تأسيسلقد على رقمموافقة الملكي المرسوم بموجب بتاريخ) ٦٠/م(الشركة الموافق١٨/٩/١٤٢٧الصادر هـ
رقم.  م١١/١٠/٢٠٠٦ الوزراء مجلس الموافق١٦/٩/١٤٢٧وتاريخ) ٢٣٣(وقرار إتمام. م٩/١٠/٢٠٠٦هـ وبعد

ترخ على للحصول النقد مؤسسة إلى بطلب الشركة ستتقدم التجاري السجل وإصدار التأسيس بممارسةإجراءات يص
ستقوم أو قامت التأمين، شركات جميع على مطبقة معينة شروط على بناء وذلك التعاوني التأمين وإعادة التأمين نشاط

باستيف ق. ئهااالشركة عدم حال الشركةوفي بمزاولةعلىدرة الترخيص على تحصل ال قد فإنها الشروط هذه استيفاء
.نشاطها

أنه التأمينكما شركات على يتوجب التأمين لنظام التنفيذية لالئحة الشركة(وفقاً فيها االلتزامات) بما من العديد تقدم أن
السعودي العربي النقد المادة. لمؤسسة التنف٧٦وتنص الالئحة أنمن التعاوني التأمين شركات مراقبة لنظام يذية

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

مارست،الشركة سويأو غير بأسلوب النشاط المقررأو،الشركة األدنى الحد عن المال رأس انخفض،انخفض أو
ال المستوى إلى التأميني عدذالنشاط المؤسسة ترى أدائهمي دون،فعالية المستحقة المطالبات دفع الشركة رفضت أو

حق مهمت،وجه أداء عن المؤسسة قبل من المكلف التفتيش فريق الشركة منعت سجالتأو فحص في امتنعتها،ه أو
التأمينية النزاعات من أي في صادر نهائي حكم تنفيذ عن ذلك. الشركة فإن الشركة من الترخيص سحب تم حال وفي

بشكل عملها استمرار بإعاقة يتسبب .ينظامسوف

ملكية٦-٢-٢ على بالقيود تتعلق التأمينمخاطر شركات

التعنظامإن التأمين شركات يفرضمراقبة علىالتأمين،شركاتفياألسهمتملكعلىالقيودبعضاوني يوجب مما
الحصولشركات أودمجأواكتسابقبل)ساما(السعوديالعربيالنقدمؤسسةمنمسبقةخطيةموافقةعلىالتأمين

شركةمعللملكيةنقل من.  مسجلةتأمينأي ذلكإن معالشركةقدرة)الحاالتبعضفي(يعيقأنشأن االتفاق على
حالماليمستثمر في وذلك استراتيجي بتأخيرذلك)ساما(السعوديالعربيالنقدمؤسسةرفضتأو قامت الموافقةأو
بإخضاعهعليه قامت الشركةلشروطأو أعمال على سلبياً يؤثر قد مما مقبولة، .غير

السيولة٧-٢-٢ متطلبات

التعاون التأمين شركات مراقبة نظام الناتجةيفرض المطالبات لتلبية وذلك السيولة من معينة المستويات على المحافظة ي
التأمين عمليات ال.عن وباألنظمة الصادرة التأمين وثائق بحجم السيولة مستوى بهامويتأثر بربحية.  عمول يتأثر كما

لديها التأميني االكتتاب وعمليات استثماراتها على والعوائد الشركة المحافظةوقد.عمليات التأمين شركات تستطيع ال
المست النظاميةعلى المتطلبات تغير أو الصادرة الوثائق حجم في النمو منها عديدة ألسباب المطلوب يتعذربشكلوى
الشركة عمالئهافيهعلى تجاه بالتزاماتها أوالوفاء عن، ينتج قدذلكقد الشركات تلك حق في جزائية إجراءات تطبيق



س إلى الحاالتتصل بعض في ترخيصها مالها. االستثنائيةحب رأس زيادة الشركات تلك على يتعين قد ذلك ولتجنب
المساهمين على أرباح توزيع عدم أو المساهمين، استثمار على العائد سيقلل .مما

متوقعة٨-٢-٢ الغير الكوارث مخاطر

السكنية والمباني الصناعية المنشآت على التأمين عمليات هاماًتشكل مورداً بالمقارنةوالتجارية التأمين شركات لربحية
المركبات على والتأمين الصحي التأمين عمليات كونهاو.  مع بحكم الكوارث بسبب خسائر إلى الشركة تغطيتتعرض

الممتلكاتضدلممتلكاتا ألضرار المسببة الطبي.الكوارث منها سواء متعددة أسباب عن الكوارث تنتج أن أوويمكن عية
أمرال الحال بطبيعة وجسامتها حدوثها يكون بحيث طبيعية بهاًغير التنبؤ يمكن الفيضانات،مثلال البرد، عواصف

وال الصناعية الحوادث اإلنفجارات، الحرائق، .اإلرهابيةعملياتالرياح،

المعرض اإلجمالي المبلغ هما أمرين حصيلة هو الكوارث عن الناجمة الخسائر مدى المؤمإن فيللخطر عليه ن
الحادث وجسامة بالحادث المتأثرة تأمين. المنطقة أنواع من متعددة مجموعة في خسائر الكوارث تسبب أن يمكن

والمسؤولية ربع. الممتلكات في للشركة المالية النتائج في كبيرة تقلبات بالكوارث المتعلقة المطالبات تسبب أن ويمكن
ا السنة أو المالية الوضعالسنة على جوهري سلبي تأثير لها يكون أن يمكن الجسيمة الكوارث أحداث أن كما لمالية

عملياتها ونتائج للشركة .المالي

عليهم٩-٢-٢ واالعتماد التأمين معيدي توفر عدم مخاطر

وإقليمي عالمية شركات مع تبرمها والتي التأمين إعادة اتفاقيات على أعمالها في التأمين شركات منتعتمد للتقليل وذلك ة
التأمينية التغطية عن الناتجة التأمين. المخاطر بإعادة خاصة رسوماً التأمين شركات تدفع تقلبات. وبالمقابل تسبب وقد

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

المستقبلية ربحيتها وبالتالي بعمالئها، عالقتها وعلى المالي .الشركة

الشركة إرادة عن خارجة تكون ما عادة والتي السائدة السوق لشروط يخضع التأمين إعادة وتكاليف ومقدار توافر . إن
التن الالئحة بـإن األقل على التأمين شركات تحتفظ أن يتطلب التأمين لنظام وإعادة% ٣٠فيذية المكتتبة األقساط من

المملكة% ٣٠تأمين داخل في أقساطها إجمالي ترتيبات. من استبدال أو على المحافظة من الشركة تمكن عدم حال وفي
لتخ الشركة اضطرار أو للخطر تعرضها نسبة ستزيد التأمين، الشركة. التأمينيةالتزاماتهافيضإعادة فإن لذلك، إضافة

لمخاطر الائتمانيةمعرضة التأمين معيدي مخاطر أن حيث التأمين بمعيدي عمالئهامتعلقة تجاه التزاماتها من تعفيها
عليهم . المؤمن

م عدم أو عزوف فإن المالي، باستقرارهم تؤمن تأمين معيدي مع للتعاقد تخطط الشركة أن معيديورغم أحد قدرة
الشركة أعمال على جوهرية سلبية أثاراً يولد أن شأنه من التأمين إعادة اتفاقيات بشروط االلتزام عن الكبار التأمين

المالية/و نتائجها .أو



قطاع١٠-٢-٢ في مؤهلة محلية كوادر توفر التأمينعدم

المؤ المحلية الكوادر في حاد نقص من السعودية العمل سوق الذيتعاني التعاوني التأمين قطاع في عاليا تأهيال هلة
التأمين شركات احتياجات يلبي أن حالياايجب تأسيسها على المؤهلة. لموافق الكوادر هذه على الطلب من سيزيد مما

كبير الكوا.  بشكل هذه الستقطاب والجديدة القائمة الشركات بين المنافسة من نوع إلى هذه الطلب زيادة تؤدي .  دروقد
ارتفاع إلى يؤدي قد مما الشركات لدى الموجودة الكوادر على واإلبقاء وتأهيل توظيف تكلفة من سيزيد بدوره وهذا

التأمين قطاع في العاملة الشركات ربحية على ذلك يؤثر قد وبالتالي التشغيلية . المصاريف

للسوق١١-٢-٢ تاريخية بيانات توفر عدم

ح ليس السعودي السوق أن قريبةرغم فترة منذ إال تنظيمه يتم لم أنه إال التأمين مفهوم على العهد يتم.  ديث لم ولذلك
دقيق بشكل التأمينية الجداول لبناء المطلوبة التاريخية والبيانات المعلومات في.  جمع التأمين شركات تعتمد ذلك وبسبب

للمستوى ترقى ال قد تقديرات على األقساط وتقييم الخسائر المخاطرةتقدير نسبة تزيد فقد وبالتالي الدقة من المطلوب
العاملة للشركات خسائر حدوث إلى يؤدي قد مما التأمينية .للمحافظ

المتعلق٣-٢ العاديةاألسهمبةالمخاطر

الشركة١-٣-٢ ألسهم سابق سوق وجود عدم

قبل من المالية السوق في تداولها يتم لم الشركة أسهم ال،إن أنه يعني سعرمما بأن التأكيد سيكوناالكتتابيمكن
بعدلمساوياً السوق في تداوله سيتم الذي .االكتتابلسعر

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

. سيطرتها

األسهم٢-٣-٢ أرباح توزيع

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

أخر مجلسىعوامل أعضاء آلخرإدارةيراها حين من أهمية ذات .الشركة

أسهمها حملة على سنوية أرباح بتوزيع القيام تعتزم الشركة أن من الرغم األشكال،وعلى من شكل بأي تضمن ال فإنها
أرباح توزيع سيتم معينةبأنه مالية سنة أي األربيخضع. في للشركةتوزيع الداخلي النظام في الواردة القيود لبعض اح
العالقة ذات بـ(.واألنظمة الخاص القسم األرباح"راجع .")توزيع



والفعلية٣-٣-٢ المؤثرة قبلالسيطرة المؤسسينالمساهمينمن

األسهمانتهاءبعد طرح فعلياًلالكتتابعملية المؤسسون المساهمون ا% ٦٠سيملك الشركة أسهم ىلعو. لمصدرةمن
ذلك في بما المساهمين، موافقة تتطلب التي المسائل كافة على التأثير من يتمكنون سوف المؤسسين المساهمين فإن ذلك

اإل مجلس أعضاء وتعيين للشركة الكبيرة وردباستثناء(دارةالمصروفات المادةما الشركات٧٠و٦٩في نظام ).من

لذلك ا،وكنتيجة المساهمون يمارسوايستطيع أن علىحقوقهملمؤسسون 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

بإعاد القيام من يتمكنون ال قد الشركة أسهم في المكتتبين سعرإن بنفس فيها اكتتبوا التي األسهم بيع بسعراالكتتابة أو
منه العوامل،أعلى من لعدد نتيجة أسهم.وذلك تداول سعر عمليةاالكتتابإن إتمام بعد السوق الممكناالكتتابفي من

الشركة عمليات نتائج في االختالفات مثل بعوامل كبيراً تأثراً يتأثر األوضاعت،السوقوتقلباتظروف،أن غير
الحكوميةاالقتصادية، األنظمة في تغيير حدوث .أو

المستقبل٥-٣-٢ في لالكتتاب وطرحها األسهم بيع

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

المؤسس المساهمون اليخضع كاملة مالية سنوات ثالث لفترة أسهمهم في التصرف جواز عدم لقيد عنون منها كل تقل
شهراً عشر الحظر("اثني الشركة") فترة تأسيس تاريخ ع. من الحصول علويجب المالية السوق هيئة موافقة أيلى ى

الحظر فترة انتهاء بعد المؤسسين المساهمين قبل من لألسهم لذلك،.بيع إصدارإضافة حالياً تنوي ال الشركة أن ومع
بعد إضافية المؤسسينانتهاءأسهم المساهمين بيع أو األسهم من كبير لعدد الشركة إصدار أن إال مباشرة لعدداالكتتاب

بعد األسهم من إلىانتهاءكبير ويؤدي السوق في األسهم على سلباً يؤثر قد الحظر الشركةانخفاضفترة أسهم .سعر



ال٣ عن سوقنبذة

السعودي١-٣ االقتصاد عن لمحة

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

ا النفط أوبك. لعالمياحتياطي منظمة في رئيسياً دوراً وتلعب للنفط مصدرة دولة كأكبر السعودية هذا.  وتصنف
النفط و% ٧٥ويشكل الخزينة، عائدات و% ٤٥من اإلجمالي، المحلي الناتج التصدير% ٩٠من عائدات .من

بـ السعودي الخاص القطاع للمملكة% ٤٠يساهم اإلجمالي المحلي الناتج فييقدرو.من اإلجمالي المحلي الناتج نمو
بنسبة٢٠٠٦العام إلى% ٤,٢م سعودي١,٣٠٤ليصل ريال أمريكي٣٤٧(مليار دوالر بعد).مليار األرقام هذه وتأتي

العام شهده الذي االستثنائي نسبة٢٠٠٥النمو بلغ والذي النمو%.٦,٦م هذا المستمراالقتصاديويأتي التزايد نتيجة
على الطلب منفي أكثر وجود مع االستثمار على والطلب المحلي بنهاية٤١٩االستهالك اكتمالها المقرر من مشروع

سعودي٢٠١٢ ريال تريليون تبلغ إجمالية استثمارية بتكلفة أمريكي٢٦٧,٣(م دوالر النمو).  مليار خطط ولتحقيق
بقيمة مالية رأس الستثمارات تحتاج سوف المملكة فإن األمد، مدى٦٠٠الطويلة على األقل على أمريكي دوالر مليار

القادمين .العقدين

االقتصادي١-١-٣ التحول

االقتصاد النهج شهد باالنحساريلقد الحكومي القطاع دور بدأ حيث جوهرياً، تحوالً السعودية العربية المملكة في
ن وذلك التدريجي بالنمو دوره بدأ الذي الخاص القطاع لمصلحة تنتهجهتدريجياً الذي الجديد االستراتيجي للتوجه تيجة

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

الق ومؤسسات بـشركات والمقدرة العام القادمة٨٠٠طاع العشر السنوات خالل دوالر الحكومة.  مليار طرح مثَّل وقد
السعودي% ٢٠لـ 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

                                                          

إيه١ أي بوك،سي فاكت االقتصاد،وورلد عن عامة htm.factbook/publications/cia/gov.cia.www://https،لمحة
إيه٢ أي بوك،سي فاكت االقتصاد،وورلد عن عامة htm.factbook/publications/cia/gov.cia.www://https،لمحة

األول الربع السعودي، االقتصاد الرياض، ٢٠٠٧بنك

التجاري٤ األهلي السعودي٢٠٠٦البنك االقتصاد ٢٠٠٦سبتمبر/أغسطس. توقعات



الخاص القطاع مشاركة أمام متاحة إلى. ستكون السعودي االقتصاد تنشيط في األجنبية االستثمارات تدفق أسهم وقد
وتوس دعم المملكةجانب تشهدها التي الطفرة ٥.يع

مختلفة مجاالت في عمالقة مشاريع في االستثمار تتضمن طموحة اقتصادية خطة بتطبيق المملكة حكومة باشرت لقد
والترفيهي والتجاري السكني العقاري التطوير ومشاريع واألمن والدفاع والبتروكيماويات النفط قطاعات .٦ستشمل

المال٢-١-٣ السوق يأداء

المحليةأخبارتصدرت األسهم االقتصاديسوق لعامةاألخبار األول الربع منذ من٢٠٠٣السعودية األول النصف حتى م
خارجم،٢٠٠٦عام من حتى المستثمرين من العديد اهتمام جذب إلى األسهم مؤشر في الكبيرة التقلبات ساهمت قد و

عام.  المملكة خالل األسهم مؤشر خسر حو٢٠٠٦وقد المستثمرين% ٥٣,٢٦اليم خسارة إلى أدى مما قيمته، من
االقتصادية القطاعات أغلبية على سلباً ذلك أثر وقد مدخراتهم من كبير اإلنفاق.  لجزء مستوى استمرار أن إال

بحوالي العام القطاع رواتب في زيادة مع مترافقاً العمل فرص من المزيد إحداث إلى أدى والذي العالي % ١٥الحكومي
رفع في ساهمت عوامل كلها الوقود أسعار في للمستهلكينللجزئيواالنخفاض الشرائية .ثقتهمواستعادةقدرة

العالمية٢-٣ التأمين أسواق

التأمين١-٢-٣ سوق عن لمحة

والصحي(العالميالتأمينأقساطإجماليبلغ واالدخار الحماية و واألضرار ٣م٢٠٠٥عام) الممتلكات دوالرتريليون٤
ريأرقامبحسبوذلكأمريكي، حواليإلىالتأمينأقساطمناألمريكيةالمتحدةالوالياتحصةوصلتوقد. سويس
عاممليار٩٤٥,٩ بنسبة٢٠٠٥دوالر منخفضة العام% ١,١م بلغت٢٠٠٤عن والتي دوالر٩٥٦,٩م وموزعةمليار

الوالية(األضراروالممتلكاتعلىللتأميندوالرمليار٤٢٧,٤حواليإلى أموال متضمنة مجموع)غير بلغ أقساطبينما
الحمايةالصحيالتأمين واالستحواذاالندماجعملياتمجموعبلغوقد. دوالرمليار٥١٨,٥حواليواالدخاروتأمين
العاممليار٣٢,٧حوالي٢٠٠٥لعامالتأمينمجالفيالمتعلقة في بـ٢٠٠٥دوالر مقارنة عاممليار١٤,٢م دوالر
٧.م٢٠٠٤

                                                          

أكتوبر انفو إي إم السعودية،٢٠٠٦آي 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 واالدخار(إجمالي الحماية لعام) عدا
:التاليبالجدولم٢٠٠٥

أنترناشيونال: المصدر مونيتور بزنس

السعودية٣-٣ العربية المملكة في التأمين سوق

تاريخية١-٣-٣ لمحة

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

العام.الشخصي منذ البحرين في نفسها تسجيل الشركات تلك فضلت التنظيمي.م٢٠٠١وقد لإلطار غياب ظل في
المملكة في االحتيال،والتشريعي عمليات بعض من لحمايتهم نظامي بغطاء يحظوا لم التـأمين وثائق حملة قدو.فإن

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

ل٨ انترناشيونال مونيتور السعودية. متديبزنس العربية للمملكة التأميني األخير. التقرير م٢٠٠٦الربع

التأمين: ١جدول واالدخار(قطاع الحماية لعام) عدا أفريقيا و األوسط الشرق ٨م٢٠٠٥في

فرو لها التي الشركات ععدد
خارجية

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 العربي السعوديةالمملكة ة
٧ ٧,٢٥٦ أفريقيا جنوب
٣ ٣٤١ تونس
٥ ١,٥٢٦ المتحدة العربية اإلمارات



العام منذ التأمين قطاع و١٩٧٠وركز الحكومية التأمينية الواردات على وبشكلاإلنشائيةمشاريعالم كانت والتي
أجنبية شركات قبل من عليها العام. مسيطر قبل١٩٨٥في من التعاوني التأمين مفهوم إقرار تم العلماء،م كبار هيئة

النقد مؤسسة موافقة على الحصول بعد للتأمين التعاونية الشركة وهي المملكة في مسجلة تأمين شركة أول تأسيس وتم
الس عامالعربي لـ(هـ١٤٩٦عودي التعاونيوتعمل) م١٩٨٦الموافق التأمين مبادئ ٩.فق

التطورات٢-٣-٣ آخر

عام نظام) م١٩٩٩(هـ١٤٢٠في رقمالضمانصدر الملكي المرسوم وفق التعاوني بتاريخ) ١٠/م(الصحي
من) م١٣/٨/١٩٩٩الموافق(هـ١/٥/١٤٢٠ أكثر توظف التي الشركات كافة على فرض من٥٠٠والذي عامل

لهم الصحية التغطية بتوفير تقوم أن بين.  الوافدين ما توظف التي الشركات كل الثانية المرحلة ٥٠٠-١٠٠وستشمل
الوافدين من وافدين. عامالً توظف التي الشركات جميع فستشمل واألخيرة الثالثة المرحلة تم.  أما عناإلعالنوقد

العام في نهائياً النظام هذا لـ(هـ١٤٢٦تطبيق ).م٢٠٠٥الموافق

العام في تطبيقه تم فقد اإللزامي للمركبات الغير ضد التأمين قرار لـ(هـ١٤٢٢أما شمل)م٢٠٠١الموافق حيث ،
له عرضة عليه المؤمن يكون حادث أي من للمتضررين واألضرار والوفاة واألمالك مؤخراً.  المركبات، صدر وقد

ت باستبدال القرار هذا على المركباتتعديل على بالتأمين الرخصة الغيرأمين أضرار .ضد

عام رقم٢٠٠٣في الملكي المرسوم بموجب التعاوني التأمين شركات مراقبة نظام إصدار تم بتاريخ) ٣٢/م(م
رقم٢/٦/١٤٢٤ الوزاري القرار بموجب النظام لهذا التنفيذية الالئحة إصدار وتم هـ١/٣/١٤٢٥بتاريخ١/٥٩٦هـ

ب سمح الشركاتحيث فيتأسيس التأمين أعمال لممارسة وذلك األجنبية للشركات المرخصة الفروع أو محلياً المنشأة
.  المملكة

موافقة عقب السريع التوسع من فترة التأمين سوق يشهد أن المتوقع الوزراءومن تأسيسمجلس منعلى اتشركعدد
ال التعاوني منهاالتأمين الكثير في يساهم حيث أنجديدة هذا الشركات لعدد المتوقع ومن وإقليمية، عالمية تأمين شركات

إلى العام٣٠يصل منتصف مرخصة السعودي٢٠٠٧شركة العربي النقد مؤسسة تقديرات حسب المملكة).ساما(م
التعاوني الصحي التأمين نظام بتطبيق يقوم العالم في بلد أول تكون أن على عازمة السعودية علىمياإللزاالعربية

وسائل خالل من األمر بهذا يتعلق فيما الوعي مستوى برفع تقوم وأن والمقيمين، األخرىاإلعالمالمواطنين .والقنوات

السوق٣-٣-٣ عن عامة لمحة

القيمة بـاإلجماليةإن تقدر السعودية العربية المملكة في التأمين سعودي٣٠لسوق ريال دوالر٨(مليار مليار
لعملياتها) أمريكي ومباشرتها الجديدة التأمين شركات دخول مع وتوسعه السوق لنمو المجال يتيح مما وحسب.  فقط،

                                                          

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

إيه١٠ أي بوك،سي فاكت االقتصاد،وورلد عن عامة htm.factbook/publications/cia/gov.cia.www://https،لمحة



التأمين لنظام الثالثة المراحل تطبيق بعد كبيراً نمواً الصحي التأمين قطاع نمو المتوقع من فإنه المحليون، التأمين خبراء
العا بنهاية اكتمالها والمتوقع التعاوني حوالي.  م٢٠٠٧مالصحي قام اآلن، في٨,١حتى بالتسجيل ومقيم مواطن مليون

بن حمد الدكتور الصحة وزير تصريحات حسب صحية تأمين اهللاخطط بالتحديدعبد القطاع هذا أن إلى مشيراً المانع،
أن الوافدين جميع من مطلوباً سيكون أنه حيث المقبلة، الفترة في سريعاً نمواً يشهد أن التأمينمتوقع وثائق يقدموا

على للحصول اإلقامةالصحي المملكةتصاريح تجديدفي ١١.هاأو

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

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 منشخ٣٠٠٠المرورية أكثر وجرح األقل على بقيمة٢٦,٠٠٠ص مادية وخسائر سنوياً مليارات٧شخص
المركبات.  ريال تأمين قطاع سيشهده كبير نمو إلى اإلحصائيات هذه ١٢.وتشير

السعودية: ٢جدول العربية المملكة في التأمين قطاع عن ١٣لمحة

المتراكم٢٠٠٤٢٠٠٥ السنوي النمو معدل
٢٠٠٥-٢٠٠٠

التأمينإجما أقساط واالدخار(لي 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 الحم(نسبة تأمين واالدخارعدا متوفر)اية 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 االدخار و الحماية تأمين متوفر)ريال(قسط متوفر١٠,٢٤غير غير
مونيتور: المصدر أنترناشيونالبزنس

التأمين أقساط من الدخل في النمو لمعدالت مقارنة التالي الجدول واالدخار(ويتضمن الحماية المحلية) عدا بالعملة
ا التضخمبالناتج ومعدالت اإلجمالي .لمحلي

األقساط: ٣جدول في السنوية النمو ١٤معدالت

٢٠٠٢٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥

التأمين أقساط إجمالي في السنوي التغير %٢١%١٩%١٢%١٦معدل
اإلجمالي المحلي الناتج %٦,٦%٥,٣%٧,٩%٠,٤)الفعلي(نمو

التضخم %٠,٧%٠,٤%٠,٦%٠,٢معدل

                                                          

السهيل األوسط،تركي الصحة،م٢٠٠٧فبراير١٣الشرق ع"وزير التعاوني الصحي التأمين تطبق دولة أول القاطنينسنكون كافة "لى
ل١٢ انترناشيونال مونيتور السعودية. متديبزنس العربية للمملكة التأميني األخير. التقرير .م٢٠٠٦الربع
لمتد١٣ انترناشيونال مونيتور السعودية. بزنس العربية للمملكة التأميني األخير. التقرير .م٢٠٠٦الربع
و١٤ السنوي التقرير النقد األهليمؤسسة السعودي٢٠٠٦التجاريالبنك االقتصاد مونيتور،٢٠٠٦سبتمبر/أغسطس. توقعات بزنس

ليمتد السعودية. انترناشيونال العربية للمملكة التأميني األخير. التقرير .م٢٠٠٦الربع



و: المصدر النقد التجاريمؤسسة األهلي مونيتورالبنك أنترناشيونالوبيزنس

سعودي)١٥ 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

التأمين قطاع أهمية إلى أعاله الجدول الحماية(يشير الحماية) واالدخارعدا تأمين إلى في،واالدخاربالمقارنة والنمو
التأمين سوق من القطاع هذا الماضيةحصة الخمس السنوات األبرز.خالل السمة كان التقلب أن من الرغم وعلى

بس وذلك عافيته القطاع هذا يستعيد أن المتوقع من أنه إال الماضية، السنوات خالل الصحي التأمين صدورلقطاع بب
التعاوني الصحي التأمين .نظام

الرئيسة: ٥جدول التأمين لقطاعات النسبي ١٦)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

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

السعو العربية المملكة في التأمين صناعة في األكبر االسم للتأمين التعاونية الشركة حالياً.  ديةتُعتبر السوق ويشهد
وتير في ملحوظ ارتفاع مع حيوية كشركاتةتغيرات للعمل الترخيص على جديدة شركات بحصول وذلك المنافسة

التعاوني التأمين شركات مراقبة نظام تحت التنفيذيةتأمين الموجودة. والئحته الشركات بين الوتيرة هذه تشتد أن ويتوقع
الداخل المرخصة لتثبيتوالشركات السعر عامل على رئيس بشكل الشركات هذه ستعتمد حيث جديداً السوق إلى ة

السوق من لها حصة وانتزاع .أقدامها

                                                          

ل١٥ انترناشيونال مونيتور السعودية. متديبزنس العربية للمملكة التأميني األخير. التقرير .م٢٠٠٦الربع
السعودية٢٠٠٦،كوأكس١٦ العربية المملكة في التأمين سوق تقرير م



المستقبلية٤-٣-٣ التوقعات

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

التعاوني التأمين شركات مراقبة التنفيذيةنظام المملكة.  والئحته في القائمة التأمين شركات ترخيص يعطي وسوف
م إضافية دفعة إلى يؤدي مما السوق في الثقة من السوقالمزيد نمو .ن



الشركة٤

الشركة١-٤ عن خلفية

ال(التعاونيللتأمينالسعوديةالعربيةشركةال هذه في إليها بـنويشار شركة") السعوديةسايكو"أو" الشركة"شرة هي
تم التأسيس تحت سعودية تأسيسهامساهمة على رقمحسبالموافقة الملكي بتاريخ) ٦٠/م(المرسوم الصادر

الموافق١٦/٩/١٤٢٧ رقمم١١/١٠/٢٠٠٦هـ الوزراء مجلس بتاريخ)٢٣٣(وقرار هـ١٦/٩/١٤٢٧الصادر
تعاونيةم٩/١٠/٢٠٠٦الموافق تأمين السعوديةكشركة العربية المملكة مالها.في رأس مئة) ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠(ويبلغ

على موزع سعودي ريال ماليين) ١٠,٠٠٠,٠٠٠(مليون المساهمون. سهمعشرة اكتتب المؤسسونوقد
تمثليينمالةست) ٦,٠٠٠,٠٠٠(بـ الشركة% ٦٠سهم مال رأس إيداعمن البنكوتم لدى الشركة حساب في قيمتها

التجاري طرح. األهلي سيتم ماليين) ٤,٠٠٠,٠٠٠(كما بسعرأربعة للجمهور الواحد) ١٠(سهم للسهم رياالت .عشرة
سوف لها التجاري السجل وإصدار الشركة تأسيس علىوبعد الحصول بطلب النقد لمؤسسة بالتقدم السعودية سايكو تقوم

خارجها أو المملكة في بممارستها ترغب التي التعاوني التأمين أنشطة بممارسة .ترخيص

التأمينيةتعود الشركة السعوديةأنشطة العربية المملكة وذلك١٩٦٤عامالإلىفي للتأمينم النسر شركة باشرت عندما
ذلكوالأعمالها بعد أصبحت المحدودةلأساسيشريكتي السعودية العربية التأمين البحرين(البحرين–شركة )سايكو
العامبدورهاسستتأوالتي السعودية.م١٩٨٠في سايكو شركة أن المعلوم االستحواذومن محفظةالعلىتنوي

البحرينالتأمينية سايكو لشركة نمت.السعودية ساأرباحوقد منعمليات أكثر إلى لتصل المملكة في البحرين ٢٢يكو
لعام دوالر م٢٠٠٥مليون

تأسيسها من،منذ شبكة تمتلك والتي العربية المشاريع شركة الحصري وكيلها خالل من بعملياتها البحرين سايكو قامت
فال وتاريخمكاتب وأوروبا األوسط الشرق منإنجازاتي أكثر إلى .عاما٥٥ًيمتد

المشا بالتجاريةريعشركة تختص وإعادةالعربية التأمين الوكالةأعمال ذلك في بما المخاطرإدارةو،والوساطة،التأمين
المطالباتباإلضافة،واالستشارات تسوية األضراروإلى المهام. تقدير هذه تنتقل تحتوسوف شركات ثالث إلى

الترخيص تم ضمنبتأسيسهاالتأسيس ومن النقد، مؤسسة قبل شركةمن الشركات المحدودةأيسهذه التأمين لوكاالت
لها كوكيل حصريا للعمل السعودية سايكو شركة معها تتعاقد أن المتوقع من استكمالوالتي التأسيسإجراءبعد .ات

التأمينيةالشركةتعتزم الخدمات ماعداتقديم أنواعها الحمايةبكافة التأمياستناداً،واالدخارتأمين مبادئ التعاونيإلى ن
التنفيذية والئحته التعاوني التأمين شركات مراقبة لنظام السعوديووفقا العربي النقد مؤسسة إشراف وهي،)ساما(تحت

ال عنالجهة المسؤولة التأمينرئيسية قطاع .مراقبة



من االنتهاء واختتاماالكتتاببعد العامةالعام التجار،التأسيسيةالجمعية وزير لمعالي التقدم والصناعةسيتم بطلبة
الشركة تأسيس الشركةوفس. إلعالن اعتبار صديتم تاريخ من مساهمة والصناعةوكشركة التجارة وزير قرار ر

تأسيسها . بإعالن

الشركةو السعوديتنوي العربي النقد مؤسسة موافقة صدور علىووبعد تستحوذ أن التجاري سجلها شهادة صدور
المملكة في التأمينية البحرينالمحفظة لسايكو السعودية يتمالعربية تقييم على العربياالتفاقبناء النقد مؤسسة مع عليه

موافقتها وأخذ هوالسعودي االستحواذ هذا خاللاالستثمارويعتبر الشركة به تقوم أن المتوقع من الذي الرئيسي
القريب المس. المستقبل في الشركة أعمال طبيعة في تغيير أي يتوقع المنظوروال . تقبل

الشركة٢-٤ ملكية هيكل

الشركة مال رأس على) ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠(يبلغ موزع سعودي ريال مليون سهم) ١٠,٠٠٠,٠٠٠(مئة ماليين . عشرة
بـ المؤسسون المساهمون اكتتب تمثل) ٦,٠٠٠,٠٠٠(وقد سهم ماليين الشركة% ٦٠ستة مال رأس سيتم. من كما

س) ٤,٠٠٠,٠٠٠(طرح ماليين بسعرأربعة للجمهور الواحد) ١٠(هم للسهم رياالت .عشرة

المؤسسون:٦جدول المساهمون
القيمة األسهم عدد الملكية نسبة الجنسية االسم

٣٠,٠٠٠,٠٠٠ ٣,٠٠٠,٠٠٠ ٣٠% المحدودة   بحرينية السعودية العربية التأمين شركة–شركة
مقفلة بحرينية مساهمة

٥,٠٠٠,٠٠٠ ٥٠٠,٠٠٠ ٥% سعودية ا للسياراتشركة لوعالن
٥,٠٠٠,٠٠٠ ٥٠٠,٠٠٠ ٥% سعودية المحدودة القابضة إيراد شركة

٢,٠٠٠,٠٠٠ ٢٠٠,٠٠٠ ٢% سعودية العزيز عبد بنت الجوهرة األميرة الملكي السمو صاحبة
سعود آل

٢,٠٠٠,٠٠٠ ٢٠٠,٠٠٠ ٢% سعودي اهللابنإبراهيم المنيفإبراهيمبنعبد
٢,٠٠٠,٠٠٠ ٢٠٠,٠٠٠ ٢% سعودي التويجريأح صعب بن صالح بن مد
٢,٠٠٠,٠٠٠ ٢٠٠,٠٠٠ ٢% سعودي كردي خليل بن الفتاح عبد بن خليل
٢,٠٠٠,٠٠٠ ٢٠٠,٠٠٠ ٢% سعودي بن العزيفؤاد اهللابنزعبد الخطيبعبد
٢,٠٠٠,٠٠٠ ٢٠٠,٠٠٠ ٢% سعودي السنوسي محمد بن عمر بن محمد
٢,٠٠٠,٠٠٠ ٢٠٠,٠٠٠ ٢% سعودي محم بن محمد بن خالدخالد أبو د
٢,٠٠٠,٠٠٠ ٢٠٠,٠٠٠ ٢% سعودي المديهيم سليمان بن الرزاق عبد بن عادل
٢,٠٠٠,٠٠٠ ٢٠٠,٠٠٠ ٢% سعودي الغدير مبارك بن سعد بن فهد
٢,٠٠٠,٠٠٠ ٢٠٠,٠٠٠ ٢% سعودي عسكرإبراهيم بن اهللا عبد بن صالح بن
٦٠,٠٠٠,٠٠٠ ٦,٠٠٠,٠٠٠ ٦٠% المؤسسين المساهمين مجموع

٤٠,٠٠٠,٠٠٠ ٤,٠٠٠,٠٠٠ ٤٠% المكتتبون   

١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠% الكلي    المجموع



المؤسسة:٧جدول المساهمة الشركات ملكية هيكل
ملكية
تفضيلية

الرئيسيون المباشرين(المساهمون )غير المؤسسون المساهمون

يوجد ال خالد األمير السمو اهللاصاحب عبد سعبن آل الرحمن عبد %)٤٠(ودبن
األمير السمو خالدصاحب بن سعودفهد آل الرحمن عبد بن اهللا عبد %)١٥(بن
األمير السمو خالصاحب بن سعوددسعود آل الرحمن عبد بن اهللا عبد %)١٥(بن
األمير السمو خالدأحمدصاحب سعودبن آل الرحمن عبد بن اهللا عبد %)١٥(بن

األميرورثة السمو خالصاحب بن سعوددسلمان آل الرحمن عبد بن اهللا عبد )%١٥(بن

البحرين سايكو

يوجد ال الوعالن العزيز عبد بن فهد بن %)٨٥(سعد
الوعالن العزيز عبد بن فهد بن سعد %)١٥(أبناء

للسيارات الوعالن شركة

يوجدال

سعود آل العزيز عبد بن سلمان بن فهد بن سلطان األمير الملكي السمو )%٢٩,١٧(صاحب
الملكي السمو أحمصاحب سعودداألمير آل العزيز عبد بن سلمان بن فهد %)٢٩,١٧(بن

سعود آل العزيز عبد بن سلمان بن فهد بنت سارة األميرة الملكي السمو %)١٤,٥٨(صاحبة
األميرة الملكي السمو سعودريماصاحبة آل العزيز عبد بن سلمان بن فهد %)١٤,٥٨(بنت
بنت نوف األميرة بنسمو اهللاخالد سعودعبد آل الرحمن عبد %)١٢,٥(بن

القابضة إيراد شركة
المحدودة

الشركة: المصدر

الشركة٣-٤ رسالة

تومنتجاتتقديم" التي التأمين وأسعاراًوفرخدمات نوعية مع. مالئمةحماية ناجحة شراكة الشركة تنشئ سوف
الت وشركات ووسطائها ووكالئها وموظفيها طرفعمالئها كل وأهداف مصالح احترام يضمن مما ".أمين،

اإلستراتيجية٤-٤

السعودية العربية المملكة في البحرين سايكو حققته الذي الكبير النجاح تستثمر ألن الشركة التركيتخطط علـىزعبر
القوة ف،نقاط االيجابية للتغيرات نتيجة ستنشأ التي الفرص على و الحالية العمالء قاعدة التأمينوعلى سوق باإلضافة،ي

السعودية األخص وعلى الكوادر أفضل استقطاب .إلى

بتبنـي المملكة في التأمين شركات باقي عن نفسها تمييز على المستقبلية السعودية سايكو خطط إسـتراتيجيةستتضمن
التالية :العمل

المقدمةىعلالتأكيد الخدمات وجودة سرعة
التأمزيادة خدمات على الشخصيةالتركيز ين



والمتوسطة الصغيرة بالمشاريع أكبر عناية
المقدمة التأمينية الخدمات في والتنوع التميز
ومعرفة خبرة ذوي موظفين على االعتماد

الزبائن توقعات على التفوق
العمالء لمطالبات سريعة تسوية

تسليمها وسرعة المستندات دقة على الحرص
مستمرة وبرامجمراجعة للعمالءالتأملوثائق األمثل الحماية لضمان ين

العمالء مع المستمر الشخصي التواصل على الحرص

التنافسية٥-٤ المزايا

ثابت١-٥-٤ حضور

الثابت الحضور أن الشركة التؤمن وكيلهالسايكو عبر السعودية العربية المملكة في العربية(بحرين المشاريع )شركة
جعل عدخدماتقد إلى الوصول سهلة ضدها دعم وقوة عالية تنافسية مزايا الشركة ومنح المملكة في السكان من أكبر د
السوقالمنافسين على الإن. الجدد منذسايكو السعودية العربية المملكة في تعمل شبك٢٧بحرين طورت وقد ةسنة

السعودية سايكو ترثها سوف التي و البالد في للتأمين فعالة توزيع

خبرةإدارةفريق٢-٥-٤ وموهبةذو

ق العاماليادةتحت بأداءمدير الشركة تقوم سوف التأمين، مجال في االختصاصيين من كبير بفريق و.مهامها تؤمنهذا
إدارتها فريق أن سخبرةلديهالشركة المؤهلة البشرية مواردها بمساعدة وأنه أنواسعة بوسعها مقدمةيكون في تبقى

التأمين الفريق. شركات هذا يعمل السريعوسوف المتغيرات مع فعال بشكل التعامل من السعوديةليتمكن السوق .في
العديد وتنفيذ مؤهلين موظفين استقطاب سياسة تطبيق على الشركة تعمل التقدم من وللمزيد الميزة هذه على وللحفاظ

التدريبية البرامج .من

والتقنية٣-٥-٤ متطورةالنظمةاألمعلومات

اإل ادارةتؤمن تقنية خطة اإلأن بشبكة المتصلة والتطبيقات معلوماتنترنتلمعلومات مركزية على قادرة تجعلها سوف
مبتكرة خدمات لعمالئها تقدم وسوف العمالء احتياجات لتلبية وفعالية بسرعة الحلول وتطوير .العمالء

متوازنة٤-٥-٤ تأمين إعادة ترتيبات

مع متوازنة تأمين إعادة اتفاقيات الشركة تعقد الرائدةشركاتالسوف وسطاءمجالفيالعالمية خالل من التأمين إعادة
التأمين الشركةو.إعادة شـركاتتفضل مع التعامل من بدالً عمالئها مصالح على حفاظاً الرائدة الشركات مع التعامل

المستوى دون ولكن السعر في .أرخص



متنوعةم٥-٥-٤ تأمينية نتجات

سياسة الشركة تنويعقائمةستعتمد وخدماتهامنتجاتعلى والشركاتبحيثالتأمينيةها األفراد الخدمات هذه . تشمل
تقديمو على دائماً الشركة وستعمل لعمالئهامنتجات جديدة أنواعو.خدمات من فقط واحد نوع على الشركة تعتمد لن

تطو إلى باإلضافة لزبائنها تقدمها التي التأمينية المنتجات تنويع على ستعمل بل التأمين بزبائنهامنتجات عالقتها ير
السوق إلى جديدة تأمينية منتجات .وإدخال



االستحواذ٥ عملية

ستحواذاالعنخلفية١-٥

ي كان مهمةبينما عالمة أنها على التأمين تنظيمات لصدور تطورنظر السعوديفي التأمين منها،سوق الهدف كان
الشركات تنظيم المملاألجنبيةجزئياًً في وهيالبحرينسايكوشركةمنهمو،كةالعاملة الرئيس، بصفتهايالمؤسس

مسجلة مقيمةشركة المركزيكشركة والبنك البحرينية التجارة وزارة من ومرخصة البحرين .يبحرينالفي

التأمين نظام متطلبات ضوء التأمين،على بممارسة تأمل التي التأمين شركات أن/فإن يجب المملكة في التأمين إعادة
شرك عامةاتتكون سعودية شركة،مساهمة قررت وسايكووعليه اآلوالمؤسسالمساهمونالبحرين بعدنوخرن ،

التنظيميةا الموافقة على ت،لحصول علىؤبأن وتستحوذ مساهمة سعودية شركة التأمينيةسس سايكوشركةلالمحفظة
السعوديةالبحرين .في

البحرين٢-٥ سايكو

أسسايكوشركة فيالبحرين وسجلت البحرينم٧/٢/١٩٨٠ست معفاةفي التأمينكشركة نشاط خارجلممارسة
رقمالبحرين التجاري السجل البحرين.)١٠٣١٦(بموجب سايكو مال رأس بحريني٨,٢ويبلغ دينار ٨٢(مليون

سعودي ريال من).  مليون كل البحرين سايكو في بنويساهم اهللا عبد بن خالد األمير السمو آلصاحب الرحمن عبد
سعودو،%)٤٠(سعود آل الرحمن عبد بن اهللا عبد بن خالد بن فهد األمير السمو و%)١٥(صاحب السمو، صاحب

سعود آل الرحمن عبد بن اهللا عبد بن خالد بن سعود و%)١٥(األمير اهللا، عبد بن خالد بن أحمد األمير السمو صاحب
سعود آل الرحمن عبد و%)١٥(بن صاحب، سعودورثة آل الرحمن عبد بن اهللا عبد بن خالد بن سلمان األمير السمو

مساهمة.  %)١٥( شركة إلى معفاة شركة من البحرين سايكو تحولت قبلمقفلةبحرينيةوقد من مرخصة معفاة غير
البحرين مملكة وخارج داخل التأمين نشاط لممارسة المركزي البحرين .مصرف

الوتشمل البحرين سايكو دبيتغطية من كل ظبجغرافية والبحرينيوأبو عملياتهاوالكويت أصول مجموع بلغ وقد ،
نهاية حوالي٢٠٠٥مع و١١٨,٨م المملكة، و١٤٨,٦في البحرين، في ريال العربية٦٦,٩مليون اإلمارات في مليون
و الكويت٢٠,٢المتحدة في انقطاع.مليون أو توقف أي يتم خولم البحرين سايكو أعمال عشرفي االثني شهراًالل
االو.الماضية التأمينيةبالبحرينسايكوشركةحتفظست،ستحواذبعد وستتملكمحفظتها السعودية العربية المملكة خارج

الجديدة الشركة في .أسهما

البحرين سايكو لدى وتوجد ملموسةغأصولم٣١/١٢/٢٠٠٦بتاريخهذا السعوديةير العربية المملكة بقيمةفي
طبية)٦,١٥٣,٣٨٤( محفظة على استحواذها جراء ناتجة مريال أخرى لشركة عامتابعة تشكل٢٠٠٥نتصف وال م،

األصول الصفحةهذه في الواردة الشركة أصول من العربي) ٣١(جزء النقد مؤسسة تعليمات مع تمشيا وذلك
.السعودي



بالذكر البحرلدىأنوالجدير ريال٤,٦بمبلغتمويلينسايكو خارجمليون عملياتها بعض تمويل بهدف سعودي
ذلك وخالف السعودية العربية المملكة في البحرين سايكو بعمليات له عالقة وال سايكوالالمملكة على البحرينتوجد
التأمين الوثائق عن الناتجة العادية االلتزامات عدا محتملة التزامات أو قضايا أو عنهارهونات الصادرة .ية

السعودية٣-٥ العربية المملكة في البحرين لسايكو التأمينية المحفظة

حوالي إلى السعودية العربية المملكة في البحرين سايكو لمحفظة المكتتبة األقساط إجمالي حجم ريال٢٣٤وصل مليون
بنسبة.م٢٠٠٥عامتقريبا األكبر الفرع هو المركبات تأمين بنسبة% ٢٨يعتبر الممتلكات تأمين وفيما%.  ٢٧يليه

إجمالي يوضح جدول بيناألقساطيلي الفترة في و٢٠٠٣المكتتبة .م٢٠٠٥م

السعوديةاألقساطإجمالي: ٨جدول العربية المملكة في البحرين لسايكو الرياالت( المكتتبة )بآالف
٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ التأمين فرع
١٦,٩٢٦ ١٦,٦٢٦ ١١,٢٨٢ بحري
٤٩,٣٨٤ ٤٢,٧٩٢ ٣٨,٩٧٩ مركبات
٤٨،٩٠٠ ٤٢,٧٨٩ ٤٥,١٠٢ ممتلكات
٢٠,٥٤٦ ٩,٩٠١ ٨,٢٥١ عامة حوادث
١٨,٢٦٥ ٤,٤٥٣ ٤,٩٠٥ صحي
٢٤٠٩٧ ١٥,٢١٨ ١٤,٠١٨ أخرى فروع
١٧٨,١٠٩ ١٣١,٧٧٩ ١٢٢,٥٣٧ المجموع

الشركة: المصدر

نمى بـ٢٠٠٥عام% ٣٥,٢بنسبةتتبةالمكاألقساطإجماليوقد مقارنة صافي.م٢٠٠٤لعام% ٧,٥م نسبة بلغت وقد
عام المكتسبة بـ% ٣٣,٦م٢٠٠٥األقساط مقارنة األقساط إجمالي و٢٠٠٤عام% ٣٨,٣من . م٢٠٠٣عام% ٣٧,٨م

بلغت فقد االكتتاب أرباح أقساط% ٧,٤أما إجمالي بـ٢٠٠٥عاممن لعام% ٧,٦م،٢٠٠٤لعام% ٦,٦مقارنة
صافي. م٢٠٠٣ نسبة ارتفاع إلىويالحظ بـ% ٤,٩الربح و٢٠٠٤للعامين% ٣,٦و% ٢,٨مقارنة على٢٠٠٣م م
بنسبة.التوالي األصول إجمالي ارتفع إلى٢٠٠٥عام% ٣٠,٦وقد ليصل منم ريال١١٨أكثر بالمقابل. مليون

بنسبة الخصوم إجمالي من% ١٧ارتفع أكثر إلى٩٥إلى المطالبات معدل وصل وقد ريال عام% ٢٣,٣مليون
.م٢٠٠٥

محفظة:٩جدول المملكةأداء في البحرين الرياالت(سايكو )بآآلف

٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ العام
المكتتبة األقساط إجمالي

% % السنوي -  النمو معدل
المحققة األقساط صافي

% % % األقساط إجمالي من النسبة

     



٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ العام
االكتتاب أرباح

% % % األقساط إجمالي من النسبة
التشغيلية األرباح

% % % األقساط إجمالي من النسبة
األرباح صافي

% % % األقساط إجمالي من النسبة
األصول إجمالي

%  -% السنوي -  النمو معدل
الخصوم إجمالي

% % السنوي -  النمو للخصوممعدل
% % % المطالبات معدل

الشركة: المصدر

م البحرين سايكو موظفي مجموع بلغ المحفظة هذه موظفاولخدمة وخمسة اإلئة المستويات على موزعين ةداريين
التالي الجدول حسب وذلك :المختلفة

لعددال: ١٠جدول عامالتقريبي نهاية مع البحرين سايكو م٢٠٠٦موظفي
العدد القسم
٢ اإلدارة
٤ البحري التأمين
٣٩ البحري غير
٣٢ طبي
٣ التأمين إعادة
١١ المالية اإلدارة
٩ اإلدارية الشؤون
٥ األخرىا إلدارات
١٠٥ المجموع

الشركة: المصدر

المقترح التنظيمي الهيكل حسب السعودية سايكو إلى الموظفين هؤالء أغلب انتقال المتوقع لقسم(ومن الرجوع الرجاء

التنظيمي" "). الهيكل

                                                          

المكتتبة األقساط إجمالي من كنسبة المحققة المطالبات صافي



شراء٤-٥ التأمينيةاتفاقية المحفظة

التأسيسبعد عملية الشركة،إتمام تبرمتنوي البحرينمعاستحواذاقيةاتفأن سايكو بمقتضاهشركة تشتروالذي يسوف
فقطالشركة السعودي بالسوق المتعلقة التأمينية فيها(محفظتها والتزاماتبما أصول عليه) من توافق الذي للتقييم وفقاً

السعودي العربي النقد . مؤسسة

طرفالتزامإن عمليةكل الشروطستحواذاالبتنفيذ لبعض ويخضع عليها، موافقةالمتعارف بينها السلطاتمن
.المعنية

المساهمين تزويد يتم قبلسوف من عليها الموافق األخرى والتفاصيل االستحواذ الجمعيةاجتماعفي) ساما(بقيمة
الشركةالع تأسيس بعد ستعقد التي .امة

الوكالةتفاقيةاإبرام٥-٥

من االنتهاء معتنوي،التأسيسإجراءاتبعد وكالة عقد المحدودةالشركة التأمين لوكاالت أيس مرخص(شركة
م لها سامابالتأسيس قبل سنوات)ن خمس فيأو.لمدة الوكالة بأعمال تقوم محدودة شركة هي التأمين لوكاالت يس

يناير شهر في تأسيسها تم وقد ب٢٠٠٧التأمين، قدرهرم مال أيس) ٥٠٠,٠٠٠(أس ملكية وتعود سعودي، كلريال إلى
بنسبة سعود آل الرحمن عبد بن اهللا عبد بن خالد األمير سمو بن% ٤٠من خالد بن فهد األمير اهللاوسمو عبدعبد بن

بنسبة سعود آل بنسبة% ١٠الرحمن سعود آل الرحمن عبد بن اهللا عبد من خالد بن سعود األمير وسمو% ١٠وسمو
الرح عبد بن اهللا عبد بن خالد بن أحمد بنسبةاألمير سعود آل المحدودة% ١٠من العربية التجارية المشاريع وشركة

بشكل%.٣٠بنسبة مساهمون هم التأمين لوكاالت أيس مساهمي خاللغيرولكون من السعودية سايكو في مباشر
المادة بأحكام الحاليين والمساهمين الشركة التزام الشأن هذا في ينبغي البحرين نظاممن٧٠والمادة٦٩سايكو

واللتا دوننالشركات العامة الجمعية في العالقة ذات األطراف مع العقود جميع على التصويت يتم أن على تنصان
عليها بالتصويت العقود تلك في المصلحة ذوي للمساهمين أعمال،السماح منافسة بعدم الحاليين المساهمين وإقرار

ع بناء العالقة ذات األطراف مع والتعامل تنافسيةالشركة أسس .لى

شركة إلى العربية التجارية المشاريع شركة من التأمينية الوكاالت نشاط ذلكأيسوسينتقل في بما التأمين لوكاالت
العاملة، البشرية والكوادر العربيةحيثالخبرات التجارية المشاريع شركة الرائدة)الحاليالوكيل(تعتبر الشركات من

المم في التأمين صناعة المتوقعو،لكةفي تأمن الشركةنتجن عائدات من كبيرة طريقنسبة التأمينعن لوكاالت .أيس
الشركة إدارة تراه ما حسب لذلك الحاجة دعت إذا أخرى أطراف مع وكالة اتفاقيات بإبرام مستقبال الشركة تقوم وقد

.مناسباً



االستحواذ٦-٥ تمويل

تمول أن الشركة باإلستحواذاالتتوقع إلى، المتعلقةضافة والتكاليف خالل،ستحواذباالالرسوم البدائلمن اختيار
المعنيةالمتوفرةواألنسب الرسمية الجهات موافقة على الحصول شرط الحين ذلك في .للشركة

التشريعية٧-٥ والجهات المساهمين موافقة

اال وشروط أحكام من النهائية الصيغة تتطلب السعوديمؤسسموافقةستحواذسوف العربي النقد توقع)اسام(ة أن قبل
وشركة التأمينيةشراءاتفاقيةالبحرينسايكوالشركة عمليةءوالبدالمحفظة .للشركةهانتقالافي

بعين،ذلكإلىباإلضافة كونهاأناالعتبارآخذين البحرين، التأمينيةشراءاتفاقيةفيالطرفسايكو الحقالهالمحفظة
تعيين مجلسمينعضوفي أعضاء رقم،الشركةإدارةن المادة بموجب يكون،الشركاتنظاممن٦٩فإنه سوف

فيستحواذاال المساهمين لتصويت العاخاضعاًً الجمعية الشركةجتماع تأسيس بعد ستنعقد التي السماحامة عدم مع
البح سايكو القراررلممثلي هذا على بالتصويت .ين



الرئيسية٦ األنشطة

األهداف١-٦

من كبيرة حصة الكتساب الشركة الشركة. واألفراداألعماليقطاعتأمينسوقتهدف تركز متزايدوسوف علىبشكل
الصغيرةدماتالخ األعمال ومؤسسات التجارية والمؤسسات والمصانع األعمال لدى التأمين متطلبات وعلى الشخصية

والسيارات والحريق البحري الشحن مثل المنازلووالمتوسطة على الشخصيةالتأمين .والحوادث

األعمال٢-٦

البحرينتقوم منحالياًسايكو واسع مجال لعمالئهاخدماتبتقديم المستقبلالشركةو. التأمين لتحسينتخططالفي فقط
ال على معتمدة العمالء مع لتقديمخدماتعالقاتها أيضاً وإنما للسوقخدماتالحالية . جديدة

أن البحرينمالءعرغم السعوديةينالحاليسايكو العربية المملكة والصغيرةهمفي الكبيرة الشركات من مزيج
تركيزاً،والمتوسطة تركز سوف العمالء هؤالء على اعتمادها خالل من الشركة المتزايداًفإن الشخصيةخدماتعلى

والمؤ والمصانع والمتوسطة الصغيرة لألعمال التأمين متطلبات الشحنوعلى مثل األعمال ومؤسسات التجارية سسات
و والسيارات والحريق علىالبحري الشخصيةالمنازلالتأمين .والحوادث

األعمال٣-٦ تصنيف

يلي مما الشركة محفظة :تتكون

العام القطاع
الكبيرة الشركات

والمتوسطةال الصغيرة مشاريع
األفراد

العام١-٣-٦ القطاع

يتم علىسوف مثلالتركيز الحكومية وشبه الحكومية وأالمؤسسات وسابك للهيئةالرامكو أجلالملكية من وينبع جبيل
التأمينية احتياجاتها تتشكل. تقديم أن للتأمينقبل البحرينكانتالتعاونية معسايكو متينة بعالقات يتمتعون ووكالؤها



السعودية العام القطاع منمؤسسات البحرين سايكو حصة أن العامإال القطاع التعاونيةتضاءلتأعمال سيطرة مع
طويلة لفترة كذلك وبقائها المرخصة الوحيدة السعودية الشركة لكونها القطاع هذا على األعمال.للتأمين نسبة وتقدر

حوالي العام القطاع من المملكة% ٢٠الناتجة في المحفظة حجم وبشكل.  من السوق على طرأت التي التغيرات ومع
للتأمينفقدانخاص فإنالتعاونية االحتكارية، مكانالسعوديةسايكوالمتيازاتها الستعادة حثيثاً سعيا تسعى ةسوف

البحرين الشريحةسايكو هذه المبيعات. في كافة بمتابعة والتسويق المبيعات قسم في مختص فريق يقوم وسوف
االتصال نقطة أسلوب طريق عن المحلية العام القطاع عميقة.  الوحيدةلمؤسسات معرفة الفريق ذلك يكتسب سوف

العام القطاع قبل من والمطلوبة المعتادة واألحكام همالمستهدفونوالعمالء. بالشروط الشريحة هذه الملكيةهيئةالضمن
السعوديةلل وأرامكو وسابك وينبع ومالوالسعوديةواالتصاالتجبيل الدقيق لمطاحن العامة الغاللصوامعؤسسة
لتحليةو العامة الموانئالالمؤسسة وسلطة السعودية الحديدية الخطوط ومؤسسة السعودية العربية الجوية والخطوط مياه

.السعودية

الشركات٢-٣-٦ من العمالء

أنه المتوقعةبما الشديدة المنافسة بسبب الكبرى الشركات من العمالء حصر مبيعاتف. يصعب فريق يخصص سوف
ه يخدم لكي الشريحةمتفاٍن نظام. ذه الشركة تؤسس شركةإدارةوسوف لكل حسابات مسؤول فيه وستعين الحسابات

حدة ولكن. على الشركات من عدد على يعمل أن حسابات مسؤول لكل أكثريمكناليمكن لها يكون أن واحدة لشركة
واحد حسابات مسؤول وبذلكمن ت، قبلسوف من شخصي بشكل العميل مع العالقة الشركةمدار في الحسابات . سؤول

مباشرة الشركة في التسويق دائرة رئيس يقوم الحساباتباإلشرافوسوف مسؤولي أداء . على

ومتطلبات احتياجات تالئم خاصة وخدمات معدالت بتطوير والتسويق المبيعات دائرة ضمن الشركات قسم يقوم سوف
حدة على شركة س. كل الشريحة الهذه الشركة منفرصةتمنح كبيرة نسبة منافسةخدماتلبيع بأسعار المتنوعة ها

التعددية من عاٍل مستوى واحد،ولتحصيل خطر تأمين أو واحد منتج على اعتمادها خطر من تقلل .وبذلك

والمتوسطة٣-٣-٦ الصغيرة المشاريع

والمتوسطة الصغيرة المشاريع من كبير عدد من السعودي االقتصاد الحال. يتكون هو تقومكما الكبرى، الشركات في
ال من متعددة أنواع بشراء والمتوسطة الصغيرة التعرض. خدماتالمشاريع من كبير بتنوع تسمح أيضاً فهي وهكذا

له. للمخاطر التابع المبيعات وفريق فرع كل مدير يكون الصغيرةمسئولينوسوف المشاريع مع التقارب عن
ال وبيع منطقخدماتوالمتوسطة بحسب منهملها كل عمل للمعرفة. ة داعمة قوة بتقديم أساسي بشكل يقومون وسوف
بنتها التي السنينالسايكووالخبرة عبر .بحرين

السابقة الشرائح من ربحية أكثر الشريحة هذه أن يعتقد عامة أوبصورة حيث الشركات، ومبيعات الحكومية العطاءات ن
ت وتكاليفإتكاليفعلىعادةنطويالكبرى المشاريع. عاليةإداريةسناد شريحة علي الشركة تركز سوف ولذلك

والمتوسطة .الصغيرة



ـراداألف٤-٣-٦

أنحاء كل في المنتشرين الوسطاء أو الشركة تعينهم الذين الوكالء طريق عن أو مباشرة إما لألفراد المبيعات تتم سوف
السعودية العربية .المملكة



الرئيسية٧ األقسام

التأمينيكتتاباال١-٧

المخاطرالتأمينياالكتتابيتضمن تلك على التأمين قسط وتحديد للمخاطر التعرض مجموعة،قياس على باالعتماد
البيانات من للمطالباتو.كبيرة االحتماالت التأمين شركات تضع ذلك على تحديدبناء يتم ثم الخدماتومن أسعار

التأمين ب. ووثائق اآلن الشركة واإلوتقوم السياسات لهذه المفصل الدليل .اتجراءإعداد

واإل السياسات على الدليل يحتوي التعرفةجراءسوف ومعدالت واالستثناءات بالشروط وكذلك بالعمولة المتعلقة ات
واألرباح ووالحسوماتوالتغطية والتخفيضات والبنود بهاإجراءوالحدود تنشط التي العمل أصناف لكل التجديد ات

قسم. ةالشرك في العاملين من المعنيين جميع اتباعاالكتتابويلتزم لضمانالتأميني الدليل هذا يوضحها التي الخطوات
أس العمالءاتباع يعامل ولكي منهجي منصفةلوب .معاملة

التأمين٢-٧ إعادة

المؤم مخاطر نقل آلية هو التأمين إعادة المؤمعليهنإن وتعومن التأمين معيد إلى المؤمن بهايض قام دفعات أية عن ن
المؤم والفقدانيلعننحو األضرار ضد . ه

عادةعينتست التأمين نحوبشركات مسؤوليتها من كجزء التأمين إعادة حامليالمحفظةإدارةشركات ولمصلحة مخاطر
والمستثمرين التأمين هو. وثائق التأمين إلعادة الرئيسي االستخدام الشركةإن يسمحمنتمكين مما أكبر مخاطر تحمل

الك الخسائر ضد وحمايتها الحماية. بيرةحجمها، من حدوداً تقدم كي التأمين لشركة المجال تعطي التأمين إعادة إن
رأسمالهال به يسمح مما أوسع التأمين وثيقة . حاملي

ف وإياها لتشترك التأمين إعادة شركات من العديد مع بالتعاقد الشركة تقوم احتماالتسوف .الخسارة / مخاطرالي

المطالباتإدارة٣-٧

األدنى الحد إلى المطالبات إنجاز زمن تخفيض على بالمساعدة الشركة في الجديد اإلدارية المعلومات نظام يقوم سوف
سيحل واحتياجاتحيث للورق المتزايد االستخدام البياناتمحل .حفظ

المطالبا دليل بتطوير الشركة قامت وكذلككذلك واالسترداد المعاينة ورسوم المطالبة سلطات سيوثق الذي اتإجراءت
العمل أصناف بكل يتعلق فيما العمالء. المطالبة لجميع ومتميزة سريعة خدمة تقديم على الموظفين سيساعد .كما



التسويق٤-٧

التسويقيةاإلستراتيجية١-٤-٧

أن سرغم الشركة علىتكونسياسة وحملةإستراتيجيةمبنية أقساطترويجيةمبيعات إجمالي زيادة أجل من مركزة
الشركة فإن :التأمين

تتجنب غيرسوف بدونالصحيةالمنافسة األسعار خفض أساس على تقوم تحليالًالتي المخاطر من نوع كل تحليل
المناسبشامالً السعر لذلكوتحديد

اكتتاب سياسة تتبنى عائتأمينيسوف تضمن لكي األسهممحافظة لحاملي كافياً داً

هذه تنفذ أن الشركة تستطيع : سوففإنها،بنجاحاإلستراتجيةولكي

القسمت وعلى والمتوسطة الصغيرة المشاريع على كبير بشكل التركيز مع الشخصيةتأميناتالسوق
ال من المتعددة األنواع والتقدم خدماتمنتجات

نفسها المنافسةتميز الشركات عن
واسعةتنشئ توزيع شبكة

أسعار استراتجية دقيقةتتبنى
م رضتزيد بقاءهمىن لتضمن العمالء

في فاعالً أسلوباً الحساباتإدارةتتبنى

ال٢-٤-٧ منتجاتتطوير

ال تعديل إلى الشركة أخرىالحاليةمنتجاتتسعى مجاالت في وتطويرها عمالئها احتياجاتلتناسب تلبي فيهملكي
السعودي المستقبلالسوق وفي الحالي الوقت لل. في التطوير هذا أن المنتجاتغير االعتبار بعين يأخذ أن متطلباتيجب

المحلي للمجتمع الثقافية الخلفية إلى باإلضافة من.  الشرعية كبير قدر على عمل فريق بتخصيص الشركة تقوم سوف
ل الالكفاءة هذه وتعديل عمالئهمنتجاتتطوير ومتطلبات التعاونيلتتناسب التأمين مبادئ على الحفاظ مع . ا

بالكاملهذايعتبر التعليمات وتنفيذ الترخيص عملية إتمام بعد الجدد العمالء ثقة رعاية أجل من هاماً .الدور

التوزيع٣-٤-٧ قنوات

و المباشر البيع على الشركة تعتمد سوف التأمين، سوق شرائح جميع متابعة أجل امن اآللوسطخدمات نفسخريناء في
التوزيع،الوقت قنوات من العديد تنشئ التقليديةووسوف القنوات إلى إنشاءسباإلضافة على الشركة توزيعقنواتتعمل
.بديلة



التقليدي١-٣-٤-٧ ةالقنوات

المباش الرئيسيةالمبيعات المكاتب من رة

الرئيسية الشركة مكاتب تكون المسئولةسوف القطاع إلى المبيعات الكبرىعن والشركات . عام

ـاالتالوك

ببيع الشركة تقوم الذيخدماتسوف الوكيل عبر األولى بالدرجة العربيةسها المملكة في الرئيسية المدن شبكته تغطي
و والدمام والخبر الرياض في عاملة مكاتب على وتشتمل والظهرانالالسعودية وينبع ومكة وجدة تنوي. جبيل قد كما

ا إبرام لذلكالشركة الحاجة دعت إذا أخرى أطراف مع وكالة .تفاقيات

ـروعالف

رئيسية مناطق ثالث عبر الشركة عمليات تغطية تتم الشركة: سوف وستقوم والغربية، والشرقية الوسطى المنطقة
منطقة كل ضمن فروعها مكتب. بتطوير إنشاء إلى الشركة وتهدف في/ كما منفرع المملكةكل عددمدن يبلغ التي

األقل٣٠٠,٠٠٠سكانها على .نسمة

طاءوسـال

الوسطاء عبر المبيعات لتطوير الشركة تسعى سوف المعينين، الوكالء وعبر المباشر البيع إلى من. باإلضافة وكجزء
سوف الشركة فإن وسطائها، شبكة : بناء

المست في الخالفات تتجنب ولكي مشتركاً فهماً تضمن لكي الوسطاء مع عقوداً قبلتوقع
منحمتُ التأمين أقساط جمع مسؤولية الوسطاء لالذينالعمالءل لشركةقدموهم

الشركة مع االتفاقية عقد تاريخ من أشهر ثالثة خالل تدريبية دورات حضور الجدد الوسطاء من تطلب
مستمر بشكل الوسطاء وبتعلم ومعاييرها الشركة هاخدماتمنهجيات

وتد تشجعهم حوافز الوسطاء الشركةتعطي إلى العمل من مزيد الستدراج فعهم
ال ممنتجاتتناقش على للحصول مختارين وسطاء مع قبلالجديدة منهم إطالقهاعلومات

البديلـــةالقن٢-٣-٤-٧ ـوات

البنوك
السياراتوكالء

والمستشفيات العيادات
التأجير شركات

التال جاريةمجمعات
نترنتاإل



السفر وكاالت
ذا المشتركةالمجموعات المصالح ت

الناإلعـ٤-٤-٧

تأسيسها بعد الشركة ميزانيةألتخطط تخصص أجلكبيرةن لالقياممن المستهلكمستوىرفعبحمالت حيث،وعي
التأميني الوعي مستوى رفع على والعمل منتجاتها وترويج صورتها إلبراز عامة وعالقات إعالن حملة الشركة . ستنظم

اإلعال فلسفة تركز التاليةسوف النقاط على للشركة : ن

الشركة تقدمه الذي الراسخ واألمان الحماية جودة للعمالء تعني سايكو مع التعامل من الميزة . أن
اسم .فقطمنتجاتالوليسالشركةتسويق

يليس كما العامة للعالقات المخصصة الشركة ميزانية تكون :وف

العامة:١١جدول العالقات ميزانية
العامـــةمالعـــــا العالقات ميزانية

التقديري% ٢٠٠٧٢ القسط إجمالي من
التقديري% ٢٠٠٨١ القسط إجمالي من
التقديري% ٢٠٠٩١ القسط إجمالي من
التقديري% ٢٠١٠١ القسط إجمالي من
الشركة:المصدر

و التاليـةهذا الوسائط استخدام يتم : سوف

والنشراتالمطويات والكتيبات
الدعائيةهدايال ا

ال مناسباترعاية
اإل العرضلوحات ولوحات والجداريات عالنات

وأكثر الشركة اإلموقع شبكة على شهرة نترنتالمواقع
التلفزيونم وقنوات اإلذاعــة حطات

والمجالت الصحف

للشركة٥-٤-٧ السوقية المكانة

موضع الكتساب الشركة يتعلفيالقيادةتهدف فيما السعودية الالسوق بجودة والقيمةمنتجاتق تهدف. واألمان كما
التأميندارةاإل أصناف جميع لتشمل السوق في حصتها تنويع بجميعإن. إلى الوعي من عالية درجة على الشركة



الشركة تعامالت جميع في جلياً ذلك ويظهر عمالئها والتزامات مجاالت. حقوق في االبتكار غاية في الشركة كانت لقد
و التطوير العمالءخدماتتوزيع خدمات .وتقنيات

تكون أن الشركة التأمينتهدف قطاع في القيادية الفئة ضمن األخرىمن التأمين أسواق وفي المملكة المنطقةفي في
التاليةو،مستقبالً القوة نقاط تدعم شخصية خدمات لزبائنها توفر : سوف

ذويشركاء والمن التأمينالممارسةمعرفة صناعة في
العمالء مع وثيقة شخصية الموظفين. عالقات عالقات توثيق على يستند أعمالها نمط فإن خدمات شركة وكونها

زبائنهم أقوىف،مع العالقة كانت يقدمونهاوأكثركلما التي الخدمات ومستوى قيمة ازدادت كلما لقد. شفافية،
والفريق الشركة ثقافة من جزءاً العمل في الفلسفة هذه منأصبحت المكون والذي٣٠٠القوي مؤهل موظف

إنشائها حال بالشركة يلتحق . سوف

العمالء٦-٤-٧ خدمة

إل محكمة سياسة بوضع حالياً الشركة تتقوم على خاص بشكل وتؤكد العمالء وصورتهاعزيزرضاء التجاري اسمها
العمالء والء تقوية طريق عن القيادي دورها على المحافظة س. وعلى ما علىوهذا الشركة يساعد االحتفاظوف

جددبعمال عمالء واكتساب الحاليين خاص. ئها تدريب برامج تنظيم تم خدمةةلقد مجال في متخصصة العمالءللموظفين
على الشركة موظفي قدرة زيادة أجل صائبةاتخاذمن .أحكام

خالل من العمالء رضا سياسة على التأكيد فييجري وتضمينها الشركة األماكندليل وفي والتدريب التأهيل كتيبات
الشركة مكاتب وخارج داخل .البارزة

رض مستوى تقالعميلىيعتبر عند االعتبار بعين يؤخذ هاماً المكافآتيمعياراً وتحديد الموظفين .يم

رض من عال مستوى ضمان أجل الشركةالعمالءىمن تُإدارةبإنشاءستقوم بمنفصلة والشكاوىعنى إن . جدتعمالء
الشكاوىوس إدراج بالتيتم تناقش حيث سجل القسمففي مدير مع العالقة/ صيل ذي تقوم. المكتب ذلك إلى باإلضافة

ال الشكاوي بدراسة المراجعة اإلعالقةلجنة العالقةجراءواتخاذ ذات القضايا لحل الفور على .الالزم

التقارير٥-٧ ورفع الداخلية الرقابة

الد الرقابة نظام فإن مراقبة إلى يهدف الشركة في والتقارير وكافيةعااخلية منتظمأللة بشكل الشركة استكمال. داء يتم
واإل السياسات وكتيبات المستقل الداخلي التدقيق وظيفة بواسطة الداخلية وظائفجراءالرقابة جميع أجل من الموثقة ات

صارمة موازنة وضع إلى باإلضافة الشركة في الرئيسية األسهمقرهايالعمل أيضاً.حملة الشركة تقوم بإعدادسوف
إلى الضرورة عند بعملياتها تتعلق والتي المطلوبة والفنية المالية المعلومات السعوديوتقديم العربي النقد مؤسسة

.)ساما(



متطورنظامعلىالشركةحصلتلقد اكتتابتقني برنامج خصيصاًيتضمن مصمم إلللشركةتأميني مزاياباإلضافة ى
من تمكنها فاعليةإأخرى أكثر بأسلوب المطالبات وتسوية التأمين وثائق .صدار

المعلومات٦-٧ تقنية

بشراء الشركة جديدةنظمأقامت إدارية ومعناسبتتةمعلومات منتحاجاتها وقاعدةإدارةمكّنها التأمين صناعة
ال وخطوط المتزايدة الجديدو. منتجاتالعمالء النظام إلىيسمح يصلوا أن الشركة في العالقة ذات األطراف لجميع

وعلى قصير وقت في خادمالبيانات حاسب عندجهاز سريعة إدارية قرارات تتخذ أن الشركة تستطيع بحيث واحد
زمن وتقلص وإالحاجة المطالبات األدنىاالكتتابنجاز الحد .إلى

األنظمةسوف كةالجديدتزود بيانات بقاعدة وبالشركة وحصاءاتإاملة التأمين بصناعة حيثالعاملةالشركاتخاصة
هذا البياناتاألنظمةيتميز حماية ناحية من األمان من عالية الحساباتبدرجة في متناهية منباإلضافةوبدقة عدد إلى
.األخرىالمزايا

و٧-٧ األصولإدارةاالستثمارات

م استثمار مسؤول الشركة في يكون يضعتسوف بحسبإستراتيجيةخصص المحفظة ويدير الشركة في االستثمار
السعوديتوجيهات العربي النقد تغطي. مؤسسة إلىتوزيعاإلستراتيجيةسوف باإلضافة االستحقاقهيكلاألصول

باالستثمارات يكونو. المتعلق سوف المديرين، مجلس قبل من والمراجعة التصديق عملياألصولتوزيعبعد بشكل
ساوهيكل األصولاًمتجاوبيكونالستحقاق مسؤولية خطة المتوقعةفيمع النقدية السيولة على بناء . الشركة



التنظيمي٨ الهيكل

والمدراءدارةاإل١-٨ العليا

اإل١-١-٨ دارةمجلس

الع للجمعية الممنوحة بالصالحيات المساس اإلامةدون مجلس اإل"أو" المجلس("دارةفإن لهس")دارةمجلس تكون
في الواسعة الشركةإدارةالصالحيات شؤون حدود.كافة ضمن للمجلس واحداًاختصاصهويمكن وينتدب يفوض أوأن

ب القيام ليتولى ثالث طرف أي أو أعضائه من معينةأكثر محددةوظيفة أعمال .أو

مجلس الشركة منإدارةسيدير الع) ٥(يتألف الجمعية قبل من تعيينهم يتم العاديةامأعضاء اإل. ة مجلس دارةويقوم
تنفيذيةالمهمةالفرعيةلجانالبتعيين لجنة ذلك في للمكاف،لمراجعةلولجنة،بما دورآولجنة اللجان هذه تؤازر وسوف ت

اإل ودارةمجلس الشركة نشاطات متابعة بفي الالزمإدارةتزويدالقيام والتوجيه باإلرشاد في.ينالشركة اللجنة وتنعقد
المجلساأكثرماعاتاجت من أعضائهنتظاماً اإلبكامل مجلس إلى تقاريرها .دارةوترفع

اإل لمجلس األساسية المسؤولية ضماندارةإن الشركةاستمرارهو البعيدنجاح المدى ضمن. على اآلتي يشمل وهذا
أخرى :أمور

والواالختيار واإلشراف الحاجة-تعويض اإل-عند وادارةاستبدال الشركةالعليا في اآلخرين التنفيذيين لمدراء
اإللتخطيطالوكذلك الشركةحاللعملية .في

ومر الشركة شؤون جميع في التوجيه والموازنةإدارةوسياساتإستراتيجيتهاجعةاتقديم المالي والتخطيط المخاطر
بها توصي كما العمل وخطط .الشركةإدارةالسنوية

األهداف .ألداءلوضع
الن األساسيةمراجعة الرأسمالية .فقات
و اإلإدارةمراقبة أعضاء بين المحتملة المصالح اإلدارةتضارب ومجلس .والمساهميندارةالعليا

بما الشركة في الداخلية والمحاسبية المالية اإلجراءات صحة من ومراجعةالتأكد تدقيق عمليات دعم ذلك في
مستقلة

الدا المراقبة أنظمة كفاءة من وضمانالتأكد الخارجية المراجعة لجهات المساندة وتقديم المالية القوائم وإعداد خلية
ذات القوانين وتنفيذ اآللية والرقابة المخاطر بمراقبة الخاصة األنظمة وبالتحديد مناسبة داخلية مراقبة أنظمة تطبيق

. العالقة
كفاءة فعاليتهاممارساتمراقبة ومدى الشركة .حوكمة
على العاماإلشراف .واالتصاالتاإلفصاح



قائمة يلي اإلبأسماءفيما مجلس :مرشحونالدارةأعضاء

اإل: ٢١جدول مجلس :المرشحوندارةأعضاء

اإلو مجلس لعضوية المرشحين من كل عن مختصرة نبذه يلي لهادارةفيما التابعة :واللجان

األمير١-١-١-٨ السمو بنصاحب اهللاخالد عبدعبد سعودالرحمنبن )عاما٧٠ً–سعودي(آل
اإل مجلس المرشحدارةرئيس

عام منذ الرياض جامعة من التجارة في البكالوريوس درجة سموه التاليةيشغلو،١٩٦٥يحمل : المناصب

مجلس.١ بالرياضالشركةإدارةرئيس القابضة . موارد
مجلس.٢ بالرياضالشركةإدارةرئيس المحدودة لالستثمار . موارد
م.٣ لصناعةإدارةجلسرئيس سعودية شركة وهي اميانتيت . األنابيبشركة
مجلس.٤ المدنيةالكيميائيةالشركةإدارةرئيس لألغراض المتفجرات لصناعة سعودية شركة وهي . السعودية

األمير٢-١-١-٨ السمو بنصاحب خالد بن اهللاأحمد عبدعبد سعودبن آل )عاما٤١ً–سعودي(الرحمن
اإل مجلس دارةعضو

جامعة من الحقوق في ماجستير سموه جامعة١٩٩٠دهارفاريحمل من الحقوق في الدكتوراه ودرجة فيم، إيبردين
لعام كاليفورنيا١٩٨٨اسكوتالندا جنوب جامعة من التجارية األعمال تمويل في وبكالوريوس المتحدةم، الواليات في

سموهم١٩٨٥عاماألمريكية يشغل كما رئي، نائب اإلمنصب مجلس شركةدارةس القابضةالفي باإلضافةو. موارد
سموهلذلك اإليتبوأ مجلس رئيس اإلدارةمنصب مجلس رئيس نائب اإل/ودارة، مجلس عضو الشركاتدارةأو في
: التالية

السعودية.١ العربية المملكة في المحدود األوسط للشرق بتروهنت .شركة
المملك.٢ في المحدودة للمصاعد أوتيس السعوديةشركة العربية . ة

)عام(العمر الجنسية عن ممثالً المنصب االسم

٧٠ سعودي البحرين سايكو
تنفيذ( )يغير

اإلدارة مجلس رئيس بن خالد األمير السمو اهللاصاحب سعودعبد آل الرحمن عبد بن

٤١ سعودي البحرين سايكو
)تنفيذيغير(

إدارة مجلس عضو السمو بناألميرصاحب خالد بن اهللاأحمد آلعبد الرحمن عبد بن
سعود

٦٦ سعودي اآلخرين المؤسسين
)تنفيذيغير(

إدارة مجلس عضو السعود أبو حسن بن علي بن العزيز عبد

٤٥ سعودي )مستقل(الجمهور إدارة مجلس عضو عمر زكي بن فكري بن زياد

٤٧ وديسع )مستقل(الجمهور إدارة مجلس عضو بن خلف بن اهللاصالح الخلفعبد

الشركة:المصدر



اميكس.٣ األوسط(شركة سي) للشرق . اي
المحدودة.٤ السعودية العربية اميانتيت . شركة
السعودية.٥ القانونية االستشارات . مكتب
. السعوديةالكيميائيةالشركة.٦
اميكس.٧ السعودية(شركة العربية . المحدودة) المملكة
التجارية.٨ ميد . شركة
الساإلنماءشركة.٩ . عوديةالزراعي
آيالنيبر–القابضةأيسشركة.١٠ فيرجن . زدتيش
المحدودة.١١ اليابانية العربية التأمين . شركة
ليبريا.١٢ التأمين، لوسطاء الدولية . الشركة
العربيةشركة.١٣ . البحرين-السعوديةالتأمين
السعودية.١٤ العربية التأمين برموداشركة . ـ
الم.١٥ العربية التجارية المشاريع شركة في . حدودةمدير

العزي٣-١-١-٨ عليزعبد السعودبن )عاما٦٦ً–سعودي(أبو
اإل مجلس لجنةدارةعضو ووعضو والمكافئاتلجنةالمراجعة الترشيحات

و التجارة علوم في بكالوريوس السعود أبو العزيز عبد السيد لعامإدارةيحمل بيروت في األمريكية الجامعة من األعمال
إلى١٩٧١ باإلضافة اإلم، في الشهادات من التأميندارةعدٍد في التدريبية الدورات من عدداً حضر عضووهو.  وقد
مجلسإدارةمجلس رئيس ونائب لندن، في القانوني التأمين معهد وعضو اليمن، في للتأمين العامة الشركة إدارةفي

ل الوطنية السعوديةاللجنة العربية المملكة في السعودالسيدالتحقوقد. لتأمين العربيةبشركةأبو التجارية المشاريع
الخبرالمحدودة مدينة مناصبم١٩٦١عامفي وشغل عديدة، الخليجإدارية ودول السعودية العربية المملكة في فيها
تأسيسالعربي على أشرف حيث الشركةوإدارةولبنان ومسقطفروع ودبي وأبوظبي وبيروت الدمام من كل كما. في

منصب الخليجشغل في اإلقليمي المدير ثم المتحدة العربية اإلمارات ودولة البحرين في الشركة لنفس اإلقليمي المدبر
أول نائب ذلك وبعد المملكة في الشرقية والمنطقة الخليج لمكاتب للرئيس أول فنائب وقطر الكويت ذلك في بما العربي

ا المشاريع شركة في والوساطة الوكالة لعمليات المحدودةللرئيس عام،لعربية في أصبح أن رئيساًم١٩٨٩إلى
المحدودةلمجموعة العربية التجارية المشاريع تاريخهشركات .حتى

)عاما٤٥ً–سعودي(عمرفكريزياد٤-١-١-٨
اإل مجلس دارةعضو

في ماجستير فكري زياد السيد كاليفورنياإدارةيحمل جامعة من األماألعمال المتحدة م،١٩٨٩لعامريكيةبالواليات
لعام كاليفورنيا جامعة من الحاسوب علوم ـ الرياضيات في فيوقد.  م١٩٨٤وبكالوريوس المناصب من عدداً شغل

التجاريالبنك مناألهلي بدءاً جدة وقبلم١٩٩٧في جدةذلك، في الفيصلية مجموعة في التمويل مدير منصب شغل
عامي فيم١٩٩٧–١٩٩٤بين ذلك قبل وعمل عامي، بين األمريكي السعودي ذلكم١٩٩٤–١٩٩٠البنك وقبل ،

عامي بين كاليفورنيا في فريزنو في األنظمة مدير منصب للتسويقم١٩٩٠–١٩٨٧شغل معلومات محلل كان وقبلها



في الطبالمشترك كاليفورنيايالمركز فريزنو، في اغنيس سانت األمريكية،في المتحدة الواليات عامي، –١٩٨٦بين
.م١٩٨٧

الخلف٥-١-١-٨ خلف )عاما٤٧ً–سعودي(صالح
مجلس إدارةعضو

في ماجستير على حاصل الخلف صالح عامإدارةالسيد األمريكية المتحدة الواليات في نيوهامبشير كلية من األعمال
و١٩٨٧ العلوم في وبكالوريوس جامعةإدارةم، من األأاألعمال المتحدة بالواليات عامريزونا قاموقد.  م١٩٨٢مريكية

صالح عامالسيد منذ فيها شريك وهو لألغذية المحدودة العربية الشركة المالية٢٠٠٢بتأسيس الوكالة في عمل وقبلها ،
عامي بين االستثمار مستشار ومنصب االستثمار محلل منصب فيها وشغل الرياض في .م٢٠٠٢-١٩٨٣السعودية

)عاما٥٨ً–سعودي(الحوشانسليمانعمر٦-١-١-٨
اإل مجلس دارةسكرتير

المملكة في العزيز عبد الملك جامعة من االقتصادية العلوم في البكالوريوس شهادة على حاصل الحوشان عمر السيد
سنة السعودية ك. م١٩٧٤العربية عمل مكتبوقد العاماإلشرافمدير من قسمبم١٩٨٠حتىم١٩٧٥والمشاريع
للق الطبية السعوديةالخدمات العربية المملكة في الدفاع لوزارة التابع المسلحة في.وات العام المدير منصب وتولى

مابين الفترة في السعودية المصابغ و١٩٨٠شركة اإل. م١٩٨٦م الشؤون مدير منصب ليشغل انتقل شؤونداريثم و ة
المشاريع شركة في السعالتجاريةالموظفين العربية المملكة في العامالعربية حتى عمر.م١٩٩٠ودية السيد يتولى

للشؤون الرئيس نائب منصب المشاريعاإلداريةاآلن شركة في العامالتجاريةوالموظفين منذ حتى١٩٩٠العربية م
.تاريخه

مدور٧-١-١-٨ جورج )عاما٧٥ً–لبناني(الدكتور
لجن وةعضو والمكافئاتلجنةالمراجعة الترشيحات

لعامجورجرالدكتويحمل ببيروت األمريكية الجامعة من االقتصاد في بكالوريوس شهادة وشهادةم١٩٥٥مدور
لعام ببيروت األمريكية الجامعة من االقتصاد في وشهادة١٩٥٨ماجستير االدكتوراهم منفي فجقتصاد كورنيل يامعة

لعام األمريكية المتحدة من.  م١٩٦٣الواليات ألكثر خبرة مدور الدكتور األكاديمييخمسلدى المجال في سنة ن
وزارتي منها وزارات لعدة االستشارية المناصب من العديد وتولى بيروت في األمريكية الجامعة في حاضر والعملي،

و السعوديةالمالية العربية المملكة في الزراعة ووزارة لبنان في للمجلس. التخطيط العام األمين منصب تولى كما
الماالستشاري عامللبنك من الفترة في اللبناني العام١٩٦٩ركزي إلى تع. م١٩٧٦م تم األمميكما مكتب قبل من ينه

مهام لتولي بيروت في السعوديةالمتحدة الصادرات لقطاع التخطيط في من.  األبحاث للعديد استشارية مهاما تولى كما
واالستشارات النقدية السياسات تضمنت مجاالت في العالمية والشركات الزراعية والسياسات وقد.المياهإدارةالمالية

الدكتور مجالسكان في منهاإدارةعضوا شركة عشر اثني عن يقل ال السعوديةنتيتااميما والشركة السعودية
السعودية الكيميائية والشركة إريديوم. لألسماك شركة أهمها من العالمية الشركات من العديد إلى لالتصاالتباإلضافة

أوربيتو عام. لالتصاالتشركة وهو١٩٨٧ومنذ لندن في سيس أوفر الموارد مجموعة مكتب مدور الدكتور يرأس م



مستشار االقتصاد.المواردةعلمجموكذلك وسياسة التجارة اقتصاديات في الكتب من عددا مدور الدكتور كتب وقد
.الزراعي

المنيف٨-١-١-٨ إبراهيم )عاما٦٨ً–سعودي(الدكتور
والمكافئات الترشيحات ولجنة المراجعة لجنة عضو

شيكاغوإرالدكتويحمل جامعة من المحاسبة في دبلوم المنيف األمريكيةبراهيم المتحدة م١٩٦٦عامبالواليات
في عامإدارةوبكالوريوس التقنية تكساس جامعة من في١٩٧١األعمال وماجستير الجامعةإدارةم نفس من األعمال

في١٩٧٣لعام دكتوراه وشهادة لعامإدارةم أنديانا جامعة من المنيفلدى.م١٩٧٧األعمال عنالدكتور تزيد خبرة
تو عاما اإللاألربعين المناصب من العديد خاللها آخرهاداريى كان فية بتروهنت لشركة المنتدب العضو منصب

عام منذ السعودية العربية المدي. م١٩٩٩المملكة كان ذلك عاموقبل منذ القابضة الموارد لشركة العام . م١٩٩١ر
مجلس لرئيس منإدارةومساعدا الفترة في القابضة الموارد إلى١٩٨٩شركة المشاريعم١٩٩١م لشركة ورئيسا ،

من الفترة في المحدودة العربية إلى١٩٨٥التجارية الوسطى١٩٨٩م المنطقة في للكهرباء السعودية للشركة ورئيسا م،
عام و١٩٨٠يبين عامي١٩٨٤م بين العقاري التنمية لصندوق ورئيسا و١٩٧٧م المنيف. ١٩٨٠م إبراهيم للدكتور

اإل مجال في والمقاالت المؤلفات من واإلنكليزيةدارةالعديد العربية .باللغتين

االعليدارةاإل٢-١-٨

الشركة مهامهاستعمل أداء العامعلى مديرها بكفاءةمعبقيادة يتمتع وبهيكليةفريق التوجهعالية تجارية . تنظيمية
تقديمو في أساسية والخبرات المزايا هذه مبتكرةوخدماتتعتبر السعودة.للعمالءحلول عملية من كجزء أن،ويتوقع
والمواقعاستحداثيتم المناصب من العملاإلداريةعدد توسع سعوديونلهاشغليمع .موظفون

للشركدارةاإل: ١٣جدول ةالعليا
العمر الجنسية االسم المنصب
٤٩ سعودي اهللاحسن عليدررعبد العام المدير
٥٦ سوداني محمد حسين محسن العام المدير مساعد
٤٧ لبناني مروش غسان الطبي للتأمين العام المدير
٤٢ هندي القادر عبد الدين محي المحاسبين كبير
٣٩ هندي بوليكات باالسوبرامانيان الت قسم البحريمدير أمين
٥٤ لبناني حرب فريد نديم الطبيمدير التأمين عمليات
٤٩ هندي فايدياناثان.س التأمين البحري(مدير )غير

الشركة: المصدر



الشركة لتنفيذيي الذاتية السير يلي فيما :و

اهللاحسن١-٢-١-٨ )عاما٤٩ً–سعودي(عليدررعبد
العام المدير

حا علي درر حسن فيالسيد ماجستير على الجامعةسوبكالوريو،)التأمين(األعمالإدارةصل من االقتصاد في
لندن في المتحدةاألمريكية حسنلدى.  بالمملكة علالسيد البرةخيدرر مجال في إدارية مناصب تزيدفي لمدة تأمين

ف٢٢عن السعودية العربية التأمين شركة من لكل عام مدير منصب آخرها كان للتأمينسنة، النسر وشركة البحرين ي
لبنان بسايكو. في التحاقه تولى١٩٨٨عامالبحرينوقبل العاممنصبم للمدير الفني للتأمينالمساعد اليمامة شركة في
ال العاممفي في السعودية العربية العامم١٩٨٢ملكة الشركةم١٩٨٧حتى نفس في الفني المدير كان ذلك منذوقبل
عام. م١٩٨١العام منذ جدة في للتأمين الوطنية الشركة في تأميني اكتتاب كمسؤول درر حسن السيد عمل ذلك وقبل

.م١٩٧٨

محمد٢-٢-١-٨ حسين )عاما٥٦ً–سوداني(محسن
العام المدير مساعد

في ماجستير على حاصل محسن المتحد) التأمين(األعمالإدارةالسيد المملكة في الدولية واشنطن جامعة ،ةمن
علومسوبكالوريو السوداناإلحصاءفي في الخرطوم جامعة من االجتماعية والدراسات االقتصاد كلية تولى.  من

التأمين شركة في العام المدير مساعد منصب محسن العاماإلفريقيةالسيد في السودان العام١٩٧٩في حتى ،م١٩٨٣م
البفيلمطالباتلاًمديرعملذلكبعدو التأمين والجويقسم السعوديةبحري العربية المملكة في للتأمين اليمامة شركة

العام . م١٩٨٩حتى

مروش٣-٢-١-٨ )عاما٤٧ً–لبناني(غسان
لمديرال الطبيالعام لتأمين

اإل في ماجستير درجة مروش غسان السيد اإل١٩٨٤العامةدارةيحمل في ودبلوم الدوليةدارةم، م،١٩٨٤المالية
االقتصادوبكالوريوس األمريكية١٩٨٢في المتحدة الواليات في كاليفورنيا جنوب جامعة من غسان.  م، السيد يشغل

سايكو في الطبي التأمين مدير والبحرينمنصب المديرقد، منصب أريجاإلقليميشغل شركة في المبيعات لتطوير
العام واالدخارللتأمين الحماية عاوتأمين بين بالبحرين المنامة وكالةم٢٠٠١–١٩٩٦ميفي رئيس منصب وتولى ،
الشركة واالدخارلاألمريكيةفي الحماية عاميتأمين بين جدة قسمم١٩٩٦–١٩٩٤في مدير الحمايةومنصب تأمين
عاميواالدخار بين الرياض في الشركة ذات في الحوادث .م١٩٩٤–١٩٨٩وضد

القادالدينمحي٤-٢-١-٨ )عاما٤٢ً–هندي(رعبد
المحاسبين كبير

بالهند القانونيين المحاسبين معهد من قانوني محاسب شهادة يحمل الدين محي من١٩٨٧السيد تجارة وبكالوريوس م
بالهند مادوراي الدينو.  م١٩٨٤جامعة محي السيد حاليايشغل القادر سايكوعبد في المحاسبين كبير ،البحرينمنصب



المحا مجال في طويلة بخبرة أبرزهاويتمتع الشركات من العديد في والتدقيق عاميسبة بين للتأمين أكسا ٢٠٠٢شركة
وم٢٠٠٦– العربيةشركة، التجارية عاميالمشاريع بينم٢٠٠٢–١٩٩٦بين الهند في المحدودة إف آر أم شركة و ،

وم١٩٩٦–١٩٩٤عامي عاميشركة، بين الهند في للمطاط المحدودة وشم١٩٩٤–١٩٨٨أراسو براهمايا، ركة
عام في بالهند مدراس في . م١٩٨٨وشركاؤه

بوليكات٥-٢-١-٨ )عاما٣٩ً–هندي(باالسوبرامانيان
البحري التأمين قسم مدير

في ماجستير على حاصل بوليكات مدراسإدارةالسيد جامعة من الهنداألعمال في١٩٦٦عامفي وبكالوريوس م
في كوليج كريستان مدراس من عاماالقتصاد للتأمين١٩٨٥الهند الهند معهد في زميل وهو بوليكات.  م السيد تولى

البحريمنصب التأمين قسم في أول والهياكل(مدير في) الشحن الهند في المحدودة العام للتأمين ريالينس شركة في
مابين و٢٠٠٠الفترة منصبشغلوم٢٠٠٣م ذلك للتأقبل ناشيونااليزد شركة في االستقطاب العاممدير من العام مين

العام١٩٩٨ حتى والمنصب٢٠٠٠م بينم ما الفترة في أليكو شركة في و١٩٧٥نفسه . م١٩٨١م

حرب٦-٢-١-٨ فريد )عاما٥٤ً–لبناني(نديم
الطبي التأمين عمليات مدير

حاصل فريد فيعلىالسيد واالدخارشهادات الحماية وعقد) م١٩٨٣(تأمين الحمايةوالقانون واالدخارتأمين
شركات) م١٩٨٤( واالدخاروعمليات الحماية الصحيتأمين مشرف.  والتأمين منصب حرب فريد السيد تأمينتولى

واالدخار السعوديةالحماية العربية التأمين شركة في الشخصية إس(والحوادث سي العام) بي من السودان م١٩٨١في
العام في١٩٨٨حتى نفسه المنصب تولى ذلك وقبل بينم ما الفترة في أليكو و١٩٧٥شركة . م١٩٨١م

)عاما٤٩ً–هندي(فايدياناثان.س٧-٢-١-٨
التأمين البحري(مدير )غير

في ماجستير فايدياناثان السيد مادوراي) التسويق(األعمالإدارةيحمل جامعة في،م١٩٩١لعامالهندبمن وبكالوريوس
والفيزياء اإلحصاء مع االرياضيات نفس لعاممن معهدم،١٩٧٧لجامعة في زميل عاملتأميناوهو منذ البريطاني

المنصبفايدياناثانالسيدشغل.  م٢٠٠٦ شركةمقيمالمدير أشورانسفي إنديا العربيةنيو المملكة في المحدودة
العام من العام٢٠٠١السعودية حتى انتدب.م٢٠٠٣م قد ذلك قبل وكوكان أشركةالءإلى إنديا شورانسنيو

منفيالمحدودة السعودية العربية حتى١٩٩٩المملكة .م٢٠٠١م



التنظيمي٢-٨ الهيكل

اإل الوظائف يحدد حديث تنظيمي هيكل الشركة وعملياتداريتمتلك وتوزيع مبيعات من المختلفة على،ة يساعد مما
أداء أفضل للشركة. تحقيق التنظيمي الهيكل التالي الرسم : يبين

اإلدارة مجلس

المراجعة لجنة التنفيذية اللجنة

العام المدير
اهللا( عبد عليحسن )درر

االكتواري الخبير

الداخلي التدقيق مدير االمتثالم سؤول

الداخليون المدققون
العام المدير مساعد

محمد( حسين )محسن
الطبي للتأمين العام المدير

مروش( )غسان

الفروع مدير التأمين البحري(مدير )غير

)فايدياناثان. س(
البحري التأمين مدير

)بوليكات.ب(

التأمين إعادة مدير عملي الطبيتامدير التأمين

حرب( )نديم

المالي المدير
الشؤون مدير

التسويقةدارياإل مدير
تطوير مدير

البشرية الموارد



اإل٣-٨ مجلس أعضاء الشركةداريواإلدارةملكية ألسهم وأقاربهم التنفيذيين ين

النشرةباإلضافة هذه في ذكره تم ما ال،إلى أقاربهمفإنه أو شركاؤهم أو الشركة سكرتير أو التنفيذيين أو للمدراء يوجد
في مباشرة غير أو مباشرة مصلحة الشركةأية :أسهم

اإل:٤١جدول مجلس أعضاء الشركةداريواإلدارةملكية ألسهم وأقاربهم التنفيذيين ين

الشركة٤-٨ حوكمة

فيبالشركةتلتزم رفيعة نجاحهاالحوكمةمعايير في أساسياً عامالً الجانب هذا إلى.وتعتبر الفاعلةينظر الحوكمة
التأكدعتبارهاابللشركة أجل من واإلفصاح للشفافية واضح إطار تنفيذ يتطلب الذي الشركة لنجاح بالنسبة أساسياً شيئاً

اإل مجلس أن الشركةدارةمن ألحوال وعادلة واضحة صورة ويقدم للمساهمين المصالح أفضل تحقيق أجل من يعمل
العمليات ونتائج . المالية

للم واضح تقسيم لديها اإلؤسالشركة مجلس بين أفضلدارةواإلدارةوليات على المحافظة إطار وفي للشركة، التنفيذية
هنالك الدولية، مستقليناثنينالممارسات يكونون سوف المجلس أعضاء تنفيذيينومن والتيدارةاإل. غير للشركة العليا

اإل مجلس رئيس لتوجيه من،دارةتخضع خبرةفريقتتكون بالمهارةذو تنفيذيةومتمتع سلطة منحه تم وقد المطلوبة
أجل من بواسطةإدارةكافية الموضوعة التوجهات إطار في بفعالية التنفيذيةرئيسالشركة واللجنة . المجلس

رق وعمليات أنظمة بتأسيس الشركة جيدةاقامت داخلية للشركة. بة يكون بعاملينإدارةسوف مزودة داخلية تدقيق
بالقيا للتعهد مستقلةمحترفين بمراجعات سنوية. الشركةضمنم تقارير للشركة الخارجيون المراجعون لمجلسيقدم

اإلاإلدارة خطاب إلى أخرىدارةباإلضافة خدمات يقدمون ال وهم السياقالسنوي هذا غير . في

نسبة
األسهم

األسهم عدد
وغير المباشرة
المباشرة

الجنسية عن ممثالً المنصب االسم

١٢% ١,٢٠٠,٠٠٠ سعودي البحرين سايكو مجلس رئيس
دارةاإل

بن خالد األمير السمو اهللاصاحب عبدعبد بن
سعود آل الرحمن

٤,٥% ٤٥٠,٠٠٠ سعودي البحرين سايكو مجلس إدارةعضو بن اهللا عبد خالد بن أحمد األمير السمو صاحب
سعود آل الرحمن عبد

- - سعودي المساهمين بقية
نيالمؤسس

مجلس إدارةعضو السعود أبو حسن بن علي بن العزيز عبد

- - سعودي العاميننيالمساهم مج إدارةلسعضو عمر زكي بن فكري بن زياد
- - سعودي العاميننيالمساهم مجلس إدارةعضو بن خلف بن اهللاصالح الخلفعبد

الشركة: المصدر



عمل إلطار ملخص يلي المقترححوكمةفيما : الشركة

الع للمساهمينامالجمعية المسا:ة إبالغ عبريجب الشركة داخل األساسية التطورات بجميع مفتوحةقناةهمين اتصال
المساهمين مشاركة وتحفيز الدورية المالية األداء تقارير مؤسساتوتقديم أو شركات يمثلون ال العالذين الجمعية ةامفي

للشركة . السنوية

اإل مجلس:دارةمجلس هنالك تسإدارةسيكون عن كاملة بصورة مسئول فعالةمختص قيادة توفير أجل من الشركة يير
لل جيد نظام على الشركةرقابةوالمحافظة مساهمي مصالح على المحافظة تتم حتى .الداخلية

التنفيذيين غير المستقلون لبنية: األعضاء التطوير من المزيد أجل تعيينسيالحوكمةمن لتمثيلعضوينتم مستقلين
المساهمين المستقلاألبيقصد. عامةالجمهور غيريعضاء الشركة في وظيفية مناصب لهم ليس الذين األعضاء ن

اإل مجلس عضو ودارةمنصب الشركة مع عالقات بأي يحتفظون ال والذين تمنعهممساهميها، أن يمكن والتي األساسيين
موضوعي حكم إصدار . مستقلبشكٍلمن

اإل مجلس المنتدبدارةرئيس استراتيجيات: والعضو وضع المسسيتم لمشاركة بالنسبة العضوؤواضحة بين ولية
اإل مجلس ورئيس شراكةدارةالمنتدب ضمان أجل والصالحيةفيمتوازنةمن . السلطة

المجلس معظم:توازن لعمليةالغيرمندارةاإلمجلسأعضاءسيكون والتوازن الموضوعية توفير أجل من تنفيذيين،
قبلالقراراتخاذ اإلمن . دارةمجلس

وت المالية المعلومات اإل:األخرىالمعلوماتقديم مجلس يكون حقيقيةؤومسدارةسوف بصورة المساهمين تزويد عن الً
اإل مجلس استالم لضمان آلية هنالك سيكون ذلك إلى باإلضافة المالي، الشركة ألداء فيدارةوعادلة المناسبة للمعلومات

من لتمكينه المناسب بواجباتهالتوقيت . بفعاليةالقيام

اإل مجلس اإل:دارةلجان مجلس ضماندارةسيكون من لتمكينه أفضلإدارةلجاناً بشكل .الشركة

التنفيذية١-٤-٨ اللجنة

ستكونس التي التنفيذية اللجنة تعيين اإلعنمسئولةيتم مجلس لعضو العون فيدارةتقديم العام المدير أو إدارةالمنتدب
و الشركة تخويشؤون اليتم التنفيذيةل اإللجنة مجلس صالحيات وفقاًدارةبجميع اللجنة هذه لمثل تفويضها يمكن التي

واأل للشركة األساسي بهاللنظام المعمول أننظمة المفوضةممارسةكونتشريطة الصالحيات لتلك التنفيذية اللجنة
بأيةمطلوب أولاللتزام أنظمة عليهاة فرضها يمكن قبللوائح امن اللجنة.دارةإلمجلس أعضاء ترشيح وسيتم هذا

الشركة تأسيس إجراءات من االنتهاء بعد األولى لدورتها .التنفيذية

ا٢-٤-٨ لمراجعةلجنة

لجنة بتأسيس الشركة ال. تدقيقستقوم لجنة رئيس تعيين اإلتدقيقيتم مجلس بواسطة اآلخرين أن.دارةوأعضاءها يجب
ل من األقل على واحد عضو اليتمتع والماليةتدقيقجنة المحاسبية المسائل في محددة العامة.بخبرة الجمعية وتصدر



اإل مجلس من اقتراح على بناء اللجنةدارةللشركة عمل وأسلوب عضويتهم ومدة المراجعة لجنة أعضاء اختيار .قواعد
الع عبد والسيد المنيف إبراهيم والدكتور مدور جورج الدكتور من كل ترشيح تم لجنةلقد لعضوية السعود أبو زيز

مباشرة الشركة تأسيس تلي التي الفترة في .المراجعة

ال لجنة نظام مراجعة اإلتدقيقتتم مجلس بواسطة الدارةسنوياً لجنة بواسطة توصية إصدار لجنة. تدقيقعقب تكون
أخرىتدقيقال أشياء ضمن يلي ما عن : مسئولة

الداخليإدارةعلىاإلشراف والمهماتالمراجعة األعمال تنفيذ في فاعليتها مدى من التحقق بغرض بالشركة ة
اإل مجلس قبل من لها .  دارةالمحددة

شأنه في وتوصياتها رأيها عن مكتوب تقرير ووضع الداخلية الرقابة نظام دراسة
اإل ووضع الداخلية المراجعة تقارير لهاجراءدراسة التصحيحية ات

اإل لمجلس أتعابهمبتعدارةالتوصية وتحديد وفصلهم القانونيين المحاسبين التأكد،يين بالتعيين التوصية عند ويراعى
استقالليتهم من

األعمال تلك عن أتعابهم على والموافقة القانونيين المحاسبين أعمال متابعة
عليها ملحوظاتها وإبداء الخارجي المراجع مع المراجعة خطة دراسة

الخا المراجع ملحوظات شأنهادراسة في تم ما ومتابعة المالية القوائم على رجي

المكافآت٣-٤-٨ والترشيحاتلجنة

للمكافآت لجنة الشركة اإل. والترشيحاتتؤسس مجلس بواسطة إقراره يتم الذي للنظام وفقاً اللجنة تعمل أن . دارةيجب
اإل مجلس من اقتراح على بناء للشركة العامة الجمعية ادارةوتصدر وختيارقواعد عضويتهمالأعضاءرئيس ومدة لجنة

السعود.عملهموأسلوب أبو العزيز عبد والسيد المنيف إبراهيم والدكتور مدور جورج الدكتور من كل ترشيح تم لقد
مباشرة الشركة تأسيس تلي التي الفترة في والمكافآت الترشيحات لجنة .لعضوية

ل األساسي النظام مراجعة اللجنةيتم قبلياًسنوهذه اإلمن توصيةدارةمجلس على المذكورةبناء اللجنة ستكونو. من
اآلتيمسئولةوالترشيحاتالمكافآتلجنة عن أخرى أشياء :ضمن

اإل مجلس لعضوية بالترشيح مخلةدارةالتوصية جريمة بأي إدانته سبق شخص أي ترشيح عدم مراعاة مع
واألمانة بالشرف

لالحتياج السنوية اإلالمراجعة مجلس لعضوية المناسبة المهارات من المطلوبة للقدراتدارةات وصف وإعداد
اإل مجلس لعضوية المطلوبة الالزم،دارةوالمؤهالت الوقت تحديد ذلك في ألعمالبما العضو من تخصيصه

اإل دارةمجلس
اإل مجلس هيكل إجراؤهادارةمراجعة يمكن التي التغييرات شان في التوصيات ورفع

اإلتحدي مجلس في والقوة الضعف جوانب الشركة،دارةد مصلحة مع يتفق بما معالجتها واقتراح
المستقلين األعضاء استقاللية من سنوي بشكل يشغل،التأكد العضو كان إذا مصالح تعارض أي وجود وعدم

مجلس أخرىإدارةعضوية شركة



اإل مجلس أعضاء لمكافآت واضحة سياسات التنفدارةوضع في،يذيينوكبار باألداء ترتبط بمعايير واالستعانة
المكافآتتحديد تلك

نوالموظف٥-٨

السوق في رئيس كالعب وتطويره الشركة وضع على بالحفاظ يتعلق فيما الرئيس العنصر هم الشركة موظفو
وال. السعودي المحلية الخبرات ذوي من فريق شهرو. عالميةفلديها نهاية ثمانيةنكام٢٠٠٦نوفمبرحتى هناك
طريقموظفاًوثمانون عن الشركة لخدمات المحدودةيروجون العربية التجارية المشاريع أنو.شركة المتوقع من
تأسيسهامعظمهميلتحق عند والتيإلبا،بالشركة المطلوبة السعودة نسبة لضمان مؤهلة سعودية كوادر تعيين إلى ضافة
بالمائةتبلغ تأسيسهاجماليإمن%) ٣٠(ثالثون بعد األولى السنة بنهاية .الموظفين

محددة أهداف تبني طريق عن عامليها أداء لتطوير الشركة تهدف .كما

وتحفيزهمإدارةتؤمن المؤهلين العاملين جذب على قدرتها على جزئياً يعتمد، سوف المستقبلي نجاحها بأن .الشركة
طور في الشركة فإن ذلك، على برامجوبناء التيتأسيس بالطريقة لديهم والمهارات المعرفة قاعدة لزيادة مصممة تدريب

وثقافتها فلسفتها وتقوية الشركة أداء بدعم تساعد أن .يمكن

التوظيف١-٥-٨

ال أيتوظيفيشكل في ناجحةإستراتيجيةاألساس بشرية المستقطَ. موارد الكوادر لتدريبوستخضع التهيئتهشاملبة
الشركةمسئولةوظائفلتولي .في

ال١-١-٥-٨ توظيفطرق

في طرق عدة اتباع فيهاتوظيفسيتم بما لخريجياالالكوادر الجددالجامعاتتجاه الرئيسيةوالمعاهد غير للكوادر
استخدامباإلضافة األساسيةاإلعالناتإلى الكوادر المصرفي. الستقطاب المعهد مع بالتنسيق الشركة أو(وستقوم أي

التأمينالستقطا) بي مجال في متدربين كذل.ب الشركة التدريبكوستقوم وبرامج بالتأمين الخاص المنهاج .بوضع

المصرفي المعهد في للمتدربين المحاضرات إلعطاء جاهزين الشركة تنفيذيو لخريجي،سيكون األولوية وستكون
االكليات ذوي لملمن المطلوبة .المناصبءالختصاصات

االخت٢-١-٥-٨ والتوظيفيارعملية

بتبدأ العملية المرشحينهذه المطلوبةاختيار المؤهالت من فأكثر األدنى الحد لديهم يتوفر المرشحون. الذين يخضع ثم
قدراتهم لتحديد المتحان األوائل.الناجحون من الطلب سيتم القدرات امتحان نتائج إلى للمقابالتباالستناد التقدم

العروضالشخصية تقديم الوسيتم .مناسبينللمرشحين



التدريب٢-٥-٨

ل التدريب من نوعين الشركة السعوديينستقدم :موظفيها

توجيهي تدريب
تقني تدريب

التوجيهي١-٢-٥-٨ التدريب

الم لجميع التوجيهي التدريب تقديم لكيوظفينسيتم وقيمهايتمالسعوديين الشركة على وقوانينهااألساسيةتعريفهم
وإجراءات وسياساتهاوأنظمتها الجدد. ها السعوديين للخريجين إضافية توجيهية تدريبية دورة تقديم لتزويدهموسيتم

لتكون المطلوبة األعمالبالمعرفة مجال في لهم األولى .الخبرة

الخاصة التوجيهية الدورة هذه وطرق،خالل العمل بمواعيد كااللتزام العمل لبيئة األساسية المبادئ على الشركة ستركز
المكتب وسياسات .االتصال

التقني٢-٢-٥-٨ التدريب

السعوديوننتسبومسيخضع التأمين،الشركة مجال في خبرة لهم يكن لم التأمين،والذين مجال في عقد. لدورات وسيتم
المصرفي كالمعهد خارجية أماكن في أو الشركة داخل إما الدورات أساس. هذه على التأميني التدريب وسيكون

الوظيفةيتدريج ومتطلبات المؤهالت حسب التدريب هذا لتحديد. وسيختلف دورية تقييم اختبارات إجراء وسيتم
موظف لكل المالئم المحددة. التدريب التدريب متطلبات حسب التدريب على مشرفين اختيار من.وسيتم وسيطلب

السعوديين زمالئهم تدريب في المشاركة تدريبهم تم الذين الشركةالسعوديين .في

الم٦-٨ عمل التنفيذييندعقود كبار و راء

محد أعضاء اإلدودخل من عقوددارةن في شركةعملالعليا وأتعابهمسايكومع خدمتهم شروط توضح إن. البحرين
للدى تصوراً تأسيسهاهيكليةالشركة عقب مشابهة .توظيف

عقدو أي في مدير أي يدخل لم أعاله موضح هو ما عدا الشركةفيما مع عمل أو .خدمة



منإقرار٧-٨ اإلت مجلس المسؤوليندارةأعضاء وكبار

أعضا اإلءيقر اإلدارةمجلس مجلس وسكرتير العام : التاليبدارةوالمدير

إفالس إلجراءات خضعوا أو إفالسهم، األوقات، من وقت أي في يشهروا، لم . بأنهم
النشرة هذه في ذكر ما عنوانباستثناء اإل"تحت مجلس أعضاء وأقاربهمدارةملكية التنفيذيين في"واإلداريين

األسهم،،)٥١(الصفحة في مباشرة، غير أو مباشرة مصالح عالقة، ذي طرف أو أقاربهم من ألي أو لديهم يكن لم
بالشركة االئتمان أدوات .أو

النشرة هذه في ذكر ما عنوانباستثناء محدد"تحت العالقةةعالقات ذات األطراف مع المهمة في"والمعامالت
ترتيبات،)٧٨(الصفحة أو عقود أي في مادية مصالح عالقة، ذي طرف أو أقاربهم، من ألي أو لديهم يكن لم

مزمع ترتيبات أو عقود أو كتابة، محررة غير أو محررة سواء المفعول أعمالسارية على كبير تأثير لها إبرامها،
اإلصدار نشرة إصدار وقت في .الشركة،

تضمن أن أو إدارتها مجلس ألعضاء نوع أي من نقدياً قرضاً الشركة تقدم الغيرأأال مع منهم واحد يعقده قرض ي
الشركات)٧١(بالمادةعمالً نظام .من

اإل مجلس أعضاء يقر جوهدارةكما تغيير أي وجود والتجاريبعدم المالي الوضع في سلبي فيري جوهري تعديل أو
المال الرأس اللسايكو السنتين خالل فيمبحرين اإلصدارم٢٠٠٥وم٢٠٠٦ديسمبر٣١نتهيتين نشرة تاريخ حتى

.هذه

الشركة وأنظمة قوانين أيوأن تمكن سلطة أي تمنح اإلال مجلس يكوندارةعضو مقترح أو عقد على التصويت لهمن
مصلحة تمكنجوهريةفيه اإلأو مجلس علىدارةعضو التصويت تتيحةأمكافمن أو اإللنفسه مجلس دارةلعضو

الشركةقتراضالا . من

اإلتآمكاف٨-٨ مجلس العليادارةواإلدارةأعضاء

ومكافاقتراحيتم المكافآتآتعويضات لجنة بواسطة المجلس أعضاء للشرشياًاتمت األساسي النظام ورفعهاكةمع ،
اإل منعتمادالتمهيداًدارةلمجلس وها العادية العامة بهذاوالجمعية الصادرة الرسمية والتعليمات للقرارات فقاً

نصوص حدود في والخصوص وأنظمة الشركات ولوائح لهاأنظمة المكملة واللوائح واألنظمة التأمين والجدير. لوائح
مكاف أي دفع يتم لم أنه ألعضاآبالذكر الماضيينإدارةمجلسءت العامين خالل البحرين سايكو أو .الشركة

لتاريخ التنفيذيين المدراء من وأي الشركة بين عقد أي توقيع يتم وهلم تأسيسها، عقب الشركة عقدفيترغب إبرام
مع العامتوظيف عليهاالمدير المتفق واألجور التوظيف شروط .يوضح



الق٩ المحاسبين انونيينتقرير











األرباح١٠ توزيع سياسة

الزكاة خصم بعد السنوية الصافية الشركة أرباح بعدوالضرائبتوزع للشركة الصافي الربح إجمالي من وتحتسب
المؤم يخص ما االستثمارخصم عائد في لهم الشركة. ن على األرباح توزيع قبل تجنبولكن ينعشر%) ٢٠(أن

األرباحةبالمائ الزكاةمن بعد نظامياوالضرائبالصافية احتياطيا العاديةو.لتكون العامة هذاحقللجمعية وقف
المال رأس إجمالي النظامي االحتياطي بلغ متى .التجنيب

بما العوامل من وغيرها العام االقتصادي والمناخ السوق وحالة المالي ووضعها الشركة دخل على األرباح توزيع يعتمد
تحل ذلك التجاريةفي والتوقعات والرأسمالية النقدية واالحتياجات االستثمار إعادة ومتطلبات االستثمارية الفرص يل

على توزيعات أي الزكالوتأثير والضريبيوضع والنظاميةوكذلكللشركةوي القانونية االعتبارات .على

النيةمنوبالرغم أنها إال للمساهمين سنوية أرباح توزيع أيتضمنالشركة يوجد ال كما أرباح أية توزيع يتم أن
المستقبل في سنة أي في توزيعها سيتم التي للمبالغ .ضمان

للشركةيتوز األساسي النظام في وردت معينة لشروط يخضع األرباح النظام(ع ملخص على اإلطالع الرجاء
أرباح). األساسي لالكتتاب المطروحة األسهم فترةمنتستحق تليهااالكتتاببداية التي المالية .والسنوات



والمديونيةسملةالر١١

الشركة مال رأس منمئة)١٠٠,٠٠٠,٠٠٠(يبلغ يتكون سعودي ريال مالي) ١٠,٠٠٠,٠٠٠(مليون سـهمنيعشرة
الواحدترياالعشرة) ١٠(اسميةبقيمة تابعـو.للسهم شـركة أي مال رأس أو الشركة مال رأس بأن الشركة ةتؤكد

خيار بحق مشموالً بالنـسبةوقد. ليس العمل على تطبيقها المرجح العامل المال رأس متطلبات بمراجعة الشركة قامت
الفترة هذه خالل كافية عاملة مالية رأس أرصدة لديها سيكون بأنه ترى وهي القادمة شهراً عشر على.لالثني توجد وال

أي أوالشركة ألجل رهوناتمديونياتقروض أعباءأو ضماناتأو مبلـغلتاريخهالممتلكاتعلىأو يقـدرباستثناء
آالف)١٠,٧٠٩,٧٥٠(بـ وتسعة وسبعمائة ماليين وخمسينعشرة البحـرينريالوسبعمائة لسايكو مفـصلةمستحق

الجدول القانوني(أدناهحسب المحاسب تقرير إلى الرجوع العربيـة. )الرجاء التجاريـة المـشاريع شـركة قامت كما
من عدد قيمة بدفع البالغةالمحدودة قدره)١,٩٢٣,٠٧٨(األسهم مبلغ وسداد سعودي، سعودي٢٩٣,٧٥٠ريال ريال

التأمين لخدمات نجم لشركة التأسيس مصاريف التأسيس(من المحدودة)تحت العربية التجارية المشاريع شركة وتنوي ،
بن تأسيسها بعد الشركة إلى نجم شركة في األسهم األسهمتحويل شراء به تم الذي السعر يوجـدفس ال ذلـك وخالف ،

السعوديةتالتزاما سايكو على ف.  محتملة البحرين لسايكو بالنسبة تمويلأما ريال٤,٦بمبلغلديها بهدفسعوديمليون
وال المملكة خارج عملياتها بعض السعوديةتمويل العربية المملكة في البحرين سايكو بعمليات له ذلكوما. عالقة عدى

أخرى مديونيات أي توجد .ال
البحرين: ٥١جدول لسايكو المستحقة المبالغ

المبلغ البند

٧,٩٣٠,٠٠٠
االكتتابيمصار كلشاملة(ف الرسوم والمستشارمن وللقانونيالمستشارالمالي المحاسبونطرح

البنالمراجعون مصروفات إلى ومصرالمستلمةكوباإلضافة التسويق الطباعةومصروفات وفات
األسهم بطرح المتعلقة األخرى والمصروفات )والتوزيع

مالية أعباء

٢,٢٥٥,٥١٠ الشركة مال برأس بنكي ضمان مصاريف
٣,٧٤٠ أخرى بنكية مصاريف

٢,٢٥٩,٢٥٠ مجموع
مهنية أتعاب

٢٢٢,٥٠٠ العمل خطة إلعداد مهنية أتعاب
متعلقة   ٣٥,٠٠٠ مهنية لمبإعدادأتعاب الصحيالطلب الضمان جلس

٢٥٧,٥٠٠ مجموع
قانونية أتعاب

١١٠,٠٠٠ النقد مؤسسة من الترخيص طلب مصاريف
١٥١,٠٠٠ الصحي الضمان لمجلس الطلب رسم

٢,٠٠٠ العامة الهيئة ترخيص لالستثماررسم

٢٦٣,٠٠٠ مجموع
١٠,٧٠٩,٧٥٠ الكلي المجموع



متحصالت١٢ االكتتاباستخدام

أن المتوقع مبلغمن األسهم طرح من العائدات إجمالي ريالأربعين) ٤٠,٠٠٠,٠٠٠(يبلغ مبلغمنهاسعوديمليون
سعودي)٧,٩٣٠,٠٠٠( بطرحريال ترتبط ومصروفات رسوم عن كلعبارة رسوم فيها بما الاألسهم مستشارمن
وال وللقانونيالمستشارالمالي المراجعونطرح االمحاسبون مصروفات إلى ومصروفاتةالمستلمكولبنباإلضافة

األسهم بطرح المتعلقة األخرى والمصروفات والتوزيع الطباعة ومصروفات االكتتابمتحصالتصافيإن.التسويق
تبلغ من) ٣٢,٠٧٠,٠٠٠(والتي جزء أي على المؤسسون المساهمون يحصل ولن الشركة إلى تؤول . هاسوف

استخدام الشركة األسهمالمتحصالتعلى طرح المقدمةمن الرأسمالية قبلوالمساهمات المؤسسينمن المساهمين
الشركة عمليات س،لتمويل جميعكما الشركة التشغيلتتحمل قبل ما فيهامصروفات األسهمبما طرح مع،مصروفات

على المالالمحافظة رأس من األدنى التعاونيالحد التأمين شركات مراقبة نظام متطلبات . حسب



األسهم١٣ وصف

المال١-١٣ رأس

رأس التعاونيشركةالمالحدد للتأمين السعودية ريالمليونمئة) ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠(بمبلغ)السعوديةسايكو(العربية
إلى مقسم ماليين) ١٠,٠٠٠,٠٠٠(سعودي منهاعشرة كل قيمة القيمة متساوية ةسعوديترياالعشرة)١٠(سهم

أسهم .يةعادوجميعها

اكتتب تبلغالمساهمونلقد الشركة أسهم من عدد في قيمة)٦,٠٠٠,٠٠٠(المؤسسون بكامل بالوفاء وقاموا سهماً
سعودي) ٦٠,٠٠٠,٠٠٠(البالغةاألسهم التجاريريال األهلي البنك لدى الشركة حساب في المبلغ إيداع وباقي. وتم

البالغ المال رأس سعودي)٤٠,٠٠٠,٠٠٠(مبلغ علىمقريال العام)٤,٠٠٠,٠٠٠(سومة لالكتتاب طرحها سيتم .سهم

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

به يقضي ما وبمراعاة بأكمله دفع قد األصلي التعاونيالمال التأمين شركات مراقبة نظاموةالتنفيذيوالئحتهنظام
الهيئةالشركات أولوية. ونظام األصليين للمساهمين ويكون المال، رأس زيادة طريقة القرار فياالكتتابويعين

النقدية الجديدة الجد. األسهم األسهم تلك طلبواوتوزع الذين األصليين المساهمين على مااالكتتابيدة بنسبة بها
األسهم من الباقي ويوزع الجديدة األسهم من طلبوه ما عليه يحصلون ما يتجاوز أال بشرط أصلية أسهم من يملكونه

عل أصلية أسهم من يملكونه ما بنسبة نصيبهم من أكثر طلبوا الذين األصليين المساهمين على ماالجديدة يتجاوز أال ى
العام لالكتتاب األسهم من يتبقى ما ويطرح الجديدة، األسهم من طلبوه ما عليه .يحصلون

من بقرار العامةيجوز بناءالجمعية العادية مقبولةغير مبررات والصناعة،على التجارة وزير موافقة وبعد
والهيئة، النقد حومؤسسة عن زاد ما إذا الشركة مال رأس يصدرتخفيض وال بخسائر، الشركة منيت إذا أو اجتها

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

نتيجة ستينالتخفيض خالل عليه اعتراضاتهم إبداء إلى الدائنين دعوة وجبت الشركة حاجة عن المال رأس زيادة
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 كانالمذكوعدفإذا إذا دينه إليه تؤدي أن الشركة على وجب ور
آجالً كان إذا به للوفاء كافياً ضماناً تقدم أن أو .حاالً



األسهم٢-١٣

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

الصادر والتعليمات واللوائح للقواعد وفقاً للتداول قابلة الشركة أسهم الجميع ذلك من واستثناء المالية السوق هيئة عن ة
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
الحظر فترة خالل يجوز ذلك ومع الحظر، فترة انقضاء قبل المال ستةرأس مضي بعد الشركة،أشهر، أسهم تداول من

اإل مجلس أعضاء أحد إلى أو آخر مؤسس إلى المؤسسين أحد من الحقوق بيع ألحكام وفقاً النقدية األسهم ملكية دارةنقل
لإل كضمان المؤسسيندارةلتقديمها أحد ورثة من الغيرأو إلى وفاته حالة يجوز.في الحظر فترة انقضاء وبعد

والهيئة النقد مؤسسة موافقة على الحصول بعد أسهمهم بيع المؤسسين .للمساهمين

المساهمين٣-١٣ حقوق

حقاً حامله سهم كل خاللمتساوياًيعطي والتصويت الحضور في حقه إلى إضافة وأرباحها الشركة أصول في
العام بالنيابةالجمعيات أو باألصالـة سهماًة عشرين عن يقل ماال يملك كان إذا ،.

التصويت٤-١٣ حقوق

عشرين يمتلك مساهم ال) ٢٠(لكل الجمعيات حضور حق األقل على أوعامسهماً باألصالة أنبة، وللمساهم النيابة،
اإل مجلس أعضاء غير من آخر مساهماً كتابة عنه فيدارةيوكل الشركة موظفي العامةحضورأو وتحسب. الجمعية

ال الجمعيات في االجتماععاماألصوات في ممثل سهم لكل واحد صوت أساس على العادية وغير العادية .ة

فيها الممثلة لألسهم المطلقة باألغلبية والعادية التأسيسية الجمعية في القرارات .تصدر

قرارات العامةتصدر األالجمعية ثلثي بأغلبية العادية أوغير بزيادة متعلقاً القرار كان إذا إال االجتماع في الممثلة سهم
باندماج أو األساسي نظامها في المحددة المدة انقضاء قبل الشركة بحل أو الشركة مدة بإطالة أو المال رأس بتخفيض

أخرى مؤسسة أو شركة في دمجها أو النقد(الشركة مؤسسة موافقة بعد صحيح) وذلك القرار يكون صدرفال إذا إال اً
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
اإل مجلس اإلدارةأعضاء مجلس ويجيب الحسابات، المسادارةومراقب أسئلة على الحسابات مراقب بالقدرأو همين

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



الع٥-١٣ للمساهمينامةالجمعية

الع الامةالجمعية المدينة في وتنعقد المساهمين جميع تمثل صحيحاً تكويناً للشركةالمكونة الرئيسي المركز بها يقع .تي

الع الجمعيات عاديةامةتكون غير أو عادية إما بها. للمساهمين تختص التي األمور عدا العامةوفيما غيرالجمعية
تختص العامةالعادية، الستةالجمعية خالل السنة في األقل على مرة وتنعقد بالشركة المتعلقة األمور بجميع العادية

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

العامةتختص نظاماً،الجمعية تعديلها عليها المحظور األحكام باستثناء األساسي الشركة نظـام بتعديل العادية غـير
اختصاص في الداخلة األمور في قرارات تصدر أن العامةولها واألوضاعالجمعية الشروط بنفس وذلك العادية

األخيرة للجمعية .المقررة

التي المدينة في توزع يومية وصحيفة الرسمية الجريدة في العامة الجمعية النعقاد الدعوة اجتماع محضر نشر ويتم
وعشرين بخمسة لالنعقاد المحدد الموعد قبل الرئيسي الشركة مقر فيها األقليوماً) ٢٥(يوجد يكتفى. على أن ويمكن

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

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

المادة في عليها المنصوص بالطريقة الدعوة وتعلن السابق لالجتماع التالية ويعتبر) ٨٨(يوماً الشركات نظام من
أياً صحيحاً الثاني فيهاالجتماع الممثلة األسهم عدد .كان

اجتماع يكون العامةوال المائةالجمعية في خمسون يمثلون مساهمون حضره إذا إال صحيحاً العادية %) ٥٠(غير
خالل يعقد ثاٍن اجتماع إلى الدعوة وجهت األول االجتماع في النصاب هذا يتوفر لم فإذا المال، رأس من األقل على

الت) ٣٠(الثالثين ربعيوماً يمثل المساهمين من عدد حضره إذا صحيحاً الثاني االجتماع ويكون السابق لالجتماع الية
األقل على المال .رأس

العامةيرأس اإلالجمعية مجلس وجامعاًدارةرئيس لالجتماع سكرتيراً الرئيس ويعين غيابه، حالة في يفوضه من أو ،
أس يتضـمن محضر الجمعية باجتماع ويحرر األسهملألصوات وعدد الممثلين أو الحاضـرين المساهمين مــاء

األصوات وعدد اتخذت التي والقرارات لها المقررة األصوات وعـدد بالنيابة أو باألصالـة حيازتـهم فـي التـي
عقب منتظمة بصفة المحاضر وتدون االجتماع، في دارت التي للمناقشات وافية وخالصة خالفتها أو عليها وافقت التي

األصواتك وجامع وسكرتيرها الجمعية رئيس يوقعه خاص سجل في اجتماع .ل



الشركة٦-١٣ تصفيتهاومدة

وتسعون تسعة الشركة بإعالن) ٩٩(مدة والصناعة التجارة وزير معالي قرار صدور تاريخ من تبدأ ميالدية سنة
دائماً ويجوز العامتأسيسها، الجمعية تصدره بقرار الشركة مدة علىإطالة واحدة بسنة أجلها انتهاء قبل العادية غير ة

والهيئة.األقل النقد مؤسسة موافقة على الحصول بعد .وذلك

مجلس اقتراح على بناء العادية غير العامة الجمعية تقرر المحدد األجل قبل حلها حال وفي الشركة مدة انتهاء عند
أودارةاإل مصفياً وتعيين التصفية وأتعابهموتحدكثرأطريقة صالحيتهم .د

اإل مجلس سلطة قائماًدارةتنتهي يستمر ذلك ومع الشركة، المصفي،إدارةعلىبانقضاء تعيين يتم أن إلى الشركة
المصفينىوتبق اختصاصات مع يتعارض ال الذي بالقدر اختصاصاتها الشركة .ألجهزة

التأمين عمليات فائض في المشتركين حق حفظ التصفية في فيويراعى عليه المنصوص حسب المكونة واالحتياطات
.األساسيالنظام



للشركة١٤ األساسي النظام ملخص

أدناه المذكورة البنود للشركة األساسي النظام علىو.  يتضمن االعتماد يجب اعتماداًال الملخص عنعوضاًتاماًهذا
معا يمكن والذي الكامل األساسي المسجلالنظام الشركة مكتب في .ينته

األرباح، وتوزيع المال، رأس تخفيض أو رفع مثل النقد مؤسسة موافقة تتطلب إجراءات عدة هناك أن بالذكر والجدير
مجلس أعضاء وتعيين الشركة، وتصفية أخرى، شركات مع الشركة ودمج المؤسسين، المساهمين أسهم ملكية ونقل

.اإلدارة

الشركةاسم

التعاونيكةشرال"هو للتأمين السعودية سعودية" العربية مساهمة شركة التأسيسوهي .تحت

الشركة غرض

المملكة في السارية والقواعد واألنظمة التنفيذية والئحته التعاوني التأمين شركات مراقبة نظام ألحكام وفقاً القيام هو
يتع ما وكل التعاوني التأمين أعمال بمزاولة السعودية أوالعربية تمثيل أو توكيالت أو تأمين إعادة من األعمال بهذه لق

وساطةمراسلة أوأو التأمين مجال في سواء أغراضها لتحقيق بها القيام يلزم التي األعمال بجميع تقوم أن وللشركة
تأجيرها أو استبدالها أو بيعها أو والنقدية الثابتة األموال وتحريك بتملك تقوم وأن أموالها أواستثمار مباشرةً بواسطتها

أخرى جهات مع باالشتراك أو تشتريها أو تؤسسها شركات .بواسطة

أعماالً تزاول التي الهيئات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن أو مصلحة لها تكون أن أو تمتلك أن للشركة ويجوز
تدمجه أو غرضها تحقيق على تعاونها التي أو المالية األعمال أو بأعمالها تشتريهاشبيهة أو فيها .ا

خارجها أو المملكة داخل سواء المادة هذه في المذكورة األعمال جميع الشركة .وتباشر

الشركة مدة

وتسعون تسعة الشركة ميالدية) ٩٩(مدة تأسيسها،ابتداءسنة بإعالن والصناعة التجارة وزير قرار صدور تاريخ من
الجمع تصدره بقرار الشركة مدة إطالة األقلويجوز على واحدة بسنة أجلها انتهاء قبل العادية غير العامة .ية

                                                          

بذلك للقيام النقد مؤسسة موافقة على الحصول ينبغي

الشركة بتصفية النقد مؤسسة موافقة على الحصول ينبغي



الشركةرأس مال

رأس بمبلغحدد الشركة مليونمال إلى) ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠(مئة مقسم سعودي ماليينريال ) ١٠,٠٠٠,٠٠٠(عشرة
القيمة متساوية منها،سهم كل أسهمةسعوديترياالعشرة)١٠(قيمة . عاديةوجميعها

رأساباالكتت الشـركفي ةمال

مجموعا بما المؤسسون سهمهكتتب ماليين سعودي) ٦٠,٠٠٠,٠٠٠(مليونستينبقيمة)٦,٠٠٠,٠٠٠(ستة ريال
ستون تمثل وهي نقداً قيمتها رأس%) ٦٠(وسددوا أسهم كامل من المائة عددفي ويطرح الشركة، ماليينأربعةمال

بقيمة) ٤,٠٠٠,٠٠٠( العام)٤٠,٠٠٠,٠٠٠(مليونأربعينسهماً لالكتتاب سعودي .ريال

األسهم ملكية نقل

ال ذلك من واستثناء المالية السوق هيئة عن الصادرة والتعليمات واللوائح للقواعد وفقاً للتداول قابلة الشركة أسهم جميع
سنتين عن المالية القوائم نشر قبل المؤسسون بها يكتتب التي النقدية األسهم تداول كاملتينيجوز كلماليتين تقل ال

زيادة حالة في المؤسسون به يكتتب ما على األحكام هذه وتسري الشركة تأسيس تاريخ من شهراً عشر اثني عن منها
بيع ألحكام وفقاً النقدية األسهم ملكية نقل الحظر فترة خالل يجوز ذلك ومع الحظر، فترة انقضاء قبل المال رأس

المؤسسين أحد من ورثةالحقوق من أو لإلدارة كضمان لتقديمها اإلدارة مجلس أعضاء أحد إلى أو آخر مؤسس إلى
الغير إلى وفاته حالة في المؤسسين .أحد

خمسة أدنى بحد ضمان أسهم الشركة إدارة مجلس عضو وبين) ٥,٠٠٠(آالفيقدم بينه تنشأ التي العقود مقابل سهم
ا قبل من عليها الموافقة تمت والتي المحجوزةالشركة لألسهم يكون قد ما هذا الحجز حق ويشمل العادية، العامة لجمعية

األداء واجبة األرباح في حصص .من

مجلس أعضاء من كضمان المقدمة األسهم حجز حق ممارسته عند المختصة الجهات موافقة بعد اإلدارة لمجلس يحق
يبيعه أن الشركة وبين بينهم تنشأ التي العقود مقابل قداإلدارة الدين يكون أن بشرط الثانياا النداء توجيه وبعد ستحق

ي األسهم، صاحب المدين إلى مسجل عنبخطاب بيعها اإلدارة فلمجلس رفض فإذا أسبوعين خالل الدين تسديد فيه طلب
أن على األسهم تداول نظام للشركة،تطريق المطلوبة وااللتزامات الديون جميع المباعة األسهم ثمن من يدفعسدد ثم

وجد(الرصيد ورثته) إن أو وصيته منفذ إلى أو وليه أو المساهم ذلك .إلى

اإلدارة مجلس

من مؤلف إدارة مجلس الشركة إدارة تع) ٥(خمسةيتولى يتم يخليأعضاء وال سنوات، ثالث على تزيد ال لمدة ينهم
المجلس في يمثله من استبدال في المعنوي الشخص بحق التعيين .ذلك

                                                          

المساه٢٠ أسهم بيع الهيئة الماليةتحظر السوق في الشركة أسهم تداول بدء من سنوات ثالث انقضاء قبل المؤسسين للتصرف.  مين ويشترط
والهيئة النقد مؤسسة موافقة على الحصول المساهمين .بأسهم



ذلكواستث من التأسيسيةعينتناء العامة مجلسالجمعية ثالثأول لفترة صدور) ٣(إدارة تاريخ من تبدأ سنوات
الشركة تأسيس بإعالن الوزاري .القرار

المنتدب والعضو اإلدارة مجلس صالحيات

والصالحيا السلطات أوسع اإلدارة لمجلس يكون العامة، للجمعية المقررة االختصاصات مراعاة الشركةمع إدارة في ت
وخارجها المملكة داخـل أمورها على .واإلشراف

منتدباً وعضواً له رئيساً أعضائه بين من اإلدارة مجلس .يعين

الشركة عن نيابة اإلدارة مجلس قرارات وتنفيذ التوقيع المنتدب والعضو اإلدارة مجلس لرئيس رئيس.يحق ويختص
الشركة بتمثيل المنتدب والعضو الغيرالمجلس مع عالقاتها وللعضوفي المجلس لرئيس ويجـوز القضاء، وأمام
حدود في الغير وتوكـيل تفويض الشركة.اختصاصهمالمنتدب إدارة في التنفيذية السلطة المنتدب العضو .يتولى

وفقاً المنتدب والعضو المجلس رئيس من لكل والمكافآت والبدالت الرواتب اإلدارة مجلس هولويحدد فيما مقرر
.األساسيالنظام

اإلدارة مجلس مكافأة

مبلغ بها يقوم التي الخدمات مقابل اإلدارة مجلس رئيس مكافأة سعودي) ١٨٠,٠٠٠(تكون ريال ألف وثمانون مئة
ألف وعشرون مئة مبلغ بها يقوم التي الخدمات مقابل اإلدارة مجلس أعضاء من عضو كل مكافأة تكون كما سنوياً،

سنوياً) ١٢٠,٠٠٠( سعودي . ريال

آالف ثالثة مبلغ عضو وكل الرئيس من لكل اجتماعات) ٣,٠٠٠(ويدفع من يحضره اجتماع كل عن سعودي ريال
وخمسم ألف ومبلغ التنفيذية) ١,٥٠٠(ئةاالمجلس اللجنة اجتماعات من يحضره اجتماع كل عن سعودي .ريال

اإلدارة مجلس وأعضاء رئيس من لكل الشركة تدفع اجتماعاتكما حضور أجل من يتحملونها التي الفعلية النفقات
واإليواء واإلقامة السفر مصروفات ذلك في بما التنفيذية اللجنة أو مجموع. المجلس يزيد أن يجوز ال األحوال كل وفي

عن اإلدارة مجلس وأعضاء للرئيس يصرف كافة%) ٥(ما إرسال من التأكد الشركة على ويجب األرباح صافي من
تلك فيها تطرح التي العامة الجمعية انعقاد قبل المساهمين لجميع المقترحة والتعويضات للمكافآت الكتابية التفاصيل
المكافآت شروط على العامة الجمعية موافقة من التأكد الشركة على أنه كما عليها، للتصويت والتعويضات المكافآت

جمعية في اعاموالتعويضات مجلس لعضو يكون ال فيهاة التصويت حق التنفيذيين المدراء كبار أحد أو المعني إلدارة
الشروط هذه .على

للمساهمين العادية غير العامة الجمعية بموافقة اإلدارة مجلس أعضاء مكافآت تعديل .ويجوز



اإلدارة مجلس وقرارات اجتماعات

إلي طلب ومتى رئيسه من بدعوة للشركة الرئيس المركز في المجلس اثنانيجتمع ذلك أن) ٢(ه ويجب األعضاء من
المجلس يراها التي بالطريقة موثقة الدعوة المجلس. تكون يجتمع أن على الشركة مقر خارج المجلس ينعقد أن ويجوز

المجلس انعقاد بدون أشهر أربعة تنقضي أن يجوز وال الواحدة المالية السنة خالل األقل على مرات .أربع

المجلس اجتماع يكون حضرهال إذا إال عدداألعضاء) ٢/٣(ثلثاصحيحاً يقل ال أن بشرط باإلنابة أو باألصالة
عن بأنفسهم المادة) ٤(ةأربعالحاضرين في ورد ما مراعاة ومع النظام) ١٥(أعضاء، لعضوساسياألمن يجوز

االجتماع حضور في األعضاء من غيره عنه ينيب أن اإلدارة .مجلس

المجلس قرارات األقل)٢/٣(ثلثيبأغلبيةتصدر على والممثلين الحاضرين األعضاء التصويت. أصوات حق إن
ذلك يتجاوز وال اآلخرين األعضاء لحقوق مماثالُ يعتبر عليها. للرئيس بالتصويت القرارات يصدر أن وللمجلس

الحالة هذه وفي فيها، للمداولة اجتماع عقد كتابةً األعضاء أحد طلب إذا إال مجلسبالتمرير على القرارات هذه تعرض
له تال اجتماع أول في .اإلدارة

أو أمر أي في مباشرة غير أو مباشرة شخصية مصلحة له تكون الذي اإلدارة مجلس أعضاء من عضو أي وعلى
المعروض، األمر في مصلحته طبيعة اللجنة، أو المجلس يبلغ أن التنفيذية اللجنة أو المجلس على معروض اقتراح

أووعلي المجلس في والتصويت المداوالت في االشتراك عن االمتناع االجتماع لصحة الالزم العدد من استبعاده بدون ه
االقتراح أو باألمر يتعلق فيما الحال تتطلب كما التنفيذية .اللجنة

النق مؤسسة بموافقة إال فيها مصلحة لهم تأمين عقود الشركة مع يبرموا أن المجلس ألعضاء يجوز العربيال د
.السعودي

للمجلس سكرتيراً يعين أن اإلدارة مجلس على مختلف.  يجب في أكثر أو له مستشاراً يعين أن للمجلس يجوز كما
مكافآتهم المجلس ويحدد الشركة .شؤون

إدارتها مجلس وعضو المنتدب والعضو الشركة إدارة مجلس رئيس من كل اختصاصهمسئولينيكون حدود في كل
مخالفة النظامعن هذا .أحكام

اللجان

ثالثة عن أعضائها عدد يقل ال للمراجعة لجنة اإلدارة مجلس خمسة) ٣(يشكل عن يزيد وال من) ٥(أعضاء أعضاء
السعودي العربي النقد مؤسسة تقرره ما وحسب اإلدارة مجلس خارج من أغلبهم يكون أن على التنفيذيين المديرين غير

و والصناعة التجارة الماليةووزارة السوق اإلدارة.هيئة مجلس من اقتراح على بناء للشركة العامة الجمعية وتصدر
اللجنة عمل وأسلوب عضويتهم ومدة المراجعة لجنة أعضاء اختيار .قواعد

ثالثة عن أعضائها عدد يقل ال تنفيذية لجنة اإلدارة مجلس خمسة) ٣(يشكل عن يزيد وال ويختار) ٥(أعضاء أعضاء،
منأعضاء لها مؤقتاً رئيساً اللجنة تختار غيابه حالة وفي اجتماعاتها، يرأس الذي اللجنة رئيس بينهم من التنفيذية اللجنة



أن التنفيذية اللجنة ولعضو الحاضرين أعضائها فقطبين اجتماعات ولثالث بالتصويت الحق له آخراً عضواَ عنه ينيب
اللجنة عضوية مدة الوتكون مدة هي التنفيذيةالتنفيذية اللجنة في يخلو الذي المركز المجلس ويمأل المجلس في .عضوية

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

يضعه أو السعودي العربي النقد مؤسسة تضعها تعليمات أي مراعاة الشركة،مع إدارة مجلس التنفيذيةا اللجنة تباشر
العام المدير أو المنتدب اإلدارة مجلس عضو التنفيذية اللجنة وتعاون المجلس، أو المؤسسة تقررها التي السلطات كل

لها المقررة السلطات حدود .في

األ بطريق األقل على اثنان حضره إذا إال صحيحاً التنفيذية اللجنة اجتماع يكون عددال يقل ال أن بشرط اإلنابة أو صالة
اثنين عن بأنفسهم ثالث.الحاضرين أصوات بأغلبية تصدر الخالف حالة وفي باإلجماع التنفيذية اللجنة قرارات ةوتصدر
الحاضرين األعضاء على.الممثلينوأرباع عقدها ضرورة رئيسها رأى كلما آلخر وقٍت من اجتماعاتها اللجنة وتعقد

ست تعقد ويعقدأن سنوياً، األقل على اجتماعات األقلاالجتماعة على األعضاء من اثنان ذلك طلب إذا وقت أي . في
اللجنة أعضاء من اثنان كتابةً عليه وافق إذا عليه بالموافقة القرار .ويصدر

ال والمكافآت للترشيحات لجنة اإلدارة مجلس أعضاء يشكل عنو أعضائها أعضاء) "٣(يقل عنوال" ثالثة ) ٥(يزيد
لجنة" أعضاء اختيار قواعد اإلدارة مجلس من اقتراح على بناء للشركة العامة الجمعية وتصدر أعضاء، خمسة

اللجنة عمل وأسلوب عضويتهم ومدة والمكافآت .الترشيحات

خدمات فنيةاتفاقية

الشركة تعقد أن السعودي-يجوز العربي النقد مؤسسة موافقة إلدار-بعد أكثراتفاقية أو شركة مع الفنية الخدمات ة
لمدة للتجديد قابلة سنوات خمس لمدة التأمين مجال في المؤهلة الشركات إدارةمساويةمن مجلس يحددها أخرى مدد أو

.الشركة

للمساهمين العامة الجمعيات

ي التي المدينة في وتنعقد المساهمين، جميع تمثل صحيحاً تكويناً المكونة العامة الرئيسالجمعية المركز فيها للشركة،يقع
أو األصالة بطريق التأسيسية الجمعية حضور حق أسهمه عدد كان أياً مكتتب كمابالولكل المكتتبين، من غيره عن نيابة

حائز مساهم لكل حضورعلىأن حق أكثر أو سهماً مساهماًاجتماععشرين عنه يوكل أن وللمساهم العامة، الجمعية
أعضا غير من لحضورآخر اإلدارة مجلس العامةاجتماعء .الجمعية

التالية باألمور التأسيسية العامة الجمعية :تختص

المال.١ رأس بكل االكتتاب من .التحقق
لنظام.٢ النهائية النصوص المعروضوضع الشركة نظام على جوهرية تعديالت إدخال لها يجوز ال ولكن الشركة

الم المكتتبين جميع بموافقة إال فيهاعليها .مثلين



الشركة.٣ في اإلدارة مجلس أعضاء .تعيين
مكاف.٤ وتحديد للشركة حسابات مراقبين أول .تهمآتعيين
التأسيس.٥ اقتضاها التي والنفقات األعمال عن المؤسسين تقرير في .المداولة

يمثلون مساهمون حضر إذا إال صحيحاً العادية العامة الجمعية انعقاد يكون الم%) ٥٠(خمسونال مالائةفي رأس من
اال في النصاب هذا يتوفر لم فإذا األقل على الثالثينالشركة خالل يعقد ثان اجتماع إلى الدعوة وجهت األول جتماع

المادة في عليها المنصوص بالطريقة الدعوة هذه وتنشر السابق لالجتماع التالية ويعتبر) ٨٨(يوماً الشركات نظام من
أياًاال صحيحاً الثاني فيهجتماع الممثلة األسهم عدد .كان

يمثلون مساهمون حضره إذا إال صحيحاً العادية غير العامة الجمعية انعقاد يكون المائةال في رأس% ٥٠خمسون من
اال في النصاب هذا يتوفر لم فإذا األقل، على الشركة األوضاعمال بنفس ثان اجتماع إلى الدعوة وجهت األول جتماع

ا في عليها االالمنصوص ويكون السابقة رأسلمادة ربع يمثل المساهمين من عدد حضره إذا صحيحاً الثاني جتماع
األقل على .المال

هذه تعلقت إذا فإنه ذلك ومع فيها، الممثلة لألسهم المطلقة باألغلبية والعادية التأسيسية الجمعية في القرارات تصدر
مو لزمت خاصة مزايا أو عينية حصص بتقييم األسهمالقرارات ثلثي تمثل التي نقدية بأسهم المكتتبين أغلبية افقة

في رأي لهؤالء يكون وال الخاصة المزايا من المستفيدون أو العينية الحصص مقدمو به اكتتب ما استبعاد بعد المذكورة
العا غير العامة الجمعية في القرارات تصدر كما النقدية، األسهم أصحاب من كانوا ولو القرارات ثلثيهذه بأغلبية دية

اال في الممثلة بحلاألسهم أو الشركة مدة بإطالة أو المال رأس بتخفيض أو بزيادة متعلقاً القرار كان إذا إال جتماع
صدر إذا إال صحيحاً القرار يكون فال أخرى مؤسسة في أو شركة في بإدماجها أو نظامها في المحددة المدة قبل الشركة

األ أرباع ثالثة االبأغلبية في الممثلة .جتماعسهم

الحسابات مراقب

ويجوز أتعابهما وتحدد المملكة في المهنة بمزاولة لهم المرخص الحسابات مراقبي من اثنين سنوياً العامة الجمعية تعين
تعيينهما إعادة .لها

األرباح وتوزيع الشركة حسابات

في وتنتهي يناير من األول من للشركة المالية السنة المالية٣١تبدأ السنة تبدأ أن على ميالدية سنة كل من ديسمبر
الشركة تأسيس بإعالن الصادر الوزاري القرار تاريخ من فياألولى التاليةديسمبر٣١وتنتهي السنة .من

القوائم يعد كما المذكور التاريخ في وخصومها الشركة أصول لقيمة جردا مالية سنة كل نهاية في اإلدارة مجلس يعد
التيالما الطريقة التقرير هذا ويتضمن المنقضية المالية السنة عن المالي ومركزها الشركة نشاط عن وتقريراً لية

تشملها التي السنوية المالية الفترة نهاية من يوماً أربعين تتجاوز ال فترة خالل وذلك الصافية األرباح لتوزيع يقترحها
تص تحت الوثائق هذه المجلس ويضع القوائم العامةتلك الجمعية النعقاد المحدد الموعد قبل الحسابات مراقب رف

األقل على يوماً وخمسين الرئيس.بخمسة المركز في وتودع المذكورة الوثائق على اإلدارة مجلس رئيس ويوقع



األقل على يوما وعشرين بخمسة العامة الجمعية النعقاد المحدد الموعد قبل المساهمين تصرف تحت علىو.للشركة
عن وافية وخالصة المالية القوائم للشركة الرئيس المركز في توزع يومية صحيفة في ينشر أن اإلدارة مجلس رئيس
العامة اإلدارة إلى الوثائق هذه من صورة يرسل وأن الحسابات مراقب لتقرير الكامل والنص اإلدارة مجلس تقرير

انعقا تاريخ قبل وذلك المالية السوق وهيئة األقلللشركات على يوماً وعشرين بخمسة العادية العامة الجمعية .د

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

التأمين:أوالً عمليات حسابات

مستقل-١ حساب األخرىإنشاء والعموالت التأمين إعادة وعموالت المكتسبة .لألقساط

حس-٢ مستقلإنشاء الشركةاب من المتكبدة .للتعويضات

منه-٣ محسوماً والتعويضات األقساط مجموع بين الفرق يمثل الذي اإلجمالي الفائض عام كل نهاية في يحدد
لذلك المنظمة التعليمات حسب الالزمة الفنية والمخصصات والتشغيلية واإلدارية التسويقية .المصاريف

الصاف-٤ الفائض تحديد التالييكون الوجه على الفقـرة: ي في الوارد اإلجمالي للفائض يخصم) ٣(يضاف أو أعاله
ا عائد من لهم المؤمن يخص ما محققهالمنه مصاريف من عليهم ما وخصم عوائد من لهم ما احتساب بعد .ستثمار

الصافي-٥ الفائض نسبةتوزيع بتوزيع إما ويتم مباشرةبالمائعشرة% ١٠، لهم أقساطهمللمؤمن بتخفيض أو ة،
نسبته ما ويرحل التالية، المساهمينةبالمائتسعون% ٩٠للسنة حسابات .إلى

المساهمين:ثانياً دخل قائمة

اإلدارة)    أ( مجلس يضعها التي للقواعد وفقاً المساهمين أموال استثمار عائد من المساهمين أرباح .تكون

الص)  ب( الفائض من المساهمين حصة المادةتكون هذه من الخامسة الفقرة في ورد ما حسب .افي

التالي الوجه على المساهمين أرباح :توزع

المقررةجنَّتٌ-١ الدخل وضريبة الزكاة .ب

٢-متى%) ٢٠(بجنَّي التجنيب هذا وقف العادية العامة للجمعية ويجوز نظامي، احتياطي لتكوين الصافية األرباح من
اال المذكوربلغ المدفوعحتياطي المال رأس .إجمالي

٣-بناء العادية العامة لتكوينللجمعية الصافية السنوية األرباح من مئوية نسبة تجنب أن اإلدارة مجلس اقتراح على
العامة الجمعية تقررها معينه أغراض أو لغرض وتخصيصه إضافي .احتياطي

ع-٤ تقل ال للمساهمين أولى دفعة ذلك بعد الباقي من المدفوع%) ٥(نيوزع المال رأس .من



المبقاة-٥ األرباح حساب إلى يحول أو األرباح في كحصة المساهمين على ذلك بعد الباقي .يوزع

الفقرة-٦ في المحددة السنوية األرباح من تخصم دورية أرباح توزيع اإلدارة مجلس من بقرار الواردة)٤(يجوز
وفق والصاًأعاله لذلك المنظمة المختصةللقواعد الجهات من .ادرة

المالية السوق هيئة الشركة المقررتُبلغ األرباح وتدفع بذلك التوصية أو األرباح لتوزيع قرارات بأي تأخير دون
التجارة وزارة تصدرها التي للتعليمات وفقاً اإلدارة مجلس يحددها التي والمواعيد المكان في المساهمين على توزيعها

مراعا مع السعوديوالصناعة العربي النقد لمؤسسة المسبقة الكتابية الموافقة .ة

ثالث الشركة خسائر بلغت العاديةةإذا غير العامة الجمعية دعوة اإلدارة مجلس أعضاء على وجب المال رأس أرباع
بالمادة المعين أجلها قبل حلها أو الشركة استمرار في ف)٥(للنظر الجمعية قرار وينشر النظام هذا األحوالمن جميع ي

الرسمية الجريدة .في

وتصفيتها الشركة ٢٢حل

وعند الشركات نظام في عليها المنصوص لألحكام وفقاً أو النظام لهذا وفقاً لها المحددة المدة بانقضاء الشركة تنقضي
اقترا على بناء العادية غير العامة الجمعية تقرر األجل هذا قبل حلها حالة وفي الشركة مدة اإلدارةانتهاء مجلس ح

ومع الشركة بانقضاء اإلدارة مجلس سلطة وتنتهي وأتعابهم صالحياتهم وتحدد أكثر أو مصفياً وتعين التصفية طريقة
ال الذي بالقدر اختصاصاتها الشركة ألجهزة وتبقى المصفي تعيين يتم أن إلى الشركة إدارة على قائماً يستمر ذلك

المصفين اختصاص مع التأمينويراعى.يتعارض عمليات فائض في المشتركين حق حفظ التصفية واالحتياطاتفي
في عليه المنصوص حسب األساسي٤٤و٤٣المادتينالمكونة النظام .من

                                                          

أيضاً بذلك النقد مؤسسة إبالغ ينبغي كما

الشر بحل للقيام والهيئة النقد مؤسسة من كل موافقة على الحصول وتصفيتهاينبغي كة



القانونية١٥ المعلومات

التأسيس١-١٥ تفاصيل

العربية التعاونيالسعوديةالشركة بـ(للتأمين النشرة هذه في إليها السعودية"أو" الشركة"ويشار شركة") سايكو هي
تم التأسيس تحت سعودية تأسيسهامساهمة على رقمحسبالموافقة الملكي بتاريخ) ٦٠/م(المرسوم الصادر

الموافق١٦/٩/١٤٢٧ رقمم١١/١٠/٢٠٠٦هـ الوزراء مجلس بتاريخ)٢٣٣(وقرار هـ١٦/٩/١٤٢٧الصادر
.م٩/١٠/٢٠٠٦الموافق

واالبعد العام الطرح من العامةاختتامنتهاء بطلب،التأسيسيةالجمعية والصناعة التجارة وزير لمعالي التقدم سيتم
الشركة تأسيس والصناعة. إلعالن التجارة وزير قرار صدور تاريخ من مساهمة كشركة الشركة اعتبار يتم سوف

تأسيسها الشركة. بإعالن التجاري،وستقوم السجل صدور علىاالب،وبعد البحرينالتأمينيةالمحفظةستحواذ لسايكو
السعودية العربية المملكة السعوديفي العربي النقد مؤسسة عليه ستوافق الذي التقييم أساس ).ساما(على

و٢-١٥ األساسيةالتراخيص التصاريح

م من تمكنها والتي والسلطات الوزارات بواسطة الصادرة األساسية والتصاريح التراخيص من عدداً الشركة تابعةتمتلك
السعودية العربية المملكة داخل أدناه. أنشطتها موضحة األساسية والتصاريح : التراخيص

للشركة: ٦١جدول الصادرة األساسية والتصاريح :التراخيص
المصالتصريح/ الترخيص الغرضنتهاءاالالتاريخرةِدالسلطة

أجنبي استثمار ترخيص
)٨٧٢/ ١(رقم

لالستثمار العامة الهيئة
السعوديةب العربية المملكة

هـ٩/١٤٢٦/ ١٣
١٦/١٠/٢٠٠٥الموافق

التأمين- بأنشطة بالقيام الترخيص

الملكي المرسوم
)٦٠/ م(رقم

الملكي هـ١٨/٠٩/١٤٢٧الديوان
م١١/١٠/٢٠٠٦الموافق

ب- شركةالترخيص تأمينتأسيس
تعاوني

رقم وزاري الوزراء)٢٣٣(قرار هـ١٦/٠٩/١٤٢٧مجلس
م٠٩/١٠/٢٠٠٦افقالمو

ب- شركةالترخيص تأمينتأسيس
تعاوني



ال٣-١٥ ذات األطراف مع المهمة والمعامالت محددة عالقةعالقات

أي هنالك يكون أن المتوقع من وليس هنالك، ليس أدناه، المبينة المعامالت منةبخالف سلسلة أو مهمة معاملة
ف طرفاً الشركة تكون التي المتشابهة والمعامالت سيها أو أوكان مؤسس مساهم ألي مجلسيكون أومقترحإدارةعضو

المباشرؤمس عائلته من عضو أو تابع أي أو فيهاجوهريةمصلحةةول مباشرة غير أو .مباشرة

التنافسي التحليل على علىالشركةإدارةفإن،والمقارناتبناء بناءصممت تنفيذها تم قد أدناه الموضحة المعامالت أن
غيرع أخرى أطراف أي ستقدمها كانت خدمات أي عن للشركة مزاياها حيث من تقل ال شروط تنوي.لهاتابعةلى

الشركةالشركة بين المستقبلية المعامالت جميع أن من إدارتهاوومسئوليهاالتأكد مجلس األساسيينأعضاء ومساهميها
بعد تتم ااالوتابعيهم مجلس أعضاء أغلبية قبل من ذويدارةإلعتماد وغير المستقلين األعضاء غالبية ذلك في بما

من عليها تحصل شروط أي من للشركة تفضيالً أقل تعتبر ال المعامالت هذه شروط أن من والتأكد بالمجلس المصلحة
للشركة منتمية غير ثالثة الشركة.أطراف المقترحونتؤكد إدارتها مجلس فيوالمؤسسمساهموهاووأعضاء النية ن

الجمعيةالشركاتنظاممن٧٠و٦٩بالموادااللتزام قبل من العالقة ذات العقود جميع على التصويت ذلك في بما ،
العقود تلك في مصالح لهم الذين المساهمين مشاركة بدون للشركة .العامة

لل األساسي،وفقاً مبانظام شخصية مصلحة لديه التنفيذية باللجنة أو بالمجلس عضو أي أيفان في مباشرة غير أو شرة
التنفيذية اللجنة أو المجلس بواسطة دراسته تتم اقتراح أو الحالة،موضوع ي،حسب أن اللجنةيجب أو المجلس خطر

يمتنع أن وعليه المسألة في لديه التي المصلحة المجلسعنبطبيعة في تعقد التي المداوالت في المشاركة أو التصويت
التنفيذية اللجنة أوأو الموضوع بذلك يختص . االقتراحفيما

تلك في مصلحة لديهم كانت إذا الشركة مع تأمين عقود أي بعقد لهم مسموح غير المجلس أعضاء فان لذلك باإلضافة
السعودي العربي النقد مؤسسة موافقة على الحصول بعد إال ).ساما(العقود

للمعامالت ملخص يلي ذاتالكبيرةفيما أخرى أطراف األطرافعالقةمع وتلك الشركة بين فيها الدخول : تم

المحدودةشركة)أ( القابضة الموارد

لشركة تأمينية تغطية الشركة المحدودةمالتقدم القابضة تأمينوارد على العامتشتمل والتأمين والمركبات الممتلكات
التعاملويبلغ.والبحري لسايكو% ٦,٧حجم المكتتبة األقساط إجمالي ديسمبرمن بنهاية .م٢٠٠٥البحرين

ال صاحب خالسموإن بنداألمير اهللا عبد الرحمبن سعودنعبد اإلآل مجلس مباشررشحالمدارةرئيس غير ومساهم
الشركة خالل(في القابضة،)البحرينسايكومن الموارد شركة في الرئيس المساهم .وهو

للسيارات)ب( الوعالن شركة

ت تغطية الشركة لشركةتقدم للسياراتأمينية تأمينالوعالن على والبحريتشتمل العام والتأمين والمركبات .الممتلكات
التعاملويبلغ منحجم ديسمبر%٥أقل بنهاية البحرين لسايكو المكتتبة األقساط إجمالي .م٢٠٠٥من



للسيارات الوعالن شركة تعتبر للشركةو المؤسسين المساهمين .  أحد

أخرى) جـ(

الوكالة-١ عالقة

البحرينظلت معسايكو فيها الدخول تم وكالة اتفاقية خالل من المملكة في تعمل اآلن شركةحتى
المملوكةالتجاريةالمشاريع الشركة وهي المحدودة األكثريةالعربية القابضةفي الموارد شركة قبل .من

ال صاحب األميرإن بنسمو اهللا عبد بن الرحمخالد سعنعبد اإلودآل مجلس رشحالمدارةرئيس
الشركة في مباشر غير خالل(ومساهم الموارد،)البحرينسايكومن شركة في الرئيس المساهم وهو

قسم. القابضة راجع نشرة" جوهريةعقود"فضالً الترتيباالكتتابمن هذا وصف على لإلطالع .هذه

أل-٢ التأمينية اإلالتغطية مجلس دارةعضاء

تغ الشركة اتوفر تحمي تأمينية والتجاريةطية الشخصية ألمصالح من اإلعضاءلفئة دارةمجلس
للشركة .المقترحين

ستحواذالا-٣

شراء اتفاقية في الشركة ستدخل تأسيسها، التأمينيةعند المؤسسسايكومعالمحفظة المساهم البحرين،
الشركةاألكبر بموجبهفي تقوم حيث ببيعسايكو، التالبحرين أصول(أمينيةالمحفظة من فيها بما

عليها)والتزامات متعارف محددة شروط حسب الشركة إلى وتحويلها عنها . والتنازل

نجمترتيبات-٤ شركة في حصص استمالك

الوكيل التأمينحصصبتملكالحاليقام لخدمات نجم شركة قيمتهاالمحدودةفي تبلغ الشركة عن بالنيابة
باإل)١,٩٢٣,٠٧٨( سعودي مبلغريال دفع إلى تأسيس)٢٩٣,٧٥٠(ضافة مصروفات ويعتزم. ريال

اشترىالحاليالوكيل الذي السعر بنفس تأسيسها عقب الشركة إلى باسمه المشتراة األسهم وتحويل ببيع
األسهم . به

شركة" نجم"و محدودةهي مسؤولية قدرهذات مال برأس التأسيس سعودي) ٢٥,٠٠٠,٠١٤(تحت ريال
الترخيص ساماتم قبل من حصةو،بتأسيسها تبلغ وسوف سعودية تأمين شركة عشر ثالثة فيها يشارك

حوالي نجم في السعودية عن%.  ٧,٦٩سايكو الناجمة المطالبات وتسوية إلدارة شبكة عن عبارة وهي
المرورية السيارات.  الحوادث حوادث مسؤوليات تقييم خدمات تقديم نجم خدمات تشمل أن المتوقع ومن

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

ا. المرورية هو كما خدمة عقد بموجب نجم مع السعودية سايكو تتعامل الشركاتوسوف مع لحال
األخرى عام. المنتسبة من األول النصف في نجم شركة نشاط في البدء .م٢٠٠٧ويتوقع



وبراءاتعالماتال٤-١٥ الفكريةاالختراعالتجارية الملكية وحقوق

تجارية عالمة أية لها ليس شعارها(الشركة ذلك في قضائ) بما نظام أية في باسمها مسجلة فكرية ملكية أية يأو
نشاطها الشركة فيه .تمارس

اإل عالمدارةوتخطط لحماية التأسيس عقب الالزمة الخطوات وفياألخذ المملكة في تسجيلها خالل من التجارية تها
على للمحافظة مستمر جهد في فيها العمل الشركة تنوي التي الرئيسية .صورتهاتعزيزوهاخدماتءسماأاألسواق

الجوهرية٥-١٥ العقود ملخص

التأمين١-٥-١٥ ترتيبات

الشركة خالل(دخلت حملة) البحرينسايكومن مع مختلفة تأمين اتفاقيات مسيرةوثائقفي خالل وشركات أفراد من
المختلفة والخسائر المخاطر أنواع ضد للتأمين العادي التغطية. عملها طبيعة على بناء تنطبق عامة استثناءات هنالك

.التأمينية

ا عامائقلوثتعتبر لمدة سارية عام وهيواحد،) ١(بشكل للتجديد، قابلة أيضاً بواسطةبشكٍلوهي لإلنهاء قابلة عام
ال تقديموثائقحملة على ثالثينمدةقبلخطيإشعاربناء بين .اًيوم) ٩٠(تسعينإلى) ٣٠(تتراوح

جميع الممارساتوثائقتعتبر مع متوافقة لهذالتأمين المعتادة النشاط،الحصيفة كاملا والسريانومفعولها . النفاذ

التأمين٢-٥-١٥ إعادة ترتيبات

معست التأمين من أنواع لعدة تأمين إعادة اتفاقيات في الشركة إعادةدخل لهاتأمينشركات تتبع جميعاًال اختيارها تم
أساسي أساسبشكل تعرضـهاإعادةاتفاقياتالشركةتشتري. لالعتماداستحقاقهامدىعلى تقليـل أجـل مـن تأمين

في تتحملها التي التأمين التيلمخاطر التأمين . تكتبهاأعمال

هذه الممارساتمتوافقةاالتفاقياتستكون األعمالالسائدةالمعتادةالحصيفةمع هذه مثل تنص. في ال عام بشكل وهي
إشعار بتقديم الطرفين من أي قبل من لإللغاء وتخضع محددة فترة إقليميةعلى منطقة عام بشكل تغطي أنها كما إلغاء،

.محددة

ذلك إلى وإعادةتسندباإلضافة التأمين شركات مع حدة على حالة لكل اختياري أساس على المخاطر من نسبة الشركة
. التأمين



الوكالة٣-٥-١٥ ترتيبات

خالل من السعودية العربية المملكة في البحرين سايكو وكالتعمل محلي،حصريةةاتفاقية وكيل مع فيها الدخول تم
الحالة هذه في المشاريعوهو .العربيةالتجاريةشركة

حصول على الوكالة اتفاقية منعلىالوكيلتنص مئوية التأميننسب أقساط قيمة التأمينإجمالي وثائق المكتتبةعن
السعوديةوال العربية المملكة في بخدمتها الوكيل قام .تي

الش بعستقوم التأسيسإجراءمناالنتهاءدركة بإبرامات المحدودة، التأمين لوكاالت أيس شركة مع وكالة مرخص(عقد
من لها النقدقبلبالتأسيس سنوات)مؤسسة خمس .لمدة

بالعقاراتترتيبات٤-٥-١٥ خاصة

تمتلك البحرينال عقاراتسايكو مباني(أي ). الخ.. أراضي،

البحرين الوكيلرتستأجسايكو من الرياض في مكاتبها عقدالحاليحالياً طريق الباطنإيجارعن سوف. من العقد هذا
تأسيسها بعد الشركة إلى نقله .  يتم

التمويل٥-٥-١٥ ترتيبات

األخرى المالية المؤسسات أو البنوك مع قروض اتفاقيات أي في الشركة تدخل معينة. لم وضمانات تعهدات هنالك
المس بواسطةوؤتشمل الصادر بالضمان المتعلقة المحتملة البريطانيليات السعودي ريال)١٢,٥(بمبلغالبنك مليون

التعاوني الصحي الضمان مجلس إلى للعملسعودي العادي السياق إطار في ناشئ .وهو

القضائية٦-١٥ الدعاوى

ليسيتعهد أن النشرة هذه تاريخ من المؤسسون منهمالمساهمون دعوىطرألي أو تحكيمي إجراء أو قضية أي في ف
يكون قد إداري إجراء أي أو مطالبة أو علىلهقضائية وأنه المالي، مركزها أو الشركة ألعمال مغايرة سلبية أثار أي

إجراء أو مطالبة أو تحكيمي إجراء أو قضائية دعوى أي استحقاق أو بنشوء تهديد ألي عرضة ليسوا علمهم حد
.إداري

العموالت٧-١٥

خالل الشركة مال برأس يتعلّق فيما نقدي غير عوض أي أو وساطة أتعاب أو خصومات أو عموالت أي دفع يتم لم
التأسيس قبل ما .مرحلة



وتعليمات-١٦ كتتاباالشروط

وتعليمات شروط قراءة المحتملين المكتتبين جميع على تعبئةاالكتتابيجب استكمال قبل تامة كتتاب،االبطلبعناية
طلب على التوقيع يعد وتعليماتاالحيث شروط على والموافقة بالقبول إقرار بمثابة وتقديمه المذكورةاالكتتاب .كتتاب

األسهماالكتتاب١-١٦ في

طلب على التوقيع والمكتتبألحدوتقديمهاالكتتابإن الشركة بين ملزمة اتفاقية يمثل المستلمة .البنوك

هذا طرحكتتاباالبموجب العام،ةالمائفيأربعين%) ٤٠(سيتم لالكتتاب الشركة أسهم إجمالي كتتابااليقتصرمن
الطبيعيين السعوديين األشخاص غير،على زوج من قصر أوالد لها التي األرملة أو المطلقة السعودية للمرأة يجوز كما

لصالحهاأسعودي بأسمائهم تكتتب من أنها يثبت ما تقدم أن القصرعلى لألوالد أمومتها يثبت وما أرملة أو .طلقة

ب القبول يتم األشخاصاالولن باسم صناديقاالكتتاب أو البنوك أو كالشركات الفرديةاالعتباريين المؤسسات أو ،ستثمار
استمارات فترةاالوستتوفر خالل المستلمةاالكتتاب البنوك فروع لدى يمكن. كتتاب طريقاالكما عن نترنتاإلكتتاب

للمكتتبين الخدمات هذه كل أو إحدى تتيح التي المستلمة البنوك من أي لدى اآللي الصراف أو المصرفي الهاتف أو
لهم سبق إحدىاالالذين في أساسييناالكتتاب بشرطين ذلك و مؤخراً طرحت التي :كتتابات

المستلم.١ البنك لدى الخدمات تلك يتيح مصرفي حساب .وجود
أي.٢ وجود األسرةعدم أفراد من فرد أي إضافة أو حذف مثل المكتتب لبيانات بالنسبة .تعديل

طلب ونماذج هذه، اإلصدار نشرة طلب التاليةااليمكن المستلمة البنوك من :كتتاب

www.sabb.com.sa

www.samba.com

www.alahli.com.sa

السوق هيئة موقع من النشرة هذه على الحصول يمكن www.cma.org.sa:الماليةكما

باستالم البدء تاريخاالطلباتسيتم من المملكة في المذكورة البنوك فروع في الموافق(هـ٢/٥/١٤٢٨كتتاب
تاريخ) م١٩/٥/٢٠٠٧ طلب). م٢٨/٥/٢٠٠٧الموافق(هـ١١/٥/١٤٢٨إلى تقديم البنكاالعند فإن الموقع كتتاب

الطلب بختم سيقوم منهالمستلم بصورة المكتتب المقدمة. وتزويد المعلومات اكتمال عدم أو صحة عدم ثبوت حال في
طلب البنكاالفي بواسطة ختمها يتم لم أنه أو طلبكتتاب فإن الغياًاالالمستلم سيعتبر .كتتاب



طلب في يوضح أن المكتتب على باالينبغي يرغب التي األسهم عدد اإلجمالياالكتتاب المبلغ ويكون بها، كتتاب
يرغب التي األسهم عدد ضرب حاصل هو مكتتب كل من البالغاالالمطلوب السهم بسعر بها رياالت١٠كتتاب

للسهم األدن.  سعودية الحد هوإن لالكتتاب يكوناًسهمخمسون) ٥٠(ى حيث ومضاعفاتهاال، األدنى الحد في . كتتاب
هو لالكتتاب األقصى الحد أن سهممئة) ١٠٠,٠٠٠(كما .ألف

طلب تقديم مبلغاالإن وإجمالي العائلة، دفتر أو المدنية، األحوال بطاقة وصورة أصل إرفاق مع يتم أن يجب كتتاب
.كتتاباال

ا تقديم الوكيلعند يكتب أن يجب فقط، واألبوين لألوالد المكتتب عن بالوكالة طلبلطلب على ويوقع كتتاباالاسمه
أو المملكة، في المقيمين لألشخاص العدل كتابة من صادرة الوكالة تكون وأن المفعول، سارية وكالة صورة يرفق وأن

لألشخ المكتتب بلد في السعودية القنصلية أو السفارة خالل المملكةمن خارج المقيمين البنك.  اص موظف سيقوم حيث
للمكتتب األصول وإعادة الصور مع األصول بمطابقة .المسؤول

للمك كافياً سيكون الرئيس للمكتتب واحد اكتتاب طلب تعبئة إذاتإن العائلة دفتر في المقيدين العائلة وأفراد الرئيس تب
نف األسهم بعدد سيكتتبون العائلة أفراد بطلبهاكان الرئيس المكتتب سيتقدم التي يلي. سها 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

كامل على سيحصل الرئيس المكتتب التابعينإن وللمكتتبين له المخصصة األسهم عن الموزعة األسهم . أرباح
رغبت حال بوفي لحسابهااالالزوجة باسمها سيجري،كتتاب حيث مستقل، اكتتاب طلب تعبئة عليها يتوجب فإنه
طلب اعتماد باالحينها الزوج اكتتاب وإلغاء لحسابها المخصصة األسهم إضافة وستتم منها المقدم .اسمهاكتتاب

التالية الحاالت من أي في منفصل اكتتاب طلب استخدام :سيتم

الرئيس المكتتب اسم غير باسم تخصيصها يتم التي األسهم تسجيل في راغباً المكتتب كان إذا
التابع يرغب التي األسهم كمية كانت الرئيساالإذا المكتتب يرغب التي الكمية عن مختلفة بها بهاالاكتتاب كتتاب

لحسابهارغبتحالفي المخصصة األسهم تسجل وأن باسمها تكتتب أن ب. (الزوجة الزوج قيام كتتاباالوعند
طلب اعتماد سيتم عندئذ فإنه وإلغاءاالباسمها لحسابها المخصصة األسهم إضافة كذلك سيتم و منها، المقدم كتتاب

باسمها الزوج ).اكتتاب

على بموافقته اإلقرار المكتتب على طلباتاالسيكون في منها العدد ذلك وامتالك المحددة األسهم في كتتاباالكتتاب
المطلوب األسهم عدد يساوي مبلغ مقابل المكتتب من بسعراالالمقدمة مضروباً فيها عشرة) ١٠(كتتاباالكتتاب

سهمةسعوديترياال .لكل

من العدد ذلك تملك من المكتتب يتمكن حي التالية الشروط تحقق لهيجب تخصيصه تم الذي :األسهم

طلب استمارة بتقديم المكتتب يقوم المستلمةاالأن البنوك من أي إلى كتتاب



كامل عليها اكتتب التي لألسهم اإلجمالية القيمة بدفع المكتتب يقوم المستلمةًًأن للبنك
لل خصصت التي األسهم عدد يحدد الذي التخصيص إشعار بتقديم المستلم البنك يقوم مساهمأن

البنك لدى المكتتب حساب من بالخصم وذلك المستلمة البنوك فروع أحد لدى بالكامل تسديدها سيتم األسهم قيمة إن
طلب تقديم تم الذي لهاالالمستلم يفتح.كتتاب أن عليه فيجب المستلم البنك لدى للمكتتب حساب وجود عدم حال وفي

ل تبعاً اكتتابه بتسجيل للقيام وذلك السعوديحساباً العربي النقد مؤسسة عن الصادرة أن. لتعليمات للشركة ويحق هذا
لشروط الطلب استيفاء عدم حال في جزئياً أو كلياً الطلب برفض األسهماالتقوم عدد المكتتب وسيقبل وتعليماته، كتتاب

بها اكتتب التي األسهم عن األسهم هذه تزد لم ما له .  المخصصة

اا٢-١٦ ورد لفائضلتخصيص

مدير بفتحاالسيقوم المستلمة والبنوك باسموتشغيلكتتاب خاصة مؤقتة فياال"حسابات العام العربيةكتتاب الشركة
التعاوني للتأمين في". السعودية المكتتبين من بتحصيلها قامت التي المبالغ تودع أن المستلمة البنوك على ويجب

المذكور . الحساب

مكت لكل بـكتتااالبتيحق و) ٥٠(ب أدنى كحد أقصى) ١٠٠,٠٠٠(سهم كحد تخصيص.  سهم كحد) ٥٠(وسيتم سهم
تناسبي أساس على لالكتتاب المطروحة األسهم من تبقى ما تخصيص وسيتم مكتتب لكل تضمن. أدنى ال الشركة إن

لـ للتخصيص األدنى المكتتبين) ٥٠(الحد عدد تجاوز حال في الحالة،.  مكتتبألفينثمان) ٨٠,٠٠٠(سهم هذه في
المكتتبين عدد على بالتساوي التخصيص فسوف. سيتم لالكتتاب، المطروحة األسهم عدد المكتتبين عدد تجاوز حال في

المالية السوق هيئة تقرره ما حسب التخصيص فائض.  يتم إعادة يتم وجد(كتتاباالوسوف أي) إن دون المكتتبين إلى
الب قبل من استقطاعات أو المستلمةعموالت .نوك

في بالطلب للمتقدم الفائضة األموال وإعادة بطلب متقدم كل إلى الطرح أسهم تخصيص عن اإلعالن يتم أن المتوقع من
مدير.)م٣/٦/٢٠٠٧الموافق(هـ١٧/٥/١٤٢٨يومأقصاهموعد باالسيقوم المحليةكتتاب الصحف في إعالن نشر

رد عملية بدء المستلمة البنوك من ويطلب المذكورة بالطلبات المتقدمين تبلغ السعودية العربية المملكة في تصدر التي
الفائضة .المبالغ

تأكيدتس خطابات بإرسال المستلمة البنوك للمكتتبينإ/قوم المخصصةلديهمشعارات لألسهم النهائي بالعدد ومبلغتفيدهم
وجداالفائض إن حساباتالفائضمبلغالرديوس. كتتاب في بقيدها وذلك مبلغ أي اقتطاع أو رسوم أي دون بالكامل

المستلم البنك لدى المكتتبين. المكتتبين على بفرااليجب طلبوتصال تقديم تم الذي المستلمة البنوك فيهاالع كتتاب
إضافية معلومات أي على .للحصول



قراراتاإل٣-١٦
طلب نموذج وتوقيع يلياالباستيفاء بما بالطلب المتقدم يقر :كتتاب،

على طلبااليوافق نموذج في المحدد بالعدد الطرح أسهم في .كتتاباالكتتاب
قد بأنه نشرةايقر على مضمونهاإلطلع وفهم محتوياتها كافة وعلى .اصدار

النظام على تعليمساسياألوافق جميع وعلى وشروطللشركة نشرةاالات في الواردة واستمارةصداراإلكتتاب
. بكتتااالطلب
كاملةيح غير أو صحيحة غير معلومات بسبب به تلحق التي األضرار عن الشركة مقاضاة في بحقه وردتتفظ

نشرة نشرةاإلفي من جزءا تكون أن يفترض جوهرية معلومات إغفال بسبب أو علىصداراإلصدار، وتؤثر
بطلبالستثماراقرار .بكتتااالللمتقدم
طلبيقر نموذج في المشمولين عائلته أفراد من أي أو هو يكتتب لم سابقاًاالبأنه الشركةكتتاب أسهم يقبلوفي

جميع رفض حق للشركة يكون . تطلباالبأن
ل تخصيصها يتم التي األسهم عدد وتعليماتيقبل شروط وجميع النشرةااله في الموجودة طلبكتتاب استمارة وفي

.كتتاباال
تعديل أو إلغاء بعدم تسليمهاالطلباستمارةيتعهد بعد المستلماكتتاب .للبنك

متفرقة٤-١٦ بنود

طلب والمتنازلاالإن وخلفائهم أطرافها ولمنفعة ملزمة ستكون العالقة ذات والتعهدات واألحكام الشروط وكافة كتتاب
وم الوصايا ومنفذي لصالحهم هذهمنهم في تحديداً عليه النص جرى ما عدا فيما أنه ويشترط والورثة، التركات ديري

من ألي بها التفويض أو عنه، ناشئة التزامات أو مصالح أو حقوق أي عن أو الطلب عن التنازل يتم ال فإنه النشرة،
الط من مسبقة كتابية موافقة على الحصول دون النشرة هذه في إليهم المشار اآلخراألطراف .رف

االنجليزي، والنص العربي النص بين التعارض حالة وفي واالنجليزية، العربية باللغتين هذه اإلصدار نشرة إصدار تم
اإلصدار لنشرة العربي بالنص .يعمل

السعودية٥-١٦ األسهم )تداول(سوق

عام في تداول نظام تأسيس المال٢٠٠١تم األوراق معلومات لنظام بديل كنظام األسهمم، تداول وبدأ اإللكتروني، ية
عام المملكة في تداول. م١٩٩٠االلكتروني نظام عبر المتداولة لألسهم السوقية القيمة زادت تريليون١,١٥عنوقد

سعودي يومريال نهاية فيوي.م٢٠٠٧مايو٩األربعاءحتى المدرجة الشركات عدد حتىشركة٩٠النظامبلغ
.تاريخه



تديغطيو بالتسويةنظام وانتهاء الصفقة بتنفيذ ابتداء متكامل بشكل التداول عملية واحدة. اول فترة على التداول ويتم
الساعة وحتى١١من األوامر. عصرا٣:٣٠ًصباحاً تنفيذ خاللها يتم األوامر. و بإدخال فيسمح األوقات هذه خارج أما

ال الساعة من وإلغائها اصباحاًعاشرةوتعديلها الساعة١١لساعةوحتى من وإلغائها األوامر تعديل يمكن كما صباحاً
الساعة٣:٣٠ وحتى الساعة. عصرا٤:٣٠ًعصراً من ابتداء جديدة واستفسارات قيود عمل لجلسة١٠ويمكن صباحاً
الساعة(االفتتاح تبدأ هذوقد). صباحا١١ًالتي قبلهتتغير من وتعلن رمضان شهر خالل .اولتدإدارةاألوقات

لألوامر آلية مطابقة خالل من الصفقات للسعر،تنفذ وفقاً األوامر أولوية وتحديد استقبال أوامر.  ويتم تنفذ عام، وبشكل
أوالً السعرالسوق محددة األوامر وتليها لتوقيت. ، وفقاً تنفيذها يتم فإنه نفسه بالسعر أوامر عدة إدخال حال وفي

.اإلدخال

بتوزي تداول نظام علىويقوم تداول موقع أبرزها مختلفة قنوات خالل من المعلومات من شامل نطاق نترنت،اإلع
المعلومات لمزودي فوري بشكل السوق بيانات نقل. المرخصينوتوفير أي اليوم، خالل آنياً الصفقات تسوية وتتم

الصفقة تنفيذ بعد مباشرة يتم األسهم .ملكية

ال جميع عن اإلفصاح الشركة على يجب تداولو نظام عبر للمستثمرين األهمية ذات والمعلومات على. قرارات وتقع
السوقتداولإدارةعاتق عمليات كفاءة و التداول عدالة ضمان بهدف السوق مراقبة .مسؤولية

األسهم٦-١٦ تداول

الشركة ألسهم النهائي التخصيص بعد الشركة أسهم بتداول البدء سوقاإلوسيتم. يتَوقع في بهذا" تداول"األسهمعالن
تغييرها. الخصوص ويمكن فقط، لالستدالل ذكرت مبدئية تواريخ النشرة هذه في المذكورة واألوقات التواريخ وتعتبر

المالية السوق هيئة بموافقة تمديدها .أو

السوق في المكتتبين حسابات في األسهم تخصيص اعتماد بعد إال المطروحة األسهم في التداول يمكن وتسجيل. ال
المالية السوق في أسهمها وإدراج الرسمية القائمة في تاماً" تداول"الشركة حظراً فيها التداول ويتحملويحظر ،

أي الشركة تتحمل ولن عنها، الكاملة المسؤولية التداول من المحظورة األنشطة تلك في يتعاملون الذين المكتتبون
الحالة هذه في قانونية . مسؤولية



للمعاينةالو١٧ المتاحة ثائق

في الكائن للشركة الرئيس المركز في للفحص التالية المستندات الرياضستتوفر السديري،مدينة مبنى الستين شارع
فت من أسبوع قبل مساء الخامسة الساعة إلى صباحاً والنصف الثامنة الساعة فترةاالرةبين وخالل :كتتاباالكتتاب

عل المصادق التأسيس للشركةعقد يه

للشركة المقترح األساسي النظام

رقم الوزراء مجلس الموافق١٦/٠٩/١٤٢٧وتاريخ) ٢٣٣(قرار على٠٩/١٠/٢٠٠٦هـ بالموافقة تأسيسم
الشركة

م رقم الملكي الموافق١٨/٠٩/١٤٢٧وتاريخ٦٠/المرسوم على٢٠٠٦/ ١١/١٠هـ بالموافقة الشركةتأسيسم

ال الهيئة عن الصادر )م١٦/١٠/٢٠٠٥الموافق(هـ١٣/٩/١٤٢٦بتاريخ٨٧٢/ ١رقملالستثمارعامةالترخيص

العام لالكتتاب األسهم طرح على المالية السوق هيئة موافقة

اإلصدار نشرة ضمن تقريرهم نشر على القانوني المراجع مكتب من خطية موافقة

نشر ضمن إليهم اإلشارة على القانوني المستشار مكتب من خطية قانونيموافقة كمستشار اإلصدار ة

القانونيخطاب المستشار

الجوهريةنسخ العقود من

العالقة ذات األطراف مع توقيعها والمزمع الموقعة العقود مسودات

االكتتاب بتغطية التعهد اتفاقية

مونيتور وبزنس أكسكو من كل قبل من المعدة السوق أنترناشيونالتقارير

المساهمة الشركات تأسيس السعوديةعقود سايكو في
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